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Brahmapurana

ph³ரமராண

Devanarari text of entire Brahmapurana for researchers.

By permission of Professor Dr. Peter Schreiner, Universitaet Zuerich,

converted to itx by Ulrich Stiehl (Ulrich.Stiehl at t.online.de)

from the original file BRPTASC.ZIP,

downloadable from site http://www.indologie.unizh.ch/text/texttml

To allow searching for verses in the devanagari pdf file, a seven digit

number was prefixed to each line in format cccvvvl chapter-verse-line.

The end of verse quarters 1 and 3 is marked by ᳚-᳚ in case of compounds

in replacement of the encoding ᳚+ . ᳚ in the original file BRPTASC.ZIP.

0010011 யshமாthஸrhவத³mh phரபசரசிதmh மாயாஜக³jhஜாயேத ।
0010012 யshmhshதிShட²தி யாதி சாnhதஸமேய கlhபாiνகlhேப ந: ।
0010013 யmh th◌⁴யாthவா iµநய: phரபசரதmh விnhத³nhதி ேமாmh th◌⁴வmh ।
0010014 தmh வnhேத³ ேஷாthதமாkh²யமமலmh நிthயmh வி⁴mh நிசலmh ॥ 1.1।
0010021 யmh th◌⁴யாயnhதி ³தா: ◌⁴ ஸமாதி⁴ஸமேய ஶுth³த⁴mh வியthஸnhநிப⁴mh ।
0010022 நிthயாநnhத³மயmh phரஸnhநமமலmh ஸrhேவவரmh நிrh³ணmh ।
0010023 vhயkhதாvhயkhதபரmh phரபசரதmh th◌⁴யாைநகக³mhயmh வி⁴mh ।
0010024 தmh ஸmhஸாரவிநாஶேஹமஜரmh வnhேத³ஹmh iµkhதித³mh ॥ 1.2।
0010031ஸுNhேய ைநஷாரNhேய பவிthேர ஸுமேநாஹேர ।
0010032 நாநாiµநிஜநாகீrhேண நாநாShேபாபேஶாபி⁴ேத ॥ 1.3।
0010041ஸரல: கrhணிகாைரச பநைஸrhத⁴வகா²தி³ைர: ।
0010042ஆmhரஜmh³கபிthைத²ச nhயkh³ேராைத⁴rhேத³வதா³பி:◌⁴ ॥ 1.4।
0010051அவthைத:² பாஜாைதச சnhத³நா³பாடல: ।
0010052 ப³ல:ஸphதபrhணச nhநாைக³rhநாக³ேகஸைர: ॥ 1.5।
0010061 ஶாலshதாலshதமாலச நாேகலshததா²rhஜுைந: ।
0010062அnhையச ப³ஹுபி⁴rhvh’ைசmhபகாth³ையச ேஶாபி⁴ேத ॥ 1.6।
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0010071 நாநாபக³கீrhேண நாநாmh’க³க³ணrhேத ।
0010072 நாநாஜலாஶைய: Nhையrhதீ³rhகி⁴காth³ையரலŋhkh’ேத ॥ 1.7।
0010081 ph³ராமண:thையrhைவைய: ஶூth³ைரசாnhையச ஜாதிபி:◌⁴ ।
0010082 வாநphரshைத²rhkh³’ஹshைத²ச யதிபி⁴rhph³ரமசாபி: ◌⁴ ॥ 1.8।
0010091ஸmhபnhைநrhேகா³லைசவ ஸrhவthர ஸமலŋhkh’ேத ।
0010092 யவேகா³⁴மசணைகrhமாஷiµth³க³திேலுபி: ◌⁴ ॥ 1.9।
0010101 சீநகாth³ையshததா² ேமth◌⁴ைய:ஸshையசாnhையச ேஶாபி⁴ேத ।
0010102 தthர தீ³phேத ஹுதவேஹ ஹூயமாேந மஹாமேக² ॥ 1.10।
0010111 யஜதாmh ைநேஷயாmh ஸththேர th³வாத³ஶவாrhேக ।
0010112ஆஜkh³iµshதthர iµநயshததா²nhேய ऽபி th³விஜாதய: ॥ 1.11।
0010121 தாநாக³தாnhth³விஜாmhshேத  ஜாmh சkhrhயேதா²சிதாmh ।
0010122 ேதஷு தthேராபவிShேடஷு ’thவிkh³பி:◌⁴ ஸேதஷு ச ॥ 1.12।
0010131 தthராஜகா³ம ஸூதsh மதிமாmhlhேலாமஹrhஷண: ।
0010132 தmh th³’ShThவா ேத iµநிவரா: ஜாmh சkhrhiµதா³nhவிதா: ॥ 1.13।
0010141 ேஸா ऽபி தாnhphரதிjhையவ ஸmhவிேவஶ வராஸேந ।
0010142 கதா²mh சkhshததா³nhேயாnhயmh ஸூேதந ஸதா th³விஜா: ॥ 1.14।
0010151 கதா²nhேத vhயாஸஶிShயmh ேத பphரch:²ஸmhஶயmh iµதா³ ।
0010152 ’thவிkh³பி: ◌⁴ ஸதா:ஸrhேவ ஸத³shைய:ஸஹ தீ³தா: ॥ 1.15।
0010160iµநய ஊ:
0010161 ராக³மஶாshthராணி ேஸதிஹாஸாநி ஸthதம ।
0010162 ஜாநா ேத³வைத³thயாநாmh சதmh ஜnhம கrhம ச ॥ 1.16।
0010171 ந ேத ऽshthயவிதி³தmh கிசிth³ேவேத³ ஶாshthேர ச பா⁴ரேத ।
0010172 ராேண ேமாஶாshthேர ச ஸrhவjhேஞா ऽ மஹாமேத ॥ 1.17।
0010181 யதா²rhவத³mh ஸrhவiµthபnhநmh ஸசராசரmh ।
0010182ஸஸுராஸுரக³nhத⁴rhவmh ஸயோரக³ராஸmh ॥ 1.18।
0010191 ேராchசா²மேஹ ஸூத ph³ ஸrhவmh யதா² ஜக³th ।
0010192 ப³⁴வ ⁴யச யதா² மஹாபா⁴க³ ப⁴விShயதி ॥ 1.19।
0010201 யதைசவ ஜக³thஸூத யதைசவ சராசரmh ।
0010202நமாthததா² யthர லயேமShயதி யthர ச ॥ 1.20।
0010210 ேலாமஹrhஷண உவாச
0010211அவிகாராய ஶுth³தா⁴ய நிthயாய பரமாthமேந ।
0010212ஸைத³கபபாய விShணேவ ஸrhவShணேவ ॥ 1.21।
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0010221 நேமா ரNhயக³rhபா⁴ய ஹரேய ஶŋhகராய ச ।
0010222 வாஸுேத³வாய தாராய ஸrhக³shதி²thயnhதகrhமேண ॥ 1.22।
0010231 ஏகாேநகshவபாய sh²லஸூமாthமேந நம: ।
0010232அvhயkhதvhயkhத⁴தாய விShணேவ iµkhதிேஹதேவ ॥ 1.23।
0010241ஸrhக³shதி²திவிநாஶாய ஜக³ேதா ேயா ऽஜராமர: ।
0010242ல⁴ேதா நமshதshைம விShணேவ பரமாthமேந ॥ 1.24।
0010251ஆதா⁴ர⁴தmh விவshயாphயணீயாmhஸமணீயஸாmh ।
0010252 phரணmhய ஸrhவ⁴தshத²மchதmh ேஷாthதமmh ॥ 1.25।
0010261 jhஞாநshவபமthயnhதmh நிrhமலmh பரமாrhத²த: ।
0010262 தேமவாrhத²shவேபண ph◌⁴ராnhதித³rhஶநத:shதி²தmh ॥ 1.26।
0010271 விShiΝmh kh³ரShiΝmh விவshய shதி²ெதௗ ஸrhேக³ ததா² phர⁴mh ।
0010272ஸrhவjhஞmh ஜக³தாஶமஜமயமvhயயmh ॥ 1.27।
0010281ஆth³யmh ஸுஸூமmh விேவஶmh ph³ரமாதீ³nhphரணிபthய ச ।
0010282இதிஹாஸராணjhஞmh ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக³mh ॥ 1.28।
0010291ஸrhவஶாshthராrhத²தththவjhஞmh பராஶரஸுதmh phர⁴mh ।
0010292³mh phரணmhய வயா ராணmh ேவத³ஸmhதmh ॥ 1.29।
0010301 கத²யா யதா² rhவmh த³ாth³ையrhiµநிஸthதைம: ।
0010302 ph’Shட: phேராவாச ப⁴க³வாநph³ஜேயாநி: பிதாமஹ: ॥ 1.30।
0010311 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸmhphரவயா கதா²mh பாபphரஶிநீmh ।
0010312 கth²யமாநாmh மயா சிthராmh ப³வrhதா²mh திவிshதராmh ॥ 1.31।
0010321 யshthவிமாmh தா⁴ரேயnhநிthயmh ஶ ◌்’iΝயாth³வாphயபீ⁴ணஶ: ।
0010322shவவmhஶதா⁴ரணmh kh’thவா shவrhக³ேலாேக மயேத ॥ 1.32।
0010331அvhயkhதmh காரணmh யthதnhநிthயmh ஸத³ஸதா³thமகmh ।
0010332 phரதா⁴நmh ஷshதshமாnhநிrhமேம விவவர: ॥ 1.33।
0010341 தmh ³th◌⁴யth◌⁴வmh iµநிேரShடா² ph³ரமாணமெதௗஜஸmh ।
0010342shரShடாரmh ஸrhவ⁴தாநாmh நாராயணபராயணmh ॥ 1.34।
0010351அஹŋhகாரsh மஹதshதshமாth³⁴தாநி ஜjhஞிேர ।
0010352 ⁴தேப⁴தா³ச ⁴ேதph◌⁴ய இதி ஸrhக:³ஸநாதந: ॥ 1.35।
0010361 விshதராவயவmh ைசவ யதா²phரjhஞmh யதா²தி ।
0010362 கீrhthயமாநmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh வ:ஸrhேவஷாmh கீrhதிவrhத⁴நmh ॥ 1.36।
0010371 கீrhதிதmh shதி²ரகீrhதீநாmh ஸrhேவஷாmh Nhயவrhத⁴நmh ।
0010372 தத:shவயmh⁴rhப⁴க³வாnhsh’ுrhவிவிதா:◌⁴ phரஜா: ॥ 1.37।
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0010381அப ஏவ ஸஸrhஜாெதௗ³ தாஸு வீrhயமதா²sh’ஜth ।
0010382ஆேபா நாரா இதி phேராkhதா ஆேபா ைவ நரஸூநவ: ॥ 1.38।
0010391அயநmh தshய தா: rhவmh ேதந நாராயண:shmh’த: ।
0010392ரNhயவrhணமப⁴வthதத³Nhட³iµத³ேகஶயmh ॥ 1.39।
0010401 தthர ஜjhேஞ shவயmh ph³ரமா shவயmh⁴தி ந: தmh ।
0010402ரNhயவrhே ப⁴க³வாiνthவா பவthஸரmh ॥ 1.40।
0010411 தத³Nhட³மகேராth³th³ைவத⁴mh தி³வmh ⁴வமதா²பி ச ।
0010412 தேயா: ஶகலேயாrhமth◌⁴ய ஆகாஶமகேராthphர: ◌⁴ ॥ 1.41।
0010421அphஸு பாphலவாmh ph’th²வீmh தி³ஶச த³ஶதா⁴ த³ேத⁴ ।
0010422 தthர காலmh மேநா வாசmh காமmh khேராத⁴மேதா² ரதிmh ॥ 1.42।
0010431ஸஸrhஜ sh’Shmh தth³பாmh shரShchச²nhphரஜாபதீnh ।
0010432 மசிமthrhயŋhகி³ரெஸௗ லshthயmh லஹmh khரmh ॥ 1.43।
0010441 வShட²mh ச மஹாேதஜா: ேஸா ऽsh’ஜthஸphத மாநஸாnh ।
0010442ஸphத ph³ரமாண இthேயேத ராேண நிசயmh க³தா: ॥ 1.44।
0010451 நாராயthமகாநாmh  ஸphதாநாmh ph³ரமஜnhமநாmh ।
0010452 தேதா ऽsh’ஜthரா ph³ரமா th³ரmh ேராஷாthமஸmhப⁴வmh ॥ 1.45।
0010461ஸநthமாரmh ச வி⁴mh rhேவஷாமபி rhவஜmh ।
0010462ஸphதshேவதா அஜாயnhத phரஜா th³ராச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 1.46।
0010471shகnhத:³ஸநthமாரச ேதஜ:ஸŋhphய திShட²த: ।
0010472 ேதஷாmh ஸphத மஹாவmhஶா தி³vhயா ேத³வக³nhவிதா: ॥ 1.47।
0010481 khயாவnhத: phரஜாவnhேதா மஹrhபி⁴ரலŋhkh’தா: ।
0010482 விth³ேதா ऽஶநிேமகா⁴mhச ேராேதnhth³ரத⁴mh ச ॥ 1.48।
0010491 வயாmh ச ஸஸrhஜாெதௗ³ பrhஜnhயmh ச ஸஸrhஜ ஹ ।
0010492 ’ேசா யஜூmh ஸாமாநி நிrhமேம யjhஞth³த⁴ேய ॥ 1.49।
0010501ஸாth◌⁴யாநஜநயth³ேத³வாநிthேயவமiνஸஜ:³ ।
0010502 உchசாவசாநி ⁴தாநி கா³thேரph◌⁴யshதshய ஜjhஞிேர ॥ 1.50।
0010511ஆபவshய phரஜாஸrhக³mh sh’ஜேதா  phரஜாபேத: ।
0010512sh’jhயமாநா: phரஜா ைநவ விவrhத⁴nhேத யதா³ ததா³ ॥ 1.51।
0010521 th³விதா⁴ kh’thவாthமேநா ேத³ஹமrhேத⁴ந ேஷா ऽப⁴வth ।
0010522அrhேத⁴ந நா தshயாmh  ேஸா ऽsh’ஜth³th³விவிதா:◌⁴ phரஜா: ॥ 1.52।
0010531 தி³வmh ச ph’தி²வீmh ைசவ மmhநா vhயாphய திShட²தி ।
0010532 விராஜமsh’ஜth³விShiΝ: ேஸா ऽsh’ஜthஷmh விராTh ॥ 1.53।

4 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0010541 ஷmh தmh மiνmh விth³யாthதshய மnhவnhதரmh shmh’தmh ।
0010542 th³விதீயmh மாநஸshையதnhமேநாரnhதரiµchயேத ॥ 1.54।
0010551ஸ ைவராஜ: phரஜாஸrhக³mh ஸஸrhஜ ஷ: phர: ◌⁴ ।
0010552 நாராயணவிஸrhக³shய phரஜாshதshயாphயேயாநிஜா: ॥ 1.55।
0010561ஆShமாnhகீrhதிமாnhNhய-phரஜாவாmhச ப⁴ேவnhநர: ।
0010562ஆதி³ஸrhக³mh விதி³thேவமmh யேத²Shடாmh சாphiνயாth³க³திmh ॥ 1.56।
0020010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0020011ஸ sh’ShThவா  phரஜாshthேவவமாபேவா ைவ phரஜாபதி: ।
0020012 ேலேப⁴ ைவ ஷ: பthநீmh ஶதபாமேயாநிஜாmh ॥ 2.1।
0020021ஆபவshய மmhநா  தி³வமாvh’thய திShட²த: ।
0020022 த⁴rhேமணவ iµநிேரShடா:² ஶதபா vhயஜாயத ॥ 2.2।
0020031ஸா  வrhஷாதmh தphthவா தப: பரம³சரmh ।
0020032 ப⁴rhதாரmh தீ³phததபஸmh ஷmh phரthயபth³யத ॥ 2.3।
0020041ஸ ைவ shவாயmh⁴ேவா விphரா: ேஷா மiνchயேத ।
0020042 தshையகஸphததிக³mh மnhவnhதரேஹாchயேத ॥ 2.4।
0020051ைவராஜாthஷாth³வீரmh ஶதபா vhயஜாயத ।
0020052 phயvhரேதாthதாநபாெதௗ³ வீராthகாmhயா vhயஜாயத ॥ 2.5।
0020061 காmhயா நாம ஸுதா ேரShடா² கrhத³மshய phரஜாபேத: ।
0020062 காmhயாthராsh சthவார:ஸmhராThrhவிராThphர: ◌⁴ ॥ 2.6।
0020071 உthதாநபாத³mh ஜkh³ராஹ thரமth: phரஜாபதி: ।
0020072 உthதாநபாதா³chசர:ஸூnh’தா ஸுஷுேவ ஸுதாnh ॥ 2.7।
0020081 த⁴rhமshய கnhயா ஸுேராணீ ஸூnh’தா நாம விதா ।
0020082 உthபnhநா வாேமேத⁴ந th◌⁴வshய ஜநநீ ஶுபா⁴ ॥ 2.8।
0020091 th◌⁴வmh ச கீrhதிமnhதmh ச ஆShமnhதmh வஸுmh ததா² ।
0020092 உthதாநபாேதா³ ऽஜநயthஸூnh’தாயாmh phரஜாபதி: ॥ 2.9।
0020101 th◌⁴ேவா வrhஷஸஹshராணி thணி தி³vhயாநி ேபா⁴ th³விஜா: ।
0020102 தபshேதேப மஹாபா⁴க:³ phராrhத²யnhஸுமஹth³யஶ: ॥ 2.10।
0020111 தshைம ph³ரமா த³ெதௗ³ phத:shதா²நமாthமஸமmh phர: ◌⁴ ।
0020112அசலmh ைசவ ரத:ஸphதrhmh phரஜாபதி: ॥ 2.11।
0020121 தshயாபி⁴மாநmh’th³தி⁴mh ச மமாநmh நிய ச ।
0020122 ேத³வாஸுராமாசாrhய: ேலாகmh phரா³ஶநா ஜெகௗ³ ॥ 2.12।
0020131அேஹா ऽshய தபேஸா வீrhயமேஹா தமேஹா ऽth³⁴தmh ।
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0020132 யமth³ய ரத: kh’thவா th◌⁴வmh ஸphதrhஷய:shதி²தா: ॥ 2.13।
0020141 தshமாchch²Shmh ச ப⁴vhயmh ச th◌⁴வாchச²mh⁴rhvhயஜாயத ।
0020142 Shேடராத⁴thத ஸுchசா²யா பச thராநகlhமஷாnh ॥ 2.14।
0020151 mh ஜயmh வீரmh vh’கலmh vh’கேதஜஸmh ।
0020152 ேபாராத⁴thத ph³’ஹதீ சுஷmh ஸrhவேதஜஸmh ॥ 2.15।
0020161அஜநthShகNhயாmh ைவNhயாmh சாுஷmh மiνmh ।
0020162 phரஜாபேதராthமஜாயாmh வீரNhயshய மஹாthமந: ॥ 2.16।
0020171 மேநாரஜாயnhத த³ஶ நTh³வலாயாmh மெஹௗஜஸ: ।
0020172 கnhயாயாmh iµநிஶாrh³லா ைவராஜshய phரஜாபேத: ॥ 2.17।
0020181thஸ: : ஶதth³mhநshதபshவீ ஸthயவாkhகவி: ।
0020182அkh³நிShத³திராthரச ஸுth³mhநேசதி ேத நவ ॥ 2.18।
0020191அபி⁴மnhச த³ஶேமா நTh³வலாயாmh மெஹௗஜஸ: ।
0020192 ேராரஜநயththராnhஷடா³kh³ேநயீ மஹாphரபா⁴nh ॥ 2.19।
0020201அŋhக³mh ஸுமநஸmh shவாதிmh khரமŋhகி³ரஸmh மயmh ।
0020202அŋhகா³thஸுநீதா²பthயmh ைவ ேவணேமகmh vhயஜாயத ॥ 2.20।
0020211அபசாேரண ேவணshய phரேகாப:ஸுமஹாந⁴th ।
0020212 phரஜாrhத²mh’ஷேயா யshய மமnh²rhத³ணmh கரmh ॥ 2.21।
0020221 ேவணshய மதி²ேத பாெணௗ ஸmhப³⁴வ மஹாnhnh’ப: ।
0020222 தmh th³’ShThவா iµநய: phராஹுேரஷ ைவ iµதி³தா: phரஜா: ॥ 2.22।
0020231 கShயதி மஹாேதஜா யஶச phராphshயேத மஹth ।
0020232ஸ த⁴nhவீ கவசீ ஜாேதா jhவலjhjhவலநஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 2.23।
0020241 ph’²rhைவNhயshததா² ேசமாmh ரரthரrhவஜ: ।
0020242 ராஜஸூயாபி⁴khதாநாமாth³ய:ஸ வஸுதா⁴பதி: ॥ 2.24।
0020251 தshமாchைசவ ஸiµthபnhெநௗ நிெணௗ ஸூதமாக³ெதௗ⁴ ।
0020252 ேதேநயmh ெகௗ³rhiµநிேரShடா² ³kh³தா⁴ ஸshயாநி ⁴ph◌⁴’தா ॥ 2.25।
0020261 phரஜாநாmh vh’thதிகாேமந ேத³ைவ:ஸrhக³ண:ஸஹ ।
0020262 பிth’பி⁴rhதா³நைவைசவ க³nhத⁴rhைவரphஸேராக³ண: ॥ 2.26।
0020271ஸrhைப: Nhயஜைநைசவ வீth³பி: ◌⁴ பrhவைதshததா² ।
0020272 ேதஷு ேதஷு ச பாthேரஷு ³யமாநா வஸுnhத⁴ரா ॥ 2.27।
0020281 phராதா³th³யேத²phதmh ரmh ேதந phராநதா⁴ரயnh ।
0020282 ph’ேதா²sh thெரௗ த⁴rhமjhெஞௗ யjhஞாnhேத ऽnhதrhதி⁴பாதிெநௗ ॥ 2.28।
0020291 ஶிக²Nh³நீ ஹவிrhதா⁴நமnhதrhதா⁴நாth³vhயஜாயத ।
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0020292ஹவிrhதா⁴நாthஷடா³kh³ேநயீ தி⁴ஷஜநயthஸுதாnh ॥ 2.29।
0020301 phராசீநப³rhஷmh ஶுkhரmh க³யmh kh’Shணmh vhரஜாெநௗ ।
0020302 phராசீநப³rhrhப⁴க³வாnhமஹாநாthphரஜாபதி: ॥ 2.30।
0020311ஹவிrhதா⁴நாnhiµநிேரShடா² ேயந ஸmhவrhதி⁴தா: phரஜா: ।
0020312 phராசீநப³rhrhப⁴க³வாnhph’தி²வீதலசாணீ: ॥ 2.31।
0020321ஸiµth³ரதநயாயாmh  kh’ததா³ேரா ऽப⁴வthphர: ◌⁴ ।
0020322 மஹதshதபஸ: பாேர ஸவrhயாmh phரஜாபதி: ॥ 2.32।
0020331ஸவrhத⁴thத ஸாiµth³ த³ஶ phராசீநப³rhஷ: ।
0020332ஸrhவாnhphரேசதேஸா நாம த⁴iνrhேவத³shய பாரகா³nh ॥ 2.33।
0020341அph’த²kh³த⁴rhமசரshேத ऽதphயnhத மஹthதப: ।
0020342 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி ஸiµth³ரஸேலஶயா: ॥ 2.34।
0020351 தபசரthஸு ph’தி²வீmh phரேசத:ஸு மஹா: ।
0020352அரமாமாவvhrhப³⁴வாத² phரஜாய: ॥ 2.35।
0020361 நாஶகnhமாேதா வாmh vh’தmh க²மப⁴வth³th³ைம: ।
0020362 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி ந ேஶேசShmh phரஜா: ॥ 2.36।
0020371 த³பthய தபஸா khதா:ஸrhேவ phரேசதஸ: ।
0020372iµேக²ph◌⁴ேயா வாமkh³நிmh ச ஸsh’ஜுrhஜாதமnhயவ: ॥ 2.37।
0020381 உnhலாநத² vh’ாmhsh kh’thவா வாரேஶாஷயth ।
0020382 தாநkh³நிரத³ஹth³ேகா⁴ர ஏவமாth³th³மய: ॥ 2.38।
0020391 th³மயமேதா² ³th³th◌⁴வா கிசிchசி²Shேடஷு ஶாகி²ஷு ।
0020392 உபக³mhயாph³ரவீேத³தாmhshததா³ ேஸாம: phரஜாபதீnh ॥ 2.39।
0020401 ேகாபmh யchச²த ராஜாந:ஸrhேவ phராசீநப³rhஷ: ।
0020402 vh’ஶூnhயா kh’தா ph’th²வீ ஶாmhேயதாமkh³நிமாெதௗ ॥ 2.40।
0020411 ரthந⁴தா ச கnhேயயmh vh’ாmh வரவrhணிநீ ।
0020412 ப⁴விShயmh ஜாநதா தாத th◌⁴’தா க³rhேப⁴ண ைவ மயா ॥ 2.41।
0020421 மாஷா நாம நாmhைநஷா vh’ாதி நிrhதா ।
0020422 பா⁴rhயா ேவா ऽsh மஹாபா⁴கா:³ ேஸாமவmhஶவிவrhதி⁴நீ ॥ 2.42।
0020431 Shமாகmh ேதஜேஸா ऽrhேத⁴ந மம சாrhேத⁴ந ேதஜஸ: ।
0020432அshயாiµthபthshயேத விth³வாnhத³ோ நாம phரஜாபதி: ॥ 2.43।
0020441ஸ இமாmh த³kh³த⁴⁴யிShடா²mh Shமthேதேஜாமேயந ைவ ।
0020442அkh³நிநாkh³நிஸேமா ⁴ய: phரஜா:ஸmhவrhத⁴யிShயதி ॥ 2.44।
0020451 தத: ேஸாமshய வசநாjhஜkh³’ஹுshேத phரேசதஸ: ।
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0020452ஸmh’thய ேகாபmh vh’ேph◌⁴ய: பthநீmh த⁴rhேமண மாஷாmh ॥ 2.45।
0020461 த³ஶph◌⁴யsh phரேசேதாph◌⁴ேயா மாஷாயாmh phரஜாபதி: ।
0020462 த³ோ ஜjhேஞ மஹாேதஜா: ேஸாமshயாmhேஶந ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 2.46।
0020471அசராmhச சராmhைசவ th³விபேதா³ ऽத² சShபத:³ ।
0020472ஸ sh’ShThவா மநஸா த³: பசாத³sh’ஜத shthய: ॥ 2.47।
0020481 த³ெதௗ³ த³ஶ ஸ த⁴rhமாய கயபாய thரேயாத³ஶ ।
0020482 ஶிShடா: ேஸாமாய ராjhேஞ ச நthராkh²யா த³ெதௗ³ phர: ◌⁴ ॥ 2.48।
0020491 தாஸு ேத³வா: க²கா³ கா³ேவா நாகா³ தி³திஜதா³நவா: ।
0020492 க³nhத⁴rhவாphஸரஸைசவ ஜjhஞிேர ऽnhயாச ஜாதய: ॥ 2.49।
0020501 தத: phரph◌⁴’தி விphேரnhth³ரா: phரஜா ைம²நஸmhப⁴வா: ।
0020502ஸŋhகlhபாth³த³rhஶநாthshபrhஶாthrhேவஷாmh phேராchயேத phரஜா ॥ 2.50।
0020510iµநய ஊ:
0020511 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச க³nhத⁴rhேவாரக³ரஸாmh ।
0020512ஸmhப⁴வsh ேதா ऽshமாபி⁴rhத³shய ச மஹாthமந: ॥ 2.51।
0020521அŋh³Shடா²th³ph³ரமே ஜjhேஞ த³: கில ஶுப⁴vhரத: ।
0020522 வாமாŋh³Shடா²thததா²ைசவmh தshய பthநீ vhயஜாயத ॥ 2.52।
0020531 கத²mh phராேசதஸthவmh ஸ நrhேலேப⁴ மஹாதபா: ।
0020532 ஏதmh ந:ஸmhஶயmh ஸூத vhயாkh²யாmh thவஹாrhஹ ।
0020533 ெதௗ³thரைசவ ேஸாமshய கத²mh வஶுரதாmh க³த: ॥ 2.53।
0020540 ேலாமஹrhஷண உவாச
0020541 உthபthதிச நிேராத⁴ச நிthயmh ⁴ேதஷு ேபா⁴ th³விஜா: ।
0020542 ’ஷேயா ऽthர ந iµயnhதி விth³யாவnhதச ேய ஜநா: ॥ 2.54।
0020551 ேக³ ேக³ ப⁴வnhthேயேத நrhத³ாத³ேயா nh’பா: ।
0020552 நைசவ நிth◌⁴யnhேத விth³வாmhshதthர ந iµயதி ॥ 2.55।
0020561 jhையShTh²யmh காநிShட²மphேயஷாmh rhவmh நாth³th³விேஜாthதமா: ।
0020562 தப ஏவ க³ேயா ऽ⁴thphரபா⁴வைசவ காரணmh ॥ 2.56।
0020571இமாmh விsh’Shmh த³shய ேயா விth³யாthஸசராசராmh ।
0020572 phரஜாவாநாthதீrhண:shவrhக³ேலாேக மயேத ॥ 2.57।
0030010iµநய ஊ:
0030011 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச க³nhத⁴rhேவாரக³ரஸாmh ।
0030012 உthபthதிmh விshதேரணவ ேலாமஹrhஷண கீrhதய ॥ 3.1।
0030020 ேலாமஹrhஷண உவாச
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0030021 phரஜா:sh’ேஜதி vhயாதி³Shட: rhவmh த³:shவயmh⁴வா ।
0030022 யதா²ஸஸrhஜ ⁴தாநி ததா² ஶ ◌்’iΝத ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 3.2।
0030031 மாநஸாnhேயவ ⁴தாநி rhவேமவாsh’ஜthphர:◌⁴ ।
0030032 ’nhேத³வாnhஸக³nhத⁴rhவாநஸுராnhயராஸாnh ॥ 3.3।
0030041 யதா³shய மாந விphரா ந vhயவrhத⁴த ைவ phரஜா ।
0030042 ததா³ஸசிnhthய த⁴rhமாthமா phரஜாேஹேதா: phரஜாபதி: ॥ 3.4।
0030051ஸ ைம²ேநந த⁴rhேமண sh’ுrhவிவிதா: ◌⁴ phரஜா: ।
0030052அkhநீமாவஹthபthநீmh வீரணshய phரஜாபேத: ॥ 3.5।
0030061ஸுதாmh ஸுதபஸா khதாmh மஹதீmh ேலாகதா⁴ணீmh ।
0030062அத² thரஸஹshராணி ைவரNhயாmh பச வீrhயவாnh ॥ 3.6।
0030071அkhnhயாmh ஜநயாமாஸ த³ ஏவ phரஜாபதி: ।
0030072 தாmhsh th³’ShThவா மஹாபா⁴கா³nhஸmhவிவrhத⁴யிஷூnhphரஜா: ॥ 3.7।
0030081 ேத³வrh: phயஸmhவாேதா³ நாரத:³ phராph³ரவீதி³த³mh ।
0030082 நாஶாய வசநmh ேதஷாmh ஶாபாையவாthமநshததா² ॥ 3.8।
0030091 யmh கயப:ஸுதவரmh பரேமSh² vhயஜநth ।
0030092 த³shய ைவ ³த த³ஶாபப⁴யாnhiµநி: ॥ 3.9।
0030101 rhவmh ஸ  ஸiµthபnhேநா நாரத:³ பரேமSh²ந: ।
0030102அkhnhயாமத²ைவரNhயாmh ⁴ேயா ேத³வrhஸthதம: ॥ 3.10।
0030111 தmh ⁴ேயா ஜநயாமாஸ பிேதவ iµநிŋhக³வmh ।
0030112 ேதந த³shய ைவ thரா ஹrhயவா இதி விதா: ॥ 3.11।
0030121 நிrhமth²ய நாஶிதா:ஸrhேவ விதி⁴நா ச ந ஸmhஶய: ।
0030122 தshேயாth³யதshததா³ த³ோ நாஶாயாதவிkhரம: ॥ 3.12।
0030131 ph³ரமrhnhரத: kh’thவா யாசித: பரேமSh²நா ।
0030132 தேதா ऽபி⁴ஸnhதி⁴சkhேர ைவ த³shய பரேமSh²நா ॥ 3.13।
0030141 கnhயாயாmh நாரேதா³ மயmh தவ thேரா ப⁴ேவதி³தி ।
0030142 தேதா த³:ஸுதாmh phராதா³thphயாmh ைவ பரேமSh²ேந ।
0030143ஸ தshயாmh நாரேதா³ ஜjhேஞ ⁴ய: ஶாபப⁴யாth³’: ॥ 3.14।
0030150iµநய ஊ:
0030151 கத²mh phரஶிதா: thரா நாரேத³ந மஹrh ।
0030152 phரஜாபேத:ஸூதவrhய ேராchசா²ம தththவத: ॥ 3.15।
0030160 ேலாமஹrhஷண உவாச
0030161 த³shய thரா ஹrhயவா விவrhத⁴யிஷவ: phரஜா: ।
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0030162ஸமாக³தா மஹாவீrhயா நாரத³shதாiνவாச ஹ ॥ 3.16।
0030170 நாரத³ உவாச
0030171 பா³ஶா ப³த யmh ைவ நாshயா ஜாநீத ைவ ⁴வ: ।
0030172 phரமாணmh shரShகாமா ைவ phரஜா: phராேசதஸாthமஜா: ॥ 3.17।
0030181அnhதrhth◌⁴வமத⁴ைசவ கத²mh sh’ஜத²ைவ phரஜா: ।
0030182 ேத  தth³வசநmh thவா phரயாதா:ஸrhவேதா தி³ஶ: ॥ 3.18।
0030191அth³யாபி ந நிவrhதnhேத ஸiµth³ேரph◌⁴ய இவாபகா:³ ।
0030192ஹrhயேவShவத² நShேடஷு த³: phராேசதஸ: ந: ॥ 3.19।
0030201ைவரNhயாமத² thராmh ஸஹshரமsh’ஜthphர: ◌⁴ ।
0030202 விவrhத⁴யிஷவshேத  ஶப³லாவாshததா² phரஜா: ॥ 3.20।
0030211 rhேவாkhதmh வசநmh ேத  நாரேத³ந phரேசாதி³தா: ।
0030212அnhேயாnhயshேத ஸrhேவ ஸmhயகா³ஹ மஹாnh’: ॥ 3.21।
0030221 ph◌⁴ராth’mh பத³வீmh jhஞாmh க³nhதvhயmh நாthர ஸmhஶய: ।
0030222 jhஞாthவா phரமாணmh ph’th²vhயாச ஸுக²mh shரயாமேஹ phரஜா: ॥
3.22।
0030231 ேத ऽபி ேதைநவ மாrhேக³ண phரயாதா:ஸrhவேதா தி³ஶmh ।
0030232அth³யாபி ந நிவrhதnhேத ஸiµth³ேரph◌⁴ய இவாபகா:³ ॥ 3.23।
0030241 ததா³ phரph◌⁴’தி ைவ ph◌⁴ராதா ph◌⁴ராரnhேவஷேண th³விஜா: ।
0030242 phரயாேதா நயதி phரmh தnhந காrhயmh விபசிதா ॥ 3.24।
0030251 தாmhைசவ நShடாnhவிjhஞாய thராnhத³: phரஜாபதி: ।
0030252ஷShmh தேதா ऽsh’ஜthகnhயா ைவரNhயாதி ந: தmh ॥ 3.25।
0030261 தாshததா³ phரதிஜkh³ராஹ பா⁴rhயாrhத²mh கயப: phர: ◌⁴ ।
0030262 ேஸாேமா த⁴rhமச ேபா⁴ விphராshதைத²வாnhேய மஹrhஷய: ॥ 3.26।
0030271 த³ெதௗ³ஸ த³ஶ த⁴rhமாய கயபாய thரேயாத³ஶ ।
0030272ஸphதவிmhஶதி ேஸாமாய சதshேரா ऽShடேநேந ॥ 3.27।
0030281 th³ேவ ைசவ ப³ஹுthராய th³ேவ ைசவாŋhகி³ரேஸ ததா² ।
0030282 th³ேவ kh’ஶாவாய வி³ேஷ தாஸாmh நாமாநி ேம ஶ ◌்’iΝ ॥ 3.28।
0030291அnhத⁴தீ வஸுrhயா லmhபா³ பா⁴iνrhமthவதீ ।
0030292ஸŋhகlhபா ச iµஹூrhதா ச ஸாth◌⁴யா விவா ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 3.29।
0030301 த⁴rhமபthnhேயா த³ஶ thேவதாshதாshவபthயாநி ேபா³த⁴த ।
0030302 விேவேத³வாsh விவாயா:ஸாth◌⁴யா ஸாth◌⁴யாnhvhயஜாயத ॥ 3.30।
0030311 மthவthயாmh மthவnhேதா வேஸாsh வஸவ:ஸுதா: ।
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0030312 பா⁴ேநாsh பா⁴நவ: thரா iµஹூrhதாsh iµஹூrhதஜா: ॥ 3.31।
0030321லmhபா³யாைசவ ேகா⁴ேஷா ऽத² நாக³வீதீ² ச யாஜா ।
0030322 ph’தி²வீ விஷயmh ஸrhவமnhத⁴thயாmh vhயஜாயத ॥ 3.32।
0030331ஸŋhகlhபாயாsh விவாthமா ஜjhேஞ ஸŋhகlhப ஏவ  ।
0030332 நாக³வீth²யாmh ச யாnhயாmh vh’ஷலச vhயஜாயத ॥ 3.33।
0030341 பரா யா: ேஸாமபthநீச த³: phராேசதேஸா த³ெதௗ³ ।
0030342ஸrhவா நthரநாmhnhயshதா jhேயாதிேஷ பகீrhதிதா: ॥ 3.34।
0030351 ேய thவnhேய kh²யாதிமnhேதா ைவ ேத³வா jhேயாதிShேராக³மா: ।
0030352வஸேவா ऽShெடௗ ஸமாkh²யாதாshேதஷாmh வயா விshதரmh ॥ 3.35।
0030361ஆேபா th◌⁴வச ேஸாமச த⁴வைசவாநிேலா ऽநல: ।
0030362 phரthஷச phரபா⁴ஸச வஸேவா நாமபி: ◌⁴ shmh’தா: ॥ 3.36।
0030371ஆபshய thேரா ைவதNhTh³ய: ரம: ராnhேதா iµநிshததா² ।
0030372 th◌⁴வshய thேரா ப⁴க³வாnhகாேலா ேலாகphரகாலந: ॥ 3.37।
0030381 ேஸாமshய ப⁴க³வாnhவrhசா வrhசshவீ ேயந ஜாயேத ।
0030382 த⁴வshய thேரா th³ரவிே ஹுதஹvhயவஹshததா² ।
0030383 மேநாஹராயா: ஶிஶிர: phராே ऽத² ரமணshததா² ॥ 3.38।
0030391அநிலshய ஶிவா பா⁴rhயா தshயா: thேரா மேநாஜவ: ।
0030392அவிjhஞாதக³திைசவ th³ெவௗ thராவநிலshய ச ॥ 3.39।
0030401அkh³நிthர:மாரsh ஶரshதmhேப³ யா vh’த: ।
0030402 தshய ஶாேகா² விஶாக²ச ைநக³ேமயச ph’Shட²ஜ: ॥ 3.40।
0030411அபthயmh kh’thதிகாநாmh  காrhthதிேகய இதி shmh’த: ।
0030412 phரthஷshய வி:³ thரmh’mh நாmhநாத² ேத³வலmh ॥ 3.41।
0030421 th³ெவௗ thெரௗ ேத³வலshயாபி மாவnhெதௗ மநீெணௗ ।
0030422 ph³’ஹshபேதsh ப⁴கி³நீ வரshth ph³ரமவாதி³நீ ॥ 3.42।
0030431 ேயாக³th³தா⁴ ஜக³thkh’thshநமஸkhதா விசசார ஹ ।
0030432 phரபா⁴ஸshய  ஸா பா⁴rhயா வஸூநாமShடமshய  ॥ 3.43।
0030441 விவகrhமா மஹாபா⁴ேகா³ யshயாmh ஜjhேஞ phரஜாபதி: ।
0030442 கrhதா ஶிlhபஸஹshராmh thத³ஶாநாmh ச வாrhத⁴கி: ॥ 3.44।
0030451 ⁴ஷநாmh ச ஸrhேவஷாmh கrhதா ஶிlhபவதாmh வர: ।
0030452 ய:ஸrhேவஷாmh விமாநாநி ைத³வதாநாmh சகார ஹ ॥ 3.45।
0030461 மாiνஷாேசாபவnhதி யshய ஶிlhபmh மஹாthமந: ।
0030462ஸுரபீ⁴ கயபாth³th³ராேநகாத³ஶ விநிrhமேம ॥ 3.46।
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0030471 மஹாேத³வphரஸாேத³ந தபஸா பா⁴விதா ஸதீ ।
0030472அைஜகபாத³rh³th◌⁴nhயshthவShடா th³ரச வீrhயவாnh ॥ 3.47।
0030481ஹரச ப³ஹுபச thrhயmhப³கசாபராத: ।
0030482 vh’ஷாகபிச ஶmh⁴ச கபrhதீ³ைரவதshததா² ॥ 3.48।
0030491 mh’க³vhயாத⁴ச ஶrhவச கபா ச th³விேஜாthதமா: ।
0030492 ஏகாத³ைஶேத விkh²யாதா th³ராshth⁴வேநவரா: ॥ 3.49।
0030501 ஶதmh thேவவmh ஸமாkh²யாதmh th³ராமெதௗஜஸாmh ।
0030502 ராேண iµநிஶாrh³லா ையrhvhயாphதmh ஸசராசரmh ॥ 3.50।
0030511 தா³ராஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh விphேரnhth³ரா: கயபshய phரஜாபேத: ।
0030512அதி³திrhதி³திrhத³iνைசவ அShடா ஸுரஸா க²ஸா ॥ 3.51।
0030521ஸுரபி⁴rhவிநதா ைசவ தாmhரா khேராத⁴வஶா இரா ।
0030522 கth³rhiµநிச ேபா⁴ விphராshதாshவபthயாநி ேபா³த⁴த ॥ 3.52।
0030531 rhவமnhவnhதேர ேரShடா² th³வாத³ஶாஸnhஸுேராthதமா: ।
0030532 தா நாம ேத ऽnhேயாnhயrhைவவshவேத ऽnhதேர ॥ 3.53।
0030541 உபshதி²ேத ऽதியஶஸசாுஷshயாnhதேர மேநா: ।
0030542தாrhத²mh ஸrhவேலாகாநாmh ஸமாக³mhய பரshபரmh ॥ 3.54।
0030551ஆக³chச²த th³தmh ேத³வா அதி³திmh ஸmhphரவிய ைவ ।
0030552 மnhவnhதேர phரஸூயாமshதnhந: ேரேயா ப⁴விShயதி ॥ 3.55।
0030560 ேலாமஹrhஷண உவாச
0030561 ஏவiµkhthவா  ேத ஸrhேவ சாுஷshயாnhதேர மேநா: ।
0030562 மாசாthகயபாjhஜாதாshthவதி³thயா த³கnhயயா ॥ 3.56।
0030571 தthர விShiΝச ஶkhரச ஜjhஞாேத நேரவ  ।
0030572அrhயமா ைசவ தா⁴தா ச thவShடா ஷா தைத²வ ச ॥ 3.57।
0030581 விவshவாnhஸவிதா ைசவ thேரா வண ஏவ ச ।
0030582அmhேஶா ப⁴க³சாதிேதஜா ஆதி³thயா th³வாத³ஶ shmh’தா: ॥ 3.58।
0030591ஸphதவிmhஶதி யா: phேராkhதா: ேஸாமபthnhேயா மஹாvhரதா: ।
0030592 தாஸாமபthயாnhயப⁴வnhதீ³phதாnhயதேதஜஸ: ॥ 3.59।
0030601அShடேநபthநீநாமபthயாநீஹ ேஷாட³ஶ ।
0030602 ப³ஹுthரshய வி³ஷசதshேரா விth³த:shmh’தா: ॥ 3.60।
0030611 சாுஷshயாnhதேர rhேவ ’ேசா ph³ரமrhஸthkh’தா: ।
0030612 kh’ஶாவshய ச ேத³வrhேஷrhேத³வphரஹர:shmh’தா: ॥ 3.61।
0030621 ஏேத க³ஸஹshராnhேத ஜாயnhேத நேரவ  ।
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0030622ஸrhேவ ேத³வக³சாthர thரயshthmhஶth காமஜா: ॥ 3.62।
0030631 ேதஷாமபி ச ேபா⁴ விphரா நிேராேதா⁴thபthதிchயேத ।
0030632 யதா²ஸூrhயshய க³க³ந உத³யாshதமயாவிஹ ॥ 3.63।
0030641 ஏவmh ேத³வநிகாயாshேத ஸmhப⁴வnhதி ேக³ ேக³ ।
0030642 தி³thயா: thரth³வயmh ஜjhேஞ கயபாதி³தி ந: தmh ॥ 3.64।
0030651ரNhயகஶிைசவ ரNhயாச வீrhயவாnh ।
0030652mhகா சாப⁴வthகnhயா விphரசிthேத: பkh³ரஹ: ॥ 3.65।
0030661ைஸmhேகயா இதி kh²யாதா யshயா: thரா மஹாப³லா: ।
0030662ரNhயகஶிேபா: thராசthவார: phரதி²ெதௗஜஸ: ॥ 3.66।
0030671ராத³ச அiνராத³ச phரராத³ைசவ வீrhயவாnh ।
0030672ஸmhராத³ச சrhேதா² ऽ⁴th³th◌⁴ராத³thேரா ரத³shததா² ॥ 3.67।
0030681ரத³shய thெரௗ th³ெவௗ வீெரௗ ஶிவ: காலshதைத²வ ச ।
0030682 விேராசநச phராராதி³rhப³rhஜjhேஞ விேராசநாth ॥ 3.68।
0030691 ப³ேல: thரஶதமாth³பா³ணjhேயShட²mh தேபாத⁴நா: ।
0030692 th◌⁴’தராShThரச ஸூrhயச சnhth³ரமாசnhth³ரதாபந: ॥ 3.69।
0030701mhப⁴நாேபா⁴ க³rhத³பா⁴:thேயவமாத³ய: ।
0030702 பா³ணshேதஷாமதிப³ேலா jhேயShட:² பஶுபேத: phய: ॥ 3.70।
0030711 ரா கlhேப  பா³ேணந phரஸாth³ேயாமாபதிmh phர⁴mh ।
0030712 பாrhவேதா விஹShயா இthேயவmh யாசிேதா வர: ॥ 3.71।
0030721ரNhயாஸுதாைசவ விth³வாmhஸச மஹாப³லா: ।
0030722 ப⁴rhப⁴ர: ஶநிைசவ ⁴தஸnhதாபநshததா² ॥ 3.72।
0030731 மஹாநாப⁴ச விkhராnhத: காலநாப⁴shதைத²வ ச ।
0030732அப⁴வnhத³iνthராச ஶதmh தீvhரபராkhரமா: ॥ 3.73।
0030741 தபshவிேநா மஹாவீrhயா: phராதா⁴nhேயந ph³ரவீ தாnh ।
0030742 th³விrhதா⁴ ஶŋhகrhணச ததா²ஹயஶிரா வி: ◌⁴ ॥ 3.74।
0030751அேயாiµக:² ஶmhப³ரச கபிேலா வாமநshததா² ।
0030752 மாசிrhமக⁴வாmhைசவ இlhவல:shவsh’மshததா² ॥ 3.75।
0030761 விோப⁴ணச ேகச ேகவீrhயஶதரெதௗ³ ।
0030762இnhth³ரthஸrhவchைசவ வjhரநாப⁴shதைத²வ ச ॥ 3.76।
0030771 ஏகசkhேரா மஹாபா³ஹுshதாரகச மஹாப³ல: ।
0030772ைவவாநர: ேலாமா ச விth³ராவணமஹாஶிரா: ॥ 3.77।
0030781shவrhபா⁴iνrhvh’ஷபrhவா ச விphரசிthதிச வீrhயவாnh ।
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0030782ஸrhவ ஏேத த³ேநா: thரா: கயபாத³பி⁴ஜjhஞிேர ॥ 3.78।
0030791 விphரசிthதிphரதா⁴நாshேத தா³நவா:ஸுமஹாப³லா: ।
0030792 ஏேதஷாmh thரெபௗthரmh  ந தchச²khயmh th³விேஜாthதமா: ॥ 3.79।
0030801 phரஸŋhkh²யாmh ப³ஹுthவாchச thரெபௗthரமநnhதகmh ।
0030802shவrhபா⁴ேநாsh phரபா⁴ கnhயா ேலாmhநsh ஶசீ ஸுதா ॥ 3.80।
0030811 உபதீ³phதிrhஹயஶிரா: ஶrhShடா² வாrhஷபrhவணீ ।
0030812 ேலாமா காகா ைசவ ைவவாநரஸுேத உேப⁴ ॥ 3.81।
0030821 ப³வபthேய மஹாபthேய மேசsh பkh³ரஹ: ।
0030822 தேயா: thரஸஹshராணி ஷShrhதா³நவநnhத³நா: ॥ 3.82।
0030831 சrhத³ஶஶதாநnhயாnhரNhயரவாந: ।
0030832 மசிrhஜநயாமாஸ மஹதா தபஸாnhவித: ॥ 3.83।
0030841 ெபௗேலாமா: காலேகயாச தா³நவாshேத மஹாப³லா: ।
0030842அவth◌⁴யா ேத³வதாநாmh  ரNhயரவாந: ॥ 3.84।
0030851 பிதாமஹphரஸாேத³ந ேய ஹதா:ஸvhயஸாசிநா ।
0030852 தேதா ऽபேர மஹாவீrhயா தா³நவாshthவதிதா³: ॥ 3.85।
0030861mhகாயாமேதா²thபnhநா விphரசிthேத:ஸுதாshததா² ।
0030862ைத³thயதா³நவஸmhேயாகா³jhஜாதாshதீvhரபராkhரமா: ॥ 3.86।
0030871ைஸmhேகயா இதி kh²யாதாshthரேயாத³ஶ மஹாப³லா: ।
0030872 வmhய: ஶlhயச ப³ெநௗ நலைசவ ததா² ப³ல: ॥ 3.87।
0030881 வாதாபிrhநiµசிைசவ இlhவல:shவsh’மshததா² ।
0030882அேகா நரகைசவ காலநாப⁴shதைத²வ ச ॥ 3.88।
0030891ஸரமாநshததா²ைசவ shவரகlhபச வீrhயவாnh ।
0030892 ஏேத ைவ தா³நவா: ேரShடா² த³ேநாrhவmhஶவிவrhத⁴நா: ॥ 3.89।
0030901 ேதஷாmh thராச ெபௗthராச ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
0030902ஸmhராத³shய  ைத³thயshய நிவாதகவசா:ேல ॥ 3.90।
0030911ஸiµthபnhநா:ஸுமஹதா தபஸா பா⁴விதாthமந: ।
0030912 திshர: ேகாThய:ஸுதாshேதஷாmh மணிவthயாmh நிவாந: ॥ 3.91।
0030921அவth◌⁴யாshேத ऽபி ேத³வாநாமrhஜுேநந நிபாதிதா: ।
0030922ஷThஸுதா:ஸுமஹாபா⁴கா³shதாmhராயா: பகீrhதிதா: ॥ 3.92।
0030931 khெரௗசீ ேயநீ ச பா⁴ ச ஸுkh³வீ ஶுசிkh³’th◌⁴கா ।
0030932 khெரௗசீ  ஜநயாமாஸ உகphரthககாnh ॥ 3.93।
0030941 ேயநீ ேயநாmhshததா² பா⁴ பா⁴ஸாnhkh³’th◌⁴ராmhச kh³’th◌⁴rhயபி ।
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0030942 ஶுசிெரௗத³காnhபக³nhஸுkh³வீ  th³விேஜாthதமா: ॥ 3.94।
0030951அவாiνShThராnhக³rhத³பா⁴mhச தாmhராவmhஶ: phரகீrhதித: ।
0030952 விநதாயாsh th³ெவௗ thெரௗ விkh²யாெதௗ க³டா³ெணௗ ॥ 3.95।
0030961 க³ட:³ பததாmh ேரShேடா² தா³ண:shேவந கrhம ।
0030962ஸுரஸாயா:ஸஹshரmh  ஸrhபாமெதௗஜஸாmh ॥ 3.96।
0030971அேநகஶிரஸாmh விphரா: க²சராmh மஹாthமநாmh ।
0030972 காth³ரேவயாsh ப³ந:ஸஹshரமெதௗஜஸ: ॥ 3.97।
0030981ஸுபrhணவஶகா³ நாகா³ ஜjhஞிேர ைநகமshதகா: ।
0030982 ேயஷாmh phரதா⁴நா:ஸததmh ேஶஷவாஸுகிதகா: ॥ 3.98।
0030991 ஐராவேதா மஹாபth³ம: கmhப³லாவதராெபௗ⁴ ।
0030992 ஏலாபththரச ஶŋhக²ச கrhேகாடகத⁴நஜெயௗ ॥ 3.99।
0031001 மஹாநீலமஹாகrhெணௗ th◌⁴’தராShThரப³லாஹெகௗ ।
0031002ஹர: Shபத³mhShThரச ³rhiµக:²ஸுiµக²shததா² ॥ 3.100।
0031011 ஶŋhக²ச ஶŋhக²பாலச கபிேலா வாமநshததா² ।
0031012 நஹுஷ: ஶŋhக²ேராமா ச மணிthேயவமாத³ய: ॥ 3.101।
0031021 ேதஷாmh thராச ெபௗthராச ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
0031022 சrhத³ஶஸஹshராணி khராமநிலாஶிநாmh ॥ 3.102।
0031031 க³ணmh khேராத⁴வmhஶmh விphராshதshய ஸrhேவ ச த³mhShThண: ।
0031032shத²லஜா: பே ऽph³ஜாச த⁴ராயா: phரஸவா:shmh’தா: ॥ 3.103।
0031041 கா³sh ைவ ஜநயாமாஸ ஸுரபி⁴rhமshததா² ।
0031042இரா vh’லதா வlhshth’ணஜாதீச ஸrhவஶ: ॥ 3.104।
0031051 க²ஸா  யராmh iµநிரphஸரஸshததா² ।
0031052அShடா  மஹாth³தா⁴ க³nhத⁴rhவாநெதௗஜஸ: ॥ 3.105।
0031061 ஏேத கயபதா³யாதா:³ கீrhதிதா:shதா²iΝஜŋhக³மா: ।
0031062 ேயஷாmh thராச ெபௗthராச ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ॥ 3.106।
0031071 ஏஷ மnhவnhதேர விphரா:ஸrhக:³shவாேராசிேஷ shmh’த: ।
0031072ைவவshவேத ऽதிமஹதி வாேண விதேத khரெதௗ ॥ 3.107।
0031081 ஜுவாநshய ph³ரமே ைவ phரஜாஸrhக³இேஹாchயேத ।
0031082 rhவmh யthர ஸiµthபnhநாnhph³ரமrhnhஸphத மாநஸாnh ॥ 3.108।
0031091 thரthேவ கlhபயாமாஸ shவயேமவ பிதாமஹ: ।
0031092 தேதா விேராேத⁴ ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 3.109।
0031101 தி³திrhவிநShடthரா ைவ ேதாஷயாமாஸ கயபmh ।
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0031102 கயபsh phரஸnhநாthமா ஸmhயகா³ராதி⁴தshதயா ॥ 3.110।
0031111 வேரண chச²nhத³யாமாஸ ஸா ச வvhேர வரmh ததா³ ।
0031112 thரnhth³ரவதா⁴rhதா²ய ஸமrhத²மெதௗஜஸmh ॥ 3.111।
0031121ஸ ச தshைம வரmh phராதா³thphராrhதி²த:ஸுமஹாதபா: ।
0031122 த³ththவா ச வரமthkh³ேரா மாச:ஸமபா⁴ஷத ॥ 3.112।
0031131இnhth³ரmh thேரா நிஹnhதா ேத க³rhப⁴mh ைவ ஶரதா³mh ஶதmh ।
0031132 யதி³ தா⁴ரயேஸ ெஶௗச-தthபரா vhரதமாshதி²தா ॥ 3.113।
0031141 தேத²thயபி⁴ேதா ப⁴rhதா தயா ேத³vhயா மஹாதபா: ।
0031142 தா⁴ரயாமாஸ க³rhப⁴mh  ஶுசி:ஸா iµநிஸthதமா: ॥ 3.114।
0031151 தேதா ऽph◌⁴பாக³மth³தி³thயாmh க³rhப⁴மாதா⁴ய கயப: ।
0031152 ேராத⁴யnhைவ க³ணmh ேரShட²mh ேத³வாநாமெதௗஜஸmh ॥ 3.115।
0031161 ேதஜ:ஸmh’thய ³rhத⁴rhஷமவth◌⁴யமமைரரபி ।
0031162 ஜகா³ம பrhவதாையவ தபேஸ ஸmhஶிதvhரதா ॥ 3.116।
0031171 தshயாைசவாnhதரphேரphஸுரப⁴வthபாகஶாஸந: ।
0031172 ஜாேத வrhஷஶேத சாshயா த³த³rhஶாnhதரமchத: ॥ 3.117।
0031181அkh’thவா பாத³ேயா: ெஶௗசmh தி³தி: ஶயநமாவிஶth ।
0031182 நிth³ராmh சாஹாரயாமாஸ தshயாmh mh phரவிய ஸ: ॥ 3.118।
0031191 வjhரபாணிshதேதா க³rhப⁴mh ஸphததா⁴ தmh nhயkh’nhதயth ।
0031192ஸ பாThயமாேநா க³rhேபா⁴ ऽத² வjhேரண phரேராத³ஹ ॥ 3.119।
0031201 மா ேராதீ³தி தmh ஶkhர: ந: நரதா²ph³ரவீth ।
0031202 ேஸா ऽப⁴வthஸphததா⁴ க³rhப⁴shதnhth³ேரா த: ந: ॥ 3.120।
0031211 ஏைககmh ஸphததா⁴ சkhேர வjhேரணவாகrhஷண: ।
0031212 மேதா நாம ேத ேத³வா ப³⁴rhth³விஜஸthதமா: ॥ 3.121।
0031221 யேதா²khதmh ைவ மக⁴வதா தைத²வ மேதா ऽப⁴வnh ।
0031222 ேத³வாைசேகாநபசாஶthஸஹாயா வjhரபாணிந: ॥ 3.122।
0031231 ேதஷாேமவmh phரvh’thதாநாmh ⁴தாநாmh th³விஜஸthதமா: ।
0031232 ேராசயnhைவ க³ணேரShடா²nhேத³வாநாமெதௗஜஸாmh ॥ 3.123।
0031241 நிகாேயஷு நிகாேயஷு ஹ: phராதா³thphரஜாபதீnh ।
0031242 khரமஶshதாநி ராjhயாநி ph’²rhவாணி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 3.124।
0031251ஸ ஹ: ேஷா வீர: kh’Shே ShiΝ: phரஜாபதி: ।
0031252 பrhஜnhயshதபேநா ऽநnhதshதshய ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 3.125।
0031261 ⁴தஸrhக³மmh ஸmhயkh³ஜாநேதா th³விஜஸthதமா: ।
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0031262 நாvh’thதிப⁴யமshதீஹ பரேலாகப⁴யmh த: ॥ 3.126।
0040010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0040011அபி⁴chயாதி⁴ராேஜnhth³ரmh ph’²mh ைவNhயmh பிதாமஹ: ।
0040012 தத: khரேமண ராjhயாநி vhயாேத³Shiµபசkhரேம ॥ 4.1।
0040021 th³விஜாநாmh வீதா⁴mh ைசவ நthரkh³ரஹேயாshததா² ।
0040022 யjhஞாநாmh தபஸாmh ைசவ ேஸாமmh ராjhேய ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.2।
0040031அபாmh  வணmh ராjhேய ராjhஞாmh ைவரவணmh பதிmh ।
0040032ஆதி³thயாநாmh ததா² விShiΝmh வஸூநாமத² பாவகmh ॥ 4.3।
0040041 phரஜாபதீநாmh த³mh  மதாமத² வாஸவmh ।
0040042ைத³thயாநாmh தா³நவாநாmh ைவ phரராத³மெதௗஜஸmh ॥ 4.4।
0040051ைவவshவதmh பிth’mh ச யமmh ராjhேய ऽph◌⁴யேஷசயth ।
0040052 யாmh ராஸாநாmh ச பாrhதி²வாநாmh தைத²வ ச ॥ 4.5।
0040061ஸrhவ⁴தபிஶாசாநாmh கி³ஶmh ஶூலபாணிநmh ।
0040062ைஶலாநாmh மவnhதmh ச நதீ³நாமத²ஸாக³ரmh ॥ 4.6।
0040071 க³nhத⁴rhவாமதி⁴பதிmh சkhேர சிthரரத²mh phர⁴mh ।
0040072 நாகா³நாmh வாஸுகிmh சkhேர ஸrhபாமத² தகmh ॥ 4.7।
0040081 வாரநாmh  ராஜாநைமராவதமதா²தி³ஶth ।
0040082 உchைச:ரவஸமவாநாmh க³ட³mh ைசவ பmh ॥ 4.8।
0040091 mh’கா³மத² ஶாrh³லmh ேகா³vh’ஷmh  க³வாmh பதிmh ।
0040092 வநshபதீநாmh ராஜாநmh phலேமவாph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.9।
0040101 ஏவmh விப⁴jhய ராjhயாநி khரேமணவ பிதாமஹ: ।
0040102 தி³ஶாmh பாலாநத² தத:shதா²பயாமாஸ ஸ phர: ◌⁴ ॥ 4.10।
0040111 rhவshயாmh தி³ஶி thரmh  ைவராஜshய phரஜாபேத: ।
0040112 தி³ஶ: பாலmh ஸுத⁴nhவாநmh ராஜாநmh ேஸா ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.11।
0040121 த³ணshயாmh தி³ஶி ததா² கrhத³மshய phரஜாபேத: ।
0040122 thரmh ஶŋhக²பத³mh நாம ராஜாநmh ேஸா ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.12।
0040131 பசிமshயாmh தி³ஶி ததா² ரஜஸ: thரமchதmh ।
0040132 ேகமnhதmh மஹாthமாநmh ராஜாநmh ேஸா ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.13।
0040141 ததா²ரNhயேராமாணmh பrhஜnhயshய phரஜாபேத: ।
0040142 உதீ³chயாmh தி³ஶி ³rhத⁴rhஷmh ராஜாநmh ேஸா ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 4.14।
0040151ைதயmh ph’தி²வீ ஸrhவா ஸphதth³வீபா ஸபthதநா ।
0040152 யதா²phரேத³ஶமth³யாபி த⁴rhேமண phரதிபாlhயேத ॥ 4.15।
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0040161 ராஜஸூயாபி⁴khதsh ph’²ேரைதrhநராதி⁴ைப: ।
0040162 ேவத³th³’Shேடந விதி⁴நா ராஜா ராjhேய நராதி⁴ப: ॥ 4.16।
0040171 தேதா மnhவnhதேர ऽதீேத சாுேஷ ऽதேதஜ ।
0040172ைவவshவதாய மநேவ ph’தி²vhயாmh ராjhயமாதி³ஶth ॥ 4.17।
0040181 தshய விshதரமாkh²யாshேய மேநாrhைவவshவதshய ஹ ।
0040182 ப⁴வதாmh சாiνlhயாய யதி³ ேராேஹchச²த² ।
0040183 மஹேத³தத³தி⁴Shடா²நmh ராேண தத³தி⁴Sh²தmh ॥ 4.18।
0040190iµநய ஊ:
0040191 விshதேரண ph’ேதா²rhஜnhம ேலாமஹrhஷண கீrhதய ।
0040192 யதா² மஹாthமநா ேதந ³kh³தா⁴ ேவயmh வஸுnhத⁴ரா ॥ 4.19।
0040201 யதா² வாபி nh’பி⁴rh³kh³தா⁴ யதா² ேத³ைவrhமஹrhபி: ◌⁴ ।
0040202 யதா²ைத³thையச நாைக³ச யதா² யைrhயதா² th³ைம: ॥ 4.20।
0040211 யதா²ைஶல: பிஶாைசச க³nhத⁴rhைவச th³விேஜாthதைம: ।
0040212 ராைஸச மஹாஸththைவrhயதா² ³kh³தா⁴ வஸுnhத⁴ரா ॥ 4.21।
0040221 ேதஷாmh பாthரவிேஶஷாmhச வkhமrhஹ ஸுvhரத ।
0040222 வthஸரவிேஶஷாmhச ேதா³kh³தா⁴ரmh சாiνrhவஶ: ॥ 4.22।
0040231 யshமாchச காரthபாணிrhேவணshய மதி²த: ரா ।
0040232 khth³ைத⁴rhமஹrhபி⁴shதாத காரணmh தchச கீrhதய ॥ 4.23।
0040240 ேலாமஹrhஷண உவாச
0040241 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh கீrhதயிShயா ph’ேதா²rhைவNhயshய விshதரmh ।
0040242 ஏகாkh³ரா: phரயதாைசவ Nhயாrhத²mh ைவ th³விஜrhஷபா:◌⁴ ॥ 4.24।
0040251 நாஶுேச:ுth³ரமநேஸா நாஶிShயshயாvhரதshய ச ।
0040252 கீrhதேயயத³mh விphரா: kh’தkh◌⁴நாயாதாய ச ॥ 4.25।
0040261shவrhkh³யmh யஶshயமாShயmh த⁴nhயmh ேவைத³ச ஸmhதmh ।
0040262 ரஹshயmh’பி: ◌⁴ phேராkhதmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ைவ யதா²தத²mh ॥ 4.26।
0040271 யேசமmh கீrhதேயnhநிthயmh ph’ேதா²rhைவNhயshய விshதரmh ।
0040272 ph³ராமேணph◌⁴ேயா நமshkh’thய ந ஸ ேஶாேசthkh’தாkh’தmh ॥ 4.27।
0040281ஆth³த⁴rhமshய ஸŋhேகா³phதா rhவமthஸம: phர: ◌⁴ ।
0040282அthவmhேஶ ஸiµthபnhநshthவŋhேகா³ நாம phரஜாபதி: ॥ 4.28।
0040291 தshய thேரா ऽப⁴வth³ேவே நாthயrhத²mh த⁴rhமேகாவித:³ ।
0040292 ஜாேதா mh’thஸுதாயாmh ைவ ஸுநீதா²யாmh phரஜாபதி: ॥ 4.29।
0040301ஸ மாதாமஹேதா³ேஷண ேதந காலாthமஜாthமஜ: ।
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0040302shவத⁴rhமmh ph’Shட²த: kh’thவா காமேலாேப⁴Shவவrhதத ॥ 4.30।
0040311 மrhயாதா³mh ேப⁴த³யாமாஸ த⁴rhேமாேபதாmh ஸ பாrhதி²வ: ।
0040312 ேவத³த⁴rhமாநதிkhரmhய ேஸா ऽத⁴rhமநிரேதா ऽப⁴வth ॥ 4.31।
0040321 நி:shவாth◌⁴யாயவஷThகாரா: phரஜாshதshnhphரஜாபெதௗ ।
0040322 phரvh’thதmh ந ப: ேஸாமmh ஹுதmh யjhேஞஷு ேத³வதா: ॥ 4.32।
0040331 ந யShடvhயmh ந ேஹாதvhயதி தshய phரஜாபேத: ।
0040332ஆthphரதிjhஞா khேரயmh விநாேஶ phரthபshதி²ேத ॥ 4.33।
0040341அஹjhயச யShடா ச யjhஞேசதி ph◌⁴’³th³வஹ ।
0040342 மயி யjhேஞா விதா⁴தvhேயா மயி ேஹாதvhயthயபி ॥ 4.34।
0040351 தமதிkhராnhதமrhயாத³மாத³தா³நமஸாmhphரதmh ।
0040352ஊrhமஹrhஷய:ஸrhேவ மசிphரiµகா²shததா³ ॥ 4.35।
0040361 வயmh தீ³ாmh phரேவயாம:ஸmhவthஸரக³nhப³ஹூnh ।
0040362அத⁴rhமmh  மா ேவண ஏஷ த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 4.36।
0040371 நித⁴ேந ऽthேர: phரஸூதshthவmh phரஜாபதிரஸmhஶயmh ।
0040372 phரஜாச பாலயிShேய ऽஹதீஹ ஸமய: kh’த: ॥ 4.37।
0040381 தாmhshததா² ph³வத:ஸrhவாnhமஹrhநph³ரவீthததா³ ।
0040382 ேவண: phரஹshய ³rh³th³தி⁴மமrhத²மநrhத²விth ॥ 4.38।
0040390 ேவண உவாச
0040391shரShடா த⁴rhமshய கசாnhய: ேராதvhயmh கshய வா மயா ।
0040392 தவீrhயதப:ஸthையrhமயா வா க:ஸேமா ⁴வி ॥ 4.39।
0040401 phரப⁴வmh ஸrhவ⁴தாநாmh த⁴rhமாmh ச விேஶஷத: ।
0040402ஸmhடா⁴ ந வி³rhநmh ப⁴வnhேதா மாmh விேசதஸ: ॥ 4.40।
0040411இchச²nhத³ேஹயmh ph’தி²வீmh phலாவேயயmh ஜலshததா² ।
0040412 th³யாmh ைவ ⁴வmh ச nhேத⁴யmh நாthர காrhயா விசார ॥ 4.41।
0040421 யதா³ ந ஶkhயேத ேமாஹாத³வேலபாchச பாrhதி²வ: ।
0040422அபேநmh ததா³ ேவணshதத: khth³தா⁴ மஹrhஷய: ॥ 4.42।
0040431 தmh நிkh³’ய மஹாthமாேநா விsh²ரnhதmh மஹாப³லmh ।
0040432 தேதா ऽshய ஸvhயmh ேத மமnh²rhஜாதமnhயவ: ॥ 4.43।
0040441 தshnhநிமth²யமாேந ைவ ராjhஞ ஊெரௗ  ஜjhஞிவாnh ।
0040442ரshேவா ऽதிமாthர: ஷ: kh’Shணேசதி ப³⁴வ ஹ ॥ 4.44।
0040451ஸ பீ⁴த: phராஜrh⁴thவா தshதி²வாnhth³விஜஸthதமா: ।
0040452 தமthrhவிவலmh th³’ShThவா நிேத³thயph³ரவீthததா³ ॥ 4.45।
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0040461 நிஷாத³வmhஶகrhதாெஸௗ ப³⁴வ வத³தாmh வரா: ।
0040462 தீ⁴வராநsh’ஜchசாபி ேவணகlhமஷஸmhப⁴வாnh ॥ 4.46।
0040471 ேய சாnhேய விnhth◌⁴யநிலயாshததா² பrhவதஸmhரயா: ।
0040472அத⁴rhமசேயா விphராshேத  ைவ ேவணகlhமஷா: ॥ 4.47।
0040481 தத: நrhமஹாthமாந: பாணிmh ேவணshய த³ணmh ।
0040482அரணீவ ஸmhரph³தா⁴ மமnh²rhஜாதமnhயவ: ॥ 4.48।
0040491 ph’²shதshமாthஸiµthபnhந: கராjhjhவலநஸnhநிப:◌⁴ ।
0040492 தீ³phயமாந:shவவஷா ஸாாத³kh³நிவ jhவலnh ॥ 4.49।
0040501அத² ேஸா ऽஜக³வmh நாம த⁴iνrhkh³’ய மஹாரவmh ।
0040502 ஶராmhச தி³vhயாnhராrhத²mh கவசmh ச மஹாphரப⁴mh ॥ 4.50।
0040511 தshஜாேத ऽத² ⁴தாநி ஸmhphர’Shடாநி ஸrhவஶ: ।
0040512ஸமாேபrhமஹாபா⁴கா³ ேவணsh thதி³வmh யெயௗ ॥ 4.51।
0040521ஸiµthபnhேநந ேபா⁴ விphரா:ஸththேரண மஹாthமநா ।
0040522 thராத:ஸ ஷvhயாkh◌⁴ர: nhநாmhேநா நரகாthததா³ ॥ 4.52।
0040531 தmh ஸiµth³ராச நth³யச ரthநாnhயாதா³ய ஸrhவஶ: ।
0040532 ேதாயாநி சாபி⁴ேஷகாrhத²mh ஸrhவ ஏேவாபதshதி²ேர ॥ 4.53।
0040541 பிதாமஹச ப⁴க³வாnhேத³ைவராŋhகி³ரைஸ:ஸஹ ।
0040542shதா²வராணி ச ⁴தாநி ஜŋhக³மாநி ச ஸrhவஶ: ॥ 4.54।
0040551ஸமாக³mhய ததா³ைவNhயமph◌⁴யசnhநராதி⁴பmh ।
0040552 மஹதா ராஜராேஜந phரஜாshேதநாiνரதா: ॥ 4.55।
0040561 ேஸா ऽபி⁴khேதா மஹாேதஜா விதி⁴வth³த⁴rhமேகாவிைத:³ ।
0040562ஆதி⁴ராjhேய ததா³ ராjhஞாmh ph’²rhைவNhய: phரதாபவாnh ॥ 4.56।
0040571 பிthராபரதாshதshய phரஜாshேதநாiνரதா: ।
0040572அiνராகா³thததshதshய நாம ராஜாph◌⁴யஜாயத ॥ 4.57।
0040581ஆபshதshதmhபி⁴ேர தshய ஸiµth³ரமபி⁴யாshயத: ।
0040582 பrhவதாச த³³rhமாrhக³mh th◌⁴வஜப⁴ŋhக³ச நாப⁴வth ॥ 4.58।
0040591அkh’Shடபchயா ph’தி²வீ th◌⁴யnhthயnhநாநி சிnhதநாth ।
0040592ஸrhவகாம³கா⁴ கா³வ: டேக டேக ம⁴ ॥ 4.59।
0040601 ஏதshnhேநவ காேல  யjhேஞ ைபதாமேஹ ஶுேப⁴ ।
0040602ஸூத:ஸூthயாmh ஸiµthபnhந: ெஸௗthேய ऽஹநி மஹாமதி: ॥ 4.60।
0040611 தshnhேநவ மஹாயjhேஞ ஜjhேஞ phராjhேஞா ऽத² மாக³த: ◌⁴ ।
0040612 ph’ேதா:²shதவாrhத²mh ெதௗ தthர ஸமாஹூெதௗ மஹrhபி: ◌⁴ ॥ 4.61।
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0040621 தாrh’ஷய:ஸrhேவ shயதாேமஷ பாrhதி²வ: ।
0040622 கrhைமதத³iνபmh வாmh பாthரmh சாயmh நராதி⁴ப: ॥ 4.62।
0040631 தாசshததா³ஸrhவாmhshதாnh’nhஸூதமாக³ெதௗ⁴ ।
0040632ஆவாmh ேத³வாnh’mhைசவ phணயாவ:shவகrhமபி:◌⁴ ॥ 4.63।
0040641 ந சாshய விth³ேமா ைவ கrhம நாம வா லணmh யஶ: ।
0040642shேதாthரmh ேயநாshய rhயாவ ராjhஞshேதஜshவிேநா th³விஜா: ॥ 4.64।
0040651 ’பி⁴shெதௗ நிkhெதௗ  ப⁴விShைய:shயதாதி ।
0040652 யாநி கrhமாணி kh’தவாnhph’:² பசாnhமஹாப³ல: ॥ 4.65।
0040661 தத: phரph◌⁴’தி ைவ ேலாேக shதேவஷு iµநிஸthதமா: ।
0040662ஆஶீrhவாதா:³ phரjhயnhேத ஸூதமாக³த⁴ப³nhதி³பி: ◌⁴ ॥ 4.66।
0040671 தேயா:shதவாnhேத ஸுphத: ph’:² phராதா³thphரேஜவர: ।
0040672அபேத³ஶmh ஸூதாய மக³த⁴mh மாக³தா⁴ய ச ॥ 4.67।
0040681 தmh th³’ShThவா பரமphதா: phரஜா: phேராrhமநீண: ।
0040682 vh’thதீநாேமஷ ேவா தா³தா ப⁴விShயதி நராதி⁴ப: ॥ 4.68।
0040691 தேதா ைவNhயmh மஹாthமாநmh phரஜா:ஸமபி⁴³th³: ।
0040692 thவmh ேநா vh’thதிmh வித⁴thshேவதி மஹrhவசநாthததா³ ॥ 4.69।
0040701 ேஸா ऽபி⁴th³த: phரஜாபி⁴sh phரஜாதசிகீrhஷயா ।
0040702 த⁴iνrhkh³’ய ph’ஷthகாmhச ph’தி²வீமாth³ரவth³ப³ ॥ 4.70।
0040711 தேதா ைவNhயப⁴யthரshதா ெகௗ³rh⁴thவா phராth³ரவnhம ।
0040712 தாmh ph’²rhத⁴iνராதா³ய th³ரவnhதீமnhவதா⁴வத ॥ 4.71।
0040721ஸா ேலாகாnhph³ரமேலாகாதீ³nhக³thவா ைவNhயப⁴யாthததா³ ।
0040722 phரத³த³rhஶாkh³ரேதா ைவNhயmh phரkh³’தஶராஸநmh ॥ 4.72।
0040731 jhவலth³பி⁴rhநிஶிைதrhபா³ணrhதீ³phதேதஜஸமnhதத: ।
0040732 மஹாேயாக³mh மஹாthமாநmh ³rhத⁴rhஷமமைரரபி ॥ 4.73।
0040741அலப⁴nhதீ  ஸா thராணmh ைவNhயேமவாnhவபth³யத ।
0040742 kh’தாஜடா ⁴thவா jhயா ேலாைகshthபி⁴shததா³ ॥ 4.74।
0040751 உவாச ைவNhயmh நாத⁴rhமmh shthவேத⁴ பபய ।
0040752 கத²mh தா⁴ரயிதா சா phரஜா ராஜnhவிநா மயா ॥ 4.75।
0040761 மயி ேலாகா:shதி²தா ராஜnhமேயத³mh தா⁴rhயேத ஜக³th ।
0040762 மth³விநாேஶ விநேய: phரஜா: பாrhதி²வ விth³தி⁴ தth ॥ 4.76।
0040771 ந மாமrhஹ ஹnhmh ைவ ேரயேசththவmh சிகீrhஷ ।
0040772 phரஜாநாmh ph’தி²வீபால ஶ ◌்’iΝ ேசத³mh வேசா மம ॥ 4.77।
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0040781 உபாயத:ஸமாரph³தா:◌⁴ ஸrhேவ th◌⁴யnhthபkhரமா: ।
0040782 உபாயmh பய ேயந thவmh தா⁴ரேயதா:² phரஜாமாmh ॥ 4.78।
0040791ஹthவாபி மாmh ந ஶkhதshthவmh phரஜாநாmh ேபாஷேண nh’ப ।
0040792அiνலா ப⁴விShயா யchச² ேகாபmh மஹாமேத ॥ 4.79।
0040801அவth◌⁴யாmh ச shthயmh phராஹுshதிrhயkh³ேயாநிக³ேதShவபி ।
0040802 யth³ேயவmh ph’தி²வீபால ந த⁴rhமmh thயkhமrhஹ ॥ 4.80।
0040811 ஏவmh ப³ஹுவித⁴mh வாkhயmh thவா ராஜா மஹாமநா: ।
0040812 ேகாபmh நிkh³’ய த⁴rhமாthமா வஸுதா⁴த³மph³ரவீth ॥ 4.81।
0040820 ph’²வாச
0040821 ஏகshயாrhேத²  ேயா ஹnhயாதா³thமேநா வா பரshய வா ।
0040822 ப³ஹூnhவா phராணிேநா ऽநnhதmh ப⁴ேவthதshேயஹ பாதகmh ॥ 4.82।
0040831ஸுக²ேமத⁴nhதி ப³ஹேவா யshmhsh நிஹேத ऽஶுேப⁴ ।
0040832 தshnhஹேத நாshதி ப⁴th³ேர பாதகmh ேசாபபாதகmh ॥ 4.83।
0040841 ேஸா ऽஹmh phரஜாநிthதmh thவாmh ஹநிShயா வஸுnhத⁴ேர ।
0040842 யதி³ ேம வசநாnhநாth³ய கShய ஜக³th³தி⁴தmh ॥ 4.84।
0040851 thவாmh நிஹthயாth³ய பா³ேணந மchசா²ஸநபராŋhiµகீ²mh ।
0040852ஆthமாநmh phரத²யிthவாஹmh phரஜா தா⁴ரயிதா shவயmh ॥ 4.85।
0040861ஸா thவmh ஶாஸநமாshதா²ய மம த⁴rhமph◌⁴’தாmh வேர ।
0040862ஸவய phரஜா:ஸrhவா:ஸமrhதா²ய தா⁴ரேண ॥ 4.86।
0040871 ³th’thவmh ச ேம க³chச² தத ஏநமஹmh ஶரmh ।
0040872 நியchேச²யmh thவth³வதா⁴rhத²iµth³யnhதmh ேகா⁴ரத³rhஶநmh ॥ 4.87।
0040880 வஸுேதா⁴வாச
0040881ஸrhவேமதத³ஹmh வீர விதா⁴shயா ந ஸmhஶய: ।
0040882 வthஸmh  மம ஸmhபய ேரயmh ேயந வthஸலா ॥ 4.88।
0040891ஸமாmh ச  ஸrhவthர மாmh thவmh த⁴rhமph◌⁴’தாmh வர ।
0040892 யதா² விshயnhத³மாநmh ேம ரmh ஸrhவthர பா⁴வேயth ॥ 4.89।
0040900 ேலாமஹrhஷண உவாச
0040901 தத உthஸாரயாமாஸ ைஶலாஶதஸஹshரஶ: ।
0040902 த⁴iνShேகாThயா ததா³ைவNhயshேதந ைஶலா விவrhதி⁴தா: ॥ 4.90।
0040911 ந rhவவிஸrhேக³ைவ விஷேம ph’தி²வீதேல ।
0040912ஸmhவிபா⁴க:³ ராmh வா kh³ராமாmh வாப⁴வthததா³ ॥ 4.91।
0040921 ந ஸshயாநி ந ேகா³ரயmh ந kh’rhந வணிkhபத:² ।
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0040922ைநவ ஸthயாnh’தmh சாnhந ேலாேபா⁴ ந ச மthஸர: ॥ 4.92।
0040931ைவவshவேத ऽnhதேர தshnhஸாmhphரதmh ஸiµபshதி²ேத ।
0040932ைவNhயாthphரph◌⁴’தி ைவ விphரா:ஸrhவshையதshய ஸmhப⁴வ: ॥ 4.93।
0040941 யthர யthர ஸமmh thவshயா ⁴ேமராthததா³ th³விஜா: ।
0040942 தthர தthர phரஜா:ஸrhவா நிவாஸmh ஸமேராசயnh ॥ 4.94।
0040951ஆஹார: ப²லலாநி phரஜாநாமப⁴வthததா³ ।
0040952 kh’chch²ேரண மஹதா khத இthேயவமiνஶும ॥ 4.95।
0040961ஸ கlhபயிthவா வthஸmh  மiνmh shவாயmh⁴வmh phர⁴mh ।
0040962shவபாெணௗ ஷvhயாkh◌⁴ேரா ³ேதா³ஹ ph’தி²வீmh தத: ॥ 4.96।
0040971ஸshயஜாதாநி ஸrhவாணி ph’²rhைவNhய: phரதாபவாnh ।
0040972 ேதநாnhேநந phரஜா:ஸrhவா வrhதnhேத ऽth³யாபி ஸrhவஶ: ॥ 4.97।
0040981 ’ஷயச ததா³ ேத³வா: பிதேரா ऽத²ஸsh’பா: ।
0040982ைத³thயா யா: Nhயஜநா க³nhத⁴rhவா: பrhவதா நகா:³ ॥ 4.98।
0040991 ஏேத ரா th³விஜேரShடா² ³³ஹுrhத⁴ரணீmh கில ।
0040992ரmh வthஸச பாthரmh ச ேதஷாmh ேதா³kh³தா⁴ ph’த²khph’த²kh ॥ 4.99।
0041001 ’மப⁴வthேஸாேமா வthேஸா ேதா³kh³தா⁴ ph³’ஹshபதி: ।
0041002ரmh ேதஷாmh தேபா ph³ரம பாthரmh ச²nhதா³mh ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 4.100।
0041011 ேத³வாநாmh காசநmh பாthரmh வthஸshேதஷாmh ஶதkhர: ।
0041012ரேமாஜshகரmh ைசவ ேதா³kh³தா⁴ ச ப⁴க³வாnhரவி: ॥ 4.101।
0041021 பிth’mh ராஜதmh பாthரmh யேமா வthஸ: phரதாபவாnh ।
0041022அnhதகசாப⁴வth³ேதா³kh³தா⁴ ரmh ேதஷாmh ஸுதா⁴ shmh’தா ॥ 4.102।
0041031 நாகா³நாmh தேகா வthஸ: பாthரmh சாலா³ஸmhjhஞகmh ।
0041032 ேதா³kh³தா⁴ thைவராவேதா நாக³shேதஷாmh ரmh விஷmh shmh’தmh ॥
4.103।
0041041அஸுராmh ம⁴rhேதா³kh³தா⁴ ரmh மாயாமயmh shmh’தmh ।
0041042 விேராசநsh வthேஸா ऽ⁴தா³யஸmh பாthரேமவ ச ॥ 4.104।
0041051 யாமாமபாthரmh  வthேஸா ைவரவண: phர:◌⁴ ।
0041052 ேதா³kh³தா⁴ ரஜதநாப⁴sh ராnhதrhதா⁴நேமவ ச ॥ 4.105।
0041061ஸுமா ராேஸnhth³ராmh வthஸ:ரmh ச ேஶாணிதmh।
0041062 ேதா³kh³தா⁴ ரஜதநாப⁴sh கபாலmh பாthரேமவ ச ॥ 4.106।
0041071 க³nhத⁴rhவாmh சிthரரேதா² வthஸ: பாthரmh ச பŋhகஜmh ।
0041072 ேதா³kh³தா⁴ ச ஸுசி:ரmh ேதஷாmh க³nhத: ◌⁴ ஶுசி:shmh’த: ॥ 4.107।
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0041081ைஶலmh பாthரmh பrhவதாநாmh ரmh ரthெநௗஷதீ⁴shததா² ।
0041082 வthஸsh மவாநாth³ேதா³kh³தா⁴ ேமrhமஹாகி³: ॥ 4.108।
0041091 phலோ வthஸsh vh’ாmh ேதா³kh³தா⁴ ஶாலsh Shபித: ।
0041092 பாலாஶபாthரmh ரmh ச chசி²nhநத³kh³த⁴phரேராஹணmh ॥ 4.109।
0041101 ேஸயmh தா⁴th விதா⁴th ச பாவநீ ச வஸுnhத⁴ரா ।
0041102 சராசரshய ஸrhவshய phரதிShடா² ேயாநிேரவ ச ॥ 4.110।
0041111ஸrhவகாம³கா⁴ ேதா³kh³th◌⁴ ஸrhவஸshயphரேராஹணீ ।
0041112ஆதி³யmh ஸiµth³ராnhதா ேமதி³நீ பவிதா ॥ 4.111।
0041121 ம⁴ைகடப⁴ேயா: kh’thshநா ேமத³ஸா ஸமபி⁴phதா ।
0041122 ேதேநயmh ேமதி³நீ ேத³வீ உchயேத ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 4.112।
0041131 தேதா ऽph◌⁴பக³மாth³ராjhஞ: ph’ேதா²rhைவNhயshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0041132 ³th’thவமiνphராphதா ேத³வீ ph’th²வீதி ேசாchயேத ॥ 4.113।
0041141 ph’²நா phரவிப⁴khதா ச ேஶாதி⁴தா ச வஸுnhத⁴ரா ।
0041142ஸshயாகரவதீ shபீ²தா ரபthதநஶாநீ ॥ 4.114।
0041151 ஏவmhphரபா⁴ேவா ைவNhய:ஸ ராஜாth³ராஜஸthதம: ।
0041152 நமshயைசவ jhயச ⁴தkh³ராைமrhந ஸmhஶய: ॥ 4.115।
0041161 ph³ராமணச மஹாபா⁴ைக³rhேவத³ேவதா³ŋhக³பாரைக:³ ।
0041162 ph’²ேரவ நமshகாrhேயா ph³ரமேயாநி:ஸநாதந: ॥ 4.116।
0041171 பாrhதி²ைவச மஹாபா⁴ைக:³ பாrhதி²வthவேஹch²பி: ◌⁴ ।
0041172ஆதி³ராேஜா நமshகாrhய: ph’²rhைவNhய: phரதாபவாnh ॥ 4.117।
0041181 ேயாைத⁴ரபி ச விkhராnhைத: phராphகாைமrhஜயmh தி⁴ ।
0041182ஆதி³ராேஜா நமshகாrhேயா ேயாதா⁴நாmh phரத²ேமா nh’ப: ॥ 4.118।
0041191 ேயா  ேயாth³தா⁴ ரணmh யாதி கீrhதயிthவா ph’²mh nh’பmh ।
0041192ஸ ேகா⁴ரபாthஸŋhkh³ராமாthே ப⁴வதி கீrhதிமாnh ॥ 4.119।
0041201ைவையரபி ச விthதாTh◌⁴ையrhைவயvh’thதிவிதா⁴யிபி: ◌⁴ ।
0041202 ph’²ேரவ நமshகாrhேயா vh’thதிதா³தா மஹாயஶா: ॥ 4.120।
0041211 தைத²வ ஶூth³ைர: ஶுசிபி⁴shthவrhணபசாபி: ◌⁴ ।
0041212 ph’²ேரவ நமshகாrhய: ேரய: பரேஹphஸுபி: ◌⁴ ॥ 4.121।
0041221 ஏேத வthஸவிேஶஷாச ேதா³kh³தா⁴ர:ரேமவ ச ।
0041222 பாthராணி ச மேயாkhதாநி கிmh ⁴ேயா வrhணயா வ: ॥ 4.122।
0050010 ’ஷய ஊ:
0050011 மnhவnhதராணி ஸrhவாணி விshதேரண மஹாமேத ।
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0050012 ேதஷாmh rhவவிsh’Shmh ச ேலாமஹrhஷண கீrhதய ॥ 5.1।
0050021 யாவnhேதா மநவைசவ யாவnhதmh காலேமவ ச ।
0050022 மnhவnhதராணி ேபா: ◌⁴ ஸூத ேராchசா²ம தththவத: ॥ 5.2।
0050030 ேலாமஹrhஷண உவாச
0050031 ந ஶkhேயா விshதேரா விphரா வkhmh வrhஷஶைதரபி ।
0050032 மnhவnhதராmh ஸrhேவஷாmh ஸŋhேபாchch²’iΝத th³விஜா: ॥ 5.3।
0050041shவாயmh⁴ேவா மiν: rhவmh மiν:shவாேராசிஷshததா² ।
0050042 உthதமshதாமஸைசவ ைரவதசாுஷshததா² ॥ 5.4।
0050051ைவவshவதச ேபா⁴ விphரா:ஸாmhphரதmh மiνchயேத ।
0050052ஸாவrhணிச மiνshதth³வth³ைரph◌⁴ேயா ெரௗchயshதைத²வ ச ॥ 5.5।
0050061 தைத²வ ேமஸாவrhNhயசthவாேரா மநவ:shmh’தா: ।
0050062அதீதா வrhதமாநாச தைத²வாநாக³தா th³விஜா: ॥ 5.6।
0050071 கீrhதிதா மநவshph◌⁴யmh மையைவேத யதா² தா: ।
0050072 ’mhshthேவஷாmh phரவயா thராnhேத³வக³mhshததா² ॥ 5.7।
0050081 மசிரthrhப⁴க³வாநŋhகி³ரா: லஹ: khர: ।
0050082 லshthயச வShட²ச ஸphைதேத ph³ரமண:ஸுதா: ॥ 5.8।
0050091 உthதரshயாmh தி³ஶி ததா² th³விஜா:ஸphதrhஷயshததா² ।
0050092ஆkh³நீth◌⁴ரசாkh³நிபா³ஹுச ேமth◌⁴ேயா ேமதா⁴திதி²rhவஸு: ॥ 5.9।
0050101 jhேயாதிShமாnhth³திமாnhஹvhய:ஸவல: thரஸmhjhஞக: ।
0050102 மேநா:shவாயmh⁴வshையேத த³ஶ thரா மெஹௗஜஸ: ॥ 5.10।
0050111 ஏதth³ைவ phரத²மmh விphரா மnhவnhதரiµதா³’தmh ।
0050112ஔrhேவா வShட²thரச shதmhப:³ கயப ஏவ ச ॥ 5.11।
0050121 phராே ph³’ஹshபதிைசவ த³thேதா ऽthchchயவநshததா² ।
0050122 ஏேத மஹrhஷேயா விphரா வாphேராkhதா மஹாvhரதா: ॥ 5.12।
0050131 ேத³வாச தா நாம shmh’தா:shவாேராசிேஷ ऽnhதேர ।
0050132ஹவிkh◌⁴ந:ஸுkh’திrhjhேயாதிராேபா rhதிரபி shmh’த: ॥ 5.13।
0050141 phரதீதச நப⁴shயச நப⁴ ஊrhஜshதைத²வ ச ।
0050142shவாேராசிஷshய thராshேத மேநாrhவிphரா மஹாthமந: ॥ 5.14।
0050151 கீrhதிதா: ph’தி²வீபாலா மஹாவீrhயபராkhரமா: ।
0050152 th³விதீயேமதthகதி²தmh விphரா மnhவnhதரmh மயா ॥ 5.15।
0050161இத³mh th’தீயmh வயா தth³³th◌⁴யth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ।
0050162 வShட²thரா:ஸphதாஸnhவாShடா²இதி விதா: ॥ 5.16।
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0050171ரNhயக³rhப⁴shய ஸுதா ஊrhஜா ஜாதா:ஸுேதஜஸ: ।
0050172 ’ஷேயா ऽthர மயா phேராkhதா: கீrhthயமாநாnhநிேபா³த⁴த ॥ 5.17।
0050181ஔthதேமயாnhiµநிேரShடா² த³ஶ thராnhமேநாமாnh ।
0050182இஷ ஊrhஜshதrhஜsh ம⁴rhமாத⁴வ ஏவ ச ॥ 5.18।
0050191 ஶுசி: ஶுkhர:ஸஹைசவ நப⁴shேயா நப⁴ ஏவ ச ।
0050192 பா⁴நவshதthர ேத³வாச மnhவnhதரiµதா³’தmh ॥ 5.19।
0050201 மnhவnhதரmh சrhத²mh வ: கத²யிShயா ஸாmhphரதmh ।
0050202 காvhய: ph’²shதைத²வாkh³நிrhஜiνrhதா⁴தா th³விேஜாthதமா: ॥ 5.20।
0050211 கபீவாநகபீவாmhச தthர ஸphதrhஷேயா th³விஜா: ।
0050212 ராேண கீrhதிதா விphரா: thரா: ெபௗthராச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 5.21।
0050221 ததா² ேத³வக³ைசவ தாமஸshயாnhதேர மேநா: ।
0050222 th³திshதபshய:ஸுதபாshதேபா⁴த:ஸநாதந: ॥ 5.22।
0050231 தேபாரதிரகlhமாஷshதnhவீ த⁴nhவீ பரnhதப: ।
0050232 தாமஸshய மேநாேரேத த³ஶ thரா: phரகீrhதிதா: ॥ 5.23।
0050241 வாphேராkhதா iµநிேரShடா²சrhத²mh ைசதத³nhதரmh ।
0050242 ேத³வபா³ஹுrhய³th◌⁴ரச iµநிrhேவத³ஶிராshததா² ॥ 5.24।
0050251ரNhயேராமா பrhஜnhய ஊrhth◌⁴வபா³ஹுச ேஸாமஜ: ।
0050252ஸthயேநthரshததா²thேரய ஏேத ஸphதrhஷேயா ऽபேர ॥ 5.25।
0050261 ேத³வாசா⁴தரஜஸshததா² phரkh’தய:shmh’தா: ।
0050262 வாphலவச ைரph◌⁴யச மேநாரnhதரiµchயேத ॥ 5.26।
0050271அத² thராநிமாmhshதshய ³th◌⁴யth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ।
0050272 th◌⁴’திமாநvhயேயா khதshதththவத³rhஶீ நிthஸுக: ॥ 5.27।
0050281ஆரNhயச phரகாஶச நிrhேமாஹ:ஸthயவாkhkh’தீ ।
0050282ைரவதshய மேநா: thரா: பசமmh ைசதத³nhதரmh ॥ 5.28।
0050291ஷShட²mh  ஸmhphரவயா தth³³th◌⁴யth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ।
0050292 ph◌⁴’³rhநேபா⁴ விவshவாmhச ஸுதா⁴மா விரஜாshததா² ॥ 5.29।
0050301அதிநாமா ஸShiΝச ஸphைதேத ச மஹrhஷய: ।
0050302 சாுஷshயாnhதேர விphரா மேநாrhேத³வாshthவிேம shmh’தா: ॥ 5.30।
0050311ஆபா³லphரதி²தாshேத ைவ ph’த²khthேவந தி³ெவௗகஸ: ।
0050312 ேலகா²ச நாமேதா விphரா: பச ேத³வக³:shmh’தா: ॥ 5.31।
0050321 ’ேஷரŋhகி³ரஸ: thரா மஹாthமாேநா மெஹௗஜஸ: ।
0050322 நாTh³வேலயா iµநிேரShடா² த³ஶ thராsh விதா: ॥ 5.32।
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0050331 phரph◌⁴’தேயா விphராசாுஷshயாnhதேர மேநா: ।
0050332ஷShட²mh மnhவnhதரmh phேராkhதmh ஸphதமmh  நிேபா³த⁴த ॥ 5.33।
0050341அthrhவShேடா² ப⁴க³வாnhகயபச மஹாnh’: ।
0050342 ெகௗ³தேமா ऽத² ப⁴ரth³வாேஜா விவாthரshதைத²வ ச ॥ 5.34।
0050351 தைத²வ thேரா ப⁴க³வாnh’சீகshய மஹாthமந: ।
0050352ஸphதேமா ஜமத³kh³நிச ’ஷய:ஸாmhphரதmh தி³வி ॥ 5.35।
0050361ஸாth◌⁴யா th³ராச விேவ ச வஸேவா மதshததா² ।
0050362 ஆதி³thயாசாவிெநௗ சாபி ேத³ெவௗ ைவவshவெதௗ shmh’ெதௗ ॥
5.36।
0050371 மேநாrhைவவshவதshையேத வrhதnhேத ஸாmhphரேத ऽnhதேர ।
0050372இவாphரiµகா²ைசவ த³ஶ thரா மஹாthமந: ॥ 5.37।
0050381 ஏேதஷாmh கீrhதிதாநாmh  மஹrhmh மெஹௗஜஸாmh ।
0050382 ேதஷாmh thராச ெபௗthராச தி³ு ஸrhவாஸு ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 5.38।
0050391 மnhவnhதேரஷு ஸrhேவஷு phராகா³ஸnhஸphத ஸphதகா: ।
0050392 ேலாேக த⁴rhமvhயவshதா²rhத²mh ேலாகஸmhரய ச ॥ 5.39।
0050401 மnhவnhதேர vhயதிkhராnhேத சthவார:ஸphதகா க³: ।
0050402 kh’thவா கrhம தி³வmh யாnhதி ph³ரமேலாகமநாமயmh ॥ 5.40।
0050411 தேதா ऽnhேய தபஸா khதா:shதா²நmh தthரயnhthத ।
0050412அதீதா வrhதமாநாச khரேமணேதந ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 5.41।
0050421அநாக³தாச ஸphைதேத shmh’தா தி³வி மஹrhஷய: ।
0050422 மேநாரnhதரமாஸாth³ய ஸாவrhணshேயஹ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 5.42।
0050431 ராேமா vhயாஸshததா²thேரேயா தீ³phதிமnhேதா ப³ஹுதா: ।
0050432 பா⁴ரth³வாஜshததா² th³ெரௗணிரவthதா²மா மஹாth³தி: ॥ 5.43।
0050441 ெகௗ³தமசாஜரைசவ ஶரth³வாnhநாம ெகௗ³தம: ।
0050442 ெகௗஶிேகா கா³லவைசவஔrhவ: காயப ஏவ ச ॥ 5.44।
0050451 ஏேத ஸphத மஹாthமாேநா ப⁴விShயா iµநிஸthதமா: ।
0050452ைவ ைசவாth◌⁴வவாmhச ஶமேநா th◌⁴’திமாnhவஸு: ॥ 5.45।
0050461அShடசாphயth◌⁴’Shடச வா ஸுமதிேரவ ச ।
0050462ஸாவrhணshய மேநா: thரா ப⁴விShயா iµநிஸthதமா: ॥ 5.46।
0050471 ஏேதஷாmh கlhயiµthதா²ய கீrhதநாthஸுக²ேமத⁴ேத ।
0050472 யஶசாphேநாதி ஸுமஹதா³Shமாmhச ப⁴ேவnhநர: ॥ 5.47।
0050481 ஏதாnhkhதாநி ேபா⁴ விphரா:ஸphத ஸphத ச தththவத: ।
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0050482 மnhவnhதராணி ஸŋhேபாchch²’iΝதாநாக³தாnhயபி ॥ 5.48।
0050491ஸாவrh மநேவா விphரா: பச தாmhச நிேபா³த⁴த ।
0050492 ஏேகா ைவவshவதshேதஷாmh சthவாரsh phரஜாபேத: ॥ 5.49।
0050501 பரேமSh²ஸுதா விphரா ேமஸாவrhNhயதாmh க³தா: ।
0050502 த³shையேத  ெதௗ³thரா: phயாயாshதநயா nh’பா: ॥ 5.50।
0050511 மஹதா தபஸா khதா ேமph’Shேட² மெஹௗஜஸ: ।
0050512 ேச: phரஜாபேத: thேரா ெரௗchேயா நாம மiν:shmh’த: ॥ 5.51।
0050521 ⁴thயாmh ேசாthபாதி³ேதா ேத³vhயாmh ெபௗ⁴thேயா நாம ேச:ஸுத: ।
0050522அநாக³தாச ஸphைதேத கlhேப ऽshnhமநவ:shmh’தா: ॥ 5.52।
0050531ைதயmh ph’தி²வீ ஸrhவா ஸphதth³வீபா ஸபthதநா ।
0050532 rhணmh க³ஸஹshரmh  பபாlhயா th³விேஜாthதமா: ॥ 5.53।
0050541 phரஜாபதிச தபஸா ஸmhஹாரmh ேதஷு நிthயஶ: ।
0050542 கா³நி ஸphததிshதாநி ஸாkh³ராணி கதி²தாநி ச ॥ 5.54।
0050551 kh’தthேரதாதி³khதாநி மேநாரnhதரiµchயேத ।
0050552 சrhத³ைஶேத மநவ: கதி²தா: கீrhதிவrhத⁴நா: ॥ 5.55।
0050561 ேவேத³ஷு ஸராேணஷு ஸrhேவஷு phரப⁴விShணவ: ।
0050562 phரஜாநாmh பதேயா விphரா த⁴nhயேமஷாmh phரகீrhதநmh ॥ 5.56।
0050571 மnhவnhதேரஷு ஸmhஹாரா:ஸmhஹாராnhேதஷு ஸmhப⁴வா: ।
0050572 ந ஶkhயேத ऽnhதshேதஷாmh ைவ வkhmh வrhஷஶைதரபி ॥ 5.57।
0050581 விஸrhக³shய phரஜாநாmh ைவ ஸmhஹாரshய ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0050582 மnhவnhதேரஷு ஸmhஹாரா: யnhேத th³விஜஸthதமா: ॥ 5.58।
0050591ஸேஶஷாshதthர திShட²nhதி ேத³வா:ஸphதrhபி:◌⁴ ஸஹ ।
0050592 தபஸா ph³ரமசrhேயண ேதந ச ஸமnhவிதா: ॥ 5.59।
0050601 rhேண க³ஸஹshேர  கlhேபா நி:ேஶஷ உchயேத ।
0050602 தthர ⁴தாநி ஸrhவாணி த³kh³தா⁴nhயாதி³thயரபி: ◌⁴ ॥ 5.60।
0050611 ph³ரமாணமkh³ரத: kh’thவா ஸஹாதி³thயக³ணrhth³விஜா: ।
0050612 phரவிஶnhதி ஸுரேரShட²mh ஹநாராயணmh phர⁴mh ॥ 5.61।
0050621shரShடாரmh ஸrhவ⁴தாநாmh கlhபாnhேதஷு ந: ந: ।
0050622அvhயkhத: ஶாவேதா ேத³வshதshய ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 5.62।
0050631அthர வ: கீrhதயிShயா மேநாrhைவவshவதshய ைவ ।
0050632 விஸrhக³mh iµநிஶாrh³லா:ஸாmhphரதshய மஹாth³ேத: ॥ 5.63।
0050641அthர வmhஶphரஸŋhேக³ந கth²யமாநmh ராதநmh ।
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0050642 யthேராthபnhேநா மஹாthமா ஸ ஹrhvh’Shணிேல phர:◌⁴ ॥ 5.64।
0060010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0060011 விவshவாnhகயபாjhஜjhேஞ தா³ாயNhயாmh th³விேஜாthதமா: ।
0060012 தshய பா⁴rhயாப⁴வthஸmhjhஞா thவாShTh ேத³வீ விவshவத: ॥ 6.1।
0060021ஸுேரவதி விkh²யாதா thஷு ேலாேகஷு பா⁴விநீ ।
0060022ஸா ைவ பா⁴rhயா ப⁴க³வேதா மாrhதNhட³shய மஹாthமந: ॥ 6.2।
0060031 ப⁴rhth’ேபண நாShயth³பெயௗவநஶாநீ ।
0060032ஸmhjhஞா நாம ஸுதபஸா ஸுதீ³phேதந ஸமnhவிதா ॥ 6.3।
0060041ஆதி³thயshய  தth³பmh மNhட³லshய ஸுேதஜஸா ।
0060042 கா³thேரஷு பத³kh³த⁴mh ைவ நாதிகாnhதவாப⁴வth ॥ 6.4।
0060051 ந க²lhவயmh mh’ேதா ऽNhட³shய இதி shேநஹாத³பா⁴ஷத ।
0060052அஜாநnhகாயபshதshமாnhமாrhதNhட³இதி ேசாchயேத ॥ 6.5।
0060061 ேதஜshthவph◌⁴யதி⁴கmh தshய நிthயேமவ விவshவத: ।
0060062 ேயநாதிதாபயாமாஸ thmhlhேலாகாnhகயபாthமஜ: ॥ 6.6।
0060071 thNhயபthயாநி ேபா⁴ விphரா:ஸmhjhஞாயாmh தபதாmh வர: ।
0060072ஆதி³thேயா ஜநயாமாஸ கnhயாmh th³ெவௗ ச phரஜாபதீ ॥ 6.7।
0060081 மiνrhைவவshவத: rhவmh ராth³த⁴ேத³வ: phரஜாபதி: ।
0060082 யமச யiµநா ைசவ யமெஜௗ ஸmhப³⁴வ: ॥ 6.8।
0060091 யாமவrhணmh  தth³பmh ஸmhjhஞா th³’ShThவா விவshவத: ।
0060092அஸஹnhதீ  shவாmh சா²யாmh ஸவrhmh நிrhமேம தத: ॥ 6.9।
0060101 மாயாமயீ  ஸா ஸmhjhஞா தshயாmh சா²யாஸiµthதி²தாmh ।
0060102 phராஜ: phரணதா ⁴thவா சா²யா ஸmhjhஞாmh th³விேஜாthதமா: ॥ 6.10।
0060111 உவாச கிmh மயா காrhயmh கத²யshவ ஶுசிshேத ।
0060112shதி²தாsh தவ நிrhேத³ேஶ ஶாதி⁴ மாmh வரவrhணிநி ॥ 6.11।
0060120ஸmhjhேஞாவாச
0060121அஹmh யாshயா ப⁴th³ரmh ேத shவேமவ ப⁴வநmh பி: ।
0060122 thவையவ ப⁴வேந மயmh வshதvhயmh நிrhவிஶŋhகயா ॥ 6.12।
0060131இெமௗ ச பா³லெகௗ மயmh கnhயா ேசயmh ஸுமth◌⁴யமா ।
0060132ஸmhபா⁴vhயாshேத ந சாkh²ேயயத³mh ப⁴க³வேத khவசிth ॥ 6.13।
0060140ஸவrhேவாச
0060141ஆ கசkh³ரஹth³ேத³வி ஆ ஶாபாnhைநவ கrhசிth ।
0060142ஆkh²யாshயா நமshph◌⁴யmh க³chச² ேத³வி யதா²ஸுக²mh ॥ 6.14।
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0060150 ேலாமஹrhஷண உவாச
0060151ஸமாதி³ய ஸவrhmh  தேத²thkhதா தயா ச ஸா ।
0060152 thவSh:ஸபமக³மth³vh³ேதவ தபshவிநீ ॥ 6.15।
0060161 பி:ஸபகா³ஸா  பிthரா நிrhப⁴rhthதா ஶுபா⁴ ।
0060162 ப⁴rh:ஸபmh க³chேச²தி நிkhதா ச ந: ந: ॥ 6.16।
0060171ஆக³chச²th³வட³வா ⁴thவாchசா²th³ய பமநிnhதி³தா ।
0060172நேதா²thதராnhக³thவா th’nhயத² சசார ஹ ॥ 6.17।
0060181 th³விதீயாயாmh  ஸmhjhஞாயாmh ஸmhjhேஞயதி சிnhதயnh ।
0060182ஆதி³thேயா ஜநயாமாஸ thரமாthமஸமmh ததா³ ॥ 6.18।
0060191 rhவஜshய மேநாrhவிphரா:ஸth³’ேஶா ऽயதி phர: ◌⁴ ।
0060192 மiνேரவாப⁴வnhநாmhநா ஸாவrhண இதி ேசாchயேத ॥ 6.19।
0060201 th³விதீேயா ய:ஸுதshதshயா:ஸ விjhேஞய: ஶைநசர: ।
0060202ஸmhjhஞா  பாrhதி²வீ விphரா:shவshய thரshய ைவ ததா³ ॥ 6.20।
0060211 சகாராph◌⁴யதி⁴கmh shேநஹmh ந ததா² rhவேஜஷு ைவ ।
0060212 மiνshதshயா:மthதth யமshதshயா ந சேம ॥ 6.21।
0060221ஸ ைவ ேராஷாchச பா³lhயாchச பா⁴விேநா ऽrhத²shய வாநக⁴ ।
0060222 பதா³ஸnhதrhஜயாமாஸ ஸmhjhஞாmh ைவவshவேதா யம: ॥ 6.22।
0060231 தmh ஶஶாப தத: khேராதா⁴thஸாவrhணஜநநீ ததா³ ।
0060232 சரண: பததாேமஷ தேவதி ph◌⁴’ஶ:³கி²தா ॥ 6.23।
0060241 யமsh தthபி:ஸrhவmh phராஜ: phரthயேவத³யth ।
0060242 ph◌⁴’ஶmh ஶாபப⁴ேயாth³விkh³ந:ஸmhjhஞாவாkhையrhவிஶŋhகித: ॥ 6.24।
0060251 ஶாேபா ऽயmh விநிவrhேதத phேராவாச பிதரmh th³விஜா: ।
0060252 மாthரா shேநேஹந ஸrhேவஷு வrhதிதvhயmh ஸுேதஷு ைவ ॥ 6.25।
0060261 ேஸயமshமாநபாshேயஹ விவshவnhஸmh³⁴ஷதி ।
0060262 தshயாmh மேயாth³யத: பாேதா³ ந  ேத³ேஹ நிபாதித: ॥ 6.26।
0060271 பா³lhயாth³வா யதி³ வா ெலௗlhயாnhேமாஹாthதthnhமrhஹ ।
0060272 ஶphேதா ऽஹமsh ேலாேகஶ ஜநnhயா தபதாmh வர ।
0060273 தவ phரஸாதா³chசரே ந பேதnhமம ேகா³பேத ॥ 6.27।
0060280 விவshவாiνவாச
0060281அஸmhஶயmh thர மஹth³ப⁴விShயthயthர காரணmh ।
0060282 ேயந thவாமாவிஶthkhேராேதா⁴ த⁴rhமjhஞmh ஸthயவாதி³நmh ॥ 6.28।
0060291 ந ஶkhயேமதnhth²யா  கrhmh மாth’வசshதவ ।
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0060292 kh’மேயா மாmhஸமாதா³ய யாshயnhthயவநிேமவ ச ॥ 6.29।
0060301 kh’தேமவmh வசshதth²யmh மாshதவ ப⁴விShயதி ।
0060302 ஶாபshய பஹாேரண thவmh ச thராேதா ப⁴விShய ॥ 6.30।
0060311ஆதி³thயசாph³ரவீthஸmhjhஞாmh கிமrhத²mh தநேயஷு ைவ ।
0060312 lhேயShவph◌⁴யதி⁴க:shேநஹ ஏகshnhkhயேத thவயா ॥ 6.31।
0060321ஸா தthபஹரnhதீ  நாசசே விவshவேத ।
0060322ஸ சாthமாநmh ஸமாதா⁴ய ேயாகா³thதth²யமபயத ॥ 6.32।
0060331 தாmh ஶphகாேமா ப⁴க³வாnhநாஶபnhiµநிஸthதமா: ।
0060332rhத⁴ேஜஷு நிஜkh³ராஹ ஸ  தாmh iµநிஸthதமா: ॥ 6.33।
0060341 தத:ஸrhவmh யதா²vh’thதமாசசே விவshவேத ।
0060342 விவshவாநத² தchch²thவா khth³த⁴shthவShடாரமph◌⁴யகா³th ॥ 6.34।
0060351 th³’ShThவா  தmh யதா²nhயாயமrhசயிthவா விபா⁴வஸுmh ।
0060352 நிrhத³kh³⁴காமmh ேராேஷண ஸாnhthவயாமாஸ ைவ ததா³ ॥ 6.35।
0060360 thவShேடாவாச
0060361 தவாதிேதஜஸாவிShடத³mh பmh ந ேஶாப⁴ேத ।
0060362அஸஹnhதீ ச ஸmhjhஞா ஸா வேந சரதி ஶாTh³வேல ॥ 6.36।
0060371 th³ரShடா  தாmh ப⁴வாநth³ய shவாmh பா⁴rhயாmh ஶுப⁴சாணீmh ।
0060372 லாkh◌⁴யாmh ேயாக³ப³ேலாேபதாmh ேயாக³மாshதா²ய ேகா³பேத ॥ 6.37।
0060381அiνலmh  ேத ேத³வ யதி³shயாnhமம ஸmhமதmh ।
0060382பmh நிrhவrhதயாmhயth³ய தவ காnhதமnhத³ம ॥ 6.38।
0060391 தேதா ऽph◌⁴பக³மாththவShடா மாrhதNhட³shய விவshவத: ।
0060392 ph◌⁴ரமாேராphய தthேதஜ: ஶாதயாமாஸ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 6.39।
0060401 தேதா நிrhபா⁴தmh பmh ேதஜஸா ஸmhஹேதந ைவ ।
0060402 காnhதாthகாnhததரmh th³ரShமதி⁴கmh ஶுஶுேப⁴ ததா³ ॥ 6.40।
0060411 த³த³rhஶ ேயாக³மாshதா²ய shவாmh பா⁴rhயாmh வட³வாmh தத: ।
0060412அth◌⁴’Shயாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ேதஜஸா நியேமந ச ॥ 6.41।
0060421 வட³வாவஷா விphராசரnhதீமேதாப⁴யாmh ।
0060422 ேஸா ऽவேபண ப⁴க³வாmhshதாmh iµேக²ஸமபா⁴வயth ॥ 6.42।
0060431ைம²நாய விேசShடnhதீmh பரmhேஸா ऽவஶŋhகயா ।
0060432ஸா தnhநிரவமch²khரmh நாகாph◌⁴யாmh விவshவத: ॥ 6.43।
0060441 ேத³ெவௗ தshயாமஜாேயதாமவிெநௗ பி⁴ஷஜாmh வெரௗ ।
0060442 நாஸthயைசவ த³shரச shmh’ெதௗ th³வாவவிநாவிதி ॥ 6.44।
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0060451 மாrhதNhட³shயாthமஜாேவதாவShடமshய phரஜாபேத: ।
0060452 தாmh  ேபண காnhேதந த³rhஶயாமாஸ பா⁴shகர: ॥ 6.45।
0060461ஸா  th³’ShThைவவ ப⁴rhதாரmh ேதாஷ iµநிஸthதமா: ।
0060462 யமsh கrhம ேதந ph◌⁴’ஶmh பீ³தமாநஸ: ॥ 6.46।
0060471 த⁴rhேமண ரஜயாமாஸ த⁴rhமராஜ இமா: phரஜா: ।
0060472ஸ ேலேப⁴ கrhம ேதந ஶுேப⁴ந பரமth³தி: ॥ 6.47।
0060481 பிth’மாதி⁴பthயmh ச ேலாகபாலthவேமவ ச ।
0060482 மiν: phரஜாபதிshthவாthஸாவrhணி:ஸ தேபாத⁴நா: ॥ 6.48।
0060491 பா⁴vhய:ஸமாக³ேத தshnhமiν:ஸாவrhணிேக ऽnhதேர ।
0060492 ேமph’Shேட² தேபா நிthயமth³யாபி ஸ சரthத ॥ 6.49।
0060501 ph◌⁴ராதா ஶைநசரshதshய kh³ரஹthவmh ஸ  லph³த⁴வாnh ।
0060502 thவShடா  ேதஜஸா ேதந விShேசkhரமகlhபயth ॥ 6.50।
0060511 தத³phரதிஹதmh th³ேத⁴ தா³நவாnhதசிகீrhஷயா ।
0060512 யவீய  ஸாphயாth³ய கnhயா யஶshவிநீ ॥ 6.51।
0060521அப⁴வchச ஸchch²ேரShடா² யiµநா ேலாகபாவநீ ।
0060522 மiνthchயேத ேலாேக ஸாவrhண இதி ேசாchயேத ॥ 6.52।
0060531 th³விதீேயா ய:ஸுதshதshய மேநாrhph◌⁴ராதா ஶைநசர: ।
0060532 kh³ரஹthவmh ஸ ச ேலேப⁴ ைவ ஸrhவேலாகாபி⁴த: ॥ 6.53।
0060541 ய இத³mh ஜnhம ேத³வாநாmh ஶ ◌்’iΝயாnhநரஸthதம: ।
0060542ஆபத³mh phராphய iµchேயத phராphiνயாchச மஹth³யஶ: ॥ 6.54।
0070010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0070011 மேநாrhைவவshவதshயாஸnhthரா ைவ நவ தthஸமா: ।
0070012இவாைசவ நாபா⁴ேகா³ th◌⁴’Shட: ஶrhயாதிேரவ ச ॥ 7.1।
0070021 நShயnhதச ஷShேடா²ைவ phராmhஶூ Shடச ஸphதம: ।
0070022 கஷச ph’ஷth◌⁴ரச நைவேத iµநிஸthதமா: ॥ 7.2।
0070031அகேராththரகாமsh மiνShmh phரஜாபதி: ।
0070032thராவணேயாrhவிphரா: rhவேமவ மஹாமதி: ॥ 7.3।
0070041அiνthபnhேநஷு ப³ஹுஷு thேரShேவேதஷு ேபா⁴ th³விஜா: ।
0070042 தshயாmh ச வrhதமாநாயாShThயாmh ச th³விஜஸthதமா: ॥ 7.4।
0070051thராவணேயாரmhேஶ மiνராஹுதிமாவஹth ।
0070052 தthர தி³vhயாmhப³ரத⁴ரா தி³vhயாப⁴ரண⁴தா ॥ 7.5।
0070061 தி³vhயஸmhஹநநா ைசவ இலா ஜjhஞ இதி தி: ।
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0070062 தாேலthேயவ ேஹாவாச மiνrhத³Nhட³த⁴ரshததா³ ॥ 7.6।
0070071அiνக³chச²shவ மாmh ப⁴th³ேர தலா phரthவாச ஹ ।
0070072 த⁴rhமkhதத³mh வாkhயmh thரகாமmh phரஜாபதிmh ॥ 7.7।
0070080இேலாவாச
0070081thராவணேயாரmhேஶ ஜாதாsh வத³தாmh வர ।
0070082 தேயா:ஸகாஶmh யாshயா ந மாmh த⁴rhமஹதாmh  ॥ 7.8।
0070091ைஸவiµkhthவா மiνmh ேத³வmh thராவணேயாலா ।
0070092 க³thவாnhதிகmh வராேராஹா phராஜrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 7.9।
0070100இேலாவாச
0070101அmhேஶ ऽsh வேயாrhஜாதா ேத³ெவௗ கிmh கரவாணி வாmh ।
0070102 மiνநா சாஹiµkhதா ைவ அiνக³chச²shவ மாதி ॥ 7.10।
0070111 ெதௗ ததா²வாதி³நீmh ஸாth◌⁴வீலாmh த⁴rhமபராயmh ।
0070112thரச வணேசாபா⁴சshதாmh th³விேஜாthதமா: ॥ 7.11।
0070120thராவச:

0070121அேநந தவ த⁴rhேமண phரரேயண த³ேமந ச ।
0070122ஸthேயந ைசவ ஸுேராணி phெதௗ shேவா வரவrhணிநி ॥ 7.12।
0070131ஆவேயாshthவmh மஹாபா⁴ேக³ kh²யாதிmh கnhேயதி யாshய ॥ 7.13।
0070141 மேநாrhவmhஶகர: thரshthவேமவ ச ப⁴விShய ।
0070142ஸுth³mhந இதி விkh²யாதshthஷு ேலாேகஷு ேஶாப⁴ேந ॥ 7.14।
0070151 ஜக³thphேயா த⁴rhமஶீேலா மேநாrhவmhஶவிவrhத⁴ந: ।
0070152 நிvh’thதா ஸா  தchch²thவா க³chச²nhதீ பிரnhதிகாth ॥ 7.15।
0070161 ³ேத⁴நாnhதரமாஸாth³ய ைம²நாேயாபமnhthதா ।
0070162 ேஸாமthராth³³தா⁴th³விphராshதshயாmh ஜjhேஞ ரவா: ॥ 7.16।
0070171 ஜநயிthவா தத:ஸா தலா ஸுth³mhநதாmh க³தா ।
0070172ஸுth³mhநshய  தா³யாதா³shthரய: பரமதா⁴rhகா: ॥ 7.17।
0070181 உthகலச க³யைசவ விநதாவச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0070182 உthகலshேயாthகலா விphரா விநதாவshய பசிமா: ॥ 7.18।
0070191 தி³khrhவா iµநிஶாrh³லா க³யshய  க³யா shmh’தா ।
0070192 phரவிShேட  மெநௗ விphரா தி³வாகரமnhத³மmh ॥ 7.19।
0070201 த³ஶதா⁴ தthந:thரமகேராthph’தி²வீமாmh ।
0070202இவாrhjhேயShட²தா³யாேதா³ மth◌⁴யேத³ஶமவாphதவாnh ॥ 7.20।
0070211 கnhயாபா⁴வாth ஸுth³mhேநா ைநதth³ராjhயமவாphதவாnh ।
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0070212 வShட²வசநாththவாthphரதிShடா²ேந மஹாthமந: ॥ 7.21।
0070221 phரதிShடா² த⁴rhமராஜshய ஸுth³mhநshய th³விேஜாthதமா: ।
0070222 தthரவேஸ phராதா³th³ராjhயmh phராphய மஹாயஶா: ॥ 7.22।
0070231 மாநேவேயா iµநிேரShடா:²shthmhேஸாrhலணrhத: ।
0070232 th◌⁴’தவாmhshதாேலthேயவmh ஸுth³mhேநதி ச வித: ॥ 7.23।
0070241 நாShயnhதா: ஶகா: thரா நாபா⁴க³shய  ேபா⁴ th³விஜா: ।
0070242அmhப³ேஷா ऽப⁴வththர: பாrhதி²வrhஷப⁴ஸthதம: ॥ 7.24।
0070251 th◌⁴’Shடshய தா⁴rhShடகmh thரmh ரணth³’phதmh ப³⁴வ ஹ ।
0070252 கஷshய ச காஷா:thயா th³த⁴³rhமதா:³ ॥ 7.25।
0070261 நாபா⁴க³th◌⁴’Shடthராச thயா ைவயதாmh க³தா: ।
0070262 phராmhேஶாேரேகா ऽப⁴வththர: phரஜாபதிதி shmh’த: ॥ 7.26।
0070271 நShயnhதshய தா³யாேதா³ ராஜா த³Nhட³த⁴ேரா யம: ।
0070272 ஶrhயாேதrh²நmh thவாதா³நrhேதா நாம வித: ॥ 7.27।
0070281 thர: கnhயா ஸுகnhயா ச யா பthநீ chயவநshய ஹ ।
0070282ஆநrhதshய  தா³யாேதா³ைரேவா நாம மஹாth³தி: ॥ 7.28।
0070291ஆநrhதவிஷயைசவ  சாshய ஶshத² ।
0070292ைரவshய ைரவத: thர: கth³ நாம தா⁴rhக: ॥ 7.29।
0070301 jhேயShட:² thர:ஸ தshயாth³ராjhயmh phராphய ஶshத²mh ।
0070302ஸ கnhயாஸத: thவா கா³nhத⁴rhவmh ph³ரமே ऽnhதிேக ॥ 7.30।
0070311iµஹூrhத⁴தmh ேத³வshய தshெதௗ² ப³ஹுக³mh th³விஜா: ।
0070312ஆஜகா³ம ஸ ைசவாத²shவாmh mh யாத³ைவrhvh’தாmh ॥ 7.31।
0070321 kh’தாmh th³வாரவதீmh நாம ப³ஹுth³வாராmh மேநாரமாmh ।
0070322 ேபா⁴ஜvh’ShNhயnhத⁴ைகrh³phதாmh வஸுேத³வேராக³ைம: ॥ 7.32।
0070331 தthைரவ ைரவேதா jhஞாthவா யதா²தththவmh th³விேஜாthதமா: ।
0070332 கnhயாmh தாmh ப³லேத³வாய ஸுப⁴th³ராmh நாம ேரவதீmh ॥ 7.33।
0070341 த³ththவா ஜகா³ம ஶிக²ரmh ேமேராshதப ஸmhshதி²த: ।
0070342 ேரேம ராேமா ऽபி த⁴rhமாthமா ேரவthயா ஸத:ஸுகீ² ॥ 7.34।
0070350iµநய ஊ:
0070351 கத²mh ப³ஹுேக³ காேல ஸமதீேத மஹாமேத ।
0070352 ந ஜரா ேரவதீmh phராphதா ைரவதmh ச கth³நmh ॥ 7.35।
0070361 ேமmh க³தshய வா தshய ஶrhயாேத:ஸnhததி: கத²mh ।
0070362shதி²தா ph’தி²vhயாமth³யாபி ேராchசா²ம தththவத: ॥ 7.36।
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0070370 ேலாமஹrhஷண உவாச
0070371 ந ஜரா ுthபிபாஸா வா ந mh’thrhiµநிஸthதமா: ।
0070372 ’சkhரmh phரப⁴வதி ph³ரமேலாேக ஸதா³நகா:◌⁴ ।
0070373 கth³ந:shவrhேலாகmh  ைரவதshய க³தshய ஹ ॥ 7.37।
0070381’தா Nhயஜைநrhவிphரா ராைஸ:ஸா ஶshத² ।
0070382 தshய ph◌⁴ராth’ஶதmh thவாth³தா⁴rhகshய மஹாthமந: ॥ 7.38।
0070391 தth³வth◌⁴யமாநmh ரோபி⁴rhதி³ஶ: phராkhராமத³chதா: ।
0070392 விth³தshய ச விphேரnhth³ராshதshய ph◌⁴ராth’ஶதshய ைவ ॥ 7.39।
0070401அnhவவாயsh ஸுமஹாmhshதthர தthர th³விேஜாthதமா: ।
0070402 ேதஷாmh ேயேத iµநிேரShடா:² ஶrhயாதா இதி விதா: ॥ 7.40।
0070411thயா ³ணஸmhபnhநா தி³ு ஸrhவாஸு விதா: ।
0070412 ஶrhவஶ:ஸrhவக³ஹநmh phரவிShடாshேத மெஹௗஜஸ: ॥ 7.41।
0070421 நாபா⁴க³Shடthெரௗ th³ெவௗ ைவெயௗ ph³ராமணதாmh க³ெதௗ ।
0070422 கஷshய  காஷா:thயா th³த⁴³rhமதா:³ ॥ 7.42।
0070431 ph’ஷth◌⁴ேரா mhஸயிthவா  ³ேராrhகா³mh th³விஜஸthதமா: ।
0070432 ஶாபாch²th³ரthவமாபnhேநா நைவேத பகீrhதிதா: ॥ 7.43।
0070441ைவவshவதshய தநயா iµேநrhைவ iµநிஸthதமா: ।
0070442ுவதsh மேநாrhவிphரா இவாரப⁴வthஸுத: ॥ 7.44।
0070451 தshய thரஶதmh thவாதி³வாேகாrh⁴த³ணmh ।
0070452 ேதஷாmh விrhjhேயShட²sh விthவாத³ேயாத⁴தாmh ॥ 7.45।
0070461 phராphத: பரமத⁴rhமjhஞ ேஸா ऽேயாth◌⁴யாதி⁴பதி: phர: ◌⁴ ।
0070462 ஶநிphரiµகா²shதshய thரா: பசஶதmh shmh’தா: ॥ 7.46।
0070471 உthதராபத²ேத³ஶshய ரதாேரா மஹாப³லா: ।
0070472 சthவாmhஶth³த³ஶாShெடௗ ச த³ணshயாmh ததா² தி³ஶி ॥ 7.47।
0070481 வஶாதிphரiµகா²சாnhேய ரதாேரா th³விேஜாthதமா: ।
0070482இவாsh விmh ைவ அShடகாயாமதா²தி³ஶth ॥ 7.48।
0070491 மாmhஸமாநய ராth³தா⁴rhத²mh mh’கா³nhஹthவா மஹாப³ல ।
0070492 ராth³த⁴கrhமணி ேசாth³தி³Shேடா அkh’ேத ராth³த⁴கrhமணி ॥ 7.49।
0070501 ப⁴யிthவா ஶஶmh விphரா: ஶஶாேதா³ mh’க³யாmh க³த: ।
0070502இவா பthயkhேதா வShட²வசநாthphர: ◌⁴ ॥ 7.50।
0070511இவாெகௗ ஸmhshதி²ேத விphரா: ஶஶாத³sh nh’ேபா ऽப⁴வth ।
0070512 ஶஶாத³shய  தா³யாத:³ கthshேதா² நாம வீrhயவாnh ॥ 7.51।
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0070521அேநநாsh கthshத²shய ph’²சாேநநஸ:shmh’த: ।
0070522 விShடராவ: ph’ேதா:² thரshதshமாதா³rhth³ரshthவஜாயத ॥ 7.52।
0070531ஆrhth³ரsh வநாவsh ராவshதshதthஸுேதா th³விஜா: ।
0070532 ஜjhேஞ ராவshதேகா ராஜா ராவshதீ ேயந நிrhதா ॥ 7.53।
0070541 ராவshதshய  தா³யாேதா³ ph³’ஹத³ேவா மபதி: ।
0070542வலாவ:ஸுதshதshய ராஜா பரமதா⁴rhக: ॥ 7.54।
0070551 ய:ஸ ⁴nh⁴வதா⁴th³ராஜா ⁴nh⁴மாரthவமாக³த: ॥ 7.55।
0070560iµநய ஊ:
0070561 ⁴nhேதா⁴rhவத⁴mh மஹாphராjhஞ ேராchசா²ம தththவத: ।
0070562 யth³வதா⁴thவலாேவா ऽெஸௗ ⁴nh⁴மாரthவமாக³த: ॥ 7.56।
0070570 ேலாமஹrhஷண உவாச
0070571வலாவshய thராmh ஶதiµthதமத⁴nhவிநாmh ।
0070572ஸrhேவ விth³யாஸு நிShதா ப³லவnhேதா ³ராஸதா:³ ॥ 7.57।
0070581 ப³⁴rhதா⁴rhகா:ஸrhேவ யjhவாேநா ⁴த³: ।
0070582வலாவmh பிதா ராjhேய ph³’ஹத³ேவா nhயேயாஜயth ॥ 7.58।
0070591 thரஸŋhkhராதsh வநmh ராஜா விேவஶ ஹ ।
0070592 தiµthதŋhேகா ऽத² விphரrh: phரயாnhதmh phரthயவாரயth ॥ 7.59।
0070600 உthதŋhக உவாச
0070601 ப⁴வதா ரணmh காrhயmh தchச கrhmh thவமrhஹ ।
0070602 நிth³விkh³நshதபசrhmh ந ஶkhேநா பாrhதி²வ ॥ 7.60।
0070611 மமாரமஸேப ைவ ஸேமஷு மத⁴nhவஸு ।
0070612ஸiµth³ேரா வாகாrhண உth³தா³லக இதி shmh’த: ॥ 7.61।
0070621 ேத³வதாநாமவth◌⁴யச மஹாகாேயா மஹாப³ல: ।
0070622அnhதrh⁴க³தshதthர வாகாnhதrhேதா மஹாnh ॥ 7.62।
0070631 ராஸshய மேதா: ◌⁴ thேரா ⁴nh⁴rhநாம மஹாஸுர: ।
0070632 ேஶேத ேலாகவிநாஶாய தப ஆshதா²ய தா³ணmh ॥ 7.63।
0070641ஸmhவthஸரshய பrhயnhேத ஸ நிவாஸmh விiµசதி ।
0070642 யதா³ ததா³ ம தthர சலதி shம நராதி⁴ப ॥ 7.64।
0070651 தshய நி:வாஸவாேதந ரஜ உth³⁴யேத மஹth ।
0070652ஆதி³thயபத²மாvh’thய ஸphதாஹmh ⁴கmhபநmh ॥ 7.65।
0070661ஸவிsh²ŋhக³mh ஸாŋhகா³ரmh ஸ⁴மமதிதா³ணmh ।
0070662 ேதந தாத ந ஶkhேநா தshnhshதா²mh shவ ஆரேம ॥ 7.66।
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0070671 தmh மாரய மஹாகாயmh ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
0070672 ேலாகா:shவshதா² ப⁴வnhthயth³ய தshnhவிநிஹேத thவயா ॥ 7.67।
0070681 thவmh  தshய வதா⁴ையக:ஸமrhத:² ph’தி²வீபேத ।
0070682 விShiΝநா ச வேரா த³thேதா மயmh rhவேக³ nh’ப ॥ 7.68।
0070691 யshதmh மஹாஸுரmh ெரௗth³ரmh ஹநிShயதி மஹாப³லmh ।
0070692 தshய thவmh வரதா³ேநந ேதஜசாkh²யாபயிShய ॥ 7.69।
0070701 ந ⁴nh⁴rhமஹாேதஜாshேதஜஸாlhேபந ஶkhயேத ।
0070702 நிrhத³kh³⁴mh ph’தி²வீபால சிரmh க³ஶைதரபி ॥ 7.70।
0070711 வீrhயmh ச ஸுமஹthதshய ேத³ைவரபி ³ராஸத³mh ।
0070712ஸ ஏவiµkhேதா ராஜrhthதŋhேகந மஹாthமநா ।
0070713வலாவmh ஸுதmh phராதா³thதshைம ⁴nh⁴நிப³rhஹேண ॥ 7.71।
0070720 ph³’ஹத³வ உவாச
0070721 ப⁴க³வnhnhயshதஶshthேரா ऽஹமயmh  தநேயா மம ।
0070722 ப⁴விShயதி th³விஜேரShட² ⁴nh⁴மாேரா ந ஸmhஶய: ॥ 7.72।
0070731ஸ தmh vhயாதி³ய தநயmh ராஜrhrh⁴nh⁴மாரேண ।
0070732 ஜகா³ம பrhவதாையவ nh’பதி:ஸmhஶிதvhரத: ॥ 7.73।
0070740 ேலாமஹrhஷண உவாச
0070741வலாவsh thராmh ஶேதந ஸஹ ேபா⁴ th³விஜா: ।
0070742 phராயா³thதŋhகஸேதா ⁴nhேதா⁴shதshய நிப³rhஹேண ॥ 7.74।
0070751 தமாவிஶthததா³ விShiΝshேதஜஸா ப⁴க³வாnhphர: ◌⁴ ।
0070752 உthதŋhகshய நிேயாகா³th³ைவ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 7.75।
0070761 தshnhphரயாேத ³rhத⁴rhேஷ தி³வி ஶph³ேதா³ மஹாந⁴th ।
0070762 ஏஷ மாநவth◌⁴ேயா ऽth³ய ⁴nh⁴மாேரா ப⁴விShயதி ॥ 7.76।
0070771 தி³vhையrhக³nhைத⁴ச மாlhையச தmh ேத³வா:ஸமவாகிரnh ।
0070772 ேத³வ³nh³ப⁴யைசவ phரேண³rhth³விஜஸthதமா: ॥ 7.77।
0070781ஸ க³thவா ஜயதாmh ேரShட²shதநைய:ஸஹ வீrhயவாnh ।
0070782ஸiµth³ரmh கா²நயாமாஸ வாகாnhதரமvhயயmh ॥ 7.78।
0070791 தshய thைர: க²நth³பி⁴ச வாகாnhதrhதshததா³ ।
0070792 ⁴nh⁴ராஸாதி³ேதா விphரா தி³ஶமாvh’thய பசிமாmh ॥ 7.79।
0070801iµக²ேஜநாkh³நிநா khேராதா⁴lhேலாகாiνth³வrhதயnhநிவ ।
0070802 வா ஸுshராவ ேவேக³ந மேஹாத³தி⁴ேவாத³ேய ॥ 7.80।
0070811 ெஸௗமshய iµநிஶாrh³லா வேராrhகேலா மஹாnh ।
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0070812 தshய thரஶதmh த³kh³த⁴mh thபி⁴நmh  ரஸா ॥ 7.81।
0070821 தத:ஸ ராஜா th³திமாnhராஸmh தmh மஹாப³லmh ।
0070822ஆஸஸாத³ மஹாேதஜா ⁴nh⁴mh ⁴nh⁴விநாஶந: ॥ 7.82।
0070831 தshய வாமயmh ேவக³மாபீய ஸ நராதி⁴ப: ।
0070832 ேயாகீ³ ேயாேக³ந வநிmh ச ஶமயாமாஸ வா ॥ 7.83।
0070841 நிஹthய தmh மஹாகாயmh ப³ேலேநாத³கராஸmh ।
0070842 உthதŋhகmh த³rhஶயாமாஸ kh’தகrhமா நராதி⁴ப: ॥ 7.84।
0070851 உthதŋhகsh வரmh phராதா³thதshைம ராjhேஞ மஹாthமேந ।
0070852 த³ெதௗ³ தshயாயmh விthதmh ஶthபி⁴சாபராதmh ॥ 7.85।
0070861 த⁴rhேம ரதிmh ச ஸததmh shவrhேக³ வாஸmh ததா²யmh ।
0070862 thராmh சாயாmhlhேலாகாnhshவrhேக³ ேய ரஸா ஹதா: ॥ 7.86।
0070871 தshய thராshthரய: ஶிShடா th³’டா⁴ேவா jhேயShட² உchயேத ।
0070872 சnhth³ராவகபிலாெவௗ  கநீயாmhெஸௗ மாரெகௗ ॥ 7.87।
0070881 ெதௗ⁴nh⁴மாேரrhth³’டா⁴வshய ஹrhயவசாthமஜ:shmh’த: ।
0070882ஹrhயவshய நிmhேபா⁴ ऽ⁴ththரத⁴rhமரத:ஸதா³ ॥ 7.88।
0070891ஸmhஹதாேவா நிmhப⁴shய ஸுேதா ரணவிஶாரத:³ ।
0070892அkh’ஶாவkh’ஶாெவௗ  ஸmhஹதாவஸுெதௗ th³விஜா: ॥ 7.89।
0070901 தshய ைஹமவதீ கnhயா ஸதாmh மதா th³’ஷth³வதீ ।
0070902 விkh²யாதா thஷு ேலாேகஷு thரசாshயா: phரேஸநth ॥ 7.90।
0070911 ேலேப⁴ phரேஸநth³பா⁴rhயாmh ெகௗ³mh நாம பதிvhரதாmh ।
0070912அபி⁴ஶshதா  ஸா ப⁴rhthரா நதீ³ைவ பா³ஹுதா³ப⁴வth ॥ 7.91।
0070921 தshய thேரா மஹாநாth³வநாேவா நராதி⁴ப: ।
0070922 மாnhதா⁴தா வநாவshய thேலாகவிஜயீ ஸுத: ॥ 7.92।
0070931 தshய ைசthரரதீ² பா⁴rhயா ஶஶபி³nhேதா:³ஸுதாப⁴வth ।
0070932ஸாth◌⁴வீ பி³nh³மதீ நாம ேபஸth³’ஶீ ⁴வி ॥ 7.93।
0070941 பதிvhரதா ச jhேயShடா² ச ph◌⁴ராth’மதshய ைவ ।
0070942 தshயாiµthபாத³யாமாஸ மாnhதா⁴தா th³ெவௗ ஸுெதௗ th³விஜா: ॥ 7.94।
0070951 thஸmh ச த⁴rhமjhஞmh iµnhத³mh ச பாrhதி²வmh ।
0070952 thஸஸுதshthவாththரஸத³shrhமபதி: ॥ 7.95।
0070961 நrhமதா³யாமேதா²thபnhந:ஸmh⁴தshதshய சாthமஜ: ।
0070962ஸmh⁴தshய  தா³யாத³sh ।
0070963 thத⁴nhவா மrhத³ந: ॥ 7.96।
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0070971 ராjhஞshthத⁴nhவநshthவாth³விth³வாmhshthரyhயாண: phர:◌⁴ ।
0070972 தshய ஸthயvhரேதா நாம மாேரா ऽ⁴nhமஹாப³ல: ॥ 7.97।
0070981 பkh³ரஹணமnhthராmh விkh◌⁴நmh சkhேர ஸு³rhமதி: ।
0070982 ேயந பா⁴rhயா kh’ேதாth³வாஹா ’தா ைசவ பரshய ஹ ॥ 7.98।
0070991 பா³lhயாthகாமாchச ேமாஹாchச ஸாஹஸாchசாபேலந ச ।
0070992 ஜஹார கnhயாmh காமாrhத: கshயசிthரவாந: ॥ 7.99।
0071001அத⁴rhமஶŋhநா ேதந தmh ஸ thரyhயாே ऽthயஜth ।
0071002அபth◌⁴வmhேஸதி ப³ஹுேஶா வத³nhkhேராத⁴ஸமnhவித: ॥ 7.100।
0071011 ேஸா ऽph³ரவீthபிதரmh thயkhத: khவ க³chசா²தி ைவ iµஹு: ।
0071012 பிதா ச தமேதா²வாச வபாைக:ஸஹ வrhதய ॥ 7.101।
0071021 நாஹmh thேரண thராrhதீ² thவயாth³ய லபாmhஸந ।
0071022இthkhத:ஸ நிராkhராமnhநக³ராth³வசநாthபி: ॥ 7.102।
0071031 ந ச தmh வாரயாமாஸ வShேடா² ப⁴க³வாnh’: ।
0071032ஸ  ஸthயvhரேதா விphரா: வபாகாவஸதா²nhதிேக ॥ 7.103।
0071041 பிthரா thயkhேதா ऽவஸth³வீர: பிதாphயshய வநmh யெயௗ ।
0071042 ததshதshmhsh விஷேய நாவrhஷthபாகஶாஸந: ॥ 7.104।
0071051ஸமா th³வாத³ஶ ேபா⁴ விphராshேதநாத⁴rhேமண ைவ ததா³ ।
0071052 தா³ராmhsh தshய விஷேய விவாthேரா மஹாதபா: ॥ 7.105।
0071061ஸnhnhயshய ஸாக³ராnhேத  சகார விலmh தப: ।
0071062 தshய பthநீ க³ேல ப³th³th◌⁴வா மth◌⁴யமmh thரெமௗரஸmh ॥ 7.106।
0071071 ேஶஷshய ப⁴ரrhதா²ய vhயkhth³ேகா³ஶேதந ைவ ।
0071072 தmh ச ப³th³த⁴mh க³ேல th³’ShThவா விkhரயாrhத²mh nh’பாthமஜ: ॥ 7.107।
0071081 மஹrhthரmh த⁴rhமாthமா ேமாயாமாஸ ேபா⁴ th³விஜா: ।
0071082ஸthயvhரேதா மஹாபா³ஹுrhப⁴ரணmh தshய சாகேராth ॥ 7.108।
0071091 விவாthரshய ShThயrhத²மiνகmhபாrhத²ேமவ ச ।
0071092 ேஸா ऽப⁴வth³கா³லேவா நாம க³ேல ப³nhதா⁴nhமஹாதபா: ।
0071093 மஹrh: ெகௗஶிேகா தீ⁴மாmhshேதந வீேரண ேமாத: ॥ 7.109।
0080010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0080011ஸthயvhரதsh ப⁴khthயா ச kh’பயா ச phரதிjhஞயா ।
0080012 விவாthரகலthரmh  ப³பா⁴ர விநேய shதி²த: ॥ 8.1।
0080021ஹthவா mh’கா³nhவராஹாmhச மஷாmhச வேநசராnh ।
0080022 விவாthராரமாph◌⁴யாேஶ மாmhஸmh vh’ே ப³ப³nhத⁴ ச ॥ 8.2।
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0080031 உபாmhஶுvhரதமாshதா²ய தீ³ாmh th³வாத³ஶவாrhகீmh ।
0080032 பிrhநிேயாகா³த³வஸthதshnhவநக³ேத nh’ேப ॥ 8.3।
0080041அேயாth◌⁴யாmh ைசவ ராjhயmh ச தைத²வாnhத:ரmh iµநி: ।
0080042 யாjhேயாபாth◌⁴யாயஸmhேயாகா³th³வShட:² பrhயரத ॥ 8.4।
0080051ஸthயvhரதsh பா³lhயாchச பா⁴விேநா ऽrhத²shய ைவ ப³லாth ।
0080052 வShேட² ऽph◌⁴யதி⁴கmh மnhmh தா⁴ரயாமாஸ நிthயஶ: ॥ 8.5।
0080061 பிthரா  தmh ததா³ ராShThராththயjhயமாநmh phயmh ஸுதmh ।
0080062 நிவாரயாமாஸ iµநிrhப³ஹுநா காரேணந ந ॥ 8.6।
0080071 பாணிkh³ரஹணமnhthராmh நிShடா²shயாthஸphதேம பேத³ ।
0080072 ந ச ஸthயvhரதshதshமாth³த⁴தவாnhஸphதேம பேத³ ॥ 8.7।
0080081 ஜாநnhத⁴rhமmh வShட²sh ந மாmh thராதீதி ேபா⁴ th³விஜா: ।
0080082ஸthயvhரதshததா³ ேராஷmh வShேட² மநஸாகேராth ॥ 8.8।
0080091³ண³th³th◌⁴யா  ப⁴க³வாnhவShட:² kh’தவாmhshததா² ।
0080092 ந ச ஸthயvhரதshதshய தiµபாmhஶும³th◌⁴யத ॥ 8.9।
0080101 தshnhநபேதாஷச பிராnhமஹாthமந: ।
0080102 ேதந th³வாத³ஶ வrhஷாணி நாவrhஷthபாகஶாஸந: ॥ 8.10।
0080111 ேதந thவிதா³நீmh விதாmh தீ³ாmh தாmh ³rhவஹாmh ⁴வி ।
0080112லshய நிShkh’திrhவிphரா: kh’தா ஸா ைவ ப⁴ேவதி³தி ॥ 8.11।
0080121 ந தmh வShேடா² ப⁴க³வாnhபிthரா thயkhதmh nhயவாரயth ।
0080122அபி⁴ேஷயாmhயஹmh thரமshேயthேயவmhமதிrhiµநி: ॥ 8.12।
0080131ஸ  th³வாத³ஶ வrhஷாணி தாmh தீ³ாமவஹth³ப³ ।
0080132அவிth³யமாேந மாmhேஸ  வShட²shய மஹாthமந: ॥ 8.13।
0080141ஸrhவகாம³கா⁴mh ேதா³kh³th◌⁴mh ஸ த³த³rhஶ nh’பாthமஜ: ।
0080142 தாmh ைவ khேராதா⁴chச ேமாஹாchச ரமாchைசவ ுதா⁴nhவித: ॥ 8.14।
0080151 ேத³ஶத⁴rhமக³ேதா ராஜா ஜகா⁴ந iµநிஸthதமா: ।
0080152 தnhமாmhஸmh ஸ shவயmh ைசவ விவாthரshய சாthமஜாnh ॥ 8.15।
0080161 ேபா⁴ஜயாமாஸ தchch²thவா வShேடா² ऽphயshய khேத⁴ ॥ 8.16।
0080170 வShட² உவாச
0080171 பாதேயயமஹmh khர தவ ஶŋhமஸmhஶயmh ।
0080172 யதி³ ேத th³வாவிெமௗ ஶŋh ந shயாதாmh ைவ kh’ெதௗ ந: ॥ 8.17।
0080181 பிசாபேதாேஷண ³ேதா³kh³th◌⁴வேத⁴ந ச ।
0080182அphேராேதாபேயாகா³chச thவித⁴shேத vhயதிkhரம: ॥ 8.18।
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0080191 ஏவmh thNhயshய ஶŋhநி தாநி th³’ShThவா மஹாதபா: ।
0080192 thஶŋhதி ேஹாவாச thஶŋhshேதந ஸ shmh’த: ॥ 8.19।
0080201 விவாthரshய தா³ராமேநந ப⁴ரணmh kh’தmh ।
0080202 ேதந தshைம வரmh phராதா³nhiµநி: phதshthஶŋhகேவ ॥ 8.20।
0080211 ச²nhth³யமாேநா வேரத² வரmh வvhேர nh’பாthமஜ: ।
0080212ஸஶேரா vhரேஜ shவrhக³thேயவmh யாசிேதா வர: ॥ 8.21।
0080221அநாvh’Shப⁴ேய தshnhக³ேத th³வாத³ஶவாrhேக ।
0080222 பிthrhேய ராjhேய ऽபி⁴chயாத² யாஜயாமாஸ பாrhதி²வmh ॥ 8.22।
0080231ஷதாmh ேத³வதாநாmh ச வShட²shய ச ெகௗஶிக: ।
0080232 தி³வமாேராபயாமாஸ ஸஶரmh மஹாதபா: ॥ 8.23।
0080241 தshய ஸthயரதா² நாம பthநீ ைகேகயவmhஶஜா ।
0080242மாரmh ஜநயாமாஸ ஹசnhth³ரமகlhமஷmh ॥ 8.24।
0080251ஸ ைவ ராஜா ஹசnhth³ரshthைரஶŋhகவ இதி shmh’த: ।
0080252ஆஹrhதா ராஜஸூயshய ஸmhரா³தி ஹ வித: ॥ 8.25।
0080261ஹசnhth³ரshய thேரா ऽ⁴th³ேராேதா நாம பாrhதி²வ: ।
0080262ஹேதா ேராதshயாத² சrhஹாத உchயேத ॥ 8.26।
0080271 விஜயச iµநிேரShடா²சthேரா ப³⁴வ ஹ ।
0080272 ேஜதா ஸ ஸrhவph’தி²வீmh விஜயshேதந ஸ shmh’த: ॥ 8.27।
0080281 கshதநயshதshய ராஜா த⁴rhமாrhத²ேகாவித:³ ।
0080282 கshய vh’க: thேரா vh’காth³பா³ஹுsh ஜjhஞிவாnh ॥ 8.28।
0080291ைஹஹயாshதாலஜŋhகா⁴ச நிரshயnhதி shம தmh nh’பmh ।
0080292 தthபthநீ க³rhப⁴மாதா³ய ஔrhவshயாரமமாவிஶth ॥ 8.29।
0080301 நாஸthேயா தா⁴rhகைசவ ஸ ஹ த⁴rhமேக³ ऽப⁴வth ।
0080302ஸக³ரsh ஸுேதா பா³ேஹாrhயjhேஞ ஸஹ க³ேரண ைவ ॥ 8.30।
0080311ஔrhவshயாரமமாஸாth³ய பா⁴rhக³ேவபி⁴ரத: ।
0080312ஆkh³ேநயமshthரmh லph³th◌⁴வா ச பா⁴rhக³வாthஸக³ேரா nh’ப: ॥ 8.31।
0080321கா³ய ph’தி²வீmh ஹthவா தாலஜŋhகா⁴nhஸைஹஹயாnh ।
0080322 ஶகாநாmh பநவாநாmh ச த⁴rhமmh நிரஸத³chத: ।
0080323thயாmh iµநிேரShடா:² பாரதா³நாmh ச த⁴rhமவிth ॥ 8.32।
0080330iµநய ஊ:
0080331 கத²mh ஸ ஸக³ேரா ஜாேதா க³ேரணவ ஸஹாchத: ।
0080332 கிமrhத²mh ச ஶகாதீ³நாmh thயாmh மெஹௗஜஸாmh ॥ 8.33।
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0080341 த⁴rhமாnhேலாசிதாnhராஜா khth³ேதா⁴ நிரஸத³chத: ।
0080342 ஏதnhந:ஸrhவமாசவ விshதேரண மஹாமேத ॥ 8.34।
0080350 ேலாமஹrhஷண உவாச
0080351 பா³ேஹாrhvhயஸநிந: rhவmh ’தmh ராjhயம⁴thகில ।
0080352ைஹஹையshதாலஜŋhைக⁴ச ஶைக:ஸாrhத⁴mh th³விேஜாthதமா: ॥ 8.35।
0080361 யவநா: பாரதா³ைசவ காmhேபா³ஜா: பநவாshததா² ।
0080362 ஏேத யபி க³: பச ைஹஹயாrhேத² பராkhரமnh ॥ 8.36।
0080371’தராjhயshததா³ ராஜா ஸ ைவ பா³ஹுrhவநmh யெயௗ ।
0080372 பthnhயா சாiνக³ேதா :³கீ² தthர phராநவாsh’ஜth ॥ 8.37।
0080381 பthநீ  யாத³வீ தshய ஸக³rhபா⁴ ph’Shட²ேதா ऽnhவகா³th ।
0080382ஸபthnhயா ச க³ரshதshைய த³thத: rhவmh கிலாநகா:◌⁴ ॥ 8.38।
0080391ஸா  ப⁴rhசிதாmh kh’thவா வேந தாமph◌⁴யேராஹத ।
0080392ஔrhவshதாmh பா⁴rhக³ேவா விphரா: காNhயாthஸமவாரயth ॥ 8.39।
0080401 தshயாரேம ச க³rhப: ◌⁴ ஸ க³ேரணவ ஸஹாchத: ।
0080402 vhயஜாயத மஹாபா³ஹு:ஸக³ேரா நாம பாrhதி²வ: ॥ 8.40।
0080411ஔrhவsh ஜாதகrhமாதீ³mhshதshய kh’thவா மஹாthமந: ।
0080412அth◌⁴யாphய ேவத³ஶாshthராணி தேதா ऽshthரmh phரthயபாத³யth ॥ 8.41।
0080421ஆkh³ேநயmh  மஹாபா⁴கா³அமைரரபி :³ஸஹmh ।
0080422ஸ ேதநாshthரப³ேலநாெஜௗ ப³ேலந ச ஸமnhவித: ॥ 8.42।
0080431ைஹஹயாnhவிஜகா⁴நாஶு khth³ேதா⁴ th³ர: பஶூநிவ ।
0080432ஆஜஹார ச ேலாேகஷு கீrhதிmh கீrhதிமதாmh வர: ॥ 8.43।
0080441 தத: ஶகாmhச யவநாnhகாmhேபா³ஜாnhபாரதா³mhshததா² ।
0080442 பநவாmhைசவ நி:ேஶஷாnhகrhmh vhயவேதா nh’ப: ॥ 8.44।
0080451 ேத வth◌⁴யமாநா வீேரண ஸக³ேரண மஹாthமநா ।
0080452 வShட²mh ஶரணmh க³thவா phரணிேபrhமநீணmh ॥ 8.45।
0080461 வShட²shthவத² தாnhth³’ShThவா ஸமேயந மஹாth³தி: ।
0080462ஸக³ரmh வாரயாமாஸ ேதஷாmh த³ththவாப⁴யmh ததா³ ॥ 8.46।
0080471ஸக³ர:shவாmh phரதிjhஞாmh  ³ேராrhவாkhயmh நிஶmhய ச ।
0080472 த⁴rhமmh ஜகா⁴ந ேதஷாmh ைவ ேவஷாநnhயாmhசகார ஹ ॥ 8.47।
0080481அrhத⁴mh ஶகாநாmh ஶிரேஸா iµNhட³யிthவா vhயஸrhஜயth ।
0080482 யவநாநாmh ஶிர:ஸrhவmh காmhேபா³ஜாநாmh தைத²வ ச ॥ 8.48।
0080491 பாரதா³iµkhதேகஶாச பநவாமதா⁴ண: ।
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0080492 நி:shவாth◌⁴யாயவஷThகாரா: kh’தாshேதந மஹாthமநா ॥ 8.49।
0080501 ஶகா யவநகாmhேபா³ஜா: பாரதா³ச th³விேஜாthதமா: ।
0080502 ேகாணிஸrhபா மாஷகா த³rhவாேசாலா:ஸேகரலா: ॥ 8.50।
0080511ஸrhேவ ேத thயா விphரா த⁴rhமshேதஷாmh நிராkh’த: ।
0080512 வShட²வசநாth³ராjhஞா ஸக³ேரண மஹாthமநா ॥ 8.51।
0080521ஸ த⁴rhமவிஜயீ ராஜா விthேயமாmh வஸுnhத⁴ராmh ।
0080522அவmh phரசாரயாமாஸ வாேமதா⁴ய தீ³த: ॥ 8.52।
0080531 தshய சாரயத: ேஸா ऽவ:ஸiµth³ேர rhவத³ேண ।
0080532 ேவலாஸேப ऽப’ேதா ⁴mh ைசவ phரேவஶித: ॥ 8.53।
0080541ஸ தmh ேத³ஶmh ததா³ thைர: கா²நயாமாஸ பாrhதி²வ: ।
0080542ஆேஸ³shேத ததா³ தthர க²nhயமாேந மஹாrhணேவ ॥ 8.54।
0080551 தமாதி³ஷmh ேத³வmh ஹmh kh’Shணmh phரஜாபதிmh ।
0080552 விShiΝmh கபிலேபண shவபnhதmh ஷmh ததா³ ॥ 8.55।
0080561 தshய சு:ஸiµthேத²ந ேதஜஸா phரதி³th◌⁴யத: ।
0080562 த³kh³தா: ◌⁴ ஸrhேவ iµநிேரShடா²சthவாரshthவவேஶதா: ॥ 8.56।
0080571 ப³rhேக:ஸுேகச ததா² த⁴rhமரேதா² nh’ப: ।
0080572 ஶூர: பசநத³ைசவ தshய வmhஶகரா nh’பா: ॥ 8.57।
0080581 phராதா³chச தshைம ப⁴க³வாnhஹrhநாராயே வரmh ।
0080582அயmh வmhஶவாேகா: கீrhதிmh சாphயநிவrhதிநீmh ॥ 8.58।
0080591 thரmh ஸiµth³ரmh ச வி: ◌⁴ shவrhேக³ வாஸmh ததா²யmh ।
0080592ஸiµth³ரசாrhக⁴மாதா³ய வவnhேத³ தmh மபதிmh ॥ 8.59।
0080601ஸாக³ரthவmh ச ேலேப⁴ ஸ கrhம ேதந தshய ஹ ।
0080602 தmh சாவேமதி⁴கmh ேஸா ऽவmh ஸiµth³ரா³பலph³த⁴வாnh ॥ 8.60।
0080611ஆஜஹாராவேமதா⁴நாmh ஶதmh ஸ ஸுமஹாதபா: ।
0080612 thராmh ச ஸஹshராணி ஷShshதshேயதி ந: தmh ॥ 8.61।
0080620iµநய ஊ:
0080621ஸக³ரshயாthமஜா வீரா: கத²mh ஜாதா மஹாப³லா: ।
0080622 விkhராnhதா:ஷShஸாஹshரா விதி⁴நா ேகந ஸthதம ॥ 8.62।
0080630 ேலாமஹrhஷண உவாச
0080631 th³ேவ பா⁴rhேய ஸக³ரshயாshதாmh தபஸா த³kh³த⁴கிlhபி³ேஷ ।
0080632 jhேயShடா² வித³rhப⁴³தா ேகஶிநீ நாம நாமத: ॥ 8.63।
0080641 கநீய  மஹதீ பthநீ பரமத⁴rhணீ ।
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0080642அShடேந³தா ேபphரதிமா ⁴வி ॥ 8.64।
0080651ஔrhவshதாph◌⁴யாmh வரmh phராதா³thதth³³th◌⁴யth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ।
0080652ஷShmh thரஸஹshராணி kh³’thேவகா நிதmhபி³நீ ॥ 8.65।
0080661 ஏகmh வmhஶத⁴ரmh thேவகா யேத²Shடmh வரயthவிதி ।
0080662 தthைரகா ஜkh³’ேஹ thராnhஷShஸாஹshரஸmhதாnh ॥ 8.66।
0080671 ஏகmh வmhஶத⁴ரmh thேவகா தேத²thயாஹ தேதா iµநி: ।
0080672 ராஜா பசஜேநா நாம ப³⁴வ ஸ மஹாth³தி: ॥ 8.67।
0080681இதரா ஸுஷுேவ mhபீ³mh பீ³ஜrhதி தி: ।
0080682 தthர ஷShஸஹshராணி க³rhபா⁴shேத திலஸmhதா: ॥ 8.68।
0080691ஸmhப³⁴rhயதா²காலmh வvh’⁴ச யதா²ஸுக²mh ।
0080692 kh◌⁴’தrhேணஷு mhேப⁴ஷு தாnhக³rhபா⁴nhநித³ேத⁴ தத: ॥ 8.69।
0080701 தா⁴thைசைககஶ: phராதா³thதாவதீ: ேபாஷேண nh’ப: ।
0080702 தேதா த³ஶஸு மாேஸஷு ஸiµthதsh²rhயதா²khரமmh ॥ 8.70।
0080711மாராshேத யதா²காலmh ஸக³ரphதிவrhத⁴நா: ।
0080712ஷShthரஸஹshராணி தshையவமப⁴வnhth³விஜா: ॥ 8.71।
0080721 க³rhபா⁴த³லா³மth◌⁴யாth³ைவ ஜாதாநி ph’தி²வீபேத: ।
0080722 ேதஷாmh நாராயணmh ேதஜ: phரவிShடாநாmh மஹாthமநாmh ॥ 8.72।
0080731 ஏக: பசஜேநா நாம thேரா ராஜா ப³⁴வ ஹ ।
0080732 ஶூர: பசஜநshயாத³mhஶுமாnhநாம வீrhயவாnh ॥ 8.73।
0080741 தி³பshதshய தநய: க²Thவாŋhக³இதி வித: ।
0080742 ேயந shவrhகா³தி³ஹாக³thய iµஹூrhதmh phராphய விதmh ॥ 8.74।
0080751 thரேயா ऽபி⁴ஸnhதி⁴தா ேலாகா ³th³th◌⁴யா ஸthேயந சாநகா: ◌⁴ ।
0080752 தி³பshய  தா³யாேதா³ மஹாராேஜா ப⁴கீ³ரத:² ॥ 8.75।
0080761 ய:ஸ க³ŋhகா³mh ஸchch²ேரShடா²மவாதாரயத phர: ◌⁴ ।
0080762ஸiµth³ரமாநயchைசநாmh ³th’thேவ ऽphயகlhபயth ॥ 8.76।
0080771 தshமாth³பா⁴கீ³ரதீ² க³ŋhகா³ கth²யேத வmhஶசிnhதைக: ।
0080772 ப⁴கீ³ரத²ஸுேதா ராஜா த இthயபி⁴வித: ॥ 8.77।
0080781 நாபா⁴க³sh தshயாththர: பரமதா⁴rhக: ।
0080782அmhப³ஷsh நாபா⁴கி:³nh⁴th³வீபபிதாப⁴வth ॥ 8.78।
0080791அதாth தா³யாத:³nh⁴th³வீபshய வீrhயவாnh ।
0080792அதாthஸுதshthவாth³’பrhே மஹாயஶா: ॥ 8.79।
0080801 தி³vhயா’த³யjhேஞா ைவ ராஜா நலஸேகா² ப³ ।
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0080802 ’பrhணஸுதshthவாதா³rhதபrhணிrhமஹாயஶா: ॥ 8.80।
0080811ஸுதா³ஸshதshய தநேயா ராஜா இnhth³ரஸேகா² ऽப⁴வth ।
0080812ஸுதா³ஸshய ஸுத: phேராkhத: ெஸௗதா³ேஸா நாம பாrhதி²வ: ॥ 8.81।
0080821 kh²யாத: கlhமாஷபாேதா³ைவ ராஜா thரஸேஹா ऽப⁴வth ।
0080822 கlhமாஷபாத³shய ஸுத:ஸrhவகrhேமதி வித: ॥ 8.82।
0080831அநரNhயsh thேரா ऽ⁴th³வித:ஸrhவகrhமண: ।
0080832அநரNhயஸுேதா நிkh◌⁴ேநா நிkh◌⁴நேதா th³ெவௗ ப³⁴வ: ॥ 8.83।
0080841அநthேரா ர⁴ைசவ பாrhதி²வrhஷப⁴ஸthதெமௗ ।
0080842அநthரஸுேதா ராஜா விth³வாnh³³ேஹா ऽப⁴வth ॥ 8.84।
0080851 தி³பshதநயshதshய ராமshய phரபிதாமஹ: ।
0080852 தீ³rhக⁴பா³ஹுrhதி³பshய ர⁴rhநாmhநா ஸுேதா ऽப⁴வth ॥ 8.85।
0080861அேயாth◌⁴யாயாmh மஹாராேஜா ய: ராnhமஹாப³ல: ।
0080862அஜsh ராக⁴ேவா ஜjhேஞ ததா² த³ஶரேதா² ऽphயஜாth ॥ 8.86।
0080871 ராேமா த³ஶரதா²jhஜjhேஞ த⁴rhமாthமா ஸுமஹாயஶா: ।
0080872 ராமshய தநேயா ஜjhேஞ ஶ இthயபி⁴ஸmhjhஞித: ॥ 8.87।
0080881அதிதி²sh ஶாjhஜjhேஞ த⁴rhமாthமா ஸுமஹாயஶா: ।
0080882அதிேத²shthவப⁴வththேரா நிஷேதா⁴ நாம வீrhயவாnh ॥ 8.88।
0080891 நிஷத⁴shய நல: thேரா நப:◌⁴ thேரா நலshய ச ।
0080892 நப⁴shய Nhட³கsh ேமத⁴nhவா தத:shmh’த: ॥ 8.89।
0080901 ேமத⁴nhவஸுதshthவாth³ேத³வாநீக: phரதாபவாnh ।
0080902ஆத³ந³rhநாம ேத³வாநீகாthமஜ: phர: ◌⁴ ॥ 8.90।
0080911அநேகா³sh தா³யாத:³ஸுத⁴nhவா நாம பாrhதி²வ: ।
0080912ஸுத⁴nhவந:ஸுதசாபி தேதா ஜjhேஞ ஶேலா nh’ப: ॥ 8.91।
0080921 உkhேயா நாம ஸ த⁴rhமாthமா ஶலthேரா ப³⁴வ ஹ ।
0080922 வjhரநாப: ◌⁴ ஸுதshதshய நலshதshய மஹாthமந: ॥ 8.92।
0080931 நெலௗ th³வாேவவ விkh²யாெதௗ ராேண iµநிஸthதமா: ।
0080932 வீரேஸநாthமஜைசவ யேசவாேலாth³வஹ: ॥ 8.93।
0080941இவாவmhஶphரப⁴வா: phராதா⁴nhேயந phரகீrhதிதா: ।
0080942 ஏேத விவshவேதா வmhேஶ ராஜாேநா ⁴ேதஜஸ: ॥ 8.94।
0080951 பட²nhஸmhயகி³மாmh sh’Shமாதி³thயshய விவshவத: ।
0080952 ராth³த⁴ேத³வshய ேத³வshய phரஜாநாmh Shத³shய ச ।
0080953 phரஜாவாேநதி ஸாjhயமாதி³thயshய விவshவத: ॥ 8.95।
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0090010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0090011 பிதா ேஸாமshய ேபா⁴ விphரா ஜjhேஞ ऽthrhப⁴க³வாnh’: ।
0090012 ph³ரமே மாநஸாthrhவmh phரஜாஸrhக³mh விதி⁴thஸத: ॥ 9.1।
0090021அiνthதரmh நாம தேபா ேயந தphதmh  தthரா ।
0090022 thணி வrhஷஸஹshராணி தி³vhயாநீதி  ந: தmh ॥ 9.2।
0090031ஊrhth◌⁴வமாசkhரேம தshய ேரத: ேஸாமthவயிவth ।
0090032 ேநthராph◌⁴யாmh வா ஸுshராவ த³ஶதா⁴ th³ேயாதயnhதி³ஶ: ॥ 9.3।
0090041 தmh க³rhப⁴mh விதி⁴நாதி³Shடா த³ஶ ேத³vhேயா த³⁴shதத: ।
0090042ஸேமthய தா⁴ரயாமாஸுrhந ச தா:ஸமஶkhiνவnh ॥ 9.4।
0090051 யதா³ ந தா⁴ரேண ஶkhதாshதshய க³rhப⁴shய தா தி³ஶ: ।
0090052 ததshதாபி: ◌⁴ ஸ thயkhதsh நிபபாத வஸுnhத⁴ராmh ॥ 9.5।
0090061 பதிதmh ேஸாமமாேலாkhய ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ: ।
0090062 ரத²மாேராபயாமாஸ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 9.6।
0090071 தshnhநிபதிேத ேத³வா: thேர ऽthேர: பரமாthமநி ।
0090072 Shrhph³ரமண: thராshததா²nhேய iµநிஸthதமா: ॥ 9.7।
0090081 தshய ஸmhshயமாநshய ேதஜ: ேஸாமshய பா⁴shவத: ।
0090082ஆphயாயநாய ேலாகாநாmh பா⁴வயாமாஸ ஸrhவத: ॥ 9.8।
0090091ஸ ேதந ரத²iµkh²ேயந ஸாக³ராnhதாmh வஸுnhத⁴ராmh ।
0090092 th:ஸphதkh’thேவா ऽதியஶாசகாராபி⁴phரத³mh ॥ 9.9।
0090101 தshய யchசதmh ேதஜ: ph’தி²வீமnhவபth³யத ।
0090102 ஓஷth◌⁴யshதா:ஸiµth³⁴தா யாபி: ◌⁴ ஸnhதா⁴rhயேத ஜக³th ॥ 9.10।
0090111ஸ லph³த⁴ேதஜா ப⁴க³வாnhஸmhshதைவச shவகrhமபி:◌⁴ ।
0090112 தபshேதேப மஹாபா⁴க:³ பth³மாநாmh த³rhஶநாய ஸ: ॥ 9.11।
0090121 ததshதshைம த³ெதௗ³ ராjhயmh ph³ரமா ph³ரமவிதா³mh வர: ।
0090122 பீ³ெஜௗஷதீ⁴நாmh விphராமபாmh ச iµநிஸthதமா: ॥ 9.12।
0090131ஸ தthphராphய மஹாராjhயmh ேஸாம: ெஸௗmhயவதாmh வர: ।
0090132ஸமாஜேர ராஜஸூயmh ஸஹshரஶதத³ணmh ॥ 9.13।
0090141 த³மத³தா³thேஸாமshthmhlhேலாகாநிதி ந: தmh ।
0090142 ேதph◌⁴ேயா ph³ரமrhiµkh²ேயph◌⁴ய:ஸத³shேயph◌⁴யச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 9.14।
0090151ரNhயக³rhேபா⁴ ph³ரமாthrhph◌⁴’³ச ’thவிேஜா ऽப⁴வth ।
0090152ஸத³shேயா ऽ⁴th³த⁴shதthர iµநிபி⁴rhப³ஹுபி⁴rhvh’த: ॥ 9.15।
0090161 தmh நீச ஹூைசவ th³தி: Sh: phரபா⁴ வஸு: ।
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0090162 கீrhதிrhth◌⁴’திச லச நவ ேத³vhய:ேஷவிேர ॥ 9.16।
0090171 phராphயாவph◌⁴’த²மphயkh³rhயmh ஸrhவேத³வrhத: ।
0090172 விரராஜாதி⁴ராேஜnhth³ேரா த³ஶதா⁴ பா⁴ஸயnhதி³ஶ: ॥ 9.17।
0090181 தshய தthphராphய ³Shphராphயைமவrhயmh’ஸthkh’தmh ।
0090182 விப³ph◌⁴ராம மதிshதாதா-விநயாத³நயா’தா ॥ 9.18।
0090191 ph³’ஹshபேத:ஸ ைவ பா⁴rhயாைமவrhயமத³ேமாத: ।
0090192 ஜஹார தரஸா ேஸாேமா விமthயாŋhகி³ரஸ:ஸுதmh ॥ 9.19।
0090201ஸ யாchயமாேநா ேத³ைவச ததா² ேத³வrhபி⁴rhiµஹு: ।
0090202ைநவ vhயஸrhஜயthதாராmh தshைம அŋhகி³ரேஸ ததா³ ॥ 9.20।
0090211 உஶநா தshய ஜkh³ராஹ பாrhShணிமŋhகி³ரஸshததா³ ।
0090212 th³ரச பாrhShணிmh ஜkh³ராஹ kh³’thவாஜக³வmh த⁴iν: ॥ 9.21।
0090221 ேதந ph³ரமஶிேரா நாம பரமாshthரmh மஹாthமநா ।
0090222 உth³தி³ய ேத³வாiνthsh’Shடmh ேயைநஷாmh நாஶிதmh யஶ: ॥ 9.22।
0090231 தthர தth³th³த⁴மப⁴வthphரkh²யாதmh தாரகாமயmh ।
0090232 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச ேலாகயகரmh மஹth ॥ 9.23।
0090241 தthர ஶிShடாsh ேய ேத³வாshதாைசவ ேய th³விஜா: ।
0090242 ph³ரமாணmh ஶரணmh ஜkh³iµராதி³ேத³வmh ஸநாதநmh ॥ 9.24।
0090251 ததா³ நிவாrhேயாஶநஸmh தmh ைவ th³ரmh ச ஶŋhகரmh ।
0090252 த³தா³வŋhகி³ரேஸ தாராmh shவயேமவ பிதாமஹ: ॥ 9.25।
0090261 தாமnhத:phரஸவாmh th³’ShThவா khth³த: ◌⁴ phராஹ ph³’ஹshபதி: ।
0090262 மதீ³யாயாmh ந ேத ேயாெநௗ க³rhேபா⁴ தா⁴rhய: கத²சந ॥ 9.26।
0090271இகாshதmhப³மாஸாth³ய க³rhப⁴mh ஸா ேசாthஸஸrhஜ ஹ ।
0090272 ஜாதமாthர:ஸ ப⁴க³வாnhேத³வாநாமாபth³வ: ॥ 9.27।
0090281 தத:ஸmhஶயமாபnhநாshதாரா:ஸுேராthதமா: ।
0090282ஸthயmh ph³ ஸுத: கshய ேஸாமshயாத² ph³’ஹshபேத: ॥ 9.28।
0090291 ph’chch²யமாநா யதா³ ேத³ைவrhநாஹ ஸா வி³தா⁴nhகில ।
0090292 ததா³ தாmh ஶphமாரph³த:◌⁴ மாேரா த³shஹnhதம: ॥ 9.29।
0090301 தmh நிவாrhய தேதா ph³ரமா தாராmh பphரchச²ஸmhஶயmh ।
0090302 யத³thர தth²யmh தth³ph³ தாேர கshய ஸுதshthவயmh ॥ 9.30।
0090311 உவாச phராஜ:ஸா தmh ேஸாமshேயதி பிதாமஹmh ।
0090312 ததா³ தmh rhth◌⁴நி சாkh◌⁴ராய ேஸாேமா ராஜா ஸுதmh phரதி ॥ 9.31।
0090321 ³த⁴ இthயகேராnhநாம தshய பா³லshய தீ⁴மத: ।
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0090322 phரதிலmh ச க³க³ேந ஸமph◌⁴thதிShட²ேத ³த: ◌⁴ ॥ 9.32।
0090331 உthபாத³யாமாஸ ததா³ thரmh ைவராஜthகmh ।
0090332 தshயாபthயmh மஹாேதஜா ப³⁴ைவல: ரவா: ॥ 9.33।
0090341 உrhவயாmh ஜjhஞிேர யshய thரா:ஸphத மஹாthமந: ।
0090342 ஏதthேஸாமshய ேவா ஜnhம கீrhதிதmh கீrhதிவrhத⁴நmh ॥ 9.34।
0090351 வmhஶமshய iµநிேரShடா:² கீrhthயமாநmh நிேபா³த⁴த ।
0090352 த⁴nhயமாShயமாேராkh³யmh Nhயmh ஸŋhகlhபஸாத⁴நmh ॥ 9.35।
0090361 ேஸாமshய ஜnhம thைவவ பாேபph◌⁴ேயா விphரiµchயேத ॥ 9.36।
0100010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0100011 ³த⁴shய  iµநிேரShடா² விth³வாnhthர: ரவா: ।
0100012 ேதஜshவீ தா³நஶீலச யjhவா விலத³ண: ॥ 10.1।
0100021 ph³ரமவாதீ³ பராkhராnhத: ஶthபி⁴rhதி⁴ ³rhத³ம: ।
0100022ஆஹrhதா சாkh³நிேஹாthரshய யjhஞாநாmh ச மபதி: ॥ 10.2।
0100031ஸthயவாதீ³ Nhயமதி:ஸmhயkhஸmhvh’தைம²ந: ।
0100032அதீவ thஷு ேலாேகஷு யஶஸாphரதிம:ஸதா³ ॥ 10.3।
0100041 தmh ph³ரமவாதி³நmh ஶாnhதmh த⁴rhமjhஞmh ஸthயவாதி³நmh ।
0100042 உrhவஶீ வரயாமாஸ thவா மாநmh யஶshவிநீ ॥ 10.4।
0100051 தயா ஸஹாவஸth³ராஜா த³ஶ வrhஷாணி பச ச ।
0100052ஷThபச ஸphத சாShெடௗ ச த³ஶ சாShெடௗ ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 10.5।
0100061 வேந ைசthரரேத² ரmhேய ததா² மnhதா³கிநீதேட ।
0100062அலகாயாmh விஶாலாயாmh நnhத³ேந ச வேநாthதேம ॥ 10.6।
0100071 உthதராnhஸ nhphராphய மேநாரமப²லth³மாnh ।
0100072 க³nhத⁴மாத³நபாேத³ஷு ேமஶ ◌்’ŋhேக³ தேதா²thதேர ॥ 10.7।
0100081 ஏேதஷு வநiµkh²ேயஷு ஸுைரராசேதஷு ச ।
0100082 உrhவயா ஸேதா ராஜா ேரேம பரமயா iµதா³ ॥ 10.8।
0100091 ேத³ேஶ Nhயதேம ைசவ மஹrhபி⁴ரபி⁴Shேத ।
0100092 ராjhயmh ஸ காரயாமாஸ phரயாேக³ ph’தி²வீபதி: ॥ 10.9।
0100101 ஏவmhphரபா⁴ேவா ராஜாைத³லsh நரஸthதம: ।
0100102 உthதேர ஜாநவீதீேர phரதிShடா²ேந மஹாயஶா: ॥ 10.10।
0100110 ேலாமஹrhஷண உவாச
0100111 ஐலthரா ப³⁴shேத ஸphத ேத³வஸுேதாபமா: ।
0100112 க³nhத⁴rhவேலாேக விதி³தா ஆrhதீ⁴மாநமாவஸு: ॥ 10.11।
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0100121 விவாைசவ த⁴rhமாthமா தாச ததா²பர: ।
0100122 th³’டா⁴ச வநாச ப³வாேசாrhவஶீஸுதா: ॥ 10.12।
0100131அமாவேஸாsh தா³யாேதா³ பீ⁴ேமா ராஜாத² ராஜராTh ।
0100132மாnhபீ⁴மshய தா³யாேதா³ ராஜாthகாசநphரப: ◌⁴ ॥ 10.13।
0100141 விth³வாmhsh காசநshயாபி ஸுேஹாthேரா ऽ⁴nhமஹாப³ல: ।
0100142ஸுேஹாthரshயாப⁴வjhஜiν: ேகஶிnhயா க³rhப⁴ஸmhப⁴வ: ॥ 10.14।
0100151ஆஜேர ேயா மஹthஸththரmh ஸrhபேமத⁴mh மஹாமக²mh ।
0100152 பதிேலாேப⁴ந யmh க³ŋhகா³ பதிthேவந ஸஸார ஹ ॥ 10.15।
0100161 ேநchச²த: phலாவயாமாஸ தshய க³ŋhகா³ ததா³ஸத:³ ।
0100162ஸ தயா phலாவிதmh th³’ShThவா யjhஞவாடmh ஸமnhதத: ॥ 10.16।
0100171 ெஸௗேஹாthரஶபth³க³ŋhகா³mh khth³ேதா⁴ ராஜா th³விேஜாthதமா: ।
0100172 ஏஷ ேத விப²லmh யthநmh பிப³nhநmhப: ◌⁴ கேராmhயஹmh ॥ 10.17।
0100181அshய க³ŋhேக³ ऽவேலபshய ஸth³ய: ப²லமவாphiν ।
0100182 ஜiνராஜrh பீதாmh க³ŋhகா³mh th³’ShThவா மஹrhஷய: ॥ 10.18।
0100191 உபநிnhrhமஹாபா⁴கா³mh ³th’thேவந ஜாநவீmh ।
0100192 வநாவshய thmh  காேவmh ஜiνராவஹth ॥ 10.19।
0100201 வநாவshய ஶாேபந க³ŋhகா³rhேத⁴ந விநிrhக³தா ।
0100202 காேவmh ஸதாmh ேரShடா²mh ஜேநாrhபா⁴rhயாமநிnhதி³தாmh ॥ 10.20।
0100211 ஜiνsh த³யிதmh thரmh ஸுநth³யmh நாம தா⁴rhகmh ।
0100212 காேவrhயாmh ஜநயாமாஸ அஜகshதshய சாthமஜ: ॥ 10.21।
0100221அஜகshய  தா³யாேதா³ ப³லாகாேவா மபதி: ।
0100222 ப³⁴வ mh’க³யாஶீல:ஶshதshயாthமேஜா ऽப⁴வth ॥ 10.22।
0100231ஶthரா ப³⁴rh சthவாேரா ேத³வவrhசஸ: ।
0100232ஶிக:ஶநாப⁴ச ஶாmhேபா³rhதிமாmhshததா² ॥ 10.23।
0100241 ப³lhலைவ:ஸஹ ஸmhvh’th³ேதா⁴ ராஜா வநசர:ஸதா³ ।
0100242ஶிகsh தபshேதேப thரnhth³ரஸமmh phர: ◌⁴ ॥ 10.24।
0100251லேப⁴யதி தmh ஶkhரshthராஸாத³ph◌⁴ேயthய ஜjhஞிவாnh ।
0100252 rhேண வrhஷஸஹshேர ைவ தத: ஶkhேரா யபயத ॥ 10.25।
0100261அthkh³ரதபஸmh th³’ShThவா ஸஹshரா: ரnhத³ர: ।
0100262ஸமrhத:² thரஜநேந shவயேமவாshய ஶாவத: ॥ 10.26।
0100271 thராrhத²mh கlhபயாமாஸ ேத³ேவnhth³ர:ஸுரஸthதம: ।
0100272ஸ கா³தி⁴ரப⁴வth³ராஜா மக⁴வாnhெகௗஶிக:shவயmh ॥ 10.27।
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0100281 ெபௗரா யshயாப⁴வth³பா⁴rhயா கா³தி⁴shதshயாமஜாயத ।
0100282 கா³ேத: ◌⁴ கnhயா மஹாபா⁴கா³ நாmhநா ஸthயவதீ ஶுபா⁴ ॥ 10.28।
0100291 தாmh கா³தி: ◌⁴ காvhயthராய ’சீகாய த³ெதௗ³ phர: ◌⁴ ।
0100292 தshயா: phத:ஸ ைவ ப⁴rhதா பா⁴rhக³ேவா ph◌⁴’³நnhத³ந: ॥ 10.29।
0100301 thராrhத²mh ஸாத⁴யாமாஸ சmh கா³ேத⁴shதைத²வ ச ।
0100302 உவாசாஹூய தாmh பா⁴rhயாmh’சீேகா பா⁴rhக³வshததா³ ॥ 10.30।
0100311 உபேயாjhயசரயmh thவயா மாthரா shவயmh ஶுேப⁴ ।
0100312 தshயாmh ஜநிShயேத thேரா தீ³phதிமாnhthயrhஷப: ◌⁴ ॥ 10.31।
0100321அேஜய:thையrhேலாேக thயrhஷப⁴ஸூத³ந: ।
0100322 தவாபி thரmh கlhயாணி th◌⁴’திமnhதmh தேபாத⁴நmh ॥ 10.32।
0100331 ஶமாthமகmh th³விஜேரShட²mh சேரஷ விதா⁴shயதி ।
0100332 ஏவiµkhthவா  தாmh பா⁴rhயாmh’சீேகா ph◌⁴’³நnhத³ந: ॥ 10.33।
0100341 தபshயபி⁴ரேதா நிthயமரNhயmh phரவிேவஶ ஹ ।
0100342 கா³தி: ◌⁴ ஸதா³ரsh ததா³ ’சீகாரமமph◌⁴யகா³th ॥ 10.34।
0100351 தீrhத²யாthராphரஸŋhேக³ந ஸுதாmh th³ரShmh நேரவர: ।
0100352 சth³வயmh kh³’thவா ஸா ’ேஷ:ஸthயவதீ ததா³ ॥ 10.35।
0100361 சமாதா³ய யthேநந ஸா  மாthேர nhயேவத³யth ।
0100362 மாதா  தshயா ைத³ேவந ³thேர shவmh சmh த³ெதௗ³ ॥ 10.36।
0100371 தshயாசமதா²jhஞாநாதா³thமஸmhshத²mh சகார ஹ ।
0100372அத²ஸthயவதீ ஸrhவmh thயாnhதகரmh ததா³ ॥ 10.37।
0100381 தா⁴ரயாமாஸ தீ³phேதந வஷா ேகா⁴ரத³rhஶநா ।
0100382 தாmh’சீகshதேதா th³’ShThவா ேயாேக³நாph◌⁴பsh’thய ச ॥ 10.38।
0100391 தேதா ऽph³ரவீth³th³விஜேரShட:²shவாmh பா⁴rhயாmh வரவrhணிநீmh ।
0100392 மாthரா வசிதா ப⁴th³ேர சvhயthயாஸேஹநா ॥ 10.39।
0100401 ஜநயிShயதி  thரshேத khரகrhமாதிதா³ண: ।
0100402 ph◌⁴ராதா ஜநிShயேத சாபி ph³ரம⁴தshதேபாத⁴ந: ॥ 10.40।
0100411 விவmh  ph³ரம தபஸா மயா தshnhஸமrhபிதmh ।
0100412 ஏவiµkhதா மஹாபா⁴கா³ ப⁴rhthரா ஸthயவதீ ததா³ ॥ 10.41।
0100421 phரஸாத³யாமாஸ பதிmh thேரா ேம ேநth³’ேஶா ப⁴ேவth ।
0100422 ph³ராமபஸத³shthவthத இthkhேதா iµநிரph³ரவீth ॥ 10.42।
0100430 ’சீக உவாச
0100431ைநஷ ஸŋhகlhபித: காேமா மயா ப⁴th³ேர ததா²shthவிதி ।
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0100432 உkh³ரகrhமா ப⁴ேவththர: பிrhமாச காரth ॥ 10.43।
0100441 ந:ஸthயவதீ வாkhயேமவiµkhthவாph³ரவீதி³த³mh ।
0100442இchச²mhlhேலாகாநபி iµேந sh’ேஜதா:² கிmh ந:ஸுதmh ॥ 10.44।
0100451 ஶமாthமகmh’ஜுmh thவmh ேம thரmh தா³ஹாrhஹ ।
0100452 காமேமவmhவித:◌⁴ ெபௗthேரா மம shயாthதவ ச phரேபா⁴ ॥ 10.45।
0100461 யth³யnhயதா² ந ஶkhயmh ைவ கrhேமதth³th³விேஜாthதம ।
0100462 தத: phரஸாத³மகேராthஸ தshயாshதபேஸா ப³லாth ॥ 10.46।
0100471 thேர நாshதி விேஶேஷா ேம ெபௗthேர வா வரவrhணிநி ।
0100472 thவயா யேதா²khதmh வசநmh ததா² ப⁴th³ேர ப⁴விShயதி ॥ 10.47।
0100481 தத:ஸthயவதீ thரmh ஜநயாமாஸ பா⁴rhக³வmh ।
0100482 தபshயபி⁴ரதmh தா³nhதmh ஜமத³kh³நிmh ஸமாthமகmh ॥ 10.48।
0100491 ph◌⁴’ேகா³rhஜக³thயாmh வmhேஶ ऽsh ।
0100492 ஜமத³kh³நிரஜாயத ।
0100493ஸா  ஸthயவதீ Nhயா ஸthயத⁴rhமபராய ॥ 10.49।
0100501 ெகௗஶிகீதி ஸமாkh²யாதா phரvh’thேதயmh மஹாநதீ³ ।
0100502இவாவmhஶphரப⁴ேவா ேரiΝrhநாம நராதி⁴ப: ॥ 10.50।
0100511 தshய கnhயா மஹாபா⁴கா³ காம நாம ேரiΝகா ।
0100512 ேரiΝகாயாmh  காமlhயாmh தேபாவிth³யாஸமnhவித: ॥ 10.51।
0100521ஆrhசீேகா ஜநயாமாஸ ஜாமத³kh³nhயmh ஸுதா³ணmh ।
0100522ஸrhவவிth³யாnhதக³mh ேரShட²mh த⁴iνrhேவத³shய பாரக³mh ॥ 10.52।
0100531 ராமmh thயஹnhதாரmh phரதீ³phதவ பாவகmh ।
0100532ஔrhவshையவmh’சீகshய ஸthயவthயாmh மஹாயஶா: ॥ 10.53।
0100541 ஜமத³kh³நிshதேபாவீrhயாjhஜjhேஞ ph³ரமவிதா³mh வர: ।
0100542 மth◌⁴யமச ஶுந:ேஶப:² ஶுந:chச:² கநிShட²க: ॥ 10.54।
0100551 விவாthரmh  தா³யாத³mh கா³தி: ◌⁴ ஶிகநnhத³ந: ।
0100552 ஜநயாமாஸ thரmh  தேபாவிth³யாஶமாthமகmh ॥ 10.55।
0100561 phராphய ph³ரமrhஸமதாmh ேயா ऽயmh ph³ரமrhதாmh க³த: ।
0100562 விவாthரsh த⁴rhமாthமா நாmhநா விவரத:²shmh’த: ॥ 10.56।
0100571 ஜjhேஞ ph◌⁴’³phரஸாேத³ந ெகௗஶிகாth³வmhஶவrhத⁴ந: ।
0100572 விவாthரshய ச ஸுதா ேத³வராதாத³ய:shmh’தா: ॥ 10.57।
0100581 phரkh²யாதாshthஷு ேலாேகஷு ேதஷாmh நாமாnhயத:பரmh ।
0100582 ேத³வராத: கதிைசவ யshமாthகாthயாயநா:shmh’தா: ॥ 10.58।
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0100591 ஶாலாவthயாmh ரNhயாோ ேரiΝrhஜjhேஞ ऽத² ேரiΝக: ।
0100592ஸாŋhkh’திrhகா³லவைசவ iµth³க³லைசவ வித: ॥ 10.59।
0100601 ம⁴chச²nhேதா³ ஜயைசவ ேத³வலச ததா²Shடக: ।
0100602 கchச²ேபா ஹாதைசவ விவாthரshய ேத ஸுதா: ॥ 10.60।
0100611 ேதஷாmh kh²யாதாநி ேகா³thராணி ெகௗஶிகாநாmh மஹாthமநாmh ।
0100612 பாணிேநா ப³ph◌⁴ரவைசவ th◌⁴யாநஜphயாshதைத²வ ச ॥ 10.61।
0100621 பாrhதி²வா ேத³வராதாச ஶாலŋhகாயநபா³Shகலா: ।
0100622 ேலாதா யம³தாச ததா² காஷகா:shmh’தா: ॥ 10.62।
0100631 ெபௗரவshய iµநிேரShடா² ph³ரமrhேஷ: ெகௗஶிகshய ச ।
0100632ஸmhப³nhேதா⁴ ऽphயshய வmhேஶ ऽshnhph³ரமthரshய வித: ॥ 10.63।
0100641 விவாthராthமஜாநாmh  ஶுந:ேஶேபா² ऽkh³ரஜ:shmh’த: ।
0100642 பா⁴rhக³வ: ெகௗஶிகthவmh  phராphத:ஸ iµநிஸthதம: ॥ 10.64।
0100651 விவாthரshய thரsh ஶுந:ேஶேபா² ऽப⁴வthகில ।
0100652ஹத³வshய யjhேஞ  பஶுthேவ விநிேயாத: ॥ 10.65।
0100661 ேத³ைவrhத³thத: ஶுந:ேஶேபா² விவாthராய ைவ ந: ।
0100662 ேத³ைவrhத³thத:ஸ ைவ யshமாth³ேத³வராதshதேதா ऽப⁴வth ॥ 10.66।
0100671 ேத³வராதாத³ய:ஸphத விவாthரshய ைவ ஸுதா: ।
0100672 th³’ஷth³வதீஸுதசாபி ைவவாthரshததா²Shடக: ॥ 10.67।
0100681அShடகshய ஸுேதா ெலௗ: phேராkhேதா ஜiνக³ே மயா ।
0100682அத ஊrhth◌⁴வmh phரவயா வmhஶமாேயாrhமஹாthமந: ॥ 10.68।
0110010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0110011ஆேயா: thராச ேத பச ஸrhேவ வீரா மஹாரதா:² ।
0110012shவrhபா⁴iνதநயாயாmh ச phரபா⁴யாmh ஜjhஞிேர nh’பா: ॥ 11.1।
0110021 நஹுஷ: phரத²மmh ஜjhேஞ vh’th³த⁴ஶrhமா தத: பரmh ।
0110022 ரmhேபா⁴ ரரேநநாச thஷு ேலாேகஷு விதா: ॥ 11.2।
0110031 ர: thரஶதாநீஹ ஜநயாமாஸ பச ைவ ।
0110032 ராேஜயதி விkh²யாதmh thரnhth³ரப⁴யாவஹmh ॥ 11.3।
0110041 யthர ைத³வாஸுேர th³ேத⁴ ஸiµthபnhேந ஸுதா³ேண ।
0110042 ேத³வாைசவாஸுராைசவ பிதாமஹமதா²ph³வnh ॥ 11.4।
0110050 ேத³வாஸுரா ஊ:
0110051ஆவேயாrhப⁴க³வnhth³ேத⁴ ேகா விேஜதா ப⁴விShயதி ।
0110052 ph³ ந:ஸrhவ⁴ேதஶ ேராchசா²ம தththவத: ॥ 11.5।
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0110060 ph³ரேமாவாச
0110061 ேயஷாமrhதா²ய ஸŋhkh³ராேம ரராthதாத:◌⁴ phர: ◌⁴ ।
0110062 ேயாthshயேத ேத விேஜShயnhதி thmhlhேலாகாnhநாthர ஸmhஶய: ॥ 11.6।
0110071 யேதா ரrhth◌⁴’திshதthர ச தthர யேதா th◌⁴’தி: ।
0110072 யேதா th◌⁴’திச ைசவ த⁴rhமshதthர ஜயshததா² ॥ 11.7।
0110081 ேத ேத³வா தா³நவா: phதா ேத³ேவேநாkhதா ரmh ததா³ ।
0110082அph◌⁴யrhஜயchச²nhேதா vh’Nhவாநாshதmh நரrhஷப⁴mh ॥ 11.8।
0110091ஸ shவrhபா⁴iνெதௗ³thர: phரபா⁴யாmh ஸமபth³யத ।
0110092 ராஜா பரமேதஜshவீ ேஸாமவmhஶவிவrhத⁴ந: ॥ 11.9।
0110101 ேத ’Shடமநஸ:ஸrhேவ ரmh ைவ ேத³வதா³நவா: ।
0110102ஊரshமjhஜயாய thவmh kh³’ஹாண வரகாrhiµகmh ॥ 11.10।
0110111அேதா²வாச ரshதthர தேயாrhைவ ேத³வைத³thயேயா: ।
0110112அrhத²jhஞ:shவாrhத²iµth³தி³ய யஶ:shவmh ச phரகாஶயnh ॥ 11.11।
0110120 ரவாச
0110121 யதி³ைத³thயக³nhஸrhவாthவா வீrhேயண வாஸவ: ।
0110122இnhth³ேரா ப⁴வா த⁴rhேமண தேதா ேயாthshயா ஸmhேக³ ॥ 11.12।
0110131 ேத³வா: phரத²மேதா விphரா: phரதீrh’Shடமாநஸா: ।
0110132 ஏவmh யேத²Shடmh nh’பேத காம:ஸmhபth³யதாmh தவ ॥ 11.13।
0110141 thவா ஸுரக³நாmh  வாkhயmh ராஜா ரshததா³ ।
0110142 பphரchசா²ஸுரiµkh²யாmhsh யதா² ேத³வாநph’chச²த ॥ 11.14।
0110151 தா³நவா த³rhபஸmhrh:shவாrhத²ேமவாவக³mhய ஹ ।
0110152 phரthshதmh nh’பவரmh ஸாபி⁴மாநத³mh வச: ॥ 11.15।
0110160 தா³நவா ஊ:
0110161அshமாகnhth³ர: phரராேதா³ யshயாrhேத² விஜயாமேஹ ।
0110162அshmhsh ஸமேர ராஜmhshதிShட² thவmh ராஜஸthதம ॥ 11.16।
0110171ஸ தேத²தி ph³வnhேநவ ேத³ைவரphயதிேசாதி³த: ।
0110172 ப⁴விShயnhth³ேரா thைவநmh ேத³ைவkhதsh பாrhதி²வ: ॥ 11.17।
0110181 ஜகா⁴ந தா³நவாnhஸrhவாnhேய ऽவth◌⁴யா வjhரபாணிந: ।
0110182ஸ விphரநShடாmh ேத³வாநாmh பரம: யmh வஶீ ॥ 11.18।
0110191 நிஹthய தா³நவாnhஸrhவாநாஜஹார ர: phர: ◌⁴ ।
0110192 தேதா ரmh மஹாவீrhயmh ேத³ைவ:ஸஹ ஶதkhர: ॥ 11.19।
0110201 ரthேரா ऽஹthkhthவா நேரவாph³ரவீth³வச: ।
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0110202இnhth³ேரா ऽ தாத ேத³வாநாmh ஸrhேவஷாmh நாthர ஸmhஶய: ॥ 11.20।
0110211 யshயாஹnhth³ர: thரshேத kh²யாதிmh யாshயா கrhமபி: ◌⁴ ।
0110212ஸ  ஶkhரவச: thவா வசிதshேதந மாயயா ॥ 11.21।
0110221 தைத²ேவthயph³ரவீth³ராஜா phயமாண: ஶதkhரmh ।
0110222 தshmhsh ேத³ைவ:ஸth³’ேஶா தி³வmh phராphேத மபெதௗ ॥ 11.22।
0110231 தா³யாth³யnhth³ராதா³ஜ ராjhயmh தthதநயா ரேஜ: ।
0110232 பச thரஶதாnhயshய தth³ைவ shதா²நmh ஶதkhரேதா: ॥ 11.23।
0110241ஸமாkhராமnhத ப³ஹுதா⁴ shவrhக³ேலாகmh thவிShடபmh ।
0110242 ேத யதா³  shவஸmhடா⁴ ராேகா³nhமthதா வித⁴rhண: ॥ 11.24।
0110251 ph³ரமth³விஷச ஸmhvh’thதா ஹதவீrhயபராkhரமா: ।
0110252 தேதா ேலேப⁴ shவைமவrhயnhth³ர:shதா²நmh தேதா²thதமmh ॥ 11.25।
0110261ஹthவா ரஸுதாnhஸrhவாnhகாமkhேராத⁴பராயnh ।
0110262 ய இத³mh chயாவநmh shதா²நாthphரதிShடா²நmh ஶதkhரேதா: ।
0110263 ஶ ◌்’iΝயாth³தா⁴ரேயth³வாபி ந ஸ ெதௗ³rhக³thயமாphiνயாth ॥ 11.26।
0110270 ேலாமஹrhஷண உவாச
0110271 ரmhேபா⁴ ऽநபthயshthவாchச வmhஶmh வயாmhயேநநஸ: ।
0110272அேநநஸ:ஸுேதா ராஜா phரதிthேரா மஹாயஶா: ॥ 11.27।
0110281 phரதிthரஸுதசாthஸஜேயா நாம வித: ।
0110282ஸஜயshய ஜய: thேரா விஜயshதshய சாthமஜ: ॥ 11.28।
0110291 விஜயshய kh’தி: thரshதshய ஹrhயthவத:ஸுத: ।
0110292ஹrhயthவதஸுேதா ராஜா ஸஹேத³வ: phரதாபவாnh ॥ 11.29।
0110301ஸஹேத³வshய த⁴rhமாthமா நதீ³ந இதி வித: ।
0110302 நதீ³நshய ஜயthேஸேநா ஜயthேஸநshய ஸŋhkh’தி: ॥ 11.30।
0110311ஸŋhkh’ேதரபி த⁴rhமாthமா thரvh’th³ேதா⁴ மஹாயஶா: ।
0110312அேநநஸ:ஸமாkh²யாதா:thரvh’th³த⁴shய சாபர: ॥ 11.31।
0110321thரvh’th³தா⁴thமஜshதthர ஸுநேஹாthேரா மஹாயஶா: ।
0110322ஸுநேஹாthரshய தா³யாதா³shthரய: பரமதா⁴rhகா: ॥ 11.32।
0110331 காஶ: ஶலச th³வாேவெதௗ ததா² kh³’thஸமத:³ phர: ◌⁴ ।
0110332 thேரா kh³’thஸமத³shயாபி ஶுநேகா யshய ெஶௗநக: ॥ 11.33।
0110341 ph³ராம:thயாைசவ ைவயா: ஶூth³ராshதைத²வ ச ।
0110342 ஶலாthமஜ ஆrhShேஸணshதநயshதshய காயப: ॥ 11.34।
0110351 காஶshய காஶிேபா ராஜா thேரா தீ³rhக⁴தபாshததா² ।
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0110352 த⁴iνsh தீ³rhக⁴தபேஸா விth³வாnhத⁴nhவnhதshதத: ॥ 11.35।
0110361 தபேஸா ऽnhேத ஸுமஹேதா ஜாேதா vh’th³த⁴shய தீ⁴மத: ।
0110362 நrhத⁴nhவnhதrhேத³ேவா மாiνேஷShவிஹ ஜnhமநி ॥ 11.36।
0110371 தshய ேக³ேஹ ஸiµthபnhேநா ேத³ேவா த⁴nhவnhதshததா³ ।
0110372 காஶிராேஜா மஹாராஜ:ஸrhவேராக³phரஶந: ॥ 11.37।
0110381ஆrhேவத³mh ப⁴ரth³வாஜாthphராphேயஹ ஸ பி⁴ஷkhkhய: ।
0110382 தமShடதா⁴ நrhvhயshய ஶிShேயph◌⁴ய: phரthயபாத³யth ॥ 11.38।
0110391 த⁴nhவnhதேரsh தநய: ேகமாநிதி வித: ।
0110392அத² ேகமத: thேரா வீேரா பீ⁴மரத:²shmh’த: ॥ 11.39।
0110401 thேரா பீ⁴மரத²shயாபி தி³ேவாதா³ஸ: phரேஜவர: ।
0110402 தி³ேவாதா³ஸsh த⁴rhமாthமா வாராணshயதி⁴ேபா ऽப⁴வth ॥ 11.40।
0110411 ஏதshnhேநவ காேல  mh வாராணmh th³விஜா: ।
0110412 ஶூnhயாmh நிேவஶயாமாஸ ேமேகா நாம ராஸ: ॥ 11.41।
0110421 ஶphதா  ஸா மதிமதா நிmhேப⁴ந மஹாthமநா ।
0110422 ஶூnhயா வrhஷஸஹshரmh ைவ ப⁴விth  ந ஸmhஶய: ॥ 11.42।
0110431 தshயாmh  ஶphதமாthராயாmh தி³ேவாதா³ஸ: phரேஜவர: ।
0110432 விஷயாnhேத mh ரmhயாmh ேகா³மthயாmh ஸnhnhயேவஶயth ॥ 11.43।
0110441 ப⁴th³ரேரNhயshய rhவmh   வாராண அ⁴th ।
0110442 ப⁴th³ரேரNhயshய thராmh ஶதiµthதமத⁴nhவிநாmh ॥ 11.44।
0110451ஹthவா நிேவஶயாமாஸ தி³ேவாதா³ேஸா நராதி⁴ப: ।
0110452 ப⁴th³ரேரNhயshய தth³ராjhயmh ’தmh ேயந ப³யஸா ॥ 11.45।
0110461 ப⁴th³ரேரNhயshய thரsh ³rhத³ேமா நாம வித: ।
0110462 தி³ேவாதா³ேஸந பா³ேலதி kh◌⁴’ணயா ஸ விஸrhத: ॥ 11.46।
0110471ைஹஹயshய  தா³யாth³யmh ’தவாnhைவ மபதி: ।
0110472ஆஜேர பிth’தா³யாth³யmh தி³ேவாதா³ஸ’தmh ப³லாth ॥ 11.47।
0110481 ப⁴th³ரேரNhயshய thேரண ³rhத³ேமந மஹாthமநா ।
0110482ைவரshயாnhேதா மஹாபா⁴கா:³ kh’தசாthயேதஜஸா ॥ 11.48।
0110491 தி³ேவாதா³ஸாth³th³’ஷth³வthயாmh வீேரா ஜjhேஞ phரதrhத³ந: ।
0110492 ேதந பா³ேலந thேரண phர’தmh  நrhப³லmh ॥ 11.49।
0110501 phரதrhத³நshய thெரௗ th³ெவௗ வthஸப⁴rhெகௗ³ஸுவிெதௗ ।
0110502 வthஸthேரா யலrhகsh ஸnhநதிshதshய சாthமஜ: ॥ 11.50।
0110511அலrhகshதshய thரsh ph³ரமNhய:ஸthயஸŋhக³ர: ।

brahpur.pdf 55



ph³ரமராண

0110512அலrhகmh phரதி ராஜrhmh ேலாேகா கீ³த: ராதைந: ॥ 11.51।
0110521ஷShrhவrhஷஸஹshராணி ஷShrhவrhஷஶதாநி ச ।
0110522 வா ேபண ஸmhபnhந: phராகா³chச ேலாth³வஹ: ॥ 11.52।
0110531 ேலாபாiµth³ராphரஸாேத³ந பரமாரவாphதவாnh ।
0110532 தshயாthஸுமஹth³ராjhயmh பெயௗவநஶாந: ॥ 11.53।
0110541 ஶாபshயாnhேத மஹாபா³ஹுrhஹthவா ேமகராஸmh ।
0110542 ரmhயாmh நிேவஶயாமாஸ mh வாராணmh ந: ॥ 11.54।
0110551ஸnhநேதரபி தா³யாத:³ஸுநீேதா² நாம தா⁴rhக: ।
0110552ஸுநீத²shய  தா³யாத:³ ேேமா நாம மஹாயஶா: ॥ 11.55।
0110561 ேமshய ேகமாnhthர:ஸுேகshதshய சாthமஜ: ।
0110562ஸுேகேதாshதநயசாபி த⁴rhமேகதி shmh’த: ॥ 11.56।
0110571 த⁴rhமேகேதாsh தா³யாத:³ஸthயேகrhமஹாரத:² ।
0110572ஸthயேகஸுதசாபி வி⁴rhநாம phரேஜவர: ॥ 11.57।
0110581ஆநrhதsh விேபா: ◌⁴ thர:ஸுமாரச தthஸுத: ।
0110582ஸுமாரshய thரsh th◌⁴’Shடேக:ஸுதா⁴rhக: ॥ 11.58।
0110591 th◌⁴’Shடேகேதாsh தா³யாேதா³ ேவiΝேஹாthர: phரேஜவர: ।
0110592 ேவiΝேஹாthரஸுதசாபி பா⁴rhேகா³ நாம phரேஜவர: ॥ 11.59।
0110601 வthஸshய வthஸ⁴sh பா⁴rhக³⁴sh பா⁴rhக³ஜ: ।
0110602 ஏேத thவŋhகி³ரஸ: thரா ஜாதா வmhேஶ ऽத² பா⁴rhக³வ ॥ 11.60।
0110611 ph³ராம:thயா ைவயாshthரய: thரா:ஸஹshரஶ: ।
0110612இthேயேத காயபா: phேராkhதா நஹுஷshய நிேபா³த⁴த ॥ 11.61।
0120010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0120011 உthபnhநா: பிth’கnhயாயாmh விரஜாயாmh மெஹௗஜஸ: ।
0120012 நஹுஷshய  தா³யாதா:³ஷ³nhth³ேராபமேதஜஸ: ॥ 12.1।
0120021 யதிrhயயாதி:ஸmhயாதிrh ।
0120022ஆயாதி: பாrhவேகா ऽப⁴வth ।
0120023 யதிrhjhேயShட²sh ேதஷாmh ைவ யயாதிsh தத: பரmh ॥ 12.2।
0120031 கthshத²கnhயாmh கா³mh நாம ேலேப⁴ பரமதா⁴rhக: ।
0120032 யதிsh ேமாமாshதா²ய ph³ரம⁴ேதா ऽப⁴வnhiµநி: ॥ 12.3।
0120041 ேதஷாmh யயாதி: பசாநாmh விthய வஸுதா⁴மாmh ।
0120042 ேத³வயாநீiµஶநஸ:ஸுதாmh பா⁴rhயாமவாப ஸ: ॥ 12.4।
0120051 ஶrhShடா²மாஸுmh ைசவ தநயாmh vh’ஷபrhவண: ।
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0120052 ய³mh ச rhவஸுmh ைசவ ேத³வயாநீ vhயஜாயத ॥ 12.5।
0120061 th³யmh சாiνmh ச mh ச ஶrhShடா² வாrhஷபrhவணீ ।
0120062 தshைம ஶkhேரா த³ெதௗ³ phேதா ரத²mh பரமபா⁴shவரmh ॥ 12.6।
0120071அŋhக³த³mh காசநmh தி³vhயmh தி³vhைய: பரமவாபி:◌⁴ ।
0120072 khதmh மேநாஜைவ: ஶுph◌⁴ைரrhேயந காrhயmh ஸiµth³வஹnh ॥ 12.7।
0120081ஸ ேதந ரத²iµkh²ேயந ஷTh³ராthேரஜயnhமmh ।
0120082 யயாதிrhதி⁴ ³rhத⁴rhஷshததா² ேத³வாnhஸதா³நவாnh ॥ 12.8।
0120091ஸரத:² ெகௗரவாmh  ஸrhேவஷாமப⁴வthததா³ ।
0120092ஸmhவrhதவஸுநாmhநsh ெகௗரவாjhஜநேமஜயாth ॥ 12.9।
0120101ேரா: thரshய ராேஜnhth³ர-ராjhஞ: பாதshய ஹ ।
0120102 ஜகா³ம ஸ ரேதா² நாஶmh ஶாபாth³க³rhக³shய தீ⁴மத: ॥ 12.10।
0120111 க³rhக³shய  ஸுதmh பா³லmh ஸ ராஜா ஜநேமஜய: ।
0120112 காேலந mhஸயாமாஸ ph³ரமஹthயாமவாப ஸ: ॥ 12.11।
0120121ஸ ேலாஹக³nhதீ⁴ ராஜrh: பதா⁴வnhநிதshதத: ।
0120122 ெபௗரஜாநபைத³shthயkhேதா ந ேலேப⁴ ஶrhம கrhசிth ॥ 12.12।
0120131 தத:ஸ :³க²ஸnhதphேதா நாலப⁴thஸmhவித³mh khவசிth ।
0120132 விphேரnhth³ரmh ெஶௗநகmh ராஜா ஶரணmh phரthயபth³யத ॥ 12.13।
0120141 யாஜயாமாஸ ச jhஞாநீ ெஶௗநேகா ஜநேமஜயmh ।
0120142அவேமேத⁴ந ராஜாநmh பாவநாrhத²mh th³விேஜாthதமா: ॥ 12.14।
0120151ஸ ேலாஹக³nhேதா⁴ vhயநஶthதshயாவph◌⁴’த²ேமthய ச ।
0120152ஸ ச தி³vhயரேதா² ராjhேஞா வஶேசதி³பேதshததா³ ॥ 12.15।
0120161 த³thத: ஶkhேரண Shேடந ேலேப⁴ தshமாth³ph³’ஹth³ரத:² ।
0120162 ph³’ஹth³ரதா²thkhரேமணவ க³ேதா பா³rhஹth³ரத²mh nh’பmh ॥ 12.16।
0120171 தேதா ஹthவா ஜராஸnhத⁴mh பீ⁴மshதmh ரத²iµthதமmh ।
0120172 phரத³ெதௗ³ வாஸுேத³வாய phthயா ெகௗரவநnhத³ந: ॥ 12.17।
0120181ஸphதth³வீபாmh யயாதிsh thவா ph’th²வீmh ஸஸாக³ராmh ।
0120182 விப⁴jhய பசதா⁴ ராjhயmh thராmh நாஹுஷshததா³ ॥ 12.18।
0120191 யயாதிrhதி³ஶி rhவshயாmh ய³mh jhேயShட²mh nhயேயாஜயth ।
0120192 மth◌⁴ேய mh ச ராஜாநமph◌⁴யசthஸ நாஹுஷ: ॥ 12.19।
0120201 தி³ஶி த³ணrhவshயாmh rhவஸுmh மதிமாnhnh’ப: ।
0120202ைதயmh ph’தி²வீ ஸrhவா ஸphதth³வீபா ஸபthதநா ॥ 12.20।
0120211 யதா²phரேத³ஶமth³யாபி த⁴rhேமண phரதிபாlhயேத ।
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0120212 phரஜாshேதஷாmh ரshதாth வயா iµநிஸthதமா: ॥ 12.21।
0120221 த⁴iνrhnhயshய ph’ஷthகாmhச பசபி: ◌⁴ ஷrhஷைப: ◌⁴ ।
0120222 ஜராவாநப⁴வth³ராஜா பா⁴ரமாேவய ப³nh⁴ஷு ॥ 12.22।
0120231 நிphதஶshthர: ph’தி²வீmh சசார ph’தி²வீபதி: ।
0120232 phதிமாநப⁴வth³ராஜா யயாதிரபராத: ॥ 12.23।
0120241 ஏவmh விப⁴jhய ph’தி²வீmh யயாதிrhய³மph³ரவீth ।
0120242 ஜராmh ேம phரதிkh³’ணீShவ thர kh’thயாnhதேரண ைவ ॥ 12.24।
0120251 தணshதவ ேபண சேரயmh ph’தி²வீமாmh ।
0120252 ஜராmh thவயி ஸமாதா⁴ய தmh ய:³ phரthவாச ஹ ॥ 12.25।
0120260 ய³வாச
0120261அநிrhதி³Shடா மயா பி⁴ா ph³ராமணshய phரதிதா ।
0120262அநபாkh’thய தாmh ராஜnhந kh³ரShயா ேத ஜராmh ॥ 12.26।
0120271 ஜராயாmh ப³ஹேவா ேதா³ஷா: பாநேபா⁴ஜநகாதா: ।
0120272 தshமாjhஜராmh ந ேத ராஜnhkh³ரமஹiµthஸேஹ ॥ 12.27।
0120281ஸnhதி ேத ப³ஹவ: thரா மthத: phயதரா nh’ப ।
0120282 phரதிkh³ரmh த⁴rhமjhஞ thரமnhயmh vh’ணீShவ ைவ ॥ 12.28।
0120291ஸ ஏவiµkhேதா ய³நா ராஜா ேகாபஸமnhவித: ।
0120292 உவாச வத³தாmh ேரShேடா² யயாதிrhக³rhஹயnhஸுதmh ॥ 12.29।
0120300 யயாதிவாச
0120301 க ஆரமshதவாnhேயா ऽshதி ேகா வா த⁴rhேமா விதீ⁴யேத ।
0120302 மாமநாth³’thய ³rh³th³ேத⁴ யத³ஹmh தவ ேத³ஶிக: ॥ 12.30।
0120311 ஏவiµkhthவா ய³mh விphரா: ஶஶாைபநmh ஸ மnhமாnh ।
0120312அராjhயா ேத phரஜா ட⁴ ப⁴விthதி ந ஸmhஶய: ॥ 12.31।
0120321 th³யmh ச rhவஸுmh ைசவாphயiνmh ச th³விஜஸthதமா: ।
0120322 ஏவேமவாph³ரவீth³ராஜா phரthயாkh²யாதச ைதரபி ॥ 12.32।
0120331 ஶஶாப தாநதிkhth³ேதா⁴ யயாதிரபராத: ।
0120332 யதா²வthகதி²தmh ஸrhவmh மயாshய th³விஜஸthதமா: ॥ 12.33।
0120341 ஏவmh ஶphthவா ஸுதாnhஸrhவாmhசர: rhவஜாnh ।
0120342 தேத³வ வசநmh ராஜா மphயாஹ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 12.34।
0120351 தணshதவ ேபண சேரயmh ph’தி²வீமாmh ।
0120352 ஜராmh thவயி ஸமாதா⁴ய thவmh ேரா யதி³ மnhயேஸ ॥ 12.35।
0120361ஸ ஜராmh phரதிஜkh³ராஹ பி: : phரதாபவாnh ।
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0120362 யயாதிரபி ேபண ேரா: பrhயசரnhமmh ॥ 12.36।
0120371ஸ மாrhக³மாண: காமாநாமnhதmh nh’பதிஸthதம: ।
0120372 விவாchயா ஸேதா ேரேம வேந ைசthரரேத² phர: ◌⁴ ॥ 12.37।
0120381 யதா³ ச th’phத: காேமஷு ேபா⁴ேக³ஷு ச நராதி⁴ப: ।
0120382 ததா³ ேரா:ஸகாஶாth³ைவ shவாmh ஜராmh phரthயபth³யத ॥ 12.38।
0120391 யthர கா³தா²iµநிேரShடா² கீ³தா: கில யயாதிநா ।
0120392 யாபி: ◌⁴ phரthயாஹேரthகாமாnhஸrhவேஶா ऽŋhகா³நி rhமவth ॥ 12.39।
0120401 ந ஜா காம: காமாநாiµபேபா⁴ேக³ந ஶாmhயதி ।
0120402ஹவிஷா kh’Shணவrhthேமவ ⁴ய ஏவாபி⁴வrhத⁴ேத ॥ 12.40।
0120411 யthph’தி²vhயாmh vhயவmh ரNhயmh பஶவ:shthய: ।
0120412 நாலேமகshய தthஸrhவதி kh’thவா ந iµயதி ॥ 12.41।
0120421 யதா³ பா⁴வmh ந ேத ஸrhவ⁴ேதஷு பாபகmh ।
0120422 கrhம மநஸா வாசா ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ॥ 12.42।
0120431 யதா³ ேதph◌⁴ேயா ந பி³ேப⁴தி யதா³ சாshமாnhந பி³ph◌⁴யதி ।
0120432 யதா³ ேநchச²தி ந th³ேவSh ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ॥ 12.43।
0120441 யா ³shthயஜா ³rhமதிபி⁴rhயா ந rhயதி rhயத: ।
0120442 ேயா ऽெஸௗ phராnhதிேகா ேராக³shதாmh th’Shmh thயஜத:ஸுக²mh ॥
12.44।
0120451 rhயnhதி rhயத: ேகஶா த³nhதா rhயnhதி rhயத: ।
0120452 த⁴நாஶா விதாஶா ச rhயேதா ऽபி ந rhயதி ॥ 12.45।
0120461 யchச காமஸுக²mh ேலாேக யchச தி³vhயmh மஹthஸுக²mh ।
0120462 th’Shயஸுக²shையேத நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh கலாmh ॥ 12.46।
0120471 ஏவiµkhthவா ஸ ராஜrh:ஸதா³ர: phராவிஶth³வநmh ।
0120472 காேலந மஹதா சாயmh சசார விலmh தப: ॥ 12.47।
0120481 ph◌⁴’³ŋhேக³ க³திmh phராப தபேஸா ऽnhேத மஹாயஶா: ।
0120482அநநnhேத³ஹiµthsh’jhய ஸதா³ர:shவrhக³மாphதவாnh ॥ 12.48।
0120491 தshய வmhேஶ iµநிேரShடா:² பச ராஜrhஸthதமா: ।
0120492ையrhvhயாphதா ph’தி²வீ ஸrhவா ஸூrhயshேயவ க³ப⁴shதிபி: ◌⁴ ॥ 12.49।
0120501 யேதா³sh வmhஶmh வயா ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ராஜஸthkh’தmh ।
0120502 யthர நாராயே ஜjhேஞ ஹrhvh’Shணிேலாth³வஹ: ॥ 12.50।
0120511ஸுshத:² phரஜாவாநாShமாnhகீrhதிமாmhச ப⁴ேவnhநர: ।
0120512 யயாதிசதmh நிthயத³mh ஶ ◌்’Nhவnhth³விேஜாthதமா: ॥ 12.51।
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0130010 ph³ராம ஊ:
0130011 ேராrhவmhஶmh வயmh ஸூத ேராchசா²ம தththவத: ।
0130012 th³யshயாேநாrhயேதா³ைசவ rhவேஸாச ph’த²khph’த²kh ॥ 13.1।
0130020 ேலாமஹrhஷண உவாச
0130021 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: ேராrhவmhஶmh மஹாthமந: ।
0130022 விshதேரiνrhvhயா ச phரத²மmh வத³ேதா மம ॥ 13.2।
0130031 ேரா: thர:ஸுவீேரா ऽ⁴nhமநshshதshய சாthமஜ: ।
0130032 ராஜா சாப⁴யேதா³ நாம மநshேயாரப⁴வthஸுத: ॥ 13.3।
0130041 தைத²வாப⁴யத³shயாthஸுத⁴nhவா நாம பாrhதி²வ: ।
0130042ஸுத⁴nhவந:ஸுபா³ஹுச ெரௗth³ராவshதshய சாthமஜ: ॥ 13.4।
0130051 ெரௗth³ராவshய த³ஶாrhேண: kh’கேணshதைத²வ ச ।
0130052 கேshத²Nh³ேலச ஸnhநேதshதைத²வ ச ॥ 13.5।
0130061 ’ேசச ஜேலச shத²ேலச மஹாப³ல: ।
0130062 த⁴ேநச வேநச thரகாச த³ஶ shthய: ॥ 13.6।
0130071 ப⁴th³ரா ஶூth³ரா ச மth³ரா ச ஶலதா³ மலதா³ ததா² ।
0130072 க²லதா³ ச தேதா விphரா நலதா³ஸுரஸாபி ச ॥ 13.7।
0130081 ததா² ேகா³சபலா ச shth-ரthநடா ச தா த³ஶ ।
0130082 ’rhஜாேதா ऽthவmhேஶ ச தாஸாmh ப⁴rhதா phரபா⁴கர: ॥ 13.8।
0130091 ப⁴th³ராயாmh ஜநயாமாஸ ஸுதmh ேஸாமmh யஶshவிநmh ।
0130092shவrhபா⁴iνநா ஹேத ஸூrhேய பதமாேந தி³ேவா மmh ॥ 13.9।
0130101 தேமாபி⁴⁴ேத ேலாேக ச phரபா⁴ ேயந phரவrhதிதா ।
0130102shவshதி ேத ऽshthவிதி ேசாkhthவா ைவ பதமாேநா தி³வாகர: ॥ 13.10।
0130111 வசநாthதshய விphரrhேஷrhந பபாத தி³ேவா மmh ।
0130112அthேரShடா²நி ேகா³thராணி யசகார மஹாதபா: ॥ 13.11।
0130121 யjhேஞShவthேரrhப³லmh ைசவ ேத³ைவrhயshய phரதிSh²தmh ।
0130122ஸ தாஸு ஜநயாமாஸ thகாshவாthமகாமஜாnh ॥ 13.12।
0130131 த³ஶ thராnhமஹாஸththவாmhshதபshkh³ேர ரதாmhshததா² ।
0130132 ேத  ேகா³thரகரா விphரா ’ஷேயா ேவத³பாரகா:³ ॥ 13.13।
0130141shவshthயாthேரயா இதி kh²யாதா: கிச thத⁴நவrhதா: ।
0130142 கேேயாshதநயாshthவாஸmhshthரய ஏவ மஹாரதா:² ॥ 13.14।
0130151ஸபா⁴நரசாுஷச பரமnhshதைத²வ ச ।
0130152ஸபா⁴நரshய thரsh விth³வாnhகாலாநேலா nh’ப: ॥ 13.15।
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0130161 காலாநலshய த⁴rhமjhஞ:sh’ஜேயா நாம ைவ ஸுத: ।
0130162sh’ஜயshயாப⁴வththேரா வீேரா ராஜா ரஜய: ॥ 13.16।
0130171 ஜநேமஜேயா iµநிேரShடா:² ரஜயஸுேதா ऽப⁴வth ।
0130172 ஜநேமஜயshய ராஜrhேஷrhமஹாஶாேலா ऽப⁴வthஸுத: ॥ 13.17।
0130181 ேத³ேவஷு ஸ பjhஞாத: phரதிSh²தயஶா ⁴வி ।
0130182 மஹாமநா நாம ஸுேதா மஹாஶாலshய வித: ॥ 13.18।
0130191 ஜjhேஞ வீர:ஸுரக³ண: த:ஸுமஹாமநா: ।
0130192 மஹாமநாsh thெரௗ th³ெவௗ ஜநயாமாஸ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 13.19।
0130201 உஶீநரmh ச த⁴rhமjhஞmh திதிுmh ச மஹாப³லmh ।
0130202 உஶீநரshய பthnhயsh பச ராஜrhவmhஶஜா: ॥ 13.20।
0130211 nh’கா³ kh’rhநவா த³rhவா பச ச th³’ஷth³வதீ ।
0130212 உஶீநரshய thராsh பச தாஸு ேலாth³வஹா: ॥ 13.21।
0130221 தபஸா ைசவ மஹதா ஜாதா vh’th³த⁴shய சாthமஜா: ।
0130222 nh’கா³யாsh nh’க:³ thர: kh’mhயாmh kh’ரஜாயத ॥ 13.22।
0130231 நவாயாsh நவ: thேரா த³rhவாயா:ஸுvhரேதா ऽப⁴வth ।
0130232 th³’ஷth³வthயாsh ஸஜjhேஞ ஶிபி³ெரௗஶீநேரா nh’ப: ॥ 13.23।
0130241 ஶிேப³sh ஶிப³ேயா விphரா ெயௗேத⁴யாsh nh’க³shய ஹ ।
0130242 நவshய நவராShThரmh  kh’ேமsh kh’லா  ॥ 13.24।
0130251ஸுvhரதshய ததா²mhப³Shடா:² ஶிபி³thராnhநிேபா³த⁴த ।
0130252 ஶிேப³sh ஶிப³ய: thராசthவாேரா ேலாகவிதா: ॥ 13.25।
0130261 vh’ஷத³rhப:◌⁴ ஸுவீரச ேககேயா மth³ரகshததா² ।
0130262 ேதஷாmh ஜநபதா:³shபீ²தா ேககயா மth³ரகாshததா² ॥ 13.26।
0130271 vh’ஷத³rhபா: ◌⁴ ஸுவீராச திதிோsh phரஜாshthவிமா: ।
0130272 திதிுரப⁴வth³ராஜா rhவshயாmh தி³ஶி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 13.27।
0130281 உஷth³ரேதா² மஹாவீrhய: ேப²நshதshய ஸுேதா ऽப⁴வth ।
0130282 ேப²நshய ஸுதபா ஜjhேஞ தத:ஸுதபேஸா ப³: ॥ 13.28।
0130291 ஜாேதா மாiνஷேயாெநௗ  ஸ ராஜா காசேநஷுதி: ◌⁴ ।
0130292 மஹாேயாகீ³ஸ  ப³rhப³⁴வ nh’பதி: ரா ॥ 13.29।
0130301 thராiνthபாத³யாமாஸ பச வmhஶகராnh⁴வி ।
0130302அŋhக:³ phரத²மேதா ஜjhேஞ வŋhக:³ஸுமshதைத²வ ச ॥ 13.30।
0130311 NhTh³ர: கŋhக³ச ததா² பா³ேலயmh thரiµchயேத ।
0130312 பா³ேலயா ph³ராமைசவ தshய வmhஶகரா ⁴வி ॥ 13.31।
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0130321 ப³ேலச ph³ரம த³thேதா வர: phேதந ேபா⁴ th³விஜா: ।
0130322 மஹாேயாகி³thவமாச கlhபshய பமாணத: ॥ 13.32।
0130331 ப³ேல சாphரதிமthவmh ைவ த⁴rhமதththவாrhத²த³rhஶநmh ।
0130332ஸŋhkh³ராேம சாphயேஜயthவmh த⁴rhேம ைசவ phரதா⁴நதாmh ॥ 13.33।
0130341 thைரேலாkhயத³rhஶநmh சாபி phராதா⁴nhயmh phரஸேவ ததா² ।
0130342 சேரா நியதாnhவrhmhshthவmh ச shதா²பயிேததி ச ॥ 13.34।
0130351இthkhேதா வி⁴நா ராஜா ப³: ஶாnhதிmh பராmh யெயௗ ।
0130352 காேலந மஹதா விphரா:shவmh ச shதா²நiµபாக³மth ॥ 13.35।
0130361 ேதஷாmh ஜநபதா:³ பச அŋhகா³ வŋhகா:³ஸஸுமகா: ।
0130362 கŋhகா:³ NhTh³ரகாைசவ phரஜாshthவŋhக³shய ஸாmhphரதmh ॥ 13.36।
0130371அŋhக³thேரா மஹாநாth³ராேஜnhth³ேரா த³தி⁴வாஹந: ।
0130372 த³தி⁴வாஹநthரsh ராஜா தி³விரேதா² ऽப⁴வth ॥ 13.37।
0130381 thேரா தி³விரத²shயாchச²khரlhயபராkhரம: ।
0130382 விth³வாnhத⁴rhமரேதா² நாம தshய சிthரரத:²ஸுத: ॥ 13.38।
0130391 ேதந த⁴rhமரேத²நாத² ததா³ காலஜேர கி³ெரௗ ।
0130392 யஜதா ஸஹ ஶkhேரண ேஸாம: பீேதா மஹாthமநா ॥ 13.39।
0130401அத² சிthரரத²shயாபி thேரா த³ஶரேதா² ऽப⁴வth ।
0130402 ேலாமபாத³இதி kh²யாேதா யshய ஶாnhதா ஸுதாப⁴வth ॥ 13.40।
0130411 தshய தா³ஶரதி²rhவீரசரŋhேகா³ மஹாயஶா: ।
0130412 ’Shயஶ ◌்’ŋhக³phரஸாேத³ந ஜjhேஞ வmhஶவிவrhத⁴ந: ॥ 13.41।
0130421 சரŋhக³shய thரsh ph’²லா இதி shmh’த: ।
0130422 ph’²லாஸுேதா ராஜா சmhேபா நாம மஹாயஶா: ॥ 13.42।
0130431 சmhபshய   சmhபா யா மாnhயப⁴வthரா ।
0130432 rhணப⁴th³ரphரஸாேத³ந ஹrhயŋhேகா³ ऽshய ஸுேதா ऽப⁴வth ॥ 13.43।
0130441 தேதா ைவபா⁴Nhட³கிshதshய வாரணmh ஶkhரவாரணmh ।
0130442அவதாரயாமாஸ மmh மnhthைரrhவாஹநiµthதமmh ॥ 13.44।
0130451ஹrhயŋhக³shய ஸுதshதthர ராஜா ப⁴th³ரரத:²shmh’த: ।
0130452 thேரா ப⁴th³ரரத²shயாth³ph³’ஹthகrhமா phரேஜவர: ॥ 13.45।
0130461 ph³’ஹth³த³rhப:◌⁴ ஸுதshதshய யshமாjhஜjhேஞ ph³’ஹnhமநா: ।
0130462 ph³’ஹnhமநாsh ராேஜnhth³ேரா ஜநயாமாஸ ைவ ஸுதmh ॥ 13.46।
0130471 நாmhநா ஜயth³ரத²mh நாம யshமாth³th³’ட⁴ரேதா² nh’ப: ।
0130472ஆth³th³’ட⁴ரத²shயாபி விவjhஜநேமஜயீ ॥ 13.47।
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0130481 தா³யாத³shதshய ைவகrhே விகrhணshதshய சாthமஜ: ।
0130482 தshய thரஶதmh thவாத³ŋhகா³நாmh லவrhத⁴நmh ॥ 13.48।
0130491 ஏேத ऽŋhக³வmhஶஜா:ஸrhேவ ராஜாந: கீrhதிதா மயா ।
0130492ஸthயvhரதா மஹாthமாந: phரஜாவnhேதா மஹாரதா:² ॥ 13.49।
0130501 ’ேசேயாsh iµநிேரShடா² ெரௗth³ராவதநயshய ைவ ।
0130502ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸmhphரவயா வmhஶmh ராjhஞsh ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 13.50।
0130511 ’ேசேயாshதநேயா ராஜா மதிநாேரா மபதி: ।
0130512 மதிநாரஸுதாshthவாஸmhshthரய: பரமதா⁴rhகா: ॥ 13.51।
0130521 வஸுேராத: ◌⁴ phரதிரத:²ஸுபா³ஹுைசவ தா⁴rhக: ।
0130522ஸrhேவ ேவத³வித³ைசவ ph³ரமNhயா:ஸthயவாதி³ந: ॥ 13.52।
0130531இலா நாம  யshயாthகnhயா ைவ iµநிஸthதமா: ।
0130532 ph³ரமவாதி³nhயதி⁴shth ஸா தmhஸுshதாமph◌⁴யக³chச²த ॥ 13.53।
0130541 தmhேஸா:ஸுேதா ऽத² ராஜrhrhத⁴rhமேநthர: phரதாபவாnh ।
0130542 ph³ரமவாதீ³ பராkhராnhதshதshய பா⁴rhேயாபதா³நவீ ॥ 13.54।
0130551 உபதா³நவீ தத: thராmhசேரா ऽஜநயch²பா³nh ।
0130552 ³Shயnhதமத²ஸுShமnhதmh phரவீரமநக⁴mh ததா² ॥ 13.55।
0130561 ³Shயnhதshய  தா³யாேதா³ ப⁴ரேதா நாம வீrhயவாnh ।
0130562ஸ ஸrhவத³மேநா நாம நாகா³தப³ேலா மஹாnh ॥ 13.56।
0130571 சkhரவrhதீ ஸுேதா ஜjhேஞ ³Shயnhதshய மஹாthமந: ।
0130572 ஶnhதலாயாmh ப⁴ரேதா யshய நாmhநா  பா⁴ரதா: ॥ 13.57।
0130581 ப⁴ரதshய விநShேடஷு தநேயஷு மபேத: ।
0130582 மாth’mh  phரேகாேபண மயா தthகதி²தmh ரா ॥ 13.58।
0130591 ph³’ஹshபேதரŋhகி³ரஸ: thேரா விphேரா மஹாiµநி: ।
0130592அயாஜயth³ப⁴ரth³வாேஜா மஹth³பி: ◌⁴ khரபி⁴rhவி: ◌⁴ ॥ 13.59।
0130601 rhவmh  விதேத² தshய kh’ேத ைவ thரஜnhமநி ।
0130602 தேதா ऽத² விதேதா² நாம ப⁴ரth³வாஜாthஸுேதா ऽப⁴வth ॥ 13.60।
0130611 தேதா ऽத² விதேத² ஜாேத ப⁴ரதsh தி³வmh யெயௗ ।
0130612 விதத²mh சாபி⁴chயாத² ப⁴ரth³வாேஜா வநmh யெயௗ ॥ 13.61।
0130621ஸ சாபி விதத:² thராஜநயாமாஸ பச ைவ ।
0130622ஸுேஹாthரmh ச ஸுேஹாதாரmh க³யmh க³rhக³mh தைத²வ ச ॥ 13.62।
0130631 கபிலmh ச மஹாthமாநmh ஸுேஹாthரshய ஸுதth³வயmh ।
0130632 காஶிகmh ச மஹாஸthயmh ததா² kh³’thஸமதிmh nh’பmh ॥ 13.63।
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0130641 ததா² kh³’thஸமேத: thரா ph³ராம:thயா விஶ: ।
0130642 காஶிகshய  காேஶய: thேரா தீ³rhக⁴தபாshததா² ॥ 13.64।
0130651 ப³⁴வ தீ³rhக⁴தபேஸா விth³வாnhத⁴nhவnhத:ஸுத: ।
0130652 த⁴nhவnhதேரsh தநய: ேகமாநிதி வித: ॥ 13.65।
0130661 ததா² ேகமத: thேரா விth³வாnhபீ⁴மரத:²shmh’த: ।
0130662 thேரா பீ⁴மரத²shயாபி வாராணshயதி⁴ேபா ऽப⁴வth ॥ 13.66।
0130671 தி³ேவாதா³ஸ இதி kh²யாத:ஸrhவthரphரஶந: ।
0130672 தி³ேவாதா³ஸshய thரsh வீேரா ராஜா phரதrhத³ந: ॥ 13.67।
0130681 phரதrhத³நshய thெரௗ th³ெவௗ வthேஸா பா⁴rhக³வ ஏவ ச ।
0130682அலrhேகா ராஜthரsh ராஜா ஸnhமதிமாnh⁴வி ॥ 13.68।
0130691ைஹஹயshய  தா³யாth³யmh ’தவாnhைவ மபதி: ।
0130692ஆஜேர பிth’தா³யாth³யmh தி³ேவாதா³ஸ’தmh ப³லாth ॥ 13.69।
0130701 ப⁴th³ரேரNhயshய thேரண ³rhத³ேமந மஹாthமநா ।
0130702 தி³ேவாதா³ேஸந பா³ேலதி kh◌⁴’ணயாெஸௗ விஸrhத: ॥ 13.70।
0130711அShடாரேதா² நாம nh’ப:ஸுேதா பீ⁴மரத²shய ைவ ।
0130712 ேதந thேரண பா³லshய phர’தmh தshய ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 13.71।
0130721ைவரshயாnhதmh iµநிேரShடா:²thேயண விதி⁴thஸதா ।
0130722அலrhக: காஶிராஜsh ph³ரமNhய:ஸthயஸŋhக³ர: ॥ 13.72।
0130731ஷShmh வrhஷஸஹshராணி ஷShmh வrhஷஶதாநி ச ।
0130732 வா ேபண ஸmhபnhந ஆthகாஶிேலாth³வஹ: ॥ 13.73।
0130741 ேலாபாiµth³ராphரஸாேத³ந பரமாரவாப ஸ: ।
0130742 வயேஸா ऽnhேத iµநிேரShடா²ஹthவா ேமகராஸmh ॥ 13.74।
0130751 ரmhயாmh நிேவஶயாமாஸ mh வாராணmh nh’ப: ।
0130752அலrhகshய  தா³யாத:³ ேமேகா நாம பாrhதி²வ: ॥ 13.75।
0130761 ேமகshய  thேரா ைவ வrhஷேகshதேதா ऽப⁴வth ।
0130762 வrhஷேகேதாச தா³யாேதா³ வி⁴rhநாம phரேஜவர: ॥ 13.76।
0130771ஆநrhதsh விேபா: ◌⁴ thர:ஸுமாரshதேதா ऽப⁴வth ।
0130772ஸுமாரshய thரsh ஸthயேகrhமஹாரத:² ॥ 13.77।
0130781ஸுேதா ऽப⁴வnhமஹாேதஜா ராஜா பரமதா⁴rhக: ।
0130782 வthஸshய வthஸ⁴sh ப⁴rhக³⁴sh பா⁴rhக³வாth ॥ 13.78।
0130791 ஏேத thவŋhகி³ரஸ: thரா ஜாதா வmhேஶ ऽத² பா⁴rhக³ேவ ।
0130792 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராச iµநிஸthதமா: ॥ 13.79।
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0130801ஆஜேடா⁴ ऽபேரா வmhஶ: யதாmh th³விஜஸthதமா: ।
0130802ஸுேஹாthரshய ph³’ஹththேரா ph³’ஹதshதநயாshthரய: ॥ 13.80।
0130811அஜேடா⁴ th³விட⁴ச ட⁴ச வீrhயவாnh ।
0130812அஜட⁴shய பthnhயsh திshேரா ைவ யஶஸாnhவிதா: ॥ 13.81।
0130821 நீ ச ேகஶிநீ ைசவ ⁴நீ ச வராŋhக³நா: ।
0130822அஜட⁴shய ேகஶிnhயாmh ஜjhேஞ ஜiν: phரதாபவாnh ॥ 13.82।
0130831ஆஜேர ேயா மஹாஸththரmh ஸrhவேமத⁴மக²mh வி⁴mh ।
0130832 பதிேலாேப⁴ந யmh க³ŋhகா³ விநீேதவ ஸஸார ஹ ॥ 13.83।
0130841 ேநchச²த: phலாவயாமாஸ தshய க³ŋhகா³ ச தthஸத:³ ।
0130842 தthதயா phலாவிதmh th³’ShThவா யjhஞவாடmh ஸமnhதத: ॥ 13.84।
0130851 ஜiνரphயph³ரவீth³க³ŋhகா³mh khth³ேதா⁴ விphராshததா³ nh’ப: ।
0130852 ஏஷ ேத thஷு ேலாேகஷு ஸŋhphயாப: பிபா³mhயஹmh ।
0130853அshய க³ŋhேக³ ऽவேலபshய ஸth³ய: ப²லமவாphiν ॥ 13.85।
0130861 தத: பீதாmh மஹாthமாேநா th³’ShThவா க³ŋhகா³mh மஹrhஷய: ।
0130862 உபநிnhrhமஹாபா⁴கா³ ³th’thேவந ஜாநவீmh ॥ 13.86।
0130871 வநாவshய thmh  காேவmh ஜiνராவஹth ।
0130872 க³ŋhகா³ஶாேபந ேத³ஹாrhத⁴mh யshயா: பசாnhநதீ³kh’தmh ॥ 13.87।
0130881 ஜேநாsh த³யித: thேரா அஜேகா நாம வீrhயவாnh ।
0130882அஜகshய  தா³யாேதா³ ப³லாகாேவா மபதி: ॥ 13.88।
0130891 ப³⁴வ mh’க³யாஶீல:ஶிகshதshய சாthமஜ: ।
0130892 பநைவ:ஸஹ ஸmhvh’th³ேதா⁴ ராஜா வநசைர:ஸஹ ॥ 13.89।
0130901ஶிகsh தபshேதேப thரnhth³ரஸமmh வி⁴mh ।
0130902லேப⁴யதி தmh ஶkhரshthராஸாத³ph◌⁴ேயthய ஜjhஞிவாnh ॥ 13.90।
0130911ஸ கா³தி⁴ரப⁴வth³ராஜா மக⁴வா ெகௗஶிக:shவயmh ।
0130912 விவாthரsh கா³ேத⁴ேயா விவாthராthததா²Shடக: ॥ 13.91।
0130921அShடகshய ஸுேதா ெலௗ: phேராkhேதா ஜiνக³ே மயா ।
0130922ஆஜேடா⁴ ऽபேரா வmhஶ: யதாmh iµநிஸthதமா: ॥ 13.92।
0130931அஜடா⁴th நீlhயாmh ைவ ஸுஶாnhதித³பth³யத ।
0130932 ஜாதி:ஸுஶாnhேதச பா³யாவ: ஜாதித: ॥ 13.93।
0130941 பா³யாவதநயா: பச shபீ²தா ஜநபதா³vh’தா: ।
0130942iµth³க³ல:sh’ஜயைசவ ராஜா ph³’ஹதி³ஷுshததா³ ॥ 13.94।
0130951 யவீநரச விkhராnhத: kh’லாவச பசம: ।
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0130952 பைசேத ரயாலmh ேத³ஶாநாதி விதா: ॥ 13.95।
0130961 பசாநாmh ேத  பசாலா:shபீ²தா ஜநபதா³vh’தா: ।
0130962அலmh ஸmhரேண ேதஷாmh பசாலா இதி விதா: ॥ 13.96।
0130971iµth³க³லshய  தா³யாேதா³ ெமௗth³க³lhய:ஸுமஹாயஶா: ।
0130972இnhth³ரேஸநா யேதா க³rhப⁴mh வth◌⁴nhயmh ச phரthயபth³யத ॥ 13.97।
0130981ஆthபசஜந: thர:sh’ஜயshய மஹாthமந: ।
0130982ஸுத: பசஜநshயாபி ேஸாமத³thேதா மபதி: ॥ 13.98।
0130991 ேஸாமத³thதshய தா³யாத:³ஸஹேத³ேவா மஹாயஶா: ।
0130992ஸஹேத³வஸுதசாபி ேஸாமேகா நாம வித: ॥ 13.99।
0131001அஜட⁴ஸுேதா ஜாத:ேண வmhேஶ  ேஸாமக: ।
0131002 ேஸாமகshய ஸுேதா ஜnhrhயshய thரஶதmh ப³ெபௗ⁴ ॥ 13.100।
0131011 ேதஷாmh யவீயாnhph’ஷேதா th³பத³shய பிதா phர:◌⁴ ।
0131012ஆஜடா:◌⁴ shmh’தாைசேத மஹாthமாநsh ேஸாமகா: ॥ 13.101।
0131021 ம thவஜட⁴shய ⁴நீ thரkh³’th³தி⁴நீ ।
0131022 பதிvhரதா மஹாபா⁴கா³லஜா iµநிஸthதமா: ॥ 13.102।
0131031ஸா ச thராrhதி²நீ ேத³வீ vhரதசrhயாஸமnhவிதா ।
0131032 தேதா வrhஷாதmh தphthவா தப: பரம³சரmh ॥ 13.103।
0131041ஹுthவாkh³நிmh விதி⁴வthஸா  பவிthரா தேபா⁴ஜநா ।
0131042அkh³நிேஹாthரேஶShேவவ ஸுShவாப iµநிஸthதமா: ॥ 13.104।
0131051⁴nhயா ஸ தயா ேத³vhயா thவஜட:◌⁴ ஸயிவாnh ।
0131052 ’mh ஸஜநயாமாஸ ⁴mhரவrhணmh ஸுத³rhஶநmh ॥ 13.105।
0131061 ’ாthஸmhவரே ஜjhேஞ :ஸmhவரthததா² ।
0131062 ய: phரயாகா³த³திkhரmhய ேthரmh சகார ஹ ॥ 13.106।
0131071 Nhயmh ச ரமணீயmh ச Nhயkh’th³பி⁴rhநிேஷவிதmh ।
0131072 தshயாnhவவாய:ஸுமஹாnhயshய நாmhநாத² ெகௗரவா: ॥ 13.107।
0131081ேராச thராசthவார:ஸுத⁴nhவா ஸுத⁴iνshததா² ।
0131082 பchச மஹாபா³ஹு: phரவரசாேமஜய: ॥ 13.108।
0131091 பதsh தா³யாேதா³ தா⁴rhேகா ஜநேமஜய: ।
0131092 தேஸேநா ऽkh³ரேஸநச பீ⁴மேஸநச நாமத: ॥ 13.109।
0131101 ஏேத ஸrhேவ மஹாபா⁴கா³ விkhராnhதா ப³லஶாந: ।
0131102 ஜநேமஜயshய thரsh ஸுரேதா² மதிமாmhshததா² ॥ 13.110।
0131111ஸுரத²shய  விkhராnhத: thேரா ஜjhேஞ வி³ரத:² ।
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0131112 வி³ரத²shய தா³யாத³ ’ ஏவ மஹாரத:² ॥ 13.111।
0131121 th³விதீயsh ப⁴ரth³வாஜாnhநாmhநா ேதைநவ வித: ।
0131122th³வாvh’ௌ ேஸாமவmhேஶ ऽshnhth³வாேவவ ச பெதௗ॥ 13.112।
0131131 பீ⁴மேஸநாshthரேயா விphரா th³ெவௗ சாபி ஜநேமஜெயௗ ।
0131132 ’shய  th³விதீயshய பீ⁴மேஸேநா ऽப⁴வthஸுத: ॥ 13.113।
0131141 phரதீேபா பீ⁴மேஸநாth phரதீபshய  ஶாnhதiν: ।
0131142 ேத³வாபிrhபா³கைசவ thரய ஏவ மஹாரதா:² ॥ 13.114।
0131151 ஶாnhதேநாshthவப⁴வth³பீ⁴Shமshதshnhவmhேஶ th³விேஜாthதமா: ।
0131152 பா³கshய  ராஜrhேஷrhவmhஶmh ஶ ◌்’iΝத ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 13.115।
0131161 பா³கshய ஸுதைசவ ேஸாமத³thேதா மஹாயஶா: ।
0131162 ஜjhஞிேர ேஸாமத³thதாth ⁴rh⁴ரவா: ஶல: ॥ 13.116।
0131171 உபாth◌⁴யாயsh ேத³வாநாmh ேத³வாபிரப⁴வnhiµநி: ।
0131172 chயவநthர: kh’தக இShட ஆnhமஹாthமந: ॥ 13.117।
0131181 ஶாnhதiνshthவப⁴வth³ராஜா ெகௗரவாmh ⁴ரnhத⁴ர: ।
0131182 ஶாnhதேநா:ஸmhphரவயா வmhஶmh thைரேலாkhயவிதmh ॥ 13.118।
0131191 கா³ŋhக³mh ேத³வvhரதmh நாம thரmh ேஸா ऽஜநயthphர: ◌⁴ ।
0131192ஸ  பீ⁴Shம இதி kh²யாத: பாNhட³வாநாmh பிதாமஹ: ॥ 13.119।
0131201 கா விசிthரவீrhயmh  ஜநயாமாஸ ேபா⁴ th³விஜா: ।
0131202 ஶாnhதேநாrhத³யிதmh thரmh த⁴rhமாthமாநமகlhமஷmh ॥ 13.120।
0131211 kh’Shணth³ைவபாயநாchைசவ ேthேர ைவசிthரவீrhயேக ।
0131212 th◌⁴’தராShThரmh ச பாNh³mh ச வி³ரmh சாphயஜநth ॥ 13.121।
0131221 th◌⁴’தராShThரsh கா³nhதா⁴rhயாmh thராiνthபாத³யchச²தmh ।
0131222 ேதஷாmh ³rhேயாத⁴ந: ேரShட:²ஸrhேவஷாமபி ஸ phர:◌⁴ ॥ 13.122।
0131231 பாNhேடா³rhத⁴நஜய: thர: ெஸௗப⁴th³ரshதshய சாthமஜ: ।
0131232அபி⁴மnhேயா: பth பிதா பாதshய ஹ ॥ 13.123।
0131241 பாதshய காயாயாmh th³ெவௗ thெரௗ ஸmhப³⁴வ: ।
0131242 சnhth³ராபீட³sh nh’பதி:ஸூrhயாபீட³ச ேமாவிth ॥ 13.124।
0131251 சnhth³ராபீட³shய thராmh ஶதiµthதமத⁴nhவிநாmh ।
0131252 ஜாநேமஜயthேயவmh ாthரmh ⁴வி பதmh ॥ 13.125।
0131261 ேதஷாmh jhேயShட²sh தthராthேர வாரணஸாவேய ।
0131262ஸthயகrhே மஹாபா³ஹுrhயjhவா விலத³ண: ॥ 13.126।
0131271ஸthயகrhணshய தா³யாத:³ ேவதகrhண: phரதாபவாnh ।
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0131272அthர:ஸ  த⁴rhமாthமா phரவிேவஶ தேபாவநmh ॥ 13.127।
0131281 தshமாth³வநக³தா க³rhப⁴mh யாத³வீ phரthயபth³யத ।
0131282ஸுசாேராrh³தா ஸுph◌⁴rhமாநீ kh³ராஹமாநீ ॥ 13.128।
0131291ஸmh⁴ேத ஸ ச க³rhேப⁴ ச ேவதகrhண: phரேஜவர: ।
0131292அnhவக³chச²thkh’தmh rhவmh மஹாphரshதா²நமchதmh ॥ 13.129।
0131301ஸா  th³’ShThவா phயmh தmh  மாநீ ph’Shட²ேதா ऽnhவகா³th ।
0131302ஸுசாேராrh³தா ஸாth◌⁴வீ வேந ராவேலாசநா ॥ 13.130।
0131311 பதி²ஸா ஸுஷுேவ பா³லா ஸுமாரmh மாரகmh ।
0131312 தமபாshயாத² தthைரவ ராஜாநmh ஸாnhவக³chச²த ॥ 13.131।
0131321 பதிvhரதா மஹாபா⁴கா³ th³ெரௗபதீ³வ ரா ஸதீ ।
0131322மார:ஸுமாேரா ऽெஸௗ கி³ph’Shேட² ேராத³ஹ ॥ 13.132।
0131331 த³யாrhத²mh தshய ேமகா⁴sh phரா³ராஸnhமஹாthமந: ।
0131332ரவிShடா²யாsh thெரௗ th³ெவௗ ைபphபலாதி³ச ெகௗஶிக: ॥ 13.133।
0131341 th³’ShThவா kh’பாnhவிெதௗ kh³’ய ெதௗ phராாலயதாmh ஜேல ।
0131342 நிkh◌⁴’Shெடௗ தshய பாrhெவௗ  ஶிலாயாmh தி⁴ரphெதௗ ॥ 13.134।
0131351அஜயாம:ஸ பாrhவாph◌⁴யாmh kh◌⁴’Shடாph◌⁴யாmh ஸுஸமாத: ।
0131352அஜயாெமௗ  தthபாrhெவௗ ேத³ேவந ஸmhப³⁴வ: ॥ 13.135।
0131361அதா²ஜபாrhவ இதி ைவ சkhராேத நாம தshய ெதௗ ।
0131362ஸ  ேரமகஶாலாயாmh th³விஜாph◌⁴யாமபி⁴வrhதி⁴த: ॥ 13.136।
0131371 ேரமகshய  பா⁴rhயா தiµth³வஹththரகாரth ।
0131372 ேரமthயா:ஸ  thேரா ऽ⁴th³ph³ராமெணௗ ஸசிெவௗ  ெதௗ ॥ 13.137।
0131381 ேதஷாmh thராச ெபௗthராச க³பthlhயவிந: ।
0131382ஸ ஏஷ ெபௗரேவா வmhஶ: பாNhட³வாநாmh மஹாthமநாmh ॥ 13.138।
0131391 ேலாேகா ऽபி சாthர கீ³ேதா ऽயmh நாஹுேஷண யயாதிநா ।
0131392 ஜராஸŋhkhரமேண rhவmh ததா³ phேதந தீ⁴மதா ॥ 13.139।
0131401அசnhth³ராrhகkh³ரஹா ⁴rhப⁴ேவதி³யமஸmhஶயmh ।
0131402அெபௗரவா ம ைநவ ப⁴விShயதி கதா³சந ॥ 13.140।
0131411 ஏஷ வ: ெபௗரேவா வmhேஶா விkh²யாத: கதி²ேதா மயா ।
0131412rhவேஸாsh phரவயா th³ேயாசாேநாrhயேதா³shததா² ॥ 13.141।
0131421 rhவேஸாsh ஸுேதா வநிrhேகா³பா⁴iνshதshய சாthமஜ: ।
0131422 ேகா³பா⁴ேநாsh ஸுேதா ராஜா ஐஶாiνரபராத: ॥ 13.142।
0131431 கரnhத⁴மsh ஐஶாேநாrhமthதshதshய சாthமஜ: ।
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0131432அnhயshthவாவிேதா ராஜா மthத: கதி²ேதா மயா ॥ 13.143।
0131441அநபthேயா ऽப⁴வth³ராஜா யjhவா விலத³ண: ।
0131442 ³தா ஸmhயதா நாம தshயாthph’தி²வீபேத: ॥ 13.144।
0131451 த³rhத²mh  ஸா த³thதா ஸmhவrhதாய மஹாthமேந ।
0131452 ³Shயnhதmh ெபௗரவmh சாபி ேலேப⁴ thரமகlhமஷmh ॥ 13.145।
0131461 ஏவmh யயாதிஶாேபந ஜராஸŋhkhரமேண ததா³ ।
0131462 ெபௗரவmh rhவேஸாrhவmhஶmh phரவிேவஶ th³விேஜாthதமா: ॥ 13.146।
0131471 ³Shயnhதshய  தா³யாத:³ கேராம: phரேஜவர: ।
0131472 கேராமாத³தா²த³சthவாரshதshய சாthமஜா: ॥ 13.147।
0131481 பாNhTh³யச ேகரலைசவ காலேசாலச பாrhதி²வ: ।
0131482 th³ேயாச தநேயா ராஜnhப³ph◌⁴ேஸச பாrhதி²வ: ॥ 13.148।
0131491அŋhகா³ரேஸshதththேரா மதாmh பதிchயேத ।
0131492 ெயௗவநாேவந ஸமேர kh’chch²ேரண நிஹேதா ப³ ॥ 13.149।
0131501 th³த⁴mh ஸுமஹத³phயாnhமாஸாnhபசரth³த³ஶ ।
0131502அŋhகா³ரேஸேதாrhதா³யாேதா³ கா³nhதா⁴ேரா நாம பாrhதி²வ: ॥ 13.150।
0131511 kh²யாயேத யshய நாmhநா ைவ கா³nhதா⁴ரவிஷேயா மஹாnh ।
0131512 கா³nhதா⁴ரேத³ஶஜாைசவ ரகா³ வாநாmh வரா: ॥ 13.151।
0131521அேநாsh thேரா த⁴rhேமா ऽ⁴th³th³தshதshயாthமேஜா ऽப⁴வth ।
0131522 th³தாth³வந³ேஹா ஜjhேஞ phரேசதாshதshய சாthமஜ: ॥ 13.152।
0131531 phரேசதஸ:ஸுேசதாsh கீrhதிதாshthவநேவா மயா ।
0131532 ப³⁴sh யேதா:³ thரா: பச ேத³வஸுேதாபமா: ॥ 13.153।
0131541ஸஹshராத:³ பேயாத³ச khேராShடா நீேலா ऽகshததா² ।
0131542ஸஹshராத³shய தா³யாதா³shthரய: பரமதா⁴rhகா: ॥ 13.154।
0131551ைஹஹயச ஹயைசவ ராஜா ேவiΝஹயshததா² ।
0131552ைஹஹயshயாப⁴வththேரா த⁴rhமேநthர இதி த: ॥ 13.155।
0131561 த⁴rhமேநthரshய காrhதsh ஸாஹஜshதshய சாthமஜ: ।
0131562ஸாஹஜநீ நாம  ேதந ராjhஞா நிேவஶிதா ॥ 13.156।
0131571ஆnhமShமத: thேரா ப⁴th³ரேரNhய: phரதாபவாnh ।
0131572 ப⁴th³ரேரNhயshய தா³யாேதா³ ³rhத³ேமா நாம வித: ॥ 13.157।
0131581 ³rhத³மshய ஸுேதா தீ⁴மாnhகநேகா நாம நாமத: ।
0131582 கநகshய  தா³யாதா³சthவாேரா ேலாகவிதா: ॥ 13.158।
0131591 kh’தவீrhய: kh’ெதௗஜாச kh’தத⁴nhவா தைத²வ ச ।
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0131592 kh’தாkh³நிsh சrhேதா² ऽ⁴thkh’தவீrhயாத³தா²rhஜுந: ॥ 13.159।
0131601 ேயா ऽெஸௗ பா³ஹுஸஹshேரண ஸphதth³வீேபவேரா ऽப⁴வth ।
0131602கா³ய ph’தி²வீேமேகா ரேத²நாதி³thயவrhசஸா ॥ 13.160।
0131611ஸ வrhஷாதmh தphthவா தப: பரம³சரmh ।
0131612 த³thதமாராத⁴யாமாஸ காrhதவீrhேயா ऽthஸmhப⁴வmh ॥ 13.161।
0131621 தshைம த³thேதா வராnhphராதா³chசேரா ⁴ேதஜஸ: ।
0131622 rhவmh பா³ஹுஸஹshரmh  phராrhதி²தmh ஸுமஹth³வரmh ॥ 13.162।
0131631அத⁴rhேம ऽதீ⁴யமாநshய ஸth³பி⁴shதthர நிவாரணmh ।
0131632 உkh³ேரண ph’தி²வீmh thவா த⁴rhேமணவாiνரஜநmh ॥ 13.163।
0131641ஸŋhkh³ராமாnhஸுப³ஹூthவா ஹthவா சாnhஸஹshரஶ: ।
0131642ஸŋhkh³ராேம வrhதமாநshய வத⁴mh சாph◌⁴யதி⁴காth³ரேண ॥ 13.164।
0131651 தshய பா³ஹுஸஹshரmh  th◌⁴யத: கில ேபா⁴ th³விஜா: ।
0131652 ேயாகா³th³ேயாகீ³வரshேயவ phரா³rhப⁴வதி மாயயா ॥ 13.165।
0131661 ேதேநயmh ph’தி²வீ ஸrhவா ஸphதth³வீபா ஸபthதநா ।
0131662ஸஸiµth³ரா ஸநக³ரா உkh³ேரண விதி⁴நா தா ॥ 13.166।
0131671 ேதந ஸphதஸு th³வீேபஷு ஸphத யjhஞஶதாநி ச ।
0131672 phராphதாநி விதி⁴நா ராjhஞா யnhேத iµநிஸthதமா: ॥ 13.167।
0131681ஸrhேவ யjhஞா iµநிேரShடா:²ஸஹshரஶதத³: ।
0131682ஸrhேவ காசநபாச ஸrhேவ காசநேவத³ய: ॥ 13.168।
0131691ஸrhேவ ேத³ைவrhiµநிேரShடா² விமாநshைத²ரலŋhkh’ைத: ।
0131692 க³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴ச நிthயேமேவாபேஶாபி⁴தா: ॥ 13.169।
0131701 யshய யjhேஞ ஜெகௗ³ கா³தா²mh க³nhத⁴rhேவா நாரத³shததா² ।
0131702 வதா³ஸாthமேஜா விth³வாnhமmhநா தshய விshத: ॥ 13.170।
0131710 நாரத³ உவாச
0131711 ந நmh காrhதவீrhயshய க³திmh யாshயnhதி பாrhதி²வா: ।
0131712 யjhைஞrhதா³ைநshதேபாபி⁴ச விkhரேமண ேதந ச ॥ 13.171।
0131721ஸ ஸphதஸு th³வீேபஷு சrh க²Th³கீ³ ஶராஸநீ ।
0131722 ரதீ² th³வீபாநiνசரnhேயாகீ³ஸnhth³’யேத nh’பி: ◌⁴ ॥ 13.172।
0131731அநShடth³ரvhயதா ைசவ ந ேஶாேகா ந ச விph◌⁴ரம: ।
0131732 phரபா⁴ேவண மஹாராjhஞ: phரஜா த⁴rhேமண ரத: ॥ 13.173।
0131741ஸ ஸrhவரthநபா⁴khஸmhராThசkhரவrhதீ ப³⁴வ ஹ ।
0131742ஸ ஏவ பஶுபாேலா ऽ⁴thேthரபால:ஸ ஏவ ச ॥ 13.174।
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0131751ைஸவ vh’ShThயா பrhஜnhேயா ேயாகி³thவாத³rhஜுேநா ऽப⁴வth ।
0131752ஸ ைவ பா³ஹுஸஹshேரண jhயாகா⁴தக²நthவசா ॥ 13.175।
0131761 பா⁴தி ரஸஹshேரண ஶரதீ³வ ச பா⁴shகர: ।
0131762ஸ நாகா³nhமiνShேயஷு மாShமthயாmh மஹாth³தி: ॥ 13.176।
0131771 கrhேகாடகஸுதாthவா rhயாmh தshயாmh nhயேவஶயth ।
0131772ஸ ைவ ேவக³mh ஸiµth³ரshய phராvh’Thகாேல ऽmh³ேஜண: ॥ 13.177।
0131781 khட³nhநிவ ⁴ேஜாth³பி⁴nhநmh phரதிshேராதசகார ஹ ।
0131782Nh²தா khட³தா ேதந நதீ³ தth³kh³ராமமாநீ ॥ 13.178।
0131791 சல³rhஸஹshேரண ஶŋhகிதாph◌⁴ேயதி நrhமதா³ ।
0131792 தshய பா³ஹுஸஹshேரணphயமாேண மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 13.179।
0131801 ப⁴யாnhநிநா நிேசShடா:² பாதாலshதா² மஸுரா: ।
0131802 rhணீkh’தமஹாவீசிmh சலnhநமஹாதிmh ॥ 13.180।
0131811 மாதாவிth³த⁴ேப²ெநௗக⁴மாவrhதோப⁴ஸŋhலmh ।
0131812 phராவrhதயthததா³ ராஜா ஸஹshேரண ச பா³ஹுநா ॥ 13.181।
0131821 ேத³வாஸுரஸமாphத:ேராத³வ மnhத³ர: ।
0131822 மnhத³ரோப⁴சகிதா அmh’ேதாthபாத³ஶŋhகிதா: ॥ 13.182।
0131831ஸஹேஸாthபதிதா பீ⁴தா பீ⁴மmh th³’ShThவா nh’ேபாthதமmh ।
0131832 நதா நிசலrhதா⁴ேநா ப³⁴shேத மேஹாரகா:³ ॥ 13.183।
0131841ஸாயாேந கத³க²Nhடா:³ கmhபிதா இவ வாநா ।
0131842ஸ ைவ ப³th³th◌⁴வா த⁴iνrhjhயாபி⁴thkhதmh பசபி: ◌⁴ ஶைர: ॥ 13.184।
0131851லŋhேகஶmh ேமாஹயிthவா  ஸப³லmh ராவணmh ப³லாth ।
0131852 நிrhthய வஶமாநீய மாShமthயாmh ப³ப³nhத⁴ தmh ॥ 13.185।
0131861 thவா  ப³th³த⁴mh ெபௗலshthயmh ராவணmh thவrhஜுேநந ச ।
0131862 தேதா க³thவா லshthயshதமrhஜுநmh த³th³’ேஶ shவயmh ॥ 13.186।
0131871iµேமாச ர: ெபௗலshthயmh லshthேயநாபி⁴யாசித: ।
0131872 யshய பா³ஹுஸஹshரshய ப³⁴வ jhயாதலshவந: ॥ 13.187।
0131881 கா³nhேத ேதாயத³shேயவ sh²டேதா யஶேநவ ।
0131882அேஹா ப³த mh’ேத⁴ வீrhயmh பா⁴rhக³வshய யத³chசி²நth ॥ 13.188।
0131891 ராjhேஞா பா³ஹுஸஹshரshய ைஹமmh தாலவநmh யதா² ।
0131892 th’ேதந கதா³சிthஸ பி⁴தசிthரபா⁴iνநா ॥ 13.189।
0131901ஸ பி⁴ாமத³தா³th³வீர:ஸphத th³வீபாnhவிபா⁴வேஸா: ।
0131902 ராணி kh³ராமேகா⁴ஷாmhச விஷயாmhைசவ ஸrhவஶ: ॥ 13.190।
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0131911 ஜjhவால தshய ஸrhவாணி சிthரபா⁴iνrhதி³th◌⁴’யா ।
0131912ஸ தshய ேஷnhth³ரshய phரபா⁴ேவண மஹாthமந: ॥ 13.191।
0131921 த³தா³ஹ காrhதவீrhயshய ைஶலாmhைசஷ வநாநி ச ।
0131922ஸ ஶூnhயமாரமmh ரmhயmh வணshயாthமஜshய ைவ ॥ 13.192।
0131931 த³தா³ஹ ப³லவth³பீ⁴தசிthரபா⁴iν:ஸ ைஹஹய: ।
0131932 யmh ேலேப⁴ வண: thரmh ரா பா⁴shவnhதiµthதமmh ॥ 13.193।
0131941 வShட²mh நாம ஸ iµநி: kh²யாத ஆபவ இthத ।
0131942 யthராபவsh தmh khேராதா⁴chச²phதவாநrhஜுநmh வி:◌⁴ ॥ 13.194।
0131951 யshமாnhந வrhதத³mh வநmh ேத மம ைஹஹய ।
0131952 தshமாthேத ³Shகரmh கrhம kh’தமnhேயா ஹநிShயதி ॥ 13.195।
0131961 ராேமா நாம மஹாபா³ஹுrhஜாமத³kh³nhய: phரதாபவாnh ।
0131962 சி²ththவா பா³ஹுஸஹshரmh ேத phரமth²ய தரஸா ப³ ॥ 13.196।
0131971 தபshவீ ph³ராமணshthவாmh  ஹநிShயதி ஸ பா⁴rhக³வ: ।
0131972அநShடth³ரvhயதா யshய ப³⁴வாthரகrhண: ॥ 13.197।
0131981 phரதாேபந நேரnhth³ரshய phரஜா த⁴rhேமண ரத: ।
0131982 phராphதshதேதா ऽshய mh’thrhைவ தshய ஶாபாnhமஹாiµேந: ॥ 13.198।
0131991 வரshதைத²வ ேபா⁴ விphரா:shவயேமவ vh’த: ரா ।
0131992 தshய thரஶதmh thவாthபச ேஶஷா மஹாthமந: ॥ 13.199।
0132001 kh’தாshthரா ப³ந: ஶூரா த⁴rhமாthமாேநா யஶshவிந: ।
0132002 ஶூரேஸநச ஶூரச vh’ஷே ம⁴பth◌⁴வஜ: ॥ 13.200।
0132011 ஜயth◌⁴வஜச நாmhநாதா³வnhthேயா nh’பதிrhமஹாnh ।
0132012 காrhதவீrhயshய தநயா வீrhயவnhேதா மஹாப³லா: ॥ 13.201।
0132021 ஜயth◌⁴வஜshய thரsh தாலஜŋhேகா⁴ மஹாப³ல: ।
0132022 தshய thரஶதmh kh²யாதாshதாலஜŋhகா⁴ இதி shmh’தா: ॥ 13.202।
0132031 ேதஷாmh ேல iµநிேரShடா²ைஹஹயாநாmh மஹாthமநாmh ।
0132032 வீதிேஹாthரா:ஸுஜாதாச ேபா⁴ஜாசாவnhதய:shmh’தா: ॥ 13.203।
0132041 ெதௗNh³ேகராச விkh²யாதாshதாலஜŋhகா⁴shதைத²வ ச ।
0132042 ப⁴ரதாச ஸுஜாதாச ப³ஹுthவாnhநாiνகீrhதிதா: ॥ 13.204।
0132051 vh’ஷphரph◌⁴’தேயா விphரா யாத³வா: Nhயகrhண: ।
0132052 vh’ேஷா வmhஶத⁴ரshதthர தshய thேரா ऽப⁴வnhம: ◌⁴ ॥ 13.205।
0132061 மேதா: ◌⁴ thரஶதmh thவாth³vh’ஷணshதshய வmhஶkh’th ।
0132062vh’ஷth³vh’Shணய:ஸrhேவ மேதா⁴sh மாத⁴வா:shmh’தா: ॥ 13.206।
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0132071 யாத³வா ய³நாmhநா ேத நிchயnhேத ச ைஹஹயா: ।
0132072 ந தshய விthதநாஶ:shயாnhநShடmh phரதி லேப⁴chச ஸ: ॥ 13.207।
0132081 காrhதவீrhயshய ேயா ஜnhம கத²ேயதி³ஹ நிthயஶ: ।
0132082 ஏேத யயாதிthராmh பச வmhஶா th³விேஜாthதமா: ॥ 13.208।
0132091 கீrhதிதா ேலாகவீராmh ேய ேலாகாnhதா⁴ரயnhதி ைவ ।
0132092 ⁴தாநீவ iµநிேரShடா:² பச shதா²வரஜŋhக³மாnh ॥ 13.209।
0132101 thவா பச விஸrhகா³mhsh ராஜா த⁴rhமாrhத²ேகாவித:³ ।
0132102 வஶீ ப⁴வதி பசாநாமாthமஜாநாmh தேத²வர: ॥ 13.210।
0132111லேப⁴thபச வராmhைசவ ³rhலபா⁴நிஹ ெலௗகிகாnh ।
0132112ஆ: கீrhதிmh ததா² thராைநவrhயmh ⁴திேமவ ச ॥ 13.211।
0132121 தா⁴ரchch²ரவchைசவ பசவrhக³shய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0132122 khேராShேடாrhவmhஶmh iµநிேரShடா:² ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ॥
13.212।
0132131 யேதா³rhவmhஶத⁴ரshயாத² யjhவிந: Nhயகrhண: ।
0132132 khேராShேடாrhவmhஶmh  thைவவ ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
0132133 யshயாnhவவாயேஜா விShiΝrhஹrhvh’Shணிேலாth³வஹ: ॥ 13.213।
0140010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0140011 கா³nhதா⁴ ைசவ மாth³ ச khேராShேடாrhபா⁴rhேய ப³⁴வ: ।
0140012 கா³nhதா⁴ ஜநயாமாஸ அநthரmh மஹாப³லmh ॥ 14.1।
0140021 மாth³ தா⁴தmh thரmh தேதா ऽnhயmh ேத³வ⁴ஷmh ।
0140022 ேதஷாmh வmhஶshthதா⁴ ⁴ேதா vh’Shணீநாmh லவrhத⁴ந: ॥ 14.2।
0140031 மாth³rhயா: thெரௗ  ஜjhஞாேத ெதௗ vh’ShNhயnhத⁴காெபௗ⁴ ।
0140032 ஜjhஞாேத தநெயௗ vh’Shேண: வப²lhகசிthரகshததா² ॥ 14.3।
0140041 வப²lhகsh iµநிேரShடா² த⁴rhமாthமா யthர வrhதேத ।
0140042 நாshதி vhயாதி⁴ப⁴யmh தthர நாவrhஷshதபேமவ ச ॥ 14.4।
0140051 கதா³சிthகாஶிராஜshய விஷேய iµநிஸthதமா: ।
0140052 thணி வrhஷாணி rhநி நாவrhஷthபாகஶாஸந: ॥ 14.5।
0140061ஸ தthர சாநயாமாஸ வப²lhகmh பரமாrhசிதmh ।
0140062 வப²lhகபவrhேதந வவrhஷ ஹவாஹந: ॥ 14.6।
0140071 வப²lhக: காஶிராஜshய ஸுதாmh பா⁴rhயாமவிnhத³த ।
0140072 கா³nhதி³நீmh நாம கா³mh ஸா ச த³ெதௗ³ விphராய நிthயஶ: ॥ 14.7।
0140081 தா³தா யjhவா ச வீரச தவாநதிதி²phய: ।
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0140082அkhர:ஸுஷுேவ தshமாchch²வப²lhகாth³⁴த³ண: ॥ 14.8।
0140091 உபமth³³shததா² மth³³rhேம³ரசாேமஜய: ।
0140092அவிதshததா²ேப: ஶthkh◌⁴நசாமrhத³ந: ॥ 14.9।
0140101 த⁴rhமth◌⁴’kh³யதித⁴rhமா ச த⁴rhேமாாnhத⁴கshததா² ।
0140102ஆவாஹphரதிவாெஹௗ ச ஸுnhத³ ச வராŋhக³நா ॥ 14.10।
0140111அkhேரேkh³ரேஸநாயாmh ஸுகா³thrhயாmh th³விஜஸthதமா: ।
0140112 phரேஸநேசாபேத³வச ஜjhஞாேத ேத³வவrhசெஸௗ ॥ 14.11।
0140121 சிthரகshயாப⁴வnhthரா: ph’²rhவிph’²ேரவ ச ।
0140122அவkh³ேவா ऽவபா³ஹுச shவபாrhவகக³ேவஷெணௗ ॥ 14.12।
0140131அShடேநரவச ஸுத⁴rhமா த⁴rhமph◌⁴’thததா² ।
0140132ஸுபா³ஹுrhப³ஹுபா³ஹுச ரவிShடா²ரவேண shthெயௗ ॥ 14.13।
0140141அkhnhயாmh ஜநயாமாஸ ஶூரmh ைவ ேத³வ⁴ஷmh ।
0140142 மShயாmh ஜjhஞிேர ஶூரா ேபா⁴jhயாயாmh ஷா த³ஶ ॥ 14.14।
0140151 வஸுேத³ேவா மஹாபா³ஹு: rhவமாநக³nh³பி: ◌⁴ ।
0140152 ஜjhேஞ யshய phரஸூதshய ³nh³ph◌⁴ய: phராணத³nhதி³வி ॥ 14.15।
0140161ஆநகாநாmh ச ஸmhராத:³ஸுமஹாநப⁴வth³தி³வி ।
0140162 பபாத Shபவrhஷச ஶூரshய ஜநேந மஹாnh ॥ 14.16।
0140171 மiνShயேலாேக kh’thshேந ऽபி ேப நாshதி ஸேமா ⁴வி ।
0140172 யshயாthஷாkh³rhயshய காnhதிசnhth³ரமேஸா யதா² ॥ 14.17।
0140181 ேத³வபா⁴க³shதேதா ஜjhேஞ ததா² ேத³வரவா: ந: ।
0140182அநாth◌⁴’Sh: கநவேகா வthஸவாநத² kh³’ஜம: ॥ 14.18।
0140191 யாம: ஶேகா க³Nh³ஷ: பச சாshய வராŋhக³நா: ।
0140192 ph’²கீrhதி: ph’தா²ைசவ தேத³வா தரவா ॥ 14.19।
0140201 ராஜாதி⁴ேத³வீ ச ததா² பைசதா வீரமாதர: ।
0140202 தரவாயாmh ைசth³யsh ஶிஶுபாேலா ऽப⁴வnhnh’ப: ॥ 14.20।
0140211ரNhயகஶிrhேயா ऽெஸௗ ைத³thயராேஜா ऽப⁴வthரா ।
0140212 ph’²கீrhthயாmh  ஸஜjhேஞ தநேயா vh’th³த⁴ஶrhமண: ॥ 14.21।
0140221 கஷாதி⁴பதிrhவீேரா த³nhதவkhேரா மஹாப³ல: ।
0140222 ph’தா²mh ³தரmh சkhேர nhதிshதாmh பாNh³ராவஹth ॥ 14.22।
0140231 யshயாmh ஸ த⁴rhமவிth³ராஜா த⁴rhேமா ஜjhேஞ தி⁴Sh²ர: ।
0140232 பீ⁴மேஸநshததா² வாதாதி³nhth³ராchைசவ த⁴நஜய: ॥ 14.23।
0140241 ேலாேக phரதிரேதா² வீர: ஶkhரlhயபராkhரம: ।
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0140242அநthராchச²நிrhஜjhேஞ கநிShடா²th³vh’Shணிநnhத³நாth ॥ 14.24।
0140251ைஶேநய:ஸthயகshதshமாth³தா⁴நச ஸாthயகி: ।
0140252 உth³த⁴ேவா ேத³வபா⁴க³shய மஹாபா⁴க:³ஸுேதா ऽப⁴வth ॥ 14.25।
0140261 பNh³தாநாmh பரmh phராஹுrhேத³வரவஸiµthதமmh ।
0140262அமkhயmh phராphதவாnhthரமநாth◌⁴’Shrhயஶshவிநmh ॥ 14.26।
0140271 நிvh’thதஶthmh ஶthkh◌⁴நmh தேத³வா thவஜாயத ।
0140272 தேத³வாthமஜாshேத  ைநஷாதி³rhய: பத: ॥ 14.27।
0140281 ஏகலvhேயா iµநிேரShடா² நிஷாைத:³ பவrhதி⁴த: ।
0140282 வthஸவேத thவthராய வஸுேத³வ: phரதாபவாnh ।
0140283அth³பி⁴rhத³ெதௗ³ஸுதmh வீரmh ெஶௗ: ெகௗஶிகெமௗரஸmh ॥ 14.28।
0140291 க³Nh³ஷாய யthராய விShவkhேஸேநா த³ெதௗ³ஸுதாnh ।
0140292 சாேத³Shணmh ஸுேத³Shணmh ச பசாலmh kh’தலணmh ॥ 14.29।
0140301அஸŋhkh³ராேமண ேயா வீேரா நாவrhதத கதா³சந ।
0140302 ெரௗkhேணேயா மஹாபா³ஹு: கநீயாnhth³விஜஸthதமா: ॥ 14.30।
0140311 வாயஸாநாmh ஸஹshராணி யmh யாnhதmh ph’Shட²ேதா ऽnhவ: ।
0140312 சாநth³ேயாபேபா⁴யாமசாேத³Shணஹதாநிதி ॥ 14.31।
0140321 தnhthஜshதnhthபாலச ஸுெதௗ கநவகshய ெதௗ ।
0140322 வீசாவஹiνைசவ வீெரௗ தாவத² kh³’ெமௗ ॥ 14.32।
0140331 யாமthர: ஶகsh ஶேகா ராjhயமாவஹth ।
0140332 ஜு³phஸமாேநா ேபா⁴ஜthவாth³ராஜஸூயமவாப ஸ: ॥ 14.33।
0140341அஜாதஶth: ஶthmh ஜjhேஞ தshய விநாஶந: ।
0140342 வஸுேத³வஸுதாnhவீராnhகீrhதயிShயாmhயத: பரmh ॥ 14.34।
0140351 vh’Shேணshthவித⁴ேமவmh  ப³ஹுஶாக²mh மெஹௗஜஸmh ।
0140352 தா⁴ரயnhவிலmh வmhஶmh நாநrhைத²ஹ jhயேத ॥ 14.35।
0140361 யா: பthnhேயா வஸுேத³வshய சrhத³ஶ வராŋhக³நா: ।
0140362 ெபௗரவீ ேராணீ நாம மதி³ராதி³ததா²வரா ॥ 14.36।
0140371ைவஶாகீ² ச ததா² ப⁴th³ரா ஸுநாmhநீ ைசவ பச ।
0140372ஸஹேத³வா ஶாnhதிேத³வா ேத³வீ ேத³வரதா ॥ 14.37।
0140381 vh’கேத³vhபேத³வீ ச ேத³வகீ ைசவ ஸphத ।
0140382ஸுதiνrhவட³வா ைசவ th³ேவ ஏேத பசாேக ॥ 14.38।
0140391 ெபௗரவீ ேராணீ நாம பா³கshயாthமஜாப⁴வth ।
0140392 jhேயShடா² பthநீ iµநிேரShடா² த³யிதாநக³nh³ேப:◌⁴ ॥ 14.39।
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0140401 ேலேப⁴ jhேயShட²mh ஸுதmh ராமmh ஶரNhயmh ஶட²ேமவ ச ।
0140402 ³rhத³மmh த³மநmh ஶுph◌⁴ரmh பிNhடா³ரகiµஶீநரmh ॥ 14.40।
0140411 சிthரா நாம மா ச ேராணீதநயா நவ ।
0140412 சிthரா ஸுப⁴th³ேரதி நrhவிkh²யாதா iµநிஸthதமா: ॥ 14.41।
0140421 வஸுேத³வாchச ேத³வkhயாmh ஜjhேஞ ெஶௗrhமஹாயஶா: ।
0140422 ராமாchச நிஶேடா² ஜjhேஞ ேரவthயாmh த³யித:ஸுத: ॥ 14.42।
0140431ஸுப⁴th³ராயாmh ரதீ² பாrhதா²த³பி⁴மnhரஜாயத ।
0140432அkhராthகாஶிகnhயாயாmh ஸthயேகரஜாயத ॥ 14.43।
0140441 வஸுேத³வshய பா⁴rhயாஸு மஹாபா⁴கா³ஸு ஸphதஸு ।
0140442 ேய thரா ஜjhஞிேர ஶூரா:ஸமshதாmhshதாnhநிேபா³த⁴த ॥ 14.44।
0140451 ேபா⁴ஜச விஜயைசவ ஶாnhதிேத³வாஸுதாெபௗ⁴ ।
0140452 vh’கேத³வ:ஸுநாமாயாmh க³த³சாshதாmh ஸுதாெபௗ⁴ ॥ 14.45।
0140461அகா³வஹmh மஹாthமாநmh vh’கேத³வீ vhயஜாயத ।
0140462 கnhயா thக³rhதராஜshய பா⁴rhயா ைவ ஶிஶிராயேண: ॥ 14.46।
0140471jhஞாஸாmh ெபௗேஷ சkhேர ந சshகnhேத³ ச ெபௗஷmh ।
0140472 kh’Shயஸஸமphரkh²ேயா வrhேஷ th³வாத³ஶேம ததா² ॥ 14.47।
0140481th²யாபி⁴ஶshேதா கா³rhkh³யsh மnhநாதிஸத: ।
0140482 ேகா⁴ஷகnhயாiµபாதா³ய ைம²நாேயாபசkhரேம ॥ 14.48।
0140491 ேகா³பா சாphஸராshதshய ேகா³பshthேவஷதா⁴ணீ ।
0140492 தா⁴ரயாமாஸ கா³rhkh³யshய க³rhப⁴mh ³rhத⁴ரமchதmh ॥ 14.49।
0140501 மாiνShயாmh க³rhக³பா⁴rhயாயாmh நிேயாகா³ch²லபாணிந: ।
0140502ஸ காலயவேநா நாம ஜjhேஞ ராஜா மஹாப³ல: ॥ 14.50।
0140511 vh’thதrhவாrhத⁴காயsh mhஹஸmhஹநேநா வா ।
0140512அthரshய ஸ ராjhஞsh வvh’ேத⁴ ऽnhத:ேர ஶிஶு: ॥ 14.51।
0140521 யவநshய iµநிேரShடா:²ஸ காலயவேநா ऽப⁴வth ।
0140522ஆth◌⁴யமாேநா nh’பதி: பrhயph’chச²th³th³விேஜாthதமmh ॥ 14.52।
0140531 vh’ShNhயnhத⁴கலmh தshய நாரேதா³ ऽகத²யth³வி: ◌⁴ ।
0140532அௌNhயா  ைஸnhயshய ம²ராமph◌⁴யயாthததா³ ॥ 14.53।
0140541³தmh ஸmhphேரஷயாமாஸ vh’ShNhயnhத⁴கநிேவஶநmh ।
0140542 தேதா vh’ShNhயnhத⁴கா: kh’Shணmh ரshkh’thய மஹாமதிmh ॥ 14.54।
0140551ஸேமதா மnhthரயாமாஸுrhயவநshய ப⁴யாthததா³ ।
0140552 kh’thவா விநிசயmh ஸrhேவ பலாயநமேராசயnh ॥ 14.55।
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0140561 விஹாய ம²ராmh ரmhயாmh மாநயnhத: பிநாகிநmh ।
0140562ஶshத²mh th³வாரவதீmh நிேவஶயிphஸவ: ॥ 14.56।
0140591இதி kh’Shணshய ஜnhேமத³mh ய: ஶுசிrhநியேதnhth³ய: ।
0140592 பrhவஸு ராவேயth³விth³வாநnh’ண:ஸ ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 14.59।
0150010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0150011 khேராShேடாரதா²ப⁴வththேரா vh’நீவாnhமஹாயஶா: ।
0150012 வாrhநீவதchச²nhதி shவாmh shவாஹாkh’தாmh வரmh ॥ 15.1।
0150021shவாthேரா ऽப⁴வth³ராஜா உஷth³³rhவத³தாmh வர: ।
0150022 மஹாkhரபி⁴ேஜ ேயா விவிைத⁴rh⁴த³ண: ॥ 15.2।
0150031 தத: phரஸூதிchச²nhைவ உஷth³:³ ேஸா ऽkh³rhயமாthமஜmh ।
0150032 ஜjhேஞ சிthரரத²shதshய thர: கrhமபி⁴ரnhவித: ॥ 15.3।
0150041ஆchைசthரரதி²rhவீேரா யjhவா விலத³ண: ।
0150042 ஶஶபி³nh:³ பரmh vh’thதmh ராஜrhமiνSh²த: ॥ 15.4।
0150051 ph’²ரவா: ph’²யஶா ராஜாchசா²ஶிபி³nhத³வ: ।
0150052 ஶmhஸnhதி ச ராணjhஞா: பாrhத²ரவஸமnhதரmh ॥ 15.5।
0150061அnhதரshய ஸுயjhஞsh ஸுயjhஞதநேயா ऽப⁴வth ।
0150062 உஷேதா யjhஞமகி²லmh shவத⁴rhேம ச kh’தாத³ர: ॥ 15.6।
0150071 ஶிேநரப⁴வththர உஷத: ஶthதாபந: ।
0150072 மதshதshய தநேயா ராஜrhரப⁴வnhnh’ப: ॥ 15.7।
0150081 மேதா ऽலப⁴த jhேயShட²mh ஸுதmh கmhப³லப³rhஷmh ।
0150082 சசார விலmh த⁴rhமமமrhஷாthphரthயபா⁴க³பி ॥ 15.8।
0150091ஸ ஸthphரஸூதிchச²nhைவ ஸுதmh கmhப³லப³rhஷ: ।
0150092 ப³⁴வ khமகவச: ஶதphரஸவத:ஸுத: ॥ 15.9।
0150101 நிஹthய khமகவச: ஶதmh கவசிநாmh ரேண ।
0150102 த⁴nhவிநாmh நிஶிைதrhபா³ணரவாப யiµthதமாmh ॥ 15.10।
0150111 ஜjhேஞ ச khமகவசாthபரthபரவீரஹா ।
0150112 ஜjhஞிேர பச thராsh மஹாவீrhயா: பராதா: ॥ 15.11।
0150121 khேமஷு: ph’²khமச jhயாமக:◌⁴ பாேதா ஹ: ।
0150122 பாதmh ச ஹmh ைசவ விேத³ேஹph◌⁴ய: பிதா த³ெதௗ³ ॥ 15.12।
0150131 khேமஷுரப⁴வth³ராஜா ph’²khமshய ஸmhரயாth ।
0150132 தாph◌⁴யாmh phரvhராேதா ராஜா jhயாமேகா⁴ ऽவஸதா³ரேம ॥ 15.13।
0150141 phரஶாnhதச ததா³ ராஜா ph³ராமணசாவேபா³தி⁴த: ।

brahpur.pdf 77



ph³ரமராண

0150142 ஜகா³ம த⁴iνராதா³ய ேத³ஶமnhயmh th◌⁴வ ரதீ² ॥ 15.14।
0150151 நrhமதா³லேமகாகீேமகலாmh mh’thதிகாவதீmh ।
0150152 ’வnhதmh கி³mh thவா ஶுkhதிமthயாiµவாஸ ஸ: ॥ 15.15।
0150161 jhயாமக⁴shயாப⁴வth³பா⁴rhயா ைஶph³யா ப³லவதீ ஸதீ ।
0150162அthேரா ऽபி ஸ ராஜா ைவ நாnhயாmh பா⁴rhயாமவிnhத³த ॥ 15.16।
0150171 தshயாth³விஜேயா th³ேத⁴ தthர கnhயாமவாப ஸ: ।
0150172 பா⁴rhயாiµவாச ஸnhthரshத:shiνேஷதி ஸ ஜேநவர: ॥ 15.17।
0150181 ஏதchch²thவாph³ரவீth³ேத³வீ கshய ேத³வ shiνேஷதி ைவ ।
0150182அph³ரவீthத³பthய jhயாமேகா⁴ ராஜஸthதம: ॥ 15.18।
0150190 ராேஜாவாச
0150191 யshேத ஜநிShயேத thரshதshய பா⁴rhேயாபபாதி³தா ॥ 15.19।
0150200 ேலாமஹrhஷண உவாச
0150201 உkh³ேரண தபஸா தshயா: கnhயாயா:ஸா vhயஜாயத ।
0150202 thரmh வித³rhப⁴mh ஸுபா⁴கா³ைஶph³யா பணதா ஸதீ ॥ 15.20।
0150211 ராஜthrhயாmh  விth³வாmhெஸௗ shiνஷாயாmh khரத²ைகஶிெகௗ ।
0150212 பசாth³வித³rhேபா⁴ ऽஜநயch²ெரௗ ரணவிஶாரெதௗ³ ॥ 15.21।
0150221 பீ⁴ேமா வித³rhப⁴shய ஸுத:nhதிshதshயாthமேஜா ऽப⁴வth ।
0150222nhேதrhth◌⁴’Shட:ஸுேதா ஜjhேஞ ரணth◌⁴’Shட: phரதாபவாnh ॥ 15.22।
0150231 th◌⁴’Shடshய ஜjhஞிேர ஶூராshthரய: பரமதா⁴rhகா: ।
0150232ஆவnhதச த³ஶாrhஹச ப³ விஷஹரச ஸ: ॥ 15.23।
0150241 த³ஶாrhஹshய ஸுேதா vhேயாமா vhேயாmhேநா த உchயேத ।
0150242 தthேரா விkh’திshதshய பீ⁴மரத:²shmh’த: ॥ 15.24।
0150251அத² பீ⁴மரத²shயாththேரா நவரத²shததா² ।
0150252 தshய சாth³த³ஶரத:² ஶநிshதshய சாthமஜ: ॥ 15.25।
0150261 தshமாthகரmhப: ◌⁴ காரmhபி⁴rhேத³வராேதா ऽப⁴வnhnh’ப: ।
0150262 ேத³வthேரா ऽப⁴வthதshய vh’th³த⁴thேரா மஹாயஶா: ॥ 15.26।
0150271 ேத³வக³rhப⁴ஸேமா ஜjhேஞ ேத³வthரshய நnhத³ந: ।
0150272 ம⁴நாmh வmhஶkh’th³ராஜா ம⁴rhம⁴ரவாக³பி ॥ 15.27।
0150281 மேதா⁴rhஜjhேஞ ऽத²ைவத³rhph◌⁴யாmh th³வாnhேஷாthதம: ।
0150282 ஐவாகீ சாப⁴வth³பா⁴rhயா மேதா⁴shதshயாmh vhயஜாயத ॥ 15.28।
0150291ஸthவாnhஸrhவ³ேேபத:ஸாthவதா கீrhதிவrhத⁴ந: ।
0150292இமாmh விsh’Shmh விjhஞாய jhயாமக⁴shய மஹாthமந: ।
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0150293 jhயேத பரமphthயா phரஜாவாmhச ப⁴ேவthஸதா³ ॥ 15.29।
0150300 ேலாமஹrhஷண உவாச
0150301ஸthவத:ஸththவஸmhபnhநாnhெகௗஶlhயா ஸுஷுேவ ஸுதாnh ।
0150302 பா⁴கி³நmh ப⁴ஜமாநmh ச தி³vhயmh ேத³வாvh’த⁴mh nh’பmh ॥ 15.30।
0150311அnhத⁴கmh ச மஹாபா³ஹுmh vh’Shணிmh ச ய³நnhத³நmh ।
0150312 ேதஷாmh விஸrhகா³சthவாேரா விshதேரேணஹ கீrhதிதா: ॥ 15.31।
0150321 ப⁴ஜமாநshய sh’ஜyhெயௗ பா³யகாேதா²பபா³யகா ।
0150322ஆshதாmh பா⁴rhேய தேயாshதshமாjhஜjhஞிேர ப³ஹவ:ஸுதா: ॥ 15.32।
0150331 khச khரமணைசவ th◌⁴’Shட: ஶூர: ரஜய: ।
0150332 ஏேத பா³யகsh’ஜyhயாmh ப⁴ஜமாநாth³விஜjhஞிேர ॥ 15.33।
0150341ஆதாthஸஹshராchச²தாththவத² தா³ஸக: ।
0150342 உபபா³யகsh’ஜyhயாmh ப⁴ஜமாநாth³விஜjhஞிேர ॥ 15.34।
0150351 யjhவா ேத³வாvh’ேதா⁴ ராஜா சசார விலmh தப: ।
0150352 thர:ஸrhவ³ேேபேதா மம shயாதி³தி நிசித: ॥ 15.35।
0150361ஸmhjhயமாநshதபஸா பrhஶாயா ஜலmh shph’ஶnh ।
0150362ஸேதா³பshph’ஶதshதshய சகார phயமாபகா³ ॥ 15.36।
0150371 சிnhதயாபி⁴பதா ஸா ந ஜகா³ைமவ நிசயmh ।
0150372 கlhயாணthவாnhநரபேதshதshய ஸா நிmhநேகா³thதமா ॥ 15.37।
0150381 நாth◌⁴யக³chச²th தாmh நாmh யshயாேமவmhவித:◌⁴ ஸுத: ।
0150382 ப⁴ேவthதshமாthshவயmh க³thவா ப⁴வாmhயshய ஸஹாiνகா³ ॥ 15.38।
0150391அத² ⁴thவா மா ஸா பி³ph◌⁴ரதீ பரமmh வ: ।
0150392 வரயாமாஸ nh’பதிmh தாேயஷ ச ஸ phர: ◌⁴ ॥ 15.39।
0150401 தshயாமாத⁴thத க³rhப⁴mh ஸ ேதஜshவிநiµதா³ரதீ: ◌⁴ ।
0150402அத²ஸா த³ஶேம மா ஸுஷுேவ ஸதாmh வரா ॥ 15.40।
0150411 thரmh ஸrhவ³ேேபதmh ப³ph◌⁴mh ேத³வாvh’த⁴mh th³விஜா: ।
0150412அthர வmhேஶ ராணjhஞா கா³யnhதீதி பதmh ॥ 15.41।
0150421³nhேத³வாvh’த⁴shயாபி கீrhதயnhேதா மஹாthமந: ।
0150422 யைத²வாkh³ேர ததா²³ராthபயாமshதாவத³nhதிகாth ॥ 15.42।
0150431 ப³ph◌⁴: ேரShேடா² மiνShயாmh ேத³ைவrhேத³வாvh’த: ◌⁴ ஸம: ।
0150432ஷShச ஷThச ஷா:ஸஹshராணி ச ஸphத ச ॥ 15.43।
0150441 ஏேத ऽmh’தthவmh phராphதா ைவ ப³ph◌⁴ேராrhேத³வாvh’தா⁴த³பி ।
0150442 யjhவா தா³நபதிrhதீ⁴மாnhph³ரமNhய:ஸுth³’டா⁴த:◌⁴ ॥ 15.44।
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0150451 தshயாnhவவாய:ஸுமஹாnhேபா⁴ஜா ேய ஸாrhதிகாவதா: ।
0150452அnhத⁴காthகாய³தா சேரா ऽலப⁴தாthமஜாnh ॥ 15.45।
0150461ரmh ப⁴ஜமாநmh ச ஸஸகmh ப³லப³rhஷmh ।
0150462ரshய ஸுேதா vh’Shrhvh’Shேடsh தநயshததா² ॥ 15.46।
0150471 கேபாதேராமா தshயாத² திshதநேயா ऽப⁴வth ।
0150472 ஜjhேஞ நrhவஸுshதshமாத³பி⁴chச நrhவேஸா: ॥ 15.47।
0150481 ததா²ைவ thர²நmh ப³⁴வாபி⁴த: கில ।
0150482ஆஹுக: ராஹுகைசவ kh²யாெதௗ kh²யாதிமதாmh வெரௗ ॥ 15.48।
0150491இமாmh ேசாதா³ஹரnhthயthர கா³தா²mh phரதி தமாஹுகmh ।
0150492 ேவேதந பவாேரண கிேஶாரphரதிேமா மஹாnh ॥ 15.49।
0150501அஶீதிவrhம khத ஆஹுக: phரத²மmh vhரேஜth ।
0150502 நாthரவாnhநாஶதேதா³ நாஸஹshரஶதாஷ: ॥ 15.50।
0150511 நாஶுth³த⁴கrhமா நாயjhவா ேயா ேபா⁴ஜமபி⁴ேதா vhரேஜth ।
0150512 rhவshயாmh தி³ஶி நாகா³நாmh ேபா⁴ஜshய phரய: கில ॥ 15.51।
0150521 ேஸாமாthஸŋhகா³iνகrhஷாmh th◌⁴வநாmh ஸவதி²நாmh ।
0150522 ரதா²நாmh ேமக⁴ேகா⁴ஷாmh ஸஹshராணி த³ைஶவ  ॥ 15.52।
0150531 ெரௗphயகாசநகாmh ஸஹshராNhேயகவிmhஶதி: ।
0150532 தாவthேயவ ஸஹshராணி உthதரshயாmh ததா² தி³ஶி ॥ 15.53।
0150541ஆ⁴பாலா ேபா⁴ஜாsh ஸnhதி jhயாகிŋhகிணீகிந: ।
0150542ஆஹு: கிmh சாphயவnhதிph◌⁴ய:shவஸாரmh த³³ரnhத⁴கா: ॥ 15.54।
0150551ஆஹுகshய  காயாயாmh th³ெவௗ thெரௗ ஸmhப³⁴வ: ।
0150552 ேத³வகேசாkh³ரேஸநச ேத³வக³rhப⁴ஸமாெபௗ⁴ ॥ 15.55।
0150561 ேத³வகshயாப⁴வnhthராசthவாரshthத³ேஶாபமா: ।
0150562 ேத³வவாiνபேத³வச ஸnhேத³ேவா ேத³வரத: ॥ 15.56।
0150571மாrhய:ஸphத சாshயாத² வஸுேத³வாய தா த³ெதௗ³ ।
0150572 ேத³வகீ ஶாnhதிேத³வா ச ஸுேத³வா ேத³வரதா ॥ 15.57।
0150581 vh’கேத³vhபேத³வீ ச ஸுநாmhநீ ைசவ ஸphத ।
0150582 நேவாkh³ரேஸநshய ஸுதாshேதஷாmh கmhஸsh rhவஜ: ॥ 15.58।
0150591 nhயkh³ேராத⁴ச ஸுநாமா ச ததா² கŋhக:ஸு⁴ஷண: ।
0150592 ராShThரபாேலா ऽத²ஸுதiνரநாvh’Shsh Shமாnh ॥ 15.59।
0150601 ேதஷாmh shவஸார: பசாஸnhகmhஸா கmhஸவதீ ததா² ।
0150602ஸுத ராShThரபா ச கŋhகா ைசவ வராŋhக³நா ॥ 15.60।
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0150611 உkh³ரேஸந:ஸஹாபthேயா vhயாkh²யாத:ேராth³ப⁴வ: ।
0150612ராமmh வmhஶmh தா⁴ரயnhநெதௗஜஸாmh ॥ 15.61।
0150621ஆthமேநா விலmh வmhஶmh phரஜாவாநாphiνயாnhநர: ॥ 15.62।
0160010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0160011 ப⁴ஜமாநshய thேரா ऽத² ரத²iµkh²ேயா வி³ரத:² ।
0160012 ராஜாதி⁴ேத³வ: ஶூரsh வி³ரத²ஸுேதா ऽப⁴வth ॥ 16.1।
0160021 ராஜாதி⁴ேத³வshய ஸுதா ஜjhஞிேர வீrhயவthதரா: ।
0160022 த³thதாதித³thெதௗ ப³ெநௗ ேஶாவ: ேவதவாஹந: ॥ 16.2।
0160031 ஶ ச த³Nhட³ஶrhமா ச த³nhதஶthச ஶthth ।
0160032 ரவ ச ரவிShடா² ச shவஸாெரௗ ஸmhப³⁴வ: ॥ 16.3।
0160041 ஶthர: phரதிthர: phரதிthரshய சாthமஜ: ।
0160042shவயmhேபா⁴ஜ:shவயmhேபா⁴ஜாth³ப⁴தி³க:ஸmhப³⁴வ ஹ ॥ 16.4।
0160051 தshய thரா ப³⁴rh ஸrhேவ பீ⁴மபராkhரமா: ।
0160052 kh’தவrhமாkh³ரஜshேதஷாmh ஶதத⁴nhவா  மth◌⁴யம: ॥ 16.5।
0160061 ேத³வாnhதச நராnhதச பி⁴ஷkh³ைவதரணச ய: ।
0160062ஸுதா³nhதசாதிதா³nhதச நிகாய: காமத³mhப⁴க: ॥ 16.6।
0160071 ேத³வாnhதshயாப⁴வththேரா விth³வாnhகmhப³லப³rhஷ: ।
0160072அஸெமௗஜா:ஸுதshதshய நாஸெமௗஜாச தாெபௗ⁴ ॥ 16.7।
0160081அஜாதthராய ஸுதாnhphரத³தா³வஸெமௗஜேஸ ।
0160082ஸுத³mhShThரச ஸுசாச kh’Shண இthயnhத⁴கா:shmh’தா: ॥ 16.8।
0160091 கா³nhதா⁴ ைசவ மாth³ ச khேராShபா⁴rhேய ப³⁴வ: ।
0160092 கா³nhதா⁴ ஜநயாமாஸ அநthரmh மஹாப³லmh ॥ 16.9।
0160101 மாth³ தா⁴தmh thரmh தேதா ைவ ேத³வ⁴ஷmh ।
0160102அநthரமthராmh ேஜதாரமபராதmh ॥ 16.10।
0160111அநthரஸுேதா நிkh◌⁴ேநா நிkh◌⁴நேதா th³ெவௗ ப³⁴வ: ।
0160112 phரேஸநசாத²ஸthராchச²thேஸநாதாெபௗ⁴ ॥ 16.11।
0160121 phரேஸேநா th³வாரவthயாmh  நிவஸnhேயா மஹாமணிmh ।
0160122 தி³vhயmh shயமnhதகmh நாம ஸ ஸூrhயா³பலph³த⁴வாnh ॥ 16.12।
0160131 தshய ஸthராத:ஸூrhய:ஸகா² phராணஸேமா ऽப⁴வth ।
0160132ஸ கதா³சிnhநிஶாபாேய ரேத²ந ரதி²நாmh வர: ॥ 16.13।
0160141 ேதாயலமப:shphரShiµபshதா²mh யெயௗ ரவிmh ।
0160142 தshேயாபதிShட²த:ஸூrhயmh விவshவாநkh³ரத:shதி²த: ॥ 16.14।
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0160151 விshபShடrhதிrhப⁴க³வாmhshேதேஜாமNhட³லவாnhவி: ◌⁴ ।
0160152அத² ராஜா விவshவnhதiµவாச shதி²தமkh³ரத: ॥ 16.15।
0160161 யைத²வ vhேயாmhநி பயா ஸதா³ thவாmh jhேயாதிஷாmh பேத ।
0160162 ேதேஜாமNhட³நmh ேத³வmh தைத²வ ரத:shதி²தmh ॥ 16.16।
0160171 ேகா விேஶேஷா ऽshதி ேம thவthத:ஸkh²ேயேநாபக³தshய ைவ ।
0160172 ஏதchch²thவா  ப⁴க³வாnhமணிரthநmh shயமnhதகmh ॥ 16.17।
0160181shவகNhடா²த³வiµchயாத² ஏகாnhேத nhயshதவாnhவி: ◌⁴ ।
0160182 தேதா விkh³ரஹவnhதmh தmh த³த³rhஶ nh’பதிshததா³ ॥ 16.18।
0160191 phதிமாநத² தmh th³’ShThவா iµஹூrhதmh kh’தவாnhகதா²mh ।
0160192 தமபி⁴phரshதி²தmh ⁴ேயா விவshவnhதmh ஸ ஸthரth ॥ 16.19।
0160201 ேலாகாnhபா⁴ஸயேஸ ஸrhவாnhேயந thவmh ஸததmh phரேபா⁴ ।
0160202 தேத³தnhமணிரthநmh ேம ப⁴க³வnhதா³மrhஹ ॥ 16.20।
0160211 தத:shயமnhதகமணிmh த³thதவாnhபா⁴shகரshததா³ ।
0160212ஸ தமாப³th◌⁴ய நக³mh phரவிேவஶ மபதி: ॥ 16.21।
0160221 தmh ஜநா: பrhயதா⁴வnhத ஸூrhேயா ऽயmh க³chச²தீதி ஹ ।
0160222shவாmh mh ஸ விShமாய ராஜா thவnhத:ரmh ததா² ॥ 16.22।
0160231 தmh phரேஸநதmh தி³vhயmh மணிரthநmh shயமnhதகmh ।
0160232 த³ெதௗ³ ph◌⁴ராthேர நரபதி: phேரmh ஸthரா³thதமmh ॥ 16.23।
0160241ஸ மணி:shயnhத³ேத khமmh vh’ShNhயnhத⁴கநிேவஶேந ।
0160242 காலவrh ச பrhஜnhேயா ந ச vhயாதி⁴ப⁴யmh ய⁴th ॥ 16.24।
0160251phஸாmh சkhேர phரேஸநshய மணிரthேந shயமnhதேக ।
0160252 ேகா³விnhேதா³ ந ச தmh ேலேப⁴ ஶkhேதா ऽபி ந ஜஹார ஸ: ॥ 16.25।
0160261 கதா³சிnhmh’க³யாmh யாத: phரேஸநshேதந ⁴த: ।
0160262shயமnhதகkh’ேத mhஹாth³வத⁴mh phராப வேநசராth ॥ 16.26।
0160271அத²mhஹmh phரதா⁴வnhதmh’ராேஜா மஹாப³ல: ।
0160272 நிஹthய மணிரthநmh ததா³தா³ய phராவிஶth³³ஹாmh ॥ 16.27।
0160281 தேதா vh’ShNhயnhத⁴கா: kh’Shணmh phரேஸநவத⁴காரth ।
0160282 phராrhத²நாmh தாmh மேணrhப³th³th◌⁴வா ஸrhவ ஏவ ஶஶŋhகிேர ॥ 16.28।
0160291ஸ ஶŋhkhயமாேநா த⁴rhமாthமா அகா தshய கrhமண: ।
0160292ஆஹShேய மணிதி phரதிjhஞாய வநmh யெயௗ ॥ 16.29।
0160301 யthர phரேஸேநா mh’க³யாmh vhயசரthதthர சாphயத² ।
0160302 phரேஸநshய பத³mh kh³’ய ைஷராphதகாபி:◌⁴ ॥ 16.30।

82 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0160311 ’வnhதmh கி³வரmh விnhth◌⁴யmh ச கி³iµthதமmh ।
0160312அnhேவஷயnhபராnhத:ஸ த³த³rhஶ மஹாமநா: ॥ 16.31।
0160321ஸாவmh ஹதmh phரேஸநmh  நாவிnhத³த ச தnhமணிmh ।
0160322அத²mhஹ: phரேஸநshய ஶரshயாவி³ரத: ॥ 16.32।
0160331 ’ேண நிஹேதா th³’Shட: பைத³rh’sh ஸூசித: ।
0160332 பைத³shைதரnhவியாயாத²³ஹாmh’shய மாத⁴வ: ॥ 16.33।
0160341ஸ ’பி³ேல வாணீmh ஶுராவ phரமேத³தாmh ।
0160342 தா⁴thrhயா மாரமாதா³ய ஸுதmh ஜாmhப³வேதா th³விஜா: ॥ 16.34।
0160351 khட³யnhthயா ச மணிநா மா ேராதீ³thயேத²தாmh ॥ 16.35।
0160360 தா⁴thrhவாச
0160361mhஹ: phரேஸநமவதீ⁴thmhேஹா ஜாmhப³வதா ஹத: ।
0160362ஸுமாரக மா ேராதீ³shதவ ேயஷ shயமnhதக: ॥ 16.36।
0160371 vhயkhதிதshதshய ஶph³த³shய rhணேமவ பி³லmh யெயௗ ।
0160372 phரவிய தthர ப⁴க³வாmhshதth³’பி³லமஜஸா ॥ 16.37।
0160381shதா²பயிthவா பி³லth³வாேர ய³mhlhலாŋhக³நா ஸஹ ।
0160382 ஶாrhŋhக³த⁴nhவா பி³லshத²mh  ஜாmhப³வnhதmh த³த³rhஶ ஸ: ॥ 16.38।
0160391 ேத⁴ வாஸுேத³வsh பி³ேல ஜாmhப³வதா ஸஹ ।
0160392 பா³ஹுph◌⁴யாேமவ ேகா³விnhேதா³ தி³வஸாேநகவிmhஶதிmh ॥ 16.39।
0160401 phரவிShேட ऽத² பி³ேல kh’Shேண ப³லேத³வர:ஸரா: ।
0160402 mh th³வாரவதீேமthய ஹதmh kh’Shணmh nhயேவத³யnh ॥ 16.40।
0160411 வாஸுேத³ேவா ऽபி நிrhthய ஜாmhப³வnhதmh மஹாப³லmh ।
0160412 ேலேப⁴ ஜாmhப³வதீmh கnhயாmh’ராஜshய ஸmhமதாmh ॥ 16.41।
0160421 மணிmh shயமnhதகmh ைசவ ஜkh³ராஹாthமவிஶுth³த⁴ேய ।
0160422அiνநீயrhராஜmh  நிrhயெயௗ ச தேதா பி³லாth ॥ 16.42।
0160431 உபாயாth³th³வாரகாmh kh’Shண:ஸ விநீைத: ர:ஸைர: ।
0160432 ஏவmh ஸ மணிமா’thய விேஶாth◌⁴யாthமாநமchத: ॥ 16.43।
0160441 த³ெதௗ³ஸthராேத தmh ைவ ஸrhவஸாthவதஸmhஸதி³ ।
0160442 ஏவmh th²யாபி⁴ஶshேதந kh’Shேணநாthரகா⁴திநா ॥ 16.44।
0160451ஆthமா விேஶாதி⁴த: பாபாth³விநிrhthய shயமnhதகmh ।
0160452ஸthராேதா த³ஶ thவாஸnhபா⁴rhயாshதாஸாmh ஶதmh ஸுதா: ॥ 16.45।
0160461 kh²யாதிமnhதshthரயshேதஷாmh ப⁴க³ŋhகாரsh rhவஜ: ।
0160462 வீேரா வாதபதிைசவ வஸுேமத⁴shதைத²வ ச ॥ 16.46।
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0160471மாrhயசாபி திshேரா ைவ தி³ு kh²யாதா th³விேஜாthதமா: ।
0160472ஸthயபா⁴ேமாthதமா தாஸாmh vhரதிநீ ச th³’ட⁴vhரதா ॥ 16.47।
0160481 ததா² phரshவாபிநீ ைசவ பா⁴rhயாmh kh’Shய தாmh த³ெதௗ³ ।
0160482ஸபா⁴ோ ப⁴ŋhக³காsh நாேவயச நேராthதெமௗ ॥ 16.48।
0160491 ஜjhஞாேத ³ணஸmhபnhெநௗ விெதௗ பஸmhபதா³ ।
0160492 மாth³rhயா: thேரா ऽத² ஜjhேஞ ऽத² vh’Shணிthேரா தா⁴த: ॥ 16.49।
0160501 ஜjhஞாேத தநெயௗ vh’Shேண: வப²lhகசிthரகshததா² ।
0160502 வப²lhக: காஶிராஜshய ஸுதாmh பா⁴rhயாமவிnhத³த ॥ 16.50।
0160511 கா³nhதி³நீmh நாம தshயாச கா:³ஸதா³ phரத³ெதௗ³ பிதா ।
0160512 தshயாmh ஜjhேஞ மஹாபா³ஹு: தவாநதிதி²phய: ॥ 16.51।
0160521அkhேரா ऽத² மஹாபா⁴ேகா³ ஜjhேஞ விலத³ண: ।
0160522 உபமth³³shததா² மth³³rhiµத³ரசாமrhத³ந: ॥ 16.52।
0160531ஆேபshதேதா²ேப: ஶthஹா சாேமஜய: ।
0160532 த⁴rhமph◌⁴’chசாபி த⁴rhமா ச kh³’th◌⁴ரேபா⁴ஜாnhத⁴கshததா² ॥ 16.53।
0160541ஆவாஹphரதிவாெஹௗ ச ஸுnhத³ ச வராŋhக³நா ।
0160542 விதாவshய ம கnhயா சாshய வஸுnhத⁴ரா ॥ 16.54।
0160551பெயௗவநஸmhபnhநா ஸrhவஸththவமேநாஹரா ।
0160552அkhேரேkh³ரேஸநாயாmh ஸுெதௗ ைவ லநnhத³ெநௗ ॥ 16.55।
0160561 வஸுேத³வேசாபேத³வச ஜjhஞாேத ேத³வவrhசெஸௗ ।
0160562 சிthரகshயாப⁴வnhthரா: ph’²rhவிph’²ேரவ ச ॥ 16.56।
0160571அவkh³ேவா ऽவபா³ஹுச ஸுபாrhவகக³ேவஷெணௗ ।
0160572அShடேநச ஸுதா த⁴rhேமா த⁴rhமph◌⁴’ேத³வ ச ॥ 16.57।
0160581ஸுபா³ஹுrhப³ஹுபா³ஹுச ரவிShடா²ரவேண shthெயௗ ।
0160582இமாmh th²யாபி⁴ஶshதிmh ய: kh’Shணshய ஸiµதா³’தாmh ॥ 16.58।
0160591 ேவத³th²யாபி⁴ஶாபாshதmh ந shph’ஶnhதி கதா³சந ॥ 16.59।
0170010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0170011 யth ஸthராேத kh’Shே மணிரthநmh shயமnhதகmh ।
0170012 த³தா³வஹாரயth³ப³ph◌⁴rhேபா⁴ேஜந ஶதத⁴nhவநா ॥ 17.1।
0170021ஸதா³ phராrhத²யாமாஸ ஸthயபா⁴மாமநிnhதி³தாmh ।
0170022அkhேரா ऽnhதரமnhவிShயnhமணிmh ைசவ shயமnhதகmh ॥ 17.2।
0170031ஸthராதmh தேதா ஹthவா ஶதத⁴nhவா மஹாப³ல: ।
0170032 ராthெரௗ தmh மணிமாதா³ய தேதா ऽkhராய த³thதவாnh ॥ 17.3।
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0170041அkhரsh ததா³ விphரா ரthநமாதா³ய ேசாthதமmh ।
0170042ஸமயmh காரயாmh சkhேர நாேவth³ேயா ऽஹmh thவேயthத ॥ 17.4।
0170051 வயமph◌⁴thphரபthshயாம: kh’Shேணந thவாmh phரத⁴rhதmh ।
0170052 மமாth³ய th³வாரகா ஸrhவா வேஶ திShட²thயஸmhஶயmh ॥ 17.5।
0170061ஹேத பித :³கா²rhதா ஸthயபா⁴மா மநshவிநீ ।
0170062 phரயெயௗ ரத²மாய நக³ரmh வாரவதmh ॥ 17.6।
0170071ஸthயபா⁴மா  தth³vh’thதmh ேபா⁴ஜshய ஶதத⁴nhவந: ।
0170072 ப⁴rhrhநிேவth³ய :³கா²rhதா பாrhவshதா²Nhயவrhதயth ॥ 17.7।
0170081 பாNhட³வாநாmh ச த³kh³தா⁴நாmh ஹ: kh’thேவாத³கkhயாmh ।
0170082lhயாrhேத² சாபி பாNh³நாmh nhயேயாஜயத ஸாthயகிmh ॥ 17.8।
0170091 ததshthவதமாக³mhய th³வாரகாmh ம⁴ஸூத³ந: ।
0170092 rhவஜmh ஹநmh மாநித³mh வசநமph³ரவீth ॥ 17.9।
0170100kh’Shண உவாச
0170101ஹத: phரேஸந:mhேஹந ஸthராchச²தத⁴nhவநா ।
0170102shயமnhதகsh மth³நா தshய phர⁴ரஹmh விேபா⁴ ॥ 17.10।
0170111 ததா³ேராஹ ரத²mh ஶீkh◌⁴ரmh ேபா⁴ஜmh ஹthவா மஹாரத²mh ।
0170112shயமnhதேகா மஹாபா³ேஹா அshமாகmh ஸ ப⁴விShயதி ॥ 17.11।
0170120 ேலாமஹrhஷண உவாச
0170121 தத: phரவvh’ேத th³த⁴mh iµலmh ேபா⁴ஜkh’Shணேயா: ।
0170122 ஶதத⁴nhவா தேதா ऽkhரmh ஸrhவேதாதி³ஶைமத ॥ 17.12।
0170131ஸmhரph³ெதௗ⁴ தாெபௗ⁴ தthர th³’ShThவா ேபா⁴ஜஜநாrhத³ெநௗ ।
0170132 ஶkhேதா ऽபி ஶாபாth³தா⁴rhதி³khயமkhேரா நாnhவபth³யத ॥ 17.13।
0170141அபயாேந தேதா ³th³தி⁴mh ேபா⁴ஜசkhேர ப⁴யாrhதி³த: ।
0170142 ேயாஜநாநாmh ஶதmh ஸாkh³ரmh ’த³யா phரthயபth³யத ॥ 17.14।
0170151 விkh²யாதா ’த³யா நாம ஶதேயாஜநகா³நீ ।
0170152 ேபா⁴ஜshய வட³வா விphரா யயா kh’Shணமேயாத⁴யth ॥ 17.15।
0170161mh ஜேவந ’த³யாமth◌⁴வந: ஶதேயாஜேந ।
0170162 th³’ShThவா ரத²shய shவாmh vh’th³தி⁴mh ஶதத⁴nhவாநமrhத³யth ॥ 17.16।
0170171 ததshதshயா ஹதாயாsh ரமாthேக²தா³chச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0170172 க²iµthேபரத² phரா: kh’Shே ராமமதா²ph³ரவீth ॥ 17.17।
0170180kh’Shண உவாச
0170181 திShேட²ஹ thவmh மஹாபா³ேஹா th³’Shடேதா³ஷா ஹயா மயா ।

brahpur.pdf 85



ph³ரமராண

0170182 பth³ph◌⁴யாmh க³thவா ஹShயா மணிரthநmh shயமnhதகmh ॥ 17.18।
0170191 பth³ph◌⁴யாேமவ தேதா க³thவா ஶதத⁴nhவாநமchத: ।
0170192தி²லாமபி⁴ேதா விphரா ஜகா⁴ந பரமாshthரவிth ॥ 17.19।
0170201shயமnhதகmh ச நாபயth³த⁴thவா ேபா⁴ஜmh மஹாப³லmh ।
0170202 நிvh’thதmh சாph³ரவீthkh’Shணmh மணிmh ேத³தி லாŋhக³ ॥ 17.20।
0170211 நாshதீதி kh’Shணேசாவாச தேதா ராேமா ஷாnhவித: ।
0170212 தி⁴ph³த³rhவமஸkh’thphரthவாச ஜநாrhத³நmh ॥ 17.21।
0170220 ப³லராம உவாச
0170221 ph◌⁴ராth’thவாnhமrhஷயாmhேயஷ shவshதி ேத ऽsh vhரஜாmhயஹmh ।
0170222 kh’thயmh ந ேம th³வாரகயா ந thவயா ந ச vh’Shணிபி: ◌⁴ ॥ 17.22।
0170231 phரவிேவஶ தேதா ராேமா தி²லாமமrhத³ந: ।
0170232ஸrhவகாைமப’ைதrhதி²ேலநாபி⁴த: ॥ 17.23।
0170241 ஏதshnhேநவ காேல  ப³ph◌⁴rhமதிமதாmh வர: ।
0170242 நாநாபாnhkhரnhஸrhவாநாஜஹார நிரrhக³லாnh ॥ 17.24।
0170251 தீ³ாமயmh ஸ கவசmh ராrhத²mh phரவிேவஶ ஹ ।
0170252shயமnhதகkh’ேத phராjhேஞா கா³nhதீ³thேரா மஹாயஶா: ॥ 17.25।
0170261அத² ரthநாநி சாnhயாநி த⁴நாநி விவிதா⁴நி ச ।
0170262ஷShmh வrhஷாணி த⁴rhமாthமா யjhேஞShேவவ nhயேயாஜயth ॥ 17.26।
0170271அkhரயjhஞா இதி ேத kh²யாதாshதshய மஹாthமந: ।
0170272 ப³வnhநத³:ஸrhேவ ஸrhவகாமphரதா³யிந: ॥ 17.27।
0170281அத² ³rhேயாத⁴ேநா ராஜா க³thவா ஸ தி²லாmh phர:◌⁴ ।
0170282 க³தா³ஶிாmh தேதா தி³vhயாmh ப³லேத³வாத³வாphதவாnh ॥ 17.28।
0170291ஸmhphரஸாth³ய தேதா ராேமா vh’ShNhயnhத⁴கமஹாரைத:² ।
0170292ஆநீேதா th³வாரகாேமவ kh’Shேணந ச மஹாthமநா ॥ 17.29।
0170301அkhரசாnhத⁴ைக:ஸாrhத⁴மாயாத: ஷrhஷப: ◌⁴ ।
0170302ஹthவா ஸthராதmh ஸுphதmh ஸஹப³nh⁴mh மஹாப³ல: ॥ 17.30।
0170311 jhஞாதிேப⁴த³ப⁴யாthkh’Shணshதiµேபதவாmhshததா³ ।
0170312அபயாேத ததா³khேர நாவrhஷthபாகஶாஸந: ॥ 17.31।
0170321அநாvh’ShThயா ததா³ ராShThரமப⁴வth³ப³ஹுதா⁴ kh’ஶmh ।
0170322 தத: phரஸாத³யாமாஸுரkhரmh ராnhத⁴கா: ॥ 17.32।
0170331 நrhth³வாரவதீmh phராphேத தshnhதா³நபெதௗ தத: ।
0170332 phரவவrhஷ ஸஹshரா: கே ஜலநிேத⁴shததா³ ॥ 17.33।
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0170341 கnhயாmh ச வாஸுேத³வாய shவஸாரmh ஶீலஸmhமதாmh ।
0170342அkhர: phரத³ெதௗ³ தீ⁴மாnhphthயrhத²mh iµநிஸthதமா: ॥ 17.34।
0170351அத² விjhஞாய ேயாேக³ந kh’Shே ப³ph◌⁴க³தmh மணிmh ।
0170352ஸபா⁴மth◌⁴யக³த: phராஹ தமkhரmh ஜநாrhத³ந: ॥ 17.35।
0170360kh’Shண உவாச
0170361 யthதth³ரthநmh மணிவரmh தவ ஹshதக³தmh விேபா⁴ ।
0170362 தthphரயchச² ச மாநாrhஹ மயி மாநாrhயகmh kh’தா:² ॥ 17.36।
0170371ஷShவrhஷக³ேத காேல ேயா ேராேஷா ऽ⁴nhமமாநக⁴ ।
0170372ஸ ஸmhேடா⁴ ऽஸkh’thphராphதshதத: காலாthயேயா மஹாnh ॥ 17.37।
0170381ஸ தத: kh’Shணவசநாthஸrhவஸாthவதஸmhஸதி³ ।
0170382 phரத³ெதௗ³ தmh மணிmh ப³ph◌⁴ரkhேலேஶந மஹாமதி: ॥ 17.38।
0170391 ததshதமாrhஜவாthphராphதmh ப³ph◌⁴ேராrhஹshதாத³nhத³ம: ।
0170392 த³ெதௗ³’Shடமநா: kh’Shணshதmh மணிmh ப³ph◌⁴ரேவ ந: ॥ 17.39।
0170401ஸ kh’Shணஹshதாthஸmhphராphதmh மணிரthநmh shயமnhதகmh ।
0170402ஆப³th◌⁴ய கா³nhதி³நீthேரா விரராஜாmhஶுமாநிவ ॥ 17.40।
0180010iµநய ஊ:
0180011அேஹா ஸுமஹதா³kh²யாநmh ப⁴வதா பகீrhதிதmh ।
0180012 பா⁴ரதாநாmh ச ஸrhேவஷாmh பாrhதி²வாநாmh தைத²வ ச ॥ 18.1।
0180021 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச க³nhத⁴rhேவாரக³ரஸாmh ।
0180022ைத³thயாநாமத²th³தா⁴நாmh ³யகாநாmh தைத²வ ச ॥ 18.2।
0180031அthயth³⁴தாநி கrhமாணி விkhரமா த⁴rhமநிசயா: ।
0180032 விவிதா⁴ச கதா² தி³vhயா ஜnhம சாkh³rhயமiνthதமmh ॥ 18.3।
0180041sh’Sh: phரஜாபேத:ஸmhயkhthவயா phேராkhதா மஹாமேத ।
0180042 phரஜாபதீநாmh ஸrhேவஷாmh ³யகாphஸரஸாmh ததா² ॥ 18.4।
0180051shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ஸrhவiµthபnhநmh விவித⁴mh ஜக³th ।
0180052 thவயா phேராkhதmh மஹாபா⁴க³ தmh ைசதnhமேநாஹரmh ॥ 18.5।
0180061 கதி²தmh Nhயப²லத³mh ராணmh லணயா கி³ரா ।
0180062 மந:கrhணஸுக²mh ஸmhயkhphthயmh’தஸmhதmh ॥ 18.6।
0180071இதா³நீmh ேராchசா²ம:ஸகலmh மNhட³லmh ⁴வ: ।
0180072 வkhமrhஹ ஸrhவjhஞ பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 18.7।
0180081 யாவnhத:ஸாக³ரா th³வீபாshததா² வrhஷாணி பrhவதா: ।
0180082 வநாநி ஸத: Nhய-ேத³வாதீ³நாmh மஹாமேத ॥ 18.8।
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0180091 யthphரமாணத³mh ஸrhவmh யதா³தா⁴ரmh யதா³thமகmh ।
0180092ஸmhshதா²நமshய ஜக³ேதா யதா²வth³வkhமrhஹ ॥ 18.9।
0180100 ேலாமஹrhஷண உவாச
0180101iµநய: யதாேமதthஸŋhேபாth³வத³ேதா மம ।
0180102 நாshய வrhஷஶேதநாபி வkhmh ஶkhேயா ऽதிவிshதர: ॥ 18.10।
0180111 ஜmh³phலாவெயௗ th³வீெபௗ ஶாlhமலசாபேரா th³விஜா: ।
0180112ஶ: khெரௗசshததா² ஶாக: Shகரைசவ ஸphதம: ॥ 18.11।
0180121 ஏேத th³வீபா:ஸiµth³ைரsh ஸphத ஸphதபி⁴ராvh’தா: ।
0180122லவேணுஸுராஸrhபிrhத³தி⁴³kh³த⁴ஜல:ஸமmh ॥ 18.12।
0180131 ஜmh³th³வீப:ஸமshதாநாேமேதஷாmh மth◌⁴யஸmhshதி²த: ।
0180132 தshயாபி மth◌⁴ேய விphேரnhth³ரா ேம: கநகபrhவத: ॥ 18.13।
0180141 சரஶீதிஸாஹshைரrhேயாஜைநshதshய ேசாchch²ரய: ।
0180142 phரவிShட: ேஷாட³ஶாத⁴shதாth³th³வாthmhஶnhrhth◌⁴நி விshth’த: ॥ 18.14।
0180151ேல ேஷாட³ஶஸாஹshைரrhவிshதாரshதshய ஸrhவத: ।
0180152 ⁴பth³மshயாshய ைஶேலா ऽெஸௗ கrhணிகாகாரஸmhshதி²த: ॥ 18.15।
0180161மவாnhேஹமடச நிஷத⁴shதshய த³ேண ।
0180162 நீல: ேவதச ஶ ◌்’ŋhகீ³ ச உthதேர வrhஷபrhவதா: ॥ 18.16।
0180171லphரமாெணௗ th³ெவௗ மth◌⁴ேய த³ஶநாshததா²பேர ।
0180172ஸஹshரth³விதேயாchch²ராயாshதாவth³விshதாணச ேத ॥ 18.17।
0180181 பா⁴ரதmh phரத²மmh வrhஷmh தத: கிmhஷmh shmh’தmh ।
0180182ஹவrhஷmh தைத²வாnhயnhேமேராrhத³ணேதா th³விஜா: ॥ 18.18।
0180191 ரmhயகmh ேசாthதரmh வrhஷmh தshையவ  ரNhமயmh ।
0180192 உthதரா:ரவைசவ யதா²ைவ பா⁴ரதmh ததா² ॥ 18.19।
0180201 நவஸாஹshரேமைககேமேதஷாmh th³விஜஸthதமா: ।
0180202இலாvh’தmh ச தnhமth◌⁴ேய ெஸௗவrhே ேமchch²த: ॥ 18.20।
0180211 ேமேராசrhதி³ஶmh தthர நவஸாஹshரவிshth’தmh ।
0180212இலாvh’தmh மஹாபா⁴கா³சthவாரசாthர பrhவதா: ॥ 18.21।
0180221 விShகmhபா⁴ விததா ேமேராrhேயாஜநாதவிshth’தா: ।
0180222 rhேவண மnhத³ேரா நாம த³ேண க³nhத⁴மாத³ந: ॥ 18.22।
0180231 வில: பசிேம பாrhேவ ஸுபாrhவேசாthதேர shதி²த: ।
0180232 கத³mhப³shேதஷு ஜmh³ச பிphபேலா வட ஏவ ச ॥ 18.23।
0180241 ஏகாத³ஶஶதாயாமா: பாத³பா கி³ேகதவ: ।
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0180242 ஜmh³th³வீபshய ஸா ஜmh³rhநாமேஹrhth³விேஜாthதமா: ॥ 18.24।
0180251 மஹாக³ஜphரமாநி ஜmhph³வாshதshயா: ப²லாநி ைவ ।
0180252 பதnhதி ⁴ph◌⁴’த: ph’Shேட² ஶீrhயமாநி ஸrhவத: ॥ 18.25।
0180261 ரேஸந ேதஷாmh விkh²யாதா தthர ஜmh³நதீ³தி ைவ ।
0180262ஸthphரவrhதேத ஸா ச பீயேத தnhநிவாபி: ◌⁴ ॥ 18.26।
0180271 ந ேக²ேதா³ ந ச ெதௗ³rhக³nhth◌⁴யmh ந ஜரா ேநnhth³யய: ।
0180272 தthபாநshவshத²மநஸாmh ஜநாநாmh தthர ஜாயேத ॥ 18.27।
0180281 தீரmh’thதth³ரஸmh phராphய ஸுக²வாவிேஶாதா ।
0180282 ஜாmh³நதா³kh²யmh ப⁴வதி ஸுவrhணmh th³த⁴⁴ஷணmh ॥ 18.28।
0180291 ப⁴th³ராவmh rhவேதா ேமேரா: ேகமாலmh ச பசிேம ।
0180292 வrhேஷ th³ேவ  iµநிேரShடா²shதேயாrhமth◌⁴ேய thவிலாvh’தmh ॥ 18.29।
0180301 வநmh ைசthரரத²mh rhேவ த³ேண க³nhத⁴மாத³நmh ।
0180302ைவph◌⁴ராஜmh பசிேம தth³வ³thதேர நnhத³நmh shmh’தmh ॥ 18.30।
0180311அேத³mh மஹாப⁴th³ரமேதாத³mh ஸமாநஸmh ।
0180312ஸராmhshேயதாநி சthவா ேத³வேபா⁴kh³யாநி ஸrhவதா³ ॥ 18.31।
0180321 ஶாnhதவாmhசkhரஜச ர மாlhயவாmhshததா² ।
0180322ைவகŋhகphரiµகா² ேமேரா: rhவத: ேகஸராசலா: ॥ 18.32।
0180331 thட: ஶிஶிரைசவ பதŋhேகா³ சகshததா² ।
0180332 நிஷதா⁴த³ேயா த³ணதshதshய ேகஸரபrhவதா: ॥ 18.33।
0180341 ஶிகி²வாஸ:ஸைவ³rhய: கபிேலா க³nhத⁴மாத³ந: ।
0180342 ஜாiνதி⁴phரiµகா²shதth³வthபசிேம ேகஸராசலா: ॥ 18.34।
0180351 ேமேராரநnhதராshேத ச ஜட²ராதி³Shவவshதி²தா: ।
0180352 ஶŋhக²ேடா ऽத² ’ஷேபா⁴ ஹmhேஸா நாக³shததா²பரா: ॥ 18.35।
0180361 காலஜராth³யாச ததா² உthதேர ேகஸராசலா: ।
0180362 சrhத³ஶ ஸஹshராணி ேயாஜநாநாmh மஹா ॥ 18.36।
0180371 ேமேராப விphேரnhth³ரா ph³ரமண: கதி²தா தி³வி ।
0180372 தshயாmh ஸமnhததசாShெடௗ தி³ஶாஸு விதி³ஶாஸு ச ॥ 18.37।
0180381இnhth³ராதி³ேலாகபாலாநாmh phரkh²யாதா: phரவரா: ர: ।
0180382 விShiΝபாத³விநிShkhராnhதா phலாவயnhதீnh³மNhட³லmh ॥ 18.38।
0180391ஸமnhதாth³ph³ரமண: rhயாmh க³ŋhகா³ பததி ைவ தி³வி ।
0180392ஸா தthர பதிதா தி³ு சrhதா⁴ phரthயபth³யத ॥ 18.39।
0180401தா சாலகநnhதா³ ச சுrhப³th◌⁴ரா ச ைவ khரமாth ।
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0180402 rhேவண தா ைஶலாchச ைஶலmh யாnhthயnhதகா³ ॥ 18.40।
0180411 ததச rhவவrhேஷண ப⁴th³ராேவைநதி ஸாrhணவmh ।
0180412 தைத²வாலகநnhதா³ ச த³ேணைநthய பா⁴ரதmh ॥ 18.41।
0180421 phரயாதி ஸாக³ரmh ⁴thவா ஸphதேப⁴தா³ th³விேஜாthதமா: ।
0180422 சுச பசிமகி³நதீthய ஸகலாmhshதத: ॥ 18.42।
0180431 பசிமmh ேகமாலாkh²யmh வrhஷமnhேவதி ஸாrhணவmh ।
0180432 ப⁴th³ரா தேதா²thதரகி³iνthதராmhச ததா²nh ॥ 18.43।
0180441அதீthேயாthதரமmhேபா⁴தி⁴mh ஸமph◌⁴ேயதி th³விேஜாthதமா: ।
0180442ஆநீலநிஷதா⁴யாெமௗ மாlhயவth³க³nhத⁴மாத³ெநௗ ॥ 18.44।
0180451 தேயாrhமth◌⁴யக³ேதா ேம: கrhணிகாகாரஸmhshதி²த: ।
0180452 பா⁴ரதா: ேகமாலாச ப⁴th³ராவா:ரவshததா² ॥ 18.45।
0180461 பththராணி ேலாகைஶலshய மrhயாதா³ைஶலபா³யத: ।
0180462 ஜட²ேரா ேத³வடச மrhயாதா³பrhவதாெபௗ⁴ ॥ 18.46।
0180471 ெதௗ த³ேthதராயாமாவாநீலநிஷதா⁴யெதௗ ।
0180472 க³nhத⁴மாத³நைகலாெஸௗ rhவபசாth தாெபௗ⁴ ॥ 18.47।
0180481அஶீதிேயாஜநாயாமாவrhணவாnhதrhvhயவshதி²ெதௗ ।
0180482 நிஷத: ◌⁴ பாயாthரச மrhயாதா³பrhவதாெபௗ⁴ ॥ 18.48।
0180491 ெதௗ த³ேthதராயாமாவாநீலநிஷதா⁴யெதௗ ।
0180492 ேமேரா: பசிமதி³kh³பா⁴ேக³ யதா² rhெவௗ ததா²shதி²ெதௗ ॥ 18.49।
0180501 thஶ ◌்’ŋhேகா³ ஜாதி⁴ைசவ உthதெரௗ வrhஷபrhவெதௗ ।
0180502 rhவபசாயதாேவதாவrhணவாnhதrhvhயவshதி²ெதௗ ॥ 18.50।
0180511இthேயேத  மயா phேராkhதா மrhயாதா³பrhவதா th³விஜா: ।
0180512 ஜட²ராவshதி²தா ேமேராrhேயஷாmh th³ெவௗ th³ெவௗ சrhதி³ஶmh ॥ 18.51।
0180521 ேமேராசrhதி³ஶmh ேய  phேராkhதா: ேகஸரபrhவதா: ।
0180522 ஶீதாnhதாth³யா th³விஜாshேதஷாமதீவ  மேநாஹரா: ॥ 18.52।
0180531ைஶலாநாமnhதரth³ேராNhய:th³த⁴சாரணேஸவிதா: ।
0180532ஸுரmhயாணி ததா² தாஸு காநநாநி ராணி ச ॥ 18.53।
0180541லவிShNhவkh³நிஸூrhேயnhth³ர-ேத³வாநாmh iµநிஸthதமா: ।
0180542 தாshவாயதநவrhயாணி ஜுShடாநி நரகிnhநைர: ॥ 18.54।
0180551 க³nhத⁴rhவயராmh ததா²ைத³ேதயதா³நவா: ।
0180552 khட³nhதி தாஸு ரmhயாஸு ைஶலth³ேராணீShவஹrhநிஶmh ॥ 18.55।
0180561 ெபௗ⁴மா ேயேத shmh’தா:shவrhகா³ த⁴rhமாலயா th³விஜா: ।
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0180562ைநேதஷு பாபகrhதாேரா யாnhதி ஜnhமஶைதரபி ॥ 18.56।
0180571 ப⁴th³ராேவ ப⁴க³வாnhவிShiΝராshேத ஹயஶிரா th³விஜா: ।
0180572 வாராஹ: ேகமாேல  பா⁴ரேத rhமபth◌⁴’kh ॥ 18.57।
0180581 மthshயபச ேகா³விnhத:³Shவாshேத ஸநாதந: ।
0180582 விவேபண ஸrhவthர ஸrhவ:ஸrhேவவேரா ஹ: ॥ 18.58।
0180591ஸrhவshயாதா⁴ர⁴ேதா ऽெஸௗ th³விஜா ஆshேத ऽகி²லாthமக: ।
0180592 யாநி கிmhஷாth³யாநி வrhஷாNhயShெடௗ th³விேஜாthதமா: ॥ 18.59।
0180601 ந ேதஷு ேஶாேகா நாயாேஸா ேநாth³ேவக:³ுth³ப⁴யாதி³கmh ।
0180602ஸுshதா:² phரஜா நிராதŋhகா:ஸrhவ:³க²விவrhதா: ॥ 18.60।
0180611 த³ஶth³வாத³ஶவrhஷாmh ஸஹshராணி shதி²ராஷ: ।
0180612ைநேதஷு ெபௗ⁴மாnhயnhயாநி ுthபிபாஸாதி³ ேநா th³விஜா: ॥ 18.61।
0180621 kh’தthேரதாதி³கா ைநவ ேதஷு shதா²ேநஷு கlhபநா ।
0180622ஸrhேவShேவேதஷு வrhேஷஷு ஸphத ஸphத லாசலா: ।
0180623 நth³யச ஶதஶshேதph◌⁴ய: phரஸூதா யா th³விேஜாthதமா: ॥ 18.62।
0190010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0190011 உthதேரண ஸiµth³ரshய மாth³ேரைசவ த³ேண ।
0190012 வrhஷmh தth³பா⁴ரதmh நாம பா⁴ரதீ யthர ஸnhததி: ॥ 19.1।
0190021 நவேயாஜநஸாஹshேரா விshதாரச th³விேஜாthதமா: ।
0190022 கrhம⁴யmh shவrhக³மபவrhக³mh ச ph’chச²தாmh ॥ 19.2।
0190031 மேஹnhth³ேரா மலய:ஸய: ஶுkhதிமாnh’பrhவத: ।
0190032 விnhth◌⁴யச பாயாthரச ஸphதாthர லபrhவதா: ॥ 19.3।
0190041அத:ஸmhphராphயேத shவrhேகா³iµkhதிமshமாthphரயாதி ைவ ।
0190042 திrhயkhthவmh நரகmh சாபி யாnhthயத: ஷா th³விஜா: ॥ 19.4।
0190051இத:shவrhக³ச ேமாச மth◌⁴யmh சாnhேத ச க³chச²தி ।
0190052 ந க²lhவnhயthர மrhthயாநாmh கrhம ⁴ெமௗ விதீ⁴யேத ॥ 19.5।
0190061 பா⁴ரதshயாshய வrhஷshய நவ ேப⁴தா³nhநிஶாமய ।
0190062இnhth³ரth³வீப: கேஸமாmhshதாmhரபrhே க³ப⁴shதிமாnh ॥ 19.6।
0190071 நாக³th³வீபshததா² ெஸௗmhேயா க³nhத⁴rhவshthவத² வாண: ।
0190072அயmh  நவமshேதஷாmh th³வீப:ஸாக³ரஸmhvh’த: ॥ 19.7।
0190081 ேயாஜநாநாmh ஸஹshரmh ச th³வீேபா ऽயmh த³ேthதராth ।
0190082 rhேவ கிராதாshதிShட²nhதி பசிேம யவநா:shதி²தா: ॥ 19.8।
0190091 ph³ராம:thயா ைவயா மth◌⁴ேய ஶூth³ராச பா⁴க³ஶ: ।
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0190092இjhயாth³த⁴வணிjhயாth³ய-vh’thதிமnhேதா vhயவshதி²தா: ॥ 19.9।
0190101 ஶதth³சnhth³ரபா⁴கா³th³யா மவthபாத³நி:sh’தா: ।
0190102 ேவத³shmh’திiµகா²சாnhயா: பாயாthேராth³ப⁴வா iµேந ॥ 19.10।
0190111 நrhமதா³ஸுரமாth³யாச நth³ேயா விnhth◌⁴யவிநி:sh’தா: ।
0190112 தாபீபேயாShணீநிrhவிnhth◌⁴யா-காேவphரiµகா² நதீ:³ ॥ 19.11।
0190121 ’பாேதா³th³ப⁴வா ேயதா: தா: பாபmh ஹரnhதி யா: ।
0190122 ேகா³தா³வபீ⁴மரதீ²-kh’ShணேவNhயாதி³காshததா² ॥ 19.12।
0190131ஸயபாேதா³th³ப⁴வா நth³ய:shmh’தா: பாபப⁴யாபஹா: ।
0190132 kh’தமாலாதாmhரபrhணீ-phரiµகா² மலேயாth³ப⁴வா: ॥ 19.13।
0190141 thஸாnhth◌⁴யrhlhயாth³யா மேஹnhth³ரphரப⁴வா:shmh’தா: ।
0190142 ’lhயாமாராth³யா: ஶுkhதிமthபாத³ஸmhப⁴வா: ॥ 19.14।
0190151ஆஸாmh நth³பநth³யச ஸnhthயnhயாsh ஸஹshரஶ: ।
0190152 தாshவிேம பசால-மth◌⁴யேத³ஶாத³ேயா ஜநா: ॥ 19.15।
0190161 rhவேத³ஶாதி³காைசவ காமபநிவாந: ।
0190162 ெபௗNhTh³ரா: கŋhகா³ மக³தா⁴ தா³thயாச ஸrhவஶ: ॥ 19.16।
0190171 ததா² பராnhthயா: ெஸௗராShThரா: ஶூth³ராபீ⁴ராshததா²rh³தா:³ ।
0190172 மாகா மாலவாைசவ பாயாthரநிவாந: ॥ 19.17।
0190181 ெஸௗவீரா:ைஸnhத⁴வாபnhநா: ஶாlhவா: ஶாகலவாந: ।
0190182 மth³ராராமாshததா²mhப³Shடா:² பாரகாத³யshததா² ॥ 19.18।
0190191ஆஸாmh பிப³nhதி ஸலmh வஸnhதி ஸதாmh ஸதா³ ।
0190192ஸேமாேபதா மஹாபா⁴க³’ShடShடஜநாலா: ॥ 19.19।
0190201 வஸnhதி பா⁴ரேத வrhேஷ கா³nhயthர மஹாiµேந ।
0190202 kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கசாnhயthர ந khவசிth ॥ 19.20।
0190211 தபshதphயnhதி யதேயா ஜுவேத சாthர யjhவிந: ।
0190212 தா³நாநி சாthர தீ³யnhேத பரேலாகாrhத²மாத³ராth ॥ 19.21।
0190221 ைஷrhயjhஞேஷா ஜmh³th³வீேப ஸேத³jhயேத ।
0190222 யjhைஞrhயjhஞமேயா விShiΝரnhயth³வீேபஷு சாnhயதா² ॥ 19.22।
0190231அthராபி பா⁴ரதmh ேரShட²mh ஜmh³th³வீேப மஹாiµேந ।
0190232 யேதா  கrhம⁴ேரஷா யேதா ऽnhயா ேபா⁴க³⁴மய: ॥ 19.23।
0190241அthர ஜnhமஸஹshராmh ஸஹshைரரபி ஸthதம ।
0190242 கதா³சிlhலப⁴ேத ஜnhrhமாiνShயmh Nhயஸசயnh ॥ 19.24।
0190251 கா³யnhதி ேத³வா: கில கீ³தகாநி ।
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0190252 த⁴nhயாsh ேய பா⁴ரத⁴பா⁴ேக³ ।
0190253shவrhகா³பவrhகா³shபத³ேஹ⁴ேத ।
0190254 ப⁴வnhதி ⁴ய: ஷா மiνShயா: ॥ 19.25।
0190261 கrhமாNhயஸŋhகlhபிததthப²லாநி ।
0190262ஸnhnhயshய விShெணௗ பரமாthமேப ।
0190263அவாphய தாmh கrhமமமநnhேத ।
0190264 தshmhlhலயmh ேய thவமலா: phரயாnhதி ॥ 19.26।
0190271 ஜாநீம ேநா தthவயmh விேந ।
0190272shவrhக³phரேத³ கrhமணி ேத³ஹப³nhத⁴mh ।
0190273 phராphshயnhதி த⁴nhயா: க² ேத மiνShயா ।
0190274 ேய பா⁴ரேதேநnhth³யவிphரநா: ॥ 19.27।
0190281 நவவrhஷmh ச ேபா⁴ விphரா ஜmh³th³வீபத³mh மயா ।
0190282லேயாஜநவிshதாரmh ஸŋhேபாthகதி²தmh th³விஜா: ॥ 19.28।
0190291 ஜmh³th³வீபmh ஸமாvh’thய லேயாஜநவிshதர: ।
0190292 ேபா⁴ th³விஜா வலயாகார:shதி²த:ேராத³தி⁴rhப³: ॥ 19.29।
0200010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0200011ாேராேத³ந யதா² th³வீேபா ஜmh³ஸmhjhேஞா ऽபி⁴ேவShத: ।
0200012ஸmhேவShThய ாரiµத³தி⁴mh phலth³வீபshததா²shதி²த: ॥ 20.1।
0200021 ஜmh³th³வீபshய விshதார: ஶதஸாஹshரஸmhத: ।
0200022ஸ ஏவ th³வி³ே விphரா: phலth³வீேப ऽphதா³’த: ॥ 20.2।
0200031ஸphத ேமதா⁴திேத:² thரா: phலth³வீேபவரshய ைவ ।
0200032 ேரShட:² ஶாnhதப⁴ேயா நாம ஶிஶிரshதத³நnhதரmh ॥ 20.3।
0200041ஸுேகா²த³யshததா²நnhத:³ ஶிவ: ேமக ஏவ ச ।
0200042 th◌⁴வச ஸphதமshேதஷாmh phலth³வீேபவரா  ேத ॥ 20.4।
0200051 rhவmh ஶாnhதப⁴யmh வrhஷmh ஶிஶிரmh ஸுக²த³mh ததா² ।
0200052ஆநnhத³mh ச ஶிவmh ைசவ ேமகmh th◌⁴வேமவ ச ॥ 20.5।
0200061 மrhயாதா³காரகாshேதஷாmh ததா²nhேய வrhஷபrhவதா: ।
0200062ஸphைதவ ேதஷாmh நாமாநி ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஸthதமா: ॥ 20.6।
0200071 ேகா³ேமத³ைசவ சnhth³ரச நாரேதா³ த³nh³பி⁴shததா² ।
0200072 ேஸாமக:ஸுமநா:ைஶேலா ைவph◌⁴ராஜைசவ ஸphதம: ॥ 20.7।
0200081 வrhஷாசேலஷு ரmhேயஷு வrhேஷShேவேதஷு சாநகா: ◌⁴ ।
0200082 வஸnhதி ேத³வக³nhத⁴rhவ-ஸதா:ஸதmh phரஜா: ॥ 20.8।
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0200091 ேதஷு Nhயா ஜநபதா³ வீரா ந mhயேத ஜந: ।
0200092 நாத⁴ேயா vhயாத⁴ேயா வாபி ஸrhவகாலஸுக²mh  தth ॥ 20.9।
0200101 ேதஷாmh நth³யச ஸphைதவ வrhஷாmh  ஸiµth³ரகா:³ ।
0200102 நாமதshதா: phரவயா தா: பாபmh ஹரnhதி யா: ॥ 20.10।
0200111அiνதphதா ஶிகா²ைசவ விphராஶா thதி³வா khரiµ: ।
0200112அmh’தா ஸுkh’தா ைசவ ஸphைததாshதthர நிmhநகா:³ ॥ 20.11।
0200121 ஏேத ைஶலாshததா² நth³ய: phரதா⁴நா: கதி²தா th³விஜா: ।
0200122ுth³ரநth³யshததா²ைஶலாshதthர ஸnhதி ஸஹshரஶ: ॥ 20.12।
0200131 தா: பிப³nhதி ஸதா³’Shடா நதீ³rhஜநபதா³sh ேத ।
0200132அவஸrhபிணீ நதீ³ ேதஷாmh ந ைசேவாthஸrhபிணீ th³விஜா: ॥ 20.13।
0200141 ந ேதShவshதி கா³வshதா² ேதஷு shதா²ேநஷு ஸphதஸு ।
0200142 thேரதாக³ஸம: கால:ஸrhவைத³வ th³விேஜாthதமா: ॥ 20.14।
0200151 phலth³வீபாதி³ேக விphரா: ஶாகth³வீபாnhதிேகஷு ைவ ।
0200152 பசவrhஷஸஹshராணி ஜநா வnhthயநாமயா: ॥ 20.15।
0200161 த⁴rhமசrhவித⁴shேதஷு வrhரமவிபா⁴க³ஜ: ।
0200162 வrhச தthர சthவாரshதாnh³தா: ◌⁴ phரவதா³ வ: ॥ 20.16।
0200171ஆrhயகா:ரவைசவ விவிவா பா⁴விநச ேய ।
0200172 விphரthயைவயாshேத ஶூth³ராச iµநிஸthதமா: ॥ 20.17।
0200181 ஜmh³vh’phரமாணsh தnhமth◌⁴ேய ஸுமஹாத: ।
0200182 phலshதnhநாமஸmhjhேஞா ऽயmh phலth³வீேபா th³விேஜாthதமா: ॥ 20.18।
0200191இjhயேத தthர ப⁴க³வாmhshைதrhவrhணராrhயகாதி³பி: ◌⁴ ।
0200192 ேஸாமபீ ஜக³thshரShடா ஸrhவ:ஸrhேவவேரா ஹ: ॥ 20.19।
0200201 phலth³வீபphரமாேணந phலth³வீப:ஸமாvh’த: ।
0200202 தைத²ேவுரேஸாேத³ந பேவஷாiνகா ॥ 20.20।
0200211இthேயதth³ேவா iµநிேரShடா:² phலth³வீப உதா³’த: ।
0200212ஸŋhேேபண மயா ⁴ய: ஶாlhமலmh தmh நிேபா³த⁴த ॥ 20.21।
0200221 ஶாlhமலshேயவேரா வீேரா வShமாmhshதthஸுதா th³விஜா: ।
0200222 ேதஷாmh  நாம ஸmhjhஞாநி ஸphதவrhஷாணி தாநி ைவ ॥ 20.22।
0200231 ேவேதா ऽத²ஹதைசவ ேதா ேராதshததா² ।
0200232ைவth³ேதா மாநஸைசவ ஸுphரப⁴ச th³விேஜாthதமா: ॥ 20.23।
0200241 ஶாlhமநச ஸiµth³ேரா ऽெஸௗ th³வீேபேநுரேஸாத³க: ।
0200242 விshதாராth³th³வி³ேணநாத²ஸrhவத:ஸmhvh’த:shதி²த: ॥ 20.24।

94 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0200251 தthராபி பrhவதா:ஸphத விjhேஞயா ரthநேயாநய: ।
0200252 வrhஷாபி⁴vhயஜகாshேத  ததா²ஸphைதவ நிmhநகா:³ ॥ 20.25।
0200261iµத³ேசாnhநதைசவ th’தீயsh ப³லாஹக: ।
0200262 th³ேராே யthர மெஹௗஷth◌⁴ய:ஸ சrhேதா² மத⁴ர: ॥ 20.26।
0200271 கŋhகsh பசம:ஷShேடா² மஷ:ஸphதமshததா² ।
0200272 கth³மாnhபrhவதவர:ஸnhநாமாnhயேதா th³விஜா: ॥ 20.27।
0200281 ேராணீ ேதாயா விth’Sh ச சnhth³ரா ஶுkhரா விேமாசநீ ।
0200282 நிvh’thதி:ஸphத தாஸாmh shmh’தாshதா: பாபஶாnhதிதா:³ ॥ 20.28।
0200291 ேவதmh ச ேலாதmh ைசவ தmh ஹதmh ததா² ।
0200292ைவth³தmh மாநஸmh ைசவ ஸுphரப⁴mh நாம ஸphதமmh ॥ 20.29।
0200301ஸphைததாநி  வrhஷாணி சாrhவrhNhயதாநி ச ।
0200302 வrhச ஶாlhமேல ேய ச வஸnhthேயஷு th³விேஜாthதமா: ॥ 20.30।
0200311 கபிலாசா: பீதா: kh’Shைசவ ph’த²khph’த²kh ।
0200312 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராைசவ யஜnhதி தmh ॥ 20.31।
0200321 ப⁴க³வnhதmh ஸமshதshய விShiΝமாthமாநமvhயயmh ।
0200322 வா⁴தmh மக²ேரShைட²rhயjhவாேநா யjhஞஸmhshதி²தmh ॥ 20.32।
0200331 ேத³வாநாமthர ஸாnhநிth◌⁴யமதீவ ஸுமேநாஹேர ।
0200332 ஶாlhமச மஹாvh’ோ நாமநிrhvh’thதிகாரக: ॥ 20.33।
0200341 ஏஷ th³வீப:ஸiµth³ேரண ஸுேராேத³ந ஸமாvh’த: ।
0200342 விshதாராchசா²lhமேலைசவ ஸேமந  ஸமnhதத: ॥ 20.34।
0200351ஸுேராத³க: பvh’த:ஶth³வீேபந ஸrhவத: ।
0200352 ஶாlhமலshய  விshதாராth³th³வி³ேணந ஸமnhதத: ॥ 20.35।
0200361 jhேயாதிShமத:ஶth³வீேப ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh தshய thரகாnh ।
0200362 உth³பி⁴ேதா³ ேவiΝமாmhைசவ shைவரேதா² ரnhத⁴ேநா th◌⁴’தி: ॥ 20.36।
0200371 phரபா⁴கேரா ऽத² கபிலshதnhநாmhநா வrhஷபth³த⁴தி: ।
0200372 தshயாmh வஸnhதி மiνைஜ:ஸஹ ைத³ேதயதா³நவா: ॥ 20.37।
0200381 தைத²வ ேத³வக³nhத⁴rhவா யகிmhஷாத³ய: ।
0200382 வrhshதthராபி சthவாேரா நிஜாiνShடா²நதthபரா: ॥ 20.38।
0200391 த³ந: ஶுShண:shேநஹா மாnhத³ஹாச th³விேஜாthதமா: ।
0200392 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராசாiνkhரேமாதி³தா: ॥ 20.39।
0200401 யேதா²khதகrhமகrhth’thவாthshவாதி⁴காரயாய ேத ।
0200402 தthர ேத  ஶth³வீேப ph³ரமபmh ஜநாrhத³நmh ॥ 20.40।
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0200411 யஜnhத:பயnhthkh³ரமதி⁴காரப²லphரத³mh ।
0200412 விth³ேமா ேஹமைஶலச th³திமாnhShமாmhshததா² ॥ 20.41।
0200421ேஶஶேயா ஹைசவ ஸphதேமா மnhத³ராசல: ।
0200422 வrhஷாசலாsh ஸphைதேத th³வீேப தthர th³விேஜாthதமா: ॥ 20.42।
0200431 நth³யச ஸphத தாஸாmh  வேய நாமாnhயiνkhரமாth ।
0200432⁴தபாபா ஶிவா ைசவ பவிthரா ஸmhமதிshததா² ॥ 20.43।
0200441 விth³த³mhேபா⁴ ம சாnhயா ஸrhவபாபஹராshthவிமா: ।
0200442அnhயா:ஸஹshரஶshதthர ுth³ரநth³யshததா²சலா: ॥ 20.44।
0200451ஶth³வீேப ஶshதmhப:³ஸmhjhஞயா தshய தthshmh’தmh ।
0200452 தthphரமாேணந ஸ th³வீேபா kh◌⁴’ேதாேத³ந ஸமாvh’த: ॥ 20.45।
0200461 kh◌⁴’ேதாத³ச ஸiµth³ேரா ைவ khெரௗசth³வீேபந ஸmhvh’த: ।
0200462 khெரௗசth³வீேபா iµநிேரShடா:² யதாmh சாபேரா மஹாnh ॥ 20.46।
0200471ஶth³வீபshய விshதாராth³th³வி³ே யshய விshதர: ।
0200472 khெரௗசth³வீேப th³திமத: thரா:ஸphத மஹாthமந: ॥ 20.47।
0200481 தnhநாமாநி ச வrhஷாணி ேதஷாmh சkhேர மஹாமநா: ।
0200482ஶேகா³ மnhத³க³ேசாShண: பீவேரா ऽதா²nhத⁴காரக: ॥ 20.48।
0200491iµநிச ³nh³பி⁴ைசவ ஸphைதேத தthஸுதா th³விஜா: ।
0200492 தthராபி ேத³வக³nhத⁴rhவ-ேஸவிதா:ஸுமேநாரமா: ॥ 20.49।
0200501 வrhஷாசலா iµநிேரShடா²shேதஷாmh நாமாநி ேபா⁴ th³விஜா: ।
0200502 khெரௗசச வாமநைசவ th’தீயசாnhத⁴காரக: ॥ 20.50।
0200511 ேத³வvhரேதா த⁴மைசவ ததா²nhய: Nhட³கவாnh ।
0200512 ³nh³பி⁴ச மஹாைஶேலா th³வி³shேத பரshபரmh ॥ 20.51।
0200521 th³வீபாth³th³வீேபஷு ேய ைஶலாshததா² th³வீபாநி ேத ததா² ।
0200522 வrhேஷShேவேதஷு ரmhேயஷு வrhஷைஶலவேரஷு ச ॥ 20.52।
0200531 நிவஸnhதி நிராதŋhகா:ஸஹ ேத³வக³ண: phரஜா: ।
0200532 Shகலா Shகரா த⁴nhயாshேத kh²யாதாச th³விேஜாthதமா: ॥ 20.53।
0200541 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராசாiνkhரேமாதி³தா: ।
0200542 தthர நth³ேயா iµநிேரShடா² யா: பிப³nhதி  ேத ஸதா³ ॥ 20.54।
0200551ஸphத phரதா⁴நா: ஶதஶshததா²nhயா:ுth³ரநிmhநகா:³ ।
0200552 ெகௗ³ iµth³வதீ ைசவ ஸnhth◌⁴யா ராthrhமேநாஜவா ॥ 20.55।
0200561 kh²யாதிச Nhட³கா ச ஸphைததா வrhஷநிmhநகா:³ ।
0200562 தthராபி வrhணrhப⁴க³வாnhShகராth³ையrhஜநாrhத³ந: ॥ 20.56।
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0200571 th◌⁴யாநேயாைக³ th³ரப ஈjhயேத யjhஞஸnhநிெதௗ⁴ ।
0200572 khெரௗசth³வீப:ஸiµth³ேரண த³தி⁴மNhேடா³த³ேகந  ॥ 20.57।
0200581ஆvh’த:ஸrhவத: khெரௗச-th³வீபlhேயந மாநத: ।
0200582 த³தி⁴மNhேடா³த³கசாபி ஶாகth³வீேபந ஸmhvh’த: ॥ 20.58।
0200591 khெரௗசth³வீபshய விshதார-th³வி³ேணந th³விேஜாthதமா: ।
0200592 ஶாகth³வீேபவரshயாபி ப⁴vhயshய ஸுமஹாthமந: ॥ 20.59।
0200601ஸphைதவ தநயாshேதஷாmh த³ெதௗ³ வrhஷாணி ஸphத ஸ: ।
0200602 ஜலத³ச மாரச ஸுமாேரா மநீரக: ॥ 20.60।
0200611ஸேமாத³ச ேமாதா³கி:ஸphதமச மஹாth³ம: ।
0200612 தthஸmhjhஞாnhேயவ தthராபி ஸphத வrhஷாNhயiνkhரமாth ॥ 20.61।
0200621 தthராபி பrhவதா:ஸphத வrhஷவிchேச²த³காரகா: ।
0200622 rhவshதthேராத³யகி³rhஜலதா⁴ரshததா²பர: ॥ 20.62।
0200631 ததா²ைரவதக: யாமshதைத²வாmhேபா⁴கி³rhth³விஜா: ।
0200632ஆshதிேகயshததா² ரmhய: ேகஸ பrhவேதாthதம: ॥ 20.63।
0200641 ஶாகசாthர மஹாvh’:th³த⁴க³nhத⁴rhவேஸவித: ।
0200642 யthபththரவாதஸmhshபrhஶாதா³லாேதா³ ஜாயேத பர: ॥ 20.64।
0200651 தthர Nhயா ஜநபதா³சாrhவrhNhயஸமnhவிதா: ।
0200652 நிவஸnhதி மஹாthமாேநா நிராதŋhகா நிராமயா: ॥ 20.65।
0200661 நth³யசாthர மஹாNhயா:ஸrhவபாபப⁴யாபஹா: ।
0200662ஸுமா மா ச நநீ ேரiΝகா ச யா ॥ 20.66।
0200671இுச ேத⁴iνகா ைசவ க³ப⁴shதீ ஸphத ததா² ।
0200672அnhயாshthவதஶshதthர ுth³ரநth³ேயா th³விேஜாthதமா: ॥ 20.67।
0200681 மத⁴ராshததா²ஸnhதி ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
0200682 தா: பிப³nhதி iµதா³ khதா ஜலதா³தி³ஷு ேய shதி²தா: ॥ 20.68।
0200691 வrhேஷஷு ேய ஜநபதா³சrhதா²rhத²ஸமnhவிதா: ।
0200692 நth³யசாthர மஹாNhயா:shவrhகா³த³ph◌⁴ேயthய ேமதி³நீmh ॥ 20.69।
0200701 த⁴rhமஹாநிrhந ேதShவshதி ந ஸmhஹrhேஷா ந ஶுkhததா² ।
0200702 மrhயாதா³vhthkhரமசாபி ேதஷு ேத³ேஶஷு ஸphதஸு ॥ 20.70।
0200711 மகா³ச மாக³தா⁴ைசவ மாநஸா மnhத³கா³shததா² ।
0200712 மகா³ ph³ராமண⁴யிShடா² மாக³தா:◌⁴ thயாsh ேத ॥ 20.71।
0200721ைவயாsh மாநஸாshேதஷாmh ஶூth³ரா jhேஞயாsh மnhத³கா:³ ।
0200722 ஶாகth³வீேப shதி²ைதrhவிShiΝ:ஸூrhயபத⁴ேரா ஹ: ॥ 20.72।
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0200731 யேதா²khைதjhயேத ஸmhயkhகrhமபி⁴rhநியதாthமபி:◌⁴ ।
0200732 ஶாகth³வீபshதேதா விphரா:ேராேத³ந ஸமnhதத: ॥ 20.73।
0200741 ஶாகth³வீபphரமாேணந வலேயேநவ ேவShத: ।
0200742ராph³தி: ◌⁴ ஸrhவேதா விphரா: Shகராkh²ேயந ேவShத: ॥ 20.74।
0200751 th³வீேபந ஶாகth³வீபாth th³வி³ேணந ஸமnhதத: ।
0200752 Shகேர ஸவநshயாபி மஹாவீேதா ऽப⁴வthஸுத: ॥ 20.75।
0200761 தா⁴தகிச தேயாshதth³வth³th³ேவ வrhேஷ நாமஸmhjhஞிேத ।
0200762 மஹாவீதmh தைத²வாnhயth³தா⁴தகீக²Nhட³ஸmhjhஞிதmh ॥ 20.76।
0200771 ஏகசாthர மஹாபா⁴கா:³ phரkh²யாேதா வrhஷபrhவத: ।
0200772 மாநேஸாthதரஸmhjhேஞா ைவ மth◌⁴யேதா வலயாkh’தி: ॥ 20.77।
0200781 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி ஊrhth◌⁴வmh பசாஶ³chch²த: ।
0200782 தாவேத³வ ச விshதீrhண:ஸrhவத: பமNhட³ல: ॥ 20.78।
0200791 Shகரth³வீபவலயmh மth◌⁴ேயந விப⁴ஜnhநிவ ।
0200792shதி²ேதா ऽெஸௗ ேதந விchசி²nhநmh ஜாதmh வrhஷth³வயmh  தth ॥ 20.79।
0200801 வலயாகாரேமைககmh தேயாrhமth◌⁴ேய மஹாகி³: ।
0200802 த³ஶவrhஷஸஹshராணி தthர வnhதி மாநவா: ॥ 20.80।
0200811 நிராமயா விேஶாகாச ராக³th³ேவஷவிவrhதா: ।
0200812அத⁴ேமாthதெமௗ ந ேதShவாshதாmh ந வth◌⁴யவத⁴ெகௗ th³விஜா: ॥ 20.81।
0200821 ேநrhShயாஸூயா ப⁴யmh ேராேஷா ேதா³ேஷா ேலாபா⁴தி³கmh ந ச ।
0200822 மஹாவீதmh ப³rhவrhஷmh தா⁴தகீக²Nhட³மnhதத: ॥ 20.82।
0200831 மாநேஸாthதரைஶலshய ேத³வைத³thயாதி³ேஸவிதmh ।
0200832ஸthயாnh’ேத ந தthராshதாmh th³வீேப Shகரஸmhjhஞிேத ॥ 20.83।
0200841 ந தthர நth³ய:ைஶலா வா th³வீேப வrhஷth³வயாnhவிேத ।
0200842 lhயேவஷாsh மiνஜா ேத³ைவshதthைரகபிண: ॥ 20.84।
0200851 வrhரமாசாரநmh த⁴rhமாஹரணவrhதmh ।
0200852 thரயீவாrhthதாத³Nhட³நீதி-ஶுஷாரதmh ச தth ॥ 20.85।
0200861 வrhஷth³வயmh தேதா விphரா ெபௗ⁴மshவrhேகா³ ऽயiµthதம: ।
0200862ஸrhவshய ஸுக²த:³ காேலா ஜராேராக³விவrhத: ॥ 20.86।
0200871 Shகேர தா⁴தகீக²Nhேட³ மஹாவீேத ச ைவ th³விஜா: ।
0200872 nhயkh³ேராத:◌⁴ Shகரth³வீேப ph³ரமண:shதா²நiµthதமmh ॥ 20.87।
0200881 தshnhநிவஸதி ph³ரமா jhயமாந:ஸுராஸுைர: ।
0200882shவா³த³ேகேநாத³தி⁴நா Shகர: பேவShத: ॥ 20.88।
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0200891ஸேமந Shகரshையவ விshதாராnhமNhட³லாthததா² ।
0200892 ஏவmh th³வீபா:ஸiµth³ைரsh ஸphத ஸphதபி⁴ராvh’தா: ॥ 20.89।
0200901 th³வீபைசவ ஸiµth³ரச ஸமாெநௗ th³வி³ெணௗ பெரௗ ।
0200902 பயாmh ஸrhவதா³ஸrhவ-ஸiµth³ேரஷு ஸமாநி ைவ ॥ 20.90।
0200911 nhநாதிkhததா ேதஷாmh கதா³சிnhைநவ ஜாயேத ।
0200912shதா²shத²மkh³நிஸmhேயாகா³³th³ேரகி ஸலmh யதா² ॥ 20.91।
0200921 தேத²nh³vh’th³ெதௗ⁴ ஸலமmhேபா⁴ெதௗ⁴ iµநிஸthதமா: ।
0200922அnhநாநதிkhதாச வrhத⁴nhthயாேபா ரஸnhதி ச ॥ 20.92।
0200931 உத³யாshதமேந thவிnhேதா:³ பேயா: ஶுkhலkh’Shணேயா: ।
0200932 த³ேஶாthதராணி பைசவ அŋh³லாநாmh ஶதாநி ச ॥ 20.93।
0200941அபாmh vh’th³தி⁴ெயௗ th³’Shெடௗ ஸாiµth³mh th³விேஜாthதமா: ।
0200942 ேபா⁴ஜநmh Shகரth³வீேப தthர shவயiµபshதி²தmh ॥ 20.94।
0200951 ⁴ஜnhதி ஷTh³ரஸmh விphரா: phரஜா:ஸrhவா:ஸைத³வ  ।
0200952shவா³த³கshய பேதா th³’யேத ேலாகஸmhshதி²தி: ॥ 20.95।
0200961 th³வி³ காசநீ ⁴:ஸrhவஜnhவிவrhதா ।
0200962 ேலாகாேலாகshதத:ைஶேலா ேயாஜநாதவிshth’த: ॥ 20.96।
0200971 உchch²ரேயபி தாவnhதி ஸஹshராNhயாவேலா ஸ: ।
0200972 ததshதம:ஸமாvh’thய தmh ைஶலmh ஸrhவத:shதி²தmh ॥ 20.97।
0200981 தமசாNhட³கடாேஹந ஸமnhதாthபேவShதmh ।
0200982 பசாஶthேகாவிshதாரா ேஸயiµrhவீ th³விேஜாthதமா: ॥ 20.98।
0200991ஸைஹவாNhட³கடாேஹந ஸth³வீபா ஸமத⁴ரா ।
0200992 ேஸயmh தா⁴th விதா⁴th ச ஸrhவ⁴த³தி⁴கா ।
0200993ஆதா⁴ர⁴தா ஜக³தாmh ஸrhேவஷாmh ஸா th³விேஜாthதமா: ॥ 20.99।
0210010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0210011 விshதார ஏஷ கதி²த: ph’தி²vhயா iµநிஸthதமா: ।
0210012ஸphததிsh ஸஹshராணி த³chch²ராேயா ऽபி கth²யேத ॥ 21.1।
0210021 த³ஶஸாஹshரேமைககmh பாதாலmh iµநிஸthதமா: ।
0210022அதலmh விதலmh ைசவ நிதலmh ஸுதலmh ததா² ॥ 21.2।
0210031 தலாதலmh ரஸாதலmh பாதாலmh சாபி ஸphதமmh ।
0210032 kh’Sh ஶுkhலா பீதா ஶrhகரா ைஶலகாசநீ ॥ 21.3।
0210041 ⁴மேயா யthர விphேரnhth³ரா வரphராஸாத³ேஶாபி⁴தா: ।
0210042 ேதஷு தா³நவைத³ேதயஜாதய: ஶதஶ:shதி²தா: ॥ 21.4।
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0210051 நாகா³நாmh ச மஹாŋhகா³நாmh jhஞாதயச th³விேஜாthதமா: ।
0210052shவrhேலாகாத³பி ரmhயாணி பாதாலாநீதி நாரத:³ ॥ 21.5।
0210061 phராஹ shவrhக³ஸேதா³மth◌⁴ேய பாதாேலph◌⁴ேயா க³ேதா தி³வmh ।
0210062ஆலாத³காண: ஶுph◌⁴ரா மணேயா யthர ஸுphரபா: ◌⁴ ॥ 21.6।
0210071 நாகா³ப⁴ரண⁴ஷாச பாதாலmh ேகந தthஸமmh ।
0210072ைத³thயதா³நவகnhயாபி⁴தேசதச ேஶாபி⁴ேத ॥ 21.7।
0210081 பாதாேல கshய ந phதிrhவிiµkhதshயாபி ஜாயேத ।
0210082 தி³வாrhகரமேயா யthர phரபா⁴shதnhவnhதி நாதபmh ॥ 21.8।
0210091 ஶஶிநச ந ஶீதாய நிஶி th³ேயாதாய ேகவலmh ।
0210092 ப⁴யேபா⁴jhயமஹாபாந-மத³மthைதச ேபா⁴கி³பி: ◌⁴ ॥ 21.9।
0210101 யthர ந jhஞாயேத காேலா க³ேதா ऽபி த³iνஜாதி³பி:◌⁴ ।
0210102 வநாநி நth³ேயா ரmhயாணி ஸராmh கமலாகரா: ॥ 21.10।
0210111 mhshேகாகிலாதி³லாபாச மேநாjhஞாnhயmhப³ராணி ச ।
0210112 ⁴ஷnhயதிரmhயாணி க³nhதா⁴th³யmh சாiνேலபநmh ॥ 21.11।
0210121 வீேவiΝmh’த³ŋhகா³நாmh நி:shவநாச ஸதா³ th³விஜா: ।
0210122 ஏதாnhயnhயாநி ரmhயாணி பா⁴kh³யேபா⁴kh³யாநி தா³நைவ: ॥ 21.12।
0210131ைத³thேயாரைக³ச ⁴jhயnhேத பாதாலாnhதரேகா³சைர: ।
0210132 பாதாலாநாமத⁴சாshேத விShேrhயா தாம தiν: ॥ 21.13।
0210141 ேஶஷாkh²யா யth³³nhவkhmh ந ஶkhதா ைத³thயதா³நவா: ।
0210142 ேயா ऽநnhத: பTh²யேத th³ைத⁴rhேத³வேத³வrhத: ॥ 21.14।
0210151ஸஹshரஶிரஸா vhயkhத:shவshதிகாமல⁴ஷண: ।
0210152 ப²மணிஸஹshேரண ய:ஸ விth³ேயாதயnhதி³ஶ: ॥ 21.15।
0210161ஸrhவாnhகேராதி நிrhவீrhயாnhதாய ஜக³ேதா ऽஸுராnh ।
0210162 மதா³⁴rhணிதேநthேரா ऽெஸௗ ய:ஸைத³ைவகNhட³ல: ॥ 21.16।
0210171 கி shரkh³த⁴ேரா பா⁴தி ஸாkh³நிேவத இவாசல: ।
0210172 நீலவாஸா மேதா³thkhத: ேவதஹாேராபேஶாபி⁴த: ॥ 21.17।
0210181ஸாph◌⁴ரக³ŋhகா³phரபாேதா ऽெஸௗ ைகலாஸாth³ேவாthதம: ।
0210182லாŋhக³லாஸkhதஹshதாkh³ேரா பி³ph◌⁴ரnhiµஶலiµthதமmh ॥ 21.18।
0210191 உபாshயேத shவயmh காnhthயா ேயா வாNhயா ச rhதயா ।
0210192 கlhபாnhேத யshய வkhthேரph◌⁴ேயா விஷாநலஶிேகா²jhjhவல: ॥ 21.19।
0210201ஸŋhகrhஷthமேகா th³ேரா நிShkhரmhயாthதி ஜக³ththரயmh ।
0210202ஸ பி³ph◌⁴ரchசி²க²⁴தமேஶஷmhதிமNhட³லmh ॥ 21.20।
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0210211ஆshேத பாதாலலshத:² ேஶேஷா ऽேஶஷஸுராrhசித: ।
0210212 தshய வீrhயmh phரபா⁴வச shவபmh பேமவ ச ॥ 21.21।
0210221 ந வrhணயிmh ஶkhயmh jhஞாmh வா thத³ைஶரபி ।
0210222 யshையஷா ஸகலா ph’th²வீ ப²மணிஶிகா² ॥ 21.22।
0210231ஆshேத ஸுமமாேலவ கshதth³வீrhயmh வதி³Shயதி ।
0210232 யதா³ விjh’mhப⁴ேத ऽநnhேதா மதா³⁴rhணிதேலாசந: ॥ 21.23।
0210241 ததா³ சலதி ⁴ேரஷா ஸாth³ேதாயாதி⁴காநநா ।
0210242 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:th³தா: ◌⁴ கிnhநேராரக³வார: ॥ 21.24।
0210251 நாnhதmh ³நாmh க³chச²nhதி தேதா ऽநnhேதா ऽயமvhயய: ।
0210252 யshய நாக³வ⁴ஹshைதrhலாபிதmh ஹசnhத³நmh ॥ 21.25।
0210261iµஹு: வாஸாநிலாயshதmh யாதி தி³khபடவாஸதாmh ।
0210262 யமாராth◌⁴ய ராணrhrhக³rhேகா³ jhேயாதீmh தththவத: ॥ 21.26।
0210271 jhஞாதவாnhஸகலmh ைசவ நிthதப²தmh ப²லmh।
0210272 ேதேநயmh நாக³வrhேயண ஶிரஸா விth◌⁴’தா ம ।
0210273 பி³ப⁴rhதி ஸகலாmhlhேலாகாnhஸேத³வாஸுரமாiνஷாnh ॥ 21.27।
0220010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0220011 ததசாநnhதரmh விphரா நரகா ெரௗரவாத³ய: ।
0220012 பாபிேநா ேயஷு பாthயnhேத தாஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ॥ 22.1।
0220021 ெரௗரவ: ெஶௗகேரா ேராத⁴shதாேநா விஶஸநshததா² ।
0220022 மஹாjhவாலshதphதTh³ேயா மஹாேலாேபா⁴ விேமாஹந: ॥ 22.2।
0220031 தி⁴ராnhேதா⁴ வஸாதphத: kh’ஶ: kh’ேபா⁴ஜந: ।
0220032அபththரவநmh kh’Shே லாலாப⁴ச தா³ண: ॥ 22.3।
0220041 ததா² யவஹ: பாேபா வநிjhவாேலா யத:◌⁴ஶிரா: ।
0220042ஸத³mhஶ: kh’Shணஸூthரச தமசாவீசிேரவ ச ॥ 22.4।
0220051 வேபா⁴ஜேநா ऽதா²phரதிShேடா²ம-ஆவீசிச ததா²பர: ।
0220052இthேயவமாத³யசாnhேய நரகா ph◌⁴’ஶதா³: ॥ 22.5।
0220061 யமshய விஷேய ேகா⁴ரா: ஶshthராkh³நிவிஷத³rhஶிந: ।
0220062 பதnhதி ேயஷு ஷா: பாபகrhமரதாச ேய ॥ 22.6।
0220071டஸா ததா²ஸmhயkhபபாேதந ேயா வேத³th ।
0220072 யசாnhயத³nh’தmh வkhதி ஸ நேரா யாதி ெரௗரவmh ॥ 22.7।
0220081 ph◌⁴ணஹா ரஹnhதா ச ேகா³kh◌⁴நச iµநிஸthதமா: ।
0220082 யாnhதி ேத ெரௗரவmh ேகா⁴ரmh யேசாchch²வாஸநிேராத⁴க: ॥ 22.8।
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0220091ஸுராேபா ph³ரமஹா ஹrhதா ஸுவrhணshய ச ஶூகேர ।
0220092 phரயாதி நரேக யச ைத:ஸmhஸrhக³iµைபதி ைவ ॥ 22.9।
0220101 ராஜnhயைவயஹா ைசவ தைத²வ ³தlhபக:³ ।
0220102 தphதmhேப⁴ shவsh’கா³ ஹnhதி ராஜப⁴டmh ச ய: ॥ 22.10।
0220111 மாth◌⁴வீவிkhரயkh’nhவth◌⁴யபால: ேகஸரவிkhரயீ ।
0220112 தphதேலாேஹ பதnhthேயேத யச ப⁴khதmh பthயேஜth ॥ 22.11।
0220121ஸுதாmh shiνஷாmh சாபி க³thவா மஹாjhவாேல நிபாthயேத ।
0220122அவமnhதா ³mh ேயா யசாkhேராShடா நராத⁴ம: ॥ 22.12।
0220131 ேவத³³ஷயிதா யச ேவத³விkhரயகச ய: ।
0220132அக³mhயகா³ யச shயாthேத யாnhதி ஶப³லmh th³விஜா: ॥ 22.13।
0220141 ெசௗேரா விேமாேஹ பததி மrhயாதா³³ஷகshததா² ।
0220142 ேத³வth³விஜபிth’th³ேவShடா ரthந³ஷயிதா ச ய: ॥ 22.14।
0220151ஸ யாதி kh’ப⁴ேய ைவ kh’ேஶ  ³Shkh’th ।
0220152 பிth’ேத³வாதிதீ²nhயsh பrhயநாதி நராத⁴ம: ॥ 22.15।
0220161லாலாப⁴ேய ஸ யாthkh³ேர ஶரகrhதா ச ேவத⁴ேக ।
0220162 கேராதி கrhணிேநா யச யச க²Th³கா³தி³kh’nhநர: ॥ 22.16।
0220171 phரயாnhthேயேத விஶஸேந நரேக ph◌⁴’ஶதா³ேண ।
0220172அஸthphரதிkh³ரதா ச நரேக யாthயேதா⁴iµேக² ॥ 22.17।
0220181அயாjhயயாஜகshதthர ததா² நthரஸூசக: ।
0220182 kh’ேய நரைசேகா யாதி Shடாnhந⁴khஸதா³ ॥ 22.18।
0220191லாாமாmhஸரஸாநாmh ச திலாநாmh லவணshய ச ।
0220192 விkhேரதா ph³ராமே யாதி தேமவ நரகmh th³விஜா: ॥ 22.19।
0220201 மாrhஜாரkhடchசா²க³-வவராஹவிஹŋhக³மாnh ।
0220202 ேபாஷயnhநரகmh யாதி தேமவ th³விஜஸthதமா: ॥ 22.20।
0220211 ரŋhேகா³பவீ ைகவrhத:Nhடா³ஶீ க³ரத³shததா² ।
0220212ஸூசீ மாகைசவ பrhவகா³ ச ேயா th³விஜ: ॥ 22.21।
0220221அகா³ரதா³ thரkh◌⁴ந: ஶநிkh³ராமயாஜக: ।
0220222 தி⁴ராnhேத⁴ பதnhthேயேத ேஸாமmh விkhணேத ச ேய ॥ 22.22।
0220231 ம⁴ஹா kh³ராமஹnhதா ச யாதி ைவதரணீmh நர: ।
0220232 ேரத:பாநாதி³கrhதாேரா மrhயாதா³ேப⁴தி³நச ேய ॥ 22.23।
0220241 ேத kh’chch²ேர யாnhthயெஶௗசாச ஹகாவிநச ேய ।
0220242அபththரவநmh யாதி வநchேச²தீ³ vh’ைத²வ ய: ॥ 22.24।
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0220251ஔரph◌⁴கா mh’க³vhயாதா⁴ வநிjhவாேல பதnhதி ைவ ।
0220252 யாnhதி தthைரவ ேத விphரா யசாபாேகஷு வநித:³ ॥ 22.25।
0220261 vhரேதாபேலாபேகா யச shவாரமாth³விchதச ய: ।
0220262ஸnhத³mhஶயாதநாமth◌⁴ேய பததshதாபா⁴வபி ॥ 22.26।
0220271 தி³வா shவphேநஷு shயnhத³nhேத ேய நரா ph³ரமசாண: ।
0220272 thைரரth◌⁴யாபிதா ேய  ேத பதnhதி வேபா⁴ஜேந ॥ 22.27।
0220281 ஏேத சாnhேய ச நரகா: ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
0220282 ேயஷு ³Shkh’தகrhமாண: பchயnhேத யாதநாக³தா: ॥ 22.28।
0220291 தைத²வ பாபாnhேயதாநி ததா²nhயாநி ஸஹshரஶ: ।
0220292 ⁴jhயnhேத ஜாதிைஷrhநரகாnhதரேகா³சைர: ॥ 22.29।
0220301 வrhரமவிth³த⁴mh ச கrhம rhவnhதி ேய நரா: ।
0220302 கrhம மநஸா வாசா நிரேயஷு பதnhதி ேத ॥ 22.30।
0220311அத: ◌⁴ஶிேராபி⁴rhth³’யnhேத நாரைகrhதி³வி ேத³வதா: ।
0220312 ேத³வாசாேதா⁴iµகா²nhஸrhவாநத: ◌⁴ பயnhதி நாரகாnh ॥ 22.31।
0220321shதா²வரா: kh’மேயா ऽjhவாச பண: பஶேவா நரா: ।
0220322 தா⁴rhகாshthத³ஶாshதth³வnhேமாணச யதா²khரமmh ॥ 22.32।
0220331ஸஹshரபா⁴க:³ phரத²மாth³th³விதீேயா ऽiνkhரமாthததா² ।
0220332ஸrhேவ ேயேத மஹாபா⁴கா³ யாவnhiµkhதிஸமாரயா: ॥ 22.33।
0220341 யாவnhேதா ஜnhதவ:shவrhேக³ தாவnhேதா நரெகௗகஸ: ।
0220342 பாபkh’th³யாதி நரகmh phராயசிthதபராŋhiµக:² ॥ 22.34।
0220351 பாபாநாமiνபாணி phராயசிthதாநி யth³யதா² ।
0220352 ததா² தைத²வ ஸmhshmh’thய phேராkhதாநி பரமrhபி:◌⁴ ॥ 22.35।
0220361 பாேப ³ணி ³ணி shவlhபாnhயlhேப ச தth³வித:³ ।
0220362 phராயசிthதாநி விphேரnhth³ரா ஜ:³shவாயmh⁴வாத³ய: ॥ 22.36।
0220371 phராயசிthதாnhயேஶஷாணி தப:கrhமாthமகாநி ைவ ।
0220372 யாநி ேதஷாமேஶஷாmh kh’Shiνshமரணmh பரmh ॥ 22.37।
0220381 kh’ேத பாேப ऽiνதாேபா ைவ யshய mhஸ: phரஜாயேத ।
0220382 phராயசிthதmh  தshையகmh ஹஸmhshமரணmh பரmh ॥ 22.38।
0220391 phராதrhநிஶி ததா²ஸnhth◌⁴யா-மth◌⁴யாநாதி³ஷு ஸmhshமரnh ।
0220392 நாராயணமவாphேநாதி ஸth³ய: பாபயாnhநர: ॥ 22.39।
0220401 விShiΝஸmhshமரthண-ஸமshதkhேலஶஸசய: ।
0220402iµkhதிmh phரயாதி ேபா⁴ விphரா விShேshதshயாiνகீrhதநாth ॥ 22.40।
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0220411 வாஸுேத³ேவ மேநா யshய ஜபேஹாமாrhசநாதி³ஷு ।
0220412 தshயாnhதராேயா விphேரnhth³ரா ேத³ேவnhth³ரthவாதி³கmh ப²லmh ॥ 22.41।
0220421 khவ நாகph’Shட²க³மநmh நராvh’thதிலணmh ।
0220422 khவ ஜேபா வாஸுேத³ேவதி iµkhதிபீ³ஜமiνthதமmh ॥ 22.42।
0220431 தshமாத³ஹrhநிஶmh விShiΝmh ஸmhshமரnhேஷா th³விஜ: ।
0220432 ந யாதி நரகmh ஶுth³த:◌⁴ ஸŋhகி²லபாதக: ॥ 22.43।
0220441 மந:phதிகர:shவrhேகா³ நரகshதth³விபrhயய: ।
0220442 நரகshவrhக³ஸmhjhேஞ ைவ பாபNhேய th³விேஜாthதமா: ॥ 22.44।
0220451 வshthேவகேமவ :³கா²ய ஸுகா²ேயrhShேயாத³யாய ச ।
0220452 ேகாபாய ச யதshதshமாth³வsh :³கா²thமகmh த: ॥ 22.45।
0220461 தேத³வ phதேய ⁴thவா நrh:³கா²ய ஜாயேத ।
0220462 தேத³வ ேகாபாலயத: phரஸாதா³ய ச ஜாயேத ॥ 22.46।
0220471 தshமாth³:³கா²thமகmh நாshதி ந ச கிசிthஸுகா²thமகmh ।
0220472 மநஸ: பேமா ऽயmh ஸுக²:³கா²தி³லண: ॥ 22.47।
0220481 jhஞாநேமவ பரmh ph³ரமா-jhஞாநmh ப³nhதா⁴ய ேசShயேத ।
0220482 jhஞாநாthமகத³mh விவmh ந jhஞாநாth³விth³யேத பரmh ॥ 22.48।
0220491 விth³யாவிth³ேய  ேபா⁴ விphரா jhஞாநேமவாவதா⁴rhயதாmh ।
0220492 ஏவேமதth³மயாkh²யாதmh ப⁴வதாmh மNhட³லmh ⁴வ: ॥ 22.49।
0220501 பாதாலாநி ச ஸrhவாணி தைத²வ நரகா th³விஜா: ।
0220502ஸiµth³ரா: பrhவதாைசவ th³வீபா வrhஷாணி நிmhநகா:³ ।
0220503ஸŋhேபாthஸrhவமாkh²யாதmh கிmh ⁴ய: ேராchச²த² ॥ 22.50।
0230010iµநய ஊ:
0230011 கதி²தmh ப⁴வதா ஸrhவமshமாகmh ஸகலmh ததா² ।
0230012 ⁴வrhேலாகாதி³காmhlhேலாகாேராchசா²மேஹ வயmh ॥ 23.1।
0230021 தைத²வ kh³ரஹஸmhshதா²நmh phரமாநி யதா² ததா² ।
0230022ஸமாசவ மஹாபா⁴க³ யதா²வlhேலாமஹrhஷண ॥ 23.2।
0230030 ேலாமஹrhஷண உவாச
0230031 ரவிசnhth³ரமேஸாrhயாவnhமைக²ரவபா⁴shயேத ।
0230032ஸஸiµth³ரஸchைச²லா தாவதீ ph’தி²வீ shmh’தா ॥ 23.3।
0230041 யாவthphரமா ph’தி²வீ விshதாரபமNhட³லா ।
0230042 நப⁴shதாவthphரமாணmh  விshதாரபமNhட³லmh ॥ 23.4।
0230051 ⁴ேமrhேயாஜநலே  ெஸௗரmh விphராsh மNhட³லmh ।
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0230052லே தி³வாகராchசாபி மNhட³லmh ஶஶிந:shதி²தmh ॥ 23.5।
0230061 rhேண ஶதஸஹshேர  ேயாஜநாநாmh நிஶாகராth ।
0230062 நthரமNhட³லmh kh’thshநiµபShடாthphரகாஶேத ॥ 23.6।
0230071 th³விலே ேசாthதேர விphரா ³ேதா⁴ நthரமNhட³லாth ।
0230072 தாவthphரமாணபா⁴ேக³  ³த⁴shயாphஶநா shதி²த: ॥ 23.7।
0230081அŋhகா³ரேகா ऽபி ஶுkhரshய தthphரமாேண vhயவshதி²த: ।
0230082லth³வேயந ெபௗ⁴மshய shதி²ேதா ேத³வேராத: ॥ 23.8।
0230091 ெஸௗrhph³’ஹshபேதrhth◌⁴வmh th³விலே ஸமவshதி²த: ।
0230092ஸphதrhமNhட³லmh தshமாlhலேமகmh th³விேஜாthதமா: ॥ 23.9।
0230101 ’ph◌⁴யsh ஸஹshராmh ஶதா³rhth◌⁴வmh vhயவshதி²த: ।
0230102 ேம⁴⁴த:ஸமshதshய jhேயாதிசkhரshய ைவ th◌⁴வ: ॥ 23.10।
0230111 thைரேலாkhயேமதthகதி²தmh ஸŋhேேபண th³விேஜாthதமா: ।
0230112இjhயாப²லshய ⁴ேரஷா இjhயா சாthர phரதிSh²தா ॥ 23.11।
0230121 th◌⁴வா³rhth◌⁴வmh மஹrhேலாேகா யthர ேத கlhபவாந: ।
0230122 ஏகேயாஜநேகா  மஹrhேலாேகா விதீ⁴யேத ॥ 23.12।
0230131 th³ேவ ேகாThெயௗ  ஜேநா ேலாேகா யthர ேத ph³ரமண:ஸுதா: ।
0230132ஸநnhத³நாth³யா: கதி²தா விphராசாமலேசதஸ: ॥ 23.13।
0230141 சrh³ேthதரmh ேசாrhth◌⁴வmh ஜநேலாகாthதப:shmh’தmh ।
0230142ைவராஜா யthர ேத ேத³வா:shதி²தா ேத³ஹவிவrhதா: ॥ 23.14।
0230151ஷTh³³ேணந தேபாேலாகாthஸthயேலாேகா விராஜேத ।
0230152அநrhமாரகmh யthர th³தா⁴தி³iµநிேஸவிதmh ॥ 23.15।
0230161 பாத³க³mhயmh  யthகிசிth³வshthவshதி ph’தி²வீமயmh ।
0230162ஸ ⁴rhேலாக:ஸமாkh²யாேதா விshதாேரா ऽshய மேயாதி³த: ॥ 23.16।
0230171 ⁴ஸூrhயாnhதரmh யth th³தா⁴தி³iµநிேஸவிதmh ।
0230172 ⁴வrhேலாகsh ேஸா ऽphkhேதா th³விதீேயா iµநிஸthதமா: ॥ 23.17।
0230181 th◌⁴வஸூrhயாnhதரmh யth நிதாநி சrhத³ஶ ।
0230182shவrhேலாக: ேஸா ऽபி கதி²ேதா ேலாகஸmhshதா²நசிnhதைக: ॥ 23.18।
0230191 thைரேலாkhயேமதthkh’தகmh விphைரச பபTh²யேத ।
0230192 ஜநshதபshததா²ஸthயதி சாkh’தகmh thரயmh ॥ 23.19।
0230201 kh’தகாkh’தேகா மth◌⁴ேய மஹrhேலாக இதி shmh’த: ।
0230202 ஶூnhேயா ப⁴வதி கlhபாnhேத ேயா ऽnhதmh ந ச விநயதி ॥ 23.20।
0230211 ஏேத ஸphத மஹாேலாகா மயா வ: கதி²தா th³விஜா: ।

brahpur.pdf 105



ph³ரமராண

0230212 பாதாலாநி ச ஸphைதவ ph³ரமாNhட³shையஷ விshதர: ॥ 23.21।
0230221 ஏதத³Nhட³கடாேஹந திrhய³rhth◌⁴வமத⁴shததா² ।
0230222 கபிthத²shய யதா² பீ³ஜmh ஸrhவேதா ைவ ஸமாvh’தmh ॥ 23.22।
0230231 த³ேஶாthதேரண பயஸா th³விஜாசாNhட³mh ச தth³vh’தmh ।
0230232ஸ சாmh³பவாேரா ऽெஸௗ வநிநா ேவShேதா ப³: ॥ 23.23।
0230241 வநிsh வாநா வாrhவிphராsh நப⁴ஸாvh’த: ।
0230242ஆகாேஶா ऽபி iµநிேரShடா² மஹதா பேவShத: ॥ 23.24।
0230251 த³ேஶாthதராNhயேஶஷாணி விphராைசதாநி ஸphத ைவ ।
0230252 மஹாnhதmh ச ஸமாvh’thய phரதா⁴நmh ஸமவshதி²தmh ॥ 23.25।
0230261அநnhதshய ந தshயாnhத:ஸŋhkh²யாநmh சாபி விth³யேத ।
0230262 தத³நnhதமஸŋhkh²யாதmh phரமாேணநாபி ைவ யத: ॥ 23.26।
0230271 ேஹ⁴தமேஶஷshய phரkh’தி:ஸா பரா th³விஜா: ।
0230272அNhடா³நாmh  ஸஹshராmh ஸஹshராNhயதாநி ச ॥ 23.27।
0230281 ஈth³’ஶாநாmh ததா² தthர ேகாேகாஶதாநி ச ।
0230282 தா³Nhயkh³நிrhயதா²ைதலmh திேல தth³வthமாநிஹ ॥ 23.28।
0230291 phரதா⁴ேந ऽவshதி²ேதா vhயாபீ ேசதநாthமநிேவத³ந: ।
0230292 phரதா⁴நmh ச மாmhைசவ ஸrhவ⁴தாiν⁴தயா ॥ 23.29।
0230301 விShiΝஶkhthயா th³விஜேரShடா² th◌⁴’ெதௗ ஸmhரயத⁴rhெணௗ ।
0230302 தேயா:ைஸவ ph’த²kh³பா⁴ேவ காரணmh ஸmhரயshய ச ॥ 23.30।
0230311 ோப⁴காரண⁴தா ச ஸrhக³காேல th³விேஜாthதமா: ।
0230312 யதா²ைஶthயmh ஜேல வாேதா பி³ப⁴rhதி கணிகாக³தmh ॥ 23.31।
0230321 ஜக³chச²khதிshததா² விShே: phரதா⁴நஷாthமகmh ।
0230322 யதா² ச பாத³ேபா ல-shகnhத⁴ஶாகா²தி³ஸmhத: ॥ 23.32।
0230331ஆth³யபீ³ஜாthphரப⁴வதி பீ³ஜாnhயnhயாநி ைவ தத: ।
0230332 phரப⁴வnhதி ததshேதph◌⁴ேயா ப⁴வnhthயnhேய பேர th³மா: ॥ 23.33।
0230341 ேத ऽபி தlhலணth³ரvhய-காரiνக³தா th³விஜா: ।
0230342 ஏவமvhயாkh’தாthrhவmh ஜாயnhேத மஹதா³த³ய: ॥ 23.34।
0230351 விேஶஷாnhதாshததshேதph◌⁴ய:ஸmhப⁴வnhதி ஸுராத³ய: ।
0230352 ேதph◌⁴யச thராshேதஷாmh  thராmh பரேம ஸுதா: ॥ 23.35।
0230361 பீ³ஜாth³vh’phரேராேஹண யதா² நாபசயshதேரா: ।
0230362 ⁴தாநாmh ⁴தஸrhேக³ண ைநவாshthயபசயshததா² ॥ 23.36।
0230371ஸnhநிதா⁴நாth³யதா²காஶ-காலாth³யா: காரணmh தேரா: ।
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0230372 தைத²வாபேமந விவshய ப⁴க³வாnhஹ: ॥ 23.37।
0230381 vhபீ³ேஜ யதா²லmh நாலmh பththராŋhெரௗ ததா² ।
0230382 காNhட³ேகாஷாshததா² Shபmh ரmh தth³வchச தNh³ல: ॥ 23.38।
0230391 ஷா: கச ஸnhேதா ைவ யாnhthயாவிrhபா⁴வமாthமந: ।
0230392 phரேராஹேஹஸாமkh³rhயமாஸாth³ய iµநிஸthதமா: ॥ 23.39।
0230401 ததா² கrhமshவேநேகஷு ேத³வாth³யாshதநவ:shதி²தா: ।
0230402 விShiΝஶkhதிmh ஸமாஸாth³ய phரேராஹiµபயாnhதி ைவ ॥ 23.40।
0230411ஸ ச விShiΝ: பரmh ph³ரம யத:ஸrhவத³mh ஜக³th ।
0230412 ஜக³chச ேயா யthர ேசத³mh யshnhவிலயேமShயதி ॥ 23.41।
0230421 தth³ph³ரம பரமmh தா⁴ம ஸத³ஸthபரமmh பத³mh ।
0230422 யshய ஸrhவமேப⁴ேத³ந ஜக³ேத³தchசராசரmh ॥ 23.42।
0230431ஸ ஏவ லphரkh’திrhvhயkhதபீ ஜக³chச ஸ: ।
0230432 தshnhேநவ லயmh ஸrhவmh யாதி தthர ச திShட²தி ॥ 23.43।
0230441 கrhதா khயாmh ஸ ச இjhயேத khர: ।
0230442ஸ ஏவ தthகrhமப²லmh ச தshய யth ।
0230443 கா³தி³ யshமாchச ப⁴ேவத³ேஶஷேதா ।
0230444ஹேரrhந கிசிth³vhயதிkhதமshதி தth ॥ 23.44।
0240010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0240011 தாராமயmh ப⁴க³வத: ஶிஶுமாராkh’தி phரேபா:◌⁴ ।
0240012 தி³வி பmh ஹேரrhயth தshய chேச²shதி²ேதா th◌⁴வ: ॥ 24.1।
0240021ஸஏஷ ph◌⁴ரமnhph◌⁴ராமயதி சnhth³ராதி³thயாதி³காnhkh³ரஹாnh ।
0240022 ph◌⁴ரமnhதமiν தmh யாnhதி நthராணி ச சkhரவth ॥ 24.2।
0240031ஸூrhயாசnhth³ரமெஸௗ தாரா நthராணி kh³ரைஹ:ஸஹ ।
0240032 வாதாநீகமையrhப³nhைத⁴rhth◌⁴ேவ ப³th³தா⁴நி தாநி ைவ ॥ 24.3।
0240041 ஶிஶுமாராkh’தி phேராkhதmh யth³பmh jhேயாதிஷாmh தி³வி ।
0240042 நாராயண: பரmh தா⁴ம தshயாதா⁴ர:shவயmh ’தி³ ॥ 24.4।
0240051 உthதாநபாத³தநயshதமாராth◌⁴ய phரஜாபதிmh ।
0240052ஸ தாராஶிஶுமாரshய th◌⁴வ: chேச² vhயவshதி²த: ॥ 24.5।
0240061ஆதா⁴ர: ஶிஶுமாரshய ஸrhவாth◌⁴யோ ஜநாrhத³ந: ।
0240062 th◌⁴வshய ஶிஶுமாரச th◌⁴ேவ பா⁴iνrhvhயவshதி²த: ॥ 24.6।
0240071 ததா³தா⁴ரmh ஜக³chேசத³mh ஸேத³வாஸுரமாiνஷmh ।
0240072 ேயந விphரா விதா⁴ேநந தnhேம ஶ ◌்’iΝத ஸாmhphரதmh ॥ 24.7।
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0240081 விவshவாநShடபி⁴rhமாைஸrhkh³ரஸthயேபா ரஸாthகா: ।
0240082 வrhஷthயmh³ ததசாnhநமnhநாத³மகி²லmh ஜக³th ॥ 24.8।
0240091 விவshவாநmhஶுபி⁴shதீணராதா³ய ஜக³ேதா ஜலmh ।
0240092 ேஸாமmh Shயthயேத²nh³ச வாநா³மையrhதி³வி ॥ 24.9।
0240101 ஜலrhவிphயேத ऽph◌⁴ேரஷு ⁴மாkh³nhயநிலrhதிஷு ।
0240102 ந ph◌⁴ரயnhதி யதshேதph◌⁴ேயா ஜலாnhயph◌⁴ராணி தாnhயத: ॥ 24.10।
0240111அph◌⁴ரshதா:² phரபதnhthயாேபா வாநா ஸiµதீ³தா: ।
0240112ஸmhshகாரmh காலஜநிதmh விphராசாஸாth³ய நிrhமலா: ॥ 24.11।
0240121ஸthஸiµth³ரா ெபௗ⁴மாsh ததா²ப: phராணிஸmhப⁴வா: ।
0240122 சShphரகாரா ப⁴க³வாநாத³thேத ஸவிதா th³விஜா: ॥ 24.12।
0240131ஆகாஶக³ŋhகா³ஸலmh ததா²’thய க³ப⁴shதிமாnh ।
0240132அநph◌⁴ரக³தேமேவாrhvhயாmh ஸth³ய:பதி ரபி:◌⁴ ॥ 24.13।
0240141 தshய ஸmhshபrhஶநிrh⁴த-பாபபŋhேகா th³விேஜாthதமா: ।
0240142 ந யாதி நரகmh மrhthேயா தி³vhயmh shநாநmh  தthshmh’தmh ॥ 24.14।
0240151 th³’Shடஸூrhயmh  தth³வா பதthயph◌⁴ைரrhவிநா தி³வ: ।
0240152ஆகாஶக³ŋhகா³ஸலmh தth³ேகா³பி: ◌⁴ phயேத ரேவ: ॥ 24.15।
0240161 kh’thதிகாதி³ஷு ’ேஷு விஷேமShவmh³ யth³தி³வ: ।
0240162 th³’ShThவாrhகmh பதிதmh jhேஞயmh தth³கா³ŋhக³mh தி³kh³க³ேஜாநிதmh ॥
24.16।
0240171 kh³மrhேஷு  யthேதாயmh பதthயrhேகாth³கி³தmh தி³வ: ।
0240172 தthஸூrhயரபி: ◌⁴ ஸth³ய:ஸமாதா³ய நிரshயேத ॥ 24.17।
0240181 உப⁴யmh Nhயமthயrhத²mh nh’mh பாபஹரmh th³விஜா: ।
0240182ஆகாஶக³ŋhகா³ஸலmh தி³vhயmh shநாநmh th³விேஜாthதமா: ॥ 24.18।
0240191 யth ேமைக: ◌⁴ ஸiµthsh’Shடmh வா தthphராணிநாmh th³விஜா: ।
0240192 Shthேயாஷத⁴ய:ஸrhவா வநாயாmh’தmh  தth ॥ 24.19।
0240201 ேதந vh’th³தி⁴mh பராmh நீத:ஸகலெசௗஷதீ⁴க³ண: ।
0240202ஸாத⁴க: ப²லபாகாnhத: phரஜாநாmh  phரஜாயேத ॥ 24.20।
0240211 ேதந யjhஞாnhயதா²phேராkhதாnhமாநவா: ஶாshthரசுஷ: ।
0240212rhவேத ऽஹரஹைசவ ேத³வாநாphயாயயnhதி ேத ॥ 24.21।
0240221 ஏவmh யjhஞாச ேவதா³ச வrhச th³விஜrhவகா: ।
0240222ஸrhவேத³வநிகாயாச பஶு⁴தக³ச ேய ॥ 24.22।
0240231 vh’ShThயா th◌⁴’தத³mh ஸrhவmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
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0240232ஸாபி நிShபாth³யேத vh’Sh:ஸவிthரா iµநிஸthதமா: ॥ 24.23।
0240241ஆதா⁴ர⁴த:ஸவிrhth◌⁴ேவா iµநிவேராthதமா: ।
0240242 th◌⁴வshய ஶிஶுமாேரா ऽெஸௗ ேஸா ऽபி நாராயரய: ॥ 24.24।
0240251’தி³ நாராயணshதshய ஶிஶுமாரshய ஸmhshதி²த: ।
0240252 விப⁴rhதா ஸrhவ⁴தாநாமாதி³⁴த:ஸநாதந: ॥ 24.25।
0240261 ஏவmh மயா iµநிேரShடா² ph³ரமாNhட³mh ஸiµதா³’தmh ।
0240262 ⁴ஸiµth³ராதி³பி⁴rhkhதmh கிமnhயchch²ேராchச²த² ॥ 24.26।
0250010iµநய ஊ:
0250011 ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி Nhயாnhயாயதநாநி ச ।
0250012 வkhமrhஹ த⁴rhமjhஞ ேராmh ேநா வrhதேத மந: ॥ 25.1।
0250020 ேலாமஹrhஷண உவாச
0250021 யshய ஹshெதௗ ச பாெதௗ³ ச மநைசவ ஸுஸmhயதmh ।
0250022 விth³யா தபச கீrhதிச ஸ தீrhத²ப²லமiνேத ॥ 25.2।
0250031 மேநா விஶுth³த⁴mh ஷshய தீrhத²mh ।
0250032 வாசாmh ததா² ேசnhth³யநிkh³ரஹச ।
0250033 ஏதாநி தீrhதா²நி ஶரஜாநி ।
0250034shவrhக³shய மாrhக³mh phரதிேபா³த⁴யnhதி ॥ 25.3।
0250041 சிthதமnhதrhக³தmh ³Shடmh தீrhத²shநாைநrhந ஶுth◌⁴யதி ।
0250042 ஶதேஶா ऽபி ஜலrhெதௗ⁴தmh ஸுராபா⁴Nhட³வாஶுசி ॥ 25.4।
0250051 ந தீrhதா²நி ந தா³நாநி ந vhரதாநி ந சாரமா: ।
0250052 ³Shடாஶயmh த³mhப⁴சிmh நnhதி vhthதி²ேதnhth³யmh ॥ 25.5।
0250061இnhth³யாணி வேஶ kh’thவா யthர யthர வேஸnhநர: ।
0250062 தthர தthர ேthரmh phரயாக³mh Shகரmh ததா² ॥ 25.6।
0250071 தshமாchch²’iΝth◌⁴வmh வயா தீrhதா²nhயாயதநாநி ச ।
0250072ஸŋhேேபண iµநிேரShடா:² ph’தி²vhயாmh யாநி காநி ைவ ॥ 25.7।
0250081 விshதேரண ந ஶkhயnhேத வkhmh வrhஷஶைதரபி ।
0250082 phரத²மmh Shகரmh தீrhத²mh ைநஷாரNhயேமவ ச ॥ 25.8।
0250091 phரயாக³mh ச phரவயா த⁴rhமாரNhயmh th³விேஜாthதமா: ।
0250092 ேத⁴iνகmh சmhபகாரNhயmh ைஸnhத⁴வாரNhயேமவ ச ॥ 25.9।
0250101 Nhயmh ச மக³தா⁴ரNhயmh த³Nhட³காரNhயேமவ ச ।
0250102 க³யா phரபா⁴ஸmh தீrhத²mh தி³vhயmh கநக²லmh ததா² ॥ 25.10।
0250111 ph◌⁴’³ŋhக³mh ரNhயாmh பீ⁴மாரNhயmh ஶshத²mh ।
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0250112 ேலாஹாலmh ஸேகதா³ரmh மnhத³ராரNhயேமவ ச ॥ 25.11।
0250121 மஹாப³லmh ேகாதீrhத²mh ஸrhவபாபஹரmh ததா² ।
0250122பதீrhத²mh ஶூகரவmh சkhரதீrhத²mh மஹாப²லmh ॥ 25.12।
0250131 ேயாக³தீrhத²mh ேஸாமதீrhத²mh தீrhத²mh ஸாேஹாடகmh ததா² ।
0250132 தீrhத²mh ேகாகாiµக²mh Nhயmh ப³த³ைஶலேமவ ச ॥ 25.13।
0250141 ேஸாமதீrhத²mh ŋhக³டmh தீrhத²mh shகnhதா³ரமmh ததா² ।
0250142 ேகாதீrhத²mh சாkh³நிபத³mh தீrhத²mh பசஶிக²mh ததா² ॥ 25.14।
0250151 த⁴rhேமாth³ப⁴வmh ேகாதீrhத²mh தீrhத²mh பா³த⁴phரேமாசநmh ।
0250152 க³ŋhகா³th³வாரmh பசடmh மth◌⁴யேகஸரேமவ ச ॥ 25.15।
0250161 சkhரphரப⁴mh மதŋhக³mh ச khஶத³Nhட³mh ச விதmh ।
0250162 த³mhShThராNhட³mh விShiΝதீrhத²mh ஸாrhவகாகேமவ ச ॥ 25.16।
0250171 தீrhத²mh மthshயதிலmh ைசவ ப³த³ ஸுphரப⁴mh ததா² ।
0250172 ph³ரமNhட³mh வநிNhட³mh தீrhத²mh ஸthயபத³mh ததா² ॥ 25.17।
0250181 ச:shேராதச:ஶ ◌்’ŋhக³mh ைஶலmh th³வாத³ஶதா⁴ரகmh ।
0250182 மாநஸmh sh²லஶ ◌்’ŋhக³mh ச sh²லத³Nhட³mh தேதா²rhவஶீ ॥ 25.18।
0250191 ேலாகபாலmh மiνவரmh ேஸாமாவைஶலேமவ ச ।
0250192ஸதா³phரப⁴mh ேமNhட³mh தீrhத²mh ேஸாமாபி⁴ேஷசநmh ॥ 25.19।
0250201 மஹாshேராதmh ேகாடரகmh பசதா⁴ரmh thதா⁴ரகmh ।
0250202ஸphததா⁴ைரகதா⁴ரmh ச தீrhத²mh சாமரகNhடகmh ॥ 25.20।
0250211 ஶாலkh³ராமmh சkhரதீrhத²mh ேகாth³மமiνthதமmh ।
0250212 பி³lhவphரப⁴mh ேத³வரத³mh தீrhத²mh விShiΝரத³mh ததா² ॥ 25.21।
0250221 ஶŋhக²phரப⁴mh ேத³வNhட³mh தீrhத²mh வjhராத⁴mh ததா² ।
0250222அkh³நிphரப⁴mh ச nhநாக³mh ேத³வphரப⁴மiνthதமmh ॥ 25.22।
0250231 விth³யாத⁴ரmh ஸகா³nhத⁴rhவmh தீrhத²mh ph³ரமே ரத³mh ।
0250232ஸாதீrhத²mh ேலாகபாலாkh²யmh மணிரகி³mh ததா² ॥ 25.23।
0250241 தீrhத²mh பசரத³mh ைசவ Nhயmh பிNhடா³ரகmh ததா² ।
0250242 மலvhயmh ேகா³phரபா⁴வmh ச ேகா³வரmh வடலகmh ॥ 25.24।
0250251shநாநத³Nhட³mh phரயாக³mh ச ³யmh விShiΝபத³mh ததா² ।
0250252 கnhயாரமmh வாNhட³mh ஜmh³மாrhக³mh தேதா²thதமmh ॥ 25.25।
0250261 க³ப⁴shதிதீrhத²mh ச ததா² யயாதிபதநmh ஶுசி ।
0250262 ேகாதீrhத²mh ப⁴th³ரவடmh மஹாகாலவநmh ததா² ॥ 25.26।
0250271 நrhமதா³தீrhத²மபரmh தீrhத²வjhரmh ததா²rh³த³mh ।
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0250272 பிŋh³தீrhத²mh ஸவாShட²mh தீrhத²mh ச ph’த²ஸŋhக³மmh ॥ 25.27।
0250281 தீrhத²mh ெதௗ³rhவாகmh நாம ததா² பிஜரகmh ஶுப⁴mh ।
0250282 ’தீrhத²mh ph³ரமŋhக³mh வஸுதீrhத²mh மாகmh ॥ 25.28।
0250291 ஶkhரதீrhத²mh பசநத³mh ேரiΝகாதீrhத²ேமவ ச ।
0250292ைபதாமஹmh ச விமலmh th³ரபாத³mh தேதா²thதமmh ॥ 25.29।
0250301 மணிமthதmh ச காமாkh²யmh kh’Shணதீrhத²mh ஶாவிலmh ।
0250302 யஜநmh யாஜநmh ைசவ தைத²வ ph³ரமவாகmh ॥ 25.30।
0250311 Shபnhயாஸmh Nhட³கmh மணிரmh தேதா²thதரmh ।
0250312 தீ³rhக⁴ஸththரmh ஹயபத³mh தீrhத²mh சாநஶநmh ததா² ॥ 25.31।
0250321 க³ŋhேகா³th³ேப⁴த³mh ஶிேவாth³ேப⁴த³mh நrhமேதா³th³ேப⁴த³ேமவ ச ।
0250322 வshthராபத³mh தா³வலmh சா²யாேராஹணேமவ ச ॥ 25.32।
0250331th³ேத⁴வரmh thரவலmh காகாரமேமவ ச ।
0250332 வடாவடmh ப⁴th³ரவடmh ெகௗஶாmhபீ³ ச தி³வாகரmh ॥ 25.33।
0250341 th³வீபmh ஸாரshவதmh ைசவ விஜயmh காமத³mh ததா² ।
0250342 th³ரேகாmh ஸுமநஸmh தீrhத²mh ஸth³ராவநாதmh ॥ 25.34।
0250351shயமnhதபசகmh தீrhத²mh ph³ரமதீrhத²mh ஸுத³rhஶநmh ।
0250352ஸததmh ph’தி²வீஸrhவmh பாphலவph’²த³ெகௗ ॥ 25.35।
0250361 த³ஶாவேமதி⁴கmh தீrhத²mh ஸrhபிஜmh விஷயாnhதிகmh ।
0250362 ேகாதீrhத²mh பசநத³mh வாராஹmh யணீரத³mh ॥ 25.36।
0250371 Nhட³கmh ேஸாமதீrhத²mh iµஜவடmh தேதா²thதமmh ।
0250372 ப³த³வநமாநmh ரthநலகேமவ ச ॥ 25.37।
0250381 ேலாகth³வாரmh பசதீrhத²mh கபிலாதீrhத²ேமவ ச ।
0250382ஸூrhயதீrhத²mh ஶŋhகி²நீ ச க³வாmh ப⁴வநேமவ ச ॥ 25.38।
0250391 தீrhத²mh ச யராஜshய ph³ரமாவrhதmh ஸுதீrhத²கmh ।
0250392 காேமவரmh மாthதீrhத²mh தீrhத²mh ஶீதவநmh ததா² ॥ 25.39।
0250401shநாநேலாமாபஹmh ைசவ மாஸஸmhஸரகmh ததா² ।
0250402 த³ஶாவேமத⁴mh ேகதா³ரmh ph³ரேமா³mhப³ரேமவ ச ॥ 25.40।
0250411ஸphதrhNhட³mh ச ததா² தீrhத²mh ேத³vhயா:ஸுஜmh³கmh ।
0250412 ஈடாshபத³mh ேகாடmh கிnhதா³நmh கிஜபmh ததா² ॥ 25.41।
0250421 காரNhட³வmh சாேவth◌⁴யmh ச thவிShடபமதா²பரmh ।
0250422 பாணிஷாதmh ரகmh ச ம⁴வடமேநாஜெவௗ ॥ 25.42।
0250431 ெகௗஶிகீ ேத³வதீrhத²mh ச தீrhத²mh ச ’ணேமாசநmh ।
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0250432 தி³vhயmh ச nh’க³⁴மாkh²யmh தீrhத²mh விShiΝபத³mh ததா² ॥ 25.43।
0250441அமராmh ரத³mh Nhயmh ேகாதீrhத²mh ததா²பரmh ।
0250442ஜmh ஶாதீrhத²mh ச ைநேஷயmh ச விதmh ॥ 25.44।
0250451 ph³ரமshதா²நmh ேஸாமதீrhத²mh கnhயாதீrhத²mh தைத²வ ச ।
0250452 ph³ரமதீrhத²mh மநshதீrhத²mh தீrhத²mh ைவ காபாவநmh ॥ 25.45।
0250461 ெஸௗக³nhதி⁴கவநmh ைசவ மணிதீrhத²mh ஸரshவதீ ।
0250462 ஈஶாநதீrhத²mh phரவரmh பாவநmh பாசயjhஞிகmh ॥ 25.46।
0250471 thஶூலதா⁴ரmh மாேஹnhth³ரmh ேத³வshதா²நmh kh’தாலயmh ।
0250472 ஶாகmhப⁴ ேத³வதீrhத²mh ஸுவrhkh²யmh கிலmh ரத³mh ॥ 25.47।
0250481ரரவmh விபாmh ph◌⁴’³தீrhத²mh ேஶாth³ப⁴வmh ।
0250482 ph³ரமதீrhத²mh ph³ரமேயாநிmh நீலபrhவதேமவ ச ॥ 25.48।
0250491ph³ஜாmhப³கmh ப⁴th³ரவடmh வShட²பத³ேமவ ச ।
0250492shவrhக³th³வாரmh phரஜாth³வாரmh காகாரமேமவ ச ॥ 25.49।
0250501 th³ராவrhதmh ஸுக³nhதா⁴வmh கபிலாவநேமவ ச ।
0250502 ப⁴th³ரகrhணரத³mh ைசவ ஶŋhகrhணரத³mh ததா² ॥ 25.50।
0250511ஸphதஸாரshவதmh ைசவ தீrhத²ெமௗஶநஸmh ததா² ।
0250512 கபாலேமாசநmh ைசவ அவகீrhணmh ச காmhயகmh ॥ 25.51।
0250521 ச:ஸாiµth³கmh ைசவ ஶதகிmh ச ஸஹshகmh ।
0250522 ேரiΝகmh பசவடகmh விேமாசநமெதௗ²ஜஸmh ॥ 25.52।
0250531shதா²iΝதீrhத²mh ேராshதீrhத²mh shவrhக³th³வாரmh ஶth◌⁴வஜmh ।
0250532 விேவவரmh மாநவகmh பmh நாராயரயmh ॥ 25.53।
0250541 க³ŋhகா³ரத³mh வடmh ைசவ ப³த³பாடநmh ததா² ।
0250542இnhth³ரமாrhக³ேமகராthரmh ரகாவாஸேமவ ச ॥ 25.54।
0250551 ேஸாமதீrhத²mh த³தீ⁴சmh ச ததீrhத²mh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0250552 ேகாதீrhத²shத²mh ைசவ ப⁴th³ரகாரத³mh ததா² ॥ 25.55।
0250561அnhத⁴தீவநmh ைசவ ph³ரமாவrhதmh தேதா²thதமmh ।
0250562அவேவதீ³ph³ஜாவநmh யiµநாphரப⁴வmh ததா² ॥ 25.56।
0250571 வீரmh phரேமாmh nh⁴thத²mh’ஷ lhயா ஸkh’thதிகmh ।
0250572 உrhவீஸŋhkhரமணmh ைசவ மாயாவிth³ேயாth³ப⁴வmh ததா² ॥ 25.57।
0250581 மஹாரேமா ைவதகா-பmh ஸுnhத³காரமmh ।
0250582 பா³ஹுதீrhத²mh சாநதீ³mh விமலாேஶாகேமவ ச ॥ 25.58।
0250591 தீrhத²mh பசநத³mh ைசவ மாrhகNhேட³யshய தீ⁴மத: ।
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0250592 ேஸாமதீrhத²mh ேதாத³mh ச தீrhத²mh மthshேயாத³mh ததா² ॥ 25.59।
0250601ஸூrhயphரப⁴mh ஸூrhயதீrhத²மேஶாகவநேமவ ச ।
0250602அshபத³mh காமத³mh ச ஶுkhரதீrhத²mh ஸவாகmh ॥ 25.60।
0250611 பிஶாசேமாசநmh ைசவ ஸுப⁴th³ராரத³ேமவ ச ।
0250612Nhட³mh விமலத³Nhட³shய தீrhத²mh சNhேட³வரshய ச ॥ 25.61।
0250621 jhேயShட²shதா²நரத³mh ைசவ Nhயmh ph³ரமஸரmh ததா² ।
0250622ைஜகீ³ஷvhய³ஹா ைசவ ஹேகஶவநmh ததா² ॥ 25.62।
0250631அஜாiµக²ஸரmh ைசவ க⁴Nhடாகrhணரத³mh ததா² ।
0250632 Nhட³கரத³mh ைசவ வாபீ கrhேகாடகshய ச ॥ 25.63।
0250641ஸுவrhணshேயாத³பாநmh ச ேவததீrhத²ரத³mh ததா² ।
0250642Nhட³mh க⁴rhக⁴காயாச யாமபmh ச சnhth³கா ॥ 25.64।
0250651 மஶாநshதmhப⁴பmh ச விநாயகரத³mh ததா² ।
0250652பmh nh⁴th³ப⁴வmh ைசவ Nhயmh ph³ரமஸரmh ததா² ॥ 25.65।
0250661 th³ராவாஸmh ததா² தீrhத²mh நாக³தீrhத²mh ேலாமகmh ।
0250662 ப⁴khதரத³mh ரஸர: phேரதாதா⁴ரmh மாரகmh ॥ 25.66।
0250671 ph³ரமாவrhதmh ஶாவrhதmh த³தி⁴கrhேத³பாநகmh ।
0250672 ஶ ◌்’ŋhக³தீrhத²mh மஹாதீrhத²mh தீrhத²ேரShடா² மஹாநதீ³ ॥ 25.67।
0250681 தி³vhயmh ph³ரமஸரmh Nhயmh க³யாஶீrhஷாயmh வடmh ।
0250682 த³ணmh ேசாthதரmh ைசவ ேகா³மயmh பஶீதிகmh ॥ 25.68।
0250691 கபிலாரத³mh kh³’th◌⁴ரவடmh ஸாவிthரத³ேமவ ச ।
0250692 phரபா⁴ஸநmh தவநmh ேயாநிth³வாரmh ச ேத⁴iνகmh ॥ 25.69।
0250701 த⁴nhயகmh ேகாகிலாkh²யmh ச மதŋhக³ரத³ேமவ ச ।
0250702 பிth’பmh th³ரதீrhத²mh ஶkhரதீrhத²mh ஸுமாநmh ॥ 25.70।
0250711 ph³ரமshதா²நmh ஸphதNhட³mh மணிரthநரத³mh ததா² ।
0250712 ெகௗஶிkhயmh ப⁴ரதmh ைசவ தீrhத²mh jhேயShடா²கா ததா² ॥ 25.71।
0250721 விேவவரmh கlhபஸர: கnhயாஸmhேவthயேமவ ச ।
0250722 நிசீவா phரப⁴வைசவ வShடா²ரமேமவ ச ॥ 25.72।
0250731 ேத³வடmh ச பmh ச வShடா²ரமேமவ ச ।
0250732 வீராரமmh ph³ரமஸேரா ph³ரமவீராவகாபி ॥ 25.73।
0250741மாரதா⁴ரா தா⁴ரா ெகௗ³ஶிக²ரேமவ ச ।
0250742 ஶுந:Nhேடா³ ऽத² தீrhத²mh ச நnhதி³தீrhத²mh தைத²வ ச ॥ 25.74।
0250751மாரவாஸmh வாஸெமௗrhவீஶீதாrhத²ேமவ ச ।
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0250752mhப⁴கrhணரத³mh ைசவ ெகௗஶிகீரத³ேமவ ச ॥ 25.75।
0250761 த⁴rhமதீrhத²mh காமதீrhத²mh தீrhத²iµth³தா³லகmh ததா² ।
0250762ஸnhth◌⁴யாதீrhத²mh காரேதாயmh கபிலmh ேலாதாrhணவmh ॥ 25.76।
0250771 ேஶாேth³ப⁴வmh வmhஶ³lhமmh’ஷப⁴mh கலதீrhத²கmh ।
0250772 Nhயாவதீரத³mh தீrhத²mh தீrhத²mh ப³த³காரமmh ॥ 25.77।
0250781 ராமதீrhத²mh பிth’வநmh விரஜாதீrhத²ேமவ ச ।
0250782 மாrhகNhேட³யவநmh ைசவ kh’Shணதீrhத²mh ததா² வடmh ॥ 25.78।
0250791 ேராணீபphரவரnhth³ரth³mhநஸரmh ச யth ।
0250792ஸாiνக³rhதmh ஸமாேஹnhth³ரmh தீrhத²mh நத³mh ததா² ॥ 25.79।
0250801இஷுதீrhத²mh வாrhஷப⁴mh ச காேவரத³ேமவ ச ।
0250802 கnhயாதீrhத²mh ச ேகா³கrhணmh கா³யthshதா²நேமவ ச ॥ 25.80।
0250811 ப³த³ரத³மnhயchச மth◌⁴யshதா²நmh விகrhணகmh ।
0250812 ஜாதீரத³mh ேத³வபmh ஶphரவணேமவ ச ॥ 25.81।
0250821ஸrhவேத³வvhரதmh ைசவ கnhயாரமரத³mh ததா² ।
0250822 ததா²nhயth³வாலகி²lhயாநாmh ஸrhவாmh ததா²பரmh ॥ 25.82।
0250831 ததா²nhயchச மஹrhமக²Nh³தரத³mh ததா² ।
0250832 தீrhேத²Shேவேதஷு விதி⁴வthஸmhயரth³தா⁴ஸமnhவித: ॥ 25.83।
0250841shநாநmh கேராதி ேயா மrhthய: ேஸாபவாேஸா ேதnhth³ய: ।
0250842 ேத³வாnh’nhமiνShயாmhச பிth’nhஸnhதrhphய ச khரமாth ॥ 25.84।
0250851அph◌⁴யrhchய ேத³வதாshதthர shதி²thவா ச ரஜநீthரயmh ।
0250852 ph’த²khph’த²khப²லmh ேதஷு phரதிதீrhேத²ஷு ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 25.85।
0250861 phராphேநாதி ஹயேமத⁴shய நேரா நாshthயthர ஸmhஶய: ।
0250862 யshthவித³mh ஶ ◌்’iΝயாnhநிthயmh தீrhத²மாஹாthmhயiµthதமmh ।
0250863 பேட²chச ராவேயth³வாபி ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 25.86।
0260010iµநய ஊ:
0260011 ph’தி²vhயாiµthதமாmh ⁴mh த⁴rhமகாமாrhத²ேமாதா³mh ।
0260012 தீrhதா²நாiµthதமmh தீrhத²mh ph³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 26.1।
0260020 ேலாமஹrhஷண உவாச
0260021இமmh phரநmh மம ³mh பphரch²rhiµநய: ரா ।
0260022 தமஹmh ஸmhphரவயா யthph’chச²th◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ॥ 26.2।
0260031shவாரேம ஸுமஹாNhேய நாநாShேபாபேஶாபி⁴ேத ।
0260032 நாநாth³மலதாகீrhேண நாநாmh’க³க³ணrhேத ॥ 26.3।
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0260041 nhநாைக:³ கrhணிகாைரச ஸரலrhேத³வதா³பி: ◌⁴ ।
0260042 ஶாலshதாலshதமாலச பநைஸrhத⁴வகா²தி³ைர: ॥ 26.4।
0260051 பாடலாேஶாகப³ல: கரவீைர:ஸசmhபைக: ।
0260052அnhையச விவிைத⁴rhvh’ைrhநாநாShேபாபேஶாபி⁴ைத: ॥ 26.5।
0260061ேthேர ஸமாநmh vhயாஸmh மதிமதாmh வரmh ।
0260062 மஹாபா⁴ரதகrhதாரmh ஸrhவஶாshthரவிஶாரத³mh ॥ 26.6।
0260071அth◌⁴யாthமநிShட²mh ஸrhவjhஞmh ஸrhவ⁴தேத ரதmh ।
0260072 ராக³மவkhதாரmh ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக³mh ॥ 26.7।
0260081 பராஶரஸுதmh ஶாnhதmh பth³மபththராயேதணmh ।
0260082 th³ரShமph◌⁴யாய: phthயா iµநய:ஸmhஶிதvhரதா: ॥ 26.8।
0260091 கயேபா ஜமத³kh³நிச ப⁴ரth³வாேஜா ऽத² ெகௗ³தம: ।
0260092 வShேடா²ைஜநிrhெதௗ⁴mhேயா மாrhகNhேட³ேயா ऽத² வாlhகி: ॥ 26.9।
0260101 விவாthர: ஶதாநnhேதா³ வாthshேயா கா³rhkh³ேயா ऽத²ஆஸு: ।
0260102ஸுமnhrhபா⁴rhக³ேவா நாம கNhேவா ேமதா⁴திதி²rh³: ॥ 26.10।
0260111 மாNhட³vhயchயவேநா ⁴mhேரா யேதா ேத³வலshததா² ।
0260112 ெமௗth³க³lhயshth’ணயjhஞச பிphபலாேதா³ ऽkh’தvhரண: ॥ 26.11।
0260121ஸmhவrhத: ெகௗஶிேகா ைரph◌⁴ேயா ைமthேரேயா ஹதshததா² ।
0260122 ஶாNh³lhயச விபா⁴Nhட³ச ³rhவாஸா ேலாமஶshததா² ॥ 26.12।
0260131 நாரத:³ பrhவதைசவ ைவஶmhபாயநகா³லெவௗ ।
0260132 பா⁴shக: ரண:ஸூத: லshthய: கபிலshததா² ॥ 26.13।
0260141 உக: லேஹா வாrhேத³வshதா²நசrh⁴ஜ: ।
0260142ஸநthமார:ைபலச kh’Shண: kh’Shiνெபௗ⁴திக: ॥ 26.14।
0260151 ஏைதrhiµநிவைரசாnhையrhvh’த:ஸthயவதீஸுத: ।
0260152 ரராஜ ஸ iµநி:மாnhநthைரவ சnhth³ரமா: ॥ 26.15।
0260161 தாநாக³தாnhiµநீnhஸrhவாnhஜயாமாஸ ேவத³விth ।
0260162 ேத ऽபி தmh phரதிjhையவ கதா²mh சkh: பரshபரmh ॥ 26.16।
0260171 கதா²nhேத ேத iµநிேரShடா:² kh’Shணmh ஸthயவதீஸுதmh ।
0260172 பphரch:²ஸmhஶயmh ஸrhேவ தேபாவநநிவாந: ॥ 26.17।
0260180iµநய ஊ:
0260181iµேந ேவதா³mhச ஶாshthராணி ராக³மபா⁴ரதmh ।
0260182 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச ஸrhவmh ஜாநா வாŋhமயmh ॥ 26.18।
0260191 கShேட ऽshnh:³க²ப³ஹுேல நி:ஸாேர ப⁴வஸாக³ேர ।
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0260192 ராக³kh³ராஹாேல ெரௗth³ேர விஷேயாத³கஸmhphலேவ ॥ 26.19।
0260201இnhth³யாவrhதகேல th³’Shேடாrhஶதஸŋhேல ।
0260202 ேமாஹபŋhகாவிேல ³rhேக³ ேலாப⁴க³mhபீ⁴ர³shதேர ॥ 26.20।
0260211 நிமjhஜjhஜக³தா³ேலாkhய நிராலmhப³மேசதநmh ।
0260212 ph’chசா²மshthவாmh மஹாபா⁴க³mh ph³ ேநா iµநிஸthதம ॥ 26.21।
0260221 ேரய: கிமthர ஸmhஸாேர ைப⁴ரேவ ேலாமஹrhஷேண ।
0260222 உபேத³ஶphரதா³ேநந ேலாகாiνth³த⁴rhமrhஹ ॥ 26.22।
0260231 ³rhலப⁴mh பரமmh ேthரmh வkhமrhஹ ேமாத³mh ।
0260232 ph’தி²vhயாmh கrhம⁴mh ச ேராchசா²மேஹ வயmh ॥ 26.23।
0260241 kh’thவா கில நர:ஸmhயkhகrhம ⁴ெமௗ யேதா²தி³தmh ।
0260242 phராphேநாதி பரமாmh th³தி⁴mh நரகmh ச விகrhமத: ॥ 26.24।
0260251 ேமாேthேர ததா² ேமாmh phராphேநாதி ஷ:ஸுதீ: ◌⁴ ।
0260252தshமாth³ph³மஹாphராjhஞ யthph’Shேடா ऽth³விேஜாthதம॥ 26.25।
0260261 thவா  வசநmh ேதஷாmh iµநீநாmh பா⁴விதாthமநாmh ।
0260262 vhயாஸ: phேராவாச ப⁴க³வாnh⁴தப⁴vhயப⁴விShயவிth ॥ 26.26।
0260270 vhயாஸ உவாச
0260271 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhேவ வயா யதி³ ph’chச²த² ।
0260272 ய:ஸmhவாேதா³ ऽப⁴வthrhவmh’mh ph³ரம ஸஹ ॥ 26.27।
0260281 ேமph’Shேட²  விshதீrhேண நாநாரthநவி⁴ேத ।
0260282 நாநாth³மலதாகீrhேண நாநாShேபாபேஶாபி⁴ேத ॥ 26.28।
0260291 நாநாபேத ரmhேய நாநாphரஸவநாேல ।
0260292 நாநாஸththவஸமாகீrhேண நாநாசrhயஸமnhவிேத ॥ 26.29।
0260301 நாநாவrhணஶிலாகீrhேண நாநாதா⁴வி⁴ேத ।
0260302 நாநாiµநிஜநாகீrhேண நாநாரமஸமnhவிேத ॥ 26.30।
0260311 தthராநmh ஜக³nhநாத²mh ஜக³th³ேயாநிmh சrhiµக²mh ।
0260312 ஜக³thபதிmh ஜக³th³வnhth³யmh ஜக³தா³தா⁴ரவரmh ॥ 26.31।
0260321 ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhைவrhயவிth³யாத⁴ேராரைக:³ ।
0260322iµநிth³தா⁴phஸேராபி⁴ச vh’தமnhையrhதி³வாலைய: ॥ 26.32।
0260331 ேகசிthshவnhதி தmh ேத³வmh ேகசிth³கா³யnhதி சாkh³ரத: ।
0260332 ேகசிth³வாth³யாநி வாth³யnhேத ேகசிnhnh’thயnhதி சாபேர ॥ 26.33।
0260341 ஏவmh phரiµதி³ேத காேல ஸrhவ⁴தஸமாக³ேம ।
0260342 நாநாஸுமக³nhதா⁴Th◌⁴ேய த³நிலேஸவிேத ॥ 26.34।
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0260351 ph◌⁴’kh³வாth³யாshதmh ததா³ ேத³வmh phரணிபthய பிதாமஹmh ।
0260352இமமrhத²mh’வரா: பphரch:² பிதரmh th³விஜா: ॥ 26.35।
0260360 ’ஷய ஊ:
0260361 ப⁴க³வேராchசா²ம: கrhம⁴mh மதேல ।
0260362 வkhமrhஹ ேத³ேவஶ ேமாேthரmh ச ³rhலப⁴mh ॥ 26.36।
0260370 vhயாஸ உவாச
0260371 ேதஷாmh வசநமாகrhNhய phராஹ ph³ரமா ஸுேரவர: ।
0260372 பphரch²shேத யதா² phரநmh தthஸrhவmh iµநிஸthதமா: ॥ 26.37।
0270010 ph³ரேமாவாச
0270011 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhேவ யth³ேவா வயா ஸாmhphரதmh ।
0270012 ராணmh ேவத³ஸmhப³th³த⁴mh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 27.1।
0270021 ph’தி²vhயாmh பா⁴ரதmh வrhஷmh கrhம⁴தா³’தா ।
0270022 கrhமண: ப²ல⁴ச shவrhக³mh ச நரகmh ததா² ॥ 27.2।
0270031 தshnhவrhேஷ நர: பாபmh kh’thவா த⁴rhமmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0270032அவயmh ப²லமாphேநாதி அஶுப⁴shய ஶுப⁴shய ச ॥ 27.3।
0270041 ph³ராமth³யா:shவகmh கrhம kh’thவா ஸmhயkhஸுஸmhயதா: ।
0270042 phராphiνவnhதி பராmh th³தி⁴mh தshnhவrhேஷ ந ஸmhஶய: ॥ 27.4।
0270051 த⁴rhமmh சாrhத²mh ச காமmh ச ேமாmh ச th³விஜஸthதமா: ।
0270052 phராphேநாதி ஷ:ஸrhவmh தshnhவrhேஷ ஸுஸmhயத: ॥ 27.5।
0270061இnhth³ராth³யாச ஸுரா:ஸrhேவ தshnhவrhேஷ th³விேஜாthதமா: ।
0270062 kh’thவா ஸுேஶாப⁴நmh கrhம ேத³வthவmh phரதிேபதி³ேர ॥ 27.6।
0270071அnhேய ऽபி ேலபி⁴ேர ேமாmh ஷா:ஸmhயேதnhth³யா: ।
0270072 தshnhவrhேஷ ³தா: ◌⁴ ஶாnhதா வீதராகா³ விமthஸரா: ॥ 27.7।
0270081 ேய சாபி shவrhேக³ திShட²nhதி விமாேநந க³தjhவரா: ।
0270082 ேத ऽபி kh’thவா ஶுப⁴mh கrhம தshnhவrhேஷ தி³வmh க³தா: ॥ 27.8।
0270091 நிவாஸmh பா⁴ரேத வrhஷ ஆகாŋhnhதி ஸதா³ஸுரா: ।
0270092shவrhகா³பவrhக³ப²லேத³ தthபயாம: கதா³ வயmh ॥ 27.9।
0270100iµநய ஊ:
0270101 யேத³தth³ப⁴வதா phேராkhதmh கrhம நாnhயthர Nhயத³mh ।
0270102 பாபாய வா ஸுரேரShட² வrhஜயிthவா ச பா⁴ரதmh ॥ 27.10।
0270111 தத:shவrhக³ச ேமாச மth◌⁴யமmh தchச க³mhயேத ।
0270112 ந க²lhவnhயthர மrhthயாநாmh ⁴ெமௗ கrhம விதீ⁴யேத ॥ 27.11।
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0270121 தshமாth³விshதரேதா ph³ரமnhநshமாகmh பா⁴ரதmh வத³ ।
0270122 யதி³ ேத ऽshதி த³யாshமாஸு யதா²வshதி²திேரவ ச ॥ 27.12।
0270131 தshமாth³வrhஷத³mh நாத² ேய வாshnhவrhஷபrhவதா: ।
0270132 ேப⁴தா³ச தshய வrhஷshய ph³ ஸrhவாநேஶஷத: ॥ 27.13।
0270140 ph³ரேமாவாச
0270141 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh பா⁴ரதmh வrhஷmh நவேப⁴ேத³ந ேபா⁴ th³விஜா: ।
0270142ஸiµth³ராnhததா jhேஞயாshேத ஸமாச பரshபரmh ॥ 27.14।
0270151இnhth³ரth³வீப: கேஶச தாmhரவrhே க³ப⁴shதிமாnh ।
0270152 நாக³th³வீபshததா² ெஸௗmhேயா கா³nhத⁴rhேவா வாணshததா² ॥ 27.15।
0270161அயmh  நவமshேதஷாmh th³வீப:ஸாக³ரஸmhvh’த: ।
0270162 ேயாஜநாநாmh ஸஹshரmh ைவ th³வீேபா ऽயmh த³ேthதர: ॥ 27.16।
0270171 rhேவ கிராதா யshயாஸnhபசிேம யவநாshததா² ।
0270172 ph³ராம: thயா ைவயா: ஶூth³ராசாnhேத shதி²தா th³விஜா: ॥
27.17।
0270181இjhயாth³த⁴வணிjhயாth³ைய: கrhமபி: ◌⁴ kh’தபாவநா: ।
0270182 ேதஷாmh ஸmhvhயவஹாரச ஏபி: ◌⁴ கrhமபி⁴Shயேத ॥ 27.18।
0270191shவrhகா³பவrhக³ேஹச Nhயmh பாபmh ச ைவ ததா² ।
0270192 மேஹnhth³ேரா மலய:ஸய: ஶுkhதிமாnh’பrhவத: ॥ 27.19।
0270201 விnhth◌⁴யச பாயாthரச ஸphைதவாthர லாசலா: ।
0270202 ேதஷாmh ஸஹshரஶசாnhேய ⁴த⁴ரா ேய ஸபகா:³ ॥ 27.20।
0270211 விshதாேராchch²ரயிே ரmhயா விலாசிthரஸாநவ: ।
0270212 ேகாலாஹல:ஸ ைவph◌⁴ராேஜா மnhத³ேரா த³rhத³லாசல: ॥ 27.21।
0270221 வாதnhத⁴ேயா ைவth³தச ைமநாக:ஸுரஸshததா² ।
0270222 ŋhக³phரshேதா² நாக³கி³rhேகா³த⁴ந: பாNhட³ராசல: ॥ 27.22।
0270231 Shபகி³rhைவஜயnhேதா ைரவேதா ऽrh³த³ ஏவ ச ।
0270232 ’Shயக:ஸ ேகா³மnhத:² kh’தைஶல: kh’தாசல: ॥ 27.23।
0270241பாrhவதசேகாரச ஶதேஶா ऽnhேய ச பrhவதா: ।
0270242ைதrhவிரா ஜநபதா³ mhேலchசா²th³யாைசவ பா⁴க³ஶ: ॥ 27.24।
0270251ைத: பீயnhேத ஸchch²ேரShடா²shதா ³th◌⁴யth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ।
0270252 க³ŋhகா³ஸரshவதீ nh⁴சnhth³ரபா⁴கா³ ததா²பரா ॥ 27.25।
0270261 யiµநா ஶதth³rhவிபாஶா விதshைதராவதீ ஹூ: ।
0270262 ேகா³மதீ ⁴தபாபா ச பா³ஹுதா³ ச th³’ஷth³வதீ ॥ 27.26।
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0270271 விபாஶா ேத³விகா சுrhநிSh²வா க³Nhட³கீ ததா² ।
0270272 ெகௗஶிகீ சாபகா³ைசவ மவthபாத³நி:sh’தா: ॥ 27.27।
0270281 ேத³வshmh’திrhேத³வவதீ வாதkh◌⁴நீ nh⁴ேரவ ச ।
0270282 ேவNhயா  சnhத³நா ைசவ ஸதா³நீரா ம ததா² ॥ 27.28।
0270291 சrhமNhவதீ vh’ ைசவ விதி³ஶா ேவத³வthயபி ।
0270292phரா யவnhதீ ச ததா² பாயாthராiνகா:³shmh’தா: ॥ 27.29।
0270301 ேஶா மஹாநதீ³ைசவ நrhமதா³ஸுரதா² khயா ।
0270302 மnhதா³கிநீ த³ஶாrh ச சிthரடா ததா²பரா ॥ 27.30।
0270311 சிthேராthபலா ேவthரவதீ கரேமாதா³ பிஶாசிகா ।
0270312 ததா²nhயாதில⁴ேராணீ விபாphமா ைஶவலா நதீ³ ॥ 27.31।
0270321ஸேத⁴ஜா ஶkhதிமதீ ஶநீ thதி³வா khரiµ: ।
0270322 ’பாத³phரஸூதா ைவ ததா²nhயா ேவக³வாநீ ॥ 27.32।
0270331phரா பேயாShணீ நிrhவிnhth◌⁴யா தாபீ ைசவ ஸth³வரா ।
0270332 ேவ ைவதரணீ ைசவ நீவா iµth³வதீ ॥ 27.33।
0270341 ேதாயா ைசவ மஹாெகௗ³ ³rhகா³ சாnhத:ஶிலா ததா² ।
0270342 விnhth◌⁴யபாத³phரஸூதாshதா நth³ய: Nhயஜலா: ஶுபா: ◌⁴ ॥ 27.34।
0270351 ேகா³தா³வ பீ⁴மரதீ² kh’Shணேவ ததா²பகா³ ।
0270352 ŋhக³ப⁴th³ரா ஸுphரேயாகா³ ததா²nhயா பாபநாஶிநீ ॥ 27.35।
0270361ஸயபாத³விநிShkhராnhதா இthேயதா:ஸதாmh வரா: ।
0270362 kh’தமாலா தாmhரபrhணீ Shயஜா phரthயலாவதீ ॥ 27.36।
0270371 மலயாth³ஸiµth³⁴தா: Nhயா: ஶீதஜலாshthவிமா: ।
0270372 பிth’ேஸாமrhlhயா ச வஜுலா thதி³வா ச யா ॥ 27.37।
0270381லாŋh³நீ வmhஶகரா மேஹnhth³ரphரப⁴வா:shmh’தா: ।
0270382ஸுவிகாலா மா ச மகா³ மnhத³கா³நீ ॥ 27.38।
0270391யாபலாநீ ைசவ ஶுkhதிமthphரப⁴வா:shmh’தா: ।
0270392ஸrhவா: Nhயா:ஸரshவthய:ஸrhவா க³ŋhகா:³ஸiµth³ரகா:³ ॥ 27.39।
0270401 விவshய மாதர:ஸrhவா:ஸrhவா: பாபஹரா:shmh’தா: ।
0270402அnhயா:ஸஹshரஶ: phேராkhதா:ுth³ரநth³ேயா th³விேஜாthதமா: ॥ 27.40।
0270411 phராvh’Thகாலவஹா:ஸnhதி ஸதா³காலவஹாச யா: ।
0270412 மthshயா iµடlhயாச nhதலா: காஶிேகாஶலா: ॥ 27.41।
0270421அnhth◌⁴ரகாச கŋhகா³ச ஶமகாச vh’ைக:ஸஹ ।
0270422 மth◌⁴யேத³ஶா ஜநபதா:³ phராயேஶா ऽ phரகீrhதிதா: ॥ 27.42।
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0270431ஸயshய ேசாthதேர யsh யthர ேகா³தா³வ நதீ³ ।
0270432 ph’தி²vhயாமபி kh’thshநாயாmh ஸ phரேத³ேஶா மேநாரம: ॥ 27.43।
0270441 ேகா³வrhத⁴நரmh ரmhயmh பா⁴rhக³வshய மஹாthமந: ।
0270442 வாகராடதா⁴நாச ஸுதீரா: காலேதாயதா:³ ॥ 27.44।
0270451அபராnhதாச ஶூth³ராச வாகாச ஸேகரலா: ।
0270452 கா³nhதா⁴ரா யவநாைசவ nh⁴ெஸௗவீரமth³ரகா: ॥ 27.45।
0270461 ஶதth³ஹா: கŋhகா³ச பாரதா³ஹார⁴கா: ।
0270462 மாட²ராைசவ கநகா:ைகேகயா த³mhப⁴மாகா: ॥ 27.46।
0270471thேயாபமேத³ஶாச ைவயஶூth³ரலாநி ச ।
0270472 காmhேபா³ஜாைசவ விphேரnhth³ரா ப³rhப³ராச ஸெலௗகிகா: ॥ 27.47।
0270481 வீராைசவ ஷாராச பலவாதா⁴யதா நரா: ।
0270482ஆthேரயாச ப⁴ரth³வாஜா: Shகலாச த³ேஶரகா: ॥ 27.48।
0270491லmhபகா: ஶுநேஶாகாச கா ஜாŋhக³ல:ஸஹ ।
0270492ஔஷth◌⁴யசலசnhth³ரா ச கிராதாநாmh ச ஜாதய: ॥ 27.49।
0270501 ேதாமரா ஹmhஸமாrhகா³ச காரா: கshததா² ।
0270502 ஶூகா:ஹகாைசவ மாக³தா⁴ச தைத²வ ச ॥ 27.50।
0270511 ஏேத ேத³ஶா உதீ³chயாsh phராchயாnhேத³ஶாnhநிேபா³த⁴த ।
0270512அnhதா⁴ வாமŋhராகாச வlhலகாச மகா²nhதகா: ॥ 27.51।
0270521 ததா²பேர ऽŋhகா³ வŋhகா³ச மலதா³ மாலவrhதிகா: ।
0270522 ப⁴th³ரŋhகா:³ phரதிஜயா பா⁴rhயாŋhகா³சாபமrhத³கா: ॥ 27.52।
0270531 phராkh³jhேயாதிஷாச மth³ராச விேத³ஹாshதாmhரphதகா: ।
0270532 மlhலா மக³த⁴கா நnhதா:³ phராchயா ஜநபதா³shததா² ॥ 27.53।
0270541அதா²பேர ஜநபதா³ த³பத²வாந: ।
0270542 rhச ேகவலாைசவ ேகா³லாŋh³லாshதைத²வ ச ॥ 27.54।
0270551 ’கா iµகாைசவ மாரா ராமடா:² ஶகா: ।
0270552 மஹாராShThரா மாஷகா: கŋhகா³ைசவ ஸrhவஶ: ॥ 27.55।
0270561ஆபீ⁴ரா:ஸஹ ைவஶிkhயா அடvhயா:ஸரவாச ேய ।
0270562 nhதா³ைசவ ெமௗேலயா ைவத³rhபா⁴ த³Nhட³ைக:ஸஹ ॥ 27.56।
0270571 ெபௗகா ெமௗகாைசவ அமகா ேபா⁴ஜவrhத⁴நா: ।
0270572 ெகௗகா:nhதலாைசவ த³mhப⁴கா நீலகாலகா: ॥ 27.57।
0270581 தா³thயாshthவ ேத³ஶா அபராnhதாnhநிேபா³த⁴த ।
0270582 ஶூrhபாரகா: காத⁴நா ேலாலாshதாலகைட:ஸஹ ॥ 27.58।
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0270591இthேயேத யபராnhதாச ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh விnhth◌⁴யவாந: ।
0270592 மலஜா: கrhகஶாைசவ ேமலகாேசாலைக:ஸஹ ॥ 27.59।
0270601 உthதமாrh த³ஶாrhச ேபா⁴ஜா: கிShகிnhத⁴ைக:ஸஹ ।
0270602 ேதாஷலா: ேகாஶலாைசவ thைரரா ைவதி³ஶாshததா² ॥ 27.60।
0270611 mh³ராsh சராைசவ யவநா: பவைந:ஸஹ ।
0270612அப⁴யா Nh³ேகராச சrhசரா ேஹாthரத⁴rhதய: ॥ 27.61।
0270621 ஏேத ஜநபதா:³ஸrhேவ தthர விnhth◌⁴யநிவாந: ।
0270622அேதா ேத³ஶாnhphரவயா பrhவதாரயிணச ேய ॥ 27.62।
0270631 நீஹாராshஷமாrhகா³ச ரவshŋhக³: க²ஸா: ।
0270632 கrhணphராவரைசவ ஊrh த³rhகா: ◌⁴ ஸnhதகா: ॥ 27.63।
0270641 சிthரமாrhகா³ மாலவாச கிராதாshேதாமைர:ஸஹ ।
0270642 kh’தthேரதாதி³கசாthர சrhக³kh’ேதா விதி: ◌⁴ ॥ 27.64।
0270651 ஏவmh  பா⁴ரதmh வrhஷmh நவஸmhshதா²நஸmhshதி²தmh ।
0270652 த³ேண பரேதா யshய rhேவ ைசவ மேஹாத³தி:◌⁴ ॥ 27.65।
0270661மவாiνthதேரshய காrhiµகshய யதா²³ண: ।
0270662 தேத³தth³பா⁴ரதmh வrhஷmh ஸrhவபீ³ஜmh th³விேஜாthதமா: ॥ 27.66।
0270671 ph³ரமthவமமேரஶthவmh ேத³வthவmh மதாmh ததா² ।
0270672 mh’க³யாphஸேராேயாநிmh தth³வthஸrhபஸsh’பா: ॥ 27.67।
0270681shதா²வராmh ச ஸrhேவஷாmh ேதா விphரா: ஶுபா⁴ஶுைப: ◌⁴ ।
0270682 phரயாnhதி கrhம⁴rhவிphரா நாnhயா ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 27.68।
0270691 ேத³வாநாமபி ேபா⁴ விphரா:ஸைத³ைவஷ மேநாரத:² ।
0270692அபி மாiνShயமாphshயாேமா ேத³வthவாthphரchதா:ெதௗ ॥ 27.69।
0270701 மiνShய:ேத யth தnhந ஶkhயmh ஸுராஸுைர: ।
0270702 தthகrhமநிக³ட³kh³ரshைதshதthகrhமபேnhiµைக:² ॥ 27.70।
0270711 ந பா⁴ரதஸமmh வrhஷmh ph’தி²vhயாமshதி ேபா⁴ th³விஜா: ।
0270712 யthர விphராத³ேயா வrh: phராphiνவnhthயபி⁴வாசி²தmh ॥ 27.71।
0270721 த⁴nhயாshேத பா⁴ரேத வrhேஷ ஜாயnhேத ேய நேராthதமா: ।
0270722 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh phராphiνவnhதி மஹாப²லmh ॥ 27.72।
0270731 phராphயேத யthர தபஸ: ப²லmh பரம³rhலப⁴mh ।
0270732ஸrhவதா³நப²லmh ைசவ ஸrhவயjhஞப²லmh ததா² ॥ 27.73।
0270741 தீrhத²யாthராப²லmh ைசவ ³ேஸவாப²லmh ததா² ।
0270742 ேத³வதாராத⁴நப²லmh shவாth◌⁴யாயshய ப²லmh th³விஜா: ॥ 27.74।
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0270751 யthர ேத³வா:ஸதா³’Shடா ஜnhம வாச²nhதி ேஶாப⁴நmh ।
0270752 நாநாvhரதப²லmh ைசவ நாநாஶாshthரப²லmh ததா² ॥ 27.75।
0270761அmhஸாதி³ப²லmh ஸmhயkhப²லmh ஸrhவாபி⁴வாசி²தmh ।
0270762 ph³ரமசrhயப²லmh ைசவ கா³rhஹshth²ேயந ச யthப²லmh ॥ 27.76।
0270771 யthப²லmh வநவாேஸந ஸnhnhயாேஸந ச யthப²லmh ।
0270772இShடாrhதப²லmh ைசவ ததா²nhயch²ப⁴கrhமmh ॥ 27.77।
0270781 phராphயேத பா⁴ரேத வrhேஷ ந சாnhயthர th³விேஜாthதமா: ।
0270782 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh பா⁴ரதshயாகி²லாnhth³விஜா: ॥ 27.78।
0270791 ஏவmh ஸmhயŋhமயா phேராkhதmh பா⁴ரதmh வrhஷiµthதமmh ।
0270792ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh த⁴nhயmh ³th³தி⁴விவrhத⁴நmh ॥ 27.79।
0270801 ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாnhநிthயmh பேட²th³வா நியேதnhth³ய: ।
0270802ஸrhவபாைபrhவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 27.80।
0280010 ph³ரேமாவாச
0280011 தthராshேத பா⁴ரேத வrhேஷ த³ேத³தி⁴ஸmhshதி²த: ।
0280012 ஓNhTh³ரேத³ஶ இதி kh²யாத:shவrhக³ேமாphரதா³யக: ॥ 28.1।
0280021ஸiµth³ரா³thதரmh தாவth³யாவth³விரஜமNhட³லmh ।
0280022 ேத³ேஶா ऽெஸௗ Nhயஶீலாநாmh ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ॥ 28.2।
0280031 தthர ேத³ஶphரஸூதா ேய ph³ராம:ஸmhயேதnhth³யா: ।
0280032 தப:shவாth◌⁴யாயநிரதா வnhth³யா: jhயாச ேத ஸதா³ ॥ 28.3।
0280041 ராth³ேத⁴ தா³ேந விவாேஹ ச யjhேஞ வாசாrhயகrhமணி ।
0280042 phரஶshதா:ஸrhவகாrhேயஷு தthரேத³ேஶாth³ப⁴வா th³விஜா: ॥ 28.4।
0280051ஷThகrhமநிரதாshதthர ph³ராம ேவத³பாரகா:³ ।
0280052இதிஹாஸவித³ைசவ ராrhத²விஶாரதா:³ ॥ 28.5।
0280061ஸrhவஶாshthராrhத²ஶலா யjhவாேநா வீதமthஸரா: ।
0280062அkh³நிேஹாthரரதா: ேகசிthேகசிthshமாrhதாkh³நிதthபரா: ॥ 28.6।
0280071 thரதா³ரத⁴ைநrhkhதா தா³தார:ஸthயவாதி³ந: ।
0280072 நிவஸnhththகேல Nhேய யjhேஞாthஸவவி⁴ேத ॥ 28.7।
0280081இதேர ऽபி thரேயா வrh:thயாth³யா:ஸுஸmhயதா: ।
0280082shவகrhமநிரதா: ஶாnhதாshதthர திShட²nhதி தா⁴rhகா: ॥ 28.8।
0280091 ேகாதி³thய இதி kh²யாதshதshnhேத³ேஶ vhயவshதி²த: ।
0280092 யmh th³’ShThவா பா⁴shகரmh மrhthய:ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 28.9।
0280100iµநய ஊ:
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0280101 ேராchசா²ம தth³ph³ ேthரmh ஸூrhயshய ஸாmhphரதmh ।
0280102 தshnhேத³ேஶ ஸுரேரShட² யthராshேத ஸ தி³வாகர: ॥ 28.10।
0280110 ph³ரேமாவாச
0280111லவணshேயாத³ேத⁴shதீேர பவிthேர ஸுமேநாஹேர ।
0280112ஸrhவthர வாகாகீrhேண ேத³ேஶ ஸrhவ³nhவிேத ॥ 28.11।
0280121 சmhபகாேஶாகப³ல: கரவீைர:ஸபாடல: ।
0280122 nhநாைக:³ கrhணிகாைரச ப³லrhநாக³ேகஸைர: ॥ 28.12।
0280131 தக³ைரrhத⁴வபா³ணச அதிiµkhைத:ஸph³ஜைக: ।
0280132 மாலதீnhத³Shைபச ததா²nhையrhமlhகாதி³பி: ◌⁴ ॥ 28.13।
0280141 ேகதகீவநக²Nhைட³ச ஸrhவrhஸுேமாjhjhவல: ।
0280142 கத³mhைப³rhலைச: ஶால: பநைஸrhேத³வதா³பி: ◌⁴ ॥ 28.14।
0280151ஸரலrhiµnhைத³ச சnhத³ைநச ேததைர: ।
0280152அவthைத:²ஸphதபrhணச ஆmhைரராmhராதைகshததா² ॥ 28.15।
0280161 தால: க³ப²லைசவ நாேகைர: கபிthத²ைக: ।
0280162அnhையச விவிைத⁴rhvh’ை:ஸrhவத:ஸமலŋhkh’தmh ॥ 28.16।
0280171 ேthரmh தthர ரேவ: Nhயமாshேத ஜக³தி விதmh ।
0280172ஸமnhதாth³ேயாஜநmh ஸாkh³ரmh ⁴khதிiµkhதிப²லphரத³mh ॥ 28.17।
0280181ஆshேத தthர shவயmh ேத³வ:ஸஹshராmhஶுrhதி³வாகர: ।
0280182 ேகாதி³thய இதி kh²யாேதா ⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³ ॥ 28.18।
0280191 மாேக⁴ மா ேத பே ஸphதmhயாmh ஸmhயேதnhth³ய: ।
0280192 kh’ேதாபவாேஸா யthேரthய shநாthவா  மகராலேய ॥ 28.19।
0280201 kh’தெஶௗேசா விஶுth³தா⁴thமா shமரnhேத³வmh தி³வாகரmh ।
0280202ஸாக³ேர விதி⁴வthshநாthவா ஶrhவrhயnhேத ஸமாத: ॥ 28.20।
0280211 ேத³வாnh’nhமiνShயாmhச பிth’nhஸnhதrhphய ச th³விஜா: ।
0280212 உthதீrhய வாஸ ெதௗ⁴ேத பதா⁴ய ஸுநிrhமேல ॥ 28.21।
0280221ஆசmhய phரயேதா ⁴thவா தீேர தshய மேஹாத³ேத: ◌⁴ ।
0280222 உபவிேயாத³ேய காேல phராŋhiµக:²ஸவிshததா³ ॥ 28.22।
0280231 விkh²ய பth³மmh ேமதா⁴வீ ரkhதசnhத³நவா ।
0280232அShடபththரmh ேகஸராTh◌⁴யmh வrhலmh ேசாrhth◌⁴வகrhணிகmh ॥ 28.23।
0280241 திலதNh³லேதாயmh ச ரkhதசnhத³நஸmhதmh ।
0280242 ரkhதShபmh ஸத³rhப⁴mh ச phரேபthதாmhரபா⁴ஜேந ॥ 28.24।
0280251 தாmhராபா⁴ேவ ऽrhகபththரshய ேட kh’thவா திலாதி³கmh ।
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0280252 பிதா⁴ய தnhiµநிேரShடா:² பாthரmh பாthேரண விnhயேஸth ॥ 28.25।
0280261 கரnhயாஸாŋhக³விnhயாஸmh kh’thவாŋhைக³rh’த³யாதி³பி: ◌⁴ ।
0280262ஆthமாநmh பா⁴shகரmh th◌⁴யாthவா ஸmhயரth³தா⁴ஸமnhவித: ॥ 28.26।
0280271 மth◌⁴ேய சாkh³நித³ேல தீ⁴மாnhைநrh’ேத வஸேந த³ேல ।
0280272 காமாேகா³சேர ைசவ நrhமth◌⁴ேய ச ஜேயth ॥ 28.27।
0280281 phர⁴தmh விமலmh ஸாரமாராth◌⁴யmh பரமmh ஸுக²mh ।
0280282ஸmhjhய பth³மமாவாய க³க³நாthதthர பா⁴shகரmh ॥ 28.28।
0280291 கrhணிேகாப ஸmhshதா²phய தேதா iµth³ராmh phரத³rhஶேயth ।
0280292 kh’thவா shநாநாதி³கmh ஸrhவmh th◌⁴யாthவா தmh ஸுஸமாத: ॥ 28.29।
0280301தபth³ேமாப ரவிmh ேதேஜாபி³mhேப³ vhயவshதி²தmh ।
0280302 பிŋhகா³mh th³வி⁴ஜmh ரkhதmh பth³மபththராmhப³ரmh ॥ 28.30।
0280311ஸrhவலணஸmhkhதmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தmh ।
0280312ஸுபmh வரத³mh ஶாnhதmh phரபா⁴மNhட³லமNh³தmh ॥ 28.31।
0280321 உth³யnhதmh பா⁴shகரmh th³’ShThவா ஸாnhth³ரnh³ரஸnhநிப⁴mh ।
0280322 ததshதthபாthரமாதா³ய ஜாiνph◌⁴யாmh த⁴ரணீmh க³த: ॥ 28.32।
0280331 kh’thவா ஶிர தthபாthரேமகசிthதsh வாkh³யத: ।
0280332 thrhயேரண  மnhthேரண ஸூrhயாயாrhkh◌⁴யmh நிேவத³ேயth ॥ 28.33।
0280341அதீ³தsh தshையவ நாmhைநவாrhக⁴mh phரயchச²தி ।
0280342 ரth³த⁴யா பா⁴வkhேதந ப⁴khதிkh³ராேயா ரவிrhயத: ॥ 28.34।
0280351அkh³நிநிrh’திவாyhவீஶ-மth◌⁴யrhவாதி³தி³ு ச ।
0280352’chசி²ரச ஶிகா²வrhம-ேநthராNhயshthரmh ச ஜேயth ॥ 28.35।
0280361 த³ththவாrhkh◌⁴யmh க³nhத⁴⁴பmh ச தீ³பmh ைநேவth³யேமவ ச ।
0280362 ஜphthவா shthவா நமshkh’thவா iµth³ராmh ப³th³th◌⁴வா விஸrhஜேயth ॥
28.36।
0280371 ேய வாrhkh◌⁴யmh ஸmhphரயchச²nhதி ஸூrhயாய நியேதnhth³யா: ।
0280372 ph³ராம:thயா ைவயா:shthய: ஶூth³ராச ஸmhயதா: ॥ 28.37।
0280381 ப⁴khதிபா⁴ேவந ஸததmh விஶுth³ேத⁴நாnhதராthமநா ।
0280382 ேத ⁴khthவாபி⁴மதாnhகாமாnhphராphiνவnhதி பராmh க³திmh ॥ 28.38।
0280391 thைரேலாkhயதீ³பகmh ேத³வmh பா⁴shகரmh க³க³ேநசரmh ।
0280392 ேய ஸmhரயnhதி மiνஜாshேத sh:ஸுக²shய பா⁴ஜநmh ॥ 28.39।
0280401 யாவnhந தீ³யேத சாrhkh◌⁴யmh பா⁴shகராய யேதா²தி³தmh ।
0280402 தாவnhந ஜேயth³விShiΝmh ஶŋhகரmh வா ஸுேரவரmh ॥ 28.40।
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0280411 தshமாthphரயthநமாshதா²ய த³th³யாத³rhkh◌⁴யmh தி³ேந தி³ேந ।
0280412ஆதி³thயாய ஶுசிrh⁴thவா Shைபrhக³nhைத⁴rhமேநாரைம: ॥ 28.41।
0280421 ஏவmh த³தா³தி யசாrhkh◌⁴யmh ஸphதmhயாmh ஸுஸமாத: ।
0280422ஆதி³thயாய ஶுசி:shநாத:ஸ லேப⁴தீ³phதmh ப²லmh ॥ 28.42।
0280431 ேராகா³th³விiµchயேத ேராகீ³ விthதாrhதீ²லப⁴ேத த⁴நmh ।
0280432 விth³யாmh phராphேநாதி விth³யாrhதீ²ஸுதாrhதீ² thரவாnhப⁴ேவth ॥ 28.43।
0280441 யmh யmh காமமபி⁴th◌⁴யாயnhஸூrhயாயாrhkh◌⁴யmh phரயchச²தி ।
0280442 தshய தshய ப²லmh ஸmhயkhphராphேநாதி ஷ:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 28.44।
0280451shநாthவா ைவ ஸாக³ேர த³ththவா ஸூrhயாயாrhkh◌⁴யmh phரணmhய ச ।
0280452 நேரா வா யதி³ வா நா ஸrhவகாமப²லmh லேப⁴th ॥ 28.45।
0280461 தத:ஸூrhயாலயmh க³chேச²thShபமாதா³ய வாkh³யத: ।
0280462 phரவிய ஜேயth³பா⁴iνmh kh’thவா  th: phரத³ணmh ॥ 28.46।
0280471 ஜேயthபரயா ப⁴khthயா ேகாrhகmh iµநிஸthதமா: ।
0280472 க³nhைத:◌⁴ Shைபshததா² தீ³ைபrh⁴ைபrhைநேவth³யைகரபி ॥ 28.47।
0280481 த³Nhட³வthphரணிபாைதச ஜயஶph³ைத³shததா²shதைவ: ।
0280482 ஏவmh ஸmhjhய தmh ேத³வmh ஸஹshராmhஶுmh ஜக³thபதிmh ॥ 28.48।
0280491 த³ஶாநாமவேமதா⁴நாmh ப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ।
0280492ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா வா தி³vhயவrhநர: ॥ 28.49।
0280501ஸphதாவராnhஸphத பராnhவmhஶாiνth³th◌⁴’thய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0280502 விமாேநநாrhகவrhேணந காமேக³ந ஸுவrhசஸா ॥ 28.50।
0280511 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவ:ஸூrhயேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0280512 ⁴khthவா தthர வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 28.51।
0280521 Nhயயாதி³ஹாயாத: phரவேர ேயாகி³நாmh ேல ।
0280522 சrhேவேதா³ ப⁴ேவth³விphர:shவத⁴rhமநிரத: ஶுசி: ॥ 28.52।
0280531 ேயாக³mh விவshவத: phராphய தேதா ேமாமவாphiνயாth ।
0280532ைசthேர மா ேத பே யாthராmh த³மநப⁴காmh ॥ 28.53।
0280541 ய: கேராதி நரshதthர rhேவாkhதmh ஸ ப²லmh லேப⁴th ।
0280542 ஶயேநாthதா²பேந பா⁴ேநா:ஸŋhkhராnhthயாmh விஷுவாயேந ॥ 28.54।
0280551 வாேர ரேவshதிெதௗ²ைசவ பrhவகாேல ऽத²வா th³விஜா: ।
0280552 ேய தthர யாthராmh rhவnhதி ரth³த⁴யா ஸmhயேதnhth³யா: ॥ 28.55।
0280561 விமாேநநாrhகவrhேணந ஸூrhயேலாகmh vhரஜnhதி ேத ।
0280562ஆshேத தthர மஹாேத³வshதீேர நத³நதீ³பேத: ॥ 28.56।
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0280571 ராேமவர இதி kh²யாத:ஸrhவகாமப²லphரத:³ ।
0280572 ேய தmh பயnhதி காமாmh shநாthவா ஸmhயŋhமேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 28.57।
0280581 க³nhைத:◌⁴ Shைபshததா²⁴ைபrhதீ³ைபrhைநேவth³யைகrhவைர: ।
0280582 phரணிபாைதshததா²shேதாthைரrhகீ³ைதrhவாth³ையrhமேநாஹைர: ॥ 28.58।
0280591 ராஜஸூயப²லmh ஸmhயkh³வாேமத⁴ப²லmh ததா² ।
0280592 phராphiνவnhதி மஹாthமாந:ஸmhth³தி⁴mh பரமாmh ததா² ॥ 28.59।
0280601 காமேக³ந விமாேநந கிŋhகிணீஜாலமாநா ।
0280602 உபகீ³யமாநா க³nhத⁴rhைவ: ஶிவேலாகmh vhரஜnhதி ேத ॥ 28.60।
0280611ஆஹூதஸmhphலவmh யாவth³⁴khthவா ேபா⁴கா³nhமேநாரமாnh ।
0280612 Nhயயாதி³ஹாக³thய சாrhேவதா³ ப⁴வnhதி ேத ॥ 28.61।
0280621 ஶாŋhகரmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாmh vhரஜnhதி ேத ।
0280622 யshதthர ஸவி: ேthேர phராmhshthயஜதி மாநவ: ॥ 28.62।
0280631ஸ ஸூrhயேலாகமாshதா²ய ேத³வவnhேமாத³ேத தி³வி ।
0280632 நrhமாiνஷதாmh phராphய ராஜா ப⁴வதி தா⁴rhக: ॥ 28.63।
0280641 ேயாக³mh ரேவ:ஸமாஸாth³ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ।
0280642 ஏவmh மயா iµநிேரShடா:² phேராkhதmh ேthரmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 28.64।
0280651 ேகாrhகshேயாத³ேத⁴shதீேர ⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³ ॥ 28.65।
0290010iµநய ஊ:
0290011 ேதா ऽshமாபி:◌⁴ ஸுரேரShட² ப⁴வதா ய³தா³’தmh ।
0290012 பா⁴shகரshய பரmh ேthரmh ⁴khதிiµkhதிப²லphரத³mh ॥ 29.1।
0290021 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: ஶ ◌்’Nhவnhத:ஸுக²தா³mh கதா²mh ।
0290022 தவ வkhthேராth³ப⁴வாmh Nhயாமாதி³thயshயாக⁴நாஶிநீmh ॥ 29.2।
0290031அத: பரmh ஸுரேரShட² ph³ ேநா வத³தாmh வர ।
0290032 ேத³வஜாப²லmh யchச யchச தா³நப²லmh phரேபா⁴ ॥ 29.3।
0290041 phரணிபாேத நமshகாேர ததா²ைசவ phரத³ேண ।
0290042 தீ³ப⁴பphரதா³ேந ச ஸmhமாrhஜநவிெதௗ⁴ ச யth ॥ 29.4।
0290051 உபவாேஸ ச யthNhயmh யthNhயmh நkhதேபா⁴ஜேந ।
0290052அrhக⁴ச கீth³’ஶ: phேராkhத:thர வா ஸmhphரதீ³யேத ॥ 29.5।
0290061 கத²mh ச khயேத ப⁴khதி: கத²mh ேத³வ: phரத³தி ।
0290062 ஏதthஸrhவmh ஸுரேரShட² ேராchசா²மேஹ வயmh ॥ 29.6।
0290070 ph³ரேமாவாச
0290071அrhkh◌⁴யmh ஜாதி³கmh ஸrhவmh பா⁴shகரshய th³விேஜாthதமா: ।
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0290072 ப⁴khதிmh ரth³தா⁴mh ஸமாதி⁴mh ச கth²யமாநmh நிேபா³த⁴த ॥ 29.7।
0290081 மநஸா பா⁴வநா ப⁴khதிShடா ரth³தா⁴ ச கீrhthயேத ।
0290082 th◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴thkhதmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸுஸமாதா: ॥ 29.8।
0290091 தthகதா²mh ராவேயth³யsh தth³ப⁴khதாnhஜயீத வா ।
0290092அkh³நிஶுஷகைசவ ஸ ைவ ப⁴khத:ஸநாதந: ॥ 29.9।
0290101 தchசிthதshதnhமநாைசவ ேத³வஜாரத:ஸதா³ ।
0290102 தthகrhமkh’th³ப⁴ேவth³யsh ஸ ைவ ப⁴khத:ஸநாதந: ॥ 29.10।
0290111 ேத³வாrhேத² khயமாநி ய: கrhமாNhயiνமnhயேத ।
0290112 கீrhதநாth³வா பேரா விphரா:ஸ ைவ ப⁴khததேரா நர: ॥ 29.11।
0290121 நாph◌⁴யஸூேயத தth³ப⁴khதாnhந நிnhth³யாchசாnhயேத³வதாmh ।
0290122ஆதி³thயvhரதசா ச ஸ ைவ ப⁴khததேரா நர: ॥ 29.12।
0290131 க³chச²mhshதிShட²nhshவபkh◌⁴ரnhiνnhஷnhநிஷnhநபி ।
0290132 ய:shமேரth³பா⁴shகரmh நிthயmh ஸ ைவ ப⁴khததேரா நர: ॥ 29.13।
0290141 ஏவmhவிதா⁴ thவியmh ப⁴khதி:ஸதா³ காrhயா விஜாநதா ।
0290142 ப⁴khthயா ஸமாதி⁴நா ைசவ shதேவந மநஸா ததா² ॥ 29.14।
0290151 khயேத நியேமா யsh தா³நmh விphராய தீ³யேத ।
0290152 phரதிkh³’ணnhதி தmh ேத³வா மiνShயா: பிதரshததா² ॥ 29.15।
0290161 பththரmh Shபmh ப²லmh ேதாயmh யth³ப⁴khthயா ஸiµபா’தmh ।
0290162 phரதிkh³’ணnhதி தth³ேத³வா நாshதிகாnhவrhஜயnhதி ச ॥ 29.16।
0290171 பா⁴வஶுth³தி:◌⁴ phரேயாkhதvhயா நியமாசாரஸmhதா ।
0290172 பா⁴வஶுth³th◌⁴யா khயேத யthதthஸrhவmh ஸப²லmh ப⁴ேவth ॥ 29.17।
0290181shதிஜphேயாபஹாேரண ஜயாபி விவshவத: ।
0290182 உபவாேஸந ப⁴khthயா ைவ ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 29.18।
0290191 phரணிதா⁴ய ஶிேரா ⁴mhயாmh நமshகாரmh கேராதி ய: ।
0290192 தththஸrhவபாேபph◌⁴ேயா iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 29.19।
0290201 ப⁴khதிkhேதா நேரா ேயா ऽெஸௗ ரேவ:rhயாthphரத³mh ।
0290202 phரத³ணீkh’தா ேதந ஸphதth³வீபா வஸுnhத⁴ரா ॥ 29.20।
0290211ஸூrhயmh மந ய: kh’thவா rhயாth³vhேயாமphரத³mh ।
0290212 phரத³ணீkh’தாshேதந ஸrhேவ ேத³வா ப⁴வnhதி  ॥ 29.21।
0290221 ஏகாஹாேரா நேரா ⁴thவா ஷShTh²யாmh ேயா ऽrhசயேத ரவிmh ।
0290222 நியமvhரதசா ச ப⁴ேவth³ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 29.22।
0290231ஸphதmhயாmh வா மஹாபா⁴கா:³ ேஸா ऽவேமத⁴ப²லmh லேப⁴th ।
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0290232அேஹாராthேராபவாேஸந ஜேயth³யsh பா⁴shகரmh ॥ 29.23।
0290241ஸphதmhயாமத²வா ஷShTh²யாmh ஸ யாதி பரமாmh க³திmh ।
0290242 kh’Shணபshய ஸphதmhயாmh ேஸாபவாேஸா ேதnhth³ய: ॥ 29.24।
0290251ஸrhவரthேநாபஹாேரண ஜேயth³யsh பா⁴shகரmh ।
0290252 பth³மphரேப⁴ண யாேநந ஸூrhயேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 29.25।
0290261 ஶுkhலபshய ஸphதmhயாiµபவாஸபேரா நர: ।
0290262ஸrhவஶுkhேலாபஹாேரண ஜேயth³யsh பா⁴shகரmh ॥ 29.26।
0290271ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத:ஸூrhயேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0290272அrhகஸmhடஸmhkhதiµத³கmh phரsh’தmh பிேப³th ॥ 29.27।
0290281 khரமvh’th³th◌⁴யா சrhவிmhஶேமைககmh பேயthந: ।
0290282 th³வாph◌⁴யாmh ஸmhவthஸராph◌⁴யாmh  ஸமாphதநியேமா ப⁴ேவth ॥ 29.28।
0290291ஸrhவகாமphரதா³ேயஷா phரஶshதா யrhகஸphத ।
0290292 ஶுkhலபshய ஸphதmhயாmh யதா³தி³thயதி³நmh ப⁴ேவth ॥ 29.29।
0290301ஸphத விஜயா நாம தthர த³thதmh மஹthப²லmh ।
0290302shநாநmh தா³நmh தேபா ேஹாம உபவாஸshதைத²வ ச ॥ 29.30।
0290311ஸrhவmh விஜயஸphதmhயாmh மஹாபாதகநாஶநmh ।
0290312 ேய சாதி³thயதி³ேந phராphேத ராth³த⁴mh rhவnhதி மாநவா: ॥ 29.31।
0290321 யஜnhதி ச மஹாேவதmh ேத லப⁴nhேத யேத²phதmh ।
0290322 ேயஷாmh த⁴rhmhயா: khயா:ஸrhவா:ஸைத³ேவாth³தி³ய பா⁴shகரmh ॥ 29.32।
0290331 ந ேல ஜாயேத ேதஷாmh த³th³ேரா vhயாதி⁴ேதா ऽபி வா ।
0290332 ேவதயா ரkhதயா வாபி பீதmh’thதிகயாபி வா ॥ 29.33।
0290341 உபேலபநகrhதா  சிnhதிதmh லப⁴ேத ப²லmh ।
0290342 சிthரபா⁴iνmh விசிthைரsh ஸுைமச ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ॥ 29.34।
0290351 ஜேயthேஸாபவாேஸா ய:ஸ காமாநீphதாmhlhலேப⁴th।
0290352 kh◌⁴’ேதந தீ³பmh phரjhவாlhய திலைதேலந வா ந: ॥ 29.35।
0290361ஆதி³thயmh ஜேயth³யsh சுஷா ந ஸ யேத ।
0290362 தீ³பதா³தா நேரா நிthயmh jhஞாநதீ³ேபந தீ³phயேத ॥ 29.36।
0290371 திலா: பவிthரmh ைதலmh வா திலேகா³தா³நiµthதமmh ।
0290372அkh³நிகாrhேய ச தீ³ேப ச மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 29.37।
0290381 தீ³பmh த³தா³தி ேயா நிthயmh ேத³வதாயதேநஷு ச ।
0290382 சShபேத²ஷு ரth²யாஸு பவாnhஸுப⁴ேகா³ ப⁴ேவth ॥ 29.38।
0290391ஹவிrhபி: ◌⁴ phரத²ம: கlhேபா th³விதீயெசௗஷதீ⁴ரைஸ: ।
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0290392 வஸாேமேதா³shதி²நிrhயாைஸrhந  ேத³ய: கத²சந ॥ 29.39।
0290401 ப⁴ேவ³rhth◌⁴வக³திrhதீ³ேபா ந கதா³சித³ேதா⁴க³தி: ।
0290402 தா³தா தீ³phயதி சாphேயவmh ந திrhயkh³க³திமாphiνயாth ॥ 29.40।
0290411 jhவலமாநmh ஸதா³ தீ³பmh ந ஹேரnhநாபி நாஶேயth ।
0290412 தீ³பஹrhதா நேரா ப³nhத⁴mh நாஶmh khேராத⁴mh தேமா vhரேஜth ॥ 29.41।
0290421 தீ³பதா³தா shவrhக³ேலாேக தீ³பமாேலவ ராஜேத ।
0290422 ய:ஸமாலப⁴ேத நிthயmh ŋhமா³சnhத³ைந: ॥ 29.42।
0290431ஸmhபth³யேத நர: phேரthய த⁴ேநந யஶஸா யா ।
0290432 ரkhதசnhத³நஸmhைர ரkhதShைப: ஶுசிrhநர: ॥ 29.43।
0290441 உத³ேய ऽrhkh◌⁴யmh ஸதா³ த³ththவா th³தி⁴mh ஸmhவthஸராlhலேப⁴th ।
0290442 உத³யாthபவrhேதத யாவத³shதமேந shதி²த: ॥ 29.44।
0290451 ஜபnhநபி⁴iµக:² கிசிnhமnhthரmh shேதாthரமதா²பி வா ।
0290452ஆதி³thயvhரதேமதth மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 29.45।
0290461அrhkh◌⁴ேயண ஸதmh ைசவ ஸrhேவ ஸாŋhக³mh phரதா³பேயth ।
0290462 உத³ேய ரth³த⁴யா khத:ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 29.46।
0290471ஸுவrhணேத⁴iνஅநTh³வாஹ-வஸுதா⁴வshthரஸmhதmh ।
0290472அrhkh◌⁴யphரதா³தா லப⁴ேத ஸphதஜnhமாiνக³mh ப²லmh ॥ 29.47।
0290481அkh³ெநௗ ேதாேய ऽnhதே ச ஶுெசௗ ⁴mhயாmh தைத²வ ச ।
0290482 phரதிமாயாmh ததா² பிNhTh³யாmh ேத³யமrhkh◌⁴யmh phரயthநத: ॥ 29.48।
0290491 நாபஸvhயmh ந ஸvhயmh ச த³th³யாத³பி⁴iµக:²ஸதா³ ।
0290492ஸkh◌⁴’தmh ³kh³³லmh வாபி ரேவrhப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 29.49।
0290501 தththஸrhவபாேபph◌⁴ேயா iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ।
0290502வாஸmh சரshரmh ச ேத³வதா³mh தைத²வ ச ॥ 29.50।
0290511 கrhராக³⁴பாநி த³ththவா ைவ shவrhக³கா³ந: ।
0290512அயேந thதேர ஸூrhயமத²வா த³யேந ॥ 29.51।
0290521 ஜயிthவா விேஶேஷண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
0290522 விஷுேவஷூபராேக³ஷு ஷட³ஶீதிiµேக²ஷு ச ॥ 29.52।
0290531 ஜயிthவா விேஶேஷண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
0290532 ஏவmh ேவலாஸு ஸrhவாஸு ஸrhவகாலmh ச மாநவ: ॥ 29.53।
0290541 ப⁴khthயா ஜயேத ேயா ऽrhகmh ேஸா ऽrhகேலாேக மயேத ।
0290542 kh’ஸைர: பாயைஸ: ைப: ப²லலkh◌⁴’ெதௗத³ைந: ॥ 29.54।
0290551 ப³mh kh’thவா  ஸூrhயாய ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ।

brahpur.pdf 129



ph³ரமராண

0290552 kh◌⁴’ேதந தrhபணmh kh’thவா ஸrhவth³ேதா⁴ ப⁴ேவnhநர: ॥ 29.55।
0290561ேரண தrhபணmh kh’thவா மநshதாைபrhந jhயேத ।
0290562 த³th◌⁴நா  தrhபணmh kh’thவா காrhயth³தி⁴mh லேப⁴nhநர: ॥ 29.56।
0290571shநாநாrhத²மாஹேரth³யsh ஜலmh பா⁴ேநா:ஸமாத: ।
0290572 தீrhேத²ஷு ஶுசிதாபnhந:ஸ யாதி பரமாmh க³திmh ॥ 29.57।
0290581 ச²ththரmh th◌⁴வஜmh விதாநmh வா பதாகாmh சாமராணி ச ।
0290582 ரth³த⁴யா பா⁴நேவ த³ththவா க³திShடாமவாphiνயாth ॥ 29.58।
0290591 யth³யth³th³ரvhயmh நேரா ப⁴khthயா ஆதி³thயாய phரயchச²தி ।
0290592 தthதshய ஶதஸாஹshரiµthபாத³யதி பா⁴shகர: ॥ 29.59।
0290601 மாநஸmh வாசிகmh வாபி காயஜmh யchச ³Shkh’தmh ।
0290602ஸrhவmh ஸூrhயphரஸாேத³ந தத³ேஶஷmh vhயேபாஹதி ॥ 29.60।
0290611 ஏகாேஹநாபி யth³பா⁴ேநா: ஜாயா: phராphயேத ப²லmh ।
0290612 யேதா²khதத³ணrhவிphைரrhந தthkhரஶைதரபி ॥ 29.61।
0300010iµநய ஊ:
0300011அேஹா ேத³வshய மாஹாthmhயmh தேமவmh ஜக³thபேத ।
0300012 பா⁴shகரshய ஸுரேரShட² வத³தshேதஷு ³rhலப⁴mh ॥ 30.1।
0300021 ⁴ய: phரph³ ேத³ேவஶ யthph’chசா²ேமா ஜக³thபேத ।
0300022 ேராchசா²மேஹ ph³ரமnhபரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 30.2।
0300031 kh³’ஹshேதா² ph³ரமசா ச வாநphரshேதா² ऽத² பி⁴ுக: ।
0300032 ய இchேச²nhேமாமாshதா²mh ேத³வதாmh காmh யேஜத ஸ: ॥ 30.3।
0300041ேதா யshயாய:shவrhக:³ேதா நி:ேரயஸmh பரmh ।
0300042shவrhக³தைசவ கிmh rhயாth³ேயந ந chயவேத ந: ॥ 30.4।
0300051 ேத³வாநாmh சாthர ேகா ேத³வ: பிth’mh ைசவ க: பிதா ।
0300052 யshமாthபரதரmh நாshதி தnhேம ph³ ஸுேரவர ॥ 30.5।
0300061த:sh’Shடத³mh விவmh ஸrhவmh shதா²வரஜŋhக³மmh ।
0300062 phரலேய ச கமph◌⁴ேயதி தth³ப⁴வாnhவkhமrhஹதி ॥ 30.6।
0300070 ph³ரேமாவாச
0300071 உth³யnhேநைவஷ ேத ஜக³th³விதிரmh கைர: ।
0300072 நாத: பரதேரா ேத³வ: கசித³nhேயா th³விேஜாthதமா: ॥ 30.7।
0300081அநாதி³நித⁴ேநா ேயஷ ஷ: ஶாவேதா ऽvhயய: ।
0300082 தாபயthேயஷ thmhlhேலாகாnhப⁴வnhரபி⁴lhப³ண: ॥ 30.8।
0300091ஸrhவேத³வமேயா ேயஷ தபதாmh தபேநா வர: ।
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0300092ஸrhவshய ஜக³ேதா நாத:²ஸrhவஸா ஜக³thபதி: ॥ 30.9।
0300101ஸŋhபthேயஷ ⁴தாநி ததா² விsh’ஜேத ந: ।
0300102 ஏஷ பா⁴தி தபthேயஷ வrhஷthேயஷ க³ப⁴shதிபி:◌⁴ ॥ 30.10।
0300111 ஏஷ தா⁴தா விதா⁴தா ச ⁴தாதி³rh⁴தபா⁴வந: ।
0300112 ந ேயஷயமாயாதி நிthயமயமNhட³ல: ॥ 30.11।
0300121 பிth’mh ச பிதா ேயஷ ேத³வதாநாmh  ேத³வதா ।
0300122 th◌⁴வmh shதா²நmh shmh’தmh ேயதth³யshமாnhந chயவேத ந: ॥ 30.12।
0300131ஸrhக³காேல ஜக³thkh’thshநமாதி³thயாthஸmhphரஸூயேத ।
0300132 phரலேய ச தமph◌⁴ேயதி பா⁴shகரmh தீ³phதேதஜஸmh ॥ 30.13।
0300141 ேயாகி³நசாphயஸŋhkh²யாதாshthயkhthவா kh³’ஹகேலவரmh ।
0300142 வாrh⁴thவா விஶnhthயshmhshேதேஜாராெஶௗ தி³வாகேர ॥ 30.14।
0300151அshய ரஸஹshராணி ஶாகா²இவ விஹŋhக³மா: ।
0300152 வஸnhthயாthய iµநய:ஸmhth³தா⁴ ைத³வைத:ஸஹ ॥ 30.15।
0300161 kh³’ஹshதா² ஜநகாth³யாச ராஜாேநா ேயாக³த⁴rhண: ।
0300162 வாலகி²lhயாத³யைசவ ’ஷேயா ph³ரமவாதி³ந: ॥ 30.16।
0300171 வாநphரshதா²ச ேய சாnhேய vhயாஸாth³யா பி⁴வshததா² ।
0300172 ேயாக³மாshதா²ய ஸrhேவ ேத phரவிShடா:ஸூrhயமNhட³லmh ॥ 30.17।
0300181 ஶுேகா vhயாஸஸுத:மாnhேயாக³த⁴rhமமவாphய ஸ: ।
0300182ஆதி³thயகிரnhக³thவா யநrhபா⁴வமாshதி²த: ॥ 30.18।
0300191 ஶph³த³மாthரதிiµகா² ph³ரமவிShiΝஶிவாத³ய: ।
0300192 phரthயோ ऽயmh பேரா ேத³வ:ஸூrhயshதிரநாஶந: ॥ 30.19।
0300201 தshமாத³nhயthர ப⁴khதிrh ந காrhயா ஶுப⁴chச²தா ।
0300202 யshமாth³th³’Shேடரக³mhயாshேத ேத³வா விShiΝேராக³மா: ॥ 30.20।
0300211அேதா ப⁴வth³பி:◌⁴ ஸததமph◌⁴யrhchேயா ப⁴க³வாnhரவி: ।
0300212ஸ மாதா பிதா ைசவ kh’thshநshய ஜக³ேதா ³: ॥ 30.21।
0300221அநாth³ேயா ேலாகநாேதா² ऽெஸௗ ரமா ஜக³thபதி: ।
0300222thரthேவ ச shதி²ேதா யshமாthதபshேதேப th³விேஜாthதமா: ॥ 30.22।
0300231அநாதி³நித⁴ேநா ph³ரமா நிthயசாய ஏவ ச ।
0300232sh’ShThவா ஸஸாக³ராnhth³வீபாnh⁴வநாநி சrhத³ஶ ॥ 30.23।
0300241 ேலாகாநாmh ஸ தாrhதா²ய shதி²தசnhth³ரஸthதேட ।
0300242sh’ShThவா phரஜாபதீnhஸrhவாnhsh’ShThவா ச விவிதா: ◌⁴ phரஜா: ॥ 30.24।
0300251 தத: ஶதஸஹshராmhஶுரvhயkhதச ந:shவயmh ।
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0300252 kh’thவா th³வாத³ஶதா⁴thமாநமாதி³thயiµபபth³யேத ॥ 30.25।
0300261இnhth³ேரா தா⁴தாத² பrhஜnhயshthவShடா ஷாrhயமா ப⁴க:³ ।
0300262 விவshவாnhவிShiΝரmhஶச வே thர ஏவ ச ॥ 30.26।
0300271ஆபி⁴rhth³வாத³ஶபி⁴shேதந ஸூrhேயண பரமாthமநா ।
0300272 kh’thshநmh ஜக³தி³த³mh vhயாphதmh rhதிபி⁴ச th³விேஜாthதமா: ॥ 30.27।
0300281 தshய யா phரத²மா rhதிராதி³thயshேயnhth³ரஸmhjhஞிதா ।
0300282shதி²தா ஸா ேத³வராஜthேவ ேத³வாநாmh நாஶிநீ ॥ 30.28।
0300291 th³விதீயா தshய யா rhதிrhநாmhநா தா⁴ேததி கீrhதிதா ।
0300292shதி²தா phரஜாபதிthேவந விவிதா: ◌⁴ sh’ஜேத phரஜா: ॥ 30.29।
0300301 th’தீயாrhகshய யா rhதி: பrhஜnhய இதி விதா ।
0300302 ேமேக⁴Shேவவ shதி²தா ஸா  வrhஷேத ச க³ப⁴shதிபி: ◌⁴ ॥ 30.30।
0300311 சrhதீ² தshய யா rhதிrhநாmhநா thவShேடதி விதா ।
0300312shதி²தா வநshபெதௗ ஸா  ஓஷதீ⁴ஷு ச ஸrhவத: ॥ 30.31।
0300321 பச தshய யா rhதிrhநாmhநா ேஷதி விதா ।
0300322அnhேந vhயவshதி²தா ஸா  phரஜாmh Shதி நிthயஶ: ॥ 30.32।
0300331rhதி:ஷSh² ரேவrhயா  அrhயமா இதி விதா ।
0300332 வாேயா:ஸmhஸர ஸா  ேத³ேவShேவவ ஸமாதா ॥ 30.33।
0300341 பா⁴ேநாrhயா ஸphத rhதிrhநாmhநா ப⁴ேக³தி விதா ।
0300342 ⁴யிShvh அவshதி²தா ஸா  ஶேரஷு ச ேத³நாmh ॥ 30.34।
0300351rhதிrhயா thவShட தshய விவshவாநிதி விதா ।
0300352அkh³ெநௗ phரதிSh²தா ஸா  பசthயnhநmh ஶmh ॥ 30.35।
0300361 நவ சிthரபா⁴ேநாrhயா rhதிrhவிShiΝச நாமத: ।
0300362 phரா³rhப⁴வதி ஸா நிthயmh ேத³வாநாமஸூத³நீ ॥ 30.36।
0300371 த³ஶ தshய யா rhதிரmhஶுமாநிதி விதா ।
0300372 வாெயௗ phரதிSh²தா ஸா  phரலாத³யதி ைவ phரஜா: ॥ 30.37।
0300381rhதிshthேவகாத³ஶீ பா⁴ேநாrhநாmhநா வணஸmhjhஞிதா ।
0300382 ஜேலShவவshதி²தா ஸா  phரஜாmh Shதி நிthயஶ: ॥ 30.38।
0300391rhதிrhயா th³வாத³ஶீ பா⁴ேநாrhநாmhநா thேரதி ஸmhjhஞிதா ।
0300392 ேலாகாநாmh ஸா தாrhதா²ய shதி²தா சnhth³ரஸthதேட ॥ 30.39।
0300401 வாப⁴shதபshேதேப shதி²thவா ைமthேரண சுஷா ।
0300402அiνkh³’ணnhஸதா³ ப⁴khதாnhவைரrhநாநாவிைத⁴sh ஸ: ॥ 30.40।
0300411 ஏவmh ஸா ஜக³தாmh rhதிrhதா விதா ரா ।
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0300412 தthர thர:shதி²ேதா யshமாthதshமாnhthரmh பரmh shmh’தmh ॥ 30.41।
0300421ஆபி⁴rhth³வாத³ஶபி⁴shேதந ஸவிthரா பரமாthமநா ।
0300422 kh’thshநmh ஜக³தி³த³mh vhயாphதmh rhதிபி⁴ச th³விேஜாthதமா: ॥ 30.42।
0300431 தshமாth³th◌⁴ேயேயா நமshயச th³வாத³ஶshதா²ஸு rhதிஷு ।
0300432 ப⁴khதிமth³பி⁴rhநைரrhநிthயmh தth³க³ேதநாnhதராthமநா ॥ 30.43।
0300441இthேயவmh th³வாத³ஶாதி³thயாnhநமshkh’thவா  மாநவ: ।
0300442 நிthயmh thவா ப²thவா ச ஸூrhயேலாேக மயேத ॥ 30.44।
0300450iµநய ஊ:
0300451 யதி³ தாவத³யmh ஸூrhயசாதி³ேத³வ:ஸநாதந: ।
0300452 தத: கshமாthதபshேதேப வேரphஸு: phராkh’ேதா யதா² ॥ 30.45।
0300460 ph³ரேமாவாச
0300461 ஏதth³வ:ஸmhphரவயா பரmh ³யmh விபா⁴வேஸா: ।
0300462 ph’Shடmh thேரண யthrhவmh நாரதா³ய மஹாthமேந ॥ 30.46।
0300471 phராŋhமேயாkhதாsh Shமph◌⁴யmh ரேவrhth³வாத³ஶ rhதய: ।
0300472thரச வணேசாெபௗ⁴ தாஸாmh தப ஸmhshதி²ெதௗ ॥ 30.47।
0300481அph³ப⁴ோ வணshதாஸாmh தshெதௗ² பசிமஸாக³ேர ।
0300482thேரா thரவேந சாshnhவாப⁴ோ ऽப⁴வthததா³ ॥ 30.48।
0300491அத² ேமகி³ேர: ஶ ◌்’ŋhகா³thphரchேதா க³nhத⁴மாத³நாth ।
0300492 நாரத³sh மஹாேயாகீ³ஸrhவாmhlhேலாகாmhசரnhவஶீ ॥ 30.49।
0300501ஆஜகா³மாத² தthைரவ யthர thேரா ऽசரthதப: ।
0300502 தmh th³’ShThவா  தபshயnhதmh தshய ெகௗஹலmh ய⁴th ॥ 30.50।
0300511 ேயா ऽயசாvhயயைசவ vhயkhதாvhயkhத:ஸநாதந: ।
0300512 th◌⁴’தேமகாthமகmh ேயந thைரேலாkhயmh ஸுமஹாthமநா ॥ 30.51।
0300521 ய: பிதா ஸrhவேத³வாநாmh பராமபி ய: பர: ।
0300522அயஜth³ேத³வதா: காsh பிth’nhவா காநெஸௗ யேஜth ।
0300523இதி ஸசிnhthய மநஸா தmh ேத³வmh நாரேதா³ ऽph³ரவீth ॥ 30.52।
0300530 நாரத³ உவாச
0300531 ேவேத³ஷு ஸராேணஷு ஸாŋhேகா³பாŋhேக³ஷு கீ³யேஸ ।
0300532 thவமஜ: ஶாவேதா தா⁴தா thவmh நிதா⁴நமiνthதமmh ॥ 30.53।
0300541 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴வchைசவ thவயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
0300542 சthவாரசாரமா ேத³வ kh³’ஹshதா²th³யாshதைத²வ  ॥ 30.54।
0300551 யஜnhதி thவாமஹரஹshthவாmh rhதிthவmh ஸமாதmh ।
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0300552 பிதா மாதா ச ஸrhவshய ைத³வதmh thவmh  ஶாவதmh ॥ 30.55।
0300561 யஜேஸ பிதரmh கmh thவmh ேத³வmh வாபி ந விth³மேஹ ॥ 30.56।
0300570thர உவாச
0300571அவாchயேமதth³வkhதvhயmh பரmh ³யmh ஸநாதநmh ।
0300572 thவயி ப⁴khதிமதி ph³ரமnhphரவயா யதா²தத²mh ॥ 30.57।
0300581 யthதthஸூமமவிjhேஞயமvhயkhதமசலmh th◌⁴வmh ।
0300582இnhth³ையnhth³யாrhைத²ச ஸrhவ⁴ைதrhவிவrhதmh ॥ 30.58।
0300591ஸ யnhதராthமா ⁴தாநாmh ேthரjhஞைசவ கth²யேத ।
0300592 th³th³vhயதிkhேதா ऽெஸௗ ஷைசவ கlhபித: ॥ 30.59।
0300601ரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாnhைஸவ ³th³தி⁴தி shmh’த: ।
0300602 மஹாநிதி ச ேயாேக³ஷு phரதா⁴நதி கth²யேத ॥ 30.60।
0300611ஸாŋhkh²ேய ச கth²யேத ேயாேக³ நாமபி⁴rhப³ஹுதா⁴thமக: ।
0300612ஸ ச thேபா விவாthமா ஶrhேவா ऽர இதி shmh’த: ॥ 30.61।
0300621 th◌⁴’தேமகாthமகmh ேதந thைரேலாkhயத³மாthமநா ।
0300622அஶர: ஶேரஷு ஸrhேவஷு நிவஸthயெஸௗ ॥ 30.62।
0300631 வஸnhநபி ஶேரஷு ந ஸ phேயத கrhமபி:◌⁴ ।
0300632 மமாnhதராthமா தவ ச ேய சாnhேய ேத³ஹஸmhshதி²தா: ॥ 30.63।
0300641ஸrhேவஷாmh ஸா⁴ேதா ऽெஸௗ ந kh³ராய: ேகநசிthkhவசிth ।
0300642ஸ³ே நிrh³ேவிேவா jhஞாநக³mhேயாயெஸௗshmh’த:॥ 30.64।
0300651ஸrhவத:பாணிபாதா³nhத:ஸrhவேதாஶிேராiµக:² ।
0300652ஸrhவத:திமாmhlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ॥ 30.65।
0300661 விவrhதா⁴ விவ⁴ேஜா விவபாதா³நாக: ।
0300662 ஏகசரதி ைவ ேthேர shைவரசா யதா²ஸுக²mh ॥ 30.66।
0300671 ேthராணீஹ ஶராணி ேதஷாmh ைசவ யதா²ஸுக²mh ।
0300672 தாநி ேவthதி ஸ ேயாகா³thமா தத: ேthரjhஞ உchயேத ॥ 30.67।
0300681அvhயkhேத ச ேர ேஶேத ஷshேதந ேசாchயேத ।
0300682 விவmh ப³ஹுவித⁴mh jhேஞயmh ஸ ச ஸrhவthர உchயேத ॥ 30.68।
0300691 தshமாthஸ ப³ஹுபthவாth³விவப இதி shmh’த: ।
0300692 தshையகshய மஹththவmh  ஸ ைசக: ஷ:shmh’த: ॥ 30.69।
0300701 மஹாஷஶph³த³mh  பி³ப⁴rhthேயக:ஸநாதந: ।
0300702ஸ  விதி⁴khயாயthத:sh’ஜthயாthமாநமாthமநா ॥ 30.70।
0300711 ஶததா⁴ ஸஹshரதா⁴ ைசவ ததா² ஶதஸஹshரதா⁴ ।
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0300712 ேகாஶச கேராthேயஷ phரthயகா³thமாநமாthமநா ॥ 30.71।
0300721ஆகாஶாthபதிதmh ேதாயmh யாதி shவாth³வnhதரmh யதா² ।
0300722 ⁴ேம ரஸவிேஶேஷண ததா²³ணரஸாth ஸ: ॥ 30.72।
0300731 ஏக ஏவ யதா² வாrhேத³ேஹShேவவ  பசதா⁴ ।
0300732 ஏகthவmh ச ph’த²khthவmh ச ததா² தshய ந ஸmhஶய: ॥ 30.73।
0300741shதா²நாnhதரவிேஶஷாchச யதா²kh³நிrhலப⁴ேத பராmh ।
0300742ஸmhjhஞாmh ததா²iµேந ேஸா ऽயmh ph³ரமாதி³ஷு ததா²phiνயாth ॥ 30.74।
0300751 யதா² தீ³பஸஹshராணி தீ³ப ஏக: phரஸூயேத ।
0300752 ததா²பஸஹshராணி ஸ ஏக:ஸmhphரஸூயேத ॥ 30.75।
0300761 யதா³ஸ ³th◌⁴யthயாthமாநmh ததா³ ப⁴வதி ேகவல: ।
0300762 ஏகthவphரலேய சாshய ப³ஹுthவmh ச phரவrhதேத ॥ 30.76।
0300771 நிthயmh  நாshதி ஜக³தி ⁴தmh shதா²வரஜŋhக³மmh ।
0300772அயசாphரேமயச ஸrhவக³ச ஸ உchயேத ॥ 30.77।
0300781 தshமாத³vhயkhதiµthபnhநmh th³ணmh th³விஜஸthதமா: ।
0300782அvhயkhதாvhயkhதபா⁴வshதா² யா ஸா phரkh’திchயேத ॥ 30.78।
0300791 தாmh ேயாநிmh ph³ரமே விth³தி⁴ ேயா ऽெஸௗ ஸத³ஸதா³thமக: ।
0300792 ேலாேக ச jhயேத ேயா ऽெஸௗ ைத³ேவ பிthrhேய ச கrhமணி ॥ 30.79।
0300801 நாshதி தshமாthபேரா யnhய: பிதா ேத³ேவா ऽபி வா th³விஜா: ।
0300802ஆthமநா ஸ  விjhேஞயshததshதmh ஜயாmhயஹmh ॥ 30.80।
0300811shவrhேக³Shவபி  ேய ேகசிthதmh நமshயnhதி ேத³ந: ।
0300812 ேதந க³chச²nhதி ேத³வrhேஷ ேதேநாth³தி³Shடப²லாmh க³திmh ॥ 30.81।
0300821 தmh ேத³வா:shவாரமshதா²ச நாநாrhதிஸமாதா: ।
0300822 ப⁴khthயா ஸmhஜயnhthயாth³யmh க³திைசஷாmh த³தா³தி ஸ: ॥ 30.82।
0300831ஸ ஸrhவக³தைசவ நிrh³ணைசவ கth²யேத ।
0300832 ஏவmh மthவா யதா²jhஞாநmh ஜயா தி³வாகரmh ॥ 30.83।
0300841 ேய ச தth³பா⁴விதா ேலாக ஏகதththவmh ஸமாதா: ।
0300842 ஏதத³phயதி⁴கmh ேதஷாmh யேத³கmh phரவிஶnhthத ॥ 30.84।
0300851இதி ³யஸiµth³ேத³ஶshதவ நாரத³ கீrhதித: ।
0300852அshமth³ப⁴khthயாபி ேத³வrhேஷ thவயாபி பரமmh shmh’தmh ॥ 30.85।
0300861ஸுைரrhவா iµநிபி⁴rhவாபி ராணrhவரத³mh shmh’தmh ।
0300862ஸrhேவ ச பரமாthமாநmh ஜயnhதி தி³வாகரmh ॥ 30.86।
0300870 ph³ரேமாவாச
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0300871 ஏவேமதthராkh²யாதmh நாரதா³ய  பா⁴iνநா ।
0300872 மயாபி ச ஸமாkh²யாதா கதா² பா⁴ேநாrhth³விேஜாthதமா: ॥ 30.87।
0300881இத³மாkh²யாநமாkh²ேயயmh மயாkh²யாதmh th³விேஜாthதமா: ।
0300882 ந யநாதி³thயப⁴khதாய இத³mh ேத³யmh கதா³சந ॥ 30.88।
0300891 யைசதchch²ராவேயnhநிthயmh யைசவ ஶ ◌்’iΝயாnhநர: ।
0300892ஸ ஸஹshராrhசிஷmh ேத³வmh phரவிேஶnhநாthர ஸmhஶய: ॥ 30.89।
0300901iµchேயதாrhதshததா² ேராகா³chch²thேவமாமாதி³த: கதா²mh ।
0300902jhஞாஸுrhலப⁴ேத jhஞாநmh க³திShடாmh தைத²வ ச ॥ 30.90।
0300911ேணந லப⁴ேத ऽth◌⁴வாநத³mh ய: பட²ேத iµேந ।
0300912 ேயா யmh காமயேத காமmh ஸ தmh phராphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 30.91।
0300921 தshமாth³ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸததmh shமrhதvhேயா ப⁴க³வாnhரவி: ।
0300922ஸ ச தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸrhவshய ஜக³த: phர: ◌⁴ ॥ 30.92।
0310010 ph³ரேமாவாச
0310011ஆதி³thயலமகி²லmh thைரேலாkhயmh iµநிஸthதமா: ।
0310012 ப⁴வthயshமாjhஜக³thஸrhவmh ஸேத³வாஸுரமாiνஷmh ॥ 31.1।
0310021 th³ேராேபnhth³ரமேஹnhth³ராmh விphேரnhth³ரthதி³ெவௗகஸாmh ।
0310022 மஹாth³திமதாmh ைசவ ேதேஜா ऽயmh ஸாrhவெலௗகிகmh ॥ 31.2।
0310031ஸrhவாthமா ஸrhவேலாேகேஶா ேத³வேத³வ: phரஜாபதி: ।
0310032ஸூrhய ஏவ thேலாகshய லmh பரமைத³வதmh ॥ 31.3।
0310041அkh³ெநௗ phராshதாஹுதி:ஸmhயகா³தி³thயiµபதிShட²ேத ।
0310042ஆதி³thயாjhஜாயேத vh’Shrhvh’Shேடரnhநmh தத: phரஜா: ॥ 31.4।
0310051ஸூrhயாthphரஸூயேத ஸrhவmh தthர ைசவ phரயேத ।
0310052 பா⁴வாபா⁴ெவௗ  ேலாகாநாமாதி³thயாnhநி:sh’ெதௗ ரா ॥ 31.5।
0310061 ஏதth th◌⁴யாநிநாmh th◌⁴யாநmh ேமாசாphேயஷ ேமாmh ।
0310062 தthர க³chச²nhதி நிrhவாணmh ஜாயnhேத ऽshமாthந: ந: ॥ 31.6।
0310071iµஹூrhதா தி³வஸா நிஶா பாச நிthயஶ: ।
0310072 மாஸா:ஸmhவthஸராைசவ ’தவச கா³நி ச ॥ 31.7।
0310081அதா²தி³thயாth³’ேத ேயஷாmh காலஸŋhkh²யா ந விth³யேத ।
0310082 காலாth³’ேத ந நியேமா நாkh³ெநௗ விஹரணkhயா ॥ 31.8।
0310091 ’நாமவிபா⁴க³தத: Shபப²லmh த: ।
0310092ேதா ைவ ஸshயநிShபthதிshth’ெணௗஷதி⁴க³ண:த: ॥ 31.9।
0310101அபா⁴ேவா vhயவஹாராmh ஜnhநாmh தி³வி ேசஹ ச ।
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0310102 ஜக³thphரபா⁴வாth³விஶேத பா⁴shகராth³வாதshகராth ॥ 31.10।
0310111 நாvh’ShThயா தபேத ஸூrhேயா நாvh’ShThயா பஶுShயதி ।
0310112 நாvh’ShThயா பதி⁴mh த⁴thேத வா தீ³phயேத ரவி: ॥ 31.11।
0310121 வஸnhேத கபில:ஸூrhேயா kh³Shேம காசநஸnhநிப: ◌⁴ ।
0310122 ேவேதா வrhஷாஸு வrhேணந பாNh:³ ஶரதி³ பா⁴shகர: ॥ 31.12।
0310131 ேஹமnhேத தாmhரவrhப:◌⁴ ஶிஶிேர ேலாேதா ரவி: ।
0310132இதி வrh:ஸமாkh²யாதா:ஸூrhயshய ’ஸmhப⁴வா: ॥ 31.13।
0310141 ’shவபா⁴வவrhணச ஸூrhய: ேமஸுபி⁴kh’th ।
0310142அதா²தி³thயshய நாமாநி ஸாமாnhயாநி th³விேஜாthதமா: ॥ 31.14।
0310151 th³வாத³ைஶவ ph’த²khthேவந தாநி வயாmhயேஶஷத: ।
0310152ஆதி³thய:ஸவிதா ஸூrhேயா ேரா ऽrhக: phரபா⁴கர: ॥ 31.15।
0310161 மாrhதNhேடா³ பா⁴shகேரா பா⁴iνசிthரபா⁴iνrhதி³வாகர: ।
0310162 ரவிrhth³வாத³ஶபி⁴shேதஷாmh jhேஞய:ஸாமாnhயநாமபி: ◌⁴ ॥ 31.16।
0310171 விShiΝrhதா⁴தா ப⁴க:³ ஷா thேரnhth³ெரௗ வே ऽrhயமா ।
0310172 விவshவாநmhஶுமாmhshthவShடா பrhஜnhேயா th³வாத³ஶ:shmh’த: ॥ 31.17।
0310181இthேயேத th³வாத³ஶாதி³thயா: ph’த²khthேவந vhயவshதி²தா: ।
0310182 உthதிShட²nhதி ஸதா³ேயேத மாைஸrhth³வாத³ஶபி: ◌⁴ khரமாth ॥ 31.18।
0310191 விShiΝshதபதி ைசthேர  ைவஶாேக² சாrhயமா ததா² ।
0310192 விவshவாjhேயShட²மாேஸ  ஆஷாேட⁴ சாmhஶுமாnhshmh’த: ॥ 31.19।
0310201 பrhஜnhய: ராவேண மா வண: phெரௗShட²ஸmhjhஞேக ।
0310202இnhth³ர ஆவேஜ மா தா⁴தா தபதி காrhthதிேக ॥ 31.20।
0310211 மாrhக³ஶீrhேஷ ததா²thர: ெபௗேஷ ஷா தி³வாகர: ।
0310212 மாேக⁴ ப⁴க³sh விjhேஞயshthவShடா தபதி பா²lh³ேந ॥ 31.21।
0310221 ஶைதrhth³வாத³ஶபி⁴rhவிSh ரபி⁴rhதீ³phயேத ஸதா³ ।
0310222 தீ³phயேத ேகா³ஸஹshேரண ஶைதச thபி⁴ரrhயமா ॥ 31.22।
0310231 th³வி:ஸphதைகrhவிவshவாmhsh அmhஶுமாnhபசபி⁴shthபி: ◌⁴ ।
0310232 விவshவாநிவ பrhஜnhேயா வணசாrhயமா ததா² ॥ 31.23।
0310241thரவth³ப⁴க³வாmhshthவShடா ஸஹshேரண ஶேதந ச ।
0310242இnhth³ரsh th³வி³ண:ஷTh³பி⁴rhதா⁴ைதகாத³ஶபி: ◌⁴ ஶைத: ॥ 31.24।
0310251ஸஹshேரண  thேரா ைவ ஷா  நவபி:◌⁴ ஶைத: ।
0310252 உthதேராபkhரேம ऽrhகshய வrhத⁴nhேத ரமயshததா² ॥ 31.25।
0310261 த³ேபkhரேம ⁴ேயா ரஸnhேத ஸூrhயரமய: ।
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0310262 ஏவmh ரஸஹshரmh  ஸூrhயேலாகாத³iνkh³ரஹmh ॥ 31.26।
0310271 ஏவmh நாmhநாmh சrhவிmhஶேத³க ஏஷாmh phரகீrhதித: ।
0310272 விshதேரண ஸஹshரmh  நரnhயthphரகீrhதிதmh ॥ 31.27।
0310280iµநய ஊ:
0310281 ேய தnhநாமஸஹshேரண shவnhthயrhகmh phரஜாபேத ।
0310282 ேதஷாmh ப⁴வதி கிmh Nhயmh க³திச பரேமவர ॥ 31.28।
0310290 ph³ரேமாவாச
0310291 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா:ஸார⁴தmh ஸநாதநmh ।
0310292அலmh நாமஸஹshேரண பட²nhேநவmh shதவmh ஶுப⁴mh ॥ 31.29।
0310301 யாநி நாமாநி ³யாநி பவிthராணி ஶுபா⁴நி ச ।
0310302 தாநி வ: கீrhதயிShயா ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh பா⁴shகரshய ைவ ॥ 31.30।
0310311 விகrhதேநா விவshவாmhச மாrhதNhேடா³ பா⁴shகேரா ரவி: ।
0310312 ேலாகphரகாஶக:மாmhlhேலாகசுrhமேஹவர: ॥ 31.31।
0310321 ேலாகஸா thேலாேகஶ: கrhதா ஹrhதா தshரஹா ।
0310322 தபநshதாபநைசவ ஶுசி:ஸphதாவவாஹந: ॥ 31.32।
0310331 க³ப⁴shதிஹshேதா ph³ரமா ச ஸrhவேத³வநமshkh’த: ।
0310332 ஏகவிmhஶதி இthேயஷ shதவ இShட:ஸதா³ ரேவ: ॥ 31.33।
0310341 ஶராேராkh³யத³ைசவ த⁴நvh’th³தி⁴யஶshகர: ।
0310342shதவராஜ இதி kh²யாதshthஷு ேலாேகஷு வித: ॥ 31.34।
0310351 ய ஏேதந th³விஜேரShடா² th³விஸnhth◌⁴ேய ऽshதமேநாத³ேய ।
0310352shெதௗதி ஸூrhயmh ஶுசிrh⁴thவா ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 31.35।
0310361 மாநஸmh வாசிகmh வாபி ேத³ஹஜmh கrhமஜmh ததா² ।
0310362 ஏகஜphேயந தthஸrhவmh நயthயrhகshய ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 31.36।
0310371 ஏகஜphயச ேஹாமச ஸnhth◌⁴ேயாபாஸநேமவ ச ।
0310372⁴பமnhthராrhkh◌⁴யமnhthரச ப³மnhthரshதைத²வ ச ॥ 31.37।
0310381அnhநphரதா³ேந தா³ேந ச phரணிபாேத phரத³ேண ।
0310382 ேதா ऽயmh மஹாமnhthர:ஸrhவபாபஹர: ஶுப: ◌⁴ ॥ 31.38।
0310391 தshமாth³யmh phரயthேநந shதேவநாேநந ைவ th³விஜா: ।
0310392shவீth◌⁴வmh வரத³mh ேத³வmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 31.39।
0320010iµநய ஊ:
0320011 நிrh³ண: ஶாவேதா ேத³வshthவயா phேராkhேதா தி³வாகர: ।
0320012 நrhth³வாத³ஶதா⁴ ஜாத: ேதா ऽshமாபி⁴shthவேயாதி³த: ॥ 32.1।
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0320021ஸ கத²mh ேதஜேஸா ர:shthயா க³rhேப⁴ மஹாth³தி: ।
0320022ஸmh⁴ேதா பா⁴shகேரா ஜாதshதthர ந:ஸmhஶேயா மஹாnh ॥ 32.2।
0320030 ph³ரேமாவாச
0320031 த³shய  ஸுதா: ேரShடா² ப³⁴:ஷSh: ேஶாப⁴நா: ।
0320032அதி³திrhதி³திrhத³iνைசவ விநதாth³யாshதைத²வ ச ॥ 32.3।
0320041 த³shதா: phரத³ெதௗ³ கnhயா: கயபாய thரேயாத³ஶ ।
0320042அதி³திrhஜநயாமாஸ ேத³வாmhshth⁴வேநவராnh ॥ 32.4।
0320051ைத³thயாnhதி³திrhத³iνேசாkh³ராnhதா³நவாnhப³லத³rhபிதாnh ।
0320052 விநதாth³யாshததா² சாnhயா:ஸுஷு:shதா²iνஜŋhக³மாnh ॥ 32.5।
0320061 தshயாத² thரெதௗ³thைர: ெபௗthரெதௗ³thரகாதி³பி: ◌⁴ ।
0320062 vhயாphதேமதjhஜக³thஸrhவmh ேதஷாmh தாஸாmh ச ைவ iµேந ॥ 32.6।
0320071 ேதஷாmh கயபthராmh phரதா⁴நா ேத³வதாக³: ।
0320072ஸாththவிகா ராஜஸாசாnhேய தாமஸாச க³:shmh’தா: ॥ 32.7।
0320081 ேத³வாnhயjhஞ⁴ஜசkhேர ததா² th⁴வேநவராnh ।
0320082shரShடா ph³ரமவிதா³mh ேரShட:² பரேமSh² phரஜாபதி: ॥ 32.8।
0320091 தாநபா³த⁴nhத ஸதா:ஸாபthnhயாth³ைத³thயதா³நவா: ।
0320092 தேதா நிராkh’தாnhthராnhைத³ேதையrhதா³நைவshததா² ॥ 32.9।
0320101ஹதmh th⁴வநmh th³’ShThவா அதி³திrhiµநிஸthதமா: ।
0320102ஆchசி²நth³யjhஞபா⁴கா³mhச ுதா⁴ ஸmhபீ³தாnhph◌⁴’ஶmh ॥ 32.10।
0320111ஆராத⁴நாய ஸவி: பரmh யthநmh phரசkhரேம ।
0320112 ஏகாkh³ரா நியதாஹாரா பரmh நியமமாshதி²தா ।
0320113 Shடாவ ேதஜஸாmh ராஶிmh க³க³நshத²mh தி³வாகரmh ॥ 32.11।
0320120அதி³திவாச
0320121 நமshph◌⁴யmh பரmh ஸூமmh ஸுNhயmh பி³ph◌⁴ரேத ऽலmh ।
0320122 தா⁴ம தா⁴மவதாஶmh தா⁴மாதா⁴ரmh ச ஶாவதmh ॥ 32.12।
0320131 ஜக³தாiµபகாராய thவாமஹmh shெதௗ ேகா³பேத ।
0320132ஆத³தா³நshய யth³பmh தீvhரmh தshைம நமாmhயஹmh ॥ 32.13।
0320141 kh³ரமShடமாேஸந காேலநாmh³மயmh ரஸmh ।
0320142 பி³ph◌⁴ரதshதவ யth³பமதிதீvhரmh நதாsh தth ॥ 32.14।
0320151ஸேமதமkh³நிேஸாமாph◌⁴யாmh நமshதshைம ³thமேந ।
0320152 யth³பmh’kh³யஜு:ஸாmhநாைமkhேயந தபேத தவ ॥ 32.15।
0320161 விவேமதththரயீஸmhjhஞmh நமshதshைம விபா⁴வேஸா ।
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0320162 யth தshமாthபரmh பேமாthkhthவாபி⁴ஸmhதmh ।
0320163அsh²லmh sh²லமமலmh நமshதshைம ஸநாதந ॥ 32.16।
0320170 ph³ரேமாவாச
0320171 ஏவmh ஸா நியதா ேத³வீ சkhேர shேதாthரமஹrhநிஶmh ।
0320172 நிராஹாரா விவshவnhதமாராத⁴யிஷுrhth³விஜா: ॥ 32.17।
0320181 தத: காேலந மஹதா ப⁴க³வாmhshதபேநா th³விஜா: ।
0320182 phரthயதாமகா³thதshயா தா³ாயNhயா th³விேஜாthதமா: ॥ 32.18।
0320191ஸா த³த³rhஶ மஹாடmh ேதஜேஸா ऽmhப³ரஸmhvh’தmh ।
0320192 ⁴ெமௗ ச ஸmhshதி²தmh பா⁴shவjh-jhவாலாபி⁴ரதி³rhth³’ஶmh ।
0320193 தmh th³’ShThவா ச தேதா ேத³வீ ஸாth◌⁴வஸmh பரமmh க³தா ॥ 32.19।
0320210அதி³திவாச
0320211 ஜக³தா³th³ய phரேத³தி ந thவாmh பயா ேகா³பேத ।
0320212 phரஸாத³mh  பேயயmh யth³பmh ேத தி³வாகர ।
0320213 ப⁴khதாiνகmhபக விேபா⁴ thவth³ப⁴khதாnhபா ேம ஸுதாnh ॥ 32.21।
0320220 ph³ரேமாவாச
0320221 தத:ஸ ேதஜஸshதshமாதா³விrh⁴ேதா விபா⁴வஸு: ।
0320222அth³’யத ததா³தி³thயshதphததாmhேராபம: phர: ◌⁴ ॥ 32.22।
0320231 ததshதாmh phரணதாmh ேத³வீmh தshயாஸnhத³rhஶேந th³விஜா: ।
0320232 phராஹ பா⁴shவாnhvh’iΝShைவகmh வரmh மthேதா யchச² ॥ 32.23।
0320241 phரணதா ஶிரஸா ஸா  ஜாiνபீ³தேமதி³நீ ।
0320242 phரthவாச விவshவnhதmh வரத³mh ஸiµபshதி²தmh ॥ 32.24।
0320250அதி³திவாச
0320251 ேத³வ phரத³ thராmh ’தmh th⁴வநmh மம ।
0320252 யjhஞபா⁴கா³ச ைத³ேதையrhதா³நைவச ப³லாதி⁴ைக: ॥ 32.25।
0320261 தnhநிthதmh phரஸாத³mh thவmh Shவ மம ேகா³பேத ।
0320262அmhேஶந ேதஷாmh ph◌⁴ராth’thவmh க³thவா தாnhநாஶேய nh ॥ 32.26।
0320271 யதா² ேம தநயா ⁴ேயா யjhஞபா⁴க³⁴ஜ: phரேபா⁴ ।
0320272 ப⁴ேவரதி⁴பாைசவ thைரேலாkhயshய தி³வாகர ॥ 32.27।
0320281 ததா²iνகlhபmh thராmh ஸுphரஸnhேநா ரேவ மம ।
0320282 phரஸnhநாrhதிஹர காrhயmh கrhதா உchயேத ॥ 32.28।
0320290 ph³ரேமாவாச
0320291 ததshதாமாஹ ப⁴க³வாnhபா⁴shகேரா வாதshகர: ।
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0320292 phரணதாமதி³திmh விphரா: phரஸாத³ஸுiµேகா² வி:◌⁴ ॥ 32.29।
0320300ஸூrhய உவாச
0320301ஸஹshராmhேஶந ேத க³rhப: ◌⁴ ஸmh⁴யாஹமேஶஷத: ।
0320302 thவththரஶthnhத³ோ ऽஹmh நாஶயாmhயாஶு நிrhvh’த: ॥ 32.30।
0320310 ph³ரேமாவாச
0320311இthkhthவா ப⁴க³வாnhபா⁴shவாநnhதrhதா⁴நiµபாக³த: ।
0320312 நிvh’thதா ஸாபி தபஸ:ஸmhphராphதாகி²லவாசி²தா ॥ 32.31।
0320321 தேதா ரஸஹshராth ஸுஷுmhநாkh²ேயா ரேவ: கர: ।
0320322 தத:ஸmhவthஸரshயாnhேத தthகாமரய ஸ: ॥ 32.32।
0320331 நிவாஸmh ஸவிதா சkhேர ேத³வமாshதேதா³த³ேர ।
0320332 kh’chch²ரசாnhth³ராயதீ³mhச ஸா சkhேர ஸுஸமாதா ॥ 32.33।
0320341 ஶுசிநா தா⁴ரயாmhேயநmh தி³vhயmh க³rhப⁴தி th³விஜா: ।
0320342 ததshதாmh கயப: phராஹ கிசிthேகாபphதாரmh ॥ 32.34।
0320350 கயப உவாச
0320351 கிmh மாரய க³rhபா⁴Nhட³தி நிthேயாபவாநீ ।
0320350 ph³ரேமாவாச
0320352ஸா ச தmh phராஹ க³rhபா⁴Nhட³ேமதthபேயதி ேகாபநா ।
0320353 ந மாதmh விபாmh mh’thேரவ ப⁴விShயதி ॥ 32.35।
0320361இthkhthவா தmh ததா³ க³rhப⁴iµthஸஸrhஜ ஸுராரணி: ।
0320362 ஜாjhவlhயமாநmh ேதேஜாபி: ◌⁴ பthrhவசநேகாபிதா ॥ 32.36।
0320371 தmh th³’ShThவா கயேபா க³rhப⁴iµth³யth³பா⁴shகரவrhசஸmh ।
0320372 Shடாவ phரணேதா ⁴thவா வாkh³பி⁴ராth³யாபி⁴ராத³ராth ॥ 32.37।
0320381ஸmhshயமாந:ஸ ததா³ க³rhபா⁴Nhடா³thphரகேடா ऽப⁴வth ।
0320382 பth³மபththரஸவrhப⁴shேதஜஸா vhயாphததி³ŋhiµக:² ॥ 32.38।
0320391அதா²nhதாதா³பா⁴Shய கயபmh iµநிஸthதமmh ।
0320392ஸேதாயேமக⁴க³mhபீ⁴ரா வா³வாசாஶணீ ॥ 32.39।
0320400 வா³வாச
0320401 மாதnhேதபத: phேராkhதேமதத³Nhட³mh thவயாதி³ேத: ।
0320402 தshமாnhiµேந ஸுதshேத ऽயmh மாrhதNhடா³kh²ேயா ப⁴விShயதி ॥ 32.40।
0320411ஹநிShயthயஸுராmhசாயmh யjhஞபா⁴க³ஹராநnh ।
0320412 ேத³வா நிஶmhேயதி வேசா க³க³நாthஸiµபாக³தmh ॥ 32.41।
0320421 phரஹrhஷமலmh யாதா தா³நவாச ஹெதௗஜஸ: ।
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0320422 தேதா th³தா⁴ய ைத³ேதயாநாஜுஹாவ ஶதkhர: ॥ 32.42।
0320431ஸஹ ேத³ைவrhiµதா³ khேதா தா³நவாச தமph◌⁴ய: ।
0320432 ேதஷாmh th³த⁴ம⁴th³ேகா⁴ரmh ேத³வாநாமஸுைர:ஸஹ ॥ 32.43।
0320441 ஶshthராshthரvh’Shஸnhதீ³phத-ஸமshத⁴வநாnhதரmh ।
0320442 தshnhth³ேத⁴ ப⁴க³வதா மாrhதNhேட³ந நிதா: ॥ 32.44।
0320451 ேதஜஸா த³யமாநாshேத ப⁴sh⁴தா மஹாஸுரா: ।
0320452 தத: phரஹrhஷமலmh phராphதா:ஸrhேவ தி³ெவௗகஸ: ॥ 32.45।
0320461 Shshேதஜஸாmh ேயாநிmh மாrhதNhட³மதி³திmh ததா² ।
0320462shவாதி⁴காராmhshதத: phராphதா யjhஞபா⁴கா³mhச rhவவth ॥ 32.46।
0320471 ப⁴க³வாநபி மாrhதNhட:³shவாதி⁴காரமதா²கேராth ।
0320472 கத³mhப³Shபவth³பா⁴shவாநத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச ரபி: ◌⁴ ।
0320473 vh’ேதா ऽkh³நிபிNhட³ஸth³’ேஶா த³th◌⁴ேர நாதிsh²டmh வ: ॥ 32.47।
0320480iµநய ஊ:
0320481 கத²mh காnhததரmh பசாth³பmh ஸmhலph³த⁴வாnhரவி: ।
0320482 கத³mhப³ேகா³லகாகாரmh தnhேம ph³ ஜக³thபேத ॥ 32.48।
0320490 ph³ரேமாவாச
0320491 thவShடா தshைம த³ெதௗ³ கnhயாmh ஸmhjhஞாmh நாம விவshவேத ।
0320492 phரஸாth³ய phரணேதா ⁴thவா விவகrhமா phரஜாபதி: ॥ 32.49।
0320501 thNhயபthயாnhயெஸௗ தshயாmh ஜநயாமாஸ ேகா³பதி: ।
0320502 th³ெவௗ thெரௗ ஸுமஹாபா⁴ெகௗ³ கnhயாmh ச யiµநாmh ததா² ॥ 32.50।
0320511 யthேதேஜா ऽph◌⁴யதி⁴கmh தshய மாrhதNhட³shய விவshவத: ।
0320512 ேதநாதிதாபயாமாஸ thmhlhேலாகாnhஸசராசராnh ॥ 32.51।
0320521 தth³பmh ேகா³லகாகாரmh th³’ShThவா ஸmhjhஞா விவshவத: ।
0320522அஸஹnhதீ மஹthேதஜ:shவாmh சா²யாmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 32.52।
0320530ஸmhjhேஞாவாச
0320531அஹmh யாshயா ப⁴th³ரmh ேத shவேமவ ப⁴வநmh பி: ।
0320532 நிrhவிகாரmh thவயாthைரவ shேத²யmh மchசா²ஸநாch²ேப⁴ ॥ 32.53।
0320541இெமௗ ச பா³லெகௗ மயmh கnhயா ச வரவrhணிநீ ।
0320542ஸmhபா⁴vhயா ைநவ சாkh²ேயயத³mh ப⁴க³வேத thவயா ॥ 32.54।
0320550 சா²ேயாவாச
0320551ஆ கசkh³ரஹth³ேத³வி ஆ ஶாபாnhைநவ கrhசிth ।
0320552ஆkh²யாshயா மதmh ph◌⁴யmh க³mhயதாmh யthர வாசி²தmh ॥ 32.55।
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0320561இthkhதா vh³தா ஸmhjhஞா ஜகா³ம பிth’மnhதி³ரmh ।
0320562 வthஸராmh ஸஹshரmh  வஸமாநா பிrhkh³’ேஹ ॥ 32.56।
0320571 ப⁴rh:ஸபmh யாதி பிthேராkhதா ஸா ந: ந: ।
0320572ஆக³chச²th³வட³வா ⁴thவா நேதா²thதராmhshதத: ॥ 32.57।
0320581 தthர ேதேப தப:ஸாth◌⁴வீ நிராஹாரா th³விேஜாthதமா: ।
0320582 பி:ஸபmh யாதாயாmh ஸmhjhஞாயாmh வாkhயதthபரா ॥ 32.58।
0320591 தth³பதா⁴ணீ சா²யா பா⁴shகரmh ஸiµபshதி²தா ।
0320592 தshயாmh ச ப⁴க³வாnhஸூrhய:ஸmhjhேஞயதி சிnhதயnh ॥ 32.59।
0320601 தைத²வ ஜநயாமாஸ th³ெவௗ thெரௗ கnhயகாmh ததா² ।
0320602ஸmhjhஞா  பாrhதி²வீ ேதஷாமாthமஜாநாmh ததா²கேராth ॥ 32.60।
0320611shேநஹmh ந rhவஜாதாநாmh ததா² kh’தவதீ  ஸா ।
0320612 மiνshதthாnhதவாmhshதshயா யமshதshயா ந சேம ॥ 32.61।
0320621 ப³ஹுதா⁴ பீTh³யமாநsh பி: பthயா ஸு:³கி²த: ।
0320622ஸ ைவ ேகாபாchச பா³lhயாchச பா⁴விேநா ऽrhத²shய ைவ ப³லாth ।
0320623 பதா³ஸnhதrhஜயாமாஸ ந  ேத³ேஹ nhயபாதயth ॥ 32.62।
0320630 சா²ேயாவாச
0320631 பதா³ தrhஜயேஸ யshமாthபிrhபா⁴rhயாmh க³யmh ।
0320632 தshமாthதைவஷ சரண: பதிShயதி ந ஸmhஶய: ॥ 32.63।
0320640 ph³ரேமாவாச
0320641 யமsh ேதந ஶாேபந ph◌⁴’ஶmh பீ³தமாநஸ: ।
0320642 மiνநா ஸஹ த⁴rhமாthமா பிthேர ஸrhவmh nhயேவத³யth ॥ 32.64।
0320650 யம உவாச
0320651shேநேஹந lhயமshமாஸு மாதா ேத³வ ந வrhதேத ।
0320652 விsh’jhய jhயாயஸmh ப⁴khthயா கநீயாmhஸmh ³⁴ஷதி ॥ 32.65।
0320661 தshயாmh மேயாth³யத: பாேதா³ ந  ேத³ேஹ நிபாதித: ।
0320662 பா³lhயாth³வா யதி³ வா ேமாஹாthதth³ப⁴வாnhnhமrhஹ ॥ 32.66।
0320671 ஶphேதா ऽஹmh தாத ேகாேபந ஜநnhயா தநேயா யத: ।
0320672 தேதா மnhேய ந ஜநநீமாmh ைவ தபதாmh வர ॥ 32.67।
0320681 தவ phரஸாதா³chசரே ப⁴க³வnhந பேதth³யதா² ।
0320682 மாth’ஶாபாத³யmh ேம ऽth³ய ததா² சிnhதய ேகா³பேத ॥ 32.68।
0320690 ரவிவாச
0320691அஸmhஶயmh மஹththர ப⁴விShயthயthர காரணmh ।
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0320692 ேயந thவாமாவிஶthkhேராேதா⁴ த⁴rhமjhஞmh த⁴rhமஶீநmh ॥ 32.69।
0320701ஸrhேவஷாேமவ ஶாபாநாmh phரதிகா⁴ேதா  விth³யேத ।
0320702 ந  மாthராபி⁴ஶphதாநாmh khவசிchசா²பநிவrhதநmh ॥ 32.70।
0320711 ந ஶkhயேமதnhth²யா  கrhmh மாrhவசshதவ ।
0320712 கிசிthேத ऽஹmh விதா⁴shயா thரshேநஹாத³iνkh³ரஹmh ॥ 32.71।
0320721 kh’மேயா மாmhஸமாதா³ய phரயாshயnhதி மதலmh ।
0320722 kh’தmh தshயா வச:ஸthயmh thவmh ச thராேதா ப⁴விShய ॥ 32.72।
0320730 ph³ரேமாவாச
0320731ஆதி³thயshthவph³ரவீchசா²யாmh கிமrhத²mh தநேயஷு ைவ ।
0320732 lhேயShவphயதி⁴க:shேநஹ ஏகmh phரதி kh’தshthவயா ॥ 32.73।
0320741நmh ைநஷாmh thவmh ஜநநீ ஸmhjhஞா காபி thவமாக³தா ।
0320742 நிrh³ேணShவphயபthேயஷு மாதா ஶாபmh ந தா³shயதி ॥ 32.74।
0320751ஸா தthபஹரnhதீ ச ஶாபாth³பீ⁴தா ததா³ ரேவ: ।
0320752 கத²யாமாஸ vh’thதாnhதmh ஸ thவா வஶுரmh யெயௗ ॥ 32.75।
0320761ஸ சாபி தmh யதா²nhயாயமrhசயிthவா ததா³ ரவிmh ।
0320762 நிrhத³kh³⁴காமmh ேராேஷண ஸாnhthவயாநshதமph³ரவீth ॥ 32.76।
0320770 விவகrhேமாவாச
0320771 தவாதிேதஜஸா vhயாphதத³mh பmh ஸு:³ஸஹmh ।
0320772அஸஹnhதீ  தthஸmhjhஞா வேந சரதி ைவ தப: ॥ 32.77।
0320781 th³ரயேத தாmh ப⁴வாநth³ய shவாmh பா⁴rhயாmh ஶுப⁴சாணீmh ।
0320782பாrhத²mh ப⁴வேதா ऽரNhேய சரnhதீmh ஸுமஹthதப: ॥ 32.78।
0320791 தmh ேம ph³ரமே வாkhயmh தவ ேதேஜாவேராத⁴ேந ।
0320792பmh நிrhவrhதயாmhயth³ய தவ காnhதmh தி³வshபேத ॥ 32.79।
0320800 ph³ரேமாவாச
0320801 ததshதேத²தி தmh phராஹ thவShடாரmh ப⁴க³வாnhரவி: ।
0320802 தேதா விவshவேதா பmh phராகா³thபமNhட³லmh ॥ 32.80।
0320811 விவகrhமா thவiνjhஞாத: ஶாகth³வீேப விவshவதா ।
0320812 ph◌⁴ரமாேராphய தthேதஜ:-ஶாதநாேயாபசkhரேம ॥ 32.81।
0320821 ph◌⁴ரமதாேஶஷஜக³தாmh நாபி⁴⁴ேதந பா⁴shவதா ।
0320822ஸiµth³ராth³வேநாேபதா thவாேராஹ ம நப:◌⁴ ॥ 32.82।
0320831 க³க³நmh சாகி²லmh விphரா:ஸசnhth³ரkh³ரஹதாரகmh ।
0320832அேதா⁴க³தmh மஹாபா⁴கா³ ப³⁴வாphதமாலmh ॥ 32.83।
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0320841 விphதஸலா:ஸrhேவ ப³⁴ச ததா²rhணவா: ।
0320842 vhயபி⁴th³யnhத மஹாைஶலா: ஶீrhணஸாiνநிப³nhத⁴நா: ॥ 32.84।
0320851 th◌⁴வாதா⁴ராNhயேஶஷாணி தி⁴ShNhயாநி iµநிஸthதமா: ।
0320852 thThயth³ரநிப³nhதீ⁴நி ப³nhத⁴நாநி அேதா⁴ ய: ॥ 32.85।
0320861 ேவக³ph◌⁴ரமணஸmhபாத-வாphதா:ஸஹshரஶ: ।
0320862 vhயஶீrhயnhத மஹாேமகா⁴ ேகா⁴ராராவவிராவிண: ॥ 32.86।
0320871 பா⁴shவth³ph◌⁴ரமணவிph◌⁴ராnhத-⁴mhயாகாஶரஸாதலmh ।
0320872 ஜக³தா³லமthயrhத²mh ததா³nhiµநிஸthதமா: ॥ 32.87।
0320881 thைரேலாkhயமாலmh வீய ph◌⁴ரமமாணmh ஸுரrhஷய: ।
0320882 ேத³வாச ph³ரம ஸாrhத⁴mh பா⁴shவnhதமபி⁴Sh: ॥ 32.88।
0320891ஆதி³ேத³ேவா ऽ ேத³வாநாmh ஜாதshthவmh ⁴தேய ⁴வ: ।
0320892ஸrhக³shதி²thயnhதகாேலஷு thதா⁴ ேப⁴ேத³ந திShட² ॥ 32.89।
0320901shவshதி ேத ऽsh ஜக³nhநாத² க⁴rhமவrhஷதி³வாகர ।
0320902இnhth³ராத³யshததா³ ேத³வா kh²யமாநமதா²shவnh ॥ 32.90।
0320911 ஜய ேத³வ ஜக³thshவாஜயாேஶஷஜக³thபேத ।
0320912 ’ஷயச தத:ஸphத வShடா²thேராக³மா: ॥ 32.91।
0320921 Shrhவிவிைத:◌⁴ shேதாthைர:shவshதி shவshதீதிவாதி³ந: ।
0320922 ேவேதா³khதிபி⁴ரதா²kh³rhயாபி⁴rhவாலகி²lhயாச Sh: ॥ 32.92।
0320931அkh³நிராth³யாச பா⁴shவnhதmh kh²யமாநmh iµதா³ தா: ।
0320932thவmh நாத² ேமாmh ேமாோ th◌⁴ேயயshthவmh th◌⁴யாநிநாmh பர:॥ 32.93।
0320941 thவmh க³தி:ஸrhவ⁴தாநாmh கrhமகாNhட³விவrhதிநாmh ।
0320942ஸmhjhயshthவmh  ேத³ேவஶ ஶmh ேநா ऽsh ஜக³தாmh பேத ॥ 32.94।
0320951 ஶmh ேநா ऽsh th³விபேத³ நிthயmh ஶmh நசாsh சShபேத³ ।
0320952 தேதா விth³யாத⁴ரக³ யராஸபnhநகா:³ ॥ 32.95।
0320961 kh’தாஜடா:ஸrhேவ ஶிேராபி:◌⁴ phரணதா ரவிmh ।
0320962ஊshேத விவிதா⁴ வாேசா மந:ேராthரஸுகா²வஹா: ॥ 32.96।
0320971ஸயmh ப⁴வ ேதஜshேத ⁴தாநாmh ⁴தபா⁴வந ।
0320972 தேதா ஹாஹாஹூஹூைசவ நாரத³shmh³shததா² ॥ 32.97।
0320981 உபகா³யிமாரph³தா⁴ கா³nhத⁴rhவஶலா ரவிmh ।
0320982ஷTh³ஜமth◌⁴யமகா³nhதா⁴ர-கா³நthரயவிஶாரதா:³ ॥ 32.98।
0320991rhச²நாபி⁴ச தாலச ஸmhphரேயாைக:³ஸுக²phரத³mh ।
0320992 விவாசீ ச kh◌⁴’தாசீ ச உrhவயத² திேலாthதமா: ॥ 32.99।
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0321001 ேமநகா ஸஹஜnhயா ச ரmhபா⁴ சாphஸரஸாmh வரா ।
0321002 நnh’rhஜக³தாேஶ kh²யமாேந விபா⁴வெஸௗ ॥ 32.100।
0321011 பா⁴வஹாவவிலாஸாth³யாnhrhவthேயா ऽபி⁴நயாnhப³ஹூnh ।
0321012 phராவாth³யnhத ததshதthர வீ ேவNhவாதி³ஜ²rhஜ²ரா: ॥ 32.101।
0321021 பணவா: Shகராைசவ mh’த³ŋhகா:³ படஹாநகா: ।
0321022 ேத³வ³nh³ப⁴ய: ஶŋhகா:² ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ॥ 32.102।
0321031 கா³யth³பி⁴ைசவ nh’thயth³பி⁴rhக³nhத⁴rhைவரphஸேராக³ண: ।
0321032rhயவாதி³thரேகா⁴ைஷச ஸrhவmh ேகாலாஹkh’தmh ॥ 32.103।
0321041 தத: kh’தாஜடா ப⁴khதிநmhராthமrhதய: ।
0321042kh²யமாநmh ஸஹshராmhஶுmh phரேணiµ:ஸrhவேத³வதா: ॥ 32.104।
0321051 தத: ேகாலாஹேல தshnhஸrhவேத³வஸமாக³ேம ।
0321052 ேதஜஸ: ஶாதநmh சkhேர விவகrhமா ஶைந: ஶைந: ॥ 32.105।
0321061ஆஜாiνகி²தசாெஸௗ நிணmh விவகrhம ।
0321062 நாph◌⁴யநnhத³th க²நmh ததshேதநாவதாத: ॥ 32.106।
0321071 ந  நிrhப⁴rhthதmh பmh ேதஜேஸா ஹநேநந  ।
0321072 காnhதாthகாnhததரmh பமதி⁴கmh ஶுஶுேப⁴ தத: ॥ 32.107।
0321081இதி மஜலக⁴rhமகாலேஹேதாrh ।
0321082ஹரகமலாஸநவிShiΝஸmhshதshய ।
0321083 த³ப க²நmh நிஶmhய பா⁴ேநாrh ।
0321084 vhரஜதி தி³வாகரேலாகமாேஷா ऽnhேத ॥ 32.108।
0321091 ஏவmh ஜnhம ரேவ: rhவmh ப³⁴வ iµநிஸthதமா: ।
0321092பmh ச பரமmh தshய மயா ஸmhபகீrhதிதmh ॥ 32.109।
0330010iµநய ஊ:
0330011 ⁴ேயா ऽபி கத²யாshமாகmh கதா²mh ஸூrhயஸமாதாmh ।
0330012 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: ஶ ◌்’Nhவnhதshதாmh கதா²mh ஶுபா⁴mh ॥ 33.1।
0330021 ேயா ऽயmh தீ³phேதா மஹாேதஜா வநிராஶிஸமphரப: ◌⁴ ।
0330022 ஏதth³ேவதி³chசா²ம: phரபா⁴ேவா ऽshய த: phரேபா⁴ ॥ 33.2।
0330030 ph³ரேமாவாச
0330031 தேமா⁴ேதஷு ேலாேகஷு நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ।
0330032 phரkh’ேதrh³ணேஹsh rhவmh ³th³தி⁴ரஜாயத ॥ 33.3।
0330041அஹŋhகாரshதேதா ஜாேதா மஹா⁴தphரவrhதக: ।
0330042 வாyhவkh³நிராப: க²mh ⁴shததshthவNhட³மஜாயத ॥ 33.4।
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0330051 தshnhநNhேட³ thவிேம ேலாகா:ஸphத ைசவ phரதிSh²தா: ।
0330052 ph’தி²வீ ஸphதபி⁴rhth³வீைப:ஸiµth³ைரைசவ ஸphதபி: ◌⁴ ॥ 33.5।
0330061 தthைரவாவshதி²ேதா யாத³ஹmh விShiΝrhமேஹவர: ।
0330062 விடா⁴shதாமஸா:ஸrhேவ phரth◌⁴யாயnhதி தவரmh ॥ 33.6।
0330071 தேதா ைவ ஸுமஹாேதஜா: phரா³rh⁴தshதேமாiνத:³ ।
0330072 th◌⁴யாநேயாேக³ந சாshமாபி⁴rhவிjhஞாத:ஸவிதா ததா³ ॥ 33.7।
0330081 jhஞாthவா ச பரமாthமாநmh ஸrhவ ஏவ ph’த²khph’த²kh ।
0330082 தி³vhயாபி: ◌⁴ shதிபி⁴rhேத³வ:shேதா ऽshமாபி⁴shதேத³வர: ॥ 33.8।
0330091ஆதி³ேத³ேவா ऽ ேத³வாநாைமவrhயாchச thவவர: ।
0330092ஆதி³கrhதா ⁴தாநாmh ேத³வேத³ேவா தி³வாகர: ॥ 33.9।
0330101 வந:ஸrhவ⁴தாநாmh ேத³வக³nhத⁴rhவரஸாmh ।
0330102iµநிகிnhநரth³தா⁴நாmh தைத²ேவாரக³பmh ॥ 33.10।
0330111 thவmh ph³ரமா thவmh மஹாேத³வshthவmh விShiΝshthவmh phரஜாபதி: ।
0330112 வாnhth³ரச ேஸாமச விவshவாnhவணshததா² ॥ 33.11।
0330121 thவmh கால:sh’Shகrhதா ச ஹrhதா ப⁴rhதா ததா² phர:◌⁴ ।
0330122ஸத:ஸாக³ரா:ைஶலா விth³தி³nhth³ரத⁴mh ச ॥ 33.12।
0330131 phரலய: phரப⁴வைசவ vhயkhதாvhயkhத:ஸநாதந: ।
0330132 ஈவராthபரேதா விth³யா விth³யாயா: பரத: ஶிவ: ॥ 33.13।
0330141 ஶிவாthபரதேரா ேத³வshthவேமவ பரேமவர: ।
0330142ஸrhவத:பாணிபாதா³nhத:ஸrhவேதாஶிேராiµக:² ॥ 33.14।
0330151ஸஹshராmhஶு:ஸஹshராshய:ஸஹshரசரேணண: ।
0330152 ⁴தாதி³rh⁴rh⁴வ:shவச மஹ:ஸthயmh தேபா ஜந: ॥ 33.15।
0330161 phரதீ³phதmh தீ³பநmh தி³vhயmh ஸrhவேலாகphரகாஶகmh ।
0330162 ³rhநிmh ஸுேரnhth³ராmh யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.16।
0330171ஸுரth³த⁴க³ணrhஜுShடmh ph◌⁴’kh³வthலஹாதி³பி:◌⁴ ।
0330172shதmh பரமமvhயkhதmh யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.17।
0330181 ேவth³யmh ேவத³விதா³mh நிthயmh ஸrhவjhஞாநஸமnhவிதmh ।
0330182ஸrhவேத³வாதிேத³வshய யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.18।
0330191 விவkh’th³விவ⁴தmh ச ைவவாநரஸுராrhசிதmh ।
0330192 விவshதி²தமசிnhthயmh ச யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.19।
0330201 பரmh யjhஞாthபரmh ேவதா³thபரmh ேலாகாthபரmh தி³வ: ।
0330202 பரமாthேமthயபி⁴kh²யாதmh யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.20।
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0330211அவிjhேஞயமநாலயமth◌⁴யாநக³தமvhயயmh ।
0330212அநாதி³நித⁴நmh ைசவ யth³பmh தshய ேத நம: ॥ 33.21।
0330221 நேமா நம: காரணகாரய ।
0330222 நேமா நம: பாபவிேமாசநாய ।
0330223 நேமா நமshேத தி³திஜாrhத³நாய ।
0330224 நேமா நேமா ேராக³விேமாசநாய ॥ 33.22।
0330231 நேமா நம:ஸrhவவரphரதா³ய ।
0330232 நேமா நம:ஸrhவஸுக²phரதா³ய ।
0330233 நேமா நம:ஸrhவத⁴நphரதா³ய ।
0330234 நேமா நம:ஸrhவமதிphரதா³ய ॥ 33.23।
0330241shத:ஸ ப⁴க³வாேநவmh ைதஜஸmh பமாshதி²த: ।
0330242 உவாச வாசா கlhயாNhயா ேகா வேரா வ: phரதீ³யதாmh ॥ 33.24।
0330250 ேத³வா ஊ:
0330251 தவாதிைதஜஸmh பmh ந கசிthேஸா⁴iµthஸேஹth ।
0330252ஸஹநீயmh தth³ப⁴வ தாய ஜக³த: phரேபா⁴ ॥ 33.25।
0330261 ஏவமshthவிதி ேஸா ऽphkhthவா ப⁴க³வாநாதி³kh’thphர: ◌⁴ ।
0330262 ேலாகாநாmh காrhயth³th◌⁴யrhத²mh க⁴rhமவrhஷமphரத:³ ॥ 33.26।
0330271 தத:ஸாŋhkh²யாச ேயாகா³ச ேய சாnhேய ேமாகாŋhண: ।
0330272 th◌⁴யாயnhதி th◌⁴யாயிேநா ேத³வmh ’த³யshத²mh தி³வாகரmh ॥ 33.27।
0330281ஸrhவலணேநா ऽபி khேதா வா ஸrhவபாதைக: ।
0330282ஸrhவmh ச தரேத பாபmh ேத³வமrhகmh ஸமாத: ॥ 33.28।
0330291அkh³நிேஹாthரmh ச ேவதா³ச யjhஞாச ப³ஹுத³: ।
0330292 பா⁴ேநாrhப⁴khதிநமshகார-கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 33.29।
0330301 தீrhதா²நாmh பரமmh தீrhத²mh மŋhக³ளாநாmh ச மŋhக³ளmh ।
0330302 பவிthரmh ச பவிthராmh phரபth³யnhேத தி³வாகரmh ॥ 33.30।
0330311 ஶkhராth³ைய:ஸmhshதmh ேத³வmh ேய நமshயnhதி பா⁴shகரmh ।
0330312ஸrhவகிlhபி³ஷநிrhiµkhதா:ஸூrhயேலாகmh vhரஜnhதி ேத ॥ 33.31।
0330320iµநய ஊ:
0330321 சிராthphரph◌⁴’தி ேநா ph³ரமேராchசா² phரவrhதேத ।
0330322 நாmhநாமShடஶதmh ph³ யththவேயாkhதmh ரா ரேவ: ॥ 33.32।
0330330 ph³ரேமாவாச
0330331அShேடாthதரஶதmh நாmhநாmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ।

148 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0330332 பா⁴shகரshய பரmh ³யmh shவrhக³ேமாphரத³mh th³விஜா: ॥ 33.33।
0330341 ஓmh ஸூrhேயா ऽrhயமா ப⁴க³shthவShடா ஷாrhக:ஸவிதா ரவி: ।
0330342 க³ப⁴shதிமாநஜ: காேலா mh’thrhதா⁴தா phரபா⁴கர: ॥ 33.34।
0330351 ph’தி²vhயாபச ேதஜச க²mh வாச பராயணmh ।
0330352 ேஸாேமா ph³’ஹshபதி: ஶுkhேரா ³ேதா⁴ ऽŋhகா³ரக ஏவ ச ॥ 33.35।
0330361இnhth³ேரா விவshவாnhதீ³phதாmhஶு: ஶுசி: ெஶௗ: ஶைநசர: ।
0330362 ph³ரமா விShiΝச th³ரச shகnhேதா³ைவரவே யம: ॥ 33.36।
0330371ைவth³ேதா ஜாட²ரசாkh³நிைரnhத⁴நshேதஜஸாmh பதி: ।
0330372 த⁴rhமth◌⁴வேஜா ேவத³கrhதா ேவதா³ŋhேகா³ ேவத³வாஹந: ॥ 33.37।
0330381 kh’தmh thேரதா th³வாபரச க:ஸrhவாமராரய: ।
0330382 கலாகாShடா²iµஹூrhதாச பா யாமாshததா²: ॥ 33.38।
0330391ஸmhவthஸரகேரா ऽவthத:² காலசkhேரா விபா⁴வஸு: ।
0330392 ஷ: ஶாவேதா ேயாகீ³ vhயkhதாvhயkhத:ஸநாதந: ॥ 33.39।
0330401 காலாth◌⁴ய: phரஜாth◌⁴யோ விவகrhமா தேமாiνத:³ ।
0330402 வண:ஸாக³ேரா ऽmhஶச ேதா வேநா ऽஹா ॥ 33.40।
0330411 ⁴தாரேயா ⁴தபதி:ஸrhவேலாகநமshkh’த: ।
0330412shரShடா ஸmhவrhதேகா வநி:ஸrhவshயாதி³ரேலாப: ॥ 33.41।
0330421அநnhத: கபிேலா பா⁴iν: காமத:³ஸrhவேதாiµக:² ।
0330422 ஜேயா விஶாேலா வரத:³ஸrhவ⁴தநிேஷவித: ॥ 33.42।
0330431 மந:ஸுபrhே ⁴தாதி:³ ஶீkh◌⁴ரக:³ phராணதா⁴ரண: ।
0330432 த⁴nhவnhதrh⁴மேகராதி³ேத³ேவா ऽதி³ேத:ஸுத: ॥ 33.43।
0330441 th³வாத³ஶாthமா ரவிrhத³: பிதா மாதா பிதாமஹ: ।
0330442shவrhக³th³வாரmh phரஜாth³வாரmh ேமாth³வாரmh thவிShடபmh ॥ 33.44।
0330451 ேத³ஹகrhதா phரஶாnhதாthமா விவாthமா விவேதாiµக:² ।
0330452 சராசராthமா ஸூமாthமா ைமthேரய: கnhவித: ॥ 33.45।
0330461 ஏதth³ைவ கீrhதநீயshய ஸூrhயshயாதேதஜஸ: ।
0330462 நாmhநாமShடஶதmh ரmhயmh மயா phேராkhதmh th³விேஜாthதமா: ॥ 33.46।
0330471ஸுரக³ணபிth’யேஸவிதmh yh ।
0330472அஸுரநிஶாகரth³த⁴வnhதி³தmh ।
0330473 வரகநகஹுதாஶநphரப⁴mh ।
0330474 phரணிபதிேதா ऽsh தாய பா⁴shகரmh ॥ 33.47।
0330481ஸூrhேயாத³ேய ய:ஸுஸமாத: பேட²th ।
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0330482ஸ thரதா³ராnhத⁴நரthநஸசயாnh ।
0330483லேப⁴த ஜாதிshமரதாmh நர:ஸ  ।
0330484shmh’திmh ச ேமதா⁴mh ச ஸ விnhத³ேத பராmh ॥ 33.48।
0330491இமmh shதவmh ேத³வவரshய ேயா நர: ।
0330492 phரகீrhதேயch²th³த⁴மநா:ஸமாத: ।
0330493 விiµchயேத ேஶாகத³வாkh³நிஸாக³ராlh ।
0330494லேப⁴த காமாnhமநஸா யேத²phதாnh ॥ 33.49।
0340010 ph³ரேமாவாச
0340011 ேயா ऽெஸௗ ஸrhவக³ேதா ேத³வshthராshthேலாசந: ।
0340012 உமாphயகேரா th³ரசnhth³ராrhத⁴kh’தேஶக²ர: ॥ 34.1।
0340021 விth³ராvhய வி³தா⁴nhஸrhவாnhth³த⁴விth³யாத⁴ராnh’nh ।
0340022 க³nhத⁴rhவயநாகா³mhச ததா²nhயாmhச ஸமாக³தாnh ॥ 34.2।
0340031 ஜகா⁴ந rhவmh த³shய யஜேதா த⁴ரணீதேல ।
0340032 யjhஞmh ஸmh’th³த⁴mh ரthநாTh◌⁴யmh ஸrhவஸmhபா⁴ரஸmhph◌⁴’தmh ॥ 34.3।
0340041 யshய phரதாபஸnhthரshதா: ஶkhராth³யாshthதி³ெவௗகஸ: ।
0340042 ஶாnhதிmh ந ேலபி⁴ேர விphரா:ைகலாஸmh ஶரணmh க³தா: ॥ 34.4।
0340051ஸ ஆshேத தthர வரத:³ ஶூலபாணிrhvh’ஷth◌⁴வஜ: ।
0340052 பிநாகபாணிrhப⁴க³வாnhத³யjhஞவிநாஶந: ॥ 34.5।
0340061 மஹாேத³ேவா ऽகேல ேத³ேஶ kh’thதிவாஸா vh’ஷth◌⁴வஜ: ।
0340062 ஏகாmhரேக iµநிேரShடா:²ஸrhவகாமphரேதா³ஹர: ॥ 34.6।
0340070iµநய ஊ:
0340071 கிமrhத²mh ஸ ப⁴ேவா ேத³வ:ஸrhவ⁴தேத ரத: ।
0340072 ஜகா⁴ந யjhஞmh த³shய ேத³ைவ:ஸrhைவரலŋhkh’தmh ॥ 34.7।
0340081 ந யlhபmh காரணmh தthர phரேபா⁴ மnhயாமேஹ வயmh ।
0340082 ேராchசா²மேஹ ph³ பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 34.8।
0340090 ph³ரேமாவாச
0340091 த³shயாஸnhநShட கnhயா யாைசவmh பதிஸŋhக³தா: ।
0340092shேவph◌⁴ேயா kh³’ேஹph◌⁴யசாநீய தா: பிதாph◌⁴யrhசயth³kh³’ேஹ ॥ 34.9।
0340101 ததshthவph◌⁴யrhசிதா விphரா nhயவஸmhshதா: பிrhkh³’ேஹ ।
0340102 தாஸாmh jhேயShடா²ஸதீ நாம பthநீ யா thrhயmhப³கshய ைவ ॥ 34.10।
0340111 நாஜுஹாவாthமஜாmh தாmh ைவ த³ோ th³ரமபி⁴th³விஷnh ।
0340112அகேராthஸnhநதிmh த³ே ந ச காசிnhமேஹவர: ॥ 34.11।
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0340121 ஜாமாதா வஶுேர தshnhshவபா⁴வாthேதஜ shதி²த: ।
0340122 தேதா jhஞாthவா ஸதீ ஸrhவாshதாsh phராphதா: பிrhkh³’ஹmh ॥ 34.12।
0340131 ஜகா³ம ஸாphயநாஹூதா ஸதீ  shவபிrhkh³’ஹmh ।
0340132 தாph◌⁴ேயா நாmh பிதா சkhேர ஸthயா: ஜாமஸmhமதாmh ।
0340133 தேதா ऽph³ரவீthஸா பிதரmh ேத³வீ khேராத⁴ஸமாலா ॥ 34.13।
0340140ஸthவாச
0340141 யவீயph◌⁴ய: ேரShடா²ஹmh கிmh ந ஜ மாmh phரேபா⁴ ।
0340142அஸthkh’தாமவshதா²mh ய: kh’தவாந க³rhதாmh ।
0340143அஹmh jhேயShடா² வShடா² ச மாmh thவmh ஸthகrhமrhஹ ॥ 34.14।
0340150 ph³ரேமாவாச
0340151 ஏவiµkhேதா ऽph³ரவீேத³நாmh த³:ஸmhரkhதேலாசந: ॥ 34.15।
0340160 த³ உவாச
0340161 thவthத: ேரShடா² வShடா²ச jhயா பா³லா:ஸுதா மம ।
0340162 தாஸாmh ேய ைசவ ப⁴rhதாரshேத ேம ப³ஹுமதா:ஸதி ॥ 34.16।
0340171 ph³ரShடா²ச vhரதshதா²ச மஹாேயாகா:³ஸுதா⁴rhகா: ।
0340172³ணைசவாதி⁴கா: லாkh◌⁴யா:ஸrhேவ ேத thrhயmhப³காthஸதி ॥ 34.17।
0340181 வShேடா² ऽth: லshthயச அŋhகி³ரா: லஹ: khர: ।
0340182 ph◌⁴’³rhமசிச ததா² ேரShடா² ஜாமாதேரா மம ॥ 34.18।
0340191ைதசாபி shபrhத⁴ேத ஶrhவ:ஸrhேவ ேத ைசவ தmh phரதி ।
0340192 ேதந thவாmh ந ³⁴ஷா phரதிேலா  ேம ப⁴வ: ॥ 34.19।
0340201இthkhதவாmhshததா³ த³:ஸmhphரேட⁴ந ேசதஸா ।
0340202 ஶாபாrhத²மாthமநைசவ ேயேநாkhதா ைவ மஹrhஷய: ।
0340203 தேதா²khதா பிதரmh ஸா ைவ khth³தா⁴ ேத³வீ தமph³ரவீth ॥ 34.20।
0340210ஸthவாச
0340211 வாŋhமந:கrhமபி⁴rhயshமாத³³Shடாmh மாmh விக³rhஹ ।
0340212 தshமாththயஜாmhயஹmh ேத³ஹமmh தாத தவாthமஜmh ॥ 34.21।
0340220 ph³ரேமாவாச
0340221 ததshேதநாபமாேநந ஸதீ :³கா²த³மrhதா ।
0340222அph³ரவீth³வசநmh ேத³வீ நமshkh’thய shவயmh⁴ேவ ॥ 34.22।
0340230ஸthவாச
0340231 ேயநாஹமபேத³ஹா ைவ நrhேத³ேஹந பா⁴shவதா ।
0340232 தthராphயஹமஸmhடா⁴ ஸmh⁴தா தா⁴rhகீ ந: ।
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0340233 க³chேச²யmh த⁴rhமபthநீthவmh thrhயmhப³கshையவ தீ⁴மத: ॥ 34.23।
0340240 ph³ரேமாவாச
0340241 தthைரவாத²ஸமாநா Shடாthமாநmh ஸமாத³ேத⁴ ।
0340242 தா⁴ரயாமாஸ சாkh³ேநயீmh தா⁴ரமாthமநாthமநி ॥ 34.24।
0340251 தத:shவாthமாநiµthதா²phய வாநா ஸiµதீ³த: ।
0340252ஸrhவாŋhேக³ph◌⁴ேயா விநி:sh’thய வநிrhப⁴shம சகார தாmh ॥ 34.25।
0340261 த³பthய நித⁴நmh ஸthயா ேத³vhயா:ஸ ஶூலth◌⁴’kh ।
0340262ஸmhவாத³mh ச தேயாrh³th³th◌⁴வா யாதா²தth²ேயந ஶŋhகர: ।
0340263 த³shய ச விநாஶாய ேகாப ப⁴க³வாnhphர: ◌⁴ ॥ 34.26।
0340270ஶŋhகர உவாச
0340271 யshமாத³வமதா த³ஸஹைஸவாக³தா ஸதீ ।
0340272 phரஶshதாேசதரா:ஸrhவாshthவthஸுதா ப⁴rhth’பி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 34.27।
0340281 தshமாth³ைவவshவேத phராphேத நேரேத மஹrhஷய: ।
0340282 உthபthshயnhதி th³விதீேய ைவ தவ யjhேஞ யேயாநிஜா: ॥ 34.28।
0340291ஹுேத ைவ ph³ரமண:ஸththேர சாுஷshயாnhதேர மேநா: ।
0340292அபி⁴vhயா’thய ஸphதrhnhத³mh ேஸா ऽph◌⁴யஶபthந: ॥ 34.29।
0340301 ப⁴விதா மாiνேஷா ராஜா சாுஷshயாnhதேர மேநா: ।
0340302 phராசீநப³rhஷ: ெபௗthர: thரசாபி phரேசதஸ: ॥ 34.30।
0340311 த³இthேயவ நாmhநா thவmh மாஷாயாmh ஜநிShய ।
0340312 கnhயாயாmh ஶாகி²நாmh ைசவ phராphேத ைவ சாுஷாnhதேர ॥ 34.31।
0340321அஹmh தthராபி ேத விkh◌⁴நமாசShயா ³rhமேத ।
0340322 த⁴rhமகாமாrhத²khேதஷு கrhமshவிஹ ந: ந: ॥ 34.32।
0340331 தேதா ைவ vhயா’ேதா த³ோ th³ரmh ேஸா ऽph◌⁴யஶபthந: ॥ 34.33।
0340340 த³ உவாச
0340341 யshமாththவmh மthkh’ேத khர ’nhvhயா’தவாந ।
0340342 தshமாthஸாrhத⁴mh ஸுைரrhயjhேஞ ந thவாmh யயnhதி ைவ th³விஜா: ॥
34.34।
0340351 kh’thவாஹுதிmh தவ khர அப:shph’ஶnhதி கrhமஸு ।
0340352இைஹவ வthshயேஸ ேலாேக தி³வmh thவாக³யாth ।
0340353 தேதா ேத³ைவsh ேத ஸாrhத⁴mh ந  ஜா ப⁴விShயதி ॥ 34.35।
0340360 th³ர உவாச
0340361 சாrhவrhNhயmh  ேத³வாநாmh ேத சாphேயகthர ⁴ஜேத ।

152 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0340362ந ேபா⁴ேயஸதshைதsh தேதா ேபா⁴யாmhயஹmh ph’த²kh॥ 34.36।
0340371ஸrhேவஷாmh ைசவ ேலாகாநாமாதி³rh⁴rhேலாக உchயேத ।
0340372 தமஹmh தா⁴ரயாmhேயக:shேவchச²யா ந தவாjhஞயா ॥ 34.37।
0340381 தshnhth◌⁴’ேத ஸrhவேலாகா:ஸrhேவ திShட²nhதி ஶாவதா: ।
0340382 தshமாத³ஹmh வஸாஹ ஸததmh ந தவாjhஞயா ॥ 34.38।
0340390 ph³ரேமாவாச
0340391 தேதா ऽபி⁴vhயா’ேதா த³ோ th³ேரதேதஜஸா ।
0340392shவாயmh⁴வீmh தiνmh thயkhthவா உthபnhேநா மாiνேஷShவிஹ ॥ 34.39।
0340401 யதா³ kh³’ஹபதிrhத³ோ யjhஞாநாவர: phர:◌⁴ ।
0340402ஸமshேதேநஹ யjhேஞந ேஸா ऽயஜth³ைத³வைத:ஸஹ ॥ 34.40।
0340411அத² ேத³வீ ஸதீ யthேத phராphேத ைவவshவேத ऽnhதேர ।
0340412 ேமநாயாmh தாiµமாmh ேத³வீmh ஜநயாமாஸ ைஶலராTh ॥ 34.41।
0340421ஸா  ேத³வீ ஸதீ rhவமாthபசா³மாப⁴வth ।
0340422ஸஹvhரதா ப⁴வshையஷா ைநதயா iµchயேத ப⁴வ: ॥ 34.42।
0340431 யாவதி³chச²தி ஸmhshதா²நmh phர⁴rhமnhவnhதேரShவிஹ ।
0340432 மாசmh கயபmh ேத³வீ யதா²தி³திரiνvhரதா ॥ 34.43।
0340441ஸாrhத⁴mh நாராயணmh sh மக⁴வnhதmh ஶசீ யதா² ।
0340442 விShiΝmh கீrhதிஷா ஸூrhயmh வShட²mh சாphயnhத⁴தீ ॥ 34.44।
0340451ைநதாmhsh விஜஹthேயதா ப⁴rhth’nhேத³vhய: கத²சந ।
0340452 ஏவmh phராேசதேஸா த³ோ ஜjhேஞ ைவ சாுேஷ ऽnhதேர ॥ 34.45।
0340461 phராசீநப³rhஷ: ெபௗthர: thரசாபி phரேசதஸாmh ।
0340462 த³ஶph◌⁴யsh phரேசேதாph◌⁴ேயா மாஷாயாmh நrhnh’ப ॥ 34.46।
0340471 ஜjhேஞ th³ராபி⁴ஶாேபந th³விதீயதி ந: தmh ।
0340472 ph◌⁴’kh³வாத³யsh ேத ஸrhேவ ஜjhஞிேர ைவ மஹrhஷய: ॥ 34.47।
0340481ஆth³ேய thேரதாேக³ rhவmh மேநாrhைவவshவதshய ஹ ।
0340482 ேத³வshய மஹேதா யjhேஞ வாணீmh பி³ph◌⁴ரதshதiνmh ॥ 34.48।
0340491இthேயேஷா ऽiνஶேயா யாthதேயாrhஜாthயnhதேர க³த: ।
0340492 phரஜாபேதச த³shய thrhயmhப³கshய ச தீ⁴மத: ॥ 34.49।
0340501 தshமாnhநாiνஶய: காrhேயா வேரShவிஹ கதா³சந ।
0340502 ஜாthயnhதரக³தshயாபி பா⁴விதshய ஶுபா⁴ஶுைப: ◌⁴ ।
0340503 ஜnhேதாrhந ⁴தேய kh²யாதிshதnhந காrhயmh விஜாநதா ॥ 34.50।
0340510iµநய ஊ:
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0340511 கத²mh ேராேஷண ஸா rhவmh த³shய ³தா ஸதீ ।
0340512 thயkhthவா ேத³ஹmh நrhஜாதா கி³ராஜkh³’ேஹ phரேபா⁴ ॥ 34.51।
0340521 ேத³ஹாnhதேர கத²mh தshயா: rhவேத³ேஹா ப³⁴வ ஹ ।
0340522 ப⁴ேவந ஸஹ ஸmhேயாக:³ஸmhவாத³ச தேயா: கத²mh ॥ 34.52।
0340531shவயmhவர: கத²mh vh’thதshதshnhமஹதி ஜnhமநி ।
0340532 விவாஹச ஜக³nhநாத²ஸrhவாசrhயஸமnhவித: ॥ 34.53।
0340541 தthஸrhவmh விshதராth³ph³ரமnhவkhமrhஹ ஸாmhphரதmh ।
0340542 ேராchசா²மேஹ Nhயாmh கதா²mh சாதிமேநாஹராmh ॥ 34.54।
0340550 ph³ரேமாவாச
0340551 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: கதா²mh பாபphரஶிநீmh ।
0340552 உமாஶŋhகரேயா: Nhயாmh ஸrhவகாமப²லphரதா³mh ॥ 34.55।
0340561 கதா³சிthshவkh³’ஹாthphராphதmh கயபmh th³விபதா³mh வரmh ।
0340562அph’chச²th³தி⁴மவாnhvh’thதmh ேலாேக kh²யாதிகரmh தmh ॥ 34.56।
0340571 ேகநாயாச ேலாகா:sh: kh²யாதிச பரமா iµேந ।
0340572 தைத²வ சாrhசநீயthவmh ஸthஸு தthகத²யshவ ேம ॥ 34.57।
0340580 கயப உவாச
0340581அபthேயந மஹாபா³ேஹா ஸrhவேமதத³வாphயேத ।
0340582 மமாkh²யாதிரபthேயந ph³ரம ’பி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 34.58।
0340591 கிmh ந பய ைஶேலnhth³ர யேதா மாmh பph’chச² ।
0340592 வrhதயிShயா யchசாபி யதா²th³’Shடmh ராசல ॥ 34.59।
0340601 வாராணமஹmh க³chச²nhநபயmh ஸmhshதி²தmh தி³வி ।
0340602 விமாநmh ஸுநவmh தி³vhயமெநௗபmhயmh மஹrhதி⁴மth ॥ 34.60।
0340611 தshயாத⁴shதாதா³rhதநாத³mh க³rhதshதா²ேந ஶ ◌்’ேmhயஹmh ।
0340612 தமஹmh தபஸா jhஞாthவா தthைரவாnhதrhத:shதி²த: ॥ 34.61।
0340621அதா²கா³thதthர ைஶேலnhth³ர விphேரா நியமவாஶுசி: ।
0340622 தீrhதா²பி⁴ேஷகதாthமா பேர தப ஸmhshதி²த: ॥ 34.62।
0340631அத²ஸ vhரஜமாநsh vhயாkh◌⁴ேரபீ⁴ேதா th³விஜ: ।
0340632 விேவஶ தmh ததா³ ேத³ஶmh ஸ க³rhேதா யthர ⁴த⁴ர ॥ 34.63।
0340641 க³rhதாயாmh வீரணshதmhேப³லmhப³மாநாmhshததா³iµநீnh ।
0340642அபயதா³rhேதா :³கா²rhதாmhshதாநph’chச²chச ஸ th³விஜ: ॥ 34.64।
0340650 th³விஜ உவாச
0340651 ேக யmh வீரணshதmhேப³லmhப³மாநா யேதா⁴iµகா:² ।
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0340652 :³கி²தா: ேகந ேமாச Shமாகmh ப⁴விதாநகா:◌⁴ ॥ 34.65।
0340660 பிதர ஊ:
0340661 வயmh ேத kh’தNhயshய பிதர:ஸபிதாமஹா: ।
0340662 phரபிதாமஹாச khயாமshதவ ³Shேடந கrhம ॥ 34.66।
0340671 நரேகா ऽயmh மஹாபா⁴க³ க³rhதேபண ஸmhshதி²த: ।
0340672 thவmh சாபி வீரணshதmhப³shthவயி லmhபா³மேஹ வயmh ॥ 34.67।
0340681 யாவththவmh வேஸ விphர தாவேத³வ வயmh shதி²தா: ।
0340682 mh’ேத thவயி க³Shயாேமா நரகmh பாபேசதஸ: ॥ 34.68।
0340691 யதி³ thவmh தா³ரஸmhேயாக³mh kh’thவாபthயmh ³ேthதரmh ।
0340692 உthபாத³ய ேதநாshமாnhiµchேயம வயேமநஸ: ॥ 34.69।
0340701 நாnhேயந தபஸா thர தீrhதா²நாmh ச ப²ேலந ச ।
0340702 ஏதth மஹா³th³ேத⁴ தாரயshவ பிth’nhப⁴யாth ॥ 34.70।
0340710 கயப உவாச
0340711ஸ தேத²தி phரதிjhஞாய ஆராth◌⁴ய vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ।
0340712 பிth’nhக³rhதாthஸiµth³th◌⁴’thய க³ணபாnhphரசகார ஹ ॥ 34.71।
0340721shவயmh th³ரshய த³யித:ஸுேவேஶா நாம நாமத: ।
0340722ஸmhமேதா ப³லவாmhைசவ th³ரshய க³ணேபா ऽப⁴வth ॥ 34.72।
0340731 தshமாthkh’thவா தேபா ேகா⁴ரமபthயmh ³ணவth³ph◌⁴’ஶmh ।
0340732 உthபாத³யshவ ைஶேலnhth³ர ஸுதாmh thவmh வரவrhணிநீmh ॥ 34.73।
0340740 ph³ரேமாவாச
0340741ஸ ஏவiµkhthவா ’ ைஶேலnhth³ேரா நியமshதி²த: ।
0340742 தபசகாராphயலmh ேயந Shர⁴nhமம ॥ 34.74।
0340751 ததா³ தiµthபபாதாஹmh வரேதா³ ऽshதி சாph³ரவmh ।
0340752 ph³ Shேடா ऽsh ைஶேலnhth³ர தபஸாேநந ஸுvhரத ॥ 34.75।
0340760மவாiνவாச
0340761 ப⁴க³வnhthரchசா² ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’தmh ।
0340762 ஏவmh வரmh phரயchச²shவ யதி³ Shேடா ऽ ேம phரேபா⁴ ॥ 34.76।
0340770 ph³ரேமாவாச
0340771 தshய தth³வசநmh thவா கி³ராஜshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0340772 ததா³ தshைம வரmh சாஹmh த³thதவாnhமநேஸphதmh ॥ 34.77।
0340781 கnhயா ப⁴விth ைஶேலnhth³ர தபஸாேநந ஸுvhரத ।
0340782 யshயா: phரபா⁴வாthஸrhவthர கீrhதிமாphshய ேஶாப⁴நாmh ॥ 34.78।
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0340791அrhசித:ஸrhவேத³வாநாmh தீrhத²ேகாஸமாvh’த: ।
0340792 பாவநைசவ Nhேயந ேத³வாநாமபி ஸrhவத: ॥ 34.79।
0340801 jhேயShடா² ச ஸா ப⁴விth ேத அnhேய சாthர தத: ஶுேப⁴ ॥ 34.80।
0340811 ேஸா ऽபி காேலந ைஶேலnhth³ேரா ேமநாயாiµத³பாத³யth ।
0340812அபrhேமகபrhmh ச ததா²ைசைவகபாடலாmh ॥ 34.81।
0340821 nhயkh³ேராத⁴ேமகபrhணmh  பாடலmh ைசகபாடலாmh ।
0340822அஶிthவா thேவகபrhmh  அநிேகதshதேபா ऽசரth ॥ 34.82।
0340831 ஶதmh வrhஷஸஹshராmh ³சரmh ேத³வதா³நைவ: ।
0340832ஆஹாரேமகபrhணmh  ஏகபrh ஸமாசரth ॥ 34.83।
0340841 பாடேலந தைத²ேகந வித³ேத⁴ ைசகபாடலா ।
0340842 rhேண வrhஷஸஹshேர  ஆஹாரmh தா: phரசkhர: ॥ 34.84।
0340851அபrh  நிராஹாரா தாmh மாதா phரthயபா⁴ஷத ।
0340852 நிேஷத⁴யnhதீ ேசா ேமதி மாth’shேநேஹந :³கி²தா ॥ 34.85।
0340861ஸா தேதா²khதா தயா மாthரா ேத³வீ ³சரசாணீ ।
0340862 ேதைநவ நாmhநா ேலாேகஷு விkh²யாதா ஸுரதா ॥ 34.86।
0340871 ஏதth thமாகmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
0340872 ஏதாஸாmh தபஸாmh vh’thதmh யாவth³⁴rhத⁴Shயதி ॥ 34.87।
0340881 தப:ஶராshதா:ஸrhவாshதிshேரா ேயாக³mh ஸமாதா: ।
0340882ஸrhவாைசவ மஹாபா⁴கா³shததா² ச shதி²ரெயௗவநா: ॥ 34.88।
0340891 தா ேலாகமாதரைசவ ph³ரமசாNhய ஏவ ச ।
0340892அiνkh³’ணnhதி ேலாகாmhச தபஸா shேவந ஸrhவதா³ ॥ 34.89।
0340901 உமா தாஸாmh வShடா² ச jhேயShடா² ச வரவrhணிநீ ।
0340902 மஹாேயாக³ப³ேலாேபதா மஹாேத³வiµபshதி²தா ॥ 34.90।
0340911 த³thதகேசாஶநா தshய thர:ஸ ph◌⁴’³நnhத³ந: ।
0340912ஆthதshையகபrh  ேத³வலmh ஸுஷுேவ ஸுதmh ॥ 34.91।
0340921 யா  தாஸாmh மாmh th’தீயா ேயகபாடலா ।
0340922 thரmh ஸா தமலrhகshய ைஜகீ³ஷvhயiµபshதி²தா ॥ 34.92।
0340931 தshயாச ஶŋhக²கி²ெதௗ shmh’ெதௗ thராவேயாநிெஜௗ ।
0340932 உமா  யா மயா ph◌⁴யmh கீrhதிதா வரவrhணிநீ ॥ 34.93।
0340941அத² தshயாshதேபாேயாகா³ththைரேலாkhயமகி²லmh ததா³ ।
0340942 phர⁴பிதஹாலய வசshதாமஹமph³ரவmh ॥ 34.94।
0340951 ேத³வி கிmh தபஸா ேலாகாmhshதாபயிShய ேஶாப⁴ேந ।
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0340952 thவயா sh’Shடத³mh ஸrhவmh மா kh’thவா தth³விநாஶய ॥ 34.95।
0340961 thவmh  தா⁴ரயேஸ ேலாகாநிமாnhஸrhவாnhshவேதஜஸா ।
0340962 ph³ கிmh ேத ஜக³nhமாத: phராrhதி²தmh ஸmhphரதீஹ ந: ॥ 34.96।
0340970 ேத³vhவாச
0340971 யத³rhத²mh தபேஸா யshய சரணmh ேம பிதாமஹ ।
0340972 thவேமவ தth³விஜாநீேஷ தத: ph’chச² கிmh ந: ॥ 34.97।
0340980 ph³ரேமாவாச
0340981 ததshதாமph³ரவmh சாஹmh யத³rhத²mh தphயேஸ ஶுேப⁴ ।
0340982ஸ thவாmh shவயiµபாக³mhய இைஹவ வரயிShயதி ॥ 34.98।
0340991 ஶrhவ ஏவ பதி: ேரShட:²ஸrhவேலாேகவேரவர: ।
0340992 வயmh ஸைத³வ யshேயேம வயா ைவ கிŋhகரா: ஶுேப⁴ ॥ 34.99।
0341001ஸ ேத³வேத³வ: பரேமவர:shவயmh ।
0341002shவயmh⁴ராயாshயதி ேத³வி ேத ऽnhதிகmh ।
0341003 உதா³ரேபா விkh’தாதி³ப: ।
0341004ஸமாநேபா ऽபி ந யshய கshயசிth ॥ 34.100।
0341011 மேஹவர: பrhவதேலாகவா ।
0341012 சராசேரஶ: phரத²ேமா ऽphரேமய: ।
0341013 விேநnh³நா nhth³ரஸமாநவrhசஸா ।
0341014 விபீ⁴ஷணmh பவாshதி²ேதா ய: ॥ 34.101।
0350010 ph³ரேமாவாச
0350011 ததshதாமph³வnhேத³வாshததா³ க³thவா  ஸுnhத³mh ।
0350012 ேத³வி ஶீkh◌⁴ேரண காேலந ⁴rhஜrhநீலேலாத: ॥ 35.1।
0350021ஸ ப⁴rhதா தவ ேத³ேவேஶா ப⁴விதா மா தப: kh’தா:² ।
0350022 தத: phரத³ணீkh’thய ேத³வா விphரா கி³ேர:ஸுதாmh ॥ 35.2।
0350031 ஜkh³iµசாத³rhஶநmh தshயா:ஸா சாபி விரராம ஹ ।
0350032ஸா ேத³வீ ஸூkhதthேயவiµkhthவா shவshயாரேம ஶுேப⁴ ॥ 35.3।
0350041 th³வா ஜாதமேஶாகmh ச ஸiµபாthய சாshதி²தா ।
0350042அதா²கா³chசnhth³ரதிலகshthத³ஶாrhதிஹேரா ஹர: ॥ 35.4।
0350051 விkh’தmh பமாshதா²ய ரshேவா பா³ஹுக ஏவ ச ।
0350052 விப⁴kh³நநாேகா ⁴thவா ph³ஜ: ேகஶாnhதபிŋhக³ல: ॥ 35.5।
0350061 உவாச விkh’தாshயச ேத³வி thவாmh வரயாmhயஹmh ।
0350062அேதா²மா ேயாக³ஸmhth³தா⁴ jhஞாthவா ஶŋhகரமாக³தmh ॥ 35.6।
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0350071அnhதrhபா⁴வவிஶுth³தா⁴thமா kh’பாiνShடா²நphஸயா ।
0350072 தiµவாசாrhக⁴பாth³யாph◌⁴யாmh ம⁴பrhேகண ைசவ ஹ ॥ 35.7।
0350081ஸmhjhய ஸுமேநாபி⁴shதmh ph³ராமணmh ph³ராமணphயா ॥ 35.8।
0350090 ேத³vhவாச
0350091 ப⁴க³வnhந shவதnhthராஹmh பிதா ேம thவkh³ரணீrhkh³’ேஹ ।
0350092ஸ phர⁴rhமம தா³ேந ைவ கnhயாஹmh th³விஜŋhக³வ ॥ 35.9।
0350101 க³thவா யாசshவ பிதரmh மம ைஶேலnhth³ரமvhயயmh ।
0350102ஸ ேசth³த³தா³தி மாmh விphர ph◌⁴யmh த³சிதmh மம ॥ 35.10।
0350110 ph³ரேமாவாச
0350111 தத:ஸ ப⁴க³வாnhேத³வshதைத²வ விkh’த: phர: ◌⁴ ।
0350112 உவாச ைஶலராஜாநmh ஸுதாmh ேம யchச²ைஶலராTh ॥ 35.11।
0350121ஸ தmh விkh’தேபண jhஞாthவா th³ரமதா²vhயயmh ।
0350122 பீ⁴த: ஶாபாchச விமநா இத³mh வசநமph³ரவீth ॥ 35.12।
0350130ைஶேலnhth³ர உவாச
0350131 ப⁴க³வnhநாவமnhேய ऽஹmh ph³ராமnh⁴வி ேத³வதா: ।
0350132 மநீதmh  யthrhவmh தchch²’iΝShவ மஹாமேத ॥ 35.13।
0350141shவயmhவேரா ேம ³rhப⁴விதா விphரத: ।
0350142 வரேயth³யmh shவயmh தthர ஸ ப⁴rhதாshயா ப⁴விShயதி ॥ 35.14।
0350151 தchch²thவா ைஶலவசநmh ப⁴க³வாnhvh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ।
0350152 ேத³vhயா:ஸபமாக³thய இத³மாஹ மஹாமநா: ॥ 35.15।
0350160 ஶிவ உவாச
0350161 ேத³வி பிthரா thவiνjhஞாத:shவயmhவர இதி தி: ।
0350162 தthர thவmh வரயிth யmh ஸ ேத ப⁴rhதா ப⁴ேவதி³தி ॥ 35.16।
0350171 ததா³ph’chch²ய க³Shயா ³rhலபா⁴mh thவாmh வராநேந ।
0350172பவnhதmh ஸiµthsh’jhய vh’ேShயஸth³’ஶmh கத²mh ॥ 35.17।
0350180 ph³ரேமாவாச
0350181 ேதேநாkhதா ஸா ததா³ தthர பா⁴வயnhதீ ததீ³தmh ।
0350182 பா⁴வmh ச th³ரநிதmh phரஸாத³mh மநஸshததா² ॥ 35.18।
0350191ஸmhphராphேயாவாச ேத³ேவஶmh மா ேத ऽ⁴th³³th³தி⁴ரnhயதா² ।
0350192அஹmh thவாmh வரயிShயா நாth³⁴தmh  கத²சந ॥ 35.19।
0350201அத²வா ேத ऽshதி ஸnhேத³ேஹா மயி விphர கத²சந ।
0350202இைஹவ thவாmh மஹாபா⁴க³ வரயா மேநாக³தmh ॥ 35.20।
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0350210 ph³ரேமாவாச
0350211 kh³’thவா shதப³கmh ஸா  ஹshதாph◌⁴யாmh தthர ஸmhshதி²தா ।
0350212shகnhேத⁴ ஶmhேபா: ◌⁴ ஸமாதா⁴ய ேத³வீ phராஹ vh’ேதா ऽ ேம ॥ 35.21।
0350221 தத:ஸ ப⁴க³வாnhேத³வshதயா ேத³vhயா vh’தshததா³ ।
0350222 உவாச தமேஶாகmh ைவ வாசா ஸவயnhநிவ ॥ 35.22।
0350230 ஶிவ உவாச
0350231 யshமாthதவ ஸுNhேயந shதப³ேகந vh’ேதா ऽshmhயஹmh ।
0350232 தshமாththவmh ஜரயா thயkhதshthவமர:ஸmhப⁴விShய ॥ 35.23।
0350241 காமபீ காமShப: காமேதா³ த³யிேதா மம ।
0350242ஸrhவாப⁴ரணShபாTh◌⁴ய:ஸrhவShபப²ேலாபக:³ ॥ 35.24।
0350251ஸrhவாnhநப⁴கைசவ அmh’தshவாத³ ஏவ ச ।
0350252ஸrhவக³nhத⁴ச ேத³வாநாmh ப⁴விShய th³’ட⁴phய: ॥ 35.25।
0350261 நிrhப⁴ய:ஸrhவேலாேகஷு ப⁴விShய ஸுநிrhvh’த: ।
0350262ஆரமmh ேவத³மthயrhத²mh சிthரேடதி விதmh ॥ 35.26।
0350271 ேயா  யாshயதி Nhயாrhதீ² ேஸா ऽவேமத⁴மவாphshயதி ।
0350272 யsh தthர mh’தசாபி ph³ரமேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 35.27।
0350281 யசாthர நியைமrhkhத: phராnhஸmhயkhபthயேஜth ।
0350282ஸ ேத³vhயாshதபஸா khேதா மஹாக³ணபதிrhப⁴ேவth ॥ 35.28।
0350290 ph³ரேமாவாச
0350291 ஏவiµkhthவா ததா³ ேத³வ ஆph’chch²ய மவthஸுதாmh ।
0350292அnhதrhத³ேத⁴ ஜக³thshரShடா ஸrhவ⁴தப ஈவர: ॥ 35.29।
0350301ஸாபி ேத³வீ க³ேத தshnhப⁴க³வthயதாthமநி ।
0350302 தத ஏேவாnhiµகீ² ⁴thவா ஶிலாயாmh ஸmhப³⁴வ ஹ ॥ 35.30।
0350311 உnhiµகீ²ஸா ப⁴ேவ தshnhமேஹேஶ ஜக³தாmh phரெபௗ⁴ ।
0350312 நிேஶவ சnhth³ரரதா ந ப³ெபௗ⁴ விமநாshததா³ ॥ 35.31।
0350321அத² ஶுராவ ஶph³த³mh ச பா³லshயாrhதshய ைஶலஜா ।
0350322ஸரshத³கஸmhrhேண ஸேப சாரமshய ச ॥ 35.32।
0350331ஸ kh’thவா பா³லபmh  ேத³வேத³வ:shவயmh ஶிவ: ।
0350332 khடா³ேஹேதா:ஸேராமth◌⁴ேய kh³ராஹkh³ரshேதா ऽப⁴வthததா³ ॥ 35.33।
0350341 ேயாக³மாயாmh ஸமாshதா²ய phரபேசாth³ப⁴வகாரணmh ।
0350342 தth³பmh ஸரேஸா மth◌⁴ேய kh’thைவவmh ஸமபா⁴ஷத ॥ 35.34।
0350350 பா³ல உவாச
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0350351 thரா மாmh கசிதி³thயாஹ kh³ராேஹண ’தேசதஸmh ।
0350352 தி⁴khகShடmh பா³ல ஏவாஹமphராphதாrhத²மேநாரத:² ॥ 35.35।
0350361 phரயா நித⁴நmh வkhthேர kh³ராஹshயாshய ³ராthமந: ।
0350362 ேஶாசா ந shவகmh ேத³ஹmh kh³ராஹkh³ரshத:ஸு:³கி²த: ॥ 35.36।
0350371 யதா² ேஶாசா பிதரmh மாதரmh ச தபshவிநீmh ।
0350372 kh³ராஹkh³’தmh மாmh thவா phராphதmh நித⁴நiµthஸுெகௗ ॥ 35.37।
0350381 phயthராேவகthெரௗ phராnhநmh thயShயத: ।
0350382அேஹா ப³த ஸுகShடmh ைவ ேயா ऽஹmh பா³ேலா ऽkh’தாரம: ।
0350383அnhதrhkh³ராேஹண kh³ரshதsh யாshயா நித⁴நmh கில ॥ 35.38।
0350390 ph³ரேமாவாச
0350391 thவா  ேத³வீ தmh நாத³mh விphரshயாrhதshய ேஶாப⁴நா ।
0350392 உthதா²ய phரshதி²தா தthர யthர திShட²thயெஸௗ th³விஜ: ॥ 35.39।
0350401ஸாபயதி³nh³வத³நா பா³லகmh சாபிணmh ।
0350402 kh³ராஹshய iµக²மாபnhநmh ேவபமாநமவshதி²தmh ॥ 35.40।
0350411 ேஸா ऽபி kh³ராஹவர:மாnhth³’ShThவா ேத³வீiµபாக³தாmh ।
0350412 தmh kh³’thவா th³தmh யாேதா மth◌⁴யmh ஸரஸ ஏவ  ॥ 35.41।
0350421ஸ kh’Shயமாணshேதஜshவீ நாத³மாrhதmh ததா³கேராth ।
0350422அதா²ஹ ேத³வீ :³கா²rhதா பா³லmh th³’ShThவா kh³ரஹாvh’தmh ॥ 35.42।
0350430 பாrhவthவாச
0350431 kh³ராஹராஜ மஹாஸththவ பா³லகmh ேயகthரகmh ।
0350432 விiµேசமmh மஹாத³mhShThர phரmh பீ⁴மபராkhரம ॥ 35.43।
0350440 kh³ராஹ உவாச
0350441 ேயா ேத³வி தி³வேஸ ஷShேட² phரத²மmh ஸiµைபதி மாmh ।
0350442ஸ ஆஹாேரா மம ரா விேதா ேலாககrhth’பி:◌⁴ ॥ 35.44।
0350451 ேஸா ऽயmh மம மஹாபா⁴ேக³ஷShேட² ऽஹநி கி³nhth³ரேஜ ।
0350452 ph³ரம phேரேதா நmh ைநநmh ேமாேய கத²சந ॥ 35.45।
0350460 ேத³vhவாச
0350461 யnhமயா மவchch²’ŋhேக³ சதmh தப உthதமmh ।
0350462 ேதந பா³லமmh iµச kh³ராஹராஜ நேமா ऽsh ேத ॥ 35.46।
0350470 kh³ராஹ உவாச
0350471 மா vhயயshதபேஸா ேத³வி ph◌⁴’ஶmh பா³ேல ஶுபா⁴நேந ।
0350472 யth³ph³ரவீ  ேரShேட² ததா² ேமாமவாphshயதி ॥ 35.47।
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0350480 ேத³vhவாச
0350481 kh³ராஹாதி⁴ப வத³shவாஶு யthஸதாமவிக³rhதmh ।
0350482 தthkh’தmh நாthர ஸnhேத³ேஹா யேதா ேம ph³ராம: phயா: ॥ 35.48।
0350490 kh³ராஹ உவாச
0350491 யthkh’தmh ைவ தப: கிசிth³ப⁴வthயா shவlhபiµthதமmh ।
0350492 தthஸrhவmh ேம phரயchசா²ஶு தேதா ேமாமவாphshயதி ॥ 35.49।
0350500 ேத³vhவாச
0350501 ஜnhமphரph◌⁴’தி யthNhயmh மஹாkh³ராஹ kh’தmh மயா ।
0350502 தthேத ஸrhவmh மயா த³thதmh பா³லmh iµச மஹாkh³ரஹ ॥ 35.50।
0350510 ph³ரேமாவாச
0350511 phரஜjhவால தேதா kh³ராஹshதபஸா ேதந ⁴த: ।
0350512ஆதி³thய இவ மth◌⁴யாேந ³rhநிshததா³ப⁴வth ।
0350513 உவாச ைசவmh Shடாthமா ேத³வீmh ேலாகshய தா⁴ணீmh ॥ 35.51।
0350520 kh³ராஹ உவாச
0350521 ேத³வி கிmh kh’thயேமதthேத ஸுநிசிthய மஹாvhரேத ।
0350522 தபேஸா ऽphயrhஜநmh :³க²mh தshய thயாேகா³ ந ஶshயேத ॥ 35.52।
0350531 kh³’ஹாண தப ஏவ thவmh பா³லmh ேசமmh ஸுமth◌⁴யேம ।
0350532 Shேடா ऽsh ேத விphரப⁴khthயா வரmh தshமாth³த³தா³ ேத ।
0350533ஸா thேவவiµkhதா kh³ராேஹண உவாேசத³mh மஹாvhரதா ॥ 35.53।
0350540 ேத³vhவாச
0350541 ேத³ேஹநாபி மயா kh³ராஹ ரேயா விphர: phரயthநத: ।
0350542 தப: நrhமயா phராphயmh ந phராphேயா ph³ராமண: ந: ॥ 35.54।
0350551ஸுநிசிthய மஹாkh³ராஹ kh’தmh பா³லshய ேமாணmh ।
0350552 ந விphேரph◌⁴யshதப: ேரShட²mh ேரShடா² ேம ph³ராம மதா: ॥ 35.55।
0350561 த³ththவா சாஹmh ந kh³’ kh³ராேஹnhth³ர விதmh  ேத ।
0350562 ந கசிnhநேரா kh³ராஹ phரத³thதmh நராஹேரth ॥ 35.56।
0350571 த³thதேமதnhமயா ph◌⁴யmh நாத³தா³நி  தthந: ।
0350572 thவyhேயவ ரமதாேமதth³பா³லசாயmh விiµchயதாmh ॥ 35.57।
0350580 ph³ரேமாவாச
0350581 தேதா²khதshதாmh phரஶshயாத²iµkhthவா பா³லmh நமshய ச ।
0350582 ேத³வீமாதி³thயாவபா⁴ஸshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ॥ 35.58।
0350591 பா³ேலா ऽபி ஸரஸshதீேர iµkhேதா kh³ராேஹண ைவ ததா³ ।
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0350592shவphநலph³த⁴ இவாrhெதௗ²க⁴shதthைரவாnhதரதீ⁴யத ॥ 35.59।
0350601 தபேஸா ऽபசயmh மthவா ேத³வீ மகி³nhth³ரஜா ।
0350602 ⁴ய ஏவ தப: கrhமாேரேப⁴ நியமshதி²தா ॥ 35.60।
0350611 கrhகாமாmh தேபா ⁴ேயா jhஞாthவா தாmh ஶŋhகர:shவயmh ।
0350612 phேராவாச வசநmh விphரா மா kh’தா²shதப இthத ॥ 35.61।
0350621 மயேமதthதேபா ேத³வி thவயா த³thதmh மஹாvhரேத ।
0350622 தthேதைநவாயmh ph◌⁴யmh ப⁴விShயதி ஸஹshரதா⁴ ॥ 35.62।
0350631இதி லph³th◌⁴வா வரmh ேத³வீ தபேஸா ऽயiµthதமmh ।
0350632shவயmhவரiµதீ³nhதீ தshெதௗ² phதா iµதா³ தா ॥ 35.63।
0350641இத³mh பேட²th³ேயா  நர:ஸைத³வ ।
0350642 பா³லாiνபா⁴வாசரணmh  ஶmhேபா:◌⁴ ।
0350643ஸ ேத³ஹேப⁴த³mh ஸமவாphய ேதா ।
0350644 ப⁴ேவth³க³ேணஶsh மாரlhய: ॥ 35.64।
0360010 ph³ரேமாவாச
0360011 விshth’ேத மவthph’Shேட² விமாநஶதஸŋhேல ।
0360012அப⁴வthஸ  காேலந ைஶலthrhயா:shவயmhவர: ॥ 36.1।
0360021அத² பrhவதராேஜா ऽெஸௗ மவாnhth◌⁴யாநேகாவித:³ ।
0360022 ³rhேத³வேத³ேவந jhஞாthவா தத³பி⁴மnhthதmh ॥ 36.2।
0360031 ஜாநnhநபி மஹாைஶல:ஸமயாரேணphஸயா ।
0360032shவயmhவரmh தேதா ேத³vhயா:ஸrhவேலாேகShவேகா⁴ஷயth ॥ 36.3।
0360041 ேத³வதா³நவth³தா⁴நாmh ஸrhவேலாகநிவாநாmh ।
0360042 vh’iΝயாthபரேமஶாநmh ஸமmh யதி³ ேம ஸுதா ॥ 36.4।
0360051 தேத³வ ஸுkh’தmh லாkh◌⁴யmh மமாph◌⁴த³யஸmhமதmh ।
0360052இதி ஸசிnhthய ைஶேலnhth³ர: kh’thவா ’தி³ மேஹவரmh ॥ 36.5।
0360061ஆph³ரமேகஷு ேத³ேவஷு ேத³vhயா:ைஶேலnhth³ரஸthதம: ।
0360062 kh’thவா ரthநாலmh ேத³ஶmh shவயmhவரமசீகரth ॥ 36.6।
0360071அைத²வமாேகா⁴தமாthர ஏவ ।
0360072shவயmhவேர தthர நேக³nhth³ரthrhயா: ।
0360073 ேத³வாத³ய:ஸrhவஜக³nhநிவாஸா: ।
0360074ஸமாயshதthர kh³’தேவஶா: ॥ 36.7।
0360081 phர²lhலபth³மாஸநஸnhநிவிShட: ।
0360082th³ைத⁴rhvh’ேதா ேயாகி³பி⁴ரphரேமைய: ।
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0360083 விjhஞாபிதshேதந மth◌⁴ரராjhஞா ।
0360084ஆக³தshததா³ஹmh thதி³ைவேபத: ॥ 36.8।
0360091அmh ஸஹshரmh ஸுரராThஸ பி³ph◌⁴ரth³ ।
0360092 தி³vhயாŋhக³ஹாரshர³தா³ரப: ।
0360093 ஐராவதmh ஸrhவக³ேஜnhth³ரiµkh²யmh ।
0360094shரவnhமதா³ஸாரkh’தphரவாஹmh ॥ 36.9।
0360101ஆய ஸrhவாமரராThஸ வjhரmh ।
0360102 பி³ph◌⁴ரthஸமாகா³thரத:ஸுராmh ।
0360103 ேதஜ:phரபா⁴வாதி⁴கlhயபீ ।
0360104 phேராth³பா⁴ஸயnhஸrhவதி³ேஶா விவshவாnh ॥ 36.10।
0360111ைஹமmh விமாநmh ஸவலthபதாகmh ।
0360112ஆட⁴ ஆகா³ththவதmh ஜேவந ।
0360113 மணிphரதீ³phேதாjhjhவலNhட³லச ।
0360114 வnhயrhகேதஜ:phரதிேம விமாேந ॥ 36.11।
0360121ஸமph◌⁴யகா³thகயபஸூiνேரக ।
0360122ஆதி³thயமth◌⁴யாth³ப⁴க³நாமதா⁴ ।
0360123 பீநாŋhக³யSh:ஸுkh’தாŋhக³ஹார- ।
0360124 ேதேஜாப³லாjhஞாஸth³’ஶphரபா⁴வ: ॥ 36.12।
0360131 த³Nhட³mh ஸமாkh³’ய kh’தாnhத ஆகா³th³ ।
0360132ஆய பீ⁴மmh மஷmh ஜேவந ।
0360133 மஹாமth◌⁴ேராchch²ரயபீநகா³thர: ।
0360134shவrhதி³ரthநாசிதசாேவஶ: ॥ 36.13।
0360141ஸரண:ஸrhவஜக³th³விப⁴rhதா ।
0360142 விமாநமாய ஸமph◌⁴யகா³th³தி⁴ ।
0360143ஸnhதாபயnhஸrhவஸுராஸுேரஶாmhsh ।
0360144 ேதேஜாதி⁴கshேதஜ ஸnhநிவிShட: ॥ 36.14।
0360151 வநி:ஸமph◌⁴ேயthய ஸுேரnhth³ரமth◌⁴ேய ।
0360152 jhவலnhphரதshெதௗ² வரேவஶதா⁴ ।
0360153 நாநாமணிphரjhவதாŋhக³யShrh ।
0360154 ஜக³th³வரmh தி³vhயவிமாநமkh³rhயmh ॥ 36.15।
0360161ஆய ஸrhவth³ரவிதி⁴ேபஶ: ।
0360162ஸ ராஜராஜshthவேதா ऽph◌⁴யகா³chச ।
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0360163ஆphயாயயnhஸrhவஸுராஸுேரஶாnh ।
0360164 காnhthயா ச ேவேஶந ச சாப: ॥ 36.16।
0360171 jhவலnhமஹாரthநவிசிthரபmh ।
0360172 விமாநமாய ஶஶீ ஸமாயாth ।
0360173 யாமாŋhக³யSh:ஸுவிசிthரேவஶ: ।
0360174ஸrhவாŋhக³ஆப³th³த⁴ஸுக³nhதி⁴மாlhய: ॥ 36.17।
0360181 தாrhயmh ஸமாய மth◌⁴ரகlhபmh ।
0360182 க³தா³த⁴ேரா ऽெஸௗ thவத:ஸேமத: ।
0360183அதா²விெநௗ சாபி பி⁴ஷkh³வெரௗ th³வாvh ।
0360184 ஏகmh விமாநmh thவரயாதி⁴ய ॥ 36.18।
0360191 மேநாஹெரௗ phரjhவலசாேவெஶௗ ।
0360192ஆஜkh³மrhேத³வவெரௗ ஸுவீெரௗ ।
0360193ஸஹshரநாக:³sh²ரத³kh³நிவrhணmh ।
0360194 பி³ph◌⁴ரthததா³நீmh jhவலநாrhகேதஜா: ॥ 36.19।
0360201ஸாrhத⁴mh ஸ நாைக³ரபைரrhமஹாthமா ।
0360202 விமாநமாய ஸமph◌⁴யகா³chச ।
0360203 தி³ேத:ஸுதாநாmh ச மஹாஸுராmh ।
0360204 வnhயrhகஶkhராநிலlhயபா⁴ஸாmh ॥ 36.20।
0360211 வராiνபmh phரவிதா⁴ய ேவஶmh ।
0360212 vh’nhத³mh ஸமாகா³thரத:ஸுராmh ।
0360213 க³nhத⁴rhவராஜ:ஸ ச சாபீ ।
0360214 தி³vhயாŋhக³ேதா³ தி³vhயவிமாநசா ॥ 36.21।
0360221 க³nhத⁴rhவஸŋhைக: ◌⁴ ஸேதா ऽphஸேராபி: ◌⁴ ।
0360222 ஶkhராjhஞயா தthர ஸமாஜகா³ம ।
0360223அnhேய ச ேத³வாshthதி³வாthததா³நீmh ।
0360224 ph’த²khph’த²khசாkh³’தேவஶா: ॥ 36.22।
0360231ஆஜkh³iµராய விமாநph’Shட²mh ।
0360232 க³nhத⁴rhவயோரக³கிnhநராச ।
0360233 ஶசீபதிshதthர ஸுேரnhth³ரமth◌⁴ேய ।
0360234 ரராஜ ராஜாதி⁴கலயrhதி: ॥ 36.23।
0360241ஆjhஞாப³லவrhயkh’தphரேமாத:³ ।
0360242shவயmhவரmh தmh ஸமலசகார ।
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0360243 ேஹshthேலாகshய ஜக³thphரஸூேதrh ।
0360244 மாதா ச ேதஷாmh ஸஸுராஸுராmh ॥ 36.24।
0360251 பthநீ ச ஶmhேபா: ◌⁴ ஷshய தீ⁴மேதா ।
0360252 கீ³தா ராேண phரkh’தி: பரா யா ।
0360253 த³shய ேகாபாth³தி⁴மவth³kh³’ஹmh ஸா ।
0360254 காrhயாrhத²மாயாththதி³ெவௗகஸாmh  ॥ 36.25।
0360261 விமாநph’Shேட² மணிேஹமஜுShேட ।
0360262shதி²தா வலchசாமரவீதாŋhகீ³ ।
0360263ஸrhவrhShபாmh ஸுஸுக³nhத⁴மாலாmh ।
0360264 phரkh³’ய ேத³வீ phரஸப⁴mh phரதshேத² ॥ 36.26।
0360270 ph³ரேமாவாச
0360271 மாலாmh phரkh³’ய ேத³vhயாmh  shதி²தாயாmh ேத³வஸmhஸதி³ ।
0360272 ஶkhராth³ையராக³ைதrhேத³ைவ:shவயmhவர உபாக³ேத ॥ 36.27।
0360281 ேத³vhயா jhஞாஸயா ஶmh⁴rh⁴thவா பசஶிக:² ஶிஶு: ।
0360282 உthஸŋhக³தலஸmhஸுphேதா ப³⁴வ ஸஹஸா வி: ◌⁴ ॥ 36.28।
0360291 தேதா த³த³rhஶ தmh ேத³வீ ஶிஶுmh பசஶிக²mh shதி²தmh ।
0360292 jhஞாthவா தmh ஸமவth◌⁴யாநாjhஜkh³’ேஹ phதிஸmhதா ॥ 36.29।
0360301அத²ஸா ஶுth³த⁴ஸŋhகlhபா காŋhதmh phராphய ஸthபதிmh ।
0360302 நிvh’thதா ச ததா³ தshெதௗ² kh’thவா ஸா ’தி³ தmh வி⁴mh ॥ 36.30।
0360311 தேதா th³’ShThவா ஶிஶுmh ேத³வா ேத³vhயா உthஸŋhக³வrhதிநmh ।
0360312 ேகா ऽயமthேரதி ஸmhமnhthrhய khஶுrhph◌⁴’ஶேமாதா: ॥ 36.31।
0360321 வjhரமாஹாரயthதshய பா³ஹுiµthphய vh’thரஹா ।
0360322ஸ பா³ஹுthதி²தshதshய தைத²வ ஸமதிShட²த ॥ 36.32।
0360331shதmhபி⁴த: ஶிஶுேபண ேத³வேத³ேவந ஶmh⁴நா ।
0360332 வjhரmh ேphmh ந ஶஶாக vh’thரஹா சmh ந ச ॥ 36.33।
0360341 ப⁴ேகா³ நாம தேதா ேத³வ ஆதி³thய: காயேபா ப³ ।
0360342 உthphய ஆத⁴mh தீ³phதmh ேச²thchச²nhவிேமாத: ॥ 36.34।
0360351 தshயாபி ப⁴க³வாnhபா³ஹுmh தைத²வாshதmhப⁴யthததா³ ।
0360352 ப³லmh ேதஜச ேயாக³ச தைத²வாshதmhப⁴யth³வி: ◌⁴ ॥ 36.35।
0360361 ஶிர: phரகmhபயnhவிShiΝ: ஶŋhகரmh ஸமைவத ।
0360362அத² ேதஷு shதி²ேதShேவவmh மnhமthஸு ஸுேரஷு ச ॥ 36.36।
0360371அஹmh பரமஸmhவிkh³ேநா th◌⁴யாநமாshதா²ய ஸாத³ரmh ।
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0360372 ³th³த⁴வாnhேத³வேத³ேவஶiµேமாthஸŋhேக³ஸமாshதி²தmh ॥ 36.37।
0360381 jhஞாthவாஹmh பரேமஶாநmh ஶீkh◌⁴ரiµthதா²ய ஸாத³ரmh ।
0360382 வவnhேத³ சரணmh ஶmhேபா: ◌⁴ shதவாmhshதமஹmh th³விஜா: ॥ 36.38।
0360391 ராண:ஸாமஸŋhகீ³ைத: Nhயாkh²ையrh³யநாமபி:◌⁴ ।
0360392அஜshthவமஜேரா ேத³வ:shரShடா வி: ◌⁴ பராபரmh ॥ 36.39।
0360401 phரதா⁴நmh ேஷா யshthவmh ph³ரம th◌⁴ேயயmh தத³ரmh ।
0360402அmh’தmh பரமாthமா ச ஈவர: காரணmh மஹth ॥ 36.40।
0360411 ph³ரமsh’khphரkh’ேத:shரShடா ஸrhவkh’thphரkh’ேத: பர: ।
0360412இயmh ச phரkh’திrhேத³வீ ஸதா³ ேத sh’Shகாரணmh ॥ 36.41।
0360421 பthநீபmh ஸமாshதா²ய ஜக³thகாரணமாக³தா ।
0360422 நமshph◌⁴யmh மஹாேத³வ ேத³vhயா ைவ ஸதாய ச ॥ 36.42।
0360431 phரஸாதா³thதவ ேத³ேவஶ நிேயாகா³chச மயா phரஜா: ।
0360432 ேத³வாth³யாsh இமா:sh’Shடா டா⁴shthவth³ேயாக³மாயயா ॥ 36.43।
0360441 phரஸாத³ேமேதஷாmh யதா²rhவmh ப⁴வnhthவிேம ।
0360442 தத ஏவமஹmh விphரா விjhஞாphய பரேமவரmh ॥ 36.44।
0360451shதmhபி⁴தாnhஸrhவேத³வாmhshதாநித³mh சாஹmh தேதா³khதவாnh ।
0360452டா⁴ச ேத³வதா:ஸrhவா ைநநmh ³th◌⁴யத ஶŋhகரmh ॥ 36.45।
0360461 க³chச²th◌⁴வmh ஶரணmh ஶீkh◌⁴ரேமநேமவ மேஹவரmh ।
0360462ஸாrhத⁴mh மையவ ேத³ேவஶmh பரமாthமாநமvhயயmh ॥ 36.46।
0360471 ததshேத shதmhபி⁴தா:ஸrhேவ தைத²வ thதி³ெவௗகஸ: ।
0360472 phரேணiµrhமநஸா ஶrhவmh பா⁴வஶுth³ேத⁴ந ேசதஸா ॥ 36.47।
0360481அத² ேதஷாmh phரஸnhேநா ऽ⁴th³ேத³வேத³ேவா மேஹவர: ।
0360482 யதா²rhவmh சகாராஶு ேத³வதாநாmh தshததா³ ॥ 36.48।
0360491 தத ஏவmh phரvh’thேத  ஸrhவேத³வநிவாரேண ।
0360492 வசகார ேத³ேவஶshthrhயmh பரமமth³⁴தmh ॥ 36.49।
0360501 ேதஜஸா தshய ேத th◌⁴வshதாசு:ஸrhேவ nhயலயnh ।
0360502 ேதph◌⁴ய:ஸ பரமmh சு:shவவrhth³’Shஶkhதிமth ॥ 36.50।
0360511 phராதா³thபரமேத³ேவஶமபயmhshேத ததா³ வி⁴mh ।
0360512 ேத th³’ShThவா பரேமஶாநmh th’தீேயணதா⁴ணmh ॥ 36.51।
0360521 ஶkhராth³யா ேமநிேர ேத³வா:ஸrhவ ஏவ ஸுேரவரா: ।
0360522 தshய ேத³வீ ததா³’Shடா ஸமmh thதி³ெவௗகஸாmh ॥ 36.52।
0360531 பாத³ேயா:shதா²பயாமாஸ shரŋhமாலாமதth³தி: ।
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0360532ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ேத ேஹா:ஸrhேவ ேத³வா: நrhவி⁴mh ॥ 36.53।
0360541ஸஹ ேத³vhயா நமசkh: ஶிேராபி⁴rh⁴தலாைத: ।
0360542அதா²shnhநnhதேர விphராshதமஹmh ைத³வைத:ஸஹ ॥ 36.54।
0360551மவnhதmh மஹாைஶலiµkhதவாmhச மஹாth³திmh ।
0360552 லாkh◌⁴ய: jhயச வnhth³யச ஸrhேவஷாmh thவmh மஹாந ॥ 36.55।
0360561 ஶrhேவண ஸஹ ஸmhப³nhேதா⁴ யshய ேத ऽph◌⁴த³ேயா மஹாnh ।
0360562 khயதாmh சாth³வாஹ: கிமrhத²mh shதீ²யேத பரmh ।
0360563 தத: phரணmhய மவாmhshததா³ மாmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 36.56।
0360570மவாiνவாச
0360571 thவேமவ காரணmh ேத³வ யshய ஸrhேவாத³ேய மம ।
0360572 phரஸாத:³ஸஹேஸாthபnhேநா ேஹசாபி thவேமவ  ।
0360573 உth³வாஹsh யதா³ யாth³’khதth³வித⁴thshவ பிதாமஹ ॥ 36.57।
0360580 ph³ரேமாவாச
0360581 தத ஏவmh வச: thவா கி³ராஜshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0360582 உth³வாஹ: khயதாmh ேத³வ இthயஹmh ேசாkhதவாnhவி⁴mh ॥ 36.58।
0360591 மாமாஹ ஶŋhகேரா ேத³ேவா யேத²Shடதி ேலாகப: ।
0360592 தthchச தேதா விphரா அshமாபி⁴rhநிrhதmh ரmh ॥ 36.59।
0360601 உth³வாஹாrhத²mh மேஹஶshய நாநாரthேநாபேஶாபி⁴தmh ।
0360602 ரthநாநி மணயசிthரா ேஹமெமௗkhதிகேமவ ச ॥ 36.60।
0360611rhதிமnhத உபாக³mhய அலசkh: ேராthதமmh ।
0360612 சிthரா மாரகதீ ⁴:ஸுவrhணshதmhப⁴ேஶாபி⁴தா ॥ 36.61।
0360621 பா⁴shவthshப²கபி⁴thதிச iµkhதாஹாரphரலmhபி³தா ।
0360622 தshnhth³வா ேர ரmhய உth³வாஹாrhத²mh விநிrhதா ॥ 36.62।
0360631 ஶுஶுேப⁴ ேத³வேத³வshய மேஹஶshய மஹாthமந: ।
0360632 ேஸாமாதி³thெயௗ ஸமmh தthர தாபயnhெதௗ மஹாமணீ ॥ 36.63।
0360641 ெஸௗரேப⁴யmh மேநாரmhயmh க³nhத⁴மாதா³ய மாத: ।
0360642 phரவெவௗ ஸுக²ஸmhshபrhேஶா ப⁴வப⁴khதிmh phரத³rhஶயnh ॥ 36.64।
0360651ஸiµth³ராshதthர சthவார: ஶkhராth³யாச ஸுேராthதமா: ।
0360652 ேத³வநth³ேயா மஹாநth³ய:th³தா⁴ iµநய ஏவ ச ॥ 36.65।
0360661 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:ஸrhேவ நாகா³ யா:ஸராஸா: ।
0360662ஔத³கா: ேக²சராசாnhேய கிnhநரா ேத³வசார: ॥ 36.66।
0360671 mh³rhநாரேதா³ஹாஹா ஹூஹூைசவ  ஸாமகா:³ ।

brahpur.pdf 167



ph³ரமராண

0360672 ரmhயாNhயாதா³ய வாth³யாநி தthராஜkh³iµshததா³ ரmh ॥ 36.67।
0360681 ’ஷயsh கதா²shதthர ேவத³கீ³தாshதேபாத⁴நா: ।
0360682 Nhயாnhைவவாகாnhமnhthராேஜ:ஸmh’Shடமாநஸா: ॥ 36.68।
0360691 ஜக³ேதா மாதர:ஸrhவா ேத³வகnhயாச kh’thshநஶ: ।
0360692 கா³யnhதி ஹrhதா:ஸrhவா உth³வாேஹ பரேமSh²ந: ॥ 36.69।
0360701 ’தவ:ஷThஸமmh தthர நாநாக³nhத⁴ஸுகா²வஹா: ।
0360702 உth³வாஹ: ஶŋhகரshேயதி rhதிமnhத உபshதி²தா: ॥ 36.70।
0360711 நீலதஸŋhகாைஶrhமnhthரth◌⁴வநிphரஹrhபி: ◌⁴ ।
0360712 ேககாயமாைந: ஶிகி²பி⁴rhnh’thயமாைநச ஸrhவஶ: ॥ 36.71।
0360721 விேலாலபிŋhக³லshபShட-விth³lhேலகா²விஹாதா ।
0360722iµதா³பீட³ஶுkhலாபி⁴rhப³லாகாபி⁴ச ேஶாபி⁴தா ॥ 36.72।
0360731 phரthயkh³ரஸஜாதஶிnhth◌⁴ரகnhத³- ।
0360732லதாth³மாth³th³க³தபlhலவா ஶுபா⁴ ।
0360733 ஶுபா⁴mh³தா⁴ராphரணயphரேபா³தி⁴ைதrh ।
0360734 மஹாலைஸrhேப⁴கக³ணச நாதி³தா ॥ 36.73।
0360741 phேயஷு மாேநாth³த⁴தமாநஸாநாmh ।
0360742 மநshவிநீநாமபி காநீநாmh ।
0360743 மரேககாபி⁴ைத:ேணந ।
0360744 மேநாஹைரrhமாநவிப⁴ŋhக³ேஹபி: ◌⁴ ॥ 36.74।
0360751 ததா² விவrhேjhjhவலசாrhதிநா ।
0360752 ஶஶாŋhகேலகா²ேலந ஸrhவத: ।
0360753 பேயாத³ஸŋhகா⁴தஸபவrhதிநா ।
0360754 மேஹnhth³ரசாேபந ph◌⁴’ஶmh விராதா ॥ 36.75।
0360761 விசிthரShபாmh³ப⁴ைவ:ஸுக³nhதி⁴பி⁴rh ।
0360762 க⁴நாmh³ஸmhபrhகதயா ஸுஶீதல: ।
0360763 விகmhபயnhதீ பவைநrhமேநாஹைர: ।
0360764ஸுராŋhக³நாநாமலகாவ: ஶுபா: ◌⁴ ॥ 36.76।
0360771 க³rhஜthபேயாத³shத²கி³ேதnh³பி³mhபா³ ।
0360772 நவாmh³khேதாத³கசா³rhவா ।
0360773 நிதா ஸாத³ரiµthஸுகாபி⁴rh ।
0360774 நிவாஸ⁴mhரmh பதி²காŋhக³நாபி: ◌⁴ ॥ 36.77।
0360781ஹmhஸரஶph³தா³Th◌⁴யா ஸiµnhநதபேயாத⁴ரா ।
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0360782 சலth³விth³lhலதாஹாரா shபShடபth³மவிேலாசநா ॥ 36.78।
0360791அதஜலத³தீ⁴ரth◌⁴வாநவிthரshதஹmhஸா ।
0360792 விமலஸலதா⁴ேராthபாதநmhேராthபலாkh³ரா ।
0360793ஸுரபி⁴ஸுமேரiΝkh’phதஸrhவாŋhக³ேஶாபா⁴ ।
0360794 கி³³th’விவாேஹ phராvh’டா³விrhப³⁴வ ॥ 36.79।
0360801 ேமக⁴ககநிrhiµkhதா பth³மேகாேஶாth³ப⁴வshதநீ ।
0360802ஹmhஸரநிராதா³ஸrhவஸshயதி³க³nhதரா ॥ 36.80।
0360811 விshதீrhணநேராணீ ஜthஸாரஸேமக²லா ।
0360812 phர²lhேலnhதீ³வரயாம-விேலாசநமேநாஹரா ॥ 36.81।
0360821 பkhவபி³mhபா³த⁴ரடா nhத³த³nhதphரஹாநீ ।
0360822 நவயாமலதாயாம-ேராமராரshkh’தா ॥ 36.82।
0360831 சnhth³ராmhஶுஹாரவrhேக³ண கNhேடா²ரshத²லகா³நா ।
0360832 phரலாத³யnhதீ ேசதாmh ஸrhேவஷாmh thதி³ெவௗகஸாmh ॥ 36.83।
0360841ஸமதா³ேலாth³கீ³த-ம⁴ரshவரபா⁴ணீ ।
0360842 சலthiµத³ஸŋhகா⁴த-சாNhட³லேஶாபி⁴நீ ॥ 36.84।
0360851 ரkhதாேஶாகphரஶாேகா²thத²-பlhலவாŋh³தா⁴ணீ ।
0360852 தthShபஸசயமையrhவாேஸாபி:◌⁴ ஸமலŋhkh’தா ॥ 36.85।
0360861 ரkhேதாthபலாkh³ரசர ஜாதீShபநகா²வ ।
0360862 கத³shதmhப⁴வாேமா: ஶஶாŋhகவத³நா ததா² ॥ 36.86।
0360871ஸrhவலணஸmhபnhநா ஸrhவாலŋhகார⁴தா ।
0360872 phேரmh shph’ஶதி காnhேதவ ஸாiνராகா³ மேநாரமா ॥ 36.87।
0360881 நிrhiµkhதாதேமக⁴ககபடா rhேணnh³பி³mhபா³நநா ।
0360882 நீலாmhேபா⁴ஜவிேலாசநா ரவிகரphேராth³பி⁴nhநபth³மshதநீ ।
0360883 நாநாShபரஜ:ஸுக³nhதி⁴பவநphரராத³நீ ேசதஸாmh ।
0360884 தthராthகலஹmhஸரரவா ேத³vhயா விவாேஹ ஶரth ॥ 36.88।
0360891அthயrhத²ஶீதலாmhேபா⁴பி: ◌⁴ phலாவயnhெதௗ தி³ஶ:ஸதா³ ।
0360892 ’ ேஹமnhதஶிஶிெரௗ ஆஜkh³மரதிth³தீ ॥ 36.89।
0360901 தாph◌⁴யாmh’ph◌⁴யாmh ஸmhphராphேதா மவாnhஸ நேகா³thதம: ।
0360902 phராேலயrhணவrhph◌⁴யாmh phரmh ெரௗphயஹேரா ப³ெபௗ⁴ ॥ 36.90।
0360911 ேதந phராேலயவrhேஷண க⁴ேநைநவ மாலய: ।
0360912அகா³ேத⁴ந ததா³ ேரேஜ ேராத³இவ ஸாக³ர: ॥ 36.91।
0360921 ’பாrhயயஸmhphராphேதா ப³⁴வ ஸ மஹாகி³: ।
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0360922ஸா⁴பசாராthஸஹஸா kh’தாrhத²இவ ³rhஜந: ॥ 36.92।
0360931 phராேலயபடலchச²nhைந: ஶ ◌்’ŋhைக³sh ஶுஶுேப⁴ நக:³ ।
0360932 ச²ththைரவ மஹாபா⁴ைக:³ பாNhட³ைர: ph’தி²வீபதி: ॥ 36.93।
0360941 மேநாப⁴ேவாth³ேரககரா:ஸுராmh ।
0360942ஸுராŋhக³நாநாmh ச iµஹு:ஸரா: ।
0360943shவchசா²mh³rhச ததா² நnhய: ।
0360944 பth³ேமாthபலாநாmh ஸுைமேபதா: ॥ 36.94।
0360951 விவாேஹ ³கnhயாயா வஸnhத:ஸமகா³th³’: ॥ 36.95।
0360961 ஈஷthஸiµth³பி⁴nhநபேயாத⁴ராkh³ரா ।
0360962 நாrhேயா யதா² ரmhயதரா ப³⁴: ।
0360963 நாthShணஶீதாநி பய:ஸராmh ।
0360964 கிஜlhகrhண: கபிkh’தாநி ।
0360965 சkhராவkh³ைமபநாதி³தாநி ।
0360966 ய: phர’Shடா:ஸுரத³nhதிiµkh²யா: ॥ 36.96।
0360971 phயŋh³ததரவதாmhசாபி phயŋhக³வ: ।
0360972 தrhஜயnhத இவாnhேயாnhயmh மஜபி⁴சகாஶிேர ॥ 36.97।
0360981மஶ ◌்’ŋhேக³ஷு ஶுkhேலஷு திலகா:ஸுேமாthகரா: ।
0360982 ஶுஶு: ◌⁴ காrhயiµth³தி³ய vh’th³தா⁴ இவ ஸமாக³தா: ॥ 36.98।
0360991 ²lhலாேஶாகலதாshதthர ேரேர ஶாலஸmhதா: ।
0360992 காnhய இவ காnhதாநாmh கNhடா²லmhபி³தபா³ஹவ: ॥ 36.99।
0361001 தshnhnh’ெதௗ ஶுph◌⁴ரகத³mhப³நீபாsh ।
0361002 தாலா:shதமாலா:ஸரலா: கபிthதா:² ॥ 36.100।
0361011அேஶாகஸrhஜாrhஜுநேகாவிதா³ரா: ।
0361012 nhநாக³நாேக³வரகrhணிகாரா: ।
0361013லவŋhக³தாலா³ஸphதபrh ।
0361014 nhயkh³ேராத⁴ேஶாபா⁴ஜநநாேகலா: ॥ 36.101।
0361021 vh’ாshததா²nhேய ப²லShபவnhேதா ।
0361022 th³’யா ப³⁴:ஸுமேநாஹராŋhகா:³ ।
0361023 ஜலாஶயாைசவ ஸுவrhணேதாயா ।
0361024 சkhராŋhக³காரNhட³வஹmhஸஜுShடா: ॥ 36.102।
0361031 ேகாயShதா³thஹப³லாகkhதா ।
0361032 th³’யாsh பth³ேமாthபலநrh: ।
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0361033 க²கா³ச நாநாவித⁴⁴தாŋhகா³ ।
0361034 th³’யாsh vh’ேஷு ஸுசிthரபா: ॥ 36.103।
0361041 khடா³ஸு khதாநத² தrhஜயnhத: ।
0361042rhவnhதி ஶph³த³mh மத³ேநதாŋhகா:³ ।
0361043 தshnhகி³ராவth³ஸுதாவிவாேஹ ।
0361044 வச வாதா:ஸுக²ஶீதலாŋhகா:³ ॥ 36.104।
0361051 Shபாணி ஶுph◌⁴ராNhயபி பாதயnhத: ।
0361052 ஶைநrhநேக³ph◌⁴ேயா மலயாth³ஜாதா: ।
0361053 தைத²வ ஸrhேவ ’தவச Nhயா ।
0361054 சகாஶிேர ऽnhேயாnhயவிதாŋhகா:³ ॥ 36.105।
0361061 ேயஷாmh ஸுŋhகா³நி ச கீrhதிதாநி ।
0361062 ேத தthர ஆஸnhஸுமேநாjhஞபா: ॥ 36.106।
0361071ஸமதா³ேலாth³கீ³த-ஶிலாஸுமஸசைய: ।
0361072 பரshபரmh  மாலthேயா பா⁴வயnhthேயா விேரேர ॥ 36.107।
0361081 நீலாநி நீலாmh³ைஹ: பயாmh ।
0361082 ெகௗ³ராணி ெகௗ³ைரச mh’லத³Nhைட:³ ।
0361083 ரkhைதச ரkhதாநி ph◌⁴’ஶmh kh’தாநி ।
0361084 மthதth³விேரபா²வஜுShடபththைர: ॥ 36.108।
0361091ைஹமாநி விshதீrhணஜேலஷு ேகஷுசிnh ।
0361092 நிரnhதரmh சாதராணி ேகஷுசிth ।
0361093ைவ³rhயநாலாநி ஸர:ஸு ேகஷுசிth ।
0361094 phரஜjhஞிேர பth³மவநாநி ஸrhவத: ॥ 36.109।
0361101 வாphயshதthராப⁴வnhரmhயா: கமேலாthபலShபிதா: ।
0361102 நாநாவிஹŋhக³ஸஜுShடா ைஹமேஸாபாநபŋhkhதய: ॥ 36.110।
0361111 ஶ ◌்’ŋhகா³ணி தshய  கி³ேர: கrhணிகாைர:ஸுShபிைத: ।
0361112ஸiµchch²தாnhயவிரலrhேஹமாநீவ ப³⁴rhth³விஜா: ॥ 36.111।
0361121 ஈஷth³விபி⁴nhநஸுைம: பாடலசாபி பாடலா: ।
0361122ஸmhப³⁴rhதி³ஶ:ஸrhவா: பவநாகmhபிrhதிபி: ◌⁴ ॥ 36.112।
0361131 kh’Shrhஜுநா த³ஶ³ நீலாேஶாகமஹா: ।
0361132 கி³ெரௗ வvh’தி⁴ேர ²lhலா:shபrhத⁴யnhத: பரshபரmh ॥ 36.113।
0361141 சாராவவிஜுShடாநி கிmhஶுகாநாmh வநாநி ச ।
0361142 பrhவதshய நிதmhேப³ஷு ஸrhேவஷு ச விேரேர ॥ 36.114।
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0361151 தமால³lhைமshதshயாchேசா²பா⁴ மவதshததா³ ।
0361152 நீலதஸŋhகா⁴ைதrhநிைநவ ஸnhதி⁴ஷு ॥ 36.115।
0361161 நிகாமShைப:ஸுவிஶாலஶாைக:² ।
0361162ஸiµchch²ைதசnhத³நசmhபைகச ।
0361163 phரமthதmhshேகாகிலஸmhphரலாைபrh ।
0361164மாசேலா ऽதீவ ததா³ ரராஜ ॥ 36.116।
0361171 thவா ஶph³த³mh mh’³மத³கலmh ஸrhவத: ேகாகிலாநாmh ।
0361172 சசthபா:ஸம⁴ரதரmh நீலகNhடா² விேந:³ ।
0361173 ேதஷாmh ஶph³ைத³பசிதப³ல: Shபசாேபஷுஹshத: ।
0361174ஸjh⁴தshthத³ஶவநிதா ேவth³⁴மŋhேக³Shவநŋhக:³ ॥ 36.117।
0361181 ப:ஸூrhயாதபசாபி phராயேஶா ऽlhபஜலாஶய: ।
0361182 ேத³வீவிவாஹஸமேய kh³Shம ஆகா³th³தி⁴மாசலmh ॥ 36.118।
0361191ஸ சாபி தபி⁴shதthர ப³ஹுபி: ◌⁴ ஸுேமாthகைர: ।
0361192 ேஶாப⁴யாமாஸ ஶ ◌்’ŋhகா³ணி phராேலயாth³ேர:ஸமnhதத: ॥ 36.119।
0361201 ததா²பி ச கி³ெரௗ தthர வாயவ:ஸுமேநாஹரா: ।
0361202 வ: பாடலவிshதீrhண-கத³mhபா³rhஜுநக³nhதி⁴ந: ॥ 36.120।
0361211 வாphய: phர²lhலபth³ெமௗக⁴-ேகஸராணrhதய: ।
0361212அப⁴வmhshதடஸŋh⁴Shட-ப²லஹmhஸகத³mhப³கா: ॥ 36.121।
0361221 ததா²ரப³காசாபி ஸுமாபாNh³rhதய: ।
0361222ஸrhேவஷு நக³ஶ ◌்’ŋhேக³ஷு ph◌⁴ரமராவேஸவிதா: ॥ 36.122।
0361231 ப³லாச நிதmhேப³ஷு விஶாேலஷு மph◌⁴’த: ।
0361232 உthஸஸrhஜ மேநாjhஞாநி ஸுமாநி ஸமnhதத: ॥ 36.123।
0361241இதி ஸுமவிசிthரஸrhவvh’ா ।
0361242 விவித⁴விஹŋhக³மநாத³ரmhயேத³ஶா: ।
0361243மகி³தநயாவிவாஹ⁴thைய ।
0361244ஷ³பயrh’தேவா iµநிphரவீரா: ॥ 36.124।
0361251 தத ஏவmh phரvh’thேத  ஸrhவ⁴தஸமாக³ேம ।
0361252 நாநாவாth³யஸமாகீrhேண அஹmh தthர th³விஜாதய: ॥ 36.125।
0361261ைஶலthமலŋhkh’thய ேயாkh³யாப⁴ரணஸmhபதா³ ।
0361262 ரmh phரேவஶிதவாmhshதாmh shவயமாதா³ய ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 36.126।
0361271 ததsh நேரேவஶமஹmh ைசேவாkhதவாnhவி⁴mh ।
0361272ஹவிrhஜுேஹா வெநௗ ேத உபாth◌⁴யாயபேத³shதி²த: ॥ 36.127।
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0361281 த³தா³ மயmh யth³யாjhஞாmh கrhதvhேயா ऽயmh khயாவிதி: ◌⁴ ।
0361282 மாமாஹ ஶŋhகரைசவmh ேத³வேத³ேவா ஜக³thபதி: ॥ 36.128।
0361290 ஶிவ உவாச
0361291 ய³th³தி³Shடmh ஸுேரஶாந தthShவ யேத²phதmh ।
0361292 கrhதாsh வசநmh ஸrhவmh ph³ரமmhshதவ ஜக³th³விேபா⁴ ॥ 36.129।
0361300 ph³ரேமாவாச
0361301 ததசாஹmh phர’Shடாthமா ஶாநாதா³ய ஸthவரmh ।
0361302ஹshதmh ேத³வshய ேத³vhயாச ேயாக³ப³nhேத⁴ந khதவாnh ॥ 36.130।
0361311 jhவலநச shவயmh தthர kh’தாஜட:shதி²த: ।
0361312 திகீ³ைதrhமஹாமnhthைரrhrhதிமth³பி⁴பshதி²ைத: ॥ 36.131।
0361321 யேதா²khதவிதி⁴நா ஹுthவா ஸrhபிshதத³mh’தmh ஹவி: ।
0361322 ததshதmh jhவலநmh ஸrhவmh காரயிthவா phரத³ணmh ॥ 36.132।
0361331iµkhthவா ஹshதஸமாேயாக³mh ஸத:ஸrhவைத³வைத: ।
0361332 thைரச மாநைஸ:th³ைத: ◌⁴ phர’Shேடநாnhதராthமநா ॥ 36.133।
0361341 vh’thத உth³வாஹகாேல  phரணmhய ச vh’ஷth◌⁴வஜmh ।
0361342 ேயாேக³ைநவ தேயாrhவிphராshத³மாபரேமஶேயா: ॥ 36.134।
0361351 உth³வாஹ:ஸ பேரா vh’thேதா யmh ேத³வா ந வி:³ khவசிth ।
0361352இதி வ:ஸrhவமாkh²யாதmh shவயmhவரத³mh ஶுப⁴mh ।
0361353 உth³வாஹைசவ ேத³வshய ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh பரமாth³⁴தmh ॥ 36.135।
0370010 ph³ரேமாவாச
0370011அத² vh’thேத விவாேஹ  ப⁴வshயாதேதஜஸ: ।
0370012 phரஹrhஷமலmh க³thவா ேத³வா: ஶkhரேராக³மா: ।
0370013 Shrhவாkh³பி⁴ராth³யாபி: ◌⁴ phரேணiµshேத மேஹவரmh ॥ 37.1।
0370020 ேத³வா ஊ:
0370021 நம: பrhவதŋhகா³ய பrhவேதஶாய ைவ நம: ।
0370022 நம: பவநேவகா³ய விபாயாதாய ச ।
0370023 நம: khேலஶவிநாஶாய தா³thேர ச ஶுப⁴ஸmhபதா³mh ॥ 37.2।
0370031 நேமா நீலஶிக²Nhடா³ய அmhபி³காபதேய நம: ।
0370032 நம: பவநபாய ஶதபாய ைவ நம: ॥ 37.3।
0370041 நேமா ைப⁴ரவபாய விபநயநாய ச ।
0370042 நம:ஸஹshரேநthராய ஸஹshரசரய ச ॥ 37.4।
0370051 நேமா ேத³வவயshயாய ேவதா³ŋhகா³ய நேமா நம: ।
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0370052 விShடmhப⁴நாய ஶkhரshய பா³ேவாrhேவதா³ŋhராய ச ॥ 37.5।
0370061 சராசராதி⁴பதேய ஶமநாய நேமா நம: ।
0370062ஸலாஶயŋhகா³ய கா³nhதாய நேமா நம: ॥ 37.6।
0370071 நம: கபாலமாலாய கபாலஸூthரதா⁴ேண ।
0370072 நம: கபாலஹshதாய த³Nh³ேந க³தி³ேந நம: ॥ 37.7।
0370081 நமshthைரேலாkhயநாதா²ய பஶுேலாகரதாய ச ।
0370082 நம: க²Thவாŋhக³ஹshதாய phரமதா²rhதிஹராய ச ॥ 37.8।
0370091 நேமா யjhஞஶிேராஹnhthேர kh’Shணேகஶாபஹாேண ।
0370092 ப⁴க³ேநthரநிபாதாய Shே த³nhதஹராய ச ॥ 37.9।
0370101 நம: பிநாகஶூலா-க²Th³க³iµth³க³ரதா⁴ேண ।
0370102 நேமா ऽsh காலகாலாய th’தீயநயநாய ச ॥ 37.10।
0370111அnhதகாnhதkh’ேத ைசவ நம: பrhவதவாேந ।
0370112ஸுவrhணேரதேஸ ைசவ நம:Nhட³லதா⁴ேண ॥ 37.11।
0370121ைத³thயாநாmh ேயாக³நாஶாய ேயாகி³நாmh ³ரேவ நம: ।
0370122 ஶஶாŋhகாதி³thயேநthராய லலாடநயநாய ச ॥ 37.12।
0370131 நம: மஶாநரதேய மஶாநவரதா³ய ச ।
0370132 நேமா ைத³வதநாதா²ய thrhயmhப³காய நேமா நம: ॥ 37.13।
0370141 kh³’ஹshத²ஸாத⁴ேவ நிthயmh ஜேல ph³ரமசாேண ।
0370142 நேமா iµNhடா³rhத⁴iµNhடா³ய பஶூநாmh பதேய நம: ॥ 37.14।
0370151ஸேல தphயமாநாய ேயாைக³வrhயphரதா³ய ச ।
0370152 நம: ஶாnhதாய தா³nhதாய phரலேயாthபthதிகாேண ॥ 37.15।
0370161 நேமா ऽiνkh³ரஹகrhthேர ச shதி²திகrhthேர நேமா நம: ।
0370162 நேமா th³ராய வஸவ ஆதி³thயாயாவிேந நம: ॥ 37.16।
0370171 நம: பிthேர ऽத²ஸாŋhkh²யாய விேவேத³வாய ைவ நம: ।
0370172 நம: ஶrhவாய உkh³ராய ஶிவாய வரதா³ய ச ॥ 37.17।
0370181 நேமா பீ⁴மாய ேஸநாnhேய பஶூநாmh பதேய நம: ।
0370182 ஶுசேய ைவஹாநாய ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நம: ॥ 37.18।
0370191 மஹாேத³வாய சிthராய விசிthராய ச ைவ நம: ।
0370192 phரதா⁴நாயாphரேமயாய காrhயாய காரய ச ॥ 37.19।
0370201 ஷாய நமshேத ऽsh ேஷchசா²கராய ச ।
0370202 நம: ஷஸmhேயாக³-phரதா⁴ந³ணகாேண ॥ 37.20।
0370211 phரவrhதகாய phரkh’ேத: ஷshய ச ஸrhவஶ: ।
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0370212 kh’தாkh’தshய ஸthகrhthேர ப²லஸmhேயாக³தா³ய ச ॥ 37.21।
0370221 காலjhஞாய ச ஸrhேவஷாmh நேமா நியமகாேண ।
0370222 நேமா ைவஷmhயகrhthேர ச ³நாmh vh’thதிதா³ய ச ॥ 37.22।
0370231 நமshேத ேத³வேத³ேவஶ நமshேத ⁴தபா⁴வந ।
0370232 ஶிவ ெஸௗmhயiµேகா² th³ரShmh ப⁴வ ெஸௗmhேயா  ந: phரேபா⁴ ॥ 37.23।
0370240 ph³ரேமாவாச
0370241 ஏவmh ஸ ப⁴க³வாnhேத³ேவா ஜக³thபதிமாபதி: ।
0370242shயமாந:ஸுைர:ஸrhைவரமராநித³மph³ரவீth ॥ 37.24।
0370250ஶŋhகர உவாச
0370251 th³ரShmh ஸுக²ச ெஸௗmhயச ேத³வாநாமsh ேபா: ◌⁴ ஸுரா: ।
0370252 வரmh வரயத phரmh தா³தாsh தமஸmhஶயmh ॥ 37.25।
0370260 ph³ரேமாவாச
0370261 ததshேத phரணதா:ஸrhேவ ஸுரா ஊshthேலாசநmh ॥ 37.26।
0370270 ேத³வா ஊ:
0370271 தைவவ ப⁴க³வnhஹshேத வர ஏேஷா ऽவதிShட²தாmh ।
0370272 யதா³ காrhயmh ததா³ நshthவmh தா³shயேஸ வரphதmh ॥ 37.27।
0370280 ph³ரேமாவாச
0370281 ஏவமshthவிதி தாiνkhthவா விsh’jhய ச ஸுராnhஹர: ।
0370282 ேலாகாmhச phரமைத:²ஸாrhத⁴mh விேவஶ ப⁴வநmh shவகmh ॥ 37.28।
0370291 யsh ஹேராthஸவமth³⁴தேமநmh ।
0370292 கா³யதி ைத³வதவிphரஸமmh ।
0370293 ேஸா ऽphரதிபக³ேணஶஸமாேநா ।
0370294 ேத³ஹவிபrhயயேமthய ஸுகீ²shயாth ॥ 37.29।
0370300 ph³ரேமாவாச
0370301 விphரவrhயா:shதவmh மmh ஶ ◌்’iΝயாth³வா பேட²chச ய: ।
0370302ஸ ஸrhவேலாகேகா³ ேத³ைவ: jhயேத ऽமரரா³வ ॥ 37.30।
0380010 ph³ரேமாவாச
0380011 phரவிShேட ப⁴வநmh ேத³ேவ ஸூபவிShேட வராஸேந ।
0380012ஸ வkhேரா மnhமத:² khேரா ேத³வmh ேவth³⁴மநா ப⁴வth ॥ 38.1।
0380021 தமநாசாரஸmhkhதmh ³ராthமாநmh லாத⁴மmh ।
0380022 ேலாகாnhஸrhவாnhபீட³யnhதmh ஸrhவாŋhகா³வரthமகmh ॥ 38.2।
0380031 ’mh விkh◌⁴நகrhதாரmh நியமாநாmh vhரைத:ஸஹ ।
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0380032 சkhராவயshய ேபண ரthயா ஸஹ ஸமாக³தmh ॥ 38.3।
0380041அதா²ததாயிநmh விphரா ேவth³⁴காமmh ஸுேரவர: ।
0380042 நயேநந th’தீேயந ஸாவjhஞmh ஸமைவத ॥ 38.4।
0380051 தேதா ऽshய ேநthரேஜா வநிrhjhவாலாமாலாஸஹshரவாnh ।
0380052ஸஹஸா ரதிப⁴rhதாரமத³ஹthஸபchச²த³mh ॥ 38.5।
0380061ஸ த³யமாந: கணமாrhேதா ऽkhேராஶத விshவரmh ।
0380062 phரஸாத³யmhச தmh ேத³வmh பபாத த⁴ரணீதேல ॥ 38.6।
0380071அத² ேஸா ऽkh³நிபதாŋhேகா³ மnhமேதா² ேலாகதாபந: ।
0380072 பபாத ஸஹஸா rhசா²mh ேணந ஸமபth³யத ॥ 38.7।
0380081 பthநீ  கணmh தshய விலலாப ஸு:³கி²தா ।
0380082 ேத³வீmh ேத³வmh ச :³கா²rhதா அயாசthகவதீ ॥ 38.8।
0380091 தshயாச கmh jhஞாthவா ேத³ெவௗ ெதௗ கthமெகௗ ।
0380092ஊசshதாmh ஸமாேலாkhய ஸமாவாshய ச :³கி²தாmh ॥ 38.9।
0380100 உமாமேஹவராச:

0380101 த³kh³த⁴ ஏவ th◌⁴வmh ப⁴th³ேர நாshேயாthபthதிேஹShயேத ।
0380102அஶேரா ऽபி ேத ப⁴th³ேர காrhயmh ஸrhவmh கShயதி ॥ 38.10।
0380111 யதா³  விShiΝrhப⁴க³வாnhவஸுேத³வஸுத: ஶுேப⁴ ।
0380112 ததா³ தshய ஸுேதா யச பதிshேத ஸmhப⁴விShயதி ॥ 38.11।
0380120 ph³ரேமாவாச
0380121 தத:ஸா  வரmh லph³th◌⁴வா காமபthநீ ஶுபா⁴நநா ।
0380122 ஜகா³ேமShடmh ததா³ ேத³ஶmh phதிkhதா க³தkhலமா ॥ 38.12।
0380131 த³kh³th◌⁴வா காமmh தேதா விphரா:ஸ  ேத³ேவா vh’ஷth◌⁴வஜ: ।
0380132 ேரேம தthேராமயா ஸாrhத⁴mh phர’Shடsh மாசேல ॥ 38.13।
0380141 கnhத³ேரஷு ச ரmhேயஷு பth³நீஷு ³ஹாஸு ச ।
0380142 நிrhஜ²ேரஷு ச ரmhேயஷு கrhணிகாரவேநஷு ச ॥ 38.14।
0380151 நதீ³தீேரஷு காnhேதஷு கிnhநராசேதஷு ச ।
0380152 ஶ ◌்’ŋhேக³ஷு ைஶலராஜshய தடா³ேக³ஷு ஸர:ஸு ச ॥ 38.15।
0380161 வநராஷு ரmhயாஸு நாநாபேதஷு ச ।
0380162 தீrhேத²ஷு Nhயேதாேயஷு iµநீநாமாரேமஷு ச ॥ 38.16।
0380171 ஏேதஷு Nhேயஷு மேநாஹேரஷு ।
0380172 ேத³ேஶஷு விth³யாத⁴ர⁴ேதஷு ।
0380173 க³nhத⁴rhவயாமரேஸவிேதஷு ।
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0380174 ேரேம ஸ ேத³vhயா ஸதshthேநthர: ॥ 38.17।
0380181 ேத³ைவ:ஸேஹnhth³ைரrhiµநியth³ைத⁴rh ।
0380182 க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரைத³thயiµkh²ைய: ।
0380183அnhையச ஸrhைவrhவிவிைத⁴rhvh’ேதா ऽெஸௗ ।
0380184 தshnhநேக³ஹrhஷமவாப ஶmh:◌⁴ ॥ 38.18।
0380191 nh’thயnhதி தthராphஸரஸ:ஸுேரஶா ।
0380192 கா³யnhதி க³nhத⁴rhவக³: phர’Shடா: ।
0380193 தி³vhயாநி வாth³யாnhயத² வாத³யnhதி ।
0380194 ேகசிth³th³தmh ேத³வவரmh shவnhதி ॥ 38.19।
0380201 ஏவmh ஸ ேத³வ:shவக³ணேபேதா ।
0380202 மஹாப³ல: ஶkhரயமாkh³நிlhைய: ।
0380203 ேத³vhயா: phயாrhத²mh ப⁴க³ேநthரஹnhதா ।
0380204 கி³mh ந தthயாஜ ததா³ மஹாthமா ॥ 38.20।
0380210 ’ஷய ஊ:
0380211 ேத³vhயா:ஸமmh  ப⁴க³வாmhshதிShட²mhshதthர ஸ காமஹா ।
0380212அகேராthகிmh மஹாேத³வ ஏததி³chசா²ம ேவதி³mh ॥ 38.21।
0380220 ph³ரேமாவாச
0380221 ப⁴க³வாnhமவchch²’ŋhேக³ஸ ேத³vhயா: phேயchச²யா ।
0380222 க³ேணைஶrhவிவிதா⁴காைரrhஹாஸmh ஸஜநயnhiµஹு: ॥ 38.22।
0380231 ேத³வீmh பா³ேலnh³திலேகா ரமயmhச ரராம ச ।
0380232 மஹாiνபா⁴ைவ:ஸrhவjhைஞ: காமபத⁴ைர: ஶுைப:◌⁴ ॥ 38.23।
0380241அத² ேத³vhயாஸஸாைத³கா மாதரmh பரேமவ ।
0380242ஆநாmh காசேந ஶுph◌⁴ர ஆஸேந பரமாth³⁴ேத ॥ 38.24।
0380251அத² th³’ShThவா ஸதீmh ேத³வீமாக³தாmh ஸுரபிணீmh ।
0380252ஆஸேநந மஹாrhேஹண ऽஸmhபாத³யத³நிnhதி³தாmh ।
0380253ஆநாmh தாமேதா²வாச ேமநா மவத: phயா ॥ 38.25।
0380260 ேமேநாவாச
0380261 சிரshயாக³மநmh ேத ऽth³ய வத³ th ஶுேப⁴ேண ।
0380262 த³th³ரா khட³ைநshthவmh  ப⁴rhthரா khட³ஸŋhக³தா ॥ 38.26।
0380271 ேய த³th³ரா ப⁴வnhதி shம தைத²வ ச நிராரயா: ।
0380272 உேம த ஏவmh khட³nhதி யதா² தவ பதி: ஶுேப⁴ ॥ 38.27।
0380280 ph³ரேமாவாச
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0380281ைஸவiµkhதாத² மாthரா  நாதி’Shடமநா ப⁴வth ।
0380282 மஹthயா மயா khதா ந கிசிthதாiµவாச ஹ ।
0380283 விsh’Shடா ச ததா³ மாthரா க³thவா ேத³வiµவாச ஹ ॥ 38.28।
0380290 பாrhவthவாச
0380291 ப⁴க³வnhேத³வேத³ேவஶ ேநஹ வthshயா ⁴த⁴ேர ।
0380292அnhயmh  மமாவாஸmh ⁴வேநஷு மஹாth³ேத ॥ 38.29।
0380300 ேத³வ உவாச
0380301ஸதா³ thவiµchயமாநா ைவ மயா வாஸாrhத²வ ।
0380302அnhயmh ந ேராசிதவதீ வாஸmh ைவ ேத³வி கrhசிth ॥ 38.30।
0380311இதா³நீmh shவயேமவ thவmh வாஸமnhயthர ேஶாப⁴ேந ।
0380312 கshமாnhmh’க³யேஸ ேத³வி ph³ தnhேம ஶுசிshேத ॥ 38.31।
0380320 ேத³vhவாச
0380321 kh³’ஹmh க³தாsh ேத³ேவஶ பிரth³ய மஹாthமந: ।
0380322 th³’ShThவா ச தthர ேம மாதா விஜேந ேலாகபா⁴வேந ॥ 38.32।
0380331ஆஸநாதி³பி⁴ரph◌⁴யrhchய ஸா மாேமவமபா⁴ஷத ।
0380332 உேம தவ ஸதா³ ப⁴rhதா த³th³ர: khட³ைந: ஶுேப⁴ ॥ 38.33।
0380341 khட³ேத ந ேத³வாநாmh khடா³ ப⁴வதி தாth³’ஶீ ।
0380342 யthகில thவmh மஹாேத³வ க³ணச விவிைத⁴shததா² ।
0380343 ரமேஸ தத³நிShடmh  மம மாrhvh’ஷth◌⁴வஜ ॥ 38.34।
0380350 ph³ரேமாவாச
0380351 தேதா ேத³வ: phரஹshயாஹ ேத³வீmh ஹாஸயிmh phர: ◌⁴ ॥ 38.35।
0380360 ேத³வ உவாச
0380361 ஏவேமவ ந ஸnhேத³ஹ: கshமாnhமnhர⁴thதவ ।
0380362 kh’thதிவாஸா யவாஸாச மஶாநநிலயச ஹ ॥ 38.36।
0380371அநிேகேதா யரNhேயஷு பrhவதாநாmh ³ஹாஸு ச ।
0380372 விசரா க³ணrhநkh³ைநrhvh’ேதா ऽmhேபா⁴ஜவிேலாசேந ॥ 38.37।
0380381 மா khேதா⁴ ேத³வி மாthேர thவmh தth²யmh மாதாவத³thதவ ।
0380382 ந மாth’ஸேமா ப³nh⁴rhஜnhநாமshதி ⁴தேல ॥ 38.38।
0380390 ேத³vhவாச
0380391 ந ேம ऽshதி ப³nh⁴பி: ◌⁴ கிசிthkh’thயmh ஸுரவேரவர ।
0380392 ததா² மஹாேத³வ யதா²ஹmh ஸுக²மாphiνயாmh ॥ 38.39।
0380400 ph³ரேமாவாச
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0380401 thவா ஸ ேத³vhயா வசநmh ஸுேரஶsh ।
0380402 தshயா: phயாrhேத²shவகி³mh விஹாய ।
0380403 ஜகா³ம ேமmh ஸுரth³த⁴ேஸவிதmh ।
0380404 பா⁴rhயாஸஹாய:shவக³ணச khத: ॥ 38.40।
0390010 ’ஷய ஊ:
0390011 phராேசதஸshய த³shய கத²mh ைவவshவேத ऽnhதேர ।
0390012 விநாஶமக³மth³ph³ரமnhஹயேமத: ◌⁴ phரஜாபேத: ॥ 39.1।
0390021 ேத³vhயா மnhkh’தmh ³th³th◌⁴வா khth³த: ◌⁴ ஸrhவாthமக: phர:◌⁴ ।
0390022 கத²mh விநாஶிேதா யjhேஞா த³shயாதேதஜஸ: ।
0390023 மஹாேத³ேவந ேராஷாth³ைவ தnhந: phரph³ விshதராth ॥ 39.2।
0390030 ph³ரேமாவாச
0390031 வrhணயிShயா ேவா விphரா மஹாேத³ேவந ைவ யதா² ।
0390032 khேராதா⁴th³விth◌⁴வmhேதா யjhேஞா ேத³vhயா: phயசிகீrhஷயா ॥ 39.3।
0390041 ரா ேமேராrhth³விஜேரShடா:² ஶ ◌்’ŋhக³mh thைரேலாkhயதmh ।
0390042 jhேயாதி:shத²லmh நாம சிthரmh ஸrhவரthநவி⁴தmh ॥ 39.4।
0390051அphரேமயமநாth◌⁴’Shயmh ஸrhவேலாகநமshkh’தmh ।
0390052 தthர ேத³ேவா கி³தேட ஸrhவதா⁴விசிthேத ॥ 39.5।
0390061 பrhயŋhக இவ விshதீrhண உபவிShேடா ப³⁴வ ஹ ।
0390062ைஶலராஜஸுதா சாshய நிthயmh பாrhவshதி²தாப⁴வth ॥ 39.6।
0390071ஆதி³thயாச மஹாthமாேநா வஸவச மெஹௗஜஸ: ।
0390072 தைத²வ ச மஹாthமாநாவவிெநௗ பி⁴ஷஜாmh வெரௗ ॥ 39.7।
0390081 ததா²ைவரவே ராஜா ³யைக: பவாத: ।
0390082 யாவர:மாnhைகலாஸநிலய: phர: ◌⁴ ॥ 39.8।
0390091 உபாஸேத மஹாthமாநiµஶநா ச மஹாiµநி: ।
0390092ஸநthமாரphரiµகா²shதைத²வ பரமrhஷய: ॥ 39.9।
0390101அŋhகி³ர:phரiµகா²ைசவ ததா² ேத³வrhஷேயா ऽபி ச ।
0390102 விவாவஸுச க³nhத⁴rhவshததா² நாரத³பrhவெதௗ ॥ 39.10।
0390111அphஸேராக³ணஸŋhகா⁴ச ஸமாஜkh³iµரேநகஶ: ।
0390112 வெவௗ ஸுக²ஶிேவா வாrhநாநாக³nhத⁴வஹ: ஶுசி: ॥ 39.11।
0390121ஸrhவrhஸுேமாேபத: Shபவnhேதா ऽப⁴வnhth³மா: ।
0390122 ததா² விth³யாத⁴ரா:ஸாth◌⁴யா:th³தா⁴ைசவ தேபாத⁴நா: ॥ 39.12।
0390131 மஹாேத³வmh பஶுபதிmh பrhபாஸத தthர ைவ ।
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0390132 ⁴தாநி ச ததா²nhயாநி நாநாபத⁴ராNhயத² ॥ 39.13।
0390141 ராஸாச மஹாெரௗth³ரா: பிஶாசாச மஹாப³லா: ।
0390142 ப³ஹுபத⁴ரா th◌⁴’Shடா நாநாphரஹரதா: ◌⁴ ॥ 39.14।
0390151 ேத³வshயாiνசராshதthர தsh²rhைவவாநேராபமா: ।
0390152 நnhதீ³வரச ப⁴க³வாnhேத³வshயாiνமேத shதி²த: ॥ 39.15।
0390161 phரkh³’ய jhவதmh ஶூலmh தீ³phயமாநmh shவேதஜஸா ।
0390162 க³ŋhகா³ ச ஸதாmh ேரShடா²ஸrhவதீrhத²ஜேலாth³ப⁴வா ॥ 39.16।
0390171 பrhபாஸத தmh ேத³வmh பிணீ th³விஜஸthதமா: ।
0390172 ஏவmh ஸ ப⁴க³வாmhshதthர jhயமாந:ஸுரrhபி: ◌⁴ ॥ 39.17।
0390181 ேத³ைவச ஸுமஹாபா⁴ைக³rhமஹாேத³ேவா vhயதிShட²த ।
0390182 கshயசிththவத² காலshய த³ோ நாம phரஜாபதி: ॥ 39.18।
0390191 rhேவாkhேதந விதா⁴ேநந யயமாே ऽph◌⁴யபth³யத ।
0390192 ததshதshய மேக² ேத³வா:ஸrhேவ ஶkhரேராக³மா: ॥ 39.19।
0390201shவrhக³shதா²நாத³தா²க³mhய த³மாேபதி³ேர ததா² ।
0390202 ேத விமாைநrhமஹாthமாேநா jhவலth³பி⁴rhjhவலநphரபா: ◌⁴ ॥ 39.20।
0390211 ேத³வshயாiνமேத ऽக³chச²nhக³ŋhகா³th³வாரதி தி: ।
0390212 க³nhத⁴rhவாphஸரஸாகீrhணmh நாநாth³மலதாvh’தmh ॥ 39.21।
0390221 ’th³ைத: ◌⁴ பvh’தmh த³mh த⁴rhமph◌⁴’தாmh வரmh ।
0390222 ph’தி²vhயாமnhதே ச ேய ச shவrhேலாகவாந: ॥ 39.22।
0390231ஸrhேவ phராஜலேயா ⁴thவா உபதsh:² phரஜாபதிmh ।
0390232ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா:ஸாth◌⁴யா:ஸrhேவ மth³க³: ॥ 39.23।
0390241 விShiΝநா ஸதா:ஸrhவ ஆக³தா யjhஞபா⁴கி³ந: ।
0390242ஊShமபா ⁴மபாைசவ ஆjhயபா: ேஸாமபாshததா² ॥ 39.24।
0390251அவிெநௗ மதைசவ நாநாேத³வக³ண:ஸஹ ।
0390252 ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா ⁴தkh³ராமாshதைத²வ ச ॥ 39.25।
0390261 ஜராஜாNhட³ஜாைசவ தைத²வ shேவத³ேஜாth³பி⁴த:³ ।
0390262ஆக³தா:ஸththண:ஸrhேவ ேத³வா:shthபி: ◌⁴ ஸஹrhபி: ◌⁴ ॥ 39.26।
0390271 விராஜnhேத விமாநshதா² தீ³phயமாநா இவாkh³நய: ।
0390272 தாnhth³’ShThவா மnhநாவிShேடா த³தீ⁴சிrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 39.27।
0390280 த³தீ⁴சிவாச
0390281அjhயஜேந ைசவ jhயாநாmh சாphயஜேந ।
0390282 நர: பாபமவாphேநாதி மஹth³ைவ நாthர ஸmhஶய: ॥ 39.28।
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0390290 ph³ரேமாவாச
0390291 ஏவiµkhthவா  விphரrh: நrhத³மபா⁴ஷத ॥ 39.29।
0390300 த³தீ⁴சிவாச
0390301 jhயmh ச பஶுப⁴rhதாரmh கshமாnhநாrhசயேஸ phர⁴mh ॥ 39.30।
0390310 த³ உவாச
0390311ஸnhதி ேம ப³ஹேவா th³ரா: ஶூலஹshதா: கபrhதி³ந: ।
0390312 ஏகாத³ஶshதா²நக³தா நாnhயmh விth³ேமா மேஹவரmh ॥ 39.31।
0390320 த³தீ⁴சிவாச
0390321ஸrhேவஷாேமகமnhthேரா ऽயmh மேமேஶா ந நிமnhthத: ।
0390322 யதா²ஹmh ஶŋhகரா³rhth◌⁴வmh நாnhயmh பயா ைத³வதmh ।
0390323 ததா² த³shய விேலா யjhேஞா ऽயmh ந ப⁴விShயதி ॥ 39.32।
0390330 த³ உவாச
0390331 விShேச பா⁴கா³ விவிதா: ◌⁴ phரத³thதாsh ।
0390332 ததா² ச th³ேரph◌⁴ய உத phரத³thதா: ।
0390333அnhேய ऽபி ேத³வா நிஜபா⁴க³khதா ।
0390334 த³தா³ பா⁴க³mh ந  ஶŋhகராய ॥ 39.33।
0390340 ph³ரேமாவாச
0390341 க³தாsh ேத³வதா jhஞாthவா ைஶலராஜஸுதா ததா³ ।
0390342 உவாச வசநmh ஶrhவmh ேத³வmh பஶுபதிmh பதிmh ॥ 39.34।
0390350 உேமாவாச
0390351 ப⁴க³வnhthர யாnhthேயேத ேத³வா: ஶkhரேராக³மா: ।
0390352 ph³ தththேவந தththவjhஞ ஸmhஶேயா ேம மஹாநயmh ॥ 39.35।
0390360 மேஹவர உவாச
0390361 த³ோ நாம மஹாபா⁴ேக³ phரஜாநாmh பதிthதம: ।
0390362ஹயேமேத⁴ந யஜேத தthர யாnhதி தி³ெவௗகஸ: ॥ 39.36।
0390370 ேத³vhவாச
0390371 யjhஞேமதmh மஹாபா⁴க³ கிமrhத²mh நாiνக³chச² ।
0390372 ேகந வா phரதிேஷேத⁴ந க³மநmh ேத ந விth³யேத ॥ 39.37।
0390380 மேஹவர உவாச
0390381ஸுைரேரவ மஹாபா⁴ேக³ஸrhவேமதத³iνSh²தmh ।
0390382 யjhேஞஷு மம ஸrhேவஷு ந பா⁴க³ உபகlhபித: ॥ 39.38।
0390391 rhவாக³ேதந க³nhதvhயmh மாrhேக³ண வரவrhணிநி ।
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0390392 ந ேம ஸுரா: phரயchச²nhதி பா⁴க³mh யjhஞshய த⁴rhமத: ॥ 39.39।
0390400 உேமாவாச
0390401 ப⁴க³வnhஸrhவேத³ேவஷு phரபா⁴வாph◌⁴யதி⁴ேகா ³ண: ।
0390402அேஜயசாphயth◌⁴’Shயச ேதஜஸா யஶஸா யா ॥ 39.40।
0390411அேநந  மஹாபா⁴க³ phரதிேஷேத⁴ந பா⁴க³த: ।
0390412அதீவ :³க²மாபnhநா ேவப²ச மஹாநயmh ॥ 39.41।
0390421 கிmh நாம தா³நmh நியமmh தேபா வா ।
0390422rhயாமஹmh ேயந பதிrhமமாth³ய ।
0390423லேப⁴த பா⁴க³mh ப⁴க³வாநசிnhthேயா ।
0390424 யjhஞshய ேசnhth³ராth³யமைரrhவிசிthரmh ॥ 39.42।
0390430 ph³ரேமாவாச
0390431 ஏவmh ph³வாmh ப⁴க³வாnhவிசிnhthய ।
0390432 பthநீmh phர’Shட:ுபி⁴தாiµவாச ।
0390430 மேஹவர உவாச
0390433 ந ேவth மாmh ேத³வி kh’ேஶாத³ராŋhகி³ ।
0390434 கிmh நாம khதmh வசநmh தேவத³mh ॥ 39.43।
0390441அஹmh விஜாநா விஶாலேநthேர ।
0390442 th◌⁴யாேநந ஸrhேவ ச வித³nhதி ஸnhத: ।
0390443 தவாth³ய ேமாேஹந ஸேஹnhth³ரேத³வா ।
0390444 ேலாகthரயmh ஸrhவமேதா² விநShடmh ॥ 39.44।
0390451 மாமth◌⁴வேரஶmh நிதராmh shவnhதி ।
0390452 ரத²nhதரmh ஸாம கா³யnhதி மயmh ।
0390453 மாmh ph³ராம ph³ரமமnhthைரrhயஜnhதி ।
0390454 மமாth◌⁴வrhயவ: கlhபயnhேத ச பா⁴க³mh ॥ 39.45।
0390460 ேத³vhவாச
0390461 விகthத²ேஸ phராkh’தவthஸrhவshthஜநஸmhஸதி³ ।
0390462shெதௗ க³rhவாயேஸ சாபி shவமாthமாநmh ந ஸmhஶய: ॥ 39.46।
0390470 ப⁴க³வாiνவாச
0390471 நாthமாநmh shெதௗ ேத³ேவஶி யதா² thவமiνக³chச² ।
0390472ஸmhshரயா வராேராேஹ பா⁴கா³rhேத² வரவrhணிநி ॥ 39.47।
0390480 ph³ரேமாவாச
0390481இthkhthவா ப⁴க³வாnhபthநீiµமாmh phராணரபி phயாmh ।
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0390482 ேஸா ऽsh’ஜth³ப⁴க³வாnhவkhthராth³⁴தmh khேராதா⁴kh³நிஸmhப⁴வmh ॥ 39.48।
0390491 தiµவாச மக²mh க³chச² த³shய thவmh மேஹவர: ।
0390492 நாஶயாஶு khரmh தshய த³shய மத³iνjhஞயா ॥ 39.49।
0390500 ph³ரேமாவாச
0390501 தேதா th³ரphரkhேதந mhஹேவேஷண லயா ।
0390502 ேத³vhயா மnhkh’தmh jhஞாthவா ஹேதா த³shய ஸ khர: ॥ 39.50।
0390511 மnhநா ச மஹாபீ⁴மா ப⁴th³ரகா மேஹவ ।
0390512ஆthமந: கrhமஸாthேவ ேதந ஸாrhத⁴mh ஸஹாiνகா³ ॥ 39.51।
0390521ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnhkhேராத: ◌⁴ phேரதாவாஸkh’தாலய: ।
0390522 வீரப⁴th³ேரதி விkh²யாேதா ேத³vhயா மnhphரமாrhஜக: ॥ 39.52।
0390531 ேஸா ऽsh’ஜth³ேராமேபph◌⁴ய ஆthமைநவ க³ேணவராnh ।
0390532 th³ராiνகா³nhக³nhெரௗth³ராnhth³ரவீrhயபராkhரமாnh ॥ 39.53।
0390541 th³ரshயாiνசரா:ஸrhேவ ஸrhேவ th³ரபராkhரமா: ।
0390542 ேத நிேபshததshrhணmh ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ॥ 39.54।
0390551 தத: கிலகிலாஶph³த³ஆகாஶmh ரயnhநிவ ।
0390552ஸம⁴thஸுமஹாnhவிphரா:ஸrhவth³ரக³ண: kh’த: ॥ 39.55।
0390561 ேதந ஶph³ேத³ந மஹதா thரshதா:ஸrhேவ தி³ெவௗகஸ: ।
0390562 பrhவதாச vhயஶீrhயnhத சகmhேப ச வஸுnhத⁴ரா ॥ 39.56।
0390571 மதச வ: khராுேப⁴ வலய: ।
0390572அkh³நேயா ைவ ந தீ³phயnhேத ந சாதீ³phயத பா⁴shகர: ॥ 39.57।
0390581 kh³ரஹா ைநவ phரகாஶnhேத நthராணி ந தாரகா: ।
0390582 ’ஷேயா ந phரபா⁴ஸnhேத ந ேத³வா ந ச தா³நவா: ॥ 39.58।
0390591 ஏவmh  தி⁴ேத நிrhத³ஹnhதி க³ேணவரா: ।
0390592 phரப⁴ஜnhthயபேர பாnhேகா⁴ராiνthபாடயnhதி ச ॥ 39.59।
0390601 phரணத³nhதி ததா² சாnhேய விrhவnhதி ததா² பேர ।
0390602 thவதmh ைவ phரதா⁴வnhதி வாேவகா³ மேநாஜவா: ॥ 39.60।
0390611 rhNhயnhேத யjhஞபாthராணி யjhஞshயாயதநாநி ச ।
0390612 ஶீrhயமாnhயth³’யnhத தாரா இவ நப⁴shதலாth ॥ 39.61।
0390621 தி³vhயாnhநபாநப⁴யாmh ராஶய: பrhவேதாபமா: ।
0390622ரநth³யshததா² சாnhயா kh◌⁴’தபாயஸகrhத³மா: ॥ 39.62।
0390631 ம⁴மNhேடா³த³கா தி³vhயா: க²Nhட³ஶrhகரவாகா: ।
0390632ஷTh³ரஸாnhநிவஹnhthயnhயா ³ட³lhயா மேநாரமா: ॥ 39.63।
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0390641 உchசாவசாநி மாmhஸாநி ப⁴யாணி விவிதா⁴நி ச ।
0390642 யாநி காநி ச தி³vhயாநி ேலயேசாShயாணி யாநி ச ॥ 39.64।
0390651 ⁴ஜnhதி விவிைத⁴rhவkhthைரrhவிmhபnhதி பnhதி ச ।
0390652 th³ரேகாபா மஹாேகாபா: காலாkh³நிஸth³’ேஶாபமா: ॥ 39.65।
0390661 ப⁴யnhேதா ऽத²ைஶலாபா⁴ பீ⁴ஷயnhதச ஸrhவத: ।
0390662 khட³nhதி விவிதா⁴காராசி:ஸுரேயாத: ॥ 39.66।
0390671 ஏவmh க³ச ைதrhkhேதா வீரப⁴th³ர: phரதாபவாnh ।
0390672 th³ரேகாபphரkhதச ஸrhவேத³ைவ:ஸுரதmh ॥ 39.67।
0390681 தmh யjhஞமத³ஹchசீ²kh◌⁴ரmh ப⁴th³ரகாlhயா:ஸபத: ।
0390682 சkhரnhேய ததா² நாதா³nhஸrhவ⁴தப⁴யŋhகராnh ॥ 39.68।
0390691 சி²ththவா ஶிேரா ऽnhேய யjhஞshய vhயநத³nhத ப⁴யŋhகரmh ।
0390692 தத: ஶkhராத³ேயா ேத³வா த³ைசவ phரஜாபதி: ।
0390693ஊ: phராஜலேயா ⁴thவா கth²யதாmh ேகா ப⁴வாநிதி ॥ 39.69।
0390700 வீரப⁴th³ர உவாச
0390701 நாஹmh ேத³ேவா ந ைத³thேயா வா ந ச ேபா⁴khஹாக³த: ।
0390702ைநவ th³ரShmh ச ேத³ேவnhth³ரா ந ச ெகௗஹலாnhவிதா: ॥ 39.70।
0390711 த³யjhஞவிநாஶாrhத²mh ஸmhphராphேதா ऽஹmh ஸுேராthதமா: ।
0390712 வீரப⁴th³ேரதி விkh²யாேதா th³ரேகாபாth³விநி:sh’த: ॥ 39.71।
0390721 ப⁴th³ரகா ச விkh²யாதா ேத³vhயா: khேராதா⁴th³விநிrhக³தா ।
0390722 phேரதா ேத³வேத³ேவந யjhஞாnhதிகiµபாக³தா ॥ 39.72।
0390731 ஶரணmh க³chச² ராேஜnhth³ர ேத³வேத³வiµமாபதிmh ।
0390732 வரmh khேராேதா⁴ ऽபி ேத³வshய ந வர: பசாரைக: ॥ 39.73।
0390740 ph³ரேமாவாச
0390741 நிகா²ேதாthபாைதrhைபரபவிth³ைத⁴shததshதத: ।
0390742 உthபதth³பி: ◌⁴ பதth³பி⁴ச kh³’th◌⁴ைரராஷkh³’th◌⁴iνபி: ◌⁴ ॥ 39.74।
0390751 பவாதவிநிrh⁴ைத: ஶிவாதவிநாதி³ைத: ।
0390752ஸ தshய யjhேஞா nh’பேதrhபா³th◌⁴யமாநshததா³ க³ண: ॥ 39.75।
0390761ஆshதா²ய mh’க³பmh ைவ க²ேமவாph◌⁴யபதthததா³ ।
0390762 தmh  யjhஞmh ததா²பmh க³chச²nhதiµபலph◌⁴ய ஸ: ॥ 39.76।
0390771 த⁴iνராதா³ய பா³ணmh ச தத³rhத²மக³மthphர: ◌⁴ ।
0390772 ததshதshய க³ேணஶshய khேராதா⁴த³தேதஜஸ: ॥ 39.77।
0390781லலாடாthphரsh’ேதா ேகா⁴ர:shேவத³பி³nh³rhப³⁴வ ஹ ।
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0390782 தshnhபதிதமாthேர ச shேவத³பி³nhெதௗ³ ததா³ ⁴வி ॥ 39.78।
0390791 phரா³rh⁴ேதா மஹாநkh³நிrhjhவலthகாலாநேலாபம: ।
0390792 தthேராத³பth³யத ததா³ ேஷா th³விஜஸthதமா: ॥ 39.79।
0390801ரshேவா ऽதிமாthேரா ரkhதாோ ஹchch²மrhவிபீ⁴ஷண: ।
0390802ஊrhth◌⁴வேகேஶா ऽதிேராமாŋhக:³ ேஶாணகrhணshதைத²வ ச ॥ 39.80।
0390811 கராலkh’Shணவrhணச ரkhதவாஸாshதைத²வ ச ।
0390812 தmh யjhஞmh ஸ மஹாஸththேவா ऽத³ஹthகவாநல: ॥ 39.81।
0390821 ேத³வாச phரth³தா:ஸrhேவ க³தா பீ⁴தா தி³ேஶா த³ஶ ।
0390822 ேதந தshnhவிசரதா விkhரேமண ததா³  ைவ ॥ 39.82।
0390831 ph’தி²வீ vhயசலthஸrhவா ஸphதth³வீபா ஸமnhதத: ।
0390832 மஹா⁴ேத phரvh’thேத  ேத³வேலாகப⁴யŋhகேர ॥ 39.83।
0390841 ததா³ சாஹmh மஹாேத³வமph³ரவmh phரதிஜயnh ।
0390842 ப⁴வேத ऽபி ஸுரா:ஸrhேவ பா⁴க³mh தா³shயnhதி ைவ phரேபா⁴ ॥ 39.84।
0390851 khயதாmh phரதிஸmhஹார:ஸrhவேத³ேவவர thவயா ।
0390852இமாச ேத³வதா:ஸrhவா ’ஷயச ஸஹshரஶ: ॥ 39.85।
0390861 தவ khேராதா⁴nhமஹாேத³வ ந ஶாnhதிiµபேலபி⁴ேர ।
0390862 யைசஷ ேஷா ஜாத:shேவத³ஜshேத ஸுரrhஷப⁴ ॥ 39.86।
0390871 jhவேரா நாைமஷ த⁴rhமjhஞ ேலாேகஷு phரசShயதி ।
0390872 ஏகீ⁴தshய ந யshய தா⁴ரேண ேதஜஸ: phரேபா⁴ ॥ 39.87।
0390881ஸமrhதா²ஸகலா ph’th²வீ ப³ஹுதா⁴ sh’jhயதாமயmh ।
0390882இthkhத:ஸ மயா ேத³ேவா பா⁴ேக³ சாபி phரகlhபிேத ॥ 39.88।
0390891 ப⁴க³வாnhமாmh தேத²thயாஹ ேத³வேத³வ: பிநாகth◌⁴’kh ।
0390892 பராmh ச phதிமக³மthஸ shவயmh ச பிநாகth◌⁴’kh ॥ 39.89।
0390901 த³ோ ऽபி மநஸா ேத³வmh ப⁴வmh ஶரணமnhவகா³th ।
0390902 phராபாெநௗ ஸமாth◌⁴ய சு:shதா²ேந phரயthநத: ॥ 39.90।
0390911 விதா⁴rhய ஸrhவேதா th³’Shmh ப³ஹுth³’Shரthரth ।
0390912shதmh kh’thவாph³ரவீth³வாkhயmh ph³ கிmh கரவாணி ேத ॥ 39.91।
0390921 ராவிேத ச மஹாkh²யாேந ேத³வாநாmh பிth’பி:◌⁴ ஸஹ ।
0390922 தiµவாசாஜmh kh’thவா த³ோ ேத³வmh phரஜாபதி: ।
0390923 பீ⁴த: ஶŋhகிதசிthதsh ஸபா³Shபவத³ேநண: ॥ 39.92।
0390930 த³ உவாச
0390931 யதி³ phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhயதி³ வாஹmh தவ phய: ।
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0390932 யதி³ சாஹமiνkh³ராேயா யதி³ ேத³ேயா வேரா மம ॥ 39.93।
0390941 யth³ப⁴யmh ப⁴தmh பீதmh thராதmh யchச நாஶிதmh ।
0390942 rhணீkh’தாபவிth³த⁴mh ச யjhஞஸmhபா⁴ரth³’ஶmh ॥ 39.94।
0390951 தீ³rhக⁴காேலந மஹதா phரயthேநந ச ஸசிதmh ।
0390952 ந ச th²யா ப⁴ேவnhமயmh thவthphரஸாதா³nhமேஹவர ॥ 39.95।
0390960 ph³ரேமாவாச
0390961 ததா²shthவிthயாஹ ப⁴க³வாnhப⁴க³ேநthரஹேரா ஹர: ।
0390962 த⁴rhமாth◌⁴யmh மஹாேத³வmh thrhயmhப³கmh ச phரஜாபதி: ॥ 39.96।
0390971 ஜாiνph◌⁴யாமவநீmh க³thவா த³ோ லph³th◌⁴வா ப⁴வாth³வரmh ।
0390972 நாmhநாmh சாShடஸஹshேரண shதவாnhvh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ॥ 39.97।
0400010 ph³ரேமாவாச
0400011 ஏவmh th³’ShThவா ததா³ த³: ஶmhேபா⁴rhவீrhயmh th³விேஜாthதமா: ।
0400012 phராஜ: phரணேதா ⁴thவா ஸmhshேதாiµபசkhரேம ॥ 40.1।
0400020 த³ உவாச
0400021 நமshேத ேத³வேத³ேவஶ நமshேத ऽnhத⁴கஸூத³ந ।
0400022 ேத³ேவnhth³ர thவmh ப³லேரShட² ேத³வதா³நவத ॥ 40.2।
0400031ஸஹshரா விபா thrhய யாதி⁴பphய ।
0400032ஸrhவத:பாணிபாத³shthவmh ஸrhவேதாஶிேராiµக:² ॥ 40.3।
0400041ஸrhவத:திமாmhlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட² ।
0400042 ஶŋhகrhே மஹாகrhண:mhப⁴கrhே ऽrhணவாலய: ॥ 40.4।
0400051 க³ேஜnhth³ரகrhே ேகா³கrhண: ஶதகrhே நேமா ऽsh ேத ।
0400052 ஶேதாத³ர: ஶதாவrhத: ஶதவ:ஸநாதந: ॥ 40.5।
0400061 கா³யnhதி thவாmh கா³யthே அrhசயnhthயrhகமrhகிண: ।
0400062 ேத³வதா³நவேகா³phதா ச ph³ரமா ச thவmh ஶதkhர: ॥ 40.6।
0400071rhதிமாmhshthவmh மஹாrhதி:ஸiµth³ர:ஸரஸாmh நிதி: ◌⁴ ।
0400072 thவயி ஸrhவா ேத³வதா  கா³ேவா ேகா³Shட²இவாஸேத ॥ 40.7।
0400081 thவthத: ஶேர பயா ேஸாமமkh³நிஜேலவரmh ।
0400082ஆதி³thயமத² விShiΝmh ச ph³ரமாணmh ஸph³’ஹshபதிmh ॥ 40.8।
0400091 khயா கரணகாrhேய ச கrhதா காரணேமவ ச ।
0400092அஸchச ஸத³ஸchைசவ தைத²வ phரப⁴வாvhயெயௗ ॥ 40.9।
0400101 நேமா ப⁴வாய ஶrhவாய th³ராய வரதா³ய ச ।
0400102 பஶூநாmh பதேய ைசவ நேமா ऽshthவnhத⁴ககா⁴திேந ॥ 40.10।
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0400111 thஜடாய thஶீrhஷாய thஶூலவரதா⁴ேண ।
0400112 thrhயmhப³காய thேநthராய thரkh◌⁴நாய ைவ நம: ॥ 40.11।
0400121 நமசNhடா³ய iµNhடா³ய விவசNhட³த⁴ராய ச ।
0400122 த³Nh³ேந ஶŋhகrhய த³Nh³த³Nhடா³ய ைவ நம: ॥ 40.12।
0400131 நேமா ऽrhத⁴த³Nh³ேகஶாய ஶுShகாய விkh’தாய ச ।
0400132 விேலாதாய ⁴mhராய நீலkh³வாய ைவ நம: ॥ 40.13।
0400141 நேமா ऽshthவphரதிபாய விபாய ஶிவாய ச ।
0400142ஸூrhயாய ஸூrhயபதேய ஸூrhயth◌⁴வஜபதாகிேந ॥ 40.14।
0400151 நம: phரமத²நாஶாய vh’ஷshகnhதா⁴ய ைவ நம: ।
0400152 நேமா ரNhயக³rhபா⁴ய ரNhயகவசாய ச ॥ 40.15।
0400161ரNhயkh’தடா³ய ரNhயபதேய நம: ।
0400162 ஶthகா⁴தாய சNhடா³ய பrhணஸŋhக⁴ஶயாய ச ॥ 40.16।
0400171 நம:shதாய shதேய shயமாநாய ைவ நம: ।
0400172ஸrhவாய ஸrhவப⁴ாய ஸrhவ⁴தாnhதராthமேந ॥ 40.17।
0400181 நேமா ேஹாமாய மnhthராய ஶுkhலth◌⁴வஜபதாகிேந ।
0400182 நேமா ऽநmhயாய நmhயாய நம: கிலகிலாய ச ॥ 40.18।
0400191 நமshthவாmh ஶயமாநாய ஶயிதாேயாthதி²தாய ச ।
0400192shதி²தாய தா⁴வமாநாய ph³ஜாய லாய ச ॥ 40.19।
0400201 நேமா நrhதநஶீலாய iµக²வாதி³thரகாேண ।
0400202 பா³தா⁴பஹாய ph³தா⁴ய கீ³தவாதி³thரகாேண ॥ 40.20।
0400211 நேமா jhேயShடா²ய ேரShடா²ய ப³லphரமத²நாய ச ।
0400212 உkh³ராய ச நேமா நிthயmh நமச த³ஶபா³ஹேவ ॥ 40.21।
0400221 நம: கபாலஹshதாய தப⁴shமphயாய ச ।
0400222 விபீ⁴ஷய பீ⁴மாய பீ⁴Shமvhரதத⁴ராய ச ॥ 40.22।
0400231 நாநாவிkh’தவkhthராய க²Th³க³ேவாkh³ரத³mhShThேண ।
0400232 பமாஸலவாrhதா⁴ய mhபீ³வீphயாய ச ॥ 40.23।
0400241அேகா⁴ரேகா⁴ரபாய ேகா⁴ராேகா⁴ரதராய ச ।
0400242 நம: ஶிவாய ஶாnhதாய நம: ஶாnhததமாய ச ॥ 40.24।
0400251 நேமா ³th³தா⁴ய ஶுth³தா⁴ய ஸmhவிபா⁴க³phயாய ச ।
0400252 பவநாய பதŋhகா³ய நம:ஸாŋhkh²யபராய ச ॥ 40.25।
0400261 நமசNhைட³கக⁴Nhடாய க⁴Nhடாஜlhபாய க⁴Nhேந ।
0400262ஸஹshரஶதக⁴Nhடாய க⁴Nhடாமாலாphயாய ச ॥ 40.26।
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0400271 phராணத³Nhடா³ய நிthயாய நமshேத ேலாதாய ச ।
0400272ஹூmhஹூŋhகாராய th³ராய ப⁴கா³காரphயாய ச ॥ 40.27।
0400281 நேமா ऽபாரவேத நிthயmh கி³vh’phயாய ச ।
0400282 நேமா யjhஞாதி⁴பதேய ⁴தாய phரஸுதாய ச ॥ 40.28।
0400291 யjhஞவாஹாய தா³nhதாய தphயாய ச ப⁴கா³ய ச ।
0400292 நமshதடாய தThயாய தநீபதேய நம: ॥ 40.29।
0400301அnhநதா³யாnhநபதேய நமshthவnhந⁴ஜாய ச ।
0400302 நம:ஸஹshரஶீrhஷாய ஸஹshரசரய ச ॥ 40.30।
0400311ஸஹshேராth³த⁴தஶூலாய ஸஹshரநயநாய ச ।
0400312 நேமா பா³லாrhகவrhய பா³லபத⁴ராய ச ॥ 40.31।
0400321 நேமா பா³லாrhகபாய பா³லkhட³நகாய ச ।
0400322 நம: ஶுth³தா⁴ய ³th³தா⁴ய ோப⁴ய யாய ச ॥ 40.32।
0400331 தரŋhகா³ŋhகிதேகஶாய iµkhதேகஶாய ைவ நம: ।
0400332 நம:ஷThகrhமநிShடா²ய thகrhமநியதாய ச ॥ 40.33।
0400341 வrhரமாmh விதி⁴வthph’த²kh³த⁴rhமphரவrhதிேந ।
0400342 நம: ேரShடா²ய jhேயShடா²ய நம: கலகலாய ச ॥ 40.34।
0400351 ேவதபிŋhக³லேநthராய kh’Shணரkhேதய ச ।
0400352 த⁴rhமகாமாrhத²ேமாாய khரதா²ய khரத²நாய ச ॥ 40.35।
0400361ஸாŋhkh²யாய ஸாŋhkh²யiµkh²யாய ேயாகா³தி⁴பதேய நம: ।
0400362 நேமா ரth²யாதி⁴ரth²யாய சShபத²பதா²ய ச ॥ 40.36।
0400371 kh’Shேநாthதயாய vhயாலயjhேஞாபவீதிேந ।
0400372 ஈஶாந th³ரஸŋhகா⁴த ஹேகஶ நேமா ऽsh ேத ॥ 40.37।
0400381 thrhயmhப³காயாmhபி³காநாத² vhயkhதாvhயkhத நேமா ऽsh ேத ।
0400382 காலகாமத³காமkh◌⁴ந ³Shேடாth³vh’thதநிஷூத³ந ॥ 40.38।
0400391ஸrhவக³rhத ஸrhவkh◌⁴ந ஸth³ேயாஜாத நேமா ऽsh ேத ।
0400392 உnhமாத³ந ஶதாவrhத-க³ŋhகா³ேதாயாrhth³ரrhத⁴ஜ ॥ 40.39।
0400401 சnhth³ராrhத⁴ஸmhகா³வrhத ேமகா⁴வrhத நேமா ऽsh ேத ।
0400402 நேமா ऽnhநதா³நகrhthேர ச அnhநத³phரப⁴ேவ நம: ॥ 40.40।
0400411அnhநேபா⁴khthேர ச ேகா³phthேர ச thவேமவ phரலயாநல ।
0400412 ஜராஜாNhட³ஜாைசவ shேவத³ேஜாth³பி⁴jhஜ ஏவ ச ॥ 40.41।
0400421 thவேமவ ேத³வேத³ேவஶ ⁴தkh³ராமசrhவித:◌⁴ ।
0400422 சராசரshய shரShடா thவmh phரதிஹrhதா thவேமவ ச ॥ 40.42।
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0400431 thவேமவ ph³ரமா விேவஶ அphஸு ph³ரம வத³nhதி ேத ।
0400432ஸrhவshய பரமா ேயாநி:ஸுதா⁴mhேஶா jhேயாதிஷாmh நிதி: ◌⁴ ॥ 40.43।
0400441 ’khஸாமாநி தெதௗ²ŋhகாரமாஹுshthவாmh ph³ரமவாதி³ந: ।
0400442ஹாயி ஹாயி ஹேர ஹாயி ஹுவாஹாேவதி வாஸkh’th ॥ 40.44।
0400451 கா³யnhதி thவாmh ஸுரேரShடா:²ஸாமகா³ ph³ரமவாதி³ந: ।
0400452 யஜுrhமய ’ŋhமயச ஸாமாத²rhவதshததா² ॥ 40.45।
0400461 பTh²யேஸ ph³ரமவிth³பி⁴shthவmh கlhேபாபநிஷதா³mh க³ண: ।
0400462 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ரா வrhரமாச ேய ॥ 40.46।
0400471 thவேமவாரமஸŋhகா⁴ச விth³thshதநிதேமவ ச ।
0400472ஸmhவthஸரshthவmh’தேவா மாஸா மாஸாrhத⁴ேமவ ச ॥ 40.47।
0400481 கலா காShடா² நிேமஷாச நthராணி கா³நி ச ।
0400482 vh’ஷாmh கத³mh thவmh  கி³mh ஶிக²ராணி ச ॥ 40.48।
0400491mhேஹா mh’கா³mh பதயshதகாநnhதேபா⁴கி³நாmh ।
0400492ேராேதா³த³தீ⁴நாmh ச மnhthராmh phரணவshததா² ॥ 40.49।
0400501 வjhரmh phரஹரநாmh ச vhரதாநாmh ஸthயேமவ ச ।
0400502 thவேமேவchசா² ச th³ேவஷச ராேகா³ ேமாஹ: ஶம:மா ॥ 40.50।
0400511 vhயவஸாேயா th◌⁴’திrhேலாப: ◌⁴ காமkhேராெதௗ⁴ ஜயாஜெயௗ ।
0400512 thவmh க³தீ³ thவmh ஶ சாபீ க²Thவாŋhகீ³iµth³க³ ததா² ॥ 40.51।
0400521 ேச²thதா ேப⁴thதா phரஹrhதா ச ேநதா மnhதா ேநா மத: ।
0400522 த³ஶலணஸmhkhேதா த⁴rhேமா ऽrhத:² காம ஏவ ச ॥ 40.52।
0400531இnh:³ஸiµth³ர:ஸத: பlhவலாநி ஸராmh ச ।
0400532லதாவlhlhயshth’ெணௗஷth◌⁴ய: பஶேவா mh’க³பண: ॥ 40.53।
0400541 th³ரvhயகrhம³ரmhப: ◌⁴ காலShபப²லphரத:³ ।
0400542ஆதி³சாnhதச மth◌⁴யச கா³யthrhேயாŋhகார ஏவ ச ॥ 40.54।
0400551ஹேதா ேலாத: kh’Shே நீல: பீதshததா²ண: ।
0400552 கth³ச கபிேலா ப³ph◌⁴: கேபாேதா மchச²கshததா² ॥ 40.55।
0400561ஸுவrhணேரதா விkh²யாத:ஸுவrhணசாphயேதா² மத: ।
0400562ஸுவrhணநாமா ச ததா²ஸுவrhணphய ஏவ ச ॥ 40.56।
0400571 thவnhth³ரச யமைசவ வே த⁴நேதா³ ऽநல: ।
0400572 உth²lhலசிthரபா⁴iνச shவrhபா⁴iνrhபா⁴iνேரவ ச ॥ 40.57।
0400581 ேஹாthரmh ேஹாதா ச ேஹாmhயmh ச ஹுதmh ைசவ ததா² phர: ◌⁴ ।
0400582 thெஸௗபrhணshததா² ph³ரமnhயஜுஷாmh ஶதth³யmh ॥ 40.58।
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0400591 பவிthரmh ச பவிthராmh மŋhக³ளாநாmh ச மŋhக³ளmh ।
0400592 phராணச thவmh ரஜச thவmh தம:ஸththவதshததா² ॥ 40.59।
0400601 phராே ऽபாந:ஸமாநச உதா³ேநா vhயாந ஏவ ச ।
0400602 உnhேமஷச நிேமஷச ுthth’ŋhjh’mhபா⁴ தைத²வ ச ॥ 40.60।
0400611 ேலாதாŋhக³ச த³mhShTh ச மஹாவkhthேரா மேஹாத³ர: ।
0400612 ஶுசிேராமா ஹchch²மrhth◌⁴வேகஶசலாசல: ॥ 40.61।
0400621 கீ³தவாதி³thரnh’thயாŋhேகா³ கீ³தவாத³நகphய: ।
0400622 மthshேயா ஜாேலா ஜேலா ऽஜyhேயா ஜலvhயால:சர: ॥ 40.62।
0400631 விகாலச ஸுகாலச ³Shகால: காலநாஶந: ।
0400632 mh’thைசவாேயா ऽnhதச மாமாயாகேராthகர: ॥ 40.63।
0400641ஸmhவrhேதா வrhதகைசவ ஸmhவrhதகப³லாஹெகௗ ।
0400642 க⁴Nhடாகீ க⁴Nhடகீ க⁴Nh டா³ேலா லவேத³தி: ◌⁴ ॥ 40.64।
0400651 ph³ரமா காலாkh³நிவkhthரச த³Nh³iµNhட³shthத³Nhட³th◌⁴’kh ।
0400652 சrhக³சrhேவத³சrhேஹாthரசShபத:² ॥ 40.65।
0400661 சாராரmhயேநதா ச சாrhவrhNhயகரச ஹ ।
0400662ரார: phேயா ⁴rhேதா க³ணrhக³Nhேயா க³தி⁴ப: ॥ 40.66।
0400671 ரkhதமாlhயாmhப³ரத⁴ேரா கி³ேஶா கி³ஜாphய: ।
0400672 ஶிlhபீஶ: ஶிlhபிந: ேரShட:²ஸrhவஶிlhபிphரவrhதக: ॥ 40.67।
0400681 ப⁴க³ேநthராnhதகசNhட:³ Shே த³nhதவிநாஶந: ।
0400682shவாஹா shவதா⁴ வஷThகாேரா நமshகார நேமா ऽsh ேத ॥ 40.68।
0400691³ட⁴vhரதச ³ட⁴ச ³ட⁴vhரதநிேஷவித: ।
0400692 தரணshதாரணைசவ ஸrhவ⁴ேதஷு தாரண: ॥ 40.69।
0400701 தா⁴தா விதா⁴தா ஸnhதா⁴தா நிதா⁴தா தா⁴ரே த⁴ர: ।
0400702 தேபா ph³ரம ச ஸthயmh ச ph³ரமசrhயmh ததா²rhஜவmh ॥ 40.70।
0400711 ⁴தாthமா ⁴தkh’th³⁴ேதா ⁴தப⁴vhயப⁴ேவாth³ப⁴வ: ।
0400712 ⁴rh⁴வ:shவதைசவ ⁴ேதா யkh³நிrhமேஹவர: ॥ 40.71।
0400721 ph³ரமாவrhத:ஸுராவrhத: காமாவrhத நேமா ऽsh ேத ।
0400722 காமபி³mhப³விநிrhஹnhதா கrhணிகாரshரஜphய: ॥ 40.72।
0400731 ேகா³ேநதா ேகா³phரசாரச ேகா³vh’ேஷவரவாஹந: ।
0400732 thைரேலாkhயேகா³phதா ேகா³விnhேதா³ ேகா³phதா ேகா³க³rhக³ ஏவ ச ॥ 40.73।
0400741அக²Nhட³சnhth³ராபி⁴iµக:²ஸுiµேகா² ³rhiµேகா² ऽiµக:² ।
0400742 சrhiµேகா² ப³ஹுiµேகா² ரேணShவபி⁴iµக:²ஸதா³ ॥ 40.74।
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0400751ரNhயக³rhப:◌⁴ ஶநிrhத⁴நேதா³ ऽrhத²பதிrhவிராTh ।
0400752அத⁴rhமஹா மஹாத³ோ த³Nhட³தா⁴ேரா ரணphய: ॥ 40.75।
0400761 திShட²nhshதி²ரச shதா²iΝச நிShகmhபச ஸுநிசல: ।
0400762 ³rhவாரே ³rhவிஷேஹா :³ஸேஹா ³ரதிkhரம: ॥ 40.76।
0400771 ³rhத⁴ேரா ³rhவேஶா நிthேயா ³rhத³rhேபா விஜேயா ஜய: ।
0400772 ஶஶ: ஶஶாŋhகநயந-ஶீேதாShண:ுthth’ஷா ஜரா ॥ 40.77।
0400781ஆத⁴ேயா vhயாத⁴யைசவ vhயாதி⁴ஹா vhயாதி⁴பச ய: ।
0400782ஸேயா யjhஞmh’க³vhயாேதா⁴ vhயாதீ⁴நாமாகேரா ऽகர: ॥ 40.78।
0400791 ஶிக²Nh³ Nhட³கச Nhட³காவேலாகந: ।
0400792 த³Nhட³th◌⁴’khசkhரத³Nhட³ச ெரௗth³ரபா⁴க³விநாஶந: ॥ 40.79।
0400801 விஷேபா ऽmh’தபைசவ ஸுராப:ரேஸாமப: ।
0400802 ம⁴பசாபபைசவ ஸrhவபச ப³லாப³ல: ॥ 40.80।
0400811 vh’ஷாŋhக³ராmhேபா⁴ vh’ஷப⁴shததா² vh’ஷப⁴ேலாசந: ।
0400812 vh’ஷப⁴ைசவ விkh²யாேதா ேலாகாநாmh ேலாகஸmhshkh’த: ॥ 40.81।
0400821 சnhth³ராதி³thெயௗ சு ேத ’த³யmh ச பிதாமஹ: ।
0400822அkh³நிShேடாமshததா² ேத³ேஹா த⁴rhமகrhமphரஸாதி⁴த: ॥ 40.82।
0400831 ந ph³ரமா ந ச ேகா³விnhத:³ ராணrhஷேயா ந ச ।
0400832 மாஹாthmhயmh ேவதி³mh ஶkhதா யாதா²தth²ேயந ேத ஶிவ ॥ 40.83।
0400841 ஶிவா யா rhதய:ஸூமாshேத மயmh யாnh த³rhஶநmh ।
0400842 தாபி⁴rhமாmh ஸrhவேதா ர பிதா thரெவௗரஸmh ॥ 40.84।
0400851 ர மாmh ரணீேயா ऽஹmh தவாநக⁴ நேமா ऽsh ேத ।
0400852 ப⁴khதாiνகmhபீ ப⁴க³வாnhப⁴khதசாஹmh ஸதா³ thவயி ॥ 40.85।
0400861 ய:ஸஹshராNhயேநகாநி mhஸாமாvh’thய ³rhth³’ஶாmh ।
0400862 திShட²thேயக:ஸiµth³ராnhேத ஸ ேம ேகா³phதாsh நிthயஶ: ॥ 40.86।
0400871 யmh விநிth³ரா தவாஸா:ஸththவshதா:²ஸமத³rhஶிந: ।
0400872 jhேயாதி: பயnhதி ஜாநாshதshைம ேயாகா³thமேந நம: ॥ 40.87।
0400881ஸmhப⁴ய ஸrhவ⁴தாநி கா³nhேத ஸiµபshதி²ேத ।
0400882 ய: ேஶேத ஜலமth◌⁴யshத²shதmh phரபth³ேய ऽmh³ஶாயிநmh ॥ 40.88।
0400891 phரவிய வத³நmh ராேஹாrhய: ேஸாமmh பிப³ேத நிஶி ।
0400892 kh³ரஸthயrhகmh ச shவrhபா⁴iνrh⁴thவா ேஸாமாkh³நிேரவ ச ॥ 40.89।
0400901அŋh³Shட²மாthரா: ஷா ேத³ஹshதா:²ஸrhவேத³நாmh ।
0400902 ரnh ேத ச மாmh நிthயmh நிthயmh சாphயாயயnh மாmh ॥ 40.90।
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0400911 ேயநாphthபாதி³தா க³rhபா⁴ அேபா பா⁴க³க³தாச ேய ।
0400912 ேதஷாmh shவாஹா shவதா⁴ ைசவ ஆphiνவnhதி shவத³nhதி ச ॥ 40.91।
0400921 ேயந ேராஹnhதி ேத³ஹshதா:² phராணிேநா ேராத³யnhதி ச ।
0400922ஹrhஷயnhதி ந kh’Shயnhதி நமshேதph◌⁴யsh நிthயஶ: ॥ 40.92।
0400931 ேய ஸiµth³ேர நதீ³³rhேக³ பrhவேதஷு ³ஹாஸு ச ।
0400932 vh’ேலஷு ேகா³Shேட²ஷு காnhதாரக³ஹேநஷு ச ॥ 40.93।
0400941 சShபேத²ஷு ரth²யாஸு சthவேரஷு ஸபா⁴ஸு ச ।
0400942ஹshthயவரத²ஶாலாஸு rhேth³யாநாலேயஷு ச ॥ 40.94।
0400951 ேயஷு பசஸு ⁴ேதஷு தி³ஶாஸு விதி³ஶாஸு ச ।
0400952இnhth³ராrhகேயாrhமth◌⁴யக³தா ேய ச சnhth³ராrhகரஷு ॥ 40.95।
0400961 ரஸாதலக³தா ேய ச ேய ச தshமாthபரmh க³தா: ।
0400962 நமshேதph◌⁴ேயா நமshேதph◌⁴ேயா நமshேதph◌⁴யsh ஸrhவஶ: ॥ 40.96।
0400971ஸrhவshthவmh ஸrhவேகா³ ேத³வ:ஸrhவ⁴தபதிrhப⁴வ: ।
0400972ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ச ேதந thவmh ந நிமnhthத: ॥ 40.97।
0400981 thவேமவ ேசjhயேஸ ேத³வ யjhைஞrhவிவித⁴த³ண: ।
0400982 thவேமவ கrhதா ஸrhவshய ேதந thவmh ந நிமnhthத: ॥ 40.98।
0400991அத²வா மாயயா ேத³வ ேமாத:ஸூமயா தவ ।
0400992 தshமாth காரth³வாபி thவmh மயா ந நிமnhthத: ॥ 40.99।
0401001 phரத³ மம ேத³ேவஶ thவேமவ ஶரணmh மம ।
0401002 thவmh க³திshthவmh phரதிShடா² ச ந சாnhேயா ऽshதீதி ேம மதி: ॥ 40.100।
0401010 ph³ரேமாவாச
0401011shthைவவmh ஸ மஹாேத³வmh விரராம மஹாமதி: ।
0401012 ப⁴க³வாநபி ஸுphத: நrhத³மபா⁴ஷத ॥ 40.101।
0401020ப⁴க³வாiνவாச
0401021 பShேடா ऽsh ேத த³shதேவநாேநந ஸுvhரத ।
0401022 ப³ஹுநா  கிiµkhேதந மthஸபmh க³Shய ॥ 40.102।
0401030 ph³ரேமாவாச
0401031 தைத²வமph³ரவீth³வாkhயmh thைரேலாkhயாதி⁴பதிrhப⁴வ: ।
0401032 kh’thவாவாஸகரmh வாkhயmh ஸrhவjhேஞா வாkhயஸmhதmh ॥ 40.103।
0401040ஶிவ உவாச
0401041 த³ :³க²mh ந கrhதvhயmh யjhஞவிth◌⁴வmhஸநmh phரதி ।
0401042அஹmh யjhஞஹநshph◌⁴யmh th³’Shடேமதthராநக⁴ ॥ 40.104।
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0401051 ⁴யச thவmh வரமmh மthேதா kh³’ணீShவ ஸுvhரத ।
0401052 phரஸnhநஸுiµேகா² ⁴thவா மைமகாkh³ரமநா: ஶ ◌்’iΝ ॥ 40.105।
0401061அவேமத⁴ஸஹshரshய வாஜேபயஶதshய ைவ ।
0401062 phரஜாபேத மthphரஸாதா³thப²லபா⁴கீ³ ப⁴விShய ॥ 40.106।
0401071 ேவதா³nhஷட³ŋhகா³nh³th◌⁴யshவ ஸாŋhkh²யேயாகா³mhச kh’thshநஶ: ।
0401072 தபச விலmh தphthவா ³சரmh ேத³வதா³நைவ: ॥ 40.107।
0401081அph³ைத³rhth³வாத³ஶபி⁴rhkhதmh ³ட⁴மphரjhஞநிnhதி³தmh ।
0401082 வrhரமkh’ைதrhத⁴rhைமrhவிநீதmh ந khவசிthkhவசிth ॥ 40.108।
0401091ஸமாக³தmh vhயவதmh பஶுபாஶவிேமாணmh ।
0401092ஸrhேவஷாமாரமாmh ச மயா பாஶுபதmh vhரதmh ॥ 40.109।
0401101 உthபாதி³தmh த³ ஶுப⁴mh ஸrhவபாபவிேமாசநmh ।
0401102அshய சீrhணshய யthஸmhயkhப²லmh ப⁴வதி Shகலmh ।
0401103 தchசாsh ஸுமஹாபா⁴க³ மாநஸshthயjhயதாmh jhவர: ॥ 40.110।
0401110 ph³ரேமாவாச
0401111 ஏவiµkhthவா  ேத³ேவஶ:ஸபthநீக:ஸஹாiνக:³ ।
0401112அத³rhஶநமiνphராphேதா த³shயாதேதஜஸ: ॥ 40.111।
0401121அவாphய ச ததா² பா⁴க³mh யேதா²khதmh ேசாமயா ப⁴வ: ।
0401122 jhவரmh ச ஸrhவத⁴rhமjhேஞா ப³ஹுதா⁴ vhயப⁴ஜthததா³ ॥ 40.112।
0401131 ஶாnhthயrhத²mh ஸrhவ⁴தாநாmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வமத²ைவ th³விஜா: ।
0401132 ஶிகா²பி⁴தாேபா நாகா³நாmh பrhவதாநாmh ஶிலாஜ ॥ 40.113।
0401141அபாmh  நீகாmh விth³யாnhநிrhேமாேகா ⁴ஜேக³ஷு ச ।
0401142 ேகா²ரக: ெஸௗரேப⁴யாக²ர: ph’தி²வீதேல ॥ 40.114।
0401151 ஶுநாமபி ச த⁴rhமjhஞா th³’Shphரthயவேராத⁴நmh ।
0401152 ரnhth◌⁴ராக³தமதா²வாநாmh ஶிேகா²th³ேப⁴த³ச ப³rhmh ॥ 40.115।
0401161 ேநthரராக:³ ேகாகிலாநாmh th³ேவஷ: phேராkhேதா மஹாthமநாmh ।
0401162 ஜநாநாமபி ேப⁴த³ச ஸrhேவஷாதி ந: தmh ॥ 40.116।
0401171 ஶுகாநாமபி ஸrhேவஷாmh khகிகா phேராchயேத jhவர: ।
0401172 ஶாrh³ேலShவத²ைவ விphரா: ரேமா jhவர இேஹாchயேத ॥ 40.117।
0401181 மாiνேஷஷு ச ஸrhவjhஞா jhவேரா நாைமஷ கீrhதித: ।
0401182 மரேண ஜnhமநி ததா² மth◌⁴ேய சாபி நிேவஶித: ॥ 40.118।
0401191 ஏதnhமாேஹவரmh ேதேஜா jhவேரா நாம ஸுதா³ண: ।
0401192 நமshயைசவ மாnhயச ஸrhவphராணிபி⁴வர: ॥ 40.119।
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0401201இமாmh jhவேராthபthதிமதீ³நமாநஸ: ।
0401202 பேட²thஸதா³ ய:ஸுஸமாேதா நர: ।
0401203 விiµkhதேராக:³ஸ நேரா iµதா³ேதா ।
0401204லேப⁴த காமாmhச யதா²மநீதாnh ॥ 40.120।
0401211 த³phேராkhதmh shதவmh சாபி கீrhதேயth³ய: ஶ ◌்’ேதி வா ।
0401212 நாஶுப⁴mh phராphiνயாthகிசிth³தீ³rhக⁴மாரவாphiνயாth ॥ 40.121।
0401221 யதா²ஸrhேவஷு ேத³ேவஷு வShேடா² ப⁴க³வாnhப⁴வ: ।
0401222 ததா²shதேவா வShேடா² ऽயmh shதவாநாmh த³நிrhத: ॥ 40.122।
0401231 யஶ:shவrhக³ஸுைரவrhய-விthதாதி³ஜயகாŋhபி:◌⁴ ।
0401232shேதாதvhேயா ப⁴khதிமாshதா²ய விth³யாகாைமச யthநத: ॥ 40.123।
0401241 vhயாதி⁴ேதா :³கி²ேதா தீ³ேநா நேரா kh³ரshேதா ப⁴யாதி³பி:◌⁴ ।
0401242 ராஜகாrhயநிkhேதா வா iµchயேத மஹேதா ப⁴யாth ॥ 40.124।
0401251அேநைநவ ச ேத³ேஹந க³நாmh ச மேஹவராth ।
0401252இஹ ேலாேக ஸுக²mh phராphய க³ணரா³பஜாயேத ॥ 40.125।
0401261 ந யா ந பிஶாசா வா ந நாகா³ ந விநாயகா: ।
0401262rhrhவிkh◌⁴நmh kh³’ேஹ தshய யthர ஸmhshயேத ப⁴வ: ॥ 40.126।
0401271 ஶ ◌்’iΝயாth³வா இத³mh நா ப⁴khthயாத² ப⁴வபா⁴விதா ।
0401272 பிth’பே ப⁴rhth’பே jhயா ப⁴வதி ைசவ ஹ ॥ 40.127।
0401281 ஶ ◌்’iΝயாth³வா இத³mh ஸrhவmh கீrhதேயth³வாphயபீ⁴ணஶ: ।
0401282 தshய ஸrhவாணி காrhயாணி th³தி⁴mh க³chச²nhthயவிkh◌⁴நத: ॥ 40.128।
0401291 மநஸா சிnhதிதmh யchச யchச வாசாphதா³’தmh ।
0401292ஸrhவmh ஸmhபth³யேத தshய shதவshயாshயாiνகீrhதநாth ॥ 40.129।
0401301 ேத³வshய ஸ³ஹshயாத² ேத³vhயா நnhதீ³வரshய ச ।
0401302 ப³mh விப⁴ஜத: kh’thவா த³ேமந நியேமந ச ॥ 40.130।
0401311 தத: phரkhேதா kh³’ணீயாnhநாமாnhயாஶு யதா²khரமmh ।
0401312 ஈphதாmhlhலப⁴ேத ऽphயrhதா²nhகாமாnhேபா⁴கா³mhச மாநவ: ॥ 40.131।
0401321 mh’தச shவrhக³மாphேநாதி shthஸஹshரஸமாvh’த: ।
0401322ஸrhவகாமஸுkhேதா வா khேதா வா ஸrhவபாதைக: ॥ 40.132।
0401331 பட²nhத³kh’தmh shேதாthரmh ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
0401332 mh’தச க³ணஸாjhயmh jhயமாந:ஸுராஸுைர: ॥ 40.133।
0401341 vh’ேஷண விநிkhேதந விமாேநந விராஜேத ।
0401342ஆ⁴தஸmhphலவshதா²யீ th³ரshயாiνசேரா ப⁴ேவth ॥ 40.134।
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0401351இthயாஹ ப⁴க³வாnhvhயாஸ: பராஶரஸுத: phர: ◌⁴ ।
0401352ைநதth³ேவத³யேத கசிnhைநதchch²ராvhயmh ச கshயசிth ॥ 40.135।
0401361 thேவமmh பரமmh ³யmh ேய ऽபி sh: பாபேயாநய: ।
0401362ைவயா:shthயச ஶூth³ராச th³ரேலாகமவாphiν: ॥ 40.136।
0401371 ராவேயth³யச விphேரph◌⁴ய:ஸதா³ பrhவஸு பrhவஸு ।
0401372 th³ரேலாகமவாphேநாதி th³விேஜா ைவ நாthர ஸmhஶய: ॥ 40.137।
0410010 ேலாமஹrhஷண உவாச
0410011 thைவவmh ைவ iµநிேரShடா:² கதா²mh பாபphரஶிநீmh ।
0410012 th³ரkhேராேதா⁴th³ப⁴வாmh Nhயாmh vhயாஸshய வத³ேதா th³விஜா: ॥ 41.1।
0410021 பாrhவthயாச ததா² ேராஷmh khேராத⁴mh ஶmhேபா⁴ச :³ஸஹmh ।
0410022 உthபthதிmh வீரப⁴th³ரshய ப⁴th³ரகாlhயாச ஸmhப⁴வmh ॥ 41.2।
0410031 த³யjhஞவிநாஶmh ச வீrhயmh ஶmhேபா⁴shததா²th³⁴தmh ।
0410032 ந: phரஸாத³mh ேத³வshய த³shய ஸுமஹாthமந: ॥ 41.3।
0410041 யjhஞபா⁴க³mh ச th³ரshய த³shய ச ப²லmh khரேதா: ।
0410042’Shடா ப³⁴:ஸmhphதா விshதாச ந: ந: ॥ 41.4।
0410051 பphரch²ச நrhvhயாஸmh கதா²ேஶஷmh ததா² th³விஜா: ।
0410052 ph’Shட: phேராவாச தாnhvhயாஸ: ேthரேமகாmhரகmh ந: ॥ 41.5।
0410060 vhயாஸ உவாச
0410061 ph³ரமphேராkhதாmh கதா²mh Nhயாmh thவா  ’ŋhக³வா: ।
0410062 phரஶஶmhஸுshததா³’Shடா ேராமாசிததஹா: ॥ 41.6।
0410070 ’ஷய ஊ:
0410071அேஹா ேத³வshய மாஹாthmhயmh thவயா ஶmhேபா:◌⁴ phரகீrhதிதmh ।
0410072 த³shய ச ஸுரேரShட² யjhஞவிth◌⁴வmhஸநmh ததா² ॥ 41.7।
0410081 ஏகாmhரகmh ேthரவரmh வkhமrhஹ ஸாmhphரதmh ।
0410082 ேராchசா²மேஹ ph³ரமnhபரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 41.8।
0410090 vhயாஸ உவாச
0410091 ேதஷாmh தth³வசநmh thவா ேலாகநாத²சrhiµக:² ।
0410092 phேராவாச ஶmhேபா⁴shதthேthரmh ⁴தேல ³Shkh’தchச²த³mh ॥ 41.9।
0410100 ph³ரேமாவாச
0410101 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயா ஸமாஸத: ।
0410102ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 41.10।
0410111ŋhக³ேகாஸமாkhதmh வாராணஸமmh ஶுப⁴mh ।

brahpur.pdf 195



ph³ரமராண

0410112 ஏகாmhரேகதி விkh²யாதmh தீrhதா²Shடகஸமnhவிதmh ॥ 41.11।
0410121 ஏகாmhரvh’shதthராthரா கlhேப th³விேஜாthதமா: ।
0410122 நாmhநா தshையவ தthேthரேமகாmhரகதி தmh ॥ 41.12।
0410131’ShடShடஜநாகீrhணmh நரநாஸமnhவிதmh ।
0410132 விth³வாmhஸக³ண ⁴யிShட²mh த⁴நதா⁴nhயாதி³ஸmhதmh ॥ 41.13।
0410141 kh³’ஹேகா³ரஸmhபா³த⁴mh thகசாth³வார⁴தmh ।
0410142 நாநாவணிkhஸமாகீrhணmh நாநாரthேநாபேஶாபி⁴தmh ॥ 41.14।
0410151 ராThடாலகஸmhkhதmh ரதி²பி: ◌⁴ ஸமலŋhkh’தmh ।
0410152 ராஜஹmhஸநிைப: ◌⁴ ஶுph◌⁴ைர: phராஸாைத³பேஶாபி⁴தmh ॥ 41.15।
0410161 மாrhக³க³th³வாரஸmhkhதmh தphராகாரேஶாபி⁴தmh ।
0410162 ரதmh ஶshthரஸŋhைக⁴ச பகா²பி⁴ரலŋhkh’தmh ॥ 41.16।
0410171தரkhைதshததா² பீைத: kh’Shணயாைமச வrhணைக: ।
0410172ஸரேth³த⁴தாபி⁴ச பதாகாபி⁴ரலŋhkh’தmh ॥ 41.17।
0410181 நிthேயாthஸவphரiµதி³தmh நாநாவாதி³thரநிshவைந: ।
0410182 வீேவiΝmh’த³ŋhைக³ச ேபணீபி⁴ரலŋhkh’தmh ॥ 41.18।
0410191 ேத³வதாயதைநrhதி³vhைய: phராகாேராth³யாநமNh³ைத: ।
0410192 ஜாவிசிthரரசிைத:ஸrhவthர ஸமலŋhkh’தmh ॥ 41.19।
0410201shthய: phரiµதி³தாshதthர th³’யnhேத தiνமth◌⁴யமா: ।
0410202ஹாைரரலŋhkh’தkh³வா: பth³மபththராயேத: ॥ 41.20।
0410211 பீேநாnhநதசா: யாமா: rhணசnhth³ரநிபா⁴நநா: ।
0410212shதி²ராலகா:ஸுகேபாலா: காசீரநாதி³தா: ॥ 41.21।
0410221ஸுேகயசாஜக⁴நா: கrhnhதாயதேலாசநா: ।
0410222ஸrhவலணஸmhபnhநா:ஸrhவாப⁴ரண⁴தா: ॥ 41.22।
0410231 தி³vhயவshthரத⁴ரா: ஶுph◌⁴ரா: காசிthகாசநஸnhநிபா: ◌⁴ ।
0410232ஹmhஸவாரணகா³nhய:சபா⁴ராவநாதா: ॥ 41.23।
0410241 தி³vhயக³nhதா⁴iνphதாŋhகா:³ கrhப⁴ரண⁴தா: ।
0410242 மதா³லஸாச ஸுேராNhேயா நிthயmh phரஹதாநநா: ॥ 41.24।
0410251 ஈஷth³விshபShடத³ஶநா பி³mhெபௗ³Shடா² ம⁴ரshவரா: ।
0410252 தாmh³லரதiµகா² வித³kh³தா: ◌⁴ phயத³rhஶநா: ॥ 41.25।
0410261ஸுப⁴கா:³ phயவாதி³nhேயா நிthயmh ெயௗவநக³rhவிதா: ।
0410262 தி³vhயவshthரத⁴ரா:ஸrhவா:ஸதா³ சாthரமNh³தா: ॥ 41.26।
0410271 khட³nhதி தா:ஸதா³ தthர shthயசாphஸரேஸாபமா: ।
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0410272shேவ shேவ kh³’ேஹ phரiµதி³தா தி³வா ராthெரௗ வராநநா: ॥ 41.27।
0410281 ஷாshதthர th³’யnhேத பெயௗவநக³rhவிதா: ।
0410282ஸrhவலணஸmhபnhநா:ஸுmh’ShடமணிNhட³லா: ॥ 41.28।
0410291 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராச iµநிஸthதமா: ।
0410292shவத⁴rhமநிரதாshதthர நிவஸnhதி ஸுதா⁴rhகா: ॥ 41.29।
0410301அnhயாச தthர திShட²nhதி வாரiµkh²யா:ஸுேலாசநா: ।
0410302 kh◌⁴’தாசீேமநகாlhயாshததா²ஸமதிேலாthதமா: ॥ 41.30।
0410311 உrhவஶீஸth³’ஶாைசவ விphரசிthதிநிபா⁴shததா² ।
0410312 விவாசீஸஹஜnhயாபா: ◌⁴ phரmhேலாசாஸth³’ஶாshததா² ॥ 41.31।
0410321ஸrhவாshதா: phயவாதி³nhய:ஸrhவா விஹதாநநா: ।
0410322 கலாெகௗஶலஸmhkhதா:ஸrhவாshதா ³ணஸmhதா: ॥ 41.32।
0410331 ஏவmh பNhயshthயshதthர nh’thயகீ³தவிஶாரதா:³ ।
0410332 நிவஸnhதி iµநிேரShடா:²ஸrhவshth³ணக³rhவிதா: ॥ 41.33।
0410341 phேரலாபஶலா:ஸுnhத³rhய: phயத³rhஶநா: ।
0410342 ந பநா ³rhvh’thதா ந பரth³ேராஹகாகா: ॥ 41.34।
0410351 யாஸாmh கடாபாேதந ேமாஹmh க³chச²nhதி மாநவா: ।
0410352 ந தthர நிrhத⁴நா:ஸnhதி ந rhகா² ந பரth³விஷ: ॥ 41.35।
0410361 ந ேராகி³ே ந மநா ந கத³rhயா ந மாயிந: ।
0410362 ந பநா ³rhvh’thதா ந பரth³ேராஹகாண: ॥ 41.36।
0410371 திShட²nhதி மாநவாshதthர ேthேர ஜக³தி விேத ।
0410372ஸrhவthர ஸுக²ஸசாரmh ஸrhவஸththவஸுகா²வஹmh ॥ 41.37।
0410381 நாநாஜநஸமாகீrhணmh ஸrhவஸshயஸமnhவிதmh ।
0410382 கrhணிகாைரச பநைஸசmhபைகrhநாக³ேகஸைர: ॥ 41.38।
0410391 பாடலாேஶாகப³ல: கபிthைத²rhப³ஹுலrhத⁴ைவ: ।
0410392 தநிmhப³கத³mhைப³ச ததா²nhைய: Shபஜாதிபி: ◌⁴ ॥ 41.39।
0410401 நீபைகrhத⁴வக²தி³ைரrhலதாபி⁴ச விராதmh ।
0410402 ஶாலshதாலshதமாலச நாேகல: ஶுபா⁴ஜைந: ॥ 41.40।
0410411அrhஜுைந:ஸமபrhணச ேகாவிதா³ைர:ஸபிphபல: ।
0410412லைச:ஸரலrhேலாth◌⁴ைரrhnhதாலrhேத³வதா³பி: ◌⁴ ॥ 41.41।
0410421 பலாைஶrhiµnhைத³ச பாஜாைத:ஸph³ஜைக: ।
0410422 கத³வநக²Nhைட³ச ஜmh³க³ப²லshததா² ॥ 41.42।
0410431 ேகதகீகரவீைரச அதிiµkhைதச கிmhஶுைக: ।
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0410432 மnhதா³ரnhத³Shைபச ததா²nhைய: Shபஜாதிபி: ◌⁴ ॥ 41.43।
0410441 நாநாபைத: ேஸvhையth³யாைநrhநnhத³ேநாபைம: ।
0410442 ப²லபா⁴ராநைதrhvh’ை:ஸrhவrhஸுேமாthகைர: ॥ 41.44।
0410451 சேகாைர: ஶதபththைரச ph◌⁴’ŋhக³ராைஜச ேகாகில: ।
0410452 கலவிŋhைகrhமைரச phயthைர: ஶுைகshததா² ॥ 41.45।
0410461 வவகஹாைதசாதைகrhவநேவShைத: ।
0410462 நாநாபக³ணசாnhைய:ஜth³பி⁴rhம⁴ரshவைர: ॥ 41.46।
0410471 தீ³rhகி⁴காபி⁴shதடா³ைக³ச Shகணீபி⁴ச வாபிபி: ◌⁴ ।
0410472 நாநாஜலாஶையசாnhைய: பth³நீக²Nhட³மNh³ைத: ॥ 41.47।
0410481iµைத:³ Nhட³ைகச ததா² நீேலாthபல: ஶுைப: ◌⁴ ।
0410482 காத³mhைப³சkhரவாைகச தைத²வ ஜலkhைட: ॥ 41.48।
0410491 காரNhட³ைவ: phலைவrhஹmhைஸshததா²nhையrhஜலசாபி: ◌⁴ ।
0410492 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhvh’ை: Shைபrhநாநாவிைத⁴rhவைர: ॥ 41.49।
0410501 நாநாஜலாஶைய: Nhைய: ேஶாபி⁴தmh தthஸமnhதத: ।
0410502ஆshேத தthர shவயmh ேத³வ: kh’thதிவாஸா vh’ஷth◌⁴வஜ: ॥ 41.50।
0410511தாய ஸrhவேலாகshய ⁴khதிiµkhதிphரத:³ ஶிவ: ।
0410512 ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி ஸதச ஸராmh ச ॥ 41.51।
0410521 ShகNhயshதடா³கா³நி வாphய:பாச ஸாக³ரா: ।
0410522 ேதph◌⁴ய: rhவmh ஸமா’thய ஜலபி³nh³nhph’த²khph’த²kh ॥ 41.52।
0410531ஸrhவேலாகதாrhதா²ய th³ர:ஸrhவஸுைர:ஸஹ ।
0410532 தீrhத²mh பி³nh³ஸேரா நாம தshnhேthேர th³விேஜாthதமா: ॥ 41.53।
0410541 சகார ’பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ேதந பி³nh³ஸர:shmh’தmh ।
0410542அShடmhயாmh ப³ஹுேல பே மாrhக³ஶீrhேஷ th³விேஜாthதமா: ॥ 41.54।
0410551 யshதthர யாthராmh ேத விஷுேவ விேதnhth³ய: ।
0410552 விதி⁴வth³பி³nh³ஸர shநாthவா ரth³தா⁴ஸமnhவித: ॥ 41.55।
0410561 ேத³வாnh’nhமiνShயாmhச பிth’nhஸnhதrhphய வாkh³யத: ।
0410562 திேலாத³ேகந விதி⁴நா நாமேகா³thரவிதா⁴நவிth ॥ 41.56।
0410571shநாthைவவmh விதி⁴வthதthர ேஸா ऽவேமத⁴ப²லmh லேப⁴th ।
0410572 kh³ரேஹாபராேக³ விஷுேவ ஸŋhkhராnhthயாமயேந ததா² ॥ 41.57।
0410581 கா³தி³ஷு ஷட³ஶீthயாmh ததா²nhயthர ஶுேப⁴ திெதௗ² ।
0410582 ேய தthர தா³நmh விphேரph◌⁴ய: phரயchச²nhதி த⁴நாதி³கmh ॥ 41.58।
0410591அnhயதீrhதா²chச²த³ணmh ப²லmh ேத phராphiνவnhதி ைவ ।
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0410592 பிNhட³mh ேய ஸmhphரயchச²nhதி பிth’ph◌⁴ய:ஸரஸshதேட ॥ 41.59।
0410601 பிth’மயாmh th’phதிmh ேத rhவnhதி ந ஸmhஶய: ।
0410602 தத: ஶmhேபா⁴rhkh³’ஹmh க³thவா வாkh³யத:ஸmhயேதnhth³ய: ॥ 41.60।
0410611 phரவிய ஜேயchச²rhவmh kh’thவா தmh th: phரத³ணmh ।
0410612 kh◌⁴’தராதி³பி: ◌⁴ shநாநmh காரயிthவா ப⁴வmh ஶுசி: ॥ 41.61।
0410621 சnhத³ேநந ஸுக³nhேத⁴ந விphய ŋhேமந ச ।
0410622 தத:ஸmhஜேயth³ேத³வmh சnhth³ரெமௗiµமாபதிmh ॥ 41.62।
0410631 Shைபrhநாநாவிைத⁴rhேமth◌⁴ையrhபி³lhவாrhககமலாதி³பி:◌⁴ ।
0410632ஆக³ேமாkhேதந மnhthேரண ேவேதா³khேதந ச ஶŋhகரmh ॥ 41.63।
0410641அதீ³தsh நாmhைநவ லமnhthேரண சாrhசேயth ।
0410642 ஏவmh ஸmhjhய தmh ேத³வmh க³nhத⁴Shபாiνராகி³பி: ◌⁴ ॥ 41.64।
0410651⁴பதீ³ைபச ைநேவth³ையபஹாைரshததா²shதைவ: ।
0410652 த³Nhட³வthphரணிபாைதச கீ³ைதrhவாth³ையrhமேநாஹைர: ॥ 41.65।
0410661 nh’thயஜphயநமshகாைரrhஜயஶph³ைத:³ phரத³ண: ।
0410662 ஏவmh ஸmhjhய விதி⁴வth³ேத³வேத³வiµமாபதிmh ॥ 41.66।
0410671ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா பெயௗவநக³rhவித: ।
0410672லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய தி³vhயாப⁴ரண⁴தா: ॥ 41.67।
0410681 ெஸௗவrhேணந விமாேநந கிŋhகிணீஜாலமாநா ।
0410682 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴ரலŋhkh’த: ॥ 41.68।
0410691 உth³th³ேயாதயnhதி³ஶ:ஸrhவா: ஶிவேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0410692 ⁴khthவா தthர ஸுக²mh விphரா மநஸ: phதிதா³யகmh ॥ 41.69।
0410701 தlhேலாகவாபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
0410702 ததshதshமாதி³ஹாயாத: ph’தி²vhயாmh Nhயஸŋhேய ॥ 41.70।
0410711 ஜாயேத ேயாகி³நாmh ேக³ேஹ சrhேவதீ³ th³விேஜாthதமா: ।
0410712 ேயாக³mh பாஶுபதmh phராphய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 41.71।
0410721 ஶயேநாthதா²பேந ைசவ ஸŋhkhராnhthயாமயேந ததா² ।
0410722அேஶாகாkh²யாmh ததா²Shடmhயாmh பவிthராேராபேண ததா² ॥ 41.72।
0410731 ேய ச பயnhதி தmh ேத³வmh kh’thதிவாஸஸiµthதமmh ।
0410732 விமாேநநாrhகவrhேணந ஶிவேலாகmh vhரஜnhதி ேத ॥ 41.73।
0410741ஸrhவகாேல ऽபி தmh ேத³வmh ேய பயnhதி ஸுேமத⁴ஸ: ।
0410742 ேத ऽபி பாபவிநிrhiµkhதா: ஶிவேலாகmh vhரஜnhதி ைவ ॥ 41.74।
0410751 ேத³வshய பசிேம rhேவ த³ேண ேசாthதேர ததா² ।
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0410752 ேயாஜநth³விதயmh ஸாrhத⁴mh ேthரmh தth³⁴khதிiµkhதித³mh ॥ 41.75।
0410761 தshnhேthரவேர ŋhக³mh பா⁴shகேரவரஸmhjhஞிதmh ।
0410762 பயnhதி ேய  தmh ேத³வmh shநாthவா Nhேட³ மேஹவரmh ॥ 41.76।
0410771ஆதி³thேயநாrhசிதmh rhவmh ேத³வேத³வmh thேலாசநmh ।
0410772ஸrhவபாபவிநிrhiµkhதா விமாநவரமாshதி²தா: ॥ 41.77।
0410781 உபகீ³யமாநா க³nhத⁴rhைவ: ஶிவேலாகmh vhரஜnhதி ேத ।
0410782 திShட²nhதி தthர iµதி³தா: கlhபேமகmh th³விேஜாthதமா: ॥ 41.78।
0410791 ⁴khthவா  விலாnhேபா⁴கா³ஶிவேலாேக மேநாரமாnh ।
0410792 Nhயயாதி³ஹாயாதா ஜாயnhேத phரவேர ேல ॥ 41.79।
0410801அத²வா ேயாகி³நாmh ேக³ேஹ ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரகா:³ ।
0410802 உthபth³யnhேத th³விஜவரா:ஸrhவ⁴தேத ரதா: ॥ 41.80।
0410811 ேமாஶாshthராrhத²ஶலா:ஸrhவthர ஸம³th³த⁴ய: ।
0410812 ேயாக³mh ஶmhேபா⁴rhவரmh phராphய தேதா ேமாmh vhரஜnhதி ேத ॥ 41.81।
0410821 தshnhேthரவேர Nhேய ŋhக³mh யth³th³’யேத th³விஜா: ।
0410822 jhயாjhயmh ச ஸrhவthர வேந ரth²யாnhதேர ऽபி வா ॥ 41.82।
0410831 சShபேத² மஶாேந வா யthர thர ச திShட²தி ।
0410832 th³’ShThவா தlhŋhக³மvhயkh³ர: ரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ॥ 41.83।
0410841shநாபயிthவா  தmh ப⁴khthயா க³nhைத: ◌⁴ Shைபrhமேநாஹைர: ।
0410842⁴ைபrhதீ³ைப:ஸைநேவth³ையrhநமshகாைரshததா²shதைவ: ॥ 41.84।
0410851 த³Nhட³வthphரணிபாைதச nh’thயகீ³தாதி³பி⁴shததா² ।
0410852ஸmhjhையவmh விதா⁴ேநந ஶிவேலாகmh vhரேஜnhநர: ॥ 41.85।
0410861 நா வா th³விஜஶாrh³லா:ஸmhjhய ரth³த⁴யாnhவிதா ।
0410862 rhேவாkhதmh ப²லமாphேநாதி நாthர காrhயா விசார ॥ 41.86।
0410871 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh ஸமkh³ராnhiµநிஸthதமா: ।
0410872 தshய ேthரவரshயாத² ’ேத ேத³வாnhமேஹவராth ॥ 41.87।
0410881 தshnhேthேராthதேம க³thவா ரth³த⁴யாரth³த⁴யாபி வா ।
0410882 மாத⁴வாதி³ஷு மாேஸஷு நேரா வா யதி³ வாŋhக³நா ॥ 41.88।
0410891 யshnhயshmhshதிெதௗ² விphரா:shநாthவா பி³nh³ஸேராmhப⁴ ।
0410892 பேயth³ேத³வmh விபாmh ேத³வீmh ச வரதா³mh ஶிவாmh ॥ 41.89।
0410901 க³ணmh சNhட³mh காrhthதிேகயmh க³ேணஶmh vh’ஷப⁴mh ததா² ।
0410902 கlhபth³மmh ச ஸாவிthmh ஶிவேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 41.90।
0410911shநாthவா ச காபிேல தீrhேத² விதி⁴வthபாபநாஶேந ।
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0410912 phராphேநாthயபி⁴மதாnhகாமாஶிவேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 41.91।
0410921 ய:shதmhph◌⁴யmh தthர விதி⁴வthகேராதி நியேதnhth³ய: ।
0410922லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய ஶிவேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 41.92।
0410931 ஏகாmhரேக ஶிவேthேர வாராணஸேம ஶுேப⁴ ।
0410932shநாநmh கேராதி யshதthர ேமாmh ஸ லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 41.93।
0420010 ph³ரேமாவாச
0420011 விரேஜ விரஜா மாதா ph³ரமாணீ ஸmhphரதிSh²தா ।
0420012 யshயா:ஸnhத³rhஶநாnhமrhthய: நாthயாஸphதமmh லmh ॥ 42.1।
0420021ஸkh’th³th³’ShThவா  தாmh ேத³வீmh ப⁴khthயாjhய phரணmhய ச ।
0420022 நர:shவவmhஶiµth³th◌⁴’thய மம ேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 42.2।
0420031அnhயாச தthர திShட²nhதி விரேஜ ேலாகமாதர: ।
0420032ஸrhவபாபஹரா ேத³vhேயா வரதா³ ப⁴khதிவthஸலா: ॥ 42.3।
0420041ஆshேத ைவதரணீ தthர ஸrhவபாபஹரா நதீ³ ।
0420042 யshயாmh shநாthவா நரேரShட:²ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 42.4।
0420051ஆshேத shவயmh⁴shதthைரவ khேராட³பீ ஹ:shவயmh ।
0420052 th³’ShThவா phரணmhய தmh ப⁴khthயா பரmh விShiΝmh vhரஜnhதி ேத ॥ 42.5।
0420061 காபிேல ேகா³kh³ரேஹ ேஸாேம தீrhேத² சாலா³ஸmhjhஞிேத ।
0420062 mh’thஜேய khேராட³தீrhேத² வாஸுேக th³த⁴ேகவேர ॥ 42.6।
0420071 தீrhேத²Shேவேதஷு மதிமாnhவிரேஜ ஸmhயேதnhth³ய: ।
0420072 க³thவாShடதீrhத²mh விதி⁴வthshநாthவா ேத³வாnhphரணmhய ச ॥ 42.7।
0420081ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விமாநவரமாshதி²த: ।
0420082 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhமம ேலாேக மயேத ॥ 42.8।
0420091 விரேஜ ேயா மம ேthேர பிNhட³தா³நmh கேராதி ைவ ।
0420092ஸ கேராthயயாmh th’phதிmh பிth’mh நாthர ஸmhஶய: ॥ 42.9।
0420101 மம ேthேர iµநிேரShடா² விரேஜ ேய கேலவரmh ।
0420102 பthயஜnhதி ஷாshேத ேமாmh phராphiνவnhதி ைவ ॥ 42.10।
0420111shநாthவா ய:ஸாக³ேர மrhthேயா th³’ShThவா ச கபிலmh ஹmh ।
0420112 பேயth³ேத³வீmh ச வாராmh ஸ யாதி thத³ஶாலயmh ॥ 42.11।
0420121ஸnhதி சாnhயாநி தீrhதா²நி Nhயாnhயாயதநாநி ச ।
0420122 தthகாேல  iµநிேரShடா² ேவதி³தvhயாநி தாநி ைவ ॥ 42.12।
0420131ஸiµth³ரshேயாthதேர தீேர தshnhேத³ேஶ th³விேஜாthதமா: ।
0420132ஆshேத ³யmh பரmh ேthரmh iµkhதித³mh பாபநாஶநmh ॥ 42.13।

brahpur.pdf 201



ph³ரமராண

0420141ஸrhவthர வாகாகீrhணmh பவிthரmh ஸrhவகாமத³mh ।
0420142 த³ஶேயாஜநவிshதீrhணmh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 42.14।
0420151அேஶாகாrhஜுநnhநாைக³rhப³ல:ஸரலth³ைம: ।
0420152 பநைஸrhநாேகலச ஶாலshதால: கபிthத²ைக: ॥ 42.15।
0420161 சmhபைக: கrhணிகாைரச தபி³lhைவ:ஸபாடல: ।
0420162 கத³mhைப:³ ேகாவிதா³ைரச லைசrhநாக³ேகஸைர: ॥ 42.16।
0420171 phராசீநாமலைகrhேலாth◌⁴ைரrhநாரŋhைக³rhத⁴வகா²தி³ைர: ।
0420172ஸrhஜ⁴rhஜாவகrhணச தமாலrhேத³வதா³பி:◌⁴ ॥ 42.17।
0420181 மnhதா³ைர: பாஜாைதச nhயkh³ேராதா⁴³சnhத³ைந: ।
0420182 க²rhஜூராmhராதைக:th³ைத⁴rhiµnhைத:³ஸகிmhஶுைக: ॥ 42.18।
0420191அவthைத:²ஸphதபrhணச ம⁴தா⁴ரஶுபா⁴ஜைந: ।
0420192 ஶிmhஶபாமலைகrhநீைபrhநிmhப³திnh³விபீ⁴தைக: ॥ 42.19।
0420201ஸrhவrhப²லக³nhதா⁴Th◌⁴ைய:ஸrhவrhஸுேமாjhjhவல: ।
0420202 மேநாலாத³கைர: ஶுph◌⁴ைரrhநாநாவிஹக³நாதி³ைத: ॥ 42.20।
0420211 ேராthரரmhைய:ஸும⁴ைரrhப³லநிrhமத³ேநைத: ।
0420212 மநஸ: phதிஜநைக: ஶph³ைத:³ க²க³iµேக²ைத: ॥ 42.21।
0420221 சேகாைர: ஶதபththைரச ph◌⁴’ŋhக³ராைஜshததா² ஶுைக: ।
0420222 ேகாகில: கலவிŋhைகச ஹாைதrhவவைக: ॥ 42.22।
0420231 phயthைரசாதைகச ததா²nhையrhம⁴ரshவைர: ।
0420232 ேராthரரmhைய: phயகைர:ஜth³பி⁴சாrhவதி⁴Sh²ைத: ॥ 42.23।
0420241 ேகதகீவநக²Nhைட³ச அதிiµkhைத:ஸph³ஜைக: ।
0420242 மாலதீnhத³பா³ணச கரவீைர:ேததைர: ॥ 42.24।
0420251 ஜmhபீ³ரகŋhேகாலrhதா³³ைமrhபீ³ஜரைக: ।
0420252 மாŋhைக:³ க³ப²லrhnhதால: கத³வைந: ॥ 42.25।
0420261அnhையச விவிைத⁴rhvh’ை: Shைபசாnhையrhமேநாஹைர: ।
0420262லதாவிதாந³lhைமச விவிைத⁴ச ஜலாஶைய: ॥ 42.26।
0420271 தீ³rhகி⁴காபி⁴shதடா³ைக³ச Shகணீபி⁴ச வாபிபி: ◌⁴ ।
0420272 நாநாஜலாஶைய: Nhைய: பth³நீக²Nhட³மNh³ைத: ॥ 42.27।
0420281ஸராmh ச மேநாjhஞாநி phரஸnhநஸலாநி ச ।
0420282iµைத:³ Nhட³ைகச ததா² நீேலாthபல: ஶுைப: ◌⁴ ॥ 42.28।
0420291 கலாைர: கமலசாபி ஆசிதாநி ஸமnhதத: ।
0420292 காத³mhைப³சkhரவாைகச தைத²வ ஜலkhைட: ॥ 42.29।
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0420301 காரNhட³ைவ: phலைவrhஹmhைஸ:rhைமrhமthshையச மth³³பி:◌⁴ ।
0420302 தா³thஹஸாரஸாகீrhண: ேகாயShப³கேஶாபி⁴ைத: ॥ 42.30।
0420311 ஏைதசாnhையச ஜth³பி: ◌⁴ ஸமnhதாjhஜலசாபி: ◌⁴ ।
0420312 க²ைக³rhஜலசைரசாnhைய:ஸுைமச ஜேலாth³ப⁴ைவ: ॥ 42.31।
0420321 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhvh’ை: Shைப:shத²லஜேலாth³ப⁴ைவ: ।
0420322 ph³ரமசாkh³’ஹshைத²ச வாநphரshைத²ச பி⁴ுபி: ◌⁴ ॥ 42.32।
0420331shவத⁴rhமநிரைதrhவrhணshததா²nhைய:ஸமலŋhkh’தmh ।
0420332’ShடShடஜநாகீrhணmh நரநாஸமாலmh ॥ 42.33।
0420341அேஶஷவிth³யாநிலயmh ஸrhவத⁴rhம³கரmh ।
0420342 ஏவmh ஸrhவ³ேேபதmh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 42.34।
0420351ஆshேத தthர iµநிேரShடா² விkh²யாத: ேஷாthதம: ।
0420352 யாவ³thகலமrhயாதா³ தி³khkhரேமண phரகீrhதிதா ॥ 42.35।
0420361 தாவthkh’Shணphரஸாேத³ந ேத³ஶ: Nhயதேமா  ஸ: ।
0420362 யthர திShட²தி விவாthமா ேத³ேஶ ஸ ேஷாthதம: ॥ 42.36।
0420371 ஜக³th³vhயாபீ ஜக³nhநாத²shதthர ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
0420372அஹmh th³ரச ஶkhரச ேத³வாசாkh³நிேராக³மா: ॥ 42.37।
0420381 நிவஸாேமா iµநிேரShடா²shதshnhேத³ேஶ ஸதா³ வயmh ।
0420382 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:ஸrhவா: பிதேரா ேத³வமாiνஷா: ॥ 42.38।
0420391 யா விth³யாத⁴ரா:th³தா⁴ iµநய:ஸmhஶிதvhரதா: ।
0420392 ’ஷேயா வாலகி²lhயாச கயபாth³யா: phரேஜவரா: ॥ 42.39।
0420401ஸுபrh: கிnhநரா நாகா³shததா²nhேய shவrhக³வாந: ।
0420402ஸாŋhகா³ச சேரா ேவதா:³ ஶாshthராணி விவிதா⁴நி ச ॥ 42.40।
0420411இதிஹாஸராநி யjhஞாச வரத³: ।
0420412 நth³யச விவிதா: ◌⁴ Nhயாshதீrhதா²nhயாயதநாநி ச ॥ 42.41।
0420421ஸாக³ராச ததா²ைஶலாshதshnhேத³ேஶ vhயவshதி²தா: ।
0420422 ஏவmh Nhயதேம ேத³ேஶ ேத³வrhபிth’ேஸவிேத ॥ 42.42।
0420431ஸrhேவாபேபா⁴க³ஸேத வாஸ: கshய ந ேராசேத ।
0420432 ேரShட²thவmh கshய ேத³ஶshய கிmh சாnhயத³தி⁴கmh தத: ॥ 42.43।
0420441ஆshேத யthர shவயmh ேத³ேவா iµkhதித:³ ேஷாthதம: ।
0420442 த⁴nhயாshேத வி³த⁴phரkh²யா ேய வஸnhththகேல நரா: ॥ 42.44।
0420451 தீrhத²ராஜஜேல shநாthவா பயnhதி ேஷாthதமmh ।
0420452shவrhேக³ வஸnhதி ேத மrhthயா ந ேத யாnhதி யமாலேய ॥ 42.45।

brahpur.pdf 203



ph³ரமராண

0420461 ேய வஸnhththகேல ேthேர Nhேய ேஷாthதேம ।
0420462ஸப²லmh விதmh ேதஷாiµthகலாநாmh ஸுேமத⁴ஸாmh ॥ 42.46।
0420471 ேய பயnhதி ஸுரேரShட²mh phரஸnhநாயதேலாசநmh ।
0420472 சாph◌⁴ேகஶiµடmh சாகrhவதmhஸகmh ॥ 42.47।
0420481 சாshதmh சாத³nhதmh சாNhட³லமNh³தmh ।
0420482ஸுநாஸmh ஸுகேபாலmh ச ஸுலலாடmh ஸுலணmh ॥ 42.48।
0420491 thைரேலாkhயாநnhத³ஜநநmh kh’Shணshய iµக²பŋhகஜmh ॥ 42.49।
0430010 ph³ரேமாவாச
0430011 ரா kh’தேக³ விphரா: ஶkhரlhயபராkhரம: ।
0430012 ப³⁴வ nh’பதி:மாநிnhth³ரth³mhந இதி த: ॥ 43.1।
0430021ஸthயவாதீ³ ஶுசிrhத³:ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³ ।
0430022பவாnhஸுப⁴க:³ ஶூேரா தா³தா ேபா⁴khதா phயmhவத:³ ॥ 43.2।
0430031 யShடா ஸமshதயjhஞாநாmh ph³ரமNhய:ஸthயஸŋhக³ர: ।
0430032 த⁴iνrhேவேத³ ச ேவேத³ ச ஶாshthேர ச நிண: kh’தீ ॥ 43.3।
0430041 வlhலேபா⁴ நரநாmh ெபௗrhணமாshயாmh யதா² ஶஶீ ।
0430042ஆதி³thய இவ ³Shphேரய: ஶthஸŋhக⁴ப⁴யŋhகர: ॥ 43.4।
0430051ைவShணவ:ஸththவஸmhபnhேநா தkhேராேதா⁴ ேதnhth³ய: ।
0430052அth◌⁴ேயதா ேயாக³ஸாŋhkh²யாநாmh iµiµுrhத⁴rhமதthபர: ॥ 43.5।
0430061 ஏவmh ஸ பாலயnhph’th²வீmh ராஜா ஸrhவ³கர: ।
0430062 தshய ³th³தி: ◌⁴ ஸiµthபnhநா ஹேரராராத⁴நmh phரதி ॥ 43.6।
0430071 கத²மாராத⁴யிShயா ேத³வேத³வmh ஜநாrhத³நmh ।
0430072 கshnhேthேர ऽத²வா தீrhேத² நதீ³தீேர ததா²ரேம ॥ 43.7।
0430081 ஏவmh சிnhதாபர: ேஸா ऽத² நிய மநஸா மmh ।
0430082ஆேலாkhய ஸrhவதீrhதா²நி ேthராNhயத² ராNhயபி ॥ 43.8।
0430091 தாநி ஸrhவாணி ஸnhthயjhய ஜகா³மாயதநmh ந: ।
0430092 விkh²யாதmh பரமmh ேthரmh iµkhதித³mh ேஷாthதமmh ॥ 43.9।
0430101ஸ க³thவா தthேthரவரmh ஸmh’th³த⁴ப³லவாஹந: ।
0430102அயஜchசாவேமேத⁴ந விதி⁴வth³⁴த³ண: ॥ 43.10।
0430111 காரயிthவா மேஹாthேஸத⁴mh phராஸாத³mh ைசவ விதmh ।
0430112 தthர ஸŋhகrhஷணmh kh’Shணmh ஸுப⁴th³ராmh shதா²phய வீrhயவாnh ॥ 43.11।
0430121 பசதீrhத²mh ச விதி⁴வthkh’thவா தthர மபதி: ।
0430122shநாநmh தா³நmh தேபா ேஹாமmh ேத³வதாphேரணmh ததா² ॥ 43.12।
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0430131 ப⁴khthயா சாராth◌⁴ய விதி⁴வthphரthயஹmh ேஷாthதமmh ।
0430132 phரஸாதா³th³ேத³வேத³வshய தேதா ேமாமவாphதவாnh ॥ 43.13।
0430141 மாrhகNhேட³யmh ச kh’Shணmh ச th³’ShThவா ராமmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0430142 ஸாக³ேர ேசnhth³ரth³mhநாkh²ேய shநாthவா ேமாmh லேப⁴th³th◌⁴வmh ॥
43.14।
0430150iµநய ஊ:
0430151 கshமாthஸ nh’பதி: rhவnhth³ரth³mhேநா ஜக³thபதி: ।
0430152 ஜகா³ம பரமmh ேthரmh iµkhதித³mh ேஷாthதமmh ॥ 43.15।
0430161 க³thவா தthர ஸுரேரShட² கத²mh ஸ nh’பஸthதம: ।
0430162 வாேமேத⁴ந விதி⁴வதி³Shடவாnhேஷாthதமmh ॥ 43.16।
0430171 கத²mh ஸ ஸrhவப²லேத³ ேthேர பரம³rhலேப⁴ ।
0430172 phராஸாத³mh காரயாமாஸ ேசShடmh thைரேலாkhயவிதmh ॥ 43.17।
0430181 கத²mh ஸ kh’Shணmh ராமmh ச ஸுப⁴th³ராmh ச phரஜாபேத ।
0430182 நிrhமேம ராஜஶாrh³ல: ேthரmh ரதவாnhகத²mh ॥ 43.18।
0430191 கத²mh தthர மபால: phராஸாேத³ ⁴வேநாthதேம ।
0430192shதா²பயாமாஸ மதிமாnhkh’Shதீ³mhshthத³ஶாrhசிதாnh ॥ 43.19।
0430201 ஏதthஸrhவmh ஸுரேரShட² விshதேரண யதா²தத²mh ।
0430202 வkhமrhஹshயேஶேஷண சதmh தshய தீ⁴மத: ॥ 43.20।
0430211 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²மshதவ வாkhயாmh’ேதந ைவ ।
0430212 ேராchசா²மேஹ ph³ரமnhபரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 43.21।
0430220 ph³ரேமாவாச
0430221ஸா⁴ ஸா⁴ th³விஜேரShடா² யthph’chச²th◌⁴வmh ராதநmh ।
0430222ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 43.22।
0430231 வயா தshய சதmh யதா²vh’thதmh kh’ேத ேக³ ।
0430232 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரயதா:ஸmhயேதnhth³யா: ॥ 43.23।
0430241அவnhதீ நாம நக³ மாலேவ ⁴வி விதா ।
0430242 ப³⁴வ தshய nh’பேத: ph’தி²வீ கேதா³பமா ॥ 43.24।
0430251’ShடShடஜநாகீrh th³’ட⁴phராகாரேதார ।
0430252 th³’ட⁴யnhthராrhக³லth³வாரா பகா²பி⁴ரலŋhkh’தா ॥ 43.25।
0430261 நாநாவணிkhஸமாகீrh நாநாபா⁴Nhட³ஸுவிkhயா ।
0430262 ரth²யாபணவதீ ரmhயா ।
0430263ஸுவிப⁴khதசShபதா² ॥ 43.26।
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0430271 kh³’ஹேகா³ரஸmhபா³தா⁴ வீதீ²பி:◌⁴ ஸமலŋhkh’தா ।
0430272 ராஜஹmhஸநிைப: ◌⁴ ஶுph◌⁴ைரசிthரkh³ைவrhமேநாஹைர: ॥ 43.27।
0430281அேநகஶதஸாஹshைர: phராஸாைத:³ஸமலŋhkh’தா ।
0430282 யjhேஞாthஸவphரiµதி³தா கீ³தவாதி³thரநிshவநா ॥ 43.28।
0430291 நாநாவrhணபதாகாபி⁴rhth◌⁴வைஜச ஸமலŋhkh’தா ।
0430292ஹshthயவரத²ஸŋhகீrh பதா³திக³ணஸŋhலா ॥ 43.29।
0430301 நாநாேயாத⁴ஸமாகீrh நாநாஜநபைத³rhதா ।
0430302 ph³ராமண: thையrhைவைய: ஶூth³ைரைசவ th³விஜாதிபி: ◌⁴ ॥
43.30।
0430311ஸmh’th³தா⁴ ஸா iµநிேரShடா² விth³வth³பி: ◌⁴ ஸமலŋhkh’தா ।
0430312 ந தthர மநா:ஸnhதி ந rhகா² நாபி நிrhத⁴நா: ॥ 43.31।
0430321 ந ேராகி³ே ந நாŋhகா³ ந th³தvhயஸநாnhவிதா: ।
0430322ஸதா³’Shடா:ஸுமநேஸா th³’யnhேத ஷா:shthய: ॥ 43.32।
0430331 khட³nhதி shம தி³வா ராthெரௗ ’Shடாshதthர ph’த²khph’த²kh ।
0430332ஸுேவஷா: ஷாshதthர th³’யnhேத mh’ShடNhட³லா: ॥ 43.33।
0430341ஸுபா:ஸு³ைசவ தி³vhயாலŋhகார⁴தா: ।
0430342 காமேத³வphரதீகாஶா:ஸrhவலணலதா: ॥ 43.34।
0430351ஸுேகஶா:ஸுகேபாலாச ஸுiµகா:² மதா⁴ண: ।
0430352 jhஞாதார:ஸrhவஶாshthராmh ேப⁴thதார: ஶthவாநீmh ॥ 43.35।
0430361 தா³தார:ஸrhவரthநாநாmh ேபா⁴khதார:ஸrhவஸmhபதா³mh ।
0430362shthயshதthர iµநிேரShடா² th³’யnhேத ஸுமேநாஹரா: ॥ 43.36।
0430371ஹmhஸவாரணகா³nhய: phர²lhலாmhேபா⁴ஜேலாசநா: ।
0430372ஸுமth◌⁴யமா:ஸுஜக⁴நா: பீேநாnhநதபேயாத⁴ரா: ॥ 43.37।
0430381ஸுேகஶாசாவத³நா:ஸுகேபாலா:shதி²ராலகா: ।
0430382ஹாவபா⁴வாநதkh³வா: கrhப⁴ரண⁴தா: ॥ 43.38।
0430391 பி³mhெபௗ³ShTh²ேயா ரதiµகா²shதாmh³ேலந விராதா: ।
0430392ஸுவrhப⁴ரேேபதா:ஸrhவாலŋhகார⁴தா: ॥ 43.39।
0430401 யாமாவதா³தா:ஸுேராNhய: காசீரநாதி³தா: ।
0430402 தி³vhயமாlhயாmhப³ரத⁴ரா தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநா: ॥ 43.40।
0430411 வித³kh³தா:◌⁴ ஸுப⁴கா:³ காnhதாசாrhவŋhkh³ய: phயத³rhஶநா: ।
0430412பலாவNhயஸmhkhதா:ஸrhவா: phரஹதாநநா: ॥ 43.41।
0430421 khட³nhthயச மேதா³nhமthதா: ச ।
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0430422 கீ³தவாth³யகதா²லாைப ரமயnhthயச தா:shthய: ॥ 43.42।
0430431 வாரiµkh²யாச th³’யnhேத nh’thயகீ³தவிஶாரதா:³ ।
0430432 phேரலாபஶலா:ஸrhவேயாth³³nhவிதா: ॥ 43.43।
0430441அnhயாச தthர th³’யnhேத ³சாrhயா:லshthய: ।
0430442 பதிvhரதாச ஸுப⁴கா³³ண:ஸrhைவரலŋhkh’தா: ॥ 43.44।
0430451 வைநேசாபவைந: Nhையth³யாைநச மேநாரைம: ।
0430452 ேத³வதாயதைநrhதி³vhையrhநாநாஸுமேஶாபி⁴ைத: ॥ 43.45।
0430461 ஶாலshதாலshதமாலச ப³லrhநாக³ேகஸைர: ।
0430462 பிphபல: கrhணிகாைரச சnhத³நா³சmhபைக: ॥ 43.46।
0430471 nhநாைக³rhநாேகைரச பநைஸ:ஸரலth³ைம: ।
0430472 நாரŋhைக³rhலைசrhேலாth◌⁴ைர:ஸphதபrhண: ஶுபா⁴ஜைந: ॥ 43.47।
0430481 தபி³lhவகத³mhைப³ச ஶிmhஶைபrhத⁴வகா²தி³ைர: ।
0430482 பாடலாேஶாகதக³ைர: கரவீைர:ேததைர: ॥ 43.48।
0430491 பீதாrhஜுநகப⁴lhலாைத:th³ைத⁴ராmhராதைகshததா² ।
0430492 nhயkh³ேராதா⁴வthத²காமrhைய: பலாைஶrhேத³வதா³பி: ◌⁴ ॥ 43.49।
0430501 மnhதா³ைர: பாஜாைதச திnhதி³கவிபீ⁴தைக: ।
0430502 phராசீநாமலைக: phலைrhஜmh³ஶிஷபாத³ைப: ॥ 43.50।
0430511 காேலைய: காசநாைரச ம⁴ஜmhபீ³ரதிnh³ைக: ।
0430512 க²rhஜூராக³shthயப³ல: ஶாேகா²டகஹதைக: ॥ 43.51।
0430521 கŋhேகாலrhiµnhைத³ச nhதாலrhபீ³ஜரைக: ।
0430522 ேகதகீவநக²Nhைட³ச அதிiµkhைத:ஸph³ஜைக: ॥ 43.52।
0430531 மlhகாnhத³பா³ணச கத³க²Nhட³மNh³ைத: ।
0430532 மாŋhைக:³ க³ப²ல: கண:nh⁴வாரைக: ॥ 43.53।
0430541 ப³ஹுவாைர: ேகாவிதா³ைரrhப³த³ைர:ஸகரஜைக: ।
0430542அnhையச விவிைத: ◌⁴ Shப-vh’ைசாnhையrhமேநாஹைர: ॥ 43.54।
0430551லதா³lhைமrhவிதாைநச உth³யாைநrhநnhத³ேநாபைம: ।
0430552ஸதா³ஸுமக³nhதா⁴Th◌⁴ைய:ஸதா³ ப²லப⁴ராநைத: ॥ 43.55।
0430561 நாநாபைத ரmhையrhநாநாmh’க³க³vh’ைத: ।
0430562 சேகாைர: ஶதபththைரச ph◌⁴’ŋhகா³ைர: phயthரைக: ॥ 43.56।
0430571 கலவிŋhைகrhமைரச ஶுைக: ேகாகிலைகshததா² ।
0430572 கேபாைத: க²ஜைடச ேயைந: பாராவைதshததா² ॥ 43.57।
0430581 க²ைக³சாnhையrhப³ஹுவிைத: ◌⁴ ேராthரரmhையrhமேநாரைம: ।
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0430582ஸத: ShகNhயச ஸராmh ஸுப³ஹூநி ச ॥ 43.58।
0430591அnhையrhஜலாஶைய: Nhைய:iµேதா³thபலமNh³ைத: ।
0430592 பth³ைம:ேததைர: ஶுph◌⁴ைர: கலாைரச ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ॥ 43.59।
0430601அnhையrhப³ஹுவிைத: ◌⁴ Shைபrhஜலைஜ:ஸுமேநாஹைர: ।
0430602 க³nhதா⁴ேமாத³கைரrhதி³vhைய:ஸrhவrhஸுேமாjhjhவல: ॥ 43.60।
0430611ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhணசkhரவாேகாபேஶாபி⁴ைத: ।
0430612ஸாரைஸச ப³லாைகச rhைமrhமthshைய:ஸநkhரைக: ॥ 43.61।
0430621 ஜலபாைத:³ கத³mhைப³ச phலைவச ஜலkhைட: ।
0430622 க²ைக³rhஜலசைரசாnhையrhநாநாரவவி⁴ைத: ॥ 43.62।
0430631 நாநாவrhண:ஸதா³’Shைடரசிதாநி ஸமnhதத: ।
0430632 ஏவmh நாநாவிைத: ◌⁴ Shைபrhவிவிைத⁴ச ஜலாஶைய: ॥ 43.63।
0430641 விவிைத: ◌⁴ பாத³ைப: Nhையth³யாைநrhவிவிைத⁴shததா² ।
0430642 ஜலshத²லசைரைசவ விஹைக³சாrhவதி⁴Sh²ைத: ॥ 43.64।
0430651 ேத³வதாயதைநrhதி³vhைய: ேஶாபி⁴தா ஸா மஹா ।
0430652 தthராshேத ப⁴க³வாnhேத³வshthராshthேலாசந: ॥ 43.65।
0430661 மஹாகாேலதி விkh²யாத:ஸrhவகாமphரத:³ ஶிவ: ।
0430662 ஶிவNhேட³ நர:shநாthவா விதி⁴வthபாபநாஶேந ॥ 43.66।
0430671 ேத³வாnhபிth’nh’mhைசவ ஸnhதrhphய விதி⁴வth³³த: ◌⁴ ।
0430672 க³thவா ஶிவாலயmh பசாthkh’thவா தmh th: phரத³ணmh ॥ 43.67।
0430681 phரவிய ஸmhயேதா ⁴thவா ெதௗ⁴தவாஸா ேதnhth³ய: ।
0430682shநாைந: Shைபshததா² க³nhைத⁴rh⁴ைபrhதீ³ைபச ப⁴khதித: ॥ 43.68।
0430691ைநேவth³ையபஹாைரச கீ³தவாth³ைய: phரத³ண: ।
0430692 த³Nhட³வthphரணிபாைதச nh’thைய:shேதாthைரச ஶŋhகரmh ॥ 43.69।
0430701ஸmhjhய விதி⁴வth³ப⁴khthயா மஹாகாலmh ஸkh’chசி²வmh ।
0430702அவேமத⁴ஸஹshரshய ப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 43.70।
0430711 பாைப:ஸrhைவrhவிநிrhiµkhேதா விமாைந:ஸாrhவகாைக: ।
0430712ஆய thதி³வmh யாதி யthர ஶmhேபா⁴rhநிேகதநmh ॥ 43.71।
0430721 தி³vhயபத⁴ர:மாnhதி³vhயாலŋhகார⁴த: ।
0430722 ⁴ŋhkhேத தthர வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 43.72।
0430731 ஶிவேலாேக iµநிேரShடா² ஜராமரணவrhத: ।
0430732 Nhயயாதி³ஹாயாத: phரவேர ph³ராமேண ேல ॥ 43.73।
0430741 சrhேவதீ³ ப⁴ேவth³விphர:ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³ ।
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0430742 ேயாக³mh பாஶுபதmh phராphய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 43.74।
0430751ஆshேத தthர நதீ³ Nhயா ஶிphரா நாேமதி விதா ।
0430752 தshயாmh shநாதsh விதி⁴வthஸnhதrhphய பிth’ேத³வதா: ॥ 43.75।
0430761ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விமாநவரமாshதி²த: ।
0430762 ⁴ŋhkhேத ப³ஹுவிதா⁴nhேபா⁴கா³nhshவrhக³ேலாேக நேராthதம: ॥ 43.76।
0430771ஆshேத தthைரவ ப⁴க³வாnhேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
0430772 ேகா³விnhத³shவாநாமாெஸௗ ⁴khதிiµkhதிphரேதா³ஹ: ॥ 43.77।
0430781 தmh th³’ShThவா iµkhதிமாphேநாதி thஸphதலஸmhத: ।
0430782 விமாேநநாrhகவrhேணந கிŋhகிணீஜாலமாநா ॥ 43.78।
0430791ஸrhவகாமஸmh’th³ேத⁴ந காமேக³நாshதி²ேரண ச ।
0430792 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhவிShiΝேலாேக மயேத ॥ 43.79।
0430801 ⁴ŋhkhேத ச விவிதா⁴nhகாமாnhநிராதŋhேகா க³தjhவர: ।
0430802ஆ⁴தஸmhphலவmh யாவthஸுப:ஸுப⁴க:³ஸுகீ² ॥ 43.80।
0430811 காேலநாக³thய மதிமாnhph³ராமண:shயாnhமதேல ।
0430812 phரவேர ேயாகி³நாmh ேக³ேஹ ேவத³ஶாshthராrhத²தththவவிth ॥ 43.81।
0430821ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ।
0430822 விkhரமshவாநாமாநmh விShiΝmh தthைரவ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 43.82।
0430831 th³’ShThவா நேரா வா நா வா ப²லmh rhேவாதி³தmh லேப⁴th ।
0430832அnhேய ऽபி தthர திShட²nhதி ேத³வா: ஶkhரேராக³மா: ॥ 43.83।
0430841 மாதரச iµநிேரShடா:²ஸrhவகாமப²லphரதா:³ ।
0430842 th³’ShThவா தாnhவிதி⁴வth³ப⁴khthயா ஸmhjhய phரணிபthய ச ॥ 43.84।
0430851ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா நேரா யாதி thவிShடபmh ।
0430852 ஏவmh ஸா நக³ ரmhயா ராஜmhேஹந பாதா ॥ 43.85।
0430861 நிthேயாthஸவphரiµதி³தா யேத²nhth³ரshயாமராவதீ ।
0430862 ராShடாத³ஶஸmhkhதா ஸுவிshதீrhணசShபதா² ॥ 43.86।
0430871 த⁴iνrhjhயாேகா⁴ஷநிநதா³th³த⁴ஸŋhக³ம⁴தா ।
0430872 விth³யாவth³க³ண⁴யிShடா² ேவத³நிrhேகா⁴ஷநாதி³தா ॥ 43.87।
0430881இதிஹாஸராநி ஶாshthராணி விவிதா⁴நி ச ।
0430882 காvhயாலாபகதா²ைசவ யnhேத ऽஹrhநிஶmh th³விஜா: ॥ 43.88।
0430891 ஏவmh மயா ³Th◌⁴யா ஸா த³யிநீ ஸiµதா³’தா ।
0430892 யshயாmh ராஜாப⁴வthrhவnhth³ரth³mhேநா மஹாமதி: ॥ 43.89।
0440010 ph³ரேமாவாச

brahpur.pdf 209



ph³ரமராண

0440011 தshயாmh ஸ nh’பதி: rhவmh rhவnhராjhயமiνthதமmh ।
0440012 பாலயாமாஸ மதிமாnhphரஜா: thராநிெவௗரஸாnh ॥ 44.1।
0440021ஸthயவாதீ³ மஹாphராjhஞ: ஶூர:ஸrhவ³கர: ।
0440022 மதிமாnhத⁴rhமஸmhபnhந:ஸrhவஶshthரph◌⁴’தாmh வர: ॥ 44.2।
0440031ஸthயவாஶீலவாnhதா³nhத:மாnhபரரஜய: ।
0440032ஆதி³thய இவ ேதேஜாபீ⁴ ைபராவிநேயாவ ॥ 44.3।
0440041 வrhத⁴மாநஸுராசrhய: ஶkhரlhயபராkhரம: ।
0440042 ஶாரேத³nh³வாபா⁴தி லண:ஸமலŋhkh’த: ॥ 44.4।
0440051ஆஹrhதா ஸrhவயjhஞாநாmh ஹயேமதா⁴தி³kh’thததா² ।
0440052 தா³ைநrhயjhைஞshதேபாபி⁴ச தthlhேயா நாshதி ⁴பதி: ॥ 44.5।
0440061ஸுவrhணமணிiµkhதாநாmh க³ஜாவாநாmh ச ⁴பதி: ।
0440062 phரத³ெதௗ³ விphரiµkh²ேயph◌⁴ேயா யாேக³ யாேக³ மஹாத⁴நmh ॥ 44.6।
0440071ஹshthயவரத²iµkh²யாநாmh கmhப³லாநவாஸஸாmh ।
0440072 ரthநாநாmh த⁴நதா⁴nhயாநாமnhதshதshய ந விth³யேத ॥ 44.7।
0440081 ஏவmh ஸrhவத⁴ைநrhkhேதா ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ।
0440082ஸrhவகாமஸmh’th³தா⁴thமா rhவnhராjhயமகNhடகmh ॥ 44.8।
0440091 தshேயயmh மதிthபnhநா ஸrhவேயாேக³வரmh ஹmh ।
0440092 கத²மாராத⁴யிShயா ⁴khதிiµkhதிphரத³mh phர⁴mh ॥ 44.9।
0440101 விசாrhய ஸrhவஶாshthராணி தnhthராNhயாக³மவிshதரmh ।
0440102இதிஹாஸராநி ேவதா³ŋhகா³நி ச ஸrhவஶ: ॥ 44.10।
0440111 த⁴rhமஶாshthராணி ஸrhவாணி நியமாnh’பா⁴தாnh ।
0440112 ேவதா³ŋhகா³நி ச ஶாshthராணி விth³யாshதா²நாநி யாநி ச ॥ 44.11।
0440121³mh ஸmhேஸvhய யthேநந ph³ராமnhேவத³பாரகா³nh ।
0440122ஆதா⁴ய பரமாmh காShடா²mh kh’தkh’thேயா ऽப⁴வthததா³ ॥ 44.12।
0440131ஸmhphராphய பரமmh தththவmh வாஸுேத³வாkh²யமvhயயmh ।
0440132 ph◌⁴ராnhதிjhஞாநாத³தீதsh iµiµு:ஸmhயேதnhth³ய: ॥ 44.13।
0440141 கத²மாராத⁴யிShயா ேத³வேத³வmh ஸநாதநmh ।
0440142 பீதவshthரmh சrhபா³ஹுmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ॥ 44.14।
0440151 வநமாலாvh’ேதாரshகmh பth³மபththராயேதணmh ।
0440152வthேஸார:ஸமாkhதmh iµடாŋhக³த³ேஶாபி⁴தmh ॥ 44.15।
0440161shவராthஸ  நிShkhராnhத உjhஜயிnhயா: phரஜாபதி: ।
0440162 ப³ேலந மஹதா khத:ஸph◌⁴’thய:ஸேராத: ॥ 44.16।
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0440171அiνஜkh³iµsh தmh ஸrhேவ ரதி²ந: ஶshthரபாணய: ।
0440172 ரைத²rhவிமாநஸŋhகாைஶ: பதாகாth◌⁴வஜேஸவிைத: ॥ 44.17।
0440181ஸாதி³நச ததா²ஸrhேவ phராஸேதாமரபாணய: ।
0440182அைவ: பவநஸŋhகாைஶரiνஜkh³iµsh தmh nh’பmh ॥ 44.18।
0440191மவthஸmhப⁴ைவrhமthைதrhவாரண: பrhவேதாபைம: ।
0440192 ஈஷாத³nhைத:ஸதா³ மthைத: phரசNhைட:³ஷShஹாயைந: ॥ 44.19।
0440201 ேஹமகை:ஸபதாைகrhக⁴Nhடாரவவி⁴ைத: ।
0440202அiνஜkh³iµச தmh ஸrhேவ க³ஜth³த⁴விஶாரதா:³ ॥ 44.20।
0440211அஸŋhkh²ேயயாச பாதா³தா த⁴iνShphராஸாபாணய: ।
0440212 தி³vhயமாlhயாmhப³ரத⁴ரா தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநா: ॥ 44.21।
0440221அiνஜkh³iµச தmh ஸrhேவ வாேநா mh’ShடNhட³லா: ।
0440222ஸrhவாshthரஶலா: ஶூரா:ஸதா³ஸŋhkh³ராமலாலஸா: ॥ 44.22।
0440231அnhத:ரநிவாnhய:shthய:ஸrhவா:shவலŋhkh’தா: ।
0440232 பி³mhெபௗ³Shட²சாத³ஶநா:ஸrhவாப⁴ரண⁴தா: ॥ 44.23।
0440241 தி³vhயவshthரத⁴ரா:ஸrhவா தி³vhயமாlhயவி⁴தா: ।
0440242 தி³vhயக³nhதா⁴iνphதாŋhகா:³ ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா: ॥ 44.24।
0440251ஸுமth◌⁴யமாசாேவஷாசாகrhலகாசிதா: ।
0440252 தாmh³லரதiµகா² ரபி⁴ச ஸுரதா: ॥ 44.25।
0440261 யாைநchசாவைச: ஶுph◌⁴ைரrhமணிகாசந⁴ைத: ।
0440262 உபகீ³யமாநாshதா:ஸrhவா கா³யைந:shதிபாட²ைக: ॥ 44.26।
0440271 ேவShதா: ஶshthரஹshைதச பth³மபththராயேத: ।
0440272 ph³ராம:thயா ைவயா அiνஜkh³iµச தmh nh’பmh ॥ 44.27।
0440281 வணிkh³kh³ராமக³:ஸrhேவ நாநாரநிவாந: ।
0440282 த⁴ைந ரthைந:ஸுவrhணச ஸதா³ரா:ஸபchச²தா:³ ॥ 44.28।
0440291அshthரவிkhரயகாைசவ தாmh³லபNhயவிந: ।
0440292 th’ணவிkhரயகாைசவ காShட²விkhரயகாரகா: ॥ 44.29।
0440301 ரŋhேகா³பவிந:ஸrhேவ மாmhஸவிkhரயிணshததா² ।
0440302ைதலவிkhரயகாைசவ வshthரவிkhரயகாshததா² ॥ 44.30।
0440311 ப²லவிkhரயிணைசவ பththரவிkhரயிணshததா² ।
0440312 ததா² ஜவஸஹாராச ரஜகாச ஸஹshரஶ: ॥ 44.31।
0440321 ேகா³பாலா நாபிதாைசவ ததா²nhேய வshthரஸூசகா: ।
0440322 ேமஷபாலாசாஜபாலா mh’க³பாலாச ஹmhஸகா: ॥ 44.32।
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0440331 தா⁴nhயவிkhரயிணைசவ ஸkhவிkhரயிணச ேய ।
0440332³ட³விkhரயிகாைசவ ததா²லவணவிந: ॥ 44.33।
0440341 கா³யநா நrhதகாைசவ ததா² மŋhக³ளபாட²கா: ।
0440342ைஶஷா: கத²காைசவ ராrhத²விஶாரதா:³ ॥ 44.34।
0440351 கவய: காvhயகrhதாேரா நாநாகாvhயவிஶாரதா:³ ।
0440352 விஷkh◌⁴நா கா³டா³ைசவ நாநாரthநபகா: ॥ 44.35।
0440361 vhேயாகாராshதாmhரகாராச காmhshயகாராச ட²கா: ।
0440362 ெகௗஷகாராசிthரகாரா:nhத³காராச பாவகா: ॥ 44.36।
0440371 த³Nhட³காராசாகாரா:ஸுரா⁴ேதாபவிந: ।
0440372 மlhலா ³தாச காயshதா² ேய சாnhேய கrhமகாண: ॥ 44.37।
0440381 தnhவாயா பகாரா வாrhதிகாshைதலபாட²கா: ।
0440382லாவவாshைதthதிகா mh’க³பபவிந: ॥ 44.38।
0440391 க³ஜைவth³யாச ைவth³யாச நரைவth³யாச ேய நரா: ।
0440392 vh’ைவth³யாச ேகா³ைவth³யா ேய சாnhேய ேச²த³தா³ஹகா: ॥ 44.39।
0440401 ஏேத நாக³ரகா:ஸrhேவ ேய சாnhேய நாiνகீrhதிதா: ।
0440402அiνஜkh³iµsh ராஜாநmh ஸமshதரவாந: ॥ 44.40।
0440411 யதா² vhரஜnhதmh பிதரmh kh³ராமாnhதரmh ஸiµthஸுகா: ।
0440412அiνயாnhதி யதா² thராshததா² தmh ேத ऽபி நாக³ரா: ॥ 44.41।
0440421 ஏவmh ஸ nh’பதி:மாnhvh’த:ஸrhைவrhமஹாஜைந: ।
0440422ஹshthயவரத²பாதா³ைதrhஜகா³ம ச ஶைந: ஶைந: ॥ 44.42।
0440431 ஏவmh க³thவா ஸ nh’பதிrhத³ணshேயாத³ேத⁴shதடmh ।
0440432ஸrhைவshைதrhதீ³rhக⁴காேலந ப³லரiνக³த: phர: ◌⁴ ॥ 44.43।
0440441 த³த³rhஶ ஸாக³ரmh ரmhயmh nh’thயnhதவ ச shதி²தmh ।
0440442அேநகஶதஸாஹshைரrhபி⁴ச ஸமாலmh ॥ 44.44।
0440451 நாநாரthநாலயmh rhணmh நாநாphராணிஸமாலmh ।
0440452 வீசீதரŋhக³ப³ஹுலmh மஹாசrhயஸமnhவிதmh ॥ 44.45।
0440461 தீrhத²ராஜmh மஹாஶph³த³மபாரmh ஸுப⁴யŋhகரmh ।
0440462 ேமக⁴vh’nhத³phரதீகாஶமகா³த⁴mh மகராலயmh ॥ 44.46।
0440471 மthshைய:rhைமச ஶŋhைக²ச ஶுkhதிகாநkhரஶŋhபி:◌⁴ ।
0440472 ஶிmhஶுமாைர: கrhகைடச vh’தmh ஸrhைபrhமஹாவிைஷ: ॥ 44.47।
0440481லவேத³mh ஹேர:shதா²நmh ஶயநshய நதீ³பதிmh ।
0440482ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ஸrhவவாசா²ப²லphரத³mh ॥ 44.48।
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0440491அேநகாவrhதக³mhபீ⁴ரmh தா³நவாநாmh ஸமாரயmh ।
0440492அmh’தshயாரணிmh தி³vhயmh ேத³வேயாநிமபாmh பதிmh ॥ 44.49।
0440501 விஶிShடmh ஸrhவ⁴தாநாmh phராணிநாmh வதா⁴ரணmh ।
0440502ஸுபவிthரmh பவிthராmh மŋhக³ளாநாmh ச மŋhக³ளmh ॥ 44.50।
0440511 தீrhதா²நாiµthதமmh தீrhத²மvhயயmh யாத³ஸாmh பதிmh ।
0440512 சnhth³ரvh’th³தி⁴யshேயவ யshய மாநmh phரதிSh²தmh ॥ 44.51।
0440521அேப⁴th³யmh ஸrhவ⁴தாநாmh ேத³வாநாமmh’தாலயmh ।
0440522 உthபthதிshதி²திஸmhஹார-ேஹ⁴தmh ஸநாதநmh ॥ 44.52।
0440531 உபvhயmh ச ஸrhேவஷாmh Nhயmh நத³நதீ³பதிmh ।
0440532 th³’ShThவா தmh nh’பதிேரShேடா² விshமயmh பரமmh க³த: ॥ 44.53।
0440541 நிவாஸமகேராthதthர ேவலாமஸாth³ய ஸாக³mh ।
0440542 Nhேய மேநாஹேர ேத³ேஶ ஸrhவ⁴³ணrhேத ॥ 44.54।
0440551 vh’தmh ஶால: கத³mhைப³ச nhநாைக:³ஸரலth³ைம: ।
0440552 பநைஸrhநாேகலச ப³லrhநாக³ேகஸைர: ॥ 44.55।
0440561 தால: பிphபல: க²rhஜூைரrhநாரŋhைக³rhபீ³ஜரைக: ।
0440562 ஶாலராmhராதைகrhேலாth◌⁴ைரrhப³லrhப³ஹுவாரைக: ॥ 44.56।
0440571 கபிthைத:² கrhணிகாைரச பாடலாேஶாகசmhபைக: ।
0440572 தா³³ைமச தமாலச பாஜாைதshததா²rhஜுைந: ॥ 44.57।
0440581 phராசீநாமலைகrhபி³lhைவ: phயŋh³வடகா²தி³ைர: ।
0440582இŋh³தீ³ஸphதபrhணச அவthதா²க³shthயஜmh³ைக: ॥ 44.58।
0440591 ம⁴ைக: கrhணிகாைரச ப³ஹுவாைர:ஸதிnh³ைக: ।
0440592 பலாஶப³த³ைரrhநீைப:th³த⁴நிmhப³ஶுபா⁴ஜைந: ॥ 44.59।
0440601 வாரைக: ேகாவிதா³ைரச ப⁴lhலாதாமலைகshததா² ।
0440602இதி nhதாலகாŋhேகால: கரைஜ:ஸவிபீ⁴தைக: ॥ 44.60।
0440611ஸஸrhஜம⁴காமrhைய: ஶாlhமேத³வதா³பி: ◌⁴ ।
0440612 ஶாேகா²ட²ைகrhநிmhப³வைட:mhபீ⁴ெகௗShட²ஹதைக: ॥ 44.61।
0440621³kh³³லசnhத³ைநrhvh’ைshதைத²வா³பாடல: ।
0440622 ஜmhபீ³ரகணrhvh’ைshதிnhதி³ரkhதசnhத³ைந: ॥ 44.62।
0440631 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhvh’ைshததா²nhையrhப³ஹுபாத³ைப: ।
0440632 கlhபth³ைமrhநிthயப²ல:ஸrhவrhஸுேமாthகைர: ॥ 44.63।
0440641 நாநாபைதrhதி³vhையrhமthதேகாகிலநாதி³ைத: ।
0440642 மரவரஸŋh⁴Shைட: ஶுகஸாகஸŋhல: ॥ 44.64।
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0440651ஹாைதrhph◌⁴’ŋhக³ராைஜச சாதைகrhப³ஹுthரைக: ।
0440652 வவககாேகால: கலவிŋhைக: கேபாதைக: ॥ 44.65।
0440661 க²ைக³rhநாநாவிைத⁴சாnhைய: ேராthரரmhையrhமேநாஹைர: ।
0440662 Shபிதாkh³ேரஷு vh’ேஷு ஜth³பி⁴சாrhவதி⁴Sh²ைத: ॥ 44.66।
0440671 ேகதகீவநக²Nhைட³ச ஸதா³ Shபத⁴ைர:ைத: ।
0440672 மlhகாnhத³ஸுைமrhதி²காதக³ைரshததா² ॥ 44.67।
0440681டைஜrhபா³ணShைபச அதிiµkhைத:ஸph³ஜைக: ।
0440682 மாலதீகரவீைரச ததா² கத³லகாசைந: ॥ 44.68।
0440691அnhையrhநாநாவிைத: ◌⁴ Shைப:ஸுக³nhைத⁴சாத³rhஶைந: ।
0440692 வேநாth³யாேநாபவநைஜrhநாநாவrhண:ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ॥ 44.69।
0440701 விth³யாத⁴ரக³கீrhண:th³த⁴சாரணேஸவிைத: ।
0440702 க³nhத⁴rhேவாரக³ரோபி⁴rh⁴தாphஸரஸகிnhநைர: ॥ 44.70।
0440711iµநியக³கீrhணrhநாநாஸththவநிேஷவிைத: ।
0440712 mh’ைக:³ ஶாகா²mh’ைக:³mhைஹrhவராஹமஷால: ॥ 44.71।
0440721 ததா²nhைய: kh’Shணஸாராth³ையrhmh’ைக:³ஸrhவthர ேஶாபி⁴ைத: ।
0440722 ஶாrh³லrhதீ³phதமாதŋhைக³shததா²nhையrhவநசாபி:◌⁴ ॥ 44.72।
0440731 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhvh’ைth³யாைநrhநnhத³ேநாபைம: ।
0440732லதா³lhமவிதாைநச விவிைத⁴ச ஜலாஶைய: ॥ 44.73।
0440741ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhண: பth³நீக²Nhட³மNh³ைத: ।
0440742 காத³mhைப³ச phலைவrhஹmhைஸசkhரவாேகாபேஶாபி⁴ைத: ॥ 44.74।
0440751 கமல: ஶதபththைரச கலாைர:iµேதா³thபல: ।
0440752 க²ைக³rhஜலசைரசாnhைய: Shைபrhஜலஸiµth³ப⁴ைவ: ॥ 44.75।
0440761 பrhவைதrhதீ³phதஶிக²ைரசாகnhத³ரமNh³ைத: ।
0440762 நாநாvh’ஸமாகீrhணrhநாநாதா⁴வி⁴ைத: ॥ 44.76।
0440771ஸrhவாசrhயமைய: ஶ ◌்’ŋhைக:³ஸrhவ⁴தாலைய: ஶுைப:◌⁴ ।
0440772ஸrhெவௗஷதி⁴ஸமாkhைதrhவிலசிthரஸாiνபி: ◌⁴ ॥ 44.77।
0440781 ஏவmh ஸrhைவ:ஸiµதி³ைத: ேஶாபி⁴தmh ஸுமேநாஹைர: ।
0440782 த³த³rhஶ ஸ மபால:shதா²நmh thைரேலாkhயதmh ॥ 44.78।
0440791 த³ஶேயாஜநவிshதீrhணmh பசேயாஜநமாயதmh ।
0440792 நாநாசrhயஸமாkhதmh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 44.79।
0450010iµநய ஊ:
0450011 தshnhேthரவேர Nhேய ைவShணேவ ேஷாthதேம ।
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0450012 கிmh தthர phரதிமா rhவmh ந shதி²தா ைவShணவீ phரேபா⁴ ॥ 45.1।
0450021 ேயநாெஸௗ nh’பதிshதthர க³thவா ஸப³லவாஹந: ।
0450022shதா²பயாமாஸ kh’Shணmh ச ராமmh ப⁴th³ராmh ஶுப⁴phரதா³mh ॥ 45.2।
0450031ஸmhஶேயா ேநா மஹாநthர விshமயச ஜக³thபேத ।
0450032 ேராchசா²மேஹ ஸrhவmh ph³ தthகாரணmh ச ந: ॥ 45.3।
0450040 ph³ரேமாவாச
0450041 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh rhவஸmhvh’thதாmh கதா²mh பாபphரஶிநீmh ।
0450042 phரவயா ஸமாேஸந யா ph’Shட: ரா ஹ: ॥ 45.4।
0450051ஸுேமேரா: காசேந ஶ ◌்’ŋhேக³ஸrhவாசrhயஸமnhவிேத ।
0450052th³த⁴விth³யாத⁴ைரrhயை: கிnhநைரபேஶாபி⁴ேத ॥ 45.5।
0450061 ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhைவrhநாைக³ரphஸரஸாmh க³ண: ।
0450062iµநிபி⁴rh³யைக:th³ைத:◌⁴ ெஸௗபrhண:ஸமth³க³ண: ॥ 45.6।
0450071அnhையrhேத³வாலைய:ஸாth◌⁴ைய: கயபாth³ைய: phரேஜவைர: ।
0450072 வாலகி²lhயாதி³பி⁴ைசவ ேஶாபி⁴ேத ஸுமேநாஹேர ॥ 45.7।
0450081 கrhணிகாரவைநrhதி³vhைய:ஸrhவrhஸுேமாthகைர: ।
0450082 ஜாதபphரதீகாைஶrh⁴ேத ஸூrhயஸnhநிைப:◌⁴ ॥ 45.8।
0450091அnhையச ப³ஹுபி⁴rhvh’ை: ஶாலதாலாதி³பி⁴rhவைந: ।
0450092 nhநாகா³ேஶாகஸரல-nhயkh³ேராதா⁴mhராதகாrhஜுைந: ॥ 45.9।
0450101 பாஜாதாmhரக²தி³ர-நீபபி³lhவகத³mhப³ைக: ।
0450102 த⁴வகா²தி³ரபாலாஶ-ஶீrhஷாமலகதிnh³ைக: ॥ 45.10।
0450111 நாŋhக³ேகாலப³ல-ேலாth◌⁴ரதா³³மதா³ைக: ।
0450112ஸrhைஜச கrhணshதக³ைர: ஶிஶி⁴rhஜவநிmhப³ைக: ॥ 45.11।
0450121அnhையச காசைநைசவ ப²லபா⁴ைரச நாைத: ।
0450122 நாநாஸுமக³nhதா⁴Th◌⁴ையrh⁴ேத Shபபாத³ைப: ॥ 45.12।
0450131 மாலதீதி²காமlh-nhத³பா³ணNhடைக: ।
0450132 பாடலாக³shthயடஜ-மnhதா³ரஸுமாதி³பி: ◌⁴ ॥ 45.13।
0450141அnhையச விவிைத: ◌⁴ Shைபrhமநஸ: phதிதா³யைக: ।
0450142 நாநாவிஹக³ஸŋhைக⁴ச ஜth³பி⁴rhம⁴ரshவைர: ॥ 45.14।
0450151 mhshேகாகிலைதrhதி³vhையrhமthதப³rhணநாதி³ைத: ।
0450152 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhvh’ை: Shைபrhநாநாவிைத⁴shததா² ॥ 45.15।
0450161 க²ைக³rhநாநாவிைத⁴ைசவ ேஶாபி⁴ேத ஸுரேஸவிேத ।
0450162 தthர shதி²தmh ஜக³nhநாத²mh ஜக³thshரShடாரமvhயயmh ॥ 45.16।
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0450171ஸrhவேலாகவிதா⁴தாரmh வாஸுேத³வாkh²யமvhயயmh ।
0450172 phரணmhய ஶிரஸா ேத³வீ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
0450173 பphரchேச²மmh மஹாphரநmh பth³மஜா தமiνthதமmh ॥ 45.17।
0450180வாச
0450181 ph³ thவmh ஸrhவேலாேகஶ ஸmhஶயmh ேம ’தி³shதி²தmh ।
0450182 மrhthயேலாேக மஹாசrhேய கrhம⁴ெமௗ ஸு³rhலேப⁴ ॥ 45.18।
0450191 ேலாப⁴ேமாஹkh³ரஹkh³ரshேத காமkhேராத⁴மஹாrhணேவ ।
0450192 ேயந iµchேயத ேத³ேவஶ அshமாthஸmhஸாரஸாக³ராth ॥ 45.19।
0450201ஆசவ ஸrhவேத³ேவஶ phரணதாmh யதி³ மnhயேஸ ।
0450202 thவth³’ேத நாshதி ேலாேக ऽshnhவkhதா ஸmhஶயநிrhணேய ॥ 45.20।
0450210 ph³ரேமாவாச
0450211 thைவவmh வசநmh தshயா ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
0450212 phேராவாச பரயா phthயா பரmh ஸாராmh’ேதாபமmh ॥ 45.21।
0450220ப⁴க³வாiνவாச
0450221ஸுேகா²பாshய:ஸுஸாth◌⁴யச ऽபி⁴ராமச ஸுஸthப²ல: ।
0450222ஆshேத தீrhத²வேர ேத³வி விkh²யாத: ேஷாthதம: ॥ 45.22।
0450231 ந ேதந ஸth³’ஶ: கசிththஷு ேலாேகஷு விth³யேத ।
0450232 கீrhதநாth³யshய ேத³ேவஶி iµchயேத ஸrhவபாதைக: ॥ 45.23।
0450241 ந விjhஞாேதா ऽமைர:ஸrhைவrhந ைத³thையrhந ச தா³நைவ: ।
0450242 மchயாth³ையrhiµநிவைரrhேகா³பிதmh ேம வராநேந ॥ 45.24।
0450251 தthேத ऽஹmh ஸmhphரவயா தீrhத²ராஜmh ச ஸாmhphரதmh ।
0450252 பா⁴ேவைநேகந ஸுேராணி ஶ ◌்’iΝShவ வரவrhணிநி ॥ 45.25।
0450261ஆthகlhேப ஸiµthபnhேந நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ।
0450262 phரநா ேத³வக³nhத⁴rhவ-ைத³thயவிth³யாத⁴ேராரகா:³ ॥ 45.26।
0450271 தேமா⁴தத³mh ஸrhவmh ந phராjhஞாயத கிசந ।
0450272 தshஜாக³rhதி ⁴தாthமா பரமாthமா ஜக³th³³: ॥ 45.27।
0450281மாmhshthrhதிkh’th³ேத³ேவா ஜக³thகrhதா மேஹவர: ।
0450282 வாஸுேத³ேவதி விkh²யாேதா ேயாகா³thமா ஹவர: ॥ 45.28।
0450291 ேஸா ऽsh’ஜth³ேயாக³நிth³ராnhேத நாph◌⁴யmhேபா⁴ஹமth◌⁴யக³mh ।
0450292 பth³மேகஶரஸŋhகாஶmh ph³ரமாணmh ⁴தமvhயயmh ॥ 45.29।
0450301 தாth³’kh³⁴தshதேதா ph³ரமா ஸrhவேலாகமேஹவர: ।
0450302 பச⁴தஸமாkhதmh sh’ஜேத ச ஶைந: ஶைந: ॥ 45.30।
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0450311 மாthராேயாநீநி ⁴தாநி sh²லஸூமாணி யாநி ச ।
0450312 சrhவிதா⁴நி ஸrhவாணி shதா²வராணி சராணி ச ॥ 45.31।
0450321 தத: phரஜாபதிrhph³ரமா சkhேர ஸrhவmh சராசரmh ।
0450322ஸசிnhthய மநஸாthமாநmh ஸஸrhஜ விவிதா: ◌⁴ phரஜா: ॥ 45.32।
0450331 மchயாதீ³nhiµநீnhஸrhவாnhேத³வாஸுரபிth’நபி ।
0450332 யவிth³யாத⁴ராmhசாnhயாnhக³ŋhகா³th³யா:ஸதshததா² ॥ 45.33।
0450341 நரவாநரmhஹாmhச விவிதா⁴mhச விஹŋhக³மாnh ।
0450342 ஜராநNhட³ஜாnhேத³வி shேவத³ேஜாth³ேப⁴த³ஜாmhshததா² ॥ 45.34।
0450351 ph³ரம thரmh ததா²ைவயmh ஶூth³ரmh ைசவ சShடயmh ।
0450352அnhthயஜாதாmhச mhேலchசா²mhச ஸஸrhஜ விவிதா⁴nhph’த²kh ॥ 45.35।
0450361 யthகிசிjhவஸmhjhஞmh  th’ண³lhமபிபீகmh ।
0450362 ph³ரமா ⁴thவா ஜக³thஸrhவmh நிrhமேம ஸ சராசரmh ॥ 45.36।
0450371 த³ŋhேக³ ததா²thமாநmh ஸசிnhthய ஷmh shவயmh ।
0450372 வாேம ைசவ  நாmh ஸ th³விதா⁴ ⁴தமகlhபயth ॥ 45.37।
0450381 தத: phரph◌⁴’தி ேலாேக ऽshnhphரஜா ைம²நஸmhப⁴வா: ।
0450382அத⁴ேமாthதமமth◌⁴யாச மம ேthராணி யாநி ச ॥ 45.38।
0450391 ஏவmh ஸசிnhthய ேத³ேவா ऽெஸௗ ரா ஸலேயாநிஜ: ।
0450392 ஜகா³ம th◌⁴யாநமாshதா²ய வாஸுேத³வாthகாmh தiνmh ॥ 45.39।
0450401 th◌⁴யாநமாthேரண ேத³ேவந shவயேமவ ஜநாrhத³ந: ।
0450402 தshnhேண ஸiµthபnhந:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ॥ 45.40।
0450411ஸஹshரஶீrhஷா ஷ: Nhட³கநிேப⁴ண: ।
0450412ஸலth◌⁴வாnhதேமகா⁴ப: ◌⁴ மாவthஸலண: ॥ 45.41।
0450421அபயthஸஹஸா தmh  ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ: ।
0450422ஆஸைநரrhkh◌⁴யபாth³ையச அைதரபி⁴நnhth³ய ச ॥ 45.42।
0450431 Shடாவ பரைம:shேதாthைரrhவிசி:ஸுஸமாத: ।
0450432 தேதா ऽஹiµkhதவாnhேத³வmh ph³ரமாணmh கமேலாth³ப⁴வmh ।
0450433 காரணmh வத³ மாmh தாத மம th◌⁴யாநshய ஸாmhphரதmh ॥ 45.43।
0450440 ph³ரேமாவாச
0450441 ஜக³th³தி⁴தாய ேத³ேவஶ மrhthயேலாைகச ³rhலப⁴mh ।
0450442shவrhக³th³வாரshய மாrhகா³ணி யjhஞதா³நvhரதாநி ச ॥ 45.44।
0450451 ேயாக:³ஸthயmh தப: ரth³தா⁴ தீrhதா²நி விவிதா⁴நி ச ।
0450452 விஹாய ஸrhவேமேதஷாmh ஸுக²mh தthஸாத⁴நmh வத³ ॥ 45.45।
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0450461shதா²நmh ஜக³thபேத மயாiµthkh’Shடmh ச ய³chயேத ।
0450462ஸrhேவஷாiµthதமmh shதா²நmh ph³ ேம ேஷாthதம ॥ 45.46।
0450471 விதா⁴rhவசநmh thவா தேதா ऽஹmh phேராkhதவாnhphேய ।
0450472 ஶ ◌்’iΝ ph³ரமnhphரவயா நிrhமலmh ⁴வி ³rhலப⁴mh ॥ 45.47।
0450481 உthதமmh ஸrhவேthராmh த⁴nhயmh ஸmhஸாரதாரணmh ।
0450482 ேகா³ph³ராமணதmh Nhயmh சாrhவrhNhயஸுேகா²த³யmh ॥ 45.48।
0450491 ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ।
0450492 மஹாNhயmh  ஸrhேவஷாmh th³தி⁴த³mh ைவ பிதாமேஹ ॥ 45.49।
0450501 தshமாதா³thஸiµthபnhநmh தீrhத²ராஜmh ஸநாதநmh ।
0450502 விkh²யாதmh பரமmh ேthரmh சrhக³நிேஷவிதmh ॥ 45.50।
0450511ஸrhேவஷாேமவ ேத³வாநாmh’mh ph³ரமசாmh ।
0450512ைத³thயதா³நவth³தா⁴நாmh க³nhத⁴rhேவாரக³ரஸாmh ॥ 45.51।
0450521 நாக³விth³யாத⁴ராmh ச shதா²வரshய சரshய ச ।
0450522 உthதம: ேஷா யshமாthதshமாthஸ ேஷாthதம: ॥ 45.52।
0450531 த³ணshேயாத³ேத⁴shதீேர nhயkh³ேராேதா⁴ யthர திShட²தி ।
0450532 த³ஶேயாஜநவிshதீrhணmh ேthரmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 45.53।
0450541 யsh கlhேப ஸiµthபnhேந மஹ³lhகாநிப³rhஹேண ।
0450542 விநாஶmh ைநவமph◌⁴ேயதி shவயmh தthைரவமாshதி²த: ॥ 45.54।
0450551 th³’Shடமாthேர வேட தshmhசா²யாமாkhரmhய சாஸkh’th ।
0450552 ph³ரமஹthயாthphரiµchேயத பாேபShவnhேயஷு கா கதா² ॥ 45.55।
0450561 phரத³ kh’தா ையsh நமshகாரச ஜnhபி:◌⁴ ।
0450562ஸrhேவ வி⁴தபாphமாநshேத க³தா: ேகஶவாலயmh ॥ 45.56।
0450571 nhயkh³ேராத⁴shேயாthதேர கிசிth³த³ேண ேகஶவshய  ।
0450572 phராஸாத³shதthர திShேட²th பத³mh த⁴rhமமயmh  தth ॥ 45.57।
0450581 phரதிமாmh தthர ைவ th³’ShThவா shவயmh ேத³ேவந நிrhதாmh ।
0450582அநாயாேஸந ைவ யாnhதி ⁴வநmh ேம தேதா நரா: ॥ 45.58।
0450591 க³chச²மாநாmhsh தாnhphேரய ஏகதா³ த⁴rhமராThphேய ।
0450592 மத³nhதிகமiνphராphய phரணmhய ஶிரஸாph³ரவீth ॥ 45.59।
0450600 யம உவாச
0450601 நமshேத ப⁴க³வnhேத³வ ேலாகநாத² ஜக³thபேத ।
0450602ேராத³வாநmh ேத³வmh ேஶஷேபா⁴கா³iνஶாயிநmh ॥ 45.60।
0450611 வரmh வேரNhயmh வரத³mh கrhதாரமkh’தmh phர⁴mh ।
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0450612 விேவவரமஜmh விShiΝmh ஸrhவjhஞமபராதmh ॥ 45.61।
0450621 நீேலாthபலத³லயாமmh Nhட³கநிேப⁴ணmh ।
0450622ஸrhவjhஞmh நிrh³ணmh ஶாnhதmh ஜக³th³தா⁴தாரமvhயயmh ॥ 45.62।
0450631ஸrhவேலாகவிதா⁴தாரmh ஸrhவேலாகஸுகா²வஹmh ।
0450632 ராணmh ஷmh ேவth³யmh vhயkhதாvhயkhதmh ஸநாதநmh ॥ 45.63।
0450641 பராவராmh shரShடாரmh ேலாகநாத²mh ஜக³th³³mh ।
0450642வthேஸாரshகஸmhkhதmh வநமாலாவி⁴தmh ॥ 45.64।
0450651 பீதவshthரmh சrhபா³ஹுmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ।
0450652ஹாரேகரஸmhkhதmh iµடாŋhக³த³தா⁴ணmh ॥ 45.65।
0450661ஸrhவலணஸmhrhணmh ஸrhேவnhth³யவிவrhதmh ।
0450662டshத²மசலmh ஸூமmh jhேயாதீபmh ஸநாதநmh ॥ 45.66।
0450671 பா⁴வாபா⁴வவிநிrhiµkhதmh vhயாபிநmh phரkh’ேத: பரmh ।
0450672 நமshயா ஜக³nhநாத²வரmh ஸுக²த³mh phர⁴mh ॥ 45.67।
0450681இthேயவmh த⁴rhமராஜsh ரா nhயkh³ேராத⁴ஸnhநிெதௗ⁴ ।
0450682shthவா நாநாவிைத: ◌⁴ shேதாthைர: phரமமகேராthததா³ ॥ 45.68।
0450691 தmh th³’ShThவா  மஹாபா⁴ேக³ phரணதmh phராஜshதி²தmh ।
0450692shேதாthரshய காரணmh ேத³வி ph’Shடவாநஹமnhதகmh ॥ 45.69।
0450701ைவவshவத மஹாபா³ேஹா ஸrhவேத³ேவாthதேமா ய ।
0450702 கிமrhத²mh shதவாnhமாmh thவmh ஸŋhேபாthதth³ph³ரவீ ேம ॥ 45.70।
0450710 த⁴rhமராஜ உவாச
0450711அshnhநாயதேந Nhேய விkh²யாேத ேஷாthதேம ।
0450712இnhth³ரநீலமயீ ேரShடா² phரதிமா ஸாrhவகாகீ ॥ 45.71।
0450721 தாmh th³’ShThவா Nhட³கா பா⁴ேவைநேகந ரth³த⁴யா ।
0450722 ேவதாkh²யmh ப⁴வநmh யாnhதி நிShகாமாைசவ மாநவா: ॥ 45.72।
0450731அத: கrhmh ந ஶkhேநா vhயாபாரமஸூத³ந ।
0450732 phரத³ஸுமஹாேத³வ ஸmhஹர phரதிமாmh விேபா⁴ ॥ 45.73।
0450741 thவா ைவவshவதshையதth³வாkhயேமத³வாச ஹ ।
0450742 யம தாmh ேகா³பயிShயா கதாபி:◌⁴ ஸமnhதத: ॥ 45.74।
0450751 தத:ஸா phரதிமா ேத³வி வlhபி⁴rhேகா³பிதா மயா ।
0450752 யதா² தthர ந பயnhதி மiνஜா:shவrhக³காŋhண: ॥ 45.75।
0450761 phரchசா²th³ய வlhைகrhேத³வி ஜாதபபchச²ைத:³ ।
0450762 யமmh phரshதா²பயாமாஸ shவாmh mh த³mh தி³ஶmh ॥ 45.76।
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0450770 ph³ரேமாவாச
0450771phதாயாmh phரதிமாயாmh  இnhth³ரநீலshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0450772 தshnhேthரவேர Nhேய விkh²யாேத ேஷாthதேம ॥ 45.77।
0450781 ேயா ⁴தshதthர vh’thதாnhேதா ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
0450782 தmh ஸrhவmh கத²யாமாஸ ஸ தshைய ப⁴க³வாnhரா ॥ 45.78।
0450791இnhth³ரth³mhநshய க³மநmh ேthரஸnhத³rhஶநmh ததா² ।
0450792 ேthரshய வrhணநmh ைசவ phராஸாத³கரணmh ததா² ॥ 45.79।
0450801ஹயேமத⁴shய யஜநmh shவphநத³rhஶநேமவ ச ।
0450802லவணshேயாத³ேத⁴shதீேர காShட²shய த³rhஶநmh ததா² ॥ 45.80।
0450811 த³rhஶநmh வாஸுேத³வshய ஶிlhபிராஜshய ச th³விஜா: ।
0450812 நிrhமாணmh phரதிமாயாsh யதா²வrhணmh விேஶஷத: ॥ 45.81।
0450821shதா²பநmh ைசவ ஸrhேவஷாmh phராஸாேத³ ⁴வேநாthதேம ।
0450822 யாthராகாேல ச விphேரnhth³ரா: கlhபஸŋhகீrhதநmh ததா² ॥ 45.82।
0450831 மாrhகNhேட³யshய சதmh shதா²பநmh ஶŋhகரshய ச ।
0450832 பசதீrhத²shய மாஹாthmhயmh த³rhஶநmh ஶூலபாணிந: ॥ 45.83।
0450841 வடshய த³rhஶநmh ைசவ vhShmh தshய ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0450842 த³rhஶநmh ப³லேத³வshய kh’Shணshய ச விேஶஷத: ॥ 45.84।
0450851ஸுப⁴th³ராயாச தthைரவ மாஹாthmhயmh ைசவ ஸrhவஶ: ।
0450852 த³rhஶநmh நரmhஹshய vhShஸŋhகீrhதநmh ததா² ॥ 45.85।
0450861அநnhதவாஸுேத³வshய த³rhஶநmh ³ணகீrhதநmh ।
0450862 ேவதமாத⁴வமாஹாthmhயmh shவrhக³th³வாரshய த³rhஶநmh ॥ 45.86।
0450871 உத³ேத⁴rhத³rhஶநmh ைசவ shநாநmh தrhபணேமவ ச ।
0450872ஸiµth³ரshநாநமாஹாthmhயnhth³ரth³mhநshய ச th³விஜா: ॥ 45.87।
0450881 பசதீrhத²ப²லmh ைசவ மஹாjhேயShட²mh தைத²வ ச ।
0450882shதா²நmh kh’Shணshய ஹந: பrhவயாthராப²லmh ததா² ॥ 45.88।
0450891 வrhணநmh விShiΝேலாகshய ேthரshய ச ந: ந: ।
0450892 rhவmh கதி²தவாnhஸrhவmh தshைய ஸ ேஷாthதம: ॥ 45.89।
0460010iµநய ஊ:
0460011 ேராchசா²மேஹ ேத³வ கதா²ேஶஷmh மபேத: ।
0460012 தshnhேthரவேர க³thவா கிmh சகார நராதி⁴ப: ॥ 46.1।
0460020 ph³ரேமாவாச
0460021 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயா ஸமாஸத: ।
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0460022 ேthரஸnhத³rhஶநmh ைசவ kh’thயmh தshய ச ⁴பேத: ॥ 46.2।
0460031 க³thவா தthர மபால: ேthேர thைரேலாkhயவிேத ।
0460032 த³த³rhஶ ரமணீயாநி shதா²நாநி ஸதshததா² ॥ 46.3।
0460041 நதீ³ தthர மஹாNhயா விnhth◌⁴யபாத³விநிrhக³தா ।
0460042shவிththேராபேலதி விkh²யாதா ஸrhவபாபஹரா ஶிவா ॥ 46.4।
0460051 க³ŋhகா³lhயா மஹாshேராதா த³rhணவகா³நீ ।
0460052 மஹாநதீ³தி நாmhநா ஸா Nhயேதாயா ஸth³வரா ॥ 46.5।
0460061 த³ணshேயாத³ேத⁴rhக³rhப⁴mh ேஶாபி⁴தா ।
0460062 உப⁴ேயாshதடேயாrhயshயா kh³ராமாச நக³ராணி ச ॥ 46.6।
0460071 th³’யnhேத iµநிஶாrh³லா:ஸுஸshயா:ஸுமேநாஹரா: ।
0460072’ShடShடஜநாகீrh வshthராலŋhகார⁴தா: ॥ 46.7।
0460081 ph³ராம:thயா ைவயா: ஶூth³ராshதthர ph’த²khph’த²kh ।
0460082shவத⁴rhமநிரதா: ஶாnhதா th³’யnhேத ஶுப⁴ல: ॥ 46.8।
0460091 தாmh³லrhணவத³நா மாலாதா³மவி⁴தா: ।
0460092 ேவத³rhணiµகா² விphரா:ஸஷட³ŋhக³பத³khரமா: ॥ 46.9।
0460101அkh³நிேஹாthரரதா: ேகசிthேகசிெதௗ³பாஸநkhயா: ।
0460102ஸrhவஶாshthராrhத²ஶலா யjhவாேநா ⁴த³: ॥ 46.10।
0460111 சthவாேர ராஜமாrhேக³ஷு வேநஷூபவேநஷு ச ।
0460112ஸபா⁴மNhட³லஹrhmhேயஷு ேத³வதாயதேநஷு ச ॥ 46.11।
0460121இதிஹாஸராநி ேவதா:³ஸாŋhகா:³ஸுல: ।
0460122 காvhயஶாshthரகதா²shதthர யnhேத ச மஹாஜைந: ॥ 46.12।
0460131shthயshதth³ேத³ஶவாnhேயா பெயௗவநக³rhவிதா: ।
0460132ஸmhrhணலேேபதா விshதீrhணேராணிமNhட³லா: ॥ 46.13।
0460141ஸேராஹiµகா:² யாமா: ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா: ।
0460142 பீேநாnhநதshதநா:ஸrhவா:ஸmh’th³th◌⁴யா சாத³rhஶநா: ॥ 46.14।
0460151 ெஸௗவrhணவலயாkhராnhதா தி³vhையrhவshthைரரலŋhkh’தா: ।
0460152 கத³க³rhப⁴ஸŋhகாஶா: பth³மகிஜlhகஸphரபா: ◌⁴ ॥ 46.15।
0460161 பி³mhபா³த⁴ரடா: காnhதா: கrhnhதாயதேலாசநா: ।
0460162ஸுiµகா²சாேகஶாச ஹாவபா⁴வாவநாதா: ॥ 46.16।
0460171 காசிthபth³மபலாஶாய: காசிதி³nhதீ³வேர: ।
0460172 விth³th³விshபShடத³ஶநாshதnhவŋhkh³யச ததா²பரா: ॥ 46.17।
0460181லாலகஸmhkhதா:மnhேதந விராதா: ।
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0460182 kh³வாப⁴ரணஸmhkhதா மாlhயதா³மவி⁴தா: ॥ 46.18।
0460191Nhட³ல ரthநஸmhkhைத: கrhணைரrhமேநாஹைர: ।
0460192 ேத³வேயாthphரதீகாஶா th³’யnhேத ஶுப⁴ல: ॥ 46.19।
0460201 தி³vhயகீ³தவைரrhத⁴nhைய: khட³மாநா வராŋhக³நா: ।
0460202 வீேவiΝmh’த³ŋhைக³ச பணைவைசவ ேகா³iµைக:² ॥ 46.20।
0460211 ஶŋhக²³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ைஷrhநாநாவாth³ையrhமேநாஹைர: ।
0460212 khட³nhthயshதா:ஸதா³’Shடா விலாnhய: பரshபரmh ॥ 46.21।
0460221 ஏவமாதி³ ததா²ேநக-கீ³தவாth³யவிஶாரதா:³ ।
0460222 தி³வா ராthெரௗ ஸமாkhதா: காேமாnhமthதா வராŋhக³நா: ॥ 46.22।
0460231 பி⁴ுைவகா²நைஸ:th³ைத: ◌⁴ shநாதைகrhph³ரமசாபி: ◌⁴ ।
0460232 மnhthரth³ைத⁴shதப:th³ைத⁴rhயjhஞth³ைத⁴rhநிேஷவிதmh ॥ 46.23।
0460241இthேயவmh த³th³’ேஶ ராஜா ேthரmh பரமேஶாப⁴நmh ।
0460242அthைரவாராத⁴யிShயா ப⁴க³வnhதmh ஸநாதநmh ॥ 46.24।
0460251 ஜக³th³³mh பரmh ேத³வmh பரmh பாரmh பரmh பத³mh ।
0460252ஸrhேவவேரவரmh விShiΝமநnhதமபராதmh ॥ 46.25।
0460261இத³mh தnhமாநஸmh தீrhத²mh jhஞாதmh ேம ேஷாthதமmh ।
0460262 கlhபvh’ோ மஹாகாேயா nhயkh³ேராேதா⁴ யthர திShட²தி ॥ 46.26।
0460271 phரதிமா ேசnhth³ரநீலாkh²யா shவயmh ேத³ேவந ேகா³பிதா ।
0460272 ந சாthர th³’யேத சாnhயா phரதிமா ைவShணவீ ஶுபா⁴ ॥ 46.27।
0460281 ததா² யthநmh கShயா யதா² ேத³ேவா ஜக³thபதி: ।
0460282 phரthயmh மம சாph◌⁴ேயதி விShiΝ:ஸthயபராkhரம: ॥ 46.28।
0460291 யjhைஞrhதா³ைநshதேபாபி⁴ச ேஹாைமrhth◌⁴யாைநshததா²rhசைந: ।
0460292 உபவாைஸச விதி⁴வchசேரயmh vhரதiµthதமmh ॥ 46.29।
0460301அநnhயமநஸா ைசவ தnhமநா நாnhயமாநஸ: ।
0460302 விShNhவாயதநவிnhயாேஸ phராரmhப⁴mh ச கேராmhயஹmh ॥ 46.30।
0470010 ph³ரேமாவாச
0470011 ஏவmh ஸ ph’தி²வீபாலசிnhதயிthவா th³விேஜாthதமா: ।
0470012 phராஸாதா³rhத²mh ஹேரshதthர phராரmhப⁴மகேராthததா³ ॥ 47.1।
0470021ஆநாyhய க³ணகாnhஸrhவாநாசாrhயாஶாshthரபாரகா³nh ।
0470022 ⁴mh ஸmhேஶாth◌⁴ய யthேநந ராஜா  பரயா iµதா³ ॥ 47.2।
0470031 ph³ராமணrhjhஞாநஸmhபnhைநrhேவத³ஶாshthராrhத²பாரைக:³ ।
0470032அமாthையrhமnhthபி⁴ைசவ வாshவிth³யாவிஶாரைத:³ ॥ 47.3।
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0470041ைத:ஸாrhத⁴mh ஸ ஸமாேலாchய ஸுiµஹூrhேத ஶுேப⁴ தி³ேந ।
0470042ஸுசnhth³ரதாராஸmhேயாேக³ kh³ரஹாiνlhயஸmhேத ॥ 47.4।
0470051 ஜயமŋhக³ளஶph³ைத³ச நாநாவாth³ையrhமேநாஹைர: ।
0470052 ேவதா³th◌⁴யயநநிrhேகா⁴ைஷrhகீ³ைத:ஸும⁴ரshவைர: ॥ 47.5।
0470061 Shபலாஜாைதrhக³nhைத: ◌⁴ rhணmhைப: ◌⁴ ஸதீ³பைக: ।
0470062 த³தா³வrhkh◌⁴யmh தேதா ராஜா ரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ॥ 47.6।
0470071 த³ththைவவமrhkh◌⁴யmh விதி⁴வதா³நாyhய ஸ மபதி: ।
0470072 கŋhகா³தி⁴பதிmh ஶூரiµthகலாதி⁴பதிmh ததா² ।
0470073 ேகாஶலாதி⁴பதிmh ைசவ தாiνவாச ததா³ nh’ப: ॥ 47.7।
0470080 ராேஜாவாச
0470081 க³chச²th◌⁴வmh ஸதா:ஸrhேவ ஶிலாrhேத²ஸுஸமாதா: ।
0470082 kh³’thவா ஶிlhபிiµkh²யாmhச ஶிலாகrhமவிஶாரதா³nh ॥ 47.8।
0470091 விnhth◌⁴யாசலmh ஸுவிshதீrhணmh ப³ஹுகnhத³ரேஶாபி⁴தmh ।
0470092 நிphய ஸrhவஸாநி chேச²த³யிthவா ஶிலா: ஶுபா: ◌⁴ ।
0470093ஸmhவாயnhதாmh ச ஶகைடrhெநௗகாபி⁴rhமா விலmhப³த² ॥ 47.9।
0470100 ph³ரேமாவாச
0470101 ஏவmh க³nhmh ஸமாதி³ய தாnhnh’பாnhஸ மபதி: ।
0470102 நேரவாph³ரவீth³வாkhயmh ஸாமாthயாnhஸேராதாnh ॥ 47.10।
0470110 ராேஜாவாச
0470111 க³chச²nh ³தா:ஸrhவthர மமாjhஞாmh phரவத³nh ைவ ।
0470112 யthர திShட²nhதி ராஜாந: ph’தி²vhயாmh தாnhஸுஶீkh◌⁴ரகா:³ ॥ 47.11।
0470121ஹshthயவரத²பாதா³ைத:ஸாமாthைய:ஸேராைத: ।
0470122 க³chச²த ஸதா:ஸrhவ இnhth³ரth³mhநshய ஶாஸநாth ॥ 47.12।
0470130 ph³ரேமாவாச
0470131 ஏவmh ³தா:ஸமாjhஞாதா ராjhஞா ேதந மஹாthமநா ।
0470132 க³thவா ததா³ nh’பாrhவசநmh தshய ⁴பேத: ॥ 47.13।
0470141 thவா  ேத ததா²ஸrhேவ ³தாநாmh வசநmh nh’பா: ।
0470142ஆஜkh³iµshthவதா:ஸrhேவ shவைஸnhைய: பவாதா: ॥ 47.14।
0470151 ேய nh’பா:ஸrhவதி³kh³பா⁴ேக³ ேய ச த³ணத:shதி²தா: ।
0470152 பசிமாயாmh shதி²தா ேய ச உthதராபத²ஸmhshதி²தா: ॥ 47.15।
0470161 phரthயnhதவாேநா ேய ऽபி ேய ச ஸnhநிதி⁴வாந: ।
0470162 பாrhவதீயாச ேய ேகசிthததா² th³வீபநிவாந: ॥ 47.16।
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0470171 ரைத²rhநாைக:³ பதா³ைதச வாபி⁴rhத⁴நவிshதைர: ।
0470172ஸmhphராphதா ப³ஹுேஶா விphரா: thேவnhth³ரth³mhநஶாஸநmh ॥ 47.17।
0470181 தாநாக³தாnhnh’பாnhth³’ShThவா ஸாமாthயாnhஸேராதாnh ।
0470182 phேராவாச ராஜா ’Shடாthமா காrhயiµth³தி³ய ஸாத³ரmh ॥ 47.18।
0470190 ராேஜாவாச
0470191 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh nh’பஶாrh³லா யதா² கிசிth³ph³ரவீmhயஹmh ।
0470192அshnhேthரவேர Nhேய ⁴khதிiµkhதிphரேத³ ஶிேவ ॥ 47.19।
0470201ஹயேமத⁴mh மஹாயjhஞmh phராஸாத³mh ைசவ ைவShணவmh ।
0470202 கத²mh ஶkhேநாmhயஹmh கrhதி சிnhதாலmh மந: ॥ 47.20।
0470211 ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸுஸஹாையsh ஸrhவேமதthகேராmhயஹmh ।
0470212 யதி³யmh ஸஹாயா ேம ப⁴வth◌⁴வmh nh’பஸthதமா: ॥ 47.21।
0470220 ph³ரேமாவாச
0470221இthேயவmh வத³மாநshய ராஜராஜshய தீ⁴மத: ।
0470222ஸrhேவ phரiµதி³தா ’Shடா ⁴பாshேத தshய ஶாஸநாth ॥ 47.22।
0470231 வvh’ஷுrhத⁴நரthைநச ஸுவrhணமணிெமௗkhதிைக: ।
0470232 கmhப³லாநரthைநச ராŋhகவாshதரண: ஶுைப:◌⁴ ॥ 47.23।
0470241 வjhரைவ³rhயமாணிkhைய: பth³மராேக³nhth³ரநீலைக: ।
0470242 க³ைஜரைவrhத⁴ைநசாnhைய ரைத²ைசவ கேரiΝபி:◌⁴ ॥ 47.24।
0470251அஸŋhkh²ேயையrhப³ஹுவிைத⁴rhth³ரvhையchசாவைசshததா² ।
0470252 ஶாvhயைவைசவ மாஷiµth³க³திலshததா² ॥ 47.25।
0470261th³தா⁴rhத²சணைகைசவ ேகா³⁴ைமrhமஸுராதி³பி: ◌⁴ ।
0470262 யாமாைகrhம⁴ைகைசவ நீவாைர:ஸலthத²ைக: ॥ 47.26।
0470271அnhையச விவிைத⁴rhதா⁴nhையrhkh³ராmhயாரNhைய:ஸஹshரஶ: ।
0470272 ப³ஹுதா⁴nhயஸஹshராmh தNh³லாநாmh ச ராஶிபி: ◌⁴ ॥ 47.27।
0470281 க³vhயshய ஹவிஷ:mhைப: ◌⁴ ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
0470282 ததா²nhையrhவிவிைத⁴rhth³ரvhையrhப⁴யேபா⁴jhயாiνேலபைந: ॥ 47.28।
0470291 ராஜாந: ரயாமாஸுrhயthகிசிth³th³ரvhயஸmhப⁴ைவ: ।
0470292 தாnhth³’ShThவா யjhஞஸmhபா⁴ராnhஸrhவஸmhபthஸமnhவிதாnh ॥ 47.29।
0470301 யjhஞகrhமவிேதா³ விphராnhேவத³ேவதா³ŋhக³பாரகா³nh ।
0470302 ஶாshthேரஷு நிnhத³ாnhஶலாnhஸrhவகrhமஸு ॥ 47.30।
0470311 ’mhைசவ மஹrhmhச ேத³வrhmhைசவ தாபஸாnh ।
0470312 ph³ரமசாkh³’ஹshதா²mhச வாநphரshதா²nhயதீmhshததா² ॥ 47.31।
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0470321shநாதகாnhph³ராமmhசாnhயாநkh³நிேஹாthேர ஸதா³shதி²தாnh ।
0470322ஆசாrhேயாபாth◌⁴யாயவராnhshவாth◌⁴யாயதபஸாnhவிதாnh ॥ 47.32।
0470331ஸத³shயாஶாshthரஶலாmhshததா²nhயாnhபாவகாnhப³ஹூnh ।
0470332 th³’ShThவா தாnhnh’பதி:மாiνவாச shவmh ேராதmh ॥ 47.33।
0470340 ராேஜாவாச
0470341 தத: phரயாnh விth³வாmhேஸா ph³ராம ேவத³பாரகா:³ ।
0470342 வாேமதா⁴rhத²th³th◌⁴யrhத²mh ேத³ஶmh பயnh யjhஞியmh ॥ 47.34।
0470350 ph³ரேமாவாச
0470351இthkhத:ஸ ததா² சkhேர வசநmh தshய ⁴பேத: ।
0470352’Shட:ஸ மnhthபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh ததா³ ராஜேராத: ॥ 47.35।
0470361 தேதா யெயௗ ேராதா⁴ச phராjhஞ:shத²பதிபி: ◌⁴ ஸஹ ।
0470362 ph³ராமநkh³ரத: kh’thவா ஶலாnhயjhஞகrhமணி ॥ 47.36।
0470371 தmh ேத³ஶmh தீ⁴வரkh³ராமmh ஸphரேதாவிடŋhகிநmh ।
0470372 காரயாமாஸ விphேரா ऽெஸௗ யjhஞவாடmh யதா²விதி⁴ ॥ 47.37।
0470381 phராஸாத³ஶதஸmhபா³த⁴mh மணிphரவரேஶாபி⁴தmh ।
0470382இnhth³ரஸth³மநிப⁴mh ரmhயmh ேஹமரthநவி⁴தmh ॥ 47.38।
0470391shதmhபா⁴nhகநகசிthராmhச ேதாரநி ph³’ஹnhதி ச ।
0470392 யjhஞாயதநேத³ேஶஷு த³ththவா ஶுth³த⁴mh ச காசநmh ॥ 47.39।
0470401அnhத:ராணி ராjhஞாmh ச நாநாேத³ஶநிவாநாmh ।
0470402 காரயாமாஸ த⁴rhமாthமா தthர தthர யதா²விதி⁴ ॥ 47.40।
0470411 ph³ராமநாmh ச ைவயாநாmh நாநாேத³ஶஸஷாmh ।
0470412 காரயாமாஸ விதி⁴வchசா²லாshதthராphயேநகஶ: ॥ 47.41।
0470421 phயாrhத²mh தshய nh’பேதராயrhnh’பஸthதமா: ।
0470422 ரthநாnhயேநகாnhயாதா³ய shthயசாயthஸேவ ॥ 47.42।
0470431 ேதஷாmh நிrhவிஶதாmh shேவஷு ஶிபி³ேரஷு மஹாthமநாmh ।
0470432 நத³த:ஸாக³ரshேயவ தி³விshph’க³ப⁴வth³th◌⁴வநி: ॥ 47.43।
0470441 ேதஷாமph◌⁴யாக³தாநாmh ச ஸ ராஜா iµநிஸthதமா: ।
0470442 vhயாதி³ேத³ஶாயதநாநி ஶyhயாசாphபசாரத: ॥ 47.44।
0470451 ேபா⁴ஜநாநி விசிthராணி ஶாுயவேகா³ரைஸ: ।
0470452 உேபthய nh’பதிேரShேடா² vhயாதி³ேத³ஶ shவயmh ததா³ ॥ 47.45।
0470461 ததா² தshnhமஹாயjhேஞ ப³ஹேவா ph³ரமவாதி³ந: ।
0470462 ேய ச th³விஜாதிphரவராshதthராஸnhth³விஜஸthதமா: ॥ 47.46।
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0470471ஸமாஜkh³iµ:ஸஶிShயாshதாnhphரதிஜkh³ராஹ பாrhதி²வ: ।
0470472ஸrhவாmhச தாநiνயெயௗ யாவதா³வஸதா²நிதி ॥ 47.47।
0470481shவயேமவ மஹாேதஜா த³mhப⁴mh thயkhthவா nh’ேபாthதம: ।
0470482 தத: kh’thவா shவஶிlhபmh ச ஶிlhபிேநா ऽnhேய ச ேய ததா³ ॥ 47.48।
0470491 kh’thshநmh யjhஞவிதி⁴mh ராjhேஞ ததா³ தshைம nhயேவத³யnh ।
0470492 தத: thவா nh’பேரShட:² kh’தmh ஸrhவமதnhth³த: ।
0470493’Shடேராமாப⁴வth³ராஜா ஸஹ மnhthபி⁴ரchத: ॥ 47.49।
0470500 ph³ரேமாவாச
0470501 தshnhயjhேஞ phரvh’thேத  வாkh³ேநா ேஹவாதி³பி: ◌⁴ ।
0470502 ேஹவாதா³nhப³ஹூநாஹு: பரshபரகீ³ஷவ: ॥ 47.50।
0470511 ேத³ேவnhth³ரshேயவ விதmh ராஜmhேஹந ேபா⁴ th³விஜா: ।
0470512 த³th³’ஶுshேதாரnhயthர ஶாதmhப⁴மயாநி ச ॥ 47.51।
0470521 ஶyhயாஸநவிகாராmhச ஸுப³ஹூnhரthநஸசயாnh ।
0470522 க⁴டபாthகடாஹாநி கலஶாnhவrhத⁴மாநகாnh ॥ 47.52।
0470531 ந கசித³ெஸௗவrhணமபயth³வஸுதா⁴தி⁴ப: ।
0470532பாmhச ஶாshthரப²தாnhதா³ரவாnhேஹம⁴தாnh ॥ 47.53।
0470541 உபphதாnhயதா²காலmh விதி⁴வth³⁴வrhசஸ: ।
0470542shத²லஜா ஜலஜா ேய ச பஶவ: ேகசந th³விஜா: ॥ 47.54।
0470551ஸrhவாேநவ ஸமாநீதாநபயmhshதthர ேத nh’பா: ।
0470552 கா³ைசவ மைசவ ததா² vh’th³த⁴shthேயா ऽபி ச ॥ 47.55।
0470561ஔத³காநி ச ஸththவாநி வாபதா³நி வயாmh ச ।
0470562 ஜராஜாNhட³ஜாதாநி shேவத³ஜாnhth³பி⁴தா³நி ச ॥ 47.56।
0470571 பrhவதாnhபதா⁴nhயாநி ⁴தாநி த³th³’ஶுச ேத ।
0470572 ஏவmh phரiµதி³தmh ஸrhவmh பஶுேதா த⁴நதா⁴nhயத: ॥ 47.57।
0470581 யjhஞவாடmh nh’பா th³’ShThவா விshமயmh பரமmh க³தா: ।
0470582 ph³ராமநாmh விஶாmh ைசவ ப³ஹுShடாnhநmh’th³தி⁴மth ॥ 47.58।
0470591 rhேண ஶதஸஹshேர  விphராmh தthர ⁴ஜதாmh ।
0470592 ³nh³பி⁴rhேமக⁴நிrhேகா⁴ஷாnhiµஹுrhiµஹுரதா²கேராth ॥ 47.59।
0470601 விநநாதா³ஸkh’chசாபி தி³வேஸ தி³வேஸ க³ேத ।
0470602 ஏவmh ஸ வvh’ேத⁴ யjhஞshதshய ராjhஞsh தீ⁴மத: ॥ 47.60।
0470611அnhநshய ஸுப³ஹூnhவிphரா உthஸrhகா³nhநிrhக³ேதாபமாnh ।
0470612 த³தி⁴lhயாச த³th³’ஶு: பயஸச ரதா³mhshததா² ॥ 47.61।
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0470621 ஜmh³th³வீேபா  ஸகேலா நாநாஜநபைத³rhத: ।
0470622 th³விஜாச தthர th³’யnhேத ராjhஞshதshய மஹாமேக² ॥ 47.62।
0470631 தthர யாநி ஸஹshராணி ஷாmh ததshதத: ।
0470632 kh³’thவா பா⁴ஜநmh ஜkh³iµrhப³ஹூநி th³விஜஸthதமா: ॥ 47.63।
0470641 ராவிணசாபி ேத ஸrhேவ ஸுmh’ShடமணிNhட³லா: ।
0470642 பrhயேவஷயnhth³விஜாதீஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ॥ 47.64।
0470651 விவிதா⁴nhயiνபாநாநி ஷா ேய ऽiνயாயிந: ।
0470652 ேத ைவ nh’ேபாபேபா⁴jhயாநி ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³:³ஸஹ ॥ 47.65।
0470661ஸமாக³தாnhேவத³விேதா³ ராjhஞச ph’தி²வீவராnh ।
0470662 ஜாmh சkhேர ததா³ ேதஷாmh விதி⁴வth³⁴த³ண: ॥ 47.66।
0470671 தி³kh³ேத³ஶாதா³க³தாnhராjhேஞா மஹாஸŋhkh³ராமஶாந: ।
0470672 நடநrhதககாதீ³mhச கீ³தshதிவிஶாரதா³nh ॥ 47.67।
0470681 பthnhேயா மேநாரமாshதshய பீேநாnhநதபேயாத⁴ரா: ।
0470682இnhதீ³வரபலாஶாய: ஶரchசnhth³ரநிபா⁴நநா: ॥ 47.68।
0470691லஶீல³ேேபதா:ஸஹshைரகmh ஶதாதி⁴கmh ।
0470692 ஏவmh தth³⁴பபரம-பthநீக³ணஸமnhவிதmh ॥ 47.69।
0470701 ரthநமாலாலmh தி³vhயmh பதாகாth◌⁴வஜேஸவிதmh ।
0470702 ரthநஹாரதmh ரmhயmh சnhth³ரகாnhதிஸமphரப⁴mh ॥ 47.70।
0470711 கண: பrhவதாகாராnhமத³khதாnhமஹாப³லாnh ।
0470712 ஶதஶ: ேகாஸŋhகா⁴ைதrhத³nhதிபி⁴rhத³nhத⁴ஷண: ॥ 47.71।
0470721 வாதேவக³ஜைவரைவ:nh⁴ஜாைத:ஸுேஶாப⁴ைந: ।
0470722 ேவதாைவ: யாமகrhணச ேகாThயேநைகrhஜவாnhவிைத: ॥ 47.72।
0470731ஸnhநth³த⁴ப³th³த⁴கைச நாநாphரஹரேth³யைத: ।
0470732அஸŋhkh²ேயைய: பதா³ைதச ேத³வthேராபைமshததா² ॥ 47.73।
0470741இthேயவmh த³th³’ேஶ ராஜா யjhஞஸmhபா⁴ரவிshதரmh ।
0470742iµத³mh ேலேப⁴ ததா³ ராஜா ஸmh’Shேடா வாkhயமph³ரவீth ॥ 47.74।
0470750 ராேஜாவாச
0470751ஆநயth◌⁴வmh ஹயேரShட²mh ஸrhவலணலதmh ।
0470752 சாரயth◌⁴வmh ph’தி²vhயாmh ைவ ராஜthரா:ஸுஸmhயதா: ॥ 47.75।
0470761 விth³வth³பி⁴rhத⁴rhமவிth³பி⁴ச அthர ேஹாேமா விதீ⁴யதாmh ।
0470762 kh’Shணchசா²க³mh ச மஷmh kh’Shணஸாரmh’க³mh th³விஜாnh ॥ 47.76।
0470771அநTh³வாஹmh ச கா³ைசவ ஸrhவாmhச பஶுபாலகாnh ।
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0470772இShடயச phரவrhதnhதாmh phராஸாத³mh ைவShணவmh தத: ॥ 47.77।
0470781ஸrhவேமதchச விphேரph◌⁴ேயா தீ³யதாmh மநேஸphதmh ।
0470782shthயச ரthநேகாThயச kh³ராமாச நக³ராணி ச ॥ 47.78।
0470791ஸmhயkhஸmh’th³த⁴⁴mhயச விஷயாைசவமrhதி²நாmh ।
0470792அnhயாநி th³ரvhயஜாதாநி மேநாjhஞாநி ப³ஹூநி ச ॥ 47.79।
0470801ஸrhேவஷாmh யாசமாநாநாmh நாshதி ேயதnhந பா⁴ஷேயth ।
0470802 தாவthphரவrhததாmh யjhேஞா யாவth³ேத³வ: ரா thவிஹ ।
0470803 phரthயmh மம சாph◌⁴ேயதி யjhஞshயாshய ஸபத: ॥ 47.80।
0470810 ph³ரேமாவாச
0470811 ஏவiµkhthவா ததா³ விphரா ராஜmhேஹா மஹா⁴ஜ: ।
0470812 த³ெதௗ³ஸுவrhணஸŋhகா⁴தmh ேகாநாmh ைசவ ⁴ஷணmh ॥ 47.81।
0470821 கேரiΝஶதஸாஹshரmh வாேநா நிதாநி ச ।
0470822அrh³த³mh ைசவ vh’ஷப⁴mh shவrhணஶ ◌்’ŋhகீ³ச ேத⁴iνகா: ॥ 47.82।
0470831ஸுபா:ஸுரபீ⁴ைசவ காmhshயேதா³ஹா: பயshவிநீ: ।
0470832 phராயchச²thஸ  விphேரph◌⁴ேயா ேவத³விth³ph◌⁴ேயா iµதா³ த: ॥ 47.83।
0470841 வாஸாmh ச மஹாrhஹாணி ராŋhகவாshதரநி ச ।
0470842ஸுஶுkhலாநி ச ஶுph◌⁴ராணி phரவாலமணிiµthதமmh ॥ 47.84।
0470851அத³தா³thஸ மஹாயjhேஞ ரthநாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 47.85।
0470861 வjhரைவ³rhயமாணிkhய-iµkhதிகாth³யாநி யாநி ச ।
0470862அலŋhகாரவதீ: ஶுph◌⁴ரா: கnhயா ராவேலாசநா: ॥ 47.86।
0470871 ஶதாநி பச விphேரph◌⁴ேயா ராஜா ’Shட: phரத³thதவாnh ।
0470872shthய: பீநபேயாபா⁴ரா: கைக:shவshதநாvh’தா: ॥ 47.87।
0470881 மth◌⁴யநாச ஸுேராNhய: பth³மபththராயேத: ।
0470882ஹாவபா⁴வாnhவிதkh³வா ப³vhேயா வலய⁴தா: ॥ 47.88।
0470891 பாத³ரஸmhkhதா: பThட³லவாஸஸ: ।
0470892 ஏைககேஶா ऽத³தா³thதshnhகாmhயாச காநீrhப³ஹூ: ॥ 47.89।
0470901அrhதி²ph◌⁴ேயா ph³ராமதி³ph◌⁴ேயா ஹயேமேத⁴ th³விேஜாthதமா: ।
0470902 ப⁴யmh ேபா⁴jhயmh ச ஸmhrhணmh நாநாஸmhபா⁴ரஸmhதmh ॥ 47.90।
0470911 க²Nhட³காth³யாnhயேநகாநி shவிnhநபkhவாmhச பிShடகாnh ।
0470912அnhநாnhயnhயாநி ேமth◌⁴யாmhச kh◌⁴’தராmhச கா²Nhட³வாnh ॥ 47.91।
0470921 ம⁴ராmhshதrhதாnhபாநnhநmh mh’Shடmh ஸுபாகிகmh ।
0470922 phthயrhத²mh ஸrhவஸththவாநாmh தீ³யேத ऽnhநmh ந: ந: ॥ 47.92।
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0470931 த³thதshய தீ³யமாநshய த⁴நshயாnhேதா ந விth³யேத ।
0470932 ஏவmh th³’ShThவா மஹாயjhஞmh ேத³வைத³thயா:ஸவார: ॥ 47.93।
0470941 க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:th³தா⁴ ’ஷயச phரேஜவரா: ।
0470942 விshமயmh பரமmh யாதா th³’ShThவா khரவரmh ஶுப⁴mh ॥ 47.94।
0470951 ேராதா⁴ மnhthே ராஜா ’Shடாshதthைரவ ஸrhவஶ: ।
0470952 ந தthர மந: கசிnhந தீ³ேநா ந ுதா⁴nhவித: ॥ 47.95।
0470961 ந ேவாபஸrhேகா³ ந kh³லாநிrhநாத⁴ேயா vhயாத⁴யshததா² ।
0470962 நாகாலமரணmh தthர ந த³mhேஶா ந kh³ரஹா விஷmh ॥ 47.96।
0470971’ShடShடஜநா:ஸrhேவ தshnhராjhேஞா மேஹாthஸேவ ।
0470972 ேய ச தthர தப:th³தா⁴ iµநயசிரவிந: ॥ 47.97।
0470981 ந ஜாதmh தாth³’ஶmh யjhஞmh த⁴நதா⁴nhயஸமnhவிதmh ।
0470982 ஏவmh ஸ ராஜா விதி⁴வth³வாேமத⁴mh th³விேஜாthதமா: ।
0470983 khரmh ஸமாபயாமாஸ phராஸாத³mh ைவShணவmh ததா² ॥ 47.98।
0480010iµநய ஊ:
0480011 ph³ ேநா ேத³வேத³ேவஶ யthph’chசா²ம: ராதநmh ।
0480012 யதா² தா: phரதிமா: rhவnhth³ரth³mhேநந நிrhதா: ॥ 48.1।
0480021 ேகந ைசவ phரகாேரண Shடshதshைம ஸ மாத⁴வ: ।
0480022 தthஸrhவmh வத³ சாshமாகmh பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 48.2।
0480030 ph³ரேமாவாச
0480031 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: ராணmh ேவத³ஸmhதmh ।
0480032 கத²யா ரா vh’thதmh phரதிமாநாmh ச ஸmhப⁴வmh ॥ 48.3।
0480041 phரvh’thேத ச மஹாயjhேஞ phராஸாேத³ைசவ நிrhேத ।
0480042 சிnhதா தshய ப³⁴வாத² phரதிமாrhத²மஹrhநிஶmh ॥ 48.4।
0480051 ந ேவth³ ேகந ேத³ேவஶmh ஸrhேவஶmh ேலாகபாவநmh ।
0480052ஸrhக³shதி²thயnhதகrhதாரmh பயா ேஷாthதமmh ॥ 48.5।
0480061 சிnhதாவிShடshthவ⁴th³ராஜா ேஶேத ராthெரௗ தி³வாபி ந ।
0480062 ந ⁴ŋhkhேத விவிதா⁴nhேபா⁴கா³nhந ச shநாநmh phரஸாத⁴நmh ॥ 48.6।
0480071ைநவ வாth³ேயந க³nhேத⁴ந கா³யைநrhவrhணைகரபி ।
0480072 ந க³ைஜrhமத³khைதச ந சாேநைகrhஹயாnhவிைத: ॥ 48.7।
0480081 ேநnhth³ரநீலrhமஹாநீல: பth³மராக³மையrhந ச ।
0480082ஸுவrhணரஜதாth³ையச வjhரshப²கஸmhைத: ॥ 48.8।
0480091 ப³ஹுராகா³rhத²காைமrhவா ந வnhையரnhதைக:³ ।
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0480092 ப³⁴வ தshய nh’பேதrhமநஸshShவrhத⁴நmh ॥ 48.9।
0480101ைஶலmh’th³தா³ஜாேதஷு phரஶshதmh கிmh மதேல ।
0480102 விShiΝphரதிமாேயாkh³யmh ச ஸrhவலணலதmh ॥ 48.10।
0480111 ஏைதேரவ thரயாmh  த³யிதmh shயாthஸுராrhசிதmh ।
0480112shதா²பிேத phதிமph◌⁴ேயதி இதி சிnhதாபேரா ऽப⁴வth ॥ 48.11।
0480121 பசராthரவிதா⁴ேநந ஸmhjhய ேஷாthதமmh ।
0480122 சிnhதாவிShேடா மபால:ஸmhshேதாiµபசkhரேம ॥ 48.12।
0490011 வாஸுேத³வ நமshேத ऽsh நமshேத ேமாகாரண ।
0490012 thரா மாmh ஸrhவேலாேகஶ ஜnhமஸmhஸாரஸாக³ராth ॥ 49.1।
0490021 நிrhமலாmhப³ரஸŋhகாஶ நமshேத ேஷாthதம ।
0490022ஸŋhகrhஷண நமshேத ऽsh thரா மாmh த⁴ரணீத⁴ர ॥ 49.2।
0490031 நமshேத ேஹமக³rhபா⁴ப⁴ நமshேத மகரth◌⁴வஜ ।
0490032 ரதிகாnhத நமshேத ऽsh thரா மாmh ஸmhவராnhதக ॥ 49.3।
0490041 நமshேத ऽஜநஸŋhகாஶ நமshேத ப⁴khதவthஸல ।
0490042அநிth³த⁴ நமshேத ऽsh thரா மாmh வரேதா³ ப⁴வ ॥ 49.4।
0490051 நமshேத வி³தா⁴வாஸ நமshேத வி³த⁴phய ।
0490052 நாராயண நமshேத ऽsh thரா மாmh ஶரக³தmh ॥ 49.5।
0490061 நமshேத ப³நாmh ேரShட² நமshேத லாŋhக³லாத⁴ ।
0490062 சrhiµக² ஜக³th³தா⁴ம thரா மாmh phரபிதாமஹ ॥ 49.6।
0490071 நமshேத நீலேமகா⁴ப⁴ நமshேத thத³ஶாrhசித ।
0490072 thரா விShே ஜக³nhநாத² மkh³நmh மாmh ப⁴வஸாக³ேர ॥ 49.7।
0490081 phரலயாநலஸŋhகாஶ நமshேத தி³திஜாnhதக ।
0490082 நரmhஹ மஹாவீrhய thரா மாmh தீ³phதேலாசந ॥ 49.8।
0490091 யதா² ரஸாதலா³rhவீ thவயா த³mhShThேராth³th◌⁴’தா ரா ।
0490092 ததா² மஹாவராஹshthவmh thரா மாmh :³க²ஸாக³ராth ॥ 49.9।
0490101 தைவதா rhதய: kh’Shண வரதா:³ஸmhshதா மயா ।
0490102 தேவேம ப³லேத³வாth³யா: ph’த²kh³ேபண ஸmhshதி²தா: ॥ 49.10।
0490111அŋhகா³நி தவ ேத³ேவஶ க³thமாth³யாshததா² phரேபா⁴ ।
0490112 தி³khபாலா:ஸாதா⁴ைசவ ேகஶவாth³யாshததா²chத ॥ 49.11।
0490121 ேய சாnhேய தவ ேத³ேவஶ ேப⁴தா:³ phேராkhதா மநீபி: ◌⁴ ।
0490122 ேத ऽபி ஸrhேவ ஜக³nhநாத² phரஸnhநாயதேலாசந ॥ 49.12।
0490131 மயாrhசிதா:shதா:ஸrhேவ ததா²யmh நமshkh’தா: ।
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0490132 phரயchச²த வரmh மயmh த⁴rhமகாமாrhத²ேமாத³mh ॥ 49.13।
0490141 ேப⁴தா³shேத கீrhதிதா ேய  ஹேர ஸŋhகrhஷத³ய: ।
0490142 தவ ஜாrhத²ஸmh⁴தாshததshthவயி ஸமாதா: ॥ 49.14।
0490151 ந ேப⁴த³shதவ ேத³ேவஶ விth³யேத பரமாrhத²த: ।
0490152 விவித⁴mh தவ யth³பiµkhதmh த³பசாரத: ॥ 49.15।
0490161அth³ைவதmh thவாmh கத²mh th³ைவதmh வkhmh ஶkhேநாதி மாநவ: ।
0490162 ஏகshthவmh  ஹேர vhயாபீ சிthshவபா⁴ேவா நிரஜந: ॥ 49.16।
0490171 பரமmh தவ யth³பmh பா⁴வாபா⁴வவிவrhதmh ।
0490172 நிrhேலபmh நிrh³ணmh ேரShட²mh டshத²மசலmh th◌⁴வmh ॥ 49.17।
0490181ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhதmh ஸthதாமாthரvhயவshதி²தmh ।
0490182 தth³ேத³வாச ந ஜாநnhதி கத²mh ஜாநாmhயஹmh phரேபா⁴ ॥ 49.18।
0490191அபரmh தவ யth³பmh பீதவshthரmh சrh⁴ஜmh ।
0490192 ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணி-iµடாŋhக³த³தா⁴ணmh ॥ 49.19।
0490201வthேஸாரshகஸmhkhதmh வநமாலாவி⁴தmh ।
0490202 தத³rhசயnhதி வி³தா⁴ ேய சாnhேய தவ ஸmhரயா: ॥ 49.20।
0490211 ேத³வேத³வ ஸுரேரShட² ப⁴khதாநாமப⁴யphரத³ ।
0490212 thரா மாmh பth³மபththரா மkh³நmh விஷயஸாக³ேர ॥ 49.21।
0490221 நாnhயmh பயா ேலாேகஶ யshயாஹmh ஶரணmh vhரேஜ ।
0490222 thவாmh’ேத கமலாகாnhத phரத³ ம⁴ஸூத³ந ॥ 49.22।
0490231 ஜராvhயாதி⁴ஶைதrhkhேதா நாநா:³ைக²rhநிபீ³த: ।
0490232ஹrhஷேஶாகாnhவிேதா ட:◌⁴ கrhமபாைஶ:ஸுயnhthத: ॥ 49.23।
0490241 பதிேதா ऽஹmh மஹாெரௗth³ேர ேகா⁴ேர ஸmhஸாரஸாக³ேர ।
0490242 விஷேமாத³க³Shபாேர ராக³th³ேவஷஜ²ஷாேல ॥ 49.24।
0490251இnhth³யாவrhதக³mhபீ⁴ேர th’Shேஶாேகாrhஸŋhேல ।
0490252 நிராரேய நிராலmhேப³ நி:ஸாேர ऽthயnhதசசேல ॥ 49.25।
0490261 மாயயா ேமாதshதthர ph◌⁴ரமா ஸுசிரmh phரேபா⁴ ।
0490262 நாநாஜாதிஸஹshேரஷு ஜாயமாந: ந: ந: ॥ 49.26।
0490271 மயா ஜnhமாnhயேநகாநி ஸஹshராNhயதாநி ச ।
0490272 விவிதா⁴nhயiν⁴தாநி ஸmhஸாேர ऽshஜநாrhத³ந ॥ 49.27।
0490281 ேவதா:³ஸாŋhகா³ மயாதீ⁴தா: ஶாshthராணி விவிதா⁴நி ச ।
0490282இதிஹாஸராநி ததா² ஶிlhபாnhயேநகஶ: ॥ 49.28।
0490291அஸnhேதாஷாச ஸnhேதாஷா:ஸசயாபசயா vhயயா: ।
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0490292 மயா phராphதா ஜக³nhநாத²யvh’th³th◌⁴யேயதரா: ॥ 49.29।
0490301 பா⁴rhயாthரப³nh⁴நாmh விேயாகா:³ஸŋhக³மாshததா² ।
0490302 பிதேரா விவிதா⁴ th³’Shடா மாதரச ததா² மயா ॥ 49.30।
0490311 :³கா²நி சாiν⁴தாநி யாநி ெஸௗkh²யாnhயேநகஶ: ।
0490312 phராphதாச பா³nhத⁴வா: thரா ph◌⁴ராதேரா jhஞாதயshததா² ॥ 49.31।
0490321 மேயாதmh ததா²shthmh ேகாShேட² விNhthரபிchச²ேல ।
0490322 க³rhப⁴வாேஸ மஹா:³க²மiν⁴தmh ததா² phரேபா⁴ ॥ 49.32।
0490331 :³கா²நி யாnhயேநகாநி பா³lhயெயௗவநேகா³சேர ।
0490332 வாrhத⁴ேக ச ’ேகஶ தாநி phராphதாநி ைவ மயா ॥ 49.33।
0490341 மரேண யாநி :³கா²நி யமமாrhேக³ யமாலேய ।
0490342 மயா தாnhயiν⁴தாநி நரேக யாதநாshததா² ॥ 49.34।
0490351 kh’கீடth³மாmh ச ஹshthயவmh’க³பmh ।
0490352 மேஷாShThரக³வாmh ைசவ ததா²nhேயஷாmh வெநௗகஸாmh ॥ 49.35।
0490361 th³விஜாதீநாmh ச ஸrhேவஷாmh ஶூth³ராmh ைசவ ேயாநிஷு ।
0490362 த⁴நிநாmh thயாmh ச த³th³ராmh தபshவிநாmh ॥ 49.36।
0490371 nh’பாmh nh’பph◌⁴’thயாநாmh ததா²nhேயஷாmh ச ேத³நாmh ।
0490372 kh³’ேஹஷு ேதஷாiµthபnhேநா ேத³வ சாஹmh ந: ந: ॥ 49.37।
0490381 க³ேதா ऽsh தா³ஸதாmh நாத² ph◌⁴’thயாநாmh ப³ஹுேஶா nh’mh ।
0490382 த³th³ரthவmh ேசவரthவmh shவாthவmh ச ததா² க³த: ॥ 49.38।
0490391ஹேதா மயா ஹதாசாnhேய கா⁴திேதா கா⁴திதாshததா² ।
0490392 த³thதmh மமாnhையரnhேயph◌⁴ேயா மயா த³thதமேநகஶ: ॥ 49.39।
0490401 பிth’மாth’ஸு’th³ph◌⁴ராth’-கலthராmh kh’ேதந ச ।
0490402 த⁴நிநாmh ேராthயாmh ச த³th³ராmh தபshவிநாmh ॥ 49.40।
0490411 உkhதmh ைத³nhயmh ச விவித⁴mh thயkhthவா லjhஜாmh ஜநாrhத³ந ।
0490412 ேத³வதிrhயŋhமiνShேயஷு shதா²வேரஷு சேரஷு ச ॥ 49.41।
0490421 ந விth³யேத ததா²shதா²நmh யthராஹmh ந க³த: phரேபா⁴ ।
0490422 கதா³ ேம நரேக வாஸ: கதா³shவrhேக³ ஜக³thபேத ॥ 49.42।
0490431 கதா³ மiνShயேலாேகஷு கதா³ திrhயkh³க³ேதஷு ச ।
0490432 ஜலயnhthேர யதா² சkhேர க⁴ ரjhஜுநிப³nhத⁴நா ॥ 49.43।
0490441 யாதி ேசாrhth◌⁴வமத⁴ைசவ கதா³ மth◌⁴ேய ச திShட²தி ।
0490442 ததா² சாஹmh ஸுரேரShட² கrhமரjhஜுஸமாvh’த: ॥ 49.44।
0490451அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ததா² மth◌⁴ேய ph◌⁴ரமnhக³chசா² ேயாக³த: ।
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0490452 ஏவmh ஸmhஸாரசkhேர ऽshnhைப⁴ரேவ ேராமஹrhஷேண ॥ 49.45।
0490461 ph◌⁴ரமா ஸுசிரmh காலmh நாnhதmh பயா கrhசிth ।
0490462 ந ஜாேந கிmh கேராmhயth³ய ஹேர vhயாேதnhth³ய: ॥ 49.46।
0490471 ேஶாகth’Shபி⁴⁴ேதா ऽஹmh காnhதி³ஶீேகா விேசதந: ।
0490472இதா³நீmh thவாமஹmh ேத³வ விவல: ஶரணmh க³த: ॥ 49.47।
0490481 thரா மாmh :³கி²தmh kh’Shண மkh³நmh ஸmhஸாரஸாக³ேர ।
0490482 kh’பாmh  ஜக³nhநாத² ப⁴khதmh மாmh யதி³ மnhயேஸ ॥ 49.48।
0490491 thவth³’ேத நாshதி ேம ப³nh⁴rhேயா ऽெஸௗ சிnhதாmh கShயதி ।
0490492 ேத³வ thவாmh நாத²மாஸாth³ய ந ப⁴யmh ேம ऽshதி thரசிth ॥ 49.49।
0490501 விேத மரேண ைசவ ேயாக³ேேம ऽத²வா phரேபா⁴ ।
0490502 ேய  thவாmh விதி⁴வth³ேத³வ நாrhசயnhதி நராத⁴மா: ॥ 49.50।
0490511ஸுக³திsh கத²mh ேதஷாmh ப⁴ேவthஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ।
0490512 கிmh ேதஷாmh லஶீேலந விth³யயா விேதந ச ॥ 49.51।
0490521 ேயஷாmh ந ஜாயேத ப⁴khதிrhஜக³th³தா⁴த ேகஶேவ ।
0490522 phரkh’திmh thவாஸுmh phராphய ேய thவாmh நிnhத³nhதி ேமாதா: ॥ 49.52।
0490531 பதnhதி நரேக ேகா⁴ேர ஜாயமாநா: ந: ந: ।
0490532 ந ேதஷாmh நிShkh’திshதshமாth³விth³யேத நரகாrhணவாth ॥ 49.53।
0490541 ேய ³ஷயnhதி ³rhvh’thதாshthவாmh ேத³வ ஷாத⁴மா: ।
0490542 யthர யthர ப⁴ேவjhஜnhம மம கrhமநிப³nhத⁴நாth ॥ 49.54।
0490551 தthர தthர ஹேர ப⁴khதிshthவயி சாsh th³’டா⁴ ஸதா³ ।
0490552ஆராth◌⁴ய thவாmh ஸுரா ைத³thயா நராசாnhேய ऽபி ஸmhயதா: ॥ 49.55।
0490561அவா: பரமாmh th³தி⁴mh கshthவாmh ேத³வ ந ஜேயth ।
0490562 ந ஶkhiνவnhதி ph³ரமாth³யா:shேதாmh thவாmh thத³ஶா ஹேர ॥ 49.56।
0490571 கத²mh மாiνஷ³th³th◌⁴யாஹmh shெதௗ thவாmh phரkh’ேத: பரmh ।
0490572 ததா² சாjhஞாநபா⁴ேவந ஸmhshேதா ऽ மயா phரேபா⁴ ॥ 49.57।
0490581 தthமshவாபராத⁴mh ேம யதி³ ேத ऽshதி த³யா மயி ।
0490582 kh’தாபராேத⁴ ऽபி ஹேர மாmh rhவnhதி ஸாத⁴வ: ॥ 49.58।
0490591 தshமாthphரத³ ேத³ேவஶ ப⁴khதshேநஹmh ஸமாத: ।
0490592shேதா ऽ யnhமயா ேத³வ ப⁴khதிபா⁴ேவந ேசதஸா ।
0490593ஸாŋhக³mh ப⁴வ தthஸrhவmh வாஸுேத³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 49.59।
0490600 ph³ரேமாவாச
0490601இthத²mh shதshததா³ ேதந phரஸnhேநா க³ட³th◌⁴வஜ: ।
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0490602 த³ெதௗ³ தshைம iµநிேரShடா:²ஸகலmh மநேஸphதmh ॥ 49.60।
0490611 ய:ஸmhjhய ஜக³nhநாத²mh phரthயஹmh shெதௗதி மாநவ: ।
0490612shேதாthேரேநந மதிமாnhஸ ேமாmh லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 49.61।
0490621 thஸnhth◌⁴யmh ேயா ஜேபth³விth³வாநித³mh shேதாthரவரmh ஶுசி: ।
0490622 த⁴rhமmh சாrhத²mh ச காமmh ச ேமாmh ச லப⁴ேத நர: ॥ 49.62।
0490631 ய: பேட²chch²’iΝயாth³வாபி ராவேயth³வா ஸமாத: ।
0490632ஸ ேலாகmh ஶாவதmh விShேrhயாதி நிrh⁴தகlhமஷ: ॥ 49.63।
0490641 த⁴nhயmh பாபஹரmh ேசத³mh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ஶிவmh ।
0490642³யmh ஸு³rhலப⁴mh Nhயmh ந ேத³யmh யshய கshயசிth ॥ 49.64।
0490651 ந நாshதிகாய rhகா²ய ந kh’தkh◌⁴நாய மாநிேந ।
0490652 ந ³Shடமதேய த³th³யாnhநாப⁴khதாய கதா³சந ॥ 49.65।
0490661 தா³தvhயmh ப⁴khதிkhதாய ³ணஶீலாnhவிதாய ச ।
0490662 விShiΝப⁴khதாய ஶாnhதாய ரth³தா⁴iνShடா²நஶாேந ॥ 49.66।
0490671இத³mh ஸமshதாக⁴விநாஶேஹ: ।
0490672 காNhயஸmhjhஞmh ஸுக²ேமாத³mh ச ।
0490673அேஶஷவாசா²ப²லத³mh வShட²mh ।
0490674shேதாthரmh மேயாkhதmh ேஷாthதமshய ॥ 49.67।
0490681 ேய தmh ஸுஸூமmh விமலா iµராmh ।
0490682 th◌⁴யாயnhதி நிthயmh ஷmh ராணmh ।
0490683 ேத iµkhதிபா⁴ஜ: phரவிஶnhதி விShiΝmh ।
0490684 மnhthைரrhயதா²jhயmh ஹுதமth◌⁴வராkh³ெநௗ ॥ 49.68।
0490691 ஏக:ஸ ேத³ேவா ப⁴வ:³க²ஹnhதா ।
0490692 பர: பேரஷாmh ந தேதா ऽshதி சாnhயth ।
0490693 th³ரShடா ஸ பாதா ஸ  நாஶகrhதா ।
0490694 விShiΝ:ஸமshதாகி²லஸார⁴த: ॥ 49.69।
0490701 கிmh விth³யயா கிmh shவ³ணச ேதஷாmh ।
0490702 யjhைஞச தா³ைநச தேபாபி⁴kh³ைர: ।
0490703 ேயஷாmh ந ப⁴khதிrhப⁴வதீஹ kh’Shேண ।
0490704 ஜக³th³³ெரௗ ேமாஸுக²phரேத³ ச ॥ 49.70।
0490711 ேலாேக ஸ த⁴nhய:ஸ ஶுசி:ஸ விth³வாnh ।
0490712 மைக²shதேபாபி: ◌⁴ ஸ ³ணrhவShட:² ।
0490713 jhஞாதா ஸ தா³தா ஸ  ஸthயவkhதா ।
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0490714 யshயாshதி ப⁴khதி: ேஷாthதமாkh²ேய ॥ 49.71।
0500010 ph³ரேமாவாச
0500011shthைவவmh iµநிஶாrh³லா: phரணmhய ச ஸநாதநmh ।
0500012 வாஸுேத³வmh ஜக³nhநாத²mh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 50.1।
0500021 சிnhதாவிShேடா மபால:ஶாநாshதீrhய ⁴தேல ।
0500022 வshthரmh ச தnhமநா ⁴thவா ஸுShவாப த⁴ரணீதேல ॥ 50.2।
0500031 கத²mh phரthயமph◌⁴ேயதி ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
0500032 மம சாrhதிஹேரா ேத³வshததா³ஸாவிதி சிnhதயnh ॥ 50.3।
0500041ஸுphதshய தshய nh’பேதrhவாஸுேத³ேவா ஜக³th³³: ।
0500042ஆthமாநmh த³rhஶயாமாஸ ஶŋhக²சkhரக³தா³ph◌⁴’தmh ॥ 50.4।
0500051ஸ த³த³rhஶ  ஸphேரம ேத³வேத³வmh ஜக³th³³mh ।
0500052 ஶŋhக²சkhரத⁴ரmh ேத³வmh க³தா³சkhேராkh³ரபாணிநmh ॥ 50.5।
0500061 ஶாrhŋhக³பா³ணத⁴ரmh ேத³வmh jhவலthேதேஜாதிமNhட³லmh ।
0500062 கா³nhதாதி³thயவrhப⁴mh நீலைவ³rhயஸnhநிப⁴mh ॥ 50.6।
0500071ஸுபrhmhேஸ தமாநmh ேஷாட³ஶாrhத⁴⁴ஜmh ஶுப⁴mh ।
0500072ஸ சாshைம phராph³ரவீth³தீ⁴ரா:ஸா⁴ ராஜnhமஹாமேத ॥ 50.7।
0500081 khரநாேநந தி³vhேயந ததா² ப⁴khthயா ச ரth³த⁴யா ।
0500082 Shேடா ऽsh ேத மபால vh’தா² கிமiνேஶாச ॥ 50.8।
0500091 யத³thர phரதிமா ராஜஜக³thjhயா ஸநாதநீ ।
0500092 யதா²ஸா phராphயேத ⁴ப த³பாயmh ph³ரவீ ேத ॥ 50.9।
0500101 க³தாயாமth³ய ஶrhவrhயாmh நிrhமேல பா⁴shகேராதி³ேத ।
0500102ஸாக³ரshய ஜலshயாnhேத நாநாth³மவி⁴ேத ॥ 50.10।
0500111 ஜலmh தைத²வ ேவலாயாmh th³’யேத தthர ைவ மஹth ।
0500112லவணshேயாத³ேத⁴ ராஜmhshதரŋhைக:³ஸமபி⁴phதmh ॥ 50.11।
0500121லாnhேத  மஹாvh’:shதி²த:shத²லஜேலஷு ச ।
0500122 ேவலாபி⁴rhஹnhயமாநச ந சாெஸௗ கmhபேத th³ம: ॥ 50.12।
0500131 பரஶுமாதா³ய ஹshேதந ஊrhேமரnhதshதேதா vhரஜ ।
0500132 ஏகாகீ விஹரnhராஜnhஸ thவmh பய பாத³பmh ॥ 50.13।
0500141 ஈth³’khசிநmh ஸமாேலாkhய ேச²த³ய thவமஶŋhகித: ।
0500142 ேச²th³யமாநmh  தmh vh’mh phராதரth³⁴தத³rhஶநmh ॥ 50.14।
0500151 th³’ShThவா ேதைநவ ஸசிnhthய தேதா ⁴பால த³rhஶநாth ।
0500152 தாmh phரதிமாmh தி³vhயாmh ஜ சிnhதாmh விேமாநீmh ॥ 50.15।
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0500160 ph³ரேமாவாச
0500161 ஏவiµkhthவா மஹாபா⁴ேகா³ ஜகா³மாத³rhஶநmh ஹ: ।
0500162ஸ சாபி shவphநமாேலாkhய பரmh விshமயமாக³த: ॥ 50.16।
0500171 தாmh நிஶாmh ஸ ஸiµth³வீய shதி²தshதth³க³தமாநஸ: ।
0500172 vhயாஹரnhைவShணவாnhமnhthராnhஸூkhதmh ைசவ ததா³thமகmh ॥ 50.17।
0500181 phரக³தாயாmh ரஜnhயாmh  உthதி²ேதா நாnhயமாநஸ: ।
0500182ஸ shநாthவா ஸாக³ேர ஸmhயkh³யதா²வth³விதி⁴நா தத: ॥ 50.18।
0500191 த³ththவா தா³நmh ச விphேரph◌⁴ேயா kh³ராமாmhச நக³ராணி ச ।
0500192 kh’thவா ெபௗrhவாணிகmh கrhம ஜகா³ம ஸ nh’ேபாthதம: ॥ 50.19।
0500201 ந சாேவா ந பதா³திச ந க³ேஜா ந ச ஸாரதி:² ।
0500202 ஏகாகீ ஸ மஹாேவலாmh phரவிேவஶ மபதி: ॥ 50.20।
0500211 தmh த³த³rhஶ மஹாvh’mh ேதஜshவnhதmh மஹாth³மmh ।
0500212 மஹாதிக³மஹாேராஹmh Nhயmh விலேமவ ச ॥ 50.21।
0500221 மேஹாthேஸத⁴mh மஹாகாயmh phரஸுphதmh ச ஜலாnhதிேக ।
0500222ஸாnhth³ரமாShட²வrhப⁴mh நாமஜாதிவிவrhதmh ॥ 50.22।
0500231 நரநாத²shததா³ விphரா th³மmh th³’ShThவா iµதா³nhவித: ।
0500232 பரஶுநா ஶாதயாமாஸ நிஶிேதந th³’ேட⁴ந ச ॥ 50.23।
0500241 th³ைவதீ⁴கrhமநாshதthர ப³⁴ேவnhth³ரஸக:²ஸ ச ।
0500242 நியமாேண காShேட²  ப³⁴வாth³⁴தத³rhஶநmh ॥ 50.24।
0500251 விவகrhமா ச விShiΝச விphரபத⁴ராெபௗ⁴ ।
0500252ஆஜkh³மrhமஹாபா⁴ெகௗ³ ததா³ lhயாkh³ரஜnhமெநௗ ॥ 50.25।
0500261 jhவலமாெநௗ shவேதேஜாபி⁴rhதி³vhயshரக³iνேலபெநௗ ।
0500262அத² ெதௗ தmh ஸமாக³mhய nh’பnhth³ரஸக²mh ததா³ ॥ 50.26।
0500271 தாசrhமஹாராஜ கிமthர thவmh கShய ।
0500272 கிமrhத²mh ச மஹாபா³ேஹா ஶாதிதச வநshபதி: ॥ 50.27।
0500281அஸஹாேயா மஹா³rhேக³ நிrhஜேந க³ஹேந வேந ।
0500282 மஹாnh⁴தேட ைசவ கத²mh ைவ ஶாதிேதா th³ம: ॥ 50.28।
0500290 ph³ரேமாவாச
0500291 தேயா: thவா வேசா விphரா:ஸ  ராஜா iµதா³nhவித: ।
0500292 ப³பா⁴ேஷ வசநmh தாph◌⁴யாmh mh’³லmh ம⁴ரmh ததா² ॥ 50.29।
0500301 th³’ShThவா ெதௗ ph³ராமெணௗ தthர சnhth³ரஸூrhயாவிவாக³ெதௗ ।
0500302 நமshkh’thய ஜக³nhநாதா²வவாŋhiµக²மவshதி²த: ॥ 50.30।
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0500310 ராேஜாவாச
0500311 ேத³வேத³வமநாth³யnhதமநnhதmh ஜக³தாmh பதிmh ।
0500312ஆராத⁴யிmh phரதிமாmh கேராதி மதிrhமம ॥ 50.31।
0500321அஹmh ஸ ேத³வேத³ேவந பரேமண மஹாthமநா ।
0500322shவphநாnhேத ச ஸiµth³தி³Shேடா ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ராவிதmh மயா ॥ 50.32।
0500330 ph³ரேமாவாச
0500331 ராjhஞsh வசநmh thவா ேத³ேவnhth³ரphரதிமshய ச ।
0500332 phரஹshய தshைம விேவஶshShேடா வசநமph³ரவீth ॥ 50.33।
0500340 விShiΝவாச
0500341ஸா⁴ ஸா⁴ மபால யேத³தnhமதiµthதமmh ।
0500342ஸmhஸாரஸாக³ேர ேகா⁴ேர கத³த³லஸnhநிேப⁴ ॥ 50.34।
0500351 நி:ஸாேர :³க²ப³ஹுேல காமkhேராத⁴ஸமாேல ।
0500352இnhth³யாவrhதகேல ³shதேர ேராமஹrhஷேண ॥ 50.35।
0500361 நாநாvhயாதி⁴ஶதாவrhேத ஜல³th³³த³ஸnhநிேப⁴ ।
0500362 யதshேத மதிthபnhநா விShேராராத⁴நாய ைவ ॥ 50.36।
0500371 த⁴nhயshthவmh nh’பஶாrh³ல ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ।
0500372ஸphரஜா ph’தி²வீ த⁴nhயா ஸைஶலவநகாநநா ॥ 50.37।
0500381ஸரkh³ராமநக³ரா சrhவrhணரலŋhkh’தா ।
0500382 யthர thவmh nh’பஶாrh³ல phரஜா: பாலயிதா phர: ◌⁴ ॥ 50.38।
0500391 ஏேய ஸுமஹாபா⁴க³ th³ேம ऽshnhஸுக²ஶீதேல ।
0500392ஆவாph◌⁴யாmh ஸஹ திShட² thவmh கதா²பி⁴rhத⁴rhமஸmhத: ॥ 50.39।
0500401அயmh மம ஸஹாயsh ஆக³த: ஶிlhபிநாmh வர: ।
0500402 விவகrhமஸம:ஸாாnhநிண:ஸrhவகrhமஸு ।
0500403 மேயாth³தி³Shடாmh  phரதிமாmh கேராthேயஷ தடmh thயஜ ॥ 50.40।
0500410 ph³ரேமாவாச
0500411 thைவவmh வசநmh தshய ததா³ ராஜா th³விஜnhமந: ।
0500412ஸாக³ரshய தடmh thயkhthவா க³thவா தshய ஸபத: ॥ 50.41।
0500421 தshெதௗ²ஸ nh’பதிேரShேடா² vh’chசா²ேய ஸுஶீதேல ।
0500422 ததshதshைம ஸ விவாthமா த³தா³வாjhஞாmh th³விஜாkh’தி: ॥ 50.42।
0500431 ஶிlhபிiµkh²யாய விphேரnhth³ரா:Shவ phரதிமா இதி ।
0500432 kh’Shணபmh பரmh ஶாnhதmh பth³மபththராயேதணmh ॥ 50.43।
0500441வthஸெகௗshப⁴த⁴ரmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ।
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0500442 ெகௗ³ராŋhக³mh ரவrhப⁴mh th³விதீயmh shவshதிகாŋhகிதmh ॥ 50.44।
0500451லாŋhக³லாshthரத⁴ரmh ேத³வமநnhதாkh²யmh மஹாப³லmh ।
0500452 ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhவ-யவிth³யாத⁴ேராரைக:³ ॥ 50.45।
0500461 ந விjhஞாேதா  தshயாnhதshேதநாநnhத இதி shmh’த: ।
0500462 ப⁴கி³நீmh வாஸுேத³வshய khமவrhmh ஸுேஶாப⁴நாmh ॥ 50.46।
0500471 th’தீயாmh ைவ ஸுப⁴th³ராmh ச ஸrhவலணலதாmh ॥ 50.47।
0500480 ph³ரேமாவாச
0500481 thைவதth³வசநmh தshய விவகrhமா ஸுகrhமkh’th ।
0500482 தththகாரயாமாஸ phரதிமா: ஶுப⁴ல: ॥ 50.48।
0500491 phரத²மmh ஶுkhலவrhப⁴mh ஶாரேத³nh³ஸமphரப⁴mh ।
0500492ஆரkhதாmh மஹாகாயmh shப²டாவிகடமshதகmh ॥ 50.49।
0500501 நீலாmhப³ரத⁴ரmh ேசாkh³ரmh ப³லmh ப³லமேதா³th³த⁴தmh ।
0500502Nhட³லகத⁴ரmh தி³vhயmh க³தா³iµஶலதா⁴ணmh ॥ 50.50।
0500511 th³விதீயmh Nhட³காmh நீலதஸnhநிப⁴mh ।
0500512அதShபஸŋhகாஶmh பth³மபththராயேதணmh ॥ 50.51।
0500521 பீதவாஸஸமthkh³ரmh ஶுப⁴mh வthஸலணmh ।
0500522 சkhரrhணகரmh தி³vhயmh ஸrhவபாபஹரmh ஹmh ॥ 50.52।
0500531 th’தீயாmh shவrhணவrhபா⁴mh பth³மபththராயேதmh ।
0500532 விசிthரவshthரஸச²nhநாmh ஹாரேகர⁴தாmh ॥ 50.53।
0500541 விசிthராப⁴ரேேபதாmh ரthநஹாராவலmhபி³தாmh ।
0500542 பீேநாnhநதசாmh ரmhயாmh விவகrhமா விநிrhமேம ॥ 50.54।
0500551ஸ  ராஜாth³⁴தmh th³’ShThவா ேணைநேகந நிrhதா: ।
0500552 தி³vhயவshthரக³chச²nhநா நாநாரthைநரலŋhkh’தா: ॥ 50.55।
0500561ஸrhவலணஸmhபnhநா: phரதிமா:ஸுமேநாஹரா: ।
0500562 விshமயmh பரமmh க³thவா இத³mh வசநமph³ரவீth ॥ 50.56।
0500570இnhth³ரth³mhந உவாச
0500571 கிmh ேத³ெவௗ ஸமiνphராphெதௗ th³விஜபத⁴ராெபௗ⁴ ।
0500572 உெபௗ⁴ சாth³⁴தகrhமாெணௗ ேத³வvh’thதாவமாiνெஷௗ ॥ 50.57।
0500581 ேத³ெவௗ வா மாiνெஷௗ வாபி யவிth³யாத⁴ெரௗ வாmh ।
0500582 கிmh iν ph³ரம’ேகெஶௗ கிmh வஸூ கிiµதாவிெநௗ ॥ 50.58।
0500591 ந ேவth³ ஸthயஸth³பா⁴ெவௗ மாயாேபண ஸmhshதி²ெதௗ ।
0500592 வாmh க³ேதா ऽsh ஶரணமாthமா  ேம phரகாயதாmh ॥ 50.59।
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0510010ப⁴க³வாiνவாச
0510011 நாஹmh ேத³ேவா ந யோ வா ந ைத³thேயா ந ச ேத³வராTh ।
0510012 ந ph³ரமா ந ச th³ேரா ऽஹmh விth³தி⁴ மாmh ேஷாthதமmh ॥ 51.1।
0510021அrhதிஹா ஸrhவேலாகாநாமநnhதப³லெபௗஷ: ।
0510022ஆராத⁴நீேயா ⁴தாநாமnhேதா யshய ந விth³யேத ॥ 51.2।
0510031 பTh²யேத ஸrhவஶாshthேரஷு ேவதா³nhேதஷு நிக³th³யேத ।
0510032 யமாஹுrhjhஞாநக³mhேயதி வாஸுேத³ேவதி ேயாகி³ந: ॥ 51.3।
0510041அஹேமவ shவயmh ph³ரமா அஹmh விShiΝ: ஶிேவா ऽphயஹmh ।
0510042இnhth³ேரா ऽஹmh ேத³வராஜச ஜக³thஸmhயமேநா யம: ॥ 51.4।
0510051 ph’தி²vhயாதீ³நி ⁴தாநி thேரதாkh³நிrhஹுத⁴ŋhnh’ப ।
0510052 வே ऽபாmh பதிசாஹmh த⁴th ச மத⁴ர: ॥ 51.5।
0510061 யthகிசிth³வாŋhமயmh ேலாேக ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
0510062 சராசரmh ச யth³விவmh மத³nhயnhநாshதி கிசந ॥ 51.6।
0510071 phேதா ऽஹmh ேத nh’பேரShட² வரmh வரய ஸுvhரத ।
0510072 யதி³Shடmh தthphரயchசா² ’தி³ யthேத vhயவshதி²தmh ॥ 51.7।
0510081 மth³த³rhஶநமNhயாநாmh shவphநாnhேத ऽபி ந ஜாயேத ।
0510082 thவmh நrhth³’ட⁴ப⁴khதிthவாthphரthயmh th³’Shடவாந ॥ 51.8।
0510090 ph³ரேமாவாச
0510091 thைவவmh வாஸுேத³வshய வசநmh தshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0510092 ேராமாசிததiνrh⁴thவா இத³mh shேதாthரmh ஜெகௗ³ nh’ப: ॥ 51.9।
0510100 ராேஜாவாச
0510101 ய: காnhத நமshேத ऽsh பேத பீதவாஸேஸ ।
0510102த³ஶ நிவாஸ நமshேத நிேகதந ॥ 51.10।
0510111ஆth³யmh ஷஶாநmh ஸrhேவஶmh ஸrhவேதாiµக²mh ।
0510112 நிShகலmh பரமmh ேத³வmh phரணேதா ऽsh ஸநாதநmh ॥ 51.11।
0510121 ஶph³தா³தீதmh ³தீதmh பா⁴வாபா⁴வவிவrhதmh ।
0510122 நிrhேலபmh நிrh³ணmh ஸூமmh ஸrhவjhஞmh ஸrhவபா⁴வநmh ॥ 51.12।
0510131 phராvh’Nhேமக⁴phரதீகாஶmh ேகா³ph³ராமணேத ரதmh ।
0510132ஸrhேவஷாேமவ ேகா³phதாரmh vhயாபிநmh ஸrhவபா⁴விநmh ॥ 51.13।
0510141 ஶŋhக²சkhரத⁴ரmh ேத³வmh க³தா³iµஶலதா⁴ணmh ।
0510142 நமshேய வரத³mh ேத³வmh நீேலாthபலத³லchச²விmh ॥ 51.14।
0510151 நாக³பrhயŋhகஶயநmh ேராதா³rhணவஶாயிநmh ।
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0510152 நமshேய ऽஹmh ’ேகஶmh ஸrhவபாபஹரmh ஹmh ॥ 51.15।
0510161 நshthவாmh ேத³வேத³ேவஶmh நமshேய வரத³mh வி⁴mh ।
0510162ஸrhவேலாேகவரmh விShiΝmh ேமாகாரணமvhயயmh ॥ 51.16।
0510170 ph³ரேமாவாச
0510171 ஏவmh shthவா  தmh ேத³வmh phரணிபthய kh’தாஜ: ।
0510172 உவாச phரணேதா ⁴thவா நிபthய த⁴ரணீதேல ॥ 51.17।
0510180 ராேஜாவாச
0510181 phேதா ऽ யதி³ ேம நாத² vh’ே வரiµthதமmh ।
0510182 ேத³வாஸுரா:ஸக³nhத⁴rhவா யரோமேஹாரகா:³ ॥ 51.18।
0510191th³த⁴விth³யாத⁴ரா:ஸாth◌⁴யா: கிnhநரா ³யகாshததா² ।
0510192 ’ஷேயா ேய மஹாபா⁴கா³ நாநாஶாshthரவிஶாரதா:³ ॥ 51.19।
0510201 பvhராTh³ேயாக³khதாச ேவத³தththவாrhத²சிnhதகா: ।
0510202 ேமாமாrhக³விேதா³ ேய ऽnhேய th◌⁴யாயnhதி பரமmh பத³mh ॥ 51.20।
0510211 நிrh³ணmh நிrhமலmh ஶாnhதmh யthபயnhதி மநீந: ।
0510212 தthபத³mh க³nhchசா² thவthphரஸாதா³thஸு³rhலப⁴mh ॥ 51.21।
0510220ப⁴க³வாiνவாச
0510221ஸrhவmh ப⁴வ ப⁴th³ரmh ேத யேத²Shடmh ஸrhவமாphiν ।
0510222 ப⁴விShயதி யதா²காமmh மthphரஸாதா³nhந ஸmhஶய: ॥ 51.22।
0510231 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி ததா² நவ ஶதாநி ச ।
0510232அவிchசி²nhநmh மஹாராjhயmh  thவmh nh’பஸthதம ॥ 51.23।
0510241 phரயாshய பத³mh தி³vhயmh ³rhலப⁴mh யthஸுராஸுைர: ।
0510242 rhணமேநாரத²mh ஶாnhதmh ³யமvhயkhதமvhயயmh ॥ 51.24।
0510251 பராthபரதரmh ஸூமmh நிrhேலபmh நிShகலmh th◌⁴வmh ।
0510252 சிnhதாேஶாகவிநிrhiµkhதmh khயாகாரணவrhதmh ॥ 51.25।
0510261 தத³ஹmh த³rhஶயிShயா jhேஞயாkh²யmh பரமmh பத³mh ।
0510262 யmh phராphய பரமாநnhத³mh phராphshய பரமாmh க³திmh ॥ 51.26।
0510271 கீrhதிச தவ ராேஜnhth³ர ப⁴வthயthர மதேல ।
0510272 யாவth³க⁴நா நேபா⁴ யாவth³யாவchசnhth³ராrhகதாரகmh ॥ 51.27।
0510281 யாவthஸiµth³ரா:ஸphைதவ யாவnhேமrhவாதி³பrhவதா: ।
0510282 திShட²nhதி தி³வி ேத³வாச தாவthஸrhவthர சாvhயயா ॥ 51.28।
0510291இnhth³ரth³mhநஸேரா நாம தீrhத²mh யjhஞாŋhக³ஸmhப⁴வmh ।
0510292 யthர shநாthவா ஸkh’lhேலாக: ஶkhரேலாகமவாphiνயாth ॥ 51.29।
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0510301 தா³பயிShயதி ய: பிNhடா³mhshதேட ऽshnhஸரஸ: ஶுேப⁴ ।
0510302லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய ஶkhரேலாகmh க³Shயதி ॥ 51.30।
0510311 jhயமாேநா ऽphஸேராபி⁴ச க³nhத⁴rhைவrhகீ³தநிshவைந: ।
0510312 விமாேநந வேஸthதthர யாவதி³nhth³ராசrhத³ஶ ॥ 51.31।
0510321ஸரேஸா த³ேண பா⁴ேக³ைநrh’thயாmh  ஸமாேத ।
0510322 nhயkh³ேராத⁴shதிShட²ேத தthர தthஸேப  மNhட³ப: ॥ 51.32।
0510331 ேகதகீவநஸச²nhேநா நாநாபாத³பஸŋhல: ।
0510332 நாேகலரஸŋhkh²ேயையசmhபைகrhப³லாvh’ைத: ॥ 51.33।
0510341அேஶாைக: கrhணிகாைரச nhநாைக³rhநாக³ேகஸைர: ।
0510342 பாடலாmhராதஸரலசnhத³ைநrhேத³வதா³பி: ◌⁴ ॥ 51.34।
0510351 nhயkh³ேராதா⁴வthத²க²தி³ைர: பாஜாைத:ஸஹாrhஜுைந: ।
0510352nhதாலைசவ தாலச ஶிmhஶைபrhப³த³ைரshததா² ॥ 51.35।
0510361 கரைஜrhலைச: phலை: பநைஸrhபி³lhவதா⁴ைக: ।
0510362அnhையrhப³ஹுவிைத⁴rhvh’ை: ேஶாபி⁴த:ஸமலŋhkh’த: ॥ 51.36।
0510371ஆஷாட⁴shய ேத பே பசmhயாmh பிth’ைத³வேத ।
0510372 ’ே ேநShயnhதி நshதthர நீthவா ஸphத தி³நாநி ைவ ॥ 51.37।
0510381 மNhட³ேப shதா²பயிShயnhதி ஸுேவயாபி: ◌⁴ ஸுேஶாப⁴ைந: ।
0510382 khடா³விேஶஷப³ஹுலrhnh’thயகீ³தமேநாஹைர: ॥ 51.38।
0510391 சாமைர:shவrhணத³Nhைட³ச vhயஜைந ரthந⁴ஷண: ।
0510392 வீஜயnhதshததா²shமph◌⁴யmh shதா²பயிShயnhதி மŋhக³ளா: ॥ 51.39।
0510401 ph³ரமசா யதிைசவ shநாதகாச th³விேஜாthதமா: ।
0510402வாநphரshதா²kh³’ஹshதா²சth³தா⁴சாnhேய ச ph³ராம:॥ 51.40।
0510411 நாநாவrhணபைத:³shேதாthைரrh’kh³யஜு:ஸாமநிshவைந: ।
0510412 கShயnhதி shதிmh ராஜnhராமேகஶவேயா: ந: ॥ 51.41।
0510421 தத:shthவா ச th³’ShThவா ச ஸmhphரணmhய ச ப⁴khதித: ।
0510422 நேரா வrhஷாதmh தி³vhயmh மth³த⁴ேர வேஸth ॥ 51.42।
0510431 jhயமாேநா ऽphஸேராபி⁴ச க³nhத⁴rhைவrhகீ³தநிshவைந: ।
0510432ஹேரரiνசரshதthர khட³ேத ேகஶேவந ைவ ॥ 51.43।
0510441 விமாேநநாrhகவrhேணந ரthநஹாேரண ph◌⁴ராஜதா ।
0510442ஸrhவகாைமrhமஹாேபா⁴ைக³shதிShட²ேத ⁴வேநாthதேம ॥ 51.44।
0510451 தப:யாதி³ஹாக³thய மiνShேயா ph³ராமே ப⁴ேவth ।
0510452 ேகாத⁴நபதி:மாmhசrhேவதீ³ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 51.45।
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0510460 ph³ரேமாவாச
0510461 ஏவmh தshைம வரmh த³ththவா kh’thவா ச ஸமயmh ஹ: ।
0510462 ஜகா³மாத³rhஶநmh விphரா:ஸேதா விவகrhம ॥ 51.46।
0510471ஸ  ராஜா ததா³’Shேடா ேராமாசிததஹ: ।
0510472 kh’தkh’thயவாthமாநmh ேமேந ஸnhத³rhஶநாth³த⁴ேர: ॥ 51.47।
0510481 தத: kh’Shணmh ச ராமmh ச ஸுப⁴th³ராmh ச வரphரதா³mh ।
0510482 ரைத²rhவிமாநஸŋhகாைஶrhமணிகாசநசிthைத: ॥ 51.48।
0510491ஸmhவாய தாshததா³ ராஜா மஹாமŋhக³ளநி:shவைந: ।
0510492ஆநயாமாஸ மதிமாnhஸாமாthய:ஸேராத: ॥ 51.49।
0510501 நாநாவாதி³thரநிrhேகா⁴ைஷrhநாநாேவத³shவைந: ஶுைப: ◌⁴ ।
0510502ஸmhshதா²phய ச ஶுேப⁴ ேத³ேஶ பவிthேர ஸுமேநாஹேர ॥ 51.50।
0510511 தத: ஶுப⁴திெதௗ² காேல நthேர ஶுப⁴லேண ।
0510512 phரதிShடா²mh காரயாமாஸ ஸுiµஹூrhேத th³விைஜ:ஸஹ ॥ 51.51।
0510521 யேதா²khேதந விதா⁴ேநந விதி⁴th³’Shேடந கrhம ।
0510522ஆசாrhயாiνமேதைநவ ஸrhவmh kh’thவா மபதி: ॥ 51.52।
0510531ஆசாrhயாய ததா³ த³ththவா த³mh விதி⁴வthphர: ◌⁴ ।
0510532 ’thவிkh³ph◌⁴யச விதா⁴ேநந ததா²nhேயph◌⁴ேயா த⁴நmh த³ெதௗ³ ॥ 51.53।
0510541 kh’thவா phரதிShடா²mh விதி⁴வthphராஸாேத³ ப⁴வேநாthதேம ।
0510542shதா²பயாமாஸ தாnhஸrhவாnhவிதி⁴th³’Shேடந கrhம ॥ 51.54।
0510551 தத:ஸmhjhய விதி⁴நா நாநாShைப:ஸுக³nhதி⁴பி:◌⁴ ।
0510552ஸுவrhணமணிiµkhதாth³ையrhநாநாவshthைர:ஸுேஶாப⁴ைந: ॥ 51.55।
0510561 ரthைநச விவிைத⁴rhதி³vhையராஸைநrhkh³ராமபthதைந: ।
0510562 த³ெதௗ³ சாnhயாnhஸ விஷயாnhராணி நக³ராணி ச ॥ 51.56।
0510571 ஏவmh ப³ஹுவித⁴mh த³ththவா ராjhயmh kh’thவா யேதா²சிதmh ।
0510572இShThவா ச விவிைத⁴rhயjhைஞrhத³ththவா தா³நாnhயேநகஶ: ॥ 51.57।
0510581 kh’தkh’thயshதேதா ராஜா thயkhதஸrhவபkh³ரஹ: ।
0510582 ஜகா³ம பரமmh shதா²நmh தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 51.58।
0510591 ஏவmh மயா iµநிேரShடா:² கதி²ேதா ேவா nh’ேபாthதம: ।
0510592 ேthரshய ைசவ மாஹாthmhயmh கிமnhயchch²ேராchச²த² ॥ 51.59।
0510600 விShiΝவாச
0510601 thைவவmh வசநmh தshய ph³ரமே ऽvhயkhதஜnhமந: ।
0510602ஆசrhயmh ேமநிேர விphரா: பphரch²ச நrhiµதா³ ॥ 51.60।
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0510610iµநய ஊ:
0510611 கshnhகாேல ஸுரேரShட² க³nhதvhயmh ேஷாthதமmh ।
0510612 விதி⁴நா ேகந கrhதvhயmh பசதீrhத²தி phரேபா⁴ ॥ 51.61।
0510621 ஏைககshய ச தீrhத²shய shநாநதா³நshய யthப²லmh ।
0510622 ேத³வதாphேரேண ைசவ ph³ ஸrhவmh ph’த²khph’த²kh ॥ 51.62।
0510630 ph³ரேமாவாச
0510631 நிராஹார:ேthேர பாேத³ைநேகந யshதேபth ।
0510632ேதnhth³ேயா தkhேராத: ◌⁴ ஸphதஸmhவthஸராதmh ॥ 51.63।
0510641 th³’ShThவா ஸதா³ jhேயShட²ஶுkhல-th³வாத³யாmh ேஷாthதமmh ।
0510642 kh’ேதாபவாஸ: phராphேநாதி தேதா ऽதி⁴கதரmh ப²லmh ॥ 51.64।
0510651 தshமாjhjhேயShேட²iµநிேரShடா:² phரயthேநந ஸுஸmhயைத: ।
0510652shவrhக³ேலாேகphஸுவிphராth³ையrhth³ரShடvhய: ேஷாthதம: ॥ 51.65।
0510661 பசதீrhத²mh  விதி⁴வthkh’thவா jhேயShேட² நேராthதம: ।
0510662 ஶுkhலபshய th³வாத³யாmh பேயthதmh ேஷாthதமmh ॥ 51.66।
0510671 ேய பயnhthயvhயயmh ேத³வmh th³வாத³யாmh ேஷாthதமmh ।
0510672 ேத விShiΝேலாகமாஸாth³ய ந chயவnhேத கதா³சந ॥ 51.67।
0510681 தshமாjhjhேயShேட² phரயthேநந க³nhதvhயmh ேபா⁴ th³விேஜாthதமா: ।
0510682 kh’thவா தshnhபசதீrhத²mh th³ரShடvhய: ேஷாthதம: ॥ 51.68।
0510691ஸு³ரshேதா² ऽபி ேயா ப⁴khthயா கீrhதேயthேஷாthதமmh ।
0510692அஹnhயஹநி ஶுth³தா⁴thமா ேஸா ऽபி விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 51.69।
0510701 யாthராmh கேராதி kh’Shணshய ரth³த⁴யா ய:ஸமாத: ।
0510702ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh vhரேஜnhநர: ॥ 51.70।
0510711 சkhரmh th³’ShThவா ஹேரrh³ராthphராஸாேதா³ப ஸmhshதி²தmh ।
0510712ஸஹஸா iµchயேத பாபாnhநேரா ப⁴khthயா phரணmhய தth ॥ 51.71।
0520010 ph³ரேமாவாச
0520011ஆthகlhேப iµநிேரShடா:²ஸmhphரvh’thேத மஹாேய ।
0520012 நShேட ऽrhகசnhth³ேர பவேந நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ॥ 52.1।
0520021 உதி³ேத phரலயாதி³thேய phரசNhேட³ க⁴நக³rhேத ।
0520022 விth³³thபாதஸŋhகா⁴ைத:ஸmhப⁴kh³ேந தபrhவேத ॥ 52.2।
0520031 ேலாேக ச ஸmh’ேத ஸrhேவ மஹ³lhகாநிப³rhஹேண ।
0520032 ஶுShேகஷு ஸrhவேதாேயஷு ஸர:ஸு ச ஸthஸு ச ॥ 52.3।
0520041 தத:ஸmhவrhதேகா வநிrhவாநா ஸஹ ேபா⁴ th³விஜா: ।
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0520042 ேலாகmh  phராவிஶthஸrhவமாதி³thையபேஶாபி⁴தmh ॥ 52.4।
0520051 பசாthஸ ph’தி²வீmh பி⁴ththவா phரவிய ச ரஸாதலmh ।
0520052 ேத³வதா³நவயாmh ப⁴யmh ஜநயேத மஹth ॥ 52.5।
0520061 நிrhத³ஹnhநாக³ேலாகmh ச யchச கிசிthதாவிஹ ।
0520062அத⁴shதாnhiµநிஶாrh³லா:ஸrhவmh நாஶயேத th ॥ 52.6।
0520071 தேதா ேயாஜநவிmhஶாநாmh ஸஹshராணி ஶதாநி ச ।
0520072 நிrhத³ஹthயாஶுேகா³ வா:ஸ ச ஸmhவrhதேகா ऽநல: ॥ 52.7।
0520081ஸேத³வாஸுரக³nhத⁴rhவmh ஸயோரக³ராஸmh ।
0520082 தேதா த³ஹதி ஸnhதீ³phத:ஸrhவேமவ ஜக³thphர: ◌⁴ ॥ 52.8।
0520091 phரதீ³phேதா ऽெஸௗ மஹாெரௗth³ர: கlhபாkh³நிதி ஸmhத: ।
0520092 மஹாjhவாேலா மஹாrhசிShமாnhஸmhphரதீ³phதமஹாshவந: ॥ 52.9।
0520101ஸூrhயேகாphரதீகாேஶா jhவலnhநிவ ஸ ேதஜஸா ।
0520102 thைரேலாkhயmh சாத³ஹthrhணmh ஸஸுராஸுரமாiνஷmh ॥ 52.10।
0520111 ஏவmhவிேத⁴ மஹாேகா⁴ேர மஹாphரலயதா³ேண ।
0520112 ’: பரமத⁴rhமாthமா th◌⁴யாநேயாக³பேரா ऽப⁴வth ॥ 52.11।
0520121 ஏக:ஸnhதிShட²ேத விphரா மாrhகNhேட³ேயதி வித: ।
0520122 ேமாஹபாைஶrhநிப³th³ேதா⁴ ऽெஸௗ ுthth’Shேதnhth³யா: ॥
52.12।
0520131ஸ th³’ShThவா தmh மஹாவநிmh ஶுShககNhெடௗ²Shட²தாக: ।
0520132 th’Shrhத: phரshக²லnhவிphராshததா³ெஸௗ ப⁴யவிவல: ॥ 52.13।
0520141 ப³ph◌⁴ராம ph’தி²வீmh ஸrhவாmh காnhதி³ஶீேகா விேசதந: ।
0520142 thராதாரmh நாதி⁴க³chச²nhைவ இதேசதச தா⁴வதி ॥ 52.14।
0520151 ந ேலேப⁴ ச ததா³ ஶrhம யthர விராmhயதா th³விஜா: ।
0520152 கேரா கிmh ந ஜாநா யshயாஹmh ஶரணmh vhரேஜ ॥ 52.15।
0520161 கத²mh பயா தmh ேத³வmh ேஷஶmh ஸநாதநmh ।
0520162இதி ஸசிnhதயnhேத³வேமகாkh³ேரண ஸநாதநmh ॥ 52.16।
0520171 phராphதவாmhshதthபத³mh தி³vhயmh மஹாphரலயகாரணmh ।
0520172 ேஷஶதி kh²யாதmh வடராஜmh ஸநாதநmh ॥ 52.17।
0520181 thவராkhேதா iµநிசாெஸௗ nhயkh³ேராத⁴shயாnhதிகmh யெயௗ ।
0520182ஆஸாth³ய தmh iµநிேரShடா²shதshய ேல ஸமாவிஶth ॥ 52.18।
0520191 ந காலாkh³நிப⁴யmh தthர ந சாŋhகா³ரphரவrhஷணmh ।
0520192 ந ஸmhவrhதாக³மshதthர ந ச வjhராஶநிshததா² ॥ 52.19।
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0530010 ph³ரேமாவாச
0530011 தேதா க³ஜலphரkh²யாshத³nhமாலாவி⁴தா: ।
0530012ஸiµthதsh²rhமஹாேமகா⁴ நப⁴shயth³⁴தத³rhஶநா: ॥ 53.1।
0530021 ேகசிnhநீேலாthபலயாமா: ேகசிthiµத³ஸnhநிபா: ◌⁴ ।
0530022 ேகசிthகிஜlhகஸŋhகாஶா: ேகசிthபீதா: பேயாத⁴ரா: ॥ 53.2।
0530031 ேகசிth³த⁴தஸŋhகாஶா: காகாNhட³ஸnhநிபா⁴shததா² ।
0530032 ேகசிthகமலபththராபா: ◌⁴ ேகசிth³தி⁴ŋh³லஸnhநிபா:◌⁴ ॥ 53.3।
0530041 ேகசிthரவராகாரா: ேகசிth³கி³வேராபமா: ।
0530042 ேகசித³ஜநஸŋhகாஶா: ேகசிnhமரகதphரபா: ◌⁴ ॥ 53.4।
0530051 விth³nhமாலாபிநth³தா⁴ŋhகா:³ஸiµthதsh²rhமஹாக⁴நா: ।
0530052 ேகா⁴ரபா மஹாபா⁴கா³ ேகா⁴ரshவநநிநாதி³தா: ॥ 53.5।
0530061 தேதா ஜலத⁴ரா:ஸrhேவ ஸமாvh’Nhவnhநப⁴shதலmh ।
0530062ைதயmh ph’தி²வீ ஸrhவா ஸபrhவதவநாகரா ॥ 53.6।
0530071ஆதா தி³ஶ:ஸrhவா:ஸெலௗக⁴பphதா: ।
0530072 ததshேத ஜலதா³ ேகா⁴ரா வா iµநிஸthதமா: ॥ 53.7।
0530081ஸrhவத: phலாவயாமாஸுேசாதி³தா: பரேமSh²நா ।
0530082 வrhஷமா மஹாேதாயmh ரயnhேதா வஸுnhத⁴ராmh ॥ 53.8।
0530091ஸுேகா⁴ரமஶிவmh ெரௗth³ரmh நாஶயnhதி shம பாவகmh ।
0530092 தேதா th³வாத³ஶ வrhஷாணி பேயாதா:³ஸiµபphலேவ ॥ 53.9।
0530101 தா⁴ராபி:◌⁴ ரயnhேதா ைவ ேசாth³யமாநா மஹாthமநா ।
0530102 தத:ஸiµth³ரா:shவாmh ேவலாமதிkhராமnhதி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 53.10।
0530111 பrhவதாச vhயஶீrhயnhத ம சாphஸு நிமjhஜதி ।
0530112ஸrhவத:ஸுமஹாph◌⁴ராnhதாshேத பேயாதா³ நப⁴shதலmh ॥ 53.11।
0530121ஸmhேவShடயிthவா நயnhதி வாேவக³ஸமாஹதா: ।
0530122 ததshதmh மாதmh ேகா⁴ரmh ஸ விShiΝrhiµநிஸthதமா: ॥ 53.12।
0530131ஆதி³பth³மாலேயா ேத³வ: பீthவா shவபிதி ேபா⁴ th³விஜா: ।
0530132 தshnhேநகாrhணேவ ேகா⁴ேர நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ॥ 53.13।
0530141 நShேட ேத³வாஸுரநேர யராஸவrhேத ।
0530142 தேதா iµநி:ஸ விராnhேதா th◌⁴யாthவா ச ேஷாthதமmh ॥ 53.14।
0530151 த³த³rhஶ சுnhlhய ஜலrhmh வஸுnhத⁴ராmh ।
0530152 நாபயthதmh வடmh ேநாrhவீmh ந தி³கா³தி³ ந பா⁴shகரmh ॥ 53.15।
0530161 ந சnhth³ராrhகாkh³நிபவநmh ந ேத³வாஸுரபnhநக³mh ।
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0530162 தshnhேநகாrhணேவ ேகா⁴ேர தேமா⁴ேத நிராரேய ॥ 53.16।
0530171 நிமjhஜnhஸ ததா³ விphரா:ஸnhதrhiµபசkhரேம ।
0530172 ப³ph◌⁴ராமாெஸௗ iµநிசாrhத இதேசதச ஸmhphலவnh ॥ 53.17।
0530181 நிமமjhஜ ததா³ விphராshthராதாரmh நாதி⁴க³chச²தி ।
0530182 ஏவmh தmh விவலmh th³’ShThவா kh’பயா ேஷாthதம: ।
0530183 phேராவாச iµநிஶாrh³லாshததா³ th◌⁴யாேநந ேதாத: ॥ 53.18।
0530190ப⁴க³வாiνவாச
0530191 வthஸ ராnhேதா ऽ பா³லshthவmh ப⁴khதthர மம ஸுvhரத ।
0530192ஆக³chசா²க³chச² ஶீkh◌⁴ரmh thவmh மாrhகNhேட³ய மமாnhதிகmh ॥ 53.19।
0530201 மா thவையவ ச ேப⁴தvhயmh ஸmhphராphேதா ऽ மமாkh³ரத: ।
0530202 மாrhகNhேட³ய iµேந தீ⁴ர பா³லshthவmh ரமபீ³த: ॥ 53.20।
0530210 ph³ரேமாவாச
0530211 தshய தth³வசநmh thவா iµநி: பரமேகாபித: ।
0530212 உவாச ஸ ததா³ விphரா விshதசாப⁴வnhiµஹு: ॥ 53.21।
0530220 மாrhகNhேட³ய உவாச
0530221 ேகா ऽயmh நாmhநா கீrhதயதி தப: பப⁴வnhநிவ ।
0530222 ப³ஹுவrhஷஸஹshராkh²யmh த⁴rhஷயnhநிவ ேம வ: ॥ 53.22।
0530231 ந ேயஷ ஸiµதா³சாேரா ேத³ேவShவபி ஸமாத: ।
0530232 மாmh ph³ரமா ஸ ச ேத³ேவேஶா தீ³rhகா⁴தி பா⁴ஷேத ॥ 53.23।
0530241 கshதேபா ேகா⁴ரஶிரேஸா மமாth³ய thயkhதவித: ।
0530242 மாrhகNhேட³ேயதி ேசாkhthவா மnh-mh’thmh க³nhேஹchச²தி ॥ 53.24।
0530250 ph³ரேமாவாச
0530251 ஏவiµkhthவா ததா³ விphராசிnhதாவிShேடா ऽப⁴வnhiµநி: ।
0530252 கிmh shவphேநா ऽயmh மயா th³’Shட: கிmh வா ேமாேஹா ऽயமாக³த: ॥ 53.25।
0530261இthத²mh சிnhதயதshதshய உthபnhநா :³க²ஹா மதி: ।
0530262 vhரஜா ஶரணmh ேத³வmh ப⁴khthயாஹmh ேஷாthதமmh ॥ 53.26।
0530271ஸ க³thவா ஶரணmh ேத³வmh iµநிshதth³க³தமாநஸ: ।
0530272 த³த³rhஶ தmh வடmh ⁴ேயா விஶாலmh ஸேலாப ॥ 53.27।
0530281 ஶாகா²யாmh தshய ெஸௗவrhணmh விshதீrhயாmh மஹாth³⁴தmh ।
0530282 சிரmh தி³vhயபrhயŋhகmh ரசிதmh விவகrhம ॥ 53.28।
0530291 வjhரைவ³rhயரசிதmh மணிவிth³மேஶாபி⁴தmh ।
0530292 பth³மராகா³தி³பி⁴rhஜுShடmh ரthைநரnhையரலŋhkh’தmh ॥ 53.29।
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0530301 நாநாshதரணஸmhவீதmh நாநாரthேநாபேஶாபி⁴தmh ।
0530302 நாநாசrhயஸமாkhதmh phரபா⁴மNhட³லமNh³தmh ॥ 53.30।
0530311 தshேயாப shதி²தmh ேத³வmh kh’Shணmh பா³லவrhத⁴ரmh ।
0530312ஸூrhயேகாphரதீகாஶmh தீ³phயமாநmh ஸுவrhசஸmh ॥ 53.31।
0530321 சrh⁴ஜmh ஸுnhத³ராŋhக³mh பth³மபththராயேதணmh ।
0530322வthஸவஸmh ேத³வmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ॥ 53.32।
0530331 வநமாலாvh’ேதாரshகmh தி³vhயNhட³லதா⁴ணmh ।
0530332ஹாரபா⁴ராrhபிதkh³வmh தி³vhயரthநவி⁴தmh ॥ 53.33।
0530341 th³’ShThவா ததா³iµநிrhேத³வmh விshமேயாth²lhலேலாசந: ।
0530342 ேராமாசிததiνrhேத³வmh phரணிபthேயத³மph³ரவீth ॥ 53.34।
0530350 மாrhகNhேட³ய உவாச
0530351அேஹா ைசகாrhணேவ ேகா⁴ேர விநShேட ஸசராசேர ।
0530352 கத²ேமேகா யயmh பா³லshதிShட²thயthர ஸுநிrhப⁴ய: ॥ 53.35।
0530360 ph³ரேமாவாச
0530361 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச ஜாநnhநபி மஹாiµநி: ।
0530362 ந ³ேபா³த⁴ ததா³ ேத³வmh மாயயா தshய ேமாத: ।
0530363 யதா³ ந ³³ேத⁴ ைசநmh ததா³ ேக²தா³³வாச ஹ ॥ 53.36।
0530370 மாrhகNhேட³ய உவாச
0530371 vh’தா² ேம தபேஸா வீrhயmh vh’தா² jhஞாநmh vh’தா² khயா ।
0530372 vh’தா² ேம விதmh தீ³rhக⁴mh vh’தா² மாiνShயேமவ ச ॥ 53.37।
0530381 ேயா ऽஹmh ஸுphதmh ந ஜாநா பrhயŋhேக தி³vhயபா³லகmh ॥ 53.38।
0530390 ph³ரேமாவாச
0530391 ஏவmh ஸசிnhதயnhவிphர: phலவமாேநா விேசதந: ।
0530392 thராrhத²mh விவலசாெஸௗ நிrhேவத³mh க³தவாmhshததா³ ॥ 53.39।
0530401 தேதா பா³லாrhகஸŋhகாஶmh shவமmhநா vhயவshதி²தmh ।
0530402ஸrhவேதேஜாமயmh விphரா ந ஶஶாகாபி⁴வீmh ॥ 53.40।
0530411 th³’ShThவா தmh iµநிமாயாnhதmh ஸ பா³ல: phரஹஸnhநிவ ।
0530412 phேராவாச iµநிஶாrh³லாshததா³ ேமெகௗ⁴க⁴நிshவந: ॥ 53.41।
0530420ப⁴க³வாiνவாச
0530421 வthஸ ஜாநா ராnhதmh thவாmh thராrhத²mh மாiµபshதி²தmh ।
0530422 ஶரmh விஶ ேம phரmh விராமshேத மேயாதி³த: ॥ 53.42।
0530430 ph³ரேமாவாச
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0530431 thவா ஸ வசநmh தshய கிசிnhேநாவாச ேமாத: ।
0530432 விேவஶ வத³நmh தshய விvh’தmh சாவேஶா iµநி: ॥ 53.43।
0540010 ph³ரேமாவாச
0540011ஸ phரவிேயாத³ேர தshய பா³லshய iµநிஸthதம: ।
0540012 த³த³rhஶ ph’தி²வீmh kh’thshநாmh நாநாஜநபைத³rhvh’தாmh ॥ 54.1।
0540021லவேணுஸுராஸrhபிrh-த³தி⁴³kh³த⁴ஜேலாத³தீ⁴nh ।
0540022 த³த³rhஶ தாnhஸiµth³ராmhச ஜmh³ phலmh ச ஶாlhமலmh ॥ 54.2।
0540031ஶmh khெரௗசmh ச ஶாகmh ச Shகரmh ச த³த³rhஶ ஸ: ।
0540032 பா⁴ரதாதீ³நி வrhஷாணி ததா²ஸrhவாmhச பrhவதாnh ॥ 54.3।
0540041 ேமmh ச ஸrhவரthநாTh◌⁴யmh அபயthகநகாசலmh ।
0540042 நாநாரthநாnhவிைத: ஶ ◌்’ŋhைக³rh⁴தmh ப³ஹுகnhத³ரmh ॥ 54.4।
0540051 நாநாiµநிஜநாகீrhணmh நாநாvh’வநாலmh ।
0540052 நாநாஸththவஸமாkhதmh நாநாசrhயஸமnhவிதmh ॥ 54.5।
0540061 vhயாkh◌⁴ைர:mhைஹrhவராைஹச சாமைரrhமைஷrhக³ைஜ: ।
0540062 mh’ைக:³ ஶாகா²mh’ைக³சாnhையrh⁴தmh ஸுமேநாஹரmh ॥ 54.6।
0540071 ஶkhராth³ையrhவிவிைத⁴rhேத³ைவ:th³த⁴சாரணபnhநைக:³ ।
0540072iµநியாphஸேராபி⁴ச vh’ைதசாnhைய:ஸுராலைய: ॥ 54.7।
0540080 ph³ரேமாவாச
0540081 ஏவmh ஸுேமmh மnhதமபயnhiµநிஸthதம: ।
0540082 பrhயடnhஸ ததா³ விphரshதshய பா³லshய ேசாத³ேர ॥ 54.8।
0540091மவnhதmh ேஹமடmh நிஷத⁴mh க³nhத⁴மாத³நmh ।
0540092 ேவதmh ச ³rhத⁴ரmh நீலmh ைகலாஸmh மnhத³ரmh கி³mh ॥ 54.9।
0540101 மேஹnhth³ரmh மலயmh விnhth◌⁴யmh பாயாthரmh ததா²rh³த³mh ।
0540102ஸயmh ச ஶுkhதிமnhதmh ச ைமநாகmh வkhரபrhவதmh ॥ 54.10।
0540111 ஏதாசாnhயாச ப³ஹேவா யாவnhத: ph’தி²வீத⁴ரா: ।
0540112 ததshதாmhsh iµநிேரShடா:² ேஸா ऽபயth³ரthந⁴தாnh ॥ 54.11।
0540121ேthரmh ச பாசாலாnhமthshயாnhமth³ராnhஸேககயாnh ।
0540122 பா³காnhஶூரேஸநாmhச காராmhshதŋhக³nhக²ஸாnh ॥ 54.12।
0540131 பாrhவதீயாnhகிராதாmhச கrhணphராவரnhமnh ।
0540132அnhthயஜாநnhthயஜாதீmhச ேஸா ऽபயthதshய ேசாத³ேர ॥ 54.13।
0540141 mh’கா³ஶாகா²mh’கா³nhmhஹாnhவராஹாnhsh’மராஶஶாnh ।
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0540142 க³ஜாmhசாnhயாmhshததா² ஸththவாnhேஸா ऽபயthதshய ேசாத³ேர ॥
54.14।
0540151 ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி kh³ராமாச நக³ராணி ச ।
0540152 kh’ேகா³ரவாணிjhயmh khரயவிkhரயணmh ததா² ॥ 54.15।
0540161 ஶkhராதீ³nhவி³தா⁴ேரShடா²mhshததா²nhயாmhச தி³ெவௗகஸ: ।
0540162 க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா யாnh’mhைசவ ஸநாதநாnh ॥ 54.16।
0540171ைத³thயதா³நவஸŋhகா⁴mhச நாகா³mhச iµநிஸthதமா: ।
0540172mhகாதநயாmhைசவ ேய சாnhேய ஸுரஶthரவ: ॥ 54.17।
0540181 யthகிசிthேதந ேலாேக ऽshnhth³’Shடrhவmh சராசரmh ।
0540182அபயthஸ ததா³ஸrhவmh தshய ௌ th³விேஜாthதமா: ॥ 54.18।
0540191அத²வா கிmh ப³ஹூkhேதந கீrhதிேதந ந: ந: ।
0540192 ph³ரமாதி³shதmhப³பrhயnhதmh யthகிசிthஸசராசரmh ॥ 54.19।
0540201 ⁴rhேலாகmh ச ⁴வrhேலாகmh shவrhேலாகmh ச th³விேஜாthதமா: ।
0540202 மஹrhஜநshதப:ஸthயமதலmh விதலmh ததா² ॥ 54.20।
0540211 பாதாலmh ஸுதலmh ைசவ விதலmh ச ரஸாதலmh ।
0540212 மஹாதலmh ச ph³ரமாNhட³மபயthதshய ேசாத³ேர ॥ 54.21।
0540221அvhயாஹதா க³திshதshய ததா³⁴th³th³விஜஸthதமா: ।
0540222 phரஸாதா³thதshய ேத³வshய shmh’திேலாபச நாப⁴வth ॥ 54.22।
0540231 ph◌⁴ரமமாணshததா³ௌ kh’thshநmh ஜக³தி³த³mh th³விஜா: ।
0540232 நாnhதmh ஜகா³ம ேத³ஹshய தshய விShே: கதா³சந ॥ 54.23।
0540241 யதா³ெஸௗ நாக³தசாnhதmh தshய ேத³ஹshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0540242 ததா³ தmh வரத³mh ேத³வmh ஶரணmh க³தவாnhiµநி: ॥ 54.24।
0540251 தேதா ऽெஸௗ ஸஹஸா விphரா வாேவேக³ந நி:sh’த: ।
0540252 மஹாthமேநா iµகா²thதshய விvh’தாthஷshய ஸ: ॥ 54.25।
0550010 ph³ரேமாவாச
0550011ஸ நிShkhரmhேயாத³ராthதshய பா³லshய iµநிஸthதமா: ।
0550012 நைசகாrhணவாiµrhவீமபயjhஜநவrhதாmh ॥ 55.1।
0550021 rhவth³’Shடmh ச தmh ேத³வmh த³த³rhஶ ஶிஶுபிணmh ।
0550022 ஶாகா²யாmh வடvh’shய பrhயŋhேகாப ஸmhshதி²தmh ॥ 55.2।
0550031வthஸவஸmh ேத³வmh பீதவshthரmh சrh⁴ஜmh ।
0550032 ஜக³தா³தா³ய திShட²nhதmh பth³மபththராயேதணmh ॥ 55.3।
0550041 ேஸா ऽபி தmh iµநிமாயாnhதmh phலவமாநமேசதநmh ।
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0550042 th³’ShThவா iµகா²th³விநிShkhராnhதmh phேராவாச phரஹஸnhநிவ ॥ 55.4।
0550050ப⁴க³வாiνவாச
0550051 கchசிththவேயாதmh வthஸ விராnhதmh ச மேமாத³ேர ।
0550052 ph◌⁴ரமமாணச கிmh தthர ஆசrhயmh th³’Shடவாந ॥ 55.5।
0550061 ப⁴khேதா ऽ ேம iµநிேரShட² ராnhேதா ऽ ச மமாத: ।
0550062 ேதந thவாiµபகாராய ஸmhபா⁴ேஷ பய மாஹ ॥ 55.6।
0550070 ph³ரேமாவாச
0550071 thவா ஸ வசநmh தshய ஸmhphர’Shடதஹ: ।
0550072 த³த³rhஶ தmh ஸு³Shphேரmh ரthைநrhதி³vhையரலŋhkh’தmh ॥ 55.7।
0550081 phரஸnhநா நிrhமலா th³’Shrhiµஹூrhதாthதshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0550082 phரஸாதா³thதshய ேத³வshய phரா³rh⁴தா நrhநவா ॥ 55.8।
0550091 ரkhதாŋh³தெலௗ பாெதௗ³ ததshதshய ஸுராrhசிெதௗ ।
0550092 phரணmhய ஶிரஸா விphரா ஹrhஷக³th³க³த³யா கி³ரா ॥ 55.9।
0550101 kh’தாஜshததா³’Shேடா விshதச ந: ந: ।
0550102 th³’ShThவா தmh பரமாthமாநmh ஸmhshேதாiµபசkhரேம ॥ 55.10।
0550110 மாrhகNhேட³ய உவாச
0550111 ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² மாயாபா³லவrhத⁴ர ।
0550112 thரா மாmh சாபth³மா :³கி²தmh ஶரக³தmh ॥ 55.11।
0550121ஸnhதphேதா ऽsh ஸுரேரShட²ஸmhவrhதாkh²ேயந வநிநா ।
0550122அŋhகா³ரவrhஷபீ⁴தmh ச thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.12।
0550131 ேஶாதச phரசNhேட³ந வாநா ஜக³தா³நா ।
0550132 விவேலா ऽஹmh ததா² ராnhதshthரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.13।
0550141 தாபிதச தஶாமாthைய: phரலயாவrhதகாதி³பி:◌⁴ ।
0550142 ந ஶாnhதிமதி⁴க³chசா² thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.14।
0550151 th’தச ுதா⁴விShேடா :³கி²தச ஜக³thபேத ।
0550152 thராதாரmh நாthர பயா thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.15।
0550161அshnhேநகாrhணேவ ேகா⁴ேர விநShேட ஸசராசேர ।
0550162 ந சாnhதமதி⁴க³chசா² thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.16।
0550171 தேவாத³ேர ச ேத³ேவஶ மயா th³’Shடmh சராசரmh ।
0550172 விshேதா ऽஹmh விஷNhணச thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 55.17।
0550181ஸmhஸாேர ऽshnhநிராலmhேப³ phரத³ ேஷாthதம ।
0550182 phரத³ வி³த⁴ேரShட² phரத³ வி³த⁴phய ॥ 55.18।
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0550191 phரத³ வி³தா⁴mh நாத² phரத³ வி³தா⁴லய ।
0550192 phரத³ஸrhவேலாேகஶ ஜக³thகாரணகாரண ॥ 55.19।
0550201 phரத³ஸrhவkh’th³ேத³வ phரத³ மம ⁴த⁴ர ।
0550202 phரத³ஸலாவாஸ phரத³ ம⁴ஸூத³ந ॥ 55.20।
0550211 phரத³ கமலாகாnhத phரத³ thத³ேஶவர ।
0550212 phரத³ கmhஸேகஶீkh◌⁴ந phரதா³Shடநாஶந ॥ 55.21।
0550221 phரத³ kh’Shண ைத³thயkh◌⁴ந phரத³ த³iνஜாnhதக ।
0550222 phரத³ ம²ராவாஸ phரத³ ய³நnhத³ந ॥ 55.22।
0550231 phரத³ ஶkhராவரஜ phரத³ வரதா³vhயய ।
0550232 thவmh ம thவmh ஜலmh ேத³வ thவமkh³நிshthவmh ஸரண: ॥ 55.23।
0550241 thவmh நப⁴shthவmh மநைசவ thவமஹŋhகார ஏவ ச ।
0550242 thவmh ³th³தி: ◌⁴ phரkh’திைசவ ஸththவாth³யாshthவmh ஜக³thபேத ॥ 55.24।
0550251 ஷshthவmh ஜக³th³vhயாபீ ஷாத³பி ேசாthதம: ।
0550252 thவnhth³யாணி ஸrhவாணி ஶph³தா³th³யா விஷயா: phரேபா⁴ ॥ 55.25।
0550261 thவmh தி³khபாலாச த⁴rhமாச ேவதா³ யjhஞா:ஸத³: ।
0550262thவnhth³ரshthவmh ஶிேவா ேத³வshthவmhஹவிshthவmhஹுதாஶந: ॥ 55.26।
0550271 thவmh யம: பிth’ராThேத³வ thவmh ரோதி⁴பதி:shவயmh ।
0550272 வணshthவமபாmh நாத² thவmh வாshthவmh த⁴ேநவர: ॥ 55.27।
0550281 thவஶாநshthவமநnhதshthவmh க³ேணஶச ஷNhiµக:² ।
0550282 வஸவshthவmh ததா² th³ராshthவமாதி³thயாச ேக²சரா: ॥ 55.28।
0550291 தா³நவாshthவmh ததா² யாshthவmh ைத³thயா:ஸமth³க³: ।
0550292th³தா⁴சாphஸரேஸா நாகா³ க³nhத⁴rhவாshthவmh ஸசார: ॥ 55.29।
0550301 பிதேரா வாலகி²lhயாச phரஜாநாmh பதேயா ऽchத ।
0550302iµநயshthவmh’க³shthவமவிெநௗ நிஶாசரா: ॥ 55.30।
0550311அnhயாச ஜாதயshthவmh  யthகிசிjhவஸmhjhஞிதmh ।
0550312 கிmh சாthர ப³ஹுேநாkhேதந ph³ரமாதி³shதmhப³ேகா³சரmh ॥ 55.31।
0550321 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச thவmh ஜக³thஸசராசரmh ।
0550322 யthேத பmh பரmh ேத³வ டshத²மசலmh th◌⁴வmh ॥ 55.32।
0550331 ph³ரமாth³யாshதnhந ஜாநnhதி கத²மnhேய ऽlhபேமத⁴ஸ: ।
0550332 ேத³வ ஶுth³த⁴shவபா⁴ேவா ऽ நிthயshthவmh phரkh’ேத: பர: ॥ 55.33।
0550341அvhயkhத: ஶாவேதா ऽநnhத:ஸrhவvhயாபீ மேஹவர: ।
0550342 thவமாகாஶ: பர: ஶாnhேதா அஜshthவmh வி⁴ரvhயய: ॥ 55.34।
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0550351 ஏவmh thவாmh நிrh³ணmh shேதாmh க: ஶkhேநாதி நிரஜநmh ।
0550352shேதா ऽ யnhமயா ேத³வ விகேலநாlhபேசதஸா ।
0550353 தthஸrhவmh ேத³வேத³ேவஶ nhமrhஹ சாvhயய ॥ 55.35।
0560010 ph³ரேமாவாச
0560011இthத²mh shதshததா³ ேதந மாrhகNhேட³ேயந ேபா⁴ th³விஜா: ।
0560012 phத: phேராவாச ப⁴க³வாnhேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா கி³ரா ॥ 56.1।
0560020ப⁴க³வாiνவாச
0560021 ph³ காமmh iµநிேரShட² யthேத மந வrhதேத ।
0560022 த³தா³ ஸrhவmh விphரrhேஷ மthேதா யத³பி⁴வாச² ॥ 56.2।
0560030 ph³ரேமாவாச
0560031 thவா ஸ வசநmh விphரா: ஶிேஶாshதshய மஹாthமந: ।
0560032 உவாச பரமphேதா iµநிshதth³க³தமாநஸ: ॥ 56.3।
0560040 மாrhகNhேட³ய உவாச
0560041 jhஞாchசா² ேத³வ thவாmh மாயாmh ைவ தவ ேசாthதமாmh ।
0560042 thவthphரஸாதா³chச ேத³ேவஶ shmh’திrhந பயேத ॥ 56.4।
0560051 th³தமnhத: ஶேரண ஸததmh பrhயவrhதிதmh ।
0560052இchசா² Nhட³கா jhஞாmh thவாமஹமvhயயmh ॥ 56.5।
0560061இஹ ⁴thவா ஶிஶு:ஸாாthகிmh ப⁴வாநவதிShட²ேத ।
0560062 பீthவா ஜக³தி³த³mh ஸrhவேமததா³kh²யாமrhஹ ॥ 56.6।
0560071 கிமrhத²mh ச ஜக³thஸrhவmh ஶரshத²mh தவாநக⁴ ।
0560072 கியnhதmh ச thவயா காலஹ shேத²யமnhத³ம ॥ 56.7।
0560081 jhஞாchசா² ேத³ேவஶ ph³ ஸrhவமேஶஷத: ।
0560082 thவthத: கமலபththரா விshதேரண யதா²தத²mh ।
0560083 மஹேத³தத³சிnhthயmh ச யத³ஹmh th³’Shடவாnhphரேபா⁴ ॥ 56.8।
0560090 ph³ரேமாவாச
0560091இthkhத:ஸ ததா³ ேதந ேத³வேத³ேவா மஹாth³தி: ।
0560092ஸாnhthவயnhஸ ததா³ வாkhயiµவாச வத³தாmh வர: ॥ 56.9।
0560100ப⁴க³வாiνவாச
0560101 காமmh ேத³வாச மாmh விphர ந ஜாநnhதி தththவத: ।
0560102 தவ phthயா phரவயா யேத²த³mh விsh’ஜாmhயஹmh ॥ 56.10।
0560111 பிth’ப⁴khேதா ऽ விphரrhேஷ மாேமவ ஶரணmh க³த: ।
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0560112 தேதா th³’Shேடா ऽsh ேத ஸாாth³ph³ரமசrhயmh ச ேத மஹth ॥
56.11।
0560121ஆேபா நாரா இதி ரா ஸmhjhஞாகrhம kh’தmh மயா ।
0560122 ேதந நாராயே ऽshmhkhேதா மம தாshthவயநmh ஸதா³ ॥ 56.12।
0560131அஹmh நாராயே நாம phரப⁴வ: ஶாவேதா ऽvhயய: ।
0560132 விதா⁴தா ஸrhவ⁴தாநாmh ஸmhஹrhதா ச th³விேஜாthதம ॥ 56.13।
0560141அஹmh விShiΝரஹmh ph³ரமா ஶkhரசாபி ஸுராதி⁴ப: ।
0560142அஹmh ைவரவே ராஜா யம: phேரதாதி⁴பshததா² ॥ 56.14।
0560151அஹmh ஶிவச ேஸாமச கயபச phரஜாபதி: ।
0560152அஹmh தா⁴தா விதா⁴தா ச யjhஞசாஹmh th³விேஜாthதம ॥ 56.15।
0560161அkh³நிராshயmh தி: பாெதௗ³ சnhth³ராதி³thெயௗ ச ேலாசேந ।
0560162 th³ெயௗrhrhதா⁴ க²mh தி³ஶ: ேராthேர ததா²ப:shேவத³ஸmhப⁴வா: ॥ 56.16।
0560171ஸதி³ஶmh ச நப: ◌⁴ காேயா வாrhமந ேம shதி²த: ।
0560172 மயா khரஶைதShடmh ப³ஹுபி⁴சாphதத³ண: ॥ 56.17।
0560181 யஜnhேத ேவத³வி³ேஷா மாmh ேத³வயஜேந shதி²தmh ।
0560182 ph’தி²vhயாmh thேயnhth³ராச பாrhதி²வா:shவrhக³காŋhண: ॥ 56.18।
0560191 யஜnhேத மாmh ததா²ைவயா:shவrhக³ேலாககீ³ஷவ: ।
0560192 ச:ஸiµth³ரபrhயnhதாmh ேமமnhத³ர⁴ஷmh ॥ 56.19।
0560201 ேஶேஷா ⁴thவாஹேமேகா  தா⁴ரயா வஸுnhத⁴ராmh ।
0560202 வாராஹmh பமாshதா²ய மேமயmh ஜக³தீ ரா ॥ 56.20।
0560211 மjhஜமாநா ஜேல விphர வீrhேயsh ஸiµth³th◌⁴’தா ।
0560212அkh³நிச வாட³ேவா விphர ⁴thவாஹmh th³விஜஸthதம ॥ 56.21।
0560221 பிபா³mhயப:ஸமாவிShடshதாைசவ விsh’ஜாmhயஹmh ।
0560222 ph³ரம வkhthரmh ⁴ெஜௗ thர ேம ஸmhதா விஶ: ॥ 56.22।
0560231 பாெதௗ³ ஶூth³ரா ப⁴வnhதீேம விkhரேமண khரேமண ச ।
0560232 ’kh³ேவத:³ஸாமேவத³ச யஜுrhேவத³shthவத²rhவண: ॥ 56.23।
0560241 மthத: phரா³rhப⁴வnhthேயேத மாேமவ phரவிஶnhதி ச ।
0560242 யதய: ஶாnhதிபரமா யதாthமாேநா ³⁴thஸவ: ॥ 56.24।
0560251 காமkhேராத⁴th³ேவஷiµkhதா நி:ஸŋhகா³ வீதகlhமஷா: ।
0560252ஸththவshதா² நிரஹŋhகாரா நிthயமth◌⁴யாthமேகாவிதா:³ ॥ 56.25।
0560261 மாேமவ ஸததmh விphராசிnhதயnhத உபாஸேத ।
0560262அஹmh ஸmhவrhதேகா jhேயாதிரஹmh ஸmhவrhதேகா ऽநல: ॥ 56.26।
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0560271அஹmh ஸmhவrhதக:ஸூrhயshthவஹmh ஸmhவrhதேகா ऽநில: ।
0560272 தாராபாணி th³’யnhேத யாnhேயதாநி நப⁴shதேல ॥ 56.27।
0560281 மம ைவ ேராமபாணி விth³தி⁴ thவmh th³விஜஸthதம ।
0560282 ரthநாகரா:ஸiµth³ராச ஸrhவ ஏவ சrhதி³ஶ: ॥ 56.28।
0560291 வஸநmh ஶயநmh ைசவ நிலயmh ைசவ விth³தி⁴ ேம ।
0560292 காம: khேராத⁴ச ஹrhஷச ப⁴யmh ேமாஹshதைத²வ ச ॥ 56.29।
0560301 மைமவ விth³தி⁴ பாணி ஸrhவாNhேயதாநி ஸthதம ।
0560302 phராphiνவnhதி நரா விphர யthkh’thவா கrhம ேஶாப⁴நmh ॥ 56.30।
0560311ஸthயmh தா³நmh தபேசாkh³ரமmhஸாmh ஸrhவஜnhஷு ।
0560312 மth³விதா⁴ேநந விதா மம ேத³ஹவிசாண: ॥ 56.31।
0560321 மயாபி⁴⁴தவிjhஞாநாேசShடயnhதி ந காமத: ।
0560322ஸmhயkh³ேவத³மதீ⁴யாநா யஜnhேதா விவிைத⁴rhமைக:² ॥ 56.32।
0560331 ஶாnhதாthமாேநா தkhேராதா: ◌⁴ phராphiνவnhதி th³விஜாதய: ।
0560332 phராphmh ஶkhேயா ந ைசவாஹmh நைரrh³Shkh’தகrhமபி: ◌⁴ ॥ 56.33।
0560341 ேலாபா⁴பி⁴⁴ைத: kh’பணரநாrhையரkh’தாthமபி: ◌⁴ ।
0560342 தnhமாmh மஹாப²லmh விth³தி⁴ நராmh பா⁴விதாthமநாmh ॥ 56.34।
0560351ஸு³Shphராபmh விடா⁴நாmh மாmh ேயாக³நிேஷவிmh ।
0560352 யதா³ யதா³ த⁴rhமshய kh³லாநிrhப⁴வதி ஸthதம ॥ 56.35।
0560361அph◌⁴thதா²நமத⁴rhமshய ததா³thமாநmh sh’ஜாmhயஹmh ।
0560362ைத³thயா mhஸாiνரkhதாச அவth◌⁴யா:ஸுரஸthதைம: ॥ 56.36।
0560371 ராஸாசாபி ேலாேக ऽshnhயேதா³thபthshயnhதி தா³: ।
0560372 ததா³ஹmh ஸmhphரஸூயா kh³’ேஹஷு Nhயகrhமmh ॥ 56.37।
0560381 phரவிShேடா மாiνஷmh ேத³ஹmh ஸrhவmh phரஶமயாmhயஹmh ।
0560382sh’ShThவா ேத³வமiνShயாmhச க³nhத⁴rhேவாரக³ராஸாnh ॥ 56.38।
0560391shதா²வராணி ச ⁴தாநி ஸmhஹராmhயாthமமாயயா ।
0560392 கrhமகாேல நrhேத³ஹமiνசிnhthய sh’ஜாmhயஹmh ॥ 56.39।
0560401ஆவிய மாiνஷmh ேத³ஹmh மrhயாதா³ப³nhத⁴காரth ।
0560402 ேவத: kh’தேக³ த⁴rhம: யாமshthேரதாேக³ மம ॥ 56.40।
0560411 ரkhேதா th³வாபரமாஸாth³ய kh’Shண: கேக³ ததா² ।
0560412 thரேயா பா⁴கா³யத⁴rhமshய தshnhகாேல ப⁴வnhதி ச ॥ 56.41।
0560421அnhதகாேல ச ஸmhphராphேத காேலா ⁴thவாதிதா³ண: ।
0560422 thைரேலாkhயmh நாஶயாmhேயக:ஸrhவmh shதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 56.42।
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0560431அஹmh thத⁴rhமா விவாthமா ஸrhவேலாகஸுகா²வஹ: ।
0560432அபி⁴nhந:ஸrhவேகா³ ऽநnhேதா ’ேகஶ உkhரம: ॥ 56.43।
0560441 காலசkhரmh நயாmhேயேகா ph³ரமபmh மைமவ தth ।
0560442 ஶமநmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴தkh’ேதாth³யமmh ॥ 56.44।
0560451 ஏவmh phரணித:ஸmhயŋhமமாthமா iµநிஸthதம ।
0560452ஸrhவ⁴ேதஷு விphேரnhth³ர ந ச மாmh ேவthதி கசந ॥ 56.45।
0560461ஸrhவேலாேக ச மாmh ப⁴khதா: ஜயnhதி ச ஸrhவஶ: ।
0560462 யchச கிசிththவயா phராphதmh மயி khேலஶாthமகmh th³விஜ ॥ 56.46।
0560471ஸுேகா²த³யாய தthஸrhவmh ேரயேஸ ச தவாநக⁴ ।
0560472 யchச கிசிththவயா ேலாேக th³’Shடmh shதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 56.47।
0560481 வித:ஸrhவ ஏவாெஸௗ மயாthமா ⁴தபா⁴வந: ।
0560482அஹmh நாராயே நாம ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 56.48।
0560491 யாவth³கா³நாmh விphரrhேஷ ஸஹshரmh பவrhதேத ।
0560492 தாவthshவபி விவாthமா ஸrhவவிவாநி ேமாஹயnh ॥ 56.49।
0560501 ஏவmh ஸrhவமஹmh காலஹாேஸ iµநிஸthதம ।
0560502அஶிஶு: ஶிஶுேபண யாவth³ph³ரமா ந ³th◌⁴யேத ॥ 56.50।
0560511 மயா ச த³thேதா விphேரnhth³ர வரshேத ph³ரமபி ।
0560512அஸkh’thபShேடந விphரrhக³ணத ॥ 56.51।
0560521ஸrhவேமகாrhணவmh kh’thவா நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ।
0560522 நிrhக³ேதா ऽ மயாjhஞாதshததshேத த³rhஶிதmh ஜக³th ॥ 56.52।
0560531அph◌⁴யnhதரmh ஶரshய phரவிShேடா ऽ யதா³ மம ।
0560532 th³’ShThவா ேலாகmh ஸமshதmh  விshேதா நாவ³th◌⁴யேஸ ॥ 56.53।
0560541 தேதா ऽ வkhthராth³விphரrhேஷ th³தmh நி:ஸாேதா மயா ।
0560542ஆkh²யாதshேத மயா சாthமா ³rhjhேஞேயா  ஸுராஸுைர: ॥ 56.54।
0560551 யாவthஸ ப⁴க³வாnhph³ரமா ந ³th◌⁴ேயத மஹாதபா: ।
0560552 தாவththவஹ விphரrhேஷ விரph³த⁴சர ைவ ஸுக²mh ॥ 56.55।
0560561 தேதா வி³th³ேத⁴ தshmhsh ஸrhவேலாகபிதாமேஹ ।
0560562 ஏேகா ⁴தாநி shரயா ஶராணி th³விேஜாthதம ॥ 56.56।
0560571ஆகாஶmh ph’தி²வீmh jhேயாதிrhவா:ஸலேமவ ச ।
0560572 ேலாேக யchச ப⁴ேவthகிசிதி³ஹ shதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 56.57।
0560580 ph³ரேமாவாச
0560581 ஏவiµkhthவா ததா³ விphரா: நshதmh phராஹ மாத⁴வ: ।
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0560582 rhேண க³ஸஹshேர  ேமக⁴க³mhபீ⁴ரநிshவந: ॥ 56.58।
0560590ப⁴க³வாiνவாச
0560591iµேந ph³ யத³rhத²mh மாmh shதவாnhபரமாrhத²த: ।
0560592 வரmh vh’ணீShவ யchch²ேரShட²mh த³தா³ நசிராத³ஹmh ॥ 56.59।
0560601ஆShமாந ேத³வாநாmh மth³ப⁴khேதா ऽ th³’ட⁴vhரத: ।
0560602 ேதந thவம விphேரnhth³ர நrhதீ³rhகா⁴ராphiν ॥ 56.60।
0560610 ph³ரேமாவாச
0560611 thவா வாணீmh ஶுபா⁴mh தshய விேலாkhய ஸ ததா³ ந: ।
0560612rhth◌⁴நா நிபthய ஸஹஸா phரணmhய நரph³ரவீth ॥ 56.61।
0560620 மாrhகNhேட³ய உவாச
0560621 th³’Shடmh பரmh  ேத³ேவஶ தவ பmh th³விேஜாthதம ।
0560622 ேமாேஹா ऽயmh விக³த:ஸthயmh thவயி th³’Shேட  ேம ஹேர ॥ 56.62।
0560631 ஏவேமவமஹmh நாத²இchேச²யmh thவthphரஸாத³த: ।
0560632 ேலாகாநாmh ச தாrhதா²ய நாநாபா⁴வphரஶாnhதேய ॥ 56.63।
0560641ைஶவபா⁴க³வதாநாmh ச வாதா³rhத²phரதிேஷத⁴கmh ।
0560642அshnhேthரவேர Nhேய நிrhமேல ேஷாthதேம ॥ 56.64।
0560651 ஶிவshயாயதநmh ேத³வ கேரா பரமmh மஹth ।
0560652 phரதிShேட²ய ததா² தthர தவ shதா²ேந ச ஶŋhகரmh ॥ 56.65।
0560661 தேதா jhஞாshயnhதி ேலாேக ऽshnhேநகrhதீ ஹவெரௗ ।
0560662 phரthவாச ஜக³nhநாத:²ஸ நshதmh மஹாiµநிmh ॥ 56.66।
0560670ப⁴க³வாiνவாச
0560671 யேத³தthபரமmh ேத³வmh காரணmh ⁴வேநவரmh ।
0560672ŋhக³மாராத⁴நாrhதா²ய நாநாபா⁴வphரஶாnhதேய ॥ 56.67।
0560681 மமாதி³Shேடந விphேரnhth³ர  ஶீkh◌⁴ரmh ஶிவாலயmh ।
0560682 தthphரபா⁴வாchசி²வேலாேக திShட² thவmh ச ததா²யmh ॥ 56.68।
0560691 ஶிேவ ஸmhshதா²பிேத விphர மம ஸmhshதா²பநmh ப⁴ேவth ।
0560692 நாவேயாரnhதரmh கிசிேத³கபா⁴ெவௗ th³விதா⁴ kh’ெதௗ ॥ 56.69।
0560701 ேயா th³ர:ஸ shவயmh விShiΝrhேயா விShiΝ:ஸ மேஹவர: ।
0560702 உப⁴ேயாரnhதரmh நாshதி பவநாகாஶேயாவ ॥ 56.70।
0560711 ேமாேதா நாபி⁴ஜாநாதி ய ஏவ க³ட³th◌⁴வஜ: ।
0560712 vh’ஷth◌⁴வஜ:ஸ ஏேவதி thரkh◌⁴நmh thேலாசநmh ॥ 56.71।
0560721 தவ நாமாŋhகிதmh தshமாth விphர ஶிவாலயmh ।

256 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0560722 உthதேர ேத³வேத³வshய  தீrhத²mh ஸுேஶாப⁴நmh ॥ 56.72।
0560731 மாrhகNhேட³யரேதா³ நாம நரேலாேகஷு வித: ।
0560732 ப⁴விShயதி th³விஜேரShட²ஸrhவபாபphரஶந: ॥ 56.73।
0560740 ph³ரேமாவாச
0560741இthkhthவா ஸ ததா³ ேத³வshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ।
0560742 மாrhகNhேட³யmh iµநிேரShடா:²ஸrhவvhயாபீ ஜநாrhத³ந: ॥ 56.74।
0570010 ph³ரேமாவாச
0570011அத: பரmh phரவயா பசதீrhத²விதி⁴mh th³விஜா: ।
0570012 யthப²லmh shநாநதா³ேநந ேத³வதாphேரேணந ச ॥ 57.1।
0570021 மாrhகNhேட³யரத³mh க³thவா நரேசாத³ŋhiµக:² ஶுசி: ।
0570022 நிமjhேஜthதthர வாராmhshthநிமmh மnhthரiµதீ³ரேயth ॥ 57.2।
0570031ஸmhஸாரஸாக³ேர மkh³நmh பாபkh³ரshதமேசதநmh ।
0570032 thரா மாmh ப⁴க³ேநthரkh◌⁴ந thராேர நேமா ऽsh ேத ॥ 57.3।
0570041 நம: ஶிவாய ஶாnhதாய ஸrhவபாபஹராய ச ।
0570042shநாநmh கேரா ேத³ேவஶ மம நய பாதகmh ॥ 57.4।
0570051 நாபி⁴மாthேர ஜேல shநாthவா விதி⁴வth³ேத³வதா ’nh ।
0570052 திேலாத³ேகந மதிமாnhபிth’mhசாnhயாmhச தrhபேயth ॥ 57.5।
0570061shநாthவா தைத²வ சாசmhய தேதா க³chேச²chசி²வாலயmh ।
0570062 phரவிய ேத³வதாகா³ரmh kh’thவா தmh th: phரத³ணmh ॥ 57.6।
0570071லமnhthேரண ஸmhjhய மாrhகNhேட³யshய ேசவரmh ।
0570072அேகா⁴ேரண ச ேபா⁴ விphரா: phரணிபthய phரஸாத³ேயth ॥ 57.7।
0570081 thேலாசந நமshேத ऽsh நமshேத ஶஶி⁴ஷண ।
0570082 thரா மாmh thவmh விபா மஹாேத³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 57.8।
0570091 மாrhகNhேட³யரேத³ thேவவmh shநாthவா th³’ShThவா ச ஶŋhகரmh ।
0570092 த³ஶாநாமவேமதா⁴நாmh ப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 57.9।
0570101 பாைப:ஸrhைவrhவிநிrhiµkhத: ஶிவேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0570102 தthர ⁴khthவா வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 57.10।
0570111இஹேலாகmh ஸமாஸாth³ய ப⁴ேவth³விphேரா ப³ஹுத: ।
0570112 ஶாŋhகரmh ேயாக³மாஸாth³ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 57.11।
0570121 கlhபvh’mh தேதா க³thவா kh’thவா தmh th: phரத³ணmh ।
0570122 ஜேயthபரயா ப⁴khthயா மnhthேரேநந தmh வடmh ॥ 57.12।
0570131 ஓmh நேமா vhயkhதபாய மஹாphரலயகாேண ।
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0570132 மஹth³ரேஸாபவிShடாய nhயkh³ேராதா⁴ய நேமா ऽsh ேத ॥ 57.13।
0570141அமரshthவmh ஸதா³ கlhேப ஹேரசாயதநmh வட ।
0570142 nhயkh³ேராத⁴ ஹர ேம பாபmh கlhபvh’ நேமா ऽsh ேத ॥ 57.14।
0570151 ப⁴khthயா phரத³ணmh kh’thவா நthவா கlhபவடmh நர: ।
0570152ஸஹஸா iµchயேத பாபாjhrhணthவச இேவாரக:³ ॥ 57.15।
0570161 சா²யாmh தshய ஸமாkhரmhய கlhபvh’shய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0570162 ph³ரமஹthயாmh நேரா ஜயாthபாேபShவnhேயஷு கா கதா² ॥ 57.16।
0570171 th³’ShThவா kh’Shŋhக³ஸmh⁴தmh ph³ரமேதேஜாமயmh பரmh ।
0570172 nhயkh³ேராதா⁴kh’திகmh விShiΝmh phரணிபthய ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 57.17।
0570181 ராஜஸூயாவேமதா⁴ph◌⁴யாmh ப²லmh phராphேநாதி சாதி⁴கmh ।
0570182 ததா²shவவmhஶiµth³th◌⁴’thய விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 57.18।
0570191ைவநேதயmh நமshkh’thய kh’Shணshய ரத:shதி²தmh ।
0570192ஸrhவபாபவிநிrhiµkhதshதேதா விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 57.19।
0570201 th³’ShThவா வடmh ைவநேதயmh ய: பேயthேஷாthதமmh ।
0570202ஸŋhகrhஷணmh ஸுப⁴th³ராmh ச ஸ யாதி பரமாmh க³திmh ॥ 57.20।
0570211 phரவியாயதநmh விShே: kh’thவா தmh th: phரத³ணmh ।
0570212ஸŋhகrhஷணmh shவமnhthேரண ப⁴khthயாjhய phரஸாத³ேயth ॥ 57.21।
0570221 நமshேத ஹலth◌⁴’kh³ராம நமshேத iµஶலாத⁴ ।
0570222 நமshேத ேரவதீகாnhத நமshேத ப⁴khதவthஸல ॥ 57.22।
0570231 நமshேத ப³நாmh ேரShட² நமshேத த⁴ரணீத⁴ர ।
0570232 phரலmhபா³ேர நமshேத ऽsh thரா மாmh kh’Shணrhவஜ ॥ 57.23।
0570241 ஏவmh phரஸாth³ய சாநnhதமேஜயmh thத³ஶாrhசிதmh ।
0570242ைகலாஸஶிக²ராகாரmh சnhth³ராthகாnhததராநநmh ॥ 57.24।
0570251 நீலவshthரத⁴ரmh ேத³வmh ப²விகடமshதகmh ।
0570252 மஹாப³லmh ஹலத⁴ரmh Nhட³லகவி⁴தmh ॥ 57.25।
0570261 ெரௗேணயmh நேரா ப⁴khthயா லேப⁴த³பி⁴மதmh ப²லmh ।
0570262ஸrhவபாைபrhவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 57.26।
0570271ஆ⁴தஸmhphலவmh யாவth³⁴khthவா தthர ஸுக²mh நர: ।
0570272 Nhயயாதி³ஹாக³thய phரவேர ேயாகி³நாmh ேல ॥ 57.27।
0570281 ph³ராமணphரவேரா ⁴thவா ஸrhவஶாshthராrhத²பாரக:³ ।
0570282 jhஞாநmh தthர ஸமாஸாth³ய iµkhதிmh phராphேநாதி ³rhலபா⁴mh ॥ 57.28।
0570291 ஏவமph◌⁴யrhchய ஹநmh தத: kh’Shணmh விசண: ।
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0570292 th³வாத³ஶாரமnhthேரண ஜேயthஸுஸமாத: ॥ 57.29।
0570301 th³விஷThகவrhணமnhthேரண ப⁴khthயா ேய ேஷாthதமmh ।
0570302 ஜயnhதி ஸதா³ தீ⁴ராshேத ேமாmh phராphiνவnhதி ைவ ॥ 57.30।
0570311 ந தாmh க³திmh ஸுரா யாnhதி ேயாகி³ேநா ைநவ ேஸாமபா: ।
0570312 யாmh க³திmh யாnhதி ேபா⁴ விphரா th³வாத³ஶாரதthபரா: ॥ 57.31।
0570321 தshமாthேதைநவ மnhthேரண ப⁴khthயா kh’Shணmh ஜக³th³³mh ।
0570322ஸmhjhய க³nhத⁴Shபாth³ைய: phரணிபthய phரஸாத³ேயth ॥ 57.32।
0570331 ஜய kh’Shண ஜக³nhநாத² ஜய ஸrhவாக⁴நாஶந ।
0570332 ஜய சாரேகஶிkh◌⁴ந ஜய கmhஸநிஷூத³ந ॥ 57.33।
0570341 ஜய பth³மபலாஶா ஜய சkhரக³தா³த⁴ர ।
0570342 ஜய நீலாmh³த³யாம ஜய ஸrhவஸுக²phரத³ ॥ 57.34।
0570351 ஜய ேத³வ ஜக³thjhய ஜய ஸmhஸாரநாஶந ।
0570352 ஜய ேலாகபேத நாத² ஜய வாசா²ப²லphரத³ ॥ 57.35।
0570361ஸmhஸாரஸாக³ேர ேகா⁴ேர நி:ஸாேர :³க²ேப²நிேல ।
0570362 khேராத⁴kh³ராஹாேல ெரௗth³ேர விஷேயாத³கஸmhphலேவ ॥ 57.36।
0570371 நாநாேராேகா³rhகேல ேமாஹாவrhதஸு³shதேர ।
0570372 நிமkh³ேநா ऽஹmh ஸுரேரShட² thரா மாmh ேஷாthதம ॥ 57.37।
0570381 ஏவmh phரஸாth³ய ேத³ேவஶmh வரத³mh ப⁴khதவthஸலmh ।
0570382ஸrhவபாபஹரmh ேத³வmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 57.38।
0570391 பீநாmhஸmh th³வி⁴ஜmh kh’Shணmh பth³மபththராயேதணmh ।
0570392 மேஹாரshகmh மஹாபா³ஹுmh பீதவshthரmh ஶுபா⁴நநmh ॥ 57.39।
0570401 ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணிmh iµடாŋhக³த³⁴ஷணmh ।
0570402ஸrhவலணஸmhkhதmh வநமாலாவி⁴தmh ॥ 57.40।
0570411 th³’ShThவா நேரா ऽஜmh kh’thவா த³Nhட³வthphரணிபthய ச ।
0570412அவேமத⁴ஸஹshராmh ப²லmh phராphேநாதி ைவ th³விஜா: ॥ 57.41।
0570421 யthப²லmh ஸrhவதீrhேத²ஷு shநாேந தா³ேந phரகீrhதிதmh ।
0570422 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.42।
0570431 யthப²லmh ஸrhவரthநாth³ையShேட ப³ஹுஸுவrhணேக ।
0570432 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.43।
0570441 யthப²லmh ஸrhவேவேத³ஷு ஸrhவயjhேஞஷு யthப²லmh ।
0570442 தthப²லmh ஸமவாphேநாதி நர: kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.44।
0570451 யthப²லmh ஸrhவதா³ேநந vhரேதந நியேமந ச ।
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0570452 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.45।
0570461 தேபாபி⁴rhவிவிைத⁴kh³ைரrhயthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0570462 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.46।
0570471 யthப²லmh ph³ரமசrhேயண ஸmhயkhசீrhேணந தthkh’தmh ।
0570472 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.47।
0570481 யthப²லmh ச kh³’ஹshத²shய யேதா²khதாசாரவrhதிந: ।
0570482 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.48।
0570491 யthப²லmh வநவாேஸந வாநphரshத²shய கீrhதிதmh ।
0570492 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.49।
0570501ஸnhnhயாேஸந யேதா²khேதந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0570502 நரshதthப²லமாphேநாதி th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 57.50।
0570511 கிmh சாthர ப³ஹுேநாkhேதந மாஹாthmhேய தshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0570512 th³’ShThவா kh’Shணmh நேரா ப⁴khthயா ேமாmh phராphேநாதி ³rhலப⁴mh ॥
57.51।
0570521 பாைபrhவிiµkhத: ஶுth³தா⁴thமா கlhபேகாஸiµth³ப⁴ைவ: ।
0570522 யா பரமயா khத:ஸrhைவ:ஸiµதி³ேதா ³ண: ॥ 57.52।
0570531ஸrhவகாமஸmh’th³ேத⁴ந விமாேநந ஸுவrhசஸா ।
0570532 thஸphதலiµth³th◌⁴’thய நேரா விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 57.53।
0570541 தthர கlhபஶதmh யாவth³⁴khthவா ேபா⁴கா³nhமேநாரமாnh ।
0570542 க³nhத⁴rhவாphஸரைஸ:ஸாrhத⁴mh யதா² விShiΝசrh⁴ஜ: ॥ 57.54।
0570551 chதshதshமாதி³ஹாயாேதா விphராmh phரவேர ேல ।
0570552ஸrhவjhஞ:ஸrhவேவதீ³ ச ஜாயேத க³தமthஸர: ॥ 57.55।
0570561shவத⁴rhமநிரத: ஶாnhேதா தா³தா ⁴தேத ரத: ।
0570562ஆஸாth³ய ைவShணவmh jhஞாநmh தேதா iµkhதிமவாphiνயாth ॥ 57.56।
0570571 தத:ஸmhjhய மnhthேரண ஸுப⁴th³ராmh ப⁴khதவthஸலாmh ।
0570572 phரஸாத³ேயthதேதா விphரா: phரணிபthய kh’தாஜ: ॥ 57.57।
0570581 நமshேத ஸrhவேக³ ேத³வி நமshேத ஶுப⁴ெஸௗkh²யேத³ ।
0570582 thரா மாmh பth³மபththரா காthயாயநி நேமா ऽsh ேத ॥ 57.58।
0570591 ஏவmh phரஸாth³ய தாmh ேத³வீmh ஜக³th³தா⁴thmh ஜக³th³தி⁴தாmh ।
0570592 ப³லேத³வshய ப⁴கி³நீmh ஸுப⁴th³ராmh வரதா³mh ஶிவாmh ॥ 57.59।
0570601 காமேக³ந விமாேநந நேரா விShiΝரmh vhரேஜth ।
0570602ஆ⁴தஸmhphலவmh யாவthkh³thவா தthர ேத³வவth ॥ 57.60।
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0570611இஹ மாiνஷதாmh phராphேதா ph³ராமே ேவத³விth³ப⁴ேவth ।
0570612 phராphய ேயாக³mh ஹேரshதthர ேமாmh ச லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 57.61।
0580010 ph³ரேமாவாச
0580011 ஏவmh th³’ShThவா ப³லmh kh’Shணmh ஸுப⁴th³ராmh phரணிபthய ச ।
0580012 த⁴rhமmh சாrhத²mh ச காமmh ச ேமாmh ச லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 58.1।
0580021 நிShkhரmhய ேத³வதாகா³ராthkh’தkh’thேயா ப⁴ேவnhநர: ।
0580022 phரணmhயாயதநmh பசாth³vhரேஜthதthர ஸமாத: ॥ 58.2।
0580031இnhth³ரநீலமேயா விShiΝrhயthராshேத வாகாvh’த: ।
0580032அnhதrhதா⁴நக³தmh நthவா தேதா விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 58.3।
0580041ஸrhவேத³வமேயா ேயா ऽெஸௗ ஹதவாநஸுேராthதமmh ।
0580042ஸ ஆshேத தthர ேபா⁴ விphரா:mhஹாrhத⁴kh’தவிkh³ரஹ: ॥ 58.4।
0580051 ப⁴khthயா th³’ShThவா  தmh ேத³வmh phரணmhய நரேகஸmh ।
0580052iµchயேத பாதைகrhமrhthய:ஸமshைதrhநாthர ஸmhஶய: ॥ 58.5।
0580061 நரmhஹshய ேய ப⁴khதா ப⁴வnhதி ⁴வி மாநவா: ।
0580062 ந ேதஷாmh ³Shkh’தmh கிசிthப²லmh shயாth³யth³யதீ³phதmh ॥ 58.6।
0580071 தshமாthஸrhவphரயthேநந நரmhஹmh ஸமாரேயth ।
0580072 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ப²லmh யshமாthphரயchச²தி ॥ 58.7।
0580080iµநய ஊ:
0580081 மாஹாthmhயmh நரmhஹshய ஸுக²த³mh ⁴வி ³rhலப⁴mh ।
0580082 யதா² கத²யேஸ ேத³வ ேதந ேநா விshமேயா மஹாnh ॥ 58.8।
0580091 phரபா⁴வmh தshய ேத³வshய விshதேரண ஜக³thபேத ।
0580092 ேராchசா²மேஹ ph³ பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 58.9।
0580101 யதா² phரேத³th³ேத³ேவா ऽெஸௗ நரmhேஹா மஹாப³ல: ।
0580102 ப⁴khதாநாiµபகாராய ph³ ேத³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 58.10।
0580111 phரஸாதா³nhநரmhஹshய யா ப⁴வnhthயthர th³த⁴ய: ।
0580112 ph³ தா: சாshமாகmh phரஸாத³mh phரபிதாமஹ ॥ 58.11।
0580120 ph³ரேமாவாச
0580121 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh தshய ேபா⁴ விphரா: phரபா⁴வmh க³த³ேதா மம ।
0580122அதshயாphரேமயshய ⁴khதிiµkhதிphரத³shய ச ॥ 58.12।
0580131 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh ஸமshதாmhshதshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0580132mhஹாrhத⁴kh’தேத³ஹshய phரவயா ஸமாஸத: ॥ 58.13।
0580141 யா: காசிthth³த⁴யசாthர யnhேத ைத³வமாiνஷா: ।
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0580142 phரஸாதா³thதshய தா:ஸrhவா:th◌⁴யnhதி நாthர ஸmhஶய: ॥ 58.14।
0580151shவrhேக³ மrhthேய ச பாதாேல தி³ு ேதாேய ேர நேக³ ।
0580152 phரஸாதா³thதshய ேத³வshய ப⁴வthயvhயாஹதா க³தி: ॥ 58.15।
0580161அஸாth◌⁴யmh தshய ேத³வshய நாshthயthர ஸசராசேர ।
0580162 நரmhஹshய ேபா⁴ விphரா:ஸதா³ ப⁴khதாiνகmhபிந: ॥ 58.16।
0580171 விதா⁴நmh தshய வயா ப⁴khதாநாiµபகாரகmh ।
0580172 ேயந phரேத³chைசவாெஸௗ mhஹாrhத⁴kh’தவிkh³ரஹ: ॥ 58.17।
0580181 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: கlhபராஜmh ஸநாதநmh ।
0580182 நரmhஹshய தththவmh ச யnhந jhஞாதmh ஸுராஸுைர: ॥ 58.18।
0580191 ஶாகயாவகலsh ப²லபிNhயாகஸkhைக: ।
0580192 பேயாப⁴ேண விphேரnhth³ரா வrhதேயthஸாத⁴ேகாthதம: ॥ 58.19।
0580201 ேகாஶெகௗபீநவாஸாச th◌⁴யாநkhேதா ேதnhth³ய: ।
0580202அரNhேய விஜேந ேத³ேஶ பrhவேத nh⁴ஸŋhக³ேம ॥ 58.20।
0580211ஊஷேர th³த⁴ேthேர ச நரmhஹாரேம ததா² ।
0580212 phரதிShடா²phய shவயmh வாபி ஜாmh kh’thவா விதா⁴நத: ॥ 58.21।
0580221 th³வாத³யாmh ஶுkhலபshய உேபாShய iµநிŋhக³வா: ।
0580222 ஜேபlhலாணி ைவ விmhஶnhமநஸா ஸmhயேதnhth³ய: ॥ 58.22।
0580231 உபபாதகkhதச மஹாபாதகஸmhத: ।
0580232iµkhேதா ப⁴ேவthதேதா விphரா:ஸாத⁴ேகா நாthர ஸmhஶய: ॥ 58.23।
0580241 kh’thவா phரத³ணmh தthர நரmhஹmh phரஜேயth ।
0580242 Nhயக³nhதா⁴தி³பி⁴rh⁴ைப: phரணmhய ஶிரஸா phர⁴mh ॥ 58.24।
0580251 கrhரசnhத³நாkhதாநி ஜாதீShபாணி மshதேக ।
0580252 phரத³th³யாnhநரmhஹshய தத:th³தி:◌⁴ phரஜாயேத ॥ 58.25।
0580261 ப⁴க³வாnhஸrhவகாrhேயஷு ந khவசிthphரதிஹnhயேத ।
0580262 ேதஜ: ேஸா⁴mh ந ஶkhதா:shrhph³ரமth³ராத³ய:ஸுரா: ॥ 58.26।
0580271 கிmh நrhதா³நவா ேலாேக th³த⁴க³nhத⁴rhவமாiνஷா: ।
0580272 விth³யாத⁴ரா யக³:ஸகிnhநரமேஹாரகா:³ ॥ 58.27।
0580281 மnhthரmh யாநாஸுராnhஹnhmh ஜபnhthேயேக ऽnhயஸாத⁴கா: ।
0580282 ேத ஸrhேவ phரலயmh யாnhதி th³’ShThவாதி³thயாkh³நிவrhசஸ: ॥ 58.28।
0580291ஸkh’jhஜphதmh  கவசmh ரேthஸrhவiµபth³ரவmh ।
0580292 th³விrhஜphதmh கவசmh தி³vhயmh ரேத ேத³வதா³நவாth ॥ 58.29।
0580301 க³nhத⁴rhவா: கிnhநரா யா விth³யாத⁴ரமேஹாரகா:³ ।
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0580302 ⁴தா: பிஶாசா ராmh ேய சாnhேய பபnhதி²ந: ॥ 58.30।
0580311 thrhஜphதmh கவசmh தி³vhயமேப⁴th³யmh ச ஸுராஸுைர: ।
0580312 th³வாத³ஶாph◌⁴யnhதேர ைசவ ேயாஜநாநாmh th³விேஜாthதமா: ॥ 58.31।
0580321 ரேத ப⁴க³வாnhேத³ேவா நரmhேஹா மஹாப³ல: ।
0580322 தேதா க³thவா பி³லth³வாரiµேபாShய ரஜநீthரயmh ॥ 58.32।
0580331 பலாஶகாShைட:² phரjhவாlhய ப⁴க³வnhதmh ஹுதாஶநmh ।
0580332 பலாஶஸத⁴shதthர ஜுஹுயாththம⁴phதா: ॥ 58.33।
0580341 th³ேவ ஶேத th³விஜஶாrh³லா வஷThகாேரண ஸாத⁴க: ।
0580342 தேதா விவரth³வாரmh  phரகடmh ஜாயேத th ॥ 58.34।
0580351 தேதா விேஶth நி:ஶŋhகmh கவசீ விவரmh ³த:◌⁴ ।
0580352 க³chச²த:ஸŋhகடmh தshய தேமாேமாஹச நயதி ॥ 58.35।
0580361 ராஜமாrhக:³ஸுவிshதீrhே th³’யேத ph◌⁴ரமராத: ।
0580362 நரmhஹmh shமரmhshதthர பாதாலmh விஶேத th³விஜா: ॥ 58.36।
0580371 க³thவா தthர ஜேபthதththவmh நரmhஹாkh²யமvhயயmh ।
0580372 தத:shthmh ஸஹshராணி வீவாத³நகrhமmh ॥ 58.37।
0580381 நிrhக³chச²nhதி ேரா விphரா:shவாக³தmh தா வத³nhதி ச ।
0580382 phரேவஶயnhதி தா ஹshேத kh³’thவா ஸாத⁴ேகவரmh ॥ 58.38।
0580391 தேதா ரஸாயநmh தி³vhயmh பாயயnhதி th³விேஜாthதமா: ।
0580392 பீதமாthேர தி³vhயேத³ேஹா ஜாயேத ஸுமஹாப³ல: ॥ 58.39।
0580401 khட³ேத ஸஹ கnhயாபி⁴rhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
0580402 பி⁴nhநேத³ேஹா வாஸுேத³ேவ யேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 58.40।
0580411 யதா³ ந ேராசேத வாஸshதshமாnhநிrhக³chச²ேத ந: ।
0580412 பThடmh ஶூலmh ச க²Th³க³mh ச ேராசநாmh ச மணிmh ததா² ॥ 58.41।
0580421 ரஸmh ரஸாயநmh ைசவ பா³காஜநேமவ ச ।
0580422 kh’Shநmh iµநிேரShடா²³காmh ச மேநாஹராmh ॥ 58.42।
0580431 கமNhட³mh சாஸூthரmh யShmh ஸவநீmh ததா² ।
0580432th³த⁴விth³யாmh ச ஶாshthராணி kh³’thவா ஸாத⁴ேகவர: ॥ 58.43।
0580441 jhவலth³வநிsh²ŋhேகா³rh-ேவShதmh thஶிக²mh ’தி³ ।
0580442ஸkh’nhnhயshதmh த³ேஹthஸrhவmh vh’நmh ஜnhமேகாஜmh ॥ 58.44।
0580451 விேஷ nhயshதmh விஷmh ஹnhயாthShட²mh ஹnhயாthதெநௗ shதி²தmh ।
0580452shவேத³ேஹ ph◌⁴ணஹthயாதி³ kh’thவா தி³vhேயந ஶுth◌⁴யதி ॥ 58.45।
0580461 மஹாkh³ரஹkh³’ேதஷு jhவலமாநmh விசிnhதேயth ।
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0580462’த³nhேத ைவ தத: ஶீkh◌⁴ரmh நேயrhதா³ kh³ரஹா: ॥ 58.46।
0580471 பா³லாநாmh கNhட²ேக ப³th³த⁴mh ரா ப⁴வதி நிthயஶ: ।
0580472 க³Nhட³பிNhட³கதாநாmh நாஶநmh ேத th◌⁴வmh ॥ 58.47।
0580481 vhயாதி⁴ஜாேத ஸth³பி⁴ச kh◌⁴’தேரண ேஹாமேயth ।
0580482 thஸnhth◌⁴யmh மாஸேமகmh  ஸrhவேராகா³nhவிநாஶேயth ॥ 58.48।
0580491அஸாth◌⁴யmh  ந பயா thைரேலாkhேய ஸசராசேர ।
0580492 யாmh யாmh காமயேத th³தி⁴mh தாmh தாmh phராphேநாதி ஸ th◌⁴வmh ॥ 58.49।
0580501அShேடாthதரஶதmh thேவேக ஜயிthவா mh’கா³தி⁴பmh ।
0580502 mh’thதிகா:ஸphத வlhேக மஶாேந ச சShபேத² ॥ 58.50।
0580511 ரkhதசnhத³நஸmhரா க³வாmh ேரண ேலாட³ேயth ।
0580512mhஹshய phரதிமாmh kh’thவா phரமாேணந ஷட³ŋh³லாmh ॥ 58.51।
0580521mhேபthததா² ⁴rhஜபththேர ேராசநயா ஸமாேக²th ।
0580522 நரmhஹshய கNhேட²  ப³th³th◌⁴வா ைசவ  மnhthரவிth ॥ 58.52।
0580531 ஜேபthஸŋhkh²யாவிநmh  ஜயிthவா ஜலாஶேய ।
0580532 யாவthஸphதாஹமாthரmh  ஜேபthஸmhயேதnhth³ய: ॥ 58.53।
0580541 ஜலாகீrh iµஹூrhேதந ஜாயேத ஸrhவேமதி³நீ ।
0580542அத²வா ஶுShகvh’ாkh³ேர நரmhஹmh  ஜேயth ॥ 58.54।
0580551 ஜphthவா சாShடஶதmh தththவmh வrhஷnhதmh விநிவாரேயth ।
0580552 தேமவmh பிஜேக ப³th³th◌⁴வா ph◌⁴ராமேயthஸாத⁴ேகாthதம: ॥ 58.55।
0580561 மஹாவாேதா iµஹூrhேதந ஆக³chேச²nhநாthர ஸmhஶய: ।
0580562 நச தா⁴ரேயthphரmh ஸphதஸphேதந வா ॥ 58.56।
0580571அத² தாmh phரதிமாmh th³வா நிக²ேநth³யshய ஸாத⁴க: ।
0580572 ேகா³thேராthஸாேதா³ ப⁴ேவthதshய உth³th◌⁴’ேத ைசவ ஶாnhதித:³ ॥ 58.57।
0580581 தshமாthதmh iµநிஶாrh³லா ப⁴khthயா ஸmhஜேயthஸதா³ ।
0580582 mh’க³ராஜmh மஹாவீrhயmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 58.58।
0580591 விiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0580592 ph³ராம:thயா ைவயா:shthய: ஶூth³ராnhthயஜாதய: ॥ 58.59।
0580601ஸmhjhய தmh ஸுரேரShட²mh ப⁴khthயா mhஹவrhத⁴ரmh ।
0580602iµchயnhேத சாஶுைப⁴rh:³ைக²rhஜnhமேகாஸiµth³ப⁴ைவ: ॥ 58.60।
0580611ஸmhjhய தmh ஸுரேரShட²mh phராphiνவnhthயபி⁴வாசி²தmh ।
0580612 ேத³வthவமமேரஶthவmh க³nhத⁴rhவthவmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 58.61।
0580621 யவிth³யாத⁴ரthவmh ச ததா²nhயchசாபி⁴வாசி²தmh ।
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0580622 th³’ShThவா shthவா நமshkh’thவா ஸmhjhய நரேகஸmh ॥ 58.62।
0580631 phராphiνவnhதி நரா ராjhயmh shவrhக³mh ேமாmh ச ³rhலப⁴mh ।
0580632 நரmhஹmh நேரா th³’ShThவா லேப⁴த³பி⁴மதmh ப²லmh ॥ 58.63।
0580641 நிrhiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ।
0580642ஸkh’th³th³’ShThவா  தmh ேத³வmh ப⁴khthயா mhஹவrhத⁴ரmh ॥ 58.64।
0580651iµchயேத சாஶுைப⁴rh:³ைக²rhஜnhமேகாஸiµth³ப⁴ைவ: ।
0580652ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட ³rhேக³ ேசாரvhயாkh◌⁴ராதி³பீ³ேத ॥ 58.65।
0580661 காnhதாேர phராணஸnhேத³ேஹ விஷவநிஜேலஷு ச ।
0580662 ராஜாதி³ph◌⁴ய:ஸiµth³ேரph◌⁴ேயா kh³ரஹேராகா³தி³பீ³ேத ॥ 58.66।
0580671shmh’thவா தmh ஷ:ஸrhைவ ராஜkh³ராைமrhவிiµchயேத ।
0580672ஸூrhேயாத³ேய யதா² நாஶmh தேமா ऽph◌⁴ேயதி மஹthதரmh ॥ 58.67।
0580681 ததா²ஸnhத³rhஶேந தshய விநாஶmh யாnhthபth³ரவா: ।
0580682³காஜநபாதால-பா³ேக ச ரஸாயநmh ॥ 58.68।
0580691 நரmhேஹ phரஸnhேந  phராphேநாthயnhயாmhச வாசி²தாnh ।
0580692 யாnhயாnhகாமாநபி⁴th◌⁴யாயnhப⁴ஜேத நரேகஸmh ॥ 58.69।
0580701 தாmhshதாnhகாமாநவாphேநாதி நேரா நாshthயthர ஸmhஶய: ।
0580702 th³’ShThவா தmh ேத³வேத³ேவஶmh ப⁴khthயாjhய phரணmhய ச ॥ 58.70।
0580711 த³ஶாநாமவேமதா⁴நாmh ப²லmh த³ஶ³ணmh லேப⁴th ।
0580712 பாைப:ஸrhைவrhவிநிrhiµkhேதா ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ॥ 58.71।
0580721ஸrhவகாமஸmh’th³தா⁴thமா ஜராமரணவrhத: ।
0580722 ெஸௗவrhேணந விமாேநந கிŋhகிணீஜாலமாநா ॥ 58.72।
0580731ஸrhவகாமஸmh’th³ேத⁴ந காமேக³ந ஸுவrhசஸா ।
0580732 ததி³thயவrhேணந iµkhதாஹாராவலmhபி³நா ॥ 58.73।
0580741 தி³vhயshthஶதkhேதந தி³vhயக³nhத⁴rhவநாதி³நா ।
0580742லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய ேத³வவnhiµதி³த:ஸுகீ² ॥ 58.74।
0580751shயமாேநா ऽphஸேராபி⁴ச விShiΝேலாகmh vhரேஜnhநர: ।
0580752 ⁴khthவா தthர வராnhேபா⁴கா³nhவிShiΝேலாேக th³விேஜாthதமா: ॥ 58.75।
0580761 க³nhத⁴rhைவரphஸைரrhkhத: kh’thவா பmh சrh⁴ஜmh ।
0580762 மேநாலாத³கரmh ெஸௗkh²யmh யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 58.76।
0580771 Nhயயாதி³ஹாயாத: phரவேர ேயாகி³நாmh ேல ।
0580772 சrhேவதீ³ ப⁴ேவth³விphேரா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
0580773ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 58.77।
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0590010 ph³ரேமாவாச
0590011அநnhதாkh²யmh வாஸுேத³வmh th³’ShThவா ப⁴khthயா phரணmhய ச ।
0590012ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா நேரா யாதி பரmh பத³mh ॥ 59.1।
0590021 மயா சாராதி⁴தசாெஸௗ ஶkhேரண தத³நnhதரmh ।
0590022 விபீ⁴ஷேணந ராேமண கshதmh நாராத⁴ேயthமாnh ॥ 59.2।
0590031 ேவதக³ŋhகா³mh நர:shநாthவா ய: பேயchch²ேவதமாத⁴வmh ।
0590032 மthshயாkh²யmh மாத⁴வmh ைசவ ேவதth³வீபmh ஸ க³chச²தி ॥ 59.3।
0590040iµநய ஊ:
0590041 ேவதமாத⁴வமாஹாthmhயmh வkhமrhஹshயேஶஷத: ।
0590042 விshதேரண ஜக³nhநாத² phரதிமாmh தshய ைவ ஹேர: ॥ 59.4।
0590051 தshnhேthரவேர Nhேய விkh²யாேத ஜக³தீதேல ।
0590052 ேவதாkh²யmh மாத⁴வmh ேத³வmh கshதmh shதா²பிதவாnhரா ॥ 59.5।
0590060 ph³ரேமாவாச
0590061அ⁴thkh’தேக³ விphரா: ேவேதா நாம nh’ேபா ப³ ।
0590062 மதிமாnhத⁴rhமவிch²ர:ஸthயஸnhேதா⁴ th³’ட⁴vhரத: ॥ 59.6।
0590071 யshய ராjhேய  வrhஷாmh ஸஹshரmh த³ஶ மாநவா: ।
0590072 ப⁴வnhthயாShமnhேதா ேலாகா பா³லshதshnhந த³தி ॥ 59.7।
0590081 வrhதமாேந ததா³ ராjhேய கிசிthகாேல க³ேத th³விஜா: ।
0590082 கபாலெகௗ³தேமா நாம ’: பரமதா⁴rhக: ॥ 59.8।
0590091ஸுேதா ऽshயாஜாதத³nhதச mh’த: காலவஶாth³th³விஜா: ।
0590092 தமாதா³ய ’rhதீ⁴மாnhnh’பshயாnhதிகமாநயth ॥ 59.9।
0590101 th³’ShThைவவmh nh’பதி:ஸுphதmh மாரmh க³தேசதஸmh ।
0590102 phரதிjhஞாமகேராth³விphரா வநாrhத²mh ஶிேஶாshததா³ ॥ 59.10।
0590110 ராேஜாவாச
0590111 யாவth³பா³லமஹmh thேவநmh யமshய ஸத³ேந க³தmh ।
0590112 நாநேய ஸphதராthேரண சிதாmh தீ³phதாmh ஸமாேஹ ॥ 59.11।
0590120 ph³ரேமாவாச
0590121 ஏவiµkhthவாைத: பth³ைம: ஶைதrhத³ஶஶதாதி³ைக: ।
0590122ஸmhjhய ச மஹாேத³வmh ராஜா விth³யாmh நrhஜேபth ॥ 59.12।
0590131அதிப⁴khதிmh  ஸசிnhthய nh’பshய ஜக³தீ³வர: ।
0590132ஸாnhநிth◌⁴யமக³மthShேடா ऽshthவாச ஸேஹாமயா ॥ 59.13।
0590141 thைவவmh கி³ரஶshய விேலாkhய ஸஹஸா ஹரmh ।
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0590142 ப⁴shமதி³kh³த⁴mh விபாmh ஶரthnhேத³nh³வrhசஸmh ॥ 59.14।
0590151 ஶாrh³லசrhமவஸநmh ஶஶாŋhகாŋhகிதrhத⁴ஜmh ।
0590152 மmh நிபthய ஸஹஸா phரணmhய ஸ ததா³ph³ரவீth ॥ 59.15।
0590160 ேவத உவாச
0590161 காNhயmh யதி³ ேம th³’ShThவா phரஸnhேநா ऽ phரேபா⁴ யதி³ ।
0590162 காலshய வஶமாபnhேநா பா³லேகா th³விஜthரக: ॥ 59.16।
0590171 வthேவஷ நrhபா³ல இthேயவmh vhரதமாதmh ।
0590172அகshமாchச mh’தmh பா³லmh நியmhய ப⁴க³வnhshவயmh ।
0590173 யேதா²khதாShயஸmhkhதmh ேமmh  மேஹவர ॥ 59.17।
0590180 ph³ரேமாவாச
0590181 ேவதshையதth³வச: thவா iµத³mh phராப ஹரshததா³ ।
0590182 காலமாjhஞாபயாமாஸ ஸrhவ⁴தப⁴யŋhகரmh ॥ 59.18।
0590191 நியmhய காலmh ³rhத⁴rhஷmh யமshயாjhஞாகரmh th³விஜா: ।
0590192 பா³லmh ஸவயாமாஸ mh’thேயாrhiµக²க³தmh ந: ॥ 59.19।
0590201 kh’thவா ேமmh ஜக³thஸrhவmh iµேந: thரmh ஸ தmh th³விஜா: ।
0590202 ேத³vhயா ஸேஹாமயா ேத³வshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ॥ 59.20।
0590211 ஏவmh ஸவயாமாஸ iµேந: thரmh nh’ேபாthதம: ॥ 59.21।
0590220iµநய ஊ:
0590221 ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத² thைரேலாkhயphரப⁴வாvhயய ।
0590222 ph³ ந: பரமmh தth²யmh ேவதாkh²யshய ச ஸாmhphரதmh ॥ 59.22।
0590230 ph³ரேமாவாச
0590231 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா:ஸrhவஸththவதாவஹmh ।
0590232 phரவயா யதா²தth²யmh யthph’chச²த² மமாநகா: ◌⁴ ॥ 59.23।
0590241 மாத⁴வshய ச மாஹாthmhயmh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
0590242 யchch²thவாபி⁴மதாnhகாமாnhth◌⁴வmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 59.24।
0590251 தவாnh’பி: ◌⁴ rhவmh மாத⁴வாkh²யshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
0590252 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh தாmh கதா²mh தி³vhயாmh ப⁴யேஶாகாrhதிநாஶிநீmh ॥ 59.25।
0590261ஸ kh’thவா ராjhயேமகாkh³rhயmh வrhஷாmh ச ஸஹshரஶ: ।
0590262 விசாrhய ெலௗகிகாnhத⁴rhமாnhைவதி³காnhநியமாmhshததா² ॥ 59.26।
0590271 ேகஶவாராத⁴ேந விphரா நிசிதmh vhரதமாshதி²த: ।
0590272ஸ க³thவா பரமmh ேthரmh ஸாக³ரmh த³ரயmh ॥ 59.27।
0590281 தேட தshஶுேப⁴ ரmhேய ேத³ேஶ kh’Shணshய சாnhதிேக ।
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0590282 ேவேதா ऽத² காரயாமாஸ phராஸாத³mh ஶுப⁴லணmh ॥ 59.28।
0590291 த⁴nhவnhதரஶதmh ைசகmh ேத³வேத³வshய த³ேண ।
0590292 தத: ேவேதந விphேரnhth³ரா: ேவதைஶலமேயந ச ॥ 59.29।
0590301 kh’த:ஸ ப⁴க³வாேவேதா மாத⁴வசnhth³ரஸnhநிப: ◌⁴ ।
0590302 phரதிShடா²mh விதி⁴வchசkhேர யேதா²th³தி³Shடாmh shவயmh  ஸ: ॥ 59.30।
0590311 த³ththவா தா³நmh th³விஜாதிph◌⁴ேயா தீ³நாநாத²தபshவிநாmh ।
0590312அதா²நnhதரேதா ராஜா மாத⁴வshய ச ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 59.31।
0590321 மmh நிபthய ஸஹஸா ஓŋhகாரmh th³வாத³ஶாரmh ।
0590322 ஜபnhஸ ெமௗநமாshதா²ய மாஸேமகmh ஸமாதி⁴நா ॥ 59.32।
0590331 நிராஹாேரா மஹாபா⁴க:³ஸmhயkh³விShiΝபேத³shதி²த: ।
0590332 ஜபாnhேத ஸ  ேத³ேவஶmh ஸmhshேதாiµபசkhரேம ॥ 59.33।
0590340 ேவத உவாச
0590341 ஓmh நேமா வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச ।
0590342 phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய நேமா நாராயய ச ॥ 59.34।
0590351 நேமா ऽsh ப³ஹுபாய விவபாய ேவத⁴ேஸ ।
0590352 நிrh³யாphரதrhkhயாய ஶுசேய ஶுkhலகrhமேண ॥ 59.35।
0590361 ஓmh நம: பth³மநாபா⁴ய பth³மக³rhேபா⁴th³ப⁴வாய ச ।
0590362 நேமா ऽsh பth³மவrhய பth³மஹshதாய ேத நம: ॥ 59.36।
0590371 ஓmh நம: Shகராாய ஸஹshராாய ⁴ேஷ ।
0590372 நம:ஸஹshரபாதா³ய ஸஹshர⁴ஜமnhயேவ ॥ 59.37।
0590381 ஓmh நேமா ऽsh வராஹாய வரதா³ய ஸுேமத⁴ேஸ ।
0590382 வShடா²ய வேரNhயாய ஶரNhயாயாchதாய ச ॥ 59.38।
0590391 ஓmh நேமா பா³லபாய பா³லபth³மphரபா⁴ய ச ।
0590392 பா³லாrhகேஸாமேநthராய iµஜேகஶாய தீ⁴மேத ॥ 59.39।
0590401 ேகஶவாய நேமா நிthயmh நேமா நாராயய ச ।
0590402 மாத⁴வாய வShடா²ய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥ 59.40।
0590411 ஓmh நேமா விShணேவ நிthயmh ேத³வாய வஸுேரதேஸ ।
0590412 ம⁴ஸூத³நாய நம: ஶுth³தா⁴யாmhஶுத⁴ராய ச ॥ 59.41।
0590421 நேமா அநnhதாய ஸூமாய நம:வthஸதா⁴ேண ।
0590422 thவிkhரமாய ச நேமா தி³vhயபீதாmhப³ராய ச ॥ 59.42।
0590431sh’Shகrhthேர நமshph◌⁴யmh ேகா³phthேர தா⁴thேர நேமா நம: ।
0590432 நேமா ऽsh ³ண⁴தாய நிrh³ய நேமா நம: ॥ 59.43।
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0590441 நேமா வாமநபாய நேமா வாமநகrhமேண ।
0590442 நேமா வாமநேநthராய நேமா வாமநவாேந ॥ 59.44।
0590451 நேமா ரmhயாய jhயாய நேமா ऽshthவvhயkhதபிேண ।
0590452அphரதrhkhயாய ஶுth³தா⁴ய நேமா ப⁴யஹராய ச ॥ 59.45।
0590461ஸmhஸாராrhணவேபாதாய phரஶாnhதாய shவபிேண ।
0590462 ஶிவாய ெஸௗmhயபாய th³ராேயாthதாரய ச ॥ 59.46।
0590471 ப⁴வப⁴ŋhக³kh’ேத ைசவ ப⁴வேபா⁴க³phரதா³ய ச ।
0590472 ப⁴வஸŋhகா⁴தபாய ப⁴வsh’Shkh’ேத நம: ॥ 59.47।
0590481 ஓmh நேமா தி³vhயபாய ேஸாமாkh³நிவதாய ச ।
0590482 ேஸாமஸூrhயாmhஶுேகஶாய ேகா³ph³ராமணதாய ச ॥ 59.48।
0590491 ஓmh நம ’khshவபாய பத³khரமshவபிேண ।
0590492 ’khshதாய நமshph◌⁴யmh நம ’khஸாத⁴நாய ச ॥ 59.49।
0590501 ஓmh நேமா யஜுஷாmh தா⁴thேர யஜூபத⁴ராய ச ।
0590502 யஜுrhயாjhயாய ஜுShடாய யஜுஷாmh பதேய நம: ॥ 59.50।
0590511 ஓmh நம:பேத ேத³வ த⁴ராய வராய ச ।
0590512 ய: காnhதாய தா³nhதாய ேயாகி³சிnhthயாய ேயாகி³ேந ॥ 59.51।
0590521 ஓmh நம:ஸாமபாய ஸாமth◌⁴வநிவராய ச ।
0590522 ஓmh நம:ஸாமெஸௗmhயாய ஸாமேயாக³விேத³ நம: ॥ 59.52।
0590531ஸாmhேந ச ஸாமகீ³தாய ஓmh நம:ஸாமதா⁴ேண ।
0590532ஸாமயjhஞவிேத³ைசவ நம:ஸாமகராய ச ॥ 59.53।
0590541 நமshthவத²rhவஶிரேஸ நேமா ऽத²rhவshவபிேண ।
0590542 நேமா ऽshthவத²rhவபாதா³ய நேமா ऽத²rhவகராய ச ॥ 59.54।
0590551 ஓmh நேமா வjhரஶீrhஷாய ம⁴ைகடப⁴கா⁴திேந ।
0590552 மேஹாத³தி⁴ஜலshதா²ய ேவதா³ஹரணகாேண ॥ 59.55।
0590561 நேமா தீ³phதshவபாய ’ேகஶாய ைவ நம: ।
0590562 நேமா ப⁴க³வேத ph◌⁴யmh வாஸுேத³வாய ேத நம: ॥ 59.56।
0590571 நாராயண நமshph◌⁴யmh நேமா ேலாகதாய ச ।
0590572 ஓmh நேமா ேமாஹநாஶாய ப⁴வப⁴ŋhக³கராய ச ॥ 59.57।
0590581 க³திphரதா³ய ச நேமா நேமா ப³nhத⁴ஹராய ச ।
0590582 thைரேலாkhயேதஜஸாmh கrhthேர நமshேதஜ:shவபிேண ॥ 59.58।
0590591 ேயாகீ³வராய ஶுth³தா⁴ய ராமாேயாthதரய ச ।
0590592ஸுகா²ய ஸுக²ேநthராய நம:ஸுkh’ததா⁴ேண ॥ 59.59।
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0590601 வாஸுேத³வாய வnhth³யாய வாமேத³வாய ைவ நம: ।
0590602 ேத³நாmh ேத³ஹகrhthேர ச ேப⁴த³ப⁴ŋhக³கராய ச ॥ 59.60।
0590611 ேத³ைவrhவnhதி³தேத³ஹாய நமshேத தி³vhயெமௗேந ।
0590612 நேமா வாஸநிவாஸாய வாஸvhயவஹராய ச ॥ 59.61।
0590621 ஓmh நேமா வஸுகrhthேர ச வஸுவாஸphரதா³ய ச ।
0590622 நேமா யjhஞshவபாய யjhேஞஶாய ச ேயாகி³ேந ॥ 59.62।
0590631 யதிேயாக³கேரஶாய நேமா யjhஞாŋhக³தா⁴ேண ।
0590632ஸŋhகrhஷய ச நம: phரலmhப³மத²நாய ச ॥ 59.63।
0590641 ேமக⁴ேகா⁴ஷshவேநாthதீrhண-ேவக³லாŋhக³லதா⁴ேண ।
0590642 நேமா ऽsh jhஞாநிநாmh jhஞாந நாராயணபராயண ॥ 59.64।
0590651 ந ேம ऽshதி thவாmh’ேத ப³nh⁴rhநரேகாthதாரேண phரேபா⁴ ।
0590652அதshthவாmh ஸrhவபா⁴ேவந phரணேதா நதவthஸல ॥ 59.65।
0590661 மலmh யthகாயஜmh வாபி மாநஸmh ைசவ ேகஶவ ।
0590662 ந தshயாnhேயா ऽshதி ேத³ேவஶ ாலகshthவாmh’ேத ऽchத ॥ 59.66।
0590671ஸmhஸrhகா³ணி ஸமshதாநி விஹாய thவாiµபshதி²த: ।
0590672ஸŋhேகா³ ேம ऽsh thவயா ஸாrhத⁴மாthமலாபா⁴ய ேகஶவ ॥ 59.67।
0590681 கShடமாபthஸு³Shபாரmh ஸmhஸாரmh ேவth³ ேகஶவ ।
0590682 தாபthரயபkhShடshேதந thவாmh ஶரணmh க³த: ॥ 59.68।
0590691 ஏஷபி⁴rhஜக³thஸrhவmh ேமாதmh மாயயா தவ ।
0590692ஆகrhதmh ச ேலாபா⁴th³ையரதshthவாமஹமாத: ॥ 59.69।
0590701 நாshதி கிசிthஸுக²mh விShே ஸmhஸாரshத²shய ேத³ந: ।
0590702 யதா² யதா² யjhேஞஶ thவயி ேசத: phரவrhதேத ॥ 59.70।
0590711 ததா² ப²லவிநmh  ஸுக²மாthயnhதிகmh லேப⁴th ।
0590712 நShேடா விேவகஶூnhேயா ऽsh th³’யேத ஜக³தா³ரmh ॥ 59.71।
0590721 ேகா³விnhத³ thரா ஸmhஸாராnhமாiµth³த⁴rhmh thவமrhஹ ।
0590722 மkh³நshய ேமாஹஸேல நிthதாேர ப⁴வாrhணேவ ।
0590723 உth³த⁴rhதா Nhட³கா thவாmh’ேத ऽnhேயா ந விth³யேத ॥ 59.72।
0590730 ph³ரேமாவாச
0590731இthத²mh shதshததshேதந ராjhஞா ேவேதந ேபா⁴ th³விஜா: ।
0590732 தshnhேthரவேர தி³vhேய விkh²யாேத ேஷாthதேம ॥ 59.73।
0590741 ப⁴khதிmh தshய  ஸசிnhthய ேத³வேத³ேவா ஜக³th³³: ।
0590742ஆஜகா³ம nh’பshயாkh³ேர ஸrhைவrhேத³ைவrhvh’ேதா ஹ: ॥ 59.74।
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0590751 நீலதஸŋhகாஶ: பth³மபththராயேதண: ।
0590752 த³த⁴thஸுத³rhஶநmh தீ⁴மாnhகராkh³ேர தீ³phதமNhட³லmh ॥ 59.75।
0590761ேராத³ஜலஸŋhகாேஶா விமலசnhth³ரஸnhநிப: ◌⁴ ।
0590762 ரராஜ வாமஹshேத ऽshய பாசஜnhேயா மஹாth³தி: ॥ 59.76।
0590771 பராஜth◌⁴வஜ:மாnhக³தா³ஶாrhŋhகா³th◌⁴’khphர: ◌⁴ ।
0590772 உவாச ஸா⁴ ேபா⁴ ராஜnhயshய ேத மதிthதமா ।
0590773 யதி³Shடmh வர ப⁴th³ரmh ேத phரஸnhேநா ऽsh தவாநக⁴ ॥ 59.77।
0590780 ph³ரேமாவாச
0590781 thைவவmh ேத³வேத³வshய வாkhயmh தthபரமாmh’தmh ।
0590782 phரணmhய ஶிரேஸாவாச ேவதshதth³க³தமாநஸ: ॥ 59.78।
0590790 ேவத உவாச
0590791 யth³யஹmh ப⁴க³வnhப⁴khத: phரயchச² வரiµthதமmh ।
0590792ஆph³ரமப⁴வநா³rhth◌⁴வmh ைவShணவmh பத³மvhயயmh ॥ 59.79।
0590801 விமலmh விரஜmh ஶுth³த⁴mh ஸmhஸாராஸŋhக³வrhதmh ।
0590802 தthபத³mh க³nhchசா² thவthphரஸாதா³jhஜக³thபேத ॥ 59.80।
0590810ப⁴க³வாiνவாச
0590811 யthபத³mh வி³தா: ◌⁴ ஸrhேவ iµநய:th³த⁴ேயாகி³ந: ।
0590812 நாபி⁴க³chச²nhதி யth³ரmhயmh பரmh பத³மநாமயmh ॥ 59.81।
0590821 யாshய பரமmh shதா²நmh ராjhயாmh’தiµபாshய ச ।
0590822ஸrhவாmhlhேலாகாநதிkhரmhய மம ேலாகmh க³Shய ॥ 59.82।
0590831 கீrhதிshதவாthர ராேஜnhth³ர thmhlhேலாகாmhச க³Shயதி ।
0590832ஸாnhநிth◌⁴யmh மம ைசவாthர ஸrhவைத³வ ப⁴விShயதி ॥ 59.83।
0590841 ேவதக³ŋhேக³தி கா³shயnhதி ஸrhேவ ேத ேத³வதா³நவா: ।
0590842ஶாkh³ேரபி ராேஜnhth³ர ேவதகா³ŋhேக³யமmh³ ச ॥ 59.84।
0590851shph’ShThவா shவrhக³mh க³Shயnhதி மth³ப⁴khதா ேய ஸமாதா: ।
0590852 யshthவிமாmh phரதிமாmh க³chேச²nhமாத⁴வாkh²யாmh ஶஶிphரபா⁴mh ॥ 59.85।
0590861 ஶŋhக²ேகா³ரஸŋhகாஶாமேஶஷாக⁴விநாஶிநீmh ।
0590862 தாmh phரணmhய ஸkh’th³ப⁴khthயா Nhட³கநிேப⁴mh ॥ 59.86।
0590871 விஹாய ஸrhவேலாகாnhைவ மம ேலாேக மயேத ।
0590872 மnhவnhதராணி தthைரவ ேத³வகnhயாபி⁴ராvh’த: ॥ 59.87।
0590881 கீ³யமாநச ம⁴ரmh th³த⁴க³nhத⁴rhவேஸவித: ।
0590882 ⁴நkhதி விலாnhேபா⁴கா³nhயேத²Shடmh மாமைக:ஸஹ ॥ 59.88।
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0590891 chதshதshமாதி³ஹாக³thய மiνShேயா ph³ராமே ப⁴ேவth ।
0590892 ேவத³ேவதா³ŋhக³விchch²மாnhேபா⁴க³வாmhசிரவித: ॥ 59.89।
0590901 க³ஜாவரத²யாநாTh◌⁴ேயா த⁴நதா⁴nhயாvh’த: ஶுசி: ।
0590902பவாnhப³ஹுபா⁴kh³யச thரெபௗthரஸமnhவித: ॥ 59.90।
0590911 ேஷாthதமmh ந: phராphய வடேல ऽத²ஸாக³ேர ।
0590912 thயkhthவா ேத³ஹmh ஹmh shmh’thவா தத: ஶாnhதபத³mh vhரேஜth ॥ 59.91।
0600010 ph³ரேமாவாச
0600011 ேவதமாத⁴வமாேலாkhய ஸேப மthshயமாத⁴வmh ।
0600012 ஏகாrhணவஜேல rhவmh ேராதmh பமாshதி²தmh ॥ 60.1।
0600021 ேவதா³நாmh ஹரrhதா²ய ரஸாதலதேல shதி²தmh ।
0600022 சிnhதயிthவா திmh ஸmhயkhதshnhshதா²ேந phரதிSh²தmh ॥ 60.2।
0600031ஆth³யாவதரணmh பmh மாத⁴வmh மthshயபிணmh ।
0600032 phரணmhய phரணேதா ⁴thவா ஸrhவ:³கா²th³விiµchயேத ॥ 60.3।
0600041 phரயாதி பரமmh shதா²நmh யthர ேத³ேவா ஹ:shவயmh ।
0600042 காேல நஹாயாேதா ராஜா shயாthph’தி²வீதேல ॥ 60.4।
0600051 வthஸமாத⁴வமாஸாth³ய ³ராத⁴rhேஷா ப⁴ேவnhநர: ।
0600052 தா³தா ேபா⁴khதா ப⁴ேவth³யjhவா ைவShணவ:ஸthயஸŋhக³ர: ॥ 60.5।
0600061 ேயாக³mh phராphய ஹேர: பசாthதேதா ேமாமவாphiνயாth ।
0600062 மthshயமாத⁴வமாஹாthmhயmh மயா ஸmhபகீrhதிதmh ।
0600063 யmh th³’ShThவா iµநிஶாrh³லா:ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ॥ 60.6।
0600070iµநய ஊ:
0600071 ப⁴க³வேராchசா²ேமா மாrhஜநmh வலேய ।
0600072 khயேத shநாநதா³நாதி³ தshயாேஶஷப²லmh வத³ ॥ 60.7।
0600080 ph³ரேமாவாச
0600081 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா மாrhஜநshய யதா²விதி⁴ ।
0600082 ப⁴khthயா  தnhமநா ⁴thவா ஸmhphராphய Nhயiµthதமmh ॥ 60.8।
0600091 மாrhகNhேட³யரேத³shநாநmh rhவகாேல phரஶshயேத ।
0600092 சrhத³யாmh விேஶேஷண ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 60.9।
0600101 தth³வthshநாநmh ஸiµth³ரshய ஸrhவகாலmh phரஶshயேத ।
0600102 ெபௗrhணமாshயாmh விேஶேஷண ஹயேமத⁴ப²லmh லேப⁴th ॥ 60.10।
0600111 மாrhகNhேட³யmh வடmh kh’Shணmh ெரௗேணயmh மேஹாத³தி⁴mh ।
0600112இnhth³ரth³mhநஸரைசவ பசதீrhதீ²விதி: ◌⁴ shmh’த: ॥ 60.11।
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0600121 rhணிமா jhேயShட²மாஸshய jhேயShடா² ’mh யதா³ ப⁴ேவth ।
0600122 ததா³ க³chேச²th³விேஶேஷண தீrhத²ராஜmh பரmh ஶுப⁴mh ॥ 60.12।
0600131 காயவாŋhமாநைஸ: ஶுth³த⁴shதth³பா⁴ேவா நாnhயமாநஸ: ।
0600132ஸrhவth³வnhth³வவிநிrhiµkhேதா வீதராேகா³ விமthஸர: ॥ 60.13।
0600141 கlhபvh’வடmh ரmhயmh தthர shநாthவா ஜநாrhத³நmh ।
0600142 phரத³ணmh phரrhவீத thவாரmh ஸுஸமாத: ॥ 60.14।
0600151 யmh th³’ShThவா iµchயேத பாபாthஸphதஜnhமஸiµth³ப⁴வாth ।
0600152 Nhயmh சாphேநாதி விலmh க³திShடாmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 60.15।
0600161 தshய நாமாநி வயா phரமாணmh ச ேக³ ேக³ ।
0600162 யதா²ஸŋhkh²யmh ச ேபா⁴ விphரா: kh’தாதி³ஷு யதா²khரமmh ॥ 60.16।
0600171 வடmh வேடவரmh kh’Shணmh ராணஷmh th³விஜா: ।
0600172 வடshையதாநி நாமாநி கீrhதிதாநி kh’தாதி³ஷு ॥ 60.17।
0600181 ேயாஜநmh பாத³நmh ச ேயாஜநாrhத⁴mh தத³rhத⁴கmh ।
0600182 phரமாணmh கlhபvh’shய kh’தாெதௗ³ பகீrhதிதmh ॥ 60.18।
0600191 யேதா²khேதந  மnhthேரண நமshkh’thவா  தmh வடmh ।
0600192 த³பி⁴iµேகா² க³chேச²th³த⁴nhவnhதரஶதthரயmh ॥ 60.19।
0600201 யthராெஸௗ th³’யேத விShiΝ:shவrhக³th³வாரmh மேநாரமmh ।
0600202ஸாக³ராmhப: ◌⁴ஸமாkh’Shடmh காShட²mh ஸrhவ³nhவிதmh ॥ 60.20।
0600211 phரணிபthய ததshதmh ேபா: ◌⁴ பjhய தத: ந: ।
0600212iµchயேத ஸrhவேராகா³th³ையshததா² பாைபrhkh³ரஹாதி³பி: ◌⁴ ॥ 60.21।
0600221 உkh³ரேஸநmh ரா th³’ShThவா shவrhக³th³வாேரண ஸாக³ரmh ।
0600222 க³thவாசmhய ஶுசிshதthர th◌⁴யாthவா நாராயணmh பரmh ॥ 60.22।
0600231 nhயேஸத³Shடாரmh மnhthரmh பசாth³த⁴shதஶரேயா: ।
0600232 ஓmh நேமா நாராயேயதி யmh வத³nhதி மநீண: ॥ 60.23।
0600241 கிmh காrhயmh ப³ஹுபி⁴rhமnhthைரrhமேநாவிph◌⁴ரமகாரைக: ।
0600242 ஓmh நேமா நாராயேயதி மnhthர:ஸrhவாrhத²ஸாத⁴க: ॥ 60.24।
0600251ஆேபா நரshய ஸூiνthவாnhநாரா இதீஹ கீrhதிதா: ।
0600252 விShேshதாshthவயநmh rhவmh ேதந நாராயண:shmh’த: ॥ 60.25।
0600261 நாராயணபரா ேவதா³ நாராயணபரா th³விஜா: ।
0600262 நாராயணபரா யjhஞா நாராயணபரா: khயா: ॥ 60.26।
0600271 நாராயணபரா ph’th²வீ நாராயணபரmh ஜலmh ।
0600272 நாராயணபேரா வநிrhநாராயணபரmh நப: ◌⁴ ॥ 60.27।
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0600281 நாராயணபேரா வாrhநாராயணபரmh மந: ।
0600282அஹŋhகாரச ³th³தி⁴ச உேப⁴ நாராயthமேக ॥ 60.28।
0600291 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச யthகிசிjhவஸmhjhஞிதmh ।
0600292sh²லmh ஸூமmh பரmh ைசவ ஸrhவmh நாராயthமகmh ॥ 60.29।
0600301 ஶph³தா³th³யா விஷயா:ஸrhேவ ேராthராதீ³நீnhth³யாணி ச ।
0600302 phரkh’தி: ஷைசவ ஸrhேவ நாராயthமகா: ॥ 60.30।
0600311 ஜேல shத²ேல ச பாதாேல shவrhக³ேலாேக ऽmhப³ேர நேக³ ।
0600312அவShடph◌⁴ய இத³mh ஸrhவமாshேத நாராயண: phர:◌⁴ ॥ 60.31।
0600321 கிmh சாthர ப³ஹுேநாkhேதந ஜக³ேத³தchசராசரmh ।
0600322 ph³ரமாதி³shதmhப³பrhயnhதmh ஸrhவmh நாராயthமகmh ॥ 60.32।
0600331 நாராயthபரmh கிசிnhேநஹ பயா ேபா⁴ th³விஜா: ।
0600332 ேதந vhயாphதத³mh ஸrhவmh th³’யாth³’யmh சராசரmh ॥ 60.33।
0600341ஆேபா யாயதநmh விShே:ஸ ச ஏவாmhப⁴ஸாmh பதி: ।
0600342 தshமாத³phஸு shமேரnhநிthயmh நாராயணமகா⁴பஹmh ॥ 60.34।
0600351shநாநகாேல விேஶேஷண ேசாபshதா²ய ஜேல ஶுசி: ।
0600352shமேரnhநாராயணmh th◌⁴யாேயth³த⁴shேத காேய ச விnhயேஸth ॥ 60.35।
0600361 ஓŋhகாரmh ச நகாரmh ச அŋh³Shேட²ஹshதேயாrhnhயேஸth ।
0600362 ேஶைஷrhஹshததலmh யாவthதrhஜnhயாதி³ஷு விnhயேஸth ॥ 60.36।
0600371 ஓŋhகாரmh வாமபாேத³  நகாரmh த³ேண nhயேஸth ।
0600372 ேமாகாரmh வாமகThயாmh  நாகாரmh த³ேண nhயேஸth ॥ 60.37।
0600381 ராகாரmh நாபி⁴ேத³ேஶ  யகாரmh வாமபா³ஹுேக ।
0600382காரmh த³ேண nhயshய யகாரmh rhth◌⁴நி விnhயேஸth ॥ 60.38।
0600391அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச ’த³ேய பாrhவத: ph’Shட²ேதா ऽkh³ரத: ।
0600392 th◌⁴யாthவா நாராயணmh பசாதா³ரேப⁴thகவசmh ³த: ◌⁴ ॥ 60.39।
0600401 rhேவ மாmh பா ேகா³விnhேதா³ த³ேண ம⁴ஸூத³ந: ।
0600402 பசிேம த⁴ேரா ேத³வ: ேகஶவsh தேதா²thதேர ॥ 60.40।
0600411 பா விShiΝshததா²kh³ேநேய ைநrh’ேத மாத⁴ேவா ऽvhயய: ।
0600412 வாயvhேய  ’ேகஶshதேத²ஶாேந ச வாமந: ॥ 60.41।
0600421 ⁴தேல பா வாராஹshதேதா²rhth◌⁴வmh ச thவிkhரம: ।
0600422 kh’thைவவmh கவசmh பசாதா³thமாநmh சிnhதேயthதத: ॥ 60.42।
0600431அஹmh நாராயே ேத³வ: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
0600432 ஏவmh th◌⁴யாthவா ததா³thமாநமmh மnhthரiµதீ³ரேயth ॥ 60.43।
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0600441 thவமkh³நிrhth³விபதா³mh நாத² ேரேதாதா:◌⁴ காமதீ³பந: ।
0600442 phரதா⁴ந:ஸrhவ⁴தாநாmh வாநாmh phர⁴ரvhயய: ॥ 60.44।
0600451அmh’தshயாரணிshthவmh  ேத³வேயாநிரபாmh பேத ।
0600452 vh’நmh ஹர ேம ஸrhவmh தீrhத²ராஜ நேமா ऽsh ேத ॥ 60.45।
0600461 ஏவiµchசாrhய விதி⁴வthதத:shநாநmh ஸமாசேரth ।
0600462அnhயதா² ேபா⁴ th³விஜேரShடா:²shநாநmh தthர ந ஶshயேத ॥ 60.46।
0600471 kh’thவா  ைவதி³ைகrhமnhthைரரபி⁴ேஷகmh ச மாrhஜநmh ।
0600472அnhதrhஜேல ஜேபthபசாththராvh’ththயாக⁴மrhஷணmh ॥ 60.47।
0600481ஹயேமேதா⁴ யதா² விphரா:ஸrhவபாபஹர: khர: ।
0600482 ததா²க⁴மrhஷணmh சாthர ஸூkhதmh ஸrhவாக⁴நாஶநmh ॥ 60.48।
0600491 உthதீrhய வாஸ ெதௗ⁴ேத நிrhமேல பதா⁴ய ைவ ।
0600492 phராநாயmhய சாசmhய ஸnhth◌⁴யாmh ேசாபாshய பா⁴shகரmh ॥ 60.49।
0600501 உபதிShேட²thததேசாrhth◌⁴வmh phthவா Shபஜலாஜmh ।
0600502 உபshதா²ேயாrhth◌⁴வபா³ஹுச தlhŋhைக³rhபா⁴shகரmh தத: ॥ 60.50।
0600511 கா³யthmh பாவநீmh ேத³வீmh ஜேபத³Shேடாthதரmh ஶதmh ।
0600512அnhயாmhச ெஸௗரமnhthராmhச ஜphthவா திShட²nhஸமாத: ॥ 60.51।
0600521 kh’thவா phரத³ணmh ஸூrhயmh நமshkh’thேயாபவிய ச ।
0600522shவாth◌⁴யாயmh phராŋhiµக:² kh’thவா தrhபேயth³ைத³வதாnhyh’nh ॥ 60.52।
0600531 மiνShயாmhச பிth’mhசாnhயாnhநாமேகா³thேரண மnhthரவிth ।
0600532 ேதாேயந திலேரண விதி⁴வthஸுஸமாத: ॥ 60.53।
0600541 தrhபணmh ேத³வதாநாmh ச rhவmh kh’thவா ஸமாத: ।
0600542அதி⁴கா ப⁴ேவthபசாthபிth’mh தrhபேண th³விஜ: ॥ 60.54।
0600551 ராth³ேத⁴ ஹவநகாேல ச பாணிைநேகந நிrhவேபth ।
0600552 தrhபேண ப⁴யmh rhயாேத³ஷ ஏவ விதி: ◌⁴ ஸதா³ ॥ 60.55।
0600561அnhவாரph³ேத⁴ந ஸvhேயந பாணிநா த³ேணந  ।
0600562 th’phயதாதி ேசth நாமேகா³thேரண வாkh³யத: ॥ 60.56।
0600571 காயshைத²rhயshதிலrhேமாஹாthகேராதி பிth’தrhபணmh ।
0600572 தrhபிதாshேதந பிதரshthவŋhமாmhஸதி⁴ராshதி²பி: ◌⁴ ॥ 60.57।
0600581அŋhக³shைத²rhந தில:rhயாth³ேத³வதாபிth’தrhபணmh ।
0600582 தி⁴ரmh தth³ப⁴ேவthேதாயmh phரதா³தா கிlhபி³ ப⁴ேவth ॥ 60.58।
0600591 ⁴mhயாmh யth³தீ³யேத ேதாயmh தா³தா ைசவ ஜேல shதி²த: ।
0600592 vh’தா² தnhiµநிஶாrh³லா ேநாபதிShட²தி கshயசிth ॥ 60.59।
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0600601shத²ேல shதி²thவா ஜேல யsh phரயchேச²³த³கmh நர: ।
0600602 பிth’mh ேநாபதிShேட²த ஸலmh தnhநிரrhத²கmh ॥ 60.60।
0600611 உத³ேக ேநாத³கmh rhயாthபிth’ph◌⁴யச கதா³சந ।
0600612 உthதீrhய  ஶுெசௗ ேத³ேஶ rhயா³த³கதrhபணmh ॥ 60.61।
0600621 ேநாத³ேகஷு ந பாthேரஷு ந khth³ேதா⁴ ைநகபாணிநா ।
0600622 ேநாபதிShட²தி தthேதாயmh யth³⁴mhயாmh ந phரதீ³யேத ॥ 60.62।
0600631 பிth’மயmh shதா²நmh ம த³thதா மயா th³விஜா: ।
0600632 தshமாthதthைரவ தா³தvhயmh பிth’mh phதிchச²தா ॥ 60.63।
0600641 ⁴ph’Shேட²ஸiµthபnhநா ⁴mhயாmh ைசவ ச ஸmhshதி²தா: ।
0600642 ⁴mhயாmh ைசவ லயmh யாதா ⁴ெமௗ த³th³யாthதேதா ஜலmh ॥ 60.64।
0600651ஆshதீrhய ச ஶாnhஸாkh³ராmhshதாநாவாய shவமnhthரத: ।
0600652 phராசீநாkh³ேரஷு ைவ ேத³வாnhயாmhயாkh³ேரஷு ததா² பிth’nh ॥ 60.65।
0610010 ph³ரேமாவாச
0610011 ேத³வாnhபிth’mhshததா² சாnhயாnhஸnhதrhphயாசmhய வாkh³யத: ।
0610012ஹshதமாthரmh சShேகாணmh சrhth³வாரmh ஸுேஶாப⁴நmh ॥ 61.1।
0610021 ரmh விkh²ய ேபா⁴ விphராshதீேர தshய மேஹாத³ேத: ◌⁴ ।
0610022 மth◌⁴ேய தthர ேக²thபth³மமShடபththரmh ஸகrhணிகmh ॥ 61.2।
0610031 ஏவmh மNhட³லமாkh²ய ஜேயthதthர ேபா⁴ th³விஜா: ।
0610032அShடாரவிதா⁴ேநந நாராயணமஜmh வி⁴mh ॥ 61.3।
0610041அத: பரmh phரவயா காயேஶாத⁴நiµthதமmh ।
0610042அகாரmh ’த³ேய th◌⁴யாthவா சkhரேரகா²ஸமnhவிதmh ॥ 61.4।
0610051 jhவலnhதmh thஶிக²mh ைசவ த³ஹnhதmh பாபநாஶநmh ।
0610052 சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யshத²mh ராகாரmh rhth◌⁴நி சிnhதேயth ॥ 61.5।
0610061 ஶுkhலவrhணmh phரவrhஷnhதமmh’தmh phலாவயnhமmh ।
0610062 ஏவmh நிrh⁴தபாபsh தி³vhயேத³ஹshதேதா ப⁴ேவth ॥ 61.6।
0610071அShடாரmh தேதா மnhthரmh nhயேஸேத³வாthமேநா ³த: ◌⁴ ।
0610072 வாமபாத³mh ஸமாரph◌⁴ய khரமஶைசவ விnhயேஸth ॥ 61.7।
0610081 பசாŋhக³mh ைவShணவmh ைசவ சrhvhஹmh தைத²வ ச ।
0610082 கரஶுth³தி⁴mh phரrhவீத லமnhthேரண ஸாத⁴க: ॥ 61.8।
0610091 ஏைககmh ைசவ வrhணmh  அŋh³ஷு ph’த²khph’த²kh ।
0610092 ஓŋhகாரmh ph’தி²வீmh ஶுkhலாmh வாமபாேத³  விnhயேஸth ॥ 61.9।
0610101 நகார: ஶாmhப⁴வ: யாேமா த³ேண  vhயவshதி²த: ।
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0610102 ேமாகாரmh காலேமவாஹுrhவாமகThயாmh நிதா⁴பேயth ॥ 61.10।
0610111 நாகார:ஸrhவபீ³ஜmh  த³ணshயாmh vhயவshதி²த: ।
0610112 ராகாரshேதஜ இthயாஹுrhநாபி⁴ேத³ேஶ vhயவshதி²த: ॥ 61.11।
0610121 வாயvhேயா ऽயmh யகாரsh வாமshகnhேத⁴ ஸமாத: ।
0610122கார:ஸrhவேகா³ jhேஞேயா த³mhேஸ vhயவshதி²த: ।
0610123 யகாேரா ऽயmh ஶிரshத²ச யthர ேலாகா: phரதிSh²தா: ॥ 61.12।
0610131 ஓmh விShணேவ நம: ஶிர: ஓmh jhவலநாய நம: ஶிகா² ।
0610132 ஓmh விShணேவ நம: கவசேமாmh விShணேவ நம:sh²ரணmh தி³ேஶாப³nhதா⁴ய
।
0610133 ஓmh ஹுmhப²ட³shthரேமாmh ஶிர ஶுkhேலா வாஸுேத³வ இதி ।
0610134 ஓmh ஆmh லலாேட ரkhத:ஸŋhகrhஷே க³thமாnhவநிshேதஜ ஆதி³thய
இதி ।
0610135 ஓmh ஆmh kh³வாயாmh பீத: phரth³mhேநா வாேமக⁴ இதி ।
0610136 ஓmh ஆmh ’த³ேய kh’Shே ऽநிth³த:◌⁴ ஸrhவஶkhதிஸமnhவித இதி ।
0610137 ஏவmh சrhvhஹமாthமாநmh kh’thவா தத: கrhம ஸமாசேரth ॥ 61.13।
0610141 மமாkh³ேர ऽவshதி²ேதா விShiΝ: ph’Shட²தசாபி ேகஶவ: ।
0610142 ேகா³விnhேதா³ த³ேண பாrhேவ வாேம  ம⁴ஸூத³ந: ॥ 61.14।
0610151 உபShடாth ைவNhேடா² வாராஹ: ph’தி²வீதேல ।
0610152அவாnhதரதி³ேஶா யாsh தாஸு ஸrhவாஸு மாத⁴வ: ॥ 61.15।
0610161 க³chச²தshதிShட²ேதா வாபி ஜாkh³ரத:shவபேதா ऽபி வா ।
0610162 நரmhஹkh’தா ³phதிrhவாஸுேத³வமேயா யஹmh ॥ 61.16।
0610171 ஏவmh விShiΝமேயா ⁴thவா தத: கrhம ஸமாரேப⁴th ।
0610172 யதா² ேத³ேஹ ததா² ேத³ேவ ஸrhவதththவாநி ேயாஜேயth ॥ 61.17।
0610181 ததைசவ phரrhவீத phேராணmh phரணேவந  ।
0610182 ப²Thகாராnhதmh ஸiµth³தி³Shடmh ஸrhவவிkh◌⁴நஹரmh ஶுப⁴mh ॥ 61.18।
0610191 தthராrhகசnhth³ரவநீநாmh மNhட³லாநி விசிnhதேயth ।
0610192 பth³மமth◌⁴ேய nhயேஸth³விShiΝmh பவநshயாmhப³ரshய ச ॥ 61.19।
0610201 தேதா விசிnhthய ’த³ய ஓŋhகாரmh jhேயாதீபிணmh ।
0610202 கrhணிகாயாmh ஸமாநmh jhேயாதீபmh ஸநாதநmh ॥ 61.20।
0610211அShடாரmh தேதா மnhthரmh விnhயேஸchச யதா²khரமmh ।
0610212 ேதந vhயshதஸமshேதந ஜநmh பரமmh shmh’தmh ॥ 61.21।
0610221 th³வாத³ஶாரமnhthேரண யேஜth³ேத³வmh ஸநாதநmh ।
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0610222 தேதா ऽவதா⁴rhய ’த³ேய கrhணிகாயாmh ப³rhnhயேஸth ॥ 61.22।
0610231 சrh⁴ஜmh மஹாஸththவmh ஸூrhயேகாஸமphரப⁴mh ।
0610232 சிnhதயிthவா மஹாேயாக³mh jhேயாதீபmh ஸநாதநmh ।
0610233 ததசாவாஹேயnhமnhthரmh khரேமசிnhthய மாநேஸ ॥ 61.23।
0610240ஆவாஹநமnhthர:
0610241 நேபா வராஹச நரmhேஹா ऽத² வாமந: ।
0610242ஆயா ேத³ேவா வரேதா³ மம நாராயே ऽkh³ரத: ।
0610243 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.24।
0610250shதா²பநமnhthர:
0610251 கrhணிகாயாmh ஸுபீேட² ऽthர பth³மகlhபிதமாஸநmh ।
0610252ஸrhவஸththவதாrhதா²ய திShட² thவmh ம⁴ஸூத³ந ।
0610253 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.25।
0610260அrhக⁴மnhthர:
0610261 ஓmh thைரேலாkhயபதீநாmh பதேய ேத³வேத³வாய ’ேகஶாய விShணேவ
நம: ।
0610262 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.26।
0610270 பாth³யமnhthர:
0610271 ஓmh பாth³யmh பாத³ேயாrhேத³வ பth³மநாப⁴ ஸநாதந ।
0610272 விShே கமலபththரா kh³’ஹாண ம⁴ஸூத³ந ।
0610273 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.27।
0610280 ம⁴பrhகமnhthர:
0610281 ம⁴பrhகmh மஹாேத³வ ph³ரமாth³ைய: கlhபிதmh தவ ।
0610282 மயா நிேவதி³தmh ப⁴khthயா kh³’ஹாண ேஷாthதம ।
0610283 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.28।
0610290ஆசமநீயமnhthர:
0610291 மnhதா³கிnhயா:தmh வா ஸrhவபாபஹரmh ஶிவmh ।
0610292 kh³’ஹாசமநீயmh thவmh மயா ப⁴khthயா நிேவதி³தmh ।
0610293 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.29।
0610300shநாநமnhthர:
0610301 thவமாப: ph’தி²வீ ைசவ jhேயாதிshthவmh வாேரவ ச ।
0610302 ேலாேகஶ vh’thதிமாthேரண வா shநாபயாmhயஹmh ।
0610303 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.30।
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0610310 வshthரமnhthர:
0610311 ேத³வதththவஸமாkhத யjhஞவrhணஸமnhவித ।
0610312shவrhணவrhணphரேப⁴ ேத³வ வாஸ தவ ேகஶவ ।
0610313 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.31।
0610320 விேலபநமnhthர:
0610321 ஶரmh ேத ந ஜாநா ேசShடாmh ைசவ ச ேகஶவ ।
0610322 மயா நிேவதி³ேதா க³nhத: ◌⁴ phரதிkh³’ய விphயதாmh ।
0610323 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.32।
0610330 உபவீதமnhthர:
0610331 ’kh³யஜு:ஸாமமnhthேரண thvh’தmh பth³மேயாநிநா ।
0610332ஸாவிthkh³ரnhதி²ஸmhkhதiµபவீதmh தவாrhபேய ।
0610333 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.33।
0610340அலŋhகாரமnhthர:
0610341 தி³vhயரthநஸமாkhத வநிபா⁴iνஸமphரப⁴ ।
0610342 கா³thராணி தவ ேஶாப⁴nh ஸாலŋhகாராணி மாத⁴வ ।
0610343 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.34।
0610351ஓmh நம இதி phரthயரmh ஸமshேதந லமnhthேரண வா ஜேயth ॥ 61.35।
0610360⁴பமnhthர:
0610361 வநshபதிரேஸா தி³vhேயா க³nhதா⁴Th◌⁴ய:ஸுரபி⁴ச ேத ।
0610362 மயா நிேவதி³ேதா ப⁴khthயா ⁴ேபா ऽயmh phரதிkh³’யதாmh ।
0610363 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.36।
0610370 தீ³பமnhthர:
0610371ஸூrhயசnhth³ரஸேமா jhேயாதிrhவிth³த³kh³nhேயாshதைத²வ ச ।
0610372 thவேமவ jhேயாதிஷாmh ேத³வ தீ³ேபா ऽயmh phரதிkh³’யதாmh ।
0610373 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.37।
0610380ைநேவth³யமnhthர:
0610381அnhநmh சrhவித⁴mh ைசவ ரைஸ:ஷTh³பி: ◌⁴ ஸமnhவிதmh ।
0610382 மயா நிேவதி³தmh ப⁴khthயா ைநேவth³யmh தவ ேகஶவ ।
0610383 ஓmh நேமா நாராயய நம: ॥ 61.38।
0610391 rhேவ த³ேல வாஸுேத³வmh யாmhேய ஸŋhகrhஷணmh nhயேஸth ।
0610392 phரth³mhநmh பசிேம rhயாத³நிth³த⁴mh தேதா²thதேர ॥ 61.39।
0610401 வாராஹmh ச ததா²kh³ேநேய நரmhஹmh ச ைநrh’ேத ।
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0610402 வாயvhேய மாத⁴வmh ைசவ தைத²ஶாேந thவிkhரமmh ॥ 61.40।
0610411 ததா²Shடாரேத³வshய க³ட³mh ரேதா nhயேஸth ।
0610412 வாமபாrhேவ ததா² சkhரmh ஶŋhக²mh த³ணேதா nhயேஸth ॥ 61.41।
0610421 ததா² மஹாக³தா³mh ைசவ nhயேஸth³ேத³வshய த³ேண ।
0610422 தத: ஶாrhŋhக³mh த⁴iνrhவிth³வாnhnhயேஸth³ேத³வshய வாமத: ॥ 61.42।
0610431 த³ேணேநஷுதீ⁴ தி³vhேய க²Th³க³mh வாேம ச விnhயேஸth ।
0610432 யmh த³ணத:shதா²phய Shiµthதரேதா nhயேஸth ॥ 61.43।
0610441 வநமாலாmh ச ரதshதத:வthஸெகௗshெபௗ⁴ ।
0610442 விnhயேஸth³th◌⁴’த³யாதீ³நி rhவாதி³ஷு சrhதி³ஶmh ॥ 61.44।
0610451 தேதா ऽshthரmh ேத³வேத³வshய ேகாேண ைசவ  விnhயேஸth ।
0610452இnhth³ரமkh³நிmh யமmh ைசவ ைநrh’தmh வணmh ததா² ॥ 61.45।
0610461 வாmh த⁴நத³ஶாநமநnhதmh ph³ரம ஸஹ ।
0610462 ஜேயthதாnhthைகrhமnhthைரரத⁴ேசாrhth◌⁴வmh தைத²வ ச ॥ 61.46।
0610471 ஏவmh ஸmhjhய ேத³ேவஶmh மNhட³லshத²mh ஜநாrhத³நmh ।
0610472லேப⁴த³பி⁴மதாnhகாமாnhநேரா நாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 61.47।
0610481அேநைநவ விதா⁴ேநந மNhட³லshத²mh ஜநாrhத³நmh ।
0610482 தmh ய:ஸmhபேயத ஸ விேஶth³விShiΝமvhயயmh ॥ 61.48।
0610491ஸkh’த³phயrhசிேதா ேயந விதி⁴நாேநந ேகஶவ: ।
0610492 ஜnhமmh’thஜராmh தீrhthவா ஸ விShே: பத³மாphiνயாth ॥ 61.49।
0610501 ய:shமேரthஸததmh ப⁴khthயா நாராயணமதnhth³த: ।
0610502அnhவஹmh தshய வாஸாய ேவதth³வீப: phரகlhபித: ॥ 61.50।
0610511 ஓŋhகாராதி³ஸமாkhதmh நம:காராnhததீ³பிதmh ।
0610512 தnhநாம ஸrhவதththவாநாmh மnhthர இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 61.51।
0610521அேநைநவ விதா⁴ேநந க³nhத⁴Shபmh நிேவத³ேயth ।
0610522 ஏைககshய phரrhவீத யேதா²th³தி³Shடmh khரேமண  ॥ 61.52।
0610531iµth³ராshதேதா நிப³th◌⁴நீயாth³யேதா²khதkhரமேசாதி³தா: ।
0610532 ஜபmh ைசவ phரrhவீத லமnhthேரண மnhthரவிth ॥ 61.53।
0610541அShடாவிmhஶதிமShெடௗ வா ஶதமShேடாthதரmh ததா² ।
0610542 காேமஷு ச யதா²phேராkhதmh யதா²ஶkhதி ஸமாத: ॥ 61.54।
0610551 பth³மmh ஶŋhக²ச வthேஸா க³தா³ க³ட³ ஏவ ச ।
0610552 சkhரmh க²Th³க³ச ஶாrhŋhக³mh ச அShெடௗ iµth³ரா: phரகீrhதிதா: ॥ 61.55।
0610560 விஸrhஜநமnhthர:
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0610561 க³chச² க³chச² பரmh shதா²நmh ராணேஷாthதம ।
0610562 யthர ph³ரமாத³ேயா ேத³வா விnhத³nhதி பரமmh பத³mh ।
0610563 ।61.56।
0610571அrhசநmh ேய ந ஜாநnhதி ஹேரrhமnhthைரrhயேதா²தி³தmh ।
0610572 ேத தthர லமnhthேரண ஜயnhthவchதmh ஸதா³ ॥ 61.57।
0620010 ph³ரேமாவாச
0620011 ஏவmh ஸmhjhய விதி⁴வth³ப⁴khthயா தmh ேஷாthதமmh ।
0620012 phரணmhய ஶிரஸா பசாthஸாக³ரmh ச phரஸாத³ேயth ॥ 62.1।
0620021 phராணshthவmh ஸrhவ⁴தாநாmh ேயாநிச ஸதாmh பேத ।
0620022 தீrhத²ராஜ நமshேத ऽsh thரா மாமchதphய ॥ 62.2।
0620031shநாthைவவmh ஸாக³ேர ஸmhயkhதshnhேthரவேர th³விஜா: ।
0620032 தீேர சாph◌⁴யrhchய விதி⁴வnhநாராயணமநாமயmh ॥ 62.3।
0620041 ராமmh kh’Shணmh ஸுப⁴th³ராmh ச phரணிபthய ச ஸாக³ரmh ।
0620042 ஶதாநாமவேமதா⁴நாmh ப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 62.4।
0620051ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத:ஸrhவ:³க²விவrhத: ।
0620052 vh’nhதா³ரக இவ மாnhபெயௗவநக³rhவித: ॥ 62.5।
0620061 விமாேநநாrhகவrhேணந தி³vhயக³nhத⁴rhவநாதி³நா ।
0620062லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 62.6।
0620071 ⁴khthவா தthர வராnhேபா⁴கா³nhkh³thவா சாphஸைர:ஸஹ ।
0620072 மnhவnhதரஶதmh ஸாkh³ரmh ஜராmh’thவிவrhத: ॥ 62.7।
0620081 Nhயயாதி³ஹாயாத:ேல ஸrhவ³nhவிேத ।
0620082பவாnhஸுப⁴க:³மாnhஸthயவாதீ³ேதnhth³ய: ॥ 62.8।
0620091 ேவத³ஶாshthராrhத²விth³விphேரா ப⁴ேவth³யjhவா  ைவShணவ: ।
0620092 ேயாக³mh ச ைவShணவmh phராphய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 62.9।
0620101 kh³ரேஹாபராேக³ஸŋhkhராnhthயாமயேந விஷுேவ ததா² ।
0620102 கா³தி³ஷு ஷட³ஶீthயாmh vhயதீபாேத தி³நேய ॥ 62.10।
0620111ஆஷாTh◌⁴யாmh ைசவ காrhthதிkhயாmh மாkh◌⁴யாmh வாnhேய ஶுேப⁴ திெதௗ² ।
0620112 ேய தthர தா³நmh விphேரph◌⁴ய: phரயchச²nhதி ஸுேமத⁴ஸ: ॥ 62.11।
0620121 ப²லmh ஸஹshர³ணிதமnhயதீrhதா²lhலப⁴nhதி ேத ।
0620122 பிth’mh ேய phரயchச²nhதி பிNhட³mh தthர விதா⁴நத: ॥ 62.12।
0620131அயாmh பிதரshேதஷாmh th’phதிmh ஸmhphராphiνவnhதி ைவ ।
0620132 ஏவmh shநாநப²லmh ஸmhயkhஸாக³ரshய மேயாதி³தmh ॥ 62.13।
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0620141 தா³நshய ச ப²லmh விphரா: பிNhட³தா³நshய ைசவ  ।
0620142 த⁴rhமாrhத²ேமாப²லத³மாShகீrhதியஶshகரmh ॥ 62.14।
0620151 ⁴khதிiµkhதிப²லmh nh’mh த⁴nhயmh :³shவphநநாஶநmh ।
0620152ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 62.15।
0620161 நாshதிகாய ந வkhதvhயmh ராணmh ச th³விேஜாthதமா: ।
0620162 தாவth³க³rhஜnhதி தீrhதா²நி மாஹாthmhைய:shைவ: ph’த²khph’த²kh ॥ 62.16।
0620171 யாவnhந தீrhத²ராஜshய மாஹாthmhயmh வrhNhயேத th³விஜா: ।
0620172 Shகராதீ³நி தீrhதா²நி phரயchச²nhதி shவகmh ப²லmh ॥ 62.17।
0620181 தீrhத²ராஜsh ஸ ந:ஸrhவதீrhத²ப²லphரத:³ ।
0620182 ⁴தேல யாநி தீrhதா²நி ஸதச ஸராmh ச ॥ 62.18।
0620191 விஶnhதி ஸாக³ேர தாநி ேதநாெஸௗ ேரShட²தாmh க³த: ।
0620192 ராஜா ஸமshததீrhதா²நாmh ஸாக³ர:ஸதாmh பதி: ॥ 62.19।
0620201 தshமாthஸமshததீrhேத²ph◌⁴ய: ேரShேடா² ऽெஸௗ ஸrhவகாமத:³ ।
0620202 தேமா நாஶmh யதா²ph◌⁴ேயதி பா⁴shகேர ऽph◌⁴தி³ேத th³விஜா: ॥ 62.20।
0620211shநாேநந தீrhத²ராஜshய ததா² பாபshய ஸŋhய: ।
0620212 தீrhத²ராஜஸமmh தீrhத²mh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ॥ 62.21।
0620221அதி⁴Shடா²நmh யதா³ யthர phரேபா⁴rhநாராயணshய ைவ ।
0620222 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh தீrhத²ராஜshய ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 62.22।
0620231 ேகாThேயா நவநவthயsh யthர தீrhதா²நி ஸnhதி ைவ ।
0620232 தshமாthshநாநmh ச தா³நmh ச ேஹாமmh ஜphயmh ஸுராrhசநmh ।
0620233 யthகிசிthkhயேத தthர சாயmh khயேத th³விஜா: ॥ 62.23।
0630010 ph³ரேமாவாச
0630011 தேதா க³chேச²th³th³விஜேரShடா²shதீrhத²mh யjhஞாŋhக³ஸmhப⁴வmh ।
0630012இnhth³ரth³mhநஸேரா நாம யthராshேத பாவநmh ஶுப⁴mh ॥ 63.1।
0630021 க³thவா தthர ஶுசிrhதீ⁴மாநாசmhய மநஸா ஹmh ।
0630022 th◌⁴யாthேவாபshதா²ய ச ஜலமmh மnhthரiµதீ³ரேயth ॥ 63.2।
0630031அவேமதா⁴ŋhக³ஸmh⁴த தீrhத²ஸrhவாக⁴நாஶந ।
0630032shநாநmh thவயி கேராmhயth³ய பாபmh ஹர நேமா ऽsh ேத ॥ 63.3।
0630041 ஏவiµchசாrhய விதி⁴வthshநாthவா ேத³வாnh’nhபிth’nh ।
0630042 திேலாத³ேகந சாnhயாmhச ஸnhதrhphயாசmhய வாkh³யத: ॥ 63.4।
0630051 த³ththவா பிth’mh பிNhடா³mhச ஸmhjhய ேஷாthதமmh ।
0630052 த³ஶாவேமதி⁴கmh ஸmhயkhப²லmh phராphேநாதி மாநவ: ॥ 63.5।
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0630061ஸphதாவராnhஸphத பராnhவmhஶாiνth³th◌⁴’thய ேத³வவth ।
0630062 காமேக³ந விமாேநந விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 63.6।
0630071 ⁴khthவா தthர ஸுகா²nhேபா⁴கா³nhயாவchசnhth³ராrhகதாரகmh ।
0630072 chதshதshமாதி³ஹாயாேதா ேமாmh ச லப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 63.7।
0630081 ஏவmh kh’thவா பசதீrhதீ²ேமகாத³யாiµேபாத: ।
0630082 jhேயShட²ஶுkhலபசத³யாmh ய: பேயthேஷாthதமmh ॥ 63.8।
0630091ஸ rhேவாkhதmh ப²லmh phராphய kh³thவா வாchதாலேய ।
0630092 phரயாதி பரமmh shதா²நmh யshமாnhநாவrhதேத ந: ॥ 63.9।
0630100iµநய ஊ:
0630101 மாஸாநnhயாnhபthயjhய மாகா⁴தீ³nhphரபிதாமஹ ।
0630102 phரஶmhஸ கத²mh jhேயShட²mh ph³ தthகாரணmh phரேபா⁴ ॥ 63.10।
0630110 ph³ரேமாவாச
0630111 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயா ஸமாஸத: ।
0630112 jhேயShட²mh மாஸmh யதா² ேதph◌⁴ய: phரஶmhஸா ந: ந: ॥ 63.11।
0630121 ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி ஸதச ஸராmh ச ।
0630122 ShகNhயshதடா³கா³நி வாphய:பாshததா²ரதா:³ ॥ 63.12।
0630131 நாநாநth³ய:ஸiµth³ராச ஸphதாஹmh ேஷாthதேம ।
0630132 jhேயShட²ஶுkhலத³ஶmhயாதி³ phரthயmh யாnhதி ஸrhவதா³ ॥ 63.13।
0630141shநாநதா³நாதி³கmh தshமாth³ேத³வதாphேரணmh th³விஜா: ।
0630142 யthகிசிthkhயேத தthர தshnhகாேல ऽயmh ப⁴ேவth ॥ 63.14।
0630151 ஶுkhலபshய த³ஶ jhேயShேட² மா th³விேஜாthதமா: ।
0630152ஹரேத த³ஶ பாபாநி தshமாth³த³ஶஹரா shmh’தா ॥ 63.15।
0630161 யshதshயாmh ஹநmh kh’Shணmh பேயth³ப⁴th³ராmh ஸுஸmhயத: ।
0630162ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாகmh vhரேஜnhநர: ॥ 63.16।
0630171 உthதேர த³ேண விphராshthவயேந ேஷாthதமmh ।
0630172 th³’ShThவா ராமmh ஸுப⁴th³ராmh ச விShiΝேலாகmh vhரேஜnhநர: ॥ 63.17।
0630181 நேரா ேதா³லாக³தmh th³’ShThவா ேகா³விnhத³mh ேஷாthதமmh ।
0630182 பா²lh³nhயாmh phரயேதா ⁴thவா ேகா³விnhத³shய ரmh vhரேஜth ॥ 63.18।
0630191 விஷுவth³தி³வேஸ phராphேத பசதீrhதீ²mh விதா⁴நத: ।
0630192 kh’thவா ஸŋhகrhஷணmh kh’Shணmh th³’ShThவா ப⁴th³ராmh ச ேபா⁴ th³விஜா:
॥ 63.19।
0630201 நர:ஸமshதயjhஞாநாmh ப²லmh phராphேநாதி ³rhலப⁴mh ।
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0630202 விiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ச க³chச²தி ॥ 63.20।
0630211 ய: பயதி th’தீயாயாmh kh’Shணmh சnhத³நதmh ।
0630212ைவஶாக²shயாேத பே ஸ யாthயchதமnhதி³ரmh ॥ 63.21।
0630221 jhையShTh²யாmh jhேயShட²rhkhதாயாmh ய: பேயthேஷாthதமmh ।
0630222லகவிmhஶiµth³th◌⁴’thய விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 63.22।
0640010 ph³ரேமாவாச
0640011 யதா³ ப⁴ேவnhமஹாjhையSh² ராஶிநthரேயாக³த: ।
0640012 phரயthேநந ததா³ மrhthையrhக³nhதvhயmh ேஷாthதமmh ॥ 64.1।
0640021 kh’Shணmh th³’ShThவா மஹாjhையShTh²யாmh ராமmh ப⁴th³ராmh ச ேபா⁴
th³விஜா: ।
0640022 நேரா th³வாத³ஶயாthராயா: ப²லmh phராphேநாதி சாதி⁴கmh ॥ 64.2।
0640031 phரயாேக³ ச ேthேர ைநேஷ Shகேர க³ேய ।
0640032 க³ŋhகா³th³வாேர ஶாவrhேத க³ŋhகா³ஸாக³ரஸŋhக³ேம ॥ 64.3।
0640041 ேகாகாiµேக² ஶூகேர ச ம²ராயாmh மshத²ேல ।
0640042 ஶாலkh³ராேம வாதீrhேத² மnhத³ேர nh⁴ஸாக³ேர ॥ 64.4।
0640051 பிNhடா³ரேக சிthரேட phரபா⁴ேஸ கநக²ேல th³விஜா: ।
0640052 ஶŋhேகா²th³தா⁴ேர th³வாரகாயாmh ததா² ப³த³காரேம ॥ 64.5।
0640061 ேலாஹNhேட³ சாவதீrhேத²ஸrhவபாபphரேமாசேந ।
0640062 காமாலேய ேகாதீrhேத² ததா² சாமரகNhடேக ॥ 64.6।
0640071 ேலாஹாrhக³ேல ஜmh³மாrhேக³ ேஸாமதீrhேத² ph’²த³ேக ।
0640072 உthபலாவrhதேக ைசவ ph’²ŋhேக³ஸுph³ஜேக ॥ 64.7।
0640081 ஏகாmhரேக ச ேகதா³ேர காயாmh ச விரேஜ th³விஜா: ।
0640082 காலஜேர ச ேகா³கrhேண ைஶேல க³nhத⁴மாத³ேந ॥ 64.8।
0640091 மேஹnhth³ேர மலேய விnhth◌⁴ேய பாயாthேர மாலேய ।
0640092ஸேய ச ஶுkhதிமnhேத ச ேகா³மnhேத சாrh³ேத³ ததா² ॥ 64.9।
0640101 க³ŋhகா³யாmh ஸrhவதீrhேத²ஷு யாiµேநஷு ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0640102ஸாரshவேதஷு ேகா³மthயாmh ph³ரமthேரஷு ஸphதஸு ॥ 64.10।
0640111 ேகா³தா³வ பீ⁴மரதீ² ŋhக³ப⁴th³ரா ச நrhமதா³ ।
0640112 தாபீ பேயாஉShணீ காேவ ஶிphரா சrhமNhவதீ th³விஜா: ॥ 64.11।
0640121 விதshதா சnhth³ரபா⁴கா³ ச ஶதth³rhபா³ஹுதா³ ததா² ।
0640122 ’lhயா மா ச விபாஶா ச th³’ஷth³வதீ ॥ 64.12।
0640131 ஶரrhநாகக³ŋhகா³ ச க³Nhட³கீ ச மஹாநதீ³ ।
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0640132 ெகௗஶிகீ கரேதாயா ச thshேராதா ம⁴வாநீ ॥ 64.13।
0640141 மஹாநதீ³ைவதரணீ யாசாnhயா நாiνகீrhதிதா: ।
0640142அத²வா கிmh ப³ஹூkhேதந பா⁴ேதந th³விேஜாthதமா: ॥ 64.14।
0640151 ph’தி²vhயாmh ஸrhவதீrhேத²ஷு ஸrhேவShவாயதேநஷு ச ।
0640152ஸாக³ேரஷு ச ைஶேலஷு நதீ³ஷு ச ஸர:ஸு ச ॥ 64.15।
0640161 யthப²லmh shநாநதா³ேநந ராஹுkh³ரshேத தி³வாகேர ।
0640162 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மஹாjhையShTh²யாmh லேப⁴nhநர: ॥ 64.16।
0640171 தshமாthஸrhவphரயthேநந க³nhதvhயmh ேஷாthதேம ।
0640172 மஹாjhையShTh²யாmh iµநிேரShடா²ஸrhவகாமப²ேலphஸுபி: ◌⁴ ॥ 64.17।
0640181 th³’ShThவா ராமmh மஹாjhேயShட²mh kh’Shணmh ஸுப⁴th³ரயா ஸஹ ।
0640182 விShiΝேலாகmh நேரா யாதி ஸiµth³th◌⁴’thய ஸமmh லmh ॥ 64.18।
0640191 ⁴khthவா தthர வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
0640192 Nhயயாதி³ஹாக³thய சrhேவதீ³ th³விேஜா ப⁴ேவth ॥ 64.19।
0640201shவத⁴rhமநிரத: ஶாnhத: kh’Shணப⁴khேதா ேதnhth³ய: ।
0640202ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 64.20।
0650010iµநய ஊ:
0650011 கshnhகாேல ப⁴ேவthshநாநmh kh’Shணshய கமேலாth³ப⁴வ ।
0650012 விதி⁴நா ேகந தth³ph³ தேதா விதி⁴விதா³mh வர ॥ 65.1।
0650020 ph³ரேமாவாச
0650021 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:shநாநmh kh’Shணshய வத³ேதா மம ।
0650022 ராமshய ச ஸுப⁴th³ராயா: Nhயmh ஸrhவாக⁴நாஶநmh ॥ 65.2।
0650031 மா jhேயShேட² ச ஸmhphராphேத நthேர சnhth³ரைத³வேத ।
0650032 ெபௗrhணமாshயாmh ததா³shநாநmh ஸrhவகாலmh ஹேரrhth³விஜா: ॥ 65.3।
0650041ஸrhவதீrhத²மய:பshதthராshேத நிrhமல: ஶுசி: ।
0650042 ததா³ ேபா⁴க³வதீ தthர phரthயா ப⁴வதி th³விஜா: ॥ 65.4।
0650051 தshமாjhjhையShTh²யாmh ஸiµth³th◌⁴’thய ைஹமாTh◌⁴ைய: கலைஶrhஜலmh ।
0650052 kh’Shணராமாபி⁴ேஷகாrhத²mh ஸுப⁴th³ராயாச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 65.5।
0650061 kh’thவா ஸுேஶாப⁴நmh மசmh பதாகாபி⁴ரலŋhkh’தmh ।
0650062ஸுth³’ட⁴mh ஸுக²ஸசாரmh வshthைர: Shைபரலŋhkh’தmh ॥ 65.6।
0650071 விshதீrhணmh ⁴பிதmh ⁴ைப:shநாநாrhத²mh ராமkh’Shணேயா: ।
0650072தவshthரபchச²nhநmh iµkhதாஹாராவலmhபி³தmh ॥ 65.7।
0650081 தthர நாநாவிைத⁴rhவாth³ைய: kh’Shணmh நீலாmhப³ரmh th³விஜா: ।
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0650082 மth◌⁴ேய ஸுப⁴th³ராmh சாshதா²phய ஜயமŋhக³ளநிshவைந: ॥ 65.8।
0650091 ph³ராமண:thையrhைவைய: ஶூth³ைரசாnhையச ஜாதிபி:◌⁴ ।
0650092அேநகஶதஸாஹshைரrhvh’தmh shthைஷrhth³விஜா: ॥ 65.9।
0650101 kh³’ஹshதா:²shநாதகாைசவ யதேயா ph³ரமசாண: ।
0650102shநாபயnhதி ததா³ kh’Shணmh மசshத²mh ஸஹலாத⁴mh ॥ 65.10।
0650111 ததா²ஸமshததீrhதா²நி rhேவாkhதாநி th³விேஜாthதமா: ।
0650112shேவாத³ைக: Shபைரச shநாபயnhதி ph’த²khph’த²kh ॥ 65.11।
0650121 பசாthபடஹஶŋhகா²th³ையrhேப⁴iµரஜநிshவைந: ।
0650122 காஹலshதாலஶph³ைத³ச mh’த³ŋhைக³rhஜ²rhஜ²ைரshததா² ॥ 65.12।
0650131அnhையச விவிைத⁴rhவாth³ையrhக⁴Nhடாshவநவி⁴ைத: ।
0650132shthmh மŋhக³ளஶph³ைத³ச shதிஶph³ைத³rhமேநாஹைர: ॥ 65.13।
0650141 ஜயஶph³ைத³shததா²shேதாthைரrhவீேவiΝநிநாதி³ைத: ।
0650142 யேத ஸுமஹாஶph³த:³ஸாக³ரshேயவ க³rhஜத: ॥ 65.14।
0650151iµநீநாmh ேவத³ஶph³ேத³ந மnhthரஶph³ைத³shததா²பைர: ।
0650152 நாநாshேதாthரரைவ: Nhைய:ஸாமஶph³ேதா³பph³’mhைத: ॥ 65.15।
0650161 யதிபி:◌⁴ shநாதைகைசவ kh³’ஹshைத²rhph³ரமசாபி: ◌⁴ ।
0650162shநாநகாேல ஸுரேரShட²shவnhதி பரயா iµதா³ ॥ 65.16।
0650171 யாைமrhேவயாஜைநைசவ சபா⁴ராவநாபி: ◌⁴ ।
0650172 பீதரkhதாmhப³ராபி⁴ச மாlhயதா³மாவநாபி: ◌⁴ ॥ 65.17।
0650181ஸரthநNhட³லrhதி³vhைய:ஸுவrhணshதப³காnhவிைத: ।
0650182 சாமைர ரthநத³Nhைட³ச வீjhேயேத ராமேகஶெவௗ ॥ 65.18।
0650191 யவிth³யாத⁴ைர:th³ைத: ◌⁴ கிnhநைரசாphஸேராக³ண: ।
0650192 பவாrhயாmhப³ரக³ைதrhேத³வக³nhத⁴rhவசாரண: ॥ 65.19।
0650201ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா:ஸாth◌⁴யா விேவ மth³க³: ।
0650202 ேலாகபாலாshததா² சாnhேய shவnhதி ேஷாthதமmh ॥ 65.20।
0650211 நமshேத ேத³வேத³ேவஶ ராண ேஷாthதம ।
0650212ஸrhக³shதி²thயnhதkh’th³ேத³வ ேலாகநாத² ஜக³thபேத ॥ 65.21।
0650221 thைரேலாkhயதா⁴ணmh ேத³வmh ph³ரமNhயmh ேமாகாரணmh ।
0650222 தmh நமshயாமேஹ ப⁴khthயா ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 65.22।
0650231shthைவவmh வி³தா: ◌⁴ kh’Shணmh ராமmh ைசவ மஹாப³லmh ।
0650232ஸுப⁴th³ராmh ச iµநிேரShடா²shததா³காேஶ vhயவshதி²தா: ॥ 65.23।
0650241 கா³யnhதி ேத³வக³nhத⁴rhவா nh’thயnhthயphஸரஸshததா² ।
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0650242 ேத³வrhயாNhயவாth³யnhத வாதா வாnhதி ஸுஶீதலா: ॥ 65.24।
0650251 Shபரmh ததா³ ேமகா⁴ வrhஷnhthயாகாஶேகா³சரா: ।
0650252 ஜயஶph³த³mh ச rhவnhதி iµநய:th³த⁴சார: ॥ 65.25।
0650261 ஶkhராth³யா வி³தா: ◌⁴ ஸrhவ ’ஷய: பிதரshததா² ।
0650262 phரஜாநாmh பதேயா நாகா³ ேய சாnhேய shவrhக³வாந: ॥ 65.26।
0650271 தேதா மŋhக³ளஸmhபா⁴ைரrhவிதி⁴மnhthரரshkh’தmh ।
0650272ஆபி⁴ேஷசநிகmh th³ரvhயmh kh³’thவா ேத³வதாக³: ॥ 65.27।
0650281இnhth³ேரா விShiΝrhமஹாவீrhய:ஸூrhயாசnhth³ரமெஸௗ ததா² ।
0650282 தா⁴தா ைசவ விதா⁴தா ச ததா²ைசவாநிலாநெலௗ ॥ 65.28।
0650291 ஷா ப⁴ேகா³ ऽrhயமா thவShடா அmhஶுைநவ விவshவதா ।
0650292 பthநீph◌⁴யாmh ஸேதா தீ⁴மாnhthேரண வேணந ச ॥ 65.29।
0650301 th³ைரrhவஸுபி⁴ராதி³thையரவிph◌⁴யாmh ச vh’த: phர: ◌⁴ ।
0650302 விைவrhேத³ைவrhமth³பி⁴ச ஸாth◌⁴ையச பிth’பி:◌⁴ ஸஹ ॥ 65.30।
0650311 க³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴ச யராஸபnhநைக:³ ।
0650312 ேத³வrhபி⁴ரஸŋhkh²ேயையshததா² ph³ரமrhபி⁴rhவைர: ॥ 65.31।
0650321ைவகா²நைஸrhவாலகி²lhையrhவாyhவாஹாைரrhமசிைப: ।
0650322 ph◌⁴’³பி⁴சாŋhகி³ேராபி⁴ச ஸrhவவிth³யாஸுநிSh²ைத: ॥ 65.32।
0650331ஸrhவவிth³யாத⁴ைர: Nhையrhேயாக³th³தி⁴பி⁴ராvh’த: ।
0650332 பிதாமஹ: லshthயச லஹச மஹாதபா: ॥ 65.33।
0650341அŋhகி³ரா: கயேபா ऽthச மசிrhph◌⁴’³ேரவ ச ।
0650342 khரrhஹர: phரேசதாச மiνrhத³shதைத²வ ச ॥ 65.34।
0650351 ’தவச kh³ரஹாைசவ jhேயாதீmh ச th³விேஜாthதமா: ।
0650352rhதிமthயச ஸேதா ேத³வாைசவ ஸநாதநா: ॥ 65.35।
0650361ஸiµth³ராச ரதா³ைசவ தீrhதா²நி விவிதா⁴நி ச ।
0650362 ph’தி²வீ th³ெயௗrhதி³ஶைசவ பாத³பாச th³விேஜாthதமா: ॥ 65.36।
0650371அதி³திrhேத³வமாதா ச ::shவாஹா ஸரshவதீ ।
0650372 உமா ஶசீ நீவா ததா² சாiνமதி:ஹூ: ॥ 65.37।
0650381 ராகா ச தி⁴ஷ ைசவ பthnhயசாnhயா தி³ெவௗகஸாmh ।
0650382மவாmhைசவ விnhth◌⁴யச ேமசாேநகஶ ◌்’ŋhக³வாnh ॥ 65.38।
0650391 ஐராவத:ஸாiνசர: கலாகாShடா²shதைத²வ ச ।
0650392 மாஸாrhத⁴mh மாஸrhதவshததா² ராthrhயஹநீ ஸமா: ॥ 65.39।
0650401 உchைச:ரவா ஹயேரShேடா² நாக³ராஜச வாமந: ।
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0650402அே க³ட³ைசவ vh’ாெசௗஷதி⁴பி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 65.40।
0650411 த⁴rhமச ப⁴க³வாnhேத³வ:ஸமாஜkh³iµrh ஸŋhக³தா: ।
0650412 காேலா யமச mh’thச யமshயாiνசராச ேய ॥ 65.41।
0650421 ப³ஹுலthவாchச ேநாkhதா ேய விவிதா⁴ ேத³வதாக³: ।
0650422 ேத ேத³வshயாபி⁴ேஷகாrhத²mh ஸமாயாnhதி ததshதத: ॥ 65.42।
0650431 kh³’thவா ேத ததா³ விphரா:ஸrhேவ ேத³வா தி³ெவௗகஸ: ।
0650432ஆபி⁴ேஷசநிகmh th³ரvhயmh மŋhக³ளாநி ச ஸrhவஶ: ॥ 65.43।
0650441 தி³vhயஸmhபா⁴ரஸmhkhைத: கலைஶ: காசைநrhth³விஜா: ।
0650442ஸாரshவதீபி: ◌⁴ Nhயாபி⁴rhதி³vhயேதாயாபி⁴ேரவ ச ॥ 65.44।
0650451 ேதாேயநாகாஶக³ŋhகா³யா: kh’Shணmh ராேமண ஸŋhக³தmh ।
0650452ஸShைப: காசைந:mhைப: ◌⁴ shநாபயnhthயவநிshதி²தா: ॥ 65.45।
0650461ஸசரnhதி விமாநாநி ேத³வாநாமmhப³ேர ததா² ।
0650462 உchசாவசாநி தி³vhயாநி காமகா³நி shதி²ராணி ச ॥ 65.46।
0650471 தி³vhயரthநவிசிthராணி ேஸவிதாnhயphஸேராக³ண: ।
0650472 கீ³ைதrhவாth³ைய: பதாகாபி: ◌⁴ ேஶாபி⁴தாநி ஸமnhதத: ॥ 65.47।
0650481 ஏவmh ததா³iµநிேரShடா:² kh’Shணmh ராேமண ஸŋhக³தmh ।
0650482shநாபயிthவா ஸுப⁴th³ராmh ச ஸmhshவnhதி iµதா³nhவிதா: ॥ 65.48।
0650491 ஜய ஜய ேலாகபால ப⁴khதரக ஜய ஜய phரணதவthஸல
0650491 ஜய ஜய ⁴தசரண ஜய ஜயாதி³ேத³வ ப³ஹுகாரண
0650491 ஜய ஜய வாஸுேத³வ ஜய ஜயாஸுரஸmhஹரண ஜய ஜய தி³vhயந
0650491 ஜய ஜய thத³ஶவர ஜய ஜய ஜலதி⁴ஶயந ।
0650492 ஜய ஜய ேயாகி³வர ஜய ஜய ஸூrhயேநthர ஜய ஜய ேத³வராஜ
0650492 ஜய ஜய ைகடபா⁴ேர ஜய ஜய ேவத³வர ஜய ஜய rhமப
0650492 ஜய ஜய யjhஞவர ஜய ஜய கமலநாப⁴ ஜய ஜய ைஶலசர ।
0650493 ஜய ஜய ேயாக³ஶாயிஜய ஜய ேவக³த⁴ர ஜய ஜய விவrhேத
0650493 ஜய ஜய சkhரத⁴ர ஜய ஜய ⁴தநாத² ஜய ஜய த⁴ரணீத⁴ர
0650493 ஜய ஜய ேஶஷஶாயிஜய ஜய பீதவாேஸா ஜய ஜய ேஸாமகாnhத ।
0650494 ஜய ஜய ேயாக³வாஸ ஜய ஜய த³ஹநவkhthர ஜய ஜய த⁴rhமவாஸ
0650494 ஜய ஜய ³ணநிதா⁴ந ஜய ஜய நிவாஸ ஜய ஜய க³ட³க³மந
0650494 ஜய ஜய ஸுக²நிவாஸ ஜய ஜய த⁴rhமேகேதா ஜய ஜய மநிவாஸ ।
0650495 ஜய ஜய க³ஹநசthர ஜய ஜய ேயாகி³க³mhய ஜய ஜய மக²நிவாஸ
0650495 ஜய ஜய ேவத³ேவth³ய ஜய ஶாnhதிகர ஜய ஜய ேயாகி³சிnhthய
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0650495 ஜய ஜய Shகர ஜய ஜய jhஞாநrhேத ஜய ஜய கமலாகர ।
0650496 ஜய ஜய பா⁴வேவth³ய ஜய ஜய iµkhதிகர ஜய ஜய விமலேத³ஹ
0650496 ஜய ஜய ஸththவநிலய ஜய ஜய ³ணஸmh’th³த⁴ ஜய ஜய யjhஞகர
0650496 ஜய ஜய ³ணவிந ஜய ஜய ேமாகர ஜய ஜய ⁴ஶரNhய ।
0650497 ஜய ஜய காnhதித ஜய ஜய ேலாகஶரண ஜய ஜய லத
0650497 ஜய ஜய பŋhகஜா ஜய ஜய sh’Shகர ஜய ஜய ேயாக³த
0650497 ஜய ஜயாதஸுமயாமேத³ஹ ஜய ஜய ஸiµth³ராவிShடேத³ஹ
0650497 ஜய ஜய லபŋhகஜஷThசரண ।
0650498 ஜய ஜய ப⁴khதவஶ ஜய ஜய ேலாககாnhத ஜய ஜய பரமஶாnhத
0650498 ஜய ஜய பரமஸார ஜய ஜய சkhரத⁴ர ஜய ஜய ேபா⁴கி³த
0650498 ஜய ஜய நீலாmhப³ர ஜய ஜய ஶாnhதிகர ஜய ஜய ேமாகர
0650498 ஜய ஜய கஷஹர ॥ 65.49।
0650501 ஜய kh’Shண ஜக³nhநாத² ஜய ஸŋhகrhஷiνஜ ।
0650502 ஜய பth³மபலாஶா ஜய வாசா²ப²லphரத³ ॥ 65.50।
0650511 ஜய மாலாvh’ேதாரshக ஜய சkhரக³தா³த⁴ர ।
0650512 ஜய பth³மாலயாகாnhத ஜய விShே நேமா ऽsh ேத ॥ 65.51।
0650530 ph³ரேமாவாச
0650531 ஏவmh shthவா ததா³ ேத³வா: ஶkhராth³யா ’Shடமாநஸா: ।
0650532th³த⁴சாரணஸŋhகா⁴ச ேய சாnhேய shவrhக³வாந:iµநேயா

வாலகி²lhயாச kh’Shணmh ராேமண ஸŋhக³தmh ।
0650533ஸுப⁴th³ராmh ச iµநிேரShடா:² phரணிபthயாmhப³ேர shதி²தா: ॥ 65.53।
0650541 th³’ShThவா shthவா நமshkh’thவா ததா³ ேத thதி³ெவௗகஸ: ।
0650542 kh’Shணmh ராமmh ஸுப⁴th³ராmh ச யாnhதி shவmh shவmh நிேவஶநmh ॥ 65.54।
0650551ஸசரnhதி விமாநாநி ேத³வாநாமmhப³ேர ததா³ ।
0650552 உchசாவசாநி தி³vhயாநி காமகா³நி shதி²ராணி ச ॥ 65.55।
0650561 தி³vhயரthநவிசிthராணி ேஸவிதாnhயphஸேராக³ண: ।
0650562 கீ³ைதrhவாth³ைய: பதாகாபி: ◌⁴ ேஶாபி⁴தாநி ஸமnhதத: ॥ 65.56।
0650571 தshnhகாேல  ேய மrhthயா: பயnhதி ேஷாthதமmh ।
0650572 ப³லப⁴th³ரmh ஸுப⁴th³ராmh ச ேத யாnhதி பத³மvhயயmh ॥ 65.57।
0650581ஸுப⁴th³ராராமஸதmh மசshத²mh ேஷாthதமmh ।
0650582 th³’ShThவா நிராமயmh shதா²நmh யாnhதி நாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 65.58।
0650591 கபிலாஶததா³ேநந யthப²லmh Shகேர shmh’தmh ।
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0650592 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh ஸஹலாத⁴mh ।
0650593ஸுப⁴th³ராmh ச iµநிேரShடா:² phராphேநாதி ஶுப⁴kh’nhநர: ॥ 65.59।
0650601 கnhயாஶதphரதா³ேநந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650602 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.60।
0650611ஸுவrhணஶதநிShகாmh தா³ேநந யthப²லmh shmh’தmh ।
0650612 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.61।
0650621 ேகா³ஸஹshரphரதா³ேநந யthப²லmh பகீrhதிதmh ।
0650622 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.62।
0650631 ⁴தா³ேநந விதி⁴வth³யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650632 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.63।
0650641 யthப²லmh சாnhநதா³ேநந அrhகா⁴திth²ேயந கீrhதிதmh ।
0650642 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.64।
0650651 vh’ேஷாthஸrhேக³ண விதி⁴வth³யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650652 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.65।
0650661 யthப²லmh ேதாயதா³ேநந kh³Shேம வாnhயthர கீrhதிதmh ।
0650662 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.66।
0650671 திலேத⁴iνphரதா³ேநந யthப²லmh ஸmhphரகீrhதிதmh ।
0650672 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.67।
0650681 க³ஜாவரத²தா³ேநந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650682 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.68।
0650691ஸுவrhணஶ ◌்’ŋhகீ³தா³ேநந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650692 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.69।
0650701 ஜலேத⁴iνphரதா³ேநந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650702 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.70।
0650711 தா³ேநந kh◌⁴’தேத⁴nhவாச ப²லmh யthஸiµதா³’தmh ।
0650712 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.71।
0650721 சாnhth³ராயேணந சீrhேணந யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650722 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.72।
0650731 மாேஸாபவாைஸrhவிதி⁴வth³யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650732 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh லப⁴ேத நர: ॥ 65.73।
0650741அத² கிmh ப³ஹுேநாkhேதந பா⁴ேதந ந: ந: ।
0650742 தshய ேத³வshய மாஹாthmhயmh மசshத²shய th³விேஜாthதமா: ॥ 65.74।
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0650751 யthப²லmh ஸrhவதீrhேத²ஷு vhரைதrhதா³ைநச கீrhதிதmh ।
0650752 தthப²லmh kh’Shணமாேலாkhய மசshத²mh ஸஹலாத⁴mh ॥ 65.75।
0650761ஸுப⁴th³ராmh ச iµநிேரShடா:² phராphேநாதி ஶுப⁴kh’nhநர: ।
0650762 தshமாnhநேரா ऽத²வா நா பேயthதmh ேஷாthதமmh ॥ 65.76।
0650771 தத:ஸமshததீrhதா²நாmh லேப⁴thshநாநாதி³கmh ப²லmh ।
0650772shநாநேஶேஷண kh’Shணshய ேதாேயநாthமாபி⁴chயேத ॥ 65.77।
0650781 வnhth◌⁴யா mh’தphரஜா யா  ³rhப⁴கா³ kh³ரஹபீ³தா ।
0650782 ராஸாth³ையrhkh³’தா வா ததா² ேராைக³ச ஸmhஹதா: ॥ 65.78।
0650791ஸth³யshதா:shநாநேஶேஷண உத³ேகநாபி⁴ேஷசிதா: ।
0650792 phராphiνவnhதீphதாnhகாமாnhயாnhயாnhவாச²nhதி ேசphதாnh ॥ 65.79।
0650801 thராrhதி²நீ லேப⁴ththராnhெஸௗபா⁴kh³யmh ச ஸுகா²rhதி²நீ ।
0650802 ேராகா³rhதா iµchயேத ேராகா³th³த⁴நmh ச த⁴நகாŋhணீ ॥ 65.80।
0650811 Nhயாநி யாநி ேதாயாநி திShட²nhதி த⁴ரணீதேல ।
0650812 தாநி shநாநாவேஶஷshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 65.81।
0650821 தshமாthshநாநாவேஶஷmh யthkh’Shணshய ஸலmh th³விஜா: ।
0650822 ேதநாபி⁴ேசth³கா³thராணி ஸrhவகாமphரத³mh  தth ॥ 65.82।
0650831shநாதmh பயnhதி ேய kh’Shணmh vhரஜnhதmh த³iµக²mh ।
0650832 ph³ரமஹthயாதி³பி:◌⁴ பாைபrhiµchயnhேத ேத ந ஸmhஶய: ॥ 65.83।
0650841 ஶாshthேரஷு யthப²லmh phேராkhதmh ph’தி²vhயshthphரத³ண: ।
0650842 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh vhரஜnhதmh த³iµக²mh ॥ 65.84।
0650851 தீrhத²யாthராப²லmh யth ph’தி²vhயாmh ஸiµதா³’தmh ।
0650852 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.85।
0650861 ப³த³rhயாmh யthப²லmh phேராkhதmh th³’ShThவா நாராயணmh நரmh ।
0650862 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.86।
0650871 க³ŋhகா³th³வாேர ேthேர shநாநதா³ேநந யthப²லmh ।
0650872 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.87।
0650881 phரயாேக³ ச மஹாமாkh◌⁴யாmh யthப²லmh ஸiµதா³’தmh ।
0650882 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.88।
0650891 ஶாலkh³ராேம மஹாைசthrhயாmh shநாநதா³ேநந யthப²லmh ।
0650892 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.89।
0650901 மஹாபி⁴தா⁴நகாrhthதிkhயாmh Shகேர யthப²லmh shmh’தmh ।
0650902 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.90।
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0650911 யthப²லmh shநாநதா³ேநந க³ŋhகா³ஸாக³ரஸŋhக³ேம ।
0650912 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.91।
0650921 kh³ரshேத ஸூrhேய ேthேர shநாநதா³ேநந யthப²லmh ।
0650922 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.92।
0650931 க³ŋhகா³யாmh ஸrhவதீrhேத²ஷு யாiµேநஷு ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
0650932ஸாரshவேதஷு தீrhேத²ஷு ததா²nhேயஷு ஸர:ஸு ச ॥ 65.93।
0650941 யthப²லmh shநாநதா³ேநந விதி⁴வthஸiµதா³’தmh ।
0650942 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.94।
0650951 Shகேர சாத² தீrhேத²ஷு க³ேய சாமரகNhடேக ।
0650952ைநஷாதி³ஷு தீrhேத²ஷு ேthேரShவாயதேநஷு ச ॥ 65.95।
0650961 யthப²லmh shநாநதா³ேநந ராஹுkh³ரshேத தி³வாகேர ।
0650962 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh த³iµக²mh ॥ 65.96।
0650971அத² கிmh நkhேதந பா⁴ேதந ந: ந: ।
0650972 யthகிசிthகதி²தmh சாthர ப²லmh Nhயshய கrhமண: ॥ 65.97।
0650981 ேவத³ஶாshthேர ராேண ச பா⁴ரேத ச th³விேஜாthதமா: ।
0650982 த⁴rhமஶாshthேரஷு ஸrhேவஷு ததா²nhயthர மநீபி: ◌⁴ ॥ 65.98।
0650991 th³’ShThவா நேரா லேப⁴thkh’Shணmh தthப²லmh ஸஹலாத⁴mh ।
0650992ஸகலmh ப⁴th³ரயா ஸாrhத⁴mh vhரஜnhதmh த³iµக²mh ॥ 65.99।
0660010 ph³ரேமாவாச
0660011³³வாமNhட³பmh யாnhதmh ேய பயnhதி ரேத²shதி²தmh ।
0660012 kh’Shணmh ப³லmh ஸுப⁴th³ராmh ச ேத யாnhதி ப⁴வநmh ஹேர: ॥ 66.1।
0660021 ேய பயnhதி ததா³ kh’Shணmh ஸphதாஹmh மNhட³ேப shதி²தmh ।
0660022ஹநmh ச ஸுப⁴th³ராmh ச விShiΝேலாகmh vhரஜnhதி ேத ॥ 66.2।
0660030iµநய ஊ:
0660031 ேகந ஸா நிrhதா யாthரா த³ணshயாmh ஜக³thபேத ।
0660032 யாthராப²லmh ச கிmh தthர phராphயேத ph³ மாநைவ: ॥ 66.3।
0660041 கிமrhத²mh ஸரஸshதீேர ராjhஞshதshய ஜக³thபேத ।
0660042 பவிthேர விஜேந ேத³ேஶ க³thவா தthர ச மNhட³ேப ॥ 66.4।
0660051 kh’Shண:ஸŋhகrhஷணைசவ ஸுப⁴th³ரா ச ரேத²ந ேத ।
0660052shவshதா²நmh ஸmhபthயjhய ஸphதராthரmh வஸnhதி ைவ ॥ 66.5।
0660060 ph³ரேமாவாச
0660061இnhth³ரth³mhேநந ேபா⁴ விphரா: ரா ைவ phராrhதி²ேதா ஹ: ।
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0660062ஸphதாஹmh ஸரஸshதீேர மம யாthரா ப⁴வthவிதி ॥ 66.6।
0660071³³வா நாம ேத³ேவஶ ⁴khதிiµkhதிப²லphரதா³ ।
0660072 தshைம கில வரmh சாெஸௗ த³ெதௗ³ஸ ேஷாthதம: ॥ 66.7।
0660080ப⁴க³வாiνவாச
0660081ஸphதாஹmh ஸரஸshதீேர தவ ராஜnhப⁴விShயதி ।
0660082³³வா நாம யாthரா ேம ஸrhவகாமப²லphரதா³ ॥ 66.8।
0660091 ேய மாmh தthராrhசயிShயnhதி ரth³த⁴யா மNhட³ேப shதி²தmh ।
0660092ஸŋhகrhஷணmh ஸுப⁴th³ராmh ச விதி⁴வthஸுஸமாதா: ॥ 66.9।
0660101 ph³ராம:thயா ைவயா:shthய: ஶூth³ராச ைவ nh’ப ।
0660102 Shைபrhக³nhைத⁴shததா²⁴ைபrhதீ³ைபrhைநேவth³யைகrhவைர: ॥ 66.10।
0660111 உபஹாைரrhப³ஹுவிைத:◌⁴ phரணிபாைத: phரத³ண: ।
0660112 ஜயஶph³ைத³shததா²shேதாthைரrhகீ³ைதrhவாth³ையrhமேநாஹைர: ॥ 66.11।
0660121 ந ேதஷாmh ³rhலப⁴mh கிசிthப²லmh யshய யதீ³phதmh ।
0660122 ப⁴விShயதி nh’பேரShட² மthphரஸாதா³த³ஸmhஶயmh ॥ 66.12।
0660130 ph³ரேமாவாச
0660131 ஏவiµkhthவா  தmh ேத³வshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ।
0660132ஸ  ராஜவர:மாnhkh’தkh’thேயா ऽப⁴வthததா³ ॥ 66.13।
0660141 தshமாthஸrhவphரயthேநந ³³வாயாmh th³விேஜாthதமா: ।
0660142ஸrhவகாமphரத³mh ேத³வmh பேயthதmh ேஷாthதமmh ॥ 66.14।
0660151அthேரா லப⁴ேத thராnhநிrhத⁴ேநா லப⁴ேத த⁴நmh ।
0660152 ேராகா³chச iµchயேத ேராகீ³ கnhயா phராphேநாதி ஸthபதிmh ॥ 66.15।
0660161ஆ: கீrhதிmh யேஶா ேமதா⁴mh ப³லmh விth³யாmh th◌⁴’திmh பஶூnh ।
0660162 நர:ஸnhததிமாphேநாதி பெயௗவநஸmhபத³mh ॥ 66.16।
0660171 யாnhயாnhஸஹேத ேபா⁴கா³nhth³’ShThவா தmh ேஷாthதமmh ।
0660172 நேரா வாphயத²வா நா தாmhshதாnhphராphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 66.17।
0660181 யாthராmh kh’thவா ³³வாkh²யாmh விதி⁴வthஸுஸமாத: ।
0660182ஆஷாட⁴shய ேத பே நேரா ேயாத³தா²பி வா ॥ 66.18।
0660191 th³’ShThவா kh’Shணmh ச ராமmh ச ஸுப⁴th³ராmh ச th³விேஜாthதமா: ।
0660192 த³ஶபசாவேமதா⁴நாmh ப²லmh phராphேநாதி சாதி⁴கmh ॥ 66.19।
0660201ஸphதாவராnhஸphத பராnhவmhஶாiνth³th◌⁴’thய சாthமந: ।
0660202 காமேக³ந விமாேநந ஸrhவரthைநரலŋhkh’த: ॥ 66.20।
0660211 க³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴ச ேஸvhயமாேநா யேதா²thதைர: ।
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0660212பவாnhஸுப⁴க:³ ஶூேரா நேரா விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 66.21।
0660221 தthர ⁴khthவா வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
0660222ஸrhவகாமஸmh’th³தா⁴thமா ஜராமரணவrhத: ॥ 66.22।
0660231 Nhயயாதி³ஹாக³thய சrhேவதீ³ th³விேஜா ப⁴ேவth ।
0660232ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 66.23।
0670010iµநய ஊ:
0670011 ஏைககshயாsh யாthராயா: ப²லmh ph³ ph’த²khph’த²kh ।
0670012 யthphராphேநாதி நர: kh’thவா நா வா தthர ஸmhயதா ॥ 67.1।
0670020 ph³ரேமாவாச
0670021 phரதியாthராப²லmh விphரா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ।
0670022 யthphராphேநாதி நர: kh’thவா தshnhேthேர ஸுஸmhயத: ॥ 67.2।
0670031³³வாயாmh தேதா²thதா²ேந பா²lh³nhயாmh விஷுேவ ததா² ।
0670032 யாthராmh kh’thவா விதா⁴ேநந th³’ShThவா kh’Shணmh phரணmhய ச ॥ 67.3।
0670041ஸŋhகrhஷணmh ஸுப⁴th³ராmh ச லேப⁴thஸrhவthர ைவ ப²லmh ।
0670042 நேரா க³chேச²th³விShiΝேலாேக யாவதி³nhth³ராசrhத³ஶ ॥ 67.4।
0670051 யாவth³யாthராmh jhேயShட²மாேஸ கேராதி விதி⁴வnhநர: ।
0670052 தாவthகlhபmh விShiΝேலாேக ஸுக²mh ⁴ŋhkhேத ந ஸmhஶய: ॥ 67.5।
0670061 தshnhேthரவேர Nhேய ரmhேய ேஷாthதேம ।
0670062 ⁴khதிiµkhதிphரேத³ nh’mh ஸrhவஸththவஸுகா²வேஹ ॥ 67.6।
0670071 jhேயShேட² யாthராmh நர: kh’thவா நா வா ஸmhயேதnhth³ய: ।
0670072 யேதா²khேதந விதா⁴ேநந த³ஶ th³ேவ ச ஸமாத: ॥ 67.7।
0670081 phரதிShடா²mh ேத யsh ஶாTh²யத³mhப⁴விவrhத: ।
0670082ஸ ⁴khthவா விவிதா⁴nhேபா⁴கா³nhேமாmh சாnhேத லேப⁴th³th◌⁴வmh ॥ 67.8।
0670090iµநய ஊ:
0670091 ேராchசா²மேஹ ேத³வ phரதிShடா²mh வத³தshதவ ।
0670092 விதா⁴நmh சாrhசநmh தா³நmh ப²லmh தthர ஜக³thபேத: ॥ 67.9।
0670100 ph³ரேமாவாச
0670101 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரதிShடா²mh விதி⁴ேசாதி³தாmh ।
0670102 யாmh kh’thவா  நேரா ப⁴khthயா நா வா லப⁴ேத ப²லmh ॥ 67.10।
0670111 யாthரா th³வாத³ஶ ஸmhrh யதா³shயாth th³விேஜாthதமா: ।
0670112 ததா³rhவீத விதி⁴வthphரதிShடா²mh பாபநாஶிநீmh ॥ 67.11।
0670121 jhேயShேட² மா ேத பே thேவகாத³யாmh ஸமாத: ।
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0670122 க³thவா ஜலாஶயmh Nhயமாசmhய phரயத: ஶுசி: ॥ 67.12।
0670131ஆவாய ஸrhவதீrhதா²நி th◌⁴யாthவா நாராயணmh ததா² ।
0670132 தத:shநாநmh phரrhவீத விதி⁴வthஸுஸமாத: ॥ 67.13।
0670141 யshய ேயா விதி⁴th³தி³Shட ’பி: ◌⁴ shநாநகrhமணி ।
0670142 ேதைநவ  விதா⁴ேநந shநாநmh தshய விதீ⁴யேத ॥ 67.14।
0670151shநாthவா ஸmhயkh³விதா⁴ேநந தேதா ேத³வாnh’nhபிth’nh ।
0670152ஸnhதrhபேயthததா²nhயாmhச நாமேகா³thரவிதா⁴நவிth ॥ 67.15।
0670161 உthதீrhய வாஸ ெதௗ⁴ேத நிrhமேல பதா⁴ய ைவ ।
0670162 உபshph’ய விதா⁴ேநந பா⁴shகராபி⁴iµக²shதத: ॥ 67.16।
0670171 கா³யthmh பாவநீmh ேத³வீmh மநஸா ேவத³மாதரmh ।
0670172ஸrhவபாபஹராmh Nhயாmh ஜேபத³Shேடாthதரmh ஶதmh ॥ 67.17।
0670181 Nhயாmhச ெஸௗரமnhthராmhச ரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ।
0670182 th: phரத³ணமாvh’thய பா⁴shகரmh phரணேமthதத: ॥ 67.18।
0670191 ேவேதா³khதmh thஷு வrhேணஷு shநாநmh ஜாphயiµதா³’தmh ।
0670192shthஶூth³ரேயா:shநாநஜாphயmh ேவேதா³khதவிதி⁴வrhதmh ॥ 67.19।
0670201 தேதா க³chேச²th³kh³’ஹmh ெமௗநீ ஜேயthேஷாthதமmh ।
0670202 phராlhய ஹshெதௗ பாெதௗ³ ச உபshph’ய யதா²விதி⁴ ॥ 67.20।
0670211 kh◌⁴’ேதந shநாபேயth³ேத³வmh ேரண தத³நnhதரmh ।
0670212 ம⁴க³nhேதா⁴த³ேகைநவ தீrhத²சnhத³நவா ॥ 67.21।
0670221 தேதா வshthரக³mh ேரShட²mh ப⁴khthயா தmh பதா⁴பேயth ।
0670222 சnhத³நாக³கrhைர:ŋhேமந விேலபேயth ॥ 67.22।
0670231 ஜேயthபரயா ப⁴khthயா பth³ைமச ேஷாthதமmh ।
0670232அnhையச ைவShணைவ: Shைபரrhசேயnhமlhகாதி³பி:◌⁴ ॥ 67.23।
0670241ஸmhjhையவmh ஜக³nhநாத²mh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ஹmh ।
0670242⁴பmh சா³ஸmhkhதmh த³ேஹth³ேத³வshய சாkh³ரத: ॥ 67.24।
0670251³kh³³லmh ச iµநிேரShடா² த³ேஹth³க³nhத⁴ஸமnhவிதmh ।
0670252 தீ³பmh phரjhவாலேயth³ப⁴khthயா யதா²ஶkhthயா kh◌⁴’ேதந ைவ ॥ 67.25।
0670261அnhயாmhச தீ³பகாnhத³th³யாth³th³வாத³ைஶவ ஸமாத: ।
0670262 kh◌⁴’ேதந ச iµநிேரShடா²shதிலைதேலந வா ந: ॥ 67.26।
0670271ைநேவth³ேய பாயஸாப-ஶShவடகmh ததா² ।
0670272 ேமாத³கmh பா²ணிதmh வாlhபmh ப²லாநி ச நிேவத³ேயth ॥ 67.27।
0670281 ஏவmh பேசாபசாேரண ஸmhjhய ேஷாthதமmh ।
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0670282 நம: ேஷாthதமாேயதி ஜேபத³Shேடாthதரmh ஶதmh ॥ 67.28।
0670291 தத: phரஸாத³ேயth³ேத³வmh ப⁴khthயா தmh ேஷாthதமmh ।
0670292 நமshேத ஸrhவேலாேகஶ ப⁴khதாநாமப⁴யphரத³ ॥ 67.29।
0670301ஸmhஸாரஸாக³ேர மkh³நmh thரா மாmh ேஷாthதம ।
0670302 யாshேத மயா kh’தா யாthரா th³வாத³ைஶவ ஜக³thபேத ॥ 67.30।
0670311 phரஸாதா³thதவ ேகா³விnhத³ஸmhrhshதா ப⁴வnh ேம ।
0670312 ஏவmh phரஸாth³ய தmh ேத³வmh த³Nhட³வthphரணிபthய ச ॥ 67.31।
0670321 தேதா ऽrhசேயth³³mh ப⁴khthயா Shபவshthராiνேலபைந: ।
0670322 நாநேயாரnhதரmh யshமாth³விth³யேத iµநிஸthதமா: ॥ 67.32।
0670331 ேத³வshேயாப rhவீத ரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ।
0670332 நாநாShைபrhiµநிேரShடா² விசிthரmh ShபமNhட³பmh ॥ 67.33।
0670341 kh’thவாவதா⁴ரணmh பசாjhஜாக³ரmh காரேயnhநிஶி ।
0670342 கதா²mh ச வாஸுேத³வshய கீ³திகாmh சாபி காரேயth ॥ 67.34।
0670351 th◌⁴யாயnhபட²nhshவnhேத³வmh phரணேயth³ரஜநீmh ³த:◌⁴ ।
0670352 தத: phரபா⁴ேத விமேல th³வாத³யாmh th³வாத³ைஶவ  ॥ 67.35।
0670361 நிமnhthரேயth³vhரதshநாதாnhph³ராமnhேவத³பாரகா³nh ।
0670362இதிஹாஸராணjhஞாேராthயாnhஸmhயேதnhth³யாnh ॥ 67.36।
0670371shநாthவா ஸmhயkh³விதா⁴ேநந ெதௗ⁴தவாஸா ேதnhth³ய: ।
0670372shநாபேயthrhவவthதthர ஜேயthேஷாthதமmh ॥ 67.37।
0670381 க³nhைத:◌⁴ Shைபபஹாைரrhைநேவth³ையrhதீ³பைகshததா² ।
0670382 உபசாைரrhப³ஹுவிைத: ◌⁴ phரணிபாைத: phரத³ண: ॥ 67.38।
0670391 ஜாphைய:shதிநமshகாைரrhகீ³தவாth³ையrhமேநாஹைர: ।
0670392ஸmhjhையவmh ஜக³nhநாத²mh ph³ராமnhஜேயthதத: ॥ 67.39।
0670401 th³வாத³ைஶவ  கா³shேதph◌⁴ேயா த³ththவா கநகேமவ ச ।
0670402 ச²ththேராபாநth³க³mh ைசவ ரth³தா⁴ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 67.40।
0670411 ப⁴khthயா  ஸத⁴நmh ேதph◌⁴ேயா த³th³யாth³வshthராதி³கmh th³விஜா: ।
0670412ஸth³பா⁴ேவந  ேகா³விnhத³shேதாShயேத ேதா யத: ॥ 67.41।
0670421ஆசாrhயாய தேதா த³th³யாth³ேகா³வshthரmh கநகmh ததா² ।
0670422 ச²ththேராபாநth³க³mh சாnhயthகாmhshயபாthரmh ச ப⁴khதித: ॥ 67.42।
0670431 ததshதாnhேபா⁴ஜேயth³விphராnhேபா⁴jhயmh பாயஸrhவகmh ।
0670432 பkhவாnhநmh ப⁴யேபா⁴jhயmh ச ³ட³ஸrhபி:ஸமnhவிதmh ॥ 67.43।
0670441 ததshதாநnhநth’phதாmhச ph³ராமnhshவshத²மாநஸாnh ।

296 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0670442 th³வாத³ைஶேவாத³mhபா⁴mhச த³th³யாthேதph◌⁴ய:ஸேமாத³காnh ॥ 67.44।
0670451 த³mh ச யதா²ஶkhthயா த³th³யாthேதph◌⁴ேயா விமthஸர: ।
0670452mhப⁴mh ச த³mh ைசவ ஆசாrhயாய நிேவத³ேயth ॥ 67.45।
0670461 ஏவmh ஸmhjhய தாnhவிphராnh³mh jhஞாநphரதா³யகmh ।
0670462 ஜேயthபரயா ப⁴khthயா விShiΝlhயmh th³விேஜாthதமா: ॥ 67.46।
0670471ஸுவrhணவshthரேகா³தா⁴nhையrhth³ரvhையசாnhையrhவைரrh³த:◌⁴ ।
0670472ஸmhjhய தmh நமshkh’thய இமmh மnhthரiµதீ³ரேயth ॥ 67.47।
0670481ஸrhவvhயாபீ ஜக³nhநாத:² ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
0670482அநாதி³நித⁴ேநா ேத³வ: phயதாmh ேஷாthதம: ॥ 67.48।
0670491இthchசாrhய தேதா விphராmhshth: kh’thவா ச phரத³mh ।
0670492 phரணmhய ஶிரஸா ப⁴khthயா ஆசாrhயmh  விஸrhஜேயth ॥ 67.49।
0670501 ததshதாnhph³ராமnhப⁴khthயா சாமாnhதமiνvhரேஜth ।
0670502அiνvhரjhய  தாnhஸrhவாnhநமshkh’thய நிவrhதேயth ॥ 67.50।
0670511 பா³nhத⁴ைவ:shவஜைநrhkhதshதேதா ⁴த வாkh³யத: ।
0670512அnhையேசாபாஸைகrhதீ³ைநrhபி⁴ுைகசாnhநகாŋhபி: ◌⁴ ॥ 67.51।
0670521 ஏவmh kh’thவா நர:ஸmhயŋhநா வா லப⁴ேத ப²லmh ।
0670522அவேமத⁴ஸஹshராmh ராஜஸூயஶதshய ச ॥ 67.52।
0670531அதீதmh ஶதமாதா³ய ஷாmh நேராthதமா: ।
0670532 ப⁴விShயmh ச ஶதmh விphரா:shவrhக³thயா தி³vhயபth◌⁴’kh ॥ 67.53।
0670541ஸrhவலணஸmhபnhந:ஸrhவாலŋhகார⁴த: ।
0670542ஸrhவகாமஸmh’th³தா⁴thமா ேத³வவth³விக³தjhவர: ॥ 67.54।
0670551பெயௗவநஸmhபnhேநா ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ।
0670552shயமாேநா ऽphஸேராபி⁴ச க³nhத⁴rhைவ:ஸமலŋhkh’த: ॥ 67.55।
0670561 விமாேநநாrhகவrhேணந காமேக³ந shதி²ேரண ச ।
0670562 பதாகாth◌⁴வஜkhேதந ஸrhவரthைநரலŋhkh’த: ॥ 67.56।
0670571 உth³ேயாதயnhதி³ஶ:ஸrhவா ஆகாேஶ விக³தkhலம: ।
0670572 வா மஹாப³ேலா தீ⁴மாnhவிShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 67.57।
0670581 தthர கlhபஶதmh யாவth³⁴ŋhkhேத ேபா⁴கா³nhயேத²phதாnh ।
0670582th³தா⁴phஸேராபி⁴rhக³nhத⁴rhைவ:ஸுரவிth³யாத⁴ேராரைக:³ ॥ 67.58।
0670591shயமாேநா iµநிவைரshதிShட²ேத விக³தjhவர: ।
0670592 யதா² ேத³ேவா ஜக³nhநாத:² ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 67.59।
0670601 ததா²ெஸௗ iµதி³ேதா விphரா: kh’thவா பmh சrh⁴ஜmh ।
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0670602 ⁴khthவா தthர வராnhேபா⁴கா³nhkhடா³mh kh’thவா ஸுைர:ஸஹ ॥ 67.60।
0670611 தத³nhேத ph³ரமஸத³நமாயாதி ஸrhவகாமத³mh ।
0670612th³த⁴விth³யாத⁴ைரசாபி ேஶாபி⁴தmh ஸுரகிnhநைர: ॥ 67.61।
0670621 காலmh நவதிகlhபmh  தthர ⁴khthவா ஸுக²mh நர: ।
0670622 தshமாதா³யாதி விphேரnhth³ரா:ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 67.62।
0670631 th³ரேலாகmh ஸுரக³ண: ேஸவிதmh ஸுக²ேமாத³mh ।
0670632அேநகஶதஸாஹshைரrhவிமாைந:ஸமலŋhkh’தmh ॥ 67.63।
0670641th³த⁴விth³யாத⁴ைரrhயைrh⁴தmh ைத³thயதா³நைவ: ।
0670642அஶீதிகlhபகாலmh  தthர ⁴khthவா ஸுக²mh நர: ॥ 67.64।
0670651 தத³nhேத யாதி ேகா³ேலாகmh ஸrhவேபா⁴க³ஸமnhவிதmh ।
0670652ஸுரth³தா⁴phஸேராபி⁴ச ேஶாபி⁴தmh ஸுமேநாஹரmh ॥ 67.65।
0670661 தthர ஸphததிகlhபாmhsh ⁴khthவா ேபா⁴க³மiνthதமmh ।
0670662 ³rhலப⁴mh thஷு ேலாேகஷு shவshத²சிthேதா யதா²மர: ॥ 67.66।
0670671 தshமாதா³க³chச²ேத ேலாகmh phராஜாபthயமiνthதமmh ।
0670672 க³nhத⁴rhவாphஸரைஸ:th³ைத⁴rhiµநிவிth³யாத⁴ைரrhvh’த: ॥ 67.67।
0670681ஷShகlhபாnhஸுக²mh தthர ⁴khthவா நாநாவித⁴mh iµதா³ ।
0670682 தத³nhேத ஶkhரப⁴வநmh நாநாசrhயஸமnhவிதmh ॥ 67.68।
0670691 க³nhத⁴rhைவ: கிnhநைர:th³ைத: ◌⁴ ஸுரவிth³யாத⁴ேராரைக:³ ।
0670692 ³யகாphஸரைஸ: ஸாth◌⁴ையrhvh’ைதசாnhைய: ஸுேராthதைம: ॥
67.69।
0670701ஆக³thய தthர பசாஶthகlhபாnh⁴khthவா ஸுக²mh நர: ।
0670702ஸுரேலாகmh தேதா க³thவா விமாைந:ஸமலŋhkh’த: ॥ 67.70।
0670711 சthவாmhஶth கlhபாmhsh ⁴khthவா ேபா⁴கா³nhஸு³rhலபா⁴nh ।
0670712ஆக³chச²ேத தேதா ேலாகmh நthராkh²யmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 67.71।
0670721 தேதா ேபா⁴கா³nhவராnh⁴ŋhkhேத thmhஶthகlhபாnhயேத²phதாnh ।
0670722 தshமாதா³க³chச²ேத ேலாகmh ஶஶாŋhகshய th³விேஜாthதமா: ॥ 67.72।
0670731 யthராெஸௗ திShட²ேத ேஸாம:ஸrhைவrhேத³ைவரலŋhkh’த: ।
0670732 தthர விmhஶதிகlhபாmhsh ⁴khthவா ேபா⁴க³mh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 67.73।
0670741ஆதி³thயshய தேதா ேலாகமாயாதி ஸுரதmh ।
0670742 நாநாசrhயமயmh Nhயmh க³nhத⁴rhவாphஸர:ேஸவிதmh ॥ 67.74।
0670751 தthர ⁴khthவா ஶுபா⁴nhேபா⁴கா³nhத³ஶ கlhபாnhth³விேஜாthதமா: ।
0670752 தshமாதா³யாதி ⁴வநmh க³nhத⁴rhவாmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 67.75।

298 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0670761 தthர ேபா⁴கா³nhஸமshதாmhச கlhபேமகmh யதா²ஸுக²mh ।
0670762 ⁴khthவா சாயாதி ேமதி³nhயாmh ராஜா ப⁴வதி தா⁴rhக: ॥ 67.76।
0670771 சkhரவrhதீ மஹாவீrhேயா ³ண:ஸrhைவரலŋhkh’த: ।
0670772 kh’thவா ராjhயmh shவத⁴rhேமண யjhைஞShThவா ஸுத³ண: ॥ 67.77।
0670781 தத³nhேத ேயாகி³நாmh ேலாகmh க³thவா ேமாphரத³mh ஶிவmh ।
0670782 தthர ⁴khthவா வராnhேபா⁴கா³nhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 67.78।
0670791 தshமாதா³க³chச²ேத சாthர ஜாயேத ேயாகி³நாmh ேல ।
0670792 phரவேர ைவShணேவ விphரா ³rhலேப⁴ ஸா⁴ஸmhமேத ॥ 67.79।
0670801 சrhேவதீ³ விphரவேரா யjhைஞShThவாphதத³ண: ।
0670802ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 67.80।
0670811 ஏவmh யாthராப²லmh விphரா மயா ஸmhய³தா³’தmh ।
0670812 ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh கிமnhயchch²ேராchச²த² ॥ 67.81।
0680010iµநய ஊ:
0680011 ேராchசா²மேஹ ேத³வ விShiΝேலாகமநாமயmh ।
0680012 ேலாகாநnhத³கரmh காnhதmh ஸrhவாசrhயஸமnhவிதmh ॥ 68.1।
0680021 phரமாணmh தshய ேலாகshய ேபா⁴க³mh காnhதிmh ப³லmh phரேபா⁴ ।
0680022 கrhம ேகந க³chச²nhதி தthர த⁴rhமபராய: ॥ 68.2।
0680031 த³rhஶநாthshபrhஶநாth³வாபி தீrhத²shநாநாதி³நாபி வா ।
0680032 விshதராth³ph³ தththேவந பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 68.3।
0680040 ph³ரேமாவாச
0680041 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhேவ யthபரmh பரமmh பத³mh ।
0680042 ப⁴khதாநாதmh த⁴nhயmh Nhயmh ஸmhஸாரநாஶநmh ॥ 68.4।
0680051 phரவரmh ஸrhவேலாகாநாmh விShNhவாkh²யmh வத³ேதா மம ।
0680052ஸrhவாசrhயமயmh Nhயmh shதா²நmh thைரேலாkhயதmh ॥ 68.5।
0680061அேஶாைக: பாஜாைதச மnhதா³ைரசmhபகth³ைம: ।
0680062 மாலதீமlhகாnhைத³rhப³லrhநாக³ேகஸைர: ॥ 68.6।
0680071 nhநாைக³ரதிiµkhைதச phயŋh³தக³ராrhஜுைந: ।
0680072 பாடலாதக²தி³ைர: கrhணிகாரவேநாjhjhவல: ॥ 68.7।
0680081 நாரŋhைக:³ பநைஸrhேலாth◌⁴ைரrhநிmhப³தா³³மஸrhஜைக: ।
0680082 th³ராாலசக²rhஜூைரrhம⁴ேகnhth³ரப²லrhth³ைம: ॥ 68.8।
0680091 கபிthைத²rhநாேகைரச தால:ப²லஸmhப⁴ைவ: ।
0680092 கlhபvh’ைரஸŋhkh²ையச வnhையரnhைய:ஸுேஶாப⁴ைந: ॥ 68.9।
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0680101ஸரலசnhத³ைநrhநீைபrhேத³வதா³ஶுபா⁴ஜைந: ।
0680102 ஜாதீலவŋhக³கŋhேகால: கrhராேமாத³வாபி:◌⁴ ॥ 68.10।
0680111 தாmh³லபththரநிசையshததா² கீ³ப²லth³ைம: ।
0680112அnhையச விவிைத⁴rhvh’ை:ஸrhவrhப²லேஶாபி⁴ைத: ॥ 68.11।
0680121 Shைபrhநாநாவிைத⁴ைசவ லதா³chச²ஸiµth³ப⁴ைவ: ।
0680122 நாநாஜலாஶைய: Nhையrhநாநாபைதrhவைர: ॥ 68.12।
0680131 தீ³rhகி⁴காஶதஸŋhகா⁴ைதshேதாயrhணrhமேநாஹைர: ।
0680132iµைத:³ ஶதபththைரச Shைப: ேகாகநைத³rhவைர: ॥ 68.13।
0680141 ரkhதநீேலாthபல: காnhைத: கலாைரச ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ।
0680142அnhையச ஜலைஜ: Shைபrhநாநாவrhண:ஸுேஶாப⁴ைந: ॥ 68.14।
0680151ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhணசkhரவாேகாபேஶாபி⁴ைத: ।
0680152 ேகாயShைகச தா³thைஹ: காரNhட³வரவால: ॥ 68.15।
0680161 சாதைக: phயthைரச வவகஜாதிபி: ◌⁴ ।
0680162அnhையrhதி³vhையrhஜலசைரrhவிஹாரம⁴ரshவைந: ॥ 68.16।
0680171 ஏவmh நாநாவிைத⁴rhதி³vhையrhநாநாசrhயஸமnhவிைத: ।
0680172 vh’ைrhஜலாஶைய: Nhையrh⁴தmh ஸுமேநாஹைர: ॥ 68.17।
0680181 தthர தி³vhையrhவிமாைநச நாநாரthநவி⁴ைத: ।
0680182 காமைக:³ காசைந: ஶுph◌⁴ைரrhதி³vhயக³nhத⁴rhவநாதி³ைத: ॥ 68.18।
0680191 ததி³thயஸŋhகாைஶரphஸேராபி⁴ரலŋhkh’ைத: ।
0680192 ேஹமஶyhயாஸநைதrhநாநாேபா⁴க³ஸமnhவிைத: ॥ 68.19।
0680201 ேக²சைர:ஸபதாைகச iµkhதாஹாராவலmhபி³பி: ◌⁴ ।
0680202 நாநாவrhணரஸŋhkh²யாைதrhஜாதபபchச²ைத:³ ॥ 68.20।
0680211 நாநாஸுமக³nhதா⁴Th◌⁴ையசnhத³நா³⁴ைத: ।
0680212ஸுக²phரசாரப³ஹுலrhநாநாவாதி³thரநி:shவைந: ॥ 68.21।
0680221 மேநாமாதlhையச கிŋhகிணீshதப³கால: ।
0680222 விஹரnhதி ேர தshnhைவShணேவ ேலாகேத ॥ 68.22।
0680231 நாநாŋhக³நாபி:◌⁴ ஸததmh க³nhத⁴rhவாphஸரஸாதி³பி: ◌⁴ ।
0680232 சnhth³ராநநாபி:◌⁴ காnhதாபி⁴rhேயாth³பி: ◌⁴ ஸுமேநாஹைர: ॥ 68.23।
0680241 பீேநாnhநதசாkh³ராபி:◌⁴ ஸுமth◌⁴யாபி: ◌⁴ ஸமnhதத: ।
0680242 யாமாவதா³தவrhபி⁴rhமthதமாதŋhக³கா³பி: ◌⁴ ॥ 68.24।
0680251 பவாrhய நரேரShட²mh வீஜயnhதி shம தா:shthய: ।
0680252 சாமைர khமத³Nhைட³ச நாநாரthநவி⁴ைத: ॥ 68.25।
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0680261 கீ³தnh’thையshததா² வாth³ையrhேமாத³மாைநrhமதா³லைஸ: ।
0680262 யவிth³யாத⁴ைர:th³ைத⁴rhக³nhத⁴rhைவரphஸேராக³ண: ॥ 68.26।
0680271ஸுரஸŋhைக⁴ச ’பி:◌⁴ ஶுஶுேப⁴ ⁴வேநாthதமmh ।
0680272 தthர phராphய மஹாேபா⁴கா³nhphராphiνவnhதி மநீண: ॥ 68.27।
0680281 வடராஜஸேப  த³ணshேயாத³ேத⁴shதேட ।
0680282 th³’Shேடா ையrhப⁴க³வாnhkh’Shண: Shகராோ ஜக³thபதி: ॥ 68.28।
0680291 khட³nhthயphஸரைஸ:ஸாrhத⁴mh யாவth³th³ெயௗசnhth³ரதாரகmh ।
0680292 phரதphதேஹமஸŋhகாஶா ஜராமரணவrhதா: ॥ 68.29।
0680301ஸrhவ:³க²விநாச th’Shkh³லாநிவிவrhதா: ।
0680302 சrh⁴ஜா மஹாவீrhயா வநமாலாவி⁴தா: ॥ 68.30।
0680311வthஸலாச²ைநrhkhதா: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரா: ।
0680312 ேகசிnhநீேலாthபலயாமா: ேகசிthகாசநஸnhநிபா: ◌⁴ ॥ 68.31।
0680321 ேகசிnhமரகதphரkh²யா: ேகசிth³ைவ³rhயஸnhநிபா: ◌⁴ ।
0680322 யாமவrh:Nhட³நshததா²nhேய வjhரஸnhநிபா:◌⁴ ॥ 68.32।
0680331 ந தாth³’khஸrhவேத³வாநாmh பா⁴nhதி ேலாகா th³விேஜாthதமா: ।
0680332 யாth³’kh³பா⁴தி ஹேரrhேலாக:ஸrhவாசrhயஸமnhவித: ॥ 68.33।
0680341 ந தthர நராvh’thதிrhக³மநாjhஜாயேத th³விஜா: ।
0680342 phரபா⁴வாthதshய ேத³வshய யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 68.34।
0680351 விசரnhதி ேர தி³vhேய பெயௗவநக³rhவிதா: ।
0680352 kh’Shணmh ராமmh ஸுப⁴th³ராmh ச பயnhதி ேஷாthதேம ॥ 68.35।
0680361 phரதphதேஹமஸŋhகாஶmh ததி³thயஸnhநிப⁴mh ।
0680362 ரமth◌⁴ேய ஹேரrhபா⁴தி மnhதி³ரmh ரthந⁴தmh ॥ 68.36।
0680371அேநகஶதஸாஹshைர: பதாைக:ஸமலŋhkh’தmh ।
0680372 ேயாஜநாதவிshதீrhணmh ேஹமphராகாரேவShதmh ॥ 68.37।
0680381 நாநாவrhணrhth◌⁴வைஜசிthைர: கlhபிைத:ஸுமேநாஹைர: ।
0680382 விபா⁴தி ஶாரேதா³ யth³வnhநthைர:ஸஹ சnhth³ரமா: ॥ 68.38।
0680391 சrhth³வாரmh ஸுவிshதீrhணmh ககிபி: ◌⁴ ஸுரதmh ।
0680392 ரஸphதகஸmhkhதmh மேஹாthேஸகmh மேநாஹரmh ॥ 68.39।
0680401 phரத²மmh காசநmh தthர th³விதீயmh மரகைதrhதmh ।
0680402இnhth³ரநீலmh th’தீயmh  மஹாநீலmh தத: பரmh ॥ 68.40।
0680411 ரmh  பசமmh தீ³phதmh பth³மராக³மயmh ரmh ।
0680412ஷShட²mh வjhரமயmh விphரா ைவ³rhயmh ஸphதமmh ரmh ॥ 68.41।
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0680421 நாநாரthநமையrhேஹம-phரவாலாŋhர⁴ைத: ।
0680422shதmhைப⁴ரth³⁴தஸŋhகாைஶrhபா⁴தி தth³ப⁴வநmh மஹth ॥ 68.42।
0680431 th³’யnhேத தthர th³தா⁴ச பா⁴ஸயnhதி தி³ேஶா த³ஶ ।
0680432 ெபௗrhணமாshயாmh ஸநthேரா யதா² பா⁴தி நிஶாகர: ॥ 68.43।
0680441ஆட⁴shதthர ப⁴க³வாnhஸலேகா ஜநாrhத³ந: ।
0680442 பீதாmhப³ரத⁴ர: யாம:வthஸலமஸmhத: ॥ 68.44।
0680451 jhவலthஸுத³rhஶநmh சkhரmh ேகா⁴ரmh ஸrhவாshthரநாயகmh ।
0680452 த³தா⁴ர த³ேண ஹshேத ஸrhவேதேஜாமயmh ஹ: ॥ 68.45।
0680461nhேத³nh³ரஜதphரkh²யmh ஹாரேகா³ரஸnhநிப⁴mh ।
0680462ஆதா³ய தmh iµநிேரShடா:²ஸvhயஹshேதந ேகஶவ: ॥ 68.46।
0680471 யshய ஶph³ேத³ந ஸகலmh ஸŋhோப⁴mh ஜாயேத ஜக³th ।
0680472 விதmh பாசஜnhேயதி ஸஹshராவrhத⁴தmh ॥ 68.47।
0680481 ³Shkh’தாnhதகmh ெரௗth³ராmh ைத³thயதா³நவநாஶிநீmh ।
0680482 jhவலth³வநிஶிகா²காராmh :³ஸஹாmh thத³ைஶரபி ॥ 68.48।
0680491 ெகௗேமாத³கீmh க³தா³mh சாெஸௗ th◌⁴’தவாnhத³ேண கேர ।
0680492 வாேம விsh²ரதி யshய ஶாrhŋhக³mh ஸூrhயஸமphரப⁴mh ॥ 68.49।
0680501 ஶைரராதி³thயஸŋhகாைஶrhjhவாலாமாலாலrhவைர: ।
0680502 ேயா ऽெஸௗ ஸmhஹரேத ேத³வshthைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ॥ 68.50।
0680511ஸrhவாநnhத³கர:மாnhஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³ ।
0680512ஸrhவேலாக³rhேத³வ:ஸrhைவrhேத³ைவrhநமshkh’த: ॥ 68.51।
0680521ஸஹshரrhதா⁴ ேத³ேவஶ:ஸஹshரசரேணண: ।
0680522ஸஹshராkh²ய:ஸஹshராŋhக:³ஸஹshர⁴ஜவாnhphர: ◌⁴ ॥ 68.52।
0680531mhஹாஸநக³ேதா ேத³வ: பth³மபththராயேதண: ।
0680532 விth³th³விshபShடஸŋhகாேஶா ஜக³nhநாேதா² ஜக³th³³: ॥ 68.53।
0680541 பத:ஸுரth³ைத⁴ச க³nhத⁴rhவாphஸரஸாmh க³ண: ।
0680542 யவிth³யாத⁴ைரrhநாைக³rhiµநிth³ைத:◌⁴ ஸசாரண: ॥ 68.54।
0680551ஸுபrhணrhதா³நைவrhைத³thைய ராைஸrh³யகிnhநைர: ।
0680552அnhையrhேத³வக³ணrhதி³vhைய:shயமாேநா விராஜேத ॥ 68.55।
0680561 தthரshதா²ஸததmh கீrhதி: phரjhஞா ேமதா⁴ ஸரshவதீ ।
0680562 ³th³தி⁴rhமதிshததா²ாnhதி:th³தி⁴rhதிshததா² th³தி: ॥ 68.56।
0680571 கா³யth ைசவ ஸாவிth மŋhக³ளா ஸrhவமŋhக³ளா ।
0680572 phரபா⁴ மதிshததா² காnhதிshதthர நாராயணீ shதி²தா ॥ 68.57।
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0680581 ரth³தா⁴ ச ெகௗஶிகீ ேத³வீ விth³thெஸௗதா³நீ ததா² ।
0680582 நிth³ரா ராthshததா² மாயா ததா²nhயாமரேயாத: ॥ 68.58।
0680591 வாஸுேத³வshய ஸrhவாshதா ப⁴வேந ஸmhphரதிSh²தா: ।
0680592அத² கிmh ப³ஹுேநாkhேதந ஸrhவmh தthர phரதிSh²தmh ॥ 68.59।
0680601 kh◌⁴’தாசீ ேமநகா ரmhபா⁴ ஸஹஜnhயா திேலாthதமா ।
0680602 உrhவஶீ ைசவ நிmhேலாசா ததா²nhயா வாமநா பரா ॥ 68.60।
0680611 மnhேதா³த³ ச ஸுப⁴கா³ விவாசீ விலாநநா ।
0680612 ப⁴th³ராŋhகீ³ சிthரேஸநா ச phரmhேலாசா ஸுமேநாஹரா ॥ 68.61।
0680621iµநிஸmhேமாநீ ராமா சnhth³ரமth◌⁴யா ஶுபா⁴நநா ।
0680622ஸுேகஶீ நீலேகஶா ச ததா² மnhமத²தீ³பிநீ ॥ 68.62।
0680631அலmh³ஷா ரேகஶீ ததா²nhயா iµகshத²லா ।
0680632 khரshத²லா வராŋhகீ³ ச rhவசிthதிshததா² பரா ॥ 68.63।
0680641 பராவதீ மஹாபா ஶஶிேலகா² ஶுபா⁴நநா ।
0680642ஹmhஸலாiνகா³nhேயா மthதவாரணகா³நீ ॥ 68.64।
0680651 பி³mhெபௗ³Sh² நவக³rhபா⁴ ச விkh²யாதா:ஸுரேயாத: ।
0680652 ஏதாசாnhயா அphஸரேஸா பெயௗவநக³rhவிதா: ॥ 68.65।
0680661ஸுமth◌⁴யாசாவத³நா:ஸrhவாலŋhகார⁴தா: ।
0680662 கீ³தமா⁴rhயஸmhkhதா:ஸrhவலணஸmhதா: ॥ 68.66।
0680671 கீ³தவாth³ேய ச ஶலா:ஸுரக³nhத⁴rhவேயாத: ।
0680672 nh’thயnhthயiνதி³நmh தthர யthராெஸௗ ேஷாthதம: ॥ 68.67।
0680681 ந தthர ேராேகா³ ேநா kh³லாநிrhந mh’thrhந மாதெபௗ ।
0680682 ந ுthபிபாஸா ந ஜரா ந ைவphயmh ந சாஸுக²mh ॥ 68.68।
0680691 பரமாநnhத³ஜநநmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ।
0680692 விShiΝேலாகாthபரmh ேலாகmh நாthர பயா ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 68.69।
0680701 ேய ேலாகா:shவrhக³ேலாேக  யnhேத Nhயகrhமmh ।
0680702 விShiΝேலாகshய ேத விphரா: கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 68.70।
0680711 ஏவmh ஹேர: ரshதா²நmh ஸrhவேபா⁴க³³nhவிதmh ।
0680712ஸrhவெஸௗkh²யகரmh Nhயmh ஸrhவாசrhயமயmh th³விஜா: ॥ 68.71।
0680721 ந தthர நாshதிகா யாnhதி ஷா விஷயாthமகா: ।
0680722 ந kh’தkh◌⁴நா ந பிஶுநா ேநா shேதநா நாேதnhth³யா: ॥ 68.72।
0680731 ேய ऽrhசயnhதி ஸதா³ ப⁴khthயா வாஸுேத³வmh ஜக³th³³mh ।
0680732 ேத தthர ைவShணவா யாnhதி விShiΝேலாகmh ந ஸmhஶய: ॥ 68.73।
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0680741 த³ணshேயாத³ேத⁴shதீேர ேthேர பரம³rhலேப⁴ ।
0680742 th³’ShThவா kh’Shணmh ச ராமmh ச ஸுப⁴th³ராmh ச th³விேஜாthதமா: ॥
68.74।
0680751 கlhபvh’ஸேப  ேய thயஜnhதி கேலவரmh ।
0680752 ேத தthர மiνஜா யாnhதி mh’தா ேய ேஷாthதேம ॥ 68.75।
0680761 வடஸாக³ரேயாrhமth◌⁴ேய ய:shமேரthேஷாthதமmh ।
0680762 ேத ऽபி தthர நரா யாnhதி ேய mh’தா: ேஷாthதேம ॥ 68.76।
0680771 ேத ऽபி தthர பரmh shதா²நmh யாnhதி நாshthயthர ஸmhஶய: ।
0680772 ஏவmh மயா iµநிேரShடா² விShiΝேலாக:ஸநாதந: ।
0680773ஸrhவாநnhத³கர: phேராkhேதா ⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³ ॥ 68.77।
0690010iµநய ஊ:
0690011 ப³வாசrhயshthவயா phேராkhேதா விShiΝேலாேகா ஜக³thபேத ।
0690012 நிthயாநnhத³கர:மாnh⁴khதிiµkhதிப²லphரத:³ ॥ 69.1।
0690021 ேthரmh ச ³rhலப⁴mh ேலாேக கீrhதிதmh ேஷாthதமmh ।
0690022 thயkhthவா யthர நேரா ேத³ஹmh யாதி ஸாேலாkhயதாmh ஹேர: ॥ 69.2।
0690031ஸmhயkhேthரshய மாஹாthmhயmh thவயா ஸmhயkhphரகீrhதிதmh ।
0690032 யthர shவேத³ஹஸnhthயாகா³th³விShiΝேலாகmh vhரேஜnhநர: ॥ 69.3।
0690041அேஹா ேமாshய மாrhேகா³ ऽயmh ேத³ஹthயாக³shthவேயாதி³த: ।
0690042 நராiµபகாராய ஷாkh²ேய ந ஸmhஶய: ॥ 69.4।
0690051அநாயாேஸந ேத³ேவஶ ேத³ஹmh thயkhthவா நேராthதமா: ।
0690052 தshnhேthேர பரmh விShே: பத³mh யாnhதி நிராமயmh ॥ 69.5।
0690061 thவா ேthரshய மாஹாthmhயmh விshமேயா ேநா மஹாந⁴th ।
0690062 phரயாக³Shகராதீ³நி ேthராNhயாயதநாநி ச ॥ 69.6।
0690071 ph’தி²vhயாmh ஸrhவதீrhதா²நி ஸதச ஸராmh ச ।
0690072 ந ததா² தாநி ஸrhவாணி phரஶmhஸ ஸுேராthதம ॥ 69.7।
0690081 யதா² phரஶmhஸ ேthரmh ஷாkh²யmh ந: ந: ।
0690082 jhஞாேதா ऽshமாபி⁴ரபி⁴phராயshதேவதா³நீmh பிதாமஹ ॥ 69.8।
0690091 ேயந phரஶmhஸ ேthரmh iµkhதித³mh ேஷாthதமmh ।
0690092 ஷாkh²யஸமmh நmh ேthரmh நாshதி மதேல ।
0690093 ேதந thவmh வி³த⁴ேரShட² phரஶmhஸ ந: ந: ॥ 69.9।
0690100 ph³ரேமாவாச
0690101ஸthயmh ஸthயmh iµநிேரShடா² ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸiµதா³’தmh ।
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0690102 ஷாkh²யஸமmh ேthரmh நாshthயthர ph’தி²வீதேல ॥ 69.10।
0690111ஸnhதி யாநி  தீrhதா²நி Nhயாnhயாயதநாநி ச ।
0690112 தாநி ஷாkh²யshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 69.11।
0690121 யதா²ஸrhேவவேரா விShiΝ:ஸrhவேலாேகாthதேமாthதம: ।
0690122 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.12।
0690131ஆதி³thயாநாmh யதா² விShiΝ: ேரShட²thேவ ஸiµதா³’த: ।
0690132 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.13।
0690141 நthராmh யதா² ேஸாம:ஸரஸாmh ஸாக³ேரா யதா² ।
0690142 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.14।
0690151 வஸூநாmh பாவேகா யth³வth³th³ராmh ஶŋhகேரா யதா² ।
0690152 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.15।
0690161 வrhநாmh ph³ராமே யth³வth³ைவநேதயச பmh ।
0690162 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.16।
0690171 ஶிக²mh யதா² ேம: பrhவதாநாmh மாலய: ।
0690172 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.17।
0690181 phரமதா³நாmh யதா²ல:ஸதாmh ஜாநவீ யதா² ।
0690182 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.18।
0690191 ஐராவேதா க³ேஜnhth³ராmh மஹrhmh ph◌⁴’³rhயதா² ।
0690192 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.19।
0690201 ேஸநாநீநாmh யதா²shகnhத:³th³தா⁴நாmh கபிேலா யதா² ।
0690202 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.20।
0690211 உchைச:ரவா யதா²வாநாmh கவீநாiµஶநா கவி: ।
0690212 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.21।
0690221iµநீநாmh ச யதா² vhயாஸ:ேப³ேரா யரஸாmh ।
0690222 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.22।
0690231இnhth³யாmh மேநா யth³வth³⁴தாநாமவநீ யதா² ।
0690232 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.23।
0690241அவthத:²ஸrhவvh’ாmh பவந: phலவதாmh யதா² ।
0690242 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.24।
0690251 ⁴ஷநாmh  ஸrhேவஷாmh யதா² டா³மணிrhth³விஜா: ।
0690252 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.25।
0690261 க³nhத⁴rhவாmh சிthரரத:² ஶshthராmh ேஶா யதா² ।
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0690262 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.26।
0690271அகார:ஸrhவவrhநாmh கா³யth ச²nhத³ஸாmh யதா² ।
0690272 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.27।
0690281ஸrhவாŋhேக³ph◌⁴ேயா யதா² ேரShட²iµthதமாŋhக³mh th³விேஜாthதமா: ।
0690282 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.28।
0690291அnhத⁴தீ யதா²shthmh ஸதீநாmh ேரShட²தாmh க³தா ।
0690292 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh ேரShட²mh தthேஷாthதமmh ॥ 69.29।
0690301 யதா²ஸமshதவிth³யாநாmh ேமாவிth³யா பரா shmh’தா ।
0690302 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh ேரShட²mh தthேஷாthதமmh ॥ 69.30।
0690311 மiνShயாmh யதா² ராஜா ேத⁴நாமபி காம⁴kh ।
0690312 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.31।
0690321ஸுவrhணmh ஸrhவரthநாநாmh ஸrhபாmh வாஸுகிrhயதா² ।
0690322 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.32।
0690331 phரலாத:³ஸrhவைத³thயாநாmh ராம: ஶshthரph◌⁴’தாmh யதா² ।
0690332 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.33।
0690341 ஜ²ஷாmh மகேரா யth³வnhmh’கா³mh mh’க³ராTh³யதா² ।
0690342 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.34।
0690351ஸiµth³ராmh யதா² ேரShட:²ேராத:³ஸதாmh பதி: ।
0690352 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.35।
0690361 வே யாத³ஸாmh யth³வth³யம:ஸmhயநாmh யதா² ।
0690362 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.36।
0690371 ேத³வrhmh யதா² ேரShேடா² நாரேதா³iµநிஸthதமா: ।
0690372 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.37।
0690381 தா⁴நாmh காசநmh யth³வthபவிthராmh ச த³ ।
0690382 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.38।
0690391 phரஜாபதிrhயதா² த³ ’mh கயேபா யதா² ।
0690392 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.39।
0690401 kh³ரஹாmh பா⁴shகேரா யth³வnhமnhthராmh phரணேவா யதா² ।
0690402 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh வShட²mh ேஷாthதமmh ॥ 69.40।
0690411அவேமத⁴sh யjhஞாநாmh யதா² ேரShட:² phரகீrhதித: ।
0690412 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh ேthரmh ச தth³th³விேஜாthதமா: ॥ 69.41।
0690421 ஓஷதீ⁴நாmh யதா² தா⁴nhயmh th’ேணஷு th’ணராTh³யதா² ।
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0690422 ததா²ஸமshததீrhதா²நாiµthதமmh ேஷாthதமmh ॥ 69.42।
0690431 யதா²ஸமshததீrhதா²நாmh த⁴rhம:ஸmhஸாரதாரக: ।
0690432 ததா²ஸமshததீrhதா²நாmh ேரShட²mh தthேஷாthதமmh ॥ 69.43।
0700010 ph³ரேமாவாச
0700011ஸrhேவஷாmh ைசவ தீrhதா²நாmh ேthராmh ச th³விேஜாthதமா: ।
0700012 ஜபேஹாமvhரதாநாmh ச தேபாதா³நப²லாநி ச ॥ 70.1।
0700021 ந தthபயா ேபா⁴ விphரா யthேதந ஸth³’ஶmh ⁴வி ।
0700022 கிmh சாthர ப³ஹுேநாkhேதந பா⁴ேதந ந: ந: ॥ 70.2।
0700031ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh ேthரmh தthபரமmh மஹth ।
0700032 ஷாkh²யmh ஸkh’th³th³’ShThவா ஸாக³ராmhப:◌⁴ஸமாphதmh ॥ 70.3।
0700041 ph³ரமவிth³யாmh ஸkh’jhjhஞாthவா க³rhப⁴வாேஸா ந விth³யேத ।
0700042ஹேர:ஸnhநிேத shதா²ந உthதேம ேஷாthதேம ॥ 70.4।
0700051ஸmhவthஸரiµபாத மாஸமாthரமதா²பி வா ।
0700052 ேதந ஜphதmh ஹுதmh ேதந ேதந தphதmh தேபா மஹth ॥ 70.5।
0700061ஸ யாதி பரமmh shதா²நmh யthர ேயாேக³வேரா ஹ: ।
0700062 ⁴khthவா ேபா⁴கா³nhவிசிthராmhச ேத³வேயாthஸமnhவித: ॥ 70.6।
0700071 கlhபாnhேத நராக³thய மrhthயேலாேக நேராthதம: ।
0700072 ஜாயேத ேயாகி³நாmh விphரா jhஞாநjhேஞேயாth³யேதா kh³’ேஹ ॥ 70.7।
0700081ஸmhphராphய ைவShணவmh ேயாக³mh ஹேர:shவchச²nhத³தாmh vhரேஜth ।
0700082 கlhபvh’shய ராமshய kh’Shணshய ப⁴th³ரயா ஸஹ ॥ 70.8।
0700091 மாrhகNhேட³ேயnhth³ரth³mhநshய மாஹாthmhயmh மாத⁴வshய ச ।
0700092shவrhக³th³வாரshய மாஹாthmhயmh ஸாக³ரshய விதி: ◌⁴ khரமாth ॥ 70.9।
0700101 மாrhஜநshய யதா²காேல பா⁴கீ³ரth²யா:ஸமாக³மmh ।
0700102ஸrhவேமதnhமயா kh²யாதmh யthபரmh ேராchச²த² ॥ 70.10।
0700111இnhth³ரth³mhநshய மாஹாthmhயேமதchச கதி²தmh மயா ।
0700112ஸrhவாசrhயmh ஸமாkh²யாதmh ரஹshயmh ேஷாthதமmh ।
0700113 ராணmh பரமmh ³யmh த⁴nhயmh ஸmhஸாரேமாசநmh ॥ 70.11।
0700120iµநய ஊ:
0700121 ந நshth’phதிரshதீஹ ஶ ◌்’Nhவதாmh தீrhத²விshதரmh ।
0700122 நேரவ பரmh ³யmh வkhமrhஹshயேஶஷத: ।
0700123 பரmh தீrhத²shய மாஹாthmhயmh ஸrhவதீrhேதா²thதேமாthதமmh ॥ 70.12।
0700130 ph³ரேமாவாச
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0700131இமேமவ ரா phரநmh ph’Shேடா ऽsh th³விஜஸthதமா: ।
0700132 நாரேத³ந phரயthேநந ததா³ தmh phேராkhதவாநஹmh ॥ 70.13।
0700140 நாரத³ உவாச
0700141 தபேஸா யjhஞதா³நாநாmh தீrhதா²நாmh பாவநmh shmh’தmh ।
0700142ஸrhவmh தmh மயா thவthேதா ஜக³th³ேயாேந ஜக³thபேத ॥ 70.14।
0700151 கியnhதி ஸnhதி தீrhதா²நி shவrhக³மrhthயரஸாதேல ।
0700152ஸrhேவஷாேமவ தீrhதா²நாmh ஸrhவதா³ கிmh விஶிShயேத ॥ 70.15।
0700160 ph³ரேமாவாச
0700161 சrhவிதா⁴நி தீrhதா²நி shவrhேக³ மrhthேய ரஸாதேல ।
0700162ைத³வாநி iµநிஶாrh³ல ஆஸுராNhயாrhஷாணி ச ॥ 70.16।
0700171 மாiνஷாணி thேலாேகஷு விkh²யாதாநி ஸுராதி³பி: ◌⁴ ।
0700172 மாiνேஷph◌⁴யச தீrhேத²ph◌⁴ய ஆrhஷmh தீrhத²மiνthதமmh ॥ 70.17।
0700181ஆrhேஷph◌⁴யைசவ தீrhேத²ph◌⁴ய ஆஸுரmh ப³ஹுNhயத³mh ।
0700182ஆஸுேரph◌⁴யshததா² Nhயmh ைத³வmh தthஸாrhவகாகmh ॥ 70.18।
0700191 ph³ரமவிShiΝஶிைவைசவ நிrhதmh ைத³வiµchயேத ।
0700192 thph◌⁴ேயா யேத³கmh ஜாேயத தshமாnhநாத: பரmh வி:³ ॥ 70.19।
0700201 thரயாமபி ேலாகாநாmh தீrhத²mh ேமth◌⁴யiµதா³’தmh ।
0700202 தthராபி ஜாmhப³வmh th³வீபmh தீrhத²mh ப³ஹு³ேத³யmh ॥ 70.20।
0700211 ஜாmhப³ேவ பா⁴ரதmh வrhஷmh தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
0700212 கrhம⁴rhயத: thர தshமாthதீrhத²mh த³chயேத ॥ 70.21।
0700221 தthைரவ யாநி தீrhதா²நி யாnhkhதாநி மயா தவ ।
0700222மவth³விnhth◌⁴யேயாrhமth◌⁴ேய ஷNhநth³ேயா ேத³வஸmhப⁴வா: ॥ 70.22।
0700231 தைத²வ ேத³வஜா ph³ரமnhத³rhணவவிnhth◌⁴யேயா: ।
0700232 ஏதா th³வாத³ஶ நth³யsh phராதா⁴nhேயந phரகீrhதிதா: ॥ 70.23।
0700241அபி⁴ஸmhதmh யshமாth³பா⁴ரதmh ப³ஹுNhயத³mh ।
0700242 கrhம⁴ரேதா ேத³ைவrhவrhஷmh தshமாthphரகீrhதிதmh ॥ 70.24।
0700251ஆrhஷாணி ைசவ தீrhதா²நி ேத³வஜாநி khவசிthkhவசிth ।
0700252ஆஸுைரராvh’தாnhயாஸmhshதேத³வாஸுரiµchயேத ॥ 70.25।
0700261ைத³ேவShேவவ phரேத³ேஶஷு தபshதphthவா மஹrhஷய: ।
0700262ைத³வphரபா⁴வாthதபஸ ஆrhஷாNhயபி ச தாnhயபி ॥ 70.26।
0700271ஆthமந: ேரயேஸ iµkhthைய ஜாைய ⁴தேய ऽத²வா ।
0700272ஆthமந: ப²ல⁴thயrhத²mh யஶேஸா ऽவாphதேய ந: ॥ 70.27।
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0700281 மாiνைஷ: காதாnhயாஹுrhமாiνஷாணீதி நாரத³ ।
0700282 ஏவmh சrhவிேதா⁴ ேப⁴த³shதீrhதா²நாmh iµநிஸthதம ॥ 70.28।
0700291 ேப⁴த³mh ந கசிjhஜாநாதி ேராmh khேதா ऽ நாரத³ ।
0700292 ப³ஹவ: பNh³தmhமnhயா: ஶ ◌்’Nhவnhதி கத²யnhதி ச ।
0700293ஸுkh’தீ ேகா ऽபி ஜாநாதி வkhmh ேராmh நிைஜrh³ண: ॥ 70.29।
0700300 நாரத³ உவாச
0700301 ேதஷாmh shவபmh ேப⁴த³mh ச ேராchசா² தththவத: ।
0700302 யchch²thவா ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 70.30।
0700311 ph³ரமnhkh’தகா³ெதௗ³  உபாேயா ऽnhேயா ந விth³யேத ।
0700312 தீrhத²ேஸவாmh விநா shவlhபாயாேஸநாபீ⁴Shடதா³யிநீmh ॥ 70.31।
0700321 ந thவயா ஸth³’ேஶா தா⁴தrhவkhதா jhஞாதாத²வா khவசிth ।
0700322 thவmh நாபி⁴கமேல விShே:ஸஜாேதா ऽகி²லrhவஜ: ॥ 70.32।
0700330 ph³ரேமாவாச
0700331 ேகா³தா³வ பீ⁴மரதீ² ŋhக³ப⁴th³ரா ச ேவணிகா ।
0700332 தாபீ பேயாஉShணீ விnhth◌⁴யshய த³ேண  phரகீrhதிதா: ॥ 70.33।
0700341 பா⁴கீ³ரதீ² நrhமதா³  யiµநா ச ஸரshவதீ ।
0700342 விேஶாகா ச விதshதா ச மவthபrhவதாதா: ॥ 70.34।
0700351 ஏதா நth³ய: Nhயதமா ேத³வதீrhதா²nhதா³’தா: ।
0700352 க³ய: ேகாlhலாஸுேரா vh’thரshthேரா யnhத⁴கshததா² ॥ 70.35।
0700361ஹயrhதா⁴ ச லவே நiµசி: ஶ ◌்’ŋhக³கshததா² ।
0700362 யம: பாதாலேகச மய: Shகர ஏவ ச ॥ 70.36।
0700371 ஏைதராvh’ததீrhதா²நி ஆஸுராணி ஶுபா⁴நி ச ।
0700372 phரபா⁴ேஸா பா⁴rhக³ேவா ऽக³shதிrhநரநாராயெணௗ ததா² ॥ 70.37।
0700381 வShட²ச ப⁴ரth³வாேஜா ேகா³தம: கயேபா மiν: ।
0700382இthயாதி³iµநிஜுShடாநி ’தீrhதா²நி நாரத³ ॥ 70.38।
0700391அmhப³ேஷா ஹசnhth³ேரா மாnhதா⁴தா மiνேரவ ச ।
0700392: கநக²லைசவ ப⁴th³ராவ:ஸக³ரshததா² ॥ 70.39।
0700401அவேபா நாசிேகதா vh’ஷாகபிரnhத³ம: ।
0700402இthயாதி³மாiνைஷrhவிphர நிrhதாநி ஶுபா⁴நி ச ॥ 70.40।
0700411 யஶஸ: ப²ல⁴thயrhத²mh நிrhதாநீஹ நாரத³ ।
0700412shவேதாஉth³⁴தாநி ைத³வாநி யthர khவாபி ஜக³ththரேய ।
0700413 Nhயதீrhதா²நி தாnhயாஹுshதீrhத²ேப⁴ேதா³ மேயாதி³த: ॥ 70.41।

brahpur.pdf 309



ph³ரமராண

0710010 நாரத³ உவாச
0710011 thைத³வthயmh  யthதீrhத²mh ஸrhேவph◌⁴ேயா khதiµthதமmh ।
0710012 தshய shவபேப⁴த³mh ச விshதேரண ph³ரவீ ேம ॥ 71.1।
0710020 ph³ரேமாவாச
0710021 தாவத³nhயாநி தீrhதா²நி தாவthதா: Nhய⁴மய: ।
0710022 தாவth³யjhஞாத³ேயா யாவththைத³வthயmh ந th³’யேத ॥ 71.2।
0710031 க³ŋhேக³யmh ஸதாmh ேரShடா²ஸrhவகாமphரதா³யிநீ ।
0710032 thைத³வthயா iµநிேரShட² த³thபthதிமத: ஶ ◌்’iΝ ॥ 71.3।
0710041 வrhஷாமதாthrhவmh ேத³வகாrhய உபshதி²ேத ।
0710042 தாரேகா ப³லவாநாnhமth³வராத³திக³rhவித: ॥ 71.4।
0710051 ேத³வாநாmh பரைமவrhயmh ’தmh ேதந ப³யஸா ।
0710052 ததshேத ஶரணmh ஜkh³iµrhேத³வா: ேஸnhth³ரேராக³மா: ॥ 71.5।
0710061ேராத³ஶாயிநmh ேத³வmh ஜக³தாmh phரபிதாமஹmh ।
0710062 kh’தாஜடா ேத³வா விShiΝரநnhயகா:³ ॥ 71.6।
0710070 ேத³வா ஊ:
0710071 thவmh thராதா ஜக³தாmh நாத² ேத³வாநாmh கீrhதிவrhத⁴ந ।
0710072ஸrhேவவர ஜக³th³ேயாேந thரயீrhேத நேமா ऽsh ேத ॥ 71.7।
0710081 ேலாகshரShடாஸுராnhஹnhதா thவேமவ ஜக³தாmh பதி: ।
0710082shதி²ththபthதிவிநாஶாநாmh காரணmh thவmh ஜக³nhமய ॥ 71.8।
0710091 thராதா ந ேகாphயshதி ஜக³ththரேய ऽபி ।
0710092 ஶmh ஸrhவவிபth³க³தாநாmh ।
0710093 thவயா விநா வாஜபththரேநthர ।
0710094 தாபthரயாmh ஶரணmh ந சாnhயth ॥ 71.9।
0710101 பிதா ச மாதா ஜக³ேதா ऽகி²லshய ।
0710102 thவேமவ ேஸவாஸுலேபா⁴ ऽ விShே ।
0710103 phரத³ பாஶ மஹாப⁴ேயph◌⁴ேயா ।
0710104 ऽshமதா³rhதிஹnhதா வத³ கshthவத³nhய: ॥ 71.10।
0710111ஆதி³கrhதா வராஹshthவmh மthshய:rhமshதைத²வ ச ।
0710112இthயாதி³பேப⁴ைத³rhேநா ரேஸ ப⁴ய ஆக³ேத ॥ 71.11।
0710121’தshவாmhயாnhஸுரக³nh’ததா³ராnhக³தாபத:³ ।
0710122 கshமாnhந ரேஸ ேத³வ அநnhயஶரnhஹேர ॥ 71.12।
0710130 ph³ரேமாவாச
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0710131 தத: phேராவாச ப⁴க³வாேஶஷஶாயீ ஜக³thபதி: ।
0710132 கshமாchச ப⁴யமாபnhநmh தth³ph³வnh க³தjhவரா: ।
0710133 தத: ய: பதிmh phராஹுshதmh தாரகவத⁴mh phரதி ॥ 71.13।
0710140 ேத³வா ஊ:
0710141 தாரகாth³ப⁴யமாபnhநmh பீ⁴ஷணmh ேராமஹrhஷணmh ।
0710142 ந th³ைத⁴shதபஸா ஶாைபrhஹnhmh ைநவ மா வயmh ॥ 71.14।
0710151அrhவாkh³த³ஶாஹாth³ேயா பா³லshதshமாnhmh’thமவாphshயதி ।
0710152 தshமாth³ேத³வ ந சாnhேயph◌⁴யshதthர நீதிrhவிதீ⁴யதாmh ॥ 71.15।
0710160 ph³ரேமாவாச
0710161 நrhநாராயண: phராஹ நாஹmh ப³ேலாthகட:ஸுரா: ।
0710162 ந மthேதா மத³பthயாchச ந ேத³ேவph◌⁴ேயா வேதா⁴ ப⁴ேவth ॥ 71.16।
0710171 ஈவராth³யதி³ ஜாேயத அபthயmh ப³ஹுஶkhதிகmh ।
0710172 தshமாth³வத⁴மவாphேநாதி தாரேகா ேலாகதா³ண: ॥ 71.17।
0710181 தth³க³chசா²ம:ஸுரா:ஸrhேவ யதிmh’பி: ◌⁴ ஸஹ ।
0710182 பா⁴rhயாrhத²mh phரத²ேமா யthந: கrhதvhய: phரப⁴விShiΝபி: ◌⁴ ॥ 71.18।
0710191 தேத²thkhthவா ஸுரக³ ஜkh³iµshேத ச நேகா³thதமmh ।
0710192மவnhதmh ரthநமயmh ேமநாmh ச மவthphயாmh ॥ 71.19।
0710201இத³:ஸrhவ ஏவ ஸபா⁴rhயmh நmh கி³mh ॥ 71.20।
0710210 ேத³வா ஊ:
0710211 தா³ாயணீ ேலாகமாதா யா ஶkhதி:ஸmhshதி²தா கி³ெரௗ ।
0710212 ³th³தி:◌⁴ phரjhஞா th◌⁴’திrhேமதா⁴ லjhஜா Sh:ஸரshவதீ ॥ 71.21।
0710221 ஏவmh thவேநகதா⁴ ேலாேக யா shதி²தா ேலாகபாவநீ ।
0710222 ேத³வாநாmh காrhயth³th◌⁴யrhத²mh வேயாrhக³rhப⁴மாவிஶth ॥ 71.22।
0710231ஸiµthபnhநா ஜக³nhமாதா ஶmhேபா:◌⁴ பthநீ ப⁴விShயதி ।
0710232அshமாகmh ப⁴வதாmh சாபி பாலநீ ச ப⁴விShயதி ॥ 71.23।
0710240 ph³ரேமாவாச
0710241மவாநபி தth³வாkhயmh ஸுராமபி⁴நnhth³ய ச ।
0710242 ேமநா சாபி மேஹாthஸாஹா அshthவிthேயவmh வேசா ऽph³ரவீth ॥ 71.24।
0710251 தேதா³thபnhநா ஜக³th³தா⁴th ெகௗ³ மவேதா kh³’ேஹ ।
0710252 ஶிவth◌⁴யாநரதா நிthயmh தnhநிShடா² தnhமேநாக³தா ॥ 71.25।
0710261 தாmh ைவ phேரா:ஸுரக³ ஈஶாrhேத² தப ஆவிஶ ।
0710262 ததா²மவத: ph’Shேட² ெகௗ³ ேதேப தேபா மஹth ॥ 71.26।
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0710271 ந:ஸmhமnhthரயாமாஸுேஶா th◌⁴யாயதி தாmh ஶிவாmh ।
0710272ஆthமாநmh வா ததா²nhயth³வா ந ஜாநீம: கத²mh ப⁴வ: ॥ 71.27।
0710281 ேமநகாயா:ஸுதாயாmh  சிthதmh த³th◌⁴யாthஸுேரவர: ।
0710282 தthர நீதிrhவிதா⁴தvhயா தத: ைரShTh²யமவாphshயத² ।
0710283 தத: phராஹ மஹா³th³தி⁴rhவாசshபதிதா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 71.28।
0710290 ph³’ஹshபதிவாச
0710291 யshthவயmh மத³ேநா தீ⁴மாnhகnhத³rhப: Shபசாபth◌⁴’kh ।
0710292ஸ விth◌⁴ய ஶிவmh ஶாnhதmh பா³ண: Shபமைய: ஶுைப:◌⁴ ॥ 71.29।
0710301 ேதந விth³த⁴shthேநthேரா ऽபி ஈஶாயாmh ³th³தி⁴மாத³ேத⁴th ।
0710302 பேணShயthயெஸௗ நmh ததா³ தாmh கி³ஜாmh ஹர: ॥ 71.30।
0710311 ஜயிந: பசபா³ணshய ந பா³: khவாபி Nh²தா: ।
0710312 தேதா²டா⁴யாmh ஜக³th³தா⁴thrhயாmh ஶmhேபா: ◌⁴ thேரா ப⁴விShயதி ॥ 71.31।
0710321 ஜாத: thரshthேநthரshய தாரகmh ஸ ஹநிShயதி ।
0710322 வஸnhதmh ச ஸஹாயாrhத²mh ேஶாபி⁴Shட²mh ஸுமாகரmh ॥ 71.32।
0710331ஆலாத³நmh ச மநஸா காமாையநmh phரயchச²த² ॥ 71.33।
0710340 ph³ரேமாவாச
0710341 தேத²thkhthவா ஸுரக³ மத³நmh ஸுமாகரmh ।
0710342 phேரஷயாமாஸுரvhயkh³ரா: ஶிவாnhதிகமnhத³மா: ॥ 71.34।
0710351ஸ ஜகா³ம thவரா காேமா th◌⁴’தசாேபா ஸமாத⁴வ: ।
0710352 ரthயா ச ஸத: காம: கrhmh கrhம ஸு³Shகரmh ॥ 71.35।
0710361 kh³’thவா ஸஶரmh சாபத³mh தshய மேநா ऽப⁴வth ।
0710362 மயா ேவth◌⁴யshthவேவth◌⁴ேயா ைவ ஶmh⁴rhேலாக³: phர: ◌⁴ ॥ 71.36।
0710371 thைரேலாkhயஜயிேநா பா³: ஶmhெபௗ⁴ ேம கிmh th³’டா⁴ ந வா ।
0710372 ேதநாெஸௗ சாkh³நிேநthேரண ப⁴shமேஶஷshததா³ kh’த: ॥ 71.37।
0710381 தேத³வ கrhம ஸுth³’ட⁴mh ஸுரஸthதமா: ।
0710382ஆஜkh³iµshதthர யth³vh’thதmh ஶ ◌்’iΝ விshமயகாரகmh ॥ 71.38।
0710391 ஶmh⁴mh th³’ShThவா ஸுரக³ யாவthபயnhதி மnhமத²mh ।
0710392 தாவchச ப⁴shமஸாth³⁴தmh காமmh th³’ShThவா ப⁴யாரா: ।
0710393 Shshthத³ேஶஶாநmh kh’தாஜடா:ஸுரா: ॥ 71.39।
0710400 ேத³வா ஊ:
0710401 தாரகாth³ப⁴யமாபnhநmh  பthநீmh கி³ேர:ஸுதாmh ॥ 71.40।
0710410 ph³ரேமாவாச
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0710411 விth³த⁴சிthேதா ஹேரா ऽphயாஶு ேமேந வாkhயmh ஸுேராதி³தmh ।
0710412அnhத⁴தீmh வShட²mh ச மாmh  சkhரத⁴ரmh ததா² ॥ 71.41।
0710421 phேரஷயாமாஸுரமரா விவாஹாய பரshபரmh ।
0710422ஸmhப³nhேதா⁴ ऽபி ததா²phயாth³தி⁴மவlhேலாகநாத²ேயா: ॥ 71.42।
0720010 ph³ரேமாவாச
0720011மவthபrhவேத ேரShேட² நாநாரthநவிசிthேத ।
0720012 நாநாvh’லதாகீrhேண நாநாth³விஜநிேஷவிேத ॥ 72.1।
0720021 நதீ³நத³ஸர:ப-தடா³கா³தி³பி⁴ராvh’ேத ।
0720022 ேத³வக³nhத⁴rhவயாதி³-th³த⁴சாரணேஸவிேத ॥ 72.2।
0720031 ஶுப⁴மாதஸmhபnhேந ஹrhேஷாthகrhைஷககாரேண ।
0720032 ேமமnhத³ரைகலாஸ-ைமநாகாதி³நைக³rhvh’ேத ॥ 72.3।
0720041 வShடா²க³shthயெபௗலshthய-ேலாமஶாதி³பி⁴ராvh’ேத ।
0720042 மேஹாthஸேவ வrhதமாேந விவாஹ:ஸமஜாயத ॥ 72.4।
0720051 தthர ேவதீ³ ரthநமயீ ேஶாபி⁴தா shவrhண⁴தா ।
0720052 வjhரமாணிkhயைவ³rhய-தnhமயshதmhப⁴ேஶாபி⁴தா ॥ 72.5।
0720061 ஜயாலஶுபா⁴ாnhதி-கீrhதிShThயாதி³ஸmhvh’தா ।
0720062 ேமமnhத³ரைகலாஸ-ைரவைத: பேஶாபி⁴ைத: ॥ 72.6।
0720071 ேதா ேலாகநாேத²ந விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா ।
0720072ைமநாக: பrhவதேரShேடா² ேரேஜ ऽதீவ ரNhமய: ॥ 72.7।
0720081 ’ஷேயா ேலாகபாலாச ஆதி³thயா:ஸமth³க³: ।
0720082 விவாேஹ ேவதி³காmh சkhrhேத³வேத³வshய ஶூந: ॥ 72.8।
0720091 விவகrhமா shவயmh thவShடா ேவதீ³mh சkhேர ஸேதாரmh ।
0720092ஸுரபீ⁴ நnhதி³நீ நnhதா³ஸுநnhதா³ காமேதா³நீ ॥ 72.9।
0720101ஆபி⁴sh ேஶாபி⁴ேதஶாnhயா விவாஹ:ஸமஜாயத ।
0720102ஸiµth³ரா:ஸேதா நாகா³ ஓஷth◌⁴ேயா ேலாகமாதர: ॥ 72.10।
0720111ஸவநshபதிபீ³ஜாச ஸrhேவ தthர ஸமாய: ।
0720112 ⁴வ: கrhம இலா சkhேர ஓஷth◌⁴யshthவnhநகrhம ச ॥ 72.11।
0720121 வண: பாநகrhமாணி தா³நகrhம த⁴நாதி⁴ப: ।
0720122அkh³நிசகார தthராnhநmh யchேசShடmh ேலாகநாத²ேயா: ॥ 72.12।
0720131 தthர தthர ph’த²khஜாmh சkhேர விShiΝ:ஸநாதந: ।
0720132 ேவதா³ச ஸரஹshயா ைவ கா³யnhதி ச ஹஸnhதி ॥ 72.13।
0720141 nh’thயnhthயphஸரஸ:ஸrhவா ஜ³rhக³nhத⁴rhவகிnhநரா: ।
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0720142லாஜாth◌⁴’khசாபி ைமநாேகா ப³⁴வ iµநிஸthதம ॥ 72.14।
0720151 Nhயாஹவாசநmh vh’thதமnhதrhேவமநி நாரத³ ।
0720152 ேவதி³காயாiµபாவிShெடௗ த³mhபதீ ஸுரஸthதெமௗ ॥ 72.15।
0720161 phரதிShடா²phயாkh³நிmh விதி⁴வத³மாநmh சாபி thரக ।
0720162ஹுthவா லாஜாmhச விதி⁴வthphரத³ணமதா²கேராth ॥ 72.16।
0720171அமந:shபrhஶேஹேதாச ேத³vhயŋh³Shட²mh கேர ऽshph’ஶth ।
0720172 விShiΝநா phேரத: ஶmh⁴rhத³ணshய பத³shய ச ॥ 72.17।
0720181 தாமத³rhஶமஹmh தthர ேஹாமmh rhவnhஹராnhதிேக ।
0720182 th³’Shேட ऽŋh³Shேட² ³Shட³th³th◌⁴யா வீrhயmh ஸுshராவ ேம ததா³ ॥
72.18।
0720191லjhஜயா க⁴த:shகnhநmh வீrhயமrhணயmh ।
0720192 மth³வீrhயாchrhணிதாthஸூமாth³வாலகி²lhயாsh ஜjhஞிேர ॥ 72.19।
0720201 தேதா மஹாந⁴thதthர ஹாஹாகார:ஸுேராதி³த: ।
0720202லjhஜயா ப⁴ேதா ऽஹmh நிrhக³தsh ததா³ஸநாth ॥ 72.20।
0720211 பயthஸு ேத³வஸŋhேக⁴ஷு Shணீmh⁴ேதஷு நாரத³ ।
0720212 க³chச²nhதmh மாmh மஹாேத³ேவா th³’ShThவா நnhதி³நமph³ரவீth ॥ 72.21।
0720220 ஶிவ உவாச
0720221 ph³ரமாணமாவயshேவஹ க³தபாபmh கேராmhயஹmh ।
0720222 kh’தாபராேத⁴ ऽபி ஜேந ஸnhத:ஸkh’பமாநஸா: ।
0720223 ேமாஹயnhthயபி விth³வாmhஸmh விஷயாயmh shதி²தி: ॥ 72.22।
0720230 ph³ரேமாவாச
0720231 ஏவiµkhthவா ஸ ப⁴க³வாiνமயா ஸத: ஶிவ: ।
0720232 மமாiνகmhபயா ைசவ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 72.23।
0720241 ஏதchசகார ேலாேகஶ: ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ।
0720242 பாபிநாmh பாபேமாாய ⁴ராேபா ப⁴விShயதி ॥ 72.24।
0720251 தேயாச ஸாரஸrhவshவமாஹShயா பாவநmh ।
0720252 ஏவmh நிசிthய ப⁴க³வாmhshதேயா:ஸாரmh ஸமாஹரth ॥ 72.25।
0720261 ⁴mh கமNhட³mh kh’thவா தthராப:ஸnhநிேவய ச ।
0720262 பாவமாnhயாதி³பி: ◌⁴ ஸூkhைதரபி⁴மnhthrhய ச யthநத: ॥ 72.26।
0720271 thஜக³thபாவநீmh ஶkhதிmh தthர ஸshமார பாபஹா ।
0720272 மாiµவாச ஸ ேலாேகேஶா kh³’ஹாேணமmh கமNhட³mh ॥ 72.27।
0720281ஆேபா ைவ மாதேரா ேத³vhேயா ⁴rhமாதா ததா²பரா ।
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0720282shதி²ththபthதிவிநாஶாநாmh ேஹthவiµப⁴ேயா:shதி²தmh ॥ 72.28।
0720291அthர phரதிSh²ேதா த⁴rhேமா யthர யjhஞ:ஸநாதந: ।
0720292அthர ⁴khதிச iµkhதிச shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ததா² ॥ 72.29।
0720301shமரnhமாநஸmh பாபmh வசநாth³வாசிகmh ததா² ।
0720302shநாநபாநாபி⁴ேஷகாchச phரணயthயபி காயிகmh ॥ 72.30।
0720311 ஏதேத³வாmh’தmh ேலாேக ைநதshமாthபாவநmh பரmh ।
0720312 மயாபி⁴மnhthதmh ph³ரமnhkh³’ஹாேணமmh கமNhட³mh ॥ 72.31।
0720321அthரthயmh வா ய: கசிthshமேரத³பி பேட²த³பி ।
0720322ஸ ஸrhவகாமாநாphேநாதி kh³’ஹாேணமmh கமNhட³mh ॥ 72.32।
0720331 ⁴ேதph◌⁴யசாபி பசph◌⁴ய ஆேபா ⁴தmh மேஹாதி³தmh ।
0720332 தாஸாiµthkh’Shடேமதshமாth³kh³’ஹாேணமmh கமNhட³mh ॥ 72.33।
0720341அthர யth³வா ேஶாபி⁴Shட²mh Nhயmh பாவநேமவ ச ।
0720342shph’ShThவாshmh’thவா ச th³’ShThவா ச ph³ரமnhபாபாth³விேமாயேஸ
॥ 72.34।
0720351 ஏவiµkhthவா மஹாேத³வ: phராதா³nhமம கமNhட³mh ।
0720352 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ ப⁴khthயா phேரா:ஸுேரவரmh ।
0720353ஆலாத³ச மஹாmhshதthர ஜயஶph³ேதா³ vhயவrhதத ॥ 72.35।
0720381 ேத³ேவாthஸேவ மாரஜ: பதா³kh³ரmh ।
0720382ஸய பாபாthபதிதthவமாப ।
0720383 phராதா³thkh’பா:shமரthபவிthராmh ।
0720384 க³ŋhகா³mh பிதா NhயகமNhட³shதா²mh ॥ 72.38।
0730010 நாரத³ உவாச
0730011 கமNhட³shதி²தா ேத³வீ தவ Nhயவிவrhதி⁴நீ ।
0730012 யதா² மrhthயmh க³தா நாத² தnhேம விshதரேதா வத³ ॥ 73.1।
0730020 ph³ரேமாவாச
0730021 ப³rhநாம மஹாைத³thேயா ேத³வாரபராத: ।
0730022 த⁴rhேமண யஶஸா ைசவ phரஜாஸmhரேணந ச ॥ 73.2।
0730031³ப⁴khthயா ச ஸthேயந வீrhேயண ச ப³ேலந ச ।
0730032 thயாேக³ந மயா ைசவ thைரேலாkhேய ேநாபயேத ॥ 73.3।
0730041 தshயrhth³தி⁴iµnhநதாmh th³’ShThவா ேத³வாசிnhதாபராய: ।
0730042த:²ஸரமரா ேஜShயாேமா ைவ கத²mh ப³mh ॥ 73.4।
0730051 தshஶாஸதி ராjhயmh  thைரேலாkhயmh ஹதகNhடகmh ।
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0730052 நாரேயா vhயாத⁴ேயா வாபி நாத⁴ேயா வா கத²சந ॥ 73.5।
0730061அநாvh’Shரத⁴rhேமா வா நாshதிஶph³ேதா³ ந ³rhஜந: ।
0730062shவphேந ऽபி ைநவ th³’ேயத ப³ெலௗ ராjhயmh phரஶாஸதி ॥ 73.6।
0730071 தshேயாnhநதிஶைரrhப⁴kh³நா: கீrhதிக²Th³க³th³விதா⁴kh’தா: ।
0730072 தshயாjhஞாஶkhதிபி⁴nhநாŋhகா³ ேத³வா: ஶrhம ந ேலபி⁴ேர ॥ 73.7।
0730081 தத:ஸmhமnhthரயாமாஸு: kh’thவா மாthஸrhயமkh³ரத: ।
0730082 தth³யேஶாkh³நிphரதீ³phதாŋhகா³ விShiΝmh ஜkh³iµ:ஸுவிவலா: ॥ 73.8।
0730090 ேத³வா ஊ:
0730091ஆrhதா:shம க³தஸththவா:shம ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர ।
0730092அshமத³rhேத² ப⁴வாnhநிthயமாதா⁴நி பி³ப⁴rhதி ச ॥ 73.9।
0730101 thவயி நாேத² ஜக³nhநாத²அshமாகmh :³க²th³’ஶmh ।
0730102 thவாmh  phரணமதீ வாணீ கத²mh ைத³thயmh நமshயதி ॥ 73.10।
0730111 மநஸா கrhம வாசா thவாேமவ ஶரணmh க³தா: ।
0730112 thவத³ŋhkh◌⁴ஶர:ஸnhத: கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.11।
0730121 யஜாமshthவாmh மஹாயjhைஞrhவதா³ேமா வாkh³பி⁴ரchத ।
0730122 thவேத³கஶர:ஸnhத: கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.12।
0730131 thவth³வீrhயமாதா நிthயmh ேத³வா: ேஸnhth³ரேராக³மா: ।
0730132 thவயா த³thதmh பத³mh phராphய கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.13।
0730141shரShடா thவmh ph³ரமrhthயா  விShiΝrh⁴thவா  ர ।
0730142ஸmhஹrhதா th³ரஶkhthயா thவmh கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.14।
0730151 ஐவrhயmh காரணmh ேலாேக விைநவrhயmh  கிmh ப²லmh ।
0730152ஹைதவrhயா:ஸுேரஶாந கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.15।
0730161அநாதி³shthவmh ஜக³th³தா⁴தரநnhதshthவmh ஜக³th³³: ।
0730162அnhதவnhதமiµmh ஶthmh கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.16।
0730171 தைவவrhேயண Shடாŋhகா³thவா thைரேலாkhயேமாஜஸா ।
0730172shதி²ரா:shயாம:ஸுேரஶாந கத²mh ைத³thயmh நேமம ॥ 73.17।
0730180 ph³ரேமாவாச
0730181இthேயதேத³வ வசநmh thவா ைத³ேதயஸூத³ந: ।
0730182 உவாச ஸrhவாநமராnhேத³வாநாmh காrhயth³த⁴ேய ॥ 73.18।
0730190ப⁴க³வாiνவாச
0730191 மth³ப⁴khேதா ऽெஸௗ ப³rhைத³thேயா யவth◌⁴ேயா ऽெஸௗ ஸுராஸுைர: ।
0730192 யதா² ப⁴வnhேதா மthேபாShயாshததா² ேபாShேயா ப³rhமம ॥ 73.19।
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0730201 விநா  ஸŋhக³ரmh ேத³வா ஹthவா ராjhயmh thவிShடேப ।
0730202 ப³mh நிப³th◌⁴ய மnhthேராkhthயா ராjhயmh வ: phரத³தா³mhயஹmh ॥ 73.20।
0730210 ph³ரேமாவாச
0730211 தேத²thkhthவா ஸுரக³:ஸஜkh³iµrhதி³வேமவ  ।
0730212 ப⁴க³வாநபி ேத³ேவேஶா யதி³thயா க³rhப⁴மாவிஶth ॥ 73.21।
0730221 தshnhiνthபth³யமாேந  உthஸவாச ப³⁴விேர ।
0730222 ஜாேதா ऽெஸௗ வாமேநா ph³ரமnhயjhேஞேஶா யjhஞஷ: ॥ 73.22।
0730231 ஏதshnhநnhதேர ph³ரமnhஹயேமதா⁴ய தீ³த: ।
0730232 ப³rhப³லவதாmh ேரShட² ’iµkh²ைய:ஸமாத: ॥ 73.23।
0730241 ேராத⁴ஸா ச ஶுkhேரண ேவத³ேவதா³ŋhக³ேவதி³நா ।
0730242 மேக² தshnhவrhதமாேந யஜமாேந ப³ெலௗ ததா² ॥ 73.24।
0730251ஆrhthவிjhய ’iµkh²ேய  ஶுkhேர தthர ேராத⁴ ।
0730252ஹவிrhபா⁴கா³rhத²மாஸnhந-ேத³வக³nhத⁴rhவபnhநேக³ ॥ 73.25।
0730261 தீ³யதாmh ⁴jhயதாmh ஜா khயதாmh ச ph’த²khph’த²kh ।
0730262 பrhணmh ந: rhணேமவmh வாkhேய phரவrhததி ॥ 73.26।
0730271 ஶைநshதth³ேத³ஶமph◌⁴யாகா³th³வாமந:ஸாமகா³யந: ।
0730272 யjhஞவாடமiνphராphேதா வாமநசிthரNhட³ல: ॥ 73.27।
0730281 phரஶmhஸமாநshதmh யjhஞmh வாமநmh phேரய பா⁴rhக³வ: ।
0730282 ph³ரமபத⁴ரmh ேத³வmh வாமநmh ைத³thயஸூத³நmh ॥ 73.28।
0730291 தா³தாரmh யjhஞதபஸாmh ப²லmh ஹnhதாரmh ரஸாmh ।
0730292 jhஞாthவா thவரnhநேதா²வாச ராஜாநmh ⁴ேதஜஸmh ॥ 73.29।
0730301 ேஜதாரmh thரத⁴rhேமண தா³தாரmh ப⁴khதிேதா த⁴நmh ।
0730302 ப³mh ப³லவதாmh ேரShட²mh ஸபா⁴rhயmh தீ³தmh மேக² ॥ 73.30।
0730311 th◌⁴யாயnhதmh யjhஞஷiµthsh’ஜnhதmh ஹவி: ph’த²kh ।
0730312 தமாஹ ph◌⁴’³ஶாrh³ல: ஶுkhர: பரம³th³தி⁴மாnh ॥ 73.31।
0730320 ஶுkhர உவாச
0730321 ேயா ऽெஸௗ தவ மக²mh phராphேதா ph³ராமே வாமநாkh’தி: ।
0730322 நாெஸௗ விphேரா ப³ேல ஸthயmh யjhேஞேஶா யjhஞவாஹந: ॥ 73.32।
0730331 ஶிஶுshthவாmh யாசிmh phராphேதா நmh ேத³வதாய  ।
0730332 மயா ச ஸஹ ஸmhமnhthrhய பசாth³ேத³யmh thவயா phரேபா⁴ ॥ 73.33।
0730340 ph³ரேமாவாச
0730341 ப³sh பா⁴rhக³வmh phராஹ ேராத⁴ஸமnhத³ம: ॥ 73.34।
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0730350 ப³வாச
0730351 த⁴nhேயா ऽஹmh மம யjhேஞேஶா kh³’ஹமாயாதி rhதிமாnh ।
0730352ஆக³thய யாசேத கிசிthகிmh மnhthrhயமவஶிShயேத ॥ 73.35।
0730360 ph³ரேமாவாச
0730361 ஏவiµkhthவா ஸபா⁴rhேயா ऽெஸௗ ஶுkhேரண ச ேராத⁴ஸா ।
0730362 ஜகா³ம யthர விphேரnhth³ேரா வாமேநா ऽதி³திநnhத³ந: ॥ 73.36।
0730371 kh’தாஜேடா ⁴thவா ேகநாrhதி²thவmh த³chயதாmh ।
0730372 வாமேநா ऽபி ததா³ phராஹ பத³thரயதாmh ⁴வmh ॥ 73.37।
0730381 ேத³ ராேஜnhth³ர நாnhேயந காrhயமshதி த⁴ேநந கிmh ।
0730382 தேத²thkhthவா  கலஶாnhநாநாரthநவி⁴தாth ॥ 73.38।
0730391 வாதா⁴ராmh ரshkh’thய வாமநாய ⁴வmh த³ெதௗ³ ।
0730392 பயthஸு ’iµkh²ேயஷு ஶுkhேர ைசவ ேராத⁴ ॥ 73.39।
0730401 பயthஸு ேலாகநாேத²ஷு வாமநாய ⁴வmh த³ெதௗ³ ।
0730402 பயthஸு ைத³thயஸŋhேக⁴ஷு ஜயஶph³ேத³ phரவrhததி ॥ 73.40।
0730411 ஶைநsh வாமந: phராஹ shவshதி ராஜnhஸுகீ² ப⁴வ ।
0730412 ேத³ ேம ஸmhதாmh ⁴mh thபதா³மாஶு க³mhயேத ॥ 73.41।
0730421 தேத²thவாச ைத³thேயேஶா யாவthபயதி வாமநmh ।
0730422 யjhேஞேஶா யjhஞஷசnhth³ராதி³thெயௗ shதநாnhதேர ॥ 73.42।
0730431 யதா²shயாதாmh ஸுரா rhth◌⁴நி வvh’ேத⁴ விkhரமாkh’தி: ।
0730432அநnhதசாchேதா ேத³ேவா விkhராnhேதா விkhரமாkh’தி: ।
0730433 தmh th³’ShThவா ைத³thயராThphராஹ ஸபா⁴rhேயா விநயாnhவித: ॥ 73.43।
0730440 ப³வாச
0730441 khரமshவ விShே ேலாேகஶ யாவchச²khthயா ஜக³nhமய ।
0730442தmh மயா ஸுேரஶாந ஸrhவபா⁴ேவந விவkh’th ॥ 73.44।
0730450 ph³ரேமாவாச
0730451 தth³வாkhயஸமகாலmh  விShiΝ: phராஹ மஹாkhர: ॥ 73.45।
0730460 விShiΝவாச
0730461ைத³thேயவர மஹாபா³ேஹா khரShேய பய ைத³thயராTh ॥ 73.46।
0730470 ph³ரேமாவாச
0730471 ஏவmh வத³nhதmh ஸ phராஹ khரம விShே ந: ந: ॥ 73.47।
0730480 ph³ரேமாவாச
0730481rhமph’Shேட² பத³mh nhயshய ப³யjhேஞ பத³mh nhயஸth ।
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0730482 th³விதீயmh  பத³mh phராப ph³ரமேலாகmh ஸநாதநmh ॥ 73.48।
0730491 th’தீயshய பத³shயாthர shதா²நmh நாshthயஸுேரவர ।
0730492 khவ khரShேய ⁴வmh ேத³ ப³mh தmh ஹரph³ரவீth ।
0730493 விஹshய ப³ரphயாஹ ஸபா⁴rhய:ஸ kh’தாஜ: ॥ 73.49।
0730500 ப³வாச
0730501 thவயா sh’Shடmh ஜக³thஸrhவmh ந shரShடாஹmh ஸுேரவர ।
0730502 thவth³ேதா³ஷாத³lhபமப⁴வthகிmh கேரா ஜக³nhமய ॥ 73.50।
0730511 ததா²பி நாnh’தrhவmh கதா³சிth³வch ேகஶவ ।
0730512ஸthயவாkhயmh ச மாmh rhவnhமthph’Shேட² பத³mh nhயஸ ॥ 73.51।
0730520 ph³ரேமாவாச
0730521 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாmhshthரயீrhதி:ஸுராrhசித: ॥ 73.52।
0730530 ப⁴க³வாiνவாச
0730531வரmh vh’ணீShவ ப⁴th³ரmh ேத ப⁴khthயா phேதா ऽsh ைத³thயராTh ॥ 73.53।
0730540 ph³ரேமாவாச
0730541ஸ  phராஹ ஜக³nhநாத²mh ந யாேச thவாmh thவிkhரமmh ।
0730542ஸ  phராதா³thshவயmh விShiΝ: phத:ஸnhமநேஸphதmh ॥ 73.54।
0730551 ரஸாதலபதிthவmh ச பா⁴வி ேசnhth³ரபத³mh ந: ।
0730552ஆthமாதி⁴பthயmh ச ஹரவிநாஶி யேஶா வி:◌⁴ ॥ 73.55।
0730561 ஏவmh த³ththவா ப³ேல:ஸrhவmh ஸஸுதmh பா⁴rhயயாnhவிதmh ।
0730562 ரஸாதேல ஹ:shதா²phய ப³mh thவமரைவணmh ॥ 73.56।
0730571 ஶதkhரேதாshததா² phராதா³thஸுரராjhயmh யதா²ப⁴வmh ।
0730572 ஏதshnhநnhதேர தthர பத³mh phராகா³thஸுராrhசிதmh ॥ 73.57।
0730581 th³விதீயmh தthபத³mh விShே: பிrhமம மஹாமேத ।
0730582 யthபத³mh ஸமiνphராphதmh kh³’ஹmh th³’ShThவாphயசிnhதயmh ॥ 73.58।
0730591 கிmh kh’thயmh யch²ப⁴mh ேம shயாthபேத³ விShே:ஸமாக³ேத ।
0730592ஸrhவshவmh ச ஸமாேலாkhய ேரShேடா² ேம shயாthகமNhட³: ॥ 73.59।
0730601 தth³வா யthNhயதமmh த³thதmh ச thரா ।
0730602 வரmh வேரNhயmh வரத³mh வரmh ஶாnhதிகரmh பரmh ॥ 73.60।
0730611 ஶுப⁴mh ச ஶுப⁴த³mh நிthயmh ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ।
0730612 மாth’shவபmh ேலாகாநாமmh’தmh ேப⁴ஷஜmh ஶுசி ॥ 73.61।
0730621 பவிthரmh பாவநmh jhயmh jhேயShட²mh ேரShட²mh ³nhவிதmh ।
0730622shமரேத³வ ேலாகாநாmh பாவநmh கிmh iν த³rhஶநாth ॥ 73.62।
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0730631 தாth³’kh³வா ஶுசிrh⁴thவா கlhபேய ऽrhகா⁴ய ேம பி: ।
0730632இதி ஸசிnhthய தth³வா kh³’thவாrhகா⁴ய கlhபிதmh ॥ 73.63।
0730641 விShே: பாேத³  பதிதமrhக⁴வா ஸுமnhthதmh ।
0730642 தth³வா பதிதmh ேமெரௗ சrhதா⁴ vhயக³மth³⁴வmh ॥ 73.64।
0730651 rhேவ  த³ேண ைசவ பசிேம ேசாthதேர ததா² ।
0730652 த³ேண யth பதிதmh ஜடாபி: ◌⁴ ஶŋhகேரா iµேந ॥ 73.65।
0730661 ஜkh³ராஹ பசிேம யth ந: phராயாthகமNhட³mh ।
0730662 உthதேர பதிதmh யth விShiΝrhஜkh³ராஹ தjhஜலmh ॥ 73.66।
0730671 rhவshnhnh’ஷேயா ேத³வா பிதேரா ேலாகபாலகா: ।
0730672 ஜkh³’ஹு: ஶுப⁴த³mh வா தshமாchch²ேரShட²mh த³chயேத ॥ 73.67।
0730681 யா த³mh தி³ஶmh phராphதா ஆேபா ைவ ேலாகமாதர: ।
0730682 விShiΝபாத³phரஸூதாshதா ph³ரமNhயா ேலாகமாதர: ॥ 73.68।
0730691 மேஹவரஜடாஸmhshதா:² பrhவஜாதஶுேபா⁴த³யா: ।
0730692 தாஸாmh phரபா⁴வshமரthஸrhவகாமாநவாphiνயாth ॥ 73.69।
0740010 நாரத³ உவாச
0740011 கமNhட³shதி²தா ேத³வீ மேஹவரஜடாக³தா ।
0740012 தா ேத³வ யதா² மrhthயமாக³தா தth³ph³ரவீ ேம ॥ 74.1।
0740020 ph³ரேமாவாச
0740021 மேஹவரஜடாshதா² யா ஆேபா ேத³vhேயா மஹாமேத ।
0740022 தாஸாmh ச th³விவிேதா⁴ ேப⁴த³ஆஹrhrhth³வயகாரth ॥ 74.2।
0740031 ஏகாmhேஶா ph³ராமேணநாthர vhரததா³நஸமாதி⁴நா ।
0740032 ேகா³தேமந ஶிவmh jhய ஆ’ேதா ேலாகவித: ॥ 74.3।
0740041அபரsh மஹாphராjhஞ thேயண ப³யஸா ।
0740042ஆராth◌⁴ய ஶŋhகரmh ேத³வmh தேபாபி⁴rhநியைமshததா² ॥ 74.4।
0740051 ப⁴கீ³ரேத²ந ⁴ேபந ஆ’ேதா ऽmhேஶா அபரshததா² ।
0740052 ஏவmh th³ைவphயமப⁴வth³க³ŋhகா³யா iµநிஸthதம ॥ 74.5।
0740060 நாரத³ உவாச
0740061 மேஹவரஜடாshதா² யா ேஹநா ேகந ெகௗ³தம: ।
0740062ஆஹrhதா thேயபி ஆ’தா ேகந தth³வத³ ॥ 74.6।
0740070 ph³ரேமாவாச
0740071 யதா²நீதா ரா வthஸ ph³ராமேணேநதேரண வா ।
0740072 தthஸrhவmh விshதேரஹmh வதி³Shேய phதேய தவ ॥ 74.7।
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0740081 யshnhகாேல ஸுேரஶshய உமா பthnhயப⁴வthphயா ।
0740082 தshnhேநவாப⁴வth³க³ŋhகா³ phயா ஶmhேபா⁴rhமஹாமேத ॥ 74.8।
0740091 மம ேதா³ஷாபேநாதா³ய சிnhதயாந: ஶிவshததா³ ।
0740092 உமயா ஸத:மாnhேத³வீmh phேரய விேஶஷத: ॥ 74.9।
0740101 ரஸvh’thெதௗ shதி²ேதா யshமாnhநிrhமேம ரஸiµthதமmh ।
0740102 ரகthவாthphயthவாchச shthைரணthவாthபாவநthவத: ॥ 74.10।
0740121ஸrhவாph◌⁴ேயா யதி⁴கphதிrhக³ŋhகா³⁴th³th³விஜஸthதம ।
0740122ைஸேவாth³⁴தா ஜடாமாrhகா³thகshmhசிthகாரnhதேர ।
0740123ஸ  ஸŋhேகா³பயாமாஸ க³ŋhகா³mh ஶmh⁴rhஜடாக³தாmh ॥ 74.12।
0740131 ஶிரஸா ச th◌⁴’தாmh jhஞாthவா ந ஶஶாக உமா ததா³ ।
0740132 ேஸா⁴mh ph³ரமஜடாஜூேட shதி²தாmh th³’ShThவா ந: ந: ॥ 74.13।
0740141அமrhேஷண ப⁴வmh ேகா³ phேரரயshேவthயபா⁴ஷத ।
0740142ைநவாெஸௗ phைரரயchச²mh⁴ ரேகா ரஸiµthதமmh ॥ 74.14।
0740151 ஜடாshேவவ ததா³ ேத³வீmh ேகா³பாயnhதmh விmh’ய ஸா ।
0740152 விநாயகmh ஜயாmh shகnhத³mh ரேஹா வசநமph³ரவீth ॥ 74.15।
0740161ைநவாயmh thத³ேஶஶாேநா க³ŋhகா³mh thயஜதி காiµக: ।
0740162ஸாபி phயா ஶிவshயாth³ய கத²mh thயஜதி தாmh phயாmh ॥ 74.16।
0740171 ஏவmh விmh’ய ப³ஹுேஶா ெகௗ³ சாஹ விநாயகmh ॥ 74.17।
0740180 பாrhவthவாச
0740181 ந ேத³ைவrhநாஸுைரrhயைrhந th³ைத⁴rhப⁴வதாபி ச ।
0740182 ந ராஜபி⁴ரதா²nhையrhவா ந க³ŋhகா³mh thயஜதி phர: ◌⁴ ॥ 74.18।
0740191 நshதphshயா வா க³thவா மவnhதmh நேகா³thதமmh ।
0740192அத²வா ph³ராமண: Nhையshதேபாபி⁴rhஹதகlhமைஷ: ॥ 74.19।
0740201ைதrhவா ஜடாshதி²தா க³ŋhகா³ phராrhதி²தா ⁴வமாphiνயாth ॥ 74.20।
0740210 ph³ரேமாவாச
0740211 ஏதchch²thவா மாth’வாkhயmh மாதரmh phராஹ விkh◌⁴நராTh ।
0740212 ph◌⁴ராthரா shகnhேத³ந ஜயயா ஸmhமnhthrhேயஹ ச jhயேத ॥ 74.21।
0740221 தthrhேமா மshதகாth³க³ŋhகா³mh யதா² thயஜதி ேம பிதா ।
0740222 ஏதshnhநnhதேர ph³ரமnhநநாvh’Shரஜாயத ॥ 74.22।
0740231 th³விrhth³வாத³ஶ ஸமா மrhthேய ஸrhவphராணிப⁴யாவஹா ।
0740232 தேதா விநShடமப⁴வjhஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 74.23।
0740241 விநா  ெகௗ³தமmh Nhயமாரமmh ஸrhவகாமத³mh ।
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0740242shரShகாம: ரா thர shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ததா² ॥ 74.24।
0740251 kh’ேதா யjhேஞா மயா rhவmh ஸ ேத³வயஜேநா கி³: ।
0740252 மnhநாமா தthர விkh²யாதshதேதா ph³ரமகி³:ஸதா³ ॥ 74.25।
0740261 தமாthய நக³ேரShட²mh ஸrhவதா³shேத ஸ ெகௗ³தம: ।
0740262 தshயாரேம மஹாNhேய ேரShேட² ph³ரமகி³ெரௗ ஶுேப⁴ ॥ 74.26।
0740271ஆத⁴ேயா vhயாத⁴ேயா வாபி ³rhபி⁴mh வாphயவrhஷணmh ।
0740272 ப⁴யேஶாெகௗ ச தா³th³rhயmh ந யnhேத கதா³சந ॥ 74.27।
0740281 ததா³ரமmh விநாnhயthர ஹvhயmh வா கvhயேமவ ச ।
0740282 நாshதி thர ததா² தா³தா ேஹாதா யShடா தைத²வ ச ॥ 74.28।
0740291 யைத³வ ெகௗ³தேமா விphேரா த³தா³தி ச ஜுேஹாதி ச ।
0740292 தைத³வாphயயநmh shவrhேக³ஸுராமபி நாnhயத: ॥ 74.29।
0740301 ேத³வேலாேக ऽபி மrhthேய வா யேத ெகௗ³தேமா iµநி: ।
0740302 ேஹாதா தா³தா ச ேபா⁴khதா ச ஸ ஏேவதி ஜநா வி:³ ॥ 74.30।
0740311 தchch²thவா iµநய:ஸrhேவ நாநாரமநிவாந: ।
0740312 ெகௗ³தமாரமமாph’chச²nhநாக³chச²nhதshதேபாத⁴நா: ॥ 74.31।
0740321 ேதஷாmh iµநீநாmh ஸrhேவஷாமாக³தாநாmh ஸ ெகௗ³தம: ।
0740322 ஶிShயவththரவth³ப⁴khthயா பிth’வthேபாஷேகா ऽப⁴வth ॥ 74.32।
0740331 யshய யேத²phதmh காமmh யதா²ேயாkh³யmh யதா²khரமmh ।
0740332 யதா²iνபmh ஸrhேவஷாmh ஶுஷாமகேராnhiµநி: ॥ 74.33।
0740341ஆjhஞயா ெகௗ³தமshயாஸnhேநாஷth◌⁴ேயா ேலாகமாதர: ।
0740342ஆராதி⁴தா: நshேதந ph³ரமவிShiΝமேஹவரா: ॥ 74.34।
0740351 ஜாயnhேத ச தெதௗ³ஷth◌⁴ேயா யnhேத ச தைத³வ  ।
0740352ஸmhபthshயnhேத தேதா³phயnhேத ெகௗ³தமshய தேபாப³லாth ॥ 74.35।
0740361ஸrhவா:ஸmh’th³த⁴யshதshய ஸmhth◌⁴யnhேத மேநாக³தா: ।
0740362 phரthயஹmh வkhதி விநயாth³ெகௗ³தமshthவாக³தாnhiµநீnh ॥ 74.36।
0740371 thரவchசி²Shயவchைசவ phேரShயவthகரவாணி கிmh ।
0740372 பிth’வthேபாஷயாமாஸ ஸmhவthஸரக³nhப³ஹூnh ॥ 74.37।
0740381 ஏவmh வஸthஸு iµநிஷு thைரேலாkhேய kh²யாதிராரயாth ।
0740382 தேதா விநாயக: phராஹ மாதரmh ph◌⁴ராதரmh ஜயாmh ॥ 74.38।
0740390 விநாயக உவாச
0740391 ேத³வாநாmh ஸத³ேந மாதrhகீ³யேத ெகௗ³தேமா th³விஜ: ।
0740392 யnhந ஸாth◌⁴யmh ஸுரக³ணrhெகௗ³தம: kh’தவாநிதி ॥ 74.39।
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0740401 ஏவmh தmh மயா ேத³வி ph³ராமணshய தேபாப³லmh ।
0740402ஸ விphரசாலேயேத³நாmh மாதrhக³ŋhகா³mh ஜடாக³தாmh ॥ 74.40।
0740411 தபஸா வாnhயேதா வாபி ஜயிthவா thேலாசநmh ।
0740412ஸ ஏவ chயாவேயேத³நாmh ஜடாshதா²mh ேம பிth’phயாmh ॥ 74.41।
0740421 தthர நீதிrhவிதா⁴தvhயா தாmh விphேரா யாசேயth³யதா² ।
0740422 தthphரபா⁴வாthஸchch²ேரShடா² ஶிரேஸா ऽவதரthயபி ॥ 74.42।
0740430 ph³ரேமாவாச
0740431இthkhthவா மாதரmh ph◌⁴ராthரா ஜயயா ஸஹ விkh◌⁴நராTh ।
0740432 ஜகா³ம ெகௗ³தேமா யthர ph³ரமஸூthரத⁴ர: kh’ஶ: ॥ 74.43।
0740441 வஸnhகதிபயாஹ:ஸு ெகௗ³தமாரமமNhட³ேல ।
0740442 உவாச ph³ராமnhஸrhவாmhshதthர தthர ச விkh◌⁴நராTh ॥ 74.44।
0740451 க³chசா²ம:shவமதி⁴Shடா²நமாரமாணி ஶுசீநி ச ।
0740452 Shடா:shம ெகௗ³தமாnhேநந ph’chசா²ேமா ெகௗ³தமmh iµநிmh ॥ 74.45।
0740461இதி ஸmhமnhthrhய ph’chச²nhதி iµநேயா iµநிஸthதமா: ।
0740462ஸ தாnhநிவாரயாமாஸ shேநஹ³th³th◌⁴யா iµநீnhph’த²kh ॥ 74.46।
0740470 ெகௗ³தம உவாச
0740471 kh’தாஜ:ஸவிநயமாஸth◌⁴வஹ ைசவ  ।
0740472 Shமchசரணஶுஷாmh கேரா iµநிŋhக³வா: ॥ 74.47।
0740481 ஶுெஷௗ thரவnhநிthயmh மயி திShட²தி ேநாசிதmh ।
0740482 ப⁴வதாmh ⁴ேத³வாநாமாரமாnhதரேஸவநmh ॥ 74.48।
0740491இத³ேமவாரமmh Nhயmh ஸrhேவஷாதி ேம மதி: ।
0740492அலமnhேயந iµநய ஆரேமண க³ேதந வா ॥ 74.49।
0740500 ph³ரேமாவாச
0740501இதி thவா iµேநrhவாkhயmh விkh◌⁴நkh’thயமiνshமரnh ।
0740502 உவாச phராஜrh⁴thவா ph³ராமnhஸ க³தி⁴ப: ॥ 74.50।
0740510 க³தி⁴ப உவாச
0740511அnhநkhதா வயmh கிmh ேநா நிவாரயத ெகௗ³தம: ।
0740512ஸாmhநா ைநவ வயmh ஶkhதா க³nhmh shவmh shவmh நிேவஶநmh ॥ 74.51।
0740521 நாயமrhஹதி த³Nhட³mh வா உபகா th³விேஜாthதம: ।
0740522 தshமாth³³th³th◌⁴யா vhயவshயா தthஸrhைவரiνமnhயதாmh ॥ 74.52।
0740530 ph³ரேமாவாச
0740531 தத:ஸrhேவ th³விஜேரShடா:² khயதாthயiνph³வnh ।
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0740532 ஏதshய பகாராய ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 74.53।
0740541 ph³ராமநாmh ச ஸrhேவஷாmh ேரேயா யthshயாthததா² ।
0740542 ph³ராமநாmh வச: thவா ேமேந வாkhயmh க³தி⁴ப: ॥ 74.54।
0740550 விநாயக உவாச
0740551 khயேத ³ணபmh யth³ெகௗ³தமshய விேஶஷத: ॥ 74.55।
0740560 ph³ரேமாவாச
0740561அiνமாnhய th³விஜாnhஸrhவாnhந: நதா³ரதீ: ◌⁴ ।
0740562shவயmh ச ph³ராமே ⁴thவா phரணmhய ph³ராமnhந: ।
0740563 மாrhமேத shதி²ேதா விth³வாஜயாmh phராஹ க³ேணவர: ॥ 74.56।
0740570 விநாயக உவாச
0740571 யதா² நாnhேயா விஜாநீேத ததா² ஶுபா⁴நேந ।
0740572 ேகா³பதா⁴ணீ க³chச² ெகௗ³தேமா யthர திShட²தி ॥ 74.57।
0740581 ஶாnhகா²த³ விநாயாத² விகாரmh  பா⁴நி ।
0740582 kh’ேத phரஹாேர ஹுŋhகாேர phேரேத சாபி கிசந ।
0740583 பத தீ³நmh shவநmh kh’thவா ந mhயshவ ந வ ச ॥ 74.58।
0740590 ph³ரேமாவாச
0740591 ததா² சகார விஜயா விkh◌⁴ேநவரமேத shதி²தா ।
0740592 யthராth³ெகௗ³தேமா விphேரா ஜயா ேகா³பதா⁴ணீ ॥ 74.59।
0740601 ஜகா³ம ஶாnhகா²த³nhதீ தாmh த³த³rhஶ ஸ ெகௗ³தம: ।
0740602 கா³mh th³’ShThவா விkh’தாmh விphரshதாmh th’ேணந nhயவாரயth ॥ 74.60।
0740611 நிவாrhயமா ஸா ேதந shவநmh kh’thவா பபாத ெகௗ:³ ।
0740612 தshயாmh  பதிதாயாmh ச ஹாஹாகாேரா மஹாந⁴th ॥ 74.61।
0740621shவநmh thவா ச th³’ShThவா ச ெகௗ³தமshய விேசShதmh ।
0740622 vhயதி²தா ph³ராம: phராஹுrhவிkh◌⁴நராஜரshkh’தா: ॥ 74.62।
0740630 ph³ராம ஊ:
0740631இேதா க³chசா²மேஹ ஸrhேவ ந shதா²தvhயmh தவாரேம ।
0740632 thரவthேபாதா:ஸrhேவ ph’Shேடா ऽ iµநிŋhக³வ ॥ 74.63।
0740640 ph³ரேமாவாச
0740641இதி thவா iµநிrhவாkhயmh விphராmh க³chச²தாmh ததா³ ।
0740642 வjhராஹத இவாthஸ விphராmh ரேதா ऽபதth ॥ 74.64।
0740651 தrhph³ராம:ஸrhேவ பேயமாmh பதிதாmh ⁴வி ।
0740652 th³ராmh மாதரmh ேத³வீmh ஜக³தாmh பாவநீmh phயாmh ॥ 74.65।
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0740661 தீrhத²ேத³வshவபிNhயாமshயாmh க³வி விேத⁴rhப³லாth ।
0740662 பதிதாயாmh iµநிேரShட² க³nhதvhயமவஶிShயேத ॥ 74.66।
0740671 சீrhணmh vhரதmh யmh யாதி யதா² வாஸshthவதா³ரேம ।
0740672 வயmh நாnhயத⁴நா ph³ரமnhேகவலmh  தேபாத⁴நா: ॥ 74.67।
0740680 ph³ரேமாவாச
0740681 விphராmh ரத:shதி²thவா விநீத: phராஹ ெகௗ³தம: ॥ 74.68।
0740690 ெகௗ³தம உவாச
0740691 ப⁴வnhத ஏவ ஶரணmh தmh மாmh கrhமrhஹத² ॥ 74.69।
0740700 ph³ரேமாவாச
0740701 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhவிkh◌⁴நராTh³ph³ராமணrhvh’த: ॥ 74.70।
0740710 விkh◌⁴நராஜ உவாச
0740711ைநேவயmh mhயேத தthர ைநவ வதி தthர கிmh ।
0740712 வதா³ேமா ऽshnhஸுஸnhதி³kh³ேத⁴ நிShkh’திmh க³திேமவ வா ॥ 74.71।
0740720 ெகௗ³தம உவாச
0740721 கத²iµthதா²shயதீயmh ெகௗ³ரத² சாshmhச நிShkh’திmh ।
0740722 வkhமrhஹத² தthஸrhவmh கShேய ऽஹமஸmhஶயmh ॥ 74.72।
0740730 ph³ராம ஊ:
0740731ஸrhேவஷாmh ச மேதநாயmh வதி³Shயதி ச ³th³தி⁴மாnh ।
0740732 ஏதth³வாkhயமதா²shமாகmh phரமாணmh தவ ெகௗ³தம ॥ 74.73।
0740740 ph³ரேமாவாச
0740741 ph³ராமண: phேரrhயமாே ऽெஸௗ ெகௗ³தேமந ப³யஸா ।
0740742 விkh◌⁴நkh’th³ph³ரமவஷா phராஹ ஸrhவாநித³mh வச: ॥ 74.74।
0740750 விkh◌⁴நராஜ உவாச
0740751ஸrhேவஷாmh ச மேதநாஹmh வதி³Shயா யதா²rhத²வth ।
0740752அiνமnhயnh iµநேயா மth³வாkhயmh ெகௗ³தேமா ऽபி ச ॥ 74.75।
0740761 மேஹவரஜடாஜூேட ph³ரமே ऽvhயkhதஜnhமந: ।
0740762 கமNhட³shதி²தmh வா திShட²தீதி  ஶும ॥ 74.76।
0740771 ததா³நயshவ தரஸா தபஸா நியேமந ச ।
0740772 ேதநாபி⁴ச கா³ேமதாmh ப⁴க³வnh⁴வமாதாmh ।
0740773 தேதா வthshயாமேஹ ஸrhேவ rhவவthதவ ேவமநி ॥ 74.77।
0740780 ph³ரேமாவாச
0740781இthkhதவதி விphேரnhth³ேர ph³ராமநாmh ச ஸmhஸதி³ ।
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0740782 தthராபதthShபvh’Shrhஜயஶph³ேதா³ vhயவrhத⁴த ।
0740783 தத: kh’தாஜrhநmhேரா ெகௗ³தேமா வாkhயமph³ரவீth ॥ 74.78।
0740790 ெகௗ³தம உவாச
0740791 தபஸாkh³நிphரஸாேத³ந ேத³வph³ரமphரஸாத³த: ।
0740792 ப⁴வதாmh ச phரஸாேத³ந மthஸŋhகlhேபா ऽiνth◌⁴யதாmh ॥ 74.79।
0740800 ph³ரேமாவாச
0740801 ஏவமshthவிதி தmh விphரா ஆph’chச²nhiµநிŋhக³வmh ।
0740802shவாநி shதா²நாநி ேத ஜkh³iµ:ஸmh’th³தா⁴nhயnhநவாபி: ◌⁴ ॥ 74.80।
0740811 யாேதஷு ேதஷு விphேரஷு ph◌⁴ராthரா ஸஹ க³ேணவர: ।
0740812 ஜயயா ஸஹ ஸுphத: kh’தkh’thேயா nhயவrhதத ॥ 74.81।
0740821 க³ேதஷு ph³ரமvh’nhேத³ஷு க³ேணேஶ ச க³ேத ததா² ।
0740822 ெகௗ³தேமா ऽபி iµநிேரShட²shதபஸா ஹதகlhமஷ: ॥ 74.82।
0740831 th◌⁴யாயmhshதத³rhத²mh ஸ iµநி: கித³mh மம ஸmhshதி²தmh ।
0740832இthேயவmh ப³ஹுேஶா th◌⁴யாயmhjhஞாேநந jhஞாதவாnhth³விஜ ॥ 74.83।
0740841 நிசிthய ேத³வகாrhயாrhத²மாthமந: கிlhபி³ஷாmh க³திmh ।
0740842 ேலாகாநாiµபகாரmh ச ஶmhேபா: ◌⁴ phணநேமவ ச ॥ 74.84।
0740851 உமாயா: phணநmh சாபி க³ŋhகா³நயநேமவ ச ।
0740852ஸrhவmh ேரயshகரmh மnhேய மயி ைநவ ச கிlhபி³ஷmh ॥ 74.85।
0740861இthேயவmh மநஸா th◌⁴யாயnhஸுphேதா ऽ⁴th³th³விேஜாthதம: ।
0740862ஆராth◌⁴ய ஜக³தாஶmh thேநthரmh vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ॥ 74.86।
0740871ஆநயிShேய ஸchch²ேரShடா²mh phதா ऽsh கி³ஜா மம ।
0740872ஸபthநீ ஜக³த³mhபா³யா மேஹவரஜடாshதி²தா ॥ 74.87।
0740881 ஏவmh  ஸŋhகlhphய iµநிphரவீர: ।
0740882ஸ ெகௗ³தேமா ph³ரமகி³ேரrhஜகா³ம ।
0740883ைகலாஸமாதி⁴Sh²தiµkh³ரத⁴nhவநா ।
0740884ஸுராrhசிதmh phயயா ph³ரமvh’nhைத:³ ॥ 74.88।
0750010 நாரத³ உவாச
0750011ைகலாஸஶிக²ரmh க³thவா ெகௗ³தேமா ப⁴க³வாnh’: ।
0750012 கிmh சகார தேபா வாபி காmh சkhேர shதிiµthதமாmh ॥ 75.1।
0750020 ph³ரேமாவாச
0750021 கி³mh க³thவா தேதா வthஸ வாசmh ஸmhயmhய ெகௗ³தம: ।
0750022ஆshதீrhய ஸ ஶாnhphராjhஞ:ைகலாேஸ பrhவேதாthதேம ॥ 75.2।
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0750031 உபவிய ஶுசிrh⁴thவா shேதாthரmh ேசத³mh தேதா ஜெகௗ³ ।
0750032அபதthShபvh’Shச shயமாேந மேஹவேர ॥ 75.3।
0750040 ெகௗ³தம உவாச
0750041 ேபா⁴கா³rhதி²நாmh ேபா⁴க³மபீ⁴phதmh ச ।
0750042 தா³mh மஹாnhthயShடவmh த⁴thேத ।
0750043 ேஸாேமா ஜநாநாmh ³ணவnhதி நிthயmh ।
0750044 ேத³வmh மஹாேத³வதி shவnhதி ॥ 75.4।
0750051 கrhmh shவகீையrhவிஷைய:ஸுகா²நி ।
0750052 ப⁴rhmh ஸமshதmh ஸசராசரmh ச ।
0750053ஸmhபthதேய யshய விvh’th³த⁴ேய ச ।
0750054 மமயmh பதீவரshய ॥ 75.5।
0750061sh’Shேட:shதி²ேத:ஸmhஹரய ⁴ேமrh ।
0750062ஆதா⁴ரமாதா⁴மபாmh shவபmh ।
0750063 ேப⁴ேஜ ஶிவ: ஶாnhததiνrhஜநாநாmh ।
0750064ஸுகா²ய த⁴rhமாய ஜக³thphரதிSh²தmh ॥ 75.6।
0750071 காலvhயவshதா²mh அmh’தshரவmh ச ।
0750072 வshதி²திmh sh’Shமேதா² விநாஶநmh ।
0750073iµத³mh phரஜாநாmh ஸுக²iµnhநதிmh ச ।
0750074 சkhேர ऽrhகசnhth³ராkh³நிமயmh ஶரmh ॥ 75.7।
0750081 vh’th³தி⁴mh க³திmh ஶkhதிமதா²ராணி ।
0750082 வvhயவshதா²mh iµத³மphயேநகாmh ।
0750083shரShmh kh’தmh வாதீஶபmh ।
0750084 thவmh ேவth நmh ப⁴க³வnhப⁴வnhதmh ॥ 75.8।
0750091 ேப⁴ைத³rhவிநா ைநவ kh’திrhந த⁴rhேமா ।
0750092 நாthயமnhயnhந தி³ேஶா ऽnhதmh ।
0750093 th³யாவாph’தி²vhெயௗ ந ச ⁴khதிiµkhதீ ।
0750094 தshமாதி³த³mh vhேயாமவshதேவஶ ॥ 75.9।
0750101 த⁴rhமmh vhயவshதா²பயிmh vhயவshய ।
0750102 ’khஸாமஶாshthராணி யஜுச ஶாகா:² ।
0750103 ேலாேக ச கா³தா:²shmh’தய: ராணmh ।
0750104இthயாதி³ஶph³தா³thமகதாiµைபதி ॥ 75.10।
0750111 யShடா khரrhயாnhயபி ஸாத⁴நாநி ।
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0750112 ’thவிkhphரேத³ஶmh ப²லேத³ஶகாலா: ।
0750113 thவேமவ ஶmhேபா⁴ பரமாrhத²தththவmh ।
0750114 வத³nhதி யjhஞாŋhக³மயmh வshேத ॥ 75.11।
0750121 கrhதா phரதா³தா phரதி: ◌⁴ phரதா³நmh ।
0750122ஸrhவjhஞஸா ஷ: பரச ।
0750123 phரthயாthம⁴த: பரமாrhத²பsh ।
0750124 thவேமவ ஸrhவmh கிiµ வாkh³விலாைஸ: ॥ 75.12।
0750131 ந ேவத³ஶாshthைரrh³பி: ◌⁴ phரதி³Shேடா ।
0750132 ந நா ³th³th◌⁴யாதி³பி⁴ரphரth◌⁴’Shய: ।
0750133அேஜா ऽphரேமய: ஶிவஶph³த³வாchயsh ।
0750134 thவமshதி ஸthயmh ப⁴க³வnhநமshேத ॥ 75.13।
0750141ஆthைமகதாmh shவphரkh’திmh கதா³சிth³ ।
0750142 ஐchசி²வ:ஸmhபதி³யmh மேமதி ।
0750143 ph’த²khதைத³வாப⁴வத³phரதrhkhய- ।
0750144அசிnhthயphரபா⁴ேவா ப³ஹுவிவrhதி: ॥ 75.14।
0750151 பா⁴ேவ ऽபி⁴vh’th³தா⁴ ச ப⁴ேவ ப⁴ேவ ச ।
0750152shவகாரணmh காரணமாshதி²தா ச ।
0750153 நிthயா ஶிவா ஸrhவஸுல வா ।
0750154 வில விவகரshய ஶkhதி: ॥ 75.15।
0750161 உthபாத³நmh ஸmhshதி²திரnhநvh’th³தி⁴- ।
0750162லயா:ஸதாmh யthர ஸநாதநாshேத ।
0750163 ஏைகவ rhதிrhந ஸமshதி கிசிth³ ।
0750164அஸாth◌⁴யமshயா த³யிதா ஹரshய ॥ 75.16।
0750171 யத³rhத²மnhநாநி த⁴நாநி வா ।
0750172 யchச²nhதி rhவnhதி தபாmh த⁴rhமாnh ।
0750173ஸாபீயமmhபா³ ஜக³ேதா ஜநிth ।
0750174 phயா  ேஸாமshய மஹாஸுகீrhதி: ॥ 75.17।
0750181 யதீ³தmh காŋhதி வாஸேவா ऽபி ।
0750182 யnhநாமேதா மŋhக³ளமாphiνயாchச ।
0750183 யா vhயாphய விவmh விமகேராதி ।
0750184 ேஸாமா ஸதா³ ேஸாமஸமாநபா ॥ 75.18।
0750191 ph³ரமாதி³வshய சராசரshய ।
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0750192 ³th³th◌⁴யைசதnhயமந:ஸுகா²நி ।
0750193 யshயா: phரஸாதா³thப²லவnhதி நிthயmh ।
0750194 வாகீ³வ ேலாக³ேரா:ஸுரmhயா ॥ 75.19।
0750201 சrhiµக²shயாபி மேநா மநmh ।
0750202 கிமnhயஜnhேதாதி சிnhthய மாதா ।
0750203 க³ŋhகா³வதாரmh விவிைத⁴பாைய: ।
0750204ஸrhவmh ஜக³thபாவயிmh சகார ॥ 75.20।
0750211 தீ:ஸமாலய ஹரphர⁴thவmh ।
0750212 விவshய ேலாக:ஸகல: phரமாண: ।
0750213 kh’thவா ச த⁴rhமாnh³⁴ேஜ ச ேபா⁴கா³nh ।
0750214 வி⁴திேரஷா  ஸதா³ஶிவshய ॥ 75.21।
0750221 காrhயkhயாகாரகஸாத⁴நாநாmh ।
0750222 ேவேதா³தி³தாநாமத² ெலௗகிகாநாmh ।
0750223 யthஸாth◌⁴யiµthkh’Shடதமmh phயmh ச ।
0750224 phேராkhதா ச ஸா th³தி⁴ரநாதி³கrh: ॥ 75.22।
0750231 th◌⁴யாthவா வரmh ph³ரம பரmh phரதா⁴நmh ।
0750232 யthஸார⁴தmh ய³பாதvhயmh ।
0750233 யthphராphய iµkhதா ந நrhப⁴வnhதி ।
0750234ஸth³ேயாகி³ேநா iµkhதிமாபதி:ஸ: ॥ 75.23।
0750241 யதா² யதா² ஶmh⁴ரேமயமாயா- ।
0750242பாணி த⁴thேத ஜக³ேதா தாய ।
0750243 தth³ேயாக³ேயாkh³யாநி தைத²வ த⁴thேஸ ।
0750244 பதிvhரதாthவmh thவயி மாதேரவmh ॥ 75.24।
0750250 ph³ரேமாவாச
0750251இthேயவmh shவதshதshய ரshதாth³vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ।
0750252 உமயா ஸத:மாnhக³ேணஶாதி³க³ணrhvh’த: ॥ 75.25।
0750261ஸாாதா³க³thய தmh ஶmh:◌⁴ phரஸnhேநா வாkhயமph³ரவீth ॥ 75.26।
0750270 ஶிவ உவாச
0750271 கிmh ேத ெகௗ³தம தா³shயா ப⁴khதிshேதாthரvhரைத: ஶுைப: ◌⁴ ।
0750272 பShேடா ऽsh யாசshவ ேத³வாநாமபி ³Shகரmh ॥ 75.27।
0750280 ph³ரேமாவாச
0750281இதி thவா ஜக³nhrhேதrhவாkhயmh வாkhயவிஶாரத:³ ।
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0750282ஹrhஷபா³Shபபதாŋhேகா³ ெகௗ³தம: பrhயசிnhதயth ॥ 75.28।
0750291அேஹா ைத³வமேஹா த⁴rhேமா யேஹா ைவ விphரஜநmh ।
0750292அேஹா ேலாகக³திசிthரா அேஹா தா⁴தrhநேமா ऽsh ேத ॥ 75.29।
0750300 ெகௗ³தம உவாச
0750301 ஜடாshதி²தாmh ஶுபா⁴mh க³ŋhகா³mh ேத³ ேம thத³ஶாrhசித ।
0750302 யதி³ Shேடா ऽ ேத³ேவஶ thரயீதா⁴ம நேமா ऽsh ேத ॥ 75.30।
0750310 ஈவர உவாச
0750311 thரயாiµபகாராrhத²mh ேலாகாநாmh யாசிதmh thவயா ।
0750312ஆthமநshபகாராய தth³யாசshவாேதாப⁴ய: ॥ 75.31।
0750320 ெகௗ³தம உவாச
0750321shேதாthேரேநந ேய ப⁴khதாshthவாmh ச ேத³வீmh shவnhதி ைவ ।
0750322ஸrhவகாமஸmh’th³தா: ◌⁴ shேரதth³தி⁴ வரயாmhயஹmh ॥ 75.32।
0750330 ph³ரேமாவாச
0750331 ஏவமshthவிதி ேத³ேவஶ: பShேடா ऽph³ரவீth³வச: ।
0750332அnhயாநபி வராnhமthேதா யாசshவ விக³தjhவர: ॥ 75.33।
0750341 ஏவiµkhதsh ஹrhேஷண ெகௗ³தம: phராஹ ஶŋhகரmh ॥ 75.34।
0750350 ெகௗ³தம உவாச
0750351இமாmh ேத³வீmh ஜடாஸmhshதா²mh பாவநீmh ேலாகபாவநீmh ।
0750352 தவ phயாmh ஜக³nhநாத² உthsh’ஜ ph³ரமே கி³ெரௗ ॥ 75.35।
0750361ஸrhவாஸாmh தீrhத²⁴தா  யாவth³க³chச²தி ஸாக³ரmh ।
0750362 ph³ரமஹthயாதி³பாபாநி மேநாவாkhகாயிகாநி ச ॥ 75.36।
0750371shநாநமாthேரண ஸrhவாணி விலயmh யாnh ஶŋhகர ।
0750372 சnhth³ரஸூrhேயாபராேக³ ச அயேந விஷுேவ ததா² ॥ 75.37।
0750381ஸŋhkhராnhெதௗ ைவth◌⁴’ெதௗ Nhய-தீrhேத²Shவnhேயஷு யthப²லmh ।
0750382அshயாsh shமரேத³வ தthNhயmh ஜாயதாmh ஹர ॥ 75.38।
0750391 லாkh◌⁴யmh kh’ேத தப: phேராkhதmh thேரதாயாmh யjhஞகrhம ச ।
0750392 th³வாபேர யjhஞதா³ேந ச தா³நேமவ கெலௗ ேக³ ॥ 75.39।
0750401 க³த⁴rhமாச ேய ஸrhேவ ேத³ஶத⁴rhமாshதைத²வ ச ।
0750402 ேத³ஶகாலாதி³ஸmhேயாேக³ ேயா த⁴rhேமா யthர ஶshயேத ॥ 75.40।
0750411 யத³nhயthர kh’தmh Nhயmh shநாநதா³நாதி³ஸmhயைம: ।
0750412அshயாsh shமரேத³வ தthNhயmh ஜாயதாmh ஹர ॥ 75.41।
0750421 யthர யthர thவியmh யாதி யாவthஸாக³ரகா³நீ ।
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0750422 தthர தthர thவயா பா⁴vhயேமஷ சாsh வேரா வர: ॥ 75.42।
0750431 ேயாஜநாநாmh ப  த³ஶ யாவchச ஸŋhkh²யயா ।
0750432 தத³nhதரphரவிShடாநாmh மஹாபாதகிநாமபி ॥ 75.43।
0750441 தthபிth’mh ச ேதஷாmh ச shநாநாயாக³chச²தாmh ஶிவ ।
0750442shநாேந சாphயnhதேர mh’thேயாrhiµkhதிபா⁴ேஜா ப⁴வnh ைவ ॥ 75.44।
0750451 ஏகத:ஸrhவதீrhதா²நி shவrhக³மrhthயரஸாதேல ।
0750452 ஏஷா ேதph◌⁴ேயா விஶிShடா  அலmh ஶmhேபா⁴ நேமா ऽsh ேத ॥ 75.45।
0750460 ph³ரேமாவாச
0750461 தth³ெகௗ³தமவச: thவா ததா²shthவிthயph³ரவீchசி²வ: ।
0750462அshயா: பரதரmh தீrhத²mh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ॥ 75.46।
0750471ஸthயmh ஸthயmh ந:ஸthயmh ேவேத³ ச பநிSh²தmh ।
0750472ஸrhேவஷாmh ெகௗ³த Nhயா இthkhthவாnhதரதீ⁴யத ॥ 75.47।
0750481 தேதா க³ேத ப⁴க³வதி ேலாகேத ।
0750482 ததா³jhஞயா rhணப³ல:ஸ ெகௗ³தம: ।
0750483 ஜடாmh ஸமாதா³ய ஸth³வராmh தாmh ।
0750484ஸுைரrhvh’ேதா ph³ரமகி³mh விேவஶ ॥ 75.48।
0750491 ததsh ெகௗ³தேம phராphேத ஜடாமாதா³ய நாரத³ ।
0750492 Shபvh’Shர⁴thதthர ஸமாஜkh³iµ:ஸுேரவரா: ॥ 75.49।
0750501 ’ஷயச மஹாபா⁴கா³ ph³ராம:thயாshததா² ।
0750502 ஜயஶph³ேத³ந தmh விphரmh ஜயnhேதா iµதா³nhவிதா: ॥ 75.50।
0760010 நாரத³ உவாச
0760011 மேஹவரஜடாஜுடாth³க³ŋhகா³மாதா³ய ெகௗ³தம: ।
0760012ஆக³thய ph³ரமண: Nhேய தத: கிமகேராth³கி³ெரௗ ॥ 76.1।
0760020 ph³ரேமாவாச
0760021ஆதா³ய ெகௗ³தேமா க³ŋhகா³mh ஶுசி: phரயதமாநஸ: ।
0760022 ேதா ேத³வக³nhத⁴rhைவshததா² கி³நிவாபி: ◌⁴ ॥ 76.2।
0760031 கி³ேரrhrhth◌⁴நி ஜடாmh shதா²phய shமரnhேத³வmh thேலாசநmh ।
0760032 உவாச phராஜrh⁴thவா க³ŋhகா³mh ஸ th³விஜஸthதம: ॥ 76.3।
0760040 ெகௗ³தம உவாச
0760041 thேலாசநஜேடாth³⁴ேத ஸrhவகாமphரதா³யிநி ।
0760042மshவ மாத: ஶாnhதா ஸுக²mh யா தmh  ॥ 76.4।
0760050 ph³ரேமாவாச
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0760051 ஏவiµkhதா ெகௗ³தேமந க³ŋhகா³ phேராவாச ெகௗ³தமmh ।
0760052 தி³vhயபத⁴ரா ேத³வீ தி³vhயshரக³iνேலபநா ॥ 76.5।
0760060 க³ŋhேகா³வாச
0760061 க³chேச²யmh ேத³வஸத³நமத²வாபி கமNhட³mh ।
0760062 ரஸாதலmh வா க³chேச²யmh ஜாதshthவmh ஸthயவாக³ ॥ 76.6।
0760070 ெகௗ³தம உவாச
0760071 thரயாiµபகாராrhத²mh ேலாகாநாmh யாசிதா மயா ।
0760072 ஶmh⁴நா ச ததா² த³thதா ேத³வி தnhநாnhயதா² ப⁴ேவth ॥ 76.7।
0760080 ph³ரேமாவாச
0760081 தth³ெகௗ³தமவச: thவா க³ŋhகா³ ேமேந th³விேஜதmh ।
0760082 thேரதா⁴thமாநmh விப⁴jhயாத²shவrhக³மrhthயரஸாதேல ॥ 76.8।
0760091shவrhேக³ சrhதா⁴ vhயக³மthஸphததா⁴ மrhthயமNhட³ேல ।
0760092 ரஸாதேல சrhைத⁴வ ைஸவmh பசத³ஶாkh’தி: ॥ 76.9।
0760101ஸrhவthர ஸrhவ⁴ைதவ ஸrhவபாபவிநாஶிநீ ।
0760102ஸrhவகாமphரதா³ நிthயmh ைஸவ ேவேத³ phரகீ³யேத ॥ 76.10।
0760111 மrhthயா மrhthயக³தாேமவ பயnhதி ந தலmh க³தாmh ।
0760112ைநவ shவrhக³க³தாmh மrhthயா: பயnhthயjhஞாந³th³த⁴ய: ॥ 76.11।
0760121 யாவthஸாக³ரகா³ ேத³வீ தாவth³ேத³வமயீ shmh’தா ।
0760122 உthsh’Shடா ெகௗ³தேமைநவ phராயாthrhவாrhணவmh phரதி ॥ 76.12।
0760131 தேதா ேத³வrhபி⁴rhஜுShடாmh மாதரmh ஜக³த: ஶுபா⁴mh ।
0760132 ெகௗ³தேமா iµநிஶாrh³ல: phரத³ணமதா²கேராth ॥ 76.13।
0760141 thேலாசநmh ஸுேரஶாநmh phரத²மmh jhய ெகௗ³தம: ।
0760142 உப⁴ேயாshதீரேயா:shநாநmh கேராதி த³ேத⁴ மதிmh ॥ 76.14।
0760151shmh’தமாthரshததா³ தthராவிராthகrhணவ: ।
0760152 தthர shநாநmh கத²mh th◌⁴ேயதி³thேயவmh ஶrhவமph³ரவீth ॥ 76.15।
0760161 kh’தாஜேடா ⁴thவா ப⁴khதிநmhரshthேலாசநmh ॥ 76.16।
0760170 ெகௗ³தம உவாச
0760171 ேத³வேத³வ மேஹஶாந தீrhத²shநாநவிதி⁴mh மம ।
0760172 ph³ ஸmhயŋhமேஹஶாந ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 76.17।
0760180 ஶிவ உவாச
0760181 மஹrhேஷ ஶ ◌்’iΝஸrhவmh ச விதி⁴mh ேகா³தா³வப⁴வmh ।
0760182 rhவmh நாnhதீ³iµக²mh kh’thவா ேத³ஹஶுth³தி⁴mh விதா⁴ய ச ॥ 76.18।
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0760191 ph³ராமnhேபா⁴ஜயிthவா ச ேதஷாமாjhஞாmh phரkh³’ய ச ।
0760192 ph³ரமசrhேயண க³chச²nhதி பதிதாலாபவrhதா: ॥ 76.19।
0760201 யshய ஹshெதௗ ச பாெதௗ³ ச மநைசவ ஸுஸmhயதmh ।
0760202 விth³யா தபச கீrhதிச ஸ தீrhத²ப²லமiνேத ॥ 76.20।
0760211 பா⁴வ³Shmh பthயjhய shவத⁴rhமபநிSh²த: ।
0760212 ராnhதஸmhவாஹநmh rhவnhத³th³யாத³nhநmh யேதா²சிதmh ॥ 76.21।
0760221அகிசேநph◌⁴ய:ஸா⁴ph◌⁴ேயா த³th³யாth³வshthராணி கmhப³லாnh ।
0760222 ஶ ◌்’Nhவnhஹகதா²mh தி³vhயாmh ததா² க³ŋhகா³ஸiµth³ப⁴வாmh ।
0760223அேநந விதி⁴நா க³chச²nhஸmhயkhதீrhத²ப²லmh லேப⁴th ॥ 76.22।
0770010 ph³ரேமாவாச
0770011 thrhயmhப³கச இதி phராஹ ெகௗ³தமmh iµநிபி⁴rhvh’தmh ॥ 77.1।
0770020 ஶிவ உவாச
0770021 th³விஹshதமாthேர தீrhதா²நி ஸmhப⁴விShயnhதி ெகௗ³தம ।
0770022ஸrhவthராஹmh ஸnhநித:ஸrhவகாமphரத³shததா² ॥ 77.2।
0770030 ph³ரேமாவாச
0770031 க³ŋhகா³th³வாேர phரயாேக³ ச ததா²ஸாக³ரஸŋhக³ேம ।
0770032 ஏேதஷு Nhயதா³ mhஸாmh iµkhதிதா³ஸா ப⁴கீ³ரதீ² ॥ 77.3।
0770041 நrhமதா³  ஸchch²ேரShடா² பrhவேத ऽமரகNhடேக ।
0770042 யiµநா ஸŋhக³தா தthர phரபா⁴ேஸ  ஸரshவதீ ॥ 77.4।
0770051 kh’Sh பீ⁴மரதீ²ைசவ ŋhக³ப⁴th³ரா  நாரத³ ।
0770052 திsh’mh ஸŋhக³ேமா யthர தthதீrhத²mh iµkhதித³mh nh’mh ॥ 77.5।
0770061 பேயாஉShணீ ஸŋhக³தா யthர தthரthயா தchச iµkhதித³mh ।
0770062இயmh  ெகௗ³த வthஸ யthர khவாபி மமாjhஞயா ॥ 77.6।
0770071ஸrhேவஷாmh ஸrhவதா³ nh’mh shநாநாnhiµkhதிmh phரதா³shயதி ।
0770072 கிசிthகாேல Nhயதமmh கிசிthதீrhத²mh ஸுராக³ேம ॥ 77.7।
0770081ஸrhேவஷாmh ஸrhவதா³ தீrhத²mh ெகௗ³த நாthர ஸmhஶய: ।
0770082 திshர: ேகாThேயா ऽrhத⁴ேகா ச ேயாஜநாநாmh ஶதth³வேய ॥ 77.8।
0770091 தீrhதா²நி iµநிஶாrh³ல ஸmhப⁴விShயnhதி ெகௗ³தம ।
0770092இயmh மாேஹவ க³ŋhகா³ ெகௗ³த ைவShணவீதி ச ॥ 77.9।
0770101 ph³ரா ேகா³தா³வ நnhதா³ஸுநnhதா³ காமதா³யிநீ ।
0770102 ph³ரமேதஜ:ஸமாநீதா ஸrhவபாபphரஶநீ ॥ 77.10।
0770111shமரேத³வ பாெபௗக⁴-ஹnhth மம ஸதா³ phயா ।
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0770112 பசாநாமபி ⁴தாநாமாப: ேரShட²thவமாக³தா: ॥ 77.11।
0770121 தthராபி தீrhத²⁴தாsh தshமாதா³ப: பரா:shmh’தா: ।
0770122 தாஸாmh பா⁴கீ³ரதீ² ேரShடா² தாph◌⁴ேயா ऽபி ெகௗ³த ததா² ॥ 77.12।
0770131ஆநீதா ஸஜடா க³ŋhகா³அshயா நாnhயch²பா⁴வஹmh ।
0770132shவrhேக³ ⁴வி தேல வாபி தீrhத²mh ஸrhவாrhத²த³mh iµேந ॥ 77.13।
0770140 ph³ரேமாவாச
0770141இthேயதthகதி²தmh thர ெகௗ³தமாய மஹாthமேந ।
0770142ஸாாth³த⁴ேரண Shேடந மயா தவ நிேவதி³தmh ॥ 77.14।
0770151 ஏவmh ஸா ெகௗ³த க³ŋhகா³ஸrhேவph◌⁴ேயா ऽphயதி⁴கா மதா ।
0770152 தthshவபmh ச கதி²தmh ேதா ऽnhயா ரவணshph’ஹா ॥ 77.15।
0780010 நாரத³ உவாச
0780011 th³விவிதா⁴ ைஸவ க³தி³தா ஏகாபி ஸுரஸthதம ।
0780012 ஏேகா ேப⁴த³sh கதி²ேதா ph³ராமேணநா’ேதா யத: ॥ 78.1।
0780021thேயபேரா ऽphயmhேஶா ஜடாshேவவ vhயவshதி²த: ।
0780022 ப⁴வshய ேத³வேத³வshய ஆ’தshதth³வத³shவ ேம ॥ 78.2।
0780030 ph³ரேமாவாச
0780031ைவவshவதாnhவேய ஜாத இவாலஸmhப⁴வ: ।
0780032 ரா ைவ ஸக³ேரா நாம ராஜாத³திதா⁴rhக: ॥ 78.3।
0780041 யjhவா தா³நபேரா நிthயmh த⁴rhமாசாரவிசாரவாnh ।
0780042 தshய பா⁴rhயாth³வயmh சாthபதிப⁴khதிபராயணmh ॥ 78.4।
0780051 தshய ைவ ஸnhததிrhநா⁴தி³தி சிnhதாபேரா ऽப⁴வth ।
0780052 வShட²mh kh³’ஹமாஹூய ஸmhjhய விதி⁴வthதத: ॥ 78.5।
0780061 உவாச வசநmh ராஜா ஸnhதேத: காரணmh phரதி ।
0780062இதி தth³வசநmh thவா th◌⁴யாthவா ராஜாநமph³ரவீth ॥ 78.6।
0780070 வShட² உவாச
0780071ஸபthநீக:ஸதா³ ராஜnhnh’ஜாபேரா ப⁴வ ॥ 78.7।
0780080 ph³ரேமாவாச
0780081இthkhthவா ஸ iµநிrhவிphர யதா²shதா²நmh ஜகா³ம ஹ ।
0780082 ஏகதா³ தshய ராஜrhேஷrhkh³’ஹமாகா³thதேபாநிதி: ◌⁴ ॥ 78.8।
0780091 தshயrhேஷ: ஜநmh சkhேர ஸ ஸnhShேடா ऽph³ரவீth³வசmh ।
0780092 வரmh ph³ மஹாபா⁴ேக³thkhேத thராnhஸ சாvh’ேth ॥ 78.9।
0780101ஸ iµநி: phராஹ ராஜாநேமகshயாmh வmhஶதா⁴ரக: ।
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0780102 thேரா ⁴யாthததா²nhயshயாmh ஷShஸாஹshரகmh ஸுதா: ॥ 78.10।
0780111 வரmh த³ththவா iµெநௗ யாேத thரா ஜாதா:ஸஹshரஶ: ।
0780112ஸ யjhஞாnhஸுப³ஹூmhசkhேர ஹயேமதா⁴nhஸுத³nh ॥ 78.11।
0780121 ஏகshnhஹயேமேத⁴ ைவ தீ³ேதா விதி⁴வnhnh’ப: ।
0780122 thராnhnhயேயாஜயth³ராஜா ஸைஸnhயாnhஹயரேண ॥ 78.12।
0780131 khவசித³nhதரமாஸாth³ய ஹயmh ஜேர ஶதkhர: ।
0780132 மாrhக³மாச ேத thரா ைநவாபயnhஹயmh ததா³ ॥ 78.13।
0780141ஸஹshராmh ததா²ஷShrhநாநாth³த⁴விஶாரதா:³ ।
0780142 ேதஷு பயthஸு ராmh thேரஷு ஸக³ரshய  ॥ 78.14।
0780151 phேராதmh தth³த⁴யmh நீthவா ேத ரஸாதலமாக³மnh ।
0780152 ராஸாnhமாயயா khதாnhைநவாபயnhத ஸாக³ரா: ॥ 78.15।
0780161 ந th³’ShThவா ேத ஹயmh thரா:ஸக³ரshய ப³யஸ: ।
0780162இதேசதசரnhதshேத ைநவாபயnhஹயmh ததா³ ॥ 78.16।
0780171 ேத³வேலாகmh ததா³ ஜkh³iµ: பrhவதாmhச ஸராmh ச ।
0780172 வநாநி ச விசிnhவnhேதா ைநவாபயnhஹயmh ததா³ ॥ 78.17।
0780181 kh’தshவshthயயேநா ராஜா ’thவிkh³பி: ◌⁴ kh’தமŋhக³ள: ।
0780182அth³’ShThவா  பஶுmh ரmhயmh ராஜா சிnhதாiµேபயிவாnh ॥ 78.18।
0780191அடnhத:ஸாக³ரா:ஸrhேவ ேத³வேலாகiµபாக³மnh ।
0780192ஹயmh தமiνசிnhவnhதshதthராபி ந ஹேயா ऽப⁴வth ॥ 78.19।
0780201 தேதா மmh ஸமாஜkh³iµ: பrhவதாmhச வநாநி ச ।
0780202 தthராபி ச ஹயmh ைநவ th³’Shடவnhேதா nh’பாthமஜா: ॥ 78.20।
0780211 ஏதshnhநnhதேர தthர ைத³வீ வாக³ப⁴வthததா³ ।
0780212 ரஸாதேல ஹேயா ப³th³த⁴ ஆshேத நாnhயthர ஸாக³ரா: ॥ 78.21।
0780221இதி thவா தேதா வாkhயmh க³nhகாமா ரஸாதலmh ।
0780222அக²நnhph’தி²வீmh ஸrhவாmh பத:ஸாக³ராshதத: ॥ 78.22।
0780231 ேத ுதா⁴rhதா mh’த³mh ஶுShகாmh ப⁴யnhதshthவஹrhநிஶmh ।
0780232 nhயக²நmhசாபி ஜkh³iµச ஸthவராshேத ரஸாதலmh ॥ 78.23।
0780241 தாநாக³தாnh⁴பஸுதாnhஸாக³ராnhப³ந: kh’தீnh ।
0780242 thவா ராmh ஸnhthரshதா vhயக³மnhகபிலாnhதிகmh ॥ 78.24।
0780251 கபிேலா ऽபி மஹாphராjhஞshதthர ேஶேத ரஸாதேல ।
0780252 ரா ச ஸாதி⁴தmh ேதந ேத³வாநாmh காrhயiµthதமmh ॥ 78.25।
0780261 விநிth³ேரண தத: ராnhத:th³ேத⁴ காrhேய ஸுராnhphரதி ।
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0780262அph³ரவீthகபில:மாnhநிth³ராshதா²நmh phரயchச²த² ॥ 78.26।
0780271 ரஸாதலmh த³³shதshைம நராஹ ஸுராnhiµநி: ।
0780272 ேயா மாiµthதா²பேயnhமnhேதா³ ப⁴sh ⁴யாchச ஸthவரmh ॥ 78.27।
0780281 தத: ஶேய தலக³ேதா ேநா ேசnhந shவphந ஏவ  ।
0780282 தேத²thkhத:ஸுரக³ணshதthர ேஶேத ரஸாதேல ॥ 78.28।
0780291 தshய phரபா⁴வmh ேத jhஞாthவா ராஸா மாயயா தா: ।
0780292ஸாக³ராmh ச ஸrhேவஷாmh வேதா⁴பாயmh phரசkhேர ॥ 78.29।
0780301 விநா th³ேத⁴ந ேத பீ⁴தா ராஸா:ஸthவராshததா³ ।
0780302ஆக³thய யthர ஸ iµநி: கபில: ேகாபேநா மஹாnh ॥ 78.30।
0780311 ஶிேராேத³ேஶ ஹயmh ேத ைவ ப³th³th◌⁴வாத² thவரயாnhவிதா: ।
0780312³ேர shதி²thவா ெமௗநிநச phேரnhத: கிmh ப⁴ேவதி³தி ॥ 78.31।
0780321 ததsh ஸாக³ரா:ஸrhேவ நிrhவிஶnhேதா ரஸாதலmh ।
0780322 த³th³’ஶுshேத ஹயmh ப³th³த⁴mh ஶயாநmh ஷmh ததா² ॥ 78.32।
0780331 தmh ேமநிேர ச ஹrhதாரmh khரஹnhதாரேமவ ச ।
0780332 ஏநmh ஹthவா மஹாபாபmh நயாேமா ऽவmh nh’பாnhதிகmh ॥ 78.33।
0780341 ேகசி³: பஶுmh ப³th³த⁴mh நயாேமா ऽேநந கிmh ப²லmh ।
0780342 ததா³ஹுரபேர ஶூரா ராஜாந: ஶாஸகா வயmh ॥ 78.34।
0780351 உthதா²phையநmh மஹாபாபmh ஹnhம:ாthேரண வrhசஸா ।
0780352 ேத தmh ஜkh◌⁴iνrhiµநிmh பாைத³rhph³வnhேதா நிSh²ராணி ச ॥ 78.35।
0780361 தத: ேகாேபந மஹதா கபிேலா iµநிஸthதம: ।
0780362ஸாக³ராநீயாமாஸ தாnhேகாபாth³ப⁴shமஸாthகேராth ॥ 78.36।
0780371 ஜjhவshேத ததshதthர ஸாக³ரா:ஸrhவ ஏவ  ।
0780372 தth ஸrhவmh ந ஜாநாதி தீ³த:ஸக³ேரா nh’ப: ॥ 78.37।
0780381 நாரத:³ கத²யாமாஸ ஸக³ராய மஹாthமேந ।
0780382 கபிலshய  ஸmhshதா²நmh ஹயshயாபி  ஸmhshதி²திmh ॥ 78.38।
0780391 ராஸாநாmh  விkh’திmh ஸாக³ராmh ச நாஶநmh ।
0780392 ததசிnhதாபேரா ராஜா கrhதvhயmh நாவ³th◌⁴யத ॥ 78.39।
0780401அபேரா ऽபி ஸுதசாத³ஸமஜா இதி த: ।
0780402ஸ  பா³லாmhshததா² ெபௗராnhெமௗrhkh²யாthபதி சாmhப⁴ ॥ 78.40।
0780411ஸக³ேரா ऽphயத² விjhஞphத: ெபௗைர:ஸmhைதshததா³ ।
0780412 ³rhநயmh தshய தmh jhஞாthவா தத: khth³ேதா⁴ ऽph³ரவீnhnh’ப: ॥ 78.41।
0780421shவாநமாthயாmhshததா³ ராஜா ேத³ஶthயாக³mh கேராthவயmh ।
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0780422அஸமஜா:thரத⁴rhம-thயாகீ³ைவ பா³லகா⁴தக: ॥ 78.42।
0780431ஸக³ரshய  தth³வாkhயmh thவாமாthயாshthவராnhவிதா: ।
0780432 தthயஜுrhnh’பேத: thரமஸமஜா க³ேதா வநmh ॥ 78.43।
0780441ஸாக³ரா ph³ரமஶாேபந நShடா:ஸrhேவ ரஸாதேல ।
0780442 ஏேகா ऽபி ச வநmh phராphத இதா³நீmh கா க³திrhமம ॥ 78.44।
0780451அmhஶுமாநிதி விkh²யாத: thரshதshயாஸமஜஸ: ।
0780452ஆநாyhய பா³லகmh ராஜா காrhயmh தshைம nhயேவத³யth ॥ 78.45।
0780461 கபிலmh ச ஸமாராth◌⁴ய அmhஶுமாநபி பா³லக: ।
0780462ஸக³ராய ஹயmh phராதா³thதத: rhே ऽப⁴வthkhர: ॥ 78.46।
0780471 தshயாபி thரshேதஜshவீ தி³ப இதி தா⁴rhக: ।
0780472 தshயாபி thேரா மதிமாnhப⁴கீ³ரத²இதி த: ॥ 78.47।
0780481 பிதாமஹாநாmh ஸrhேவஷாmh க³திmh thவா ஸு:³கி²த: ।
0780482ஸக³ரmh nh’பஶாrh³லmh பphரchச² விநயாnhவித: ॥ 78.48।
0780491ஸாக³ராmh  ஸrhேவஷாmh நிShkh’திsh கத²mh ப⁴ேவth ।
0780492 ப⁴கீ³ரத²mh nh’ப: phராஹ கபிேலா ேவthதி thரக ॥ 78.49।
0780501 தshய தth³வசநmh thவா பா³ல: phராயாth³ரஸாதலmh ।
0780502 கபிலmh ச நமshkh’thவா ஸrhவmh தshைம nhயேவத³யth ॥ 78.50।
0780511ஸ iµநிsh சிரmh th◌⁴யாthவா தபஸாராth◌⁴ய ஶŋhகரmh ।
0780512 ஜடாஜேலந shவபிth’நாphலாvhய nh’பஸthதம ॥ 78.51।
0780521 தத: kh’தாrhேதா² ப⁴விதா thவmh ச ேத பிதரshததா² ।
0780522 ததா² கேராதி iµநிmh phரணmhய நரph³ரவீth ॥ 78.52।
0780531 khவ க³chேச² ऽஹmh iµநிேரShட² கrhதvhயmh சாபி தth³வத³ ॥ 78.53।
0780540 கபில உவாச
0780541ைகலாஸmh தmh நரேரShட² க³thவா sh மேஹவரmh ।
0780542 தப: யதா²ஶkhதி ததேசphதமாphshய ॥ 78.54।
0780550 ph³ரேமாவாச
0780551 தchch²thவா ஸ iµேநrhவாkhயmh iµநிmh நthவா thவகா³nhநக³mh ।
0780552ைகலாஸmh ஸ ஶுசிrh⁴thவா பா³ேலா பா³லkhயாnhவித: ।
0780553 தபேஸ நிசயmh kh’thவா உவாச ஸ ப⁴கீ³ரத:² ॥ 78.55।
0780560 ப⁴கீ³ரத² உவாச
0780561 பா³ேலா ऽஹmh பா³ல³th³தி⁴ச பா³லசnhth³ரத⁴ர phரேபா⁴ ।
0780562 நாஹmh கிமபி ஜாநா தத: phேதா ப⁴வ phரேபா⁴ ॥ 78.56।
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0780571 வாkh³பி⁴rhமேநாபி: ◌⁴ kh’திபி: ◌⁴ கதா³சிnh ।
0780572 மேமாபrhவnhதி ேத ரதா ேய ।
0780573 ேதph◌⁴ேயா தாrhத²mh thவிஹ சாமேரஶ ।
0780574 ேஸாமmh நமshயா ஸுராதி³jhயmh ॥ 78.57।
0780581 உthபாதி³ேதா ையரபி⁴வrhதி⁴தச ।
0780582ஸமாநேகா³thரச ஸமாநத⁴rhமா ।
0780583 ேதஷாமபீ⁴Shடாநி ஶிவ: கேரா ।
0780584 பா³ேலnh³ெமௗmh phரணேதா ऽsh நிthயmh ॥ 78.58।
0780590 ph³ரேமாவாச
0780591 ஏவmh  ph³வதshதshய ரshதாத³ப⁴வchசி²வ: ।
0780592 வேரண chச²nhத³யாேநா ைவ ப⁴கீ³ரத²iµவாச ஹ ॥ 78.59।
0780600 ஶிவ உவாச
0780601 யnhந ஸாth◌⁴யmh ஸுரக³ணrhேத³யmh தthேத மயா th◌⁴வmh ।
0780602 வத³shவ நிrhப⁴ேயா ⁴thவா ப⁴கீ³ரத² மஹாமேத ॥ 78.60।
0780610 ph³ரேமாவாச
0780611 ப⁴கீ³ரத:² phரணmhேயஶmh ’Shட: phேராவாச ஶŋhகரmh ॥ 78.61।
0780620 ப⁴கீ³ரத² உவாச
0780621 ஜடாshதி²தாmh பிth’mh ேம பாவநாய ஸth³வராmh ।
0780622 தாேமவ ேத³ ேத³ேவஶ ஸrhவமாphதmh தேதா ப⁴ேவth ॥ 78.62।
0780630 ph³ரேமாவாச
0780631 மேஹேஶா ऽபி விஹshயாத² ப⁴கீ³ரத²iµவாச ஹ ॥ 78.63।
0780640 ஶிவ உவாச
0780641 த³thதா மேயயmh ேத thர நshதாmh sh ஸுvhரத ॥ 78.64।
0780650 ph³ரேமாவாச
0780651 தth³ேத³வவசநmh thவா தத³rhத²mh  தேபா மஹth ।
0780652shதிmh சகார க³ŋhகா³யா ப⁴khthயா phரயதமாநஸ: ॥ 78.65।
0780661 தshயா அபி phரஸாத³mh ச phராphய பா³ேலா ऽphயபா³லவth ।
0780662 க³ŋhகா³mh மேஹவராthphராphதாமாதா³யாகா³th³ரஸாதலmh ॥ 78.66।
0780671 nhயேவத³யthஸ iµநேய கபிலாய மஹாthமேந ।
0780672 யேதா²தி³தphரகாேரண க³ŋhகா³mh ஸmhshதா²phய யthநத: ॥ 78.67।
0780681 phரத³ணமதா²வrhthய kh’தாஜேடா ऽph³ரவீth ॥ 78.68।
0780690 ப⁴கீ³ரத² உவாச
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0780691 ேத³வி ேம பிதர: ஶாபாthகபிலshய மஹாiµேந: ।
0780692 phராphதாshேத விக³திmh மாதshதshமாthதாnhபாமrhஹ ॥ 78.69।
0780700 ph³ரேமாவாச
0780701 தேத²thkhthவா ஸுரநதீ³ஸrhேவஷாiµபகாகா ।
0780702 ேலாகாநாiµபகாராrhத²mh பிth’mh பாவநாய ச ॥ 78.70।
0780711அக³shthயபீதshயாmhேபா⁴ேத:◌⁴ ரய விேஶஷத: ।
0780712shமரேத³வ பாபாநாmh நாஶாய ஸுரநிmhநகா³ ॥ 78.71।
0780721 ப⁴கீ³ரேதா²தி³தmh சkhேர ரஸாதலதேல shதி²தாnh ।
0780722 ப⁴sh⁴தாnhnh’பஸுதாnhஸாக³ராmhச விேஶஷத: ॥ 78.72।
0780731 விநிrhத³kh³தா⁴நதா²phலாvhய கா²தரமதா²கேராth ।
0780732 தேதா ேமmh ஸமாphலாvhய shதி²தாmh பா³ேலா ऽph³ரவீnhnh’ப: ॥ 78.73।
0780741 கrhம⁴ெமௗ thவயா பா⁴vhயmh தேத²thயாகா³th³தி⁴மாலயmh ।
0780742மவthபrhவதாthNhயாth³பா⁴ரதmh வrhஷமph◌⁴யகா³th ॥ 78.74।
0780751 தnhமth◌⁴யத: Nhயநதீ³ phராயாthrhவாrhணவmh phரதி ।
0780752 ஏவேமஷாபி ேத phேராkhதா க³ŋhகா³ாthரா மஹாiµேந ॥ 78.75।
0780761 மாேஹவ ைவShணவீ ச ைஸவ ph³ரா ச பாவநீ ।
0780762 பா⁴கீ³ரதீ² ேத³வநதீ³மவchசி²க²ராரயா ॥ 78.76।
0780771 மேஹவரஜடாவா ஏவmh th³ைவவிth◌⁴யமாக³தmh ।
0780772 விnhth◌⁴யshய த³ேண க³ŋhகா³ ெகௗ³த ஸா நிக³th³யேத ।
0780773 உthதேர ஸாபி விnhth◌⁴யshய பா⁴கீ³ரth²யபி⁴தீ⁴யேத ॥ 78.77।
0790010 நாரத³ உவாச
0790011 ந மநshth’phதிமாத⁴thேத கதா:² ஶ ◌்’Nhவththவேயதா: ।
0790012 ph’த²khதீrhத²ப²லmh ேராmh phரvh’thதmh மம மாநஸmh ॥ 79.1।
0790021 khரமேஶா ph³ராமநீதாmh க³ŋhகா³mh ேம phரத²மmh வத³ ।
0790022 ph’த²khதீrhத²ப²லmh Nhயmh ேஸதிஹாஸmh யதா²khரமmh ॥ 79.2।
0790030 ph³ரேமாவாச
0790031 தீrhதா²நாmh ச ph’த²kh³பா⁴வmh ப²லmh மாஹாthmhயேமவ ச ।
0790032ஸrhவmh வkhmh ந ஶkhேநா ந ச thவmh ரவேண ம: ॥ 79.3।
0790041 ததா²பி கிசிth³வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ।
0790042 யாnhkhதாநி ச தீrhதா²நி திவாkhயாநி யாநி ச ॥ 79.4।
0790051 தாநி வயா ஸŋhேபாnhநமshkh’thவா thேலாசநmh ।
0790052 யthராெஸௗ ப⁴க³வாநாthphரthயshthrhயmhப³ேகா iµேந ॥ 79.5।
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0790061 thrhயmhப³கmh நாம தthதீrhத²mh ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ।
0790062 வாராஹமபரmh தீrhத²mh thஷு ேலாேகஷு விதmh ॥ 79.6।
0790071 தshய பmh phரவயா நாம விShேrhயதா²ப⁴வth ।
0790072 ரா ேத³வாnhபரா⁴ய யjhஞமாதா³ய ராஸ: ॥ 79.7।
0790081 ரஸாதலமiνphராphத:nh⁴ேஸந இதி த: ।
0790082 யjhேஞ தலமiνphராphேத நிrhயjhஞா யப⁴வnhம ॥ 79.8।
0790091 நாயmh ேலாேகா ऽshதி ந பேரா யjhேஞ நShட இதீthவரா: ।
0790092ஸுராshதேமவ விவிஶூ ரஸாதலமiνth³விஷmh ॥ 79.9।
0790101 நாஶkhiνவmhsh தmh ேஜmh ேத³வா இnhth³ரேராக³மா: ।
0790102 விShiΝmh ராணஷmh க³thவா தshைம nhயேவத³யnh ॥ 79.10।
0790111 ராஸshய  தthகrhம யjhஞph◌⁴ரmhஶமேஶஷத: ।
0790112 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhவாராஹmh வராshதி²த: ॥ 79.11।
0790121 ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணிrhக³thவா ைசவ ரஸாதலmh ।
0790122ஆநயிShேய மக²mh Nhயmh ஹthவா ராஸŋhக³வாnh ॥ 79.12।
0790131shவ: phரயாnh ஸுரா:ஸrhேவ vhேய ேவா மாநேஸா jhவர: ।
0790132 ேயந க³ŋhகா³ தலmh phராphதா பதா² ேதைநவ சkhரth◌⁴’kh ॥ 79.13।
0790141 ஜகா³ம தரஸா thர ⁴வmh பி⁴ththவா ரஸாதலmh ।
0790142ஸ வராஹவ:மாnhரஸாதலநிவாந: ॥ 79.14।
0790151 ராஸாnhதா³நவாnhஹthவா iµேக² th◌⁴’thவா மஹாth◌⁴வரmh ।
0790152 வாராஹபீ ப⁴க³வாnhமக²மாதா³ய யjhஞ⁴kh ॥ 79.15।
0790161 ேயந phராப தலmh விShiΝ: பதா² ேதைநவ ஶthth ।
0790162iµேக² nhயshய மஹாயjhஞmh நிசkhராம ரஸாதலாth ॥ 79.16।
0790171 தthர ph³ரமகி³ெரௗ ேத³வா: phரதீாmh சkhேர ஹேர: ।
0790172 பத²shதshமாth³விநி:sh’thய க³ŋhகா³shரவணமph◌⁴யகா³th ॥ 79.17।
0790181 phராாலயchச shவாŋhகா³நி அsh’kh³phதாநி நாரத³ ।
0790182 க³ŋhகா³mhப⁴ஸா தthர Nhட³mh வாராஹமப⁴வthதத: ॥ 79.18।
0790191iµேக² nhயshதmh மஹாயjhஞmh ேத³வாநாmh ரேதா ஹ: ।
0790192 த³thதவாmhshthத³ஶேரShேடா²iµகா²th³யjhேஞா ऽph◌⁴யஜாயத ॥ 79.19।
0790201 தத: phரph◌⁴’தி யjhஞாŋhக³mh phரதா⁴நmh shவ உchயேத ।
0790202 வாராஹபமப⁴வேத³வmh ைவ காரnhதராth ॥ 79.20।
0790211 தshமாthNhயதமmh தீrhத²mh வாராஹmh ஸrhவகாமத³mh ।
0790212 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 79.21।
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0790221 தthர shதி²ேதா ऽபி ய: கசிthபிth’nhshமரதி Nhயkh’th ।
0790222 விiµkhதா:ஸrhவபாேபph◌⁴ய: பிதர:shவrhக³மாphiν: ॥ 79.22।
0800010 ph³ரேமாவாச
0800011ஶாவrhதshய மாஹாthmhயமஹmh வkhmh ந ேத ம: ।
0800012 தshய shமரணமாthேரண kh’தkh’thேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 80.1।
0800021ஶாவrhததி kh²யாதmh நராmh ஸrhவகாமத³mh ।
0800022ேஶநாவrhதிதmh யthர ெகௗ³தேமந மஹாthமநா ॥ 80.2।
0800031ேஶநாவrhதயிthவா  ஆநயாமாஸ தாmh iµநி: ।
0800032 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச பிth’mh th’phதிதா³யகmh ॥ 80.3।
0800041 நீலக³ŋhகா³ஸchch²ேரShடா² நி:sh’தா நீலபrhவதாth ।
0800042 தthர shநாநாதி³ யthகிசிthகேராதி phரயேதா நர: ॥ 80.4।
0800051ஸrhவmh தத³யmh விth³யாthபிth’mh th’phதிதா³யகmh ।
0800052 விதmh thஷு ேலாேகஷு கேபாதmh தீrhத²iµthதமmh ॥ 80.5।
0800061 தshய பmh ச வயா iµேந ஶ ◌்’iΝ மஹாப²லmh ।
0800062 தthர ph³ரமகி³ெரௗ கசிth³vhயாத: ◌⁴ பரமதா³ண: ॥ 80.6।
0800071நshதி ph³ராமnhஸா⁴nhயதீnhேகா³பே mh’கா³nh ।
0800072 ஏவmh⁴த:ஸ பாபாthமா khேராத⁴ேநா ऽnh’தபா⁴ஷண: ॥ 80.7।
0800081 பீ⁴ஷkh’திரthkh³ேரா நீலாோ ரshவபா³ஹுக: ।
0800082 த³nhேரா நShடநாஸாோ ரshவபாthph’²க: ॥ 80.8।
0800091ரshேவாத³ேரா ரshவ⁴ேஜா விkh’ேதா க³rhத³ப⁴shவந: ।
0800092 பாஶஹshத: பாபசிthத: பாபிShட:²ஸத⁴iν:ஸதா³ ॥ 80.9।
0800101 தshய பா⁴rhயா ததா²⁴தா அபthயாnhயபி நாரத³ ।
0800102 தயா  phேரrhயமாே ऽெஸௗ விேவஶ க³ஹநmh வநmh ॥ 80.10।
0800111ஸ ஜகா⁴ந mh’கா³nhபாப: பே ப³ஹுபிண: ।
0800112 பஜேர phராபthகாmhசிjhவமாநாmhshதேத²தராnh ॥ 80.11।
0800121ுத⁴யா பதphதாŋhேகா³ விவலshth’ஷயா ததா² ।
0800122 ph◌⁴ராnhதேத³ேஶா ப³ஹுதரmh nhயவrhதத kh³’ஹmh phரதி ॥ 80.12।
0800131 தேதா ऽபராேண ஸmhphராphேத நிvh’thேத ம⁴மாத⁴ேவ ।
0800132thத³th³க³rhதmh ச ஸாph◌⁴ரmh ைசவாப⁴வthததா³ ॥ 80.13।
0800141 வெவௗ வா:ஸாமவrhேஷா வாதா⁴ராதிபீ⁴ஷண: ।
0800142ஸ க³chச²mhlhph³த⁴க: ராnhத: பnhதா²நmh நாவ³th◌⁴யத ॥ 80.14।
0800151 ஜலmh shத²லmh க³rhதமேதா² பnhதா²நமத²வா தி³ஶ: ।
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0800152 ந ³ேபா³த⁴ ததா³ பாப: ராnhத: ஶரணமphயத² ॥ 80.15।
0800161 khவ க³chசா² khவ திShேட²யmh கிmh கேராthயசிnhதயth ।
0800162ஸrhேவஷாmh phராணிநாmh phராநாஹrhதாஹmh யதா²nhதக: ॥ 80.16।
0800171 மமாphயnhதகரmh ⁴தmh ஸmhphராphதmh சாமவrhஷணmh ।
0800172 thராதாரmh ைநவ பயா ஶிலாmh வா vh’மnhதிேக ॥ 80.17।
0800181 ஏவmh ப³ஹுவித⁴mh vhயாேதா⁴ விசிnhthயாபயத³nhதிேக ।
0800182 வேந வநshபதிவ நthராmh யதா²thஜmh ॥ 80.18।
0800191 mh’கா³mh ச யதா²mhஹமாரமாmh kh³’ஹாதி⁴பmh ।
0800192இnhth³யாmh மந இவ thராதாரmh phராணிநாmh நக³mh ॥ 80.19।
0800201 ேரShட²mh விடபிநmh ஶுph◌⁴ரmh ஶாகா²பlhலவமNh³தmh ।
0800202 தமாthேயாபவிShேடா ऽ⁴thkhnhநவாஸா ஸ ph³த⁴க: ॥ 80.20।
0800211shமரnhபா⁴rhயாமபthயாநி ேவரத²வா ந வா ।
0800212 ஏதshnhநnhதேர தthர சாshதmh phராphேதா தி³வாகர: ॥ 80.21।
0800221 தேமவ நக³மாthய கேபாேதா பா⁴rhயயா ஸஹ ।
0800222 thரெபௗthைர: பvh’ேதா யாshேத தthர நேகா³thதேம ॥ 80.22।
0800231ஸுேக²ந நிrhப⁴ேயா ⁴thவா ஸுth’phத: phத ஏவ ச ।
0800232 ப³ஹேவா வthஸரா யாதா வஸதshதshய பண: ॥ 80.23।
0800241 பதிvhரதா தshய பா⁴rhயா ஸுphதா ேதந ைசவ  ।
0800242 ேகாடேர தnhநேக³ ேரShேட² ஜலவாyhவkh³நிவrhேத ॥ 80.24।
0800251 பா⁴rhயாthைர: பvh’த:ஸrhவதா³shேத கேபாதக: ।
0800252 தshnhதி³ேந ைத³வவஶாthகேபாதச கேபாதகீ ॥ 80.25।
0800261 ப⁴யாrhத²mh  உெபௗ⁴ யாெதௗ கேபாேதா நக³மph◌⁴யகா³th ।
0800262ஸாபி ைத³வவஶாththர பஜரshைத²வ வrhதேத ॥ 80.26।
0800271 kh³’தா ph³த⁴ேகநாத² வமாேநவ வrhதேத ।
0800272 கேபாதேகா ऽphயபthயாநி மாth’நாnhதீ³ய ச ॥ 80.27।
0800281 வrhஷmh ச பீ⁴ஷணmh phராphதமshதmh யாேதா தி³வாகர: ।
0800282shவேகாடரmh தயா நமாேலாkhய விலலாப ஸ: ॥ 80.28।
0800291 தாmh ப³th³தா⁴mh பஜரshதா²mh வா ந ³ேபா³த⁴ கேபாதராTh ।
0800292அnhவாேரேப⁴ கேபாேதா ைவ phயாயா ³ணகீrhதநmh ॥ 80.29।
0800301 நாth³யாphயாயாதி கlhயாணீ மம ஹrhஷவிவrhதி⁴நீ ।
0800302 மம த⁴rhமshய ஜநநீ மம ேத³ஹshய ேசவ ॥ 80.30।
0800311 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ைஸவ நிthயmh ஸஹாயிநீ ।
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0800312 Shேட ஹஸnhதீ Shேட ச மம :³க²phரமாrhஜநீ ॥ 80.31।
0800321ஸகீ² மnhthேரஷு ஸா நிthயmh மம வாkhயரதா ஸதா³ ।
0800322 நாth³யாphயாயாதி கlhயாணீ ஸmhphரயாேத ऽபி பா⁴shகேர ॥ 80.32।
0800331 ந ஜாநாதி vhரதmh மnhthரmh ைத³வmh த⁴rhமாrhத²ேமவ ச ।
0800332 பதிvhரதா பதிphரா பதிமnhthரா பதிphயா ॥ 80.33।
0800341 நாth³யாphயாயாதி கlhயாணீ கிmh கேரா khவ யா வா ।
0800342 கிmh ேம kh³’ஹmh காநநmh ச தயா நmh  th³’யேத ॥ 80.34।
0800351 தயா khதmh யா khதmh பீ⁴ஷணmh வாபி ேஶாப⁴நmh ।
0800352 நாth³யாphயாயாதி ேம காnhதா யயா kh³’ஹiµதீ³தmh ॥ 80.35।
0800361 விநாநயா ந விShேய thயேஜ வாபி phயாmh தiνmh ।
0800362 கிmh rhவnh thவபthயாநி phதத⁴rhமshthவஹmh ந: ॥ 80.36।
0800371 ஏவmh விலபதshதshய ப⁴rhrhவாkhயmh நிஶmhய ஸா ।
0800372 பஜரshைத²வ ஸா வாkhயmh ப⁴rhதாரத³மph³ரவீth ॥ 80.37।
0800380 கேபாதkhவாச
0800381அthராஹமsh ப³th³ைத⁴வ விவஶாsh க²ேகா³thதம ।
0800382ஆநீதாஹmh ph³த⁴ேகந ப³th³தா⁴ பாைஶrhமஹாமேத ॥ 80.38।
0800391 த⁴nhயாshmhயiνkh³’தாsh பதிrhவkhதி ³nhமம ।
0800392ஸேதா வாphயஸேதா வாபி kh’தாrhதா²ஹmh ந ஸmhஶய: ॥ 80.39।
0800401 Shேட ப⁴rhத நாmh Shடா:sh:ஸrhவேத³வதா: ।
0800402 விபrhயேய  நாமவயmh நாஶமாphiνயாth ॥ 80.40।
0800411 thவmh ைத³வmh thவmh phர⁴rhமயmh thவmh ஸு’ththவmh பராயணmh ।
0800412 thவmh vhரதmh thவmh பரmh ph³ரம shவrhேகா³ ேமாshthவேமவ ச ॥ 80.41।
0800431 மா சிnhதாmh  கlhயாண த⁴rhேம ³th³தி⁴mh shதி²ராmh  ।
0800432 thவthphரஸாதா³chச ⁴khதா  ேபா⁴கா³ச விவிதா⁴ மயா ।
0800433அலmh ேக²ேத³ந மjhேஜந த⁴rhேம ³th³தி⁴mh  shதி²ராmh ॥ 80.43।
0800440 ph³ரேமாவாச
0800441இதி thவா phயாவாkhயiµthததார நேகா³thதமாth ।
0800442 யthர ஸா பஜரshதா²  கேபாதீ வrhதேத thவரmh ॥ 80.44।
0800451 தாமாக³thய phயாmh th³’ShThவா mh’தவchசாபி ph³த⁴கmh ।
0800452 ேமாசயாதி தாமாஹ நிேசShேடா ph³த⁴ேகா ऽ⁴நா ॥ 80.45।
0800461 மா iµசshவ மஹாபா⁴க³ jhஞாthவா ஸmhப³nhத⁴மshதி²ரmh ।
0800462ph³தா⁴நாmh ேக²சரா யnhநmh ேவா வshய சாஶநmh ॥ 80.46।
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0800471 நாபராத⁴mh shமராmhயshய த⁴rhம³th³தி⁴mh shதி²ராmh  ।
0800472³ரkh³நிrhth³விஜாதீநாmh வrhநாmh ph³ராமே ³: ॥ 80.47।
0800481 பதிேரவ ³:shthmh ஸrhவshயாph◌⁴யாக³ேதா ³: ।
0800482அph◌⁴யாக³தமiνphராphதmh வசைநshேதாஷயnhதி ேய ॥ 80.48।
0800491 ேதஷாmh வாகீ³வ ேத³வீ th’phதா ப⁴வதி நிசிதmh ।
0800492 தshயாnhநshய phரதா³ேநந ஶkhரshth’phதிமவாphiνயாth ॥ 80.49।
0800501 பிதர: பாத³ெஶௗேசந அnhநாth³ேயந phரஜாபதி: ।
0800502 தshேயாபசாராth³ைவ லrhவிShiΝநா phதிமாphiνயாth ॥ 80.50।
0800511 ஶயேந ஸrhவேத³வாsh தshமாthjhயதேமா ऽதிதி:² ।
0800512அph◌⁴யாக³தமiνராnhதmh ஸூrhேயாட⁴mh kh³’ஹமாக³தmh ।
0800513 தmh விth³யாth³ேத³வேபண ஸrhவkhரப²ேலா யெஸௗ ॥ 80.51।
0800521அph◌⁴யாக³தmh ராnhதமiνvhரஜnhதி ।
0800522 ேத³வாச ஸrhேவ பிதேரா ऽkh³நயச ।
0800523 தshnh th’phேத iµத³மாphiνவnhதி ।
0800524 க³ேத நிராேஶ ऽபி ச ேத நிராஶா: ॥ 80.52।
0800531 தshமாthஸrhவாthமநா காnhத :³க²mh thயkhthவா ஶமmh vhரஜ ।
0800532 kh’thவா திShட² ஶுபா⁴mh ³th³தி⁴mh த⁴rhமkh’thயmh ஸமாசர ॥ 80.53।
0800541 உபகாேரா ऽபகாரச phரவராவிதி ஸmhமெதௗ ।
0800542 உபகாஷு ஸrhேவா ऽபி கேராthபkh’திmh ந: ॥ 80.54।
0800551அபகாஷு ய:ஸா: ◌⁴ Nhயபா⁴khஸ உதா³’த: ॥ 80.55।
0800560 கேபாத உவாச
0800561ஆவேயாரiνபmh ச thவேயாkhதmh ஸா⁴ மnhயேஸ ।
0800562 கிnh வkhதvhயமphயshதி தchch²’iΝShவ வராநேந ॥ 80.56।
0800571ஸஹshரmh ப⁴ரேத கசிchச²தமnhேயா த³ஶாபர: ।
0800572ஆthமாநmh ச ஸுேக²நாnhேயா வயmh கShேடாத³ரmhப⁴ரா: ॥ 80.57।
0800581 க³rhததா⁴nhயத⁴நா: ேகசிthஶூலத⁴நிேநா ऽபேர ।
0800582 க⁴டphதத⁴நா: ேகசிchசphதத⁴நா வயmh ॥ 80.58।
0800591 ஜயா கத²mh ராnhதமph◌⁴யாக³தமmh ஶுேப⁴ ॥ 80.59।
0800600 கேபாthவாச
0800601அkh³நிராப: ஶுபா⁴ வாணீ th’ணகாShடா²தி³கmh ச யth ।
0800602 ஏதத³phயrhதி²ேந ேத³யmh ஶீதாrhேதா ph³த⁴கshthவயmh ॥ 80.60।
0800610 ph³ரேமாவாச
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0800611 ஏதchch²thவா phயாவாkhயmh vh’மாய பராTh ।
0800612ஆேலாகயாமாஸ ததா³ வநிmh ³ரmh த³த³rhஶ ஹ ॥ 80.61।
0800621ஸ  க³thவா வநிேத³ஶmh சேநாlhiµகமாஹரth ।
0800622 ேரா ऽkh³நிmh jhவாலயாமாஸ ph³த⁴கshய கேபாதக: ॥ 80.62।
0800631 ஶுShககாShடா²நி பrhநி th’நி ச ந: ந: ।
0800632அkh³ெநௗ நிேபயாமாஸ நிஶீேத²ஸ கேபாதராTh ॥ 80.63।
0800641 தமkh³நிmh jhவதmh th³’ShThவா ph³த⁴க: ஶீத:³கி²த: ।
0800642அவஶாநி shவகாŋhகா³நி phரதாphய ஸுக²மாphதவாnh ॥ 80.64।
0800651ுதா⁴kh³நிநா த³யமாநmh vhயாத⁴mh th³’ShThவா கேபாதகீ ।
0800652 மா iµசshவ மஹாபா⁴க³இதி ப⁴rhதாரமph³ரவீth ॥ 80.65।
0800661shவஶேரண :³கா²rhதmh ph³த⁴கmh phணயா தmh ।
0800662இShடாதிதீ²நாmh ேய ேலாகாshதாmhshthவmh phராphiν ஸுvhரத ॥ 80.66।
0800670 கேபாத உவாச
0800671 மயி திShட²தி ைநவாயmh தவ த⁴rhேமா விதீ⁴யேத ।
0800672இShடாதிதி²rhப⁴வாஹ அiνஜாநீ மாmh ஶுேப⁴ ॥ 80.67।
0800680 ph³ரேமாவாச
0800681இthkhthவாkh³நிmh thராவrhthய shமரnhேத³வmh சrh⁴ஜmh ।
0800682 விவாthமகmh மஹாவிShiΝmh ஶரNhயmh ப⁴khதவthஸலmh ॥ 80.68।
0800691 யதா²ஸுக²mh ஜுஷshேவதி வத³nhநkh³நிmh ததா²விஶth ।
0800692 தmh th³’ShThவாkh³ெநௗphதவmh ph³த⁴ேகா வாkhயமph³ரவீth ॥ 80.69।
0800700ph³த⁴க உவாச
0800701அேஹா மாiνஷேத³ஹshய தி⁴kh³விதத³mh மம ।
0800702 யதி³த³mh பராேஜந மத³rhேத²ஸாஹஸmh kh’தmh ॥ 80.70।
0800710 ph³ரேமாவாச
0800711 ஏவmh ph³வnhதmh தmh ph³த⁴mh பணீ வாkhயமph³ரவீth ॥ 80.71।
0800720 கேபாதkhவாச
0800721 மாmh thவmh iµச மஹாபா⁴க³³ரmh யாthேயஷ ேம பதி: ॥ 80.72।
0800730 ph³ரேமாவாச
0800731 தshயாshதth³வசநmh thவா பஜரshதா²mh கேபாதகீmh ।
0800732ph³த⁴ேகா ேமாசயாமாஸ தரஸா பீ⁴தவthததா³ ॥ 80.73।
0800741ஸாபி phரத³ணmh kh’thவா பதிமkh³நிmh ததா³ ஜெகௗ³ ॥ 80.74।
0800750 கேபாthவாச
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0800751shthமயmh பேரா த⁴rhேமா யth³ப⁴rhரiνேவஶநmh ।
0800752 ேவேத³ ச விேதா மாrhக:³ஸrhவேலாேகஷு த: ॥ 80.75।
0800761 vhயாலkh³ரா யதா² vhயாலmh பி³லா³th³த⁴ரேத ப³லாth ।
0800762 ஏவmh thவiνக³தா நா ஸஹ ப⁴rhthரா தி³வmh vhரேஜth ॥ 80.76।
0800771 திshர: ேகாThேயா ऽrhத⁴ேகா ச யாநி ேராமாணி மாiνேஷ ।
0800772 தாவthகாலmh வேஸthshவrhேக³ ப⁴rhதாரmh யாiνக³chச²தி ॥ 80.77।
0800781 நமshkh’thவா ⁴வmh ேத³வாnhக³ŋhகா³mh சாபி வநshபதீnh ।
0800782ஆவாshய தாnhயபthயாநி ph³த⁴கmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 80.78।
0800790 கேபாthவாச
0800791 thவthphரஸாதா³nhமஹாபா⁴க³ உபபnhநmh மேமth³’ஶmh ।
0800792அபthயாநாmh மshேவஹ ப⁴rhthரா யா thவிShடபmh ॥ 80.79।
0800800 ph³ரேமாவாச
0800801இthkhthவா பணீ ஸாth◌⁴வீ phரவிேவஶ ஹுதாஶநmh ।
0800802 phரவிShடாயாmh ஹுதவேஹ ஜயஶph³ேதா³ nhயவrhதத ॥ 80.80।
0800811 க³க³ேந ஸூrhயஸŋhகாஶmh விமாநமதிேஶாப⁴நmh ।
0800812 ததா³ெடௗ⁴ ஸுரநிெபௗ⁴ த³mhபதீ த³th³’ேஶ தத: ॥ 80.81।
0800821ஹrhேஷண phேராசெபௗ⁴ ph³த⁴கmh விshமயாnhவிதmh ॥ 80.82।
0800830 த³mhபதீ ஊச:

0800831 க³chசா²வshthத³ஶshதா²நமாph’Shேடா ऽ மஹாமேத ।
0800832ஆவேயா:shவrhக³ேஸாபாநமதிதி²shthவmh நேமா ऽsh ேத ॥ 80.83।
0800840 ph³ரேமாவாச
0800841 விமாநவரமாெடௗ⁴ ெதௗ th³’ShThவா ph³த⁴ேகா ऽபி ஸ: ।
0800842ஸத⁴iν: பஜரmh thயkhthவா kh’தாஜரபா⁴ஷத ॥ 80.84।
0800850ph³த⁴க உவாச
0800851 ந thயkhதvhேயா மஹாபா⁴ெகௗ³ ேத³யmh கிசித³ஜாநேத ।
0800852அஹமthராதிதி²rhமாnhேயா நிShkh’திmh வkhமrhஹத:² ॥ 80.85।
0800860 த³mhபதீ ஊச:

0800861 ெகௗ³தmh க³chச² ப⁴th³ரmh ேத தshயா: பாபmh நிேவத³ய ।
0800862 தthைரவாphலவநாthபmh ஸrhவபாைபrhவிேமாயேஸ ॥ 80.86।
0800871iµkhதபாப: நshதthர க³ŋhகா³யாமவகா³ஹேந ।
0800872அவேமத⁴ப²லmh Nhயmh phராphய Nhேயா ப⁴விShய ॥ 80.87।
0800881ஸth³வராயாmh ெகௗ³தmhயாmh ph³ரமவிShNhவீஶஸmh⁴வி ।
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0800882 நராphலவநாேத³வ thயkhthவா ேத³ஹmh மமஸmh ॥ 80.88।
0800891 விமாநவரமாட: ◌⁴ shவrhக³mh க³nhதாshயஸmhஶயmh ॥ 80.89।
0800900 ph³ரேமாவாச
0800901 தchch²thவா வசநmh தாph◌⁴யாmh ததா² சkhேர ஸ ph³த⁴க: ।
0800902 விமாநவரமாேடா⁴ தி³vhயபத⁴ேரா ऽப⁴வth ॥ 80.90।
0800911 தி³vhயமாlhயாmhப³ரத⁴ர: jhயமாேநா ऽphஸேராக³ண: ।
0800912 கேபாதச கேபாதீ ச th’தீேயா ph³த⁴கshததா² ।
0800913 க³ŋhகா³யாச phரபா⁴ேவண ஸrhேவ ைவ தி³வமாkhரமnh ॥ 80.91।
0800921 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh காேபாததி விதmh ।
0800922 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச பிth’ஜநேமவ ச ॥ 80.92।
0800931 ஜபயjhஞாதி³கmh கrhம ததா³நnhthயாய கlhபேத ॥ 80.93।
0810010 ph³ரேமாவாச
0810011 காrhthதிேகயmh பரmh தீrhத²mh ெகௗமாரதி விதmh ।
0810012 யnhநாமரவேத³வ லவாnhபவாnhப⁴ேவth ॥ 81.1।
0810021 நிஹேத தாரேக ைத³thேய shவshேத² ஜாேத thவிShடேப ।
0810022 காrhthதிேகயmh ஸுதmh jhேயShட²mh phthயா phேராவாச பாrhவதீ ॥ 81.2।
0810031 யதா²ஸுக²mh ⁴ŋhவ ேபா⁴கா³mhshthைரேலாkhேய மநஸ: phயாnh ।
0810032 மமாjhஞயா phதமநா: பிைசவ phரஸாத³த: ॥ 81.3।
0810041 ஏவiµkhத:ஸ ைவ மாthரா விஶாேகா² ேத³வதாshthய: ।
0810042 யதா²ஸுக²mh ப³லாth³ேரேம ேத³வபthnhேயா ऽபி ேரேர ॥ 81.4।
0810051 தத:ஸmh⁴jhயமாநாஸு ேத³வபthநீஷு நாரத³ ।
0810052 நாஶkhiνவnhவாரயிmh காrhthதிேகயmh தி³ெவௗகஸ: ॥ 81.5।
0810061 தேதா நிேவத³யாமாஸு: பாrhவthைய thரகrhம தth ।
0810062அஸkh’th³வாrhயமாே ऽபி மாthரா ேத³ைவ:ஸ ஶkhதிth◌⁴’kh ॥ 81.6।
0810071ைநவாஸாவகேராth³வாkhயmh shthShவாஸkhதsh ஷNhiµக:² ।
0810072அபி⁴ஶாபப⁴யாth³பீ⁴தா பாrhவதீ பrhயசிnhதயth ॥ 81.7।
0810081 thரshேநஹாthதைத²ேவஶா ேத³வாநாmh காrhயth³த⁴ேய ।
0810082 ேத³வபthnhயசிரmh ரயா இதி மthவா ந: ந: ॥ 81.8।
0810091 யshயாmh  ரமேத shகnhத:³ பாrhவதீ thவபி தாth³’ஶீ ।
0810092 தth³பமாthமந: kh’thவா வrhதயாமாஸ பாrhவதீ ॥ 81.9।
0810101இnhth³ரshய வணshயாபி பா⁴rhயாமாஹூய ஷNhiµக:² ।
0810102 யாவthபயதி தshயாmh  மாth’பமபயத ॥ 81.10।
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0810111 தாமபாshய நமshயாத² நரnhயாமதா²வயth ।
0810112 தshயாmh  மாth’பmh ஸ phேரய லjhஜாiµேபயிவாnh ॥ 81.11।
0810121 ஏவmh ப³வீஷு தth³பmh th³’ShThவா மாth’மயmh ஜக³th ।
0810122இதி ஸசிnhthய கா³ŋhேக³ேயா ைவராkh³யமக³மthததா³ ॥ 81.12।
0810131ஸ  மாth’kh’தmh jhஞாthவா phரvh’thதshய நிவrhதநmh ।
0810132 நிவாrhயேசத³ஹmh ேபா⁴கா³thகிnh rhவmh phரவrhதித: ॥ 81.13।
0810141 தshமாnhமாth’kh’தmh ஸrhவmh மம ஹாshயாshபத³mh thவிதி ।
0810142லjhஜயா பரயா khேதா ெகௗ³தமக³மthததா³ ॥ 81.14।
0810151இயmh ச மாth’பா ேம ஶ ◌்’ே மம பா⁴தmh ।
0810152இத:shthநாமேத⁴யmh யnhமம மாth’ஸமmh மதmh ॥ 81.15।
0810161 ஏவmh jhஞாthவா ேலாகநாத:² பாrhவthயா ஸஹ ஶŋhகர: ।
0810162 thரmh நிவாரயாமாஸ vh’thதthயph³ரவீth³³: ॥ 81.16।
0810171 தத:ஸுரபதி: phத: கிmh த³தா³தி சிnhதயnh ।
0810172 kh’தாஜட:shகnhத:³ பிதரmh நரph³ரவீth ॥ 81.17।
0810180shகnhத³ உவாச
0810181 ேஸநாபதி:ஸுரபதிshதவ thேரா ऽஹthயபி ।
0810182அலேமேதந ேத³ேவஶ கிmh வைர:ஸுரத ॥ 81.18।
0810191அத²வா தா³காேமா ऽ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
0810192 யாேச ऽஹmh நாthமநா ேத³வ தத³iνjhஞாமrhஹ ॥ 81.19।
0810201 மஹாபாதகிந: ேகசிth³³தா³ராபி⁴கா³ந: ।
0810202அthராphலவநமாthேரண ெதௗ⁴தபாபா ப⁴வnh ேத ॥ 81.20।
0810211ஆphiνவnhthதமாmh ஜாதிmh திrhயேசா ऽபி ஸுேரவர ।
0810212ேபா பஸmhபthதிமthர shநாநாத³வாphiνயாth ॥ 81.21।
0810220 ph³ரேமாவாச
0810221 ஏவமshthவிதி தmh ஶmh: ◌⁴ phரthயநnhத³thஸுேததmh ।
0810222 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh காrhthதிேகயதி தmh ।
0810223 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 81.22।
0820010 ph³ரேமாவாச
0820011 யthkh²யாதmh kh’thதிகாதீrhத²mh காrhthதிேகயாத³நnhதரmh ।
0820012 தshய ரவணமாthேரண ேஸாமபாநப²லmh லேப⁴th ॥ 82.1।
0820021 ரா தாரகநாஶாய ப⁴வேரேதா ऽபிப³thகவி: ।
0820022 ேரேதாக³rhப⁴mh கவிmh th³’ShThவா ’பthnhேயா ऽshph’ஹnhiµேந ॥ 82.2।

348 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0820031ஸphதrhmh’shநாதாmh வrhஜயிthவா thவnhத⁴தீmh ।
0820032 தாஸு க³rhப: ◌⁴ ஸமப⁴வthஷThஸு shthஷு ததா³kh³நித: ॥ 82.3।
0820041 தphயமாநாsh ேஶாபி⁴Shடா² ’shநாதாsh தா iµேந ।
0820042 கிmh rhம: khவ iν க³chசா²ம: கிmh kh’thவா ஸுkh’தmh ப⁴ேவth ॥ 82.4।
0820051இthkhthவா தா ேதா² க³ŋhகா³mh vhயkh³ரா க³thவா vhயபீட³யnh ।
0820052 தாph◌⁴யshேத நி:sh’தா க³rhபா: ◌⁴ ேப²நபாshததா³mhப⁴ ॥ 82.5।
0820061அmhப⁴ஸா thேவகதாmh phராphதா வாநா ஸrhவ ஏவ  ।
0820062 ஏகபshததா³ தாph◌⁴ய:ஷNhiµக:²ஸமஜாயத ॥ 82.6।
0820071shராவயிthவா  தாnhக³rhபா⁴nh’பthnhேயா kh³’ஹாnhய: ।
0820072 தாஸாmh விkh’தபாணி th³’ShThவா ேத ’ஷேயா ऽph³வnh ॥ 82.7।
0820081 க³mhயதாmh க³mhயதாmh ஶீkh◌⁴ரmh shைவ vh’thதிrhந jhயேத ।
0820082shthதி தேதா வthஸ நிரshதா: பதிபி⁴sh தா: ॥ 82.8।
0820091 தேதா :³க²mh ஸமாவிShடாshthயkhதா:shவபதிபி⁴ச ஷTh ।
0820092 தா th³’ShThவா நாரத:³ phராஹ காrhthதிேகேயா ஹேராth³ப⁴வ: ॥ 82.9।
0820101 கா³ŋhேக³ேயா ऽkh³நிப⁴வேசதி விkh²யாதshதாரகாnhதக: ।
0820102 தmh யாnh ந சிராேத³வ phேதா ேபா⁴க³mh phரதா³shயதி ॥ 82.10।
0820111 ேத³வrhேஷrhவசநாேத³வ ஸமph◌⁴ேயthய ச ஷNhiµக²mh ।
0820112 kh’thதிகா:shவயேமைவதth³யதா²vh’thதmh nhயேவத³யth ॥ 82.11।
0820121 தாph◌⁴ேயா வாkhயmh kh’thதிகாph◌⁴ய: காrhthதிேகேயா ऽiνமnhய ச ।
0820122 ெகௗ³தmh யாnh ஸrhவாச shநாthவாjhய மேஹவரmh ॥ 82.12।
0820131 ஏShயா சாஹmh தthைரவ யாshயா ஸுரமnhதி³ரmh ।
0820132தேத²thkhthவா kh’thதிகாச shநாthவா க³ŋhகா³mh ச ெகௗ³தmh ॥ 82.13।
0820141 ேத³ேவவரmh ச ஸmhjhய காrhthதிேகயாiνஶாஸநாth ।
0820142 ேத³ேவவரphரஸாேத³ந phரய:ஸுரமnhதி³ரmh ॥ 82.14।
0820151 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh kh’thதிகாதீrhத²iµchயேத ।
0820152 காrhthதிkhயாmh kh’thதிகாேயாேக³ தthர ய:shநாநமாசேரth ॥ 82.15।
0820161ஸrhவkhரப²லmh phராphய ராஜா ப⁴வதி தா⁴rhக: ।
0820162 தthதீrhத²shமரணmh வாபி ய: கேராதி ஶ ◌்’ேதி ச ।
0820163ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா தீ³rhக⁴மாரவாphiνயாth ॥ 82.16।
0830010 ph³ரேமாவாச
0830011 த³ஶாவேமதி⁴கmh தீrhத²mh தchch²’iΝShவ மஹாiµேந ।
0830012 யshய ரவணமாthேரண ஹயேமத⁴ப²லmh லேப⁴th ॥ 83.1।
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0830021 விவகrhமஸுத:மாnhவிவேபா மஹாப³ல: ।
0830022 தshயாபி phரத²ம: thரshதththேரா ெபௗ⁴வேநா வி: ◌⁴ ॥ 83.2।
0830031 ேராதா: ◌⁴ கயபshதshய ஸrhவjhஞாநவிஶாரத:³ ।
0830032 தமph’chச²nhமஹாபா³ஹுrhெபௗ⁴வந:ஸாrhவெபௗ⁴வந: ॥ 83.3।
0830041 யேய ऽஹmh ஹயேமைத⁴ச க³பth³த³ஶபி⁴rhiµேந ।
0830042இthயph’chச²th³³mh விphரmh khவ யயா ஸுராநிதி ॥ 83.4।
0830051 ேஸா ऽவத³th³ேத³வயஜநmh தthர தthர nh’ேபாthதம ।
0830052 யthர யthர th³விஜேரShடா:² phராவrhதnhத மஹாkhரnh ॥ 83.5।
0830061 தthராப⁴வnhnh’க³ஆrhthவிjhேய மக²மNhட³ேல ।
0830062 க³பth³த³ஶேமதா⁴நி phரvh’thதாநி ேராத⁴ஸா ॥ 83.6।
0830071 rhணதாmh நாயshதாநி th³’ShThவா சிnhதாபேரா nh’ப: ।
0830072 விஹாய ேத³வயஜநmh நரnhயthர தாnhkhரnh ॥ 83.7।
0830081 உபாkhராமthததா² தthர விkh◌⁴நேதா³ஷாshதமாய: ।
0830082 th³’ShThவாrhmhshதேதா யjhஞாnhராஜா ³மபா⁴ஷத ॥ 83.8।
0830090 ராேஜாவாச
0830091 ேத³ஶேதா³ஷாthகாலேதா³ஷாnhமம ேதா³ஷாthதவாபி வா ।
0830092 rhணதாmh நாphiνவnhதி shம த³ஶேமதா⁴நி வாந: ॥ 83.9।
0830100 ph³ரேமாவாச
0830101 ததச :³கி²ேதா ராஜா கயேபந ேராத⁴ஸா ।
0830102 கீ³Shபேதrhph◌⁴ராதரmh jhேயShட²mh க³thவா ஸmhவrhதச: ॥ 83.10।
0830110 கயபெபௗ⁴வநாச:

0830111 ப⁴க³வnhக³பthகாrhயாNhயவேமதா⁴நி மாநத³ ।
0830112 த³ஶ ஸmhrhணதாmh யாnhதி தmh ேத³ஶmh தmh ³mh வத³ ॥ 83.11।
0830120 ph³ரேமாவாச
0830121 தேதா th◌⁴யாthவா ’ேரShட:²ஸmhவrhேதா ெபௗ⁴வநmh ததா³ ।
0830122அph³ரவீth³க³chச² ph³ரமாணmh ³mh ேத³ஶmh வதி³Shயதி ॥ 83.12।
0830131 ெபௗ⁴வேநா ऽபி மஹாphராjhஞ: கயேபந மஹாthமநா ।
0830132ஆக³thய மாமph³ரவீchச ³mh ேத³ஶாதி³கmh ச யth ॥ 83.13।
0830141 தேதா ऽஹமph³ரவmh thர ெபௗ⁴வநmh கயபmh ததா² ।
0830142 ெகௗ³தmh க³chச² ராேஜnhth³ர ஸ ேத³ஶ: khரNhயவாnh ॥ 83.14।
0830151அயேமவ ³: ேரShட:² கயேபா ேவத³பாரக:³ ।
0830152³ேராரshய phரஸாேத³ந ெகௗ³தmhயாச phரஸாத³த: ॥ 83.15।
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0830161 ஏேகந ஹயேமேத⁴ந தthர shநாேநந வா ந: ।
0830162 ேஸthshயnhதி தthர யjhஞாச த³ஶேமதா⁴நி வாந: ॥ 83.16।
0830171 தchch²thவா ெபௗ⁴வேநா ராஜா ெகௗ³ததீரமph◌⁴யகா³th ।
0830172 கயேபந ஸஹாேயந ஹயேமதா⁴ய தீ³த: ॥ 83.17।
0830181 தத: phரvh’thேத யjhேஞேஶ ஹயேமேத⁴ மஹாkhரெதௗ ।
0830182ஸmhrhேண  ததா³ ராஜா ph’தி²வீmh தா³iµth³யத: ॥ 83.18।
0830191 தேதா ऽnhதே வா³chைசவாச nh’பஸthதமmh ।
0830192 ஜயிthவா shதி²தmh விphராnh’thவிேஜா ऽத²ஸத³shபதீnh ॥ 83.19।
0830200ஆகாஶவா³வாச
0830201 ேராத⁴ேஸ கயபாய ஸைஶலவநகாநநாmh ।
0830202 ph’தி²வீmh தா³காேமந த³thதmh ஸrhவmh thவயா nh’ப ॥ 83.20।
0830211 ⁴தா³நshph’ஹாmh thயkhthவா அnhநmh ேத³ மஹாப²லmh ।
0830212 நாnhநதா³நஸமmh Nhயmh thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 83.21।
0830221 விேஶஷதsh க³ŋhகா³யா: ரth³த⁴யா ேந iµேந ।
0830222 thவயா  ஹயேமேதா⁴ ऽயmh kh’த:ஸப³ஹுத³ண: ।
0830223 kh’தkh’thேயா ऽ ப⁴th³ரmh ேத நாthர காrhயா விசார ॥ 83.22।
0830230 ph³ரேமாவாச
0830231 ததா²பி தா³காமmh தmh ம phேராவாச ெபௗ⁴வநmh ॥ 83.23।
0830240 ph’தி²vhவாச
0830241 விவகrhமஜ ஸாrhவெபௗ⁴ம மா மாmh ேத³ ந: ந: ।
0830242 நிமjhேஜ ऽஹmh ஸலshய மth◌⁴ேய தshமாnhந தீ³யதாmh ॥ 83.24।
0830250 ph³ரேமாவாச
0830251 ததச ெபௗ⁴வேநா பீ⁴த: கிmh ேத³யதி சாph³ரவீth ।
0830252 நேசாவாச ஸா ph’th²வீ ெபௗ⁴வநmh ph³ராமணrhvh’தmh ॥ 83.25।
0830260 ⁴mhவாச
0830261 திலா கா³ேவா த⁴நmh தா⁴nhயmh யthகிசிth³ெகௗ³ததேட ।
0830262ஸrhவmh தத³யmh தா³நmh கிmh மாmh ெபௗ⁴வந தா³shய ॥ 83.26।
0830271 க³ŋhகா³தீரmh ஸமாthய kh³ராஸேமகmh த³தா³தி ய: ।
0830272 ேதநாஹmh ஸகலா த³thதா கிmh மாmh ெபௗ⁴வந தா³shய ॥ 83.27।
0830280 ph³ரேமாவாச
0830281 தth³⁴ேவா வசநmh thவா ெபௗ⁴வந:ஸாrhவெபௗ⁴வந: ।
0830282 தேத²தி மthவா விphேரph◌⁴ேயா யnhநmh phராதா³thஸுவிshதரmh ॥ 83.28।
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0830291 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh த³ஶாவேமதி⁴கmh வி:³ ।
0830292 த³ஶாநாமவேமதா⁴நாmh ப²லmh shநாநாத³வாphயேத ॥ 83.29।
0840010 ph³ரேமாவாச
0840011ைபஶாசmh தீrhத²மபரmh தmh ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ।
0840012 தshய shவபmh வயா ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ॥ 84.1।
0840021 கி³rhph³ரமகி³ேர: பாrhேவ அஜேநா நாம நாரத³ ।
0840022 தshைஶேல iµநிவர ஶாபph◌⁴ரShடா வராphஸரா ॥ 84.2।
0840031அஜநா நாம தthரா³thதமாŋhேக³ந வாந ।
0840032 ேகஸ நாம தth³ப⁴rhதா அth³ேகதி ததா²பரா ॥ 84.3।
0840041ஸாபி ேகஸே பா⁴rhயா ஶாபph◌⁴ரShடா வராphஸரா ।
0840042 உthதமாŋhேக³ந மாrhஜா ஸாphயாshேத ऽஜநபrhவேத ॥ 84.4।
0840051 த³rhணவமph◌⁴யாகா³thேகஸ ேலாகவித: ।
0840052 ஏதshnhநnhதேர ऽக³shthேயா ऽஜநmh பrhவதமph◌⁴யகா³th ॥ 84.5।
0840061அஜநா சாth³கா ைசவ அக³shthயmh’ஸthதமmh ।
0840062 ஜயாமாஸேப⁴ யதா²nhயாயmh யதா²ஸுக²mh ॥ 84.6।
0840071 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாநாேஹாேப⁴ vhயதாmh வர: ।
0840072 ேத ஆஹேப⁴ ऽக³shthயmh thெரௗ ேத³iµநீவர ॥ 84.7।
0840081ஸrhேவph◌⁴ேயா ப³ெநௗ ேரShெடௗ²ஸrhவேலாேகாபகாரெகௗ ।
0840082 தேத²thkhthவா iµநிேரShேடா² ஜகா³மாஶாmh ஸ த³mh ॥ 84.8।
0840091 தத: கதா³சிthேத காேல அஜநா சாth³கா ததா² ।
0840092 கீ³தmh nh’thயmh ச ஹாshயmh ச rhவthெயௗ கி³rhத⁴நி ॥ 84.9।
0840101 வாச நிrh’திசாபி ேத th³’ShThவா ஸshெதௗ ஸுெரௗ ।
0840102 காமாkhராnhததி⁴ெயௗ ேசாெபௗ⁴ ததா³ஸthவரய: ॥ 84.10।
0840111 பா⁴rhேய ப⁴ேவதாiµப⁴ேயாராவாmh ேத³ெவௗ வரphரெதௗ³ ।
0840112 ேத அphசரshthேவதth³ேரமாேத கி³rhத⁴நி ॥ 84.11।
0840121அஜநாயாmh ததா² வாேயாrhஹiνமாnhஸமஜாயத ।
0840122அth³காயாmh ச நிrh’ேதரth³rhநாம பிஶாசராTh ॥ 84.12।
0840131 நshேத ஆஹேப⁴ thெரௗ ஜாெதௗ iµேநrhவராth ।
0840132ஆவேயாrhவிkh’தmh பiµthதமாŋhேக³ந ³தmh ॥ 84.13।
0840141 ஶாபாchச²சீபேதshதthர வாமாjhஞாமrhஹத:² ।
0840142 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhவாச நிrh’திshததா² ॥ 84.14।
0840151 ெகௗ³தmhயாmh shநாநதா³நாph◌⁴யாmh ஶாபேமாோ ப⁴விShயதி ।
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0840152இthkhthவா தாெபௗ⁴ phெதௗ தthைரவாnhதரதீ⁴யதாmh ॥ 84.15।
0840161 தேதா ऽஜநாmh ஸமாதா³ய அth³:ைபஶாசrhதிமாnh ।
0840162 ph◌⁴ராrhஹiνமத: phthைய shநாபயாமாஸ மாதரmh ॥ 84.16।
0840171 தைத²வ ஹiνமாnhக³ŋhகா³மாதா³யாth³மதிthவரnh ।
0840172 மாrhஜாரபிணீmh நீthவா ெகௗ³தmhயாshதீரமாphதவாnh ॥ 84.17।
0840181 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ைபஶாசmh சாஜநmh ததா² ।
0840182 ph³ரமே கி³மாஸாth³ய ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 84.18।
0840191 ேயாஜநாநாmh thபசாஶnhமாrhஜாரmh rhவேதா ப⁴ேவth ।
0840192 மாrhஜாரஸmhjhஞிதாthதshமாth³த⁴மnhதmh vh’ஷாகபிmh ॥ 84.19।
0840201 ேப²நாஸŋhக³மமாkh²யாதmh ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ।
0840202 தshய shவபmh vhShச தthைரவ phேராchயேத ஶுபா⁴ ॥ 84.20।
0850010 ph³ரேமாவாச
0850011ுதா⁴தீrhத²தி kh²யாதmh ஶ ◌்’iΝ நாரத³ தnhமநா: ।
0850012 கth²யமாநmh மஹாNhயmh ஸrhவகாமphரத³mh nh’mh ॥ 85.1।
0850021 ’ராthரா கNhவshதபshவீ ேவத³விthதம: ।
0850022 பph◌⁴ரமnhநாரமாணி ுத⁴யா பபீ³த: ॥ 85.2।
0850031 ெகௗ³தமshயாரமmh Nhயmh ஸmh’th³த⁴mh சாnhநவா ।
0850032ஆthமாநmh ச ுதா⁴khதmh ஸmh’th³த⁴mh சாபி ெகௗ³தமmh ॥ 85.3।
0850041 வீய கNhேவா ऽத²ைவஷmhயmh ைவராkh³யமக³மthததா³ ।
0850042 ெகௗ³தேமா ऽபி th³விஜேரShேடா²யஹmh தப நிSh²த: ॥ 85.4।
0850051ஸேமந யாchஞாkhதா shயாthதshமாth³ெகௗ³தமேவமநி ।
0850052 ந ேபா⁴ேய ऽஹmhுதா⁴rhேதா ऽபி பீ³ேத ऽபி கேலவேர ॥ 85.5।
0850061 க³chேச²யmh ெகௗ³தmh க³ŋhகா³மrhஜேயயmh ச ஸmhபத³mh ।
0850062இதி நிசிthய ேமதா⁴வீ க³thவா க³ŋhகா³mh ச பாவநீmh ॥ 85.6।
0850071shநாthவா ஶுசிrhயதமநா உபவிய ஶாஸேந ।
0850072 Shடாவ ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh ுதா⁴mh ச பரமாபத³mh ॥ 85.7।
0850080 கNhவ உவாச
0850081 நேமா ऽsh க³ŋhேக³ பரமாrhதிஹாணி ।
0850082 நம:ுேத⁴ ஸrhவஜநாrhதிகாணி ।
0850083 நேமா மேஹஶாநஜேடாth³ப⁴ேவ ஶுேப⁴ ।
0850084 நேமா மஹாmh’thiµகா²th³விநிsh’ேத ॥ 85.8।
0850091 Nhயாthமநாmh ஶாnhதேப khேராத⁴ேப ³ராthமநாmh ।
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0850092ஸth³ேபண ஸrhேவஷாmh தாபபாபாபஹாணி ॥ 85.9।
0850101ுதா⁴ேபண ஸrhேவஷாmh தாபபாபphரேத³ நம: ।
0850102 நம: ேரயshக ேத³வி நம: பாபphரதrhதி³நி ।
0850103 நம: ஶாnhதிக ேத³வி நேமா தா³th³rhயநாஶிநி ॥ 85.10।
0850110 ph³ரேமாவாச
0850111இthேயவmh shவதshதshய ரshதாத³ப⁴வth³th³வயmh ।
0850112 ஏகmh கா³ŋhக³mh மேநாஹா யபரmh பீ⁴ஷkh’தி ।
0850113 ந: kh’தாஜrh⁴thவா நமshkh’thவா th³விேஜாthதம: ॥ 85.11।
0850120 கNhவ உவாச
0850121ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhேய ph³ரா மாேஹவ ஶுேப⁴ ।
0850122ைவShணவி thrhயmhப³ேக ேத³வி ேகா³தா³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 85.12।
0850131 thrhயmhப³கshய ஜேடாth³⁴ேத ெகௗ³தமshயாக⁴நாஶிநி ।
0850132ஸphததா⁴ ஸாக³ரmh யாnhதி ேகா³தா³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 85.13।
0850141ஸrhவபாபkh’தாmh பாேப த⁴rhமகாமாrhத²நாஶிநி ।
0850142 :³க²ேலாப⁴மயி ேத³வி ுேத⁴ ph◌⁴யmh நேமா நம: ॥ 85.14।
0850150 ph³ரேமாவாச
0850151 தthகNhவவசநmh thவா ஸுphேத ஆஹrhth³விஜmh ॥ 85.15।
0850160 க³ŋhகா³ுேத⁴ ஊச:

0850161அபீ⁴Shடmh வத³ கlhயாண வராnhவரய ஸுvhரத ॥ 85.16।
0850170 ph³ரேமாவாச
0850171 phேராவாச phரணேதா க³ŋhகா³mh கNhவ:ுதா⁴mh யதா²khரமmh ॥ 85.17।
0850180 கNhவ உவாச
0850181 ேத³ ேத³வி மேநாjhஞாநி காமாநி விப⁴வmh மம ।
0850182ஆrhவிthதmh ச ⁴khதிmh ச iµkhதிmh க³ŋhேக³ phரயchச² ேம ॥ 85.18।
0850190 ph³ரேமாவாச
0850191இthkhthவா ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mhுதா⁴mh சாஹ th³விேஜாthதம:॥ 85.19।
0850200 கNhவ உவாச
0850201 மயி மth³வmhஶேஜ சாபி ுேத⁴ th’Shேண த³th³ணி ।
0850202 யா பாபதேர ே ந ⁴யாshthவmh கதா³சந ॥ 85.20।
0850211அேநந shதேவந ேய ைவ thவாmh shவnhதி ுதா⁴ரா: ।
0850212 ேதஷாmh தா³th³rhய:³கா²நி ந ப⁴ேவrhவேரா ऽபர: ॥ 85.21।
0850221அshmhshதீrhேத² மஹாNhேய shநாநதா³நஜபாதி³கmh ।
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0850222 ேய rhவnhதி நரா ப⁴khthயா லபா⁴ேஜா ப⁴வnh ேத ॥ 85.22।
0850231 யshthவித³mh பட²ேத shேதாthரmh தீrhேத² வா யதி³ வா kh³’ேஹ ।
0850232 தshய தா³th³rhய:³ேக²ph◌⁴ேயா ந ப⁴யmh shயாth³வேரா ऽபர: ॥ 85.23।
0850250 ph³ரேமாவாச
0850251 ஏவமshthவிதி ேசாkhthவா ேத கNhவmh யாேத shவமாலயmh ।
0850252 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh காNhவmh கா³ŋhக³mh ுதா⁴பி⁴த⁴mh ।
0850253ஸrhவபாபஹரmh வthஸ பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ॥ 85.25।
0860010 ph³ரேமாவாச
0860011அshதி ph³ரமnhமஹாதீrhத²mh சkhரதீrhத²தி தmh ।
0860012 தthர shநாநாnhநேரா ப⁴khthயா ஹேரrhேலாகமவாphiνயாth ॥ 86.1।
0860021 ஏகாத³யாmh  ஶுkhலாயாiµேபாShய ph’தி²வீபேத ।
0860022 க³ணிகாஸŋhக³ேம shநாthவா phராphiνயாத³யmh பத³mh ॥ 86.2।
0860031 ரா தthர யதா² vh’thதmh தnhேம நிக³த³த: ஶ ◌்’iΝ ।
0860032ஆth³விவத⁴ேரா நாம ைவேயா ப³ஹுத⁴நாnhவித: ॥ 86.3।
0860041 உthதேர வய ேரShட²shதshய thேரா ऽப⁴வth³’ேஷ ।
0860042³ணவாnhபஸmhபnhேநா விலா ஶுப⁴த³rhஶந: ॥ 86.4।
0860051 phராேணph◌⁴ேயா ऽபி phய: thர: காேல பசthவமாக³த: ।
0860052 ததா² th³’ShThவா  தmh thரmh த³mhபதீ :³க²பீ³ெதௗ ॥ 86.5।
0860061rhவாேத shம ததா³ ேதந ஸைஹவ மரேண மதிmh ।
0860062ஹா thர ஹnhத காேலந பாேபந ஸு³ராthமநா ॥ 86.6।
0860071 ெயௗவேந வrhதமாேநா ऽபி நீேதா ऽ ³ணஸாக³ர ।
0860072ஆவேயாச தைத²வ thவmh phராேணph◌⁴ேயா ऽபி ஸு³rhலப:◌⁴ ॥ 86.7।
0860081இthத²mh  தி³தmh thவா த³mhபthேயா: கணmh யம: ।
0860082 thயkhthவா நிஜரmh rhணmh kh’பயாவிShடமாநஸ: ॥ 86.8।
0860091 ேகா³தா³வrhயா: ஶுேப⁴ தீேர shதி²ேதா th◌⁴யாயஜநாrhத³நmh ।
0860092அபி shவlhேபந காேலந phரஜா vh’th³தா: ◌⁴ ஸமnhதத: ॥ 86.9।
0860101இயத இதி ேம ph’th²வீ கth²யதாmh ேகந தா ।
0860102 ந கசிnhmhயேத ஜnhrhபா⁴ராkhராnhதா வஸுnhத⁴ரா ॥ 86.10।
0860111 தேதா ேத³வீ க³தா rhணmh வஸுதா⁴ iµநிஸthதம ।
0860112 யthராshதி ஸுரஸmhkhத: ஶkhர: பரரஜய: ।
0860113 th³’ShThவா வஸுnhத⁴ராnhth³ர: phரணிபthேயத³மph³ரவீth ॥ 86.11।
0860120இnhth³ர உவாச
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0860121 கிமாக³மநகாrhயmh த இதி ேம ph’th²வி கth²யதாmh ॥ 86.12।
0860130 த⁴ேராவாச
0860131 பா⁴ேரண ³ ஶkhர பீ³தாஹmh விநா வத⁴mh ।
0860132 காரணmh phரShமாயாதா கித³mh கth²யதாmh மம ॥ 86.13।
0860140 ph³ரேமாவாச
0860141இதி thவா மவாkhயnhth³ேரா வசநமph³ரவீth ॥ 86.14।
0860150இnhth³ர உவாச
0860151 காரணmh யதி³ நாம shயாthததா³நீmh jhஞாயேத மயா ।
0860152ஸுராmh  பதிrhயshமாத³ஹmh ஸrhவாஸு ேமதி³நி ॥ 86.15।
0860160 ph³ரேமாவாச
0860161அத² ph’th²வீ ததா³ வாkhயmh thவா சாஹ ஶசீபதிmh ।
0860162 யம ஆதி³யதாmh தrh யதா²ஸmhஹரேத phரஜா: ॥ 86.16।
0860171இதி thவா வேசா மயா ஆதி³Shடா:th³த⁴கிnhநரா: ।
0860172 யமshயாநயேந ஶீkh◌⁴ரmh மேஹnhth³ேரண மஹாiµேந ॥ 86.17।
0860181 ததshேத ஸthவரmh யாதா:ஸrhேவ ைவவshவதmh ரmh ।
0860182ைநவாபயnhயமmh தthர ேத th³தா: ◌⁴ ஸஹ கிnhநைர: ।
0860183 ததா²க³thய நrhேவகா³th³வாrhthதா ஶkhேர நிேவதி³தா ॥ 86.18।
0860190th³த⁴கிnhநரா ஊ:
0860191 யேமா யமேர நாத²அshமாபி⁴rhநாவேலாகித: ।
0860192 மஹதாபி ஸுயthேநந வீயமாண:ஸமnhதத: ॥ 86.19।
0860200 ph³ரேமாவாச
0860201இதி thவா வசshேதஷாmh ph’Shட: ஶkhேரண ைவ ததா³ ।
0860202ஸவிதா ஸ பிதா தshய யம:thராshத இthயத² ॥ 86.20।
0860210ஸூrhய உவாச
0860211 ஶkhர ேகா³தா³வதீேர kh’தாnhேதா வrhதேத ऽ⁴நா ।
0860212 சரmhshதthர தபshதீvhரmh ந ஜாேந கிmh iν காரணmh ॥ 86.21।
0860220 ph³ரேமாவாச
0860221இதி thவா வேசா பா⁴ேநா: ஶkhர: ஶŋhகாiµபாவிஶth ॥ 86.22।
0860230 ஶkhர உவாச
0860231அேஹா கShடmh மஹாகShடmh நShடா ேம ஸுரநாத²தா ।
0860232 ேகா³தா³வrhயாmh தப:rhயாth³யேமா ைவ ³ShடேசShத: ।
0860233kh◌⁴’ுrhமthபத³mh நmh ேத³வா இதி மதிrhமம ॥ 86.23।

356 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0860240 ph³ரேமாவாச
0860241இthkhthவா ஸஹேஸnhth³ேரண ஆஹூதசாphஸேராக³ண: ॥ 86.24।
0860250இnhth³ர உவாச
0860251 கா ப⁴வதீஷு காலshய shதி²தshய தப th³விஷ: ।
0860252 தப:phரஶேந ஶkhதா இதி ேம ஶீkh◌⁴ரiµchயதாmh ॥ 86.25।
0860260 ph³ரேமாவாச
0860261இதி ஶkhரவச: thவா ேநாேச காபி மஹாiµேந ।
0860262அத² ஶkhர: phரேகாேபண phரthவாசாphஸேராக³ணmh ॥ 86.26।
0860270இnhth³ர உவாச
0860271 உthதரmh நாph³ரவீthகிசிth³யாமshதrh வயmh shவயmh ।
0860272ஸjhஜா ப⁴வnh வி³தா: ◌⁴ ைஸnhையராயாnh மா சிரmh ।
0860273 கா⁴தயாேமா வயmh ஶthmh தபஸா shவrhக³காiµகmh ॥ 86.27।
0860280 ph³ரேமாவாச
0860281இthkhேத ஸதி ேத³வாநாmh ேஸநா phரா³rhப³⁴வ ஹ ।
0860282இதீnhth³ர’த³யmh jhஞாthவா ஹ ேலாகதா⁴ ॥ 86.28।
0860291 phேரதmh சkh சkhரmh ரய யமshய  ।
0860292 சkhரmh யthராப⁴வthதthர சkhரதீrhத²மiνthதமmh ॥ 86.29।
0860301அேத²nhth³ரmh ேமநகா phராஹ ஶŋhகிேததி வசshததா³ ॥ 86.30।
0860310 ேமநேகாவாச
0860311 காலாவேலாகேந நாலmh காசித³shதி ஸுேரவர ।
0860312 மரணmh ச வரmh ேத³வ ப⁴வேதா ந யமாthந: ॥ 86.31।
0860321பெயௗவநமthேதயmh க³ணிகாயாசநmh phரேபா⁴ ।
0860322 phேரஷணmh தthphரயchைச²ஷா shவாthவmh மnhயேத thவயா ॥ 86.32।
0860330 ph³ரேமாவாச
0860331இதி thவா வசshதshயா: ஶkhர:ஸுரவேரவர: ।
0860332ஆதி³ேத³ஶாப³லாmh ாமாmh ஸthkh’thய க³ணிகாmh ததா² ॥ 86.33।
0860340 ஶkhர உவாச
0860341 க³ணிேக க³chச² ேம காrhயmh  ஸுnhத³ மா சிரmh ।
0860342 kh’தkh’thயாக³தா ⁴ேயா வlhலபா⁴ ேம யதா² ஶசீ ॥ 86.34।
0860350 ph³ரேமாவாச
0860351இthயாகrhNhய வச: ஶkhரா³thபthய க³ணிகா தி³ஶ: ।
0860352ேணந யமஸாnhநிth◌⁴யமாயாதா சாபிணீ ॥ 86.35।
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0860361 யமாnhதிகமiνphராphதா th³ேயாதயnhதீ தி³ேஶா த³ஶ ।
0860362ஸலmh லதmh பா³லா ஜெகௗ³nhேதா³லகŋhகலmh ॥ 86.36।
0860371 ததசசால காலshய மேநா ேலாலmh சலாசலmh ।
0860372அேதா²nhlhய யேமா ேநthேர காமபாவகேத ॥ 86.37।
0860381 தshயாmh vhயாபாரயாமாஸ ேரய:ஶthெரௗ மஹாiµேந ।
0860382 தேதா விய ஸா ஸth³ய:ஸththவமக³மthததா³ ॥ 86.38।
0860391 ெகௗ³தmhயாmh  ஸமாக³mhய க³ணிகாக³ணகிŋhகைர: ।
0860392 கீ³யமாநா க³தா shவrhேக³ தshய தீrhத²phரபா⁴வத: ॥ 86.39।
0860401 க³chச²nhதீmh க³ணிகாmh th³’ShThவா விமாநshதா²mh தி³வmh phரதி ।
0860402 விshமயmh பரமmh phராphத: காலshதரலேலாசந: ।
0860403அதா²தி³thேயந சாக³thய ஏவiµkhேதா யமshததா³ ॥ 86.40।
0860410ஸூrhய உவாச
0860411 thர நிஜmh கrhம phரஜாநாmh thவmh பயmh ।
0860412 பய வாதmh ஸதா³ வாnhதmh sh’ஜnhதmh ேவத⁴ஸmh phரஜா: ।
0860413 பrhயடnhதmh thேலாகீmh மாmh வஹnhதீmh வஸுதா⁴mh phரஜா: ॥ 86.41।
0860420 ph³ரேமாவாச
0860421இதி thவா யேமா வாkhயmh பிrhவசநமph³ரவீth ॥ 86.42।
0860430 யம உவாச
0860431 ஏதnhந க³rhதmh கrhம rhயாமஹத³mh th◌⁴வmh ।
0860432 கrhமNhயshnhமஹாkhேர ஸமாேத³Shmh ந வாrhஹ ॥ 86.43।
0860441இதி thவா ச தth³வாkhயmh பா⁴iνrhவசநமph³ரவீth ।
0860442 கிmh நாம க³rhதmh கrhம தவ கrhமலmh யம ॥ 86.44।
0860451 கிmh ந th³’Shடா thவயா யாnhதீ க³ணிகா க³ணகிŋhகைர: ।
0860452 கீ³யமாநா தி³வmh ஸth³ேயா ெகௗ³தேதாயமாphதா ॥ 86.45।
0860461 thவயா சாthர தபshதீvhரmh kh’தmh thர ஸு³Shகரmh ।
0860462ைநவாnhதmh தshய பயா தshமாth³க³chச² நிஜmh ரmh ॥ 86.46।
0860471இthkhthவா ப⁴க³வாnhபா⁴iνshதthர shநாthவா க³ேதா தி³வmh ।
0860472 யேமா ऽபி ஸŋhக³ேம shநாthவா தேதா நிஜரmh யெயௗ ॥ 86.47।
0860481 ⁴தஹாபி தத: ஶŋhகாmh தthயாஜ ச மஹாiµேந ।
0860482 ததா² th³’ShThவா யமmh யாnhதmh சkhேர சkhரmh phரயாணகmh ॥ 86.48।
0860491 ப⁴க³வாnhயthர ேகா³விnhேதா³ வநமாலாவி⁴த: ।
0860492இதி ய: ஶ ◌்’iΝயாnhமrhthய: பேட²th³வாபி ஸமாத: ॥ 86.49।
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0860501ஆபத³shதshய நயnhதி தீ³rhக⁴மாரவாphiνயாth ॥ 86.50।
0870010 ph³ரேமாவாச
0870011அஹlhயாஸŋhக³மmh ேசஹ தீrhத²mh thைரேலாkhயபாவநmh ।
0870012 ஶ ◌்’iΝஸmhயŋhiµநிேரShட² தthர vh’thதத³mh யதா² ॥ 87.1।
0870021 ெகௗேகநாதிமஹதா மயா rhவmh iµநீவர ।
0870022sh’Shடா கnhயா ப³ஹுவிதா⁴ பவthேயா ³nhவிதா: ॥ 87.2।
0870031 தாஸாேமகாmh ேரShட²தமாmh நிrhமேம ஶுப⁴லmh ।
0870032 தாmh பா³லாmh சாஸrhவாŋhகீ³mh th³’ShThவா ப³nhவிதாmh ॥ 87.3।
0870041 ேகா வாshயா: ேபாஷேண ஶkhத இதி ேம ³th³தி⁴ராவிஶth ।
0870042 ந ைத³thயாநாmh ஸுராmh ச ந iµநீநாmh தைத²வ ச ॥ 87.4।
0870051 நாshthயshயா: ேபாஷேண ஶkhதிதி ேம ³th³தி⁴ரnhவ⁴th ।
0870052³ணjhேயShடா²ய விphராய தேபாkhதாய தீ⁴மேத ॥ 87.5।
0870061ஸrhவலணkhதாய ேவத³ேவதா³ŋhக³ேவதி³ேந ।
0870062 ெகௗ³தமாய மஹாphராjhஞாமத³தா³mh ேபாஷய தாmh ॥ 87.6।
0870071 பாலயshவ iµநிேரShட² யாவதா³phshயதி ெயௗவநmh ।
0870072 ெயௗவநshதா²mh ந:ஸாth◌⁴வீமாநேயதா² மமாnhதிகmh ॥ 87.7।
0870081 ஏவiµkhthவா ெகௗ³தமாய phராதா³mh கnhயாmh ஸுமth◌⁴யமாmh ।
0870082 தாமாதா³ய iµநிேரShட² தபஸா ஹதகlhமஷ: ॥ 87.8।
0870091 தாmh ேபாஷயிthவா விதி⁴வத³லŋhkh’thய மமாnhதிகmh ।
0870092 நிrhவிகாேரா iµநிேரShேடா²யஹlhயாமாநயthததா³ ॥ 87.9।
0870101 தாmh th³’ShThவா வி³தா:◌⁴ ஸrhேவ ஶkhராkh³நிவத³ய: ।
0870102 மம ேத³யா ஸுேரஶாந இthshேத ph’த²khph’த²kh ॥ 87.10।
0870111 தைத²வ iµநய:ஸாth◌⁴யா தா³நவா யராஸா: ।
0870112 தாnhஸrhவாநாக³தாnhth³’ShThவா கnhயாrhத²மத²ஸŋhக³தாnh ॥ 87.11।
0870121இnhth³ரshய  விேஶேஷண மஹாmhசா⁴thததா³ kh³ரஹ: ।
0870122 ெகௗ³தமshய  மாஹாthmhயmh கா³mhபீ⁴rhயmh ைத⁴rhயேமவ ச ॥ 87.12।
0870131shmh’thவா ஸுவிshேதா ⁴thவா மைமவமப⁴வthஸுதீ: ◌⁴ ।
0870132 ேத³ேயயmh ெகௗ³தமாையவ நாnhயேயாkh³யா ஶுபா⁴நநா ॥ 87.13।
0870141 தshைம ஏவ  தாmh தா³shேய ததா²phேயவமசிnhதயmh ।
0870142ஸrhேவஷாmh ச மதிrhைத⁴rhயmh மதி²தmh பா³லயாநயா ॥ 87.14।
0870151அஹlhேயதி ஸுைர: phேராkhதmh மயா ச ’பி⁴shததா³ ।
0870152 ேத³வாnh’mhshததா³ வீய மயா தthேராkhதiµchசைக: ॥ 87.15।
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0870161 தshைம ஸா தீ³யேத ஸுph◌⁴rhய: ph’தி²vhயா: phரத³mh ।
0870162 kh’thேவாபதிShட²ேத rhவmh ந சாnhயshைம ந: ந: ॥ 87.16।
0870171 தத:ஸrhேவ ஸுரக³: thவா வாkhயmh மேயதmh ।
0870172அஹlhயாrhத²mh ஸுரா ஜkh³iµ: ph’தி²vhயாச phரத³ேண ॥ 87.17।
0870181 க³ேதஷு ஸுரஸŋhேக⁴ஷு ெகௗ³தேமா ऽபி iµநீவர ।
0870182 phரயthநமகேராthகிசித³ஹlhயாrhத²மmh ததா² ॥ 87.18।
0870191 ஏதshnhநnhதேர ph³ரமnhஸுரபி: ◌⁴ ஸrhவகாம⁴kh ।
0870192அrhத⁴phரஸூதா யப⁴வthதாmh த³த³rhஶ ஸ ெகௗ³தம: ॥ 87.19।
0870201 தshயா: phரத³ணmh சkhேர இயiµrhவீதி ஸmhshமரnh ।
0870202ŋhக³shய ச ஸுேரஶshய phரத³ணமதா²கேராth ॥ 87.20।
0870211 தேயா: phரத³ணmh kh’thவா ெகௗ³தேமா iµநிஸthதம: ।
0870212ஸrhேவஷாmh ைசவ ேத³வாநாேமகmh சாபி phரத³ணmh ॥ 87.21।
0870221ைநவாப⁴வth³⁴ேவா க³nh:ஸஜாதmh th³விதயmh மம ।
0870222 ஏவmh நிசிthய ஸ iµநிrhமமாnhதிகமதா²ph◌⁴யகா³th ॥ 87.22।
0870231 நமshkh’thவாph³ரவீth³வாkhயmh ெகௗ³தேமா மாmh மஹாமதி: ।
0870232 கமலாஸந விவாthமnhநமshேத ऽsh ந: ந: ॥ 87.23।
0870241 phரத³ணீkh’தா ph³ரமnhமேயயmh வஸுதா⁴கி²லா ।
0870242 யத³thர khதmh ேத³ேவஶ ஜாநீேத தth³ப⁴வாnhshவயmh ॥ 87.24।
0870251 மயா  th◌⁴யாநேயாேக³ந jhஞாthவா ெகௗ³தமமph³ரவmh ।
0870252 தைவவ தீ³யேத ஸுph◌⁴: phரத³ணத³mh kh’தmh ॥ 87.25।
0870261 த⁴rhமmh ஜாநீ விphரrhேஷ ³rhjhேஞயmh நிக³ைமரபி ।
0870262அrhத⁴phரஸூதா ஸுரபி: ◌⁴ ஸphதth³வீபவதீ ம ॥ 87.26।
0870271 kh’தா phரத³ தshயா: ph’தி²vhயா:ஸா kh’தா ப⁴ேவth ।
0870272ŋhக³mh phரத³ணீkh’thய தேத³வ ப²லமாphiνயாth ॥ 87.27।
0870281 தshமாthஸrhவphரயthேநந iµேந ெகௗ³தம ஸுvhரத ।
0870282 Shேடா ऽஹmh தவ ைத⁴rhேயண jhஞாேநந தபஸா ததா² ॥ 87.28।
0870291 த³thேதயmh’ஶாrh³ல கnhயா ேலாகவரா மயா ।
0870292இthkhthவாஹmh ெகௗ³தமாய அஹlhயாமத³தா³mh iµேந ॥ 87.29।
0870301 ஜாேத விவாேஹ ேத ேத³வா: kh’thேவலாயா: phரத³ணmh ।
0870302 ஶைந: ஶைநரதா²க³thய த³th³’ஶு:ஸrhவ ஏவ ேத ॥ 87.30।
0870311 தmh ெகௗ³தமமஹlhயாmh ச தா³mhபthயmh phதிவrhத⁴நmh ।
0870312 ேத சாக³thயாத² பயnhேதா விshதாசாப⁴வnhஸுரா: ॥ 87.31।
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0870321அதிkhராnhேத விவாேஹ  ஸுரா:ஸrhேவ தி³வmh ய: ।
0870322ஸமthஸர: ஶசீப⁴rhதா தாய ச தி³வmh யெயௗ ॥ 87.32।
0870331 தத: phதமநாshதshைம ெகௗ³தமாய மஹாthமேந ।
0870332 phராதா³mh ph³ரமகி³mh Nhயmh ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 87.33।
0870341அஹlhயாயாmh iµநிேரShேடா² ேரேம தthர ஸ ெகௗ³தம: ।
0870342 ெகௗ³தமshய கதா²mh Nhயாmh thவா ஶkhரshthவிShடேப ॥ 87.34।
0870351 தமாரமmh தmh ச iµநிmh தshய பா⁴rhயாமநிnhதி³தாmh ।
0870352 ⁴thவா ph³ராமணேவேஷண th³ரShமாகா³chச²தkhர: ॥ 87.35।
0870361ஸ th³’ShThவா ப⁴வநmh தshய பா⁴rhயாmh ச விப⁴வmh ததா² ।
0870362 பாபீயmh மதிmh kh’thவா அஹlhயாmh ஸiµைத³த ॥ 87.36।
0870371 நாthமாநmh ந பரmh ேத³ஶmh காலmh ஶாபாth³’ேஷrhப⁴யmh ।
0870372 ந ³ேபா³த⁴ ததா³ வthஸ காமாkh’Shட: ஶதkhர: ॥ 87.37।
0870381 தth³th◌⁴யாநபரேமா நிthயmh ஸுரராjhேயந க³rhவித: ।
0870382ஸnhதphதாŋhக:³ கத²mh rhயாmh phரேவேஶா ேம கத²mh ப⁴ேவth ॥ 87.38।
0870391 ஏவmh வஸnhவிphரேபா நாnhதரmh thவth◌⁴யக³chச²த ।
0870392ஸ கதா³சிnhமஹாphராjhஞ: kh’thவா ெபௗrhவாணிகீmh khயாmh ॥ 87.39।
0870401ஸேதா ெகௗ³தம: ஶிShையrhநிrhக³தசாரமாth³ப³: ।
0870402ஆரமmh ெகௗ³தmh விphராnhதா⁴nhயாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 87.40।
0870411 th³ரShmh க³ேதா iµநிவர இnhth³ரshதmh ஸiµைத³த ।
0870412இத³மnhதரthkhthவா சkhேர காrhயmh மந:phயmh ॥ 87.41।
0870421பmh kh’thவா ெகௗ³தமshய phேயphஸு:ஸ ஶதkhர: ।
0870422 தாmh th³’ShThவா சாஸrhவாŋhகீ³மஹlhயாmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 87.42।
0870430இnhth³ர உவாச
0870431ஆkh’Shேடா ऽஹmh தவ ³ண பmh shmh’thவா shக²லthபத:³ ।
0870432இதி ph³வnhஹஸnhஹshதமாதா³யாnhத:ஸமாவிஶth ॥ 87.43।
0870441 ந ³ேபா³த⁴ thவஹlhயா தmh ஜாரmh ேமேந  ெகௗ³தமmh ।
0870442 ரமமா யதா²ெஸௗkh²யmh phராகா³chசி²Shைய:ஸ ெகௗ³தம: ॥ 87.44।
0870451ஆக³chச²nhதmh நிthயேமவ அஹlhயா phயவாதி³நீ ।
0870452 phரதியாதி phயmh வkhதி ேதாஷயnhதீ ச தmh ³ண: ॥ 87.45।
0870461 தாமth³’ShThவா மஹாphராjhேஞா ேமேந தnhமஹத³th³⁴தmh ।
0870462 th³வாரshதி²தmh iµநிேரShட²mh ஸrhேவ பயnhதி நாரத³ ॥ 87.46।
0870471அkh³நிேஹாthரshய ஶாலாயா ரே kh³’ஹகrhண: ।
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0870472ஊrhiµநிவரmh பீ⁴தா ெகௗ³தமmh விshமயாnhவிதா: ॥ 87.47।
0870480 ரண ஊ:
0870481 ப⁴க³வnhகித³mh சிthரmh ப³ரnhதச th³’யேஸ ।
0870482 phயயாnhத: phரவிShேடா ऽ தைத²வ ச ப³rhப⁴வாnh ।
0870483அேஹா தப:phரபா⁴ேவா ऽயmh நாநாபத⁴ேரா ப⁴வாnh ॥ 87.48।
0870500 ph³ரேமாவாச
0870501 தchch²thவா விshதshthவnhத: phரவிShட: ேகா iν திShட²தி ।
0870502 phேய அஹlhேய ப⁴வதி கிmh மாmh ந phரதிபா⁴ஷேஸ ।
0870503இthyh’ேஷrhவசநmh thவா அஹlhயா ஜாரமph³ரவீth ॥ 87.50।
0870510அஹlhேயாவாச
0870511 ேகா ப⁴வாnhiµநிேபண பாபmh thவmh kh’தவாந ।
0870512இதி ph³வதீ ஶயநா³thதி²தா ஸthவரmh ப⁴யாth ॥ 87.51।
0870521ஸ சாபி பாபkh’chச²khேரா பி³டா³ேலா ऽ⁴nhiµேநrhப⁴யாth ।
0870522 thரshதாmh ச விkh’தாmh th³’ShThவா shவphயாmh ³தாmh ததா³ ॥
87.52।
0870531 உவாச ஸ iµநி: ேகாபாthகித³mh ஸாஹஸmh kh’தmh ।
0870532இதி ph³வnhதmh ப⁴rhதாரmh ஸாபி ேநாவாச லjhதா ॥ 87.53।
0870541அnhேவஷயmhsh தmh ஜாரmh பி³டா³லmh த³th³’ேஶ iµநி: ।
0870542 ேகா ப⁴வாநிதி தmh phராஹ ப⁴shrhயாmh mh’ஷாவத³nh ॥ 87.54।
0870550இnhth³ர உவாச
0870551 kh’தாஜேடா ⁴thவா ைசவமாஹ ஶசீபதி: ।
0870552 ஶசீப⁴rhதா ராmh ேப⁴thதா தேபாத⁴ந Shத: ॥ 87.55।
0870561 மேமத³mh பாபமாபnhநmh ஸthயiµkhதmh மயாநக⁴ ।
0870562 மஹth³விக³rhதmh கrhம kh’தவாநshmhயஹmh iµேந ॥ 87.56।
0870571shமரஸாயகநிrhபி⁴nhந-’த³யா: கிmh ந rhவேத ।
0870572 ph³ரமnhமயி மஹாபாேப மshவ கநிேத⁴ ॥ 87.57।
0870581ஸnhத: kh’தாபராேத⁴ ऽபி ந ெரௗயmh ஜா rhவேத ।
0870582 நிஶmhய தth³வேசா விphேரா ஹமாஹ ஷாnhவித: ॥ 87.58।
0870590 ெகௗ³தம உவாச
0870591 ப⁴க³ப⁴khthயா kh’தmh பாபmh ஸஹshரப⁴க³வாnhப⁴வ ।
0870592 தாமphயாஹ iµநி: ேகாபாththவmh ச ஶுShகநதீ³ ப⁴வ ॥ 87.59।
0870601 தத: phரஸாத³யாமாஸ கத²யnhதீ ததா³kh’திmh ॥ 87.60।
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0870610அஹlhேயாவாச
0870611 மநஸாphயnhயஷmh பாபிShடா:² காமயnhதி யா: ।
0870612அயாnhயாnhதி நரகாmhshதாஸாmh ஸrhேவ ऽபி rhவஜா: ॥ 87.61।
0870621 ⁴thவா phரஸnhேநா ப⁴க³வnhநவதா⁴ரய மth³வச: ।
0870622 தவ ேபண சாக³thய மாமகா³thஸாணshthவிேம ॥ 87.62।
0870631 தேத²தி ரண: phேராரஹlhயா ஸthயவாதி³நீ ।
0870632 th◌⁴யாேநநாபி iµநிrhjhஞாthவா ஶாnhத: phராஹ பதிvhரதாmh ॥ 87.63।
0870640 ெகௗ³தம உவாச
0870641 யதா³  ஸŋhக³தா ப⁴th³ேர ெகௗ³தmhயா ஸதீ³ஶயா ।
0870642 நதீ³ ⁴thவா நா பmh phராphshயேஸ phயkh’nhமம ॥ 87.64।
0870651இthyh’ேஷrhவசநmh thவா ததா² சkhேர பதிvhரதா ।
0870652 தயா  ஸŋhக³தா ேத³vhயா அஹlhயா ெகௗ³தமphயா ॥ 87.65।
0870661 நshதth³பமப⁴வth³யnhமயா நிrhதmh ரா ।
0870662 தத: kh’தாஜட:ஸுரராThphராஹ ெகௗ³தமmh ॥ 87.66।
0870670இnhth³ர உவாச
0870671 மாmh பா iµநிஶாrh³ல பாபிShட²mh kh³’ஹமாக³தmh ।
0870672 பாத³ேயா: பதிதmh th³’ShThவா kh’பயா phராஹ ெகௗ³தம: ॥ 87.67।
0870680 ெகௗ³தம உவாச
0870681 ெகௗ³தmh க³chச² ப⁴th³ரmh ேத shநாநmh  ரnhத³ர ।
0870682nhநிrh⁴தபாபshthவmh ஸஹshராோ ப⁴விShய ॥ 87.68।
0870691 உப⁴யmh விshமயகரmh th³’Shடவாநsh நாரத³ ।
0870692அஹlhயாயா: நrhபா⁴வmh ஶசீப⁴rhதா ஸஹshரth³’kh ॥ 87.69।
0870701 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மஹlhயாஸŋhக³மmh ஶுப⁴mh ।
0870702இnhth³ரதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவகாமphரத³mh nh’mh ॥ 87.70।
0880010 ph³ரேமாவாச
0880011 தshமாத³phயபரmh தீrhத²mh ஜநshதா²நதி தmh ।
0880012 சrhேயாஜநவிshதீrhணmh shமரnhiµkhதித³mh nh’mh ॥ 88.1।
0880021ைவவshவதாnhவேய ஜாேதா ராஜா⁴jhஜநக: ரா ।
0880022 ேஸா ऽபாmhபேதsh தiνஜாiµபேயேம ³rhணவாmh ॥ 88.2।
0880031 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஜநகாmh ஜநேகா nh’ப: ।
0880032அiνப³ணthவாchச தshய பா⁴rhயா ³rhணவா ॥ 88.3।
0880041 யாjhஞவlhkhயச விphேரnhth³ரshதshய ராjhஞ: ேராத: ।
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0880042 தமph’chச²nhnh’பேரShேடா² யாjhஞவlhkhயmh ேராதmh ॥ 88.4।
0880050 ஜநக உவாச
0880051 ⁴khதிiµkhதீ உேப⁴ ேரShேட² நிrhணீேத iµநிஸthதைம: ।
0880052 தா³தா³ேஸப⁴ரக³-ரதா²th³ையrh⁴khதிthதமா ॥ 88.5।
0880061 கிnhthவnhதவிரஸா ⁴khதிrhiµkhதிேரகா நிரthயயா ।
0880062 ⁴khேதrhiµkhதி: ேரShட²தமா ⁴khthயா iµkhதிmh கத²mh vhரேஜth ॥ 88.6।
0880071ஸrhவஸŋhக³பthயாகா³nhiµkhதிphராphதி:ஸு:³க²த: ।
0880072 தth³ph³ th³விஜஶாrh³ல ஸுகா²nhiµkhதி: கத²mh ப⁴ேவth ॥ 88.7।
0880080 யாjhஞவlhkhய உவாச
0880081அபாmhபதிshதவ ³: வஶுர: phயkh’thததா² ।
0880082 தmh க³thவா ph’chச² nh’பேத உபேத³யதி ேத தmh ॥ 88.8।
0880091 யாjhஞவlhkhயச ஜநேகா ராஜாநmh வணmh ததா³ ।
0880092 க³thவா ேசாசரvhயkh³ெரௗ iµkhதிமாrhக³mh யதா²khரமmh ॥ 88.9।
0880100 வண உவாச
0880101 th³விதா⁴  ஸmhshதி²தா iµkhதி: கrhமth³வாேர ऽphயகrhமணி ।
0880102 ேவேத³ ச நிசிேதா மாrhக:³ கrhம jhயாேயா யகrhமண: ॥ 88.10।
0880111ஸrhவmh ச கrhம ப³th³த⁴mh ஷாrhத²சShடயmh ।
0880112அகrhமணவாphயத இதி iµkhதிமாrhேகா³ mh’ேஷாchயேத ॥ 88.11।
0880121 கrhம ஸrhவதா⁴nhயாநி ேஸthshயnhதி nh’பஸthதம ।
0880122 தshமாthஸrhவாthமநா கrhம கrhதvhயmh ைவதி³கmh nh’பி: ◌⁴ ॥ 88.12।
0880131 ேதந ⁴khதிmh ச iµkhதிmh ச phராphiνவnhதீஹ மாநவா: ।
0880132அகrhமண: கrhம Nhயmh கrhம சாphயாரேமஷு ச ॥ 88.13।
0880141 ஜாthயாதmh ச ராேஜnhth³ர தthராபி ஶ ◌்’iΝ த⁴rhமவிth ।
0880142ஆரமாணி ச சthவா கrhமth³வாராணி மாநத³ ॥ 88.14।
0880151 சrhமாரமாmh ச கா³rhஹshth²யmh Nhயத³mh shmh’தmh ।
0880152 தshமாth³⁴khதிச iµkhதிச ப⁴வதீதி மதிrhமம ॥ 88.15।
0880160 ph³ரேமாவாச
0880161 ஏதchch²thவா  ஜநேகா யாjhஞவlhkhயச ³th³தி⁴மாnh ।
0880162 வணmh ஜயிthவா  நrhவசநச: ॥ 88.16।
0880171 ேகா ேத³ஶ: கிmh ச தீrhத²mh shயாth³⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ।
0880172 தth³வத³shவ ஸுரேரShட²ஸrhவjhேஞா ऽ நேமா ऽsh ேத ॥ 88.17।
0880180 வண உவாச
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0880181 ph’தி²vhயாmh பா⁴ரதmh வrhஷmh த³Nhட³கmh தthர Nhயத³mh ।
0880182 தshnhேthேர kh’தmh கrhம ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh ॥ 88.18।
0880191 தீrhதா²நாmh ெகௗ³த க³ŋhகா³ ேரShடா²iµkhதிphரதா³ nh’mh ।
0880192 தthர யjhேஞந தா³ேநந ேபா⁴கா³nhiµkhதிமவாphshயதி ॥ 88.19।
0880200 ph³ரேமாவாச
0880201 யாjhஞவlhkhயச ஜநேகா வாசmh thவா யபாmhபேத: ।
0880202 வேணந யiνjhஞாெதௗ shவmh ஜkh³மshததா³ ॥ 88.20।
0880211அவேமதா⁴தி³கmh கrhம சகார ஜநேகா nh’ப: ।
0880212 யாஜயாமாஸ விphேரnhth³ேரா யாjhஞவlhkhயச தmh nh’பmh ॥ 88.21।
0880221 க³ŋhகா³தீரmh ஸமாthய யjhஞாnhiµkhதிமவாப ராTh ।
0880222 ததா² ஜநகராஜாேநா ப³ஹவshதthர கrhம ॥ 88.22।
0880231iµkhதிmh phராrhமஹாபா⁴கா³ ெகௗ³தmhயாச phரஸாத³த: ।
0880232 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ஜநshதா²ேநதி விதmh ॥ 88.23।
0880241 ஜநகாநாmh யjhஞஸேதா³ ஜநshதா²நmh phரகீrhதிதmh ।
0880242 சrhேயாஜநவிshதீrhணmh shமரthஸrhவபாபiνth ॥ 88.24।
0880251 தthர shநாேநந தா³ேநந பிth’mh தrhபேணந  ।
0880252 தீrhத²shய shமரth³வாபி க³மநாth³ப⁴khதிேஸவநாth ॥ 88.25।
0880261ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி iµkhதிmh ச ஸமவாphiνயாth ॥ 88.26।
0890010 ph³ரேமாவாச
0890011அ வ ைசவ நth³ெயௗ Nhயதேர ஶுேப⁴ ।
0890012 தேயாச ஸŋhக³ம: Nhேயா க³ŋhகா³யாmh iµநிஸthதம ॥ 89.1।
0890021 த³thபthதிmh ஶ ◌்’iΝShேவஹ ஸrhவபாபவிநாஶிநீmh ।
0890022 கயபshய ஸுேதா jhேயShட²ஆதி³thேயா ேலாகவித: ॥ 89.2।
0890031 thைரேலாkhயசுshதீmhஶு:ஸphதாேவா ேலாகத: ।
0890032 தshய பthநீ உஷா kh²யாதா thவாShTh thைரேலாkhயஸுnhத³ ॥ 89.3।
0890041 ப⁴rh: phரதாபதீvhரthவமஸஹnhதீ ஸுமth◌⁴யமா ।
0890042 சிnhதயாமாஸ கிmh kh’thயmh மம shயாதி³தி பா⁴நீ ॥ 89.4।
0890051 தshயா: thெரௗ மஹாராjhெஞௗ மiνrhைவவshவேதா யம: ।
0890052 யiµநா ச நதீ³ Nhயா ஶ ◌்’iΝ விshமயகாரணmh ॥ 89.5।
0890061ஸாகேராதா³thமநசா²யாமாthமேபண யthநத: ।
0890062 தாமph³ரவீthததேசாஷா thவmh ச மthஸth³’ஶீ ப⁴வ ॥ 89.6।
0890071 ப⁴rhதாரmh thவமபthயாநி பாலயshவ மமாjhஞயா ।
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0890072 யாவதா³க³மநmh ேம shயாthபthshதாவthphயா ப⁴வ ॥ 89.7।
0890081 நாkh²யாதvhயmh thவயா khவாபி அபthயாநாmh ததா² phேய ।
0890082 தேத²thயாஹ ச ஸா சா²யா நிrhஜகா³ம kh³’ஹா³ஷா ॥ 89.8।
0890091இthkhthவா ஸா ஜகா³மாஶு ஶாnhதmh பமபீ⁴phஸதீ ।
0890092ஸா க³thேவாஷா kh³’ஹmh thவSh: பிthேர ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
0890093 thவShடாபி சகித: phராஹ தாmh ஸுதாmh ஸுதவthஸல: ॥ 89.9।
0890100 thவShேடாவாச
0890101ைநதth³khதmh ப⁴rhth’மthயா யthshைவேரண phரவrhதநmh ।
0890102அபthயாநாmh கத²mh vh’thதிrhப⁴rhrhவா ஸவிshதவ ।
0890103 பி³ேப⁴ ப⁴th³ேர ஶிShேடா ऽஹmh ப⁴rhrhேக³ஹmh நrhvhரஜ ॥ 89.10।
0890110 ph³ரேமாவாச
0890111 ஏவiµkhதா  பிthரா ஸா ேநthkhthவா ைவ ந: ந: ।
0890112 உthதரmh ச ேராrhேத³ஶmh ஜகா³ம தபேஸ thவரா ॥ 89.11।
0890121 தthர ேதேப தபshதீvhரmh வட³வாபதா⁴ணீ ।
0890122 ³Shphேரmh தmh shவகmh காnhதmh th◌⁴யாயnhதீ நிசலா உஷா ॥ 89.12।
0890131 ஏதshnhநnhதேர தாத சா²யா ேசாஷாshவபிணீ ।
0890132 பthெயௗ ஸா வrhதயாமாஸ அபthயாnhயத² ஜjhஞிேர ॥ 89.13।
0890141ஸாவrhணிச ஶநிைசவ விShrhயா ³Shடகnhயகா ।
0890142ஸா சா²யா வrhதயாமாஸ ைவஷmhேயணவ நிthயஶ: ॥ 89.14।
0890151shேவShவபthேயஷு ேசாஷாயா யமshதthர ேகாப ஹ ।
0890152ைவஷmhேயத² வrhதnhதீmh சா²யாmh தாmh மாதரmh ததா³ ॥ 89.15।
0890161 தாட³யாமாஸ பாேத³ந த³ஶாபதிrhயம: ।
0890162 thரெதௗ³rhஜnhயஸŋhோபா⁴chசா²யா ைவவshவதmh யமmh ॥ 89.16।
0890171 ஶஶாப பாப ேத பாேதா³ விஶீrhய மமாjhஞயா ।
0890172 விஶீrhணசரே :³கா²th³த³nhபிதரமph◌⁴யகா³th ।
0890173ஸவிthேர தmh  vh’thதாnhதmh nhயேவத³யத³ேஶஷத: ॥ 89.17।
0890180 யம உவாச
0890181 ேநயmh மாதா ஸுரேரShட² யயா ஶphேதா ऽஹth³’ஶ: ।
0890182அபthேயஷு விth³ேத⁴ஷு ஜநநீ ைநவ phயேத ॥ 89.18।
0890191 யth³பா³lhயாத³ph³ரவmh கிசித³த²வா ³Shkh’தmh kh’தmh ।
0890192ைநவ phயதி ஸா மாதா தshமாnhேநயmh மமாmhபி³கா ॥ 89.19।
0890201 யத³பthயkh’தmh கிசிthஸாth◌⁴வஸா⁴ யதா² ததா² ।
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0890202 மாthயshயாmh ஸrhவமphேயதthதshமாnhமாேததி கீ³யேத ॥ 89.20।
0890211 phரத⁴யnhதீவ மாmh தாத நிthயmh பயதி சுஷா ।
0890212 வkhthயkh³நிகாலஸth³’ஶா வாசா ேநயmh மத³mhபி³கா ॥ 89.21।
0890220 ph³ரேமாவாச
0890221 தththரவசநmh thவா ஸவிதாசிnhதயthதத: ।
0890222இயmh சா²யா நாshய மாதா உஷா மாதா  ஸாnhயத: ॥ 89.22।
0890231 மம ஶாnhதிமபீ⁴phஸnhதீ ேத³ேஶ ऽnhயshmhshதேபாரதா ।
0890232 உthதேர ச ெரௗ thவாShTh வட³வாபதா⁴ணீ ॥ 89.23।
0890241 தthராshேத ஸா இதி jhஞாthவா ஜகா³ேமேஶா தி³வாகர: ।
0890242 யthர ஸா வrhதேத காnhதா அவப:shவயmh ததா³ ॥ 89.24।
0890251 தாmh th³’ShThவா வட³வாபாmh பrhயதா⁴வth³த⁴யாkh’தி: ।
0890252 காமாரmh ஹயmh th³’ShThவா thவா ைவ ேஹதshவநmh ॥ 89.25।
0890261 உஷா பதிvhரேதாேபதா பதிth◌⁴யாநபராய ।
0890262ஹயத⁴rhஷணஸmhபீ⁴தா ேகா nhவயmh ேசthயஜாநதீ ॥ 89.26।
0890271அபலாயthபெதௗ phராphேத த³பி⁴iµகீ² thவரா ।
0890272 ேகா iν ேம ரேகா ऽthர shயாth³’ஷேயா வாத²வா ஸுரா: ॥ 89.27।
0890281 தா⁴வnhதீmh தாmh phயாமவாமவபத⁴ர:shவயmh ।
0890282 பrhயதா⁴வth³யேதா யாதி உஷா பா⁴iνshததshதத: ॥ 89.28।
0890291shமரkh³ரஹவேஶ ஜாத: ேகா ³ேசShடmh ந ேசShடேத ।
0890292 பா⁴கீ³ரதீ²mh நதீ³சாnhயா வநாnhபவநாநி ச ॥ 89.29।
0890301 நrhமதா³mh சாத² விnhth◌⁴யmh ச த³பி⁴iµகா²ெபௗ⁴ ।
0890302அதிkhரmhய ப⁴ேயாth³விkh³நா thவாShThrhயph◌⁴யகா³chச ெகௗ³தmh ॥ 89.30।
0890311 thராதார:ஸnhதி iµநேயா ஜநshதா²ந இதி தmh ।
0890312 ’மாரமmh ஸாவா phரவிShடா ெகௗ³தmh ததா² ॥ 89.31।
0890321அiνphராphதshததா² சாேவா பா⁴iνshதth³பவாmhshதத: ।
0890322அவmh நிவாரயாமாஸுrhஜநshதா²iµநிதா³ரகா: ।
0890323 தத: ேகாபாth³’mhshதாmhச ஶஶாேபாஷாபதி: phர: ◌⁴ ॥ 89.32।
0890330 பா⁴iνவாச
0890331 நிவாரயத² மாmh யshமாth³வடா யmh ப⁴விShயத² ॥ 89.33।
0890340 ph³ரேமாவாச
0890341 jhஞாநth³’ShThயா  iµநேயா ேமநிேர ऽவiµஷாபதிmh ।
0890342shவnhேதா ேத³வேத³ேவஶmh பா⁴iνmh தmh iµநேயா iµதா³ ॥ 89.34।
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0890351shயமாேநா iµநிக³ணரவாmh பா⁴iνரதா²க³மth ।
0890352 வட³வாயா iµேக²லkh³நmh iµக²mh சாவshவபிணmh ॥ 89.35।
0890361 jhஞாthவா thவாShTh ச ப⁴rhதாரmh iµகா²th³வீrhயmh phரஸுshேவ ।
0890362 தேயாrhவீrhேயண க³ŋhகா³யாமவிெநௗ ஸமஜாயதாmh ॥ 89.36।
0890371 தthராக³chச²nhஸுரக³:th³தா⁴ச iµநயshததா² ।
0890372 நth³ேயா கா³வshதெதௗ²ஷth◌⁴ேயா ேத³வா jhேயாதிrhக³shததா² ॥ 89.37।
0890381ஸphதாவச ரத:² Nhேயா யே பா⁴iνஸாரதி:² ।
0890382 யேமா மiνச வண: ஶநிrhைவவshவதshததா² ॥ 89.38।
0890391 யiµநா ச நதீ³ Nhயா தாபீ ைசவ மஹாநதீ³ ।
0890392 தthதth³பmh ஸமாshதா²ய நth³யshதா விshமயாnhiµேந ॥ 89.39।
0890401 th³ரShmh ேத விshமயாவிShடா ஆஜkh³iµ: வஶுரshததா² ।
0890402அபி⁴phராயmh விதி³thவா  வஶுரmh பா⁴iνரph³ரவீth ॥ 89.40।
0890410 பா⁴iνவாச
0890411 உஷாயா: phதேய thவShட:rhவthயாshதப உthதமmh ।
0890412 யnhthராட⁴mh ச மாmh kh’thவா சி²nhதி⁴ ேதஜாmhshயேநகஶ: ।
0890413 யாவthெஸௗkh²யmh ப⁴ேவத³shயாshதாவchசி²nhதி⁴ phரஜாபேத ॥ 89.41।
0890420 ph³ரேமாவாச
0890421 தேத²thkhthவா ததshthவShடா ேஸாமநாத²shய ஸnhநிெதௗ⁴ ।
0890422 ேதஜஸாmh ேச²த³நmh சkhேர phரபா⁴ஸmh  தேதா வி:³ ॥ 89.42।
0890431 ப⁴rhthரா ச ஸŋhக³தா யthர ெகௗ³தmhயாமவபிணீ ।
0890432அவிேநாrhயthர ேசாthபthதிரவதீrhத²mh த³chயேத ॥ 89.43।
0890441 பா⁴iνதீrhத²mh ததா³kh²யாதmh ததா² பசவடாரம: ।
0890442 தாபீ ச யiµநா ைசவ பிதரmh th³ரShமாக³ேத ॥ 89.44।
0890451அவநth³ேயாrhக³ŋhகா³யாmh ஸŋhக³ம: ஶுப: ◌⁴ ।
0890452 ேத³வாநாmh தthர தீrhதா²நாமாக³தாநாmh ph’த²khph’த²kh ॥ 89.45।
0890461 நவ thணி ஸஹshராணி தீrhதா²நி ³ணவnhதி ச ।
0890462 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவமயNhயத³mh ॥ 89.46।
0890471shமரthபட²நாth³வாபி ரவத³பி நாரத³ ।
0890472ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா த⁴rhமவாnhஸ ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 89.47।
0900010 ph³ரேமாவாச
0900011 கா³ட³mh நாம யthதீrhத²mh ஸrhவவிkh◌⁴நphரஶாnhதித³mh ।
0900012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ॥ 90.1।
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0900021 மணிநாக³இதி thவாchேச²ஷthேரா மஹாப³ல: ।
0900022 க³ட³shய ப⁴யாth³ப⁴khthயா ேதாஷயாமாஸ ஶŋhகரmh ॥ 90.2।
0900031 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhபரேமSh² மேஹவர: ।
0900032 தiµவாச மஹாநாக³mh வரmh வரய பnhநக³ ॥ 90.3।
0900041 நாக:³ phராஹ phரேபா⁴ மயmh ேத³ ேம க³டா³ப⁴யmh ।
0900042 தேத²thயாஹ ச தmh ஶmh⁴rhக³டா³த³ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 90.4।
0900051 நிrhக³ேதா நிrhப⁴ேயா நாேகா³ க³டா³த³iνஜாth ।
0900052ேராத³ஶாயீ யthராshேத ராrhணவஸபத: ॥ 90.5।
0900061இதேசதச சரதி நாேகா³ ऽெஸௗ ஸுக²ஶீதேல ।
0900062 க³ேடா³ ऽபி ச யthராshேத தmh ேத³ஶமபி யாthயெஸௗ ॥ 90.6।
0900071 க³ட:³ பnhநக³mh th³’ShThவா சரnhதmh நிrhப⁴ேயந  ।
0900072 தmh kh³’thவா மஹாநாக³mh phராபthshவshய ேவமநி ॥ 90.7।
0900081 தmh ப³th³th◌⁴வா கா³ைட:³ பாைஶrhக³ேடா³ நாக³ஸthதமmh ।
0900082 ஏதshnhநnhதேர நnhதீ³ phேராவாேசஶmh ஜக³thphர⁴mh ॥ 90.8।
0900090 நnhதி³ேகவர உவாச
0900091நmh நாேகா³ ந சாயாதி ப⁴ேதா ப³th³த⁴ ஏவ வா ।
0900092 க³ேட³ந ஸுேரஶாந வnhநாேகா³ ந ஸmhvhரேஜth ॥ 90.9।
0900100 ph³ரேமாவாச
0900101 நnhதி³ேநா வசநmh thவா jhஞாthவா ஶmh⁴ரதா²ph³ரவீth ॥ 90.10।
0900110 ஶிவ உவாச
0900111 க³ட³shய kh³’ேஹ நாேகா³ ப³th³த⁴shதிShட²தி ஸthவரmh ।
0900112 க³thவா தmh ஜக³தாஶmh விShiΝmh sh ஜநாrhத³நmh ॥ 90.11।
0900121 ப³th³த⁴mh நாக³mh காயேபந மth³வாkhயாதா³நய shவயmh ।
0900122 தthphரேபா⁴rhவசநmh thவா நnhதீ³ க³thவா ய: பதிmh ॥ 90.12।
0900131 vhயjhஞாபயthshவயmh வாkhயmh விShiΝmh ேலாகபராயணmh ।
0900132 நாராயண: phதமநா க³ட³mh வாkhயமph³ரவீth ॥ 90.13।
0900140 விShiΝவாச
0900141 விநதாthமஜ ேம வாkhயாnhநnhதி³ேந ேத³ பnhநக³mh ।
0900142 கmhபமாநshததா³கrhNhய ேநthவாச விஹŋhக³ம: ।
0900143 விShiΝமphயph³ரவீthேகாபாthஸுபrhே நnhதி³ேநா ऽnhதிேக ॥ 90.14।
0900150 க³ட³ உவாச
0900151 யth³யthphயதமmh கிசிth³ph◌⁴’thேயph◌⁴ய: phரப⁴விShணவ: ।
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0900152 தா³shயnhthயnhேய ப⁴வாnhைநவ மயாநீதmh ஹShயதி ॥ 90.15।
0900161 பய ேத³வmh thநயநmh நாக³mh ேமாயதி நnhதி³நா ।
0900162 மேயாபபாதி³தmh நாக³mh thவmh  தா³shய நnhதி³ேந ॥ 90.16।
0900171 thவாmh வஹா ஸதா³shவாnhமம ேத³யmh ஸதா³ thவயா ।
0900172 மேயாபபாதி³தmh நாக³mh வkhmh ேத³தி ேநாசிதmh ॥ 90.17।
0900181ஸதாmh phர⁴mh ேநயmh shயாth³vh’thதி:ஸth³vh’thதிகாmh ।
0900182ஸnhேதா தா³shயnhதி ph◌⁴’thேயph◌⁴ேயா ம³பாthதஹேரா ப⁴வாnh ॥ 90.18।
0900191ைத³thயாஜய ஸŋhkh³ராேம மth³ப³ேலைநவ ேகஶவ ।
0900192அஹmh மஹாப³thேயவmh iµைத⁴வ லாக⁴ேத ப⁴வாnh ॥ 90.19।
0900200 ph³ரேமாவாச
0900201 க³ட³shேயதி தth³வாkhயmh thவா சkhரக³தா³த⁴ர: ।
0900202 விஹshய நnhதி³ந: பாrhேவ பயth³பி⁴rhேலாகபாலைக: ॥ 90.20।
0900211இத³மாஹ மஹா³th³தி⁴rhமாmh ஸiµய kh’ேஶா ப⁴வாnh ।
0900212 thவth³ப³லாத³ஸுராnhஸrhவாேஜShேய ऽஹmh க²க³ஸthதம ॥ 90.21।
0900221இthkhthவா பதிrhph³ரமஶாnhதேகாேபா ऽph³ரவீதி³த³mh ।
0900222 வஹாŋh³mh கரshயாஶு கநிShடா²mh நnhதி³ேநா ऽnhதிேக ॥ 90.22।
0900231 க³ட³shய தேதா rhth◌⁴நி nhயshேயத³mh நரph³ரவீth ।
0900232ஸthயmh மாmh வஹேஸ நிthயmh பய த⁴rhமmh விஹŋhக³ம ॥ 90.23।
0900241 nhயshதாயாmh ச தேதா ऽŋh³lhயாmh ஶிர:ௌ ஸமாவிஶth ।
0900242ச சரணshயாnhத: phராவிஶchrhணிேதா ऽப⁴வth ।
0900243 தத: kh’தாஜrhதீ³ேநா vhயதி²ேதா லjhஜயாnhவித: ॥ 90.24।
0900250 க³ட³ உவாச
0900251 thரா thரா ஜக³nhநாத² ph◌⁴’thயmh மாமபராதி⁴நmh ।
0900252 thவmh phர: ◌⁴ ஸrhவேலாகாநாmh த⁴rhதா தா⁴rhயshthவேமவ ச ॥ 90.25।
0900261அபராத⁴ஸஹshராணி மnhேத phரப⁴விShணவ: ।
0900262 kh’தாபராேத⁴ ऽபி ஜேந மஹதீ யshய ைவ kh’பா ॥ 90.26।
0900271 வத³nhதி iµநய:ஸrhேவ thவாேமவ ககரmh ।
0900272 ரshவாrhதmh ஜக³nhமாதrhமாமmh³ஜநிவாநி ।
0900273 கமேல பா³லகmh தீ³நமாrhதmh தநயவthஸேல ॥ 90.27।
0900280 ph³ரேமாவாச
0900281 தத: kh’பாnhவிதா ேத³வீ ரphயாஹ ஜநாrhத³நmh ॥ 90.28।
0900290 கமேலாவாச

370 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

0900291 ர நாத²shவகmh ph◌⁴’thயmh க³ட³mh விபத³mh க³தmh ।
0900292 ஜநாrhத³ந உவாேசத³mh நnhதி³நmh ஶmh⁴வாஹநmh ॥ 90.29।
0900300 விShiΝவாச
0900301 நய நாக³mh ஸக³ட³mh ஶmhேபா⁴ரnhதிகேமவ ச ।
0900302 தthphரஸாதா³chச க³ேடா³ மேஹவரநித: ।
0900303ஆthயmh ச நா பmh க³ட:³ஸமவாphshயதி ॥ 90.30।
0900310 ph³ரேமாவாச
0900311 தேத²thkhthவா ச vh’ஷேபா⁴ நாேக³ந க³ேட³ந ச ।
0900312 ஶைந:ஸ ஶŋhகரmh க³thவா ஸrhவmh தshைம nhயேவத³யth ।
0900313 ஶŋhகேரா ऽபி க³thமnhதmh phேராவாச ஶஶிேஶக²ர: ॥ 90.31।
0900320 ஶிவ உவாச
0900321 யா க³ŋhகா³mh மஹாபா³ேஹா ெகௗ³தmh ேலாகபாவநீmh ।
0900322ஸrhவகாமphரதா³mh ஶாnhதாmh தாமாphthய நrhவ: ॥ 90.32।
0900331 phராphshயேஸ ஸrhவகாமாmhச ஶததா⁴த²ஸஹshரதா⁴ ।
0900332ஸrhவபாேபாபதphதா ேய ³rhைத³ேவாnhேதாth³யமா: ।
0900333 phராணிேநா ऽபீ⁴Shடதா³ ேதஷாmh ஶரணmh க²க³ ெகௗ³த ॥ 90.33।
0900340 ph³ரேமாவாச
0900341 தth³வாkhயmh phரணேதா ⁴thவா thவா  க³ேடா³ ऽph◌⁴யகா³th ।
0900342 க³ŋhகா³மாphthய க³ட:³ ஶிவmh விShiΝmh நநாம ஸ: ॥ 90.34।
0900351 தத:shவrhணமய: ப வjhரேத³ேஹா மஹாப³ல: ।
0900352 ேவகீ³ ப⁴வnhiµநிேரShட² நrhவிShiΝயாthஸுதீ: ◌⁴ ॥ 90.35।
0900361 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh கா³ட³mh ஸrhவகாமத³mh ।
0900362 தthர shநாநாதி³ யthகிசிthகேராதி phரயேதா நர: ।
0900363ஸrhவmh தத³யmh வthஸ ஶிவவிShiΝphயாவஹmh ॥ 90.36।
0910010 ph³ரேமாவாச
0910011 தேதா ேகா³வrhத⁴நmh தீrhத²mh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
0910012 பிth’mh Nhயஜநநmh shமரத³பி பாபiνth ॥ 91.1।
0910021 தshய phரபா⁴வ ஏஷ shயாnhமயா th³’Shடsh நாரத³ ।
0910022 ph³ராமண: கrhஷக: கசிjhஜாபா³தி வித: ॥ 91.2।
0910031 ந விiµசthயநTh³வாெஹௗ மth◌⁴யmh யாேத ऽபி பா⁴shகேர ।
0910032 phரேதாேத³ந phரத³தி ph’Shட²ேதா ऽபி ச பாrhவேயா: ॥ 91.3।
0910041 ெதௗ கா³வாவrhௌ th³’ShThவா ெகௗ:³ காமேதா³நீ ।
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0910042ஸுரபி⁴rhஜக³தாmh மாதா நnhதி³ேந ஸrhவமph³ரவீth ॥ 91.4।
0910051ஸ சாபி vhயதி²ேதா ⁴thவா ஶmhப⁴ேவ தnhnhயேவத³யth ।
0910052 ஶmh⁴ச vh’ஷப⁴mh phராஹ ஸrhவmh th◌⁴ய ேத வச: ॥ 91.5।
0910061 ஶிவாjhஞாஸேதா நnhதீ³ ேகா³ஜாதmh ஸrhவமாஹரth ।
0910062 நShேடஷு ேகா³ஷு ஸrhேவஷு shவrhேக³ மrhthேய ததshthவரா ॥ 91.6।
0910071 மாமேவாசnhஸுரக³ விநா ேகா³பி⁴rhந vhயேத ।
0910072 தாநேவாசmh ஸுராnhஸrhவாஶŋhகரmh யாத யாசத ॥ 91.7।
0910081 தைத²ேவஶmh  ேத ஸrhேவ shthவா காrhயmh nhயேவத³யnh ।
0910082 ஈேஶா ऽபி வி³தா⁴நாஹ ஜாநாதி vh’ஷேபா⁴ மம ॥ 91.8।
0910091 ேத vh’ஷmh phேராரமரா ேத³ கா³ உபகாண: ।
0910092 vh’ேஷா ऽபி வி³தா⁴நாஹ ேகா³ஸவ: khயதாmh khர: ॥ 91.9।
0910101 தத: phராphshயத² கா:³ஸrhவா யா தி³vhயா யாச மாiνஷா: ।
0910102 தத: phரவrhதேத யjhேஞா ேகா³ஸேவா ேத³வநிrhத: ॥ 91.10।
0910111 ெகௗ³தmhயாச ஶுேப⁴ பாrhேவ கா³ேவா வvh’தி⁴ேர தத: ।
0910112 ேகா³வrhத⁴நmh  தthதீrhத²mh ேத³வாநாmh phதிவrhத⁴நmh ॥ 91.11।
0910121 தthர shநாநmh iµநிேரShட² ேகா³ஸஹshரப²லphரத³mh ।
0910122 கிசிth³தா³நாதி³நா யthshயாthப²லmh தth ந விth³மேஹ ॥ 91.12।
0920010 ph³ரேமாவாச
0920011 பாபphரஶநmh நாம தீrhத²mh பாபப⁴யாபஹmh ।
0920012 நாமேத⁴யmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ॥ 92.1।
0920021 th◌⁴’தvhரத இதி kh²யாேதா ph³ராமே ேலாகவித: ।
0920022 தshய பா⁴rhயா ம நாம தணீ ேலாகஸுnhத³ ॥ 92.2।
0920031 தshய thர:ஸூrhயநிப: ◌⁴ ஸநாjhஜாத இதி த: ।
0920032 th◌⁴’தvhரதmh ததா²கrhஷnhmh’th: காேலேதா iµேந ॥ 92.3।
0920041 தத:ஸா பா³லவித⁴வா பா³லthரா ஸுபிணீ ।
0920042 thராதாரmh ைநவ பயnhதீ கா³லவாரமமph◌⁴யகா³th ॥ 92.4।
0920051 தshைம thரmh நிேவth³யாத²shைவணீ பாபேமாதா ।
0920052ஸா ப³ph◌⁴ராம ப³ஹூnhேத³ஶாnhmhshகாமா காமசாணீ ॥ 92.5।
0920061 தththேரா கா³லவkh³’ேஹ ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
0920062 ஜாேதா ऽபி மாth’ேதா³ேஷண ேவேயதமதிshthவ⁴th ॥ 92.6।
0920071 ஜநshதா²நதி kh²யாதmh நாநாஜாதிஸமாvh’தmh ।
0920072 தthராெஸௗ பNhயேவேஷண அth◌⁴யாshேத ச ம ததா² ॥ 92.7।
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0920081 தthஸுேதா ऽபி ப³ஹூnhேத³ஶாnhபப³ph◌⁴ராம காiµக: ।
0920082 ேஸா ऽபி காலவஶாthதthர ஜநshதா²ேந ऽவஸthததா³ ॥ 92.8।
0920091shthயமாகாŋhேத ேவயாmh th◌⁴’தvhரதஸுேதா th³விஜ: ।
0920092 ம சாபி த⁴நmh தா³th’nhஷாnhஸமேபேத ॥ 92.9।
0920101 ேமேந ந thரமாthயmh ஸ சாபி ந  மாதரmh ।
0920102 தேயா:ஸமாக³மசாth³விதி⁴நா மாth’thரேயா: ॥ 92.10।
0920111 ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல thேர மாத க³chச²தி ।
0920112 தேயா: பரshபரmh jhஞாநmh ைநவாnhமாth’thரேயா: ॥ 92.11।
0920121 ஏவmh phரவrhதமாநshய பிth’த⁴rhேமண ஸnhமதி: ।
0920122ஆthதshயாphயஸth³vh’thேத: ஶ ◌்’iΝ நாரத³ சிthரவth ॥ 92.12।
0920131shைவரshதி²thயா வrhதமாேநா ேநத³mh ஸ பஹாதவாnh ।
0920132 ph³ராmh ஸnhth◌⁴யாமiνShடா²ய த³rhth◌⁴வmh  த⁴நாrhஜநmh ॥ 92.13।
0920141 விth³யாப³ேலந விthதாநி ப³ஹூnhயாrhjhய த³தா³thயெஸௗ ।
0920142 ததா²ஸ phராதthதா²ய க³ŋhகா³mh க³thவா யதா²விதி⁴ ॥ 92.14।
0920151 ெஶௗசாதி³shநாநஸnhth◌⁴யாதி³ஸrhவmh காrhயmh யதா²khரமmh ।
0920152 kh’thவா  ph³ராமnhநthவா தேதா ऽph◌⁴ேயதி shவகrhமஸு ॥ 92.15।
0920161 phராத:காேல ெகௗ³தmh  யதா³ யாதி விபவாnh ।
0920162Shட²ஸrhவாŋhக³ஶிதி²ல: யேஶாணிதநி:shரவ: ॥ 92.16।
0920171shநாthவா  ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh யதா³ யாதி ஸுபth◌⁴’kh ।
0920172 ஶாnhத:ஸூrhயாkh³நிஸth³’ேஶா rhதிமாநிவ பா⁴shகர: ॥ 92.17।
0920181 ஏதth³பth³வயmh shவshய ைநவ பயதி ஸ th³விஜ: ।
0920182 கா³லேவா யthர ப⁴க³வாmhshதேபாjhஞாநபராயண: ॥ 92.18।
0920191ஆthய ெகௗ³தmh ேத³வீmh ஆshேத ச iµநிபி⁴rhvh’த: ।
0920192 ph³ராமே ऽபி ச தthைரவ நிthயmh தீrhத²mh ஸேமthய ச ॥ 92.19।
0920201 கா³லவmh ச நமshயாத² தேதா யாதி shவமnhதி³ரmh ।
0920202 க³ŋhகா³யா: ேஸவநாthrhவmh ஸநாjhஜாதshய யth³வ: ॥ 92.20।
0920211shநாநஸnhth◌⁴ேயாthதேர காேல நrhயத³பி தth³th³விேஜ ।
0920212 உப⁴யmh தshய தth³பmh கா³லேவா நிthயேமவ ச ॥ 92.21।
0920221 th³’ShThவா ஸவிshமேயா ேமேந கிசித³shthயthர காரணmh ।
0920222 ஏவmh ஸவிshமேயா ⁴thவா கா³லவ: phராஹ தmh th³விஜmh ॥ 92.22।
0920231 க³chச²nhதmh  நமshயாத²ஸநாjhஜாதmh ³rhkh³’ஹmh ।
0920232ஆஹூய யthநேதா தீ⁴மாnhkh’பயா விshமேயந ச ॥ 92.23।

brahpur.pdf 373



ph³ரமராண

0920240 கா³லவ உவாச
0920241 ேகா ப⁴வாnhkhவ ச க³nhதா கிmh கேரா khவ ேபா⁴ய ।
0920242 கிnhநாமா thவmh khவ ஶyhயா ேத கா ேத பா⁴rhயா வத³shவ ேம ॥ 92.24।
0920250 ph³ரேமாவாச
0920251 கா³லவshய வச: thவா ph³ராமே ऽphயாஹ தmh iµநிmh ॥ 92.25।
0920260 ph³ராமண உவாச
0920261 வ: கth²யேத மயா ஸrhவmh jhஞாthவா காrhயவிநிrhணயmh ॥ 92.26।
0920270 ph³ரேமாவாச
0920271 ஏவiµkhthவா கா³லவmh தmh ஸநாjhஜாேதா kh³’ஹmh யெயௗ ।
0920272 ⁴khthவா ராthெரௗ தயா ஸmhயyhயாமாஸாth³ய ப³nhத⁴கீmh ।
0920273 உவாச சகித:shmh’thவா கா³லவshய  யth³வச: ॥ 92.27।
0920280 ph³ராமண உவாச
0920281 thவmh  ஸrhவ³ேேபதா ப³nhத⁴khயபி பதிvhரதா ।
0920282ஆவேயா:ஸth³’ஶீ phதிrhயாவjhவmh phரவrhததாmh ॥ 92.28।
0920291 ததா²பி கிசிthph’chசா² கிnhநாmhநீ thவmh khவ வா லmh ।
0920292 கிmh iν shதா²நmh khவ வா ப³nh⁴rhமம ஸrhவmh நிேவth³யதாmh ॥ 92.29।
0920300 ப³nhத⁴khவாச
0920301 th◌⁴’தvhரத இதி kh²யாேதா ph³ராமே தீ³த: ஶுசி: ।
0920302 தshய பா⁴rhயா ம சாஹmh மththேரா கா³லவாரேம ॥ 92.30।
0920311 உthsh’Shேடா மதிமாnhபா³ல:ஸநாjhஜாத இதி த: ।
0920312அஹmh  rhவேதா³ேஷண thயkhthவா த⁴rhமmh லாக³தmh ।
0920313 shைவணீ thவிஹ வrhேத ऽஹmh விth³தி⁴ மாmh ph³ராமணீmh th³விஜ ॥
92.31।
0920320 ph³ரேமாவாச
0920321 தshயாshதth³வசநmh thவா மrhமவிth³த⁴ இவாப⁴வth ।
0920322 பபாத ஸஹஸா ⁴ெமௗ ேவயா தmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 92.32।
0920330 ேவேயாவாச
0920331 கிmh  ஜாதmh th³விஜேரShட² khவ ச phதிrhக³தா தவ ।
0920332 கிmh  வாkhயmh மயா ேசாkhதmh தவ சிthதவிேராத⁴kh’th ॥ 92.33।
0920341ஆthமாநமாthமநாவாshய ph³ராமே வாkhயமph³ரவீth ॥ 92.34।
0920350 ph³ராமண உவாச
0920351 th◌⁴’தvhரத: பிதா விphரshதththேரா ऽஹmh ஸநாth³யத: ।
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0920352 மாதா ம மம இயmh மம ைத³வா³பாக³தா ॥ 92.35।
0920360 ph³ரேமாவாச
0920361 ஏதchch²thவா தshய வாkhயmh ஸாphய⁴த³தி:³கி²தா ।
0920362 தேயாsh ேஶாசேதா: பசாthphரபா⁴ேத விமேல ரெவௗ ।
0920363 கா³லவmh iµநிஶாrh³லmh க³thவா விphேரா nhயேவத³யth ॥ 92.36।
0920370 ph³ராமண உவாச
0920371 th◌⁴’தvhரதஸுேதா ph³ரமmhshthவயா rhவmh  பாத: ।
0920372 உபநீதshthவயா ைசவ ம மாதா மம phரேபா⁴ ॥ 92.37।
0920381 கிmh கேரா ச கிmh kh’thவா நிShkh’திrhமம ைவ ப⁴ேவth ॥ 92.38।
0920390 ph³ரேமாவாச
0920391 தth³விphரவசநmh thவா கா³லவ: phராஹ மா ஶுச: ।
0920392 தேவத³mh th³விவித⁴mh பmh நிthயmh பயாmhயrhவவth ॥ 92.39।
0920401 தத: ph’Shேடா ऽ vh’thதாnhதmh தmh jhஞாதmh மயா யதா² ।
0920402 யthkh’thயmh தவ தthஸrhவmh க³ŋhகா³யாmh phரthயகா³thயmh ॥ 92.40।
0920411அshய தீrhத²shய மாஹாthmhயாத³shயா ேத³vhயா: phரஸாத³த: ।
0920412 ேதா ऽ phரthயஹmh வthஸ நாthர காrhயா விசார ॥ 92.41।
0920421 phரபா⁴ேத தவ பாணி ஸபாபாநி thவஹrhநிஶmh ।
0920422 பேய ऽஹmh நரphேயவ பmh தவ ³ேthதமmh ॥ 92.42।
0920431ஆக³chச²nhதmh thவாேகா³khதmh க³chச²nhதmh thவாமநாக³ஸmh ।
0920432 பயா நிthயmh தshமாththவmh ேதா ேத³vhயா kh’ேதா ऽ⁴நா ॥ 92.43।
0920441 தshமாnhந காrhயmh ேத கிசித³வஶிShடmh ப⁴விShயதி ।
0920442இயmh ச மாதா ேத விphர jhஞாதா யா ைசவ ப³nhத⁴கீ ॥ 92.44।
0920451 பசாthதாபmh க³தாthயnhதmh நிvh’thதா thவத² பாதகாth ।
0920452 ⁴தாநாmh விஷேய phதிrhவthஸ shவாபா⁴விகீ யத: ॥ 92.45।
0920461ஸthஸŋhக³ேதா மஹாNhயாnhநிvh’thதிrhைத³வேதா ப⁴ேவth ।
0920462அthயrhத²மiνதphேதயmh phராகா³சதNhயத: ॥ 92.46।
0920471shநாநmh kh’thவா சாthர தீrhேத² தத: தா ப⁴விShயதி ।
0920472 ததா² ெதௗ சkhரெபௗ⁴ மாதாthெரௗ ச நாரத³ ॥ 92.47।
0920481shநாநாth³ப³⁴வெபௗ⁴ க³தபாபாவஸmhஶயmh ।
0920482 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ெதௗ⁴தபாபmh phரசேத ॥ 92.48।
0920491 பாபphரஶநmh நாம கா³லவmh ேசதி விதmh ।
0920492 மஹாபாதகமlhபmh வா ததா² யchேசாபபாதகmh ।
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0920493 தthஸrhவmh நாஶேயேத³தth³ெதௗ⁴தபாபmh ஸுNhயத³mh ॥ 92.49।
0930010 ph³ரேமாவாச
0930011 யthர தா³ஶரதீ² ராம:தயா ஸேதா th³விஜ ।
0930012 பிth’nhஸnhதrhபயாமாஸ பிth’தீrhத²mh தேதா வி:³ ॥ 93.1।
0930021 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச பிth’mh தrhபணmh ததா² ।
0930022ஸrhவமயதாேமதி நாthர காrhயா விசார ॥ 93.2।
0930031 யthர தா³ஶரதீ² ராேமா விவாthரmh மஹாiµநிmh ।
0930032 ஜயாமாஸ ராேஜnhth³ேரா iµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி:◌⁴ ॥ 93.3।
0930041 விவாthரmh  தthதீrhத²mh’ஜுShடmh ஸுNhயத³mh ।
0930042 தthshவபmh ச வயா ப²தmh ேவத³வாதி³பி:◌⁴ ॥ 93.4।
0930051அநாvh’Shர⁴thrhவmh phரஜாநாமதிபீ⁴ஷ ।
0930052 விவாthேரா மஹாphராjhஞ:ஸஶிShேயா ெகௗ³தமகா³th ॥ 93.5।
0930061 ஶிShயாnhthராmhச ஜாயாmh ச kh’ஶாnhth³’ShThவா ுதா⁴ராnh ।
0930062 vhயதி²த: ெகௗஶிக:மாஶிShயாநித³iµவாச ஹ ॥ 93.6।
0930070 விவாthர உவாச
0930071 யதா² கத²சிth³யthகிசிth³யthர khவாபி யதா² ததா² ।
0930072ஆநீயதாmh கிnh ப⁴யmh ேபா⁴jhயmh வா மா விலmhph³யதாmh ।
0930073இதா³நீேமவ க³nhதvhயமாேநதvhயmh ேணந  ॥ 93.7।
0930080 ph³ரேமாவாச
0930081 ’ேஷshதth³வசநாchசி²Shயா:ுதி⁴தாshthவரயா ய: ।
0930082அடமாநா இதேசேதா mh’தmh த³th³’ஶிேர ஶுநmh ॥ 93.8।
0930091 தமாதா³ய thவராkhதா ஆசாrhயாய nhயேவத³யnh ।
0930092 ேஸா ऽபி தmh ப⁴th³ரthkhthவா phரதிஜkh³ராஹ பாணிநா ॥ 93.9।
0930101 விஶஸth◌⁴வmh வமாmhஸmh ச ாலயth◌⁴வmh ச வா ।
0930102 பசth◌⁴வmh மnhthரவchசாபி ஹுthவாkh³ெநௗ  யதா²விதி⁴ ॥ 93.10।
0930111 ேத³வாnh’nhபிth’நnhயாmhshதrhபயிthவாதிதீ²nh³nh ।
0930112ஸrhேவ ேபா⁴யாமேஹ ேஶஷthவாச ஸ ெகௗஶிக: ॥ 93.11।
0930121 விவாthரவச: thவா ஶிShயாசkhshதைத²வ தth ।
0930122 பchயமாேந வமாmhேஸ  ேத³வ³ேதா ऽkh³நிரph◌⁴யகா³th ।
0930123 ேத³வாநாmh ஸத³ேந ஸrhவmh ேத³ேவph◌⁴யshதnhnhயேவத³யth ॥ 93.12।
0930130அkh³நிவாச
0930131 ேத³ைவ: வமாmhஸmh ேபா⁴khதvhயமாபnhநmh’கlhபிதmh ॥ 93.13।
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0930140 ph³ரேமாவாச
0930141அkh³ேநshதth³வசநாதி³nhth³ர: ேயேநா ⁴thவா விஹாய ।
0930142shதா²மதா²ஹரthrhmh மாmhேஸந பிதாmh ததா³ ॥ 93.14।
0930151 தthகrhம th³’ShThவா ஶிShயாshேத ’ேஷ: ேயநmh nhயேவத³யnh ।
0930152’தா shதா² iµநிேரShட² ேயேநநாkh’த³th³தி⁴நா ॥ 93.15।
0930161 ததேகாப ப⁴க³வாஶphகாமshததா³ஹmh ।
0930162 தேதா jhஞாthவா ஸுரபதி:shதா²mh சkhேர ம⁴phதாmh ॥ 93.16।
0930171 நrhநிேவஶயாமாஸ உlhகாshேவவ க²ேகா³ஹ: ।
0930172 ம⁴நா  ஸமாkhதாmh விவாthரேகாப ஹ ।
0930173shதா²mh வீய தத: ேகாபாதி³த³மாஹ ஸ ெகௗஶிக: ॥ 93.17।
0930180 விவாthர உவாச
0930181 வமாmhஸேமவ ேநா ேத³ thவmh ஹராmh’தiµthதமmh ।
0930182 ேநா ேசththவாmh ப⁴shமஸாthrhயாnhth³ேரா பீ⁴தshததா³ph³ரவீth ॥ 93.18।
0930190இnhth³ர உவாச
0930191 ம⁴ ஹுthவா யதா²nhயாயmh பிப³ thைர:ஸமnhவித: ।
0930192 கிமேநந வமாmhேஸந அேமth◌⁴ேயந மஹாiµேந ॥ 93.19।
0930200 ph³ரேமாவாச
0930201 விவாthேரா ऽபி ேநthயாஹ ⁴khேதைநேகந கிmh ப²லmh ।
0930202 phரஜா:ஸrhவாச த³nhதி கிmh ேதந ம⁴நா ஹேர ॥ 93.20।
0930211ஸrhேவஷாமmh’தmh ேசthshயாth³ேபா⁴ேய ऽஹமmh’தmh ஶுசி ।
0930212அத²வா ேத³வபிதேரா ேபா⁴யnhதீத³mh வமாmhஸகmh ॥ 93.21।
0930221 பசாத³ஹmh தchச மாmhஸmh ேபா⁴ேய நாnh’தமshதி ேம ।
0930222 தேதா பீ⁴த:ஸஹshராோ ேமகா⁴நாஹூய தthth ॥ 93.22।
0930231 வவrhஷ சாmh’தmh வா யmh’ேதநாrhபிதா: phரஜா: ।
0930232 பசாthதத³mh’தmh Nhயmh ஹத³thதmh யதா²விதி⁴ ॥ 93.23।
0930241 தrhபயிthவா ஸுராநாெதௗ³ தrhபயிthவா ஜக³ththரயmh ।
0930242 விphர:ஸmh⁴khதவாஶிShையrhவிவாthர:shவபா⁴rhயயா ॥ 93.24।
0930251 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மாkh²யாதmh சாதிNhயத³mh ।
0930252 யthராக³த:ஸுரபதிrhேலாகாநாமmh’தாrhபணmh ॥ 93.25।
0930261ஸஜாதmh மாmhஸவrhஜmh  தthதீrhத²mh Nhயத³mh nh’mh ।
0930262 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 93.26।
0930271 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh விவாthரதி shmh’தmh ।
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0930272 ம⁴தீrhத²மைத²nhth³ரmh ச ேயநmh பrhஜnhயேமவ ச ॥ 93.27।
0940010 ph³ரேமாவாச
0940011 ேவததீrhத²தி kh²யாதmh thைரேலாkhேய விதmh ஶுப⁴mh ।
0940012 தshய ரவணமாthேரண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 94.1।
0940021 ேவேதா நாம ரா விphேரா ெகௗ³தமshய phய:ஸகா² ।
0940022ஆதிth²யஜாநிரேதா ெகௗ³ததீரமாத: ॥ 94.2।
0940031 மநஸா கrhம வாசா ஶிவப⁴khதிபராயண: ।
0940032 th◌⁴யாயnhதmh தmh th³விஜேரShட²mh ஜயnhதmh ஸதா³ ஶிவmh ॥ 94.3।
0940041 rhஷmh th³விஜவரmh ஶிவப⁴khதிபராயணmh ।
0940042 ேநmh ³தா:ஸமாஜkh³iµrhத³ஶாபேதshததா³ ॥ 94.4।
0940051 நாஶkhiνவnhkh³’ஹmh தshய phரேவShமபி நாரத³ ।
0940052 ததா³ காேல vhயதிkhராnhேத சிthரேகா mh’thமph³ரவீth ॥ 94.5।
0940060 சிthரக உவாச
0940061 கிmh நாயாதி ணேவா mh’thேயா ேவத: கத²mh thவிதி ।
0940062 நாth³யாphயாயாnhதி ³தாshேத mh’thேயாrhைநேவாசிதmh  ேத ॥ 94.6।
0940070 ph³ரேமாவாச
0940071 ததச பிேதா mh’th: phராயாchch²ேவதkh³’ஹmh shவயmh ।
0940072 ப³:shதி²தாmhshததா³ பயnhmh’thrh³தாnhப⁴யாrhதி³தாnh ।
0940073 phேராவாச கித³mh ³தா mh’thச ³தகா: ॥ 94.7।
0940080³தா ஊ:
0940081 ஶிேவந ரதmh ேவதmh வயmh ேநா வீmh மா: ।
0940082 ேயஷாmh phரஸnhேநா கி³ஶshேதஷாmh கா நாம பீ⁴தய: ॥ 94.8।
0940090 ph³ரேமாவாச
0940091 பாஶபாணிshததா³ mh’th: phராவிஶth³யthர ஸ th³விஜ: ।
0940092 நாெஸௗ விphேரா விஜாநாதி mh’thmh வா யமகிŋhகராnh ॥ 94.9।
0940101 ஶிவmh ஜயேத ப⁴khthயா ேவதshய  ஸபத: ।
0940102 mh’thmh பாஶத⁴ரmh th³’ShThவா த³Nh³ phேராவாச விshத: ॥ 94.10।
0940110 த³NhTh³வாச
0940111 கிமthர வீேஸ mh’thேயா த³Nh³நmh mh’thரph³ரவீth ॥ 94.11।
0940120 mh’thவாச
0940121 ேவதmh ேநஹாயாதshதshமாth³வீே th³விேஜாthதமmh ॥ 94.12।
0940130 ph³ரேமாவாச
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0940131 thவmh க³chேச²thயph³ரவீth³த³Nh³ mh’th: பாஶாநதா²பth ।
0940132 ேவதாய iµநிஶாrh³ல தேதா த³Nh³ ேகாப ஹ ॥ 94.13।
0940141 ஶிவத³thேதந த³Nhேட³ந த³Nh³ mh’thமதாட³யth ।
0940142 தத: பாஶத⁴ேரா mh’th: பபாத த⁴ரணீதேல ॥ 94.14।
0940151 ததshேத ஸthவரmh ³தா ஹதmh mh’thமேவய ச ।
0940152 யமாய ஸrhவமவத³nhவத⁴mh mh’thேயாsh த³Nh³நா ॥ 94.15।
0940161 ததச பிேதா த⁴rhேமா யேமா மஷவாஹந: ।
0940162 சிthர³phதmh ப³ஹுப³லmh யமத³Nhட³mh ச ரகmh ॥ 94.16।
0940171 மஷmh ⁴தேவதாலாநாதி⁴vhயாதீ⁴mhshதைத²வ ச ।
0940172அேராகா³nhேராகா³nhகrhணஶூலmh தைத²வ ச ॥ 94.17।
0940181 jhவரmh ச thவித⁴mh பாபmh நரகாணி ph’த²khph’த²kh ।
0940182 thவரnhதாதி தாiνkhthவா ஜகா³ம thவேதா யம: ॥ 94.18।
0940191 ஏைதரnhைய: பvh’ேதா யthர ேவேதா th³விேஜாthதம: ।
0940192 தமாயாnhதmh யமmh th³’ShThவா நnhதீ³ phேராவாச ஸாத:◌⁴ ॥ 94.19।
0940201 விநாயகmh ததா²shகnhத³mh ⁴தநாத²mh  த³Nh³நmh ।
0940202 தthர தth³th³த⁴மப⁴வthஸrhவேலாகப⁴யாவஹmh ॥ 94.20।
0940211 காrhthதிேகய:shவயmh ஶkhthயா பி³ேப⁴த³ யமகிŋhகராnh ।
0940212 த³ஶாபதிmh சாபி நிஜகா⁴ந ப³லாnhவிதmh ॥ 94.21।
0940221ஹதாவஶிShடா யாmhயாshேத ஆதி³thயாய nhயேவத³யnh ।
0940222ஆதி³thேயா ऽபி ஸுைர:ஸாrhத⁴mh thவா தnhமஹத³th³⁴தmh ॥ 94.22।
0940231 ேலாகபாலரiνvh’ேதா மமாnhதிகiµபாக³மth ।
0940232அஹmh விShiΝச ப⁴க³வாநிnhth³ேரா ऽkh³நிrhவணshததா² ॥ 94.23।
0940241 சnhth³ராதி³thயாவவிெநௗ ச ேலாகபாலா மth³க³: ।
0940242 ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா வயmh யாதா யமாnhதிகmh ॥ 94.24।
0940251 mh’த ஆshேத த³ேணேஶா க³ŋhகா³தீேர ப³லாnhவித: ।
0940252ஸiµth³ராச நதா³ நாகா³ நாநா⁴தாnhயேநகஶ: ॥ 94.25।
0940261 தthராஜkh³iµ:ஸுேரஶாநmh th³ரShmh ைவவshவதmh யமmh ।
0940262 தmh th³’ShThவா ஹதைஸnhயmh ச யமmh ேத³வா ப⁴யாrhதி³தா: ।
0940263 kh’தாஜடா: ஶmh⁴:ஸrhேவ ந: ந: ॥ 94.26।
0940270 ேத³வா ஊ:
0940271 ப⁴khதிphயthவmh ேத நிthயmh ³Shடஹnhth’thவேமவ ச ।
0940272ஆதி³கrhதrhநமshph◌⁴யmh நீலகNhட² நேமா ऽsh ேத ।
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0940273 ph³ரமphய நமshேத ऽsh ேத³வphய நேமா ऽsh ேத ॥ 94.27।
0940281 ேவதmh th³விஜmh ப⁴khதமநாஷmh ேத ।
0940282 ேநmh யமாதி:³ஸகேலா ऽஸமrhத:² ।
0940283ஸnhேதாஷமாphதா: பரமmh ஸய ।
0940284 ப⁴khதphயthவmh thவயி நாத²ஸthயmh ॥ 94.28।
0940291 ேய thவாmh phரபnhநா: ஶரணmh kh’பாmh ।
0940292 நாலmh kh’தாnhேதா ऽphயiνவீmh தாnh ।
0940293 ஏவmh விதி³thவா ஶிவ ஏவ ஸrhேவ ।
0940294 thவாேமவ ப⁴khthயா பரயா ப⁴ஜnhேத ॥ 94.29।
0940301 thவேமவ ஜக³தாmh நாத² கிmh ந shமர ஶŋhகர ।
0940302 thவாmh விநா க:ஸமrhேதா² ऽthர vhயவshதா²mh கrhவர: ॥ 94.30।
0940310 ph³ரேமாவாச
0940311 ஏவmh  shவதாmh ேதஷாmh ரshதாத³ப⁴வchசி²வ: ।
0940312 கிmh த³தா³தி தாநாஹ இத³:ஸுரா அபி ॥ 94.31।
0940320 ேத³வா ஊ:
0940321அயmh ைவவshவேதா த⁴rhேமா நியnhதா ஸrhவேத³நாmh ।
0940322 த⁴rhமாத⁴rhமvhயவshதா²யாmh shதா²பிேதா ேலாகபாலக: ॥ 94.32।
0940331 நாயmh வத⁴மவாphேநாதி நாபராதீ⁴ ந பாபkh’th ।
0940332 விநா ேதந ஜக³th³தா⁴rhைநவ கிசிth³ப⁴விShயதி ॥ 94.33।
0940341 தshமாjhவய ேத³ேவஶ யமmh ஸப³லவாஹநmh ।
0940342 phராrhத²நா ஸப²லா நாத² மஹthஸு ந vh’தா² ப⁴ேவth ॥ 94.34।
0940350 ph³ரேமாவாச
0940351 தத: phேராவாச ப⁴க³வாவேயயமஸmhஶயmh ।
0940352 யமmh யதி³ வேசா ேம ऽth³ய அiνமnhயnhதி ேத³வதா: ॥ 94.35।
0940361 தத: phேரா:ஸுரா:ஸrhேவ rhேமா வாkhயmh thவேயாதி³தmh ।
0940362ஹph³ரமாதி³ஸதmh வேஶ யshயாகி²லmh ஜக³th ॥ 94.36।
0940371 தத: phேராவாச ப⁴க³வாநமராnhஸiµபாக³தாnh ।
0940372 மth³ப⁴khேதா ந mh’திmh யா ேநthரமரா: ந: ॥ 94.37।
0940381அமரா:shshதேதா ேத³வ ஸrhவேலாகாசராசரா: ।
0940382அமrhthயமrhthயேப⁴ேதா³ ऽயmh ந shயாth³ேத³வ ஜக³nhமய ॥ 94.38।
0940391 நரphயாஹ தாஶmh: ◌⁴ ஶ ◌்’Nhவnh மம பா⁴தmh ।
0940392 மth³ப⁴khதாநாmh ைவShணவாநாmh ெகௗ³தமiνேஸவதாmh ॥ 94.39।
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0940401 வயmh  shவாேநா நிthயmh ந mh’th:shவாmhயமrhஹதி ।
0940402 வாrhthதாphேயஷாmh ந கrhதvhயா யேமந  கதா³சந ॥ 94.40।
0940411ஆதி⁴vhயாth◌⁴யாதி³பி⁴rhஜா காrhேயா நாபி⁴ப⁴வ: khவசிth ।
0940412 ேய ஶிவmh ஶரணmh யாதாshேத iµkhதாshதthத³பி ॥ 94.41।
0940421ஸாiνக³shய யமshயாேதா நமshயா:ஸrhவ ஏவ ேத ।
0940422 தேத²th:ஸுரக³ ேத³வேத³வmh ஶிவmh phரதி ॥ 94.42।
0940431 ததச ப⁴க³வாnhநாேதா² நnhதி³நmh phராஹ வாஹநmh ॥ 94.43।
0940440 ஶிவ உவாச
0940441 ெகௗ³தmhயா உத³ேகந thவமபி⁴ச mh’தmh யமmh ॥ 94.44।
0940450 ph³ரேமாவாச
0940451 தேதா யமாத³ய:ஸrhேவ அபி⁴khதாsh நnhதி³நா ।
0940452 உthதி²தாச ஸவாshேத த³ஶாmh தேதா க³தா: ॥ 94.45।
0940461 உthதேர ெகௗ³ததீேர விShNhவாth³யா:ஸrhவைத³வதா: ।
0940462shதி²தா ஆஸnhஜயnhேதா ேத³வேத³வmh மேஹவரmh ॥ 94.46।
0940471 தthராஸnhநதாnhயShட ஸஹshராணி சrhத³ஶ ।
0940472 ததா²ஷThச ஸஹshராணி ந:ஷThச தைத²வ ச ॥ 94.47।
0940481ஷTh³த³ேண ததா² தீேர தீrhதா²நாமதthரயmh ।
0940482 Nhயமாkh²யாநேமதth³தி⁴ ேவததீrhத²shய நாரத³ ॥ 94.48।
0940491 யthராெஸௗ பதிேதா mh’thrhmh’thதீrhத²mh த³chயேத ।
0940492 தshய ரவணமாthேரண ஸஹshரmh வேத ஸமா: ॥ 94.49।
0940501 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவபாபphரஶநmh ।
0940502 ரவணmh பட²நmh சாபி shமரணmh ச மலயmh ।
0940503 கேராதி ஸrhவேலாகாநாmh ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ॥ 94.50।
0950010 ph³ரேமாவாச
0950011 ஶுkhரதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
0950012ஸrhவபாபphரஶமநmh ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶநmh ॥ 95.1।
0950021அŋhகி³ராச ph◌⁴’³ைசவ ’ பரமதா⁴rhெகௗ ।
0950022 தேயா: thெரௗ மஹாphராjhெஞௗ ப³th³தி⁴விலாெநௗ ॥ 95.2।
0950031 வ: கவிதி kh²யாெதௗ மாதாபிthேராrhவேஶ ரெதௗ ।
0950032 உபநீெதௗ ஸுெதௗ th³’ShThவா பிதராசrhத:² ॥ 95.3।
0950040 ’ ஊச:

0950041ஆவேயாேரக ஏவாsh ஶாshதா நிthயmh ச thரேயா: ।
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0950042 தshமாேத³க: ஶாதா shயாthதிShட²thேவேகா யதா²ஸுக²mh ॥ 95.4।
0950050 ph³ரேமாவாச
0950051 ஏதchch²thவா தத: ஶீkh◌⁴ரமŋhகி³ரா: phராஹ பா⁴rhக³வmh ।
0950052அth◌⁴யாபயிShேய ஸth³’ஶmh ஸுக²mh திShட² பா⁴rhக³வ: ॥ 95.5।
0950061 ஏதchch²thவா சாŋhகி³ரேஸா வாkhயmh ph◌⁴’³ேலாth³வஹ: ।
0950062 தேத²தி மthவாŋhகி³ரேஸ ஶுkhரmh தshைம nhயேவத³யth ॥ 95.6।
0950071 உபா⁴வபி ஸுெதௗ நிthயமth◌⁴யாபயதி ைவ ph’த²kh ।
0950072ைவஷmhய³th³th◌⁴யா ெதௗ பா³ெலௗ சிராch²khேரா ऽph³ரவீதி³த³mh ॥ 95.7।
0950080 ஶுkhர உவாச
0950081ைவஷmhேயண ³ேரா மாmh thவமth◌⁴யாபய நிthயஶ: ।
0950082³mh ேநத³iµசிதmh ைவஷmhயmh thரஶிShயேயா: ॥ 95.8।
0950091ைவஷmhேயண ச வrhதnhேத டா: ◌⁴ ஶிShேயஷு ேத³ஶிகா: ।
0950092ைநஷா விஷம³th³தீ⁴நாmh ஸŋhkh²யா பாபshய விth³யேத ॥ 95.9।
0950101ஆசாrhய ஸmhயkh³jhஞாேதா ऽ நமshேய ऽஹmh ந: ந: ।
0950102 க³chேச²யmh ³மnhயmh ைவ மாமiνjhஞாமrhஹ ॥ 95.10।
0950111 க³chேச²யmh பிதரmh ph³ரமnhயth³யெஸௗ விஷேமா ப⁴ேவth ।
0950112 தேதா வாnhயthர க³chசா² shவாnhph’Shேடா ऽ க³mhயேத ॥ 95.11।
0950120 ph³ரேமாவாச
0950121³mh ph³’ஹshபதிmh th³’ShThவா அiνjhஞாதshthவகா³thதத: ।
0950122அவாphதவிth³ய: பிதரmh க³chேச²யmh ேசthயசிnhதயth ॥ 95.12।
0950131 தshமாthகமiνph’chேச²யiµthkh’Shட: ேகா ³rhப⁴ேவth ।
0950132இதி shமரnhமஹாphராjhஞமph’chச²th³vh’th³த⁴ெகௗ³தமmh ॥ 95.13।
0950140 ஶுkhர உவாச
0950141 ேகா ³:shயாnhiµநிேரShட² மம ph³ ³rhப⁴ேவth ।
0950142 thரயாமபி ேலாகாநாmh ேயா ³shதmh vhரஜாmhயஹmh ॥ 95.14।
0950150 ph³ரேமாவாச
0950151ஸ phராஹ ஜக³தாஶmh ஶmh⁴mh ேத³வmh ஜக³th³³mh ।
0950152 khவாராத⁴யா கி³ஶthkhத: phராஹ ெகௗ³தம: ॥ 95.15।
0950160 ெகௗ³தம உவாச
0950161 ெகௗ³தmhயாmh  ஶுசிrh⁴thவா shேதாthைரshேதாஷய ஶŋhகரmh ।
0950162 ததshShேடா ஜக³nhநாத:²ஸ ேத விth³யாmh phரதா³shயதி ॥ 95.16।
0950170 ph³ரேமாவாச
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0950171 ெகௗ³தமshய  தth³வாkhயாthphராகா³th³க³ŋhகா³mh ஸ பா⁴rhக³வ: ।
0950172shநாthவா ⁴thவா ஶுசி:ஸmhயkhshதிmh சkhேர ஸ பா³லக: ॥ 95.17।
0950180 ஶுkhர உவாச
0950181 பா³ேலா ऽஹmh பா³ல³th³தி⁴ச பா³லசnhth³ரத⁴ர phரேபா⁴ ।
0950182 நாஹmh ஜாநா ேத கிசிthshதிmh கrhmh நேமா ऽsh ேத ॥ 95.18।
0950191 பthயkhதshய ³ ந மமாshதி ஸு’thஸகா² ।
0950192 thவmh phர: ◌⁴ ஸrhவபா⁴ேவந ஜக³nhநாத² நேமா ऽsh ேத ॥ 95.19।
0950201³rh³மதாmh ேத³வ மஹதாmh ச மஹாந ।
0950202அஹமlhபதேரா பா³ேலா ஜக³nhமய நேமா ऽsh ேத ॥ 95.20।
0950211 விth³யாrhத²mh  ஸுேரஶாந நாஹmh ேவth³ ப⁴வth³க³திmh ।
0950212 மாmh thவmh ச kh’பயா பய ேலாகஸாnhநேமா ऽsh ேத ॥ 95.21।
0950220 ph³ரேமாவாச
0950221 ஏவmh  shவதshதshய phரஸnhேநா ऽ⁴thஸுேரவர: ॥ 95.22।
0950230 ஶிவ உவாச
0950231 காமmh வரய ப⁴th³ரmh ேத யchசாபி ஸுர³rhலப⁴mh ॥ 95.23।
0950240 ph³ரேமாவாச
0950241 கவிரphயாஹ ேத³ேவஶmh kh’தாஜதா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 95.24।
0950250 ஶுkhர உவாச
0950251 ph³ரமாதி³பி⁴ச ’பி⁴rhயா விth³யா ைநவ ேகா³சரா ।
0950252 தாmh விth³யாmh நாத² யாசிShேய thவmh ³rhமம ைத³வதmh ॥ 95.25।
0950260 ph³ரேமாவாச
0950261 mh’தஸவிநீmh விth³யாமjhஞாதாmh thத³ைஶரபி ।
0950262 தாmh த³thதவாnhஸுரேரShட²shதshைம ஶுkhராய யாசேத ॥ 95.26।
0950271இதரா ெலௗகிகீ விth³யா ைவதி³கீ சாnhயேகா³சரா ।
0950272 கிmh ந: ஶŋhகேர Shேட விசாrhயமவஶிShயேத ॥ 95.27।
0950281ஸ  லph³th◌⁴வா மஹாவிth³யாmh phராயாthshவபிதரmh ³mh ।
0950282ைத³thயாநாmh ச ³சாth³விth³யயா த: கவி: ॥ 95.28।
0950291 தத: கதா³சிthதாmh விth³யாmh கshmhசிthகாரnhதேர ।
0950292 கேசா ph³’ஹshபதிஸுேதா விth³யாmh phராphத: கேவsh தாmh ॥ 95.29।
0950301 கசாth³ph³’ஹshபதிசாபி தேதா ேத³வா: ph’த²khph’த²kh ।
0950302அவாrhமஹதீmh விth³யாmh யாமாஹுrhmh’தவிநீmh ॥ 95.30।
0950311 யthர ஸா கவிநா phராphதா விth³யாjhய மேஹவரmh ।
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0950312 ெகௗ³தmhயா உthதேர பாேர ஶுkhரதீrhத²mh த³chயேத ॥ 95.31।
0950321 mh’தஸவிநீதீrhத²மாராேராkh³யவrhத⁴நmh ।
0950322shநாநmh தா³நmh ச யthகிசிthஸrhவமயNhயத³mh ॥ 95.32।
0960010 ph³ரேமாவாச
0960011இnhth³ரதீrhத²தி kh²யாதmh ph³ரமஹthயாவிநாஶநmh ।
0960012shமரத³பி பாெபௗக⁴-khேலஶஸŋhக⁴விநாஶநmh ॥ 96.1।
0960021 ரா vh’thரவேத⁴ vh’thேத ph³ரமஹthயா  நாரத³ ।
0960022 ஶசீபதிmh சாiνக³தா தாmh th³’ShThவா பீ⁴தவth³த⁴: ॥ 96.2।
0960031இnhth³ரshதேதா vh’thரஹnhதா இதேசதச தா⁴வதி ।
0960032 யthர யthர thவெஸௗ யாதி ஹthயா ஸாபீnhth³ரகா³நீ ॥ 96.3।
0960041ஸ மஹthஸர ஆவிய பth³மநாலiµபாக³மth ।
0960042 தthராெஸௗ தnhவth³⁴thவா வாஸmh சkhேர ஶசீபதி: ॥ 96.4।
0960051ஸரshதீேர ऽபி ஹthயாth³தி³vhயmh வrhஷஸஹshரகmh ।
0960052 ஏதshnhநnhதேர ேத³வா நிnhth³ரா யப⁴வnhiµேந ॥ 96.5।
0960061 மnhthரயாமாஸுரvhயkh³ரா: கத²nhth³ேரா ப⁴ேவதி³தி ।
0960062 தthராஹமவத³mh ேத³வாnhஹthயாshதா²நmh phரகlhphய ச ॥ 96.6।
0960071இnhth³ரshய பாவநாrhதா²ய ெகௗ³தmhயாமபி⁴chயதாmh ।
0960072 யthராபி⁴khத: தாthமா நnhth³ேரா ப⁴விShயதி ॥ 96.7।
0960081 ததா² ேத நிசயmh kh’thவா ெகௗ³தmh ஶீkh◌⁴ரமாக³மnh ।
0960082 தthர shநாதmh ஸுரபதிmh ேத³வாச ’ஷயshததா² ॥ 96.8।
0960091அபி⁴ேஷkhகாமாshேத ஸrhேவ ஶசீகாnhதmh ச தshதி²ேர ।
0960092அபி⁴chயமாநnhth³ரmh தmh phரேகாபாth³ெகௗ³தேமா ऽph³ரவீth ॥ 96.9।
0960100 ெகௗ³தம உவாச
0960101அபி⁴ேஷயnhதி பாபிShட²mh மேஹnhth³ரmh ³தlhபக³mh ।
0960102 தாnhஸrhவாnhப⁴shமஸாthrhயாmh ஶீkh◌⁴ரmh யாnhthவஸுராரய: ॥ 96.10।
0960110 ph³ரேமாவாச
0960111 தth³’ேஷrhவசநmh thவா ப’thய ச ெகௗ³தmh ।
0960112 நrhமதா³மக³மnhஸrhவ இnhth³ரமாதா³ய ஸthவரா: ॥ 96.11।
0960121 உthதேர நrhமதா³தீேர அபி⁴ேஷகாய தshதி²ேர ।
0960122அபி⁴ேஷயமாணnhth³ரmh தmh மாNhட³vhேயா ப⁴க³வாnh’: ॥ 96.12।
0960131அph³ரவீth³ப⁴shமஸாthrhயாmh யதி³shயாத³பி⁴ேஷசநmh ।
0960132 ஜயாமாஸுரமரா மாNhட³vhயmh khதிபி:◌⁴ shதைவ: ॥ 96.13।
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0960140 ேத³வா ஊ:
0960141அயnhth³ர:ஸஹshராோ யshnhேத³ேஶ ऽபி⁴chயேத ।
0960142 தthராதிதா³ணmh விkh◌⁴நmh iµேந ஸiµபஜாயேத ॥ 96.14।
0960151 தchசா²nhதிmh  கlhயாண phரத³ வரேதா³ ப⁴வ ।
0960152 மலநிrhயாதநmh யshnhrhமshதshnhவராnhப³ஹூnh ॥ 96.15।
0960161 ேத³ேஶ தா³shயாமேஹ ஸrhேவ தத³iνjhஞாமrhஹ ।
0960162 யshnhேத³ேஶ ஸுேரnhth³ரshய அபி⁴ேஷேகா ப⁴விShயதி ॥ 96.16।
0960171ஸ ஸrhவகாமத:³ mhஸாmh தா⁴nhயvh’ப²லrhத: ।
0960172 நாநாvh’Shrhந ³rhபி⁴mh ப⁴ேவத³thர கதா³சந ॥ 96.17।
0960180 ph³ரேமாவாச
0960181 ேமேந தேதா iµநிேரShேடா² மாNhட³vhேயா ேலாகத: ।
0960182அபி⁴ேஷக: kh’தshதthர மலநிrhயாதநmh ததா² ॥ 96.18।
0960191 ேத³ைவshதேதா³khேதா iµநிபி: ◌⁴ ஸ ேத³ேஶா மாலவshதத: ।
0960192அபி⁴khேத ஸுரபெதௗ ஜாேத ச விமேல ததா³ ॥ 96.19।
0960201ஆநீய ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh தmh Nhயாயாபி⁴ேஷசிேர ।
0960202ஸுராச ’ஷயைசவ அஹmh விShiΝshதைத²வ ச ॥ 96.20।
0960211 வShேடா² ெகௗ³தமசாபி அக³shthேயா ऽthச கயப: ।
0960212 ஏேத சாnhேய ச ’ஷேயா ேத³வா யா:ஸபnhநகா:³ ॥ 96.21।
0960221shநாநmh தthNhயேதாேயந அrhவnhநபி⁴ேஷசநmh ।
0960222 மயா ந: ஶசீப⁴rhதா கமNhட³ப⁴ேவந ச ॥ 96.22।
0960231 வாphயபி⁴khதச தthர Nhயாப⁴வnhநதீ³ ।
0960232khதா ேசதி ச தthராthேத க³ŋhகா³யாmh ச ஸŋhக³ேத ॥ 96.23।
0960241ஸŋhக³ெமௗ தthர விkh²யாெதௗ ஸrhவதா³iµநிேஸவிெதௗ ।
0960242 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh Nhயாஸŋhக³மiµchயேத ॥ 96.24।
0960251khதாயா:ஸŋhக³ேம Nhயைமnhth³ரmh தத³பி⁴தீ⁴யேத ।
0960252 தthர ஸphத ஸஹshராணி தீrhதா²nhயாஸஶுபா⁴நி ச ॥ 96.25।
0960261 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச விேஶேஷண  ஸŋhக³ேம ।
0960262ஸrhவmh தத³யmh விth³யாnhநாthர காrhயா விசார ॥ 96.26।
0960271 யேத³தthNhயமாkh²யாநmh ய: பேட²chச ஶ ◌்’ேதி வா ।
0960272ஸrhவபாைப:ஸ iµchேயத மேநாவாkhகாயகrhமைஜ: ॥ 96.27।
0970010 ph³ரேமாவாச
0970011 ெபௗலshthயmh தீrhத²மாkh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴phரத³mh nh’mh ।
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0970012 phரபா⁴வmh தshய வயா ph◌⁴ரShடராjhயphரதா³யகmh ॥ 97.1।
0970021 உthதராஶாபதி: rhவmh’th³தி⁴th³தி⁴ஸமnhவித: ।
0970022 ரா லŋhகாபதிசாjhjhேயShேடா² விரவஸ:ஸுத: ॥ 97.2।
0970031 தshையேத ph◌⁴ராதரசாஸnhப³லவnhேதா ऽதphரபா:◌⁴ ।
0970032ஸாபthநா ராவணைசவ mhப⁴கrhே விபீ⁴ஷண: ॥ 97.3।
0970041 ேத ऽபி விரவஸ: thரா ராshயாmh ராஸாsh ேத ।
0970042 மth³த³thேதந விமாேநந த⁴நேதா³ ph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 97.4।
0970051 மமாnhதிகmh ப⁴khதிkhேதா நிthயேமதி  யாதி ச ।
0970052 ராவணshய  யா மாதா பிதா ஸாph³ரவீthஸுதாnh ॥ 97.5।
0970060 ராவணமாேதாவாச
0970061 மShேய ந ச விShேய thரா ைவphயகாரth ।
0970062 ேத³வாச தா³நவாசாஸnhஸாபthநா ph◌⁴ராதேரா த:² ॥ 97.6।
0970071அnhேயாnhயவத⁴phஸnhேத ஜையவrhயவஶாiνகா:³ ।
0970072 தth³ப⁴வnhேதா ந ஷா ந ஶkhதா ந ஜையண: ।
0970073ஸாபthnhயmh ேயா ऽiνமnhயேத தshய ேவா நிரrhத²க: ॥ 97.7।
0970080 ph³ரேமாவாச
0970081 தnhமாth’வசநmh thவா ph◌⁴ராதரshேத thரேயா iµேந ।
0970082 ஜkh³iµshேத தபேஸ ऽரNhயmh kh’தவnhதshதேபா மஹth ॥ 97.8।
0970091 மthேதா வராநவாச thரய ஏேத ச ராஸா: ।
0970092 மாேலந மேசந ததா² மாதாமேஹந  ॥ 97.9।
0970101 தnhமாth’வசநாchசாபி தேதா லŋhகாமயாசத ।
0970102 ரோபா⁴வாnhமாth’ேதா³ஷாth³ph◌⁴ராthேராrhைவரம⁴nhமஹth ॥ 97.10।
0970111 ததshதத³ப⁴வth³th³த⁴mh ேத³வதா³நவேயாவ ।
0970112 th³ேத⁴ thவாkh³ரஜmh ஶாnhதmh த⁴நத³mh ph◌⁴ராதரmh ததா² ॥ 97.11।
0970121 Shபகmh ச mh லŋhகாmh ஸrhவmh ைசவ vhயபாஹரth ।
0970122 ராவே ேகா⁴ஷயாமாஸ thைரேலாkhேய ஸசராசேர ॥ 97.12।
0970131 ேயா த³th³யாதா³ரயmh ph◌⁴ரா:ஸ ச வth◌⁴ேயா ப⁴ேவnhமம ।
0970132 ph◌⁴ராthரா நிரshேதா ைவரவே ைநவ phராபாரயmh khவசிth ।
0970133 பிதாமஹmh லshthயmh தmh க³thவா நthவாph³ரவீth³வச: ॥ 97.13।
0970140 த⁴நத³ உவாச
0970141 ph◌⁴ராthரா நிரshேதா ³Shேடந கிmh கேரா வத³shவ ேம ।
0970142ஆரய: ஶரணmh யthshயாth³ைத³வmh வா தீrhத²ேமவ ச ॥ 97.14।
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0970150 ph³ரேமாவாச
0970151 தthெபௗthரவசநmh thவா லshthேயா வாkhயமph³ரவீth ॥ 97.15।
0970160 லshthய உவாச
0970161 ெகௗ³தmh க³chச² thர thவmh sh ேத³வmh மேஹவரmh ।
0970162 தthர நாshய phரேவஶ:shயாth³க³ŋhகா³யா ஜலமth◌⁴யத: ॥ 97.16।
0970171th³தி⁴mh phராphshய கlhயாணீmh ததா² மயா ஸஹ ॥ 97.17।
0970180 ph³ரேமாவாச
0970181 தேத²thkhthவா ஜகா³மாெஸௗ ஸபா⁴rhேயா த⁴நத³shததா² ।
0970182 பிthரா மாthரா ச vh’th³ேத⁴ந லshthேயந த⁴ேநவர: ॥ 97.18।
0970191 க³thவா  ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh ஶுசி:shநாthவா யதvhரத: ।
0970192 Shடாவ ேத³வேத³ேவஶmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ஶிவmh ॥ 97.19।
0970200 த⁴நத³ உவாச
0970201shவா thவேமவாshய சராசரshய ।
0970202 விவshய ஶmhேபா⁴ ந பேரா ऽshதி கசிth ।
0970203 thவாமphயவjhஞாய யதீ³ஹ ேமாஹாth ।
0970204 phரக³lhப⁴ேத ேகாऽபி ஸ ேஶாchய ஏவ ॥ 97.20।
0970211 thவமShடrhthயா ஸகலmh பி³ப⁴rh ।
0970212 thவதா³jhஞயா வrhதத ஏவ ஸrhவmh ।
0970213 ததா²பி ேவேத³தி ³ேதா⁴ ப⁴வnhதmh ।
0970214 ந ஜாthவவிth³வாnhமமா ராதநmh ॥ 97.21।
0970221 மலphரஸூதmh யத³ேவாசத³mhபா³ ।
0970222ஹாshயாthஸுேதா ऽயmh தவ ேத³வ ஶூர: ।
0970223 thவthphேரதாth³ய:ஸ ச விkh◌⁴நராேஜா ।
0970224 ஜjhேஞ thவேஹா ேசShதஶth³’Shேட: ॥ 97.22।
0970231அphதாŋhகீ³ கி³ஜா ஸய ।
0970232 விkhததா³mhபthயதீஶேச ।
0970233 மேநாப⁴ேவா ऽ⁴nhமத³ேநா ரதிச ।
0970234 ெஸௗபா⁴kh³யrhவthவமவாப ேஸாமாth ॥ 97.23।
0970240 ph³ரேமாவாச
0970241இthயாதி³shவதshதshய ரேதா ऽ⁴ththேலாசந: ।
0970242 வேரண chச²nhத³யாமாஸ ஹrhஷாnhேநாவாச கிசந ॥ 97.24।
0970251Shணீmh⁴ேத  த⁴நேத³ லshthேய ச மேஹவேர ।
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0970252 ந: நrhவரshேவதி ஶிேவ வாதி³நி ஹrhேத ॥ 97.25।
0970261 ஏதshnhநnhதேர தthர வா³வாசாஶணீ ।
0970262 phராphதvhயmh த⁴நபாலthவmh வத³nhதீத³mh மேஹவரmh ॥ 97.26।
0970271 லshthயshய  யchசிthதmh பிrhைவரவணshய  ।
0970272 விதி³thேவவ ததா³ வாணீ ஶுப⁴மrhத²iµதீ³ரயth ॥ 97.27।
0970281 ⁴தவth³ப⁴விதvhயmh shயாth³தா³shயமாநmh  த³thதவth ।
0970282 phராphதvhயmh phராphதவthதthர ைத³வீ வாக³ப⁴வch²பா⁴ ॥ 97.28।
0970291 phர⁴தஶth: ப⁴த:³க:² ।
0970292ஸmhjhய ேஸாேமவரமாப ŋhக³mh ।
0970293 தி³கீ³வரthவmh th³ரவிணphர⁴thவmh ।
0970294அபாரதா³th’thவகலthரthராnh ॥ 97.29।
0970301 தாmh வாசmh த⁴நத:³ thவா ேத³வேத³வmh thஶூநmh ।
0970302 ஏவmh ப⁴வ நாேமதி த⁴நேதா³ வாkhயமph³ரவீth ॥ 97.30।
0970311 தைத²வாshthவிதி ேத³ேவேஶா ைத³வீmh வாசமமnhயத ।
0970312 லshthயmh ச வைர: Nhையshததா² விரவஸmh iµநிmh ॥ 97.31।
0970321 த⁴நபாலmh ச ேத³ேவேஶா யபி⁴நnhth³ய யெயௗ ஶிவ: ।
0970322 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ெபௗலshthயmh த⁴நத³mh வி:³ ॥ 97.32।
0970331 ததா²ைவரவஸmh Nhயmh ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ।
0970332 ேதஷு shநாநாதி³ யthகிசிthதthஸrhவmh ப³ஹுNhயத³mh ॥ 97.33।
0980010 ph³ரேமாவாச
0980011அkh³நிதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவkhரப²லphரத³mh ।
0980012ஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶமநmh தthதீrhத²shய ப²லmh ஶ ◌்’iΝ ॥ 98.1।
0980021 ஜாதேவதா³இதி kh²யாேதா அkh³ேநrhph◌⁴ராதா ஸ ஹvhயவாTh ।
0980022ஹvhயmh வஹnhதmh ேத³வாநாmh ெகௗ³தmhயாshதீர ஏவ  ॥ 98.2।
0980031 ’mh ஸththரஸத³ேந அkh³ேநrhph◌⁴ராதரiµthதமmh ।
0980032 ph◌⁴ரா: phயmh ததா² த³mh ம⁴rhதி³திஸுேதா ப³ ॥ 98.3।
0980041 ஜகா⁴ந ’iµkh²ேயஷு பயthஸு ச ஸுேரShவபி ।
0980042ஹvhயmh ேத³வா ைநவ சாrhmh’ேத ைவ ஜாதேவத³ ॥ 98.4।
0980051 mh’ேத ph◌⁴ராத ஸ thவkh³நி: phேய ைவ ஜாதேவத³ ।
0980052 ேகாேபந மஹதாவிShேடா கா³ŋhக³மmhப: ◌⁴ ஸமாவிஶth ॥ 98.5।
0980061 க³ŋhகா³mhப⁴ ஸமாவிShேட யkh³ெநௗ ேத³வாச மாiνஷா: ।
0980062 வiµthஸrhஜயாமாஸுரkh³நிவா யேதா மதா: ॥ 98.6।
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0980071 யthராkh³நிrhஜலமாவிShடshதmh ேத³ஶmh ஸrhவ ஏவ ேத ।
0980072ஆஜkh³iµrhவி³தா: ◌⁴ ஸrhவ ’ஷய: பிதரshததா² ॥ 98.7।
0980081 விநாkh³நிநா ந வாம:shவnhேதா ऽkh³நிmh விேஶஷத: ।
0980082அkh³நிmh ஜலக³தmh th³’ShThவா phயmh ேசாrhதி³ெவௗகஸ: ॥ 98.8।
0980090 ேத³வா ஊ:
0980091 ேத³வாவய ஹvhேயந கvhேயந ச பிth’mhshததா² ।
0980092 மாiνஷாநnhநபாேகந பீ³ஜாநாmh khேலத³ேநந ச ॥ 98.9।
0980100 ph³ரேமாவாச
0980101அkh³நிரphயாஹ தாnhேத³வாஶkhேதா ேயா ேம க³ேதா ऽiνஜ: ।
0980102 khயமாேண ப⁴வthகாrhேய யா க³திrhஜாதேவத³ஸ: ॥ 98.10।
0980111ஸா வாபி shயாnhமம ஸுரா ேநாthஸேஹ காrhயஸாத⁴ேந ।
0980112 காrhயmh  ஸrhவதshதshய ப⁴வதாmh ஜாதேவத³ஸ: ॥ 98.11।
0980121இமாmh shதி²திமiνphராphேதா ந ஜாேந ேம கத²mh ப⁴ேவth ।
0980122இஹ சாiµthர ச vhயாphெதௗ ஶkhதிரphயthர ேநா ப⁴ேவth ॥ 98.12।
0980131அதா²பி khயமாேண ைவ காrhேய ைஸவ க³திrhமம ।
0980132 ேத³வாshதrhபா⁴ேவந ஸrhேவண ’ஷயshததா² ॥ 98.13।
0980141ஆ: கrhமணி ச phதிrhvhயாphெதௗ ஶkhதிச தீ³யேத ।
0980142 phரயாஜாநiνயாஜாmhச தா³shயாேமா ஹvhயவாஹந ॥ 98.14।
0980151 ேத³வாநாmh thவmh iµக²mh ேரShட²மாஹுthய: phரத²மாshதவ ।
0980152 thவயா த³thதmh  யth³th³ரvhயmh ேபா⁴யாம:ஸுரஸthதம ॥ 98.15।
0980160 ph³ரேமாவாச
0980161 ததshShேடா ऽப⁴வth³வநிrhேத³வவாkhயாth³யதா²khரமmh ।
0980162இஹ சாiµthர ச vhயாphெதௗ ஹvhேய வா ெலௗகிேக ததா² ॥ 98.16।
0980171ஸrhவthர வநிரப⁴ய:ஸமrhேதா² ऽ⁴thஸுராjhஞயா ।
0980172 ஜாதேவதா³ ph³’ஹth³பா⁴iν:ஸphதாrhசிrhநீலேலாத: ॥ 98.17।
0980181 ஜலக³rhப: ◌⁴ ஶக³rhேபா⁴ யjhஞக³rhப: ◌⁴ ஸ உchயேத ।
0980182 ஜலாதா³kh’Shய வி³தா⁴ அபி⁴chய விபா⁴வஸுmh ॥ 98.18।
0980191 உப⁴யthர பேத³ வாஸ:ஸrhவேகா³ ऽkh³நிshதேதா ऽப⁴வth ।
0980192 யதா²க³தmh ஸுரா ஜkh³iµrhவநிதீrhத²mh த³chயேத ॥ 98.19।
0980201 தthர ஸphத ஶதாnhயாஸmhshதீrhதா²நி ³ணவnhதி ச ।
0980202 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ய: கேராதி தாthமவாnh ॥ 98.20।
0980210அவேமத⁴ப²லmh ஸாkh³ரmh phராphேநாthயவிகலmh ஶுப⁴mh ।
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0980220 ேத³வதீrhத²mh ச தthைரவ ஆkh³ேநயmh ஜாதேவத³ஸmh ॥ 21.2।
0980221அkh³நிphரதிSh²தmh ŋhக³mh தthராshேத ऽேநகவrhணவth ।
0980222 தth³ேத³வத³rhஶநாேத³வ ஸrhவkhரப²லmh லேப⁴th ॥ 98.22।
0990010 ph³ரேமாவாச
0990011 ’ணphரேமாசநmh நாம தீrhத²mh ேவத³விேதா³ வி:³ ।
0990012 தshய shவபmh வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ தnhமநா: ॥ 99.1।
0990021ஆthph’²ரவா நாம phய: கவத:ஸுத: ।
0990022 ந தா³ரஸŋhkh³ரஹmh ேலேப⁴ ைவராkh³யாnhநாkh³நிஜநmh ॥ 99.2।
0990031 கநீயாmhsh ஸமrhேதா² ऽபி பவிthதிப⁴யாnhiµேந ।
0990032 நாகேராth³தா³ரகrhமாதி³ைநவாkh³நீநாiµபாஸநmh ॥ 99.3।
0990041 தத: phேரா: பிth’க³: thரmh கவத: ஶுப⁴mh ।
0990042 jhேயShட²mh ைசவ கநிShட²mh ச ph’த²khph’த²கி³த³mh வச: ॥ 99.4।
0990050 பிதர ஊ:
0990051 ’ணthரயாபேநாதா³ய khயதாmh தா³ரஸŋhkh³ரஹ: ॥ 99.5।
0990060 ph³ரேமாவாச
0990061 ேநthவாச தேதா jhேயShட:² கிmh’ணmh ேகந jhயேத ।
0990062 கநீயாmhsh பிth’nhphராஹ ந ேயாkh³ேயா தா³ரஸŋhkh³ரஹ: ॥ 99.6।
0990071 jhேயShேட²ஸதி மஹாphராjhஞ: பவிthதிப⁴யாதி³தி ।
0990072 தாெபௗ⁴ நரphேயவshேத ைவ பிதாமஹா: ॥ 99.7।
0990080 பிதர ஊ:
0990081 யாதாiµெபௗ⁴ ெகௗ³தmh  Nhயாmh கவத:ஸுெதௗ ।
0990082தாmh ெகௗ³தshநாநmh ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யகmh ॥ 99.8।
0990091 க³chச²தாmh ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh ேலாகthதயபாவநீmh ।
0990092shநாநmh ச தrhபணmh தshயாmh தாmh ரth³த⁴யாnhவிெதௗ ॥ 99.9।
0990101 th³’Shடாவநாதா th◌⁴யாதா ெகௗ³த ஸrhவகாமதா³ ।
0990102 ந ேத³ஶகாலஜாthயாதி³-நியேமா ऽthராவகா³ஹேந ।
0990103 jhேயShேடா² ऽnh’ணshதேதா ⁴யாthபவிthதிrhந ேசதர: ॥ 99.10।
0990110 ph³ரேமாவாச
0990111 தத: ph’²ரவா jhேயShட:² kh’thவா shநாநmh ஸதrhபணmh ।
0990112 thரயாமபி ேலாகாநாmh காவேதா ऽnh’ே ऽப⁴வth ॥ 99.11।
0990121 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh’ணேமாசநiµchயேத ।
0990122 ெரௗதshமாrhதrhேணph◌⁴யச இதேரph◌⁴யச நாரத³ ।
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0990123 தthர shநாேநந தா³ேநந ’ணீ iµkhத:ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 99.12।
1000010 ph³ரேமாவாச
1000011ஸுபrhஸŋhக³மmh நாம காth³ரவாஸŋhக³மmh ததா² ।
1000012 மேஹவேரா யthர ேத³ேவா க³ŋhகா³நமாத: ॥ 100.1।
1000021அkh³நிNhட³mh ச தthைரவ ெரௗth³ரmh ைவShணவேமவ ச ।
1000022 ெஸௗரmh ெஸௗmhயmh ததா² ph³ராமmh ெகௗமாரmh வாணmh ததா²॥ 100.2।
1000031அphஸரா ச நதீ³ யthர ஸŋhக³தா க³ŋhக³யா ததா² ।
1000032 தthதீrhத²shமரேத³வ kh’தkh’thேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 100.3।
1000041ஸrhவபாபphரஶமநmh ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ।
1000042இnhth³ேரண mhதா: rhவmh வாலகி²lhயா மஹrhஷய: ।
1000043 த³thதாrhத⁴தபஸ:ஸrhேவ phேராshேத காயபmh iµநிmh ॥ 100.4।
1000050 வாலகி²lhயா ஊ:
1000051 thரiµthபாத³யாேநந இnhth³ரத³rhபஹரmh ஶுப⁴mh ।
1000052 தபேஸா ऽrhத⁴mh  தா³shயாமshதேத²thயாஹ iµநிsh தாnh ॥ 100.5।
1000061ஸுபrhயாmh தேதா க³rhப⁴மாத³ேத⁴ ஸ phரஜாபதி: ।
1000062 கth³rhவாmh ைசவ ஶைநrhph³ரமnhஸrhபாmh ஸrhபமாத ॥ 100.6।
1000071 ேத க³rhபி⁴Nhயாேப⁴ ஆஹ க³nhகாம: phரஜாபதி: ।
1000072அபராேதா⁴ ந ச khவாபி காrhேயா க³மநேமவ ச ॥ 100.7।
1000081அnhயthர க³மநாchசா²ேபா ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ॥ 100.8।
1000090 ph³ரேமாவாச
1000091இthkhthவா ஸ யெயௗ பthnhெயௗ க³ேத ப⁴rhத ேத உேப⁴ ।
1000092 தைத³வ ஜkh³ம:ஸththரmh’mh பா⁴விதாthமநாmh ॥ 100.9।
1000101 ph³ரமvh’nhத³ஸமாகீrhணmh க³ŋhகா³தீரஸமாதmh ।
1000102 உnhமthேத ேத உேப⁴ நிthயmh வய:ஸmhபthதிக³rhவிேத ॥ 100.10।
1000111 நிவாrhயமாேண ப³ஹுேஶா iµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி: ◌⁴ ।
1000112 விrhவthெயௗ தthர ஸththேர ஸமாநி ச ஹவீmh ச ॥ 100.11।
1000121 ேயாதாmh ³rhவிலதmh க:ஸmhவவர: ।
1000122 ேத th³’ShThவா ு⁴rhவிphரா அபமாrhக³ரேத உேப⁴ ॥ 100.12।
1000131அபமாrhக³shதி²ேத யshமாதா³பேக³ ப⁴விShயத:² ।
1000132ஸுபrh ைசவ கth³ச நth³ெயௗ ேத ஸmhப³⁴வ: ॥ 100.13।
1000141ஸ கதா³சிth³kh³’ஹmh phராயாthகயேபா ऽத² phரஜாபதி: ।
1000142 ’ph◌⁴யshதthர vh’thதாnhதmh ஶாபmh தாph◌⁴யாmh ஸவிshதரmh ॥ 100.14।

brahpur.pdf 391



ph³ரமராண

1000151 thவா  விshமயாவிShட: கிmh கேராthயசிnhதயth ।
1000152 ’ph◌⁴ய: கத²யாமாஸ வாலகி²lhயா இதி தா: ॥ 100.15।
1000161 த ஊ: கயபmh விphரmh க³thவா க³ŋhகா³mh  ெகௗ³தmh ।
1000162 தthர sh மேஹஶாநmh நrhபா⁴rhேய ப⁴விShயத: ॥ 100.16।
1000171 ph³ரமஹthயாப⁴யாேத³வ யthர ேத³ேவா மேஹவர: ।
1000172 க³ŋhகா³மth◌⁴ேய ஸதா³யாshேத மth◌⁴யேமவரஸmhjhஞயா ॥ 100.17।
1000181 தேத²thkhthவா கயேபா ऽபி shநாthவா க³ŋhகா³mh தvhரத: ।
1000182 Shடாவ shதவைந: Nhையrhேத³வேத³வmh மேஹவரmh ॥ 100.18।
1000190 கயப உவாச
1000191 ேலாகthரையகாதி⁴பேதrhந யshய ।
1000192thராபி வshnhயபி⁴மாநேலஶ: ।
1000193ஸth³த⁴நாேதா² ऽகி²லவிவகrhதா ।
1000194 ப⁴rhதா ஶிவாயா ப⁴வ phரஸnhந: ॥ 100.19।
1000201 தாபthரேயாShணth³திதாபிதாநாmh ।
1000202இதshதேதா ைவ பதா⁴வதாmh ச ।
1000203 ஶmh shதா²வரஜŋhக³மாநாmh ।
1000204 thவேமவ :³க²vhயபேநாத³த³: ॥ 100.20।
1000211ஸththவாதி³ேயாக³shthவிேதா⁴ ऽபி யshய ।
1000212 ஶkhராதி³பி⁴rhவkhமஶkhய ஏவ ।
1000213 விசிthரvh’thதிmh பசிnhthய ேஸாமmh ।
1000214ஸுகீ²ஸதா³ தா³நபேரா வேரNhய: ॥ 100.21।
1000220 ph³ரேமாவாச
1000221இthயாதி³shதிபி⁴rhேத³வ:shேதா ெகௗ³பதி: ஶிவ: ।
1000222 phரஸnhேநா யத³தா³chச²mh: ◌⁴ கயபாய வராnhப³ஹூnh ॥ 100.22।
1000231 பா⁴rhயாrhதி²நmh  தmh phராஹ shயாதாmh பா⁴rhேய உேப⁴  ேத ।
1000232 நதீ³shவேப பthnhெயௗ ேய க³ŋhகா³mh phராphய ஸth³வராmh ॥ 100.23।
1000241 தthஸŋhக³மநமாthேரண தாph◌⁴யாmh ⁴யாthshவகmh வ: ।
1000242 ேத க³rhபி⁴Nhெயௗ நrhஜாேத க³ŋhகா³யாச phரஸாத³த: ॥ 100.24।
1000251 தத: phரஜாபதி: phேதா பா⁴rhேய phராphய மஹாமநா: ।
1000252ஆவயாமாஸ தாnhவிphராnhெகௗ³ததீரமாதாnh ॥ 100.25।
1000261மnhேதாnhநயநmh சkhேர தாph◌⁴யாmh phத: phரஜாபதி: ।
1000262 ph³ராமnhஜயாமாஸ விதி⁴th³’Shேடந கrhம ॥ 100.26।
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1000271 ⁴khதவthshவத² விphேரஷு கயபshயாத² மnhதி³ேர ।
1000272 ப⁴rhth’ஸேபாபவிShடா கth³rhவிphராnhநிய ச ॥ 100.27।
1000281 தத: கth³rh’ந phராஹஸthேத ச ு:◌⁴ ।
1000282 ேயநா ஹதா பாேப ப⁴jhயதாmh ேத ऽ பாபவth ॥ 100.28।
1000291 காப⁴வthதத: கth³:ஸrhபமாேததி ேயாchயேத ।
1000292 தத: phரஸாத³யாமாஸ கயேபா ப⁴க³வாnh’nh ॥ 100.29।
1000301 தத: phரஸnhநாshேத phேராrhெகௗ³த ஸதாmh வரா ।
1000302அபராத⁴ஸஹshேரph◌⁴ேயா ரShயதி ச ேஸவநாth ॥ 100.30।
1000311 பா⁴rhயாnhவிதshததா² சkhேர கயேபா iµநிஸthதம: ।
1000312 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²iµப⁴ேயா:ஸŋhக³மmh வி:³ ।
1000313ஸrhவபாபphரஶமநmh ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 100.31।
1010010 ph³ரேமாவாச
1010011 ரவஸமாkh²யாதmh தீrhத²mh ேவத³விேதா³ வி:³ ।
1010012shமரேத³வ பாபாநாmh நாஶநmh கிmh  த³rhஶநாth ॥ 101.1।
1010021 ரவா ph³ரமஸத:³ phராphய தthர ஸரshவதீmh ।
1010022 யth³’chச²யா ேத³வநதீ³mh ஹஸnhதீmh ph³ரமே ऽnhதிேக ।
1010023 தாmh th³’ShThவா பஸmhபnhநாiµrhவஶீmh phராஹ ⁴பதி: ॥ 101.2।
1010030 ராேஜாவாச
1010031 ேகயmh பவதீ ஸாth◌⁴வீ shதி²ேதயmh ph³ரமே ऽnhதிேக ।
1010032ஸrhவாஸாiµthதமா ேயாth³தீ³பயnhதீ ஸபா⁴மாmh ॥ 101.3।
1010040 ph³ரேமாவாச
1010041 உrhவஶீ phராஹ ராஜாநயmh ேத³வநதீ³ ஶுபா⁴ ।
1010042ஸரshவதீ ph³ரமஸுதா நிthயேமதி ச யாதி ச ।
1010043 தchch²thவா விshேதா ராஜா ஆநேயமாmh மமாnhதிகmh ॥ 101.4।
1010050 ph³ரேமாவாச
1010051 உrhவஶீ நரphயாஹ ராஜாநmh ⁴த³ணmh ॥ 101.5।
1010060 உrhவவாச
1010061ஆநீயேத மஹாராஜ தshயா:ஸrhவmh நிேவth³ய ச ॥ 101.6।
1010070 ph³ரேமாவாச
1010071 ததshதாmh phராேthதthர ராஜா phthயா தேதா³rhவஶீmh ।
1010072ஸா க³thவா ராஜவசநmh nhயேவத³யத³ேதா²rhவஶீ ॥ 101.7।
1010081ஸரshவthயபி தnhேமேந உrhவயா யnhநிேவதி³தmh ।
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1010082ஸா தேத²தி phரதிjhஞாய phராயாth³யthர ரவா: ॥ 101.8।
1010091ஸரshவthயாshததshதீேர ஸ ேரேம ப³ஹுலா:ஸமா: ।
1010092ஸரshவாநப⁴வththேரா யshய thேரா ph³’ஹth³ரத:² ॥ 101.9।
1010101 தாmh க³chச²nhதீmh nh’பkh³’ஹmh நிthயேமவ ஸரshவதீmh ।
1010102ஸரshவnhதmh தேதா லம jhஞாthவாnhேயஷு ததா² kh’தmh ॥ 101.10।
1010111 தshைய த³தா³வஹmh ஶாபmh ⁴யா இதி மஹாநதீ³ ।
1010112 மchசா²பபீ⁴தா வாகீ³ஶா phராகா³th³ேத³வீmh ச ெகௗ³தmh ॥ 101.11।
1010121 கமNhட³ப⁴வாmh தாmh மாதரmh ேலாகபாவநீmh ।
1010122 தாபthரேயாபஶமநீைமகாiµShகphரதா³mh ॥ 101.12।
1010131ஸா க³thவா ெகௗ³தmh ேத³வீmh phராஹ மchசா²பமாதி³த: ।
1010132 க³ŋhகா³பி மாiµவாேசத³mh விஶாபாmh கrhமrhஹ ॥ 101.13।
1010141 ந khதmh யthஸரshவthயா: ஶாபmh thவmh த³thதவாந ।
1010142shthேமஷ shவபா⁴ேவா ைவ mhshகாமா ேயாேதா யத: ॥ 101.14।
1010151shவபா⁴வசபலா ph³ரமnhேயாத:ஸகலா அபி ।
1010152 thவmh கத²mh  ந ஜாநீேஷ ஜக³thshரShடாmh³ஜாஸந ॥ 101.15।
1010161 விட³mhப³யதி கmh வா ந காேமா வாபி shவபா⁴வத: ।
1010162 தேதா விஶாபமவத³mh th³’யாபி shயாthஸரshவதீ ॥ 101.16।
1010171 தshமாchசா²பாnhநதீ³ மrhthேய th³’யாth³’யா ஸரshவதீ ।
1010172 யthைரஷா ஸŋhக³தா ேத³வீ க³ŋhகா³யாmh ஶாபவிவலா ॥ 101.17।
1010181 தthர phராயாnhnh’பவேரா தா⁴rhக:ஸ ரவா: ।
1010182 தபshதphthவா ஸமாராth◌⁴ய ேத³வmh th³ேத⁴வரmh ஹரmh ॥ 101.18।
1010191ஸrhவாnhகாமாநதா²வாப க³ŋhகா³யாச phரஸாத³த: ।
1010192 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ரவஸiµchயேத ॥ 101.19।
1010201ஸரshவதீஸŋhக³மmh ச ph³ரமதீrhத²mh த³chயேத ।
1010202th³ேத⁴வேரா யthர ேத³வ:ஸrhவகாமphரத³mh  தth ॥ 101.20।
1020010 ph³ரேமாவாச
1020011ஸாவிth ைசவ கா³யth ரth³தா⁴ ேமதா⁴ ஸரshவதீ ।
1020012 ஏதாநி பச தீrhதா²நி Nhயாநி iµநேயா வி:³ ॥ 102.1।
1020021 தthர shநாthவா  பீthவா  iµchயேத ஸrhவகlhமஷாth ।
1020022ஸாவிth ைசவ கா³யth ரth³தா⁴ ேமதா⁴ ஸரshவதீ ॥ 102.2।
1020031 ஏதா மம ஸுதா jhேயShடா² த⁴rhமஸmhshதா²நேஹதவ: ।
1020032ஸrhவாஸாiµthதமாmh காசிnhநிrhமேம ேலாகஸுnhத³mh ॥ 102.3।
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1020041 தாmh th³’ShThவா விkh’தா ³th³தி⁴rhமமாnhiµநிஸthதம ।
1020042 kh³’யமா மயா பா³லா ஸா மாmh th³’ShThவா பலாயிதா ॥ 102.4।
1020051 mh’கீ³⁴தா  ஸா பா³லா mh’ேகா³ ऽஹமப⁴வmh ததா³ ।
1020052 mh’க³vhயாேதா⁴ ऽப⁴வchச²mh⁴rhத⁴rhமஸmhரய ச ॥ 102.5।
1020061 தா மth³பீ⁴தா: பச ஸுதா க³ŋhகா³rhமஹாநதீ³mh ।
1020062 தேதா மேஹவர: phராயாth³த⁴rhமஸmhரய ஸ: ॥ 102.6।
1020071 த⁴iνrhkh³’thவா ஸஶரேஶா ऽபி mh’க³பிணmh ।
1020072 மாiµவாச வதி⁴Shேய thவாmh mh’க³vhயாத⁴shததா³ஹர: ॥ 102.7।
1020081 தthகrhமே நிvh’thேதா ऽஹmh phராதா³mh கnhயாmh விவshவேத ।
1020082ஸாவிthrhயாth³யா: பச ஸுதா நதீ³ேபண ஸŋhக³தா: ॥ 102.8।
1020091 தா ஆக³தா: நசாபி shவrhக³mh ேலாகmh மமாnhதிகmh ।
1020092 யthர தா:ஸŋhக³தா ேத³vhயா பச தீrhதா²நி நாரத³ ॥ 102.9।
1020101ஸŋhக³தாநி ச Nhயாநி பச நth³ய:ஸரshவதீ ।
1020102 ேதஷு shநாநmh ததா² தா³நmh யthகிசிthேத நர: ॥ 102.10।
1020111ஸrhவகாமphரத³mh தthshயாnhைநShகrhmhயாnhiµkhதித³mh shmh’தmh ।
1020112 தthராப⁴வnhmh’க³vhயாத⁴mh தீrhத²mh ஸrhவாrhத²த³mh nh’mh ।
1020113shவrhக³ேமாப²லmh சாnhயth³ph³ரமதீrhத²ப²லmh shmh’தmh ॥ 102.11।
1030010 ph³ரேமாவாச
1030011 ஶதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவபாேபாபஶாnhதித³mh ।
1030012 தshயாkh²யாநmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ॥ 103.1।
1030021ஆthphயvhரேதா நாம thேயா ஜயதாmh வர: ।
1030022 ெகௗ³தmhயா த³ேண தீேர தீ³ாmh சkhேர ேராத⁴ஸா ॥ 103.2।
1030031ஹயேமத⁴ உபkhராnhேத ’thவிkh³பி⁴rh’பி⁴rhvh’ேத ।
1030032 தshய ராjhேஞா மஹாபா³ேஹாrhவShட²sh ேராத: ॥ 103.3।
1030041 தth³யjhஞவாடமக³மth³தா³நேவா ऽத²ரNhயக: ।
1030042 தmh தா³நவமபி⁴phேரய ேத³வாshthவிnhth³ரேராக³மா: ॥ 103.4।
1030051 பீ⁴தா: ேகசிth³தி³வmh ஜkh³iµrhஹvhயவாThஶமாவிஶth ।
1030052அவthத²mh விShiΝரக³மth³பா⁴iνரrhகmh வடmh ஶிவ: ॥ 103.5।
1030061 ேஸாம: பலாஶமக³மth³க³ŋhகா³mhேபா⁴ ஹvhயவாஹந: ।
1030062அவிெநௗ  ஹயmh kh³’ய வாயேஸா ऽ⁴th³யம:shவயmh ॥ 103.6।
1030071 ஏதshnhநnhதேர தthர வShேடா² ப⁴க³வாnh’: ।
1030072 யShமாதா³ய ைத³ேதயாnhnhயவாரயத³தா²jhஞயா ॥ 103.7।
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1030081 தத: phரvh’thத: நேரவ யjhேஞா ।
1030082ைத³thேயா க³த:shேவந ப³ேலந khத: ।
1030083இமாநி தீrhதா²நி தத: ஶுபா⁴நி ।
1030084 த³ஶாவேமத⁴shய ப²லாநி த³th³: ॥ 103.8।
1030091 phரத²மmh  ஶதீrhத²mh th³விதீயmh ைவShணவmh வி:³ ।
1030092ஆrhகmh ைஶவmh ச ெஸௗmhயmh ச வாShட²mh ஸrhவகாமத³mh ॥ 103.9।
1030101 ேத³வாச ’ஷய:ஸrhேவ நிvh’thேத மக²விshதேர ।
1030102 Shடா: phேராrhவShட²mh தmh யஜமாநmh phயvhரதmh ॥ 103.10।
1030111 தாmhச vh’ாmhshதாmh ச க³ŋhகா³mh iµதா³ khதா: ந: ந: ।
1030112ஹயேமத⁴shய நிShபththைய ஏேத யாதா இதshதத: ॥ 103.11।
1030121ஹயேமத⁴ப²லmh த³th³shதீrhதா²நீthயவத³nhஸுரா: ।
1030122 தshமாthshநாேநந தா³ேநந ேதஷு தீrhேத²ஷு நாரத³ ।
1030123ஹயேமத⁴ப²லmh Nhயmh phராphேநாதி ந mh’ஷா வச: ॥ 103.12।
1040010 ph³ரேமாவாச
1040011 விவாthரmh ஹசnhth³ரmh ஶுந:ேஶபmh ச ேராதmh ।
1040012 வாணmh ph³ராமமாkh³ேநயைமnhth³ரைமnhத³வைமவரmh ॥ 104.1।
1040021ைமthரmh ச ைவShணவmh ைசவ யாmhயமாவிநெமௗஶநmh ।
1040022 ஏேதஷாmh Nhயதீrhதா²நாmh நாமேத⁴யmh ஶ ◌்’iΝShவ ேம ॥ 104.2।
1040031ஹசnhth³ர இதி thவாதி³வாphரப⁴ேவா nh’ப: ।
1040032 தshய kh³’ேஹ iµநீ phராphெதௗ நாரத:³ பrhவதshததா² ।
1040033 kh’thவாதிth²யmh தேயா:ஸmhயkh³க⁴சnhth³ேரா ऽph³ரவீth³’ ॥ 104.3।
1040040ஹசnhth³ர உவாச
1040041 thராrhத²mh khயேத ேலாக: கிmh thேரண ப⁴விShயதி ।
1040042 jhஞாநீ வாphயத²வாjhஞாநீ உthதேமா மth◌⁴யேமா ऽத²வா ।
1040043 ஏதmh ேம ஸmhஶயmh நிthயmh ph³தாmh’வராெபௗ⁴ ॥ 104.4।
1040050 ph³ரேமாவாச
1040051 தாசrhஹசnhth³ரmh பrhவேதா நாரத³shததா² ॥ 104.5।
1040060 நாரத³பrhவதாச:

1040061 ஏகதா⁴ த³ஶதா⁴ ராஜஶததா⁴ ச ஸஹshரதா⁴ ।
1040062 உthதரmh விth³யேத ஸmhயkhததா²phேயத³தீ³rhயேத ॥ 104.6।
1040071 நாthரshய பேரா ேலாேகா விth³யேத nh’பஸthதம ।
1040072 ஜாேத thேர பிதா shநாநmh ய: கேராதி ஜநாதி⁴ப ॥ 104.7।
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1040081 த³ஶாநாமவேமதா⁴நாமபி⁴ேஷகப²லmh லேப⁴th ।
1040082ஆthமphரதிShடா² thராthshயாjhஜாயேத சாமேராthதம: ॥ 104.8।
1040091அmh’ேதநாமரா ேத³வா: thேரண ph³ராமத³ய: ।
1040092 th’nhேமாசேயththர: பிதரmh ச பிதாமஹாnh ॥ 104.9।
1040101 கிmh  லmh கிiµ ஜலmh கிmh  மணி கிmh தப: ।
1040102 விநா thேரண ராேஜnhth³ர shவrhேகா³iµkhதி:ஸுதாthshmh’தா: ॥ 104.10।
1040111 thர ஏவ பேரா ேலாேகா த⁴rhம: காேமா ऽrhத² ஏவ ச ।
1040112 thேரா iµkhதி: பரmh jhேயாதிshதாரக:ஸrhவேத³நாmh ॥ 104.11।
1040121 விநா thேரண ராேஜnhth³ர shவrhக³ேமாௌ ஸு³rhலெபௗ⁴ ।
1040122 thர ஏவ பேரா ேலாேக த⁴rhமகாமாrhத²th³த⁴ேய ॥ 104.12।
1040131 விநா thேரண யth³த³thதmh விநா thேரண யth³⁴தmh ।
1040132 விநா thேரண யjhஜnhம vhயrhத²mh தத³வபா⁴தி ேம ॥ 104.13।
1040141 தshமாththரஸமmh கிசிthகாmhயmh நாshதி ஜக³ththரேய ।
1040142 தchch²thவா விshமயவாmhshதாவாச nh’ப: ந: ॥ 104.14।
1040150ஹசnhth³ர உவாச
1040151 கத²mh ேம shயாthஸுேதா ph³தாmh யthர khவாபி யதா²தத²mh ।
1040152 ேயந ேகநாphபாேயந kh’thவா கிசிth ெபௗஷmh ।
1040153 மnhthேரண யாக³தா³நாph◌⁴யாiµthபாth³ேயா ऽெஸௗ ஸுேதா மயா ॥ 104.15।
1040160 ph³ரேமாவாச
1040161 தாசrhnh’பேரShட²mh ஹசnhth³ரmh ஸுதாrhதி²நmh ।
1040162 th◌⁴யாthவா ணmh ததா²ஸmhயkh³ெகௗ³தmh யா மாநத³ ॥ 104.16।
1040171 தthராபாmhபதிthkh’Shடmh த³தா³தி மநphதmh ।
1040172 வண:ஸrhவதா³தா ைவ iµநிபி:◌⁴ பகீrhதித: ॥ 104.17।
1040181ஸ  phத: ஶைந: காேல தவ thரmh phரதா³shயதி ।
1040182 ஏதchch²thவா nh’பேரShேடா²iµநிவாkhயmh ததா²கேராth ॥ 104.18।
1040191 ேதாஷயாமாஸ வணmh ெகௗ³ததீரமாத: ।
1040192 ததச Shேடா வே ஹசnhth³ரiµவாச ஹ ॥ 104.19।
1040200 வண உவாச
1040201 thரmh தா³shயா ேத ராஜmhlhேலாகthரயவி⁴ஷணmh ।
1040202 யதி³ யய ேதைநவ தவ thேரா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 104.20।
1040210 ph³ரேமாவாச
1040211ஹசnhth³ேரா ऽபி வணmh யேய ேதேநthயேவாசத ।
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1040212 தேதா க³thவா ஹசnhth³ரசmh kh’thவா  வாணmh ॥ 104.21।
1040221 பா⁴rhயாைய nh’பதி: phராதா³thதேதா ஜாத:ஸுேதா nh’பாth ।
1040222 ஜாேத thேர அபாஶ: phேராவாச வத³தாmh வர: ॥ 104.22।
1040230 வண உவாச
1040231அth³ையவ thேரா யShடvhய:shமரேஸ வசநmh ரா ॥ 104.23।
1040240 ph³ரேமாவாச
1040241ஹசnhth³ேரா ऽபி வணmh phேராவாேசத³mh khரமாக³தmh ॥ 104.24।
1040250ஹசnhth³ர உவாச
1040251 நிrhத³ேஶா ேமth◌⁴யதாmh யாதி பஶுrhயேய தேதா யஹmh ॥ 104.25।
1040260 ph³ரேமாவாச
1040261 தchch²thவா வசநmh ராjhேஞா வே ऽகா³thshவமாலயmh ।
1040262 நிrhத³ேஶ நரph◌⁴ேயthய யஜshேவthயாஹ தmh nh’பmh ॥ 104.26।
1040271 ராஜாபி வணmh phராஹ நிrhத³nhேதா நிShப²ல: பஶு: ।
1040272 பேஶாrhத³nhேதஷு ஜாேதஷு ஏ க³chசா²⁴நாphபேத ॥ 104.27।
1040281 தchch²thவா ராஜவசநmh ந: phராயாத³பாmhபதி: ।
1040282 ஜாேதஷு ைசவ த³nhேதஷு ஸphதவrhேஷஷு நாரத³ ॥ 104.28।
1040291 நரphயாஹ ராஜாநmh யஜshேவதி தேதா ऽph³ரவீth ।
1040292 ராஜாபி வணmh phராஹ பthshயnhதீேம அபாmhபேத ॥ 104.29।
1040301ஸmhபthshயnhதி ததா² சாnhேய தேதா யேய vhரஜா⁴நா ।
1040302 ந: phராயாthஸ வண: நrhத³nhேதஷு நாரத³ ।
1040303 யஜshேவதி nh’பmh phராஹ ராஜா phராஹ thவபாmhபதிmh ॥ 104.30।
1040310 ராேஜாவாச
1040311 யதா³  thேயா யjhேஞ பஶுrhப⁴வதி வாப ।
1040312 த⁴iνrhேவத³mh யதா³ ேவthதி ததா³shயாthபஶுthதம: ॥ 104.31।
1040320 ph³ரேமாவாச
1040321 தchch²thவா ராஜவசநmh வே ऽகா³thshவமாலயmh ।
1040322 யதா³shthேரஷு ச ஶshthேரஷு ஸமrhேதா² ऽ⁴thஸ ேராத: ॥ 104.32।
1040331ஸrhவேவேத³ஷு ஶாshthேரஷு ேவthதா⁴thஸ thவnhத³ம: ।
1040332 வராjhயமiνphராphேத ேராேத ேஷாட³ஶாph³தி³ேக ॥ 104.33।
1040341 phதிமாநக³மthதthர யthர ராஜா ஸேராத: ।
1040342ஆக³thய வண: phராஹ யஜshவாth³ய ஸுதmh shவகmh ॥ 104.34।
1040351 ஓthkhthவா nh’பவர ’thவிஜ: phராஹ ⁴பதி: ।
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1040352 ேராதmh ச ஸுதmh jhேயShட²mh ஶ ◌்’Nhவேதா வணshய ச ॥ 104.35।
1040360ஹசnhth³ர உவாச
1040361 ஏ thர மஹாவீர யேய thவாmh வய  ॥ 104.36।
1040370 ph³ரேமாவாச
1040371 கிேமததி³thயேதா²வாச ேராத: பிதரmh phரதி ।
1040372 பிதாபி தth³யதா²vh’thதமாசசே ஸவிshதரmh ।
1040373 ேராத: பிதரmh phராஹ ஶ ◌்’Nhவேதா வணshய ச ॥ 104.37।
1040380 ேராத உவாச
1040381அஹmh rhவmh மஹாராஜ ’thவிkh³பி: ◌⁴ ஸேராத: ।
1040382 விShணேவ ேலாகநாதா²ய யேய ऽஹmh thவதmh ஶுசி: ।
1040383 பஶுநா வேணநாத² தத³iνjhஞாமrhஹ ॥ 104.38।
1040390 ph³ரேமாவாச
1040391 ேராதshய  தth³வாkhயmh thவா வாவரshததா³ ।
1040392 ேகாேபந மஹதாவிShேடா ஜேலாத³ரமதா²கேராth ॥ 104.39।
1040401ஹசnhth³ரshய nh’பேத ேராத:ஸ வநmh யெயௗ ।
1040402 kh³’thவா ஸ த⁴iνrhதி³vhயmh ரதா²ேடா⁴ க³தvhயத:² ॥ 104.40।
1040411 யthர சாராth◌⁴ய வணmh ஹசnhth³ேரா ஜேநவர: ।
1040412 க³ŋhகா³யாmh phராphதவாnhthரmh தthராகா³thேஸா ऽபி ேராத: ॥ 104.41।
1040421 vhயதீதாnhயத² வrhஷாணி பச ஷShேட² phரவrhததி ।
1040422 தthர shதி²thவா nh’பஸுத: ஶுராவ nh’பேத ஜmh ॥ 104.42।
1040431 மயா thேரண ஜாேதந பிrhைவ khேலஶகா ।
1040432 கிmh ப²லmh கிmh iν kh’thயmh shயாதி³thேயவmh பrhயசிnhதயth ॥ 104.43।
1040441 தshயாshதீேர ’nhNhயாநபயnhnh’பேத:ஸுத: ।
1040442 க³ŋhகா³தீேர வrhதமாநமபயth³’ஸthதமmh ॥ 104.44।
1040451அக³rhததி kh²யாதmh’ேஷsh வயஸ:ஸுதmh ।
1040452 thபி: ◌⁴ thைரரiνvh’தmh பா⁴rhயயா ணvh’thதிகmh ।
1040453 தmh th³’ShThவா nh’பேத: thேரா நமshேயத³mh வேசா ऽph³ரவீth ॥ 104.45।
1040460 ேராத உவாச
1040461ணvh’thதி: kh’ஶ: கshமாth³³rhமநா இவ லயேஸ ॥ 104.46।
1040470 ph³ரேமாவாச
1040471அக³rhேதா ऽபி ேசாவாச ேராதmh nh’பேத:ஸுதmh ॥ 104.47।
1040480அக³rhத உவாச
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1040481 வrhதநmh நாshதி ேத³ஹshய ேபா⁴khதாேரா ப³ஹவச ேம ।
1040482 விநாnhேநந மShயாேமா ph³ கிmh கரவாமேஹ ॥ 104.48।
1040490 ph³ரேமாவாச
1040491 தchch²thவா நரphயாஹ nh’பthர ’mh ததா³ ॥ 104.49।
1040500 ேராத உவாச
1040501 தவ கிmh வrhதேத சிthேத தth³ph³ வத³தாmh வர ॥ 104.50।
1040510அக³rhத உவாச
1040511ரNhயmh ரஜதmh கா³ேவா தா⁴nhயmh வshthராதி³கmh ந ேம ।
1040512 விth³யேத nh’பஶாrh³ல வrhதநmh நாshதி ேம தத: ॥ 104.51।
1040521ஸுதா ேம ஸnhதி பா⁴rhயா ச அஹmh ைவ பசமshததா² ।
1040522ைநேதஷாmh கதமshயாபி khேரதாnhேநந nh’ேபாthதம ॥ 104.52।
1040530 ேராத உவாச
1040531 கிmh kh மஹா³th³ேத⁴ ऽக³rhத ஸthயேமவ ேம ।
1040532 வத³ நாnhயchச வkhதvhயmh விphரா ைவ ஸthயவாதி³ந: ॥ 104.53।
1040540அக³rhத உவாச
1040541 thரயாமபி thராேமகmh வா மாmh தைத²வ ச ।
1040542 பா⁴rhயாmh வாபி kh³’ஹாேணமாmh khthவா வாமேஹ வயmh ॥ 104.54।
1040550 ேராத உவாச
1040551 கிmh பா⁴rhயயா மஹா³th³ேத⁴ கிmh thவயா vh’th³த⁴பி ।
1040552 வாநmh ேத³ thரmh ேம thராmh யmh thவchச² ॥ 104.55।
1040560அக³rhத உவாச
1040561 jhேயShட²thரmh ஶுந:chச²mh நாஹmh kh ேராத ।
1040562 மாதா கநீயஸmh சாபி ந khதி தேதா ऽநேயா: ।
1040563 மth◌⁴யமmh  ஶுந:ேஶபmh kh வத³ தth³த⁴நmh ॥ 104.56।
1040570 ேராத உவாச
1040571 வய பஶு: கlhphய: ேஷா ³ணவthதர: ।
1040572 யதி³ kh lhயmh thவmh வத³ஸthயmh மஹாiµேந ॥ 104.57।
1040580 ph³ரேமாவாச
1040581 தேத²thkhthவா thவக³rhத: thரlhயமகlhபயth ।
1040582 க³வாmh ஸஹshரmh தா⁴nhயாநாmh நிShகாநாmh சாபி வாஸஸாmh ।
1040583 ராஜthர வரmh ேத³ தா³shயா shவஸுதmh தவ ॥ 104.58।
1040590 ph³ரேமாவாச

400 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1040591 தேத²thkhthவா ேராேதா ऽபி phராதா³thஸவஸநmh த⁴நmh ।
1040592 த³ththவா ஜகா³ம பிதரmh’thேரண ேராத: ।
1040593 பிthேர நிேவத³யாமாஸ khரயkhதmh’ேஷ:ஸுதmh ॥ 104.59।
1040600 ேராத உவாச
1040601 வய யஜshவ thவmh பஶுநா thவமkh³ப⁴வ ॥ 104.60।
1040610 ph³ரேமாவாச
1040611 தேதா²வாச ஹசnhth³ர: thரவாkhயாத³நnhதரmh ॥ 104.61।
1040620ஹசnhth³ர உவாச
1040621 ph³ராம:thயா ைவயா ராjhஞா பாlhயா இதி தி: ।
1040622 விேஶஷதsh வrhநாmh ³ரேவா  th³விேஜாthதமா: ॥ 104.62।
1040631 விShேரபி  ேய jhயா மாth³’ஶா:த ஏவ  ।
1040632அவjhஞயாபி ேயஷாmh shயாnhnh’பாmh shவலய: ॥ 104.63।
1040641 தாnhபஶூnhkh’thவா kh’பணmh கத²mh ரiµthஸேஹ ।
1040642அஹmh ச ph³ராமணmh rhயாmh பஶுmh ைநதth³தி⁴ jhயேத ॥ 104.64।
1040651 வரmh  ஜா மரணmh ந கத²சிth³th³விஜmh பஶுmh ।
1040652 கேரா தshமாththர thவmh ph³ராமேணந ஸுக²mh vhரஜ ॥ 104.65।
1040660 ph³ரேமாவாச
1040661 ஏதshnhநnhதேர தthர வா³வாசாஶணீ ॥ 104.66।
1040670ஆகாஶவா³வாச
1040671 ெகௗ³தmh க³chச² ராேஜnhth³ர ’thவிkh³பி: ◌⁴ ஸேராத: ।
1040672 பஶுநா விphரthேரண ேராேதந ஸுேதந ச ॥ 104.67।
1040681 thவயா காrhய: khரைசவ ஶுந:ேஶபவத⁴mh விநா ।
1040682 khர: rhே ப⁴ேவthதthர தshமாth³யா மஹாமேத ॥ 104.68।
1040690 ph³ரேமாவாச
1040691 தchch²thவா வசநmh ஶீkh◌⁴ரmh க³ŋhகா³மகா³nhnh’ேபாthதம: ।
1040692 விவாthேரண ’ வShேட²ந ேராத⁴ஸா ॥ 104.69।
1040701 வாமேத³ேவந ’ ததா²nhையrhiµநிபி: ◌⁴ ஸஹ ।
1040702 phராphய க³ŋhகா³mh ெகௗ³தmh தாmh நரேமதா⁴ய தீ³த: ॥ 104.70।
1040711 ேவதி³மNhட³பNhடா³தி³பபவாதி³ சாகேராth ।
1040712 kh’thவா ஸrhவmh யதா²nhயாயmh தshnhயjhேஞ phரவrhதிேத ॥ 104.71।
1040721 ஶுந:ேஶபmh பஶுmh ேப நிப³th◌⁴யாத²ஸமnhthரகmh ।
1040722வாபி:◌⁴ phேராதmh th³’ShThவா விவாthேரா ऽph³ரவீதி³த³mh ॥ 104.72।
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1040730 விவாthர உவாச
1040731 ேத³வாnh’nhஹசnhth³ரmh ேராதmh ச விேஶஷத: ।
1040732அiνஜாநnhthவிமmh ஸrhேவ ஶுந:ேஶபmh th³விேஜாthதமmh ॥ 104.73।
1040741 ேயph◌⁴யshthவயmh ஹவிrhேத³ேயா ேத³ேவph◌⁴ேயா ऽயmh ph’த²khph’த²kh ।
1040742அiνஜாநnh ேத ஸrhேவ ஶுந:ேஶபmh விேஶஷத: ॥ 104.74।
1040751 வஸாபி⁴rhேலாமபி⁴shthவkh³பி⁴rhமாmhைஸ:ஸnhமnhthைதrhமேக² ।
1040752அkh³ெநௗ ேஹாShய: பஶுசாயmh ஶுந:ேஶேபா th³விேஜாthதம: ॥ 104.75।
1040761 உபாதா:shrhவிphேரnhth³ராshேத ஸrhேவ thவiνமnhய மாmh ।
1040762 ெகௗ³தmh யாnh விphேரnhth³ரா: shநாthவா ேத³வாnhph’த²khph’த²kh ॥
104.76।
1040771 மnhthைர:shேதாthைர:shவnhதshேத iµத³mh யாnh ஶிேவ ரதா: ।
1040772 ஏநmh ரnh iµநேயா ேத³வாச ஹவிேஷா ⁴ஜ: ॥ 104.77।
1040780 ph³ரேமாவாச
1040781 தேத²thச iµநேயா ேமேந ச nh’பஸthதம: ।
1040782 தேதா க³thவா ஶுந:ேஶேபா க³ŋhகா³mh thைரேலாkhயபாவநீmh ॥ 104.78।
1040791shநாthவா Shடாவ தாnhேத³வாnhேய தthர ஹவிேஷா ⁴ஜ: ।
1040792 ததshShடா:ஸுரக³: ஶுந:ேஶபmh ச ேத iµேந ।
1040793அவத³nhத ஸுரா:ஸrhேவ விவாthரshய ஶ ◌்’Nhவத: ॥ 104.79।
1040800ஸுரா ஊ:
1040801 khர: rhே ப⁴வthேவஷ ஶுந:ேஶபவத⁴mh விநா ॥ 104.80।
1040810 ph³ரேமாவாச
1040811 விேஶேஷத² வணசாவத³nhnh’பஸthதமmh ।
1040812 தத: rhே ऽப⁴வth³ராjhேஞா nh’ேமேதா⁴ ேலாகவித: ॥ 104.81।
1040821 ேத³வாநாmh ச phரஸாேத³ந iµநீநாmh ச phரஸாத³த: ।
1040822 தீrhத²shய  phரஸாேத³ந ராjhஞ: rhே ऽப⁴வthkhர: ॥ 104.82।
1040831 விவாthர: ஶுந:ேஶபmh ஜயாமாஸ ஸmhஸதி³ ।
1040832அகேராதா³thமந: thரmh ஜயிthவா ஸுராnhதிேக ॥ 104.83।
1040841 jhேயShட²mh சகார thராமாthமந:ஸ  ெகௗஶிக: ।
1040842 ந ேமநிேர ேய ச thரா விவாthரshய தீ⁴மத: ॥ 104.84।
1040851 ஶுந:ேஶபshய ச jhையShTh²யmh தாஶஶாப ஸ ெகௗஶிக: ।
1040852 jhையShTh²யmh ேய ேமநிேர thரா: ஜயாமாஸ தாnhஸுதாnh ॥ 104.85।
1040861 வேரண iµநிஶாrh³லshதேத³தthகதி²தmh மயா ।
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1040862 ஏதthஸrhவmh யthர ஜாதmh ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ॥ 104.86।
1040871 தthர தீrhதா²நி Nhயாநி விkh²யாதாநி ஸுராதி³பி: ◌⁴ ।
1040872 ப³ஹூநி ேதஷாmh நாமாநி மthத: ஶ ◌்’iΝ மஹாமேத ॥ 104.87।
1040881ஹசnhth³ரmh ஶுந:ேஶபmh விவாthரmh ஸேராதmh ।
1040882இthயாth³யShட ஸஹshராணி தீrhதா²nhயத² சrhத³ஶ ॥ 104.88।
1040891 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச நரேமத⁴ப²லphரத³mh ।
1040892ஆkh²யாதmh சாshய மாஹாthmhயmh தீrhத²shய iµநிஸthதம ॥ 104.89।
1040901 ய: பேட²thபாட²ேயth³வாபி ஶ ◌்’iΝயாth³வாபி ப⁴khதித: ।
1040902அthர: thரமாphேநாதி யchசாnhயnhமநஸ: phயmh ॥ 104.90।
1050010 ph³ரேமாவாச
1050011 ேஸாமதீrhத²தி kh²யாதmh பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ।
1050012 தthர vh’thதmh மஹாNhயmh ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ॥ 105.1।
1050021 ேஸாேமா ராஜாmh’தமேயா க³nhத⁴rhவாmh ராப⁴வth ।
1050022 ந ேத³வாநாmh ததா³ ேத³வா மாமph◌⁴ேயthேயத³மph³வnh ॥ 105.2।
1050030 ேத³வா ஊ:
1050031 க³nhத⁴rhைவரா’த: ேஸாேமா ேத³வாநாmh phராணத:³ ரா ।
1050032 தமth◌⁴யாயnhஸுரக³ ’ஷயshthவதி:³கி²தா: ।
1050033 யதா²shயாthேஸாேமா யshமாகmh ததா² நீதிrhவிதீ⁴யதாmh ॥ 105.3।
1050040 ph³ரேமாவாச
1050041 தthர வாkh³வி³தா⁴நாஹ க³nhத⁴rhவா:shthஷு காiµகா: ।
1050042 ேதph◌⁴ேயா த³ththவாத² மாmh ேத³வா: ேஸாமமாஹrhமrhஹத² ॥ 105.4।
1050051 வாசmh phரthரமராshthவாmh தா³mh ந மா வயmh ।
1050052 விநா ேதநாபி ந shதா²mh ஶkhயmh ைநவ thவயா விநா ॥ 105.5।
1050061 நrhவாக³ph³ரவீth³ேத³வாnhநேரShயாmhயஹmh thவிஹ ।
1050062அthர ³th³தி⁴rhவிதா⁴தvhயா khயதாmh khரthதம: ॥ 105.6।
1050071 ெகௗ³தmhயா த³ேண தீேர ப⁴ேவth³ேத³வாக³ேமா யதி³ ।
1050072 மக²mh  விஷயmh kh’thவா ஆயாnh ஸுரஸthதமா: ॥ 105.7।
1050081 க³nhத⁴rhவா:shthphயா நிthயmh பணth◌⁴வmh தmh மயா ஸஹ ।
1050082 தேத²thkhthவா ஸுரக³:ஸரshவthயா வச:shதி²தா: ॥ 105.8।
1050091 ேத³வ³ைத: ph’த²kh³ேத³வாnhயாnhக³nhத⁴rhவபnhநகா³nh ।
1050092ஆவாநmh சkhேர தthர Nhேய ேத³வகி³ெரௗ ததா³ ॥ 105.9।
1050101 தேதா ேத³வகி³rhநாம பrhவதshயாப⁴வnhiµேந ।
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1050102 தthராக³மnhஸுரக³ க³nhத⁴rhவா யகிnhநரா: ॥ 105.10।
1050111 ேத³வா:th³தா⁴ச ’ஷயshததா²Shெடௗ ேத³வேயாநய: ।
1050112 ’பி⁴rhெகௗ³ததீேர khயமாேண மஹாth◌⁴வேர ॥ 105.11।
1050121 தthர ேத³ைவ: பvh’த:ஸஹshராோ ऽph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 105.12।
1050130இnhth³ர உவாச
1050131 க³nhத⁴rhவாநத²ஸmhjhய ஸரshவthயா:ஸபத: ।
1050132ஸரshவthயா பணth◌⁴வmh ேநா Shமாகமmh’தாthமநா ॥ 105.13।
1050140 ph³ரேமாவாச
1050141 தchச²khரவசநாthேத ைவ க³nhத⁴rhவா:shthஷு காiµகா: ।
1050142 ேஸாமmh த³ththவா ஸுேரph◌⁴யsh ஜkh³’ஹுshதாmh ஸரshவதீmh ॥ 105.14।
1050151 ேஸாேமா ऽப⁴வchசாமராmh க³nhத⁴rhவாmh ஸரshவதீ ।
1050152அவஸthதthர வாகீ³ஶா ததா²பி ச ஸுராnhதிேக ॥ 105.15।
1050161ஆயாதி ச ரேஹா நிthயiµபாmhஶு khயதாதி ।
1050162அத ஏவ  ேஸாமshய khரேயா ப⁴வதி நாரத³ ॥ 105.16।
1050171 உபாmhஶுநா வrhதிதvhயmh ேஸாமkhரயண ஏவ  ।
1050172 தேதா ऽப⁴வth³ேத³வதாநாmh ேஸாமசாபி ஸரshவதீ ॥ 105.17।
1050181 க³nhத⁴rhவாmh ைநவ ேஸாேமா ைநவாchச ஸரshவதீ ।
1050182 தthராக³மnhஸrhவ ஏவ ேஸாமாrhத²mh ெகௗ³ததடmh ॥ 105.18।
1050191 கா³ேவா ேத³வா: பrhவதா யரா: ।
1050192th³தா: ◌⁴ ஸாth◌⁴யா iµநேயா ³யகாச ।
1050193 க³nhத⁴rhவாshேத மத: பnhநகா³ச ।
1050194ஸrhெவௗஷth◌⁴ேயா மாதேரா ேலாகபாலா: ।
1050195 th³ராதி³thயா வஸவசாவிெநௗ ச ।
1050196 ேய ऽnhேய ேத³வா யjhஞபா⁴க³shய ேயாkh³யா: ॥ 105.19।
1050201 பசவிmhஶதிநth³யsh க³ŋhகா³யாmh ஸŋhக³தா iµேந ।
1050202 rhஹுதிrhயthர த³thதா rhkh²யாநmh த³chயேத ॥ 105.20।
1050211 ெகௗ³தmhயாmh ஸŋhக³தா யாsh ஸrhவாசாபி யேதா²தி³தா: ।
1050212 தnhநாமேத⁴யதீrhதா²நி ஸŋhேபாchch²’iΝ நாரத³ ॥ 105.21।
1050221 ேஸாமதீrhத²mh ச கா³nhத⁴rhவmh ேத³வதீrhத²மத: பரmh ।
1050222 rhதீrhத²mh தத: ஶாலmh பrhஸŋhக³மmh ததா² ॥ 105.22।
1050231shவாக³தாஸŋhக³மmh Nhயmh ஸுமாயாச ஸŋhக³மmh ।
1050232 Shஸŋhக³மமாkh²யாதmh கrhணிகாஸŋhக³மmh ஶுப⁴mh ॥ 105.23।
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1050241ைவணவீஸŋhக³மைசவ kh’ஶராஸŋhக³மshததா² ।
1050242 வாஸவீஸŋhக³மைசவ ஶிவஶrhயா ததா² ஶிகீ² ॥ 105.24।
1050251ஸுmhபி⁴கா உபாரth²யா ஶாnhதிஜா ேத³வஜா ததா³ ।
1050252அேஜா vh’th³த: ◌⁴ ஸுேரா ப⁴th³ேரா ெகௗ³தmhயா ஸஹ ஸŋhக³தா: ॥ 105.25।
1050261 ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா நதீ³நத³ஸஹாயகா:³ ।
1050262 ph’தி²vhயாmh யாநி தீrhதா²நி யக³மnhேத³வபrhவேத ॥ 105.26।
1050271 ேஸாமாrhத²mh ைவ ததா² சாnhேய ऽphயாக³மnhமக²மNhட³பmh ।
1050272 தாநி தீrhதா²நி க³ŋhகா³யாmh ஸŋhக³தாநி யதா²khரமmh ॥ 105.27।
1050281 நதீ³ேபண காnhேயவ நத³ேபண காநிசிth ।
1050282ஸேராேபண காnhயthர shதவேபண காநிசிth ॥ 105.28।
1050291 தாnhேயவ ஸrhவதீrhதா²நி விkh²யாதாநி ph’த²khph’த²kh ।
1050292 ேதஷு shநாநmh ஜேபா ேஹாம: பிth’தrhபணேமவ ச ॥ 105.29।
1050301ஸrhவகாமphரத³mh mhஸாmh ⁴khதித³mh iµkhதிபா⁴ஜநmh ।
1050302 ஏேதஷாmh பட²நmh சாபி shமரணmh வா கேராதி ய: ।
1050303ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா யாதி விShiΝரmh ஜந: ॥ 105.30।
1060010 ph³ரேமாவாச
1060011 phரவராஸŋhக³ேமா நாம ேரShடா²ைசவ மஹாநதீ³ ।
1060012 யthர th³ேத⁴வேரா ேத³வ:ஸrhவேலாேகாபகாரkh’th ॥ 106.1।
1060021 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச ஸŋhக³ேமா ऽ⁴thஸுதா³ண: ।
1060022 ேதஷாmh பரshபரmh வாபி phதிசா⁴nhமஹாiµேந ॥ 106.2।
1060031 ேத ऽphேயவmh மnhthரயாமாஸுrhேத³வா ைவ தா³நவா த:² ।
1060032 ேமபrhவதமாஸாth³ய பரshபரைதண: ॥ 106.3।
1060040 ேத³வைத³thயா ஊ:
1060041அmh’ேதநாமரthவmh shயா³thபாth³யாmh’தiµthதமmh ।
1060042 பிபா³ம:ஸrhவ ஏைவேத ப⁴வாமசாமரா வயmh ॥ 106.4।
1060051 ஏகீ⁴thவா வயmh ேலாகாnhபாலயாம:ஸுகா²நி ச ।
1060052 phராphshயாம:ஸŋhக³ரmh thவா ஸŋhக³ேரா :³க²காரணmh ॥ 106.5।
1060061 phthயா ைசவாrhதாநrhதா²nhேபா⁴யாேமா க³தமthஸரா: ।
1060062 யத:shேநேஹந vh’thதிrhயா ஸாshமாகmh ஸுக²தா³ஸதா³ ॥ 106.6।
1060071ைவபthயmh  யth³vh’thதmh ந shமrhதvhயmh கதா³சந ।
1060072 ந ச thைரேலாkhயராjhேய ऽபி ைகவlhேய வா ஸுக²mh மநாkh ।
1060073 த³rhth◌⁴வமபி வா யth நிrhைவரthவாத³வாphயேத ॥ 106.7।

brahpur.pdf 405



ph³ரமராண

1060080 ph³ரேமாவாச
1060081 ஏவmh பரshபரmh phதா:ஸnhேதா ேத³வாச தா³நவா: ।
1060082 ஏகீ⁴தாச ஸுphதா விமth²ய வலயmh ॥ 106.8।
1060091 மnhதா²நmh மnhத³ரmh kh’thவா ரjhஜுmh kh’thவா  வாஸுகிmh ।
1060092 ேத³வாச தா³நவா:ஸrhேவ மமnh²rhவலயmh ॥ 106.9।
1060101 உthபnhநmh ச தத: Nhயமmh’தmh ஸுரவlhலப⁴mh ।
1060102 நிShபnhேந சாmh’ேத Nhேய ேத ச phேரா: பரshபரmh ॥ 106.10।
1060111 யாம:shவmh shவமதி⁴Shடா²நmh kh’தகாrhயா: ரமmh க³தா: ।
1060112ஸrhேவ ஸமmh ச ஸrhேவph◌⁴ேயா யதா²ேயாkh³யmh விப⁴jhயதாmh ॥ 106.11।
1060121 யதா³ஸrhவாக³ேமா யthர யshmhlhலkh³ேந ஶுபா⁴வேஹ ।
1060122 விப⁴jhயதாத³mh Nhயமmh’தmh ஸுரஸthதமா: ॥ 106.12।
1060131இthkhthவா ேத ய:ஸrhேவ ைத³thயதா³நவராஸா: ।
1060132 க³ேதஷு ைத³thயஸŋhேக⁴ஷு ேத³வா:ஸrhேவ ऽnhவமnhthரயnh ॥ 106.13।
1060140 ேத³வா ஊ:
1060141 க³தாshேத பேவா ऽshமாகmh ைத³வேயாகா³த³nhத³மா: ।
1060142 மmh’தmh ைநவ ேத³யmh ப⁴வதி ஸrhவதா² ॥ 106.14।
1060150 ph³ரேமாவாச
1060151 ph³’ஹshபதிshதேத²thயாஹ நராஹ ஸுராநித³mh ॥ 106.15।
1060160 ph³’ஹshபதிவாச
1060161 ந ஜாநnhதி யதா² பாபா பிப³th◌⁴வmh ச ததா²mh’தmh ।
1060162அயேமேவாசிேதா மnhthேரா யchச²thmh பராப⁴வ: ॥ 106.16।
1060171 th³ேவShயா:ஸrhவாthமநா th³ேவShயா இதி நீதிவிேதா³ வி:³ ।
1060172 ந விவாshயா ந சாkh²ேயயா ைநவ மnhthrhயாச ஶthரவ: ॥ 106.17।
1060181 ேதph◌⁴ேயா ந ேத³யமmh’தmh ப⁴ேவரமராshதத: ।
1060182அமேரஷு ச ஜாேதஷு ேதஷு ைத³thேயஷு ஶthஷு ।
1060183 தாேஜmh ைநவ ஶயாேமா ந ேத³யமmh’தmh தத: ॥ 106.18।
1060190 ph³ரேமாவாச
1060191இதி ஸmhமnhthrhய ேத ேத³வா வாசshபதிமதா²ph³வnh ॥ 106.19।
1060200 ேத³வா ஊ:
1060201 khவ யாம:thர மnhthர:shயாthkhவ பிபா³ம: khவ ஸmhshதி²தி: ।
1060202rhமshதேத³வ phரத²மmh வத³ வாசshபேத ததா² ॥ 106.20।
1060210 ph³’ஹshபதிவாச
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1060211 யாnh ph³ரமாணமமரா: ph’chச²nhthவthர க³திmh பராmh ।
1060212ஸ  jhஞாதா ச வkhதா ச தா³தா ைசவ பிதாமஹ: ॥ 106.21।
1060220 ph³ரேமாவாச
1060221 ph³’ஹshபேதrhவச: thவா மத³nhதிகமதா²க³மnh ।
1060222 நமshய மாmh ஸுரா:ஸrhேவ யth³vh’thதmh தnhnhயேவத³யnh ॥ 106.22।
1060231 தth³ேத³வவசநாththர ைத:ஸுைரரக³மmh ஹmh ।
1060232 விShணேவ கதி²தmh ஸrhவmh ஶmhப⁴ேவ விஷஹாேண ॥ 106.23।
1060241அஹmh விShiΝச ஶmh⁴ச ேத³வக³nhத⁴rhவகிnhநைர: ।
1060242 ேமகnhத³ரமாக³thய ந ஜாநnhதி யதா²ஸுரா: ॥ 106.24।
1060251 ரகmh ச ஹmh kh’thவா ேஸாமபாநாய தshதி²ேர ।
1060252ஆதி³thயshதthர விjhஞாதா ேஸாமேபா⁴jhயாநேத²தராnh ॥ 106.25।
1060261 ேஸாேமா தா³தாmh’தmh பா⁴க³mh சkhரth◌⁴’kh³ரகshததா² ।
1060262ைநவ ஜாநnhதி தth³ைத³thயா த³iνஜா ராஸாshததா² ॥ 106.26।
1060271 விநா ராஹுmh மஹாphராjhஞmh ைஸmhேகயmh ச ேஸாமபmh ।
1060272 காமபத⁴ேரா ராஹுrhமதாmh மth◌⁴யமாவிஶth ॥ 106.27।
1060281 மth³பmh ஸமாshதா²ய பாநபாthரத⁴ரshததா² ।
1060282 jhஞாthவா தி³வாகேரா ைத³thயmh தmh ேஸாமாய nhயேவத³யth ॥ 106.28।
1060291 ததா³ தத³mh’தmh தshைம ைத³thயாயாைத³thயபிேண ।
1060292 த³ththவா ேஸாமmh ததா³ ேஸாேமா விShணேவ தnhnhயேவத³யth ॥ 106.29।
1060301 விShiΝ: பீதாmh’தmh ைத³thயmh சkhேரேth³யmhய தchசி²ர: ।
1060302 சிchேச²த³ தரஸா வthஸ தchசி²ரshthவமரmh thவ⁴th ॥ 106.30।
1060311 ஶிேராமாthரவிநmh யth³ேத³ஹmh தத³பதth³⁴வி ।
1060312 ேத³ஹmh தத³mh’தshph’Shடmh பதிதmh த³ேண தேட ॥ 106.31।
1060321 ெகௗ³தmhயா iµநிஶாrh³ல கmhபயth³வஸுதா⁴தலmh ।
1060322 ேத³ஹmh சாphயமரmh thர தத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 106.32।
1060331 ேத³ஹmh ச ஶிரேஸா ऽேப ஶிேரா ேத³ஹமேபேத ।
1060332 உப⁴யmh சாமரmh ஜாதmh ைத³thயசாயmh மஹாப³ல: ॥ 106.33।
1060341 ஶிர: காேய ஸமாவிShடmh ஸrhவாnhப⁴யேத ஸுராnh ।
1060342 தshமாth³ேத³ஹத³mh rhவmh நாஶயாேமா மக³தmh ।
1060343 ததshேத ஶŋhகரmh phராஹுrhேத³வா:ஸrhேவ ஸஸmhph◌⁴ரமா: ॥ 106.34।
1060350 ேத³வா ஊ:
1060351 மக³தmh ைத³thயேத³ஹmh நாஶயshவ ஸுேராthதம ।
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1060352 thவmh ேத³வ கnh:◌⁴ ஶரக³தரக: ॥ 106.35।
1060361 ஶிரஸா ைநவ jhேயத ைத³thயேத³ஹmh ததா² ॥ 106.36।
1060370 ph³ரேமாவாச
1060371 phேரஷயாமாஸ ேசேஶா ऽபி ேரShடா²mh ஶkhதிmh ததா³thமந: ।
1060372 மாth’பி: ◌⁴ ஸதாmh ேத³வீmh மாதரmh ேலாகபாநீmh ॥ 106.37।
1060381 ஈஶாத⁴த⁴ரா ேத³வீ ஈஶஶkhதிஸமnhவிதா ।
1060382 மக³தmh யthர ேத³ஹmh தthராகா³th³ப⁴யகாŋhணீ ॥ 106.38।
1060391 ஶிேராமாthரmh ஸுரா:ஸrhேவ ேமெரௗ தthைரவ ஸாnhthவயnh ।
1060392 ேத³ேஹா ேத³vhயா நshதthர ேத⁴ ப³ஹவ:ஸமா: ॥ 106.39।
1060401 ராஹுshதthர ஸுராநாஹ பி⁴ththவா ேத³ஹmh ரா மம ।
1060402அthராshேத ரஸiµthkh’Shடmh ததா³kh’Shய ஶரத: ॥ 106.40।
1060411 ph’த²kh⁴ேத ரேஸ ேத³ஹmh phரவேர ऽmh’தiµthதமmh ।
1060412 ப⁴sh⁴யாthேணைநவ தshமாthrhவnh தthரா ॥ 106.41।
1060420 ph³ரேமாவாச
1060421 ஏதth³ராஹுவச: thவா phதா:ஸrhேவ ऽஸுராரய: ।
1060422அph◌⁴யசnhkh³ரஹாmh thவmh kh³ரேஹா ⁴யா iµதா³nhவித: ॥ 106.42।
1060431 தth³ேத³வவசநாchச²khதிவ யா நிக³th³யேத ।
1060432 ேத³ஹmh பி⁴ththவா ைத³thயபேத:ஸுரஶkhதிஸமnhவிதா ॥ 106.43।
1060441ஆkh’Shய ஶீkh◌⁴ரiµthkh’Shடmh phரவரmh சாmh’தmh ப³: ।
1060442shதா²பயிthவா  தth³ேத³ஹmh ப⁴யாமாஸ சாmhபி³கா ॥ 106.44।
1060451 காலராthrhப⁴th³ரகா phேராchயேத யா மஹாப³லா ।
1060452shதா²பிதmh ரஸiµthkh’Shடmh ரஸாநாmh phரவரmh ரஸmh ॥ 106.45।
1060461 vhயshரவthshதா²பிதmh தth phரவரா ஸாப⁴வnhநதீ³ ।
1060462ஆkh’Shடமmh’தmh ைசவ shதா²பிதmh ஸாphயப⁴யth ॥ 106.46।
1060471 தத: ேரShடா² நதீ³ ஜாதா phரவரா சாmh’தா ஶுபா⁴ ।
1060472 ராஹுேத³ஹஸiµth³⁴தா th³ரஶkhதிஸமnhவிதா ॥ 106.47।
1060481 நதீ³நாmh phரவரா ரmhயா சாmh’தா phேரதா தஹா ।
1060482 தthர பச ஸஹshராணி தீrhதா²நி ³ணவnhதி ச ॥ 106.48।
1060491 தthர ஶmh: ◌⁴ shவயmh தshெதௗ²ஸrhவதா³ஸுரத: ।
1060492 தshைய Shடா: ஸுரா: ஸrhேவ ேத³vhைய நth³ைய ph’த²khph’த²kh ॥
106.49।
1060501 வராnhத³³rhiµதா³ khதா யதா² ஜாமவாphshயதி ।
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1060502 ஶmh: ◌⁴ ஸுரபதிrhேலாேக ததா² ஜாமவாphshய ॥ 106.50।
1060511 நிவாஸmh  ேத³வி thவmh ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
1060512ஸதா³ திShட² ரேஸஶாநி ஸrhேவஷாmh ஸrhவth³தி⁴தா³ ॥ 106.51।
1060521shதவநாthகீrhதநாth³th◌⁴யாநாthஸrhவகாமphரதா³யிநீ ।
1060522 thவாmh நமshயnhதி ேய ப⁴khthயா கிசிதா³ேபய ஸrhவதா³ ॥ 106.52।
1060531 ேதஷாmh ஸrhவாணி காrhயாணி ப⁴ேவrhேத³வதாjhஞயா ।
1060532 ஶிவஶkhthேயாrhயதshதshnhநிவாேஸா ऽ⁴thஸநாதந: ॥ 106.53।
1060541அேதா வத³nhதி iµநேயா நிவாஸரthயத:³ ।
1060542 phரவராயா: ரா ேத³வா:ஸுphதாshேத வராnhத³:³ ॥ 106.54।
1060551 க³ŋhகா³யா:ஸŋhக³ேமா யshேத விkh²யாத:ஸுரவlhலப: ◌⁴ ।
1060552 தthராphதாநாmh ஸrhேவஷாmh ⁴khதிrhவா iµkhதிேரவ ச ॥ 106.55।
1060561 யth³வாபி மநஸ: காmhயmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
1060562shயாthேதஷாmh ஸrhவேமேவஹ ஏவmh த³ththவா ஸுரா ய: ॥ 106.56।
1060571 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh phரவராஸŋhக³மmh வி:³ ।
1060572 phேரதா ேத³வேத³ேவந ஶkhதிrhயா phேரதா  ஸா ॥ 106.57।
1060581அmh’தா ைஸவ விkh²யாதா phரவைரவmh மஹாநதீ³ ॥ 106.58।
1070010 ph³ரேமாவாச
1070011 vh’th³தா⁴ஸŋhக³மமாkh²யாதmh யthர vh’th³ேத⁴வர: ஶிவ: ।
1070012 தshயாkh²யாநmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ பாபphரஶநmh ॥ 107.1।
1070021 ெகௗ³தேமா vh’th³த⁴ இthkhேதா iµநிராnhமஹாதபா: ।
1070022 யதா³ ராப⁴வth³பா³ேலா ெகௗ³தமshய ஸுேதா th³விஜ: ॥ 107.2।
1070031அநாஸ:ஸ ேராthபnhநshதshமாth³விkh’தபth◌⁴’kh ।
1070032ஸ ைவராkh³யாjhஜகா³மாத² ேத³ஶmh தீrhத²தshதத: ॥ 107.3।
1070041 உபாth◌⁴யாேயந ைநவாlhலjhதshய ஸமாக³ம: ।
1070042 ஶிShையரnhைய:ஸஹாth◌⁴யாேயா லjhதshய ச நாப⁴வth ॥ 107.4।
1070051 உபநீத: கத²சிchச பிthரா ைவ ெகௗ³தேமந ஸ: ।
1070052 ஏதாவதா ெகௗ³தேமா ऽபி vhயக³மchசmh ப³: ॥ 107.5।
1070061 ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல ph³ரமமாthரா th◌⁴’ேத th³விேஜ ।
1070062ைநவ சாth◌⁴யயநmh தshய ஸஜாதmh ெகௗ³தமshய  ॥ 107.6।
1070071ைநவ ஶாshthரshய சாph◌⁴யாேஸா ெகௗ³தமshயாப⁴வthததா³ ।
1070072அkh³நிகாrhயmh ததசkhேர நிthயேமவ யதvhரத: ॥ 107.7।
1070081 கா³யthrhயph◌⁴யாஸமாthேரண ph³ராமே நாமதா⁴ரக: ।
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1070082அkh³nhபாஸநமாthரmh ச கா³யthrhயph◌⁴யஸநmh ததா² ॥ 107.8।
1070091 ஏதாவதா ph³ராமணthவmh ெகௗ³தமshயாப⁴வnhiµேந ।
1070092 உபாஸேதா ऽkh³நிmh விதி⁴வth³கா³யthmh ச மஹாthமந: ॥ 107.9।
1070101 தshயாrhவvh’ேத⁴ thர ெகௗ³தமshய சிராஷ: ।
1070102 ந தா³ரஸŋhkh³ரஹmh ேலேப⁴ ைநவ தா³தாshதி கnhயகாmh ॥ 107.10।
1070111 ததா² சரmhshதீrhத²ேத³ேஶ வேநஷு விவிேத⁴ஷு ச ।
1070112ஆரேமஷு ச Nhேயஷு அடnhநாshேத ஸ ெகௗ³தம: ॥ 107.11।
1070121 ஏவmh ph◌⁴ரமஶீதகி³மாthயாshேத ஸ ெகௗ³தம: ।
1070122 தthராபயth³³ஹாmh ரmhயாmh வlhவிடபமாநீmh ॥ 107.12।
1070131 தthேராபவிய விphேரnhth³ேரா வshmh ஸமகேராnhமதிmh ।
1070132 சிnhதயmhsh phரவிShேடா ऽஸாவபயthshthயiµthதமாmh ॥ 107.13।
1070141 ஶிதி²லாŋhகீ³மத² kh’ஶாmh vh’th³தா⁴mh ச தப shதி²தாmh ।
1070142 ph³ரமசrhேயண வrhதnhதீmh விராகா³mh ரஹ shதி²தாmh ॥ 107.14।
1070151ஸ தாmh th³’ShThவா iµநிேரShேடா² நமshகாராய தshதி²வாnh ।
1070152 நமshயnhதmh iµநிேரShட²mh தmh ெகௗ³தமமவாரயth ॥ 107.15।
1070160 vh’th³ேதா⁴வாச
1070161³shthவmh ப⁴விதா மயmh ந மாmh வnhதி³மrhஹ ।
1070162ஆrhவிth³யா த⁴நmh கீrhதிrhத⁴rhம:shவrhகா³தி³கmh ச யth ।
1070163 தshய நயதி ைவ ஸrhவmh யmh நமshயதி ைவ ³: ॥ 107.16।
1070170 ph³ரேமாவாச
1070171 kh’தாஜடshதாmh ைவ ெகௗ³தம: phராஹ விshத: ॥ 107.17।
1070180 ெகௗ³தம உவாச
1070181 தபshவிநீ thவmh vh’th³தா⁴ ச ³ணjhேயShடா² ச பா⁴நீ ।
1070182அlhபவிth³யshthவlhபவயா அஹmh தவ ³: கத²mh ॥ 107.18।
1070190 vh’th³ேதா⁴வாச
1070191ஆrhShேஷணphயthர ’தth◌⁴வஜ இதி த: ।
1070192³ணவாnhமதிமாஶூர:thரத⁴rhமபராயண: ॥ 107.19।
1070201ஸ கதா³சிth³வநmh phராயாnhmh’க³யாkh’Shடேசதந: ।
1070202 விராமமகேராத³shயாmh ³ஹாயாmh ஸ ’தth◌⁴வஜ: ॥ 107.20।
1070211 வா ஸ மதிமாnhத³ோ ப³ேலந மஹதா vh’த: ।
1070212 தmh விராnhதmh nh’பவரமphஸரா த³th³’ேஶ தத: ॥ 107.21।
1070221 க³nhத⁴rhவராஜshய ஸுதா ஸுயாமா இதி விதா ।
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1070222 தாmh th³’ShThவா சகேம ராஜா ராஜாநmh சகேம ச ஸா ॥ 107.22।
1070231இதி khடா³ஸமப⁴வthதயா ராjhேஞா மஹாமேத ।
1070232 நிvh’thதகாேமா ராேஜnhth³ரshதாமாph’chch²யாக³மth³kh³’ஹmh ॥ 107.23।
1070241 உthபnhநாஹmh ததshதshயாmh ஸுயாமாயாmh மஹாமேத ।
1070242 க³chச²nhதீ மாmh ததா³ மாதா இத³மாஹ தேபாத⁴ந ॥ 107.24।
1070250ஸுயாேமாவாச
1070251 யshthவshயாmh phரவிேஶth³ப⁴th³ேர ஸ ேத ப⁴rhதா ப⁴விShயதி ॥ 107.25।
1070260 vh’th³ேதா⁴வாச
1070261இthkhthவா ஸா ஜக³மாத² மாதா மம மஹாமேத ।
1070262 தshமாத³thர phரவிShடshthவmh மாnhநாnhய: கதா³சந ॥ 107.26।
1070271ஸஹshராணி ததா²ஶீதிmh kh’thவா ராjhயmh பிதா மம ।
1070272அthைரவ ச தபshதphthவா தத:shவrhக³iµேபயிவாnh ॥ 107.27।
1070281shவrhக³mh யாேத ऽபி பித ஸஹshராணி ததா² த³ஶ ।
1070282 வrhஷாணி iµநிஶாrh³ல ராjhயmh kh’thவா ததா² பர: ॥ 107.28।
1070291shவrhேக³ யாேதா மம ph◌⁴ராதா அஹமthைரவ ஸmhshதி²தா ।
1070292அஹmh ph³ரமnhநாnhயvh’thதா ந மாதா ந பிதா மம ॥ 107.29।
1070301அஹமாthேமவ ph³ரமnhநிவிShடா thரகnhயகா ।
1070302 தshமாth³ப⁴ஜshவ மாmh ph³ரமnhvhரதshதா²mh ஷாrhதி²நீmh ॥ 107.30।
1070310 ெகௗ³தம உவாச
1070311ஸஹshராரஹmh ப⁴th³ேர மthதshthவmh வயஸாதி⁴கா ।
1070312அஹmh பா³லshthவmh  vh’th³தா⁴ ைநவாயmh க⁴டேத த:² ॥ 107.31।
1070320 vh’th³ேதா⁴வாச
1070321 thவmh ப⁴rhதா ேம ரா தி³Shேடா நாnhேயா ப⁴rhதா மேதா மம ।
1070322 தா⁴thரா த³thதshததshthவmh மாmh ந நிராகrhமrhஹ ॥ 107.32।
1070331அத²வா ேநchச² மாmh thவமphர³Shடாமiνvhரதாmh ।
1070332 ததshthயயா வmh ேம இதா³நீmh தவ பயத: ॥ 107.33।
1070341அேபதாphராphதிேதா  ேத³நாmh மரணmh வரmh ।
1070342அiνரkhதஜநthயாேக³ பாதகாnhேதா ந விth³யேத ॥ 107.34।
1070350 ph³ரேமாவாச
1070351 vh’th³தா⁴யாshதth³வச: thவா ெகௗ³தேமா வாkhயமph³ரவீth ॥ 107.35।
1070360 ெகௗ³தம உவாச
1070361அஹmh தேபாவிரேதா விth³யாேநா யகிசந: ।
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1070362 நாஹmh வேரா  ேயாkh³யshேத ேபா ேபா⁴க³வrhத: ॥ 107.36।
1070371அநாேஸா ऽஹmh கிmh கேரா அதேபாவிth³ய ஏவ ச ।
1070372 தshமாthஸுபmh ஸுவிth³யாமாபாth³ய phரத²மmh ஶுேப⁴ ।
1070373 பசாthேத வசநmh காrhயmh தேதா vh’th³தா⁴ph³ரவீth³th³விஜmh ॥ 107.37।
1070380 vh’th³ேதா⁴வாச
1070381 மயா ஸரshவதீ ேத³வீ ேதாதா தபஸா th³விஜ ।
1070382 தைத²வாேபா பவthேயா பதா³தாkh³நிேரவ ச ॥ 107.38।
1070391 தshமாth³வாகீ³வ ேத³வீ ஸா ேத விth³யாmh phரதா³shயதி ।
1070392அkh³நிச பவாnhேத³வshதவ பmh phரதா³shயதி ॥ 107.39।
1070400 ph³ரேமாவாச
1070401 ஏவiµkhthவா ெகௗ³தமmh தmh vh’th³ேதா⁴வாச விபா⁴வஸுmh ।
1070402 phராrhத²யிthவா ஸுவிth³யmh தmh ஸுபmh சாகேராnhiµநிmh ॥ 107.40।
1070411 தத:ஸுவிth³ய:ஸுப⁴க:³ஸுகாnhேதா ।
1070412 vh’th³தா⁴mh ஸ பthநீமகேராthphதிkhத: ।
1070413 தயா ஸ ேரேம ப³ஹுலா மேநாjhஞயா ।
1070414ஸமா:ஸுக²mh phதமநா ³ஹாயாmh ॥ 107.41।
1070421 கதா³சிthதthர வஸேதாrhத³mhபthேயாrhiµத³ேதாrhகி³ெரௗ ।
1070422³ஹாயாmh iµநிஶாrh³ல ஆஜkh³iµrhiµநேயா ऽமலா: ॥ 107.42।
1070431 வShட²வாமேத³வாth³யா ேய சாnhேய ச மஹrhஷய: ।
1070432 ph◌⁴ரமnhத: Nhயதீrhதா²நி phராphiνவmhshதshய தாmh ³ஹாmh ॥ 107.43।
1070441ஆக³தாmhshதாnh’mhjhஞாthவா ெகௗ³தம:ஸஹ பா⁴rhயயா ।
1070442ஸthகாரமகேராthேதஷாmh ஜஹஸுshதmh ச ேகசந ॥ 107.44।
1070451 ேய பா³லா ெயௗவேநாnhமthதா வயஸா ேய ச மth◌⁴யமா: ।
1070452 vh’th³தா⁴mh ச ெகௗ³தமmh phேரய ஜஹஸுshதthர ேகசந ॥ 107.45।
1070460 ’ஷய ஊ:
1070461 thேரா ऽயmh தவ ெபௗthேரா வா vh’th³ேத⁴ ேகா ெகௗ³தேமா ऽப⁴வth ।
1070462ஸthயmh வத³shவ கlhயாணி இthேயவmh ஜஹஸுrhth³விஜா: ॥ 107.46।
1070471 விஷmh vh’th³த⁴shய வதீ vh’th³தா⁴யா அmh’தmh வா ।
1070472இShடாநிShடஸமாேயாேகா³ th³’Shேடா ऽshமாபி⁴ரேஹா சிராth ॥ 107.47।
1070480 ph³ரேமாவாச
1070481இthேயவசிேர ேகசிth³த³mhபthேயா: ஶ ◌்’Nhவேதாshததா³ ।
1070482 ஏவiµkhthவா kh’தாதிth²யா ய:ஸrhேவ மஹrhஷய: ॥ 107.48।
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1070491 ’mh வசநmh thவா உபா⁴வபி ஸு:³கி²ெதௗ ।
1070492லjhெதௗ ச மஹாphராjhெஞௗ ெகௗ³தேமா பா⁴rhயயா ஸஹ ।
1070493 பphரchச²iµநிஶாrh³லமக³shthயmh’ஸthதமmh ॥ 107.49।
1070500 ெகௗ³தம உவாச
1070501 ேகா ேத³ஶ: கிiµ தீrhத²mh வா யthர ேரய:ஸமாphயேத ।
1070502 ஶீkh◌⁴ரேமவ மஹாphராjhஞ ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ॥ 107.50।
1070510அக³shthய உவாச
1070511 வத³th³பி⁴rhiµநிபி⁴rhph³ரமnhமயா தத³mh வச: ।
1070512ஸrhேவ காமாshதthர rh ெகௗ³தmhயாmh நாthர ஸmhஶய: ॥ 107.51।
1070521 தshமாth³க³chச² மஹா³th³ேத⁴ ெகௗ³தmh பாபநாஶிநீmh ।
1070522அஹmh thவாமiνயாshயா யேத²chச² ததா² ॥ 107.52।
1070530 ph³ரேமாவாச
1070531 ஏதchch²thவாக³shthயவாkhயmh vh’th³த⁴யா ெகௗ³தேமா ऽph◌⁴யகா³th ।
1070532 தthர ேதேப தபshதீvhரmh பthnhயா ஸ ப⁴க³வாnh’: ॥ 107.53।
1070541shதிmh சகார ேத³வshய ஶmhேபா⁴rhவிShேshதைத²வ ச ।
1070542 க³ŋhகா³mh ச ேதாஷயாமாஸ பா⁴rhயாrhத²mh ப⁴க³வாnh’: ॥ 107.54।
1070550 ெகௗ³தம உவாச
1070551 கி²nhநாthமநாமthர ப⁴ேவ thவேமவ ஶரணmh ஶிவ: ।
1070552 ம⁴மாவth◌⁴வகா³நாmh விடபீவ phயாத: ॥ 107.55।
1070561 உchசாவசாநாmh ⁴தாநாmh ஸrhவதா² பாபேநாத³ந: ।
1070562ஸshயாநாmh க⁴நவthkh’Shண thவமவkh³ரஹேஶாmh ॥ 107.56।
1070571ைவNhட²³rhக³நி:ேரணிshthவmh பீஷதரŋhகி³ணீ ।
1070572அேதா⁴க³தாநாmh தphதாநாmh ஶரணmh ப⁴வ ெகௗ³த ॥ 107.57।
1070580 ph³ரேமாவாச
1070581 ததshShடாவத³th³வாkhயmh ெகௗ³தமmh vh’th³த⁴யா தmh ।
1070582 ஶரக³ததீ³நாrhதmh ஶரNhயா ெகௗ³த iµதா³ ॥ 107.58।
1070590 ெகௗ³தmhவாச
1070591அபி⁴சshவ பா⁴rhயாmh thவmh மjhஜலrhமnhthரஸmhைத: ।
1070592 கலைஶபசாைரச தத: பthநீ தவ phயா ॥ 107.59।
1070601ஸுபா சாஸrhவாŋhகீ³ஸுப⁴கா³ சாேலாசநா ।
1070602ஸrhவலணஸmhrh ரmhயபமவாphshயதி ॥ 107.60।
1070611பவthயா நshthவmh ைவ பா⁴rhயயா சாபி⁴ேஷசித: ।
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1070612ஸrhவலணஸmhrhண: காnhதmh பமவாphshய ॥ 107.61।
1070620 ph³ரேமாவாச
1070621 தேத²தி கா³ŋhக³வசநாth³யேதா²khதmh ெதௗ ச சkhர: ।
1070622ஸுபதாiµெபௗ⁴ phராphெதௗ ெகௗ³தmhயாச phரஸாத³த: ॥ 107.62।
1070631அபி⁴ேஷேகாத³கmh யchச ஸா நதீ³ஸமஜாயத ।
1070632 தshயா நாmhநா  விkh²யாதா vh’th³தா⁴யா iµநிஸthதம ॥ 107.63।
1070641 vh’th³தா⁴ நதீ³தி விkh²யாதா ெகௗ³தேமா ऽபி தேதா²chயேத ।
1070642 vh’th³த⁴ெகௗ³தம இthkhத ’பி: ◌⁴ ஸமவாபி: ◌⁴ ।
1070643 vh’th³தா⁴  ெகௗ³தmh phராஹ க³ŋhகா³mh phரthயபிணீmh ॥ 107.64।
1070650 vh’th³ேதா⁴வாச
1070651 மnhநாmhநீயmh நதீ³ ேத³வி vh’th³தா⁴ ேசthயபி⁴தீ⁴யதாmh ।
1070652 thவயா ச ஸŋhக³மshதshயாshதshயாshதீrhத²மiνthதமmh ॥ 107.65।
1070661பெஸௗபா⁴kh³யஸmhபthதி-thரெபௗthரphரவrhத⁴நmh ।
1070662ஆராேராkh³யகlhயாணmh ஜயphதிவிவrhத⁴நmh ।
1070663shநாநதா³நாதி³ேஹாைமச பிth’mh பாவநmh பரmh ॥ 107.66।
1070670 ph³ரேமாவாச
1070671அshthவிthயாஹ ச தாmh க³ŋhகா³ஸுvh’th³தா⁴mh ெகௗ³தமphயாmh ।
1070672 ெகௗ³தமshதா²பிதmh ŋhக³mh vh’th³தா⁴நாmhைநவ கீrhதிதmh ॥ 107.67।
1070681 தthைரவ ச iµத³mh phராphேதா vh’th³த⁴யா iµநிஸthதம: ।
1070682 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யகmh ॥ 107.68।
1070691 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh vh’th³தா⁴ஸŋhக³மiµchயேத ॥ 107.69।
1080010 ph³ரேமாவாச
1080011இலாதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
1080012 ph³ரமஹthயாதி³பாபாநாmh பாவநmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 108.1।
1080021ைவவshவதாnhவேய ஜாத இேலா நாம ஜேநவர: ।
1080022 மஹthயா ேஸநயா ஸாrhத⁴mh ஜகா³ம mh’க³யாவநmh ॥ 108.2।
1080031 பப³ph◌⁴ராம க³ஹநmh ப³ஹுvhயாலஸமாலmh ।
1080032 நாநாகாரth³விஜதmh விடைப: பேஶாபி⁴தmh ॥ 108.3।
1080041 வேநசரmh nh’பேரShேடா² mh’க³யாக³தமாநஸ: ।
1080042 தthைரவ மதிமாத⁴thத இேலா ऽமாthயாநதா²ph³ரவீth ॥ 108.4।
1080050இல உவாச
1080051 க³chச²nh நக³ரmh ஸrhேவ மம thேரண பாதmh ।
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1080052 ேத³ஶmh ேகாஶmh ப³லmh ராjhயmh பாலயnh நச தmh ॥ 108.5।
1080061 வShேடா² ऽபி ததா² யா ஆதா³யாkh³நீnhபிேதவ ந: ।
1080062 பthநீபி: ◌⁴ ஸேதா தீ⁴மாநரNhேய ऽஹmh வஸாmhயத² ॥ 108.6।
1080071அரNhயேபா⁴க³⁴kh³பி⁴ச வாவாரணமாiνைஷ: ।
1080072 mh’க³யாஶீபி: ◌⁴ ைகசிth³யாnh ஸrhவ இத: mh ॥ 108.7।
1080080 ph³ரேமாவாச
1080081 தேத²thkhthவா யshேத ऽபி shவயmh phராயாchச²ைநrhகி³mh ।
1080082மவnhதmh ரthநமயmh வஸmhshதthர இேலா nh’ப: ॥ 108.8।
1080091 த³த³rhஶ கnhத³ரmh தthர நாநாரthநவிசிthதmh ।
1080092 தthர யேவர: கசிthஸமnhதி வித: ॥ 108.9।
1080101 தshய பா⁴rhயா ஸமாநாmhநீ ப⁴rhth’vhரதபராய ।
1080102 தshnhவஸthயெஸௗ யோ ரமணீேய நேகா³thதேம ॥ 108.10।
1080111 mh’க³ேபண vhயசரth³பா⁴rhயயா ஸ மஹாமதி: ।
1080112shேவchச²யா shவவேந ய: khட³ேத nh’thயகீ³தைக: ॥ 108.11।
1080121இthத²mh ஸ யோ ஜாநாதி mh’க³பத⁴ேரா ऽபி ச ।
1080122இலsh தmh ந ஜாநாதி கnhத³ரmh யபாதmh ॥ 108.12।
1080131 யshய ேக³ஹmh விலmh நாநாரthநவிசிthதmh ।
1080132 தthேராபவிShேடா nh’பதிrhமஹthயா ேஸநயா vh’த: ॥ 108.13।
1080141 வாஸmh சkhேர ஸ தthைரவ ேக³ேஹ யshய தீ⁴மத: ।
1080142ஸ யோ ऽத⁴rhமேகாேபந பா⁴rhயயா mh’க³பth◌⁴’kh ॥ 108.14।
1080151இலmh ேஜmh ந ஶkhேநா யாசிேதா ந த³தா³தி ச ।
1080152’தmh ேக³ஹmh மமாேநந கிmh கேராthயசிnhதயth ॥ 108.15।
1080161 தி⁴ மthதmh கத²mh ஹnhயாmh ேசதி shதி²thவா ஸ யராTh ।
1080162ஆthயாnhphேரஷயாமாஸ யாஶூராnhத⁴iνrhத⁴ராnh ॥ 108.16।
1080170 ய உவாச
1080171 th³ேத⁴ thவா ச ராஜாநலiµth³த⁴தத³nhதிநmh ।
1080172 kh³’ஹாth³யதா²nhயேதா யாதி மம தthகrhமrhஹத² ॥ 108.17।
1080180 ph³ரேமாவாச
1080181 யேவரshய தth³வாkhயாth³யாshேத th³த⁴³rhமதா:³ ।
1080182இலmh க³thவாph³வnhஸrhேவ நிrhக³chசா²shமாth³³ஹாலயாth ॥ 108.18।
1080191 ந ேசth³th³தா⁴thபph◌⁴ரShட: பலாyhய khவ க³Shய ।
1080192 தth³யவசநாthேகாபாth³th³த⁴mh சkhேர ஸ ராஜராTh ॥ 108.19।
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1080201thவா யாnhப³ஹுவிதா⁴iνவாஸ த³ஶ ஶrhவ: ।
1080202 யேவேரா mh’ேகா³ ⁴thவா பா⁴rhயயாபி வேந வஸnh ॥ 108.20।
1080211’தேக³ேஹா வநmh phராphேதா ’தph◌⁴’thய:ஸ யணீmh ।
1080212 phராஹ சிnhதாபேரா ⁴thவா mh’கீ³பத⁴ராmh phயாmh ॥ 108.21।
1080220 ய உவாச
1080221 ராஜா ऽயmh ³rhமநா: காnhேத vhயஸநாஸkhதமாநஸ: ।
1080222 கத²மாயாதி விபத³mh தthேராபாேயா விசிnhthயதாmh ॥ 108.22।
1080231 பாபrhth³தி⁴vhயஸநாnhதாநி ராjhயாnhயகி²ல⁴⁴ஜாmh ।
1080232 phராபேயாமாவநmh ஸுph◌⁴rhmh’கீ³ ⁴thவா மேநாஹரா ॥ 108.23।
1080241 phரவிேஶthதthர ராஜாயmh shth ப⁴விShயthயஸmhஶயmh ।
1080242 கரணீயmh thவயா ப⁴th³ேர ந ைசதth³jhயேத மம ।
1080243அஹmh  ேஷா ேயந thவmh ந:shth ச யணீ ॥ 108.24।
1080250 யNhவாச
1080251 கத²mh thவயா ந க³nhதvhயiµமாவநமiνthதமmh ।
1080252 க³ேத ऽபி thவயி ேகா ேதா³ஷshதnhேம கத²ய தththவத: ॥ 108.25।
1080260 ய உவாச
1080261மவthபrhவதேரShட² உமயா ஸத: ஶிவ: ।
1080262 ேத³ைவrhக³ணரiνvh’ேதா விசசார யதா²ஸுக²mh ।
1080263 பாrhவதீ ஶŋhகரmh phராஹ கதா³சிth³ரஹ shதி²தmh ॥ 108.26।
1080270 பாrhவthவாச
1080271shthேமஷ shவபா⁴ேவா ऽshதி ரதmh ேகா³பாயிதmh ப⁴ேவth ।
1080272 தshமாnhேம நியதmh ேத³ஶமாjhஞயா ரதmh தவ ॥ 108.27।
1080281 ேத³ ேம thத³ேஶஶாந உமாவநதி தmh ।
1080282 விநா thவயா க³ேணேஶந காrhthதிேகேயந நnhதி³நா ॥ 108.28।
1080291 யshthவthர phரவிேஶnhநாத²shththவmh தshய ப⁴ேவதி³தி ॥ 108.29।
1080300 ய உவாச
1080301இthயாjhேஞாமாவேந த³thதா phரஸnhேநேநnh³ெமௗநா ।
1080302 கிmh கேரா மாnhகாnhேத thவயா phரணயநாrhதி³த: ।
1080303 தshமாnhமயா ந க³nhதvhயiµமாயா வநiµthதமmh ॥ 108.30।
1080310 ph³ரேமாவாச
1080311 தth³ப⁴rhth’வசநmh thவா யணீ காமபிணீ ।
1080312 mh’கீ³ ⁴thவா விஶாலா இலshய ரேதா ऽப⁴வth ॥ 108.31।
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1080321 யsh ஸmhshதி²தshதthர த³த³rhேஶேலா mh’கீ³mh ததா³ ।
1080322 mh’க³யாஸkhதசிthேதா ைவ mh’கீ³mh th³’ShThவா விேஶஷத: ॥ 108.32।
1080331 ஏக ஏவ ஹயாேடா⁴ நிrhயெயௗ தாmh mh’கீ³மiν ।
1080332ஸாகrhஷத ஶைநshதmh  ராஜாநmh mh’க³யாலmh ॥ 108.33।
1080341 ஶைநrhஜகா³ம ஸா தthர ய³மாவநiµchயேத ।
1080342அth³’யா  mh’கீ³ தshைம த³rhஶயnhதீ khவசிthkhவசிth ॥ 108.34।
1080351 திShட²nhதீ ைசவ க³chச²nhதீ தா⁴வnhதீ ச விபீ⁴தவth ।
1080352ஹணீ சபலா ஸா தமாகrhஷ³மாவநmh ॥ 108.35।
1080361அiνphராphேதா ஹயாட⁴shதthphராப ஸ உமாவநmh ।
1080362 உமாவநmh phரவிShடmh தmh jhஞாthவா ஸா யணீ ததா³ ॥ 108.36।
1080371 mh’கீ³பmh பthயjhய யணீ காமபிணீ ।
1080372 தி³vhயபmh ஸமாshதா²ய சாேஶாகதஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 108.37।
1080381 தchசா²கா²லmhபி³தகரா தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநா ।
1080382 தி³vhயபத⁴ரா தnhவீ kh’தகாrhயா ஸமா ததா³ ॥ 108.38।
1080391ஹஸnhதீ nh’பதிmh phேரய ராnhதmh ஹயக³தmh ததா³ ।
1080392 mh’கீ³மாேலாகயnhதmh தmh சபலாலmh ததா³ ॥ 108.39।
1080401 ப⁴rhth’வாkhயமேஶேஷண shமரnhதீ phராஹ ⁴பmh ॥ 108.40।
1080410ஸேமாவாச
1080411ஹயாடா⁴ப³லா தnhவி khவ ஏைகவ  க³chச² ।
1080412 ஷshய ச ேவேஷண இேல கமiνயாshய ॥ 108.41।
1080420 ph³ரேமாவாச
1080421இேலதி வசநmh thவா ராஜாெஸௗ khேராத⁴rhசி²த: ।
1080422 யணீmh ப⁴rhthஸயிthவாெஸௗ தாமph’chச²nhmh’கீ³mh ந: ॥ 108.42।
1080431 ததா²பி யணீ phராஹ இேல கிமiνவீேஸ ।
1080432இேலதி வசநmh thவா th◌⁴’தசாேபா ஹயshதி²த: ॥ 108.43।
1080441பிேதா த³rhஶயாமாஸ thைரேலாkhயவிஜயீ த⁴iν: ।
1080442 ந:ஸா phராஹ nh’பதிmh மஹாthமாநேல shவயmh ॥ 108.44।
1080451 phேரshவ பசாnhமாmh ph³ அஸthயாmh ஸthயவாதி³நீmh ।
1080452 ததா³ சாேலாகயth³ராஜா shதெநௗ ŋhெகௗ³ ⁴ஜாnhதேர ॥ 108.45।
1080461 கித³mh மம ஸஜாதthேயவmh சகிேதா ऽப⁴வth ॥ 108.46।
1080470இேலாவாச
1080471 கித³mh மம ஸஜாதmh ஜாநீேத ப⁴வதீ sh²டmh ।
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1080472 வத³ஸrhவmh யதா²தth²யmh thவmh கா வா வத³ஸுvhரேத ॥ 108.47।
1080480 யNhவாச
1080481மவthகnhத³ரேரShேட²ஸமnhrhவஸேத பதி: ।
1080482 யாமதி⁴ப:மாmhshதth³பா⁴rhயாஹmh  யணீ ॥ 108.48।
1080491 யthகnhத³ேர ப⁴வாnhராஜா பவிShட:ஸுஶீதேல ।
1080492 யshய யா ஹதா ேமாஹாththவயா  ஸŋhக³ரmh விநா ॥ 108.49।
1080501 தேதா ऽஹmh நிrhக³மாrhத²mh ேத mh’கீ³ ⁴thவா உமாவநmh ।
1080502 phரவிShடா thவmh phரவிShேடா ऽ ரா phராஹ மேஹவர: ॥ 108.50।
1080511 யshthவthர phரவிேஶnhமnhத:³ மாnhshththவமவாphshயதி ।
1080512 தshமாthshththவமவாphேதா ऽ ந thவmh :³கி²மrhஹ ।
1080513 phெரௗேடா⁴ ऽபி ேகா ऽthர ஜாநாதி விசிthரப⁴விதvhயதாmh ॥ 108.51।
1080520 ph³ரேமாவாச
1080521 யணீவசநmh thவா ஹயாட⁴shததா³பதth ।
1080522 தமாவாshய ந:ைஸவ யணீ வாkhயமph³ரவீth ॥ 108.52।
1080530 யNhவாச
1080531shththவmh ஜாதmh ஜாதேமவ ந mhshthவmh கrhமrhஹ ।
1080532 kh³’ஹாண விth³யாmh shthேயாkh³யாmh nh’thயmh கீ³தமலŋhkh’திmh ।
1080533shthலாthயmh shthவிலாஸmh shthkh’thயmh ஸrhவேமவ தth ॥ 108.53।
1080540 ph³ரேமாவாச
1080541இலா ஸrhவமதா²வாphய யணீmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 108.54।
1080550இேலாவாச
1080551 ேகா வா ப⁴rhதா கிmh  kh’thயmh ந: mhshthவmh கத²mh ப⁴ேவth ।
1080552 ஏதth³வத³shவ கlhயாணீ :³கா²rhதாயா விேஶஷத: ।
1080553ஆrhதாநாமாrhதிஶமநாchch²ேரேயா நாph◌⁴யதி⁴கmh khவசிth ॥ 108.55।
1080560 யNhவாச
1080561 ³த: ◌⁴ ேஸாமஸுேதா நாம வநாத³shமாchச rhவத: ।
1080562ஆரமshதshய ஸுப⁴ேக³ பிதரmh நிthயேமShயதி ॥ 108.56।
1080571அேநைநவ பதா² ேஸாமmh பிதரmh ஸ ³ேதா⁴ kh³ரஹ: ।
1080572 th³ரShmh யாதி தேதா நிthயmh நமshகrhmh தைத²வ ச ॥ 108.57।
1080581 யதா³ யாதி ³த: ◌⁴ ஶாnhதshததா³thமாநmh ச த³rhஶய ।
1080582 தmh th³’ShThவா thவmh  ஸுப⁴ேக³ஸrhவகாமாநவாphshய ॥ 108.58।
1080590 ph³ரேமாவாச
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1080591 தாமாவாshய தத:ஸுph◌⁴rhயNhயnhதரதீ⁴யத ।
1080592 யணீ ஸா தமாசShட யோ ऽபி ஸுக²மாphதவாnh ॥ 108.59।
1080601இலைஸnhயmh ச தthராthதth³க³தmh ச யதா²ஸுக²mh ।
1080602 உமாவநshதி²தா ேசலா கா³யnhதீ nh’thயதீ ந: ॥ 108.60।
1080611shthபா⁴வமiνேசShடnhதீ shமரnhதீ கrhமே க³திmh ।
1080612 கதா³சிthkhயமாேண  இலயா nh’thயகrhமணி ॥ 108.61।
1080621 தாமபயth³³ேதா⁴ தீ⁴மாnhபிதரmh க³nhiµth³யத: ।
1080622இலாmh th³’ShThவா க³திmh thயkhthவா தாமாக³thயாph³ரவீth³³த:◌⁴॥ 108.62।
1080630 ³த⁴ உவாச
1080631 பா⁴rhயா ப⁴வ மம shவshதா²ஸrhவாph◌⁴யshthவmh phயா ப⁴வ ॥ 108.63।
1080640 ph³ரேமாவாச
1080641 ³த⁴வாkhயலா ப⁴khthயா thவபி⁴நnhth³ய ததா²கேராth ।
1080642shmh’thவா ச யணீவாkhயmh ததshShடாப⁴வnhiµேந ॥ 108.64।
1080651 ³ேதா⁴ ேரேம தயா phthயா நீthவா shவshதா²நiµthதமmh ।
1080652ஸா சாபி ஸrhவபா⁴ேவந ேதாஷயாமாஸ தmh பதிmh ।
1080653 தேதா ப³ஹுதிேத² காேல ³த⁴shShேடா ऽவத³thphயாmh ॥ 108.65।
1080660 ³த⁴ உவாச
1080661 கிmh ேத ேத³யmh மயா ப⁴th³ேர phயmh யnhமந shதி²தmh ॥ 108.66।
1080670 ph³ரேமாவாச
1080671 தth³வாkhயஸமகாலmh  thரmh ேத³thயபா⁴ஷத ।
1080672இலா ³த⁴mh ேஸாமஸுதmh phதிமnhதmh phயmh ததா² ॥ 108.67।
1080680 ³த⁴ உவாச
1080681அேமாக⁴ேமதnhமth³வீrhயmh ததா² phதிஸiµth³ப⁴வmh ।
1080682 thரshேத ப⁴விதா தshமாththேயா ேலாகவித: ॥ 108.68।
1080691 ேஸாமவmhஶகர:மாநாதி³thய இவ ேதஜஸா ।
1080692 ³th³th◌⁴யா ph³’ஹshபதிஸம:மயா ph’தி²வீஸம: ॥ 108.69।
1080701 வீrhேயெஜௗ ஹவ ேகாேபந ஹுத⁴kh³யதா² ॥ 108.70।
1080710 ph³ரேமாவாச
1080711 தshnhiνthபth³யமாேந  ³த⁴thேர மஹாthமநி ।
1080712 ஜயஶph³த³ச ஸrhவthர thவாchச ஸுரேவமநி ॥ 108.71।
1080721 ³த⁴thேர ஸiµthபnhேந தthராஜkh³iµ:ஸுேரவரா: ।
1080722அஹமphயாக³மmh தthர iµதா³ khேதா மஹாமேத ॥ 108.72।
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1080731 ஜாதமாthர:ஸுேதா ராவமகேராthஸ ph’²shவரmh ।
1080732 ேதந ஸrhேவ ऽphயேவாசnhைவ ஸŋhக³தா ’ஷய:ஸுரா: ॥ 108.73।
1080741 யshமாth ரேவா ऽshேயதி தshமாேத³ஷ ரவா: ।
1080742shயாதி³thேயவmh நாம சkh:ஸrhேவ ஸnhShடமாநஸா: ॥ 108.74।
1080751 ³ேதா⁴ ऽphயth◌⁴யாபயாமாஸ ாthரவிth³யாmh ஸுதmh ஶுபா⁴mh ।
1080752 த⁴iνrhேவத³mh ஸphரேயாக³mh ³த:◌⁴ phராதா³thததா³thமேஜ ॥ 108.75।
1080761ஸ ஶீkh◌⁴ரmh vh’th³தி⁴மக³மch²khலபே யதா² ஶஶீ ।
1080762ஸ மாதரmh :³க²தாmh ஸேயலாmh மஹாமதி: ।
1080763 நமshயாத² விநீதாthமா இலாைமேலா ऽph³ரவீதி³த³mh ॥ 108.76।
1080770 ஐல உவாச
1080771 ³ேதா⁴ மாதrhமம பிதா தவ ப⁴rhதா phயshததா² ।
1080772அஹmh ச thர: கrhமNhய: கshமாthேத மாநேஸா jhவர: ॥ 108.77।
1080780இேலாவாச
1080781ஸthயmh thர ³ேதா⁴ ப⁴rhதா thவmh ச thேரா ³கர: ।
1080782 ப⁴rhth’thரkh’தா சிnhதா ந மமாshதி கதா³சந ॥ 108.78।
1080791 ததா²பி rhவஜmh கிசிth³:³க²mh shmh’thவா ந: ந: ।
1080792 சிnhதேயயmh மஹா³th³ேத⁴ தேதா மாதரமph³ரவீth ॥ 108.79।
1080800 ஐல உவாச
1080801 நிேவத³யshவ ேம மாதshதேத³வ phரத²மmh மம ॥ 108.80।
1080810 ph³ரேமாவாச
1080811இலா ைசநiµவாேசத³mh ரேஹாவாசmh கத²mh வேத³ ।
1080812 ததா²பி thர ேத வch பிthேரா: thேரா யேதா க³தி: ।
1080813 மkh³நாநாmh :³க²பாேதா²ph³ெதௗ⁴ thர: phரவஹணmh பரmh ॥ 108.81।
1080820 ph³ரேமாவாச
1080821 தnhமாth’வசநmh thவா விநீத: phராஹ மாதரmh ।
1080822 பாத³ேயா: பதிதசாபி வத³ மாதrhயதா² ததா² ॥ 108.82।
1080830 ph³ரேமாவாச
1080831ஸா ரவஸmh phராஹ இவாmh ததா²லmh ।
1080832 தthேராthபthதிmh shவshய நாம ராjhயphராphதிmh phயாnhஸுதாnh ॥ 108.83।
1080841 ேராத⁴ஸmh வShட²mh ச phயாmh பா⁴rhயாmh shவகmh பத³mh ।
1080842 வநநிrhயாணேமவாத²அமாthயாநாmh ேராத⁴ஸ: ॥ 108.84।
1080851 phேரஷணmh ச நக³rhயாmh தாmh mh’க³யாஸkhதிேமவ ச ।
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1080852மவthகnhத³ரக³திmh யேவரkh³’ேஹ க³திmh ॥ 108.85।
1080861 உமாவநphரேவஶmh ச shththவphராphதிமேஶஷத: ।
1080862 மேஹவராjhஞயா தthர சாphரேவஶmh நரshய  ॥ 108.86।
1080871 யணீவாkhயமphயshய வரதா³நmh தைத²வ ச ।
1080872 ³த⁴phராphதிmh ததா² phதிmh thேராthபththயாth³யேஶஷத: ॥ 108.87।
1080881 கத²யாமாஸ தthஸrhவmh thவா மாதரமph³ரவீth ।
1080882 ரவா: கிmh கேரா கிmh kh’thவா ஸுkh’தmh ப⁴ேவth ॥ 108.88।
1080891 ஏதாவதா ேத th’phதிேசத³லேமேதந சாmhபி³ேக ।
1080892 யத³phயnhயnhமேநாவrhதி தத³phயாjhஞாபயshவ ேம ॥ 108.89।
1080900இேலாவாச
1080901இchேச²யmh mhshthவiµthkh’Shடchேச²யmh ராjhயiµthதமmh ।
1080902அபி⁴ேஷகmh ச thராmh தவ சாபி விேஶஷத: ॥ 108.90।
1080911 தா³நmh தா³mh ச யShmh ச iµkhதிமாrhக³shய வீணmh ।
1080912ஸrhவmh ச கrhchசா² தவ thர phரஸாத³த: ॥ 108.91।
1080920 thர உவாச
1080921 உபாயmh thவா  ph’chசா² ேயந mhshthவமவாphshய ।
1080922 தபேஸா வாnhயேதா வாபி வத³shவ மம தththவத: ॥ 108.92।
1080930இேலாவாச
1080931 ³த⁴mh thவmh பிதரmh ph’chச² க³thவா thர யதா²rhத²வth ।
1080932ஸ  ஸrhவmh  ஜாநாதி உபேத³யதி ேத தmh ॥ 108.93।
1080940 ph³ரேமாவாச
1080941 தnhமாth’வசநாைத³ேலா க³thவா பிதரமஜஸா ।
1080942 உவாச phரணேதா ⁴thவா மா: kh’thயmh ததா²thமந: ॥ 108.94।
1080950 ³த⁴ உவாச
1080951இலmh ஜாேந மஹாphராjhஞ இலாmh ஜாதாmh நshததா² ।
1080952 உமாவநphரேவஶmh ச ஶmhேபா⁴ராjhஞாmh தைத²வ ச ॥ 108.95।
1080961 தshமாchச²mh⁴phரஸாேத³ந உமாயாச phரஸாத³த: ।
1080962 விஶாேபா ப⁴விதா thர தாவாராth◌⁴ய ந சாnhயதா² ॥ 108.96।
1080970 ரவா உவாச
1080971 பேயயmh தmh கத²mh ேத³வmh கத²mh வா மாதரmh ஶிவாmh ।
1080972 தீrhதா²th³வா தபேஸா வாபி தthபித: phரத²மmh வத³ ॥ 108.97।
1080980 ³த⁴ உவாச
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1080981 ெகௗ³தmh க³chச² thர thவmh தthராshேத ஸrhவதா³ ஶிவ: ।
1080982 உமயா ஸத:மாஶாபஹnhதா வரphரத:³ ॥ 108.98।
1080990 ph³ரேமாவாச
1080991 ரவா: பிrhவாkhயmh thவா  iµதி³ேதா ऽப⁴வth ।
1080992 ெகௗ³தmh தபேஸ தீ⁴மாnhக³ŋhகா³mh thைரேலாkhயபாவநீmh ॥ 108.99।
1081001 mhshthவchச²mhshததா² மாrhஜகா³ம தபேஸ thவரnh ।
1081002மவnhதmh கி³mh நthவா மாதரmh பிதரmh ³mh ॥ 108.100।
1081011 க³chச²nhதமnhவகா³ththரலா ேஸாமஸுதshததா² ।
1081012 ேத ஸrhேவ ெகௗ³தmh phராphதா மவthபrhவேதாthதமாth ॥ 108.101।
1081021 தthர shநாthவா தப: கிசிthkh’thவா சkh:shதிmh பராmh ।
1081022 ப⁴வshய ேத³வேத³வshய shதிkhரமமmh ஶ ◌்’iΝ ॥ 108.102।
1081031 ³த⁴shShடாவ phரத²மலா ச தத³நnhதரmh ।
1081032 தத: ரவா: thேரா ெகௗ³mh ேத³வீmh ச ஶŋhகரmh ॥ 108.103।
1081040 ³த⁴ உவாச
1081041 ெயௗ ŋhேமந shவஶரேஜந ।
1081042shவபா⁴வேஹமphரதிெமௗ ஸெபௗ ।
1081043 யாவrhசிெதௗ shகnhத³க³ேணவராph◌⁴யாmh ।
1081044 ெதௗ ேம ஶரNhெயௗ ஶரணmh ப⁴ேவதாmh ॥ 108.104।
1081050இேலாவாச
1081051ஸmhஸாரதாபthரயதா³வத³kh³தா:◌⁴ ।
1081052 ஶே ெயௗ பசிnhதயnhத: ।
1081053ஸth³ய: பராmh நிrhvh’திமாphiνவnhதி ।
1081054 ெதௗ ஶŋhகெரௗ ேம ஶரணmh ப⁴ேவதாmh ॥ 108.105।
1081061ஆrhதா யஹmh பீ³தமாநஸா ேத ।
1081062 khேலஶாதி³ேகா³phதா ந பேரா ऽshதி கசிth ।
1081063 ேத³வ thவதீ³ெயௗ சரெணௗ ஸுNhெயௗ ।
1081064 ெதௗ ேம ஶரNhெயௗ ஶரணmh ப⁴ேவதாmh ॥ 108.106।
1081070 ரவா உவாச
1081071 யேயா:ஸகாஶாதி³த³மph◌⁴ைத³தி ।
1081072 phரயாதி சாnhேத லயேமவ ஸrhவmh ।
1081073 ஜக³chச²ரNhெயௗ ஜக³தா³thமெகௗ  ।
1081074 ெகௗ³ஹெரௗ ேம ஶரணmh ப⁴ேவதாmh ॥ 108.107।
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1081081 ெயௗ ேத³வvh’nhேத³ஷு மேஹாthஸேவ  ।
1081082 பாெதௗ³ kh³’ஹாேணஶ கி³ஶthrhயா: ।
1081083 phேராkhதmh th◌⁴’ெதௗ phதிவஶாchசி²ேவந ।
1081084 ெதௗ ேம ஶரNhெயௗ ஶரணmh ப⁴ேவதாmh ॥ 108.108।
1081090ேத³vhவாச
1081091 கிமபீ⁴Shடmh phரதா³shயா Shமph◌⁴யmh தth³வத³nh ேம ।
1081092 kh’தkh’thயா:shத² ப⁴th³ரmh ேவா ேத³வாநாமபி ³Shகரmh ॥ 108.109।
1081100 ரவா உவாச
1081101இேலா ராஜா தவாjhஞாthவா வநmh phராவிஶத³mhபி³ேக ।
1081102 தthமshவ ஸுேரஶாநி mhshthவmh தா³mh thவமrhஹ ॥ 108.110।
1081110 ph³ரேமாவாச
1081111 தேத²thவாச தாnhஸrhவாnhப⁴வshய  மேத shதி²தா ।
1081112 தத:ஸ ப⁴க³வாநாஹ ேத³வீவாkhயரத:ஸதா³ ॥ 108.111।
1081120 ஶிவ உவாச
1081121அthராபி⁴ேஷகமாthேரண mhshthவmh phராphேநாthவயmh nh’ப: ॥ 108.112।
1081130 ph³ரேமாவாச
1081131shநாதாயா ³த⁴பா⁴rhயாயா: ஶராth³வா ஸுshேவ ।
1081132 nh’thயmh கீ³தmh ச லாவNhயmh யNhயா ய³பாrhதmh ॥ 108.113।
1081141 தthஸrhவmh வாதா⁴ராபி⁴rhக³ŋhகா³mhப⁴ ஸமாவிஶth ।
1081142 nh’thயா கீ³தா ச ெஸௗபா⁴kh³யா இமா நth³ேயா ப³⁴விேர ॥ 108.114।
1081151 தாசாபி ஸŋhக³தா க³ŋhகா³mh ேத Nhயா:ஸŋhக³மாshthரய: ।
1081152 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸுரராjhயப²லphரத³mh ॥ 108.115।
1081161இலா mhshthவமவாphயாத² ெகௗ³ஶmhேபா: ◌⁴ phரஸாத³த: ।
1081162 மஹாph◌⁴த³யth³th◌⁴யrhத²mh வாேமத⁴மதா²கேராth ॥ 108.116।
1081171 ேராத⁴ஸmh வShட²mh ச பா⁴rhயாmh thராmhshதைத²வ ச ।
1081172அமாthயாmhச ப³லmh ேகாஶமாநீய ஸ nh’ேபாthதம: ॥ 108.117।
1081181 சரŋhக³mh ப³லmh ராjhயmh த³Nhட³ேக ऽshதா²பயthததா³ ।
1081182இலshய நாmhநா விkh²யாதmh தthர தthரiµchயேத ॥ 108.118।
1081191 rhவஜாதாநேதா² thராnhஸூrhயவmhஶkhரமாக³ேத ।
1081192 ராjhேய ऽபி⁴chய பசாthதைமலmh shேநஹாத³சயth ॥ 108.119।
1081201 ேஸாமவmhஶகர:மாநயmh ராஜா ப⁴ேவதி³தி ।
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1081202 ஸrhேவph◌⁴ேயா மதிமாேநph◌⁴ேயா jhேயShட:² ேரShேடா² ऽப⁴வnhiµேந ॥
108.120।
1081211 யthர ச khரதேவா vh’thதா இலshய nh’பேத: ஶுபா: ◌⁴ ।
1081212 யthர mhshthவமவாphயாத² யthர thரா:ஸமாக³தா: ॥ 108.121।
1081221 யணீத³thதnh’thயாதி³-கீ³தெஸௗபா⁴kh³யமŋhக³ளா: ।
1081222 நth³ேயா ⁴thவா யthர க³ŋhகா³mh ஸŋhக³தாshதாநி நாரத³ ॥ 108.122।
1081231 தீrhதா²நி ஶுப⁴தா³nhயாஸnhஸஹshராNhயத² ேஷாட³ஶ ।
1081232 உப⁴ேயாshதீரேயாshதாத தthர ஶmh⁴ேலவர: ।
1081233 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 108.123।
1090010 ph³ரேமாவாச
1090011 சkhரதீrhத²தி kh²யாதmh ph³ரமஹthயாதி³நாஶநmh ।
1090012 யthர சkhேரவேரா ேத³வசkhரமாப யேதா ஹ: ॥ 109.1।
1090021 யthர விShiΝ:shவயmh shதி²thவா சkhராrhத²mh ஶŋhகரmh phர: ◌⁴ ।
1090022 ஜயாமாஸ தthதீrhத²mh சkhரதீrhத²iµதா³’தmh ॥ 109.2।
1090031 யshய ரவணமாthேரண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
1090032 த³khரெதௗ phரvh’thேத  ேத³வாநாmh ச ஸமாக³ேம ॥ 109.3।
1090041 த³ேண ³ேத ேத³ேவ ஶிேவ ஶrhேவ மேஹவேர ।
1090042அநாவாேந ஸுேரஶshய த³சிthேத மமேஸ ॥ 109.4।
1090051 தா³ாயNhயா ேத வாkhேய அநாவாநshய காரேண ।
1090052அஹlhயாயாmh ேசாkhதவthயாmh பிதா⁴thஸுேரவ ॥ 109.5।
1090061 பிதரmh நாஶேய பாபmh ேமயmh ந கத²சந ।
1090062 ஶ ◌்’Nhவதீ ேதா³ஷவாkhயாநி பிthரா ேசாkhதாநி ப⁴rhத ॥ 109.6।
1090071 பth: ஶ ◌்’Nhவnhதி யா நிnhதா³mh தாஸாmh பாபாவதி: ◌⁴ த: ।
1090072 யாth³’ஶshதாth³’ேஶா வாபி பதி:shthmh பரா க³தி: ॥ 109.7।
1090081 கிmh ந:ஸகலாதீ⁴ேஶா மஹாேத³ேவா ஜக³th³³: ।
1090082 தmh தnhநிnhத³நmh தrh தா⁴ரயா ந ேத³ஹகmh ॥ 109.8।
1090091 தshமாththயய இமmh ேத³ஹthkhthவா ஸா மஹாஸதீ ।
1090092 ேகாேபந மஹதாவிShடா phரஜjhவால ஸுேரவ ॥ 109.9।
1090101 ஶிைவகேசதநா ேத³ஹmh ப³லாth³ேயாகா³chச தthயேஜ ।
1090102 மேஹவேரா ऽபி ஸகலmh vh’thதமாகrhNhய நாரதா³th ॥ 109.10।
1090111 th³’ShThவா ேகாப பphரchச² ஜயாmh ச விஜயாmh ததா² ।
1090112 ேத ஊசேப⁴ ேத³வmh த³khரவிநாஶநmh ॥ 109.11।
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1090121 தா³ாயNhயா இதி thவா மக²mh phராயாnhமேஹவர: ।
1090122 பீ⁴ைமrhக³ண: பvh’ேதா ⁴தநாைத:²ஸமmh யெயௗ ॥ 109.12।
1090131 மக²shைதrhேவShத:ஸrhேவா ேத³வph³ரமரshkh’த: ।
1090132 த³ேண யஜமாேநந ஶுth³த⁴பா⁴ேவந ரத: ॥ 109.13।
1090141 வShடா²தி³பி⁴ரthkh³ைரrhiµநிபி:◌⁴ பவாத: ।
1090142இnhth³ராதி³thயாth³ையrhவஸுபி:◌⁴ ஸrhவத:பபாத: ॥ 109.14।
1090151 ’kh³யஜு:ஸாமேவைத³ச shவாஹாஶph³ைத³ரலŋhkh’த: ।
1090152 ரth³தா⁴ Shshததா² Sh: ஶாnhதிrhலjhஜா ஸரshவதீ ॥ 109.15।
1090161 ⁴rhth³ெயௗ: ஶrhவ ாnhதிஷா ஆஶா ஜயா மதி: ।
1090162 ஏதாபி⁴ச ததா²nhயாபி: ◌⁴ ஸrhவத:ஸமலŋhkh’த: ॥ 109.16।
1090171 thவShThரா மஹாthமநா சாபி காேதா விவகrhம ।
1090172ஸுரபி⁴rhநnhதி³நீ ேத⁴iν: காம⁴khகாமேதா³நீ ॥ 109.17।
1090181 ஏதாபி: ◌⁴ காமவrhஷாபி: ◌⁴ ஸrhவகாமஸmh’th³தி⁴மாnh ।
1090182 கlhபvh’: பாஜாேதா லதா: கlhபலதாதி³கா: ॥ 109.18।
1090191 யth³யதி³Shடதமmh கிசிthதthர தshnhமேக²shதி²தmh ।
1090192shவயmh மக⁴வதா Sh ஹ பரத: ॥ 109.19।
1090201 தீ³யதாmh ⁴jhயதாmh வாபி khயதாmh shதீ²யதாmh ஸுக²mh ।
1090202 ஏைதச ஸrhவேதா வாkhையrhத³shய தmh மக²mh ॥ 109.20।
1090211ஆெதௗ³  வீரப⁴th³ேரா ऽெஸௗ ப⁴th³ரகாlhயா ேதா யெயௗ ।
1090212 ேஶாகேகாபபதாthமா பசாch²லபிநாகth◌⁴’kh ॥ 109.21।
1090221அph◌⁴யாயெயௗ மஹாேத³ேவா மஹா⁴ைதரலŋhkh’த: ।
1090222 தாநி ⁴தாநி பேதா மேக² ேவShThய மேஹவரmh ॥ 109.22।
1090231 khரmh விth◌⁴வmhஸயாமாஸுshதthர ோேபா⁴ மஹாந⁴th ।
1090232 பலாயnhத தத: ேகசிthேகசிth³க³thவா தத: ஶிவmh ॥ 109.23।
1090241 ேகசிthshவnhதி ேத³ேவஶmh ேகசிthphயnhதி ஶŋhகரmh ।
1090242 ஏவmh விth◌⁴வmhதmh யjhஞmh th³’ShThவா ஷா ஸமph◌⁴யகா³th ॥ 109.24।
1090251 Shே த³nhதாநேதா²thபாThய இnhth³ரmh vhயth³ராவயthth ।
1090252 ப⁴க³shய சு விphர வீரப⁴th³ேரா vhயபாடயth ॥ 109.25।
1090261 தி³வாகரmh நrhேதா³rhph◌⁴யாmh பph◌⁴ராmhய ஸமாபth ।
1090262 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ விShiΝmh ேத ஶரணmh ய: ॥ 109.26।
1090270 ேத³வா ஊ:
1090271 thரா thரா க³தா³பாேண ⁴தநாத²kh’தாth³ப⁴யாth ।
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1090272 மேஹவரக³ண: கசிthphரமதா²நாmh  நாயக: ।
1090273 ேதந த³kh³ேதா⁴ மக:²ஸrhேவா ைவShணவ: பயேதா ஹேர: ॥ 109.27।
1090280 ph³ரேமாவாச
1090281ஹ சkhரiµthsh’Shடmh ⁴தநாத²வத⁴mh phரதி ।
1090282 ⁴தநாேதா² ऽபி தchசkhரமாபதchச ததா³kh³ரஸth ॥ 109.28।
1090291 kh³ரshேத சkhேர தேதா விShேrhேலாகபாலா ப⁴யாth³ய: ।
1090292 ததா²shதி²தாநேவயாத² த³ோ யjhஞmh ஸுராநபி ।
1090293 Shடாவ ஶŋhகரmh ேத³வmh த³ோ ப⁴khthயா phரஜாபதி: ॥ 109.29।
1090300 த³ உவாச
1090301 ஜய ஶŋhகர ேஸாேமஶ ஜய ஸrhவjhஞ ஶmhப⁴ேவ ।
1090302 ஜய கlhயாணph◌⁴’chச²mhேபா⁴ ஜய காலாthமேந நம: ॥ 109.30।
1090311ஆதி³கrhதrhநமshேத ऽsh நீலகNhட² நேமா ऽsh ேத ।
1090312 ph³ரமphய நமshேத ऽsh ph³ரமப நேமா ऽsh ேத ॥ 109.31।
1090321 thrhதேய நேமா ேத³வ thதா⁴ம பரேமவர ।
1090322ஸrhவrhேத நமshேத ऽsh thைரேலாkhயாதா⁴ர காமத³ ॥ 109.32।
1090331 நேமா ேவதா³nhதேவth³யாய நமshேத பரமாthமேந ।
1090332 யjhஞப நமshேத ऽsh யjhஞதா⁴ம நேமா ऽsh ேத ॥ 109.33।
1090341 யjhஞதா³ந நமshேத ऽsh ஹvhயவாஹ நேமா ऽsh ேத ।
1090342 யjhஞஹrhthேர நமshேத ऽsh ப²லதா³ய நேமா ऽsh ேத ॥ 109.34।
1090351 thரா thரா ஜக³nhநாத² ஶரக³தவthஸல ।
1090352 ப⁴khதாநாமphயப⁴khதாநாmh thவேமவ ஶரணmh phரேபா⁴ ॥ 109.35।
1090360 ph³ரேமாவாச
1090361 ஏவmh  shவதshதshய phரஸnhேநா ऽ⁴nhமேஹவர: ।
1090362 கிmh த³தா³தி தmh phராஹ khர: rhே ऽsh ேம phரேபா⁴ ॥ 109.36।
1090371 தேத²thவாச ப⁴க³வாnhேத³வேத³ேவா மேஹவர: ।
1090372 ஶŋhகர:ஸrhவ⁴தாthமா கவலய: ॥ 109.37।
1090381 khரmh kh’thவா தத: rhணmh தshய த³shய ைவ iµேந ।
1090382 ஏவiµkhthவா ஸ ப⁴க³வாnh⁴ைதரnhதரதீ⁴யத ॥ 109.38।
1090391 யதா²க³தmh ஸுரா ஜkh³iµ:shவேமவ ஸத³நmh phரதி ।
1090392 தத: கதா³சிth³ேத³வாநாmh ைத³thயாநாmh விkh³ரேஹா மஹாnh ॥ 109.39।
1090401 ப³⁴வ தthர ைத³thேயph◌⁴ேயா பீ⁴தா ேத³வா: ய: பதிmh ।
1090402 Sh:ஸrhவபா⁴ேவந வேசாபி⁴shதmh ஜநாrhத³நmh ॥ 109.40।
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1090410 ேத³வா ஊ:
1090411 ஶkhராத³ேயா ऽபி thத³ஶா: கடாmh ।
1090412அேவய யshயாshதப ஆசரnhதி ।
1090413ஸா சாபி யthபாத³ரதா ச லsh ।
1090414 தmh ph³ரம⁴தmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 109.41।
1090421 யshமாththேலாkhயாmh ந பர:ஸமாேநா ।
1090422 ந சாதி⁴கshதாrhயரதா²nhnh’mhஹாth ।
1090423ஸ ேத³வேத³ேவா ऽவ ந:ஸமshதாnh ।
1090424 மஹாப⁴ேயph◌⁴ய: kh’பயா phரபnhநாnh ॥ 109.42।
1090430 ph³ரேமாவாச
1090431 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
1090432 கிமrhத²மாக³தா:ஸrhேவ தthகrhதாshthவாச தாnh ॥ 109.43।
1090440 ேத³வா ஊ:
1090441 ப⁴யmh ச தீvhரmh ைத³thேயph◌⁴ேயா ேத³வாநாmh ம⁴ஸூத³ந ।
1090442 ததshthராய ேத³வாநாmh மதிmh  ஜநாrhத³ந ॥ 109.44।
1090460 ph³ரேமாவாச
1090461 தாநாக³தாnhஹ: phராஹ kh³ரshதmh சkhரmh ஹேரண ேம ।
1090462 கிmh கேரா க³தmh சkhரmh ப⁴வnhதசாrhதிமாக³தா: ।
1090463 யாnh ஸrhேவ ேத³வக³ ரா வ: khயேத மயா ॥ 109.46।
1090470 ph³ரேமாவாச
1090471 தேதா க³ேதஷு ேத³ேவஷு விShiΝசkhராrhத²iµth³யத: ।
1090472 ேகா³தா³வmh தேதா க³thவா ஶmhேபா: ◌⁴ ஜாmh phரசkhரேம ॥ 109.47।
1090481ஸுவrhணகமலrhதி³vhைய:ஸுக³nhைத⁴rhத³ஶபி:◌⁴ ஶைத: ।
1090482 ப⁴khதிேதா நிthயவthஜாmh சkhேர விShiΝமாபேத: ॥ 109.48।
1090491 ஏவmh ஸmhjhயமாேந  தேயாshதththவத³mh ஶ ◌்’iΝ ।
1090492 கமலாநாmh ஸஹshேர  யைத³கmh ைநவ rhயேத ॥ 109.49।
1090501 ததா³ஸுரா:shவmh ேநthரiµthபாThயாrhkh◌⁴யமகlhபயth ।
1090502அrhkh◌⁴யபாthரmh கேர kh³’ய ஸஹshரகமலாnhவிதmh ।
1090503 th◌⁴யாthவா ஶmh⁴mh த³தா³வrhkh◌⁴யமநnhயஶரே ஹ: ॥ 109.50।
1090510 விShiΝவாச
1090511 thவேமவ ேத³வ ஜாநீேஷ பா⁴வமnhதrhக³தmh nh’mh ।
1090512 thவேமவ ஶரே ऽதீ⁴ேஶா ऽthர கா ப⁴ேவth³விசார ॥ 109.51।
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1090520 ph³ரேமாவாச
1090521 வத³nhiνத³நயேநா நிlhேய ऽஸாவிதீவேர ।
1090522 ப⁴வாநீஸத: ஶmh: ◌⁴ ரshதாத³ப⁴வthததா³ ॥ 109.52।
1090531 கா³ட⁴மாŋhkh³ய விவிைத⁴rhவைரராரயth³த⁴mh ।
1090532 தேத³வ சkhரமப⁴வnhேநthரmh சாபி யதா² ரா ॥ 109.53।
1090541 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ Shrhஹஶŋhகெரௗ ।
1090542 க³ŋhகா³mh சாபி ஸchch²ேரShடா²mh ேத³வmh ச vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ॥ 109.54।
1090551 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh சkhரதீrhத²தி shmh’தmh ।
1090552 யshயாiνரவேணைநவ iµchயேத ஸrhவகிlhபி³ைஷ: ॥ 109.55।
1090561 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ய:rhயாthபிth’தrhபணmh ।
1090562ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத: பிth’பி:◌⁴ shவrhக³பா⁴kh³ப⁴ேவth ।
1090563 தth சkhராŋhகிதmh தீrhத²மth³யாபி பth³’யேத ॥ 109.56।
1100010 ph³ரேமாவாச
1100011 பிphபலmh தீrhத²மாkh²யாதmh சkhரதீrhதா²த³நnhதரmh ।
1100012 யthர சkhேரவேரா ேத³வசkhரமாப யேதா ஹ: ॥ 110.1।
1100021 யthர விShiΝ:shவயmh shதி²thவா சkhராrhத²mh ஶŋhகரmh வி⁴mh ।
1100022 ஜயாமாஸ தthதீrhத²mh சkhரதீrhத²iµதா³’தmh ॥ 110.2।
1100031 யthர phேதா ऽப⁴வth³விShே: ஶmh⁴shதthபிphபலmh வி:³ ।
1100032 மமாநmh யshய வkhmh ந ேமா ऽphயநாயக: ॥ 110.3।
1100041 சkhேரவேரா பிphபேலேஶா நாமேத⁴யshய காரணmh ।
1100042 ஶ ◌்’iΝ நாரத³ தth³ப⁴khthயா ஸாாth³ேவேதா³தி³தmh மயா ॥ 110.4।
1100051 த³தீ⁴சிதி விkh²யாேதா iµநிராth³³nhவித: ।
1100052 தshய பா⁴rhயா மஹாphராjhஞா நா ச பதிvhரதா ॥ 110.5।
1100061 ேலாபாiµth³ேரதி யா kh²யாதா shவஸா தshயா க³ப⁴shதிநீ ।
1100062இதி நாmhநா ச விkh²யாதா வட³ேவதி phரகீrhதிதா ॥ 110.6।
1100071 த³தீ⁴ேச:ஸா phயா நிthயmh தபshேதேப தயா மஹth ।
1100072 த³தீ⁴சிரkh³நிமாnhநிthயmh kh³’ஹத⁴rhமபராயண: ॥ 110.7।
1100081 பா⁴கீ³ரதீ²mh ஸமாthய ேத³வாதிதி²பராயண: ।
1100082shவகலthரரத: ஶாnhத:mhப⁴ேயாநிவாபர: ॥ 110.8।
1100091 தshய phரபா⁴வாthதmh ேத³ஶmh நாரேயா ைத³thயதா³நவா: ।
1100092ஆஜkh³iµrhiµநிஶாrh³ல யthராக³shthயshய சாரம: ॥ 110.9।
1100101 தthர ேத³வா:ஸமாஜkh³ th³ராதி³thயாshததா²விெநௗ ।

428 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1100102இnhth³ேரா விShiΝrhயேமா ऽkh³நிச thவா ைத³thயாiνபாக³தாnh ॥ 110.10।
1100111 ஜேயந ஜாதஸmhஹrhஷா:shதாைசவ மth³க³ண: ।
1100112 த³தீ⁴சிmh iµநிஶாrh³லmh th³’ShThவா ேநiµ:ஸுேரவரா: ॥ 110.11।
1100121 த³தீ⁴சிrhஜாதஸmhஹrhஷ:ஸுராnhjhய ph’த²khph’த²kh ।
1100122 kh³’ஹkh’thயmh ததசkhேர ஸுேரph◌⁴ேயா பா⁴rhயயா ஸஹ ॥ 110.12।
1100131 ph’Shடாச ஶலmh ேதந கதா²சkh:ஸுரா அபி ।
1100132 த³தீ⁴சிமph³வnhேத³வா பா⁴rhயயா ஸுகி²தmh ந: ॥ 110.13।
1100141ஆநmh ’Shடமநஸ ’mh நthவா ந: ந: ॥ 110.14।
1100150 ேத³வா ஊ:
1100151 கிமth³ய ³rhலப⁴mh ேலாேக ’ேஷ ऽshமாகmh ப⁴விShயதி ।
1100152 thவாth³’ஶ:ஸkh’ேபா ேயஷு iµநிrh⁴கlhபபாத³ப: ॥ 110.15।
1100161 ஏதேத³வ ப²லmh mhஸாmh வதாmh iµநிஸthதம ।
1100162 தீrhதா²phதிrh⁴தத³யா த³rhஶநmh ச ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 110.16।
1100171 யthshேநஹா³chயேத ऽshமாபி⁴ரவதா⁴ரய தnhiµேந ।
1100172thவா ைத³thயாநிஹ phராphதா ஹthவா ராஸŋhக³வாnh ॥ 110.17।
1100181 வயmh ச ஸுகி²ேநா ph³ரமmhshthவயி th³’Shேட விேஶஷத: ।
1100182 நாைத: ◌⁴ ப²லமshமாகmh ேவா⁴mh ைநவ மா வயmh ॥ 110.18।
1100191shதா²phயேத³ஶmh ந பயாம ஆதா⁴நாmh iµநீவர ।
1100192shவrhேக³ஸுரth³விேஷா jhஞாthவா shதா²பிதாநி ஹரnhதி ச ॥ 110.19।
1100201 நேயராதா⁴நீதி தைத²வ ச ரஸாதேல ।
1100202 தshமாthதவாரேம Nhேய shதா²phயnhேத ऽshthராணி மாநத³ ॥ 110.20।
1100211ைநவாthர கிசிth³ப⁴யமshதி விphர ।
1100212 ந தா³நேவph◌⁴ேயா ராேஸph◌⁴யச ேகா⁴ரmh ।
1100213 thவதா³jhஞயா ரதNhயேத³ேஶா ।
1100214 ந விth³யேத தபஸா ேத ஸமாந: ॥ 110.21।
1100221தாரேயா ph³ரமவிதா³mh வShட²mh ।
1100222 வயmh ச rhவmh நிஹதா ைத³thயஸŋhகா: ◌⁴ ।
1100223அshthைரரலmh பா⁴ர⁴ைத: kh’தாrhைத:² ।
1100224shதா²phயmh shதா²நmh ேத ஸேப iµநீஶ ॥ 110.22।
1100231 தி³vhயாnhேபா⁴கா³nhகாநீபி: ◌⁴ ஸேமதாnh ।
1100232 ேத³ேவாth³யாேந நnhத³ேந ஸmhப⁴ஜாம: ।
1100233 தேதா யாம: kh’தகாrhயா:ஸேஹnhth³ரா: ।
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1100234shவmh shவmh shதா²நmh சாதா⁴நாmh ச ரா ॥ 110.23।
1100241 thவயா kh’தா ஜாயதாmh தthphரஶாதி⁴ ।
1100242ஸமrhத²shthவmh ரேண தா⁴ரேண ச ॥ 110.24।
1100250 ph³ரேமாவாச
1100251 தth³வாkhயமாகrhNhய த³தீ⁴சிேரவmh ।
1100252 வாkhயmh ஜெகௗ³ வி³தா⁴ேநவமsh ।
1100253 நிவாrhயமாண: phயஶீலயா shthயா ।
1100254 கிmh ேத³வகாrhேயண விth³த⁴கா ॥ 110.25।
1100261 ேய jhஞாதஶாshthரா: பரமாrhத²நிShடா:² ।
1100262ஸmhஸாரேசShடாஸு க³தாiνராகா:³ ।
1100263 ேதஷாmh பராrhத²vhயஸேநந கிmh iµேந ।
1100264 ேயநாthர வாiµthர ஸுக²mh ந கிசிth ॥ 110.26।
1100271 ேத³வth³விேஷா th³ேவஷமiνphரயாnhதி ।
1100272 த³thேத shதா²ேந விphரவrhய ஶ ◌்’iΝShவ ।
1100273 நShேட ’ேத சாதா⁴நாmh iµநீஶ ।
1100274phயnhதி ேத³வா பவshேத ப⁴வnhதி ॥ 110.27।
1100281 தshமாnhேநத³mh ேவத³விதா³mh வShட² ।
1100282 khதmh th³ரvhேய பரகீேய மமthவmh ।
1100283 தாவchச ைமth th³ரvhயபா⁴வச தாவnh ।
1100284 நShேட ’ேத பவshேத ப⁴வnhதி ॥ 110.28।
1100291 ேசத³shதி ஶkhதிrhth³ரvhயதா³ேந ததshேத ।
1100292 தா³தvhயேமவாrhதி²ேந கிmh விசாrhயmh ।
1100293 ேநா ேசthஸnhத: பரகாrhயாணி rhrh ।
1100294 வாkh³பி⁴rhமேநாபி: ◌⁴ kh’திபி⁴shதைத²வ ॥ 110.29।
1100301 பரshவஸnhதா⁴ரணேமதேத³வ ।
1100302ஸth³பி⁴rhநிரshதmh thயஜ காnhத ஸth³ய: ॥ 110.30।
1100310 ph³ரேமாவாச
1100311 ஏவmh phயாயா வசநmh ஸ விphேரா ।
1100312 நிஶmhய பா⁴rhயாத³மாஹ ஸுph◌⁴mh ॥ 110.31।
1100320 த³தீ⁴சிவாச
1100321 ரா ஸுராமiνமாnhய ப⁴th³ேர ।
1100322 ேநதீதி வாணீ ந ஸுக²mh மைமதி ॥ 110.32।
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1100330 ph³ரேமாவாச
1100331 thேவதmh பthதி phயாயாmh ।
1100332ைத³வmh விநாnhயnhந nh’mh ஸமrhத²mh ।
1100333Shணீmh shதி²தாயாmh ஸுரஸthதமாshேத ।
1100334ஸmhshதா²phய சாshthராNhயதிதீ³phதிமnhதி ॥ 110.33।
1100341 நthவா iµநீnhth³ரmh யேரவ ேலாகாnh ।
1100342ைத³thயth³விேஷா nhயshதஶshthரா: kh’தாrhதா:² ।
1100343 க³ேதஷு ேத³ேவஷு iµநிphரவrhேயா ।
1100344’Shேடா ऽவஸth³பா⁴rhயயா த⁴rhமkhத: ॥ 110.34।
1100351 க³ேத ச காேல யதிவிphரkhேத ।
1100352ைத³ேவ வrhேஷ ஸŋhkh²யயா ைவ ஸஹshேர ।
1100353 ந ேத ஸுரா ஆதா⁴நாmh iµநீஶ ।
1100354 வாசmh மநசாபி தைத²வ சkh: ॥ 110.35।
1100361 த³தீ⁴சிரphயாஹ க³ப⁴shதிேமாஜஸா ।
1100362 ேத³வாரேயா மாmh th³விஷதீஹ ப⁴th³ேர ।
1100363 ந ேத ஸுரா ேநகாமா ப⁴வnhதி ।
1100364ஸmhshதா²பிதாnhயthர வத³shவ khதmh ॥ 110.36।
1100371ஸா சாஹ காnhதmh விநயா³khதேமவ ।
1100372 thவmh ஜாநீேஷ நாத² யத³thர khதmh ।
1100373ைத³thயா ஹShயnhதி மஹாphரvh’th³தா⁴sh ।
1100374 தேபாkhதா ப³ந:shவாதா⁴நி ॥ 110.37।
1100381 தத³shthரராrhத²த³mh ஸ சkhேர ।
1100382 மnhthைரsh ஸŋhாlhய ஜலச Nhைய: ।
1100383 தth³வா ஸrhவாshthரமயmh ஸுNhயmh ।
1100384 ேதேஜாkhதmh தchச பெபௗ த³தீ⁴சி: ॥ 110.38।
1100391 நிrhவீrhயபாணி ததா³தா⁴நி ।
1100392யmh ஜkh³iµ: khரமஶ: காலேயாகா³th ।
1100393ஸுரா:ஸமாக³thய த³தீ⁴சிrh ।
1100394 மஹாப⁴யmh யாக³தmh ஶாthரவmh ந: ॥ 110.39।
1100401 த³த³shவ சாshthராணி iµநிphரவீர ।
1100402 யாநி thவத³nhேத நிதாநி ேத³ைவ: ।
1100403 த³தீ⁴சிரphயாஹ ஸுராபீ⁴thயா ।
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1100404அநாக³thயா ப⁴வதாmh சாசிேரண ॥ 110.40।
1100411அshthராணி பீதாநி ஶரஸmhshதா²nhyh ।
1100412 உkhதாநி khதmh மம தth³வத³nh ।
1100413 thவா த³khதmh வசநmh  ேத³வா: ।
1100414 phேராshதthத²mh விநயாவநmhரா: ॥ 110.41।
1100421அshthராணி ேத³தி ச வkhேமதch ।
1100422 ச²khயmh ந வாnhயthphரதிவkhmh iµநீnhth³ர ।
1100423 விநா ச ைத: ப⁴ேயம நிthயmh ।
1100424 Shடாரய: khவ phரயாேமா iµநீஶ ॥ 110.42।
1100431 ந மrhthயேலாேக ந தேல ந நாேக ।
1100432 வாஸ:ஸுராmh ப⁴விதாth³ய தாத ।
1100433 thவmh விphரவrhயshதபஸா ைசவ khேதா ।
1100434 நாnhயth³வkhmh jhயேத ேத ரshதாth ॥ 110.43।
1100441 விphரshதேதா³வாச மத³shதி²ஸmhshதா²nhyh ।
1100442அshthராணி kh³’ணnh ந ஸmhஶேயா ऽthர ।
1100443 ேத³வாshதமphயாஹுரேநந கிmh ேநா yh ।
1100444அshthைரrhநா:shththவமாphதா:ஸுேரnhth³ரா: ॥ 110.44।
1100451 நshததா³ சாஹ iµநிphரவீரsh ।
1100452 thயேய வாnhைத³காnhேயாக³khத: ।
1100453அshthராணி rhவnh மத³shதி²⁴தாnhyh ।
1100454அiνthதமாnhthதமபவnhதி ॥ 110.45।
1100461Shவ ேசthயாஹுரதீ³நஸththவmh ।
1100462 த³தீ⁴சிththதரமkh³நிகlhபmh ।
1100463 ததா³  தshய phயரயnhதீ ।
1100464 ந ஸாnhநிth◌⁴ேய phராதிேத²யீ iµநீஶ ॥ 110.46।
1100471 ேத சாபி ேத³வாshதாமth³’ShThைவவ ஶீkh◌⁴ரmh ।
1100472 தshயா பீ⁴தா விphர:Shவ ।
1100473 தthயாஜ வாnh³shthயஜாnhphதிkhேதா ।
1100474 யதா²ஸுக²mh ேத³ஹமmh ஜுஷth◌⁴வmh ॥ 110.47।
1100481 மத³shதி²பி: ◌⁴ phதிமnhேதா ப⁴வnh ।
1100482ஸுரா:ஸrhேவ கிmh  ேத³ேஹந காrhயmh ॥ 110.48।
1100490 ph³ரேமாவாச
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1100491இthkhthவாெஸௗ ப³th³த⁴பth³மாஸநshேதா² ।
1100492 நாஸாkh³ரத³thதாphரகாஶphரஸnhந: ।
1100493 வாmh ஸவநிmh மth◌⁴யேமாth³கா⁴டேயாகா³nh ।
1100494 நீthவா ஶைநrhத³ஹராகாஶக³rhப⁴mh ॥ 110.49।
1100501 யத³phரேமயmh பரமmh பத³mh யth³ ।
1100502 யth³ph³ரமபmh ய³பாதvhயmh ।
1100503 தthைரவ விnhயshய தி⁴யmh மஹாthமா ।
1100504ஸாjhயதாmh ph³ரமே ऽெஸௗ ஜகா³ம ॥ 110.50।
1100511 நிrhவதாmh phராphதமபீ⁴ய ேத³வா: ।
1100512 கேலவரmh தshய ஸுராச ஸmhயkh ।
1100513 thவShடாரமphரதிthவரnhத: ।
1100514Shவ சாshthராணி ப³ஹூநி ஸth³ய: ॥ 110.51।
1100521ஸ சாபி தாநாஹ கத²mh iν காrhயmh ।
1100522 கேலவரmh ph³ராமணshேயஹ ேத³வா: ।
1100523 பி³ேப⁴ கrhmh தா³ணmh சாேமா ऽஹmh ।
1100524 விதா³தாnhயாதா⁴nhthதமாநி ॥ 110.52।
1100531 தத³shதி²⁴தாநி கேரா ஸth³யsh ।
1100532 தேதா ேத³வா கா:³ஸshthவரnhத: ॥ 110.53।
1100540 ேத³வா ஊ:
1100541 வjhரmh iµக²mh வ: khயேத தாrhத²mh ।
1100542 கா³ேவா ேத³ைவராதா⁴rhத²mh ேணந ।
1100543 த³தீ⁴சிேத³ஹmh  விதா³rhய யmh ।
1100544அshதீ²நி ஶுth³தா⁴நி phரயchச²தாth³ய ॥ 110.54।
1100550 ph³ரேமாவாச
1100551 தா ேத³வவாkhயாchச தைத²வ சkh: ।
1100552ஸmhய சாshதீ²நி த³:³ஸுராmh ।
1100553ஸுராshthவரா ஜkh³iµரதீ³நஸththவா: ।
1100554shவமாலயmh சாபி தைத²வ கா³வ: ॥ 110.55।
1100561 kh’thவா ததா²shthராணி ச ேத³வதாநாmh ।
1100562 thவShடா ஜகா³மாத²ஸுராjhஞயா ததா³ ।
1100563 ததசிராchசீ²லவதீ ஸுப⁴th³ரா ।
1100564 ப⁴rh: phயா பா³லக³rhபா⁴ thவரnhதீ ॥ 110.56।
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1100571 கேர kh³’thவா கலஶmh வாrhணmh ।
1100572 உமாmh நthவா ப²லShைப:ஸேமthய ।
1100573அkh³நிmh ச ப⁴rhதாரமதா²ரமmh ச ।
1100574ஸnhth³ரShகாமா யாஜகா³மாத² ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 110.57।
1100581ஆக³chச²nhதீmh தாmh phராதிேத²யீmh ததா³நீmh ।
1100582 நிவாரயாமாஸ தேதா³lhகபாத: ।
1100583ஸா ஸmhph◌⁴ரமாதா³க³தா சாரமmh shவmh ।
1100584ைநவாபயthதthர ப⁴rhதாரமkh³ேர ॥ 110.58।
1100591 khவ வா க³தேசதி ஸவிshமயா ஸா ।
1100592 பphரchச² சாkh³நிmh phராதிேத²யீ ததா³நீmh ।
1100593அkh³நிshதேதா³வாச ஸவிshதரmh தாmh ।
1100594 ேத³வாக³மmh யாசநmh ைவ ஶேர ॥ 110.59।
1100601அshth²நாiµபாதா³நமத² phரயாணmh ।
1100602 thவா ஸrhவmh :³கி²தா ஸா ப³⁴வ ।
1100603 :³ேகா²th³ேவகா³thஸா பபாதாத² ph’th²vhயாmh ।
1100604 மnhத³mh மnhத³mh வநிநாவாதா ச ॥ 110.60।
1100610 phராதிேத²yhவாச
1100611 ஶாேப ऽமராmh  நாஹmh ஸமrhதா² ।
1100612அkh³நிmh phராphshேய கிmh iν காrhயmh ப⁴ேவnhேம ॥ 110.61।
1100620 ph³ரேமாவாச
1100621 ேகாபmh ச :³க²mh ச நியmhய ஸாth◌⁴வீ ।
1100622 ததா³வாதீ³th³த⁴rhமkhதmh ச ப⁴rh: ॥ 110.62।
1100630 phராதிேத²yhவாச
1100631 உthபth³யேத யth விநாஶி ஸrhவmh ।
1100632 ந ேஶாchயமshதீதி மiνShயேலாேக ।
1100633 ேகா³விphரேத³வாrhத²ஹ thயஜnhதி ।
1100634 phராnhphயாnhNhயபா⁴ேஜா மiνShயா: ॥ 110.63।
1100641ஸmhஸாரசkhேர பவrhதமாேந ।
1100642 ேத³ஹmh ஸமrhத²mh த⁴rhமkhதmh thவவாphய ।
1100643 phயாnhphராnhேத³வவிphராrhத²ேஹேதாsh ।
1100644 ேத ைவ த⁴nhயா: phராணிேநா ேய thயஜnhதி ॥ 110.64।
1100651 phரா:ஸrhேவ ऽshயாபி ேத³ஹாnhவிதshய ।
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1100652 யாதாேரா ைவ நாthர ஸnhேத³ஹேலஶ: ।
1100653 ஏவmh jhஞாthவா விphரேகா³ேத³வதீ³நாth³yh- ।
1100654அrhத²mh ைசநாiνthsh’ஜnhதீவராshேத ॥ 110.65।
1100661 நிவாrhயமாே ऽபி மயா phரபnhநயா ।
1100662 சகார ேத³வாshthரபkh³ரஹmh ஸ: ।
1100663 மேநாக³தmh ேவththயத²வா விதா⁴: ।
1100664 ேகா மrhthயேலாகாதிக³ேசShதshய ॥ 110.66।
1100670 ph³ரேமாவாச
1100671இthேயவiµkhthவாjhய சாkh³நீnhயதா²வth³ ।
1100672 ப⁴rhshthவசா ேலாமபி:◌⁴ ஸா விேவஶ ।
1100673 க³rhப⁴shதி²தmh பா³லகmh phராதிேத²யீ ।
1100674mh விதா³rhயாத² கேர kh³’thவா ॥ 110.67।
1100681 நthவா ச க³ŋhகா³mh ⁴வமாரமmh ச ।
1100682 வநshபதீேநாஷதீ⁴ராரமshதா²nh ॥ 110.68।
1100690 phராதிேத²yhவாச
1100691 பிthரா ேநா ப³nh⁴பி⁴rhேகா³thரைஜச ।
1100692 மாthரா ேநா பா³லக:ஸrhவ ஏவ ।
1100693 ரnh ஸrhேவ ऽபி ச ⁴தஸŋhகா⁴sh ।
1100694 தெதௗ²ஷth◌⁴ேயா பா³லகmh ேலாகபாலா: ॥ 110.69।
1100701 ேய பா³லகmh மாth’பிth’phரணmh ।
1100702ஸநிrhவிேஶஷmh shவதiνphரைட: ◌⁴ ।
1100703 பயnhதி ரnhதி த ஏவ நmh ।
1100704 ph³ரமாதி³காநாமபி வnhத³நீயா: ॥ 110.70।
1100710 ph³ரேமாவாச
1100711இthkhthவா சாthயஜth³பா³லmh ப⁴rhth’சிthதபராய ।
1100712 பிphபலாநாmh ஸேப  nhயshய பா³லmh நமshய ச ॥ 110.71।
1100721அkh³நிmh phரத³ணீkh’thய யjhஞபாthரஸமnhவிதா ।
1100722 விேவஶாkh³நிmh phராதிேத²யீ ப⁴rhthரா ஸஹ தி³வmh யெயௗ ॥ 110.72।
1100731 ³சாரமshதா² ேய vh’ாச வநவாந: ।
1100732 thரவthேபாதா ேயந ’ ச த³தீ⁴சிநா ॥ 110.73।
1100741 விநா ேதந ந வாமshதயா மாthரா விநா ததா² ।
1100742 mh’கா³ச பண:ஸrhேவ vh’ா: phேரா: பரshபரmh ॥ 110.74।
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1100750 vh’ா ஊ:
1100751shவrhக³மாேஸ³ேஷா: பிthேராshதத³பthேயShவkh’thமmh ।
1100752 ேய rhவnhthயநிஶmh shேநஹmh த ஏவ kh’திேநா நரா: ॥ 110.75।
1100761 த³தீ⁴சி: phராதிேத²யீ வா வீேத ऽshமாnhயதா² ரா ।
1100762 ததா² பிதா ந மாதா வா தி⁴க³shமாnhபாபிேநா வயmh ॥ 110.76।
1100771அshமாகமபி ஸrhேவஷாமத: phரph◌⁴’தி நிசிதmh ।
1100772 பா³ேலா த³தீ⁴சி: phராதிேத²யீ பா³ேலா த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 110.77।
1100780 ph³ரேமாவாச
1100781 ஏவiµkhthவா தெதௗ³ஷth◌⁴ேயா வநshபதிஸமnhவிதா: ।
1100782 ேஸாமmh ராஜாநமph◌⁴ேயthய யாசிேர ऽmh’தiµthதமmh ॥ 110.78।
1100791ஸ சாபி த³thதவாmhshேதph◌⁴ய: ேஸாேமா ऽmh’தமiνthதமmh ।
1100792 த³³rhபா³லாய ேத சாபி அmh’தmh ஸுரவlhலப⁴mh ॥ 110.79।
1100801ஸ ேதந th’phேதா வvh’ேத⁴ ஶுkhலபே யதா² ஶஶீ ।
1100802 பிphபல: பாேதா யshமாthபிphபலாத:³ஸ பா³லக: ।
1100803 phரvh’th³த: ◌⁴ பிphபலாேநவiµவாச thவதிவிshத: ॥ 110.80।
1100810 பிphபலாத³ உவாச
1100811 மாiνேஷph◌⁴ேயா மாiνஷாsh ஜாயnhேத பபி: ◌⁴ க²கா:³ ।
1100812 பீ³ேஜph◌⁴ேயா வீேதா⁴ ேலாேக ைவஷmhயmh ைநவ th³’யேத ।
1100813 வாrhshthவஹmh கத²mh ஜாேதா ஹshதபாதா³தி³வவாnh ॥ 110.81।
1100820 ph³ரேமாவாச
1100821 vh’ாshதth³வசநmh thவா ஸrhவrhயதா²khரமmh ।
1100822 த³தீ⁴ேசrhமரணmh ஸாth◌⁴vhயாshததா² சாkh³நிphரேவஶநmh ॥ 110.82।
1100831அshth²நாmh ஸmhஹரணmh ேத³ைவேரதthஸrhவmh ஸவிshதரmh ।
1100832 thவா :³க²ஸமாவிShேடா நிபபாத ததா³ ⁴வி ॥ 110.83।
1100841ஆவாத: நrhvh’ைrhவாkhையrhத⁴rhமாrhத²ஸmhைத: ।
1100842ஆவshத:ஸ ந: phராஹ தெதௗ³ஷதி⁴வநshபதீnh ॥ 110.84।
1100850 பிphபலாத³ உவாச
1100851 பிth’ஹnhth’nhஹநிShேய ऽஹmh நாnhயதா² விmh ம: ।
1100852 பிrhthராணி ஶthmhச ததா² thேரா ऽiνவrhதேத ॥ 110.85।
1100861ஸ ஏவ thேரா ேயா ऽnhயsh thரேபா :shmh’த: ।
1100862 வத³nhதி பிth’thராணி தாரயnhthயதாநபி ॥ 110.86।
1100870 ph³ரேமாவாச
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1100871 vh’ாshதmh பா³லமாதா³ய ேஸாமாnhதிகமதா²ய: ।
1100872 பா³லவாkhயmh  ேத vh’ா: ேஸாமாயாத² nhயேவத³யnh ।
1100873 thவா ேஸாேமா ऽபி தmh பா³லmh பிphபலாத³மபா⁴ஷத ॥ 110.87।
1100880 ேஸாம உவாச
1100881 kh³’ஹாண விth³யாmh விதி⁴வthஸமkh³ராmh ।
1100882 தப:ஸmh’th³தி⁴mh ச ஶுபா⁴mh ச வாசmh ।
1100883 ெஶௗrhயmh ச பmh ச ப³லmh ச ³th³தி⁴mh ।
1100884ஸmhphராphshயேஸ thர மதா³jhஞயா thவmh ॥ 110.88।
1100890 ph³ரேமாவாச
1100891 பிphபலாத³shதமphயாஹ ஓஷதீ⁴ஶmh விநீதவth ॥ 110.89।
1100900 பிphபலாத³ உவாச
1100901ஸrhவேமதth³vh’தா² மnhேய பிth’ஹnhth’விநிShkh’திmh ।
1100902 ந கேராmhயthர யாவchச தshமாthதthphரத²மmh வத³ ॥ 110.90।
1100911 யshnhேத³ேஶ யthர காேல யshnhேத³ேவ ச மnhthரேக ।
1100912 யthர தீrhேத² ச th◌⁴ேயத மthஸŋhகlhப:ஸுேராthதம ॥ 110.91।
1100920 ph³ரேமாவாச
1100921 சnhth³ர: phராஹ சிரmh th◌⁴யாthவா ⁴khதிrhவா iµkhதிேரவ வா ।
1100922ஸrhவmh மேஹவராth³ேத³வாjhஜாயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 110.92।
1100931ஸ ேஸாமmh நரphயாஹ கத²mh th³ரேய மேஹவரmh ।
1100932 பா³ேலா ऽஹmh பா³ல³th³தி⁴ச ந ஸாமrhth²யmh தபshததா² ॥ 110.93।
1100940 சnhth³ர உவாச
1100941 ெகௗ³தmh க³chச² ப⁴th³ர thவmh sh சkhேரவரmh ஹரmh ।
1100942 phரஸnhநsh தேவஶாேநா யlhபாயாேஸந வthஸக ॥ 110.94।
1100951 phேதா ப⁴ேவnhமஹாேத³வ:ஸாாthகாணிக: ஶிவ: ।
1100952ஆshேத ஸாாthkh’த: ஶmh⁴rhவிShiΝநா phரப⁴விShiΝநா ॥ 110.95।
1100961 வரmh ச த³thதவாnhவிShேசkhரmh ச thத³ஶாrhசிதmh ।
1100962 க³chச² தthர மஹா³th³ேத⁴ த³Nhட³ேக ெகௗ³தmh நதீ³mh ॥ 110.96।
1100971 சkhேரவரmh நாம தீrhத²mh ஜாநnhthேயாஷத⁴யsh தth ।
1100972 தmh க³thவா sh ேத³ேவஶmh ஸrhவபா⁴ேவந ஶŋhகரmh ।
1100973ஸ ேத phதமநாshதாத ஸrhவாnhகாமாnhphரதா³shயதி ॥ 110.97।
1100980 ph³ரேமாவாச
1100981 தth³ராஜவசநாth³ph³ரமnhபிphபலாேதா³ மஹாiµநி: ।
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1100982ஆஜகா³ம ஜக³nhநாேதா² யthர th³ர:ஸ சkhரத:³ ॥ 110.98।
1100991 தmh பா³லmh kh’பயாவிShடா: பிphபலா:shவாரமாnhய: ।
1100992 ேகா³தா³வrhயாmh தத:shநாthவா நthவா th⁴வேநவரmh ।
1100993 Shடாவ ஸrhவபா⁴ேவந பிphபலாத:³ ஶிவmh ஶுசி: ॥ 110.99।
1101000 பிphபலாத³ உவாச
1101001ஸrhவாணி கrhமாணி விஹாய தீ⁴ராsh ।
1101002 thயkhைதஷ நிrhதசிthதவாதா: ।
1101003 யmh யாnhதி iµkhthைய ஶரணmh phரயthநாth ।
1101004 தமாதி³ேத³வmh phரணமா ஶmh⁴mh ॥ 110.100।
1101011 ய:ஸrhவஸா ஸகலாnhதராthமா ।
1101012ஸrhேவவர:ஸrhவகலாநிதா⁴நmh ।
1101013 விjhஞாய மchசிthதக³தmh ஸமshதmh ।
1101014ஸ ேம shமரா: கmh கேரா ॥ 110.101।
1101021 தி³கீ³வராthய ஸுராrhசிதshய ।
1101022ைகலாஸமாnhேதா³லயத: ராேர: ।
1101023அŋh³Shட²kh’thையவ ரஸாதலாத³ேதா⁴- ।
1101024 க³தshய தshையவ த³ஶாநநshய ॥ 110.102।
1101031ஆநகாயshய கி³ரmh நிஶmhய ।
1101032 விஹshய ேத³vhயா ஸஹ த³thதShடmh ।
1101033 தshைம phரஸnhந:பிேதா ऽபி தth³வth³ ।
1101034அkhததா³தா மேஹவர thவmh ॥ 110.103।
1101041 ெஸௗthராமணீmh’th³தி⁴மத: ◌⁴ ஸ சkhேர ।
1101042 ேயா ऽrhசாmh ஹெரௗ நிthயமதீவ kh’thவா ।
1101043 பா³ண: phரஶshய: kh’தவாiνchசஜாmh ।
1101044 ரmhயாmh மேநாjhஞாmh ஶஶிக²Nhட³ெமௗேல: ॥ 110.104।
1101051thவா nhேத³வக³nhphரjhய ।
1101052³mh நமshகrhமகா³th³விஶாக:² ।
1101053 ேகாப th³’ShThவா க³ணநாத²ட⁴mh ।
1101054அŋhேக தமாேராphய ஜஹாஸ ேஸாம: ॥ 110.105।
1101061 ஈஶாŋhகேடா⁴ ऽபி ஶிஶுshவபா⁴வாnh ।
1101062 ந மாரŋhகmh phரiµேமாச பா³ல: ।
1101063 khth³த⁴mh ஸுதmh ேபா³தி⁴மphயஶkhதsh ।
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1101064 தேதா ऽrhத⁴நாthவமவாப ேஸாம: ॥ 110.106।
1101070 ph³ரேமாவாச
1101071 தத:shவயmh: ◌⁴ ஸுphத: பிphபலாத³மபா⁴ஷத ॥ 110.107।
1101080 ஶிவ உவாச
1101081 வரmh வரய ப⁴th³ரmh ேத பிphபலாத³ யேத²phதmh ॥ 110.108।
1101090 பிphபலாத³ உவாச
1101091ஹேதா ேத³ைவrhமஹாேத³வ பிதா மம மஹாயஶா: ।
1101092அதா³mhபி⁴க:ஸthயவாதீ³ ததா² மாதா பதிvhரதா ॥ 110.109।
1101101 ேத³ேவph◌⁴யச தேயாrhநாஶmh thவா நாத²ஸவிshதரmh ।
1101102 :³க²ேகாபஸமாவிShேடா நாஹmh விiµthஸேஹ ॥ 110.110।
1101111 தshமாnhேம ேத³ஸாமrhth²யmh நாஶேயயmh ஸுராnhயதா² ।
1101112அவth◌⁴யேஸvhயshthைரேலாkhேய thவேமவ ஶஶிேஶக²ர ॥ 110.111।
1101120 ஈவர உவாச
1101121 th’தீயmh நயநmh th³ரShmh யதி³ ஶkhேநா ேம ऽநக⁴ ।
1101122 தத:ஸமrhேதா² ப⁴விதா ேத³வாmhேச²த³யிmh ப⁴வாnh ॥ 110.112।
1101130 ph³ரேமாவாச
1101131 தேதா th³ரShmh மநசkhேர th’தீயmh ேலாசநmh விேபா: ◌⁴ ।
1101132 ந ஶஶாக தேதா³வாச ந ஶkhேதா ऽshதி ஶŋhகரmh ॥ 110.113।
1101140 ஈவர உவாச
1101141 கிசிth தேபா பா³ல யதா³ th³ரய ேலாசநmh ।
1101142 th’தீயmh thவmh ததா³பீ⁴Shடmh phராphshயேஸ நாthர ஸmhஶய: ॥ 110.114।
1101150 ph³ரேமாவாச
1101151 ஏதchch²thேவஶாநவாkhயmh தபேஸ kh’தநிசய: ।
1101152 த³தீ⁴சிஸூiνrhத⁴rhமாthமா தthைரவ ப³ஹுலா:ஸமா: ॥ 110.115।
1101161 ஶிவth◌⁴யாைநகநிரேதா பா³ேலா ऽபி ப³லவாநிவ ।
1101162 phரthயஹmh phராதthதா²ய shநாthவா நthவா ³nhkhரமாth ॥ 110.116।
1101171ஸுகா²ேநா மந: kh’thவா ஸுஷுmhநாயாமநnhயதீ: ◌⁴ ।
1101172ஹshதshவshதிகமாேராphய நாெபௗ⁴ விshmh’தஸmhsh’தி: ॥ 110.117।
1101181shதா²நாthshதா²நாnhதேராthகrhஷாnhவித³th◌⁴ெயௗ ஶாmhப⁴வmh மஹ: ।
1101182 த³த³rhஶ சுrhேத³வshய th’தீயmh பிphபலாஶந: ।
1101183 kh’தாஜேடா ⁴thவா விநீத இத³மph³ரவீth ॥ 110.118।
1101190 பிphபலாத³ உவாச
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1101191 ஶmh⁴நா ேத³வேத³ேவந வேரா த³thத: ரா மம ।
1101192 தாrhதீயசுேஷா jhேயாதிrhயதா³ பய தthth ॥ 110.119।
1101201ஸrhவmh ேத phராrhதி²தmh th◌⁴ேயதி³thயாஹ thத³ேஶவர: ।
1101202 தshமாth³விநாஶாய ேஹ⁴தாmh phரயchச² ேம ॥ 110.120।
1101211 தைத³வ பிphபலா: phேராrhவட³வாபி மஹாth³ேத ।
1101212 மாதா தவ phராதிேத²யீ வத³nhthேயவmh தி³வmh க³தா ॥ 110.121।
1101221 பராபி⁴th³ேராஹநிரதா விshmh’தாthமதா நரா: ।
1101222இதshதேதா ph◌⁴ராnhதசிthதா: பதnhதி நரகாவேட ॥ 110.122।
1101231 தnhமாth’வசநmh thவா பித: பிphபலாஶந: ।
1101232அபி⁴மாேந jhவலthயnhத:ஸா⁴வாேதா³ நிரrhத²க: ॥ 110.123।
1101241 ேத³ ேத³தி தmh phராஹ kh’thயா ேநthரவிநிrhக³தா ।
1101242 வட³ேவதி shமரnhவிphர: kh’thயாபி வட³வாkh’தி: ॥ 110.124।
1101251ஸrhவஸththவவிநாஶாய phர⁴தாநலக³rhபி⁴ணீ ।
1101252 க³ப⁴shதிநீ பா³லக³rhபா⁴ யா மாதா பிphபலாஶிந: ॥ 110.125।
1101261 தth³th◌⁴யாநேயாகா³th ஜாதா kh’thயா ஸாநலக³rhபி⁴ணீ ।
1101262 உthபnhநா ஸா மஹாெரௗth³ரா mh’thேவவ பீ⁴ஷ ॥ 110.126।
1101271அேவாசthபிphபலாத³mh தmh கிmh kh’thயmh ேம வத³shவ தth ।
1101272 பிphபலாேதா³ ऽபி தாmh phராஹ ேத³வாnhகா²த³ nhமம ॥ 110.127।
1101281 ஜkh³ராஹ ஸா தேத²thkhthவா பிphபலாத³mh ரshதி²தmh ।
1101282ஸ phராஹ கித³mh kh’thேய ஸா சாphயாஹ thவேயாதி³தmh ॥ 110.128।
1101291 ேத³ைவச நிrhதmh ேத³ஹmh தேதா பீ⁴த: ஶிவmh யெயௗ ।
1101292 Shடாவ ேத³வmh ஸ iµநி: kh’thயாmh phராஹ ததா³ ஶிவ: ॥ 110.129।
1101300 ஶிவ உவாச
1101301 ேயாஜநாnhத:shதி²தாவாnhந kh³’ஹாண மதா³jhஞயா ।
1101302 தshமாth³யா தேதா ³ரmh kh’thேய kh’thயmh தத: ॥ 110.130।
1101310 ph³ரேமாவாச
1101311 தீrhதா²th பிphபலாthrhவmh யாவth³ேயாஜநஸŋhkh²யயா ।
1101312 phராதிShட²th³வட³வாபா kh’thயா ஸா ’நிrhதா ॥ 110.131।
1101321 தshயாmh ஜாேதா மஹாநkh³நிrhேலாகஸmhஹரணம: ।
1101322 தmh th³’ShThவா வி³தா: ◌⁴ ஸrhேவ thரshதா: ஶmh⁴iµபாக³மnh ॥ 110.132।
1101331 சkhேரவரmh பிphபேலஶmh பிphபலாேத³ந ேதாதmh ।
1101332shவnhேதா பீ⁴தமநஸ: ஶmh⁴rhதி³ெவௗகஸ: ॥ 110.133।
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1101340 ேத³வா ஊ:
1101341 ரshவ ஶmhேபா⁴ kh’thயாshமாnhபா³த⁴ேத தth³ப⁴வாநல: ।
1101342 ஶரணmh ப⁴வ ஸrhேவஶ பீ⁴தாநாமப⁴யphரத³ ॥ 110.134।
1101351ஸrhவத: ப⁴தாநாமாrhதாநாmh ராnhதேசதஸாmh ।
1101352ஸrhேவஷாேமவ ஜnhநாmh thவேமவ ஶரணmh ஶிவ ॥ 110.135।
1101361 ’ph◌⁴யrhதி²தா kh’thயா thவchசுrhவநிநிrhக³தா ।
1101362ஸா கா⁴mhஸதி ேலாகாmhshthmhshthவmh நshthராதா ந ேசதர: ॥ 110.136।
1101370 ph³ரேமாவாச
1101371 தாநph³ரவீjhஜக³nhநாேதா² ேயாஜநாnhதrhநிவாந: ।
1101372 ந பா³த⁴ேத thவெஸௗ kh’thயா தshமாth³யமஹrhநிஶmh ।
1101373இைஹவாஸth◌⁴வமமராshதshயா ேவா ந ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 110.137।
1101380 ph³ரேமாவாச
1101381 ந:ஸுேரஶாநmh thவயா த³thதmh thவிShடபmh ।
1101382 தththயkhthவாthர கத²mh நாத² வthshயாமshthத³ஶாrhசித ॥ 110.138।
1101400 ph³ரேமாவாச
1101401 ேத³வாநாmh வசநmh thவா ஶிேவா வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 110.140।
1101410 ஶிவ உவாச
1101411 ேத³ேவா ऽெஸௗ விவதசுrhேயா ேத³ேவா விவேதாiµக:² ।
1101412 ேயா ரபி⁴sh த⁴மேத நிthயmh ேயா ஜநேகா மத: ॥ 110.141।
1101421ஸ ஸூrhய ஏக ஏவாthர ஸாாth³ேபண ஸrhவதா³ ।
1101422shதி²திmh கேரா தnhrhெதௗ ப⁴விShயnhthயகி²லா:shதி²தா: ॥ 110.142।
1101430 ph³ரேமாவாச
1101431 தேத²தி ஶmh⁴வசநாthபாஜாததேராshததா³ ।
1101432 ேத³வா தி³வாகரmh சkhshthவShடா பா⁴shகரமph³ரவீth ॥ 110.143।
1101440 thவShேடாவாச
1101441இைஹவாshshவ ஜக³thshவாnhரேமாnhவி³தா⁴nhshவயmh ।
1101442shவாmhைஶச வயமphயthர திShடா²ம: ஶmh⁴ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 110.144।
1101451 சkhேரவரshய பேதா யாவth³ேயாஜநஸŋhkh²யயா ।
1101452 க³ŋhகா³யா உப⁴யmh தீரமாஸாth³யாஸnhஸுேராthதமா: ॥ 110.145।
1101461அŋh³lhயrhதா⁴rhத⁴மாthரmh  க³ŋhகா³தீரmh ஸமாதா: ।
1101462 திshர: ேகாThயshததா² பச ஶதாநி iµநிஸthதம ।
1101463 தீrhதா²நாmh தthர vhShmh ச க: ஶ ◌்’ேதி ph³ரவீதி வா ॥ 110.146।
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1101470 ph³ரேமாவாச
1101471 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ விநீதா: ஶிவமph³வnh ॥ 110.147।
1101480 ேத³வா ஊ:
1101481 பிphபலாத³mh ஸுேரஶாந ஶமmh நய ஜக³nhமய ॥ 110.148।
1101490 ph³ரேமாவாச
1101491 ஓthkhthவா ஜக³nhநாத:² பிphபலாத³மேவாசத ॥ 110.149।
1101500 ஶிவ உவாச
1101501 நாஶிேதShவபி ேத³ேவஷு பிதா ேத நாக³Shயதி ।
1101502 த³thதா: பிthரா தவ phரா ேத³வாநாmh காrhயth³த⁴ேய ॥ 110.150।
1101511 தீ³நாrhதகப³nh: ◌⁴ ேகா  தாth³’kh³ப⁴ேவ ப⁴ேவth ।
1101512 ததா² யாதா தி³வmh தாத தவ மாதா பதிvhரதா ॥ 110.151।
1101521ஸமா காphயthர மதயா ேலாபாiµth³ராphயnhத⁴தீ ।
1101522 யத³shதி²பி:◌⁴ ஸுரா:ஸrhேவ ஜயிந:ஸுகி²ந:ஸதா³ ॥ 110.152।
1101531 ேதநாவாphதmh யஶ:shபீ²தmh தவ மாthராயmh kh’தmh ।
1101532 thவயா thேரண ஸrhவthர நாத: பரதரmh kh’தmh ॥ 110.153।
1101541 thவthphரதாபப⁴யாthshவrhகா³chchதாmhshthவmh பாமrhஹ ।
1101542 காnhதி³ஶீகாmhshதவ ப⁴யாத³மராmhshthராமrhஹ ।
1101543 நாrhதthராத³ph◌⁴யதி⁴கmh ஸுkh’தmh khவாபி விth³யேத ॥ 110.154।
1101551 யாவth³யஶ:sh²ரதி சா மiνShயேலாேக ।
1101552அஹாநி தாவnhதி தி³வmh க³தshய ।
1101553 தி³ேந தி³ேந வrhஷஸŋhkh²யா பரshmhlh ।
1101554 ேலாேக வாேஸா ஜாயேத நிrhவிகார: ॥ 110.155।
1101561 mh’தாshத ஏவாthர யேஶா ந ேயஷாmh ।
1101562அnhதா⁴shத ஏவ தவrhதா ேய ।
1101563 ேய தா³நஶீலா ந நmhஸகாshேத ।
1101564 ேய த⁴rhமஶீலா ந த ஏவ ேஶாchயா: ॥ 110.156।
1101570 ph³ரேமாவாச
1101571 பா⁴தmh ேத³வேத³வshய thவா ஶாnhேதா ऽப⁴வnhiµநி: ।
1101572 kh’தாஜேடா ⁴thவா நthவா நாத²மதா²ph³ரவீth ॥ 110.157।
1101580 பிphபலாத³ உவாச
1101581 வாkh³பி⁴rhமேநாபி: ◌⁴ kh’திபி: ◌⁴ கதா³சிnh ।
1101582 மேமாபrhவnhதி ேத ரதா ேய ।
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1101583 ேதph◌⁴ேயா தாrhத²mh thவிஹ சாபேரஷாmh ।
1101584 ேஸாமmh நமshயா ஸுராதி³jhயmh ॥ 110.158।
1101591ஸmhரேதா ையரபி⁴வrhதி⁴தச ।
1101592ஸமாநேகா³thரச ஸமாநத⁴rhமா ।
1101593 ேதஷாமபீ⁴Shடாநி ஶிவ: கேரா ।
1101594 பா³ேலnh³ெமௗmh phரணேதா ऽsh நிthயmh ॥ 110.159।
1101601ையரஹmh வrhதி⁴ேதா நிthயmh மாth’வthபிth’வthphரேபா⁴ ।
1101602 தnhநாmhநா ஜாயதாmh தீrhத²mh ேத³வேத³வ ஜக³ththரேய ॥ 110.160।
1101611 யஶsh ேதஷாmh ப⁴விதா ேதph◌⁴ேயா ऽஹமnh’ணshதத: ।
1101612 யாநி ேthராணி ேத³வாநாmh யாநி தீrhதா²நி ⁴தேல ॥ 110.161।
1101621 ேதph◌⁴ேயா யதி³த³மதி⁴கமiνமnhயnh ேத³வதா: ।
1101622 தத:ேம ऽஹmh ேத³வாநாமபராத⁴mh நிரஜந: ॥ 110.162।
1101630 ph³ரேமாவாச
1101631 தத:ஸமmh ஸுரஸாராmh கி³ரmh ।
1101632ஸஹshரசு:phரiµகா²mhshததா²kh³ரத: ।
1101633 உவாச ேத³வா அபி ேமநிேர வேசா ।
1101634 த³தீ⁴சிthேராதி³தமாத³ேரண ॥ 110.163।
1101641 பா³லshய ³th³தி⁴mh விநயmh ச விth³யாmh ।
1101642 ெஶௗrhயmh ப³லmh ஸாஹஸmh ஸthயவாசmh ।
1101643 பிthேராrhப⁴khதிmh பா⁴வஶுth³தி⁴mh விதி³thவா ।
1101644 ததா³வாதீ³chச²ŋhகர: பிphபலாத³mh ॥ 110.164।
1101650 ஶŋhகர உவாச
1101651 வthஸ யth³ைவ phயmh காமmh யchசாபி ஸுரவlhலப⁴mh ।
1101652 phராphshயேஸ வத³ கlhயாணmh நாnhயதா² thவmh மந: kh’தா:² ॥ 110.165।
1101660 பிphபலாத³ உவாச
1101661 ேய க³ŋhகா³யாமாphதா த⁴rhமநிShடா:² ।
1101662ஸmhபயnhதி thவthபதா³ph³ஜmh மேஹஶ ।
1101663ஸrhவாnhகாமாநாphiνவnh phரஸய ।
1101664 ேத³ஹாnhேத ேத பத³மாயாnh ைஶவmh ॥ 110.166।
1101671 தாத: phராphதshthவthபத³mh சாmhபி³கா ேம ।
1101672 நாத² phராphதா பிphபலசாமராச ।
1101673ஸுக²mh phராphதா நாத²நாத²mh விேலாkhய ।
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1101674 thவாmh பேயshthவthபத³mh ேத phரயாnh ॥ 110.167।
1101680 ph³ரேமாவாச
1101681 தேத²thkhthவா பிphபலாத³mh ேத³வேத³ேவா மேஹவர: ।
1101682அபி⁴நnhth³ய ச தmh ேத³ைவ:ஸாrhத⁴mh வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 110.168।
1101691 ேத³வா அபி iµதா³ khதா நிrhப⁴யாshதthkh’தாth³ப⁴யாth ।
1101692இத³:ஸrhவ ஏவ தா³தீ⁴சmh ஶிவஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 110.169।
1101700 ேத³வா ஊ:
1101701ஸுராmh யத³பீ⁴Shடmh ச thவயா kh’தமஸmhஶயmh ।
1101702 பாதா ேத³வேத³வshய ஆjhஞா thைரேலாkhயமNhட³நீ ॥ 110.170।
1101711 யாசிதmh ச thவயா rhவmh பராrhத²mh நாthமேந th³விஜ ।
1101712 தshமாத³nhயதமmh ph³ கிசிth³தா³shயாமேஹ வயmh ॥ 110.171।
1101720 ph³ரேமாவாச
1101721 ந: நshதேத³ேவா:ஸுரஸŋhகா⁴ th³விேஜாthதமmh ।
1101722 kh’தாஜட: rhவmh நthவா ஶmh⁴ஸுராநித³mh ।
1101723 உவாச பிphபலாத³ச உமாmh நthவா ச பிphபலாnh ॥ 110.172।
1101730 பிphபலாத³ உவாச
1101731 பிதெரௗ th³ரShகாேமா ऽsh ஸதா³ ேம ஶph³த³ேகா³செரௗ ।
1101732 ேத த⁴nhயா: phராணிேநா ேலாேக மாதாபிthேராrhவேஶ shதி²தா: ॥ 110.173।
1101741 ஶுஷணபரா நிthயmh தthபாதா³jhஞாphரதீகா: ।
1101742இnhth³யாணி ஶரmh ச லmh ஶkhதிmh தி⁴யmh வ: ॥ 110.174।
1101751 பலph◌⁴ய தேயா: kh’thேய kh’தkh’thேயா ப⁴ேவthshவயmh ।
1101752 பஶூநாmh பmh சாபி ஸுலப⁴mh மாth’த³rhஶநmh ॥ 110.175।
1101761 ³rhலப⁴mh மம தchசாபி ph’chேச² பாபப²லmh iν கிmh ।
1101762 ³rhலப⁴mh ச ததா² ேசthshயாthஸrhேவஷாmh யshய கshயசிth ॥ 110.176।
1101771 ேநாபபth³ேயத ஸுலப⁴mh மthேதா நாnhேயா ऽshதி பாபkh’th ।
1101772 தேயாrhத³rhஶநமாthரmh ச யதி³ phராphshேய ஸுேராthதமா: ॥ 110.177।
1101781 மேநாவாkhகாயகrhமph◌⁴ய: ப²லmh phராphதmh ப⁴விShயதி ।
1101782 பிதெரௗ ேய ந பயnhதி ஸiµthபnhநா ந ஸmhsh’ெதௗ ।
1101783 ேதஷாmh மஹாபாதகாநாmh க:ஸŋhkh²யாmh கrhவர: ॥ 110.178।
1101790 ph³ரேமாவாச
1101791 தth³’ேஷrhவசநmh thவா த:²ஸmhமnhthrhய ேத ஸுரா: ।
1101792 விமாநவரமாெடௗ⁴ பிதெரௗ த³mhபதீ ஶுெபௗ⁴ ॥ 110.179।
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1101801 தவ ஸnhத³rhஶநாகாŋhௌ th³ரயேஸ வாth³ய நிசிதmh ।
1101802 விஷாத³mh ேலாப⁴ேமாெஹௗ ச thயkhthவா சிthதmh ஶமmh நய ॥ 110.180।
1101811 பய பேயதி தmh phராஹுrhதா³தீ⁴சmh ஸுரஸthதமா: ।
1101812 விமாநவரமாெடௗ⁴ shவrhகி³ெணௗ shவrhண⁴ஷெணௗ ॥ 110.181।
1101821 தவ ஸnhத³rhஶநாகாŋhௌ பிதெரௗ த³mhபதீ ஶுெபௗ⁴ ।
1101822 வீjhயமாெநௗ ஸுரshthபி: ◌⁴ shயமாெநௗ ச கிnhநைர: ॥ 110.182।
1101831 th³’ShThவா ஸ மாதாபிதெரௗ நநாம ஶிவஸnhநிெதௗ⁴ ।
1101832ஹrhஷபா³Shபாநயெநௗ ஸ கத²சி³வாச ெதௗ ॥ 110.183।
1101840 thர உவாச
1101841 தாரயnhthேயவ பிதராவnhேய thரா:ேலாth³வஹா: ।
1101842அஹmh  மாத³ேர ேகவலmh ேப⁴த³காரணmh ।
1101843 ஏவmh⁴ேதா ऽபி ெதௗ ேமாஹாthபேயயமதி³rhமதி: ॥ 110.184।
1101850 ph³ரேமாவாச
1101851 தாவாேலாkhய தேதா :³கா²th³வkhmh ைநவ ஶஶாக ஸ: ।
1101852 ேத³வாச மாதாபிதெரௗ பிphபலாத³மதா²ph³வnh ॥ 110.185।
1101861 த⁴nhயshthவmh thர ேலாேகஷு யshய கீrhதிrhக³தா தி³வmh ।
1101862ஸாாthkh’தshthவயா thrhயோ ேத³வாசாவாதாshthவயா ।
1101863 thவயா thேரண ஸlhேலாகா ந யnhேத கதா³சந ॥ 110.186।
1101870 ph³ரேமாவாச
1101871 Shபvh’Shshததா³shவrhகா³thபபாத தshய rhத⁴நி ।
1101872 ஜயஶph³த:³ஸுைரkhத: phரா³rh⁴ேதா மஹாiµேந ॥ 110.187।
1101881ஆஶிஷmh  ஸுேத த³ththவா த³தீ⁴சி:ஸஹ பா⁴rhயயா ।
1101882 ஶmh⁴mh க³ŋhகா³mh ஸுராnhநthவா thரmh வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 110.188।
1101890 த³தீ⁴சிவாச
1101891 phராphய பா⁴rhயாmh ஶிேவ ப⁴khதிmh  க³ŋhகா³mh ச ேஸவய ।
1101892 thராiνthபாth³ய விதி⁴வth³யjhஞாநிShThவா ஸத³nh ।
1101893 kh’தkh’thயshதேதா வthஸ ஆkhரமshவ சிரmh தி³வmh ॥ 110.189।
1101900 ph³ரேமாவாச
1101901 கேராmhேயவதி phராஹ த³தீ⁴சிmh பிphபலாஶந: ।
1101902 த³தீ⁴சி: thரமாவாshய பா⁴rhயயா ச ந: ந: ॥ 110.190।
1101911அiνjhஞாத:ஸுரக³ண: ந:ஸ தி³வமாkhரமth ।
1101912 ேத³வா அphசிேர ஸrhேவ பிphபலாத³mh ஸஸmhph◌⁴ரமா: ॥ 110.191।
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1101920 ேத³வா ஊ:
1101921 kh’thயாmh ஶமய ப⁴th³ரmh ேத த³thபnhநmh மஹாநலmh ॥ 110.192।
1101930 ph³ரேமாவாச
1101931 பிphபலாத³sh தாநாஹ ந ஶkhேதா ऽஹmh நிவாரேண ।
1101932அஸthயmh ைநவ வkhதாஹmh யmh kh’thயாmh  ph³த தாmh ॥ 110.193।
1101941 மாmh th³’ShThவா ஸா மஹாெரௗth³ரா விபதmh கShயதி ।
1101942 தாேமவ க³thவா வி³தா:◌⁴ phேராshேத ஶாnhதிகாரணmh ॥ 110.194।
1101951அநலmh ச யதா²phதி ேத உேப⁴ ேநthயேவாசதாmh ।
1101952ஸrhேவஷாmh ப⁴ையவ sh’Shடா சாஹmh th³விஜnhமநா ॥ 110.195।
1101961 ததா² ச மthphரஸூேதா ऽkh³நிரnhயதா² தthகத²mh ப⁴ேவth ।
1101962 மஹா⁴தாநி பசாபி shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ததா² ॥ 110.196।
1101971ஸrhவமshமnhiµேக² விth³யாth³வkhதvhயmh நாவஶிShயேத ।
1101972 மயா ஸmhமnhthrhய ேத ேத³வா: நபா⁴வபி ॥ 110.197।
1101981 ப⁴ேயதாiµெபௗ⁴ ஸrhவmh யதா²iνkhரமதshததா² ।
1101982 வட³வாபி ஸுராேநவiµவாச ஶ ◌்’iΝ நாரத³ ॥ 110.198।
1101990 வட³ேவாவாச
1101991 ப⁴வதாchச²யா ஸrhவmh ப⁴யmh ேம ஸுரஸthதமா: ॥ 110.199।
1102000 ph³ரேமாவாச
1102001 வட³வா ஸா நதீ³ ஜாதா க³ŋhக³யா ஸŋhக³தா iµேந ।
1102002 தth³ப⁴வsh மஹாநkh³நிrhய ஆத³திபீ⁴ஷண: ।
1102003 தமாஹுரமரா வநிmh ⁴தாநாமாதி³ேதா வி:³ ॥ 110.200।
1102010ஸுரா ஊ:
1102011ஆேபா jhேயShட²தமா jhேஞயாshதைத²வ phரத²மmh ப⁴வாnh ।
1102012 தthராphயபாmhபதிmh jhேயShட²mh ஸiµth³ரமஶநmh  ।
1102013 யைத²வ  வயmh ph³ேமா க³chச² ⁴ŋhவ யதா²ஸுக²mh ॥ 110.201।
1102020 ph³ரேமாவாச
1102021அநலshthவமராநாஹ ஆபshதthர கத²mh thவஹmh ।
1102022 vhரேஜயmh யதி³ மாmh தthர phராபயnhthத³கmh மஹth ॥ 110.202।
1102031 ப⁴வnhத ஏவ ேத ऽphயாஹு: கத²mh ேத ऽkh³ேந க³திrhப⁴ேவth ।
1102032அkh³நிரphயாஹ தாnhேத³வாnhகnhயா மாmh ³ணஶாநீ ॥ 110.203।
1102041ரNhயகலேஶ shதா²phய நேயth³யthர க³திrhமம ।
1102042 தshய தth³வசநmh thவா கnhயா:ஸரshவதீmh ॥ 110.204।
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1102050 ேத³வா ஊ:
1102051 நையநமநலmh ஶீkh◌⁴ரmh ஶிரஸா வலயmh ॥ 110.205।
1102060 ph³ரேமாவாச
1102061ஸரshவதீ ஸுராநாஹ ைநகா ஶkhதா ச தா⁴ரேண ।
1102062 khதா சதsh’பி: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரmh வேஹயmh வலயmh ॥ 110.206।
1102071ஸரshவthயா வச: thவா க³ŋhகா³mh ச யiµநாmh ததா² ।
1102072 நrhமதா³mh தபதீmh ைசவ ஸுரா: phேரா: ph’த²khph’த²kh ॥ 110.207।
1102081 தாபி: ◌⁴ ஸமnhவிேதாவாஹ ரNhயகலேஶ ऽநலmh ।
1102082ஸmhshதா²phய ஶிரஸாதா⁴rhய தா ஜkh³iµrhவலயmh ॥ 110.208।
1102091ஸmhshதா²phய யthர ேத³ேவஶ: ேஸாமநாேதா² ஜக³thபதி: ।
1102092அth◌⁴யாshேத வி³ைத:◌⁴ ஸாrhத⁴mh phரபா⁴ேஸ ஶஶி⁴ஷண: ॥ 110.209।
1102101 phராபயாமாஸுரநலmh பசநth³ய:ஸரshவதீ ।
1102102அth◌⁴யாshேத ச மஹாநkh³நி: பிப³nhவா ஶைந: ஶைந: ॥ 110.210।
1102111 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ ஶிவ:ஸுேராthதமmh ॥ 110.211।
1102120 ேத³வா ஊ:
1102121அshth²நாmh ச பாவநmh ph³ அshமாகmh ச க³வாmh ததா² ॥ 110.212।
1102130 ph³ரேமாவாச
1102131 ஶிவ: phராஹ ததா³ஸrhவாnhக³ŋhகா³மாphthய யthநத: ।
1102132 ேத³வாச கா³வshதthபாபாnhiµchயnhேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 110.213।
1102141 phராதாநி சாshதீ²நி ’ேத³ஹப⁴வாnhயத² ।
1102142 தாநி phராலநாேத³வ தthர phராphதாநி ததாmh ॥ 110.214।
1102151 யthர ேத³வா iµkhதபாபாshதthதீrhத²mh பாபநாஶநmh ।
1102152 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ph³ரமஹthயாவிநாஶநmh ॥ 110.215।
1102161 க³வாmh ச பாவநmh யthர ேகா³தீrhத²mh த³தா³’தmh ।
1102162 தthர shநாநாnhமஹா³th³தி⁴rhேகா³ேமத⁴ப²லமாphiνயாth ॥ 110.216।
1102171 யthர தth³ph³ராமshதீ²நி ஆஸnhNhயாநி நாரத³ ।
1102172 பிth’தீrhத²mh  ைவ jhேஞயmh பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ॥ 110.217।
1102181 ப⁴shமாshதி²நக²ேராமாணி phராணிேநா யshய கshயசிth ।
1102182 தthர தீrhேத²ஸŋhkhரேமரnhயாவchசnhth³ராrhகதாரகmh ॥ 110.218।
1102191shவrhேக³ வாேஸா ப⁴ேவthதshய அபி ³Shkh’தகrhமண: ।
1102192 ததா² சkhேரவராthதீrhதா²ththணி தீrhதா²நி நாரத³ ।
1102193 தத: தா:ஸுரக³ கா³வ: ஶmh⁴மதா²ph³வnh ॥ 110.219।
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1102200 ேகா³ஸுரா ஊ:
1102201 யாம:shவmh shவமதி⁴Shடா²நமthர ஸூrhய: phரதிSh²த: ।
1102202அshnhshதி²ேத தி³நகேர ஸுரா:ஸrhேவ phரதிSh²தா: ॥ 110.220।
1102211 ப⁴ேவrhஜக³தாஶ தத³iνjhஞாமrhஹ ।
1102212ஸூrhேயா யாthமாshய ஜக³தshதsh²ஷச ஸநாதந: ॥ 110.221।
1102221 தி³வாகேரா ேத³வமயshதthராshமாபி:◌⁴ phரதிSh²த: ।
1102222 யthர க³ŋhகா³ ஜக³th³தா⁴th யthர ைவ thrhயmhப³க:shவயmh ।
1102223ஸுரவாஸmh phரதிShடா²நmh ப⁴ேவth³யthர ச thrhயmhப³கmh ॥ 110.222।
1102230 ph³ரேமாவாச
1102231ஆph’chch²ய பிphபலாத³mh தmh ஸுரா:shவmh ஸத³நmh ய: ।
1102232 பிphபலா: காலபrhயாேய shவrhக³mh ஜkh³iµரதா²யmh ॥ 110.223।
1102241 பாத³பாநாmh பத³mh விphர: பிphபலாத:³ phரதாபவாnh ।
1102242 ேthராதி⁴பthேய ஸmhshதா²phய ஜயாமாஸ ஶŋhகரmh ॥ 110.224।
1102251 த³தீ⁴சிஸூiνrhiµநிkh³ரேதஜா ।
1102252அவாphய பா⁴rhயாmh ெகௗ³தமshயாthமஜாmh ச ।
1102253 thராநதா²வாphய யmh யஶச ।
1102254ஸு’jhஜைந:shவrhக³மவாப தீ⁴ர: ॥ 110.225।
1102261 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh பிphபேலவரiµchயேத ।
1102262ஸrhவkhரப²லmh Nhயmh shமரத³க⁴நாஶநmh ॥ 110.226।
1102271 கிmh ந:shநாநதா³நாph◌⁴யாமாதி³thயshய  த³rhஶநாth ।
1102272 சkhேரவர: பிphபேலேஶா ேத³வேத³வshய நாமநீ ॥ 110.227।
1102281ஸரஹshயmh விதி³thவா  ஸrhவகாமாநவாphiνயாth ।
1102282ஸூrhயshய ச phரதிShடா²நாthஸுரவாேஸ phரதிSh²ேத ।
1102283 phரதிShடா²நmh  தthேthரmh ஸுராமபி வlhலப⁴mh ॥ 110.228।
1102291இதீத³மாkh²யாநமதீவ Nhயmh ।
1102292 பேட²த வா ய: ஶ ◌்’iΝயாthshமேரth³வா ।
1102293ஸ தீ³rhக⁴வீ த⁴நவாnhத⁴rhமkhத ।
1102294 சாnhேத shமரஶmh⁴iµைபதி நிthயmh ॥ 110.229।
1110010 ph³ரேமாவாச
1110011 நாக³தீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ।
1110012 யthர நாேக³வேரா ேத³வ: ஶ ◌்’iΝ தshயாபி விshதரmh ॥ 111.1।
1110021 phரதிShடா²நேர ராஜா ஶூரேஸந இதி த: ।
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1110022 ேஸாமவmhஶப⁴வ:மாnhமதிமாnh³ணஸாக³ர: ॥ 111.2।
1110031 thராrhத²mh ஸ மஹாயthநமகேராthphயயா ஸஹ ।
1110032 தshய thரசிராதா³thஸrhேபா ைவ பீ⁴ஷkh’தி: ॥ 111.3।
1110041 thரmh தmh ேகா³பயாமாஸ ஶூரேஸேநா மபதி: ।
1110042 ராjhஞ: thர:ஸrhப இதி ந கசிth³விnhத³ேத ஜந: ॥ 111.4।
1110051அnhதrhவrhதீ பேரா வாபி மாதரmh பிதரmh விநா ।
1110052 தா⁴thேரyhயபி ந ஜாநாதி நாமாthேயா ந ேராத: ॥ 111.5।
1110061 தmh th³’ShThவா பீ⁴ஷணmh ஸrhபmh ஸபா⁴rhேயா nh’பஸthதம: ।
1110062ஸnhதாபmh நிthயமாphேநாதி ஸrhபாth³வரமthரதா ॥ 111.6।
1110071 ஏதத³shதி மஹாஸrhேபா வkhதி நிthயmh மiνShயவth ।
1110072ஸ ஸrhப: பிதரmh phராஹ  டா³மபி khயாmh ॥ 111.7।
1110081 தேதா²பநயநmh சாபி ேவதா³th◌⁴யயநேமவ ச ।
1110082 யாவth³ேவத³mh ந சாதீ⁴ேத தாவch²th³ரஸேமா th³விஜ: ॥ 111.8।
1110090 ph³ரேமாவாச
1110091 ஏதchch²thவா thரவச: ஶூரேஸேநா ऽதி:³கி²த: ।
1110092 ph³ராமணmh கசநாநீய ஸmhshகாராதி³ ததா³கேராth ।
1110093அதீ⁴தேவத:³ஸrhேபா ऽபி பிதரmh சாph³ரவீதி³த³mh ॥ 111.9।
1110100ஸrhப உவாச
1110101 விவாஹmh  ேம ராஜnhshthகாேமா ऽஹmh nh’ேபாthதம ।
1110102அnhயதா²பி ச kh’thயmh ேத ந th◌⁴ேயதி³தி ேம மதி: ॥ 111.10।
1110111 ஜநயிthவாthமஜாnhேவத³-விதி⁴நாகி²லஸmhshkh’தீ: ।
1110112 ந rhயாth³ய: பிதா தshய நரகாnhநாshதி நிShkh’தி: ॥ 111.11।
1110120 ph³ரேமாவாச
1110121 விshத:ஸ பிதா phராஹ ஸுதmh தiµரகா³kh’திmh ॥ 111.12।
1110130 ஶூரேஸந உவாச
1110131 யshய ஶph³தா³த³பி thராஸmh யாnhதி ஶூராச ஷா: ।
1110132 தshைம கnhயாmh  ேகா த³th³யாth³வத³ thர கேரா கிmh ॥ 111.13।
1110140 ph³ரேமாவாச
1110141 தthபிrhவசநmh thவா ஸrhப: phராஹ விசண: ॥ 111.14।
1110150ஸrhப உவாச
1110151 விவாஹா ப³ஹேவா ராஜnhராjhஞாmh ஸnhதி ஜேநவர ।
1110152 phரஸயாஹரணmh சாபி ஶshthைரrhைவவாஹ ஏவ ச ॥ 111.15।
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1110161 ஜாேத விவாேஹ thரshய பிதாெஸௗ kh’தkh’th³ப⁴ேவth ।
1110162 ேநா ேசத³thைரவ க³ŋhகா³யாmh மShேய நாthர ஸmhஶய: ॥ 111.16।
1110170 ph³ரேமாவாச
1110171 தththரநிசயmh jhஞாthவா அthேரா nh’பஸthதம: ।
1110172 விவாஹாrhத²மமாthயாmhshதாநாஹூேயத³mh வேசா ऽph³ரவீth ॥ 111.17।
1110180 ஶூரேஸந உவாச
1110181 நாேக³வேரா மம ஸுேதா வராேஜா ³கர: ।
1110182³ணவாnhமதிமாஶூேரா ³rhஜய: ஶthதாபந: ॥ 111.18।
1110191 ரேத² நாேக³ஸ த⁴iν ph’தி²vhயாmh ேநாபயேத ।
1110192 விவாஹshதshய கrhதvhேயா யஹmh vh’th³த⁴shதைத²வ ச ॥ 111.19।
1110201 ராjhயபா⁴ரmh ஸுேத nhயshய நிசிnhேதா ऽஹmh ப⁴வாmhயத: ।
1110202 ந தா³ரஸŋhkh³ரேஹா யாவthதாவththேரா மம phய: ॥ 111.20।
1110211 பா³லபா⁴வmh ேநா ஜஹாதி தshமாthஸrhேவ ऽiνமnhய ச ।
1110212 விவாஹாயாத²rhவnh யthநmh மம ேத ரதா: ॥ 111.21।
1110221 ந ேம காசிthததா³ சிnhதா kh’ேதாth³வாேஹா யதா³thமஜ: ।
1110222ஸுேத nhயshதப⁴ரா யாnhதி kh’திநshதபேஸ வநmh ॥ 111.22।
1110230 ph³ரேமாவாச
1110231அமாthயா ராஜவசநmh thவா ஸrhேவ விநீதவth ।
1110232ஊ: phராஜலேயா ஹrhஷாth³ராஜாநmh ⁴ேதஜஸmh ॥ 111.23।
1110240அமாthயா ஊ:
1110241 தவ thேரா ³ணjhேயShட²shthவmh ச ஸrhவthர வித: ।
1110242 விவாேஹ தவ thரshய கிmh மnhthrhயmh கிmh  சிnhthயேத ॥ 111.24।
1110250 ph³ரேமாவாச
1110251அமாthேயஷு தேதா²khேதஷு க³mhபீ⁴ேரா nh’பஸthதம: ।
1110252 thரmh ஸrhபmh thவமாthயாநாmh ந சாkh²யாதி ந ேத வி:³ ॥ 111.25।
1110261 ராஜா நshதாiνவாச கா shயாthகnhயா ³தி⁴கா ।
1110262 மஹாவmhஶப⁴வ:மாnhேகா ராஜா shயாth³³ரய: ॥ 111.26।
1110271ஸmhப³nhத⁴ேயாkh³ய: ஶூரச யthஸmhப³nhத: ◌⁴ phரஶshயேத ।
1110272 தth³ராஜவசநmh thவா அமாthயாநாmh மஹாமதி: ॥ 111.27।
1110281ந:ஸா⁴ரthயnhதmh ராஜகாrhயேத ரத: ।
1110282 ராjhேஞா மதிmh விதி³thவா  இŋhகி³தjhேஞா ऽph³ரவீதி³த³mh ॥ 111.28।
1110290அமாthய உவாச
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1110291 rhவேத³ேஶ மஹாராஜ விஜேயா நாம ⁴பதி: ।
1110292 வாவாரணரthநாநாmh யshய ஸŋhkh²யா ந விth³யேத ॥ 111.29।
1110301அShெடௗ thரா மேஹShவாஸா மஹாராஜshய தீ⁴மத: ।
1110302 ேதஷாmh shவஸா ேபா⁴க³வதீ ஸாாlhலவாபரா ।
1110303 தவ thரshய ேயாkh³யா ஸா பா⁴rhயா ராஜnhமேயாதி³தா ॥ 111.30।
1110310 ph³ரேமாவாச
1110311 vh’th³தா⁴மாthயவச: thவா ராஜா தmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 111.31।
1110320 ராேஜாவாச
1110321ஸுதா தshய கத²mh ேம ऽshய ஸுதshய shயாth³வத³shவ தth ॥ 111.32।
1110330 vh’th³தா⁴மாthய உவாச
1110331லேதா ऽ மஹாராஜ யthேத மந வrhதேத ।
1110332 யch²ரேஸந kh’thயmh shயாத³iνஜாநீ மாmh தத: ॥ 111.33।
1110340 ph³ரேமாவாச
1110341 vh’th³தா⁴மாthயவச: thவா ⁴ஷchசா²த³ேநாkhதிபி: ◌⁴ ।
1110342ஸmhjhய phேரஷயாமாஸ மஹthயா ேஸநயா ஸஹ ॥ 111.34।
1110351ஸ rhவேத³ஶமாக³thய மஹாராஜmh ஸேமthய ச ।
1110352ஸmhjhய விவிைத⁴rhவாkhையபாையrhநீதிஸmhப⁴ைவ: ॥ 111.35।
1110361 மஹாராஜஸுதாயாச ேபா⁴க³வthயா மஹாமதி: ।
1110362 ஶூரேஸநshய nh’பேத:ஸூேநாrhநாக³shய தீ⁴மத: ॥ 111.36।
1110371 விவாஹாயாகேராthஸnhதி⁴mh th²யாth²யாவேசாஉkhதிபி: ◌⁴ ।
1110372 ஜயாமாஸ nh’பதிmh ⁴ஷchசா²த³நாதி³பி: ◌⁴ ॥ 111.37।
1110381அவாphய ஜாmh nh’பதிrhத³தா³thயவத³thததா³ ।
1110382 தத ஆக³thய ராjhேஞ ऽெஸௗ vh’th³தா⁴மாthேயா மஹாமதி: ॥ 111.38।
1110391 ஶூரேஸநாய தth³vh’thதmh ைவவாகமேவத³யth ।
1110392 தேதா ப³ஹுதிேத² காேல vh’th³தா⁴மாthேயா மஹாமதி: ॥ 111.39।
1110401 நrhப³ேலந மஹதா வshthராலŋhகார⁴த: ।
1110402 ஜகா³ம தரஸா ஸrhைவரnhையச ஸசிைவrhvh’த: ॥ 111.40।
1110411 விவாஹாய மஹாமாthேயா மஹாராஜாய ³th³தி⁴மாnh ।
1110412ஸrhவmh phேராவாச vh’th³ேதா⁴ ऽஸாவமாthய:ஸசிைவrhvh’த: ॥ 111.41।
1110420 vh’th³தா⁴மாthய உவாச
1110421அthராக³nhmh ந சாயாதி ஶூரேஸநshய ⁴பேத: ।
1110422 thேரா நாக³இதி kh²யாேதா ³th³தி⁴மாnh³ணஸாக³ர: ॥ 111.42।
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1110431thயாmh விவாஹாச ப⁴ேவrhப³ஹுதா⁴ nh’ப ।
1110432 தshமாchச²shthைரரலŋhகாைரrhவிவாஹ:shயாnhமஹாமேத ॥ 111.43।
1110441thயா ph³ராமைசவ ஸthயாmh வாசmh வத³nhதி  ।
1110442 தshமாchச²shthைரரலŋhகாைரrhவிவாஹshthவiνமnhயதாmh ॥ 111.44।
1110450 ph³ரேமாவாச
1110451 vh’th³தா⁴மாthயவச: thவா விஜேயா ராஜஸthதம: ।
1110452 ேமேந வாkhயmh ததா²ஸthயமமாthயmh ⁴பதிmh ததா³ ॥ 111.45।
1110461 விவாஹமகேராth³ராஜா ேபா⁴க³வthயா:ஸவிshதரmh ।
1110462 ஶshthேரண ச யதா²ஶாshthரmh phேரஷயாமாஸ தாmh ந: ॥ 111.46।
1110471shவாநமாthயாmhshததா² கா³ச ரNhயரகா³தி³கmh ।
1110472 ப³ஹு த³ththவாத² விஜேயா ஹrhேஷண மஹதா த: ॥ 111.47।
1110481 தாமாதா³யாத²ஸசிவா vh’th³தா⁴மாthயேராக³மா: ।
1110482 phரதிShடா²நமதா²ph◌⁴ேயthய ஶூரேஸநாய தாmh shiνஷாmh ॥ 111.48।
1110491 nhயேவத³யmhshதேதா²shேத விஜயshய வேசா ப³ஹு ।
1110492 ⁴ஷநி விசிthராணி தா³shேயா வshthராதி³கmh ச யth ॥ 111.49।
1110501 நிேவth³ய ஶூரேஸநாய kh’தkh’thயா ப³⁴விேர ।
1110502 விஜயshய  ேய ऽமாthயா ேபா⁴க³வthயா ஸஹாக³தா: ॥ 111.50।
1110511 தாnhஜயிthவா ராஜாெஸௗ ப³ஹுமாநர:ஸரmh ।
1110512 விஜயாய யதா² phதிshததா² kh’thவா vhயஸrhஜயth ॥ 111.51।
1110521 விஜயshய ஸுதா பா³லா பெயௗவநஶாநீ ।
1110522 வவஶுரேயாrhநிthயmh ஶுஷnhதீ ஸுமth◌⁴யமா ॥ 111.52।
1110531 ேபா⁴க³வthயாச ேயா ப⁴rhதா மஹாஸrhேபா ऽதிபீ⁴ஷண: ।
1110532 ஏகாnhதேத³ேஶ விஜேந kh³’ேஹ ரthநஸுேஶாபி⁴ேத ॥ 111.53।
1110541ஸுக³nhத⁴ஸுமாகீrhேண தthராshேத ஸுக²ஶீதேல ।
1110542ஸ ஸrhேபா மாதரmh phராஹ பிதரmh ச ந: ந: ॥ 111.54।
1110551 மம பா⁴rhயா ராஜth கிmh மாmh ைநேவாபஸrhபதி ।
1110552 தththரவசநmh thவா ஸrhபமாேதத³மph³ரவீth ॥ 111.55।
1110560 ராஜபthnhவாச
1110561 தா⁴thேக க³chச²ஸுப⁴ேக³ ஶீkh◌⁴ரmh ேபா⁴க³வதீmh வத³ ।
1110562 தவ ப⁴rhதா ஸrhப இதி தத:ஸா கிmh வதி³Shயதி ॥ 111.56।
1110570 ph³ரேமாவாச
1110571 தா⁴thகா ச தேத²thkhthவா க³thவா ேபா⁴க³வதீmh ததா³ ।
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1110572 ரேஹாக³தா உவாேசத³mh விநீதவத³rhவவth ॥ 111.57।
1110580 தா⁴thேகாவாச
1110581 ஜாேந ऽஹmh ஸுப⁴ேக³ ப⁴th³ேர ப⁴rhதாரmh தவ ைத³வதmh ।
1110582 ந சாkh²ேயயmh thவயா khவாபி ஸrhேபா ந ேஷா th◌⁴வmh ॥ 111.58।
1110590 ph³ரேமாவாச
1110591 தshயாshதth³வசநmh thவா ேபா⁴க³வthயph³ரவீதி³த³mh ॥ 111.59।
1110600 ேபா⁴க³வthவாச
1110601 மாiνmh மiνShேயா  ப⁴rhதா ஸாமாnhயேதா ப⁴ேவth ।
1110602 கிmh நrhேத³வஜாதிsh ப⁴rhதா Nhேயந லph◌⁴யேத ॥ 111.60।
1110610 ph³ரேமாவாச
1110611 ேபா⁴க³வthயாsh தth³வாkhயmh ஸா ச ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
1110612ஸrhபாய ஸrhபமாthேர ச ராjhேஞ ைசவ யதா²khரமmh ॥ 111.61।
1110621 ேராத³ ராஜா தth³வாkhயாthshmh’thவா தாmh கrhமே க³திmh ।
1110622 ேபா⁴க³வthயபி தாmh phராஹ உkhதrhவாmh ந:ஸகீ²mh ॥ 111.62।
1110630 ேபா⁴க³வthவாச
1110631 காnhதmh த³rhஶய ப⁴th³ரmh ேத vh’தா² யாதி வேயா மம ॥ 111.63।
1110640 ph³ரேமாவாச
1110641 தத:ஸா த³rhஶயாமாஸ ஸrhபmh தமதிபீ⁴ஷணmh ।
1110642ஸுக³nhத⁴ஸுமாகீrhேண ஶயேந ஸா ரேஹாக³தா ॥ 111.64।
1110651 தmh th³’ShThவா பீ⁴ஷணmh ஸrhபmh ப⁴rhதாரmh ரthந⁴தmh ।
1110652 kh’தாஜடா வாkhயமவத³thகாnhதமஜஸா ॥ 111.65।
1110660 ேபா⁴க³வthவாச
1110661 த⁴nhயாshmhயiνkh³’தாsh யshயா ேம ைத³வதmh பதி: ॥ 111.66।
1110670 ph³ரேமாவாச
1110671இthkhthவா ஶயேந shதி²thவா தmh ஸrhபmh ஸrhபபா⁴வைந: ।
1110672 ேக²லயாமாஸ தnhவŋhகீ³ கீ³ைதைசவாŋhக³ஸŋhக³ைம: ॥ 111.67।
1110681ஸுக³nhத⁴ஸுைம: பாைநshேதாஷயாமாஸ தmh பதிmh ।
1110682 தshயாைசவ phரஸாேத³ந ஸrhபshயா⁴thshmh’திrhiµேந ।
1110683 shmh’thவா ஸrhவmh ைத³வkh’தmh ராthெரௗ ஸrhேபா ऽph³ரவீthphயாmh ॥
111.68।
1110690ஸrhப உவாச
1110691 ராஜகnhயாபி மாmh th³’ShThவா ந பீ⁴தா கத²mh phேய ।
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1110692 ேஸாவாச ைத³வவிதmh ேகா ऽதிkhரவர: ।
1110693 பதிேரவ க³தி:shthmh ஸrhவைத³வ விேஶஷத: ॥ 111.69।
1110700 ph³ரேமாவாச
1110701 thேவதி ’Shடshதாமாஹ நாக:³ phரஹதாநந: ॥ 111.70।
1110710ஸrhப உவாச
1110711 Shேடா ऽsh தவ ப⁴khthயாஹmh கிmh த³தா³ தேவphதmh ।
1110712 தவ phரஸாதா³chசாrhவŋhகி³ஸrhவshmh’திர⁴தி³யmh ॥ 111.71।
1110721 ஶphேதா ऽஹmh ேத³வேத³ேவந பிேதந பிநாகிநா ।
1110722 மேஹவரகேர நாக:³ ேஶஷthேரா மஹாப³ல: ॥ 111.72।
1110731 ேஸா ऽஹmh பதிshthவmh ச பா⁴rhயா நாmhநா ேபா⁴க³வதீ ரா ।
1110732 உமாவாkhயாjhஜஹாேஸாchைச: ஶmh: ◌⁴ phேதா ரேஹாக³த: ॥ 111.73।
1110741 மமாபி சாக³தmh ப⁴th³ேர ஹாshயmh தth³ேத³வஸnhநிெதௗ⁴ ।
1110742 ததsh பித: ஶmh:◌⁴ phராதா³chசா²பmh மேமth³’ஶmh ॥ 111.74।
1110750 ஶிவ உவாச
1110751 மiνShயேயாெநௗ thவmh ஸrhேபா ப⁴விதா jhஞாநவாநிதி ॥ 111.75।
1110760ஸrhப உவாச
1110761 தத: phரஸாதி³த: ஶmh⁴shthவயா ப⁴th³ேர மயா ஸஹ ।
1110762 ததேசாkhதmh ேதந ப⁴th³ேர ெகௗ³தmhயாmh மம ஜநmh ॥ 111.76।
1110771rhவேதா jhஞாநமாதா⁴shேய யதா³ஸrhபாkh’ேதshதவ ।
1110772 ததா³ விஶாேபா ப⁴விதா ேபா⁴க³வthயா: phரஸாத³த: ॥ 111.77।
1110781 தshமாதி³த³mh மமாபnhநmh தவ சாபி ஶுபா⁴நேந ।
1110782 தshமாnhநீthவா ெகௗ³தmh மாmh ஜாmh  மயா ஸஹ ॥ 111.78।
1110791 தேதா விஶாேபா ப⁴விதா ஆவாmh யாவ: ஶிவmh ந: ।
1110792ஸrhேவஷாmh ஸrhவதா³rhதாநாmh ஶிவ ஏவ பரா க³தி: ॥ 111.79।
1110800 ph³ரேமாவாச
1110801 தchch²thவா ப⁴rhth’வசநmh ஸா ப⁴rhthரா ெகௗ³தmh யெயௗ ।
1110802 தத:shநாthவா  ெகௗ³தmhயாmh ஜாmh சkhேர ஶிவshய  ॥ 111.80।
1110811 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhதி³vhயபmh த³ெதௗ³iµேந ।
1110812ஆph’chch²ய பிதெரௗ ஸrhேபா பா⁴rhயயா க³nhiµth³யத: ।
1110813 ஶிவேலாகmh தேதா jhஞாthவா பிதா phராஹ மஹாமதி: ॥ 111.81।
1110820 பிேதாவாச
1110821 வராjhயத⁴ேரா jhேயShட:² thர ஏேகா ப⁴வாநிதி ।
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1110822 தshமாth³ராjhயமேஶேஷண kh’thேவாthபாth³ய ஸுதாnhப³ஹூnh ।
1110823 யாேத மயி பரmh தா⁴ம தேதா யா ஶிவmh ரmh ॥ 111.82।
1110830 ph³ரேமாவாச
1110831 ஏதchch²thவா பிth’வசshதேத²thயாஹ ஸ நாக³ராTh ।
1110832 காமபமவாphயாத² பா⁴rhயயா ஸஹ ஸுvhரத: ॥ 111.83।
1110841 பிthரா மாthரா ததா² thைர ராjhயmh kh’thவா ஸுவிshதரmh ।
1110842 யாேத பித shவrhேலாகmh thராnhshதா²phய shவேக பேத³ ॥ 111.84।
1110851 பா⁴rhயாமாthயாதி³ஸதshதத: ஶிவரmh யெயௗ ।
1110852 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh நாக³தீrhத²தி தmh ॥ 111.85।
1110861 யthர நாேக³வேரா ேத³ேவா ேபா⁴க³வthயா phரதிSh²த: ।
1110862 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ॥ 111.86।
1120010 ph³ரேமாவாச
1120011 மாth’தீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
1120012ஆதி⁴பி⁴rhiµchயேத ஜnhshதthதீrhத²shமரத³பி ॥ 112.1।
1120021 ேத³வாநாமஸுராmh ச ஸŋhக³ேரா ऽ⁴thஸுதா³ண: ।
1120022 நாஶkhiνவmhshததா³ ேஜmh ேத³வா தா³நவஸŋhக³ரmh ॥ 112.2।
1120031 ததா³ஹமக³மmh ேத³ைவshதிShட²nhதmh ஶூலபாணிநmh ।
1120032அshதவmh விவிைத⁴rhவாkhைய: kh’தாஜட: ஶைந: ॥ 112.3।
1120041ஸmhமnhthrhய ேத³ைவரஸுைரச ஸrhைவrh ।
1120042 யதா³’தmh ஸmhமதி²mh ஸiµth³ரmh ।
1120043 யthகாலடmh ஸம⁴nhமேஹஶ ।
1120044 தththவாmh விநா ேகா kh³ரmh ஸமrhத:² ॥ 112.4।
1120051 Shபphரஹாேரண ஜக³ththரயmh ய: ।
1120052shவாதீ⁴நமாபாத³யிmh ஸமrhத:² ।
1120053 மாேரா ஹேர ऽphயnhயஸுராதி³வnhth³ேயா ।
1120054 விதாயமாேநா விலயmh phரயாத: ॥ 112.5।
1120061 விமth²ய வாஶமநŋhக³ஶthேரா ।
1120062 ய³thதமmh தth தி³ெவௗகேஸph◌⁴ய: ।
1120063 த³ththவா விஷmh ஸmhஹரnhநீலகNhட² ।
1120064 ேகா வா த⁴rhmh thவாmh’ேத ைவ ஸமrhத:² ॥ 112.6।
1120071 ததச Shேடா ப⁴க³வாநாதி³கrhதா thேலாசந: ॥ 112.7।
1120080 ஶிவ உவாச
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1120081 தா³shேய ऽஹmh யத³பீ⁴Shடmh ேவா ph³வnh ஸுரஸthதமா: ॥ 112.8।
1120090 ேத³வா ஊ:
1120091 தா³நேவph◌⁴ேயா ப⁴யmh ேகா⁴ரmh தthைர vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ ।
1120092 ஜ ஶthnhஸுராnhபா நாத²வnhதshthவயா phரேபா⁴ ॥ 112.9।
1120101 நிShகாரண:ஸு’chச²mhேபா⁴ நாப⁴விShயth³ப⁴வாnhயதி³ ।
1120102 ததா³கShயnhகிவ :³கா²rhதா:ஸrhவேத³ந: ॥ 112.10।
1120110 ph³ரேமாவாச
1120111இthkhதshதththphராயாth³யthர ேத ேத³வஶthரவ: ।
1120112 தthர தth³th³த⁴மப⁴வchச²ŋhகேரண ஸுரth³விஷாmh ॥ 112.11।
1120121 ததshthேலாசந: ராnhதshதேமாபத⁴ர: ஶிவ: ।
1120122லலாடாth³vhயபதmhshதshய th◌⁴யத:shேவத³பி³nhத³வ: ॥ 112.12।
1120131ஸ ஸmhஹரnhைத³thயக³mhshதாமmh rhதிமாத: ।
1120132 தாmh rhதிமஸுரா th³’ShThவா ேமph’Shடா²th³⁴வmh ய: ॥ 112.13।
1120141ஸ ஸmhஹரnhஸrhவைத³thயாmhshததா³க³chச²th³⁴வmh ஹர: ।
1120142இதேசதச பீ⁴தாshேத ऽதா⁴வnhஸrhவாmh மமாmh ॥ 112.14।
1120151 தைத²வ ேகாபாth³th³ேரா ऽபி ஶthmhshதாநiνதா⁴வதி ।
1120152 தைத²வ th◌⁴யத: ஶmhேபா:◌⁴ பதிதா:shேவத³பி³nhத³வ: ॥ 112.15।
1120161 யthர யthர ⁴வmh phராphேதா பி³nh³rhமாேஹவேரா iµேந ।
1120162 தthர தthர ஶிவாகாரா மாதேரா ஜjhஞிேர தத: ॥ 112.16।
1120171 phேராrhமேஹவரmh ஸrhவா: கா²தா³மshthவஸுராநிதி ।
1120172 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhஸrhைவ:ஸுரக³ணrhvh’த: ॥ 112.17।
1120180 ஶிவ உவாச
1120181shவrhகா³th³⁴வமiνphராphதா ராஸாshேத ரஸாதலmh ।
1120182அiνphராphதாshதத:ஸrhவா: ஶ ◌்’Nhவnh மம பா⁴தmh ॥ 112.18।
1120191 யthர யthர th³விேஷா யாnhதி தthர க³chச²nh மாதர: ।
1120192 ரஸாதலமiνphராphதா இதா³நீmh மth³ப⁴யாth³th³விஷ: ।
1120193 ப⁴வthேயா ऽphயiνக³chச²nh ரஸாதலமiν th³விஷ: ॥ 112.19।
1120200 ph³ரேமாவாச
1120201 தாச ஜkh³iµrh⁴வmh பி⁴ththவா யthர ேத ைத³thயதா³நவா: ।
1120202 தாnhஹthவா மாதர:ஸrhவாnhேத³வாநதிபீ⁴ஷnh ॥ 112.20।
1120211 நrhேத³வாiνபாஜkh³iµ: பதா² ேதைநவ மாதர: ।
1120212 க³தாச மாதேரா யாவth³யாவchச நராக³தா: ॥ 112.21।
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1120221 தாவth³ேத³வா:shதி²தா ஆஸnhெகௗ³ததீரமாதா: ।
1120222 phரshதா²நாthதthர மாth’mh ஸுராmh ச phரதிSh²ேத: ॥ 112.22।
1120231 phரதிShடா²நmh  தthேthரmh Nhயmh விஜயவrhத⁴நmh ।
1120232 மாth’mh யthர ேசாthபthதிrhமாth’தீrhத²mh ph’த²khph’த²kh ॥ 112.23।
1120241 தthர தthர பி³லாnhயாஸnhரஸாதலக³தாநி ச ।
1120242ஸுராshதாph◌⁴ேயா வராnhphேராrhேலாேக ஜாmh யதா² ஶிவ: ॥ 112.24।
1120251 phராphேநாதி தth³வnhமாth’ph◌⁴ய: ஜா ப⁴வ ஸrhவதா³ ।
1120252இthkhthவாnhதrhத³⁴rhேத³வா ஆஸmhshதthைரவ மாதர: ॥ 112.25।
1120261 யthர யthர shதி²தா ேத³vhேயா மாth’தீrhத²mh தேதா வி:³ ।
1120262ஸுராமபி ேஸvhயாநி கிmh நrhமாiνஷாதி³பி: ◌⁴ ॥ 112.26।
1120271 ேதஷு shநாநமேதா² தா³நmh பிth’mh ைசவ தrhபணmh ।
1120272ஸrhவmh தத³யmh jhேஞயmh ஶிவshய வசநmh யதா² ॥ 112.27।
1120281 யshthவித³mh ஶ ◌்’iΝயாnhநிthயmh shமேரத³பி பேட²thததா² ।
1120282ஆkh²யாநmh மாth’தீrhதா²நாமாShமாnhஸ ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 112.28।
1130010 ph³ரேமாவாச
1130011இத³மphயபரmh தீrhத²mh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
1130012 ph³ரமதீrhத²தி kh²யாதmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh ॥ 113.1।
1130021shதி²ேதஷு ேத³வைஸnhேயஷு phரவிShேடஷு ரஸாதலmh ।
1130022ைத³thேயஷு ச iµநிேரShட² ததா² மாth’ஷு தாநiν ॥ 113.2।
1130031 மதீ³யmh பசமmh வkhthரmh க³rhத³பா⁴kh’தி பீ⁴ஷணmh ।
1130032 தth³வkhthரmh ேத³வைஸnhேயஷு மயி திShட²thவாச ஹ ॥ 113.3।
1130041 ேஹ ைத³thயா: கிmh பலாயnhேத ந ப⁴யmh ேவா ऽsh ஸthவரmh ।
1130042ஆக³chச²nh ஸுராnhஸrhவாnhப⁴யிShேய தி³தி ॥ 113.4।
1130051 நிவாரயnhதmh மாேமவmh ப⁴ேயாth³யதmh ததா² ।
1130052 தmh th³’ShThவா வி³தா: ◌⁴ ஸrhேவ விthரshதா விShiΝமph³வnh ॥ 113.5।
1130061 thரா விShே ஜக³nhநாத² ph³ரமே ऽshய iµக²mh ந ।
1130062 சkhரth◌⁴’kh³வி³தா⁴நாஹ chேச²th³ சkhேரண ைவ ஶிர: ॥ 113.6।
1130071 கிmh  தchசி²nhநேமேவத³mh ஸmhஹேரthஸசராசரmh ।
1130072 மnhthரmh ph³ேமா ऽthர வி³தா: ◌⁴ யதாmh ஸrhவேமவ  ॥ 113.7।
1130081 thேநthர: கஶிரேச²thதா ஸ ச த⁴thேத ந ஸmhஶய: ।
1130082 மயா ச ஶmh:◌⁴ ஸrhைவச shத: phேராkhதshதைத²வ ச ॥ 113.8।
1130091 யாக:³ணீ th³’Shடப²ேல ऽஸமrhத:² ।
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1130092ஸ ைநவ கrh: ப²லதீதி மthவா ।
1130093 ப²லshய தா³ேந phரதி⁴rhஜதி ।
1130094 நிசிthய ேலாக: phரதிகrhம யாத: ॥ 113.9।
1130101 தத:ஸுேரஶ:ஸnhShேடா ேத³வாநாmh காrhயth³த⁴ேய ।
1130102 ேலாகாநாiµபகாராrhத²mh தேத²thயாஹ ஸுராnhphரதி ॥ 113.10।
1130111 தth³வkhthரmh பாபபmh யth³பீ⁴ஷணmh ேலாமஹrhஷணmh ।
1130112 நிkh’thய நக²ஶshthைரச khவ shதா²phயmh ேசthயதா²ph³ரவீth ॥ 113.11।
1130121 தthேரலா வி³தா⁴நாஹ நாஹmh ேவா⁴mh ஶிர:மா ।
1130122 ரஸாதலமேதா² யாshேய உத³தி⁴சாphயதா²ph³ரவீth ॥ 113.12।
1130131 ேஶாஷmh யாshேய ேத³வ நேசா: ஶிவmh ஸுரா: ।
1130132 thவையைவதth³ph³ரமஶிேரா தா⁴rhயmh ேலாகாiνகmhபயா ॥ 113.13।
1130141அchேச²ேத³ ஜக³தாmh நாஶேச²ேத³ ேதா³ஷச தாth³’ஶ: ।
1130142 ஏவmh விmh’ய ேஸாேமேஶா த³தா⁴ர கஶிரshததா³ ॥ 113.14।
1130151 தth³th³’ShThவா ³Shகரmh கrhம ெகௗ³தmh phராphய பாவநீmh ।
1130152அshவஜக³தாஶmh phரணயாth³ப⁴khதித:ஸுரா: ॥ 113.15।
1130161 ேத³ேவShவthரmh கஶிேரா ऽதிபீ⁴மmh ।
1130162 தாnhப⁴ேயாபக³தmh நிkh’thய ।
1130163 நகா²kh³ரஸூchயா ஶகேலnh³ெமௗsh ।
1130164 thயாேக³ ऽபி ேதா³ஷாthkh’பயாiνத⁴thேத ॥ 113.16।
1130171 தthர ேத வி³தா:◌⁴ ஸrhேவ shதி²தா ேய ph³ரமே ऽnhதிேக ।
1130172 Shrhவி³ேத⁴ஶாநmh கrhம th³’ShThவாதிைத³வதmh ॥ 113.17।
1130181 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ph³ரமதீrhத²தி தmh ।
1130182அth³யாபி ph³ரமே பmh சrhiµக²மவshதி²தmh ॥ 113.18।
1130191 ஶிேராமாthரmh  ய: பேயthஸ க³chேச²th³ph³ரமண: பத³mh ।
1130192 யthர shதி²thவா shவயmh th³ேரா நவாnhph³ரமண: ஶிர: ॥ 113.19।
1130201 th³ரதீrhத²mh தேத³வ shயாthதthர ஸாாth³தி³வாகர: ।
1130202 ேத³வாநாmh ச shவேபண shதி²ேதா யshமாthத³thதமmh ॥ 113.20।
1130211 ெஸௗrhயmh தீrhத²mh ததா³kh²யாதmh ஸrhவkhரப²லphரத³mh ।
1130212 தthர shநாthவா ரவிmh th³’ShThவா நrhஜnhம ந விth³யேத ॥ 113.21।
1130221 மஹாேத³ேவந யchசி²nhநmh ph³ரமண: பசமmh ஶிர: ।
1130222 ேthேர ऽவிiµkhேத ஸmhshதா²phய ேத³வதாநாmh தmh kh’தmh ॥ 113.22।
1130231 ph³ரமதீrhேத² ஶிேராமாthரmh ேயா th³’ShThவா ெகௗ³ததேட ।
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1130232 ேthேர ऽவிiµkhேத தshையவ shதா²பிதmh ேயா ऽiνபயதி ।
1130233 கபாலmh ph³ரமண: Nhயmh ph³ரமஹா ததாmh vhரேஜth ॥ 113.23।
1140010 ph³ரேமாவாச
1140011அவிkh◌⁴நmh தீrhத²மாkh²யாதmh ஸrhவவிkh◌⁴நவிநாஶநmh ।
1140012 தthராபி vh’thதமாkh²யாshேய ஶ ◌்’iΝ நாரத³ ப⁴khதித: ॥ 114.1।
1140021 ேத³வஸththேர phரvh’thேத  ெகௗ³தmhயாேசாthதேர தேட ।
1140022ஸமாphதிrhைநவ ஸththரshய ஸஜாதா விkh◌⁴நேதா³ஷத: ॥ 114.2।
1140031 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ மாமேவாசnhஹmh ததா³ ।
1140032 தேதா th◌⁴யாநக³ேதா ऽஹmh தாநேவாசmh வீய காரணmh ॥ 114.3।
1140041 விநாயகkh’ைதrhவிkh◌⁴ைநrhைநதthஸththரmh ஸமாphயேத ।
1140042 தshமாthshவnh ேத ஸrhேவ ஆதி³ேத³வmh விநாயகmh ॥ 114.4।
1140051 தேத²thkhthவா ஸுரக³:shநாthவா ேத ெகௗ³ததேட ।
1140052அshவnhப⁴khதிேதா ேத³வா ஆதி³ேத³வmh க³ேணவரmh ॥ 114.5।
1140060 ேத³வா ஊ:
1140061 ய:ஸrhவகாrhேயஷு ஸதா³ஸுராmh ।
1140062அபீஶவிShNhவmh³ஜஸmhப⁴வாநாmh ।
1140063 jhேயா நமshய: பசிnhதநீயsh ।
1140064 தmh விkh◌⁴நராஜmh ஶரணmh vhரஜாம: ॥ 114.6।
1140071 ந விkh◌⁴நராேஜந ஸேமா ऽshதி கசிth³ ।
1140072 ேத³ேவா மேநாவாசி²தஸmhphரதா³தா ।
1140073 நிசிthய ைசதththராnhதேகா ऽபி ।
1140074 தmh ஜயாமாஸ வேத⁴ ராmh ॥ 114.7।
1140081 கேரா ேஸா ऽshமாகமவிkh◌⁴நமshnh ।
1140082 மஹாkhரெதௗ ஸthவரமாmhபி³ேகய: ।
1140083 th◌⁴யாேதந ேயநாகி²லேத³ஹபா⁴ஜாmh ।
1140084 rh ப⁴விShயnhதி மேநாபி⁴லாஷா: ॥ 114.8।
1140091 மேஹாthஸேவா ऽ⁴த³கி²லshய ேத³vhயா ।
1140092 ஜாத:ஸுதசிnhதிதமாthர ஏவ ।
1140093அேதா ऽவத³nhஸுரஸŋhகா: ◌⁴ kh’தாrhதா:² ।
1140094ஸth³ேயாஜாதmh விkh◌⁴நராஜmh நமnhத: ॥ 114.9।
1140101 ேயா மாthஸŋhக³க³ேதா ऽத² மாthரா ।
1140102 நிவாrhயமாே ऽபி ப³லாchச சnhth³ரmh ।
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1140103ஸŋhேகா³பயாமாஸ பிrhஜடாஸு ।
1140104 க³தி⁴நாத²shய விேநாத³ ஏஷ: ॥ 114.10।
1140111 பெபௗ shதநmh மாரதா²பி th’phேதா ।
1140112 ேயா ph◌⁴ராth’மாthஸrhயகஷாய³th³தி: ◌⁴ ।
1140113லmhேபா³த³ரshthவmh ப⁴வ விkh◌⁴நராேஜா ।
1140114லmhேபா³த³ரmh நாம சகார ஶmh:◌⁴ ॥ 114.11।
1140121ஸmhேவShேதா ேத³வக³ணrhமேஹஶ: ।
1140122 phரவrhததாmh nh’thயதீthவாச ।
1140123ஸnhேதாேதா ரராவமாthராth³ ।
1140124 க³ேணவரthேவ ऽபி⁴ேஷச thரmh ॥ 114.12।
1140131 ேயா விkh◌⁴நபாஶmh ச கேரண பி³ph◌⁴ரth ।
1140132shகnhேத⁴ டா²ரmh ச ததா² பேரண ।
1140133அேதா விkh◌⁴நமேதா² ऽபி மா: ।
1140134 கேராதி ேகா விkh◌⁴நபேத:ஸேமா ऽnhய: ॥ 114.13।
1140141 த⁴rhமாrhத²காமாதி³ஷு rhவjhேயா ।
1140142 ேத³வாஸுைர: jhயத ஏவ நிthயmh ।
1140143 யshயாrhசநmh ைநவ விநாஶமshதி ।
1140144 தmh rhவjhயmh phரத²மmh நமா ॥ 114.14।
1140151 யshயாrhசநாthphராrhத²நயாiνபாmh ।
1140152 th³’ShThவா  ஸrhவshய ப²லshய th³தி⁴mh ।
1140153shவதnhthரஸாமrhth²யkh’தாதிக³rhவmh ।
1140154 ph◌⁴ராth’phயmh thவா²ரத²mh தேட³ ॥ 114.15।
1140161 ேயா மாதரmh ஸரைஸrhnh’thயகீ³ைதsh ।
1140162 ததா²பி⁴லாைஷரகி²லrhவிேநாைத:³ ।
1140163ஸnhேதாஷயாமாஸ ததா³திShடmh ।
1140164 தmh க³ேணஶmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 114.16।
1140171ஸுேராபகாைரரஸுைரச th³ைத: ◌⁴ ।
1140172shேதாthைரrhநமshகாரபைரச மnhthைர: ।
1140173 பிth’phரஸாேத³ந ஸதா³ஸmh’th³த⁴mh ।
1140174 தmh க³ேணஶmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 114.17।
1140181 ஜேய ராமகேராthphரதீபmh ।
1140182 பிthராபி ஹrhஷாthphரதிேதா ய: ।
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1140183 நிrhவிkh◌⁴நதாmh சாபி நசகார ।
1140184 தshைம க³ேணஶாய நமshகேரா ॥ 114.18।
1140190 ph³ரேமாவாச
1140191இதி shத:ஸுரக³ணrhவிkh◌⁴ேநஶ: phராஹ தாnhந: ॥ 114.19।
1140200 க³ேணஶ உவாச
1140201இேதா நிrhவிkh◌⁴நதா ஸththேர மthத:shயாத³ஸுராண: ॥ 114.20।
1140210 ph³ரேமாவாச
1140211 ேத³வஸththேர நிvh’thேத  க³ேணஶ: phராஹ தாnhஸுராnh ॥ 114.21।
1140220 க³ேணஶ உவாச
1140221shேதாthேரேநந ேய ப⁴khthயா மாmh shேதாShயnhதி யதvhரதா: ।
1140222 ேதஷாmh தா³th³rhய:³கா²நி ந ப⁴ேவ: கதா³சந ॥ 114.22।
1140231அthர ேய ப⁴khதித:shநாநmh தா³நmh rhரதnhth³தா: ।
1140232 ேதஷாmh ஸrhவாணி காrhயாணி ப⁴ேவதி மnhயதாmh ॥ 114.23।
1140240 ph³ரேமாவாச
1140241 தth³வாkhயஸமகாலmh  தேத²th:ஸுரா அபி ।
1140242 நிvh’thேத  மேக² தshnhஸுரா ஜkh³iµ:shவமாலயmh ॥ 114.24।
1140251 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மவிkh◌⁴நதி க³th³யேத ।
1140252ஸrhவகாமphரத³mh mhஸாmh ஸrhவவிkh◌⁴நவிநாஶநmh ॥ 114.25।
1150010 ph³ரேமாவாச
1150011 ேஶஷதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவகாமphரதா³யகmh ।
1150012 தshய பmh phரவயா யnhமயா பபா⁴தmh ॥ 115.1।
1150021 ேஶேஷா நாம மஹாநாேகா³ ரஸாதலபதி: phர: ◌⁴ ।
1150022ஸrhவநாைக:³ பvh’ேதா ரஸாதலமதா²ph◌⁴யகா³th ॥ 115.2।
1150031 ராஸா ைத³thயத³iνஜா: phரவிShடா ேய ரஸாதலmh ।
1150032ைதrhநிரshேதா ேபா⁴கி³பதிrhமாiµவாசாத² விவல: ॥ 115.3।
1150040 ேஶஷ உவாச
1150041 ரஸாதலmh thவயா த³thதmh ராஸாநாmh மமாபி ச ।
1150042 ேத ேம shதா²நmh ந தா³shயnhதி தshமாththவாmh ஶரணmh க³த: ॥ 115.4।
1150051 தேதா ऽஹமph³ரவmh நாக³mh ெகௗ³தmh யா பnhநக³ ।
1150052 தthர shthவா மஹாேத³வmh லphshயேஸ thவmh மேநாரத²mh ॥ 115.5।
1150061 நாnhேயா ऽshதி ேலாகthதேய மேநாரத²ஸமrhபக: ।
1150062 மth³வாkhயphேரேதா நாேகா³ க³ŋhகா³மாphthய யthநத: ।

brahpur.pdf 461



ph³ரமராண

1150063 kh’தாஜேடா ⁴thவா Shடாவ thத³ேஶவரmh ॥ 115.6।
1150070 ேஶஷ உவாச
1150071 நமshthைரேலாkhயநாதா²ய த³யjhஞவிேப⁴தி³ேந ।
1150072ஆதி³கrhthேர நமshph◌⁴யmh நமshthைரேலாkhயபிேண ॥ 115.7।
1150081 நம:ஸஹshரஶிரேஸ நம:ஸmhஹாரகாேண ।
1150082 ேஸாமஸூrhயாkh³நிபாய ஜலபாய ேத நம: ॥ 115.8।
1150091ஸrhவதா³ஸrhவபாய காலபாய ேத நம: ।
1150092 பா ஶŋhகர ஸrhேவஶ பா ேஸாேமஶ ஸrhவக³ ।
1150093 ஜக³nhநாத² நமshph◌⁴யmh ேத³ ேம மநேஸphதmh ॥ 115.9।
1150100 ph³ரேமாவாச
1150101 தேதா மேஹவர: phத: phராதா³nhநாேக³phதாnhவராnh ।
1150102 விநாஶாய ஸுராmh ைத³thயதா³நவரஸாmh ॥ 115.10।
1150111 ேஶஷாய phரத³ெதௗ³ ஶூலmh ஜயேநநாŋhக³வாnh ।
1150112 தத: phேராkhத: ஶிேவநாெஸௗ ேஶஷ: ஶூேலந ேபா⁴கி³பி:◌⁴ ॥ 115.11।
1150121 ரஸாதலமேதா² க³thவா நிஜகா⁴ந nhரேண ।
1150122 நிஹthய நாக:³ ஶூேலந ைத³thயதா³நவராஸாnh ॥ 115.12।
1150131 nhயவrhதத நrhேத³ேவா யthர ேஶேஷவேரா ஹர: ।
1150132 பதா² ேயந ஸமாயாேதா ேத³வmh th³ரShmh ஸ நாக³ராTh ॥ 115.13।
1150141 ரஸாதலாth³யthர ேத³ேவா பி³லmh தthர vhயஜாயத ।
1150142 தshமாth³பி³லதலாth³யாதmh கா³ŋhக³mh வாrhயதிNhயத³mh ॥ 115.14।
1150151 தth³வா க³ŋhகா³மக³மth³க³ŋhகா³யா:ஸŋhக³மshதத: ।
1150152 ேத³வshய ரதசாபி Nhட³mh தthர ஸுவிshதரmh ॥ 115.15।
1150161 நாக³shதthராகேராth³ேதா⁴மmh யthர சாkh³நி:ஸதா³shதி²த: ।
1150162 ேஸாShணmh தத³ப⁴வth³வா க³ŋhகா³யாshதthர ஸŋhக³ம: ॥ 115.16।
1150171 ேத³வேத³வmh ஸமாராth◌⁴ய நாக:³ phேதா மஹாயஶா: ।
1150172 ரஸாதலmh தேதா ऽபீ⁴Shடmh ஶிவாthphராphய தலmh யெயௗ ॥ 115.17।
1150181 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh நாக³தீrhத²iµதா³’தmh ।
1150182ஸrhவகாமphரத³mh Nhயmh ேராக³தா³th³rhயநாஶநmh ॥ 115.18।
1150191ஆrhலகரmh Nhயmh shநாநதா³நாchச iµkhதித³mh ।
1150192 ஶ ◌்’iΝயாth³வா பேட²th³ப⁴khthயா ேயா வாபி shமரேத  தth ॥ 115.19।
1150201 தீrhத²mh ேஶேஷவேரா யthர யthர ஶkhதிphரத:³ ஶிவ: ।
1150202 ஏகவிmhஶதிதீrhதா²நாiµப⁴ேயாshதthர தீரேயா: ।
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1150203 ஶதாநி iµநிஶாrh³ல ஸrhவஸmhபthphரதா³யிநாmh ॥ 115.20।
1160010 ph³ரேமாவாச
1160011 மஹாநலதி kh²யாதmh வட³வாநலiµchயேத ।
1160012 மஹாநேலா யthர ேத³ேவா வட³வா யthர ஸா நதீ³ ॥ 116.1।
1160021 தthதீrhத²mh thர வயா mh’thேதா³ஷஜராபஹmh ।
1160022 ராஸnhைநஷாரNhேய ’ஷய:ஸththரகாண: ॥ 116.2।
1160031 ஶதாரmh ச ’ஷேயா mh’thmh சkhshதபshவிந: ।
1160032 வrhதமாேந ஸththரயாேக³ mh’thெயௗ ஶத shதி²ேத ॥ 116.3।
1160041 ந மமார ததா³ கசி³ப⁴யmh shதா²shiν ஜŋhக³மmh ।
1160042 விநா பஶூnhiµநிேரShட² மrhthயmh சாமrhthயதாmh க³தmh ॥ 116.4।
1160051 ததshthவிShடேப ஶூnhேய மrhthேய ைசவாதிஸmhph◌⁴’ேத ।
1160052 mh’thேநாேபேத ேத³வா ராஸாசிேர ததா³ ॥ 116.5।
1160060 ேத³வா ஊ:
1160061 க³chச²th◌⁴வmh’ஸththரmh தnhநாஶயth◌⁴வmh மஹாth◌⁴வரmh ।
1160060 ph³ரேமாவாச
1160062இதி ேத³வவச: thவா phேராshேத ராஸா:ஸுராnh ॥ 116.6।
1160070அஸுரா ஊ:
1160071 விth◌⁴வmhஸயாமshதmh யjhஞமshமாகmh கிmh ப²லmh தத: ।
1160072 phரவrhதேத விநா ேஹmh ந ேகாऽபி khவாபி ஜாசிth ॥ 116.7।
1160080 ph³ரேமாவாச
1160081 ேத³வா அphயஸுராrhயjhஞாrhத⁴mh ப⁴வதாமபி ।
1160082 ப⁴ேவேத³வ தேதா யாnh ’mh ஸththரiµthதமmh ॥ 116.8।
1160091 ேத thவா thவதா:ஸrhேவ யthர யjhஞ: phரவrhதேத ।
1160092 ஜkh³iµshதthர விநாஶாய ேத³வவாkhயாth³விேஶஷத: ॥ 116.9।
1160101 தjhjhஞாthவா ’ஷேயா mh’thமாஹு: கிmh rhமேஹ வயmh ।
1160102ஆக³தா ேத³வவசநாth³ராஸா யjhஞநாஶிந: ॥ 116.10।
1160111 mh’thநா ஸஹ ஸmhமnhthrhய ைநஷாரNhயவாந: ।
1160112ஸrhேவ thயkhthவா shவாரமmh தmh ஶthரா ஸஹ நாரத³ ॥ 116.11।
1160121அkh³நிமாthரiµபாதா³ய thயkhthவா பாthராதி³கmh  யth ।
1160122 khரநிShபthதேய ஜkh³iµrhெகௗ³தmh phரதி ஸthவரா: ॥ 116.12।
1160131 தthர shநாthவா மேஹஶாநmh ரேயாபதshதி²ேர ।
1160132 kh’தாஜடாshேத  Shshthத³ேஶவரmh ॥ 116.13।
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1160140 ’ஷய ஊ:
1160141 ேயா லயா விவத³mh சகார ।
1160142 தா⁴தா விதா⁴தா ⁴வநthரயshய ।
1160143 ேயா விவப:ஸத³ஸthபேரா ய: ।
1160144 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜாம: ॥ 116.14।
1160150 mh’thவாச
1160151இchசா²மாthேரண ய:ஸrhவmh ஹnhதி பாதி கேராதி ச ।
1160152 தமஹmh thத³ேஶஶாநmh ஶரணmh யா ஶŋhகரmh ॥ 116.15।
1160161 மஹாநலmh மஹாகாயmh மஹாநாக³வி⁴ஷணmh ।
1160162 மஹாrhதித⁴ரmh ேத³வmh ஶரணmh யா ஶŋhகரmh ॥ 116.16।
1160170 ph³ரேமாவாச
1160171 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhmh’thேயா கா phதிரsh ேத ॥ 116.17।
1160180 mh’thவாச
1160181 ராேஸph◌⁴ேயா ப⁴யmh ேகா⁴ரமாபnhநmh thத³ேஶவர ।
1160182 யjhஞமshமாmhச ரshவ யாவthஸththரmh ஸமாphயேத ॥ 116.18।
1160190 ph³ரேமாவாச
1160191 ததா² சகார ப⁴க³வாmhshthேநthேரா vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ।
1160192 ஶthரா mh’thநா ஸththரmh’mh rhணதாmh யெயௗ ॥ 116.19।
1160201ஹவிஷாmh பா⁴க³ேத⁴யாய ஆஜkh³iµரமரா: khரமாth ।
1160202 தாநேவாசnhiµநிக³:ஸŋhுph³தா⁴ mh’thநா ஸஹ ॥ 116.20।
1160210 ’ஷய ஊ:
1160211அshமnhமக²விநாஶாய ராஸா: phேரதா யத: ।
1160212 தshமாth³ப⁴வth³ph◌⁴ய: பாபிShடா² ராஸா:ஸnh ஶthரவ: ॥ 116.21।
1160220 ph³ரேமாவாச
1160221 தத: phரph◌⁴’தி ேத³வாநாmh ராஸா ைவே ऽப⁴வnh ।
1160222 kh’thயாmh ச வட³வாmh தthர ேத³வாச ’ஷேயா ऽமலா: ॥ 116.22।
1160231 mh’thேயாrhபா⁴rhயா ப⁴வ thவmh தாthkhthவா ேத ऽph◌⁴யேஷசயnh ।
1160232அபி⁴ேஷேகாத³கmh யth ஸா நதீ³ வட³வாப⁴வth ॥ 116.23।
1160241 mh’thநா shதா²பிதmh ŋhக³mh மஹாநலதி தmh ।
1160242 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh வட³வாஸŋhக³மmh வி:³ ॥ 116.24।
1160251 மஹாநேலா யthர ேத³வshதthதீrhத²mh ⁴khதிiµkhதித³mh ।
1160252ஸஹshரmh தthர தீrhதா²நாmh ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யிநாmh ।
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1160253 உப⁴ேயாshதீரேயாshதthர shமரத³க⁴கா⁴திநாmh ॥ 116.25।
1170010 ph³ரேமாவாச
1170011ஆthமதீrhத²தி kh²யாதmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh ।
1170012 தshய phரபா⁴வmh வயா யthர jhஞாேநவர: ஶிவ: ॥ 117.1।
1170021 த³thத இthயபி விkh²யாத: ேஸா ऽththேரா ஹரphய: ।
1170022 ³rhவாஸஸ: phேயா ph◌⁴ராதா ஸrhவjhஞாநவிஶாரத:³ ।
1170023ஸ க³thவா பிதரmh phராஹ விநேயந phரணmhய ச ॥ 117.2।
1170030 த³thத உவாச
1170031 ph³ரமjhஞாநmh கத²mh ேம shயாthகmh ph’chசா² khவ யா ச ॥ 117.3।
1170040 ph³ரேமாவாச
1170041 தchch²thவாth: thரவாkhயmh th◌⁴யாthவா வசநமph³ரவீth ॥ 117.4।
1170050அthவாச
1170051 ெகௗ³தmh thர க³chச² thவmh தthர sh மேஹவரmh ।
1170052ஸ  phேதா யைத³வ shயாthததா³ jhஞாநமவாphshய ॥ 117.5।
1170060 ph³ரேமாவாச
1170061 தேத²thkhthவா ததா³thேரேயா க³ŋhகா³mh க³thவா ஶுசிrhயத: ।
1170062 kh’தாஜேடா ⁴thவா ப⁴khthயா Shடாவ ஶŋhகரmh ॥ 117.6।
1170070 த³thத உவாச
1170071ஸmhஸாரேப பதிேதா ऽsh ைத³வாnh ।
1170072 ேமாேஹந ³phேதா ப⁴வ:³க²பŋhேக ।
1170073அjhஞாநநாmhநா தமஸாvh’ேதா ऽஹmh ।
1170074 பரmh ந விnhதா³ ஸுராதி⁴நாத² ॥ 117.7।
1170081 பி⁴nhநshthஶூேலந ப³யஸாஹmh ।
1170082 பாேபந சிnhதாுரபாதச ।
1170083 தphேதா ऽsh பேசnhth³யதீvhரதாைப: ।
1170084 ராnhேதா ऽsh ஸnhதாரய ேஸாமநாத² ॥ 117.8।
1170091 ப³th³ேதா⁴ ऽsh தா³th³rhயமையச ப³nhைத⁴rh ।
1170092ஹேதா ऽsh ேராகா³நலதீvhரதாைப: ।
1170093 khராnhேதா ऽshmhயஹmh mh’th⁴ஜŋhக³ேமந ।
1170094 பீ⁴ேதா ph◌⁴’ஶmh கிmh கரவாணி ஶmhேபா⁴ ॥ 117.9।
1170101 ப⁴வாப⁴வாph◌⁴யாமதிபீ³ேதா ऽஹmh ।
1170102 th’Shுதா⁴ph◌⁴யாmh ச ரஜshதேமாph◌⁴யாmh ।
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1170103 ஈth³’யா ஜரயா சாபி⁴⁴த: ।
1170104 பயாவshதா²mh kh’பயா ேம ऽth³ய நாத² ॥ 117.10।
1170111 காேமந ேகாேபந ச மthஸேரண ।
1170112 த³mhேப⁴ந த³rhபாதி³பி⁴ரphயேநைக: ।
1170113 ஏைககஶ: கShடக³ேதா ऽsh விth³த⁴sh ।
1170114 thவmh நாத²வth³வாரய நாத² ஶthnh ॥ 117.11।
1170121 கshயாபி கசிthபதிதshய mhேஸா ।
1170122 :³க²phரேதீ³ ப⁴வதீதி ஸthயmh ।
1170123 விநா ப⁴வnhதmh மம ேஸாமநாத² ।
1170124thராபி காNhயவேசா ऽபி நாshதி ॥ 117.12।
1170131 தாவthஸ ேகாேபா ப⁴யேமாஹ:³கா²nhyh ।
1170132அjhஞாநதா³th³rhயஜshதைத²வ ।
1170133 காமாத³ேயா mh’thரபீஹ யாவnh ।
1170134 நம: ஶிவாேயதி ந வch வாkhயmh ॥ 117.13।
1170141 ந ேம ऽshதி த⁴rhேமா ந ச ேம ऽshதி ப⁴khதிrh ।
1170142 நாஹmh விேவகீ க ேதா ேம ।
1170143 தா³தா ேதநாஶு ஶரNhய சிthேத ।
1170144 நிேத⁴ ேஸாேமதி பத³mh மதீ³ேய ॥ 117.14।
1170151 யாேச ந சாஹmh ஸுர⁴பதிthவmh ।
1170152’thபth³மமth◌⁴ேய மம ேஸாமநாத² ।
1170153ேஸாமபாதா³mh³ஜஸnhநிதா⁴நmh ।
1170154 யாேச விசாrhையவ ச தthShவ ॥ 117.15।
1170161 யதா² தவாஹmh விதி³ேதா ऽsh பாபsh ।
1170162 ததா²பி விjhஞாபநமாஶ ◌்’iΝShவ ।
1170163ஸmhயேத யthர வச: ஶிேவதி ।
1170164 தthர shதி²தி:shயாnhமம ேஸாமநாத² ॥ 117.16।
1170171 ெகௗ³பேத ஶŋhகர ேஸாமநாத² ।
1170172 விேவஶ காNhயநிேத⁴ ऽகி²லாthமnh ।
1170173ஸmhshயேத யthர ஸேத³தி தthர ।
1170174 ேகஷாமபி shயாthkh’திநாmh நிவாஸ: ॥ 117.17।
1170180 ph³ரேமாவாச
1170181இthயாthேரயshதிmh thவா ேதாஷ ப⁴க³வாnhஹர: ।
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1170182 வரேதா³ ऽshதி தmh phராஹ ேயாகி³நmh விவkh’th³ப⁴வ: ॥ 117.18।
1170190ஆthேரய உவாச
1170191ஆthமjhஞாநmh ச iµkhதிmh ச ⁴khதிmh ச விலாmh thவயி ।
1170192 தீrhத²shயாபி ச மாஹாthmhயmh வேரா ऽயmh thத³ஶாrhசித ॥ 117.19।
1170200 ph³ரேமாவாச
1170201 ஏவமshthவிதி தmh ஶmh⁴khthவா சாnhதரதீ⁴யத ।
1170202 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மாthமதீrhத²mh வி³rh³தா: ◌⁴ ।
1170203 தthர shநாேநந தா³ேநந iµkhதி:shயாதி³ஹ நாரத³ ॥ 117.20।
1180010 ph³ரேமாவாச
1180011அவthத²தீrhத²மாkh²யாதmh பிphபலmh ச தத: பரmh ।
1180012 உthதேர மnhத³தீrhத²mh  தthர vhShத: ஶ ◌்’iΝ ॥ 118.1।
1180021 ரா thவக³shthேயா ப⁴க³வாnhத³ஶாபதி: phர: ◌⁴ ।
1180022 ேத³ைவsh phேரத: rhவmh விnhth◌⁴யshய phராrhத²நmh phரதி ॥ 118.2।
1180031ஸ ஶைநrhவிnhth◌⁴யமph◌⁴யாகா³thஸஹshரiµநிபி⁴rhvh’த: ।
1180032 தமாக³thய நக³ேரShட²mh ப³ஹுvh’ஸமாலmh ॥ 118.3।
1180041shபrhதி⁴நmh ேமபா⁴iνph◌⁴யாmh விnhth◌⁴யmh ஶ ◌்’ŋhக³ஶைதrhvh’தmh ।
1180042அthnhநதmh நக³mh தீ⁴ேரா ேலாபாiµth³ராபதிrhiµநி: ॥ 118.4।
1180051 kh’தாதிth²ேயா th³விைஜ:ஸாrhத⁴mh phரஶshய ச நக³mh ந: ।
1180052இத³மாஹ iµநிேரShேடா² ேத³வகாrhயாrhத²th³த⁴ேய ॥ 118.5।
1180060அக³shthய உவாச
1180061அஹmh யா நக³ேரShட²iµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி: ◌⁴ ।
1180062 தீrhத²யாthராmh கேராதி த³ஶாmh vhரஜாmhயஹmh ॥ 118.6।
1180071 ேத³ மாrhக³mh நக³பேத ஆதிth²யmh ேத³ யாசேத ।
1180072 யாவதா³க³மநmh ேம shயாthshதா²தvhயmh தாவேத³வ  ॥ 118.7।
1180081 நாnhயதா² ப⁴விதvhயmh ேத தேத²thயாஹ நேகா³thதம: ।
1180082ஆkhராமnhத³மாஶாmh ைதrhvh’ேதா iµநிபி⁴rhiµநி: ॥ 118.8।
1180091 ஶைந:ஸ ெகௗ³தமாகா³thஸththரயாகா³ய தீ³த: ।
1180092 யாவthஸmhவthஸரmh ஸththரமகேராth³’பி⁴rhvh’த: ॥ 118.9।
1180101ைகடப⁴shய ஸுெதௗ பாெபௗ ராெஸௗ த⁴rhமகNhடெகௗ ।
1180102அவthத:² பிphபலேசதி விkh²யாெதௗ thத³ஶாலேய ॥ 118.10।
1180111அவthேதா² ऽவthத²ேபண பிphபேலா ph³ரமபth◌⁴’kh ।
1180112 தாபா⁴வnhதரmh phேரphஸூ யjhஞவிth◌⁴வmhஸநாய  ॥ 118.11।
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1180121தாmh காŋhதmh பmh தா³நெவௗ பாபேசதெஸௗ ।
1180122அவthேதா² vh’ேபண பிphபேலா ph³ராமkh’தி: ॥ 118.12।
1180131 உெபௗ⁴ ெதௗ ph³ராமnhநிthயmh பீட³ேயதாmh தேபாத⁴ந ।
1180132ஆலப⁴nhேத ச ேய ऽவthத²mh தாmhshதாநநாthயெஸௗ த: ॥ 118.13।
1180141 பிphபல:ஸாமேகா³ ⁴thவா ஶிShயாநநாதி ராஸ: ।
1180142 தshமாத³th³யாபி விphேரஷு ஸாமேகா³ ऽதீவ நிShkh’ப: ॥ 118.14।
1180151யமாnhth³விஜாnhth³’ShThவா iµநேயா ராஸாவிெமௗ ।
1180152இதி ³th³th◌⁴வா மஹாphராjhஞா த³ணmh தீரமாதmh ॥ 118.15।
1180161 ெஸௗmh ஶைநசரmh மnhத³mh தபshயnhதmh th◌⁴’தvhரதmh ।
1180162 க³thவா iµநிக³:ஸrhேவ ர:கrhம nhயேவத³யnh ॥ 118.16।
1180171 ெஸௗrhiµநிக³நாஹ rhேண தப ேம th³விஜா: ।
1180172 ராெஸௗ ஹnhmhயrhேண  தபshயம ஏவ  ॥ 118.17।
1180181 ந: phேராrhiµநிக³ தா³shயாமshேத தேபா மஹth ।
1180182இthkhேதா ph³ராமண: ெஸௗ: kh’தthயாஹ தாநபி ॥ 118.18।
1180191 ெஸௗrhph³ராமணேவேஷண phராயாத³வthத²பிணmh ।
1180192 ராஸmh ph³ராமே ⁴thவா phரத³ணமதா²கேராth ॥ 118.19।
1180201 phரத³ணmh  rhவாணmh ேமேந ph³ராமணேமவ தmh ।
1180202 நிthயவth³ராஸ: பாேபா ப⁴யாமாஸ மாயயா ॥ 118.20।
1180211 தshய காயmh ஸமாவிய சுஷாnhthராNhயபயத ।
1180212 th³’Shட:ஸ ராஸ: பாேபா மnhேத³ந ரவிஸூiνநா ॥ 118.21।
1180221 ப⁴sh⁴த:ேணைநவ கி³rhவjhரஹேதா யதா² ।
1180222அவthத²mh ப⁴shமஸாthkh’thவா அnhயmh ph³ராமணபிணmh ॥ 118.22।
1180231 ராஸmh பாபநிலயேமக ஏவ தமph◌⁴யகா³th ।
1180232அதீ⁴யாேநா விphர இவ ஶிShயேபா விநீதவth ॥ 118.23।
1180241 பிphபல: rhவவchசாபி ப⁴யாமாஸ பா⁴iνஜmh ।
1180242ஸ ப⁴த: rhவவchச ாவnhthராNhயைவத ॥ 118.24।
1180251 ேதநாேலாகிதமாthேரா ऽெஸௗ ராேஸா ப⁴shமஸாத³⁴th ।
1180252 உெபௗ⁴ ஹthவா பா⁴iνஸுத: கிmh kh’thயmh ேம வத³nhthவத² ॥ 118.25।
1180261iµநேயா ஜாதஸmhஹrhஷா:ஸrhவ ஏவ தபshவிந: ।
1180262 தத: phரஸnhநா யப⁴வnhnh’ஷேயா ऽக³shthயrhவகா: ॥ 118.26।
1180271 வராnhத³³rhயதா²காமmh ெஸௗரேய மnhத³கா³ேந ।
1180272ஸ phேதா ph³ராமநாஹ ஶநி:ஸூrhயஸுேதா ப³ ॥ 118.27।
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1180280 ெஸௗவாச
1180281 மth³th³வாேர நியதா ேய ச rhவnhthயவthத²லmhப⁴நmh ।
1180282 ேதஷாmh ஸrhவாணி காrhயாணி sh: பீடா³ மth³ப⁴வா ந ச ॥ 118.28।
1180291 தீrhேத² சாவthத²ஸmhjhேஞ ைவ shநாநmh rhவnhதி ேய நரா: ।
1180292 ேதஷாmh ஸrhவாணி காrhயாணி ப⁴ேவரபேரா வர: ॥ 118.29।
1180301 மnhத³வாேர  ேய ऽவthத²mh phராதthதா²ய மாநவா: ।
1180302ஆலப⁴nhேத ச ேதஷாmh ைவ kh³ரஹபீடா³ vhயேபாஹ ॥ 118.30।
1180310 ph³ரேமாவாச
1180311 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மவthத²mh பிphபலmh வி:³ ।
1180312 தீrhத²mh ஶைநசரmh தthர தthராக³shthயmh ச ஸாththகmh ॥ 118.31।
1180321 யாjhஞிகmh சாபி தthதீrhத²mh ஸாமக³mh தீrhத²ேமவ ச ।
1180322இthயாth³யShேடாthதராNhயாஸnhஸஹshராNhயத² ேஷாட³ஶ ।
1180323 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸththரயாக³ப²லphரத³mh ॥ 118.32।
1190010 ph³ரேமாவாச
1190011 ேஸாமதீrhத²தி kh²யாதmh தத³phkhதmh மஹாthமபி: ◌⁴ ।
1190012 தthர shநாேநந தா³ேநந ேஸாமபாநப²லmh லேப⁴th ॥ 119.1।
1190021 ஜக³தாmh மாதர: rhவேமாஷth◌⁴ேயா வஸmhமதா: ।
1190022 மமாபி மாதேரா ேத³vhய: rhவாஸாmh rhவவthதரா: ॥ 119.2।
1190031ஆஸு phரதிSh²ேதா த⁴rhம:shவாth◌⁴யாேயா யjhஞகrhம ச ।
1190032ஆபி⁴ேரவ th◌⁴’தmh ஸrhவmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ॥ 119.3।
1190041அேஶஷேராேகா³பஶேமா ப⁴வthயாபி⁴ரஸmhஶயmh ।
1190042அnhநேமதாபி⁴ேரவ shயாத³ேஶஷphராணரணmh ।
1190043அthெரௗஷth◌⁴ேயா ஜக³th³வnhth³யா மாரநஹŋhkh’தா: ॥ 119.4।
1190050 ஓஷth◌⁴ய ஊ:
1190051அshமாகmh thவmh பதிmh ேத³ ராஜாநmh ஸுரஸthதம ॥ 119.5।
1190060 ph³ரேமாவாச
1190061 தchch²thவா வசநmh தாஸாmh மேயாkhதா ஓஷதீ⁴த³mh ।
1190062 பதிmh phராphshயத²ஸrhவாச ராஜாநmh phதிவrhத⁴நmh ॥ 119.6।
1190071 ராஜாநதி தchch²thவா தா மா: நrhiµேந ।
1190072 க³nhதvhயmh khவ நேசாkhதா ெகௗ³தmh யாnh மாதர: ॥ 119.7।
1190081 Shடாயாமத² தshயாmh ேவா ராஜா shயாlhேலாகத: ।
1190082 தாச க³thவா iµநிேரShட² Shrhெகௗ³தmh நதீ³mh ॥ 119.8।
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1190090 ஓஷth◌⁴ய ஊ:
1190091 கிmh வாகShயnhப⁴வவrhதிேநா ஜநா ।
1190092 நாநாக⁴ஸŋhகா⁴பி⁴ப⁴வாchச :³கி²தா: ।
1190093 ந சாக³Shயth³ப⁴வதீ ⁴வmh ேசth ।
1190094 Nhேயாத³ேக ெகௗ³த ஶmh⁴காnhேத ॥ 119.9।
1190101 ேகா ேவthதி பா⁴kh³யmh நரேத³ஹபா⁴ஜாmh ।
1190102 மக³தாநாmh ஸதாமதீ⁴ேஶ ।
1190103 ஏஷாmh மஹாபாதகஸŋhக⁴ஹnhth ।
1190104 thவமmhப³ க³ŋhேக³ஸுலபா⁴ ஸைத³வ ॥ 119.10।
1190111 ந ேத வி⁴திmh நiν ேவthதி ேகா ऽபி ।
1190112 thைரேலாkhயவnhth³ேய ஜக³த³mhப³ க³ŋhேக³ ।
1190113 ெகௗ³ஸமாŋhகி³தவிkh³ரேஹா ऽபி ।
1190114 த⁴thேத shமரா: ஶிரஸாபி யththவாmh ॥ 119.11।
1190121 நேமா ऽsh ேத மாதரபீ⁴Shடதா³யிநி ।
1190122 நேமா ऽsh ேத ph³ரமமேய ऽக⁴நாஶிநி ।
1190123 நேமா ऽsh ேத விShiΝபதா³ph³ஜநி:sh’ேத ।
1190124 நேமா ऽsh ேத ஶmh⁴ஜடாவிநி:sh’ேத ॥ 119.12।
1190130 ph³ரேமாவாச
1190131இthேயவmh shவதாஶா கிmh த³தா³thயேவாசத ॥ 119.13।
1190140 ஓஷth◌⁴ய ஊ:
1190141 பதிmh ேத³ ஜக³nhமாதா ராஜாநமதிேதஜஸmh ॥ 119.14।
1190150 ph³ரேமாவாச
1190151 தேதா³வாச நதீ³ க³ŋhகா³ ஓஷதீ⁴shதா இத³mh வச: ॥ 119.15।
1190160 க³ŋhேகா³வாச
1190161அஹmh சாmh’தபாsh ஓஷth◌⁴ேயா மாதேரா ऽmh’தா: ।
1190162 தாth³’ஶmh சாmh’தாthமாநmh பதிmh ேஸாமmh த³தா³ வ: ॥ 119.16।
1190170 ph³ரேமாவாச
1190171 ேத³வாச ’ஷேயா வாkhயmh ேமநிேர ேஸாம ஏவ ச ।
1190172 ஓஷth◌⁴யசாபி தth³வாkhயmh தேதா ஜkh³iµ:shவமாலயmh ॥ 119.17।
1190181 யthர சாrhமெஹௗஷth◌⁴ேயா ராஜாநமmh’தாthமகmh ।
1190182 ேஸாமmh ஸமshதஸnhதாப-பாபஸŋhக⁴நிவாரகmh ॥ 119.18।
1190191 ேஸாமதீrhத²mh  தthkh²யாதmh ேஸாமபாநப²லphரத³mh ।
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1190192 தthர shநாேநந தா³ேநந பிதர:shவrhக³மாphiν: ॥ 119.19।
1190201 ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாnhநிthயmh பேட²th³வா ப⁴khதித:shமேரth ।
1190202 தீ³rhக⁴மாரவாphேநாதி ஸ th த⁴நவாnhப⁴ேவth ॥ 119.20।
1200010 ph³ரேமாவாச
1200011 தா⁴nhயதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவகாமphரத³mh nh’mh ।
1200012ஸுபி⁴mh ேமத³mh mhஸாmh ஸrhவாபth³விநிவாரணmh ॥ 120.1।
1200021 ஓஷth◌⁴ய: ேஸாமராஜாநmh பதிmh phராphய iµதா³nhவிதா: ।
1200022ஊ:ஸrhவshய ேலாகshய க³ŋhகா³யாேசphதmh வச: ॥ 120.2।
1200030 ஓஷth◌⁴ய ஊ:
1200031ைவதி³கீ Nhயகா³தா²shதி யாmh ைவ ேவத³விேதா³ வி:³ ।
1200032 ⁴mh ஸshயவதீmh கசிnhமாதரmh மாth’ஸmhதாmh ॥ 120.3।
1200041 க³ŋhகா³ஸேப ேயா த³th³யாthஸrhவகாமாநவாphiνயாth ।
1200042 ⁴mh ஸshயவதீmh கா³ச ஓஷதீ⁴ச iµதா³nhவித: ॥ 120.4।
1200051 விShiΝph³ரேமஶபாய ேயா த³th³யாth³ப⁴khதிமாnhநர: ।
1200052ஸrhவmh தத³யmh விth³யாthஸrhவகாமாநவாphiνயாth ॥ 120.5।
1200061 ஓஷth◌⁴ய: ேஸாமராஜnhயா: ேஸாமசாphேயாஷதீ⁴பதி: ।
1200062இதி jhஞாthவா ph³ரமவித³ ஓஷதீ⁴rhய: phரதா³shயதி ॥ 120.6।
1200071ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி ph³ரமேலாேக மயேத ।
1200072 தா ஏவ ேஸாமராஜnhயா: phதா: phேரா: ந: ந: ॥ 120.7।
1200080 ஓஷth◌⁴ய ஊ:
1200081 ேயா ऽshமாnhத³தா³தி க³ŋhகா³யாmh தmh ராஜnhபாரயாம ।
1200082 thவiµthதமெசௗஷதீ⁴ஶ thவத³தீ⁴நmh சராசரmh ॥ 120.8।
1200091 ஓஷத⁴ய:ஸmhவத³nhேத ேஸாேமந ஸஹ ராjhஞா ।
1200092 ேயா ऽshமாnhத³தா³தி விphேரph◌⁴யshதmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.9।
1200101 வயmh ச ph³ரமபிNhய: phராணபிNhய ஏவ ச ।
1200102 ேயா ऽshமாnhத³தா³தி விphேரph◌⁴யshதmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.10।
1200111அshமாnhத³தா³தி ேயா நிthயmh ph³ராமேணph◌⁴ேயா தvhரத: ।
1200112 உபாshதிரshதி ஸாshமாகmh தmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.11।
1200121shதா²வரmh ஜŋhக³மmh கிசித³shமாபி⁴rhvhயாph’தmh ஜக³th ।
1200122 ேயா ऽshமாnhத³தா³தி விphேரph◌⁴யshதmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.12।
1200131ஹvhயmh கvhயmh யத³mh’தmh யthகிசி³ப⁴jhயேத ।
1200132 தth³க³யச ேயா த³th³யாthதmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.13।
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1200141இthேயதாmh ைவதி³கீmh கா³தா²mh ய: ஶ ◌்’ேதி shமேரத வா ।
1200142 பட²ேத ப⁴khதிமாபnhநshதmh ராஜnhபாரயாம ॥ 120.14।
1200150 ph³ரேமாவாச
1200151 யthைரஷா ப²தா கா³தா² ேஸாேமந ஸஹ ராjhஞா ।
1200152 க³ŋhகா³தீேர ெசௗஷதீ⁴பி⁴rhதா⁴nhயதீrhத²mh த³chயேத ॥ 120.15।
1200161 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²ெமௗஷth◌⁴யmh ெஸௗmhயேமவ ச ।
1200162அmh’தmh ேவத³கா³த²mh ச மாth’தீrhத²mh தைத²வ ச ॥ 120.16।
1200171 ஏஷு shநாநmh ஜேபா ேஹாேமா தா³நmh ச பிth’தrhபணmh ।
1200172அnhநதா³நmh  ய:rhயாthததா³நnhthயாய கlhபேத ॥ 120.17।
1200181ஷThஶதாதி⁴கஸாஹshரmh தீrhதா²நாmh தீரேயாrhth³வேயா: ।
1200182ஸrhவபாபநிஹnhth’mh ஸrhவஸmhபth³விவrhத⁴நmh ॥ 120.18।
1210010 ph³ரேமாவாச
1210011 வித³rhபா⁴ஸŋhக³மmh Nhயmh ேரவதீஸŋhக³மmh ததா² ।
1210012 தthர யth³vh’thதமாkh²யாshேய யthராணவிேதா³ வி:³ ॥ 121.1।
1210021 ப⁴ரth³வாஜ இதி kh²யாத ’ராthதேபாதி⁴க: ।
1210022 தshய shவஸா ேரவதீதி பா விkh’தshவரா ॥ 121.2।
1210031 தாmh th³’ShThவா விkh’தாmh ph◌⁴ராதா ப⁴ரth³வாஜ: phரதாபவாnh ।
1210032 சிnhதயா பரயா khேதா க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ॥ 121.3।
1210041 கshைம த³th³யாமாmh கnhயாmh shவஸாரmh பீ⁴ஷkh’திmh ।
1210042 ந கசிthphரதிkh³’தி தா³தvhயா ச shவஸா ததா² ॥ 121.4।
1210051அேஹா ⁴யாnhந கshயாபி கnhயா :³ைக²ககாரணmh ।
1210052 மரணmh வேதா ऽphயshய phராணிநsh பேத³ பேத³ ॥ 121.5।
1210061 ஏவmh விmh’ஶதshதshய shவாரேம சாதிேஶாப⁴ேந ।
1210062 th³ரShmh iµநிவர: phராயாth³ப⁴ரth³வாஜmh யதvhரதmh ॥ 121.6।
1210071 th³vhயShடவrhஷ: ஶுப⁴வ: ஶாnhேதா தா³nhேதா ³கர: ।
1210072 நாmhநா கட²இதி kh²யாேதா ப⁴ரth³வாஜmh நநாம ஸ: ॥ 121.7।
1210081 விதி⁴வthjhய தmh விphரmh ப⁴ரth³வாஜ: கட²mh ததா³ ।
1210082 தshயாக³மநகாrhயmh ச பphரchச² ரத:shதி²த: ॥ 121.8।
1210091 கேடா² ऽphயாஹ ப⁴ரth³வாஜmh விth³யாrhth²யஹiµபாக³த: ।
1210092 ததா² ச த³rhஶநாகாŋh யth³khதmh தth³விதீ⁴யதாmh ॥ 121.9।
1210101 ப⁴ரth³வாஜ: கட²mh phராஹ அதீ⁴Shவ யத³பீ⁴phதmh ।
1210102 ராணmh shmh’தேயா ேவதா³ த⁴rhமshதா²நாnhயேநகஶ: ॥ 121.10।
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1210111ஸrhவmh ேவth³ மஹாphராjhஞ சிரmh வத³ மா சிரmh ।
1210112ேநா த⁴rhமநிரேதா ³ஶுஷேண ரத: ।
1210113அபி⁴மாநீ தத⁴ர: ஶிShய: Nhையரவாphயேத ॥ 121.11।
1210120 கட² உவாச
1210121அth◌⁴யாபயshவ ேபா⁴ ph³ரமஶிShயmh மாmh வீதகlhமஷmh ।
1210122 ஶுஷணரதmh ப⁴khதmh நmh ஸthயவாதி³நmh ॥ 121.12।
1210130 ph³ரேமாவாச
1210131 தேத²thkhthவா ப⁴ரth³வாஜ: phராதா³th³விth³யாமேஶஷத: ।
1210132 phராphதவிth³ய: கட:² phேதா ப⁴ரth³வாஜமதா²ph³ரவீth ॥ 121.13।
1210140 கட² உவாச
1210141இchேச²யmh த³mh தா³mh ³ேரா தவ மந:phயாmh ।
1210142 வத³shவ ³rhலப⁴mh வாபி ³ேரா ph◌⁴யmh நேமா ऽsh ேத ॥ 121.14।
1210151 விth³யாmh phராphயாபி ேய ேமாஹாthshவ³ேரா: பாேதாகmh ।
1210152 ந phரயchச²nhதி நிரயmh ேத யாnhthயாசnhth³ரதாரகmh ॥ 121.15।
1210160 ப⁴ரth³வாஜ உவாச
1210161 kh³’ஹாண கnhயாmh விதி⁴வth³பா⁴rhயாmh  மம shவஸாmh ।
1210162அshயாmh phthயா வrhதிதvhயmh யாேசயmh த³மாmh ॥ 121.16।
1210170 கட² உவாச
1210171 ph◌⁴ராth’வththரவchசாபி ஶிShய:shயாth ³ேரா:ஸதா³ ।
1210172³ச பிth’வchச shயாthஸmhப³nhேதா⁴ ऽthர கத²mh ப⁴ேவth ॥ 121.17।
1210180 ப⁴ரth³வாஜ உவாச
1210181 மth³வாkhயmh  ஸthயmh thவmh மமாjhஞா தவ த³ ।
1210182ஸrhவmh shmh’thவா கடா²th³ய thவmh ேரவதீmh ப⁴ர தnhமநா: ॥ 121.18।
1210190 ph³ரேமாவாச
1210191 தேத²thkhthவா ³ேராrhவாkhயாthகேடா² ஜkh³ராஹ பாணிநா ।
1210192 ேரவதீmh விதி⁴வth³த³thதாmh தாmh ஸய கட²shthவத² ॥ 121.19।
1210201 தthைரவ ஜயாமாஸ ேத³ேவஶmh ஶŋhகரmh ததா³ ।
1210202 ேரவthயா பஸmhபththைய ஶிவphthைய ச ேரவதீ ॥ 121.20।
1210211ஸுபா சாஸrhவாŋhகீ³ ந ேபேபயேத ।
1210212அபி⁴ேஷேகாத³கmh தthர ேரவthயா யth³விநி:sh’தmh ॥ 121.21।
1210221ஸாப⁴வthதthர க³ŋhகா³யாmh தshமாthதnhநாமேதா நதீ³ ।
1210222 ேரவதீதி ஸமாkh²யாதா பெஸௗபா⁴kh³யதா³யிநீ ॥ 121.22।
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1210231 நrhத³rhைப⁴ச விவிைத⁴ரபி⁴ேஷகmh சகார ஸ: ।
1210232 Nhயபthவஸmhth³th◌⁴ைய வித³rhபா⁴ தத³⁴nhநதீ³ ॥ 121.23।
1210241 ரth³த⁴யா ஸŋhக³ேம shநாthவா ேரவதீக³ŋhக³ேயாrhநர: ।
1210242ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாேக மயேத ॥ 121.24।
1210251 ததா² வித³rhபா⁴ெகௗ³தmhேயா:ஸŋhக³ேம ரth³த⁴யா iµேந ।
1210252shநாநmh கேராthயெஸௗ யாதி ⁴khதிmh iµkhதிmh ச தthth ॥ 121.25।
1210261 உப⁴ேயாshதீரேயாshதthர தீrhதா²நாmh ஶதiµthதமmh ।
1210262ஸrhவபாபயகரmh ஸrhவth³தி⁴phரதா³யகmh ॥ 121.26।
1220010 ph³ரேமாவாச
1220011 rhணதீrhத²தி kh²யாதmh க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1220012 தthர shநாthவா நேரா ऽjhஞாநாthததா²பி ஶுப⁴மாphiνயாth ॥ 122.1।
1220021 rhணதீrhத²shய மாஹாthmhயmh வrhNhயேத ேகந ஜnhநா ।
1220022shவயmh ஸmhshதீ²யேத யthர சkh ச பிநாகிநா ॥ 122.2।
1220031 ரா த⁴nhவnhதrhநாம கlhபாதா³வாஷ:ஸுத: ।
1220032இShThவா ப³ஹுவிைத⁴rhயjhைஞரவேமத⁴ர:ஸைர: ॥ 122.3।
1220041 த³ththவா தா³நாnhயேநகாநி ⁴khthவா ேபா⁴கா³mhச Shகலாnh ।
1220042 விjhஞாய ேபா⁴க³ைவஷmhயmh பரmh ைவராkh³யமாத: ॥ 122.4।
1220051 கி³ஶ ◌்’ŋhேக³ ऽmh³ேத: ◌⁴ பாேர ததா² க³ŋhகா³நதீ³தேட ।
1220052 ஶிவவிShNhேவாrhkh³’ேஹ வாபி விேஶஷாthNhயஸŋhக³ேம ॥ 122.5।
1220061 தphதmh ஹுதmh ச ஜphதmh ச ஸrhவமயதாmh vhரேஜth ।
1220062 த⁴nhவnhததி jhஞாthவா தthர ேதேப தேபா மஹth ॥ 122.6।
1220071 jhஞாநைவராkh³யஸmhபnhேநா பீ⁴ேமஶசரரய: ।
1220072 தபசகார விலmh க³ŋhகா³ஸாக³ரஸŋhக³ேம ॥ 122.7।
1220081 ரா ச நிkh’ேதா ராjhஞா ரணmh thவா மஹாஸுர: ।
1220082ஸஹshரேமகmh வrhஷாmh ஸiµth³ரmh phராவிஶth³ப⁴யாth ॥ 122.8।
1220091 த⁴nhவnhதெரௗ வநmh phராphேத ராjhயmh phராphேத  தthஸுேத ।
1220092 விராக³mh ச க³ேத ராjhஞி தத: phராயாத³தா²rhணவாth ॥ 122.9।
1220101 தபshயnhதmh தேமா நாம ப³லவாநஸுேரா iµேந ।
1220102 க³ŋhகா³தீரmh ஸமாthய ராஜா த⁴nhவnhதrhயத: ॥ 122.10।
1220111 ஜபேஹாமரேதா நிthயmh ph³ரமjhஞாநபராயண: ।
1220112 தmh mh நாஶயாதி தம: phராயாத³தா²rhணவாth ॥ 122.11।
1220121 நாஶிேதா ப³ஹுேஶா ऽேநந ராjhஞா ப³லவதா thவஹmh ।
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1220122 தmh mh நாஶயாதி தம: phராயாத³தா²rhணவாth ॥ 122.12।
1220131 மாயயா phரமதா³பmh kh’thவா ராஜாநமph◌⁴யகா³th ।
1220132 nh’thயகீ³தவதீ ஸுph◌⁴rhஹஸnhதீ சாத³rhஶநா ॥ 122.13।
1220141 தாmh th³’ShThவா சாஸrhவாŋhகீ³mh ப³ஹுகாலmh நயாnhவிதாmh ।
1220142 ஶாnhதாமiνvhரதாmh ப⁴khதாmh kh’பயா சாph³ரவீnhnh’ப: ॥ 122.14।
1220150 nh’ப உவாச
1220151 கா thவmh கshய ேஹேதாrhவா வrhதேஸ க³ஹேந வேந ।
1220152 கmh th³’ShThவா ஹrhஷவ thவmh வத³ கlhயாணி ph’chச²ேத ॥ 122.15।
1220160 ph³ரேமாவாச
1220161 phரமதா³ சாபி தth³வாkhயmh thவா ராஜாநமph³ரவீth ॥ 122.16।
1220170 phரமேதா³வாச
1220171 thவயி திShட²தி ேகா ேலாேக ேஹrhஹrhஷshய ேம ப⁴ேவth ।
1220172 அஹnhth³ரshய யா லshthவாmh th³’ShThவா காமஸmhph◌⁴’தmh ॥
122.17।
1220181ஹrhஷாchசரா ரேதா ராஜmhshதவ ந: ந: ।
1220182அக³NhயNhயவிரஹாத³ஹmh ஸrhவshய ³rhலபா⁴ ॥ 122.18।
1220190 ph³ரேமாவாச
1220191 ஏதth³வேசா நிஶmhயாஶு தபshthயkhthவா ஸு³Shகரmh ।
1220192 தாேமவ மநஸா th◌⁴யாயmhshதnhநிShட²shதthபராயண: ॥ 122.19।
1220201 தேத³கஶரே ராஜா ப³⁴வ ஸ யதா³ தம: ।
1220202அnhதrhதா⁴நmh க³ேதா ph³ரமnhநாஶயிthவா தேபா ph³’ஹth ॥ 122.20।
1220211 ஏதshnhநnhதேர ऽஹmh ைவ வராnhதா³mh ஸமph◌⁴யகா³mh ।
1220212 தmh th³’ShThவா விவ⁴தmh தேபாph◌⁴ரShடmh யதா² mh’தmh ॥ 122.21।
1220221 தமாவாshயாத² விவிைத⁴rhேஹபி⁴rhnh’பஸthதமmh ।
1220222 தவ ஶthshதேமா நாம kh’thவா தாmh தபஸchதிmh ॥ 122.22।
1220231 சதாrhேதா² க³ேதா ராஜnhந thவmh ேஶாசிமrhஹ ।
1220232ஆநnhத³யnhதி phரமதா³shதாபயnhதி ச மாநவmh ॥ 122.23।
1220241ஸrhவா ஏவ விேஶேஷண கிiµ மாயாமயீ  ஸா ।
1220242 தத: kh’தாஜ ராஜா மாமாஹ விக³தph◌⁴ரம: ॥ 122.24।
1220250 ராேஜாவாச
1220251 கிmh கேரா கத²mh ph³ரமmhshதபஸ: பாரமாphiνயாmh ॥ 122.25।
1220260 ph³ரேமாவாச
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1220261 ததshதshேயாthதரmh phராதா³mh ேத³வேத³வmh ஜநாrhத³நmh ।
1220262sh ஸrhவphரயthேநந தத:th³தி⁴மவாphshய ॥ 122.26।
1220271ஸ யேஶஷஜக³thshரShடா ேவத³ேவth³ய: ராதந: ।
1220272ஸrhவாrhத²th³தி⁴த:³ mhஸாmh நாnhேயா ऽshதி ⁴வநthரேய ॥ 122.27।
1220281ஸ ஜகா³ம நக³ேரShட²mh மவnhதmh nh’ேபாthதம: ।
1220282 kh’தாஜேடா ⁴thவா விShiΝmh Shடாவ ப⁴khதித: ॥ 122.28।
1220290 த⁴nhவnhதவாச
1220291 ஜய விShே ஜயாசிnhthய ஜய Shே ஜயாchத ।
1220292 ஜய ேகா³பால லஶ ஜய kh’Shண ஜக³nhமய ॥ 122.29।
1220301 ஜய ⁴தபேத நாத² ஜய பnhநக³ஶாயிேந ।
1220302 ஜய ஸrhவக³ ேகா³விnhத³ ஜய விவkh’ேத நம: ॥ 122.30।
1220311 ஜய விவ⁴ேஜ ேத³வ ஜய விவth◌⁴’ேத நம: ।
1220312 ஜேயஶ ஸத³ஸththவmh ைவ ஜய மாத⁴வ த⁴rhேண ॥ 122.31।
1220321 ஜய காமத³ காம thவmh ஜய ராம ³rhணவ ।
1220322 ஜய Shத³ Shஶ ஜய கlhயாணதா³யிேந ॥ 122.32।
1220331 ஜய ⁴தப ⁴ேதஶ ஜய மாநவிதா⁴யிேந ।
1220332 ஜய கrhமத³ கrhம thவmh ஜய பீதாmhப³ரchச²த³ ॥ 122.33।
1220341 ஜய ஸrhேவஶ ஸrhவshthவmh ஜய மŋhக³ளபிேண ।
1220342 ஜய ஸththவாதி⁴நாதா²ய ஜய ேவத³விேத³ நம: ॥ 122.34।
1220351 ஜய ஜnhமத³ ஜnhshத² பரமாthமnhநேமா ऽsh ேத ।
1220352 ஜய iµkhதித³iµkhதிshthவmh ஜய ⁴khதித³ ேகஶவ ॥ 122.35।
1220361 ஜய ேலாகத³ ேலாேகஶ ஜய பாபவிநாஶந ।
1220362 ஜய வthஸல ப⁴khதாநாmh ஜய சkhரth◌⁴’ேத நம: ॥ 122.36।
1220371 ஜய மாநத³ மாநshthவmh ஜய ேலாகநமshkh’த ।
1220372 ஜய த⁴rhமத³ த⁴rhமshthவmh ஜய ஸmhஸாரபாரக³ ॥ 122.37।
1220381 ஜய அnhநத³அnhநmh thவmh ஜய வாசshபேத நம: ।
1220382 ஜய ஶkhதித³ ஶkhதிshthவmh ஜய ைஜthரவரphரத³ ॥ 122.38।
1220391 ஜய யjhஞத³ யjhஞshthவmh ஜய பth³மத³ேலண ।
1220392 ஜய தா³நத³ தா³நmh thவmh ஜய ைகடப⁴ஸூத³ந ॥ 122.39।
1220401 ஜய கீrhதித³ கீrhதிshthவmh ஜய rhதித³rhதிth◌⁴’kh ।
1220402 ஜய ெஸௗkh²யத³ ெஸௗkh²யாthமஜய பாவநபாவந ॥ 122.40।
1220411 ஜய ஶாnhதித³ ஶாnhதிshthவmh ஜய ஶŋhகரஸmhப⁴வ ।
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1220412 ஜய பாநத³ பாநshthவmh ஜய jhேயாதி:shவபிேண ॥ 122.41।
1220421 ஜய வாமந விthேதஶ ஜய ⁴மபதாகிேந ।
1220422 ஜய ஸrhவshய ஜக³ேதா தா³th’rhேத நேமா ऽsh ேத ॥ 122.42।
1220431 thவேமவ ேலாகthரயவrhதிவ- ।
1220432 நிகாயஸŋhkhேலஶவிநாஶத³ ।
1220433Nhட³கா kh’பாநிேத⁴ thவmh ।
1220434 நிேத⁴ பாணிmh மம rhth◌⁴நி விShே ॥ 122.43।
1220440 ph³ரேமாவாச
1220441 ஏவmh shவnhதmh ப⁴க³வாஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
1220442 வேரண chச²nhத³யாமாஸ ஸrhவகாமஸmh’th³தி⁴த:³ ॥ 122.44।
1220451 த⁴nhவnhத: phதமநா வரதா³ேநந சkhண: ।
1220452 வரதா³நாய ேத³ேவஶmh ேகா³விnhத³mh ஸmhshதி²தmh ர: ॥ 122.45।
1220461 தமாஹ nh’பதி: phரவ:ஸுரராjhயmh மேமphதmh ।
1220462 தchச த³thதmh thவயா விShே phராphேதா ऽsh kh’தkh’thயதாmh ॥
122.46।
1220471shத:ஸmhேதா விShiΝshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ।
1220472 தைத²வ thத³ேஶஶthவமவாப nh’பதி: khரமாth ॥ 122.47।
1220481 phராக³rhதாேநககrhம-பபாகவஶாthதத: ।
1220482 th:kh’thேவா நாஶமக³மthஸஹshரா:shவகாthபதா³th ॥ 122.48।
1220491 நஹுஷாth³vh’thரஹthயாயா:nh⁴ேஸநவதா⁴thதத: ।
1220492அஹlhயாயாmh ச க³மநாth³ேயந ேகந ச ேஹநா ॥ 122.49।
1220501shமாரmh shமாரmh தthததி³nhth³ரசிnhதாஸnhதாப³rhமநா: ।
1220502 தத:ஸுரபதி: phராஹ வாசshபதித³mh வச: ॥ 122.50।
1220510இnhth³ர உவாச
1220511 ேஹநா ேகந வாகீ³ஶ ph◌⁴ரShடராjhேயா ப⁴வாmhயஹmh ।
1220512 மth◌⁴ேய மth◌⁴ேய பத³ph◌⁴ரmhஶாth³வரmh நி:கதா nh’mh ॥ 122.51।
1220521 க³ஹநாmh கrhமmh வ-க³திmh ேகா ேவthதி தththவத: ।
1220522 ரஹshயmh ஸrhவபா⁴வாநாmh jhஞாmh நாnhய: phரக³lhப⁴ேத ॥ 122.52।
1220530 ph³ரேமாவாச
1220531 ph³’ஹshபதிrhஹmh phராஹ ph³ரமாணmh ph’chச² க³chச² தmh ।
1220532ஸ  ஜாநாதி யth³⁴தmh ப⁴விShயchசாபி வrhதநmh ॥ 122.53।
1220541ஸ  வயதி ேயேநத³mh ஜாதmh தchச மஹாமேத ।
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1220542 தாவாக³thய மஹாphராjhெஞௗ நமshkh’thய மமாnhதிகmh ।
1220543 kh’தாஜேடா ⁴thவா மாசத³mh வச: ॥ 122.54।
1220550இnhth³ரph³’ஹshபதீ ஊச:

1220551 ப⁴க³வnhேகந ேதா³ேஷண ஶசீப⁴rhதா உதா³ரதீ:◌⁴ ।
1220552 ராjhயாthphரph◌⁴ரயேத நாத²ஸmhஶயmh ேச²thமrhஹ ॥ 122.55।
1220560 ph³ரேமாவாச
1220561 ததா³ஹமph³ரவmh ph³ரமmhசிரmh th◌⁴யாthவா ph³’ஹshபதிmh ।
1220562 க²Nhட³த⁴rhமாkh²யேதா³ேஷண ேதந ராjhயபதா³chchத: ॥ 122.56।
1220571 ேத³ஶகாலாதி³ேதா³ேஷண ரth³தா⁴மnhthரவிபrhயயாth ।
1220572 யதா²வth³த³தா³நாத³ஸth³th³ரvhயphரதா³நத: ॥ 122.57।
1220581 ேத³வ⁴ேத³வதாவjhஞா-பாதகாchச விேஶஷத: ।
1220582 யthக²Nhட³thவmh shவத⁴rhமshய ேத³நாiµபஜாயேத ॥ 122.58।
1220591 ேதநாதிமாநஸshதாப: பத³ஹாநிச ³shthயஜா ।
1220592 kh’ேதா ऽபி த⁴rhேமா ऽநிShடாய ஜாயேத ுph³த⁴ேசதஸா ॥ 122.59।
1220601 காrhயshய ந ப⁴ேவthth³th◌⁴ைய தshமாத³vhயாலாய ச ।
1220602அஸmhrhேண shவத⁴rhேம  கிமநிShடmh ந ஜாயேத ॥ 122.60।
1220611 தாph◌⁴யாmh யthrhவvh’thதாnhதmh தத³phkhதmh மயாநக⁴ ।
1220612ஆஷsh ஸுத:மாnhத⁴nhவnhததா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 122.61।
1220621 தமஸா ச kh’தmh விkh◌⁴நmh விShiΝநா தchச நாஶிதmh ।
1220622 rhவஜnhமஸு vh’thதாnhதthயாதி³ பகீrhதிதmh ॥ 122.62।
1220631 தchch²thவா விshெதௗ ேசாெபௗ⁴ மாேமவ நச: ॥ 122.63।
1220640இnhth³ரph³’ஹshபதீ ஊச:

1220641 தth³ேதா³ஷphரதிப³nhத⁴sh ேகந shயாthஸுரஸthதம ॥ 122.64।
1220650 ph³ரேமாவாச
1220651 நrhth◌⁴யாthவா தாவவத³mh யதாmh ேதா³ஷகாரகmh ।
1220652 காரணmh ஸrhவth³தீ⁴நாmh :³க²ஸmhஸாரதாரணmh ॥ 122.65।
1220661 ஶரணmh தphதசிthதாநாmh நிrhவாணmh வதாமபி ।
1220662 க³thவா  ெகௗ³தmh ேத³வீmh shேயதாmh ஹஶŋhகெரௗ ॥ 122.66।
1220671 ேநாபாேயா ऽnhேயா ऽshதி ஸmhஶுth³th◌⁴ைய ெதௗ தாmh thவா ஜக³ththரேய
।
1220672 தைத³வ ஜkh³மெபௗ⁴ ெகௗ³தmh iµநிஸthதம ।
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1220673 shநாெதௗ kh’தெணௗ ேசாெபௗ⁴ ேத³ெவௗ Shவrhiµதா³ ॥
122.67।
1220680இnhth³ர உவாச
1220681 நேமா மthshயாய rhமாய வராஹாய நேமா நம: ।
1220682 நரmhஹாய ேத³வாய வாமநாய நேமா நம: ॥ 122.68।
1220691 நேமா ऽsh ஹயபாய thவிkhரம நேமா ऽsh ேத ।
1220692 நேமா ऽsh ³th³த⁴பாய ராமபாய கlhகிேந ॥ 122.69।
1220701அநnhதாயாchதாேயஶ ஜாமத³kh³nhயாய ேத நம: ।
1220702 வேணnhth³ரshவபாய யமபாய ேத நம: ॥ 122.70।
1220711 பரேமஶாய ேத³வாய நமshthைரேலாkhயபிேண ।
1220712 பி³ph◌⁴ரthஸரshவதீmh வkhthேர ஸrhவjhேஞா ऽ நேமா ऽsh ேத ॥ 122.71।
1220721லவாநshயேதா லmh பி³ph◌⁴ரth³வ சாநக⁴ ।
1220722 ப³ஹுபா³ஹூபாத³shthவmh ப³ஹுகrhஶீrhஷக: ।
1220723 thவாேமவ ஸுகி²நmh phராphய ப³ஹவ:ஸுகி²ேநா ऽப⁴வnh ॥ 122.72।
1220731 தாவnhநி:கதா mhஸாmh மாnhயmh ைத³nhயேமவ வா ।
1220732 யாவnhந யாnhதி ஶரணmh ஹேர thவாmh கrhணவmh ॥ 122.73।
1220740 ph³’ஹshபதிவாச
1220741ஸூமmh பரmh ேஜாதிரநnhதபmh ।
1220742 ஓŋhகாரமாthரmh phரkh’ேத: பரmh யth ।
1220743 சிth³பமாநnhத³மயmh ஸமshதmh ।
1220744 ஏவmh வத³nhதீஶ iµiµவshthவாmh ॥ 122.74।
1220751ஆராத⁴யnhthயthர ப⁴வnhதஶmh ।
1220752 மஹாமைக:² பசபி⁴ரphயகாமா: ।
1220753ஸmhஸாரnhேதா: ◌⁴ பரமாphதகாமா ।
1220754 விஶnhதி தி³vhயmh ⁴வநmh வshேத ॥ 122.75।
1220761ஸrhேவஷு ஸththேவஷு ஸமthவ³th³th◌⁴யா ।
1220762ஸmhவீய ஷThஸூrhஷு ஶாnhதபா⁴வா: ।
1220763 jhஞாேநந ேத கrhமப²லாநி thவா ।
1220764 th◌⁴யாேநந ேத thவாmh phரவிஶnhதி ஶmhேபா⁴ ॥ 122.76।
1220771 ந ஜாதித⁴rhமாணி ந ேவத³ஶாshthரmh ।
1220772 ந th◌⁴யாநேயாேகா³ ந ஸமாதி⁴த⁴rhம: ।
1220773 th³ரmh ஶிவmh ஶŋhகரmh ஶாnhதிசிthதmh ।
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1220774 ப⁴khthயா ேத³வmh ேஸாமமஹmh நமshேய ॥ 122.77।
1220781rhேகா² ऽபி ஶmhேபா⁴ தவ பாத³ப⁴khthயா ।
1220782ஸமாphiνயாnhiµkhதிமயீmh தiνmh ேத ।
1220783 jhஞாேநஷு யjhேஞஷு தப:ஸு ைசவ ।
1220784 th◌⁴யாேநஷு ேஹாேமஷு மஹாப²ேலஷு ॥ 122.78।
1220791ஸmhபnhநேமதthப²லiµthதமmh யth ।
1220792 ேஸாேமவேர ப⁴khதிரஹrhநிஶmh யth ।
1220793ஸrhவshய வshய ஸதா³ phயshய ।
1220794 ப²லshய th³’Shடshய ததா² தshய ॥ 122.79।
1220801shவrhக³shய ேமாshய ஜக³nhநிவாஸ ।
1220802 ேஸாபாநபŋhkhதிshதவ ப⁴khதிேரஷா ।
1220803 thவthபாத³ஸmhphராphதிப²லாphதேய  ।
1220804 ேஸாபாநபŋhkhதிmh ந வத³nhதி தீ⁴ரா: ॥ 122.80।
1220811 தshமாth³த³யாேலா மம ப⁴khதிரsh ।
1220812ைநவாshthபாயshதவ பேஸவா ।
1220813ஆthயமாேலாkhய மஹththவஶ ।
1220814 பாேபஷு சாshமாஸு  phரஸாத³mh ॥ 122.81।
1220821sh²லmh ச ஸூமmh thவமநாதி³ நிthயmh ।
1220822 பிதா ச மாதா யத³ஸchச ஸchச ।
1220823 ஏவmh shேதா ய: திபி: ◌⁴ ராணrh ।
1220824 நமா ேஸாேமவரஶிதாரmh ॥ 122.82।
1220830 ph³ரேமாவாச
1220831 தத: phெதௗ ஹஹராசshthத³ேஶவெரௗ ॥ 122.83।
1220840ஹஹராச:

1220841 vhயதாmh யnhமேநாபீ⁴Shடmh யth³வரmh சாதி³rhலப⁴mh ॥ 122.84।
1220850 ph³ரேமாவாச
1220851இnhth³ர: phராஹ ஸுேரஶாநmh மth³ராjhயmh  ந: ந: ।
1220852 ஜாயேத ph◌⁴ரயேத ைசவ தthபாபiµபஶாmhயதாmh ॥ 122.85।
1220861 யதா²shதி²ேரா ऽஹmh ராjhேய shயாmh ஸrhவmh shயாnhநிசலmh மம ।
1220862ஸுphெதௗ யதி³ ேத³ேவெஶௗ ஸrhவmh shயாnhநிசலmh ஸதா³ ॥ 122.86।
1220871 தேத²தி ஹவாkhயmh தாவபி⁴நnhth³ேயத³ச: ।
1220872 பரmh phரஸாத³மாபnhெநௗ தாவாேலாkhய shதாநெநௗ ॥ 122.87।
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1220881 நிரபாயநிராதா⁴ர-நிrhவிகாரshவபிெணௗ ।
1220882 ஶரNhெயௗ ஸrhவேலாகாநாmh ⁴khதிiµkhதிphரதா³ெபௗ⁴ ॥ 122.88।
1220890ஹஹராச:

1220891 thைத³வthயmh மஹாதீrhத²mh ெகௗ³த வாசி²தphரதா³ ।
1220892 தshயாமேநந மnhthேரண தாmh shநாநமாத³ராth ॥ 122.89।
1220901அபி⁴ேஷகmh மேஹnhth³ரshய மŋhக³ளாய ph³’ஹshபதி: ।
1220902 கேரா ஸmhshமரnhநாவாmh ஸmhபதா³mh shைத²rhயth³த⁴ேய ॥ 122.90।
1220911இஹ ஜnhமநி rhவshnhயthகிசிthஸுkh’தmh kh’தmh ।
1220912 தthஸrhவmh rhணதாேம ேகா³தா³வ நேமா ऽsh ேத ॥ 122.91।
1220921 ஏவmh shmh’thவா  ய: கசிth³ெகௗ³தmhயாmh shநாநமாசேரth ।
1220922ஆவாph◌⁴யாmh  phரஸாேத³ந த⁴rhம:ஸmhrhணதாயாth ।
1220923 rhவஜnhமkh’தாth³ேதா³ஷாthஸ iµkhத: Nhயவாnhப⁴ேவth ॥ 122.92।
1220930 ph³ரேமாவாச
1220931 தேத²தி சkhர: phெதௗ ஸுேரnhth³ரதி⁴ஷெணௗ தத: ।
1220932 மஹாபி⁴ேஷகnhth³ரshய சகார th³ஸதா³mh ³: ॥ 122.93।
1220941 ேதநா⁴th³யா நதீ³ Nhயா மŋhக³ேளthதி³தா  ஸா ।
1220942 தயா ச ஸŋhக³ம: Nhேயா க³ŋhகா³யா: ஶுப⁴த³shthவெஸௗ ॥ 122.94।
1220951இnhth³ேரண ஸmhshேதா விShiΝ: phரthயோ ऽ⁴jhஜக³nhமய: ।
1220952 thேலாகஸmhதாmh ஶkhேரா ⁴mh ேலேப⁴ ஜக³thபேத: ॥ 122.95।
1220961 தnhநாmhநா சாபி விkh²யாேதா ேகா³விnhத³இதி தthர ச ।
1220962 thேலாகஸmhதா லph³தா⁴ ேதந ெகௗ³rhவjhரதா⁴ ॥ 122.96।
1220971 த³thதா ச ஹ தthர ேகா³விnhத³shதத³⁴th³த⁴: ।
1220972 thைரேலாkhயராjhயmh யthphராphதmh ஹ ச ஹேரrhiµேந ॥ 122.97।
1220981 நிசலmh ேயந ஸஜாதmh ேத³வேத³வாnhமேஹவராth ।
1220982 ph³’ஹshபதிrhேத³வ³rhயthராshெதௗnhமேஹவரmh ॥ 122.98।
1220991 ராjhயshய shதி²ரபா⁴வாய ேத³ேவnhth³ரshய மஹாthமந: ।
1220992th³ேத⁴வரshதthர ேத³ேவா ŋhக³mh  thத³ஶாrhசிதmh ॥ 122.99।
1221001 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ேகா³விnhத³தி விதmh ।
1221002 மŋhக³ளாஸŋhக³மmh ைசவ rhணதீrhத²mh தத: பரmh ॥ 122.100।
1221011இnhth³ரதீrhத²தி kh²யாதmh பா³rhஹshபthயmh ச விதmh ।
1221012 யthர th³ேத⁴வேரா ேத³ேவா விShiΝrhேகா³விnhத³ ஏவ ச ॥ 122.101।
1221021 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச யthகிசிthஸுkh’தாrhஜநmh ।
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1221022ஸrhவmh தத³யmh விth³யாthபிth’மதிவlhலப⁴mh ॥ 122.102।
1221031 ஶ ◌்’ேதி யசாபி பேட²th³யச shமரதி நிthயஶ: ।
1221032 தshய தீrhத²shய மாஹாthmhயmh ph◌⁴ரShடராjhயphரதா³யகmh ॥ 122.103।
1221041ஸphதthmhஶthஸஹshராணி தீrhதா²நாmh தீரேயாrhth³வேயா: ।
1221042 உப⁴ேயாrhiµநிஶாrh³ல ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிநாmh ॥ 122.104।
1221051 ந rhணதீrhத²ஸth³’ஶmh தீrhத²மshதி மஹாப²லmh ।
1221052 நிShப²லmh தshய ஜnhமாதி³ ேயா ந ேஸேவத தnhநர: ॥ 122.105।
1230010 ph³ரேமாவாச
1230011 ராமதீrhத²தி kh²யாதmh ph◌⁴ணஹthயாவிநாஶநmh ।
1230012 தshய ரவணமாthேரண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 123.1।
1230021இவாவmhஶphரப⁴வ:thேயா ேலாகவித: ।
1230022 ப³லவாnhமதிமாஶூேரா யதா² ஶkhர: ரnhத³ர: ॥ 123.2।
1230031 பிth’ைபதாமஹmh ராjhயmh rhவnhநாshேத யதா² ப³: ।
1230032 தshய திshேரா மShய:sh ராjhேஞா த³ஶரத²shய  ॥ 123.3।
1230041 ெகௗஶlhயா ச ஸுthரா ச ைகேகயீ ச மஹாமேத ।
1230042 ஏதா:நா:ஸுப⁴கா³பலணஸmhதா: ॥ 123.4।
1230051 தshnhராஜநி ராjhேய  shதி²ேத ऽேயாth◌⁴யாபெதௗ iµேந ।
1230052 வShேட² ph³ரமவிchch²ேரShேட² ேராத⁴ விேஶஷத: ॥ 123.5।
1230061 ந ச vhயாதி⁴rhந ³rhபி⁴mh ந சாvh’Shrhந சாத⁴ய: ।
1230062 ph³ரமthரவிஶாmh நிthயmh ஶூth³ராmh ச விேஶஷத: ॥ 123.6।
1230071ஆரமாmh  ஸrhேவஷாமாநnhேதா³ ऽ⁴thph’த²khph’த²kh ।
1230072 தshஶாஸதி ராேஜnhth³ர இவாmh ேலாth³வேஹ ॥ 123.7।
1230081 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh  ராjhயாrhேத² விkh³ரேஹா ऽப⁴வth ।
1230082 khவாபி தthர ஜயmh phராrhேத³வா: khவாபி தேத²தேர ॥ 123.8।
1230091 ஏவmh phரவrhதமாேந  thைரேலாkhயமதிபீ³தmh ।
1230092அ⁴nhநாரத³ தthராஹமவத³mh ைத³thயதா³நவாnh ॥ 123.9।
1230101 ேத³வாmhசாபி விேஶேஷண ந kh’தmh ைதrhமதீ³தmh ।
1230102 நச ஸŋhக³ரshேதஷாmh ப³⁴வ ஸுமஹாnhத:² ॥ 123.10।
1230111 விShiΝmh க³thவா ஸுரா: phேராshதேத²ஶாநmh ஜக³nhமயmh ।
1230112 தாசெபௗ⁴ ேத³வாநஸுராnhைத³thயதா³நவாnh ॥ 123.11।
1230121 தபஸா ப³ேநா யாnh ந:rhவnh ஸŋhக³ரmh ।
1230122 தேத²thயாஹுrhய:ஸrhேவ தபேஸ நியதvhரதா: ॥ 123.12।
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1230131 யsh ராஸாnhேத³வா: நshேத மthஸராnhவிதா: ।
1230132 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச ஸŋhக³ேரா ऽ⁴thஸுதா³ண: ॥ 123.13।
1230141 ந தthர ேத³வா ேஜதாேரா ைநவ ைத³thயாச தா³நவா: ।
1230142ஸmhேக³ வrhதமாேந  வா³வாசாஶணீ ॥ 123.14।
1230150ஆகாஶவா³வாச
1230151 ேயஷாmh த³ஶரேதா² ராஜா ேத ேஜதாேரா ந ேசதேர ॥ 123.15।
1230160 ph³ரேமாவாச
1230161இதி thவா ஜயாேயாெபௗ⁴ ஜkh³மrhேத³வதா³நெவௗ ।
1230162 தthர வாshthவரnhphராphேதா ராஜாநமவத³thததா³ ॥ 123.16।
1230170 வாவாச
1230171ஆக³nhதvhயmh thவயா ராஜnhேத³வதா³நவஸŋhக³ேர ।
1230172 யthர ராஜா த³ஶரேதா² ஜயshதthேரதி விதmh ॥ 123.17।
1230181 தshமாththவmh ேத³வபே shயா ப⁴ேவrhஜயிந:ஸுரா: ॥ 123.18।
1230190 ph³ரேமாவாச
1230191 தth³வாவசநmh thவா ராஜா த³ஶரேதா² nh’ப: ।
1230192ஆக³mhயேத மயா ஸthயmh க³chச² வாேயா யதா²ஸுக²mh ॥ 123.19।
1230201 க³ேத வாெயௗ ததா³ைத³thயா ஆஜkh³iµrh⁴பதிmh phரதி ।
1230202 ேத ऽphrhப⁴க³வnhநshமth-ஸாஹாyhயmh கrhமrhஹ ॥ 123.20।
1230211 ராஜnhத³ஶரத²மnhவிஜயshthவயி ஸmhshதி²த: ।
1230212 தshமாththவmh ைவ ைத³thயபேத:ஸாஹாyhயmh கrhமrhஹ ॥ 123.21।
1230221 தத: phேராவாச nh’பதிrhவாநா phராrhதி²த: ரா ।
1230222 phரதிjhஞாதmh மயா தchச யாnh ைத³thயாச தா³நவா: ॥ 123.22।
1230231ஸ  ராஜா ததா² சkhேர க³thவா ைசவ thவிShடபmh ।
1230232 th³த⁴mh சkhேர ததா²ைத³thையrhதா³நைவ:ஸஹ ராைஸ: ॥ 123.23।
1230241 பயthஸு ேத³வஸŋhேக⁴ஷு நiµேசrhph◌⁴ராதரshததா³ ।
1230242 விவி⁴rhநிஶிைதrhபா³ணரதா²mh nh’பேதshததா² ॥ 123.24।
1230251 பி⁴nhநாmh தmh ரத²mh ராஜா ந ஜாநாதி ஸ ஸmhph◌⁴ரமாth ।
1230252 ராஜாnhதிேக shதி²தா ஸுph◌⁴:ைகேகyhயாjhஞாயி நாரத³ ॥ 123.25।
1230261 ந jhஞாபிதmh தயா ராjhேஞ shவயமாேலாkhய ஸுvhரதா ।
1230262 ப⁴kh³நமmh ஸமாலய சkhேர ஹshதmh ததா³shவகmh ॥ 123.26।
1230271அவnhiµநிஶாrh³ல தேத³தnhமஹத³th³⁴தmh ।
1230272 ரேத²ந ரதி²நாmh ேரShட²shதயா த³thதகேரண ச ॥ 123.27।
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1230281தவாnhைத³thயத³iνஜாnhேத³ைவ: phராphய வராnhப³ஹூnh ।
1230282 தேதா ேத³ைவரiνjhஞாதshthவேயாth◌⁴யாmh நரph◌⁴யகா³th ॥ 123.28।
1230291ஸ  மth◌⁴ேய மஹாராேஜா மாrhேக³ வீய ததா³ phயாmh ।
1230292ைகேகyhயா: கrhம தth³th³’ShThவா விshமயmh பரமmh க³த: ॥ 123.29।
1230301 ததshதshைய வராnhphராதா³ththmhsh நாரத³ஸா அபி ।
1230302அiνமாnhய nh’பphேராkhதmh ைகேகயீ வாkhயமph³ரவீth ॥ 123.30।
1230310ைகேகyhவாச
1230311 thவயி திShட²nh ராேஜnhth³ர thவயா த³thதா வரா அ ॥ 123.31।
1230320 ph³ரேமாவாச
1230321 வி⁴ஷநி ராேஜnhth³ேரா த³ththவா ஸ phயயா ஸஹ ।
1230322 ரேத²ந விஜயீ ராஜா யெயௗ shவநக³ரmh ஸுகீ² ॥ 123.32।
1230331 ேயாதாmh கிமேத³யmh  phயாiµசிதாக³ேம ।
1230332ஸ கதா³சிth³த³ஶரேதா² mh’க³யாஶீபி⁴rhvh’த: ॥ 123.33।
1230341அடnhநரNhேய ஶrhவrhயாmh வாப³nhத⁴மதா²கேராth ।
1230342ஸphதvhயஸநேநந ப⁴விதvhயmh  ⁴⁴ஜா ॥ 123.34।
1230351இதி ஜாநnhநபி ச தchசகார  விேத⁴rhவஶாth ।
1230352 க³rhதmh phரவிய பாநாrhத²மாக³தாnhநிஶிைத: ஶைர: ॥ 123.35।
1230361 mh’கா³nhஹnhதி மஹாபா³ஹு: ஶ ◌்’iΝ காலவிபrhயயmh ।
1230362 க³rhதmh phரவிShேட nh’பெதௗ தshnhேநவ நேகா³thதேம ॥ 123.36।
1230371 vh’th³ேதா⁴ ைவரவே நாம ந ஶ ◌்’ேதி ந பயதி ।
1230372 தshய பா⁴rhயா ததா²⁴தா தாவph³தாmh ததா³ஸுதmh ॥ 123.37।
1230380 மாதாபிதராச:

1230381ஆவாmh th’ஷாrhெதௗ ராthச kh’Sh சாபி phரவrhதேத ।
1230382 vh’th³தா⁴நாmh விதmh kh’thshநmh பா³லshthவம thரக ॥ 123.38।
1230391அnhதா⁴நாmh ப³தி⁴ராmh ச vh’th³தா⁴நாmh தி⁴khச விதmh ।
1230392 ஜராஜrhஜரேத³ஹாநாmh தி⁴kh³தி⁴khthரக விதmh ॥ 123.39।
1230401 தாவthmhபி⁴rhவிதvhயmh யாவlhலrhth³’ட⁴mh வ: ।
1230402 யாவதா³jhஞாphரதிஹதா தீrhதா²தா³வnhயதா² mh’தி: ॥ 123.40।
1230410 ph³ரேமாவாச
1230411இthேயதth³வசநmh thவா vh’th³த⁴ேயாrh³வthஸல: ।
1230412 thர: phேராவாச தth³:³க²mh கி³ரா ம⁴ரயா ஹரnh ॥ 123.41।
1230420 thர உவாச
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1230421 மயி வதி கிmh நாம வேயாrh:³க²th³’ஶmh ।
1230422 ந ஹரthயாthமஜ: பிthேராrhயசthைரrhமேநாஜmh ॥ 123.42।
1230431 ேதந கிmh தiνேஜேநஹ ேலாth³ேவக³விதா⁴யிநா ॥ 123.43।
1230440 ph³ரேமாவாச
1230441இthkhthவா பிதெரௗ நthவா தாவாவாshய மஹாமநா: ।
1230442 தshகnhேத⁴ ஸமாேராphய vh’th³ெதௗ⁴ ச பிதெரௗ ததா³ ॥ 123.44।
1230451ஹshேத kh³’thவா கலஶmh ஜகா³ம ’thரக: ।
1230452ஸ ’rhந  ராஜாநmh ஜாநாதி nh’பதிrhth³விஜmh ॥ 123.45।
1230461 உெபௗ⁴ ஸரப⁴ெஸௗ தthர th³விேஜா வா ஸமாவிஶth ।
1230462ஸthவரmh கலேஶ nhph³ேஜ வா kh³’ணnhதமாஶுைக:³ ॥ 123.46।
1230471 th³விஜmh ராஜா th³விபmh மthவா விvhயாத⁴ நிஶிைத: ஶைர: ।
1230472 வநth³விேபா ऽபி ⁴பாநாமவth◌⁴யshதth³வித³nhநபி ॥ 123.47।
1230481 விvhயாத⁴ தmh nh’ப:rhயாnhந கிmh கிmh விதி⁴வசித: ।
1230482ஸ விth³ேதா⁴ மrhமேத³ேஶ  :³கி²ேதா வாkhயமph³ரவீth ॥ 123.48।
1230490 th³விஜ உவாச
1230491 ேகேநத³mh :³க²த³mh கrhம kh’தmh ஸth³ph³ராமணshய ேம ।
1230492ைமthேரா ph³ராமண இthkhேதா நாபராேதா⁴ ऽshதி கசந ॥ 123.49।
1230500 ph³ரேமாவாச
1230501 தேத³தth³வசநmh thவா iµேநராrhதshய ⁴பதி: ।
1230502 நிேசShடச நிthஸாேஹா ஶைநshதmh ேத³ஶமph◌⁴யகா³th ॥ 123.50।
1230511 தmh  th³’ShThவா th³விஜவரmh jhவலnhதவ ேதஜஸா ।
1230512அஸாவphயப⁴வthதthர ஸஶlhய இவ rhchசி²த: ॥ 123.51।
1230521ஆthமாநமாthமநா kh’thவா shதி²ரmh ராஜாph³ரவீதி³த³mh ॥ 123.52।
1230530 ராேஜாவாச
1230531 ேகா ப⁴வாnhth³விஜஶாrh³ல கிமrhத²ஹ சாக³த: ।
1230532 வத³ பாபkh’ேத மயmh வத³ ேம நிShkh’திmh பராmh ॥ 123.53।
1230541 ph³ரமஹா வrhணிபி: ◌⁴ கிnh வபைசரபி ஜாசிth ।
1230542 ந shphரShடvhேயா மஹா³th³ேத⁴ th³ரShடvhேயா ந கதா³சந ॥ 123.54।
1230550 ph³ரேமாவாச
1230551 தth³ராஜவசநmh thவா iµநிthேரா ऽph³ரவீth³வச: ॥ 123.55।
1230560iµநிthர உவாச
1230561 உthkhரShயnhதி ேம phரா அேதா வயா கிசந ।
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1230562shவchச²nhத³vh’thதிதாjhஞாேந விth³தி⁴ பாகmh ச கrhமmh ॥ 123.56।
1230571ஆthமாrhத²mh  ந ேஶாசா vh’th³ெதௗ⁴  பிதெரௗ மம ।
1230572 தேயா: ஶுஷக: க:shயாத³nhத⁴ேயாேரகthரேயா: ॥ 123.57।
1230581 விநா மயா மஹாரNhேய கத²mh ெதௗ வயிShயத: ।
1230582 மமாபா⁴kh³யமேஹா கீth³’khபிth’ஶுஷேணதி: ॥ 123.58।
1230591 ஜாதா ேம ऽth³ய விநா phராணrhஹா விேத⁴ கிmh kh’தmh thவயா ।
1230592 ததா²பி க³chச² தthர thவmh kh³’தகலஶshthவரnh ॥ 123.59।
1230601 தாph◌⁴யாmh ேத³த³பாநmh thவmh யதா² ெதௗ ந மShயத: ॥ 123.60।
1230610 ph³ரேமாவாச
1230611இthேயவmh ph³வதshதshய க³தா: phரா மஹாவேந ।
1230612 விsh’jhய ஸஶரmh சாபமாதா³ய கலஶmh nh’ப: ॥ 123.61।
1230621 தthராகா³thஸ  ேவேக³ந யthர vh’th³ெதௗ⁴ மஹாவேந ।
1230622 vh’th³ெதௗ⁴ சாபி ததா³ ராthெரௗ தாவnhேயாnhயmh ஸச: ॥ 123.62।
1230630 vh’th³தா⁴ச:

1230631 உth³விkh³ந:பிேதா வா shயாத³த²வா ப⁴த: கத²mh ।
1230632 ந phராphதசாவேயாrhயSh: கிmh rhம: கா க³திrhப⁴ேவth ॥ 123.63।
1230641 ந ேகாऽபி தாth³’ஶ: thேரா விth³யேத ஸசராசேர ।
1230642 ய: பிthேராரnhயதா² வாkhயmh ந கேராthயபி நிnhதி³த: ॥ 123.64।
1230651 வjhராத³பி கேடா²ரmh வா விதmh தமபயேதா: ।
1230652 ஶீkh◌⁴ரmh ந யாnhதி யthphராshதேத³காயthதவேயா: ॥ 123.65।
1230660 ph³ரேமாவாச
1230661 ஏவmh ப³ஹுவிதா⁴ வாேசா vh’th³த⁴ேயாrhவத³ேதாrhவேந ।
1230662 ததா³ த³ஶரேதா² ராஜா ஶைநshதmh ேத³ஶமph◌⁴யகா³th ॥ 123.66।
1230671 பாத³ஸசாரஶph³ேத³ந ேமநாேத ஸுதமாக³தmh ॥ 123.67।
1230680 vh’th³தா⁴ச:

1230681ேதா வthஸ சிராthphராphதshthவmh th³’Shshthவmh பராயணmh ।
1230682 ந ph³ேஷ கிnh Shேடா ऽ vh’th³த⁴ேயாரnhத⁴ேயா:ஸுத: ॥ 123.68।
1230690 ph³ரேமாவாச
1230691ஸஶlhய இவ :³கா²rhத: ேஶாசnh³Shkh’தமாthமந: ।
1230692ஸ பீ⁴த இவ ராேஜnhth³ரshதாவாசாத² நாரத³ ॥ 123.69।
1230701 உத³பாநmh ச தாmh தchch²thவா nh’பபா⁴தmh ।
1230702 நாயmh வkhதா ஸுேதா ऽshமாகmh ேகா ப⁴வாmhshதthரா வத³ ॥ 123.70।
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1230711 பசாthபிபா³வ: பாநீயmh தேதா ராஜாph³ரவீchச ெதௗ ॥ 123.71।
1230720 ராேஜாவாச
1230721 தthர திShட²தி வாmh thேரா யthர வாஸமாரய: ॥ 123.72।
1230730 ph³ரேமாவாச
1230731 தchch²thேவாசராrhெதௗ ெதௗ ஸthயmh ph³ ந சாnhயதா² ।
1230732ஆசசே தேதா ராஜா ஸrhவேமவ யதா²தத²mh ॥ 123.73।
1230741 ததsh பதிெதௗ vh’th³ெதௗ⁴ தthராவாmh நய மா shph’ஶ ।
1230742 ph³ரமkh◌⁴நshபrhஶநmh பாபmh ந கதா³சிth³விநயதி ॥ 123.74।
1230751 நிnhேய ைவ ரவணmh vh’th³த⁴mh ஸபா⁴rhயmh nh’பஸthதம: ।
1230752 யthராெஸௗ பதித: thரshதmh shph’ShThவா ெதௗ விேலப: ॥ 123.75।
1230760 vh’th³தா⁴ச:

1230761 யதா² thரவிேயாேக³ந mh’thrhெநௗ விதshததா² ।
1230762 thவmh சாபி பாப thரshய விேயாகா³nhmh’thமாphshய ॥ 123.76।
1230770 ph³ரேமாவாச
1230771 ஏவmh  ஜlhபேதாrhph³ரமnhக³தா: phராshதேதா nh’ப: ।
1230772அkh³நிநா ேயாஜயாமாஸ vh’th³ெதௗ⁴ ச ’thரகmh ॥ 123.77।
1230781 தேதா ஜகா³ம நக³ரmh :³கி²ேதா nh’பதிrhiµேந ।
1230782 வShடா²ய ச தthஸrhவmh nhயேவத³யத³ேஶஷத: ॥ 123.78।
1230791 nh’பாmh ஸூrhயவmhயாநாmh வShேடா² பரா க³தி: ।
1230792 வShேடா² ऽபி th³விஜேரShைட:² ஸmhமnhthrhயாஹ ச நிShkh’திmh ॥
123.79।
1230800 வShட² உவாச
1230801 கா³லவmh வாமேத³வmh ச ஜாபா³மத² கயபmh ।
1230802 ஏதாநnhயாnhஸமாஹூய ஹயேமதா⁴ய யthநத: ॥ 123.80।
1230811 யஜshவ ஹயேமைத⁴ச ப³ஹுபி⁴rhப³ஹுத³ண: ॥ 123.81।
1230820 ph³ரேமாவாச
1230821அகேராth³த⁴யேமதா⁴mhச ராஜா த³ஶரேதா² th³விைஜ: ।
1230822 ஏதshnhநnhதேர தthர வா³வாசாஶணீ ॥ 123.82।
1230830ஆகாஶவாNhவாச
1230831 தmh ஶரமப⁴வth³ராjhேஞா த³ஶரத²shய  ।
1230832 vhயவஹாrhயச ப⁴விதா ப⁴விShயnhதி ததா²ஸுதா: ।
1230833 jhேயShட²thரphரஸாேத³ந ராஜாபாேபா ப⁴விShயதி ॥ 123.83।
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1230840 ph³ரேமாவாச
1230841 தேதா ப³ஹுதிேத² காேல ’Shயஶ ◌்’ŋhகா³nhiµநீவராth ।
1230842 ேத³வாநாmh காrhயth³th◌⁴யrhத²mh ஸுதா ஆஸnhஸுேராபமா: ॥ 123.84।
1230851 ெகௗஶlhயாயாmh ததா² ராம:ஸுthராயாmh ச லமண: ।
1230852 ஶthkh◌⁴நசாபி ைகேகyhயாmh ப⁴ரேதா மதிமthதர: ॥ 123.85।
1230861 ேத ஸrhேவ மதிமnhதச phயா ராjhேஞா வேஶ shதி²தா: ।
1230862 தmh ராஜாநmh’: phராphய விவாthர: phரஜாபதி: ॥ 123.86।
1230871 ராமmh ச லமணmh சாபி அயாசத மஹாமேத ।
1230872 யjhஞஸmhரrhதா²ய jhஞாததnhமமா iµநி: ॥ 123.87।
1230881 சிரphராphதஸுேதா vh’th³ேதா⁴ ராஜா ைநேவthயபா⁴ஷத ॥ 123.88।
1230890 ராேஜாவாச
1230891 மஹதா ைத³வேயாேக³ந கத²சிth³வாrhத⁴ேக iµேந ।
1230892 ஜாதாவாநnhத³ஸnhேதா³ஹ-தா³யெகௗ மம பா³லெகௗ ॥ 123.89।
1230901ஸஶரத³mh ராjhயmh தா³shேய ைநவ ஸுதாவிெமௗ ॥ 123.90।
1230910 ph³ரேமாவாச
1230911 வShேட²ந ததா³ phேராkhேதா ராஜா த³ஶரத²shthவிதி ॥ 123.91।
1230920 வShட² உவாச
1230921 ரக⁴வ: phராrhத²நாப⁴ŋhக³mh ந ராஜnhkhவாபி ஶிதா: ॥ 123.92।
1230930 ph³ரேமாவாச
1230931 ராமmh ச லமணmh ைசவ கத²சித³வத³nhnh’ப: ॥ 123.93।
1230940 ராேஜாவாச
1230941 விவாthரshய ph³ரமrhேஷ:தாmh யjhஞரணmh ॥ 123.94।
1230950 ph³ரேமாவாச
1230951 வத³nhநிதி ஸுெதௗ ேஸாShணmh நிவஸnhkh³லபிதாத⁴ர: ।
1230952 thெரௗ ஸமrhபயாமாஸ விவாthரshய ஶாshthரkh’th ॥ 123.95।
1230961 தேத²thkhthவா த³ஶரத²mh நமshய ச ந: ந: ।
1230962 ஜkh³ம ரrhதா²ய விவாthேரண ெதௗ iµதா³ ॥ 123.96।
1230971 தத: phர’Shட:ஸ iµநிrhiµதா³ phராதா³thதேதா³ப⁴ேயா: ।
1230972 மாேஹவmh மஹாவிth³யாmh த⁴iνrhவிth³யார:ஸராmh ॥ 123.97।
1230981 ஶாshthமாshthmh ெலௗகிகீmh ச ரத²விth³யாmh க³ேஜாth³ப⁴வாmh ।
1230982அவவிth³யாmh க³தா³விth³யாmh மnhthராவாநவிஸrhஜேந ॥ 123.98।
1230991ஸrhவவிth³யாமதா²வாphய உெபௗ⁴ ெதௗ ராமலமெணௗ ।

488 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1230992 வெநௗகஸாmh தாrhதா²ய ஜkh◌⁴நshதாடகாmh வேந ॥ 123.99।
1231001அஹlhயாmh ஶாபநிrhiµkhதாmh பாத³shபrhஶாchச சkhர: ।
1231002 யjhஞவிth◌⁴வmhஸநாயாதாஜkh◌⁴நshதthர ராஸாnh ॥ 123.100।
1231011 kh’தவிth³ெயௗ த⁴iνShபாணீ சkhரrhயjhஞரணmh ।
1231012 தேதா மஹாமேக² vh’thேத விவாthேரா iµநீவர: ॥ 123.101।
1231021 thராph◌⁴யாmh ஸேதா ராjhேஞா ஜநகmh th³ரShமph◌⁴யகா³th ।
1231022 சிthராமத³rhஶயthதthர ராஜமth◌⁴ேய nh’பாthமஜ: ॥ 123.102।
1231031 ராம: ெஸௗthஸேதா த⁴iνrhவிth³யாmh ³ேராrhமதாmh ।
1231032 தthphேதா ஜநக: phராதா³thதாmh லமேயாநிஜாmh ॥ 123.103।
1231041 தைத²வ லமணshயாபி ப⁴ரதshயாiνஜshய ச ।
1231042 ஶthkh◌⁴நப⁴ரதாதீ³நாmh வShடா²தி³மேத shதி²த: ॥ 123.104।
1231051 ராஜா த³ஶரத:²மாnhவிவாஹமகேராnhiµேந ।
1231052 தேதா ப³ஹுதிேத² காேல ராjhயmh தshய phரயchச²தி ॥ 123.105।
1231061 nh’பெதௗ ஸrhவேலாகாநாமiνமthயா ³ேராரபி ।
1231062 மnhத²ராthமக³rhைத³வ-phேரதா மthஸராலா ॥ 123.106।
1231071ைகேகயீ விkh◌⁴நமாதshேத² வநphரvhராஜநmh ததா² ।
1231072 ப⁴ரதshய ச தth³ராjhயmh ராஜா ைநவ ச த³thதவாnh ॥ 123.107।
1231081 பிதரmh ஸthயவாkhயmh தmh rhவnhராேமா மஹாவநmh ।
1231082 விேவஶ தயா ஸாrhத⁴mh ததா² ெஸௗth ஸஹ ॥ 123.108।
1231091ஸதாmh ச மாநஸmh ஶுth³த⁴mh ஸ விேவஶ shவைகrh³ண: ।
1231092 தshnhவிநிrhக³ேத ராேம வநவாஸாய தீ³ேத ॥ 123.109।
1231101ஸமmh லமணதாph◌⁴யாmh ராjhயth’Shவிவrhேத ।
1231102 தmh ராமmh சாபி ெஸௗthmh தாmh ச ³ணஶாநீmh ॥ 123.110।
1231111 :³ேக²ந மஹதாவிShேடா ph³ரமஶாபmh ச ஸmhshமரnh ।
1231112 ததா³ த³ஶரேதா² ராஜா phராmhshதthயாஜ :³கி²த: ॥ 123.111।
1231121 kh’தகrhமவிபாேகந ராஜா நீேதா யமாiνைக:³ ।
1231122 தshைம ராjhேஞ மஹாphராjhஞ யாவthshதா²வரஜŋhக³ேம ॥ 123.112।
1231131 யமஸth³மnhயேநகாநி தாshராதீ³நி நாரத³ ।
1231132 நரகாNhயத² ேகா⁴ராணி பீ⁴ஷநி ப³ஹூநி ச ॥ 123.113।
1231141 தthர phதshததா³ ராஜா நரேகஷு ph’த²khph’த²kh ।
1231142 பchயேத சி²th³யேத ராஜா பிShயேத rhNhயேத ததா² ॥ 123.114।
1231151 ேஶாShயேத த³யேத ⁴ேயா த³யேத ச நிமjhjhயேத ।
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1231152 ஏவமாதி³ஷு ேகா⁴ேரஷு நரேகஷு ஸ பchயேத ॥ 123.115।
1231161 ராேமா ऽபி க³chச²nhநth◌⁴வாநmh சிthரடமதா²க³மth ।
1231162 தthைரவ thணி வrhஷாணி vhயதீதாநி மஹாமேத ॥ 123.116।
1231171 ந:ஸ த³மாஶாமாkhராமth³த³Nhட³கmh வநmh ।
1231172 விkh²யாதmh thஷு ேலாேகஷு ேத³ஶாநாmh தth³தி⁴ Nhயத³mh ॥ 123.117।
1231181 phராவிஶthதnhமஹாரNhயmh பீ⁴ஷணmh ைத³thயேஸவிதmh ।
1231182 தth³ப⁴யாth³’பி⁴shthயkhதmh ஹthவா ைத³thயாmhsh ராஸாnh ॥
123.118।
1231191 விசரnhத³Nhட³காரNhேய ’ேஸvhயமதா²கேராth ।
1231192 தthேரத³mh vh’thதமாkh²யாshேய ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ॥ 123.119।
1231201 தாவchச²ைநshthவகா³th³ராேமா யாவth³ேயாஜநபசகmh ।
1231202 ெகௗ³தmh ஸமiνphராphேதா ராஜாபி நரேக shதி²த: ॥ 123.120।
1231211 யம:shவகிŋhகராநாஹ ராேமா த³ஶரதா²thமஜ: ।
1231212 ெகௗ³தமபி⁴ேதா யாதி பிதரmh தshய தீ⁴மத: ॥ 123.121।
1231221ஆகrhஷnhthவத² ராஜாநmh நரகாnhநாthர ஸmhஶய: ।
1231222 உthதீrhய ெகௗ³தmh யாதி யாவth³ேயாஜநபசகmh ॥ 123.122।
1231231 ராமshதாவthதshய பிதா நரேக ைநவ பchயதாmh ।
1231232 யேத³தnhமth³வச: Nhயmh ந rhrhயதி³³தகா: ॥ 123.123।
1231241 ததச நரேக ேகா⁴ேர யmh ஸrhேவ நிமjhஜத² ।
1231242 யா காphkhதா பரா ஶkhதி: ஶிவshய ஸமவாயிநீ ॥ 123.124।
1231251 தாேமவ ெகௗ³தmh ஸnhேதா வத³nhthயmhப: ◌⁴shவபிணீmh ।
1231252ஹph³ரமமேஹஶாநாmh மாnhயா வnhth³யா ச ைஸவ யth ॥ 123.125।
1231261 நிshதீrhயேத ந ேகநாபி தத³திkhரமஜmh thவக⁴mh ।
1231262 பாபிேநா ऽphயாthமஜ: கசிth³யச க³ŋhகா³மiνshமேரth ॥ 123.126।
1231271 ேஸா ऽேநக³rhக³நிரயாnhநிrhக³ேதா iµkhததாmh vhரேஜth ।
1231272 கிmh நshதாth³’ஶ: thேரா ெகௗ³தநிகேட shதி²த: ॥ 123.127।
1231281 யshயாெஸௗ நரேக பkhmh ந ைகரபி  ஶkhயேத ।
1231282 த³ஶாபேதrhவாkhயmh நிஶmhய யமகிŋhகரா: ॥ 123.128।
1231291 நரேக பchயமாநmh தமேயாth◌⁴யாதி⁴பதிmh nh’பmh ।
1231292 உthதாrhய ேகா⁴ரநரகாth³வசநmh ேசத³மph³வnh ॥ 123.129।
1231300 யமகிŋhகரா ஊ:
1231301 த⁴nhேயா ऽ nh’பஶாrh³ல யshய thர:ஸ தாth³’ஶ: ।
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1231302இஹ சாiµthர விராnhதி:ஸுthர: ேகந லph◌⁴யேத ॥ 123.130।
1231310 ph³ரேமாவாச
1231311ஸ விராnhத: ஶைந ராஜா கிŋhகராnhவாkhயமph³ரவீth ॥ 123.131।
1231320 ராேஜாவாச
1231321 நரேகShவத² ேகா⁴ேரஷு பchயமாந: ந: ந: ।
1231322 கத²mh thவாகrhத: ஶீkh◌⁴ரmh தnhேம வkhஹாrhஹத² ॥ 123.132।
1231330 ph³ரேமாவாச
1231331 தthர கசிchசா²nhதமநா ராஜாநத³மph³ரவீth ॥ 123.133।
1231340 யம³த உவாச
1231341 ேவத³ஶாshthரராதா³ேவதth³ேகா³phயmh phரயthநத: ।
1231342 phரகாயேத தத³பி ேத ஸாமrhth²யmh thரதீrhத²ேயா: ॥ 123.134।
1231351 ராமshதவ ஸுத:மாnhெகௗ³ததீரமாக³த: ।
1231352 தshமாththவmh நரகாth³ேகா⁴ராதா³kh’Shேடா ऽ நேராthதம ॥ 123.135।
1231361 யதி³ thவாmh தthர ெகௗ³தmhயாmh shமேரth³ராம:ஸலமண: ।
1231362shநாநmh kh’thவாத² பிNhடா³தி³ ேத த³th³யாthஸ nh’ேபாthதம ।
1231363 ததshthவmh ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா iµkhேதா யா thவிShடபmh ॥ 123.136।
1231370 ராேஜாவாச
1231371 தthர க³thவா ப⁴வth³வாkhயமாkh²யாshேய shவஸுெதௗ phரதி ।
1231372 ப⁴வnhத ஏவ ஶரணமiνjhஞாmh தா³மrhஹத² ॥ 123.137।
1231380 ph³ரேமாவாச
1231381 தth³ராஜவசநmh thவா kh’பயா யமகிŋhகரா: ।
1231382ஆjhஞாmh ச phரத³³shதshைம ராஜா phராகா³thஸுெதௗ phரதி ॥ 123.138।
1231391 பீ⁴ஷணmh யாதநாேத³ஹமாபnhேநா நி:வஸnhiµஹு: ।
1231392 நிய shவmh லjhஜமாந: kh’தmh கrhம ச ஸmhshமரnh ॥ 123.139।
1231401shேவchச²யா விஹரnhக³ŋhகா³மாஸஸாத³ ச ராக⁴வ: ।
1231402 ெகௗ³தmhயாshதடமாthய ராேமா லமண ஏவ ச ॥ 123.140।
1231411தயா ஸஹ ைவேத³யா ஸshெநௗ ைசவ யதா²விதி⁴ ।
1231412ைநவ தthராப⁴வth³ேபா⁴jhயmh ப⁴யmh வா ெகௗ³ததேட ॥ 123.141।
1231421 தth³தி³ேந தthர வஸதாmh ெகௗ³ததீரவாநாmh ।
1231422 தth³th³’ShThவா :³கி²ேதா ph◌⁴ராதா லமே ராமமph³ரவீth ॥ 123.142।
1231430லமண உவாச
1231431 thெரௗ த³ஶரத²shயாவாmh தவாபி ப³லth³’ஶmh ।
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1231432 நாshதி ேபா⁴jhயமதா²shமாகmh க³ŋhகா³தீரநிவாநாmh ॥ 123.143।
1231440 ராம உவாச
1231441 ph◌⁴ராதrhயth³விதmh கrhம ைநவ தchசாnhயதா² ப⁴ேவth ।
1231442 ph’தி²vhயாமnhநrhயாmh வயமnhநாபி⁴லாண: ॥ 123.144।
1231451 ெஸௗthேர நமshமாபி⁴rhந ph³ராமணiµேக²ஹுதmh ।
1231452அவjhஞயா மேத³வாmhshதrhபயnhthயrhசயnhதி ந ॥ 123.145।
1231461 ேத ேய லமண ஜாயnhேத ஸrhவைத³வ ³⁴தா: ।
1231462shநாthவா ேத³வாநதா²ph◌⁴யrhchய ேஹாதvhயச ஹுதாஶந: ।
1231463 தத:shவஸமேய ேத³ேவா விதா⁴shயthயஶநmh  ெநௗ ॥ 123.146।
1231470 ph³ரேமாவாச
1231471 ph◌⁴ராthேரா:ஸஜlhபேதாேரவmh பயேதா: கrhமே க³திmh ।
1231472 ஶைநrhத³ஶரேதா² ராஜா தmh ேத³ஶiµபஜkh³வாnh ॥ 123.147।
1231481 தmh th³’ShThவா லமண: ஶீkh◌⁴ரmh திShட² திShேட²தி சாph³ரவீth ।
1231482 த⁴iνராkh’Shய ேகாேபந ரshthவmh தா³நேவா ऽத²வா ॥ 123.148।
1231491ஆஸnhநmh ச நrhth³’ShThவா யா யாயthர Nhயபா⁴kh ।
1231492 ராேமா தா³ஶரதீ² ராஜா த⁴rhமபா⁴khபய வrhதேத ॥ 123.149।
1231501³ப⁴khத:ஸthயஸnhேதா⁴ ேத³வph³ராமணேஸவக: ।
1231502 thைரேலாkhயராத³ோ ऽெஸௗ வrhதேத யthர ராக⁴வ: ॥ 123.150।
1231511 ந தthர thவாth³’ஶாமshதி phரேவஶ: பாபகrhமmh ।
1231512 யதி³ phரவிஶேஸ பாப தேதா வத⁴மவாphshய ॥ 123.151।
1231521 தththரவசநmh thவா ஶைநராஹூய வாசயா ।
1231522 உவாசாேதா⁴iµேகா² ⁴thவா shiνஷாmh thெரௗ kh’தாஜ: ।
1231523iµஹுரnhதrhவிநிth◌⁴யாயnhக³திmh ³Shkh’தகrhமண: ॥ 123.152।
1231530 ராேஜாவாச
1231531அஹmh த³ஶரேதா² ராஜா thெரௗ ேம ஶ ◌்’iΝதmh வச: ।
1231532 திsh’பி⁴rhph³ரமஹthயாபி⁴rhvh’ேதா ऽஹmh :³க²மாக³த: ।
1231533 சி²nhநmh பயத ேம ேத³ஹmh நரேகஷு ச பாதிதmh ॥ 123.153।
1231540 ph³ரேமாவாச
1231541 தத: kh’தாஜ ராம:தயா லமேணந ச ।
1231542 ⁴ெமௗ phரேணiµshேத ஸrhேவ வசநmh ைசதத³ph³வnh ॥ 123.154।
1231550தாராமலம ஊ:
1231551 கshேயத³mh கrhமணshதாத ப²லmh nh’பதிஸthதம ॥ 123.155।
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1231560 ph³ரேமாவாச
1231561ஸ ச phராஹ யதா²vh’thதmh ph³ரமஹthயாthரயmh ததா² ॥ 123.156।
1231570 ராேஜாவாச
1231571 நிShkh’திrhph³ரமஹnhth’mh thெரௗ khவாபி ந விth³யேத ॥ 123.157।
1231580 ph³ரேமாவாச
1231581 தேதா :³ேக²ந மஹதாvh’தா:ஸrhேவ ⁴வmh க³தா: ।
1231582 ராஜாநmh வநவாஸmh ச மாதரmh பிதரmh ததா² ॥ 123.158।
1231591 :³கா²க³மmh கrhமக³திmh நரேக பாதநmh ததா² ।
1231592 ஏவமாth³யத²ஸmhshmh’thய iµேமாஹ nh’பேத:ஸுத: ।
1231593 விஸmhjhஞmh nh’பதிmh th³’ShThவா தா வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 123.159।
1231600ேதாவாச
1231601 ந ேஶாசnhதி மஹாthமாநshthவாth³’ஶா vhயஸநாக³ேம ।
1231602 சிnhதயnhதி phரதீகாரmh ைத³vhயமphயத² மாiνஷmh ॥ 123.160।
1231611 ேஶாசth³பி⁴rhக³ஸாஹshரmh விபthதிrhைநவ தீrhயேத ।
1231612 vhயாேமாஹமாphiνவnhதீஹ ந கதா³சிth³விச: ॥ 123.161।
1231621 கிமேநநாthர :³ேக²ந நிShப²ேலந ஜேநவர ।
1231622 ேத³ஹthயாmh phரத²மேதா யா ஜாதா யதிபீ⁴ஷ ॥ 123.162।
1231631 பிth’ப⁴khத: Nhயஶீேலா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
1231632அநாகா³ ேயா ஹேதா விphரshதthபாபshயாthர நிShkh’திmh ॥ 123.163।
1231641ஆசரா யதா²ஶாshthரmh மா ேஶாகmh தmh வாmh ।
1231642th³விதீயாmh லமேஹthயாmh kh³’thவபராmh ப⁴வாnh॥ 123.164।
1231650 ph³ரேமாவாச
1231651 ஏதth³த⁴rhமதmh வாkhயmh தயா பா⁴தmh th³’ட⁴mh ।
1231652 தேத²தி சாஹெபௗ⁴ தேதா த³ஶரேதா² ऽph³ரவீth ॥ 123.165।
1231660 த³ஶரத² உவாச
1231661 thவmh  ph³ரமவித:³ கnhயா ஜநகshய thவேயாநிஜா ।
1231662 பா⁴rhயா ராமshய கிmh சிthரmh யth³khதமiνபா⁴ஷேஸ ॥ 123.166।
1231671 ந ேகாऽபி ப⁴வதாmh கிnh ரம:shவlhேபா ऽபி விth³யேத ।
1231672 ெகௗ³தmhயாmh shநாநதா³ேநந பிNhட³நிrhவபேணந ச ॥ 123.167।
1231681 திsh’பி⁴rhph³ரமஹthயாபி⁴rhiµkhேதா யா thவிShடபmh ।
1231682 thவயா ஜநகஸmh⁴ேத shவேலாசிததmh ॥ 123.168।
1231691 phராபயnhதி பரmh பாரmh ப⁴வாph³ேத: ◌⁴ லேயாத: ।

brahpur.pdf 493



ph³ரமராண

1231692 ேகா³தா³வrhயா: phரஸாேத³ந கிmh நாமாshthயthர ³rhலப⁴mh ॥ 123.169।
1231700 ph³ரேமாவாச
1231701 தேத²தி khயமாேண  பிNhட³தா³நாய ஶthஹா ।
1231702ைநவாபயth³ப⁴யேபா⁴jhயmh தேதா லமணமph³ரவீth ॥ 123.170।
1231711லமண: phராஹ விநயாதி³ŋh³th³யாச ப²லாநி ச ।
1231712ஸnhதி ேதஷாmh ச பிNhயாகமாநீதmh தthதி³வ ॥ 123.171।
1231721 பிNhயாேகநாத² க³ŋhகா³யாmh பிNhட³mh தா³mh ததா² பி: ।
1231722 மந:rhவmhshதேதா ராேமா மnhேதா³ ऽ⁴th³:³கி²தshததா³ ॥ 123.172।
1231731ைத³வீ வாக³ப⁴வthதthர :³க²mh thயஜ nh’பாthமஜ ।
1231732 ராjhயph◌⁴ரShேடா வநmh phராphத: கிmh ைவ நிShகிசேநா ப⁴வாnh ॥ 123.173।
1231741அஶேடா² த⁴rhமநிரேதா ந ேஶாசிஹாrhஹ ।
1231742 விthதஶாTh²ேயந ேயா த⁴rhமmh கேராதி ஸ  பாதகீ ॥ 123.174।
1231751 யேத ஸrhவஶாshthேரஷு யth³ராம ஶ ◌்’iΝ யthநத: ।
1231752 யத³nhந: ேஷா ராஜmhshதத³nhநாshதshய ேத³வதா: ॥ 123.175।
1231761 பிNhேட³ நிபதிேத ⁴ெமௗ நாபயthபிதரmh ததா³ ।
1231762 ஶவmh ச பதிதmh யthர ஶவதீrhத²மiνthதமmh ॥ 123.176।
1231771 மஹாபாதகஸŋhகா⁴த-விகா⁴தkh’த³iνshmh’தி: ।
1231772 தthராக³chச²mhlhேலாகபாலா th³ராதி³thயாshததா²விெநௗ ॥ 123.177।
1231781shவmh shவmh விமாநமாடா⁴shேதஷாmh மth◌⁴ேய ऽதிதீ³phதிமாnh ।
1231782 விமாநவரமாட: ◌⁴ shயமாநச கிnhநைர: ॥ 123.178।
1231791ஆதி³thயஸth³’ஶாகாரshேதஷாmh மth◌⁴ேய ப³ெபௗ⁴ பிதா ।
1231792 தமth³’ShThவா shவபிதரmh ேத³வாnhth³’ShThவா விமாநிந: ॥ 123.179।
1231801 kh’தாஜேடா ராம: பிதா ேம khேவthயபா⁴ஷத ।
1231802இதி தி³vhயாப⁴வth³வாணீ ராமmh ஸmhேபா³th◌⁴ய தயா ॥ 123.180।
1231811 திsh’பி⁴rhph³ரமஹthயாபி⁴rhiµkhேதா த³ஶரேதா² nh’ப: ।
1231812 vh’தmh பய ஸுைரshதாத ேத³வா அphசிேர ச தmh ॥ 123.181।
1231820 ேத³வா ஊ:
1231821 த⁴nhேயா ऽ kh’தkh’thேயா ऽ ராம shவrhக³mh க³த: பிதா ।
1231822 நாநாநிரயஸŋhகா⁴தாthrhவஜாiνth³த⁴ேரth ய: ॥ 123.182।
1231831ஸ த⁴nhேயா ऽலŋhkh’தmh ேதந kh’திநா ⁴வநthரயmh ।
1231832 ஏநmh பய மஹாபா³ேஹா iµkhதபாபmh ரவிphரப⁴mh ॥ 123.183।
1231841ஸrhவஸmhபthதிkhேதா ऽபி பாபீ த³kh³த⁴th³ேமாபம: ।
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1231842 நிShகிசேநா ऽபி ஸுkh’தீ th³’யேத சnhth³ரெமௗவth ॥ 123.184।
1231850 ph³ரேமாவாச
1231851 th³’ShThவாph³ரவீthஸுதmh ராஜா ஆஶீrhபி⁴ரபி⁴நnhth³ய ச ॥ 123.185।
1231860 ராேஜாவாச
1231861 kh’தkh’thேயா ऽ ப⁴th³ரmh ேத தாேதா ऽஹmh thவயாநக⁴ ।
1231862 த⁴nhய:ஸ thேரா ேலாேக ऽshnhபிth’mh யsh தாரக: ॥ 123.186।
1231870 ph³ரேமாவாச
1231871 தத:ஸுரக³: phேராrhேத³வாநாmh காrhயth³த⁴ேய ।
1231872 ராமmh ச ஷேரShட²mh க³chச² தாத யதா²ஸுக²mh ।
1231873 ததshதth³வசநmh thவா ராமshதாநph³ரவீthஸுராnh ॥ 123.187।
1231880 ராம உவாச
1231881³ெரௗ பித ேம ேத³வா: கிmh kh’thயமவஶிShயேத ॥ 123.188।
1231890 ேத³வா ஊ:
1231891 நதீ³ ந க³ŋhக³யா lhயா ந thவயா ஸth³’ஶ:ஸுத: ।
1231892 ந ஶிேவந ஸேமா ேத³ேவா ந தாேரண ஸேமா மiν: ॥ 123.189।
1231901 thவயா ராம ³mh ச காrhயmh ஸrhவமiνSh²தmh ।
1231902 தாதா: பிதேரா ராம thவயா thேரண மாநத³ ।
1231903 க³chச²nh ஸrhேவ shவshதா²நmh thவmh ச க³chச² யதா²ஸுக²mh ॥ 123.190।
1231910 ph³ரேமாவாச
1231911 தth³ேத³வவசநாth³th◌⁴’Shட:தயா லமkh³ரஜ: ।
1231912 தth³th³’ShThவா க³ŋhகா³மாஹாthmhயmh விshேதா வாkhயமph³ரவீth ॥
123.191।
1231920 ராம உவாச
1231921அேஹா க³ŋhகா³phரபா⁴ேவா ऽயmh thைரேலாkhேய ேநாபயேத ।
1231922 வயmh த⁴nhயா யேதா க³ŋhகா³ th³’Shடாshமாபி⁴shthபாவநீ ॥ 123.192।
1231930 ph³ரேமாவாச
1231931ஹrhேஷண மஹதா khேதா ேத³வmh shதா²phய மேஹவரmh ।
1231932 தmh ேஷாட³ஶபி⁴ஶாநiµபசாைர: phரயthநத: ॥ 123.193।
1231941ஸmhjhயாவரணrhkhதmh ஷThthmhஶthகலவரmh ।
1231942 kh’தாஜேடா ⁴thவா ராமshShடாவ ஶŋhகரmh ॥ 123.194।
1231950 ராம உவாச
1231951 நமா ஶmh⁴mh ஷmh ராணmh ।
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1231952 நமா ஸrhவjhஞமபாரபா⁴வmh ।
1231953 நமா th³ரmh phர⁴மயmh தmh ।
1231954 நமா ஶrhவmh ஶிரஸா நமா ॥ 123.195।
1231961 நமா ேத³வmh பரமvhயயmh தmh ।
1231962 உமாபதிmh ேலாக³mh நமா ।
1231963 நமா தா³th³rhயவிதா³ரணmh தmh ।
1231964 நமா ேராகா³பஹரmh நமா ॥ 123.196।
1231971 நமா கlhயாணமசிnhthயபmh ।
1231972 நமா விேவாth³ப⁴வபீ³ஜபmh ।
1231973 நமா விவshதி²திகாரணmh தmh ।
1231974 நமா ஸmhஹாரகரmh நமா ॥ 123.197।
1231981 நமா ெகௗ³phயமvhயயmh தmh ।
1231982 நமா நிthயmh ரமரmh தmh ।
1231983 நமா சிth³பமேமயபா⁴வmh ।
1231984 thேலாசநmh தmh ஶிரஸா நமா ॥ 123.198।
1231991 நமா காNhயகரmh ப⁴வshய ।
1231992 ப⁴யŋhகரmh வாபி ஸதா³ நமா ।
1231993 நமா தா³தாரமபீ⁴phதாநாmh ।
1231994 நமா ேஸாேமஶiµேமஶமாெதௗ³ ॥ 123.199।
1232001 நமா ேவத³thரயேலாசநmh தmh ।
1232002 நமா rhதிthரயவrhதmh தmh ।
1232003 நமா Nhயmh ஸத³ஸth³vhயதீதmh ।
1232004 நமா தmh பாபஹரmh நமா ॥ 123.200।
1232011 நமா விவshய ேத ரதmh தmh ।
1232012 நமா பாணி ப³ஹூநி த⁴thேத ।
1232013 ேயா விவேகா³phதா ஸத³ஸthphரேணதா ।
1232014 நமா தmh விவபதிmh நமா ॥ 123.201।
1232021 யjhேஞவரmh ஸmhphரதி ஹvhயகvhயmh ।
1232022 ததா² க³திmh ேலாகஸதா³ஶிேவா ய: ।
1232023ஆராதி⁴ேதா யச த³தா³தி ஸrhவmh ।
1232024 நமா தா³நphயShடேத³வmh ॥ 123.202।
1232031 நமா ேஸாேமவரமshவதnhthரmh ।
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1232032 உமாபதிmh தmh விஜயmh நமா ।
1232033 நமா விkh◌⁴ேநவரநnhதி³நாத²mh ।
1232034 thரphயmh தmh ஶிரஸா நமா ॥ 123.203।
1232041 நமா ேத³வmh ப⁴வ:³க²ேஶாக- ।
1232042 விநாஶநmh சnhth³ரத⁴ரmh நமா ।
1232043 நமா க³ŋhகா³த⁴ரஶTh³யmh ।
1232044 உமாத⁴வmh ேத³வவரmh நமா ॥ 123.204।
1232051 நமாmhயஜாதீ³ஶரnhத³ராதி³- ।
1232052ஸுராஸுைரரrhசிதபாத³பth³மmh ।
1232053 நமா ேத³வீiµக²வாத³நாநாmh ।
1232054 ஈாrhத²மthதயmh ய ஐchச²th ॥ 123.205।
1232061 பசாmh’ைதrhக³nhத⁴ஸு⁴பதீ³ைபrh ।
1232062 விசிthரShைபrhவிவிைத⁴ச மnhthைர: ।
1232063அnhநphரகாைர:ஸகேலாபசாைர: ।
1232064ஸmhதmh ேஸாமமஹmh நமா ॥ 123.206।
1232070 ph³ரேமாவாச
1232071 தத:ஸ ப⁴க³வாநாஹ ராமmh ஶmh:◌⁴ ஸலமணmh ।
1232072 வராnhvh’ணீShவ ப⁴th³ரmh ேத ராம: phராஹ vh’ஷth◌⁴வஜmh ॥ 123.207।
1232080 ராம உவாச
1232081shேதாthேரேநந ேய ப⁴khthயா ேதாShயnhதி thவாmh ஸுேராthதம ।
1232082 ேதஷாmh ஸrhவாணி காrhயாணி th³தி⁴mh யாnh மேஹவர ॥ 123.208।
1232091 ேயஷாmh ச பிதர: ஶmhேபா⁴ பதிதா நரகாrhணேவ ।
1232092 ேதஷாmh பிNhடா³தி³தா³ேநந தா யாnh thவிShடபmh ॥ 123.209।
1232101 ஜnhமphரph◌⁴’தி பாபாநி மேநாவாkhகாயிகmh thவக⁴mh ।
1232102அthர  shநாநமாthேரண தthஸth³ேயா நாஶமாphiνயாth ॥ 123.210।
1232111அthர ேய ப⁴khதித: ஶmhேபா⁴ த³த³thயrhதி²ph◌⁴ய அNhவபி ।
1232112ஸrhவmh தத³யmh ஶmhேபா⁴ தா³th’mh ப²லkh’th³ப⁴ேவth ॥ 123.211।
1232120 ph³ரேமாவாச
1232121 ஏவமshthவிதி தmh ராமmh ஶŋhகேரா ’ேதா ऽph³ரவீth ।
1232122 க³ேத தshnhஸுரேரShேட² ராேமா ऽphயiνசைர:ஸஹ ॥ 123.212।
1232131 ெகௗ³த யthர ேசாthபnhநா ஶைநshதmh ேத³ஶமph◌⁴யகா³th ।
1232132 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ராமதீrhத²iµதா³’தmh ॥ 123.213।
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1232141 த³யாேலாரபதthதthர லமணshய கராchச²ர: ।
1232142 தth³பா³ணதீrhத²மப⁴வthஸrhவாபth³விநிவாரணmh ॥ 123.214।
1232151 யthர ெஸௗth shநாநmh ஶŋhகரshயாrhசநmh kh’தmh ।
1232152 தthதீrhத²mh லமணmh ஜாதmh ததா²தாஸiµth³ப⁴வmh ॥ 123.215।
1232161 நாநாவிதா⁴ேஶஷபாப-ஸŋhக⁴நிrhலநமmh ।
1232162 யத³ŋhkh◌⁴ஸŋhகா³த³ப⁴வth³க³ŋhகா³ thைரேலாkhயபாவநீ ॥ 123.216।
1232171ஸ யthர shநாநமகேராthதth³ைவஶிShThயmh கிiµchயேத ।
1232172 தth³ராமதீrhத²ஸth³’ஶmh தீrhத²mh khவாபி ந விth³யேத ॥ 123.217।
1240010 ph³ரேமாவாச
1240011 thரதீrhத²தி kh²யாதmh Nhயதீrhத²mh த³chயேத ।
1240012ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி யnhமmhந: ேதரபி ॥ 124.1।
1240021 தshய shவபmh வயா ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ।
1240022 தி³ேத: thராச த³iνஜா: ப யதா³ப⁴வnh ।
1240023அதி³ேதsh ஸுதா jhேயShடா:²ஸrhவபா⁴ேவந நாரத³ ॥ 124.2।
1240031 ததா³ தி³தி: thரவிேயாக³:³கா²th ।
1240032ஸmhshபrhத⁴மாநா த³iνமாஜகா³ம ॥ 124.3।
1240040 தி³திவாச
1240041:ஸுதா ஆவேயாேரவ ப⁴th³ேர ।
1240042 கிmh rhமேஹ கrhம ேலாேக க³ய: ।
1240043 பயாதி³ேதrhவmhஶமபி⁴nhநiµthதமmh ।
1240044 ெஸௗராjhயkhதmh யஶஸா ஜயயா ॥ 124.4।
1240051தாமph◌⁴nhநதகீrhதித⁴rhமmh ।
1240052 மchசிthதஸmhஹrhஷவிநாஶத³mh ।
1240053ஸமாநப⁴rhth’thவஸமாநத⁴rhேம ।
1240054ஸமாநேகா³thேர ऽபி ஸமாநேப ॥ 124.5।
1240061 ந வேயயmh யiµnhநதிmh ச ।
1240062 rhsh th³’ShThவா thவதி³திphரஸூதாnh ।
1240063 காமphயவshதா²மiνயா :³shதா² ।
1240064 ऽதி³ேதrhவிேலாkhயாத² பராmh ஸmh’th³தி⁴mh ।
1240065 தா³வphரேவேஶா ऽபி ஸுகா²ய நmh ।
1240066shவphேந ऽphயேவயா ந ஸபthநல: ॥ 124.6।
1240070 ph³ரேமாவாச
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1240071 ஏவmh ph³வாமதிதீ³நவkhthராmh ।
1240072 விநிவஸnhதீmh பரேமSh²thர: ।
1240073 kh’தாபி⁴ேஜா விக³தரமshதாmh ।
1240074ஸ ஸாnhthவயnhநாஹ மேநாபி⁴ராமாmh ॥ 124.7।
1240080 பரேமSh²thர உவாச
1240081 ேக²ேதா³ ந காrhய:ஸமபீ⁴phதmh யth ।
1240082 தthphராphயேத Nhயத ஏவ ப⁴th³ேர ।
1240083 தthஸாத⁴நmh ேவthதி மஹாiνபா⁴வ: ।
1240084 phரஜாபதிshேத ஸ  வயதீதி ॥ 124.8।
1240091ஸாth◌⁴vhேயதthஸrhவபா⁴ேவந phரரயாவநதா ஸதீ ॥ 124.9।
1240100 ph³ரேமாவாச
1240101 ஏவmh ph³வாmh ச தி³திmh த³iν: phேராவாச நாரத³ ॥ 124.10।
1240110 த³iνவாச
1240111 ப⁴rhதாரmh கயபmh ப⁴th³ேர ேதாஷயshவ நிைஜrh³ண: ।
1240112 Shேடா யதி³ ப⁴ேவth³ப⁴rhதா தத: காமாநவாphshய ॥ 124.11।
1240120 ph³ரேமாவாச
1240121 தேத²thkhthவா ஸrhவபா⁴ைவshேதாஷயாமாஸ கயபmh ।
1240122 தி³திmh phேராவாச ப⁴க³வாnhகயேபா ऽத² phரஜாபதி: ॥ 124.12।
1240130 கயப உவாச
1240131 கிmh த³தா³ வதா³பீ⁴Shடmh தி³ேத வரய ஸுvhரேத ॥ 124.13।
1240140 ph³ரேமாவாச
1240141 தி³திரphயாஹ ப⁴rhதாரmh thரmh ப³ஹு³nhவிதmh ।
1240142 ேஜதாரmh ஸrhவேலாகாநாmh ஸrhவேலாகநமshkh’தmh ॥ 124.14।
1240151 ேயந ஜாேதந ேலாேக ऽshnhப⁴ேவயmh வீரthணீ ।
1240152 தmh வேரயmh ஸுரபிதthயாஹ விநயாnhவிதா ॥ 124.15।
1240160 கயப உவாச
1240161 உபேத³ேய vhரதmh ேரShட²mh th³வாத³ஶாph³த³ப²லphரத³mh ।
1240162 தத ஆக³thய ேத க³rhப⁴மாதா⁴shேய யnhமேநாக³தmh ।
1240163 நிShபாபதாயாmh ஜாதாயாmh th◌⁴யnhதி  மேநாரதா:² ॥ 124.16।
1240170 ph³ரேமாவாச
1240171 ப⁴rhth’வாkhயாth³தி³தி: phதா தmh நமshயாயேத ।
1240172 உபதி³Shடmh vhரதmh சkhேர ப⁴rhthராதி³Shடmh யதா²விதி⁴ ॥ 124.17।
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1240181 தீrhத²ேஸவாபாthரதா³ந-vhரதசrhயாதி³வrhதா: ।
1240182 கத²மாஸாத³யிShயnhதி phராணிேநா ऽthர மேநாரதா²nh ॥ 124.18।
1240191 ததசீrhேண vhரேத தshயாmh தி³thயாmh க³rhப⁴மதா⁴ரயth ।
1240192 ந: காnhதாமேதா²வாச கயபshதாmh தி³திmh ரஹ: ॥ 124.19।
1240200 கயப உவாச
1240201 ந phராphiνவnhதி யthகாமாnhiµநேயா ऽபி தபshshதி²தா: ।
1240202 யதா²விதகrhமாŋhக³-அவjhஞயா தch²சிshேத ॥ 124.20।
1240211 நிnhதி³தmh ச ந கrhதvhயmh ஸnhth◌⁴யேயாப⁴ேயாரபி ।
1240212 ந shவphதvhயmh ந க³nhதvhயmh iµkhதேகஶீ ச ேநா ப⁴வ ॥ 124.21।
1240221 ேபா⁴khதvhயmh ஸுப⁴ேக³ைநவ ுதmh வா jh’mhப⁴ணmh ததா² ।
1240222ஸnhth◌⁴யாகாேல ந கrhதvhயmh ⁴தஸŋhக⁴ஸமாேல ॥ 124.22।
1240231ஸாnhதrhதா⁴நmh ஸதா³ காrhயmh ஹதmh  விேஶஷத: ।
1240232 kh³’ஹாnhதேத³ேஶ ஸnhth◌⁴யாஸு ந shதா²தvhயmh கதா³சந ॥ 124.23।
1240241iµஶேலாக²லாதீ³நி ஶூrhபபீட²பிதா⁴நகmh ।
1240242ைநவாதிkhரமணீயாநி தி³வா ராthெரௗ ஸதா³ phேய ॥ 124.24।
1240251 உத³rhஷmh  ஶயநmh ந ஸnhth◌⁴யாஸு விேஶஷத: ।
1240252 வkhதvhயmh நாnh’தmh கிசிnhநாnhயேக³ஹாடநmh ததா² ॥ 124.25।
1240261 காnhதாத³nhேயா ந வீயsh phரயthேநந நர: khவசிth ।
1240262இthயாதி³நியைமrhkhதா யதி³ thவமiνவrhதேஸ ।
1240263 ததshேத ப⁴விதா thரshthைரேலாkhையவrhயபா⁴ஜநmh ॥ 124.26।
1240270 ph³ரேமாவாச
1240271 தேத²தி phரதிஜjhேஞ ஸா ப⁴rhதாரmh ேலாகதmh ।
1240272 க³தச கயேபா ph³ரமnhநிதேசத:ஸுராnhphரதி ॥ 124.27।
1240281 தி³ேதrhக³rhேபா⁴ ऽபி வvh’ேத⁴ ப³லவாnhNhயஸmhப⁴வ: ।
1240282 ஏதthஸrhவmh மேயா ைத³thேயா மாயயா ேவthதி தththவத: ॥ 124.28।
1240291இnhth³ரshய ஸkh²யமப⁴வnhமேயந phதிrhவகmh ।
1240292 மேயா க³thவா ரஹ: phராஹ இnhth³ரmh ஸ விநயாnhவித: ॥ 124.29।
1240301 தி³ேதrhத³ேநாரபி⁴phராயmh vhரதmh க³rhப⁴shய வrhத⁴நmh ।
1240302 தshய வீrhயmh ச விவித⁴mh phthேயnhth³ராய nhயேவத³யth ॥ 124.30।
1240311 விவாைஸகkh³’ஹmh thரமபாயthராஸவrhதmh ।
1240312அrhதmh ஸுkh’தmh நாநா-வித⁴mh ேசthதத³வாphயேத ॥ 124.31।
1240320 நாரத³ உவாச
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1240321 நiµேசச phேயா ph◌⁴ராதா மேயா ைத³thேயா மஹாப³ல: ।
1240322 ph◌⁴ராth’ஹnhthரா கத²mh ைமthrhயmh மயshயாthஸுேரவர ॥ 124.32।
1240330 ph³ரேமாவாச
1240331ைத³thயாநாமதி⁴பசாth³ப³லவாnhநiµசி: ரா ।
1240332இnhth³ேரண ைவரமப⁴வth³பீ⁴ஷணmh ேலாமஹrhஷணmh ॥ 124.33।
1240341 th³த⁴mh thவா கதா³சிth³ேபா⁴ க³chச²nhதmh  ஶதkhரmh ।
1240342th³’ShThவா ைத³thயபதி:ஶூேரா நiµசி: ph’Shட²ேதா ऽnhவகா³th॥ 124.34।
1240351 தமாயாnhதமபி⁴phேரய ஶசீப⁴rhதா ப⁴யார: ।
1240352 ஐராவதmh க³ஜmh thயkhthவா இnhth³ர: ேப²நமதா²விஶth ॥ 124.35।
1240361ஸ வjhரபாணிshதரஸா ேப²ேநைநவாஹநth³mh ।
1240362 நiµசிrhநாஶமக³மthதshய ph◌⁴ராதா மேயா ऽiνஜ: ॥ 124.36।
1240371 ph◌⁴ராth’ஹnhth’விநாஶாய தபshேதேப மேயா மஹth ।
1240372 மாயாmh ச விவிதா⁴மாப ேத³வாநாமதிபீ⁴ஷmh ॥ 124.37।
1240381 வராmhசாவாphய தபஸா விShேrhேலாகபராயth ।
1240382 தா³நெஶௗNhட:³ phயாலாபீ ததா³ப⁴வத³ெஸௗ மய: ॥ 124.38।
1240391அkh³நீmhச ph³ராமnhjhய ேஜnhth³ரmh kh’தண: ।
1240392 தா³தாரmh ச ததா³rhதி²ph◌⁴ய:shயமாநmh ச ப³nhதி³பி: ◌⁴ ॥ 124.39।
1240401 விதி³thவா மக⁴வா வாேயாrhமயmh மாயாவிநmh mh ।
1240402 உபkhராnhதmh ஸுth³தா⁴ய விphேரா ⁴thவா தமph◌⁴யகா³th ।
1240403 ஶசீப⁴rhதா மயmh ைத³thயmh phேராவாேசத³mh ந: ந: ॥ 124.40।
1240410இnhth³ர உவாச
1240411 ேத³ ைத³thயபேத மயமrhதி²ேந ऽேபதmh வரmh ।
1240412 thவாmh thவா தா³th’திலகமாக³ேதா ऽஹmh th³விேஜாthதம: ॥ 124.41।
1240420 ph³ரேமாவாச
1240421 மேயா ऽபி ph³ராமணmh மthவா ऽவத³th³த³thதmh மயா தவ ।
1240422 விசாரயnhதி kh’திேநா ப³வlhபmh வா ேரா ऽrhதி²நி ॥ 124.42।
1240431இthkhேத  ஹ: phராஹ ஸkh²யchேச²யஹmh thவயா ।
1240432இnhth³ரmh மய: ந: phராஹ கிமேநந th³விேஜாthதம ॥ 124.43।
1240441 ந thவயா மம ைவரmh ேபா: ◌⁴ shவshதீthயாஹ ஹrhமயmh ।
1240442 தththவmh வேத³தி ஸ ஹrhைத³thேயேநாkhத:shவகmh வ: ॥ 124.44।
1240451 த³rhஶயாமாஸ ைத³thயாய ஸஹshராmh ய³chயேத ।
1240452 தத:ஸவிshமேயா ைத³thேயா மேயா ஹiµவாச ஹ ॥ 124.45।
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1240460 மய உவாச
1240461 கித³mh வjhரபாணிshthவmh தவாேயாkh³யா kh’தி:ஸேக² ॥ 124.46।
1240470 ph³ரேமாவாச
1240471 பShவjhய விஹshயாத² vh’thதthயph³ரவீth³த⁴: ।
1240472 ேகநாபி ஸாத⁴யnhthயthர பNh³தாச ஸதmh ॥ 124.47।
1240481 தத: phரph◌⁴’தி ஶkhரshய மேயந மஹதீ ய⁴th ।
1240482ஸுphதிrhiµநிஶாrh³ல மேயா ஹத:ஸதா³ ॥ 124.48।
1240491இnhth³ரshய ப⁴வநmh க³thவா தshைம ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
1240492 கிmh ேம kh’thயதி phராஹ மயmh மாயாவிநmh ஹ: ॥ 124.49।
1240501ஹரேய ச மேயா மாயாmh phராதா³thphthயா ததா²ஹ: ।
1240502 phராphத:ஸmhphதிமாநாஹ கிmh kh’thயmh மய தth³வத³ ॥ 124.50।
1240510 மய உவாச
1240511அக³shthயshயாரமmh க³chச² தthராshேத க³rhபி⁴ணீ தி³தி: ।
1240512 தshயா: ஶுஷணmh rhவnhநாshshவ தthர கியnhதி ச ॥ 124.51।
1240521அஹாநி மக⁴வmhshதshயா க³rhப⁴மாவிய வjhரth◌⁴’kh ।
1240522 வrhத⁴மாநmh ச தmh சி²nhதி⁴ யாவth³வேயா ऽத²வா mh’திmh ।
1240523 phராphேநாதி தாவth³வjhேரண தேதா ந ப⁴விதா : ॥ 124.52।
1240530 ph³ரேமாவாச
1240531 தேத²thkhthவா மயmh jhய மக⁴வாேநக ஏவ  ।
1240532 விநீதவthததா³ phராயாth³தி³திmh மாதரமஜஸா ।
1240533 ஶுஷமாணshதாmh ேத³வீmh ஶkhேரா ைத³ேதயமாதரmh ।
1240534ஸா ந ஜாநாதி தchசிthதmh ஶkhரshய th³விஷேதா தி³தி: ॥ 124.53।
1240541 க³rhேப⁴ shதி²தmh  யth³⁴தmh ேத³ேவnhth³ரshய விேசShதmh ।
1240542அேமாக⁴mh தnhiµேநshேதஜ: கயபshய ³ராஸத³mh ॥ 124.54।
1240551 தத: phரkh³’ய ஶmh ஸஹshரா: ரnhத³ர: ।
1240552அnhத:phரேவஶகாேமா ऽெஸௗ ப³ஹுகாலmh ஸமாவஸnh ॥ 124.55।
1240561ஸnhth◌⁴ேயாத³rhஷநிth³ராmh தாமேவய ஶாத: ◌⁴ ।
1240562இத³மnhதரthkhthவா தி³thயா:mh ஸமாவிஶth ॥ 124.56।
1240571அnhதrhவrhதி ச யth³⁴தnhth³ரmh th³’ShThவா th◌⁴’தாத⁴mh ।
1240572ஹnhகாமmh தேதா³வாச ந: நரபீ⁴தவth ॥ 124.57।
1240580 க³rhப⁴shத² உவாச
1240581 கிmh மாmh ந ரேஸ வjhnhph◌⁴ராதரmh thவmh கா⁴mhஸ ।
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1240582 நாரேண மாரத³nhயthபாதகmh விth³யேத மஹth ॥ 124.58।
1240591 ’ேத th³தா⁴nhமஹாபா³ேஹா ஶkhர th◌⁴யshவ நிrhக³ேத ।
1240592 மயி தshமாnhைநதேத³வmh தவ khதmh ப⁴விShயதி ॥ 124.59।
1240601 ஶதkhர:ஸஹshரா: ஶசீப⁴rhதா ரnhத³ர: ।
1240602 வjhரபாணி:ஸுேரnhth³ரshthவmh ேத ந khதmh ப⁴ேவthphரேபா⁴ ॥ 124.60।
1240611அத²வா th³த⁴காமshthவmh மம நிShkhரமணmh யதா² ।
1240612 ததா² மஹாபா³ேஹா மாrhகா³த³shமாத³பாஸர ॥ 124.61।
1240621மாrhேக³ ந phரவrhதnhேத மஹாnhேதா ऽபி விபth³க³தா: ।
1240622அவிth³யசாphயஶshthரச ைநவ சாத⁴ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 124.62।
1240631 thவmh விth³யாவாnhவjhரபாேண மாmh நிkh◌⁴நnhகிmh ந லjhஜேஸ ।
1240632rhவnhதி க³rhதmh கrhம ந நா: கதா³சந ॥ 124.63।
1240641ஹthவா வா கிmh  ஜாேயத யேஶா வா Nhயேமவ வா ।
1240642 வth◌⁴யnhேத ph◌⁴ராதர: காமாth³க³rhப⁴shதா:² கிmh iν ெபௗஷmh ॥ 124.64।
1240651 யதி³ வா th³த⁴ப⁴khதிshேத மயி ph◌⁴ராதரஸmhஶயmh ।
1240652 தேதா iµShmh ரshkh’thய வjhேண ऽெஸௗ vhயவshதி²த: ॥ 124.65।
1240661 பா³லகா⁴தீ ph³ரமகா⁴தீ ததா² விவாஸகா⁴தக: ।
1240662 ஏவmh⁴தmh ப²லmh ஶkhர கshமாnhமாmh ஹnhiµth³யத: ॥ 124.66।
1240671 யshயாjhஞயா ஸrhவத³mh வrhதேத ஸசராசரmh ।
1240672ஸ ஹnhதா பா³லகmh மாmh ைவ கிmh யஶ: கிmh  ெபௗஷmh ॥ 124.67।
1240680 ph³ரேமாவாச
1240681 ஏவmh ph³வnhதmh தmh க³rhப⁴mh சிchேச²த³ேஶந ஸ: ।
1240682 khேராதா⁴nhதா⁴நாmh ேலாபி⁴நாmh ச ந kh◌⁴’ khவாபி விth³யேத ॥ 124.68।
1240691 ந மமார தேதா :³கா²தா³ஹுshேத ph◌⁴ராதேரா வயmh ।
1240692 நசிchேச²த³ தாnhக²Nhடா³nhமா வதீ⁴தி சாph³வnh ॥ 124.69।
1240701 விவshதாnhமாth’க³rhப⁴shதா²nhநிஜph◌⁴ராth’ஶதkhரேதா ।
1240702 th³ேவஷவிth◌⁴வshத³th³தீ⁴நாmh ந சிthேத ககண: ॥ 124.70।
1240711 ஏவmh  க²Nh³தmh க²Nhட³mh ஹshதபாதா³தி³வவth ।
1240712 நிrhவிகாரmh தேதா th³’ShThவா ஸphதஸphத ஸுவிshத: ॥ 124.71।
1240721 ஏகவth³ப³ஹுபாணி க³rhப⁴shதா²நி ஶுபா⁴நி ச ।
1240722 த³nhதி ப³ஹுபாணி மா ேதthயph³ரவீth³த⁴: ॥ 124.72।
1240731 ததshேத மேதா ஜாதா ப³லவnhேதா மெஹௗஜஸ: ।
1240732 க³rhப⁴shதா² ஏவ ேத ऽnhேயாnhய: ஶkhரmh க³தph◌⁴ரமா: ॥ 124.73।
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1240741அக³shthயmh iµநிஶாrh³லmh மாதா யshயாரேம shதி²தா ।
1240742அshமthபிதா தவ ph◌⁴ராதா ஸkh²யmh ேத ப³ஹு மnhயேத ॥ 124.74।
1240751அshமாiνப ஸshேநஹmh மநshேத விth³மேஹ iµேந ।
1240752 ந யthகேராதி வபச: phரvh’thதshதthர வjhரth◌⁴’kh ॥ 124.75।
1240761இthேயதth³வசநmh thவா அக³shthேயா ऽகா³thஸஸmhph◌⁴ரம: ।
1240762 தி³திmh ஸmhேபா³த⁴யாமாஸ vhயதி²தாmh க³rhப⁴ேவத³நாth ॥ 124.76।
1240771 தthராக³shthய: ஶசீகாnhதமஶபthபிேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 124.77।
1240780அக³shthய உவாச
1240781ஸŋhkh³ராேம பவ: ph’Shட²mh பேயshேத ஸதா³ஹேர ।
1240782 வதாேமவ மரணேமதேத³வ  மாநிநாmh ।
1240783 ph’Shட²mh பலாயமாநாநாmh யthபயnhthயதா ரேண ॥ 124.78।
1240790 ph³ரேமாவாச
1240791ஸாபி தmh க³rhப⁴ஸmhshத²mh ச ஶஶாேபnhth³ரmh ஷா தி³தி: ॥ 124.79।
1240800 தி³திவாச
1240801 ந ெபௗஷmh kh’தmh தshமாchசா²ேபா ऽயmh ப⁴விதா தவ ।
1240802shthபி:◌⁴ பப⁴வmh phராphய ராjhயாthphரph◌⁴ரயேஸ ஹேர ॥ 124.80।
1240810 ph³ரேமாவாச
1240811 ஏதshnhநnhதேர தthர கயேபா ைவ phரஜாபதி: ।
1240812 phராயாchச vhயதி²ேதா ऽக³shthயாchch²thவா ஶkhரவிேசShதmh ।
1240813 க³rhபா⁴nhதரக³த: ஶkhர: பிதரmh phராஹ பீ⁴தவth ॥ 124.81।
1240820 ஶkhர உவாச
1240821அக³shthயாchச தி³ேதைசவ பி³ேப⁴ khரmh ப³: ॥ 124.82।
1240830 ph³ரேமாவாச
1240831 ஏதshnhநnhதேர phராphய கயேபா ऽபி phரஜாபதி: ।
1240832 thரகrhம ச தth³th³’ShThவா க³rhபா⁴nhத:shதி²திேமவ ச ।
1240833 தி³திஶாபமக³shthயshய thவாெஸௗ :³கி²ேதா ऽப⁴வth ॥ 124.83।
1240840 கயப உவாச
1240841 நிrhக³chச² ஶkhர thைரதthபாபmh கிmh kh’தவாந ।
1240842 ந நிrhமலேலாthபnhநா மந:rhவnhதி பாதேக ॥ 124.84।
1240850 ph³ரேமாவாச
1240851ஸ நிrhக³ேதா வjhரபாணி:ஸvhேடா³ ऽேதா⁴iµேகா² ऽph³ரவீth ।
1240852 தnhrhதிேரவ வத³தி ஸத³ஸchேசShதmh nh’mh ॥ 124.85।
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1240860 ஶkhர உவாச
1240861 ய³khதமthர ேரய:shயாthதthகrhதாஹமஸmhஶயmh ॥ 124.86।
1240870 ph³ரேமாவாச
1240871 தேதா மமாnhதிகmh phராயாlhேலாகபால:ஸ கயப: ।
1240872ஸrhவmh vh’thதமேதா²வாச ந: பphரchச² மாmh ஸுைர: ॥ 124.87।
1240881 தி³திக³rhப⁴shய ைவ ஶாnhதிmh ஸஹshராவிஶாபதாmh ।
1240882 க³rhப⁴shதா²நாmh ச ஸrhேவஷாnhth³ேரண ஸஹ thரதாmh ॥ 124.88।
1240891 ேதஷாமாேராkh³யதாmh சாபி ஶசீப⁴rhரேதா³ஷதாmh ।
1240892அக³shthயத³thதஶாபshய விஶாபthவமபி khரமாth ॥ 124.89।
1240901 தேதா ऽஹமph³ரவmh வாkhயmh கயபmh விநயாnhவிதmh ।
1240902 phரஜாபேத கயப thவmh வஸுபி⁴rhேலாகபாலைக: ॥ 124.90।
1240911இnhth³ேரண ஸத: ஶீkh◌⁴ரmh ெகௗ³தmh யா மாநத³ ।
1240912 தthர shநாthவா மேஹஶாநmh sh ஸrhைவ:ஸமnhவித: ॥ 124.91।
1240921 தத: ஶிவphரஸாேத³ந ஸrhவmh ேரேயா ப⁴ேவதி³தி ।
1240922 தேத²thkhthவா ஜகா³மாெஸௗ கயேபா ெகௗ³தmh ததா³ ॥ 124.92।
1240931shநாthவா Shடாவ ேத³ேவஶேமபி⁴ேரவ பத³khரைம: ।
1240932ஸrhவ:³கா²பேநாதா³ய th³வயேமவ phரகீrhதிதmh ।
1240933 ெகௗ³த வா Nhயநதீ³ ஶிேவா வா ககர: ॥ 124.93।
1240940 கயப உவாச
1240941 பா ஶŋhகர ேத³ேவஶ பா ேலாகநமshkh’த ।
1240942 பா பாவந வாகீ³ஶ பா பnhநக³⁴ஷண ॥ 124.94।
1240951 பா த⁴rhம vh’ஷாட⁴ பா ேவத³thரேயண ।
1240952 பா ேகா³த⁴ர லஶ பா ஶrhவ க³ஜாmhப³ர ॥ 124.95।
1240961 பா thரஹnhநாத² பா ேஸாமாrhத⁴⁴ஷண ।
1240962 பா யjhேஞஶ ேஸாேமஶ பாயபீ⁴Shடphரதா³யக ॥ 124.96।
1240971 பா காNhயநிலய பா மŋhக³ளதா³யக ।
1240972 பா phரப⁴வ ஸrhவshய பா பாலக வாஸவ ॥ 124.97।
1240981 பா பா⁴shகர விthேதஶ பா ph³ரமநமshkh’த ।
1240982 பா விேவஶ th³ேத⁴ஶ பா rhண நேமா ऽsh ேத ॥ 124.98।
1240991 ேகா⁴ரஸmhஸாரகாnhதார-ஸசாேராth³விkh³நேசதஸாmh ।
1240992 ஶmh kh’பாnhேதா⁴ thவேமவ ஶரணmh ஶிவ ॥ 124.99।
1241000 ph³ரேமாவாச
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1241001 ஏவmh ஸmhshவதshதshய ரேதா ऽ⁴th³vh’ஷth◌⁴வஜ: ।
1241002 வேரண chச²nhத³யாமாஸ கயபmh தmh phரஜாபதிmh ॥ 124.100।
1241011 கயேபா ऽபி ஶிவmh phராஹ விநீதவதி³த³mh வச: ।
1241012ஸ phராஹ விshதேரத²இnhth³ரshய  விேசShதmh ॥ 124.101।
1241021 ஶாபmh நாஶmh ச thராmh பரshபரமthரதாmh ।
1241022 பாபphராphதிmh  ஶkhரshய ஶாபphராphதிmh தைத²வ ச ।
1241023 தேதா vh’ஷாகபி: phராஹ தி³திmh சாக³shthயேமவ ச ॥ 124.102।
1241030 ஶிவ உவாச
1241031 மேதா ேய ப⁴வththரா: பசாஶchைசகவrhதா: ।
1241032ஸrhேவ ப⁴ேவ:ஸுப⁴கா³ ப⁴ேவrhயjhஞபா⁴கி³ந: ॥ 124.103।
1241041இnhth³ேரண ஸதா நிthயmh வrhதேயrhiµதா³nhவிதா: ॥ 124.104।
1241051இnhth³ரshய  ஹவிrhபா⁴ேகா³ யthர யthர மேக² ப⁴ேவth ।
1241052ஆெதௗ³  மதshதthர ப⁴ேவrhநாthர ஸmhஶய: ॥ 124.105।
1241061 மth³பி:◌⁴ ஸதmh ஶkhரmh ந ஜேய: கதா³சந ।
1241062 ேஜதா ப⁴ேவthஸrhவைத³வ ஸுக²mh திShட² phரஜாபேத ॥ 124.106।
1241071அth³யphரph◌⁴’தி ேய rhரநயாth³ph◌⁴ராth’கா⁴தநmh ।
1241072 வmhஶchேச²ேதா³ விபthதிச நிthயmh ேதஷாmh ப⁴விShயதி ॥ 124.107।
1241080 ph³ரேமாவாச
1241081அக³shthயmh’ஶாrh³லmh ஶmh⁴ரphயாஹ யthநத: ॥ 124.108।
1241090 ஶmh⁴வாச
1241091 ந rhயாshthவmh ச ேகாபmh ச ஶசீப⁴rhத ைவ iµேந ।
1241092 ஶமmh vhரஜ மஹாphராjhஞ மதshthவமரா ப⁴வnh ॥ 124.109।
1241100 ph³ரேமாவாச
1241101 தி³திmh சாபி ஶிவ: phராஹ phரஸnhேநா vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ॥ 124.110।
1241110 ஶிவ உவாச
1241111 ஏேகா ⁴யாnhமம ஸுதshthைரேலாkhையவrhயமNh³த: ।
1241112இthேயவmh சிnhதயnhதீ thவmh தபேஸ நியதாப⁴வ: ॥ 124.111।
1241121 தேத³தthஸப²லmh ேத ऽth³ய thரா ப³ஹு³: ஶுபா: ◌⁴ ।
1241122அப⁴வnhப³ந: ஶூராshதshமாjhஜ மேநாஜmh ।
1241123அnhயாநபி வராnhஸுph◌⁴rhயாசshவ க³தஸmhph◌⁴ரமா ॥ 124.112।
1241130 ph³ரேமாவாச
1241131 தேத³தth³வசநmh thவா ேத³வேத³வshய ஸா தி³தி: ।
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1241132 kh’தாஜடா நthவா ஶmh⁴mh வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 124.113।
1241140 தி³திவாச
1241141 ேலாேக யேத³தthபரமmh யthபிthேரா: thரத³rhஶநmh ।
1241142 விேஶேஷண  தnhமா: phயmh shயாthஸுரத ॥ 124.114।
1241151 தthராபி பஸmhபthதி-ெஶௗrhயவிkhரமவாnhப⁴ேவth ।
1241152 ஏேகா ऽபி தநய: கிnh ப³ஹவேசthகிiµchயேத ॥ 124.115।
1241161 மththராshேத phரபா⁴வாchச ேஜதாேரா ப³ேநா th◌⁴வmh ।
1241162இnhth³ரshய ph◌⁴ராதர:ஸthயmh thராைசவ phரஜாபேத: ॥ 124.116।
1241171அக³shthயshய phரஸாதா³chச க³ŋhகா³யாச phரஸாத³த: ।
1241172 யthர ேத³வ phரஸாத³shேத தch²ப⁴mh ேகா ऽthர ஸmhஶய: ॥ 124.117।
1241181 kh’தாrhதா²ஹmh ததா²பி thவாmh ப⁴khthயா விjhஞாபயாmhயஹmh ।
1241182 ஶ ◌்’iΝShவ ேத³வ வசநmh Shவ ச ஜக³th³தி⁴தmh ॥ 124.118।
1241190 ph³ரேமாவாச
1241191 வேத³thkhதா ஜக³th³தா⁴thரா தி³திrhநmhராph³ரவீதி³த³mh ॥ 124.119।
1241200 தி³திவாச
1241201ஸnhததிphராபணmh ேலாேக ³rhலப⁴mh ஸுரவnhதி³த ।
1241202 விேஶேஷண phயmh மா: thரேசthகிmh iν வrhNhயேத ॥ 124.120।
1241211ஸ சாபி ³ணவாமாநாShமாnhயதி³ ஜாயேத ।
1241212 கிmh  shவrhேக³ண ேத³ேவஶ பாரேமShTh²யபேத³ந வா ॥ 124.121।
1241221ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாஹாiµthர ப²லmh ।
1241222³ணவththரஸmhphராphதிரபீ⁴Shடா ஸrhவைத³வ ச ।
1241223 தshமாதா³phலவநாத³thர khயதாmh ஸமiνkh³ரஹ: ॥ 124.122।
1241230 ஶŋhகர உவாச
1241231 மஹாபாபப²லmh ேசத³mh யேத³தத³நபthயதா ।
1241232shthயா வா ஷshயாபி வnhth◌⁴யthவmh யதி³ ஜாயேத ॥ 124.123।
1241241 தத³thர shநாநமாthேரண தth³ேதா³ேஷா நாஶமாphiνயாth ।
1241242shநாthவா தthர ப²லmh த³th³யாthshேதாthரேமதchச ய: பேட²th ॥ 124.124।
1241251ஸ  thரமவாphேநாதி thமாஸshநாநதா³நத: ।
1241252அthணீ thவthர shநாநmh kh’thவா thரமவாphiνயாth ॥ 124.125।
1241261 ’shநாதா  யா காசிthதthர shநாதா ஸுதாmhlhலேப⁴th ।
1241262 thமாஸாph◌⁴யnhதரmh யா  ³rhவிணீ ப⁴khதிதshthவிஹ ॥ 124.126।
1241271 ப²ல:shநாthவா  மாmh பேயthshேதாthேரண shெதௗதி மாmh ததா² ।

brahpur.pdf 507



ph³ரமராண

1241272 தshயா: ஶkhரஸம: thேரா ஜாயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 124.127।
1241281 பிth’ேதா³ைஷச ேய thரmh ந லப⁴nhேத தி³ேத ஶ ◌்’iΝ ।
1241282 த⁴நாபஹாரேதா³ைஷச தthைரஷா நிShkh’தி: பரா ॥ 124.128।
1241291 தthைரஷாmh பிNhட³தா³ேநந பிth’mh phணேநந ச ।
1241292 கிசிthஸுவrhணதா³ேநந தத: thேரா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 124.129।
1241301 ேய nhயாஸாth³யபஹrhதாேரா ரthநாபநவகாரகா: ।
1241302 ராth³த⁴கrhமவிநாச ேதஷாmh வmhேஶா ந வrhத⁴ேத ॥ 124.130।
1241311 ேதா³mh  பேரதாநாmh க³திேரஷா ப⁴ேவதி³தி ।
1241312ஸnhததிrhஜாயதாmh லாkh◌⁴யா வதாmh தீrhத²ேஸவநாth ॥ 124.131।
1241321ஸŋhக³ேம தி³திக³ŋhகா³யா:shநாthவா th³ேத⁴வரmh phர⁴mh ।
1241322அநாth³யபாரமஜரmh சிthஸதா³நnhத³விkh³ரஹmh ॥ 124.132।
1241331 ேத³வrhth³த⁴க³nhத⁴rhவ-ேயாகீ³வரநிேஷவிதmh ।
1241332ŋhகா³thமகmh மஹாேத³வmh jhேயாதிrhமயமநாமயmh ॥ 124.133।
1241341 ஜயிthேவாபசாைரச நிthயmh ப⁴khthயா யதvhரத: ।
1241342shேதாthேரேநந ய:shெதௗதி சrhத³யShடஷு ச ॥ 124.134।
1241351 யதா²ஶkhthயா shவrhணதா³நmh ph³ராமநாmh ச ேபா⁴ஜநmh ।
1241352 ய: கேராthயthர க³ŋhகா³யாmh ஸ thரஶதமாphiνயாth ॥ 124.135।
1241361ஸmhphராphய ஸகலாnhகாமாநnhேத ஶிவரmh vhரேஜth ।
1241362shேதாthேரேநந ய: கசிth³யthர khவாபி shதவீதி மாmh ।
1241363ஷNhமாஸாththரமாphேநாதி அபி வnhth◌⁴யாphயஶŋhகிதmh ॥ 124.136।
1241370 ph³ரேமாவாச
1241371 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh thரதீrhத²iµதா³’தmh ।
1241372 தthர  shநாநதா³நாth³ைய:ஸrhவகாமாநவாphiνயாth ॥ 124.137।
1241381 மth³பி:◌⁴ ஸஹ ைமthrhேயண thரதீrhத²mh த³chயேத ।
1241382 நிShபாபthேவந ேசnhth³ரshய ஶkhரதீrhத²mh த³chயேத ॥ 124.138।
1241391 ஐnhth³mh யmh யthர ேலேப⁴ தthதீrhத²mh கமலாபி⁴த⁴mh ।
1241392 ஏதாநி ஸrhவதீrhதா²நி ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³நி  ॥ 124.139।
1241401ஸrhவmh ப⁴விShயதீthkhthவா ஶிவசாnhதரதீ⁴யத ।
1241402 kh’தkh’thயாச ேத ஜkh³iµ:ஸrhவ ஏவ யதா²க³தmh ।
1241403 தீrhதா²நாmh Nhயத³mh தthர லேமகmh phரகீrhதிதmh ॥ 124.140।
1250010 ph³ரேமாவாச
1250011 யமதீrhத²தி kh²யாதmh பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ।
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1250012 th³’Shடாth³’ShேடShடத³mh ஸrhவ-ேத³வrhக³ணேஸவிதmh ॥ 125.1।
1250021 தshய phரபா⁴வmh வயா ஸrhவபாபphரஶநmh ।
1250022அiνராத³இதி kh²யாத: கேபாேதா ப³லவாந⁴th ॥ 125.2।
1250031 தshய பா⁴rhயா ேஹதிநாmhநீ பணீ காமபிணீ ।
1250032 mh’thேயா: ெபௗthேரா யiνராேதா³ ெதௗ³th ேஹதிேரவ ச ॥ 125.3।
1250041 காேலநாத² தேயா: thரா: ெபௗthராைசவ ப³⁴விேர ।
1250042 தshய ஶthச ப³லவாiνேகா நாம பராTh ॥ 125.4।
1250051 தshய thராச ெபௗthராச ஆkh³ேநயாshேத ப³ேலாthகடா: ।
1250052 தேயாச ைவரமப⁴வth³ப³ஹுகாலmh th³விஜnhமேநா: ॥ 125.5।
1250061 க³ŋhகா³யா உthதேர தீேர கேபாதshயாரேமா ऽப⁴வth ।
1250062 தshயாச த³ேண ல உேகா நாம பராTh ॥ 125.6।
1250071 வாஸmh சkhேர தthர thைர: ெபௗthைரச th³விஜஸthதம ।
1250072 தேயாச th³த⁴மப⁴வth³ப³ஹுகாலmh விth³த⁴ேயா: ॥ 125.7।
1250081 thைர: ெபௗthைரச vh’தேயாrhப³ேநாrhப³பி: ◌⁴ ஸஹ ।
1250082 உேகா வா கேபாேதா வா ைநவாphேநாதி ஜயாஜெயௗ ॥ 125.8।
1250091 கேபாேதா யமமாராth◌⁴ய mh’thmh ைபதாமஹmh ததா² ।
1250092 யாmhயமshthரமவாphயாத²ஸrhேவph◌⁴ேயா ऽphயதி⁴ேகா ऽப⁴வth ॥ 125.9।
1250101 தேதா²ேகா ऽkh³நிமாராth◌⁴ய ப³லவாநப⁴வth³ph◌⁴’ஶmh ।
1250102 வைரnhமthதேயாrhth³த⁴மப⁴வchசாதிபீ⁴ஷணmh ॥ 125.10।
1250111 தthராkh³ேநயiµேகா ऽபி கேபாதாயாshthரமாபth ।
1250112 கேபாேதா ऽphயத² பாஶாnhைவ யாmhயாநாphய ஶthரேவ ॥ 125.11।
1250121 உகாயாத² த³Nhட³mh ச mh’thபாஶாநவாsh’ஜth ।
1250122 நshதத³ப⁴வth³th³த⁴mh ரா³ப³கேயாrhயதா² ॥ 125.12।
1250131 ேஹதி: கேபாதகீ th³’ShThவா jhவலநmh phராphதமnhதிேக ।
1250132 பதிvhரதா மஹாth³ேத⁴ ப⁴rh:ஸா :³க²விவலா ॥ 125.13।
1250141அkh³நிநா ேவShThயமாநாmhச thராnhth³’ShThவா விேஶஷத: ।
1250142ஸா க³thவா jhவலநmh ேஹதிshShடாவ விவிேதா⁴khதிபி: ◌⁴ ॥ 125.14।
1250150 ேஹதிவாச
1250151பmh ந தா³நmh ந பேராமshதி ।
1250152 யshயாthம⁴தmh ச பதா³rhத²ஜாதmh ।
1250153அநnhதி ஹvhயாநி ச ேயந ேத³வா: ।
1250154shவாஹாபதிmh யjhஞ⁴ஜmh நமshேய ॥ 125.15।
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1250161iµக²⁴தmh ச ேத³வாநாmh ேத³வாநாmh ஹvhயவாஹநmh ।
1250162 ேஹாதாரmh சாபி ேத³வாநாmh ேத³வாநாmh ³தேமவ ச ॥ 125.16।
1250171 தmh ேத³வmh ஶரணmh யா ஆதி³ேத³வmh விபா⁴வஸுmh ।
1250172அnhத:shதி²த: phராணேபா ப³சாnhநphரேதா³ ய: ।
1250173 ேயா யjhஞஸாத⁴நmh யா ஶரணmh தmh த⁴நஜயmh ॥ 125.17।
1250180அkh³நிவாச
1250181அேமாக⁴ேமதத³shthரmh ேம nhயshதmh th³ேத⁴ கேபாதகி ।
1250182 யthர விரமேயத³shthரmh தnhேம ph³ பதிvhரேத ॥ 125.18।
1250190 கேபாthவாச
1250191 மயி விரmhயதாமshthரmh ந thேர ந ச ப⁴rhத ।
1250192ஸthயவாkh³ப⁴வ ஹvhேயஶ ஜாதேவேதா³ நேமா ऽsh ேத ॥ 125.19।
1250200 ஜாதேவதா³ உவாச
1250201 Shேடா ऽsh தவ வாkhேயந ப⁴rhth’ப⁴khthயா பதிvhரேத ।
1250202 தவாபி ப⁴rhth’thராmh ேஹதி ேமmh த³தா³mhயஹmh ॥ 125.20।
1250211ஆkh³ேநயேமதத³shthரmh ேம ந ப⁴rhதாரmh ஸுதாநபி ।
1250212 ந thவாmh த³ேஹthதேதா யா ஸுேக²ந thவmh கேபாதகி ॥ 125.21।
1250220 ph³ரேமாவாச
1250221 ஏதshnhநnhதேர தthர உகீ த³th³’ேஶ பதிmh ।
1250222 ேவShThயமாநmh யாmhயபாைஶrhயமத³Nhேட³ந தா³தmh ।
1250223 உகீ :³கி²தா ⁴thவா யமmh phராயாth³ப⁴யாரா ॥ 125.22।
1250230 உkhவாச
1250231 thவth³பீ⁴தா அiνth³ரவnhேத ஜநாsh ।
1250232 thவth³பீ⁴தா ph³ரமசrhயmh சரnhதி ।
1250233 thவth³பீ⁴தா:ஸா⁴ சரnhதி தீ⁴ராsh ।
1250234 thவth³பீ⁴தா: கrhமநிShடா² ப⁴வnhதி ॥ 125.23।
1250241 thவth³பீ⁴தா அநாஶகமாசரnhதி ।
1250242 kh³ராமாத³ரNhயமபி⁴ யchசரnhதி ।
1250243 thவth³பீ⁴தா: ெஸௗmhயதாமாரயnhேத ।
1250244 thவth³பீ⁴தா: ேஸாமபாநmh ப⁴ஜnhேத ।
1250245 thவth³பீ⁴தாசாnhநேகா³தா³நநிShடா²sh ।
1250246 thவth³பீ⁴தா ph³ரமவாத³mh வத³nhதி ॥ 125.24।
1250250 ph³ரேமாவாச
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1250251 ஏவmh ph³வthயாmh தshயாmh தாமாஹ த³ணதி³khபதி: ॥ 125.25।
1250260 யம உவாச
1250261 வரmh வரய ப⁴th³ரmh ேத தா³shேய ऽஹmh மநஸ: phயmh ॥ 125.26।
1250270 ph³ரேமாவாச
1250271 யமshேயதி வச: thவா ஸா தமாஹ பதிvhரதா ॥ 125.27।
1250280 உkhவாச
1250281 ப⁴rhதா ேம ேவShத: பாைஶrhத³Nhேட³நாபி⁴ஹதshதவ ।
1250282 தshமாth³ர ஸுரேரShட² thராnhப⁴rhதாரேமவ ச ॥ 125.28।
1250290 ph³ரேமாவாச
1250291 தth³வாkhயாthkh’பயா khேதா யம: phராஹ ந: ந: ॥ 125.29।
1250300 யம உவாச
1250301 பாஶாநாmh சாபி த³Nhட³shய shதா²நmh வத³ ஶுபா⁴நேந ॥ 125.30।
1250310 ph³ரேமாவாச
1250311ஸா phேராவாச யமmh ேத³வmh மயி பாஶாshthவேயதா: ।
1250312ஆவிஶnh ஜக³nhநாத² த³Nhேடா³ மyhேயவ ஸmhவிேஶth ।
1250313 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhயமshதாmh kh’பயா ந: ॥ 125.31।
1250320 யம உவாச
1250321 தவ ப⁴rhதா ச thராச ஸrhேவ வnh விjhவரா: ॥ 125.32।
1250330 ph³ரேமாவாச
1250331 nhயவாரயth³யம: பாஶாநாkh³ேநயாshthரmh  ஹvhயவாTh ।
1250332 கேபாேதாகேயாசாபி phதிmh ைவ சkhர:ஸுெரௗ ।
1250333ஆஹச th³விஜnhமாெநௗ vhயதாmh வர ஈphத: ॥ 125.33।
1250340 பச:

1250341 ப⁴வேதாrhத³rhஶநmh லph³த⁴mh ைவரvhயாேஜந ³Shகரmh ।
1250342 வயmh ச பண: பாபா: கிmh வேரண ஸுேராthதெமௗ ॥ 125.34।
1250351அத² ேத³ேயா வேரா ऽshமாகmh ப⁴வth³ph◌⁴யாmh phதிrhவகmh ।
1250352 நாthமாrhத²மiνயாசாேவா தீ³யமாநmh வரmh ஶுப⁴mh ॥ 125.35।
1250361ஆthமாrhத²mh யsh யாேசத ஸ ேஶாchேயா  ஸுேரவெரௗ ।
1250362 விதmh ஸப²லmh தshய ய: பராrhேதா²th³யத:ஸதா³ ॥ 125.36।
1250371அkh³நிராேபா ரவி: ph’th²வீ தா⁴nhயாநி விவிதா⁴நி ச ।
1250372 பராrhத²mh வrhதநmh ேதஷாmh ஸதாmh சாபி விேஶஷத: ॥ 125.37।
1250381 ph³ரமாத³ேயா ऽபி  யேதா jhயnhேத mh’thநா ஸஹ ।
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1250382 ஏவmh jhஞாthவா  ேத³ேவெஶௗ vh’தா²shவாrhத²பரம: ॥ 125.38।
1250391 ஜnhமநா ஸஹ யthmhஸாmh விதmh பரேமSh²நா ।
1250392 கதா³சிnhநாnhயதா² தth³ைவ vh’தா² khயnhதி ஜnhதவ: ॥ 125.39।
1250401 தshமாth³யாசாவேஹ கிசிth³தி⁴தாய ஜக³தாmh ஶுப⁴mh ।
1250402³ணதா³யி  ஸrhேவஷாmh தth³வாமiνமnhயதாmh ॥ 125.40।
1250410 ph³ரேமாவாச
1250411 தாவாஹெபௗ⁴ ேத³ெவௗ பெணௗ ேலாகவிெதௗ ।
1250412 த⁴rhமshய யஶேஸா ऽவாphthேய ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 125.41।
1250420 பச:

1250421ஆவாph◌⁴யாமாரெமௗ தீrhேத² க³ŋhகா³யா உப⁴ேய தேட ।
1250422 ப⁴ேவதாmh ஜக³தாmh நாதா²ேவஷ ஏவ பேரா வர: ॥ 125.42।
1250431shநாநmh தா³நmh ஜேபா ேஹாம: பிth’mh சாபி ஜநmh ।
1250432ஸுkh’தீ ³Shkh’தீ வாபி ய: கேராதி யதா² ததா² ।
1250433ஸrhவmh தத³யmh Nhயmh shயாதி³thேயஷ பேரா வர: ॥ 125.43।
1250440 ேத³வாச:

1250441 ஏவமsh ததா² சாnhயthஸுphெதௗ  ph³ரவாவைஹ ॥ 125.44।
1250450 யம உவாச
1250451 உthதேர ெகௗ³ததீேர யமshேதாthரmh பட²nhதி ேய ।
1250452 ேதஷாmh ஸphதஸு வmhேஶஷு நாகாேல mh’thமாphiνயாth ॥ 125.45।
1250461 ேஷா பா⁴ஜநmh ச shயாthஸrhவதா³ஸrhவஸmhபதா³mh ।
1250462 யshthவித³mh பட²ேத நிthயmh mh’thshேதாthரmh தாthமவாnh ॥ 125.46।
1250471அShடாஶீதிஸஹshைரச vhயாதி⁴பி⁴rhந ஸ பா³th◌⁴யேத ।
1250472 அshmhshதீrhேத² th³விஜேரShெடௗ² thமாஸாth³³rhவிணீ ஸதீ ॥
125.47।
1250481அrhவாkh³வnhth◌⁴யா ச ஷNhமாஸாthஸphதாஹmh shநாநமாசேரth ।
1250482 வீரஸூ:ஸா ப⁴ேவnhநா ஶதா:ஸ ஸுேதா ப⁴ேவth ॥ 125.48।
1250491லவாnhமதிமாஶூர: thரெபௗthரவிவrhத⁴ந: ।
1250492 தthர பிNhடா³தி³தா³ேநந பிதேரா iµkhதிமாphiν: ।
1250493 மேநாவாkhகாயஜாthபாபாthshநாநாnhiµkhேதா ப⁴ேவnhநர: ॥ 125.49।
1250500 ph³ரேமாவாச
1250501 யமவாkhயாத³iν ததா²ஹvhயவாடா³ஹ பெணௗ ॥ 125.50।
1250510அkh³நிவாச
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1250511 மthshேதாthரmh த³ேண தீேர ேய பட²nhதி யதvhரதா: ।
1250512 ேதஷாமாேராkh³யைமவrhயmh லmh பmh த³தா³mhயஹmh ॥ 125.51।
1250521இத³mh shேதாthரmh  ய: கசிth³யthர khவாபி பேட²nhநர: ।
1250522ைநவாkh³நிேதா ப⁴யmh தshய கி²ேத ऽபி kh³’ேஹ shதி²ேத ॥ 125.52।
1250531shநாநmh தா³நmh ச ய:rhயாத³kh³நிதீrhேத² ஶுசிrhநர: ।
1250532அkh³நிShேடாமப²லmh தshய ப⁴ேவேத³வ ந ஸmhஶய: ॥ 125.53।
1250540 ph³ரேமாவாச
1250541 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh யாmhயமாkh³ேநயேமவ ச ।
1250542 கேபாதmh ச தேதா²கmh ேஹthகmh வி³rh³தா: ◌⁴ ॥ 125.54।
1250551 தthர thணி ஸஹshராணி தாவnhthேயவ ஶதாநி ச ।
1250552 நrhநவதிதீrhதா²நி phரthேயகmh iµkhதிபா⁴ஜநmh ॥ 125.55।
1250561 ேதஷு shநாேநந தா³ேநந phேரதீ⁴தாச ேய நரா: ।
1250562 தாshேத thரவிthதாTh◌⁴யா ஆkhரேமrhதி³வmh ஶுபா:◌⁴ ॥ 125.56।
1260010 ph³ரேமாவாச
1260011 தபshதீrhத²தி kh²யாதmh தேபாvh’th³தி⁴கரmh மஹth ।
1260012ஸrhவகாமphரத³mh Nhயmh பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ॥ 126.1।
1260021 தshmhshதீrhேத²  யth³vh’thதmh ஶ ◌்’iΝ பாபphரஶநmh ।
1260022அபாமkh³ேநச ஸmhவாத³mh’mh ச பரshபரmh ॥ 126.2।
1260031அேபா jhேயShட²தமா: ேகசிnhேமநிேர ऽkh³நிmh ததா²பேர ।
1260032 ஏவmh ph³வnhேதா iµநய:ஸmhவாத³mh சாkh³நிவாே: ॥ 126.3।
1260041 விநாkh³நிmh வநmh khவ shயாjhவ⁴ேதா யேதா ऽநல: ।
1260042ஆthம⁴ேதா ஹvhய⁴தசாkh³நிநா ஜாயேத ऽகி²லmh ॥ 126.4।
1260051அkh³நிநா th◌⁴யேத ேலாேகா யkh³நிrhjhேயாதிrhமயmh ஜக³th ।
1260052 தshமாத³kh³ேந: பரmh நாshதி பாவநmh ைத³வதmh மஹth ॥ 126.5।
1260061அnhதrhjhேயாதி:ஸ ஏேவாkhத: பரmh jhேயாதி:ஸ ஏவ  ।
1260062 விநாkh³நிநா கிசித³shதி யshய தா⁴ம ஜக³ththரயmh ॥ 126.6।
1260071 தshமாத³kh³ேந: பரmh நாshதி ⁴தாநாmh jhையShTh²யபா⁴ஜநmh ।
1260072 ேயாthேthேர ऽrhபிதmh பீ³ஜmh ேஷண யதா² ததா² ॥ 126.7।
1260081 தshய ேத³ஹாதி³கா ஶkhதி: kh’ஶாேநாேரவ நாnhயதா² ।
1260082 ேத³வாநாmh  iµக²mh வநிshதshமாnhநாத: பரmh வி:³ ॥ 126.8।
1260091அபேர  யபாmh jhையShTh²யmh ேமநிேர ேவத³வாதி³ந: ।
1260092அth³பி: ◌⁴ ஸmhபthshயேத யnhநmh ஶுசிரth³பி: ◌⁴ phரஜாயேத ॥ 126.9।
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1260101அth³பி⁴ேரவ th◌⁴’தmh ஸrhவமாேபா ைவ மாதர:shmh’தா: ।
1260102 thைரேலாkhயவநmh வா வத³nhதீதி ராவித:³ ॥ 126.10।
1260111 உthபnhநமmh’தmh யth³ph◌⁴யshதாph◌⁴யெசௗஷதி⁴ஸmhப⁴வ: ।
1260112அkh³நிrhjhேயShட²இதி phராஹுராேபா jhேயShட²தமா: பேர ॥ 126.11।
1260121 ஏவmh மாmhஸமாநாshேத ’ஷேயா ேவத³வாதி³ந: ।
1260122 விth³த⁴வாதி³ேநா மாmh ச ஸமph◌⁴ேயthேயத³மph³வnh ॥ 126.12।
1260130 ’ஷய ஊ:
1260131அkh³ேநரபாmh வத³ jhையShTh²யmh thைரேலாkhயshய ப⁴வாnhphர: ◌⁴ ॥ 126.13।
1260140 ph³ரேமாவாச
1260141அஹமphயph³ரவmh phராphதாnh’nhஸrhவாnhயதvhரதாnh ।
1260142 உெபௗ⁴ jhயதெமௗ ேலாக உபா⁴ph◌⁴யாmh ஜாயேத ஜக³th ॥ 126.14।
1260151 உபா⁴ph◌⁴யாmh ஜாயேத ஹvhயmh கvhயmh சாmh’தேமவ ச ।
1260152 உபா⁴ph◌⁴யாmh வநmh ேலாேக ஶரshய ச தா⁴ரணmh ॥ 126.15।
1260161 நாநேயாச விேஶேஷா ऽshதி தேதா jhையShTh²யmh ஸமmh மதmh ।
1260162 தேதா மth³வசநாjhjhையShTh²யiµப⁴ேயாrhைநவ கshயசிth ॥ 126.16।
1260171 jhையShTh²யமnhயதரshேயதி ேமநிேர ’ஸthதமா: ।
1260172 ந th’phதா மம வாkhேயந ஜkh³iµrhவாmh தபshவிந: ॥ 126.17।
1260180iµநய ஊ:
1260181 கshய jhையShTh²யmh ப⁴வாnhphராே வாேயா ஸthயmh thவயி shதி²தmh ॥
126.18।
1260190 ph³ரேமாவாச
1260191 வாராஹாநேலா jhேயShட:²ஸrhவமkh³ெநௗ phரதிSh²தmh ।
1260192 ேநthkhthவாnhேயாnhயmh’ஷேயா ஜkh³iµshேத ऽபி வஸுnhத⁴ராmh ॥ 126.19।
1260200iµநய ஊ:
1260201ஸthயmh ⁴ேம வத³ jhையShTh²யமாதா⁴ரா சராசேர ॥ 126.20।
1260210 ph³ரேமாவாச
1260211 ⁴ரphயாஹ விநயாதா³க³தாmhshதாnh’நித³mh ॥ 126.21।
1260220 ⁴வாச
1260221 மமாphயாதா⁴ர⁴தா:shராேபா ேத³vhய:ஸநாதநா: ।
1260222அth³ph◌⁴யsh ஜாயேத ஸrhவmh jhையShTh²யமphஸு phரதிSh²தmh ॥ 126.22।
1260230 ph³ரேமாவாச
1260231 ேநthkhthவாnhேயாnhயmh’ஷேயா ஜkh³iµ:ேராத³ஶாயிநmh ।
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1260232 Shrhவிவிைத:◌⁴ shேதாthைர: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ॥ 126.23।
1260240 ’ஷய ஊ:
1260241 ேயா ேவத³ஸrhவmh ⁴வநmh ப⁴விShயth³ ।
1260242 யjhஜாயமாநmh ச ³ஹாநிவிShடmh ।
1260243 ேலாகthரயmh சிthரவிசிthரபmh ।
1260244அnhேத ஸமshதmh ச யமாவிேவஶ ॥ 126.24।
1260251 யத³ரmh ஶாவதமphரேமயmh ।
1260252 யmh ேவத³ேவth³யmh’ஷேயா வத³nhதி ।
1260253 யமாதா:shேவphதமாphiνவnhதி ।
1260254 தth³வsh ஸthயmh ஶரணmh vhரஜாம: ॥ 126.25।
1260261 ⁴தmh மஹா⁴தஜக³thphரதா⁴நmh ।
1260262 ந விnhத³ேத ேயாகி³ேநா விShiΝபmh ।
1260263 தth³வkhேமேத ’ஷேயா ऽthர யாதா: ।
1260264ஸthயmh வத³shேவஹ ஜக³nhநிவாஸ ॥ 126.26।
1260271 thவமnhதராthமாகி²லேத³ஹபா⁴ஜாmh ।
1260272 thவேமவ ஸrhவmh thவயி ஸrhவஶ ।
1260273 ததா²பி ஜாநnhதி ந ேகஅபி thராபி ।
1260274அேஹா ப⁴வnhதmh phரkh’திphரபா⁴வாth ।
1260275அnhதrhப³:ஸrhவத ஏவ ஸnhதmh ।
1260276 விவாthமநா ஸmhபவrhதமாநmh ॥ 126.27।
1260280 ph³ரேமாவாச
1260281 தத: phராஹ ஜக³th³தா⁴th ைத³வீ வாக³ஶணீ ॥ 126.28।
1260290ைத³வீ வா³வாச
1260291 உபா⁴வாராth◌⁴ய தபஸா ப⁴khthயா ச நியேமந ச ।
1260292 யshய shயாthphரத²மmh th³தி⁴shதth³⁴தmh jhேயShட²iµchயேத ॥ 126.29।
1260300 ph³ரேமாவாச
1260301 தேத²thyh ததா² ய:ஸrhேவ ’ஷேயா ேலாகதா: ।
1260302 ராnhதா: கி²nhநாnhதராthமாந: பரmh ைவராkh³யமாதா: ॥ 126.30।
1260311ஸrhவேலாைககஜநநீmh ⁴வநthரயபாவநீmh ।
1260312 ெகௗ³தமக³மnhஸrhேவ தபshதphmh யதvhரதா: ॥ 126.31।
1260321அph³ைத³வதmh ததா²kh³நிmh ச ஜநாேயாth³யதாshததா³ ।
1260322அkh³ேநச ஜகா ேய ச அபாmh ைவ ஜேந shதி²தா: ।
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1260323 தthர வாக³ph³ரவீth³ைத³வீ ேவத³மாதா ஸரshவதீ ॥ 126.32।
1260330ைத³வீ வா³வாச
1260331அkh³ேநராபshததா² ேயாநிரth³பி:◌⁴ ெஶௗசமவாphயேத ।
1260332அkh³ேநச ஜகா ேய ச விநாth³பி: ◌⁴ ஜநmh கத²mh ॥ 126.33।
1260341அphஸு ஜாதாஸு ஸrhவthர கrhமNhயதி⁴kh’ேதா ப⁴ேவth ।
1260342 தாவthகrhமNhயநrhேஹா ऽயமஶுசிrhமேநா நர: ॥ 126.34।
1260351 ந மkh³ந: ரth³த⁴யா யாவத³phஸு ஶீதாஸு ேவத³விth ।
1260352 தshமாதா³ேபா வShடா:²shrhமாth’⁴தா யத:shmh’தா: ।
1260353 தshமாjhjhையShTh²யமபாேமவ ஜநnhேயா ऽkh³ேநrhவிேஶஷத: ॥ 126.35।
1260360 ph³ரேமாவாச
1260361 ஏதth³வச: ஶுshேத ’ஷேயா ேவத³வாதி³ந: ।
1260362 நிசயmh ச ததசkhrhப⁴ேவjhjhையShTh²யமபாதி ॥ 126.36।
1260371 யthர தீrhேத² vh’thதத³mh’ஸththேர ச நாரத³ ।
1260372 தபshதீrhத²mh  தthphேராkhதmh ஸththரதீrhத²mh த³chயேத ॥ 126.37।
1260381அkh³நிதீrhத²mh ச தthphேராkhதmh ததா²ஸாரshவதmh வி:³ ।
1260382 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 126.38।
1260391 சrhத³ஶ ஶதாnhயthர தீrhதா²நாmh Nhயதா³யிநாmh ।
1260392 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச shவrhக³ேமாphரதா³யகmh ॥ 126.39।
1260401 kh’தmh ஸnhேத³ஹஹரணmh’mh யthர பா⁴ஷயா ।
1260402ஸரshவthயப⁴வthதthர க³ŋhக³யா ஸŋhக³தா நதீ³ ।
1260403 மாஹாthmhயmh தshய ேகா வkhmh ஸŋhக³மshய ேமா நர: ॥ 126.40।
1270010 ph³ரேமாவாச
1270011 ேத³வதீrhத²தி kh²யாதmh க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1270012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 127.1।
1270021ஆrhShேஷண இதி kh²யாேதா ராஜா ஸrhவ³nhவித: ।
1270022 தshய பா⁴rhயா ஜயா நாம ஸாாlhலவாபரா ॥ 127.2।
1270031 தshய thேரா ப⁴ேரா நாம மதிமாnhபிth’வthஸல: ।
1270032 த⁴iνrhேவேத³ ச ேவேத³ ச நிShேதா த³ ஏவ ச ॥ 127.3।
1270041 தshய பா⁴rhயா பவதீ ஸுphரேப⁴thயபி⁴விதா ।
1270042ஆrhShேஷணshதேதா ராஜா thேர ராjhயmh நிேவய ஸ: ॥ 127.4।
1270051 ேராத⁴ஸா ச iµkh²ேயந தீ³ாmh சkhேர நேரவர: ।
1270052ஸரshவthயாshததshதீேர ஹயேமதா⁴ய யthநவாnh ॥ 127.5।
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1270061 ’thவிkh³பி⁴rh’iµkh²ையச ேவத³ஶாshthரபராயண: ।
1270062 தீ³தmh தmh nh’பேரShட²mh ph³ராமkh³நிஸபத: ॥ 127.6।
1270071²rhதா³நவராThஶூர: பாப³th³தி: ◌⁴ phரதாபவாnh ।
1270072 மக²mh விth◌⁴வshய nh’பதிmh ஸபா⁴rhயmh ஸேராதmh ॥ 127.7।
1270081ஆதா³ய ேவகா³thஸ phராகா³th³ரஸாதலதலmh iµேந ।
1270082 நீேத தshnhnh’பவேர யjhேஞ நShேட தேதா ऽமரா: ॥ 127.8।
1270091 ’thவிஜச ய:ஸrhேவ shவmh shவmh shதா²நmh மகா²thதத: ।
1270092 ேராதஸுேதா ராjhேஞா ேத³வாபிதி வித: ॥ 127.9।
1270101 பா³லshதாmh மாதரmh th³’ShThவா ஆthமந: பிதரmh ந ச ।
1270102 th³’ShThவா ஸவிshமேயா ⁴thவா :³கி²ேதா ऽதீவ சாப⁴வth ॥ 127.10।
1270111ஸ மாதரmh  பphரchச² பிதா ேம khவ க³ேதா ऽmhபி³ேக ।
1270112 பிth’ேநா ந ேவயmh மாத:ஸthயmh வத³shவ ேம ॥ 127.11।
1270121 தி⁴kh³தி⁴khபிth’விநாநாmh விதmh பாபகrhமmh ।
1270122 ந வ யதி³ ேம மாதrhஜலமkh³நிமதா²விேஶ ॥ 127.12।
1270131 thரmh phேராவாச ஸா மாதா ராjhேஞா பா⁴rhயா ேராத⁴ஸ: ।
1270132 தா³நேவந தலmh நீேதா ராjhஞா ஸஹ பிதா தவ ॥ 127.13।
1270140 ேத³வாபிவாச
1270141 khவ நீத: ேகந வா நீத: கத²mh நீத: khவ கrhமணி ।
1270142 ேகஷு பயthஸு கிmh shதா²நmh தா³நவshய வத³shவ ேம ॥ 127.14।
1270150 மாேதாவாச
1270151 தீ³தmh யjhஞஸத³ஸபா⁴rhயmh ஸேராத⁴ஸmh ।
1270152 ராஜாநmh தmh ²rhைத³thேயா நீதவாnhஸ ரஸாதலmh ।
1270153 பயthஸு ேத³வஸŋhேக⁴ஷு வநிph³ராமணஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 127.15।
1270160 ph³ரேமாவாச
1270161 தnhமாth’வசநmh thவா ேத³வாபி: kh’thயமshமரth ।
1270162 ேத³வாnhபேய ऽத²வாkh³நிmh வா ’thவிேஜா வாஸுராmhshததா² ॥ 127.16।
1270171 ஏேதShேவவ பிதாnhேவShேயா நாnhயthேரதி மதிrhமம ।
1270172இதி நிசிthய ேத³வாபிrhப⁴ரmh phராஹ nh’பாthமஜmh ॥ 127.17।
1270180 ேத³வாபிவாச
1270181 தபஸா ph³ரமசrhேயண vhரேதந நியேமந ச ।
1270182ஆேநதvhயா மயா ஸrhேவ நீதா ேய ச ரஸாதலmh ॥ 127.18।
1270191 ஜாேத பராப⁴ேவ ேகா⁴ேர ேயா ந rhயாthphரதிkhயாmh ।
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1270192 நராத⁴ேமந கிmh ேதந வதா வா mh’ேதந வா ॥ 127.19।
1270201 thவmh phரஶாதி⁴ மmh kh’thshநாமாrhShேஷண: பிதா யதா² ।
1270202 மாதா மம thவயா பாlhயா ராஜnhயாவnhமமாக³தி: ।
1270203 ப⁴ேவchச kh’தகாrhயshய அiνஜாநீ மாmh ப⁴ர ॥ 127.20।
1270210 ph³ரேமாவாச
1270211 ப⁴ேரேkhத:ஸ ேத³வாபி:ஸrhவmh நிசிthய யthநத: ॥ 127.21।
1270220 ப⁴ர உவாச
1270221th³தி⁴mh  ஸுக²mh யா மா சிnhதாமlhபிகாmh ப⁴ஜ ॥ 127.22।
1270230 ph³ரேமாவாச
1270231 தேதா ேத³வாபிரமர-ராஜாŋhkh◌⁴th◌⁴யாநதthபர: ।
1270232 ’thவிேஜா ऽnhேவShய யthேநந நthவா தாnh’thவிஜ: ph’த²kh ।
1270233 kh’தாஜேடா பா³ேலா ேத³வாபிrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 127.23।
1270240 ேத³வாபிவாச
1270241 ப⁴வth³பி⁴ச மேகா² ரேயா யஜமாநச தீ³த: ।
1270242 ேராதா⁴ச ததா² ரய: பthநீ யா தீ³தshய  ॥ 127.24।
1270251 ப⁴வthஸு தthர பயthஸு யjhஞmh விth◌⁴வshய ைத³thயராTh ।
1270252 ராஜாத³யshேதந நீதாshதnhந khததமmh ப⁴ேவth ॥ 127.25।
1270261அதா²phேயதத³ஹmh மnhேய ப⁴வnhதshதாநேராகி³ண: ।
1270262 தா³மrhஹnhதி தாnhஸrhவாநnhயதா² ஶாபமrhஹத² ॥ 127.26।
1270270 ’thவிஜ ஊ:
1270271 மேக² ऽkh³நி: phரத²மmh jhேயா யkh³நிேரவாthர ைத³வதmh ।
1270272 தshமாth³வயmh ந ஜாநீேமா யkh³நீநாmh பசாரகா: ॥ 127.27।
1270281ஸ ஏவ தா³தா ேபா⁴khதா ச ஹrhதா கrhதா ச ஹvhயவாTh ॥ 127.28।
1270290 ph³ரேமாவாச
1270291 ’thவிஜ: ph’Shட²த: kh’thவா ேத³வாபிrhஜாதேவத³ஸmh ।
1270292 ஜயிthவா யதா²nhயாயமkh³நேய தnhnhயேவத³யth ॥ 127.29।
1270300அkh³நிவாச
1270301 யத²rhthவிஜshததா² சாஹmh ேத³வாநாmh பசாரக: ।
1270302ஹvhயmh வஹா ேத³வாநாmh ேபா⁴khதாேரா ரகாச ேத ॥ 127.30।
1270310 ேத³வாபிவாச
1270311 ேத³வாநாஹூய யthேநந ஹவிrhபா⁴கா³nhph’த²khph’த²kh ।
1270312 தா³shேய ऽஹேமஷ ேதா³ேஷா ேம தshமாth³யா ஸுராnhphரதி ॥ 127.31।
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1270320 ph³ரேமாவாச
1270321 ேத³வாபி:ஸ ஸுராnhphராphய நthவா ேதph◌⁴ய: ph’த²khph’த²kh ।
1270322 ’thவிkh³வாkhயmh சாkh³நிவாkhயmh ஶாபmh சாபி nhயேவத³யth ॥ 127.32।
1270330 ேத³வா ஊ:
1270331ஆஹூதா ைவதி³ைகrhமnhthைரrh’thவிkh³பி⁴ச யதா²khரமmh ।
1270332 ேபா⁴யாமேஹ ஹவிrhபா⁴கா³nhந shவதnhthரா th³விேஜாthதம ॥ 127.33।
1270341 தshமாth³ேவதா³iνகா³ நிthயmh வயmh ேவேத³ந ேசாதி³தா: ।
1270342 பரதnhthராshதேதா விphர ேவேத³ph◌⁴யshதnhநிேவத³ய ॥ 127.34।
1270350 ph³ரேமாவாச
1270351ஸ ேத³வாபி: ஶுசிrh⁴thவா ேவதா³நாஹூய யthநத: ।
1270352 th◌⁴யாேநந தபஸா khேதா ேவதா³சாபி ேரா ऽப⁴வnh ॥ 127.35।
1270361 ேவதா³iνவாச ேத³வாபிrhநமshய  ந: ந: ।
1270362 ’thவிkh³வாkhயmh சாkh³நிவாkhயmh ேத³வவாkhயmh nhயேவத³யth ॥ 127.36।
1270370 ேவதா³ஊ:
1270371 பரதnhthரா வயmh தாத ஈவரshய வஶாiνகா:³ ।
1270372அேஶஷஜக³தா³தா⁴ேரா நிராதா⁴ேரா நிரஜந: ॥ 127.37।
1270381ஸrhவஶkhthையகஸத³நmh நிதா⁴நmh ஸrhவஸmhபதா³mh ।
1270382ஸ  கrhதா மஹாேத³வ:ஸmhஹrhதா ஸ மேஹவர: ॥ 127.38।
1270391 வயmh ஶph³த³மயா ph³ரமnhவதா³ேமா விth³ம ஏவ ச ।
1270392அshமாகேமதthkh’thயmh shயாth³வதா³ேமா யth ph’chச² ॥ 127.39।
1270401 ேகந நீதாshதshய நாம தthரmh தth³ப³லmh ததா² ।
1270402 ப⁴தா: கிmh  ேநா நShடா ஏதjhஜாநீமேஹ வயmh ॥ 127.40।
1270411 யதா² ச தவ ஸாமrhth²யmh யமாராth◌⁴ய ச யthர ச ।
1270412shயாதி³thேயதchச ஜாநீேமா யதா² phராphshய தாnhர: ॥ 127.41।
1270420 ph³ரேமாவாச
1270421 ஏதchch²thவாவத³th³ேவதா³nhவிசாrhய ஸுசிரmh ’தி³ ॥ 127.42।
1270430 ேத³வாபிவாச
1270431 ேவதா³ வத³nhthேவதேத³வ ஸrhவேமவ யதா²rhத²த: ।
1270432ஸrhவாnhphராphshேய தலmh நீதாநலmh ேதph◌⁴ேயா நேமா ऽsh வ: ॥ 127.43।
1270440 ேவதா³ஊ:
1270441 ெகௗ³தmh க³chச² ேத³வாேப தthர sh மேஹவரmh ।
1270442ஸுphரஸnhநshதவாபீ⁴Shடmh தா³shயthேயவ kh’பாகர: ॥ 127.44।
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1270451 ப⁴ேவth³ேத³வ: ஶிவ: phத:shத:ஸthயmh மஹாமேத ।
1270452ஆrhShேஷணச nh’பதிshதshய ஜாயா ஜயா ஸதீ ॥ 127.45।
1270461 பிதா தவாphபமnhshதேல திShட²nhthயேராகி³ண: ।
1270462 வரதா³நாnhமேஹஶshய ²mh ஹthவா ச ராஸmh ।
1270463 யஶ: phராphshய த⁴rhமmh ச ஏதchச²khயmh ந ேசதரth ॥ 127.46।
1270470 ph³ரேமாவாச
1270471 தth³ேவத³வசநாth³பா³ேலா ேத³வாபிrhெகௗ³தmh க³த: ।
1270472shநாthவா kh’தே விphரshShடாவ ச மேஹவரmh ॥ 127.47।
1270480 ேத³வாபிவாச
1270481 பா³ேலா ऽஹmh ேத³வேத³ேவஶ ³mh thவmh ³rhமம ।
1270482 ந ேம ஶkhதிshthவthshதவேந ph◌⁴யmh ஶmhேபா⁴ நேமா ऽsh ேத ॥ 127.48।
1270491 ந thவாmh ஜாநnhதி நிக³மா ந ேத³வா iµநேயா ந ச ।
1270492 ந ph³ரமா நாபி ைவNhேடா² ேயா ऽ ேஸா ऽ நேமா ऽsh ேத ॥
127.49।
1270501 ேய ऽநாதா² ேய ச kh’ப ேய த³th³ராச ேராகி³ண: ।
1270502 பாபாthமாேநா ேய ச ேலாேக தாmhshthவmh பா மேஹவர ॥ 127.50।
1270511 தபஸா நியைமrhமnhthைர: தாshthதி³ெவௗகஸ: ।
1270512 thவயா த³thதmh ப²லmh ேதph◌⁴ேயா தா³shயnhதி ஜக³தாmh பேத ॥ 127.51।
1270521 யாசிதாரச தா³தாரshேதph◌⁴ேயா யth³யnhமநீதmh ।
1270522 ப⁴வதீதி ந சிthரmh shயாththவmh விபrhயயகாரக: ॥ 127.52।
1270531 ேய ऽjhஞாநிேநா ேய ச பாபா ேய மkh³நா நரகாrhணேவ ।
1270532 ஶிேவதி வசநாnhநாத² தாnhபா thவmh ஜக³th³³ேரா ॥ 127.53।
1270540 ph³ரேமாவாச
1270541 ஏவmh  shவதshதshய ர: phராஹ thேலாசந: ॥ 127.54।
1270550 ஶிவ உவாச
1270551 வரmh ph³யத² ேத³வாேப அலmh ைத³nhேயந பா³லக ॥ 127.55।
1270560 ேத³வாபிவாச
1270561 ராஜாநmh ராஜபthநீmh ச பிதரmh ச ³mh மம ।
1270562 phராphchேச² ஜக³nhநாத² நித⁴நmh ச ேபாrhமம ॥ 127.56।
1270570 ph³ரேமாவாச
1270571 ேத³வாபிவசநmh thவா தேத²thயாஹாகி²ேலவர: ।
1270572 ேத³வாேப:ஸrhவமப⁴வதா³jhஞயா ஶŋhகரshய தth ॥ 127.57।
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1270581 நரphயாஹ தmh ஶmh⁴rhேத³வாபிககர: ।
1270582 நnhதி³நmh phேரஷயாமாஸ ஶmh:◌⁴ ஶூேலந நாரத³ ॥ 127.58।
1270591 ரஸாதலmh ²mh நnhதீ³ஹthவா சாஸுரŋhக³வாnh ।
1270592 தthபிthராதீ³nhஸமாநீய தshைம தாnhஸ nhயேவத³யth ॥ 127.59।
1270601ஹயேமத⁴ச தthராதா³rhShேஷணshய தீ⁴மத: ।
1270602அkh³நிச ’thவிேஜா ேத³வா ேவதா³ச ’ஷேயா ऽph³வnh ॥ 127.60।
1270610அkh³nhயாத³ய ஊ:
1270611 யthர ஸாாத³⁴chச²mh⁴rhேத³வாேப ப⁴khதவthஸல: ।
1270612 ேத³வேத³ேவா ஜக³nhநாேதா² ேத³வதீrhத²ம⁴chச தth ॥ 127.61।
1270621ஸrhவபாபயகரmh ஸrhவth³தி⁴phரத³mh nh’mh ।
1270622 Nhயத³mh தீrhத²ேமதthshயாthதவ கீrhதிச ஶாவதீ ॥ 127.62।
1270630 ph³ரேமாவாச
1270631அவேமேத⁴ நிvh’thேத  ஸுராshேதph◌⁴ேயா வராnhத³:³ ।
1270632shநாthவா kh’தாrhதா² க³ŋhகா³யாmh ததshேத தி³வமாkhரமnh ॥ 127.63।
1270641 தத: phரph◌⁴’தி தthராஸmhshதீrhதா²நி த³ஶ பச ச ।
1270642ஸஹshராணி ஶதாnhயShடாப⁴ேயாரபி தீரேயா: ।
1270643 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச யதீவ ப²லத³mh வி:³ ॥ 127.64।
1280010 ph³ரேமாவாச
1280011 தேபாவநதி kh²யாதmh நnhதி³நீஸŋhக³மmh ததா² ।
1280012th³ேத⁴வரmh தthர தீrhத²mh ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ॥ 128.1।
1280021 ஶாrh³லmh ேசதி விkh²யாதmh ேதஷாmh vh’thதத³mh ஶ ◌்’iΝ ।
1280022 யshயாகrhணநமாthேரண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 128.2।
1280031அkh³நிrhேஹாதா ரா thவாth³ேத³வாநாmh ஹvhயவாஹந: ।
1280032 பா⁴rhயாmh phராphேதா த³ஸுதாmh shவாஹாநாmhநீmh ஸுபிணீmh ॥ 128.3।
1280041ஸாநபthயா ரா சாththராrhத²mh தப ஆவிஶth ।
1280042 தபசரnhதீmh விலmh ேதாஷயnhதீmh ஹுதாஶநmh ।
1280043ஸ ப⁴rhதா ஹுத⁴khphராஹ பா⁴rhயாmh shவாஹாமநிnhதி³தாmh ॥ 128.4।
1280050அkh³நிவாச
1280051அபthயாநி ப⁴விShயnhதி மா தப: ேஶாப⁴ேந ॥ 128.5।
1280060 ph³ரேமாவாச
1280061 ஏதchch²thவா ப⁴rhth’வாkhயmh நிvh’thதா தபேஸா ऽப⁴வth ।
1280062shthமபீ⁴Shடத³mh நாnhயth³ப⁴rhth’வாkhயmh விநா khவசிth ॥ 128.6।
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1280071 தத: கதிபேய காேல தாரகாth³ப⁴ய ஆக³ேத ।
1280072அiνthபnhேந காrhthதிேகேய சிரகாலரேஹாக³ேத ॥ 128.7।
1280081 மேஹவேர ப⁴வாnhயா ச thரshதா ேத³வா:ஸமாக³தா: ।
1280082 ேத³வாநாmh காrhயth³th◌⁴யrhத²மkh³நிmh phேராrhதி³ெவௗகஸ: ॥ 128.8।
1280090 ேத³வா ஊ:
1280091 ேத³வ க³chச² மஹாபா⁴க³ ஶmh⁴mh thைரேலாkhயதmh ।
1280092 தாரகாth³ப⁴யiµthபnhநmh ஶmhப⁴ேவ thவmh நிேவத³ய ॥ 128.9।
1280100அkh³நிவாச
1280101 ந க³nhதvhயmh தthர ேத³ேஶ த³mhபthேயா:shதி²தேயா ரஹ: ।
1280102ஸாமாnhயமாthரேதா nhயாய: கிmh ந: ஶூலபாணிநி ॥ 128.10।
1280111 ஏகாnhதshதி²தேயா:shைவரmh ஜlhபேதாrhய:ஸராக³ேயா: ।
1280112 த³mhபthேயா: ஶ ◌்’iΝயாth³வாkhயmh நிரயாthதshய ேநாth³th◌⁴’தி: ॥ 128.11।
1280121ஸ shவாmhயகி²லேலாகாநாmh மஹாகாலshthஶூலவாnh ।
1280122 நிணீய: ேகந shயாth³ப⁴வாnhயா ரஹ shதி²த: ॥ 128.12।
1280130 ேத³வா ஊ:
1280131 மஹாப⁴ேய சாiνக³ேத nhயாய: ேகா ऽnhவthர வrhNhயேத ।
1280132 தாரகாth³ப⁴ய உthபnhேந க³chச² thவmh தாரேகா ப⁴வாnh ॥ 128.13।
1280141 மஹாப⁴யாph³ெதௗ⁴ ஸா⁴நாmh யthபராrhதா²ய விதmh ।
1280142ேபnhேயந வா க³chச² வாசmh வத³ யதா² ததா² ॥ 128.14।
1280151 விராvhய ேத³வவசநmh ஶmh⁴மாக³chச²ஸthவர: ।
1280152 தேதா தா³shயாமேஹ ஜாiµப⁴ேயாrhேலாகேயா: கேவ ॥ 128.15।
1280160 ph³ரேமாவாச
1280161 ஶுேகா ⁴thவா ஜகா³மாஶு ேத³வவாkhயாth³⁴தாஶந: ।
1280162 யthராjhஜக³தாmh நாேதா² ரமமாணshதேதா³மயா ॥ 128.16।
1280171ஸ பீ⁴தவத³த² phராயாch²ேகா ⁴thவா ததா³நல: ।
1280172 நாஶகth³th³வாரேத³ேஶ  phரேவShmh ஹvhயவாஹந: ॥ 128.17।
1280181 தேதா க³வாேத³ேஶ  தshெதௗ² ⁴nhவnhநேதா⁴iµக:² ।
1280182 தmh th³’ShThவா phரஹஸஶmh⁴மாmh phராஹ ரேஹாக³த: ॥ 128.18।
1280190 ஶmh⁴வாச
1280191 பய ேத³வி ஶுகmh phராphதmh ேத³வவாkhயாth³⁴தாஶநmh ॥ 128.19।
1280200 ph³ரேமாவாச
1280201லjhதா சாவத³th³ேத³வமலmh ேத³ேவதி பாrhவதீ ।
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1280202 ரசரnhதmh ேத³ேவேஶா யkh³நிmh தmh th³விஜபிணmh ॥ 128.20।
1280211ஆஹூய ப³ஹுஶசாபி jhஞாேதா ऽshயkh³ேந ऽthர மா வத³ ।
1280212 விதா³ரயshவ shவiµக²mh kh³’ஹாேணத³mh நயshவ தth ॥ 128.21।
1280221இthkhthவா தshய சாshேய ऽkh³ேந ேரத:ஸ phராபth³ப³ஹு ।
1280222 ேரேதாக³rhப⁴shததா³ சாkh³நிrhக³nhmh ைநவ ச ஶkhதவாnh ॥ 128.22।
1280231ஸுரநth³யாshததshதீரmh ராnhேதா ऽkh³நிபதshதி²வாnh ।
1280232 kh’thதிகாஸு ச தth³ேரத: phரேபாthகாrhthதிேகா ऽப⁴வth ॥ 128.23।
1280241அவஶிShடmh ச யthகிசித³kh³ேநrhேத³ேஹ ச ஶாmhப⁴வmh ।
1280242 தேத³வ ேரேதா வநிsh shவபா⁴rhயாயாmh th³விதா⁴பth ॥ 128.24।
1280251shவாஹாயாmh phய⁴தாயாmh thராrhதி²nhயாmh விேஶஷத: ।
1280252 ரா ஸாவாதா ேதந ஸnhததிshேத ப⁴விShயதி ॥ 128.25।
1280261 தth³வநிநாத²ஸmhshmh’thய தthphதmh ஶாmhப⁴வmh மஹ: ।
1280262 தத³kh³ேந ேரதஸshதshயாmh ஜjhேஞ ²நiµthதமmh ॥ 128.26।
1280271ஸுவrhணச ஸுவrh ச ேபphரதிமmh ⁴வி ।
1280272அkh³ேந: phதிகரmh நிthயmh ேலாகாநாmh phதிவrhத⁴நmh ॥ 128.27।
1280281அkh³நி: phthயா ஸுவrhmh தாmh phராதா³th³த⁴rhமாய தீ⁴மேத ।
1280282ஸுவrhணshயாத² thரshய ஸŋhகlhபாமகேராthphயாmh ।
1280283 ஏவmh thரshய thrhயாச விவாஹமகேராthகவி: ॥ 128.28।
1280291அnhேயாnhயேரேதாvhயதிஷŋhக³ேதா³ஷாth³ ।
1280292அkh³ேநரபthயiµப⁴யmh தைத²வ ।
1280293 thர:ஸுவrhே ப³ஹுபபீ ।
1280294பாணி kh’thவா ஸுரஸthதமாநாmh ॥ 128.29।
1280301இnhth³ரshய வாேயாrhத⁴நத³shய பா⁴rhயாmh ।
1280302 ஜேலவரshயாபி iµநீவராmh ।
1280303 பா⁴rhயாsh க³chச²thயநிஶmh ஸுவrhே ।
1280304 யshயா: phயmh யchச வ:ஸ kh’thவா ॥ 128.30।
1280311 யாதி khவசிchசாபி கேவshதஜsh ।
1280312 தth³ப⁴rhth’பmh ச பதிvhரதாஸு ।
1280313 kh’thவாநிஶmh தாபி⁴தா³ரபா⁴வ: ।
1280314rhவnhkh’தாrhத²mh மத³நmh ஸ ேரேம ॥ 128.31।
1280321 kh’thவா க³தா khவாபி ைசவmh ஸுவrh ।
1280322 த⁴rhமshய பா⁴rhயாபி ஸுவrhணநாmhநீ ।
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1280323shவாஹாஸுதா shைவணீ ஸா ப³⁴வ ।
1280324 யshயாபி யshயாபி மேநாக³தா யா ॥ 128.32।
1280331 பா⁴rhயாshவபா ைஸவ ⁴thவா ஸுவrh ।
1280332 ேரேம பதீnhமாiνஷாநாஸுராmhச ।
1280333 ேத³வாnh’nhபிth’பாmhshததா²nhயாnh ।
1280334ெபௗதா³rhயshைத²rhயகா³mhபீ⁴rhயkhதாnh ॥ 128.33।
1280341 யாபி⁴phேரதா யshய ேத³வshய பா⁴rhயா ।
1280342 தth³பா ஸா ரமேத ேதந ஸாrhத⁴mh ।
1280343 நாநாேப⁴ைத:³ கரணசாphயேநைகrh ।
1280344ஆகrhஷnhதீ தnhமந: காமth³தி⁴mh ॥ 128.34।
1280351 ஏவmh ஸுவrhணshய நிய ேசShடாmh ।
1280352அkh³ேந:ஸூேநா: thகாயாshததா²kh³ேந: ।
1280353ஸrhேவ ச ேஶ:பிதாshததா³kh³ேந: ।
1280354 thரmh ச thmh ச ஸுராஸுராshேத ॥ 128.35।
1280360ஸுராஸுரா ஊ:
1280361 kh’தmh யேத³தth³vhயபி⁴சாரபmh ।
1280362 யchச²th³மநா வrhதநmh பாபபmh ।
1280363 தshமாthஸுதshேத vhயபி⁴சாரவாmhச ।
1280364ஸrhவthர கா³ ஜாயதாmh ஹvhயவாஹ ॥ 128.36।
1280371 ததா²ஸுவrhபி ந ைசகநிShடா² ।
1280372 ⁴யாத³kh³ேந ைநகth’phதா ப³ஹூmhச ।
1280373 நாநாஜாதீnhநிnhதி³தாnhேத³ஹபா⁴ேஜா ।
1280374 ப⁴th shயாேத³ஷ ேதா³ஷச thrhயா: ॥ 128.37।
1280380 ph³ரேமாவாச
1280381இthேயதchசா²பவசநmh thவாkh³நிரதிபீ⁴தவth ।
1280382 மாமph◌⁴ேயthய தேதா³வாச நிShkh’திmh வத³ thரேயா: ॥ 128.38।
1280391 ததா³ஹமph³ரவmh வேந ெகௗ³தmh க³chச² ஶŋhகரmh ।
1280392shthவா தthர மஹாபா³ேஹா நிேவத³ய ஜக³thபேத: ॥ 128.39।
1280401 மாேஹவேரண வீrhேயண தவ ேத³ஹshதி²ேதந ச ।
1280402 ஏவmhவித⁴mh thவபthயmh ேத ஜாதmh வேந தேதா ப⁴வாnh ॥ 128.40।
1280411 நிேவத³யshவ ேத³வாய ேத³வாநாmh ஶாபth³’ஶmh ।
1280412shவாபthயரயாெஸௗ ஶmh: ◌⁴ ேரய: கShயதி ॥ 128.41।
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1280421sh ேத³வmh ச ேத³வீmh ச ப⁴khthயா phேதா ப⁴ேவchசி²வ: ।
1280422 ததshthவபthயவிஷேய phயாnhகாமாநவாphshய ॥ 128.42।
1280431 தேதா மth³வசநாத³kh³நிrhக³ŋhகா³mh க³thவா மேஹவரmh ।
1280432 Shடாவ நியேதா வாkhைய:shதிபி⁴rhேவத³ஸmhைத: ॥ 128.43।
1280440அkh³நிவாச
1280441 விவshய ஜக³ேதா தா⁴தா விவrhதிrhநிரஜந: ।
1280442ஆதி³கrhதா shவயmh⁴ச தmh நமா ஜக³thபதிmh ॥ 128.44।
1280451 ேயா ऽkh³நிrh⁴thவா ஸmhஹரதி shரShடா ைவ ஜலபத: ।
1280452ஸூrhயேபண ய: பாதி தmh நமா ச thrhயmhப³கmh ॥ 128.45।
1280460 ph³ரேமாவாச
1280461 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாநநnhத: ஶmh⁴ரvhயய: ।
1280462 வேரண chச²nhத³யாமாஸ பாவகmh ஸுரதmh ॥ 128.46।
1280471ஸ விநீத: ஶிவmh phராஹ தவ வீrhயmh மயி shதி²தmh ।
1280472 ேதந ஜாத:ஸுேதா ரmhய:ஸுவrhே ேலாகவித: ॥ 128.47।
1280481 ததா²ஸுவrh th ச தshமாேத³வ ஜக³thphரேபா⁴ ।
1280482அnhேயாnhயவீrhயஸŋhகா³chச தth³ேதா³ஷா³ப⁴யmh thவித³mh ॥ 128.48।
1280491 vhயபி⁴சாராthஸேதா³ஷmh ச அபthயமப⁴வchசி²வ ।
1280492 ஶாபmh த³:³ஸுரா:ஸrhேவ தேயா: ஶாnhதிmh  phரேபா⁴ ॥ 128.49।
1280501 தத³kh³நிவசநாchச²mh:◌⁴ phேராவாேசத³mh ஶுேபா⁴த³யmh ॥ 128.50।
1280510 ஶmh⁴வாச
1280511 மth³வீrhயாத³ப⁴வththவthத:ஸுவrhே ⁴விkhரம: ।
1280512ஸமkh³ரா ’th³த⁴ய:ஸrhவா:ஸுவrhேண ऽshnhஸமாதா: ॥ 128.51।
1280521 ப⁴விShயnhதி ந ஸnhேத³ேஹா வேந ஶ ◌்’iΝ வேசா மம ।
1280522 thரயாமபி ேலாகாநாmh பாவந:ஸ ப⁴விShயதி ॥ 128.52।
1280531ஸ ஏவ சாmh’தmh ேலாேக ஸ ஏவ ஸுரவlhலப: ◌⁴ ।
1280532ஸ ஏவ ⁴khதிiµkhதீ ச ஸ ஏவ மக²த³ ॥ 128.53।
1280541ஸ ஏவ பmh ஸrhவshய ³மphயெஸௗ ³: ।
1280542 வீrhயmh ேரShட²தமmh விth³யாth³வீrhயmh மthேதா ய³thதமmh ॥ 128.54।
1280551 விேஶஷதshthவயி phதmh தshய கா shயாth³விசார ।
1280552நmh ேதந விநா ஸrhவmh ஸmhrhshேதந ஸmhபத:³ ॥ 128.55।
1280561 வnhேதா ऽபி mh’தா:ஸrhேவ ஸுவrhேணந விநா நரா: ।
1280562 நிrh³ே ऽபி த⁴நீ மாnhய:ஸ³ே ऽphயத⁴ேநா ந ॥ 128.56।
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1280571 தshமாnhநாத: பரmh கிசிthஸுவrhth³தி⁴ ப⁴விShயதி ।
1280572 ததா²ைசஷா ஸுவrhபி shயா³thkh’Shடாபி சசலா ॥ 128.57।
1280581அநயா வீதmh ஸrhவmh nhநmh rhணmh ப⁴விShயதி ।
1280582 தபஸா ஜபேஹாைமச ேயயmh phராphயா ஜக³ththரேய ॥ 128.58।
1280591 தshயா: phரபா⁴வmh phராஶshthயமkh³ேந கிசிchச கீrhthயேத ।
1280592ஸrhவthர யா  ஸnhதிShேட²தா³யா விசShயதி ॥ 128.59।
1280601ஸுவrh கமலா ஸாாthபவிthரா ச ப⁴விShயதி ।
1280602அth³ய phரph◌⁴’thயாthமஜேயாshததா²shைவரmh விேசShடேதா: ॥ 128.60।
1280611 ததா²பி ைசதேயா: Nhயmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ॥ 128.61।
1280620 ph³ரேமாவாச
1280621 ஏவiµkhthவா தத: ஶmh: ◌⁴ ஸாாthதthராப⁴வchசி²வ: ।
1280622ŋhக³ேபண ஸrhேவஷாmh ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 128.62।
1280631 வராnhphராphய ஸுதாph◌⁴யாmh ஸ அkh³நிshShேடா ऽப⁴வthதத: ।
1280632shவப⁴rhthரா ச ஸுவrh ஸா த⁴rhேமkh³நிஸுதா iµதா³ ॥ 128.63।
1280641 வrhதயாமாஸ thேரா ऽபி வேந:ஸŋhகlhபயா iµதா³ ।
1280642 ஏதshnhநnhதேர shவrhமkh³ேநrh³தரmh iµேந ॥ 128.64।
1280651 ப⁴ய ச த⁴rhமmh தmh ஶாrh³ேலா தா³நேவவர: ।
1280652அஹரth³பா⁴kh³யெஸௗபா⁴kh³ய-விலாஸவஸதிmh ச²லாth ॥ 128.65।
1280661 நீதா ரஸாதலmh ேதந ஸுவrh ேலாகவிதா ।
1280662 ஜாமாதாkh³ேந:ஸ த⁴rhமச அkh³நிைசவ ஸ ஹvhயவாTh ॥ 128.66।
1280671 விShணேவ ேலாகநாதா²ய shthவா ைசவ ந: ந: ।
1280672 காrhயவிjhஞாபநmh ேசாெபௗ⁴ சkhர: phரப⁴விShணேவ ॥ 128.67।
1280681 ததசkhேரண சிchேச²த³ ஶாrh³லshய ஶிேரா ஹ: ।
1280682ஸாநீதா விShiΝநா ேத³வீ ஸுவrh ேலாகஸுnhத³ ॥ 128.68।
1280691 மேஹவரஸுதா ைசவ அkh³ேநைசவ ததா² phயா ।
1280692 மேஹவராய தாmh விShiΝrhத³rhஶயாமாஸ நாரத³ ॥ 128.69।
1280701 phேதா ऽப⁴வnhமேஹேஶா ऽபி ஸshவேஜ தாmh ந: ந: ।
1280702 சkhரmh phராதmh யthர ஶாrh³லchேச²தி³ தீ³phதிமth ॥ 128.70।
1280711 சkhரதீrhத²mh  விkh²யாதmh ஶாrh³லmh ேசதி தth³வி:³ ।
1280712 யthர நீதா ஸுவrh ஸா விShiΝநா ஶŋhகராnhதிகmh ॥ 128.71।
1280721 தthதீrhத²mh ஶாŋhகரmh jhேஞயmh ைவShணவmh th³த⁴ேமவ  ।
1280722 யthராநnhத³மiνphராphேதா யkh³நிrhத⁴rhமச ஶாவத: ॥ 128.72।
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1280731ஆநnhதா³ணி nhயபதnhயthராkh³ேநrhiµநிஸthதம ।
1280732ஆநnhேத³தி நதீ³ ஜாதா ததா²ைவ நnhதி³நீதி ச ॥ 128.73।
1280741 தshயாச ஸŋhக³ம: Nhேயா க³ŋhகா³யாmh தthர ைவ ஶிவ: ।
1280742 தthைரவ ஸŋhக³ேம ஸாாthஸுவrhth³யாபி ஸmhshதி²தா ॥ 128.74।
1280751 தா³ாயணீ ைஸவ ஶிவா ஆkh³ேநயீ ேசதி விதா ।
1280752அmhபி³கா ஜக³தா³தா⁴ரா ஶிவா காthயாயநீவ ॥ 128.75।
1280761 ப⁴khதாபீ⁴Shடphரதா³ நிthயமலŋhkh’thேயாப⁴யmh தடmh ।
1280762 தபshேதேப யthர சாkh³நிshதthதீrhத²mh  தேபாவநmh ॥ 128.76।
1280771 ஏவமாதீ³நி தீrhதா²நி தீரேயாப⁴ேயாrhiµேந ।
1280772 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 128.77।
1280781 உthதேர ைசவ பாேர ச ஸஹshராணி சrhத³ஶ ।
1280782 த³ேண ச ததா² பாேர ஸஹshராNhயத² ேஷாட³ஶ ॥ 128.78।
1280791 தthர தthர ச தீrhதா²நி ஸாபி⁴jhஞாநாநி ஸnhதி ைவ ।
1280792 நாமாநி ச ph’த²khஸnhதி ஸŋhேபாthதnhமேயாchயேத ॥ 128.79।
1280801 ஏதாநி யச ஶ ◌்’iΝயாth³யச வா பட²தி shமேரth ।
1280802ஸrhேவஷு தthர காmhேயஷு பrhே ப⁴ேவnhநர: ॥ 128.80।
1280811 ஏதth³vh’thதmh  ேயா jhஞாthவா தthர shநாநாதி³கmh சேரth ।
1280812லவாஜாயேத நிthயmh த⁴rhமவாmhச விேஶஷத: ॥ 128.81।
1280821அph³ஜகாthபசிேம தீrhத²mh தchசா²rh³லiµதா³’தmh ।
1280822 வாராணshயாதி³தீrhேத²ph◌⁴ய:ஸrhேவph◌⁴ேயா யதி⁴கmh ப⁴ேவth ॥ 128.82।
1280831 தthர shநாthவா பிth’nhேத³வாnhவnhத³ேத தrhபயthயபி ।
1280832ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா விShiΝேலாேக மயேத ॥ 128.83।
1280841 தேபாவநாchச ஶாrh³லாnhமth◌⁴ேய தீrhதா²nhயேஶஷத: ।
1280842 தshையைககshய மாஹாthmhயmh ந ேகநாphயthர வrhNhயேத ॥ 128.84।
1290010 ph³ரேமாவாச
1290011இnhth³ரதீrhத²தி kh²யாதmh தthைரவ ச vh’ஷாகபmh ।
1290012 ேப²நாயா:ஸŋhக³ேமா யthர ஹமதmh தைத²வ ச ॥ 129.1।
1290021அph³ஜகmh சாபி யthphேராkhதmh யthர ேத³வshthவிkhரம: ।
1290022 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச நராvh’thதி³rhலப⁴mh ॥ 129.2।
1290031 தthர vh’thதாnhயதா²kh²யாshேய க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ।
1290032இnhth³ேரவரmh ேசாthதேர ச ஶ ◌்’iΝ ப⁴khthயா யதvhரத: ॥ 129.3।
1290041 நiµசிrhப³லவாநாதி³nhth³ரஶthrhமேதா³thகட: ।
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1290042 தshேயnhth³ேரப⁴வth³th³த⁴mh ேப²ேநேநnhth³ேரா ऽஹரchசி²ர: ॥ 129.4।
1290051அபாmh ச நiµேச: ஶthேராshதthேப²நவjhரபth◌⁴’kh ।
1290052 ஶிரசி²ththவா தchச ேப²நmh க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ॥ 129.5।
1290061 nhயபதth³⁴mh பி⁴ththவா  ரஸாதலமதா²விஶth ।
1290062 ரஸாதலப⁴வmh கா³ŋhக³mh வா யth³விவபாவநmh ॥ 129.6।
1290071 வjhராதி³Shேடந மாrhேக³ண vhயக³மth³⁴மNhட³லmh ।
1290072 தjhஜலmh ேப²நநாmhநா  நதீ³ ேப²ேநதி க³th³யேத ॥ 129.7।
1290081 தshயாsh ஸŋhக³ம: Nhேயா க³ŋhக³யா ேலாகவித: ।
1290082ஸrhவபாபயகேரா க³ŋhகா³யiµநேயாவ ॥ 129.8।
1290091ஹம³பமாதா ைவ யthராphலவநமாthரத: ।
1290092 மாrhஜாரthவாத³⁴nhiµkhதா விShiΝக³ŋhகா³phரஸாத³த: ॥ 129.9।
1290101 மாrhஜாரmh ேசதி தthதீrhத²mh ரா phேராkhதmh மயா தவ ।
1290102ஹமதmh ச தthphேராkhதmh தthராkh²யாநmh ேராதி³தmh ॥ 129.10।
1290111 vh’ஷாகபmh சாph³ஜகmh ச தthேரத³mh phரயத: ஶ ◌்’iΝ ।
1290112ரNhய இதி விkh²யாேதா ைத³thயாநாmh rhவேஜா ப³ ॥ 129.11।
1290121 தபshதphthவா ஸுைர:ஸrhைவரேஜேயா ऽ⁴thஸுதா³ண: ।
1290122 தshயாபி ப³லவாnhthேரா ேத³வாநாmh ³rhஜய:ஸதா³ ॥ 129.12।
1290131 மஹாஶநிதி kh²யாதshதshய பா⁴rhயா பராதா ।
1290132 ேதேநnhth³ரshயாப⁴வth³th³த⁴mh ப³ஹுகாலmh நிரnhதரmh ॥ 129.13।
1290141 மஹாஶநிrhமஹாவீrhய:ஸததmh ரணrhத⁴நி ।
1290142thவா நாேக³ந ஸதmh ஶkhரmh பிthேர nhயேவத³யth ॥ 129.14।
1290151 ப³th³th◌⁴வா ஹshதிஸமாkhதmh shவஸாரmh வீய தாmh ததா³ ।
1290152 விஹாய khரதாmh ைத³thேயா ரNhயாய nhயேவத³யth ॥ 129.15।
1290161 மஹாஶநிபிதா ைத³thய: rhேவஷாmh rhவவthதர: ।
1290162 ஶசீகாnhதmh தேல shதா²phய தshய ராமதா²கேராth ॥ 129.16।
1290171 மஹாஶநிrhஹmh thவா ேஜmh வணமph◌⁴யகா³th ।
1290172 வே ऽபி மஹா³th³தி: ◌⁴ phராதா³thகnhயாmh மஹாஶேந: ॥ 129.17।
1290181 உத³தி⁴mh shவாலயmh phராதா³th³வணsh மஹாஶேந: ।
1290182 தேயாச ஸkh²யமப⁴வth³வணshய மஹாஶேந: ॥ 129.18।
1290191 வாணீ சாபி யா கnhயா ஸா phயா⁴nhமஹாஶேந: ।
1290192 வீrhேயண யஶஸா சாபி ெஶௗrhேயண ச ப³ேலந ச ॥ 129.19।
1290201 மஹாஶநிrhமஹாைத³thயshthைரேலாkhேய ேநாபயேத ।
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1290202 நிnhth³ரthவmh க³ேத ேலாேக ேத³வா:ஸrhேவ nhயமnhthரயnh ॥ 129.20।
1290210 ேத³வா ஊ:
1290211 விShiΝேரேவnhth³ரதா³தா shயாth³ைத³thயஹnhதா ஸ ஏவ ச ।
1290212 மnhthரth³’kh³வா ஸ ஏவ shயாதி³nhth³ரmh சாnhயmh கShயதி ॥ 129.21।
1290220 ph³ரேமாவாச
1290221 ஏவmh ஸmhமnhthrhய ேத ேத³வா விShேrhமnhthரmh nhயேவத³யnh ।
1290222 மமாவth◌⁴ேயா மஹாைத³thேயா மஹாஶநிதி ph³வnh ॥ 129.22।
1290231 phராயாth³வாவரmh விShiΝ: வஶுரmh வணmh ததா³ ।
1290232 ேகஶேவா வணmh க³thவா phராேஹnhth³ரshய பராப⁴வmh ॥ 129.23।
1290241 ததா² thவையதthகrhதvhயmh யதா²யாதி ரnhத³ர: ।
1290242 தth³விShiΝவசநாchசீ²kh◌⁴ரmh யெயௗ ஜலபதிrhiµேந ॥ 129.24।
1290251ஸுதாபதிmh ரNhயஸுதmh விkhராnhதmh தmh மஹாஶநிmh ।
1290252அதிஸmhமாநிதshேதந ஜாமாthரா வண: phர: ◌⁴ ॥ 129.25।
1290261 பphரchசா²க³மநmh ைத³thேயா விநயாchch²வஶுரmh ததா³ ।
1290262 வண: phராஹ தmh ைத³thயmh யதா³க³மநகாரணmh ॥ 129.26।
1290270 வண உவாச
1290271இnhth³ரmh ேத³ மஹாபா³ேஹா யshthவயா நிrhத: ரா ।
1290272 ப³th³த⁴mh ரஸாதலshத²mh தmh ேத³வாநாமதி⁴பmh ஸேக² ॥ 129.27।
1290281அshமாகmh ஸrhவதா³ மாnhயmh ேத³ thவmh மம ஶthஹnh ।
1290282 ப³th³th◌⁴வா விேமாணmh ஶthேராrhமஹேத யஶேஸ ஸதாmh ॥ 129.28।
1290290 ph³ரேமாவாச
1290291 தேத²thkhthவா கத²சிthஸ ைத³thேயேஶா வய தmh ।
1290292 phராதா³தி³nhth³ரmh ஶசீகாnhதmh வாரேணந ஸமnhவிதmh ॥ 129.29।
1290301ஸ ைத³thயமth◌⁴ேய ऽதிவிராஜமாேநா ।
1290302ஹmh தேதா³வாச ஜேலஶஸnhநிெதௗ⁴ ।
1290303ஸmhjhய ைசவாத² மேஹாபசாைரrh ।
1290304 மஹாஶநிrhமக⁴வnhதmh ப³பா⁴ேஷ ॥ 129.30।
1290310 மஹாஶநிவாச
1290311 ேகந thவnhth³ேரா ऽth³ய kh’ேதா ऽ ேகந ।
1290312 வீrhயmh தேவth³’kh³ப³ஹு பா⁴ஷேஸ ச ।
1290313 thவmh ஸŋhக³ேர ஶthபி⁴rhபா³th◌⁴யேஸ ச ।
1290314 ததா²பி ேசnhth³ேரா ப⁴வதி சிthரmh ॥ 129.31।
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1290321அதா²பி ப³th³தா⁴ ேஷண காசிth ।
1290322 தshயா: பதிshதாmh ேமாசயதீதி khதmh ।
1290323shthேயா ऽshவதnhthரா: ஷphரதா⁴நாsh ।
1290324 thவmh ைவ மாnhப⁴விதா ஶkhர ஸாேதா⁴ ॥ 129.32।
1290331 ப³th³ேதா⁴ மயா ஸŋhக³ேர வாஹேநந ।
1290332 khவாphயshthரmh ேத வjhரiµth³தா³மஶkhதி ।
1290333 சிnhதாரthநmh நnhத³நmh ேயாதshதா ।
1290334 யேஶா ப³லmh ேத³வராேஜாபேபா⁴kh³யmh ।
1290335ஸrhவmh  thவா கிmh  iµkhேதா ஜேலஶாth³ ।
1290336ஆகாŋhேஸ விதmh தி⁴khதேவத³mh ॥ 129.33।
1290341 தjhவநmh யth யேஶாநிதா⁴நmh ।
1290342ஸ ஏவ mh’thrhயஶேஸா யth³விேராதி⁴ ।
1290343 ஏவmh ஜாநஶkhர கத²mh ஜேலஶாnh ।
1290344iµkhதிmh phராphேதா ைநவ லjhஜாmh ப⁴ேஜதா:² ॥ 129.34।
1290351 thவிShடபshத:² பேவShத:ஸnh ।
1290352ஸrhைவ:ஸுைர: காnhதயா வீjhயமாந: ।
1290353ஸmhshயமாநச ததா²phஸேராபி⁴rh ।
1290354நmh லjhஜா ேத பி³ேப⁴தீதி மnhேய ॥ 129.35।
1290361 thவmh vh’thரஹா நiµேசசாபி ஹnhதா ।
1290362 ராmh ேப⁴thதா ேகா³thரபி⁴th³வjhரபா³ஹு: ।
1290363 ஏவmh ஸுராshthவாmh பஜயnhதீthyh ।
1290364அேதா Shே ஸrhவேமதththயஜshவ ॥ 129.36।
1290371 விகாரமாphயாphயேதாth³ப⁴வmh ேய ।
1290372 வnhதி ேலாகாநiνஸmhவிஶnhதி ।
1290373 ப⁴வாth³’ஶாmh ³chயவநாph³ஜஜnhமா ।
1290374 கத²mh ந ’th³ேப⁴த³மவாப கrhதா ॥ 129.37।
1290380 ph³ரேமாவாச
1290381 ஏவiµkhthவா  ைத³thேயேஶா வய மஹாthமேந ।
1290382 phராதா³தி³nhth³ரmh நேசத³mh வசநmh தத³பா⁴ஷத ॥ 129.38।
1290390 மஹாஶநிவாச
1290391அth³ய phரph◌⁴’thயெஸௗ ஶிShய இnhth³ர:shயாth³வே ³: ।
1290392 வஶுேரா மம ேயந thவmh iµkhதிமாphேதா ऽ வாஸவ ॥ 129.39।
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1290401 ததா² thவmh ph◌⁴’thயபா⁴ேவந வrhேததா² வணmh phரதி ।
1290402 ேநா ேசth³ப³th³th◌⁴வா நshthவாmh ைவ ேphshேய ைசவ ரஸாதலmh ॥
129.40।
1290410 ph³ரேமாவாச
1290411 ஏவmh நிrhப⁴rhthshய தmh ஶkhரmh ஹஸmhசாபி ந: ந: ।
1290412அph³ரவீth³க³chச² க³chேச²தி வணmh சாiνமnhய  ॥ 129.41।
1290421ஸ  phராphத:shவநிலயmh லjhஜயா கkh’த: ।
1290422 ெபௗேலாmhயாmh phராஹ தthஸrhவmh யthதchச²thபராப⁴வmh ॥ 129.42।
1290430இnhth³ர உவாச
1290431 ஏவiµkhத: kh’தைசவ ஶthஹmh வராநேந ।
1290432 நிrhவாபயா ேயந shவமாthமாநmh ஸுப⁴ேக³ வத³ ॥ 129.43।
1290440இnhth³ராNhவாச
1290441 தா³நவாநாமேதா²th³⁴திmh ஶkhர மாயாmh பராப⁴வmh ।
1290442 வரதா³நmh ததா² mh’thmh ஜாேந ऽஹmh ப³லஸூத³ந ॥ 129.44।
1290451 தshமாth³யshமாthதshய mh’thரத²வாபி பராப⁴வ: ।
1290452 ஜாேயத ஶ ◌்’iΝ தthஸrhவmh வேய ऽஹmh phதேய தவ ॥ 129.45।
1290461ரNhயshய ஸுேதா வீர: பிth’vhயshய ஸுேதா ப³ ।
1290462 தshமாnhமம shயாthஸ ph◌⁴ராதா வரதா³நாchச த³rhபித: ॥ 129.46।
1290471 ph³ரமாணmh ேதாஷயாமாஸ தபஸா நியேமந ச ।
1290472 ஈth³’ஶmh ப³லமாபnhநmh தபஸா கிmh ந th◌⁴யதி ॥ 129.47।
1290481 தshமாththவயா சிthதராேகா³ விshமேயா வா கத²சந ।
1290482 ந காrhய: ஶ ◌்’iΝ தthேரத³mh காrhயmh யth khரமாக³தmh ॥ 129.48।
1290490 ph³ரேமாவாச
1290491 ஏவiµkhthவா  ெபௗேலா phராேஹnhth³ரmh விநயாnhவிதா ॥ 129.49।
1290500இnhth³ராNhவாச
1290501 நாஸாth◌⁴யமshதி தபேஸா நாஸாth◌⁴யmh யjhஞகrhமண: ।
1290502 நாஸாth◌⁴யmh ேலாகநாத²shய விShேrhப⁴khthயா ஹரshய ச ॥ 129.50।
1290511 நேசத³mh மயா காnhத தமshthயதிேஶாப⁴நmh ।
1290512shthmh shவபா⁴வmh ஜாநnhதி shthய ஏவ ஸுராதி⁴ப ॥ 129.51।
1290521 தshமாth³⁴ேமshததா² சாபாmh நாஸாth◌⁴யmh விth³யேத phரேபா⁴ ।
1290522 தேபா வா யjhஞகrhமாதி³ தாph◌⁴யாேமவ யேதா ப⁴ேவth ॥ 129.52।
1290531 தthராபி தீrhத²⁴தா  யா ⁴shதாmh vhரேஜth³ப⁴வாnh ।
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1290532 தthர விShiΝmh ஶிவmh jhய ஸrhவாnhகாமாநவாphshய ॥ 129.53।
1290541 தமshதி நேசத³mh shthேயா யாச பதிvhரதா: ।
1290542 தா ஏவ ஸrhவmh ஜாநnhதி th◌⁴’தmh தாபி⁴சராசரmh ॥ 129.54।
1290551 ph’தி²vhயாmh ஸார⁴தmh shயாthதnhமth◌⁴ேய த³Nhட³கmh வநmh ।
1290552 தthர க³ŋhகா³ ஜக³th³தா⁴th தthேரஶmh ஜய phரேபா⁴ ॥ 129.55।
1290561 விShiΝmh வா ஜக³தாஶmh தீ³நாrhதாrhதிஹரmh வி⁴mh ।
1290562அநாதா²நாஹ nh’mh மjhஜதாmh :³க²ஸாக³ேர ॥ 129.56।
1290571ஹேரா ஹrhவா க³ŋhகா³ வா khவாphயnhயchச²ரணmh ந ।
1290572 தshமாthஸrhவphரயthேநந ேதாஷையதாnhஸமாத: ॥ 129.57।
1290581 ப⁴khthயா shேதாthைரச தபஸா  ைசவ மயா ஸஹ ।
1290582 தத: phராphshய கlhயாணஶவிShiΝphரஸாத³ஜmh ॥ 129.58।
1290591அjhஞாthைவக³ணmh கrhம ப²லmh தா³shயதி கrhண: ।
1290592 jhஞாthவா ஶத³ணmh தthshயாth³பா⁴rhயயா ச தத³யmh ॥ 129.59।
1290601 mhஸ:ஸrhேவஷு காrhேயஷு பா⁴rhையேவஹ ஸஹாயிநீ ।
1290602shவlhபாநாமபி காrhயாmh ந th³தி⁴shதயா விநா ॥ 129.60।
1290611 ஏேகந யthkh’தmh கrhம தshமாத³rhத⁴ப²லmh ப⁴ேவth ।
1290612 ஜாயயா  kh’தmh நாத² Shகலmh ேஷா லேப⁴th ॥ 129.61।
1290621 தshமாேத³தthஸுவிதி³தமrhேதா⁴ ஜாயா இதி ேத: ।
1290622 யேத த³Nhட³காரNhேய ஸchch²ேரShடா²shதி ெகௗ³த ॥ 129.62।
1290631அேஶஷாக⁴phரஶமநீ ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யிநீ ।
1290632 தshமாth³க³chச² மயா தthர  Nhயmh மஹாப²லmh ॥ 129.63।
1290641 தத: ஶthnhநிஹthயாெஜௗ மஹthஸுக²மவாphshய ॥ 129.64।
1290650 ph³ரேமாவாச
1290651 தேத²thkhthவா ஸ ³ பா⁴rhயயா ச ஶதkhர: ।
1290652 யெயௗ க³ŋhகா³mh ஜக³th³தா⁴thmh ெகௗ³தmh ேசதி விதாmh ॥ 129.65।
1290661 த³Nhட³காரNhயமth◌⁴யshதா²mh யெயௗ ஸ phதிமாnhஹ: ।
1290662 தப: கrhmh மநசkhேர ேத³வேத³வாய ஶmhப⁴ேவ ॥ 129.66।
1290671 க³ŋhகா³mh நthவா  phரத²மmh shநாthவா ச ஸ kh’தாஜ: ।
1290672 ஶிைவகஶரே ⁴thவா shேதாthரmh ேசத³mh தேதா ऽph³ரவீth ॥ 129.67।
1290680இnhth³ர உவாச
1290681shவமாயயா ேயா யகி²லmh சராசரmh ।
1290682sh’ஜthயவthயthதி ந ஸjhஜேத ऽshnh ।
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1290683 ஏக:shவதnhthேரா ऽth³வயசிthஸுகா²thமக: ।
1290684ஸ ந: phரஸnhேநா ऽsh பிநாகபாணி: ॥ 129.68।
1290691 ந யshய தththவmh ஸநகாத³ேயா ऽபி ।
1290692 ஜாநnhதி ேவதா³nhதரஹshயவிjhஞா: ।
1290693ஸ பாrhவதீஶ:ஸகலாபி⁴லாஷ- ।
1290694 தா³தா phரஸnhேநா ऽsh மமாnhத⁴கா: ॥ 129.69।
1290701sh’ShThவா shவயmh⁴rhப⁴க³வாnhவிசிmh ।
1290702 ப⁴யŋhகரmh சாshய ஶிேரா ऽnhவபயth ।
1290703 சி²ththவா நகா²kh³ைரrhநக²ஸkhதேமதch ।
1290704 சிேப தshமாத³ப⁴வththவrhக:³ ॥ 129.70।
1290711 பாபmh த³th³ரmh thவத² ேலாப⁴யாchேஞ ।
1290712 ேமாேஹா விபchேசதி தேதா ऽphயநnhதmh ।
1290713 ஜாதphரபா⁴வmh ப⁴வ:³க²பmh ।
1290714 ப³⁴வ ைதrhvhயாphதத³mh ஸமshதmh ॥ 129.71।
1290721அேவய ஸrhவmh சகித:ஸுேரேஶா ।
1290722 ேத³வீமேவாசjhஜக³த³shதேமதி ।
1290723 thவmh பா ேலாேகவ ேலாகமாதrh ।
1290724 உேம ஶரNhேய ஸுப⁴ேக³ஸுப⁴th³ேர ॥ 129.72।
1290731 ஜக³thphரதிShேட² வரேத³ ஜய thவmh ।
1290732 ⁴khதி:ஸமாதி: ◌⁴ பரமா ச iµkhதி: ।
1290733shவாஹா shவதா⁴ shவshதிரநாதி³th³தி⁴rh ।
1290734 கீ³rh³th³தி⁴ராரஜராமேர thவmh ॥ 129.73।
1290741 விth³யாதி³ேபண ஜக³ththரேய thவmh ।
1290742 ராmh கேராShேயவ மதா³jhஞயா ச ।
1290743 thவையவ sh’Shடmh ⁴வநthரயmh shயாth³ ।
1290744 யத: phரkh’thையவ தைத²வ சிthரmh ॥ 129.74।
1290751இthேயவiµkhதா த³யிதா ஹேரண ।
1290752ஸmhேலஷஸmhலாபபரா ப³⁴வ ।
1290753 ராnhதா ப⁴வshயாrhத⁴தெநௗ ஸுலkh³நா ।
1290754 சிேப ச shேவத³ஜலmh கராkh³ைர: ॥ 129.75।
1290761 தshமாth³ப³⁴வ phரத²மmh ஸ த⁴rhேமா ।
1290762லரேதா² தா³நமேதா²ஸுvh’Sh: ।
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1290763ஸththவmh ஸுஸmhபnhநத⁴ரmh ஸராmh ।
1290764 தா⁴nhயாநி Shபாணி ப²லாநி ைசவ ॥ 129.76।
1290771 ெஸௗபா⁴kh³யவshநி வ:ஸுேவஷ: ।
1290772 ஶ ◌்’ŋhகா³ரபா⁴நி மெஹௗஷதா⁴நி ।
1290773 nh’thயாநி கீ³தாnhயmh’தmh ராணmh ।
1290774 திshmh’தீ நீதிரதா²nhநபாேந ॥ 129.77।
1290781 ஶshthராணி ஶாshthராணி kh³’ேஹாபேயாkh³யாnhyh ।
1290782அshthராணி தீrhதா²நி ச காநநாநி ।
1290783இShடாநி rhதாநி ச மŋhக³ளாநி ।
1290784 யாநாநி ஶுph◌⁴ராப⁴ரஸநாநி ॥ 129.78।
1290791 ப⁴வாŋhக³ஸmhஸrhக³ஸுஸmhphரஹாஸ- ।
1290792ஸுshேவத³ஸmhலாபரஹ:phரகாைர: ।
1290793 தைத²வ ஜாதmh ஸசராசரmh ச ।
1290794அபாபகmh ேத³வி ததச ஜாதmh ॥ 129.79।
1290801ஸுக²mh phர⁴தmh ச ஶுப⁴mh ச நிthயmh ।
1290802 விரா ைசதthதவ ேத³வி பா⁴வாth ।
1290803 தshமாth மாmh ர ஜக³jhஜநிth ।
1290804 பீ⁴தmh ப⁴ேயph◌⁴ேயா ஜக³தாmh phரதா⁴ேந ॥ 129.80।
1290811 ஏேக தrhைகrhவிiµயnhதி யnhேத தthர சாபேர ।
1290812 ஶிவஶkhthேயாshததா³th³ைவதmh ஸுnhத³ரmh ெநௗ விkh³ரஹmh ॥ 129.81।
1290820 ph³ரேமாவாச
1290821 ஏவmh  shவதshதshய ரshதாத³ப⁴வchசி²வ: ॥ 129.82।
1290830 ஶிவ உவாச
1290831 கிமபீ⁴Shடmh வரயேஸ ஹேர வத³ பராயணmh ॥ 129.83।
1290840இnhth³ர உவாச
1290841 ப³லவாnhேம சாth³த³rhஶைநச ஶநிrhயதா² ।
1290842 ேதந ப³th³த⁴shதலmh நீத: ப⁴தshthவேநகதா⁴ ॥ 129.84।
1290851 வாkhஸாயைகshததா² விth³த⁴shதth³வதா⁴ய thவியmh kh’தி: ।
1290852 தத³rhத²mh ஜக³தாஶ ேயந ேஜShேய mh phரேபா⁴ ॥ 129.85।
1290861 தேத³வ ேத³ வீrhயmh ேம யchசாnhயth³நாஶநmh ।
1290862 ஜாத: பராப⁴ேவா யshமாthதth³விநாேஶ kh’ேத ஸதி ।
1290863 நrhஜாதமஹmh மnhேய வரmh கீrhதிrhஜயேயா: ॥ 129.86।
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1290870 ph³ரேமாவாச
1290871ஸ ஶிவ: ஶkhரமாேஹத³mh ந மையேகந ேத : ।
1290872 வத⁴மாphேநாதி தshமாththவmh விShiΝமphயvhயயmh ஹmh ॥ 129.87।
1290881ஆராத⁴யshவ ெபௗேலாmhயா ஸஹ ேத³வmh ஜநாrhத³நmh ।
1290882 ேலாகthரையகஶரணmh நாராயணமநnhயதீ: ◌⁴ ॥ 129.88।
1290891 தத: phராphshய தshமாchச மthதசாபி phயmh ஹேர ।
1290892 நேசாவாச ப⁴க³வாநாதி³கrhதா மேஹவர: ॥ 129.89।
1290901 மnhthராph◌⁴யாஸshதேபா வாபி ேயாகா³ph◌⁴யஸநேமவ ச ।
1290902ஸŋhக³ேம யthர thராபி th³தி⁴த³mh iµநேயா வி:³ ॥ 129.90।
1290911 கிmh ந:ஸŋhக³ேம விphர ெகௗ³தnh⁴ேப²நேயா: ।
1290912 கி³mh க³வேர யth³வா ஸதாமத²ஸŋhக³ேம ॥ 129.91।
1290921 விphேரா தி⁴ையவ ப⁴வதி iµnhதா³ŋhkh◌⁴நிவிShடயா ।
1290922 க³ŋhகா³யா த³ேண தீர ஆபshதmhேபா³iµநீவர: ॥ 129.92।
1290931ஆshேத தshயாphயஹmh ேதாஷமக³மmh ப³லஸூத³ந ।
1290932 ேதந thவmh பா⁴rhயயா ைசவ ேதாஷயshவ க³தா³த⁴ரmh ॥ 129.93।
1290940 ph³ரேமாவாச
1290941ஆபshதmhேப³ந ஸேதா க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ।
1290942 Shடாவ ேத³வmh phரயத:shநாthவா Nhேய ऽத²ஸŋhக³ேம ॥ 129.94।
1290951 ேப²நாயாைசவ க³ŋhகா³யாshதthர ேத³வmh ஜநாrhத³நmh ।
1290952ைவதி³ைகrhவிவிைத⁴rhமnhthைரshதபஸாேதாஷயthததா³ ॥ 129.95।
1290961 ததshShேடா ऽப⁴வth³விShiΝ: கிmh ேத³யmh ேசthயபா⁴ஷத ।
1290962 ேத³ ேம ஶthஹnhதாரthயாஹ ப⁴க³வாnhஹ: ॥ 129.96।
1290971 த³thதthேயவ ஜாநீ தiµவாச ஜநாrhத³ந: ।
1290972 தthராப⁴வchசி²வshையவ க³ŋhகா³விShNhேவா: phரஸாத³த: ॥ 129.97।
1290981அmhப⁴ஸா ேஷா ஜாத: ஶிவவிShiΝshவபth◌⁴’kh ।
1290982 சkhரபாணி: ஶூலத⁴ர:ஸ க³thவா  ரஸாதலmh ॥ 129.98।
1290991 நிஜகா⁴ந ததா³ைத³thயnhth³ரஶthmh மஹாஶநிmh ।
1290992ஸகா²ப⁴வthஸ ேசnhth³ரshய அph³ஜக:ஸ vh’ஷாகபி: ॥ 129.99।
1291001 தி³விshேதா² ऽபி ஸதா³ ேசnhth³ரshதமnhேவதி vh’ஷாகபிmh ।
1291002பிதா phரணேயநா⁴த³nhயாஸkhதmh விேலாkhய தmh ।
1291003 ஶசீmh தாmh ஸாnhthவயnhநாஹ ஶதமnhrhஹஸnhநித³mh ॥ 129.100।
1291010இnhth³ர உவாச
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1291011 நாஹnhth³ராணி ஶரணmh’ேத ஸkh²rhvh’ஷாகேப: ।
1291012 வா வாபி ஹவிrhயshய அkh³ேந: phயகரmh ஸதா³ ॥ 129.101।
1291021 நாஹமnhயthர க³nhதாsh phேய சாŋhேக³ந ேத ஶேப ।
1291022 தshமாnhநாrhஹ மாmh வkhmh ஶŋhகயாnhயthர பா⁴நி ॥ 129.102।
1291031 பதிvhரதா phயா ேம thவmh த⁴rhேம மnhthேர ஸஹாயிநீ ।
1291032ஸாபthயா ச நா ச thவthேதா ऽnhயா கா phயா மம ॥ 129.103।
1291041 தshமாthதேவாபேத³ேஶந க³ŋhகா³mh phராphய மஹாநதீ³mh ।
1291042 phரஸாதா³th³ேத³வேத³வshய விShேrhைவ சkhரபாணிந: ॥ 129.104।
1291051 ததா² ஶிவshய ேத³வshய phரஸாதா³chச vh’ஷாகேப: ।
1291052 ஜேலாth³ப⁴வாchச ேம thராத³ph³ஜகாlhேலாகவிதாth ॥ 129.105।
1291061 உthதீrhண:³க:²ஸுப⁴ேக³இத இnhth³ேரா ऽஹமchத: ।
1291062 கிmh ந ஸாth◌⁴யmh யthர பா⁴rhயா ப⁴rhth’சிthதாiνகா³நீ ॥ 129.106।
1291071 ³Shகரா தthர ேநா iµkhதி: கிnhthவrhதா²தி³thரயmh ஶுேப⁴ ।
1291072 ஜாையவ பரமmh thரmh ேலாகth³வயைதணீ ॥ 129.107।
1291081ஸா ேசthநா phயபா⁴ணீ ச ।
1291082 பதிvhரதா பவதீ ³Th◌⁴யா ।
1291083ஸmhபthஸு சாபthஸு ஸமாநபா ।
1291084 தயா யஸாth◌⁴யmh கிஹ thேலாkhயாmh ॥ 129.108।
1291091 தshமாthதவ தி⁴யா காnhேத மேமத³mh ஶுப⁴மாக³தmh ।
1291092இதshதேவாதி³தmh ைசவ கrhதvhயmh நாnhயத³shதி ேம ॥ 129.109।
1291101 பரேலாேக ச த⁴rhேம ச ஸththரஸth³’ஶmh ந ச ।
1291102ஆrhதshய ஷshேயஹ பா⁴rhயாவth³ேப⁴ஷஜmh ந ॥ 129.110।
1291111 நி:ேரயஸபத³phராphthைய ததா² பாபshய iµkhதேய ।
1291112 க³ŋhக³யா ஸth³’ஶmh நாshதி ஶ ◌்’iΝ சாnhயth³வராநேந ॥ 129.111।
1291121 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh phராphதேய பாபiµkhதேய ।
1291122 ஶிவவிShNhேவாரநnhயthவ-jhஞாநாnhநாshthயthர iµkhதேய ॥ 129.112।
1291131 தshமாthதவ தி⁴யா ஸாth◌⁴வி ஸrhவேமதnhமேநாக³தmh ।
1291132அவாphதmh ச ஶிவாth³விShேrhக³ŋhகா³யாச phரஸாத³த: ॥ 129.113।
1291141இnhth³ரthவmh ேம shதி²ரmh ேசேதா மnhேய thரப³லாthந: ।
1291142 vh’ஷாகபிrhமம ஸகா² ேயா ஜாதshthவphஸு பா⁴நி ॥ 129.114।
1291151 thவmh ச phயஸகீ² நிthயmh நாnhயthphயதரmh மம ।
1291152 தீrhதா²நாmh ெகௗ³த க³ŋhகா³ ேத³வாநாmh ஹஶŋhகெரௗ ॥ 129.115।
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1291161 தshமாேத³ph◌⁴ய: phரஸாேத³ந ஸrhவmh ேசphதமாphதவாnh ।
1291162 மம phதிகரmh ேசத³mh தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ॥ 129.116।
1291171 தshமாேத³தth³தி⁴ யாசிShேய ேத³வாnhஸrhவாநiνkhரமாth ।
1291172அiνமnhயnh ’ஷேயா க³ŋhகா³ ச ஹஶŋhகெரௗ ॥ 129.117।
1291181இnhth³ேரவேர சாph³ஜேக ச உப⁴ேயாshதீரேயா:ஸுரா: ।
1291182 ஏகthர ஶŋhகேரா ேத³ேவா யபரthர ஜநாrhத³ந: ॥ 129.118।
1291191 பாவயnhத³Nhட³காரNhயmh ஸாாth³விShiΝshthவிkhரம: ।
1291192அnhதேர யாநி தீrhதா²நி ஸrhவNhயphரதா³நி ச ॥ 129.119।
1291201அthர  shநாநமாthேரண ஸrhேவ ேத iµkhதிமாphiν: ।
1291202 பாபிShடா:² பாபேதா iµkhதிமாphiνrhேய ச த⁴rhண: ॥ 129.120।
1291211 ேதஷாmh  பரமா iµkhதி: பிth’பி: ◌⁴ பசபசபி: ◌⁴ ।
1291212அthர கிசிchச ேய த³th³ரrhதி²ph◌⁴யshதிலமாthரகmh ॥ 129.121।
1291221 தா³th’ph◌⁴ேயா யயmh தthshயாthகாமத³mh ேமாத³mh ததா² ।
1291222 த⁴nhயmh யஶshயமாShயமாேராkh³யmh Nhயவrhத⁴நmh ॥ 129.122।
1291231ஆkh²யாநmh விShiΝஶmhph◌⁴ேவாச jhஞாthவா shநாநாchச iµkhதித³mh ।
1291232அshய தீrhத²shய மாஹாthmhயmh ேய ஶ ◌்’Nhவnhதி பட²nhதி ச ॥ 129.123।
1291241 Nhயபா⁴ேஜா ப⁴ேவshேத ேதph◌⁴ேயா ऽthைரவ shmh’திrhப⁴ேவth ।
1291242 ஶிவவிShNhேவாரேஶஷாக⁴-ஸŋhக⁴விchேச²த³காணீ ।
1291243 யாmh phராrhத²யnhதி iµநேயா விேதnhth³யமாநஸா: ॥ 129.124।
1291250 ph³ரேமாவாச
1291251 ப⁴விShயthேயவேமேவதி தmh ேத³வா ’ஷேயா ऽph³வnh ।
1291252 ெகௗ³தmhயா உthதேர பாேர தீrhதா²நாmh ேமாதா³யிநாmh ॥ 129.125।
1291261 ேத³வrhth³த⁴ேஸvhயாநாmh ஸஹshராNhயத²ஸphத ைவ ।
1291262 தைத²வ த³ேண தீேர தீrhதா²nhேயகாத³ைஶவ  ॥ 129.126।
1291271அph³ஜகmh ’த³யmh phேராkhதmh ேகா³தா³வrhயா iµநீவைர: ।
1291272 விராமshதா²நஶshய விShேrhph³ரமண ஏவ ச ॥ 129.127।
1300010 ph³ரேமாவாச
1300011ஆபshதmhப³தி kh²யாதmh தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1300012shமரத³phயேஶஷாக⁴-ஸŋhக⁴விth◌⁴வmhஸநமmh ॥ 130.1।
1300021ஆபshதmhேபா³ மஹாphராjhேஞா iµநிராnhமஹாயஶா: ।
1300022 தshய பா⁴rhயாஸூthேரதி பதித⁴rhமபராய ॥ 130.2।
1300031 தshய thேரா மஹாphராjhஞ: கrhகிநாமாத² தththவவிth ।

brahpur.pdf 537



ph³ரமராண

1300032 தshயாரமமiνphராphேதா யக³shthேயா iµநிஸthதம: ॥ 130.3।
1300041 தமக³shthயmh ஜயிthவா ஆபshதmhேபா³iµநீவர: ।
1300042 ஶிShையரiνக³ேதா தீ⁴மாmhshதmh phரShiµபசkhரேம ॥ 130.4।
1300050ஆபshதmhப³ உவாச
1300051 thரயாmh ேகா iν jhய:shயாth³ேத³வாநாmh iµநிஸthதம ।
1300052 ⁴khதிrhiµkhதிச கshமாth³வா shயாத³நாதி³ச ேகா ப⁴ேவth ॥ 130.5।
1300061அநnhதசாபி ேகா விphர ேத³வாநாமபி ைத³வதmh ।
1300062 யjhைஞ: க இjhயேத ேத³வ: ேகா ேவேத³Shவiνகீ³யேத ।
1300063 ஏதmh ேம ஸmhஶயmh ேச²thmh வதா³க³shthய மஹாiµேந ॥ 130.6।
1300070அக³shthய உவாச
1300071 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh phரமாணmh ஶph³த³ உchயேத ।
1300072 தthராபி ைவதி³க: ஶph³த:³ phரமாணmh பரமmh மத: ॥ 130.7।
1300081 ேவேத³ந கீ³யேத யsh ஷ:ஸ பராthபர: ।
1300082 mh’ேதா ऽபர:ஸ விjhேஞேயா யmh’த: பர உchயேத ॥ 130.8।
1300091 ேயா ऽrhத:ஸ பேரா jhேஞேயா யபேரா rhத உchயேத ।
1300092³பி⁴vhயாphதிேப⁴ேத³ந rhேதா ऽெஸௗ thவிேதா⁴ ப⁴ேவth ॥ 130.9।
1300101 ph³ரமா விShiΝ: ஶிவேசதி ஏக ஏவ thேதா⁴chயேத ।
1300102 thரயாமபி ேத³வாநாmh ேவth³யேமகmh பரmh  தth ॥ 130.10।
1300111 ஏகshய ப³ஹுதா⁴ vhயாphதிrh³ணகrhமவிேப⁴த³த: ।
1300112 ேலாகாநாiµபகாராrhத²மாkh’திthதயmh ப⁴ேவth ॥ 130.11।
1300121 யshதththவmh ேவthதி பரமmh ஸ ச விth³வாnhந ேசதர: ।
1300122 தthர ேயா ேப⁴த³மாசShேட ŋhக³ேப⁴தீ³ஸ உchயேத ॥ 130.12।
1300131 phராயசிthதmh ந தshயாshதி யைசஷாmh vhயாஹேரth³பி⁴த³mh ।
1300132 thரயாமபி ேத³வாநாmh rhதிேப⁴த:³ ph’த²khph’த²kh ॥ 130.13।
1300141 ேவதா:³ phரமாணmh ஸrhவthர ஸாகாேரஷு ph’த²khph’த²kh ।
1300142 நிராகாரmh ச யththேவகmh தthேதph◌⁴ய: பரமmh மதmh ॥ 130.14।
1300150ஆபshதmhப³ உவாச
1300151 நாேநந நிrhணய: கசிnhமயாthர விதி³ேதா ப⁴ேவth ।
1300152 தthராphயthர ரஹshயmh யthதth³விmh’யாஶு கீrhthயதாmh ।
1300153 நி:ஸmhஶயmh நிrhவிகlhபmh பா⁴ஜநmh ஸrhவஸmhபதா³mh ॥ 130.15।
1300160 ph³ரேமாவாச
1300161 ஏததா³கrhNhய ப⁴க³வாநக³shthேயா வாkhயமph³ரவீth ॥ 130.16।
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1300170அக³shthய உவாச
1300171 யth³யphேயஷாmh ந ேப⁴ேதா³ ऽshதி ேத³வாநாmh  பரshபரmh ।
1300172 ததா²பி ஸrhவth³தி: ◌⁴ shயாchசி²வாேத³வ ஸுகா²thமந: ॥ 130.17।
1300181 phரபசshய நிthதmh யthதjhjhேயாதிச பரmh ஶிவ: ।
1300182 தேமவ ஸாத⁴ய ஹரmh ப⁴khthயா பரமயா iµேந ।
1300183 ெகௗ³தmhயாmh ஸகலாெகௗ⁴க⁴-ஸmhஹrhதா த³Nhட³ேக வேந ॥ 130.18।
1300190 ph³ரேமாவாச
1300191 ஏதchch²thவா iµேநrhவாkhயmh பராmh phதிiµபாக³த: ।
1300192 ⁴khதிேதா³iµkhதித:³ mhஸாmh ஸாகாேரா ऽத² நிராkh’தி: ॥ 130.19।
1300201sh’ShThயாகாரshதத: ஶkhத: பாலநாகார ஏவ ச ।
1300202 தா³தா ச ஹnhதி ஸrhவmh ேயா யshமாேத³தthஸமாphயேத ॥ 130.20।
1300210அக³shthய உவாச
1300211 ph³ரமாkh’தி: கrhth’பா ைவShணவீ பாலநீ ததா² ।
1300212 th³ராkh’திrhநிஹnhth ஸா ஸrhவேவேத³ஷு பTh²யேத ॥ 130.21।
1300220 ph³ரேமாவாச
1300221ஆபshதmhப³shததா³ க³ŋhகா³mh க³thவா shநாthவா யதvhரத: ।
1300222 Shடாவ ஶŋhகரmh ேத³வmh shேதாthேரேநந நாரத³ ॥ 130.22।
1300230ஆபshதmhப³ உவாச
1300231 காShேட²ஷு வநி:ஸுேமஷு க³nhேதா⁴ ।
1300232 பீ³ேஜஷு vh’ாதி³ th³’ஷthஸு ேஹம ।
1300233 ⁴ேதஷு ஸrhேவஷு ததா²shதி ேயா ைவ ।
1300234 தmh ேஸாமநாத²mh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.23।
1300241 ேயா லயா விவத³mh சகார ।
1300242 தா⁴தா விதா⁴தா ⁴வநthரயshய ।
1300243 ேயா விவப:ஸத³ஸthபேரா ய: ।
1300244 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.24।
1300251 யmh shmh’thய தா³th³rhயமஹாபி⁴ஶாப- ।
1300252 ேராகா³தி³பி⁴rhந shph’யேத ஶ ।
1300253 யமாதாேசphதமாphiνவnhதி ।
1300254 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.25।
1300261 ேயந thரயீத⁴rhமமேவய rhவmh ।
1300262 ph³ரமாத³யshதthர ஸதாச ।
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1300263 ஏவmh th³விதா⁴ ேயந kh’தmh ஶரmh ।
1300264 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.26।
1300271 யshைம நேமா க³chச²தி மnhthரதmh ।
1300272ஹுதmh ஹவிrhயா ச kh’தா ச ஜா ।
1300273 த³thதmh ஹவிrhேயந ஸுரா ப⁴ஜnhேத ।
1300274 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.27।
1300281 யshமாthபரmh நாnhயத³shதி phரஶshதmh ।
1300282 யshமாthபரmh ைநவ ஸுஸூமமnhயth ।
1300283 யshமாthபரmh ேநா மஹதாmh மஹchச ।
1300284 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.28।
1300291 யshயாjhஞயா விவத³mh விசிthரmh ।
1300292அசிnhthயபmh விவித⁴mh மஹchச ।
1300293 ஏகkhயmh யth³வத³iνphரயாதி ।
1300294 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.29।
1300301 யshnhவி⁴தி:ஸகலாதி⁴பthயmh ।
1300302 கrhth’thவதா³th’thவமஹththவேமவ ।
1300303 phதிrhயஶ: ெஸௗkh²யமநாதி³த⁴rhம: ।
1300304 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.30।
1300311 நிthயmh ஶரNhய:ஸகலshய jhேயா ।
1300312 நிthயmh phேயா ய: ஶரக³தshய ।
1300313 நிthயmh ஶிேவா ய:ஸகலshய பmh ।
1300314 ேஸாேமவரmh தmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 130.31।
1300320 ph³ரேமாவாச
1300321 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாநாஹ நாரத³ தmh iµநிmh ।
1300322ஆthமாrhத²mh ச பராrhத²mh ச ஆபshதmhேபா³ ऽph³ரவீchசி²வmh ॥ 130.32।
1300331ஸrhவாnhகாமாநாphiνshேத ேய shநாthவா ேத³வவரmh ।
1300332 பேயrhஜக³தாஶமshthவிthயாஹ ஶிேவா iµநிmh ॥ 130.33।
1300341 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மாபshதmhப³iµதா³’தmh ।
1300342அநாth³யவிth³யாதிர-vhராதநிrhலநமmh ॥ 130.34।
1310010 ph³ரேமாவாச
1310011 யமதீrhத²தி kh²யாதmh பிth’mh phதிவrhத⁴நmh ।
1310012அேஶஷபாபஶமநmh தthர vh’thதத³mh ஶ ◌்’iΝ ॥ 131.1।
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1310021 தthராkh²யாநத³mh thவாதி³திஹாஸmh ராதநmh ।
1310022ஸரேமதி phரth³தா⁴shதி நாmhநா ேத³வஶுநீ iµேந ॥ 131.2।
1310031 தshயா: thெரௗ மஹாேரShெடௗ² வாெநௗ நிthயmh ஜநாநiν ।
1310032 கா³ெநௗ பவநாஹாெரௗ சரௌ யமphெயௗ ॥ 131.3।
1310041 கா³ ரதி shம ேத³வாநாmh யjhஞாrhத²mh கlhபிதாnhபஶூnh ।
1310042 ரnhதீமiνஜkh³iµshேத ராஸா ைத³thயதா³நவா: ॥ 131.4।
1310051 ரnhதீmh தாmh மஹாphராjhஞா: வாநேயாrhமாதரmh ஶுநீmh ।
1310052 phரேலாப⁴யிthவா விவிைத⁴rhவாkhையrhதா³ைநச யthநத: ॥ 131.5।
1310061’தா கா³ ராைஸ: பாைப: பவrhேத² கlhபிதா: ஶுபா: ◌⁴ ।
1310062 தத ஆக³thய ஸா ேத³வாநித³மாஹ khரமாch²நீ ॥ 131.6।
1310070ஸரேமாவாச
1310071 மாmh ப³th³th◌⁴வா ராைஸ: பாைஶshதாட³யிthவா phரஹாரைக: ।
1310072 நீதா கா³ யjhஞth³th◌⁴யrhத²mh கlhபிதா: பஶவ:ஸுரா: ॥ 131.7।
1310080 ph³ரேமாவாச
1310081 தshயா வாசmh நிஶmhயாஶு ஸுராnhphராஹ ph³’ஹshபதி: ॥ 131.8।
1310090 ph³’ஹshபதிவாச
1310091இயmh விkh’தபாshேத அshயா: பாபmh ச லேய ।
1310092அshயா மேதந தா கா³ேவா நீதா நாnhேயந ேஹநா ।
1310093 பாேபயmh ஸுkh’தீேவதி லயேத ேத³ஹேசShைத: ॥ 131.9।
1310100 ph³ரேமாவாச
1310101 தth³³ேராrhவசநாchச²khர: பதா³ தாmh phராஹரch²நீmh ।
1310102 பதா³கா⁴தாthததா³ தshயா iµகா²thரmh phரஸுshேவ ॥ 131.10।
1310111 ந: phராஹ ஶசீப⁴rhதா ரmh பீதmh thவயா ஶுநி ।
1310112 ராைஸச ததா³ த³thதmh தshமாnhநீதாsh கா³ மம ॥ 131.11।
1310120ஸரேமாவாச
1310121 நாபராேதா⁴ ऽshதி ேம நாத² ந சாnhயshயாபி கshயசிth ।
1310122 நாபராேதா⁴ ந ேசாேபா மமாshதி thத³ேஶவர ।
1310123 தshமாth³Shேடா ऽ கிmh நாத² பேவா ப³நsh ேத ॥ 131.12।
1310130 ph³ரேமாவாச
1310131 தேதா th◌⁴யாthவா ேத³வ³rhjhஞாthவா தshயா விேசShதmh ।
1310132ஸthயmh ஶkhர thவியmh ³Shடா mh பகாணீ ॥ 131.13।
1310141 தத: ஶஶாப தாmh ஶkhர: பாபிShேட² thவmh ஶுநீ ப⁴வ ।
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1310142 மrhthயேலாேக பாப⁴தா அjhஞாநாthபாபகாணீ ॥ 131.14।
1310151 தேத³nhth³ரshய  ஶாேபந மாiνேஷ ஸா vhயஜாயத ।
1310152 யதா² ஶphதா மக⁴வதா பாபாthஸா யதிபீ⁴ஷ ॥ 131.15।
1310161 கா³ேவா யா ராைஸrhநீதாshதாஸாமாநயநாய ச ।
1310162 யthநmh rhவnhஸுரபதிrhவிShணேவ தnhnhயேவத³யth ॥ 131.16।
1310171 விShiΝrhைத³thயாmhச த³iνஜாnhேகா³ஹrhth’mhைசவ ராஸாnh ।
1310172ஹnhmh phரயthநமகேராjhஜkh³’ேஹ ச மஹth³த⁴iν: ॥ 131.17।
1310181 ஶாrhŋhக³mh யlhேலாகவிkh²யாதmh ைத³thயநாஶநேமவ ச ।
1310182தா: ேதா ேத³ைவ:shவயmh shதி²thவா ஜநாrhத³ந: ॥ 131.18।
1310191 யthர ைவ த³Nhட³காரNhேய ஶாrhŋhக³பாணிrhஜக³thphர: ◌⁴ ।
1310192 தthரshதா²nhைத³thயத³iνஜாnhராஸாmhச ப³யஸ: ॥ 131.19।
1310201 நrhஜkh◌⁴ேந ஸ ைவ விShiΝrhகா³ையrhநீதாச ராைஸ: ।
1310202 தthர ைவ த³Nhட³காரNhேய ஶாrhŋhக³பாணிதி த: ॥ 131.20।
1310211 th◌⁴யமாநshதேதா விShiΝrhதி³திைஜ ராைஸ:ஸஹ ।
1310212 ேத ஜkh³iµrhத³மாஶாmh விShேshthராஸாnhமஹாiµேந ॥ 131.21।
1310221அnhவக³chச²thதேதா விShiΝshதாேநவ பரேமவர: ।
1310222 க³thமதா தாநவாphய ஶாrhŋhக³iµkhைதrhமேநாஜைவ: ॥ 131.22।
1310231 பா³ணshதாnhvhயாஹநth³விShiΝrhக³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1310232 ேத³வாரய:யmh நீதா விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா ॥ 131.23।
1310241 ஶாrhŋhக³iµkhைதrhமஹாேவைக:³ஸுshவைநச ஸுமnhthைத: ।
1310242யmh phராphதா விShiΝபா³ணshததshேத ேத³வஶthரவ: ॥ 131.24।
1310251 கா³ேவா லph³தா⁴ யthர ேத³ைவrhபா³ணதீrhத²mh த³chயேத ।
1310252ைவShணவmh ேலாகவிதி³தmh ேகா³தீrhத²mh ேசதி விதmh ॥ 131.25।
1310261 பவrhேத² கlhபிதா கா³ேவா க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ।
1310262 phரth³தாshேத ஸுரா:ஸrhேவ க³ŋhகா³யாmh ஸnhnhயேவஶயnh ॥ 131.26।
1310271 தnhமth◌⁴ேய காரயாமாஸுrhth³வீபmh ைசவாரயmh க³வாmh ।
1310272ைதrhேகா³பி⁴shதthர க³ŋhகா³யாmh ஸுரயjhேஞா vhயஜாயத ॥ 131.27।
1310281 யjhஞதீrhத²mh  தthphேராkhதmh ேகா³th³வீபmh கா³ŋhக³மth◌⁴யத: ।
1310282 ேத³வாநாmh யஜநmh தchச ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 131.28।
1310291shவயmh rhதிமதீ ⁴thவா க³ŋhகா³ஶkhதிrhமஹாth³ேத ।
1310292அஸாராபாரஸmhஸார-ஸாக³ேராthதரேண த: ॥ 131.29।
1310301 விேவவ ேயாக³மாயா ஸth³ப⁴khதாப⁴யதா³யிநீ ।
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1310302 ேகா³ரmh  ததshதீrhத²mh க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ॥ 131.30।
1310311 ெதௗ வாெநௗ ஸரமாthெரௗ சரௌ யமphெயௗ ।
1310312 மா: ஶாபmh சாபராத⁴mh ஸrhவmh சாபி ஸவிshதரmh ॥ 131.31।
1310321 நிேவth³ய  யதா²nhயாயmh காrhயmh சாபி ஸுக²phரத³mh ।
1310322 விஶாபகரணmh சாபி பphரchச²ெபௗ⁴ யமmh ॥ 131.32।
1310331ஸ தாph◌⁴யாmh ஸத: ெஸௗ: பிthேர ஸூrhயாய சாph³ரவீth ।
1310332 thவா ஸூrhய:ஸுதmh phராஹ க³ŋhகா³யாmh ஸுரஸthதம ॥ 131.33।
1310341 ேலாகthரையகபாவnhயாmh ெகௗ³தmhயாmh த³Nhட³ேக வேந ।
1310342 ரth³த⁴யா பரயா வthஸ ஸுshநாத:ஸுஸமாத: ॥ 131.34।
1310351 ph³ரமாணmh ைசவ விShiΝmh ச மாஶmh ச யதா²khரமmh ।
1310352sh thவmh ஸrhவபா⁴ேவந ph◌⁴’thெயௗ phதிமவாphshயத: ॥ 131.35।
1310361 தthபிrhவசநmh thவா யம: phதமநாshததா³ ।
1310362 தேயாச phதேய phராயாth³ேத³வதrhபணேயாrhயம: ॥ 131.36।
1310371 ெகௗ³தmhயாமக⁴ஹாNhயாmh ஸுஸமாதமாநஸ: ।
1310372 தைத²வ ேதாஷயாமாஸ க³ŋhகா³யாmh ஸுரஸthதமாnh ॥ 131.37।
1310381 வph◌⁴யாmh ச ஸத:மாnhத³ஶாபதி: phர: ◌⁴ ।
1310382 ph³ரமாணmh ேதாஷயாமாஸ பா⁴iνmh ைவ த³ேண தேட ॥ 131.38।
1310391 ஈஶாநiµthதேர விShiΝmh shவயmh த⁴rhம: phரதாபவாnh ।
1310392 த³thதவnhேதா வரmh ேரShட²mh ஸரமாயா விஶாபகmh ।
1310393 வராநயாசத ப³ஹூmhlhேலாகாநாiµபகாரகாnh ॥ 131.39।
1310400 யம உவாச
1310401 ஏஷு shநாநmh  ேய rhrhph³ரமவிShiΝமேஹவரா: ।
1310402ஆthமாrhத²mh ச பராrhத²mh ச ேத காமாநாphiν: ஶுபா⁴nh ॥ 131.40।
1310411 பா³ணதீrhேத²  ேய shநாthவா ஶாrhŋhக³பாணிmh shமரnhதி ைவ ।
1310412 ேதph◌⁴ேயா தா³th³rhய:³கா²நி ந ப⁴ேவrhேக³ ேக³ ॥ 131.41।
1310421 ேகா³தீrhேத² ph³ரமதீrhேத² வா யsh shநாthவா யதvhரத: ।
1310422 ph³ரமாணmh தmh நமshயாத² th³வீபshயாபி phரத³ணmh ॥ 131.42।
1310431 ய:rhயாthேதந ph’தி²வீ ஸphதth³வீபா வஸுnhத⁴ரா ।
1310432 phரத³ணீkh’தா தthர கிசிth³த³ththவா வஸு th³விஜmh ॥ 131.43।
1310441 தth³ேத³வயஜநmh phராphய கிசிth³⁴thவா ஹுதாஶேந ।
1310442அவேமதா⁴தி³யjhஞாநாmh ப²லmh phராphேநாதி Shகலmh ॥ 131.44।
1310451 ய:ஸkh’thதthர பட²தி கா³யthmh ேவத³மாதரmh ।
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1310452அதீ⁴தாshேதந ேவதா³ைவ நிShகாேமா iµkhதிபா⁴ஜநmh ॥ 131.45।
1310461shநாthவா  த³ேண ேல ஶkhதிmh ேத³வீmh  ப⁴khதித: ।
1310462 ஜயிthவா யதா²nhயாயmh ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ॥ 131.46।
1310471 ph³ரமவிShiΝமேஹஶாநாmh ஶkhதிrhமாதா thரயீமயீ ।
1310472ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி thரவாnhத⁴நவாnhப⁴ேவth ॥ 131.47।
1310481ஆதி³thயmh ப⁴khதிேதா யsh த³ேண நியேதா நர: ।
1310482shநாthவா பேயத ேதேநShடா யjhஞா விவித⁴த³: ॥ 131.48।
1310491ேல யேசாthதேர ைசவ க³ŋhகா³யா ைத³thயஸூத³நmh ।
1310492shநாthவா பேயத தmh நthவா தshய விShே: பரmh பத³mh ॥ 131.49।
1310501 யேமவரmh தேதா யsh யமதீrhேத²  தmh ।
1310502shநாத: பயதி khதாthமா ஸ கேராthயசிேரண  ॥ 131.50।
1310511 பிth’மயmh Nhயmh ப²லத³mh கீrhதிவrhத⁴நmh ।
1310512 தthர shநாேநந தா³ேநந ஜேபந shதவேநந ச ।
1310513அபி ³Shkh’தகrhமாண: பிதேரா ேமாமாphiν: ॥ 131.51।
1310520 ph³ரேமாவாச
1310521இthயாth³யShட ஸஹshராணி தீrhதா²நி thணி நாரத³ ।
1310522 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவமயNhயத³mh ॥ 131.52।
1310531 ஏேதஷாmh shமரணmh Nhயmh நாநாஜnhமாக⁴நாஶநmh ।
1310532 ரவthபிth’பி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh பட²நாthshவல:ஸஹ ॥ 131.53।
1310541 ேதஷாமphயதிபாபாநி நாஶmh யாnhதி மமாjhஞயா ।
1310542 தthர shநாநாதி³ ய: kh’thவா கிசிth³த³ththவா யதாthமவாnh ॥ 131.54।
1310551 பிth’mh பிNhட³தா³நாதி³ kh’thவா நthவா ஸுராநிமாnh ।
1310552 த⁴நmh தா⁴nhயmh யேஶா வீrhயமாராேராkh³யஸmhபத:³ ॥ 131.55।
1310561 thராnhெபௗthராnhphயாmh பா⁴rhயாmh லph³th◌⁴வா சாnhயnhமநீதmh ।
1310562அவிkhத: phதமநா ப³nh⁴பி⁴சாதிமாநித: ॥ 131.56।
1310571 நரகshதா²நபி பிth’mhshதாரயிthவா லாநி ச ।
1310572 பாவயிthவா phையrhkhேதா யnhேத விShiΝmh ஶிவmh shமேரth ।
1310573 தேதா iµkhதிபத³mh க³chேச²th³ேத³வாநாmh வசநmh யதா² ॥ 131.57।
1320010 ph³ரேமாவாச
1320011 யணீஸŋhக³மmh நாம தீrhத²mh ஸrhவப²லphரத³mh ।
1320012 தthர shநாேநந தா³ேநந ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ॥ 132.1।
1320021 யthர யேவேரா ேத³ேவா த³rhஶநாth³⁴khதிiµkhதித:³ ।
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1320022 தthர ச shநாநமாthேரண ஸththரயாக³ப²லmh லேப⁴th ॥ 132.2।
1320031 விவாவேஸா:shவஸா நாmhநா பிphபலா ³ஹாநீ ।
1320032 ’mh ஸththரமக³மth³ெகௗ³ததீரவrhதிநாmh ॥ 132.3।
1320041 th³’ShThவா தthர ’nhாமாnhஸா ஜஹாஸாதிக³rhவிதா ।
1320042 யா க³thவாராவய ெவௗஷட³sh ெரௗஷ³தி shதி²ரmh ॥ 132.4।
1320051 விshவேரண ph³வதீ தாmh ேத ேஶ:shராவிணீ ப⁴வ ।
1320052 தேதா நth³யப⁴வthதthர யணீதி ஸுவிதா ॥ 132.5।
1320061 தேதா விவாவஸு: jhய ’nhேத³வmh thேலாசநmh ।
1320062ஸŋhக³mhய ைசவ ெகௗ³தmhயா தாmh விஶாபாமதா²கேராth ॥ 132.6।
1320071 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh யணீஸŋhக³மmh shmh’தmh ।
1320072 தthர shநாநாதி³தா³ேநந ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ॥ 132.7।
1320081 விவாவேஸா: phரஸnhேநா ऽ⁴th³யthர ஶmh: ◌⁴ ஶிவாnhவித: ।
1320082ைஶவmh தthபரமmh தீrhத²mh ³rhகா³தீrhத²mh ச விதmh ॥ 132.8।
1320091ஸrhவபாெபௗக⁴ஹரணmh ஸrhவ³rhக³திநாஶநmh ।
1320092ஸrhேவஷாmh தீrhத²iµkh²யாநாmh தth³தி⁴ ஸாரmh மஹாiµேந ।
1320093 தீrhத²mh iµநிவைர: kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴phரத³mh nh’mh ॥ 132.9।
1330010 ph³ரேமாவாச
1330011 ஶுkhலதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
1330012 யshய shமரணமாthேரண ஸrhவகாமாநவாphiνயாth ॥ 133.1।
1330021 ப⁴ரth³வாஜ இதி kh²யாேதா iµநி: பரமதா⁴rhக: ।
1330022 தshய ைப²ந நாம பா⁴rhயா ஸுகல⁴ஷ ॥ 133.2।
1330031 ெகௗ³ததீரமth◌⁴யாshேத பதிvhரதபராய ।
1330032அkh³நீேஷாயைமnhth³ராkh³நmh ேராடா³ஶமகlhபயth ॥ 133.3।
1330041 ேராடா³ேஶ ரphயமாேண ⁴மாthகசித³ஜாயத ।
1330042 ேராடா³ஶmh ப⁴யிthவா ேலாகthதயபீ⁴ஷண: ॥ 133.4।
1330051 யjhஞmh ேம யthர ேகா ஹmh ேகாபாththவதி தmh iµநி: ।
1330052 phேராவாச ஸthவரmh khth³ேதா⁴ ப⁴ரth³வாேஜா th³விேஜாthதம: ।
1330053 தth³’ேஷrhவசநmh thவா ராஸ: phரthவாச தmh ॥ 133.5।
1330060 ராஸ உவாச
1330061ஹvhயkh◌⁴ந இதி விkh²யாதmh ப⁴ரth³வாஜ நிேபா³த⁴ மாmh ।
1330062ஸnhth◌⁴யாஸுேதா ऽஹmh jhேயShட²ச ஸுத: phராசீநப³rhஷ: ॥ 133.6।
1330071 ph³ரம ேம வேரா த³thேதா யjhஞாnhகா²த³ யதா²ஸுக²mh ।
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1330072 மமாiνஜ: கசாபி ப³லவாநதிபீ⁴ஷண: ॥ 133.7।
1330081அஹmh kh’Shண: பிதா kh’Shே மாதா kh’Sh ததா²iνஜ: ।
1330082அஹmh மக²mh ஹநிShயா பmh ேச²th³ kh’தாnhதக: ॥ 133.8।
1330090 ப⁴ரth³வாஜ உவாச
1330091 ரயதாmh ேம thவயா யjhஞ: phேயா த⁴rhம:ஸநாதந: ।
1330092 ஜாேந thவாmh யjhஞஹnhதாரmh ஸth³th³விஜmh ர ேம khரmh ॥ 133.9।
1330100 யjhஞkh◌⁴ந உவாச
1330101 ப⁴ரth³வாஜ நிேபா³ேத⁴த³mh வாkhயmh மம ஸமாஸத: ।
1330102 ph³ரமஹmh ரா ஶphேதா ேத³வதா³நவஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 133.10।
1330111 தத: phரஸாதி³ேதா ேத³ேவா மயா ேலாகபிதாமஹ: ।
1330112அmh’ைத: phேராயிShயnhதி யதா³ thவாmh iµநிஸthதமா: ॥ 133.11।
1330121 ததா³ விஶாேபா ப⁴விதா ஹvhயkh◌⁴ந thவmh ந சாnhயதா² ।
1330122 ஏவmh கShய யதா³ தத:ஸrhவmh ப⁴விShயதி ॥ 133.12।
1330130 ph³ரேமாவாச
1330131 ப⁴ரth³வாஜ: ந: phராஹ ஸகா² ேம ऽ மஹாமேத ।
1330132 மக²ஸmhரணmh ேயந shயாnhேம வத³ கேரா தth ॥ 133.13।
1330141ஸmh⁴ய ேத³வா ைத³ேதயா மமnh:²ரஸாக³ரmh ।
1330142அலப⁴nhதாmh’தmh கShடாthதத³shமthஸுலப⁴mh கத²mh ॥ 133.14।
1330151 phthயா யதி³ phரஸnhேநா ऽஸுலப⁴mh யth³வத³shவ தth ।
1330152 தth³’ேஷrhவசநmh thவா ர: phராஹ ததா³iµதா³ ॥ 133.15।
1330160 ர உவாச
1330161அmh’தmh ெகௗ³தவா அmh’தmh shவrhணiµchயேத ।
1330162அmh’தmh ேகா³ப⁴வmh சாjhயமmh’தmh ேஸாம ஏவ ச ॥ 133.16।
1330171 ஏைதrhமாமபி⁴சshவ அத²ைவைதshததா² thபி:◌⁴ ।
1330172 க³ŋhகா³யா வாjhேயந ரNhேயந தைத²வ ச ।
1330173ஸrhேவph◌⁴ேயா ऽphயதி⁴கmh தி³vhயமmh’தmh ெகௗ³தஜலmh ॥ 133.17।
1330180 ph³ரேமாவாச
1330181 ஏததா³கrhNhய ஸ ’: பரmh ஸnhேதாஷமாக³த: ।
1330182 பாவாதா³ய க³ŋhகா³யா:ஸலாmh’தமாத³ராth ॥ 133.18।
1330191 ேதநாகேராth³’ ரோ யபி⁴khதmh ததா³ மேக² ।
1330192 நச ேப ச பஶாvh’thவிு மக²மNhட³ேல ॥ 133.19।
1330201ஸrhவேமவாப⁴வch²khலமபி⁴ேஷகாnhமஹாthமந: ।
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1330202 தth³ரோ ऽபி ததா³ ஶுkhேலா ⁴thேவாthபnhேநா மஹாப³ல: ॥ 133.20।
1330211 ய: ரா kh’Shணேபா ऽ⁴thஸ  ஶுkhேலா ऽப⁴வthth ।
1330212 யjhஞmh ஸrhவmh ஸமாphயாத² ப⁴ரth³வாஜ: phரதாபவாnh ॥ 133.21।
1330221 ’thவிேஜா ऽபி விsh’jhயாத²பmh க³ŋhேகா³த³ேக ऽபth ।
1330222 க³ŋhகா³மth◌⁴ேய தth³தி⁴ பமth³யாphயாshேத மஹாமேத ॥ 133.22।
1330231அபி⁴khதmh சாmh’ேதந அபி⁴jhஞாநmh  தnhமஹth ।
1330232 தthர தீrhேத² நா ரோ ப⁴ரth³வாஜiµவாச ஹ ॥ 133.23।
1330240 ர உவாச
1330241அஹmh யா ப⁴ரth³வாஜ kh’த: ஶுkhலshthவயா ந: ।
1330242 தshமாthதவாthர தீrhேத² ேய shநாநதா³நாதி³ஜநmh ॥ 133.24।
1330251rhshேதஷாமபீ⁴Shடாநி ப⁴ேவrhயthப²லmh மேக² ।
1330252shமரத³பி பாபாநி நாஶmh யாnh ஸதா³iµேந ॥ 133.25।
1330261 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ஶுkhலதீrhத²தி shmh’தmh ।
1330262 ெகௗ³தmhயாmh த³Nhட³காரNhேய shவrhக³th³வாரமபாvh’தmh ॥ 133.26।
1330271 உப⁴ேயாshதீரேயா:ஸphத ஸஹshராNhயபராணி ச ।
1330272 தீrhதா²நாmh iµநிஶாrh³ல ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிநாmh ॥ 133.27।
1340010 ph³ரேமாவாச
1340011 சkhரதீrhத²தி kh²யாதmh shமரthபாபநாஶநmh ।
1340012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ॥ 134.1।
1340021 ’ஷய:ஸphத விkh²யாதா வShட²phரiµகா²iµேந ।
1340022 ெகௗ³தmhயாshதீரமாthய ஸththரயjhஞiµபாஸேத ॥ 134.2।
1340031 தthர விkh◌⁴ந உபkhராnhேத ரோபி⁴ரதிபீ⁴ஷேண ।
1340032 மாமph◌⁴ேயthயாத²iµநேயா ர:kh’thயmh nhயேவத³யnh ॥ 134.3।
1340041 ததா³ஹmh phரமதா³பmh மாயயாsh’jhய நாரத³ ।
1340042 யshயாச த³rhஶநாேத³வ நாஶmh யாnhthயத² ராஸா: ॥ 134.4।
1340051 ஏவiµkhthவா  தாmh phராதா³mh’ph◌⁴ய: phரமதா³mh iµேந ।
1340052 மth³வாkhயாth³’ஷேயா மாயாமாதா³ய நராக³மnh ॥ 134.5।
1340061அைஜகா யா ஸமாkh²யாதா kh’Shணேலாதபிணீ ।
1340062iµkhதேகஶீthயபி⁴த⁴யா ஸாshேத ऽth³யாபி shவபிணீ ॥ 134.6।
1340071 ேலாகthதயஸmhேமாஹ-தா³யிநீ காமபிணீ ।
1340072 தth³ப³லாthshவshத²மநஸ:ஸrhேவ ச iµநிŋhக³வ: ॥ 134.7।
1340081 ெகௗ³தmh ஸதாmh ேரShடா²mh நrhயjhஞாய தீ³தா: ।
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1340082 நshதnhமக²நாஶாய ராஸா:ஸiµபாக³மnh ॥ 134.8।
1340091 யவாடாnhதிேக மாயாmh th³’ShThவா ராஸŋhக³வா: ।
1340092 தேதா nh’thயnhதி கா³யnhதி ஹஸnhதி ச த³nhதி ச ॥ 134.9।
1340101 மாேஹவ மஹாமாயா phரபா⁴ேவதித³rhபிதா ।
1340102 ேதஷாmh மth◌⁴ேய ைத³thயபதி: ஶmhப³ேரா நாம வீrhயவாnh ॥ 134.10।
1340111 மாயாபாmh  phரமதா³mh ப⁴யாமாஸ நாரத³ ।
1340112 தத³th³⁴தமதீவாthதnhமாயாப³லத³rhஶிநாmh ॥ 134.11।
1340121 மேக² விth◌⁴வmhshயமாேந  ேத விShiΝmh ஶரணmh ய: ।
1340122 phராதா³th³விShiΝசkhரமேதா²iµநீநாmh ரய  ॥ 134.12।
1340131 சkhரmh தth³ராஸாநாெஜௗ ைத³thயாmhச த³iνஜாmhshததா² ।
1340132 சிchேச²த³ தth³ப⁴யாேத³வ mh’தா ராஸŋhக³வா: ॥ 134.13।
1340141 ’பி⁴shதnhமஹாஸththரmh ஸmhrhணமப⁴வthததா³ ।
1340142 விShே: phராதmh சkhரmh க³ŋhகா³mhேபா⁴பி: ◌⁴ ஸுத³rhஶநmh ॥ 134.14।
1340151 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh சkhரதீrhத²iµதா³’தmh ।
1340152 தthர shநாேநந தா³ேநந ஸththரயாக³ப²லmh லேப⁴th ॥ 134.15।
1340161 தthர பச ஶதாnhயாஸmhshதீrhதா²நாmh பாபஹாmh ।
1340162 ேதஷு shநாநmh ததா² தா³நmh phரthேயகmh iµkhதிதா³யகmh ॥ 134.16।
1350010 ph³ரேமாவாச
1350011 வாணீஸŋhக³மமாkh²யாதmh யthர வாகீ³வேரா ஹர: ।
1350012 தthதீrhத²mh ஸrhவபாபாநாmh ேமாசநmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 135.1।
1350021 தthர shநாேநந தா³ேநந ph³ரமஹthயாதி³நாஶநmh ।
1350022 ph³ரமவிShNhேவாச ஸmhவாேத³ மஹththேவ ச பரshபரmh ॥ 135.2।
1350031 தேயாrhமth◌⁴ேய மஹாேத³ேவா jhேயாதிrhrhதிர⁴thகில ।
1350032 தthைரவ வா³வாேசத³mh ைத³வீ thர தேயா: ஶுபா⁴ ॥ 135.3।
1350041அஹமsh மஹாmhshதthர அஹமshதி ைவ த:² ।
1350042ைத³வீ வாkhதாெபௗ⁴ phராஹ யshthவshயாnhதmh  பயதி ॥ 135.4।
1350051ஸ  jhேயShேடா² ப⁴ேவthதshமாnhமா வாத³mh கrhமrhஹத:² ।
1350052 தth³வாkhயாth³விShiΝரக³மத³ேதா⁴ ऽஹmh ேசாrhth◌⁴வேமவ ச ॥ 135.5।
1350061 தேதா விShiΝ: ஶீkh◌⁴ரேமthய jhேயாதி:பாrhவ உபாவிஶth ।
1350062அphராphயாnhதமஹmh phராயாmh ³ராth³³ரதரmh iµேந ॥ 135.6।
1350071 தத: ராnhேதா நிvh’thேதா ऽஹmh th³ரShஶmh  தmh phர⁴mh ।
1350072 தைத³வmh மம தீ⁴ராth³th³’Shடசாnhேதா மயா ph◌⁴’ஶmh ॥ 135.7।
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1350081அshய ேத³வshய தth³விShேrhமம jhையShTh²யmh sh²டmh ப⁴ேவth ।
1350082 நசாபி மம thேவவmh மதிராnhமஹாமேத ॥ 135.8।
1350091ஸthையrhவkhthைர: கத²mh வேய பீ³ேதா ऽphயnh’தmh வச: ।
1350092 நாநாவிேத⁴ஷு பாேபஷு நாnh’தாthபாதகmh பரmh ॥ 135.9।
1350101ஸthையrhவkhthைரரஸthயாmh வா வாசmh வேய கத²mh thவிதி ।
1350102 தேதா ऽஹmh பசமmh வkhthரmh க³rhத³பா⁴kh’திபீ⁴ஷணmh ॥ 135.10।
1350111 kh’thவா ேதநாnh’தmh வய இதி th◌⁴யாthவா சிரmh ததா³ ।
1350112அph³ரவmh தmh ஹmh தthர ஆநmh ஜக³தாmh phர⁴mh ॥ 135.11।
1350121அshய சாnhேதா மயா th³’Shடshேதந jhையShTh²யmh ஜநாrhத³ந ।
1350122 மேமதி வத³த: பாrhேவ உெபௗ⁴ ெதௗ ஹஶŋhகெரௗ ॥ 135.12।
1350131 ஏகபthவமாபnhெநௗ ஸூrhயாசnhth³ரமஸாவிவ ।
1350132 ெதௗ th³’ShThவா விshேதா பீ⁴தசாshதவmh தாபா⁴வபி ।
1350133 தத: khth³ெதௗ⁴ ஜக³nhநாெதௗ² வாசmh தாத³ச: ॥ 135.13।
1350140ஹஹராச:

1350141 ³Shேட thவmh நிmhநகா³ ⁴யா நாnh’தாத³shதி பாதகmh ॥ 135.14।
1350150 ph³ரேமாவாச
1350151 தத:ஸா விவலா ⁴thவா நதீ³பா⁴வiµபாக³தா ।
1350152 தth³th³’ShThவா விshேதா பீ⁴தshதாமph³ரவமஹmh ததா³ ॥ 135.15।
1350161 யshமாத³ஸthயiµkhதா ph³ரமவாசி shதி²தா ஸதீ ।
1350162 தshமாத³th³’யா thவmh ⁴யா: பாபபாshயஸmhஶயmh ॥ 135.16।
1350171 ஏதchசா²பmh விதி³thவா  ெதௗ ேத³ெவௗ phரணதா ததா³ ।
1350172 விஶாபthவmh phராrhத²யnhதீ Shடாவ ச ந: ந: ॥ 135.17।
1350181 ததshShெடௗ ேத³வேத³ெவௗ phராrhதி²ெதௗ thத³ஶாrhசிெதௗ ।
1350182 phthயா ஹஹராேவவmh வாசmh வாசமேதா²ச: ॥ 135.18।
1350190ஹஹராச:

1350191 க³ŋhக³யா ஸŋhக³தா ப⁴th³ேர யதா³ thவmh ேலாகபாவநீ ।
1350192 ததா³ நrhவshேத shயாthபவிthரmh  ஸுேஶாப⁴ேந ॥ 135.19।
1350200 ph³ரேமாவாச
1350201 தேத²thkhthவா ஸாபி ேத³வீ க³ŋhக³யா ஸŋhக³தாப⁴வth ।
1350202 பா⁴கீ³ரதீ² ெகௗ³த ச ததசாபி shவகmh வ: ॥ 135.20।
1350211 ேத³வீ ஸா vhயக³மth³ph³ரமnhேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
1350212 ெகௗ³தmhயாmh ைஸவ விkh²யாதா நாmhநா வாணீதி Nhயதா³ ॥ 135.21।
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1350221 பா⁴கீ³ரth²யாmh ைஸவ ேத³வீ ஸரshவthயபி⁴தீ⁴யேத ।
1350222 உப⁴யthராபி விkh²யாத:ஸŋhக³ேமா ேலாகத: ॥ 135.22।
1350231ஸரshவதீஸŋhக³மச வாணீஸŋhக³ம ஏவ ச ।
1350232 ெகௗ³தmhயா ஸŋhக³தா ேத³வீ வாணீ வாசா ஸரshவதீ ॥ 135.23।
1350241ஸrhவthர தmh தீrhத²mh தthர வாசா ஶிவmh phர⁴mh ।
1350242 ேத³ேவவரmh ஜயிthவா விஶாபமக³மth³யத: ॥ 135.24।
1350251 ph³ரமா வி⁴ய வாkh³ெதௗ³ShThயmh shவmh ச தா⁴மாக³மthந: ।
1350252 தshமாthதthர ஶுசிrh⁴thவா shநாthவா தthர ச ஸŋhக³ேம ॥ 135.25।
1350261 வாகீ³வரmh தேதா th³’ShThவா தாவதா iµkhதிமாphiνயாth ।
1350262 தா³நேஹாமாதி³கmh கிசி³பவாஸாதி³காmh khயாmh ॥ 135.26।
1350271 ய:rhயாthஸŋhக³ேம Nhேய ஸmhஸாேர ந ப⁴ேவthந: ।
1350272 ஏேகாநவிmhஶதிஶதmh தீrhதா²நாmh தீரேயாrhth³வேயா: ।
1350273 நாநாஜnhமாrhதாேஶஷ-பாபயவிதா⁴யிநாmh ॥ 135.27।
1360010 ph³ரேமாவாச
1360011 விShiΝதீrhத²தி kh²யாதmh தthர vh’thதத³mh ஶ ◌்’iΝ ।
1360012 ெமௗth³க³lhய இதி விkh²யாேதா iµth³க³லshய ஸுேதா ’: ॥ 136.1।
1360021 தshய பா⁴rhயா  ஜாபா³லா நாmhநா kh²யாதா ஸுthணீ ।
1360022 பிதா ’shததா² vh’th³ேதா⁴ iµth³க³ேலா ேலாகவித: ॥ 136.2।
1360031 தshய பா⁴rhயா ததா² kh²யாதா நாmhநா பா⁴கீ³ரதீ² ஶுபா⁴ ।
1360032ஸ ெமௗth³க³lhய: phராதேரவ க³ŋhகா³mh shநாதி யதvhரத: ॥ 136.3।
1360041 நிthயேமவ thவித³mh கrhம தshயாnhiµநிஸthதம ।
1360042 க³ŋhகா³தீேர ைஶrhmh’th³பி: ◌⁴ ஶShைபரஹrhநிஶmh ॥ 136.4।
1360051³தி³ேதந மாrhேக³ண shவமாநஸஸேராேஹ ।
1360052ஆவாஹநmh நிthயேமவ விShேசkhேர ஸ ெமௗth³க³: ॥ 136.5।
1360061 ேதநாஹூதshthவரnhேநதி லப⁴rhதா ஜக³thபதி: ।
1360062ைவநேதயமதா²ய ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 136.6।
1360071 தshேதந ’ஸ ெமௗth³க³lhேயந யthநத: ।
1360072 phரph³ேத ச கதா²சிthரா ெமௗth³க³lhயாய ஜக³thphர: ◌⁴ ॥ 136.7।
1360081 தேதா ऽபராணஸமேய விShiΝ: phராஹ ஸ ெமௗth³க³mh ।
1360082 யா வthஸ shவப⁴வநmh ராnhேதா ऽதி ந: ந: ॥ 136.8।
1360091 ஏவiµkhத:ஸ ேத³ேவந விShiΝநா யாதி ஸ th³விஜ: ।
1360092 ஜக³thphர⁴shதேதா யாதி ேத³ைவrhkhத:shவமnhதி³ரmh ॥ 136.9।
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1360101 ெமௗth³க³lhேயா ऽபி ததா²ph◌⁴ேயthய கிசிதா³தா³ய நிthயஶ: ।
1360102shவேமவ ப⁴வநmh விth³வாnhபா⁴rhயாைய shவாrhதmh த⁴நmh ॥ 136.10।
1360111 த³தா³தி ஸ மஹாவிShiΝ-சரph³ஜபராயண: ।
1360112 ெமௗth³க³lhயshய phயா ஸாபி பதிvhரதபராய ॥ 136.11।
1360121 ஶாகmh லmh ப²லmh வாபி ப⁴rhthராநீதmh  யthநத: ।
1360122ஸுஸmhshkh’thயாphயதிதீ²நாmh பா³லாநாmh ப⁴rhேரவ ச ॥ 136.12।
1360131 த³ththவா  ேபா⁴ஜநmh ேதph◌⁴ய: பசாth³⁴ŋhkhேத யதvhரதா ।
1360132 ⁴khதவthshவத²ஸrhேவஷு ராthெரௗ நிthயmh ஸ ெமௗth³க³: ॥ 136.13।
1360141 விShே: தா: கதா²சிthராshேதph◌⁴ேயா வkhthயத²ஹrhத: ।
1360142 ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல vhயதீேத சாதிவிshதா ।
1360143 ெமௗth³க³lhயshய ரேஹா பா⁴rhயா ப⁴rhதாரmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 136.14।
1360150 ஜாபா³ேலாவாச
1360151 யதி³ ேத விShiΝரph◌⁴ேயதி ஸபmh thத³ஶாrhசித: ।
1360152 ததா²பி கShடமshமாகmh கshமாதி³தி ஜக³thphர⁴mh ॥ 136.15।
1360161 தthph’chச² thவmh மஹாphராjhஞ யதா³ெஸௗ விShiΝேரதி ச ।
1360162 யshmhச shmh’தமாthேர  ஜராஜnhமேஜா mh’தி: ।
1360163 நாஶmh யாnhதி ேதா th³’Shேட தshமாthph’chச² ஜக³thபதிmh ॥ 136.16।
1360170 ph³ரேமாவாச
1360171 தேத²thkhthவா phயாவாkhயாnhெமௗth³க³lhேயா நிthயவth³த⁴mh ।
1360172 ஜயிthவா விநீதச பphரchச²ஸ kh’தாஜ: ॥ 136.17।
1360180 ெமௗth³க³lhய உவாச
1360181 thவயி shmh’ேத ஜக³nhநாத² ேஶாகதா³th³rhய³Shkh’தmh ।
1360182 நாஶmh யாதி விபthதிrhேம thவயி th³’Shேட கத²mh shதி²தா ॥ 136.18।
1360190விShiΝவாச
1360191shவkh’தmh ⁴jhயேத ⁴ைத:ஸrhைவ:ஸrhவthர ஸrhவதா³ ।
1360192 ந ேகாऽபி கshயசிthகிசிthகேராthயthர தாேத ॥ 136.19।
1360201 யாth³’ஶmh ேசாphயேத பீ³ஜmh ப²லmh ப⁴வதி தாth³’ஶmh ।
1360202 ரஸால:shயாnhந நிmhப³shய பீ³ஜாjhஜாthவபி thரசிth ॥ 136.20।
1360211 ந kh’தா ெகௗ³தேஸவா நாrhசிெதௗ ஹஶŋhகெரௗ ।
1360212 ந த³thதmh ையச விphேரph◌⁴யshேத கத²mh பா⁴ஜநmh ய: ॥ 136.21।
1360221 thவயா ந த³thதmh கிசிchச ph³ராமேணph◌⁴ேயா மமாபி ச ।
1360222 யth³தீ³யேத தேத³ேவஹ பரshmhேசாபதிShட²தி ॥ 136.22।
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1360231 mh’th³பி⁴rhவாrhபி: ◌⁴ ைஶrhமnhthைர: ஶுசிகrhம ஸைத³வ யth ।
1360232 கேராதி தshமாthதாthமா ஶரshய ச ேஶாஷth ॥ 136.23।
1360241 விநா தா³ேநந ந khவாபி ேபா⁴கா³வாphதிrhnh’mh ப⁴ேவth ।
1360242ஸthகrhமாசரch²th³ேதா⁴ விரkhத:shயாthதேதா நர: ॥ 136.24।
1360251 தேதா ऽphரதிஹதjhஞாேநா வnhiµkhதshதேதா ப⁴ேவth ।
1360252ஸrhேவஷாmh ஸுலபா⁴ iµkhதிrhமth³ப⁴khthயா ேசஹ rhதத: ॥ 136.25।
1360261 ⁴khதிrhதா³நாதி³நா ஸrhவ-⁴த:³க²நிப³rhஹth ।
1360262அத²வா லphshயேஸ iµkhதிmh ப⁴khthயா ⁴khதிmh ந லphshயேஸ ॥ 136.26।
1360270 ெமௗth³க³lhய உவாச
1360271 ப⁴khthயா iµkhதி: கத²mh ⁴யாth³⁴khேதrhiµkhதி:ஸு³rhலபா⁴ ।
1360272 ஜாதா ேசth³ேத³நாmh iµkhதி: கிமnhேயந phரேயாஜநmh ॥ 136.27।
1360281 ப⁴khthயா iµkhதி:ஸrhவjhயா தாchேச²யmh ஜக³nhமய ॥ 136.28।
1360290 விShiΝவாச
1360291 ஏதேத³வாnhதரmh ph³ரமnhதீ³யேத மாமiνshமரnh ।
1360292 ph³ராமயாத²வாrhதி²ph◌⁴யshதேத³வாயதாmh vhரேஜth ॥ 136.29।
1360301 மாமth◌⁴யாthவாத² யth³த³th³யாthதthதnhமாthரப²லphரத³mh ।
1360302 தthநrhத³thதேமேவஹ ந ேபா⁴கா³யாthர கlhபேத ॥ 136.30।
1360311 தshமாth³ேத³ மஹா³th³ேத⁴ ேபா⁴jhயmh கிசிnhமம th◌⁴வmh ।
1360312அத²வா விphரiµkh²யாய ெகௗ³ததீரமாத: ॥ 136.31।
1360320 ph³ரேமாவாச
1360321 ெமௗth³க³lhய: phராஹ தmh விShiΝmh ேத³யmh மம ந விth³யேத ।
1360322 நாnhயthகிசந ேத³ஹாதி³ யthதththவயி ஸமrhபிதmh ॥ 136.32।
1360331 தேதா விShiΝrhக³thமnhதmh phராஹ ஶீkh◌⁴ரmh ஜக³thபதி: ।
1360332இஹாநயshவ கணிஶmh மமாயmh சாrhபயிShயதி ॥ 136.33।
1360341 தேதா ேயாkh³யாநயmh ேபா⁴கா³nhphராphshயேத மநஸ: phயாnh ।
1360342ஆகrhNhய shவாநாதி³Shடmh ததா² சkhேர ஸ பராTh ॥ 136.34।
1360351 விShiΝஹshேத கnhphராதா³thஸ ெமௗth³க³lhேயா யதvhரத: ।
1360352 ஏதshnhநnhதேர விShiΝrhவிவகrhமாணமph³ரவீth ॥ 136.35।
1360360 விShiΝவாச
1360361 யாவchசாshய ேல ஸphத ஷாshதாவேத³வ  ।
1360362 ப⁴விதாேரா மஹா³th³ேத⁴ தாவthகாமா மநீதா: ।
1360363 கா³ேவா ரNhயmh தா⁴nhயாநி வshthராNhயாப⁴ரநி ச ॥ 136.36।
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1360370 ph³ரேமாவாச
1360371 யchச கிசிnhமந:phthைய ேலாேக ப⁴வதி ⁴ஷணmh ।
1360372 தthஸrhவமாப ெமௗth³க³lhேயா விShiΝக³ŋhகா³phரபா⁴வத: ॥ 136.37।
1360381 kh³’ஹmh க³chேச²தி ெமௗth³க³lhேயா விShiΝேநாkhதshதேதா யெயௗ ।
1360382ஆரேம shவshய ஸrhவrhth³தி⁴mh th³’ShThவா ’ரபா⁴ஷத ॥ 136.38।
1360390 ’வாச
1360391அேஹா தா³நphரபா⁴ேவா ऽயமேஹா விShேரiνshmh’தி: ।
1360392அேஹா க³ŋhகா³phரபா⁴வச ைகrhவிசாrhேயா மஹாநயmh ॥ 136.39।
1360400 ph³ரேமாவாச
1360401 ெமௗth³க³lhேயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh thைர: ெபௗthைரச ப³nh⁴பி: ◌⁴ ।
1360402 பிth’ph◌⁴யாmh ³⁴ேஜ ேபா⁴கா³nh⁴khதிmh iµkhதிமவாப ச ॥ 136.40।
1360411 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ெமௗth³க³lhயmh ைவShணவmh ததா² ।
1360412 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ⁴khதிiµkhதிப²லphரத³mh ॥ 136.41।
1360421 தthர தி:shmh’திrhவாபி தீrhத²shய shயாthகத²சந ।
1360422 தshய விShiΝrhப⁴ேவthphத: பாைபrhiµkhத:ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 136.42।
1360431 ஏகாத³ஶ ஸஹshராணி தீrhதா²நாmh தீரேயாrhth³வேயா: ।
1360432ஸrhவாrhத²தா³யிநாmh தthர shநாநதா³நஜபாதி³பி: ◌⁴ ॥ 136.43।
1370010 ph³ரேமாவாச
1370011லதீrhத²தி kh²யாதmh ஸாாlhலவிவrhத⁴நmh ।
1370012அலநாஶநmh Nhயமாkh²யாநmh ஶ ◌்’iΝ நாரத³ ॥ 137.1।
1370021ஸmhவாத³ச ரா thவாlhலmhயா: thர த³th³ரயா ।
1370022 பரshபரவிேராதி⁴nhயாேப⁴ விவmh ஸய: ॥ 137.2।
1370031 தாph◌⁴யாமvhயாph’தmh வsh தnhநாshதி ⁴வநthரேய ।
1370032 மம jhையShTh²யmh மம jhையShTh²யthசேப⁴ த:² ।
1370033அஹmh rhவmh ஸiµth³⁴தா இthயாஹ யேமாஜஸா ॥ 137.3।
1370040லவாச
1370041லmh ஶீலmh விதmh வா ேத³நாமஹேமவ  ।
1370042 மயா விநா ேத³ஹபா⁴ேஜா வnhேதா ऽபி mh’தா இவ ॥ 137.4।
1370050 ph³ரேமாவாச
1370051 த³th³ரயா ச ஸா phேராkhதா ஸrhேவph◌⁴ேயா யதி⁴கா யஹmh ।
1370052iµkhதிrhமதா³தா நிthயmh த³th³ைரவmh வேசா ऽph³ரவீth ॥ 137.5।
1370061 காம: khேராத⁴ச ேலாப⁴ச மேதா³ மாthஸrhயேமவ ச ।
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1370062 யthராஹமsh தthைரேத ந திShட²nhதி கதா³சந ॥ 137.6।
1370071 ந ப⁴ேயாth³⁴திnhமாத³ ஈrhShயா உth³த⁴தvh’thதிதா ।
1370072 யthராஹமsh தthைரேத ந திShட²nhதி கதா³சந ॥ 137.7।
1370081 த³th³ராயா வச: thவா லshதாmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 137.8।
1370090லவாச
1370091அலŋhkh’ேதா மயா ஜnh:ஸrhேவா ப⁴வதி த: ।
1370092 நிrhத⁴ந: ஶிவlhேயா ऽபி ஸrhைவரphயபி⁴⁴யேத ॥ 137.9।
1370101 ேத³தி வசநth³வாரா ேத³ஹshதா:² பச ேத³வதா: ।
1370102ஸth³ேயா நிrhக³thய க³chச²nhதி தீ⁴ஶாnhதிகீrhதய: ॥ 137.10।
1370111 தாவth³³ ³thவmh ச யாவnhநாrhத²யேத பரmh ।
1370112அrhதீ² ேசthேஷா ஜாத: khவ ³: khவ ச ெகௗ³ரவmh ॥ 137.11।
1370121 தாவthஸrhேவாthதேமா ஜnhshதாவthஸrhவ³லய: ।
1370122 நமshய:ஸrhவேலாகாநாmh யாவnhநாrhத²யேத பரmh ॥ 137.12।
1370131 கShடேமதnhமஹாபாபmh நிrhத⁴நthவmh ஶmh ।
1370132 ந மாநயதி ேநா வkhதி ந shph’ஶthயத⁴நmh ஜந: ॥ 137.13।
1370141அஹேமவ தத: ேரShடா² த³th³ேர ஶ ◌்’iΝ ேம வச: ॥ 137.14।
1370150 ph³ரேமாவாச
1370151 தlhலவசநmh thவா த³th³ரா வாkhயமph³ரவீth ॥ 137.15।
1370160 த³th³ேராவாச
1370161 வkhmh ந லrhjhேயShடா²ஹதி ைவ லjhஜேஸ iµஹு: ।
1370162 பாேபஷு ரமேஸ நிthயmh விஹாய ேஷாthதமmh ॥ 137.16।
1370171 விவshதவசகா நிthயmh ப⁴வதீ லாக⁴ேஸ கத²mh ।
1370172ஸுக²mh ந தாth³’khthவthphராphெதௗ பசாthதாேபா யதா²³: ॥ 137.17।
1370181 ந ததா² ஜாயேத mhஸாmh ஸுரயா தா³ே மத:³ ।
1370182 thவthஸnhநிதா⁴நமாthேரண யதா²ைவ வி³ஷாமபி ॥ 137.18।
1370191ஸைத³வ ரமேஸ ல: phராயshthவmh பாபகாஷு ।
1370192அஹmh வஸா ேயாkh³ேயஷு த⁴rhமஶீேலஷு ஸrhவதா³ ॥ 137.19।
1370201 ஶிவவிShNhவiνரkhேதஷு kh’தjhேஞஷு மஹthஸு ச ।
1370202ஸதா³சாேரஷு ஶாnhேதஷு ³ேஸேவாth³யேதஷு ச ॥ 137.20।
1370211ஸthஸு விth³வthஸு ஶூேரஷு kh’த³th³தி⁴ஷு ஸா⁴ஷு ।
1370212 நிவஸாஸதா³லshதshமாjhjhையShTh²யmh மயி shதி²தmh ॥ 137.21।
1370221 ph³ராமேணஷு ஶுசிShமthஸு vhரதசாஷு பி⁴ுஷு ।
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1370222 நிrhப⁴ேயஷு வShயா லshthவmh ஶ ◌்’iΝ ேத shதி²திmh ॥ 137.22।
1370231 ராஜவrhதிஷு பாேபஷு நிSh²ேரஷு க²ேலஷு ச ।
1370232 பிஶுேநஷு ச ph³ேத⁴ஷு விkh’ேதஷு ஶேட²ஷு ச ॥ 137.23।
1370241அநாrhேயஷு kh’தkh◌⁴ேநஷு த⁴rhமகா⁴திஷு ஸrhவதா³ ।
1370242thரth³ேராShவநிShேடஷு ப⁴kh³நசிthேதஷு வrhதேஸ ॥ 137.24।
1370250 ph³ரேமாவாச
1370251 ஏவmh விவத³மாேந ேத ஜkh³மrhமாiµேப⁴ அபி ।
1370252 தேயாrhவாkhயiµபthய மேயாkhேத ேத உேப⁴ அபி ॥ 137.25।
1370261 மthத: rhவதரா ph’th²வீ ஆப: rhவதராshதத: ।
1370262shthmh விவாத³mh தா ஏவ shthேயா ஜாநnhதி ேநதேர ॥ 137.26।
1370271 விேஶஷத: நshதாph◌⁴ய: கமNhட³ப⁴வாச யா: ।
1370272 தthராபி ெகௗ³த ேத³வீ நிசயmh கத²யிShயதி ॥ 137.27।
1370281ைஸவ ஸrhவாrhதிஸmhஹrhth ைஸவ ஸnhேத³ஹகrhத ।
1370282 ேத மth³வாkhயாth³⁴வmh க³thவா ⁴mhயா ச ஸேத அபி ॥ 137.28।
1370291அth³பி⁴ச ஸதா:ஸrhவா ெகௗ³தmh யராபகா³mh ।
1370292 ⁴ராபshதேயாrhவாkhயmh ெகௗ³தmhைய khரமஶ:sh²டmh ॥ 137.29।
1370301ஸrhவmh நிேவத³யாமாஸுrhயதா²vh’thதmh phரணmhய தாmh ।
1370302 த³th³ராயாச லmhயாச வாkhயmh மth◌⁴யshத²வthததா³ ॥ 137.30।
1370311 ஶ ◌்’Nhவthஸு ேலாகபாேலஷு ஶ ◌்’Nhவthயாmh ⁴வி நாரத³ ।
1370312 ஶ ◌்’NhவதீShவphஸு ஸா க³ŋhகா³ த³th³ராmh வாkhயமph³ரவீth ।
1370313ஸmhphரஶshய ததா²லmh ெகௗ³த வாkhயமph³ரவீth ॥ 137.31।
1370320 ெகௗ³தmhவாச
1370321 ph³ரமச தப:ச யjhஞ: கீrhதிஸmhjhஞிதா ।
1370322 த⁴நச யஶச விth³யா phரjhஞா ஸரshவதீ ॥ 137.32।
1370331 ⁴khதிசாத²iµkhதிச shmh’திrhலjhஜா th◌⁴’தி:மா ।
1370332th³தி⁴shShshததா² Sh: ஶாnhதிராபshததா² ம ॥ 137.33।
1370341அஹmhஶkhதிரெதௗ²ஷth◌⁴ய: தி: ஶுth³தி⁴rhவிபா⁴வ ।
1370342 th³ெயௗrhjhேயாthshநா ஆஶிஷ: shவshதிrhvhயாphதிrhமாயா உஷா ஶிவா ॥
137.34।
1370351 யthகிசிth³விth³யேத ேலாேக லmhயா vhயாphதmh சராசரmh ।
1370352 ph³ராமேணShவத² தீ⁴ேரஷு மாவthshவத²ஸா⁴ஷு ॥ 137.35।
1370361 விth³யாkhேதஷு சாnhேயஷு ⁴khதிiµkhthயiνஸாஷு ।
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1370362 யth³யth³ரmhயmh ஸுnhத³ரmh வா தthதlhலவிjh’mhபி⁴தmh ॥ 137.36।
1370371 கிமthர ப³ஹுேநாkhேதந ஸrhவmh லமயmh ஜக³th ।
1370372 யshnhகshmhச யthகிசி³thkh’Shடmh பth³’யேத ॥ 137.37।
1370381லமயmh  தthஸrhவmh தயா நmh ந கிசந ।
1370382அthேரமாmh ஸுnhத³mh ேத³வீmh shபrhத⁴யnhதீ ந லjhஜேஸ ॥ 137.38।
1370391 க³chச² க³chேச²தி தாmh க³ŋhகா³ த³th³ராmh வாkhயமph³ரவீth ।
1370392 தத: phரph◌⁴’தி க³ŋhகா³mhேபா⁴ த³th³ராைவரகாrhய⁴th ॥ 137.39।
1370401 தாவth³த³th³ராபி⁴ப⁴ேவா க³ŋhகா³ யாவnhந ேஸvhயேத ।
1370402 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²மலநாஶநmh ஶுப⁴mh ॥ 137.40।
1370411 தthர shநாேநந தா³ேநந லவாnhNhயவாnhப⁴ேவth ।
1370412 தீrhதா²நாmh ஷThஸஹshராணி தshmhshதீrhேத² மஹாமேத ।
1370413 ேத³வrhiµநிஜுShடாநாmh ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிநாmh ॥ 137.41।
1380010 ph³ரேமாவாச
1380011 பா⁴iνதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
1380012 தthேரத³mh vh’thதமாkh²யாshேய மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 138.1।
1380021 ஶrhயாதிதி விkh²யாேதா ராஜா பரமதா⁴rhக: ।
1380022 தshய பா⁴rhயா shத²விShேட²தி ேபphரதிமா ⁴வி ॥ 138.2।
1380031 ம⁴chச²nhதா³இதி kh²யாேதா ைவவாthேரா th³விேஜாthதம: ।
1380032 ேராதா⁴shதshய nh’பேதrhph³ரமrh: ஶநாmh phர: ◌⁴ ॥ 138.3।
1380041 தி³ேஶா விேஜmh ஸ ஜகா³ம ராஜா ।
1380042 ேராத⁴ஸா ேதந nh’பphரவீர: ।
1380043 ேராத⁴ஸmh phராஹ மஹாiνபா⁴வmh ।
1380044thவா தி³ஶசாth◌⁴வநி ஸnhநிவிShட: ॥ 138.4।
1380051 பphரchேச²த³mh ேகந ேக²த³mh க³ேதா ऽ ।
1380052 ேஹmh வத³shேவதி மஹாiνபா⁴வ ।
1380053 thவேமவ ராjhேய மம ஸrhவமாnhய: ।
1380054ஸமshதவிth³யாநிரவth³யேபா³த: ◌⁴ ॥ 138.5।
1380061 வி⁴தபாப: பதாபஶூnhய: ।
1380062 கிமnhயேசதா இவ லயேஸ thவmh ।
1380063ேதயiµrhவீ விதா நேரnhth³ரா ।
1380064ஹrhஷshய ேஹெதௗ மஹதீஹ ஜாேத ॥ 138.6।
1380071 கிmh thவmh kh’ேஶா ேம வத³ஸthயேமவ ।
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1380072 th³விஜாதிவrhயாதிமஹாiνபா⁴வ ।
1380073ஸmhேபா³th◌⁴ய ஶrhயாதிiµவாச விphர ।
1380074 ச²nhேதா³ம:◌⁴ phேரமமயீmh phேயாkhதிmh ॥ 138.7।
1380080 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
1380081 ஶ ◌்’iΝ ⁴பால மth³வாkhயmh பா⁴rhயயா ய³தீ³தmh ।
1380082shதி²ேத யாேம வயmh யாேமா யாநீ சாrhத⁴கா³நீ ॥ 138.8।
1380091shவாநீ சாshய ேத³ஹshய காநீ மாmh phரதீேத ।
1380092shmh’thவா தthகாநீவாkhயmh ேஶாஷmh யாதி கேலவரmh ।
1380093 விகாேர shமரஸஜாேத வாrhநநாநநா ॥ 138.9।
1380100 ph³ரேமாவாச
1380101 விஹshய சாph³ரவீth³ராஜா ேராத⁴ஸமnhத³ம: ॥ 138.10।
1380110 ராேஜாவாச
1380111 thவmh ³rhமம thரmh ச கிமாthமாநmh விட³mhப³ேஸ ।
1380112 கிமேநந மஹாphராjhஞ மம வாkhேயந மாநத³ ।
1380113ணவிth◌⁴வmhநி ஸுேக² கா நாமாshதா² மஹாthமநாmh ॥ 138.11।
1380120 ph³ரேமாவாச
1380121 ஏததா³கrhNhய மதிமாnhம⁴chச²nhதா³ வேசா ऽph³ரவீth ॥ 138.12।
1380130 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
1380131 யthராiνlhயmh த³mhபthேயாshthவrhக³shதthர வrhத⁴ேத ।
1380132 ந ேசத³mh ³ஷணmh ராஜnh⁴ஷணmh சாதிமnhயதாmh ॥ 138.13।
1380140 ph³ரேமாவாச
1380141ஆஜகா³ம shவகmh ேத³ஶmh மஹthயா ேஸநயா vh’த: ।
1380142 பாrhத²mh ச தthphேரம rhயாmh வாrhthதாமதீ³தி³ஶth ॥ 138.14।
1380151 தி³ேஶா விேஜmh ஶrhயாெதௗ யாேத ராஸŋhக³வ: ।
1380152ஹthவா ரஸாதலmh யாேதா ராஜாநmh ஸேராத⁴ஸmh ॥ 138.15।
1380161 ராjhேஞா பா⁴rhயா நிசயாய phரvh’thதா iµநிஸthதம ।
1380162 வாrhthதாmh thவா ³தiµகா²nhம⁴chச²nhத:³phயா ந: ॥ 138.16।
1380171 தைத³வா⁴th³க³தphரா தth³விசிthரவாப⁴வth ।
1380172தshயா vh’thதmh  ேத th³’ShThவா³தா ராjhேஞ nhயேவத³யnh ॥ 138.17।
1380181 யthkh’தmh ராஜபthநீபி:◌⁴ phயயா ச ேராத⁴ஸ: ।
1380182 விshேதா :³கி²ேதா ராஜா நrh³தாநபா⁴ஷத ॥ 138.18।
1380190 ராேஜாவாச
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1380191 ஶீkh◌⁴ரmh க³chச²nh ேஹ ³தா ph³ராமNhயா யthகேலவரmh ।
1380192 ரnh வாrhthதாmh த ராஜாக³nhதா ேராத⁴ஸா ॥ 138.19।
1380200 ph³ரேமாவாச
1380201இதி சிnhதாேர ராjhஞி வா³வாசாஶணீ ॥ 138.20।
1380210ஆகாஶவா³வாச
1380211 விதா⁴shயthயகி²லmh க³ŋhகா³ ராஜmhshதவ ஸதmh ।
1380212ஸrhவாபி⁴ஷŋhக³ஶமநீ பாவநீ ⁴வி ெகௗ³த ॥ 138.21।
1380220 ph³ரேமாவாச
1380221 ஏதchch²thவா ஸ ஶrhயாதிrhெகௗ³ததடமாத: ।
1380222 ph³ராமேணph◌⁴ேயா த⁴நmh த³ththவா தrhபயிthவா பிth’nhth³விஜாnh ॥ 138.22।
1380231 ேராதmh th³விஜேரShட²mh phேரஷயிthவா த⁴நாnhவிதmh ।
1380232அnhயthர தீrhேத²ஸாrhேத²ஷு தா³நmh ேத³ phரயthநத: ॥ 138.23।
1380241 ஏதthஸrhவmh ந ஜாநாதி ராjhஞ: kh’thயmh ேராத: ।
1380242 க³ேத தshnh³ெரௗ ராஜா ைவவாthேர மஹாthமநி ॥ 138.24।
1380251ஸrhவmh ப³லmh phேரஷயிthவா க³ŋhகா³தீேர ऽkh³நிமாவிஶth ।
1380252இthkhthவா ஸ  ராேஜnhth³ேரா க³ŋhகா³mh பா⁴iνmh ஸுராநபி ॥ 138.25।
1380261 யதி³ த³thதmh யதி³ஹுதmh யதி³ thராதா phரஜா மயா ।
1380262 ேதந ஸthேயந ஸா ஸாth◌⁴வீ மமாShேயண வ ॥ 138.26।
1380271இthkhthவாkh³ெநௗ phரவிShேட  ஶrhயாெதௗ nh’பஸthதேம ।
1380272 தைத³வ விதா பா⁴rhயா ராjhஞshதshய ேராத⁴ஸ: ॥ 138.27।
1380281அkh³நிphரவிShடmh ராஜாநmh thவா விshமயகாரணmh ।
1380282 பதிvhரதாmh ததா² பா⁴rhயாmh mh’தாmh வாnhவிதாmh ந: ॥ 138.28।
1380291 தத³rhத²mh சாபி ராஜாநmh thயkhதாthமாநmh விேஶஷத: ।
1380292ஆthமநச ந: kh’thயமshமரnhnh’பேதrh³: ॥ 138.29।
1380301அஹமphயkh³நிமாேவய உத யாshேய phயாnhதிகmh ।
1380302அத²ேவஹ தபshதphshேய தேதா நிசயவாnhth³விஜ: ॥ 138.30।
1380311 ஏதேத³வாthமந: kh’thயmh மnhேய ஸுkh’தேமவ ச ।
1380312 வயா ச ராஜாநmh தேதா யா phயாmh ந: ॥ 138.31।
1380321 ஏதேத³வ ஶுப⁴mh ேம shயாthததshShடாவ பா⁴shகரmh ।
1380322 ந யnhய: ேகாऽபி ேத³ேவா ऽshதி ஸrhவாபீ⁴Shடphரேதா³ ரேவ: ॥ 138.32।
1380330 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
1380331 நேமா ऽsh தshைம ஸூrhயாய iµkhதேய ऽதேதஜேஸ ।
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1380332 ச²nhேதா³மயாய ேத³வாய ஓŋhகாராrhதா²ய ேத நம: ॥ 138.33।
1380341 விபாய ஸுபாய th³ய thrhதேய ।
1380342shதி²ththபthதிவிநாஶாநாmh ேஹதேவ phரப⁴விShணேவ ॥ 138.34।
1380350 ph³ரேமாவாச
1380351 தத: phரஸnhந:ஸூrhேயா ऽ⁴th³வரயshேவthயபா⁴ஷத ॥ 138.35।
1380360 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
1380361 ராஜாநmh ேத³ ேத³ேவஶ பா⁴rhயாmh ச phயவாதி³நீmh ।
1380362ஆthமநச ஶுபா⁴nhthராnhராjhஞைசவ ஶுபா⁴nhவராnh ॥ 138.36।
1380370 ph³ரேமாவாச
1380371 தத: phராதா³jhஜக³nhநாத:² ஶrhயாதிmh ரthந⁴தmh ।
1380372 தாmh ச பா⁴rhயாmh வராநnhயாnhஸrhவmh ேமமயmh ததா² ॥ 138.37।
1380381 தேதா யாத: phயாவிShட: phேதந ச ேராத⁴ஸா ।
1380382 யெயௗ ஸுகீ²shவகmh ேத³ஶmh தth தீrhத²mh ஶுப⁴mh shmh’தmh ॥ 138.38।
1380391 தthர thணி ஸஹshராணி தீrhதா²நி ³ணவnhதி ச ।
1380392 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh பா⁴iνதீrhத²iµதா³’தmh ॥ 138.39।
1380401 mh’தஸவநmh ைசவ ஶாrhயாதmh ேசதி விதmh ।
1380402 மா⁴chச²nhத³ஸமாkh²யாதmh shமரthபாபiνnhiµேந ॥ 138.40।
1380411 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ।
1380412 mh’தஸவநmh தthshயாதா³ராேராkh³யவrhத⁴நmh ॥ 138.41।
1390010 ph³ரேமாவாச
1390011 க²Th³க³தீrhத²தி kh²யாதmh ெகௗ³தmhயா உthதேர தேட ।
1390012 தthர shநாேநந தா³ேநந iµkhதிபா⁴கீ³ ப⁴ேவnhநர: ॥ 139.1।
1390021 தthர vh’thதmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ।
1390022ைபஷ இதி விkh²யாத: கவஷshய ஸுேதா th³விஜ: ॥ 139.2।
1390031mhப³பா⁴ராthபேதா யrhதா²rhதீ² பதா⁴வதி ।
1390032 ந கிமphயாஸஸாதா³ெஸௗ தேதா ைவராkh³யமாshதி²த: ॥ 139.3।
1390041அthயnhதவிiµேக²ைத³ேவ vhயrhதீ²⁴ேத  ெபௗேஷ ।
1390042 ந ைவராkh³யாத³nhயத³shதி பNh³தshயாவலmhப³நmh ॥ 139.4।
1390051இதி ஸசிnhதயாமாஸ ததா³ெஸௗ நி:வஸnhiµஹு: ।
1390052 khரமாக³தmh த⁴நmh நாshதி ேபாShயாச ப³ஹேவா மம ॥ 139.5।
1390061 மாநீ சாthமா ந கShடாrhேஹா ஹா தி⁴kh³³rhைத³வேசShதmh ।
1390062ஸ கதா³சிth³vh’thதிேதா vh’thதிபி: ◌⁴ பவrhதயnh ॥ 139.6।
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1390071 ந ேலேப⁴ தth³த⁴நmh vh’thேதrhவிராக³மக³மthததா³ ।
1390072 ேஸவா நிth³தா⁴ யா காசிth³க³ஹநா ³Shகரmh தப: ॥ 139.7।
1390081 ப³லாதா³கrhஷதீயmh மாmh th’Sh ஸrhவthர ³Shkh’ேத ।
1390082 thவயாபkh’தமjhஞாநாthதshமாthth’Shேண நேமா ऽsh ேத ॥ 139.8।
1390091 ஏவmh விசிnhthய ேமதா⁴வீ th’Shேச²தா³ய கிmh ப⁴ேவth ।
1390092இthயாேலாchய ஸ ைபஷ: பிதரmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 139.9।
1390100ைபஷ உவாச
1390101 jhஞாநாநா khேராத⁴ேலாெபௗ⁴ ஸmhsh’திmh சாதி³shதராmh ।
1390102 ேச²th³மாmh ேகந ேஹ தாத தiµபாயmh வத³ phரேபா⁴ ॥ 139.10।
1390110 கவஷ உவாச
1390111 ஈவராjhjhஞாநமnhவிchேச²தி³thேயஷா ைவதி³கீ தி: ।
1390112 தshமாதா³ராத⁴ேயஶாநmh தேதா jhஞாநமவாphshய ॥ 139.11।
1390120 ph³ரேமாவாச
1390121 தேத²thkhthவா ஸ ைபேஷா jhஞாநாேயவரமாrhசயth ।
1390122 ததshShேடா மேஹஶாேநா jhஞாநmh phராதா³th³th³விஜாதேய ।
1390123 phராphதjhஞாேநா மஹா³th³தி⁴rhகா³தா:² phேராவாச iµkhதிதா:³ ॥ 139.12।
1390130ைபஷ உவாச
1390131 khேராத⁴sh phரத²மmh ஶthrhநிShப²ேலா ேத³ஹநாஶந: ।
1390132 jhஞாநக²Th³ேக³ந தmh சி²ththவா பரமmh ஸுக²மாphiνயாth ॥ 139.13।
1390141 th’Sh ப³ஹுவிதா⁴ மாயா ப³nhத⁴நீ பாபகாணீ ।
1390142 சி²ththைவதாmh jhஞாநக²Th³ேக³ந ஸுக²mh திShட²தி மாநவ: ॥ 139.14।
1390151ஸŋhக³sh பரேமா ऽத⁴rhேமா ேத³வாதீ³நாதி தி: ।
1390152அஸŋhக³shயாthமேநா யshய ஸŋhேகா³ ऽயmh பரேமா : ॥ 139.15।
1390161 சி²ththைவநmh jhஞாநக²Th³ேக³ந ஶிைவகthவமவாphiνயாth ।
1390162ஸmhஶய: பரேமா நாேஶா த⁴rhமாrhதா²நாmh விநாஶkh’th ॥ 139.16।
1390171 சி²ththைவநmh ஸmhஶயmh ஜnh: பரேமphதமாphiνயாth ।
1390172 பிஶாசீவ விஶthயாஶா நிrhத³ஹthயகி²லmh ஸுக²mh ।
1390173 rhஹnhதாநா சி²ththவா வnhiµkhதிமவாphiνயாth ॥ 139.17।
1390180 ph³ரேமாவாச
1390181 தேதா jhஞாநமவாphயாெஸௗ க³ŋhகா³தீரmh ஸமாத: ।
1390182 jhஞாநக²Th³ேக³ந நிrhேமாஹshதேதா iµkhதிமவாப ஸ: ॥ 139.18।
1390191 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh க²Th³க³தீrhத²தி shmh’தmh ।
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1390192 jhஞாநதீrhத²mh ச கவஷmh ைபஷmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 139.19।
1390201இthயாதி³ஷThஸஹshராணி தீrhதா²nhயாஹுrhமஹrhஷய: ।
1390202அேஶஷபாபதாெபௗக⁴-ஹராணீShடphரதா³நி ச ॥ 139.20।
1400010 ph³ரேமாவாச
1400011ஆthேரயதி விkh²யாதமnhவிnhth³ரmh தீrhத²iµthதமmh ।
1400012 தshய phரபா⁴வmh வயா ph◌⁴ரShடராjhயphரதா³யகmh ॥ 140.1।
1400021 ெகௗ³தmhயா உthதேர தீர ஆthேரேயா ப⁴க³வாnh’: ।
1400022அnhவாேரேப⁴ ऽத²ஸththராணி ’thவிkh³பி⁴rhiµநிபி⁴rhvh’த: ॥ 140.2।
1400031 தshய ேஹாதாப⁴வththவkh³நிrhஹvhயவாஹந ஏவ ச ।
1400032 ஏவmh ஸththேர  ஸmhrhண இShmh மாேஹவmh ந: ॥ 140.3।
1400041 kh’thைவவrhயமகா³th³விphர:ஸrhவthர க³திேமவ ச ।
1400042இnhth³ரshய ப⁴வநmh ரmhயmh shவrhக³ேலாகmh ரஸாதலmh ॥ 140.4।
1400051shேவchச²யா யாதி விphேரnhth³ர: phரபா⁴வாthதபஸ: ஶுபா⁴th ।
1400052ஸ கதா³சிth³தி³வmh க³thவா இnhth³ரேலாகமகா³thந: ॥ 140.5।
1400061 தthராபயthஸஹshராmh ஸுைர: பvh’தmh ஶுைப: ◌⁴ ।
1400062shயமாநmh th³த⁴ஸாth◌⁴ைய: phேரnhதmh nh’thயiµthதமmh ।
1400063 ஶ ◌்’Nhவாநmh ம⁴ரmh கீ³தமphஸேராபி⁴ச வீதmh ॥ 140.6।
1400071 உேபாபவிShைட:ஸுரநாயைகshைத: ।
1400072ஸmhjhயமாநmh மஹதா³ஸநshத²mh ।
1400073 ஜயnhதமŋhேக விநிதா⁴ய ஸூiνmh ।
1400074 ஶchயா தmh phராphதரதிmh மShட²mh ॥ 140.7।
1400081ஸதாmh ஶரNhயmh வரத³mh மேஹnhth³ரmh ।
1400082ஸய விphராதி⁴பதிrhமஹாthமா ।
1400083 விேமாேதா ऽெஸௗ iµநிnhth³ரலmhயா ।
1400084ஸஹயாமாஸ ததி³nhth³ரராjhயmh ॥ 140.8।
1400091ஸmhேதா ேத³வக³ணrhயதா²வth ।
1400092shவமாரமmh ைவ நராஜகா³ம ।
1400093ஸய தாmh ஶkhரmh ஸுரmhயாmh ।
1400094 ரthைநrhதாmh Nhய³ண:ஸுrhmh ॥ 140.9।
1400101shவமாரமmh நிShphரப⁴ேஹமவrhjhயmh ।
1400102ஸய விphேரா விரமmh ஜகா³ம ।
1400103ஸஹமாந:ஸுரராjhயமாஶு ।
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1400104 phயாmh தேதா³வாச மஹாththர: ॥ 140.10।
1400110ஆthேரய உவாச
1400111 ேபா⁴khmh ந ஶkhேதா ऽsh ப²லாநி லாnhyh ।
1400112அiνthதமாnhயphயதிஸmhshkh’தாநி ।
1400113shmh’thவாmh’தmh Nhயதமmh ச தthர ।
1400114 ப⁴யmh ச ேபா⁴jhயmh ச வராஸநாநி ।
1400115shதிmh ச தா³நmh ச ஸபா⁴mh ஶுபா⁴mh ச ।
1400116அshthரmh ச வாஸாmh mh வநாநி ॥ 140.11।
1400120 ph³ரேமாவாச
1400121 தேதா மஹாthமா தபஸ: phரபா⁴வாth ।
1400122 thவShடாரமாஹூய வேசா ப³பா⁴ேஷ ॥ 140.12।
1400130ஆthேரய உவாச
1400131இchேச²யnhth³ரthவமஹmh மஹாthமnh ।
1400132Shவ ஶீkh◌⁴ரmh பத³ைமnhth³ரமthர ।
1400133 ph³ேஷ ऽnhயதா² ேசnhம³தீ³தmh thவmh ।
1400134 ப⁴shகேராmhேயவ ந ஸmhஶேயா ऽthர ॥ 140.13।
1400140 ph³ரேமாவாச
1400141 தத³thவாkhயாththவத: phரஜாநாmh ।
1400142shரShடா வி⁴rhவிவகrhமா தைத³வ ।
1400143 சகார ேமmh ச mh ஸுராmh ।
1400144 கlhபth³மாnhகlhபலதாmh ச ேத⁴iνmh ॥ 140.14।
1400151 சகார வjhராதி³வி⁴தாநி ।
1400152 kh³’ஹாணி ஶுph◌⁴ராNhயதிசிthதாநி ।
1400153 சகார ஸrhவாவயவாநவth³யாmh ।
1400154 ஶசீmh shமரshேயவ விஹாரஶாலாmh ॥ 140.15।
1400161ஸபா⁴mh ஸுத⁴rhமாணமேஹா ேணந ।
1400162 ததா² சகாராphஸரேஸா மேநாjhஞா: ।
1400163 சகார ேசாchைச:ரவஸmh க³ஜmh ச ।
1400164 வjhராதி³ சாshthராணி ஸுராநேஶஷாnh ॥ 140.16।
1400171 நிவாrhயமாண: phயயாththர: ।
1400172 ஶசீஸமாமாthமவ⁴mh சகார ।
1400173 ததா³ththேரா ऽthiµைக:²ஸேமேதா ।

562 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1400174 வjhராதி³பmh ச சகார சாshthரmh ॥ 140.17।
1400181 nh’thயாதி³ கீ³தாதி³ ச ஸrhவேமவ ।
1400182 சகார ஶkhரshய ேர ச th³’Shடmh ।
1400183 தthஸrhவமாஸாth³ய ததா³iµநீnhth³ர: ।
1400184 phர’Shடேசதா:ஸுதராmh ப³⁴வ ॥ 140.18।
1400191ஆபாதரmhேயShவபி கshய நாம ।
1400192 ப⁴வthயேபா ந ேகா³சேரஷு ।
1400193 thவா ச ைத³thயா த³iνஜா:ஸேமதா ।
1400194 ராmh ேகாேபந தாநி ஸth³ய: ॥ 140.19।
1400201shவrhக³mh பthயjhய ேதா ஹrh⁴வmh ।
1400202ஸமாக³ேதா nhேவஷ த:²ஸுகா²ய ।
1400203 தshமாth³வயmh யாம இேதா iν ேயாth³⁴mh ।
1400204 vh’thரshய ஹnhதாரமதீ³rhக⁴ஸththரmh ॥ 140.20।
1400211 தத:ஸமாக³thய ததா³ththரmh ।
1400212ஸmhேவShடயாமாஸுரதா²ஸுராshேத ।
1400213ஸmhேவShடயிthவா ரமththர- ।
1400214 kh’தmh ததா² ேசnhth³ரராபி⁴தா⁴நmh ।
1400215ைதrhவth◌⁴யமாந: ஶshthரபாைதrhமஹth³பி⁴sh ।
1400216 தேதா பீ⁴ேதா வாkhயத³mh ஜகா³த³ ॥ 140.21।
1400220ஆthேரய உவாச
1400221 ேயா ஜாத ஏவ phரத²ேமா மநshவாnh ।
1400222 ேத³ேவா ேத³வாnhkhரநா பrhய⁴ஷth ।
1400223 யshய ஶுShமாth³ேராத³ அph◌⁴யேஸதாmh ।
1400224 nh’mhணshய மநா ஸ ஜநாஸ இnhth³ர: ॥ 140.22।
1400230 ph³ரேமாவாச
1400231இthயாதி³ஸூkhேதந iνவாச ।
1400232ஹmh ச Shடாவ ததா³ththர: ॥ 140.23।
1400240ஆthேரய உவாச
1400241 நாஹmh ஹrhைநவ ஶசீ மதீ³யா ।
1400242 ேநயmh  ைநவ வநmh தைத³nhth³ரmh ।
1400243ஸ ஏவ ேசnhth³ேரா vh’thரஹnhதா ஸ வjh ।
1400244ஸஹshராோ ேகா³thரபி⁴th³வjhரபா³ஹு: ॥ 140.24।
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1400251அஹmh  விphேரா ேவத³விth³ph³ரமvh’nhைத:³ ।
1400252ஸமாவிShேடா ெகௗ³ததீரஸmhshத:² ।
1400253 யthராயthயாmh நாth³ய வா ெஸௗkh²யேஹsh ।
1400254 தchசாகாrhஷmh கrhம ³rhைத³வேயாகா³th ॥ 140.25।
1400260அஸுரா ஊ:
1400261ஸmhஹரshேவத³மாthேரய யதி³nhth³ரshய விட³mhப³நmh ।
1400262 ேமshேத ப⁴விதா ஸthயmh நாnhயதா²iµநிஸthதம ॥ 140.26।
1400270 ph³ரேமாவாச
1400271 ததா³thேரேயா ऽph³ரவீth³வாkhயmh யதா² வயnhதி மாஹ ।
1400272 கேராmhேயவ மஹாபா⁴கா:³ஸthேயநாkh³நிmh ஸமாலேப⁴ ॥ 140.27।
1400281 ஏவiµkhthவா ஸ ைத³ேதயாmhshthவShடாரmh நரph³ரவீth ॥ 140.28।
1400290ஆthேரய உவாச
1400291 யthkh’தmh thவthர மthphthைய ஐnhth³ரmh thவShட: பத³mh thவயா ।
1400292ஸmhஹரshவ ந: ஶீkh◌⁴ரmh ர மாmh ph³ராமணmh iµநிmh ॥ 140.29।
1400301 நrhேத³ பத³mh மயமாரமmh mh’க³பண: ।
1400302 vh’ாmhச வா யthராnhந ேம தி³vhைய: phரேயாஜநmh ।
1400303ஸrhவமkhரமமாயாதmh ந ஸுகா²ய மநீmh ॥ 140.30।
1400310 ph³ரேமாவாச
1400311 தேத²thkhthவா phரஜாநாத²shthவShடா ஸmh’தவாmhshததா³ ।
1400312ைத³thயாச ஜkh³iµ:shவshதா²நmh kh’thவா ேத³ஶமகNhடகmh ॥ 140.31।
1400321 thவShடா சாபி யெயௗ shதா²நmh shவகmh ஸmhphரஹஸnhநிவ ।
1400322ஆthேரேயா ऽபி ததா³ ஶிShைய:ஸmhvh’த:ஸஹ பா⁴rhயயா ॥ 140.32।
1400331 ெகௗ³ததீரமாthய தேபாநிShேடா² ऽகி²லrhvh’த: ।
1400332 வrhதமாேந மஹாயjhேஞ லjhேதா வாkhயமph³ரவீth ॥ 140.33।
1400340ஆthேரய உவாச
1400341அேஹா ேமாஹshய மமா மமாபி ph◌⁴ராnhதசிthததா ।
1400342 கிmh மேஹnhth³ரபத³mh லph³த⁴mh கிmh மயாthர ரா kh’தmh ॥ 140.34।
1400350 ph³ரேமாவாச
1400351 ஏவmh வத³nhதமாthேரயmh லjhதmh phராph³வnhஸுரா: ॥ 140.35।
1400360ஸுரா ஊ:
1400361லjhஜாmh ஜ மஹாபா³ேஹா ப⁴விதா kh²யாதிthதமா ।
1400362ஆthேரயதீrhேத² ேய shநாநmh phராணிந:rhரஜஸா ॥ 140.36।
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1400371இnhth³ராshேத ப⁴விதாேரா ைவ shமரthஸுக²பா⁴கி³ந: ।
1400372 தthர பச ஸஹshராணி தீrhதா²nhயாஹுrhமநீண: ॥ 140.37।
1400381அnhவிnhth³ராthேரயைத³ேதய-நாமபி: ◌⁴ கீrhதிதாநி ச ।
1400382 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவமயNhயத³mh ॥ 140.38।
1400390 ph³ரேமாவாச
1400391இthkhthவா வி³தா⁴ யாதா:ஸnhShடசாப⁴வnhiµநி: ॥ 140.39।
1410010 ph³ரேமாவாச
1410011 கபிலாஸŋhக³மmh நாம தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1410012 தthர நாரத³ வயா கதா²mh Nhயாமiνthதமாmh ॥ 141.1।
1410021 கபிேலா நாம தththவjhேஞா iµநிராnhமஹாயஶா: ।
1410022 khரசாபி phரஸnhநச தேபாvhரதபராயண: ॥ 141.2।
1410031 தபshயnhதmh iµநிேரShட²mh ெகௗ³ததீரமாதmh ।
1410032 தமாக³thய மஹாthமாநmh வாமேத³வாத³ேயா ऽph³வnh ॥ 141.3।
1410041ஹthவா ேவநmh ph³ரமஶாைபrhநShடத⁴rhேம thவராஜேக ।
1410042 கபிலmh th³த⁴மாசாrhயrhiµநிக³shததா³ ॥ 141.4।
1410050iµநிக³ஊ:
1410051 க³ேத ேவேத³ க³ேத த⁴rhேம கிmh கrhதvhயmh iµநீவர ॥ 141.5।
1410060 ph³ரேமாவாச
1410061 தேதா ऽph³ரவீnhiµநிrhth◌⁴யாthவா கபிலshthவாக³தாnhiµநீnh ॥ 141.6।
1410070 கபில உவாச
1410071 ேவநshேயாrhவிமth²ேயா ऽ⁴thதத: கசிth³ப⁴விShயதி ॥ 141.7।
1410080 ph³ரேமாவாச
1410081 தைத²வ சkhrhiµநேயா ேவநshேயாmh விமth²ய ைவ ।
1410082 தthேராthபnhேநா மஹாபாப: kh’Shே ெரௗth³ரபராkhரம: ॥ 141.8।
1410091 தmh th³’ShThவா iµநேயா பீ⁴தா நித³shேவதி சாph³வnh ।
1410092 நிஷாத:³ ேஸா ऽப⁴வthதshமாnhநிஷாதா³சாப⁴வmhshதத: ॥ 141.9।
1410101 ேவநபா³ஹுmh மமnh²shேத த³ணmh த⁴rhமஸmhதmh ।
1410102 தத: ph’²shவரைசவ ஸrhவலணலத: ॥ 141.10।
1410111 ராஜாப⁴வthph’:²மாnhph³ரமஸாமrhth²யஸmhத: ।
1410112 தமாக³thய ஸுரா:ஸrhேவ அபி⁴நnhth³ய வராஶுபா⁴nh ॥ 141.11।
1410121 தshைம த³³shததா²shthராணி மnhthராணி ³ணவnhதி ச ।
1410122 தேதா ऽph³வnhiµநிக³shதmh ph’²mh கபிேலந ச ॥ 141.12।
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1410130iµநய ஊ:
1410131ஆஹாரmh ேத³ ேவph◌⁴ேயா ⁴வா kh³ரshெதௗஷதீ⁴ரபி ॥ 141.13।
1410140 ph³ரேமாவாச
1410141 தத:ஸ த⁴iνராதா³ய ⁴வமாஹ nh’ேபாthதம: ॥ 141.14।
1410150 ph’²வாச
1410151 ஓஷதீ⁴rhேத³ யா kh³ரshதா: phரஜாநாmh தகாmhயயா ॥ 141.15।
1410160 ph³ரேமாவாச
1410161 தiµவாச ம பீ⁴தா ph’²mh தmh ph’²ேலாசநmh ॥ 141.16।
1410170 மவாச
1410171 மயி rh மெஹௗஷth◌⁴ய: கத²mh தா³மஹmh மா ॥ 141.17।
1410180 ph³ரேமாவாச
1410181 தத:ஸேகாேபா nh’பதிshதாமாஹ ph’தி²வீmh ந: ॥ 141.18।
1410190 ph’²வாச
1410191 ேநா ேசth³த³தா³shயth³ய thவாmh ைவ ஹthவா தா³shேய மெஹௗஷதீ: ◌⁴ ॥
141.19।
1410200 ⁴வாச
1410201 கத²mh ஹmh shthயmh ராஜmhjhஞாநீ ⁴thவா nh’ேபாthதம ।
1410202 விநா மயா கத²mh ேசமா: phரஜா:ஸnhதா⁴ரயிShய ॥ 141.20।
1410210 ph’²வாச
1410211 யthேராபகாேரா ऽேநகாநாேமகநாேஶ ப⁴விShயதி ।
1410212 ந ேதா³ஷshதthர ph’தி²வி தபஸா தா⁴ரேய phரஜா: ॥ 141.21।
1410221 ந ேதா³ஷமthர பயா நாசே ऽநrhத²கmh வச: ।
1410222 யshnhநிபாதிேத ெஸௗkh²யmh ப³ஹூநாiµபஜாயேத ।
1410223iµநயshதth³வத⁴mh phராஹுரவேமத⁴ஶதாதி⁴கmh ॥ 141.22।
1410230 ph³ரேமாவாச
1410231 தேதா ேத³வாச ’ஷய:ஸாnhthவயிthவா nh’ேபாthதமmh ।
1410232 மmh ச மாதரmh ேத³வீ:ஸுரக³shததா³ ॥ 141.23।
1410240 ேத³வா ஊ:
1410241 ⁴ேம ேகா³பிணீ ⁴thவா பேயாபா மெஹௗஷதீ:◌⁴ ।
1410242 ேத³ thவmh ph’த²ேவ ராjhேஞ தத: phேதா ப⁴ேவnhnh’ப: ।
1410243 phரஜாஸmhரணmh ச shயாthதத: ேமmh ப⁴விShயதி ॥ 141.24।
1410250 ph³ரேமாவாச
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1410251 தேதா ேகா³பமாshதா²ய ⁴mhயாthகபிலாnhதிேக ।
1410252 ³ேதா³ஹ ச மெஹௗஷth◌⁴ேயா ராஜா ேவநகேராth³ப⁴வ: ॥ 141.25।
1410261 யthர ேத³வா:ஸக³nhத⁴rhவா ’ஷய: கபிேலா iµநி: ।
1410262 மmh ேகா³பமாபnhநாmh நrhமதா³யாmh மஹாiµேந ॥ 141.26।
1410271ஸரshவthயாmh பா⁴கீ³ரth²யாmh ேகா³தா³வrhயாmh விேஶஷத: ।
1410272 மஹாநதீ³ஷு ஸrhவாஸு ³³ேஹ ऽெஸௗ பேயா மஹth ॥ 141.27।
1410281ஸா ³யமாநா ph’²நா Nhயேதாயாப⁴வnhநதீ³ ।
1410282 ெகௗ³தmhயா ஸŋhக³தா சா⁴thதத³th³⁴தவாப⁴வth ॥ 141.28।
1410291 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh கபிலாஸŋhக³மmh வி:³ ।
1410292 தthராShடாஶீதி: jhயாநி ஸஹshராணி மஹாமேத ॥ 141.29।
1410301 தீrhதா²nhயாஹுrhiµநிக³:shமரத³பி நாரத³ ।
1410302 பாவநாநி ஜக³thயshmhshதாநி ஸrhவாNhயiνkhரமாth ॥ 141.30।
1420010 ph³ரேமாவாச
1420011 ேத³வshதா²நதி kh²யாதmh தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1420012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ॥ 142.1।
1420021 ரா kh’தக³shயாெதௗ³ ேத³வதா³நவஸŋhக³ேர ।
1420022 phரvh’thேத வா mhேகதி விkh²யாதா ைத³thயஸுnhத³ ॥ 142.2।
1420031 தshயா: thேரா மஹாைத³thேயா ராஹுrhநாம மஹாப³ல: ।
1420032அmh’ேத  ஸiµthபnhேந ைஸmhேகேய ச ேப⁴தி³ேத ॥ 142.3।
1420041 தshய thேரா மஹாைத³thேயா ேமக⁴ஹாஸ இதி த: ।
1420042 பிதரmh கா⁴திதmh thவா தபshேதேப ऽதி:³கி²த: ॥ 142.4।
1420051 தபshயnhதmh ராஹுஸுதmh ெகௗ³ததீரமாதmh ।
1420052 ேத³வாச ’ஷய:ஸrhேவ தரதிபீ⁴தவth ॥ 142.5।
1420060 ேத³வrhஷய ஊ:
1420061 தேபா ஜ மஹாபா³ேஹா யthேத மந ஸmhshதி²தmh ।
1420062ஸrhவmh ப⁴வ நாேமத³mh ஶிவக³ŋhகா³phரஸாத³த: ।
1420063 ஶிவக³ŋhகா³phரஸாேத³ந கிmh நாமாshthயthர ³rhலப⁴mh ॥ 142.6।
1420070 ேமக⁴ஹாஸ உவாச
1420071 ப⁴த: பிதா jhேயா Shமாபி⁴rhமம ைத³வதmh ।
1420072 தshயாபி மம சாthயnhதmh phதிச khயேத யதி³ ॥ 142.7।
1420081 ப⁴வth³பி⁴shதபேஸா ऽshமாchச அஹmh ைவராnhநிவrhதேய ।
1420082ைவரநிrhயாதநmh காrhயmh thேரண பிராத³ராth ।
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1420083 phராrhத²யnhேத ப⁴வnhதேசthrhshதnhேம மேநாரதா:² ॥ 142.8।
1420090 ph³ரேமாவாச
1420091 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ ராஹுmh சkhrhkh³ரஹாiνக³mh ।
1420092 தmh சாபி ேமக⁴ஹாஸmh ேத சkh ராஸŋhக³வmh ॥ 142.9।
1420101 தேதா ऽப⁴வth³ராஹுஸுேதா ைநrh’தாதி⁴பதி: phர: ◌⁴ ।
1420102 நசாஹ ஸுராnhைத³thேயா மம kh²யாதிrhயதா² ப⁴ேவth ॥ 142.10।
1420111 தீrhத²shயாshய phரபா⁴வச தா³தvhய இதி ேம மதி: ।
1420112 தேத²thkhthவா த³³rhேத³வா:ஸrhவேமவ மேநாக³தmh ॥ 142.11।
1420121ைத³thேயவரshய ேத³வrhேஷ தnhநாmhநா தீrhத²iµchயேத ।
1420122 ேத³வா யேதா ऽப⁴வnhஸrhேவ தthர shதா²ேந மஹாமேத ॥ 142.12।
1420131 ேத³வshதா²நmh  தthதீrhத²mh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
1420132 யthர ேத³ேவவேரா ேத³ேவா ேத³வதீrhத²mh தத:shmh’தmh ॥ 142.13।
1420141 தthராShடாத³ஶ தீrhதா²நி ைத³thயjhயாநி நாரத³ ।
1420142 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 142.14।
1430010 ph³ரேமாவாச
1430011th³த⁴தீrhத²தி kh²யாதmh யthர th³ேத⁴வேரா ஹர: ।
1430012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ॥ 143.1।
1430021 லshthயவmhஶஸmh⁴ேதா ராவே ேலாகராவண: ।
1430022 தி³ேஶா விthய ஸrhவாச ேஸாமேலாகமக³மth ॥ 143.2।
1430031 ேஸாேமந ஸஹ ேயாthshயnhதmh த³ஶாshயமஹமph³ரவmh ।
1430032 மnhthரmh தா³shேய நிவrhதshவ ேஸாமth³தா⁴th³த³ஶாநந ॥ 143.3।
1430041இthkhthவாShேடாthதரmh மnhthரmh ஶதநாமபி⁴ரnhவிதmh ।
1430042 ஶிவshய ராேஸnhth³ராய phராதா³mh நாரத³ ஶாnhதேய ॥ 143.4।
1430051 நி:காmh விபnhநாநாmh நாநாkhேலஶஜுஷாmh nh’mh ।
1430052 ஶரணmh ஶிவ ஏவாthர ஸmhஸாேர ऽnhேயா ந கசந ॥ 143.5।
1430061 தேதா நிvh’thத:ஸ ஹ மnhthkhதsh ।
1430062 தthேஸாமேலாகாjhஜயமாphய ர: ।
1430063ஸ Shபகாட⁴க³தி:ஸக³rhேவா ।
1430064 ேலாகாnhந: phராப ஜவாth³த³ஶாshய: ॥ 143.6।
1430071ஸ phேரமாே ேத³வமnhதmh ।
1430072 ⁴வmh ச நாகா³mhச க³ஜாmhச விphராnh ।
1430073ஆேலாகயாமாஸ நக³mh மஹாnhதmh ।
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1430074ைகலாஸமாவாஸ உமாபேதrhய: ॥ 143.7।
1430081 th³’ShThவா shமேயாth²lhலth³’க³th³ராஜmh ।
1430082ஸ மnhthெணௗ ராவண இthவாச ॥ 143.8।
1430090 ராவண உவாச
1430091 ேகா வா கி³ராவthர வேஸnhமஹாthமா ।
1430092 கி³mh நயாmhேயநமதா²தி⁴ ⁴ேம: ।
1430093லŋhகாக³ேதா ऽயmh கி³ராஶு ேஶாபா⁴mh ।
1430094லŋhகாபி ஸthயmh யமாதேநாதி ॥ 143.9।
1430100 ph³ரேமாவாச
1430101இthத²mh வேசா ராஸமnhthெணௗ ெதௗ ।
1430102 நிஶmhய ரோதி⁴பேதச பா⁴வmh ।
1430103 ந khதthசShட³th³th◌⁴யா ।
1430104 நிஶாசரshதth³வசநmh ந ேமேந ॥ 143.10।
1430111ஸmhshதா²phய தthShபகமாஶு ர: ।
1430112 phலாவ ைகலாஸகி³ேரச ேல ।
1430113nhேதா³லயாமாஸ கி³mh த³ஶாshேயா ।
1430114 jhஞாthவா ப⁴வ: kh’thயத³mh சகார ॥ 143.11।
1430121thவா தி³கீ³ஶாmhச ஸக³rhவிதshய ।
1430122ைகலாஸமாnhேதா³லயத:ஸுராேர: ।
1430123அŋh³Shட²kh’thையவ ரஸாதலாதி³- ।
1430124 ேலாகாmhச யாதshய த³ஶாநநshய ॥ 143.12।
1430131ஆநகாயshய கி³ரmh நிஶmhய ।
1430132 விஹshய ேத³vhயா ஸஹ த³thதShடmh ।
1430133 தshைம phரஸnhந:பிேதா ऽபி ஶmh⁴rh ।
1430134அkhததா³ேததி ந ஸmhஶேயா ऽthர ॥ 143.13।
1430141 தேதா ऽயமாவாphய வராnhஸுவீேரா ।
1430142 ப⁴வphரஸாதா³thஸுமmh ஜகா³ம ।
1430143 க³chச²nhஸ லŋhகாmh ப⁴வஜநாய ।
1430144 க³ŋhகா³மகா³chச²mh⁴ஜடாphரஸூதாmh ॥ 143.14।
1430151ஸmhஜயிthவா விவிைத⁴ச மnhthைரrh ।
1430152 க³ŋhகா³ஜல: ஶmh⁴மதீ³நஸththவ: ।
1430153அmh ஸ ேலேப⁴ ஶஶிக²Nhட³⁴ஷாth ।
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1430154th³தி⁴mh ச ஸrhவrhth³தி⁴மபீ⁴phதாmh ச ॥ 143.15।
1430161 மth³த³thதமnhthரmh ஶஶிரய ।
1430162ஸ ஸாத⁴யாமாஸ ப⁴வmh phரjhய ।
1430163th³ேத⁴  மnhthேர நேரவ லŋhகாmh ।
1430164அயாthஸ ரோதி⁴பதி:ஸ Shட: ॥ 143.16।
1430171 தத: phரph◌⁴’thேயதத³திphரபா⁴வmh ।
1430172 தீrhத²mh மஹாth³தி⁴த³Shடத³mh ச ।
1430173ஸமshதபாெபௗக⁴விநாஶநmh ச ।
1430174th³ைத⁴ரேஶைஷ: பேஸவிதmh ச ॥ 143.17।
1440010 ph³ரேமாவாச
1440011 பShணீஸŋhக³மmh ேசதி தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1440012 தshய shவபmh வயா ஶ ◌்’iΝ பாபவிநாஶநmh ॥ 144.1।
1440021அthராராத⁴யாமாஸ ph³ரமவிShiΝமேஹவராnh ।
1440022 ேதஷு Shேடஷு ஸ phராஹ thரா யmh ப⁴விShயத² ॥ 144.2।
1440031 ததா²ைசகா பவதீ கnhயா மம ப⁴ேவthஸுரா: ।
1440032 ததா² thரthவமாshேத ph³ரமவிShiΝமேஹவரா: ॥ 144.3।
1440041 கnhயாmh ச ஜநயாமாஸ ஶுபா⁴thேரயீதி நாமத: ।
1440042 த³thத: ேஸாேமா ऽத² ³rhவாஸா: thராshதshய மஹாthமந: ॥ 144.4।
1440051அkh³ேநரŋhகி³ரேஸா ஜாேதா யŋhகா³ைரரŋhகி³ரா யத: ।
1440052 தshமாத³ŋhகி³ரேஸ phராதா³தா³thேரயீமதிேராசிஷmh ॥ 144.5।
1440061அkh³ேந: phரபா⁴வாthபஷமாthேரயீmh ஸrhவதா³வத³th ।
1440062ஆthேரyhயபி ச ஶுஷாmh rhவதீ ஸrhவதா³ப⁴வth ॥ 144.6।
1440071 தshயாமாŋhகி³ரஸா ஜாதா மஹாப³லபராkhரமா: ।
1440072அŋhகி³ரா: பஷmh வாதீ³தா³thேரயீmh நிthயேமவ ச ॥ 144.7।
1440081 thராshthவாŋhகி³ரஸா நிthயmh பிதரmh ஶமயnhதி ேத ।
1440082ஸா கதா³சிth³ப⁴rhth’வாkhயா³th³விkh³நா பஷாராth ।
1440083 kh’தாஜடா தீ³நா phராph³ரவீchch²வஶுரmh ³mh ॥ 144.8।
1440090ஆthேரyhவாச
1440091அthஜாஹmh ஹvhயவாஹ பா⁴rhயா தவ ஸுதshய ைவ ।
1440092 ஶுஷணபரா நிthயmh thராmh ப⁴rhேரவ ச ॥ 144.9।
1440101 பதிrhமாmh பஷmh வkhதி vh’ைத²ேவாth³வீேத ஷா ।
1440102 phரஶாதி⁴ மாmh ஸுரjhேயShட² ப⁴rhதாரmh மம ைத³வதmh ॥ 144.10।
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1440110 jhவலந உவாச
1440111அŋhகா³ேரph◌⁴ய:ஸiµth³⁴ேதா ப⁴rhதா ேத யŋhகி³ரா ’: ।
1440112 யதா² ஶாnhேதா ப⁴ேவth³ப⁴th³ேர ததா² நீதிrhவிதீ⁴யதாmh ॥ 144.11।
1440121ஆkh³ேநேயா ऽkh³நிmh ஸமாயாேதா தவ ப⁴rhதா வராநேந ।
1440122 ததா³ thவmh ஜலேபண phலாவேயதா² மதா³jhஞயா ॥ 144.12।
1440130ஆthேரyhவாச
1440131ஸேஹயmh பஷmh வாkhயmh மா ப⁴rhதாkh³நிmh ஸமாவிேஶth ।
1440132 ப⁴rhத phரதிலாநாmh ேயாதாmh வேநந கிmh ॥ 144.13।
1440141இchேச²யmh ஶாnhதிவாkhயாநி ப⁴rhதாரmh லப⁴ேத ததா² ॥ 144.14।
1440150 jhவலந உவாச
1440151அkh³நிshthவphஸு ஶேரஷு shதா²வேர ஜŋhக³ேம ததா² ।
1440152 தவ ப⁴rhரஹmh தா⁴ம நிthயmh ச ஜநேகா மத: ॥ 144.15।
1440161 ேயா ऽஹmh ேஸா ऽஹதி jhஞாthவா ந சிnhதாmh கrhமrhஹ ।
1440162 கிmh சாேபா மாதேரா ேத³vhேயா யkh³நி: வஶுர இthயபி ।
1440163இதி ³th³th◌⁴யா விநிசிthய மா விஷNh ப⁴வ shiνேஷ ॥ 144.16।
1440170shiνேஷாவாச
1440171ஆேபா ஜநnhய இதி யth³ப³பா⁴ேஷ ।
1440172அkh³ேநரஹmh தவ thரshய பா⁴rhயா ।
1440173 கத²mh ⁴thவா ஜநநீ சாபி பா⁴rhயா ।
1440174 விth³த⁴ேமதjhஜலேபண நாத² ॥ 144.17।
1440180 jhவலந உவாச
1440181ஆெதௗ³  பthநீ ப⁴ரth பா⁴rhயா ।
1440182 ஜேநsh ஜாயா shவ³ண: கலthரmh ।
1440183இthயாதி³பாணி பி³ப⁴rh ப⁴th³ேர ।
1440184Shவ வாkhயmh ம³தீ³தmh யth ॥ 144.18।
1440191 ேயா ऽshயாmh phரஜாத:ஸ  thர ஏவ ।
1440192ஸா தshய மாைதவ ந ஸmhஶேயா ऽthர ।
1440193 தshமாth³வத³nhதி திதththவவிjhஞா: ।
1440194ஸா ைநவ ேயாthதநேய ऽபி⁴ஜாேத ॥ 144.19।
1440200 ph³ரேமாவாச
1440201 வஶுரshய  தth³வாkhயmh thவாthேரயீ தைத³வ தth ।
1440202ஆkh³ேநயmh பமாபnhநமmhப⁴ஸாphலாவயthபதிmh ॥ 144.20।
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1440211 உெபௗ⁴ ெதௗ த³mhபதீ ph³ரமnhஸŋhக³ெதௗ கா³ŋhக³வா ।
1440212 ஶாnhதபத⁴ெரௗ ேசாெபௗ⁴ த³mhபதீ ஸmhப³⁴வ: ॥ 144.21।
1440221லmhயா khேதா யதா² விShiΝமயா ஶŋhகேரா யதா² ।
1440222 ேராNhயா ச யதா² சnhth³ரshததா²⁴nh²நmh ததா³ ॥ 144.22।
1440231 ப⁴rhதாரmh phலாவயnhதீ ஸா த³தா⁴ராmh³மயmh வ: ।
1440232 பShணீ ேசதி விkh²யாதா க³ŋhக³யா ஸŋhக³தா நதீ³ ॥ 144.23।
1440241 ேகா³ஶதாrhபணஜmh Nhயmh பShணீshநாநேதா ப⁴ேவth ।
1440242 தthர சாŋhகி³ரஸாசkhrhயjhஞாmhச ப³ஹுத³nh ॥ 144.24।
1440251 தthர thணி ஸஹshராணி தீrhதா²nhயாஹு: ராணகா:³ ।
1440252 உப⁴ேயாshதீரேயாshதாத ph’த²kh³யாக³ப²லmh வி:³ ॥ 144.25।
1440261 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச வாஜேபயாதி⁴கmh மதmh ।
1440262 விேஶஷதsh க³ŋhகா³யா: பShNhயா ஸஹ ஸŋhக³ேம ॥ 144.26।
1440271shநாநதா³நாதி³பி: ◌⁴ Nhயmh யthதth³வkhmh ந ஶkhயேத ॥ 144.27।
1450010 ph³ரேமாவாச
1450011 மாrhகNhேட³யmh நாம தீrhத²mh ஸrhவபாபவிேமாசநmh ।
1450012ஸrhவkhரப²லmh Nhயமெகௗ⁴க⁴விநிவாரணmh ॥ 145.1।
1450021 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ।
1450022 மாrhகNhேட³ேயா ப⁴ரth³வாேஜா வShேடா² ऽthச ெகௗ³தம: ॥ 145.2।
1450031 யாjhஞவlhkhயச ஜாபா³rhiµநேயா ऽnhேய ऽபி நாரத³ ।
1450032 ஏேத ஶாshthரphரேணதாேரா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரகா:³ ॥ 145.3।
1450041 ராணnhயாயமாmhஸா-கதா²ஸு பநிSh²தா: ।
1450042த:²ஸrhவிth³வாmhேஸா iµkhதிmh phரதி யதா²மதி ॥ 145.4।
1450051 ேகசிjhjhஞாநmh phரஶmhஸnhதி ேகசிthகrhம தேதா²ப⁴யmh ।
1450052 ஏவmh விவத³மாநாshேத மாப⁴யmh மதmh ॥ 145.5।
1450061 மதீ³யmh  மதmh jhஞாthவா யசkhரக³தா³த⁴ரmh ।
1450062 தshய சாபி மதmh jhஞாthவா ’ஷயshேத மெஹௗஜஸ: ॥ 145.6।
1450071 நrhவிவத³மாநாshேத ஶŋhகரmh phரShiµth³யதா: ।
1450072 க³ŋhகா³யாmh ச ப⁴வmh jhய தேமவாrhத²mh ஶஶmhேர ॥ 145.7।
1450081 கrhமணsh phரதா⁴நthவiµவாச thராnhதக: ।
1450082 khயாபmh ச தjhjhஞாநmh khயா ைஸவ த³chயேத ॥ 145.8।
1450091 தshமாthஸrhவாணி ⁴தாநி கrhம th³தி⁴மாphiν: ।
1450092 கrhைமவ விவேதாvhயாபி தth³’ேத நாshதி கிசந ॥ 145.9।
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1450101 விth³யாph◌⁴யாேஸா யjhஞkh’திrhேயாகா³ph◌⁴யாஸ: ஶிவாrhசநmh ।
1450102ஸrhவmh கrhைமவ நாகrh phராணீ khவாphயthர விth³யேத ॥ 145.10।
1450111 கrhைமவ காரணmh தshமாத³nhய³nhமthதேசShதmh ।
1450112 ’mh யthர ஸmhவாேதா³ யthர ேத³ேவா மேஹவர: ॥ 145.11।
1450121 சகார நிrhணயmh ஸrhவmh கrhமவாphயேத nh’பி: ◌⁴ ।
1450122 மாrhகNhட³mh iµkh²யத: kh’thவா தேதா மாrhகNhட³iµchயேத ॥ 145.12।
1450131 தீrhத²mh’க³கீrhணmh க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1450132 பிth’mh பாவநmh Nhயmh shமரத³பி ஸrhவதா³ ॥ 145.13।
1450141 தthராShெடௗ நவதிshதாத தீrhதா²nhயாஹ ஜக³nhமய: ।
1450142 ேவேத³ந சாபி தthphேராkhதmh’ஷேயா ேமநிேர ச தth ॥ 145.14।
1460010 ph³ரேமாவாச
1460011 யாயாதமபரmh தீrhத²mh யthர காலஜர: ஶிவ: ।
1460012ஸrhவபாபphரஶமநmh தth³vh’thதiµchயேத மயா ॥ 146.1।
1460021 யயாதிrhநாஹுேஷா ராஜா ஸாாதி³nhth³ர இவாபர: ।
1460022 தshய பா⁴rhயாth³வயmh சாthலலண⁴தmh ॥ 146.2।
1460031 jhேயShடா²  ேத³வயாநீதி நாmhநா ஶுkhரஸுதா ஶுபா⁴ ।
1460032 ஶrhShேட²தி th³விதீயா ஸா ஸுதா shயாth³vh’ஷபrhவண: ॥ 146.3।
1460041 ph³ராமNhயபி மஹாphராjhஞா ேத³வயாநீ ஸுமth◌⁴யமா ।
1460042 யயாேதரப⁴வth³பா⁴rhயா ஸா  ஶுkhரphரஸாத³த: ॥ 146.4।
1460051 ஶrhShடா² சாபி தshையவ பா⁴rhயா யா vh’ஷபrhவஜா ।
1460052 ேத³வயாநீ ஶுkhரஸுதா th³ெவௗ thெரௗ ஸமஜநth ॥ 146.5।
1460061 ய³mh ச rhவஸுmh ைசவ ேத³வthரஸமாெபௗ⁴ ।
1460062 ஶrhShடா² ச nh’பாlhேலேப⁴ thnhthராnhேத³வஸnhநிபா⁴nh ॥ 146.6।
1460071 th³mh சாiνmh ச mh ச யயாேதrhnh’பஸthதமாth ।
1460072 ேத³வயாnhயா:ஸுெதௗ ph³ரமnhஸth³’ெஶௗ ஶுkhரபத: ॥ 146.7।
1460081 ஶrhShடா²யாsh தநயா: ஶkhராkh³நிவணphரபா: ◌⁴ ।
1460082 ேத³வயாநீ கதா³சிth பிதரmh phராஹ :³கி²தா ॥ 146.8।
1460090 ேத³வயாnhவாச
1460091 மம thவபthயth³விதயமபா⁴kh³யாயா ph◌⁴’³th³வஹ ।
1460092 மம தா³shயா:ஸபா⁴kh³யாயா அபthயthதயmh பித: ॥ 146.9।
1460101 தேத³தத³iνmh’யாயmh :³க²மthயnhதமாக³தா ।
1460102 மShேய தா³நவ³ேரா யயாதிkh’தவிphயாth ।
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1460103 மாநப⁴ŋhகா³th³வரmh தாத மரணmh  மநshவிநாmh ॥ 146.10।
1460110 ph³ரேமாவாச
1460111 தேத³தththகாவாkhயmh thவா ஶுkhர: phரதாபவாnh ।
1460112பிேதா ऽph◌⁴யாயெயௗ ஶீkh◌⁴ரmh யயாதித³மph³ரவீth ॥ 146.11।
1460120 ஶுkhர உவாச
1460121 யதி³த³mh விphயmh ேம thவmh ஸுதாயா: kh’தவாந ।
1460122ேபாnhமthேதந ராேஜnhth³ர தshமாth³vh’th³ேதா⁴ ப⁴விShய ॥ 146.12।
1460131 ந ச ேபா⁴khmh ந ச thயkhmh ஶkhேநாதி விஷயார: ।
1460132shph’ஹயnhமநைஸவாshேத நி:வாேஸாchch²வாஸநShடதீ:◌⁴ ॥ 146.13।
1460141 vh’th³த⁴thவேமவ மரணmh வதாமபி ேத³நாmh ।
1460142 தshமாchசீ²kh◌⁴ரmh phரயா thவmh ஜராmh ⁴பாதி³rhத⁴ராmh ॥ 146.14।
1460150 ph³ரேமாவாச
1460151 ஏதchch²thவா யயாதிsh ஶாபmh ஶுkhரshய தீ⁴மத: ।
1460152 kh’தாஜேடா ராஜா யயாதி: ஶுkhரமph³ரவீth ॥ 146.15।
1460160 யயாதிவாச
1460161 நாபராth◌⁴ேய ந ஸŋhphேய ைநவாத⁴rhமmh phரவrhதேய ।
1460162அத⁴rhமகாண: பாபா: ஶாshயா ஏவ மஹாthமநாmh ॥ 146.16।
1460171 த⁴rhமேமவ சரnhதmh ைவ கத²mh மாmh ஶphதவாந ।
1460172 ேத³வயாநீ th³விஜேரShட² vh’தா² மாmh வkhதி கிசந ॥ 146.17।
1460181 தshமாnhந மம விphேரnhth³ர ஶாபmh தா³mh thவமrhஹ ।
1460182 விth³வாmhேஸா ऽபி  நிrhேதா³ேஷ யதி³phயnhதி ேமாதா: ।
1460183 ததா³ ந ேதா³ேஷா rhகா²mh th³ேவஷாkh³நிphShடேசதஸாmh ॥ 146.18।
1460190 ph³ரேமாவாச
1460191 யயாதிவாkhயாch²khேரா ऽபி ஸshமார ஸுதயா kh’தmh ।
1460192அஸkh’th³விphயmh தshய தி³வா ராthெரௗ phரசNhட³யா ॥ 146.19।
1460201 க³தேகாேபா ऽஹthkhthவா காvhேயா ராஜாநமph³ரவீth ॥ 146.20।
1460210 ஶுkhர உவாச
1460211 jhஞாதmh மயாநயாகா விphயmh ந வேத³ ऽnh’தmh ।
1460212 ஶாபshேயமmh கShயா ஶ ◌்’iΝShவாiνkh³ரஹmh nh’ப ॥ 146.21।
1460221 யshைம thராய ஸnhதா³mh ஜராchச² மாநத³ ।
1460222 தshய ஸா யாthவியmh ராஜஜரா thராய மth³வராth ॥ 146.22।
1460230 ph³ரேமாவாச
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1460231 நrhயயாதி: வஶுரmh ஶுkhரmh phராஹ விநீதவth ॥ 146.23।
1460240 யயாதிவாச
1460241 ேயா kh³’தி மயா த³thதாmh ஜராmh ப⁴khதிஸமnhவித: ।
1460242ஸ ராஜா shயாth³ைத³thய³ேரா தேத³தத³iνமnhயதாmh ॥ 146.24।
1460251 ேயா மth³வாkhயmh நாபி⁴நnhேத³thஸுேதா ைத³thய³ேரா th³’ட⁴mh ।
1460252 தmh ஶேபயமiνjhஞாthர தா³தvhையவ thவயா ³ேரா ॥ 146.25।
1460260 ph³ரேமாவாச
1460261 ஏவமshthவிதி ராஜாநiµவாச ph◌⁴’³நnhத³ந: ।
1460262 தேதா யயாதி:shவmh thரமாஹூேயத³mh வேசா ऽph³ரவீth ॥ 146.26।
1460270 யயாதிவாச
1460271 யேதா³ kh³’ஹாண ேம ஶாபாjhஜராmh ஜாதாmh ஸுேதா ப⁴வாnh ।
1460272 jhேயShட:²ஸrhவாrhத²விthphெரௗட:◌⁴ thராmh ⁴ ஸmhshதி²த: ।
1460273 th ேதைநவ ஜநேகா யshததா³jhஞாவேஶ shதி²த: ॥ 146.27।
1460280 ph³ரேமாவாச
1460281 ேநthவாச ய³shதாதmh யயாதிmh ⁴த³ணmh ।
1460282 யயாதிச ய³mh ஶphthவா rhவஸுmh காமமph³ரவீth ॥ 146.28।
1460291 நாkh³’thrhவஸுசாபி பிthரா த³thதாmh ஜராmh ததா³ ।
1460292 தmh ஶphthவா சாph³ரவீth³th³mh kh³’ஹாேணமாmh ஜராmh மம ॥ 146.29।
1460301 th³ச ைநchச²thதாmh த³thதாmh ஜராmh பவிநாஶிநீmh ।
1460302அiνமphயph³ரவீth³ராஜா kh³’ஹாேணமாmh ஜராmh மம ॥ 146.30।
1460311அiνrhேநதி தேதா³வாச ஶphthவா தmh மph³ரவீth ।
1460312அபி⁴நnhth³ய ததா³ rhஜராmh தாmh ஜkh³’ேஹ பி: ॥ 146.31।
1460321ஸஹshரேமகmh வrhஷாmh யாவthphேதா ऽப⁴வthபிதா ।
1460322 ெயௗவேந யாநி ேபா⁴kh³யாநி வshநி விவிதா⁴நி ச ॥ 146.32।
1460331 thரெயௗவநஸnhShேடா யயாதிrh³⁴ேஜ ஸுக²mh ।
1460332 ததshth’phேதா ऽப⁴வth³ராஜா ஸrhவேபா⁴ேக³ஷு நாஹுஷ: ।
1460333 தேதா ஹrhஷாthஸமாஹூய mh thரமதா²ph³ரவீth ॥ 146.33।
1460340 யயாதிவாச
1460341 th’phேதா ऽsh ஸrhவேபா⁴ேக³ஷு ெயௗவேநந தவாநக⁴ ।
1460342 kh³’ஹாண ெயௗவநmh thர ஜராmh ேம ேத³ கமலாmh ॥ 146.34।
1460350 ph³ரேமாவாச
1460351 ேநthவாச ததா³ rhஜரயா யேத மயா ।
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1460352 விகாராshதாத பா⁴வாநாmh ³rhநிவாரா: ஶmh ॥ 146.35।
1460361 ப³லாthகாலாக³தா ஸயா ஜராphயகி²லேத³பி: ◌⁴ ।
1460362ஸா ேசth³³பகாராய kh³’தா thயjhயேத கத²mh ॥ 146.36।
1460371shவீkh’தthயாக³பாபாth³தி⁴ ேத³நாmh மரணmh வரmh ।
1460372அத²வா  ஜராmh ராஜmhshதபஸா நாஶயாmhயஹmh ॥ 146.37।
1460380 ph³ரேமாவாச
1460381 ஏவiµkhthவா  பிதரmh யெயௗ க³ŋhகா³மiνthதமாmh ।
1460382 ெகௗ³தmhயா த³ேண பாேர ததshேதேப தேபா மஹth ॥ 146.38।
1460391 தத: phேதா ऽப⁴வth³ேத³வ: காேலந மஹதா ஶிவ: ।
1460392 ேலாகாதீதமேஹாதா³ர-³ணஸnhமணி⁴தmh ।
1460393 கிmh த³தா³தி தmh phராஹ mh ஸ ஸுரஸthதம: ॥ 146.39।
1460400 வாச
1460401 ஶாபphராphதாmh ஜராmh நாத² பிrhமம ஸுராதி⁴ப ।
1460402 தாmh நாஶயshவ ேத³ேவஶ பிth’ஶphதாmhச ேகாபத: ।
1460403 மth³ph◌⁴ராth’ஶாபேதா iµkhதாnhShவ ஸுரத ॥ 146.40।
1460410 ph³ரேமாவாச
1460411 தேத²thkhthவா ஜக³nhநாத:² ஶாபாjhஜாதாmh ஜராmh ததா² ।
1460412அநாஶயjhஜக³nhநாேதா² ph◌⁴ராth’mhசkhேர விஶாபிந: ॥ 146.41।
1460421 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ஜராேராக³விநாஶநmh ।
1460422அகாலஜஜராதீ³நாmh shமரத³பி நாஶநmh ॥ 146.42।
1460431 தnhநாmhநா சாபி விkh²யாதmh காலஜரiµதா³’தmh ।
1460432 யாயாதmh நாஹுஷmh ெபௗரmh ெஶௗkhரmh ஶாrhShட²ேமவ ச ॥ 146.43।
1460441 ஏவமாதீ³நி தீrhதா²நி தthராShேடாthதரேமவ ச ।
1460442 ஶதmh விth³யாnhமஹா³th³ேத⁴ ஸrhவth³தி⁴கரmh ததா² ॥ 146.44।
1460451 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ரவணmh பட²நmh ததா² ।
1460452ஸrhவபாபphரஶமநmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh ப⁴ேவth ॥ 146.45।
1470010 ph³ரேமாவாச
1470011அphஸேராக³மாkh²யாதமphஸராஸŋhக³மmh தத: ।
1470012 தீேர ச த³ேண Nhயmh shமரthஸுப⁴ேகா³ ப⁴ேவth ॥ 147.1।
1470021iµkhேதா ப⁴வthயஸnhேத³ஹmh தthர shநாநாதி³நா நர: ।
1470022shth ஸதீ ஸŋhக³ேம தshnhnh’shநாதா ச நாரத³ ॥ 147.2।
1470031 வnhth◌⁴யாபி ஜநேயththரmh thமாஸாthபதிநா ஸஹ ।
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1470032shநாநதா³ேநந வrhதnhதீ நாnhயதா² மth³வேசா ப⁴ேவth ॥ 147.3।
1470041அphஸேராக³மாkh²யாதmh தீrhத²mh ேயந ச ேஹநா ।
1470042 தthேரத³mh காரணmh வேய ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ॥ 147.4।
1470051shபrhதா⁴nhமஹதீ ph³ரமnhவிவாthரவShட²ேயா: ।
1470052 தபshயnhதmh கா³தி⁴ஸுதmh ph³ராமNhயாrhேத² யதvhரதmh ॥ 147.5।
1470061 க³ŋhகா³th³வாேர ஸமாநmh phேரேதnhth³ேரண ேமநகா ।
1470062 தmh க³thவா தபேஸா ph◌⁴ரShடmh  ப⁴th³ேர மமாjhஞயா ॥ 147.6।
1470071 தேதா³khேதnhth³ேரண ஸா ேமநா விவாthரmh தபchதmh ।
1470072 kh’thவா கnhயாmh ததா² த³ththவா ஜகா³ேமnhth³ரரmh ந: ॥ 147.7।
1470081 தshயாmh க³தாயாmh ஸshமார கா³தி⁴thேரா ऽகி²லmh kh’தmh ।
1470082 தmh  ேத³ஶmh பthயjhய தீrhத²mh  ஸுரவlhலப⁴mh ॥ 147.8।
1470091 ஜகா³ம த³mh க³ŋhகா³mh யthர காலஜேரா ஹர: ।
1470092 தபshயnhதmh தேதா³வாச நnhth³ர:ஸஹshரth³’kh ॥ 147.9।
1470101 உrhவஶீmh ச தேதா ேமநாmh ரmhபா⁴mh சாபி திேலாthதமாmh ।
1470102ைநேவthrhப⁴யthரshதா: நராஹ ஶசீபதி: ॥ 147.10।
1470111 க³mhபீ⁴ராmh சாதிக³mhபீ⁴ராiµேப⁴ ேய க³rhவிேத ததா³ ।
1470112 ேத ஊசேப⁴ ேத³வmh ஸஹshராmh ரnhத³ரmh ॥ 147.11।
1470120 க³mhபீ⁴ராதிக³mhபீ⁴ேர ஊச:

1470121ஆவாmh க³thவா தபshயnhதmh கா³தி⁴thரmh மஹாth³திmh ।
1470122 chயாவயாேவா nh’thயகீ³ைத பெயௗவநஸmhபதா³ ॥ 147.12।
1470131 யாஸாமபாŋhேக³ஹேத வாசி விph◌⁴ரமஸmhபதி³ ।
1470132 நிthயmh வஸதி பேசஷுshதாபி:◌⁴ ேகா ऽthர ந யேத ॥ 147.13।
1470140 ph³ரேமாவாச
1470141 தேத²thkhேத ஸஹshராே ேத ஆக³thய மஹாநதீ³mh ।
1470142 த³th³’ஶாேத தபshயnhதmh விவாthரmh மஹாiµநிmh ॥ 147.14।
1470151 mh’thேயாரபி ³ராத⁴rhஷmh ⁴shத²வ ⁴rhஜmh ।
1470152ஸஹshரேமகmh வrhஷாmh ந ச ஶkhiνத: ॥ 147.15।
1470161³ேர shதி²ேத nh’thயகீ³த-சாகாரரேத ததா³ ।
1470162 விேலாkhய iµநிஶாrh³லshதத: ேகாபாேலா ऽப⁴வth ॥ 147.16।
1470171 phரதீபாசரணmh th³’ShThவா khேராத:◌⁴ கshய ந ஜாயேத ।
1470172 நிshph’ேஹா ऽபி மஹாபா³ஹுshதnhth³ரmh phரஹஸnhநிவ ॥ 147.17।
1470181ஆph◌⁴யாmh iµkhத:ஸஹshராோ யphஸேராph◌⁴யாmh ph³வnhநிவ ।
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1470182 ஶஶாப ேத ஸ கா³ேத⁴ேயா th³ரவேப ப⁴விShயத:² ॥ 147.18।
1470191 th³ரவிmh மாmh ஸமாயாேத யதshthவிஹ தேதா ல⁴ ।
1470192 தத: phரஸாதி³தshதாph◌⁴யாmh ஶாபேமாmh சகார ஸ: ॥ 147.19।
1470201 ப⁴ேவதாmh தி³vhயேப வாmh க³ŋhக³யா ஸŋhக³ேத யதா³ ।
1470202 தchசா²பாthேத நதீ³ேப தththஸmhப³⁴வ: ॥ 147.20।
1470211அphஸேராக³மாkh²யாதmh நதீ³th³வயமேதா ऽப⁴வth ।
1470212 தாph◌⁴யாmh பரshபரmh சாபி தாph◌⁴யாmh க³ŋhகா³ஸுஸŋhக³ம: ॥ 147.21।
1470221ஸrhவேலாேகஷு விkh²யாேதா ⁴khதிiµkhதிphரத:³ ஶிவ: ।
1470222 தthராshேத th³’Shட ஏவாெஸௗ ஸrhவth³தி⁴phரதா³யக: ॥ 147.22।
1470231 தthர shநாthவா  தmh th³’ShThவா iµchயேத ஸrhவப³nhத⁴நாth ॥ 147.23।
1480010 ph³ரேமாவாச
1480011 ேகாதீrhத²தி kh²யாதmh க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ।
1480012 யshயாiνshமரேத³வ ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 148.1।
1480021 யthர ேகாவேரா ேத³வ:ஸrhவmh ேகா³ணmh ப⁴ேவth ।
1480022 ேகாth³வயmh தthர rhணmh தீrhதா²நாmh ஶுப⁴தா³யிநாmh ॥ 148.2।
1480031 தthர vhShmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ தnhமநா: ।
1480032 கNhவshய  ஸுேதா jhேயShேடா² பா³க இதி வித: ॥ 148.3।
1480041 காNhவேசதி ஜைந: kh²யாேதா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
1480042இSh: பாrhவாயநீrhயா:ஸபா⁴rhேயா ேவத³பாரக:³ ॥ 148.4।
1480051rhவnhநாshேத ஸ ெகௗ³தmhயாshதீரshேதா² ேலாகத: ।
1480052 phராத:காேல ஸபா⁴rhேயா ऽெஸௗ ஜுவத³kh³ெநௗ ஸமாத: ॥ 148.5।
1480061ஸrhவதா³shேத கதா³சிth ஹவநாய ஸiµth³யத: ।
1480062 ஏகாஹுதிmh ஸ ஹுthவா  ஸth³ேத⁴ ஹvhயவாஹேந ॥ 148.6।
1480071ஆஹுthயnhதரதா³நாய ஹவிrhth³ரvhயmh கேர ऽkh³ரth ।
1480072 ஏதshnhநnhதேர வநிபஶாnhேதா ऽப⁴வthததா³ ॥ 148.7।
1480081 ததசிnhதாபர: காNhவ: கrhதvhயmh கிmh ப⁴ேவதி³தி ।
1480082அnhதrhவிசாரயாமாஸ விஷாத³mh பரமmh க³த: ॥ 148.8।
1480091ஆஹுthேயாச th³வேயாrhமth◌⁴ய உபஶாnhேதா ஹுதாஶந: ।
1480092அkh³nhயnhதரiµபாேத³யmh ைவதி³கmh ெலௗகிகmh ததா² ॥ 148.9।
1480101 khவ ேஹாShயmh shயாth³th³விதீயmh  ஆஹுthயnhதரேமவ ச ।
1480102 ஏவmh மாmhஸமாேந  ைத³வீ வாக³ph³ரவீthததா³ ॥ 148.10।
1480111அkh³nhயnhதரmh ைநவ ேத ऽthர உபாேத³யmh ப⁴விShயதி ।
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1480112 யாநி தthர ப⁴விShயnhதி ஶகலாநி ஸபத: ॥ 148.11।
1480121அrhத⁴த³kh³ேத⁴ஷு காShேட²ஷு விphரராஜ phரஹூயதாmh ।
1480122 ேநthவாச ததா³ காNhவ:ைஸவ வாக³ph³ரவீthந: ॥ 148.12।
1480131அkh³ேந: thேரா ரNhயsh பிதா thர:ஸ ஏவ  ।
1480132 thேர த³thதmh phயாையவ பி: phthைய ப⁴விShயதி ॥ 148.13।
1480141 பிthேர ேத³யmh ஸுேத த³th³யாthேகாphதி³ணmh ப⁴ேவth ।
1480142ைத³வீ வாக³ph³ரவீேத³வmh தத:ஸrhேவ மஹrhஷய: ॥ 148.14।
1480151 நிசிthய த⁴rhமஸrhவshவmh ததா² சkhrhயேதா²தி³தmh ।
1480152 ஏதjhjhஞாthவா ஜக³thயthர thேர த³thதmh பிrhப⁴ேவth ॥ 148.15।
1480161அபthயாth³பகாேரண பிthேரா: phதிrhயதா² ப⁴ேவth ।
1480162 ததா² நாnhேயந ேகநாபி ஜக³thேயதth³தி⁴ விதmh ॥ 148.16।
1480171ஸுphரth³த⁴mh ஜக³thேயதthஸrhவேலாேகஷு தmh ।
1480172 தshnhத³thேத ப⁴ேவthNhயmh ஸrhவmh ேகா³ணmh ஸுத ॥ 148.17।
1480181 மேநாkh³லாநிநிvh’thதிச ஜாயேத ச மஹthஸுக²mh ।
1480182 நரphயாஹ ஸா வாணீ காNhேவ ऽshmhshதீrhத² உthதேம ॥ 148.18।
1480191அப⁴வthதnhமஹthதீrhத²mh காNhவ Nhயphரபா⁴வத: ।
1480192 ேலாகthரயாரயாேஶஷ-தீrhேத²ph◌⁴ேயா ऽபி மஹாப²லmh ॥ 148.19।
1480201shநாநதா³நாதி³கmh கிசிth³ப⁴khthயா rhவnhஸமாத: ।
1480202 ப²லmh phராphshயshயேஶேஷண ஸrhவmh ேகா³ணmh iµேந ॥ 148.20।
1480211 யthகிசிthkhயேத சாthர shநாநதா³நாதி³கmh நைர: ।
1480212ஸrhவmh ேகா³ணmh விth³யாthேகாதீrhத²mh தேதா வி:³ ॥ 148.21।
1480221 யthைரதth³vh’thதமாkh³ேநயmh காNhவmh ெபௗthரmh ரNhயகmh ।
1480222 வாணீஸmhjhஞmh ேகாதீrhத²mh ேகாதீrhத²ப²லmh யத: ॥ 148.22।
1480231 ேகாதீrhத²shய மாஹாthmhயமthர வkhmh ந ஶkhயேத ।
1480232 வாசshபதிphரph◌⁴’திபி⁴ரத²வாnhைய:ஸுைரரபி ॥ 148.23।
1480241 யthராiνSh²யமாநmh  ஸrhவmh கrhம யதா² ததா² ।
1480242 ேகா³தா³வrhயா: phரஸாேத³ந ஸrhவmh ேகா³ணmh ப⁴ேவth ॥ 148.24।
1480251 ேகாதீrhேத² th³விஜாkh³rhயாய கா³ேமகாmh ய: phரயchச²தி ।
1480252 தshய தீrhத²shய மாஹாthmhயாth³ேகா³ேகாப²லமiνேத ॥ 148.25।
1480261 தshmhshதீrhேத² ஶுசிrh⁴thவா ⁴தா³நmh கேராதி ய: ।
1480262 ரth³தா⁴khேதந மநஸா shயாthதthேகா³ேthதரmh ॥ 148.26।
1480271ஸrhவthர ெகௗ³ததீேர பிth’mh தா³நiµthதமmh ।
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1480272 விேஶஷத: ேகாதீrhேத² தத³நnhதப²லphரத³mh ।
1480273அthைரகnhநபசாஶthதீrhதா²நி iµநேயா வி:³ ॥ 148.27।
1490010 ph³ரேமாவாச
1490011 நாரmhஹதி kh²யாதmh க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1490012 தshயாiνபா⁴வmh வயா ஸrhவராவிதா⁴யகmh ॥ 149.1।
1490021ரNhயகஶி: rhவமப⁴வth³ப³நாmh வர: ।
1490022 தபஸா விkhரேமபி ேத³வாநாமபராத: ॥ 149.2।
1490031ஹப⁴khதாthமஜth³ேவஷ-கkh’தமாநஸ: ।
1490032ஆவிrh⁴ய ஸபா⁴shதmhபா⁴th³விவாthமthவmh phரத³rhஶயnh ॥ 149.3।
1490041 தmh ஹthவா நரmhஹshதth-ைஸnhயமth³ராவயthததா³ ।
1490042ஸrhவாnhஹthவா மஹாைத³thயாnhkhரேமெஜௗ மஹாmh’க:³ ॥ 149.4।
1490051 ரஸாதலshதா²ஶthmhச thவா shவrhேலாகயிவாnh ।
1490052 தthர thவா ⁴வmh க³thவா ைத³thயாnhஹthவா நக³shதி²தாnh ॥ 149.5।
1490061ஸiµth³ரshதா²nhநதீ³ஸmhshதா²nhkh³ராமshதா²nhவநவாந: ।
1490062 நாநாபத⁴ராnhைத³thயாnhநிஜகா⁴ந mh’கா³kh’தி: ॥ 149.6।
1490071ஆகாஶகா³nhவாஸmhshதா²jhேயாதிrhேலாகiµபாக³தாnh ।
1490072 வjhரபாதாதி⁴கநக:²ஸiµth³⁴தமஹாஸட: ॥ 149.7।
1490081ைத³thயக³rhப⁴shராவிக³rh நிrhதாேஶஷராஸ: ।
1490082 மஹாநாைத³rhவீைதச phரலயாநலஸnhநிைப: ◌⁴ ॥ 149.8।
1490091 சேபைடரŋhக³விேைபரஸுராnhபrhயrhணயth ।
1490092 ஏவmh ஹthவா ப³ஹுவிதா⁴nhெகௗ³தமக³மth³த⁴: ॥ 149.9।
1490101shவபதா³mh³ஜஸmh⁴தாmh மேநாநயநநnhதி³நீmh ।
1490102 தthராmhப³rhய இதி kh²யாேதா த³Nhட³காதி⁴பேத : ॥ 149.10।
1490111 ேத³வாநாmh ³rhஜேயா ேயாth³தா⁴ ப³ேலந மஹதாvh’த: ।
1490112 ேதநாப⁴வnhமஹாெரௗth³ரmh பீ⁴ஷணmh ேலாமஹrhஷணmh ॥ 149.11।
1490121 ஶshthராshthரவrhஷணmh th³த⁴mh ஹ ைத³thயஸூiνநா ।
1490122 நிஜகா⁴ந ஹ:மாmhshதmh mh thதேர தேட ॥ 149.12।
1490131 க³ŋhகா³யாmh நாரmhஹmh  தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1490132shநாநதா³நாதி³கmh தthர ஸrhவபாபkh³ரஹாrhத³நmh ॥ 149.13।
1490141ஸrhவராகரmh நிthயmh ஜராமரணவாரணmh ।
1490142 யதா²ஸுராmh ஸrhேவஷாmh ந ேகாऽபி ஹ ஸம: ॥ 149.14।
1490151 தீrhதா²நாமphயேஶஷாmh ததா² தthதீrhத²iµthதமmh ।
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1490152 தthர தீrhேத² நர:shநாthவா rhயாnhnh’ஹஜநmh ॥ 149.15।
1490161shவrhேக³ மrhthேய தேல வாபி தshய கிசிnhந ³rhலப⁴mh ।
1490162இthயாth³யShெடௗ iµேந தthர மஹாதீrhதா²நி நாரத³ ॥ 149.16।
1490171 ph’த²khph’த²khதீrhத²ேகா-ப²லமாஹுrhமநீண: ।
1490172அரth³த⁴யாபி யnhநாmhநி shmh’ேத ஸrhவாக⁴ஸŋhய: ॥ 149.17।
1490181 ப⁴ேவthஸாாnhnh’mhேஹா ऽெஸௗ ஸrhவதா³ யthர ஸmhshதி²த: ।
1490182 தthதீrhத²ேஸவாஸஜாதmh ப²லmh ைகஹ வrhNhயேத ॥ 149.18।
1490191 யதா² ந ேத³ேவா nh’ஹேரரதி⁴க: khவாபி வrhதேத ।
1490192 ததா² nh’mhஹதீrhேத²ந ஸமmh தீrhத²mh ந thரசிth ॥ 149.19।
1500010 ph³ரேமாவாச
1500011ைபஶாசmh தீrhத²மாkh²யாதmh க³ŋhகா³யா உthதேர தேட ।
1500012 பிஶாசthவாthரா விphேரா iµkhதிமாப மஹாமேத ॥ 150.1।
1500021ஸுயவshயாthமேஜா ேலாேக க³rhதிதி வித: ।
1500022mhப³பா⁴ர:³கா²rhேதா ³rhபி⁴ேண  பீ³த: ॥ 150.2।
1500031 மth◌⁴யமmh  ஶுந:ேஶபmh thரmh ph³ரமவிதா³mh வரmh ।
1500032 விkhதவாnhthயாய வதா⁴ய ப³ஹுலrhத⁴ைந: ॥ 150.3।
1500041 கிmh நாமாபth³க³த: பாபmh நாசரthயபி பNh³த: ।
1500042 ஶth’thேவ த⁴நmh சாபி ஜkh³’ேஹ ப³ஹுலmh iµநி: ॥ 150.4।
1500051 விதா³ரrhத²mh ச த⁴நmh ஜkh³’ேஹ ph³ராமத⁴ம: ।
1500052 தேதா ऽphரதிஸமாேத⁴ய-மஹாேராக³நிபீ³த: ॥ 150.5।
1500061ஸ mh’த: காலபrhயாேய நரேகShவத² பாதித: ।
1500062 ேபா⁴கா³th³’ேத ந ேயா ऽshதி phராkhதநாநாஹாmhஹஸாmh ॥ 150.6।
1500071 கிŋhகைரrhயமவாkhேயந ப³ஹுேயாnhயnhதரmh க³த: ।
1500072 தத: பிஶாேசா யப⁴வth³தா³ே தா³kh’தி: ॥ 150.7।
1500081 ஶுShககாShேட²Shவதா²ரNhேய நிrhஜேல நிrhஜேந ததா² ।
1500082 kh³Shேம kh³Shமத³வvhயாphேத phயேத யமகிŋhகைர: ॥ 150.8।
1500091 கnhயாthரமவா-க³வாmh விkhரயகாண: ।
1500092 நரகாnhந நிவrhதnhேத யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 150.9।
1500101shவkh’தாக⁴விபாேகந தா³ணrhயமகிŋhகைர: ।
1500102ஸŋhகா⁴ேத பchயமாேநா ऽெஸௗ ேராேதா³chைச: kh’தmh shமரnh ॥ 150.10।
1500111 பதி² க³chச²nhகதா³சிthஸ க³rhேதrhமth◌⁴யம:ஸுத: ।
1500112 ஶுராவ த³ேதா வாணீmh பிஶாசshய iµஹுrhiµஹு: ॥ 150.11।
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1500121 thரkhேரrhph³ரமஹnhrhக³rhேதsh பிshததா³ ।
1500122 பாபிந: thரவிkhேரrhph³ரமஹnh: பிச தாmh ॥ 150.12।
1500131 ஶுந:ேஶபshதேதா³வாச ேகா ப⁴வாநதி:³கி²த: ।
1500132 க³rhதிரph³ரவீth³:³கா²ch²ந:ேஶபபிதா யஹmh ॥ 150.13।
1500141 பாபீயmh khயாmh kh’thவா ேயாநிmh phராphேதா ऽsh தா³mh ।
1500142 நரேகShவத² பkhவச ந: phராphேதா ऽnhதராலகmh ।
1500143 ேய ேய ³Shkh’தகrhமாணshேதஷாmh ேதஷாயmh க³தி: ॥ 150.14।
1500151 க³rhதிthரshதiµவாச :³கா²th ।
1500152 ேஸா ऽஹmh ஸுதshேத மம ேதா³ேஷண தாத ।
1500153 விkhthவா மாmh நரகாேநவமாphதsh ।
1500154 தத: கShேய shவrhக³தmh thவாதா³நீmh ॥ 150.15।
1500161 ஏவmh phரதிjhஞாய ஸ கா³தி⁴thர- ।
1500162 thரthவமாphேதா ऽத²iµநிphரவீர: ।
1500163 க³ŋhகா³மபி⁴th◌⁴யாய பிச ேலாகாnh ।
1500164அiνthதமாநீஹமாேநா ஜகா³ம ॥ 150.16।
1500171அேஶஷ:³கா²நல⁴பிதாநாmh ।
1500172 நிமjhஜதாmh ேமாஹமஹாஸiµth³ேர ।
1500173 ஶmh நாnhயத³ேஹா thேலாkhயாmh ।
1500174ஆலmhப³நmh விShiΝபதீ³mh விஹாய ॥ 150.17।
1500181 ஏவmh விநிசிthய iµநிrhமஹாthமா ।
1500182ஸiµth³தி³தீ⁴rhஷு: பிதரmh ஸ ³rhக³ேத: ।
1500183 ஶுசிshதேதா ெகௗ³தமாஶு க³thவா ।
1500184 தthர shநாthவா ஸmhshமரச²mh⁴விSh ॥ 150.18।
1500191 த³ெதௗ³ ஜலmh phேரதபாய பிthேர ।
1500192 பிஶாசபாய ஸு:³கி²தாய ।
1500193 தth³தா³நமாthேரண தைத³வ ேதா ।
1500194 க³rhதிராவாப வ:ஸுNhயmh ॥ 150.19।
1500201 விமாநkhத:ஸுரஸŋhக⁴ஜுShடmh ।
1500202 விShே: பத³mh phராப ஸுதphரபா⁴வாth ।
1500203 க³ŋhகா³phரபா⁴வாchச ஹேரச ஶmhேபா⁴rh ।
1500204 விதா⁴ரrhகாதlhயேதஜா: ॥ 150.20।
1500211 தத: phரph◌⁴’thேயதத³திphரth³த⁴mh ।
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1500212ைபஶாசநாஶmh ச மஹாக³த³mh ச ।
1500213 மஹாnhதி பாபாநி ச நாஶமாஶு ।
1500214 phரயாnhதி யshய shமரேணந mhஸாmh ॥ 150.21।
1500221 தீrhத²shய ேசத³mh க³தி³தmh தவாth³ய ।
1500222 மாஹாthmhயேமதththஶதாநி யthர ।
1500223 தீrhதா²nhயதா²nhயாநி ப⁴வnhதி ⁴khதி- ।
1500224iµkhதிphரதா³யீநி கிமnhயத³thர ॥ 150.22।
1500231ஸrhவth³தி⁴த³மாkh²யாதthயாth³யthர ஶதthரயmh ।
1500232 தீrhதா²நாmh iµநிஜுShடாநாmh shமரத³phயபீ⁴Shடத³mh ॥ 150.23।
1510010 ph³ரேமாவாச
1510011 நிmhநேப⁴த³தி kh²யாதmh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
1510012 க³ŋhகா³யா உthதேர பாேர தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ॥ 151.1।
1510021 யshய ஸmhshமரேணநாபி ஸrhவபாபேயா ப⁴ேவth ।
1510022 ேவத³th³வீபச தthைரவ த³rhஶநாth³ேவத³விth³ப⁴ேவth ॥ 151.2।
1510031 உrhவஶீmh சகேம ராஜா ஐல: பரமதா⁴rhக: ।
1510032 ேகா ந ேமாஹiµபாயாதி விேலாkhய மதி³ேரmh ॥ 151.3।
1510041ஸா phராயாth³யthர ராஜாெஸௗ kh◌⁴’தmh shேதாகmh ஸமiνேத ।
1510042ஆநkh³நத³rhஶநாthkh’thவா தshயா: காலாவதி⁴mh nh’ப: ॥ 151.4।
1510051 தாmh shவீசகார லலநாmh நாmh ரmhயாmh நவாmh நவாmh ।
1510052ஸுphதாயாmh ஶயேந தshயாmh ஸiµthதshெதௗ² ரவா: ॥ 151.5।
1510061 விேலாkhய தmh விவஸநmh தைத³வாெஸௗ விநிrhக³தா ।
1510062 விth³chசசலசிthதாநாmh khவ shைத²rhயmh நiν ேயாதாmh ॥ 151.6।
1510071 ஈாmh சkhேர ஸ ஶrhவrhயாmh விவshthேரா விshேதா மஹாnh ।
1510072 ஏதshnhநnhதேர ராஜா th³தா⁴யாகா³th³nhphரதி ॥ 151.7।
1510081 தாthவா நரphயாகா³th³ேத³வேலாகmh ஸுதmh ।
1510082ஸ சாக³thய மஹாராேஜா வShடா²chச ேராத⁴ஸ: ॥ 151.8।
1510091 உrhவயா க³மநmh thவா தேதா :³க²ஸமnhவித: ।
1510092 ந ஜுேஹாதி ந சாநாதி ந ஶ ◌்’ேதி ந பயதி ॥ 151.9।
1510101 ஏதshnhநnhதேர தthர mh’தாவshத²mh nh’ேபாthதமmh ।
1510102 ேபா³த⁴யாமாஸ வாkhையச ேஹ⁴ைத: ேராத: ॥ 151.10।
1510110 வShட² உவாச
1510111ஸா mh’தாth³ய மஹாராஜ மா vhயத²shவ மஹாமேத ।
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1510112 ஏவmh shதி²தmh  மா thவாmh ைவ அஶிவா:shph’ராஶுகா:³ ॥ 151.11।
1510121 ந ைவ shthைரநி ஜாநீேஷ ’த³யாநி மஹாமேத ।
1510122 ஶாலாvh’காmh யாth³’mhஶி தshமாththவmh ⁴ப மா ஶுச: ॥ 151.12।
1510131 ேகா நாம ேலாேக ராேஜnhth³ர காநீபி⁴rhந வசித: ।
1510132 வசகthவmh nh’ஶmhஸthவmh சசலthவmh ஶீலதா ॥ 151.13।
1510141இதி shவாபா⁴விகmh யாஸாmh தா: கத²mh ஸுக²ேஹதவ: ।
1510142 காேலந ேகா ந நிஹத: ேகா ऽrhதீ² ெகௗ³ரவமாக³த: ॥ 151.14।
1510151 யா ந ph◌⁴ராத: ேகா வா ேயாth³பி: ◌⁴ ேகா ந க²Nh³த: ।
1510152shவphநமாேயாபமா ராஜnhமத³விphதேசதஸ: ॥ 151.15।
1510161ஸுகா²ய ேயாத: கshய jhஞாthைவதth³விjhவேரா ப⁴வ ।
1510162 விஹாய ஶŋhகரmh விShiΝmh ெகௗ³தmh வா மஹாமேத ।
1510163 :³கி²நாmh ஶரணmh நாnhயth³விth³யேத ⁴வநthரேய ॥ 151.16।
1510170 ph³ரேமாவாச
1510171 ஏதchch²thவா தேதா ராஜா :³க²mh ஸmh’thய யthநத: ।
1510172 ெகௗ³தmhயா மth◌⁴யஸmhshேதா² ऽஸாைவல: பரமதா⁴rhக: ॥ 151.17।
1510181 தthர சாராத⁴யாமாஸ ஶிவmh ேத³வmh ஜநாrhத³நmh ।
1510182 ph³ரமாணmh பா⁴shகரmh க³ŋhகா³mh ேத³வாநnhயாmhச யthநத: ॥ 151.18।
1510191 ேயா விபnhேநா ந தீrhதா²நி ேத³வதாச ந ேஸவேத ।
1510192ஸ காலவஶேகா³ ஜnh: காmh த³ஶாமiνயாshயதி ॥ 151.19।
1510201 ததீ³வைரகஶரே ெகௗ³தேஸவேநாthஸுக: ।
1510202 பராmh ரth³தா⁴iµபக³த:ஸmhஸாராshதா²பராŋhiµக:² ॥ 151.20।
1510211 ஈேஜ யjhஞாmhச ப³ஹுலாnh’thவிkh³பி⁴rhப³ஹுத³nh ।
1510212 ேவத³th³வீேபா ऽப⁴வthேதந யjhஞth³வீப:ஸ உchயேத ॥ 151.21।
1510221 ெபௗrhணமாshயாmh  ஶrhவrhயாmh தthராயாதி ஸேதா³rhவஶீ ।
1510222 தshய தீ³பshய ய:rhயாthphரத³ணமேதா² நர: ॥ 151.22।
1510231 phரத³ணீkh’தா ேதந ph’தி²வீ ஸாக³ராmhப³ரா ।
1510232 ேவதா³நாmh shமரணmh தthர யjhஞாநாmh shமரணmh ததா² ॥ 151.23।
1510241ஸுkh’தீ தthர ய:rhயாth³ேவத³யjhஞப²லmh லேப⁴th ।
1510242 ஐலதீrhத²mh  தjhjhேஞயmh தேத³வ ச ரவmh ॥ 151.24।
1510251 வாShட²mh சாபி தth shயாnhநிmhநேப⁴த³mh த³chயேத ।
1510252 ஐேல ராjhஞி ந கிசிthshயாnhநிmhநmh ஸrhேவஷு கrhமஸு ॥ 151.25।
1510261 யேத³தnhநிmhநiµrhவயாmh ஸrhவபா⁴ேவந வrhதநmh ।
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1510262 தchசாபி ேப⁴தி³தmh நிmhநmh வShேட²ந ச க³ŋhக³யா ॥ 151.26।
1510271 நிmhநேப⁴த³ம⁴thேதந th³’Shடாth³’ShேடShடth³தி⁴த³mh ।
1510272 தthர ஸphத ஶதாnhயாஹுshதீrhதா²நி ³ணவnhதி ச ॥ 151.27।
1510281 ேதஷு shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவkhரப²லphரத³mh ।
1510282shநாநmh kh’thவா நிmhநேப⁴ேத³ ய: பயதி ஸுராநிமாnh ॥ 151.28।
1510291இஹ சாiµthர வா நிmhநmh ந கிசிthதshய விth³யேத ।
1510292ஸrhேவாnhநதிமவாphயாெஸௗ ேமாத³ேத தி³வி ஶkhரவth ॥ 151.29।
1520010 ph³ரேமாவாச
1520011 நnhதீ³தடதி kh²யாதmh தீrhத²mh ேவத³விேதா³ வி:³ ।
1520012 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝ யthேநந நாரத³ ॥ 152.1।
1520021அththேரா மஹாேதஜாசnhth³ரமா இதி வித: ।
1520022ஸrhவாnhேவதா³mhச விதி⁴வth³த⁴iνrhேவத³mh யதா²விதி⁴ ॥ 152.2।
1520031அதீ⁴thய வாthஸrhவாச விth³யாசாnhயா மஹாமேத ।
1520032³ஜாmh கேராதி வமாஹ ஸ சnhth³ரமா: ।
1520033 ph³’ஹshபதிshததா³ phராஹ சnhth³ரmh ஶிShயmh iµதா³nhவித: ॥ 152.3।
1520040 ph³’ஹshபதிவாச
1520041 மம phயா  ஜாநீேத தாரா ரதிஸமphரபா⁴ ॥ 152.4।
1520050 ph³ரேமாவாச
1520051 phரShmh தாmh ச ததா³ phராயாத³nhதrhேவம ஸ சnhth³ரமா: ।
1520052 தாராmh தாராiµகீ²mh th³’ShThவா ஜkh³’ேஹ தாmh கேரண ஸ: ॥ 152.5।
1520061shவேவம phரதி தாmh ேலாபா⁴th³ப³லாதா³கrhஷயthததா³ ।
1520062 தாவth³ைத⁴rhயநிதி⁴rhjhஞாநீ மதிமாnhவிேதnhth³ய: ॥ 152.6।
1520071 யாவnhந காநீேநthர-வா³ராபி⁴rhநிப³th◌⁴யேத ।
1520072 விேஶஷேதா ரஹ:ஸmhshதா²mh காநீமாயேதmh ॥ 152.7।
1520081 விேலாkhய ந மேநா யாதி கshய காேமஷு வயதாmh ।
1520082அத ஏவாnhயஷ-த³rhஶநmh ந கதா³சந ॥ 152.8।
1520091லவth◌⁴வா ரஹ: காrhயmh பீ⁴தயா ஶீலவிphேத: ।
1520092 விjhஞாய தthபஜநாthஸஹேஸாthதா²ய நிrhக³த: ॥ 152.9।
1520101 th³’ShThவா தth³³Shkh’தmh கrhம ph³’ஹshபதிதா³ரதீ: ◌⁴ ।
1520102 ஶஶாப ேகாபாchசாphய வாkh³பி⁴rhவிphயகாபி: ◌⁴ ॥ 152.10।
1520111 பராபி⁴⁴தாமாேலாkhய காnhதாmh க: ேஸா⁴வர: ।
1520112 ேத⁴ ேதந ேவா ऽபி ேத³வசnhth³ரமஸா ஷா ॥ 152.11।
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1520121 ந ஶாைபrhஹnhயேத சnhth³ேரா நாைத: ◌⁴ ஸுரமnhthைத: ।
1520122 ph³’ஹshபதிphரணீைதச ந மnhthைரrhஹnhயேத ஶஶீ ॥ 152.12।
1520131 ததா³ சnhth³ரsh தாmh தாராmh நீthவா ஸmhshதா²phய மnhதி³ேர ।
1520132 ³⁴ேஜ ப³ஹுவrhஷாணி ேராணீmh சாேதாப⁴ய: ॥ 152.13।
1520141 ந ேயத ததா³ ேத³ைவrhந ேகாைப: ஶாபமnhthரைக: ।
1520142 ந ராஜபி⁴rhந ’பி⁴rhந ஸாmhநா ேப⁴த³த³Nhட³ைந: ॥ 152.14।
1520151 யதா³ பா⁴rhயாmh ந ேலேப⁴ ऽெஸௗ ³:ஸrhவphரயthநத: ।
1520152ஸrhேவாபாயேய வshததா³ நீதிமதா²shமரth ॥ 152.15।
1520161அபமாநmh ரshkh’thய மாநmh kh’thவா  ph’Shட²த: ।
1520162shவாrhத²iµth³த⁴ரேத phராjhஞ:shவாrhத²ph◌⁴ரmhேஶா  rhக²தா ॥ 152.16।
1520171ஸாth◌⁴யmh ேகநாphபாேயந ஜாநth³பி: ◌⁴ ைஷ: ப²லmh ।
1520172 vh’தா²பி⁴மாநிந: ஶீkh◌⁴ரmh விபth³யnhேத விேமாதா: ॥ 152.17।
1520181 ஏவmh நிசிthய ேமதா⁴வீ ஶுkhரmh க³thவா nhயேவத³யth।
1520182 தமாக³தmh கவிrhjhஞாthவா ஸmhமாேநநாph◌⁴யநnhத³யth ॥ 152.18।
1520191 உபவிShடmh ஸுவிராnhதmh தmh ச யதா²விதி⁴ ।
1520192 பrhயph’chச²th³ைத³thய³shததா³க³மநகாரணmh ॥ 152.19।
1520201 kh³’ஹாக³தshய விiµகா:² ஶthரேவா ऽphthதமா ந ।
1520202 தshைம ஸ விshதேரஹ பா⁴rhயாஹரணமாதி³த: ॥ 152.20।
1520211 ph³’ஹshபேதshததா³ வாkhயmh thவா ேகாபாnhவித: கவி: ।
1520212அபராத⁴mh  சnhth³ரshய ேமேந ஶிShயshய நாரத³ ।
1520213அதிkhரமமmh thவா ேகாபாthகவிரதா²ph³ரவீth ॥ 152.21।
1520220 ஶுkhர உவாச
1520221 ததா³ ேபா⁴ேய ததா³ பாshேய ததா³shவphshேய ததா³ வேத³ ।
1520222 யதா³நேய phயாmh ph◌⁴ராதshதவ பா⁴rhயாmh பராrhதி³தாmh ॥ 152.22।
1520231 தாமாநீய ப⁴வmh jhய சnhth³ரmh ஶphthவா ³th³ஹmh ।
1520232 பசாth³ேபா⁴ேய மஹாபா³ேஹா ஶ ◌்’iΝ வாசmh kh³ரேஹவர ॥ 152.23।
1520240 ph³ரேமாவாச
1520241 ஏவiµkhthவா ஸ ேவந ைத³thயாசாrhேயா ஜகா³ம ஹ ।
1520242 ஶிவமாராth◌⁴ய யthேநந பரmh ஸாமrhth²யமாphதவாnh ॥ 152.24।
1520251 வராநவாphய விவிதா⁴ஶŋhகராth³பா⁴வதாth ।
1520252 ஶிவphரஸாதா³thகிmh நாம ேத³நாஹ ³rhலப⁴mh ॥ 152.25।
1520261 ஜகா³ம ஶுkhேரா ேவந தாரயா யthர சnhth³ரமா: ।
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1520262 வrhதேத தmh ஶஶாேபாchைச: ஶ ◌்’iΝ thவmh சnhth³ர ேம வச: ॥ 152.26।
1520271 யshமாthபாபதரmh கrhம thவயா பாப மதா³thkh’தmh ।
1520272Sh² ⁴யாshததசnhth³ரmh ஶஶாைபவmh ஷா கவி: ॥ 152.27।
1520281 கவிஶாபphரத³kh³ேதா⁴ ऽ⁴thதைத³வ mh’க³லாச²ந: ।
1520282 phரா:யmh ந ேக நாம ³shவாஸகி²th³ஹ: ॥ 152.28।
1520291 தthயாஜ தாmh ஸ சnhth³ேரா ऽபி தாmh தாராmh ஜkh³’ேஹ கவி: ।
1520292 ஶுkhேரா ऽபி ேத³வாநாஹூய ’nhபிth’க³mhshததா² ॥ 152.29।
1520301 நதீ³rhநதா³mhச விவிதா⁴ேநாஷதீ⁴ச பதிvhரதா: ।
1520302 தத:ஸmhphரShமாேரேப⁴ தாராvh’thதவிநிShkhரயmh ॥ 152.30।
1520311 தத: தி:ஸுராநாஹ ெகௗ³தmhயாmh ப⁴khதிதshthவியmh ।
1520312shநாநmh கேரா ேவந தாரா தா ப⁴விShயதி ॥ 152.31।
1520321 ரஹshயேமதthபரமmh ந கth²யmh யshய கshயசிth ।
1520322ஸrhவாshவபி த³ஶாshேவஹ ஶரணmh ெகௗ³த nh’mh ॥ 152.32।
1520331 ததா²கேராchைசவ தாரா ப⁴rhthரா shநாநmh யதா²விதி⁴ ।
1520332 Shபvh’Shர⁴thதthர ஜயஶph³ேதா³ vhயவrhதத ॥ 152.33।
1520341 நrhைவ ேத³வா அத³:³ நrhமiνShயா உத ।
1520342 ராஜாந:ஸthயmh kh’Nhவாநா ph³ரமஜாயாmh நrhத³:³ ॥ 152.34।
1520351 நrhத³ththவா ph³ரமஜாயாmh kh’தாmh ேத³ைவரகlhமஷாmh ।
1520352ஸrhவmh ேமம⁴thதthர தshமாthதீrhத²mh மஹாiµேந ॥ 152.35।
1520361 நrhத³ththவா ph³ரமஜாயாmh kh’தாmh ேத³ைவரகlhமஷாmh ।
1520362ஸrhவmh ேமம⁴thதthர தshமாthதீrhத²mh மஹாiµேந ।
1520363 தத³⁴thஸகலாெகௗ⁴க⁴-th◌⁴வmhஸநmh ஸrhவகாமத³mh ।
1520364ஆநnhத³mh ேமமப⁴வthஸுராமஸுராmh ॥ 152.36।
1520371 ph³’ஹshபேதச ஶுkhரshய தாராயாச விேஶஷத: ।
1520372 பரமாநnhத³மாபnhேநா ³rhக³ŋhகா³மபா⁴ஷத ॥ 152.37।
1520380³வாச
1520381 thவmh ெகௗ³த ஸதா³ jhயா ஸrhேவஷாமபி iµkhதிதா³ ।
1520382 விேஶஷதsh mhஹshேத² மயி thைரேலாkhயபாவநீ ॥ 152.38।
1520391 ப⁴விShய ஸchch²ேரShேட²ஸrhவதீrhைத:²ஸமnhவிதா ।
1520392 யாநி காநி ச தீrhதா²நி shவrhக³mh’thரஸாதேல ।
1520393 thவாmh shநாmh தாநி யாshயnhதி மயி mhஹshதி²ேத ऽmhபி³ேக ॥ 152.39।
1520400 ph³ரேமாவாச
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1520401 த⁴nhயmh யஶshயமாShயமாேராkh³யவிவrhத⁴நmh ।
1520402 ெஸௗபா⁴kh³ையவrhயஜநநmh தீrhத²மாநnhத³நாமகmh ॥ 152.40।
1520411 தthர பச ஸஹshராணி தீrhதா²nhயாஹ ஸ ெகௗ³தம: ।
1520412shமரthபட²நாth³வாபி இShைட:ஸmhjhயேத ஸதா³ ॥ 152.41।
1520421 ஶிவshயாthர நிவிShடshய நnhதீ³ க³ŋhகா³தேட ऽநிஶmh ।
1520422ஸாாchசரthயெஸௗ த⁴rhமshதshமாnhநnhதீ³தடmh shmh’தmh ।
1520423ஆநnhத³மபி தthதீrhத²mh ஸrhவாநnhத³விவrhத⁴நாth ॥ 152.42।
1530010 ph³ரேமாவாச
1530011 பா⁴வதீrhத²தி phேராkhதmh யthர ஸாாth³ப⁴வ:shதி²த: ।
1530012அேஶஷஜக³த³nhதshேதா² ⁴தாthமா ஸchசிதா³kh’தி: ॥ 153.1।
1530021 தthேரமாmh ஶ ◌்’iΝ வயா கதா²mh Nhயதமாmh ஶுபா⁴mh ।
1530022ஸூrhயவmhஶகர:மாnhthயாmh ⁴ரnhத⁴ர: ॥ 153.2।
1530031 phராசீநப³rhராkh²யாத:ஸrhவத⁴rhேமஷு பாரக:³ ।
1530032 திshர: ேகாThேயா ऽrhத⁴ேகாச வrhஷாmh ராjhய ஆshதி²த: ॥ 153.3।
1530041 தshேயth³’ஶmh vhரதmh சாth³யத³ஹmh ெயௗவநchத: ।
1530042 ப⁴ேவயmh phயயா வாபி thைரrhவா phயவshபி: ◌⁴ ॥ 153.4।
1530051 விjhேயயmh தேதா ராjhயmh thயேய ऽஹmh நாthர ஸmhஶய: ।
1530052 விேவகிநாmh நாநாத³ேமேவாசிதmh nh’mh ॥ 153.5।
1530061shதீ²யேத விஜேந khவாபி விரkhைதrhவிப⁴வேய ।
1530062 தshnhphரஶாஸதி மmh ந விேயாக:³ phைய: khவசிth ॥ 153.6।
1530071 நாதி⁴vhயாதீ⁴ ந ³rhபி⁴mh ந ப³nh⁴கலேஹா nh’mh ।
1530072 தshஶாஸதி ராjhயmh  ந ச கசிth³விjhயேத ॥ 153.7।
1530081 தத: thராrhத²மகேராth³யjhஞmh ராஜா மஹாமதி: ।
1530082 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhவரmh phராதா³th³யேத²phதmh ॥ 153.8।
1530091 ெகௗ³ததீரஸmhshதா²ய ராjhேஞ ேத³ேவா மேஹவர: ।
1530092 thரmh ேத³தி ராஜா ைவ ப⁴வmh phராஹ ஸ பா⁴rhயயா ॥ 153.9।
1530101 ப⁴வ: phராஹ nh’பmh phthயா பய ேநthரmh th’தீயகmh ।
1530102 தத: பயதி ராேஜnhth³ேர ப⁴வshயா  மாநத³ ॥ 153.10।
1530111 சுrhதீ³phthயாப⁴வththேரா மமா நாம வித: ।
1530112 ேயநாகா shதி: Nhயா மmhந இதி விதா ॥ 153.11।
1530121 கிமலph◌⁴யmh ப⁴க³வதி phரஸnhேந thராnhதேக ।
1530122 யmh நிthயமiνவrhதnhேத ஹph³ரமாத³ய:ஸுரா: ॥ 153.12।
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1530131 phராphதthரச nh’பதிshதீrhத²ைரShTh²யமயாசத ।
1530132 மஹாபாபமஹாேராக³-மஹாvhயஸநிநாmh nh’mh ॥ 153.13।
1530141 நாநாவிபth³க³rhதாநாmh ஸrhவாபி⁴மதலph³த⁴ேய ।
1530142 phராதா³jhjhையShTh²யmh ப⁴வசாபி பா⁴வதீrhத²mh த³chயேத ॥ 153.14।
1530151 தthர shநாேநந தா³ேநந ஸrhவாnhகாமாநவாphiνயாth ।
1530152 ப⁴வphரஸாதா³த³ப⁴வthஸுத: phராசீநப³rhஷ: ॥ 153.15।
1530161 மமா ெகௗ³ததீேர பா⁴வதீrhத²mh த³chயேத ।
1530162 தthர ஸphததி தீrhதா²நி Nhயாnhயகி²லதா³நி ச ॥ 153.16।
1540010 ph³ரேமாவாச
1540011ஸஹshரNhட³மாkh²யாதmh தீrhத²mh ேவத³விேதா³ வி:³ ।
1540012 யshய shமரணமாthேரண ஸுகீ²ஸmhபth³யேத நர: ॥ 154.1।
1540021 ரா தா³ஶரதீ² ராம: ேஸmh ப³th³th◌⁴வா மஹாrhணேவ ।
1540022லŋhகாmh த³kh³th◌⁴வா nhஹthவா ராவதீ³nhரேண ஶைர: ॥ 154.2।
1540031ைவேத³mh ச ஸமாஸாth³ய ராேமா வசநமph³ரவீth ।
1540032 பயthஸு ேலாகபாேலஷு தshயாசாrhேய ர:shதி²ேத ॥ 154.3।
1540041அkh³ெநௗ ஶுth³தி⁴க³தாmh தாmh ராேமா லமணஸnhநிெதௗ⁴ ।
1540042 ஏ ைவேத³ ஶுth³தா⁴ அŋhகமாேரா⁴மrhஹ ॥ 154.4।
1540051 ேநthவாச ததா³மாநŋhக³ேதா³ஹiνமாmhshததா² ।
1540052அேயாth◌⁴யாயாmh  ைவேத³ஸாrhத⁴mh யாம:ஸு’jhஜைந: ॥ 154.5।
1540061 தthர ஶுth³தி⁴மவாphயாத² நrhph◌⁴ராth’ஷு மாth’ஷு ।
1540062 ெலௗகிேகShவபி பயthஸு தத: ஶுth³தா⁴ nh’பாthமஜா ॥ 154.6।
1540071அேயாth◌⁴யாயாmh ஸுNhேய ऽநி அŋhகமாேரா⁴மrhஹ ।
1540072அshயாசthரவிஷேய ஸnhேத³ஹ: கshய ஜாயேத ॥ 154.7।
1540081 ேலாகாபவாத³shதத³பி நிரshய:shவஜேநஷு  ।
1540082 தேயாrhவாkhயமநாth³’thய லமண:ஸவிபீ⁴ஷண: ॥ 154.8।
1540091 ராமச ஜாmhப³வாmhைசவ தாமாவயnhnh’பாthமஜாmh ।
1540092shவshதீthkhதா ேத³வதாபீ⁴ ராjhேஞா ऽŋhகmh சாேராஹ ஸா ॥ 154.9।
1540101iµதி³தாshேத ய: ஶீkh◌⁴ரmh Shபேகண விராஜதா ।
1540102அேயாth◌⁴யாmh நக³mh phராphய ததா² ராjhயmh shவகmh  யth ॥ 154.10।
1540111iµதி³தாshேத ऽப⁴வnhஸrhேவ ஸதா³ ராமாiνவrhதிந: ।
1540112 தத: கதிபயாேஹஷு அநாrhேயph◌⁴ேயா விபிகாmh ॥ 154.11।
1540121 வாசmh thவா ஸ தthயாஜ ³rhவிணீmh தாமேயாநிஜாmh ।
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1540122th²யாபவாத³மபி  ந ஸஹnhேத ேலாnhநதா: ॥ 154.12।
1540131 வாlhேகrhiµநிiµkh²யshய ஆரமshய ஸபத: ।
1540132 தthயாஜ லமண:தாம³Shடாmh த³தீmh த³nh ॥ 154.13।
1540141 ேநாlhலŋhkh◌⁴யாjhஞா ³thயெஸௗ தத³கேராth³பி⁴யா ।
1540142 தத: கதிபயாேஹஷு vhயதீேதஷு nh’பாthமஜ: ॥ 154.14।
1540151 ராம: ெஸௗth ஸாrhத⁴mh ஹயேமதா⁴ய தீ³த: ।
1540152 தthைரவாஜkh³மெபௗ⁴ ராமthெரௗ யஶshவிெநௗ ॥ 154.15।
1540161லவ:ஶச விkh²யாெதௗ நாரதா³விவ கா³யெகௗ ।
1540162 ராமாயணmh ஸமkh³ரmh தth³க³nhத⁴rhவாவிவ ஸுshவெரௗ ॥ 154.16।
1540171 ராமshய சதmh ஸrhவmh கா³யமாெநௗ ஸய: ।
1540172 யjhஞவாடmh ராஜஸுெதௗ ேஹபி⁴rhலெதௗ ததா³ ॥ 154.17।
1540181 ராமthராெபௗ⁴ ஶூெரௗ ைவேத³யாshதநயாவிதி ।
1540182 தாவாநீய தத: thராவபி⁴chய யதா²khரமmh ॥ 154.18।
1540191அŋhகாெடௗ⁴ தத: kh’thவா ஸshவேஜ ெதௗ ந: ந: ।
1540192ஸmhஸார:³க²கி²nhநாநாமக³தீநாmh ஶmh ॥ 154.19।
1540201 thராŋhக³நேமவாthர பரmh விராnhதிகாரணmh।
1540202iµஹுராŋhkh³ய ெதௗ thெரௗ iµஹு:shவஜதி mhப³தி ॥ 154.20।
1540211 கிமphயnhதrhth◌⁴யாயதி ச நி:வஸthயபி ைவ iµஹு: ।
1540212 ஏதshnhநnhதேர phராphதா ராஸா லŋhகவாந: ॥ 154.21।
1540221ஸுkh³ேவா ஹiνமாmhைசவ அŋhக³ேதா³ ஜாmhப³வாmhshததா² ।
1540222அnhேய ச வாநரா:ஸrhேவ விபீ⁴ஷணர:ஸரா: ॥ 154.22।
1540231 ேத சாக³thய nh’பmh phராphதா:mhஹாஸநiµபshதி²தmh ।
1540232தாமth³’ShThவா ஹiνமாநŋhக³த:³ கநகாŋhக³த:³ ॥ 154.23।
1540241 khவ க³தாேயாநிஜா மாதா ஏேகா ராேமா ऽthர th³’யேத ।
1540242 ராேமண ஸா பthயkhதா இthrhth³வாரபாலகா: ॥ 154.24।
1540251 பயthஸு ேலாகபாேலஷு ஆrhேய தthர phரவாதி³நி ।
1540252அkh³ெநௗ ஶுth³தி⁴க³தாmh தாmh கிmh  ராஜா நிரŋhஶ: ॥ 154.25।
1540261 உthபnhைநrhெலௗகிைகrhவாkhைய ராமshthயஜதி தாmh phயாmh ।
1540262 மShயாவ இதி khthவா ெகௗ³தmh நய: ॥ 154.26।
1540271 ராமshெதௗ ph’Shட²ேதா ऽph◌⁴ேயthய அேயாth◌⁴யாவாபி:◌⁴ ஸஹ ।
1540272ஆக³thய ெகௗ³தmh தthர ऽrhவmhshேத பரமmh தப: ॥ 154.27।
1540281shமாரmh shமாரmh நிவஸnhதshதாmh தாmh ேலாகமாதரmh ।
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1540282ஸmhஸாராshதா²விரதா ெகௗ³தேஸவேநாthஸுகா: ॥ 154.28।
1540291 ேலாகthரயபதி:ஸாாth³ராேமா ऽiνஜஸமnhவித: ।
1540292 phராphத:shநாthவா ச ெகௗ³தmhயாmh ஶிவாராத⁴நதthபர: ॥ 154.29।
1540301 பதாபmh ஜெஹௗ ஸrhவmh ஸஹshரபவாத: ।
1540302 யthர சாthஸ vh’thதாnhத:ஸஹshரNhட³iµchயேத ॥ 154.30।
1540311 த³ஶாபராணி தீrhதா²நி தthர ஸrhவாrhத²தா³நி ச ।
1540312 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸஹshரப²லதா³யகmh ॥ 154.31।
1540321 யthர ெகௗ³ததீேர வShடா²தி³iµநீவைர: ।
1540322ஸrhவாபthதாரகmh ேஹாமமகாரயத³கா⁴nhதகmh ॥ 154.32।
1540331ஸஹshரஸŋhkh²யாkhேதஷு Nhேட³ஷு வஸுதா⁴ரயா ।
1540332ஸrhவாநேபதாnhகாமாநவாபாெஸௗ மஹாதபா: ॥ 154.33।
1540341 ெகௗ³தmhயா:ஸத³mhபா³யா: phரஸாதா³th³ராஸாnhதக: ।
1540342ஸஹshரNhடா³பி⁴த⁴mh தத³⁴thதீrhத²mh மஹாப²லmh ॥ 154.34।
1550010 ph³ரேமாவாச
1550011 கபிலதீrhத²மாkh²யாதmh தேத³வாŋhகி³ரஸmh shmh’தmh ।
1550012 தேத³வாதி³thயமாkh²யாதmh ைஸmhேகயmh த³chயேத ॥ 155.1।
1550021 ெகௗ³தmhயா த³ேண பாேர ஆதி³thயாnhiµநிஸthதம ।
1550022அயாஜயnhநŋhகி³ரேஸா த³mh ேத ⁴வmh த³:³ ॥ 155.2।
1550031அŋhகி³ேராph◌⁴யshததா³தி³thயாshதபேஸ ऽŋhகி³ரேஸா ய: ।
1550032ஸா ⁴:ைஸmhகீ ⁴thவா ஜநாnhஸrhவாநப⁴யth ॥ 155.3।
1550041 தthரஸுshேத ஜநா:ஸrhேவ அŋhகி³ேராph◌⁴ேயா nhயேவத³யnh ।
1550042 விபீ⁴தா jhஞாநேதா jhஞாthவா ⁴வmh தாmh ைஸmhகீதி ॥ 155.4।
1550051ஆதி³thயாநiνக³thவாத² வாசமŋhகி³ரேஸா ऽph³வnh ।
1550052 ⁴வmh kh³’ணnh யா த³thதா ேநthயாதி³thயாshததா³ph³வnh ॥ 155.5।
1550061 நிvh’thதாmh த³mh ைநவ phரதிkh³’ணnhதி ஸூரய: ।
1550062shவத³thதாmh பரத³thதாmh வா ேயா ஹேரத வஸுnhத⁴ராmh ॥ 155.6।
1550071ஷShrhவrhஷஸஹshராணி விShடா²யாmh ஜாயேத kh’: ।
1550072 ⁴ேம:shவபரத³thதாயா ஹரnhநாதி⁴கmh khவசிth ॥ 155.7।
1550081 பாபமshதி மஹாெரௗth³ரmh ந shவீrhம: நsh தாmh ।
1550082 ஏவmh யதா³shவத³thதாயா ஹரேண கிmh ததா³ ப⁴ேவth ॥ 155.8।
1550091 ததா²பி khரயேபண kh³’ணீேமா த³mh ⁴வmh ।
1550092 தேத²thkhேத  ேத ேத³வா: கபிலாmh ஶுப⁴லmh ॥ 155.9।
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1550101 க³ŋhகா³யா த³ேண பாேர ⁴வ:shதா²ேந  தாmh த³:³ ।
1550102 ⁴khதிiµkhதிphரத:³ஸாாth³விShiΝshதிShட²தி rhதிமாnh ॥ 155.10।
1550111 கபிலாஸŋhக³மmh தchச ஸrhவாெகௗ⁴க⁴விநாஶநmh ।
1550112 தthராப⁴வth³தா³நேதாயாதா³பகா³ கபிலாபி⁴தா⁴ ॥ 155.11।
1550121ஸshயவthயா அபி ⁴ேவா தா³நாth³ேகா³தா³நiµthதமmh ।
1550122 ேலாகராmh சகாராெஸௗ kh’thவா விநிமயmh iµநி: ॥ 155.12।
1550131 யthர தீrhேத² ச தth³vh’thதmh ேகா³தீrhத²mh த³தா³’தmh ।
1550132 Nhயத³mh தthர தீrhதா²நாmh ஶதiµkhதmh மநீபி: ◌⁴ ॥ 155.13।
1550141 தthர shநாேநந தா³ேநந ⁴தா³நப²லmh லேப⁴th ।
1550142ஸŋhக³தா க³ŋhக³யா தchச கபிலாஸŋhக³மmh வி:³ ॥ 155.14।
1560010 ph³ரேமாவாச
1560011 ஶŋhக²ரத³mh நாம தீrhத²mh யthர ஶŋhக²க³தா³த⁴ர: ।
1560012 தthர shநாthவா ச தmh th³’ShThவா iµchயேத ப⁴வப³nhத⁴நாth ॥ 156.1।
1560021 தthேரத³mh vh’thதமாkh²யாshேய ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ।
1560022 ரா kh’தக³shயாெதௗ³ ph³ரமண:ஸாமகா³யிந: ॥ 156.2।
1560031 ph³ரமாNhடா³கா³ரஸmh⁴தா ராஸா ப³ஹுபிண: ।
1560032 ph³ரமாணmh கா²தி³mh phராphதா ப³ேலாnhமthதா th◌⁴’தாதா: ◌⁴ ॥ 156.3।
1560041 ததா³ஹமph³ரவmh விShiΝmh ரய ஜக³th³³mh ।
1560042ஸ விShiΝshதாநி ராmh ஹnhmh சkhேரண ேசாth³யத: ॥ 156.4।
1560051 சி²ththவா சkhேரண ராmh ஶŋhக²மாரயthததா³ ।
1560052 நிShகNhடகmh தலmh kh’thவா shவrhக³mh நிrhைவரேமவ ச ॥ 156.5।
1560061 தேதா ஹrhஷphரகrhேஷண ஶŋhக²மாரயth³த⁴: ।
1560062 தேதா ராmh ஸrhவாணி யநீநஶுரேஶஷத: ॥ 156.6।
1560071 யthைரதth³vh’thதமகி²லmh விShiΝஶŋhக²phரபா⁴வத: ।
1560072 ஶŋhக²தீrhத²mh  தthphேராkhதmh ஸrhவேமகரmh nh’mh ॥ 156.7।
1560081ஸrhவாபீ⁴Shடphரத³mh Nhயmh shமரnhமŋhக³ளphரத³mh ।
1560082ஆராேராkh³யஜநநmh லthரphரவrhத⁴நmh ॥ 156.8।
1560091shமரthபட²நாth³வாபி ஸrhவகாமாநவாphiνயாth ।
1560092 தீrhதா²நாமதmh தthர ஸrhவபாபiνத³mh iµேந ॥ 156.9।
1560101 தீrhதா²nhயதஸŋhkh²யாநி ஸrhவபாபஹராணி ச ।
1560102 ேயஷாmh phரபா⁴வmh ஜாநாதி வkhmh ேத³ேவா மேஹவர: ॥ 156.10।
1560111 பாபயphரதிநிதி⁴rhைநேதph◌⁴ேயா ऽshthயபர: khவசிth ॥ 156.11।
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1570010 ph³ரேமாவாச
1570011 கிShகிnhதா⁴தீrhத²மாkh²யாதmh ஸrhவகாமphரத³mh nh’mh ।
1570012ஸrhவபாபphரஶமநmh யthர ஸnhநிேதா ப⁴வ: ॥ 157.1।
1570021 தshய shவபmh வயா யthேநந ஶ ◌்’iΝ நாரத³ ।
1570022 ரா தா³ஶரதீ² ராேமா ராவணmh ேலாகராவணmh ॥ 157.2।
1570031 கிShகிnhதா⁴வாபி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh ஜகா⁴ந ரணrhத⁴நி ।
1570032ஸthரmh ஸப³லmh ஹthவா தாமாதா³ய ஶthஹா ॥ 157.3।
1570041 ph◌⁴ராthரா ெஸௗth ஸாrhத⁴mh வாநைரச மஹாப³ல: ।
1570042 விபீ⁴ஷேணந ப³நா ேத³ைவ: phரthயாக³ேதா nh’ப: ॥ 157.4।
1570051 kh’தshவshthயயந:மாnhShபேகண விராத: ।
1570052 யதா³th³த⁴நராஜshய காமேக³நாஶுகா³நா ॥ 157.5।
1570061அேயாth◌⁴யாமக³மnhஸrhேவ க³chச²nhக³ŋhகா³மபயத ।
1570062 ராேமா விராம: ஶthmh ஶரNhய: ஶரrhதி²நாmh ॥ 157.6।
1570071 ெகௗ³தmh  ஜக³thNhயாmh ஸrhவகாமphரதா³யிநீmh ।
1570072 மேநாநயநஸnhதாப-நிவாரணபராயmh ॥ 157.7।
1570081 தாmh th³’ShThவா nh’பதி:மாnhக³ŋhகா³தீரமதா²விஶth ।
1570082 தாmh th³’ShThவா phராஹ nh’பதிrhஹrhஷக³th³க³த³யா கி³ரா ।
1570083ஹnhஸrhவாநதா²மnhthrhய ஹiνமthphரiµகா²nhiµேந ॥ 157.8।
1570090 ராம உவாச
1570091அshயா: phரபா⁴வாth³த⁴ரேயா ேயா ऽெஸௗ மம பிதா phர:◌⁴ ।
1570092ஸrhவபாபவிநிrhiµkhதshதேதா யாதshthவிShடபmh ॥ 157.9।
1570101இயmh ஜநிth ஸகலshய ஜnhேதாrh ।
1570102 ⁴khதிphரதா³iµkhதிமதா²பி த³th³யாth ।
1570103 பாபாநி ஹnhயாத³பி தா³நி ।
1570104 காnhயாநயாshthயthர நதீ³ஸமாநா ॥ 157.10।
1570111ஹதாநி ஶவth³³தாநி ைசவ ।
1570112அshயா: phரபா⁴வாத³ரய:ஸகா²ய: ।
1570113 விபீ⁴ஷே ைமthரiµைபதி நிthயmh ।
1570114தா ச லph³தா⁴ ஹiνமாmhச ப³nh:◌⁴ ॥ 157.11।
1570121லŋhகா ச ப⁴kh³நா ஸக³ணmh  ரோ ।
1570122ஹதmh  யshயா: பேஸவேநந ।
1570123 யாmh ெகௗ³தேமா ேத³வவரmh phரjhய ।
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1570124 ஶிவmh ஶரNhயmh ஸஜடாமவாப ॥ 157.12।
1570131 ேஸயmh ஜநிth ஸகேலphதாநாmh ।
1570132அமŋhக³ளாநாமபி ஸnhநிஹnhth ।
1570133 ஜக³thபவிthகரணகத³ா ।
1570134 th³’Shடாth³ய ஸாாthஸதாmh ஸவிth ॥ 157.13।
1570141 காேயந வாசா மநஸா ஸைத³நாmh ।
1570142 vhரஜா க³ŋhகா³mh ஶரணmh ஶரNhயாmh ॥ 157.14।
1570150 ph³ரேமாவாச
1570151 ஏதthஸமாகrhNhய வேசா nh’பshய ।
1570152 தthராphலவnhஹரய:ஸrhவ ஏவ ।
1570153 ஜாmh சkhrhவிதி⁴வthேத ph’த²khச ।
1570154 Shைபரேநைக:ஸrhவேலாேகாபஹாைர: ॥ 157.15।
1570161ஸmhjhய ஶrhவmh nh’பதிrhயதா²வth ।
1570162shthவா வாkhைய:ஸrhவபா⁴ேவாபkhைத: ।
1570163 ேத வாநரா iµதி³தா:ஸrhவ ஏவ ।
1570164 nh’thயmh ச கீ³தmh ச தைத²வ சkh: ॥ 157.16।
1570171ஸுேகா²தshதாmh ரஜநீmh மஹாthமா ।
1570172 phயாiνkhத:ஸmhvh’த: phேரமவth³பி: ◌⁴ ।
1570173 :³க²mh ஜெஹௗ ஸrhவமthரஸmhப⁴வmh ।
1570174 கிmh நாphயேத ெகௗ³தேஸவேநந ॥ 157.17।
1570181ஸவிshமய: பயதி ph◌⁴’thயவrhக³mh ।
1570182 ேகா³தா³வmh shெதௗதி ச ஸmhphர’Shட: ।
1570183ஸmhமாநயnhph◌⁴’thயக³ணmh ஸமkh³ரmh ।
1570184அவாப ராம: கமபி phரேமாத³mh ।
1570185 ந: phரபா⁴ேத விமேல  ஸூrhேய ।
1570186 விபீ⁴ஷே தா³ஶரதி²mh ப³பா⁴ேஷ ॥ 157.18।
1570190 விபீ⁴ஷண உவாச
1570191 நாth³யாபி th’phதாsh ப⁴வாம தீrhேத² ।
1570192 கசிchச காலmh நிவஸாம சாthர ।
1570193 வthshயாம சாthைரவ பராசதshேரா ।
1570194 ராthரேதா² யாம vh’தாshthவேயாth◌⁴யாmh ॥ 157.19।
1570200 ph³ரேமாவாச
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1570201 தshயாத² வாkhயmh ஹரேயா ऽiνேமநிேர ।
1570202 தைத²வ ராthரபராசதshர: ।
1570203ஸmhjhய ேத³வmh ஸகேலவரmh தmh ।
1570204 ph◌⁴ராth’phயmh தீrhத²மேதா² ஜகா³ம ॥ 157.20।
1570211th³ேத⁴வரmh நாம ஜக³thphரth³த⁴mh ।
1570212 யshய phரபா⁴வாthphரப³ேலா த³ஶாshய: ।
1570213 ஏவmh  பசாஹமேதா²ேர ேத ।
1570214shவmh shவmh phரதிShடா²பிதŋhக³மrhchய ॥ 157.21।
1570221 ஶுஷணmh தthர கேராதி வாேயா: ।
1570222ஸுேதா ऽiνகா³ ஹiνமாnhnh’பshய ।
1570223 க³chச²nhnh’ேபnhth³ேரா ஹiνமnhதமாஹ ।
1570224ŋhகா³நி ஸrhவாணி விஸrhஜயshவ ॥ 157.22।
1570231 மthshதா²பிதாnhthதமமnhthரவிth³பி⁴sh ।
1570232 தேத²தைர: ஶŋhகரகிŋhகைரச ।
1570233 ேநாth³வாshய ஜாmh பரஶŋhகேரண ।
1570234 பா³யmh ஸமாேயாjhயமேஹா ப⁴வshய ॥ 157.23।
1570241 திShட²nhதி ஸுshதா²shதத³நாத³ேரண ।
1570242 ேத க²Th³க³பththராதி³ஷு ஸmhப⁴வnhதி ।
1570243 ேய ऽரth³த³தா⁴நா: ஶிவŋhக³ஜாmh ।
1570244 விதா⁴ய kh’thயmh ந ஸமாசரnhதி ॥ 157.24।
1570251 யேதா²சிதmh ேத யமகிŋhகைரrh ।
1570252 பchயnhத ஏவாகி²ல³rhக³தீஷு ।
1570253 ராமாjhஞயா வாஸுேதா ஜகா³ம ।
1570254 ேதா³rhph◌⁴யாmh ந ேசாthபாடயிmh ஶஶாக ॥ 157.25।
1570261 தத:shவchேச²ந kh³ரகாம: ।
1570262ஸmhேவShThய ŋhக³mh  விsh’Shடகாம: ।
1570263ைநவாஶகthதnhமஹத³th³⁴தmh shயாth ।
1570264 கபீவராmh nh’பேதshதைத²வ ॥ 157.26।
1570271 கசாலேயlhலph³த⁴மஹாiνபா⁴வmh ।
1570272 மேஹஶŋhக³mh ேஷா மநshவீ ।
1570273 தnhநிசலmh phேரய மஹாiνபா⁴ேவா ।
1570274 nh’பphரவீர:ஸஹஸா ஜகா³ம ॥ 157.27।
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1570281 விphராநதா²மnhthrhய விதா⁴ய ஜாmh ।
1570282 phரத³ணீkh’thய ச ராமசnhth³ர: ।
1570283 ஶுth³தா⁴திஶுth³ேத⁴ந ’தா³கி²லshைதrh ।
1570284ŋhகா³நி ஸrhவாணி நநாம ராம: ॥ 157.28।
1570291 கிShகிnhத⁴வாphரவைரரேஶைஷ: ।
1570292ஸmhேஸவிதmh தீrhத²மேதா ப³⁴வ ।
1570293அthராphலவாேத³வ மஹாnhதி பாபாnhyh ।
1570294அபி யmh யாnhதி ந ஸmhஶேயா ऽthர ॥ 157.29।
1570301 நச க³ŋhகா³mh phரணநாம ப⁴khthயா ।
1570302 phரத³ மாதrhமம ெகௗ³ததி ।
1570303 ஜlhபnhiµஹுrhவிshதசிthதvh’thதிrh ।
1570304 விேலாகயnhphரணமnhெகௗ³தmh தாmh ॥ 157.30।
1570311 தத: phரph◌⁴’thேயதத³தீவ Nhயmh ।
1570312 கிShகிnhத⁴தீrhத²mh வி³தா⁴ வத³nhதி ।
1570313 பேட²thshமேரth³வாபி ஶ ◌்’ேதி ப⁴khthயா ।
1570314 பாபாபஹmh கிmh ந:shநாநதா³ைந: ॥ 157.31।
1580010 ph³ரேமாவாச
1580011 vhயாஸதீrhத²தி kh²யாதmh phராேசதஸமத: பரmh ।
1580012 நாத: பரதரmh கிசிthபாவநmh ஸrhவth³தி⁴த³mh ॥ 158.1।
1580021 த³ஶ ேம மாநஸா: thரா:shரShடாேரா ஜக³தாமபி ।
1580022அnhதmh jhஞாஸவshேத ைவ ph’தி²vhயா ஜkh³iµேராஜஸா ॥ 158.2।
1580031 ந:sh’Shடா: நshேத ऽபி யாதாshதாnhஸமேவmh ।
1580032ைநவ ேத ऽபி ஸமாயாதா ேய க³தாshேத க³தா க³தா: ॥ 158.3।
1580041 தேதா³thபnhநா மஹாphராjhஞா தி³vhயா ஆŋhகி³ரேஸா iµேந ।
1580042 ேவத³ேவதா³ŋhக³தththவjhஞா:ஸrhவஶாshthரவிஶாரதா:³ ॥ 158.4।
1580051 ேத ऽiνjhஞாதா அŋhகி³ரஸா ³mh நthவா தேபாத⁴நா: ।
1580052 தபேஸ நிசிதா:ஸrhேவ ைநவ ph’ShThவா  மாதரmh ॥ 158.5।
1580061ஸrhேவph◌⁴ேயா யதி⁴கா மாதா ³ph◌⁴ேயா ெகௗ³ரேவண  ।
1580062 ததா³ நாரத³ ேகாேபந ஸா ஶஶாப ததா³thமஜாnh ॥ 158.6।
1580070 மாேதாவாச
1580071 மாமநாth³’thய ேய thரா: phரvh’thதாசmh தப: ।
1580072ஸrhைவரபி phரகாைரshதnhந ேதஷாmh th³தி⁴ேமShயதி ॥ 158.7।
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1580080 ph³ரேமாவாச
1580081 நாநாேத³ஶாmhச சிnhவாநாshதப:th³தி⁴mh ந யாnhதி ச ।
1580082 விkh◌⁴நமnhேவதி தாnhஸrhவாநிதேசதச தா⁴வத: ॥ 158.8।
1580091 khவாபி தth³ராைஸrhவிkh◌⁴நmh khவாபி தnhமாiνைஷர⁴th ।
1580092 phரமதா³பி: ◌⁴ khவசிchசாபி khவாபி தth³ேத³ஹேதா³ஷத: ॥ 158.9।
1580101 ஏவmh  ph◌⁴ரமமாshேத ய:ஸrhேவ தேபாநிதி⁴mh ।
1580102அக³shthயmh தபதாmh ேரShட²mh mhப⁴ேயாநிmh ஜக³th³³mh ॥ 158.10।
1580111 நமshkh’thவா யாŋhகி³ரஸா யkh³நிவmhஶஸiµth³ப⁴வா: ।
1580112 த³ஶாபதிmh ஶாnhதmh விநீதா: phரShiµth³யதா: ॥ 158.11।
1580120ஆŋhகி³ரஸா ஊ:
1580121 ப⁴க³வnhேகந ேதா³ேஷண தேபா ऽshமாகmh ந th◌⁴யதி ।
1580122 நாநாவிைத⁴ரphபாைய:rhவதாmh ச ந: ந: ॥ 158.12।
1580131 கிmh rhம: க: phரகாேரா ऽthர தபshேயவ ப⁴வாம கிmh ।
1580132 உபாயmh ph³ விphேரnhth³ர jhேயShேடா² ऽ தபஸா th◌⁴வmh ॥ 158.13।
1580141 jhஞாதா jhஞாநிநாmh ph³ரமnhவkhதா வத³தாmh வர: ।
1580142 ஶாnhேதா ऽ யநாmh நிthயmh த³யாவாnhphயkh’thததா² ॥ 158.14।
1580151அkhேராத⁴நச ந th³ேவShடா தshமாth³ph³ விவதmh ।
1580152ஸாஹŋhகாரா த³யாநா ³ேஸவாவிவrhதா: ।
1580153அஸthயவாதி³ந: khரா ந ேத தththவmh விஜாநேத ॥ 158.15।
1580160 ph³ரேமாவாச
1580161அக³shthய: phராஹ தாnhஸrhவாnhணmh th◌⁴யாthவா ஶைந:ஶைந: ॥ 158.16।
1580170அக³shthய உவாச
1580171 ஶாnhதாthமாேநா ப⁴வnhேதா ைவ shரShடாேரா ph³ரம kh’தா: ।
1580172 ந பrhயாphதmh தபசா⁴thshமரth◌⁴வmh shமயகாரணmh ॥ 158.17।
1580181 ph³ரம நிrhதா: rhவmh ேய க³தா:ஸுக²ேமத⁴ேத ।
1580182 ேய க³தா: நரnhேவShmh ேத ச thவாŋhகி³ரேஸா ऽப⁴வnh ॥ 158.18।
1580191 ேத யmh ச ந: காேல யாதா யாதா: ஶைந: ஶைந: ।
1580192 phரஜாபேதரphயதி⁴கா ப⁴விதாேரா ந ஸmhஶய: ॥ 158.19।
1580201இேதா யாnh தபshதphmh க³ŋhகா³mh thைரேலாkhயபாவநீmh ।
1580202 ேநாபாேயா ऽnhேயா ऽshதி ஸmhஸாேர விநா க³ŋhகா³mh ஶிவphயாmh ॥ 158.20।
1580211 தthராரேம Nhயேத³ேஶ jhஞாநத³mh ஜயிShயத² ।
1580212ஸ chேச²த³யிShயthயகி²லmh ஸmhஶயmh ேவா மஹாமதி: ।
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1580213 ந th³தி: ◌⁴ khவாபி ேகஷாசிth³விநா ஸth³³ யத: ॥ 158.21।
1580220 ph³ரேமாவாச
1580221 ேத தrhiµநிவரmh jhஞாநத:³ ேகா ऽபி⁴தீ⁴யேத ।
1580222 ph³ரமா விShiΝrhமேஹேஶா வா ஆதி³thேயா வாபி சnhth³ரமா: ॥ 158.22।
1580231அkh³நிச வண: க:shயாjhjhஞாநேதா³iµநிஸthதம ।
1580232அக³shthய: நரphயாஹ jhஞாநத:³ யதாமயmh ॥ 158.23।
1580241 யா ஆப: ேஸா ऽkh³நிthkhேதா ேயா ऽkh³நி:ஸூrhய:ஸ உchயேத ।
1580242 யச ஸூrhய:ஸ ைவ விShiΝrhயச விShiΝ:ஸ பா⁴shகர: ॥ 158.24।
1580251 யச ph³ரமா ஸ ைவ th³ேரா ேயா th³ர:ஸrhவேமவ தth ।
1580252 யshய ஸrhவmh  தjhjhஞாநmh jhஞாநத:³ ேஸா ऽthர கீrhthயேத ॥ 158.25।
1580261 ேத³ஶிகphேரரகvhயாkh²யா-kh’³பாth◌⁴யாயேத³ஹதா:³ ।
1580262³ரவ:ஸnhதி ப³ஹவshேதஷாmh jhஞாநphரேதா³ மஹாnh ॥ 158.26।
1580271 தேத³வ jhஞாநமthேராkhதmh ேயந ேப⁴ேதா³ விஹnhயேத ।
1580272 ஏக ஏவாth³வய: ஶmh⁴nhth³ரthராkh³நிநாமபி:◌⁴ ।
1580273 வத³nhதி ப³ஹுதா⁴ விphரா ph◌⁴ராnhேதாபkh’திேஹதேவ ॥ 158.27।
1580280 ph³ரேமாவாச
1580281 ஏதchch²thவா iµேநrhவாkhயmh கா³தா² கா³யnhத ஏவ ேத ।
1580282 ஜkh³iµ: பேசாthதராmh க³ŋhகா³mh பச ஜkh³iµச த³mh ॥ 158.28।
1580291அக³shthேயேநாதி³தாnhேத³வாnhஜயnhேதா யதா²விதி⁴ ।
1580292ஆஸேநஷு விேஶேஷண யாநாshதththவசிnhதகா: ॥ 158.29।
1580301 ேதஷாmh ஸrhேவ ஸுரக³: phதிமnhேதா ऽப⁴வnhiµேந ।
1580302shரShTh’thவmh  கா³ெதௗ³ யthகlhபிதmh விவேயாநிநா ॥ 158.30।
1580311அத⁴rhமாmh நிvh’ththயrhத²mh ேவதா³நாmh shதா²பநாய ச ।
1580312 ேலாகாநாiµபகாராrhத²mh த⁴rhமகாமாrhத²th³த⁴ேய ॥ 158.31।
1580321 ராணshmh’திேவதா³rhத²-த⁴rhமஶாshthராrhத²நிசேய ।
1580322shரShTh’thவmh ஜக³தாShடmh தாth³’kh³பா ப⁴விShயத² ॥ 158.32।
1580331 phரஜாபதிthவmh ேதஷாmh ைவ ப⁴விShயதி ஶைந: khரமாth ।
1580332 யதா³யத⁴rhேமா ப⁴விதா ேவதா³நாmh ச பராப⁴வ: ॥ 158.33।
1580341 ேவதா³நாmh vhயஸநmh ேதph◌⁴ேயா பா⁴விvhயாஸாshததsh ேத ।
1580342 யதா³ யதா³  த⁴rhமshய kh³லாநிrhேவத³shய th³’யேத ॥ 158.34।
1580351 ததா³ ததா³  ேத vhயாஸா ப⁴விShயnhthபகாண: ।
1580352 ேதஷாmh யthதபஸ:shதா²நmh க³ŋhகா³யாshதீரiµthதமmh ॥ 158.35।
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1580361 தthர தthர ஶிேவா விShiΝரஹமாதி³thய ஏவ ச ।
1580362அkh³நிராப:ஸrhவதி தthர ஸnhநிதmh ஸதா³ ॥ 158.36।
1580371ைநேதph◌⁴ய: பாவநmh கிசிnhைநேதph◌⁴யshthவதி⁴கmh khவசிth ।
1580372 தthததா³காரதாmh phராphதmh பரmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 158.37।
1580381ஸrhவாthமக: ஶிேவா vhயாபீ ஸrhவபா⁴வshவபth◌⁴’kh ।
1580382 விேஶஷதshதthர தீrhேத²ஸrhவphராNhயiνகmhபயா ॥ 158.38।
1580391ஸrhைவrhேத³ைவரiνvh’தshதத³iνkh³ரஹகாரக: ।
1580392 த⁴rhமvhயாஸாsh ேத jhேஞயா ேவத³vhயாஸாshதைத²வ ச ॥ 158.39।
1580401 ேதஷாmh தீrhத²mh ேதந நாmhநா vhயபதி³Shடmh ஜக³ththரேய ।
1580402 பாபபŋhகாலநாmhேபா⁴ ேமாஹth◌⁴வாnhதமதா³பஹmh ।
1580403ஸrhவth³தி⁴phரத³mh mhஸாmh vhயாஸதீrhத²மiνthதமmh ॥ 158.40।
1590010 ph³ரேமாவாச
1590011 வஜராஸŋhக³மmh நாம தீrhத²mh thைரேலாkhயவிதmh ।
1590012 ’பி: ◌⁴ ேஸவிதmh நிthயmh th³ைத⁴ ராஜrhபி⁴shததா² ॥ 159.1।
1590021 தா³ஸthவமக³மthrhவmh நாகா³நாmh க³ட:³ க²க:³ ।
1590022 மாth’தா³shயாthததா³ :³க²-பஸnhதphதமாநஸ: ।
1590023 கதா³சிchசிnhதயாமாஸ ரஹ:shதி²thவா விநிவஸnh ॥ 159.2।
1590030 க³ட³ உவாச
1590031 த ஏவ த⁴nhயா ேலாேக ऽshnhkh’தNhயாshத ஏவ  ।
1590032 நாnhயேஸவா kh’தா ையsh ந ேயஷாmh vhயஸநாக³ம: ॥ 159.3।
1590041ஸுக²mh திShட²nhதி கா³யnhதி shவபnhதி ச ஹஸnhதி ச ।
1590042shவேத³ஹphரப⁴ேவா த⁴nhயா தி⁴kh³தி⁴க³nhயவேஶ shதி²தாnh ॥ 159.4।
1590050 ph³ரேமாவாச
1590051இதி சிnhதாஸமாவிShேடா ஜநநீேமthய :³கி²த: ।
1590052 பrhயph’chச²த³ேமயாthமா ைவநேதேயா ऽத² மாதரmh ॥ 159.5।
1590060 க³ட³ உவாச
1590061 கshயாபராதா⁴nhமாதshthவmh பிrhவா மம வாnhயத: ।
1590062 தா³thவமாphதா வத³ தth-காரணmh மம ph’chச²த: ॥ 159.6।
1590070 ph³ரேமாவாச
1590071ஸாph³ரவீththரமாthயமணshயாiνஜmh phயmh ॥ 159.7।
1590080 விநேதாவாச
1590081ைநவ கshயாபராேதா⁴ ऽshதி shவாபராேதா⁴ மேயாதி³த: ।
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1590082 யshயா வாkhயmh விபrhேயதி ஸா தா³ shயாnhமேயாதி³தmh ॥ 159.8।
1590091 கth³சாபி தைத²வாஹmh ஸா மயா ஸmhதா யெயௗ ।
1590092 கth³rhவா மமாப⁴வth³வாத³ச²th³மநாஹmh தயா தா ॥ 159.9।
1590101 விதி⁴rh ப³லவாmhshதாத காmh காmh ேசShடாmh ந ேசShடேத ।
1590102 ஏவmh தா³thவமக³மmh கth³rhவா: கயபநnhத³ந ।
1590103 யதா³ தா³  ஜாதாஹmh தா³ேஸா ऽ⁴shthவmh th³விஜnhமஜ ॥ 159.10।
1590110 ph³ரேமாவாச
1590111Shணீmh ததா³ ப³⁴வாெஸௗ க³ேடா³ ऽதீவ :³கி²த: ।
1590112 ந கிசி³ேச ஜநநீmh சிnhதயnhப⁴விதvhயதாmh ॥ 159.11।
1590121 கth³: கதா³சிthஸா phராஹ thராmh தchச²தீ ।
1590122ஆthமேநா ⁴திchச²nhதீ விநதாmh க²க³மாதரmh ॥ 159.12।
1590130 கth³வாச
1590131 thர:ஸூrhயmh நமshகrhmh தவ யாthயநிவாத: ।
1590132அேஹா ேலாகthரேய ऽphயshnhத⁴nhயா ப³த தா³shயபி ॥ 159.13।
1590140 ph³ரேமாவாச
1590141shவ:³க²mh ³ஹமாநா ஸா கth³mh phராஹ ஸுவிshதா ॥ 159.14।
1590150 விநேதாவாச
1590151 தவ thராsh கிதி ரவிmh th³ரShmh ந யாnhதி ச ॥ 159.15।
1590160 கth³வாச
1590161 thராnhமதீ³யாnhஸுப⁴ேக³ நய நாகா³லயmh phரதி ।
1590162ஸiµth³ரshய ஸேப  ததா³shேத ஶீதலmh ஸர: ॥ 159.16।
1590170 ph³ரேமாவாச
1590171ஸுபrhணshthவவஹnhநாகா³nhகth³mh ச விநதா ததா² ।
1590172 தத: phேராவாச iµதி³தா ைவநேதயshய மாதரmh ॥ 159.17।
1590181ஸுராmh ேந நிலயmh க³ேடா³ மthஸுதாநிதி ।
1590182 ந: phராஹ ஸrhபமாதா க³ட³mh விநயாnhவிதmh ॥ 159.18।
1590190ஸrhபமாேதாவாச
1590191 thரா ேம th³ரShchச²nhதி ஹmhஸmh thஜக³தாmh ³mh ।
1590192 நமshkh’thவா தத:ஸூrhயேமShயnhதி நிலயmh மம ।
1590193ஹNhேட³ thவmh நய thராnhேம ஸூrhயமNhட³லமnhவஹmh ॥ 159.19।
1590200 ph³ரேமாவாச
1590201ஸா ேவபமாநா விநதா தீ³நா கth³மபா⁴ஷத ॥ 159.20।
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1590210 விநேதாவாச
1590211 நாஹmh மா ஸrhபமாத: thேரா ேம ேநShயேத ஸுதாnh ।
1590212 th³’ShThவா தி³நகரmh ேத³வmh நேரவ phரயாnh ேத ॥ 159.21।
1590220 ph³ரேமாவாச
1590221 விநதா shவஸுதmh phராஹ விஹகா³நாமதீ⁴வரmh ।
1590222 நமshகrhமேத²chச²nhதி நாகா:³shவாthவமாக³தா: ॥ 159.22।
1590231 பா⁴shவnhதthவாேசயmh மாmh ஸrhபஜநநீ ஹடா²th ।
1590232 தேத²thkhthவா ஸ க³ேடா³ மாமாேராஹnh பnhநகா:³ ॥ 159.23।
1590241 ததா³ட⁴mh ஸrhபைஸnhயmh க³ட³mh விஹகா³தி⁴பmh ।
1590242 ஶைந: ஶைநபக³மth³யthர ேத³ேவா தி³வாகர: ।
1590243 ேத த³யமாநாshதீேணந பா⁴iνதாேபந விvhய:² ॥ 159.24।
1590250ஸrhபா ஊ:
1590251 நிவrhதshவ மஹாphராjhஞ பதŋhகா³ய நேமா நம: ।
1590252அலmh ஸூrhயshய ஸத³நmh த³kh³தா: ◌⁴ ஸூrhயshய ேதஜஸா ।
1590253 யாமshthவயா வா க³ட³ விஹாய thவாமதா²பி வா ॥ 159.25।
1590260 ph³ரேமாவாச
1590261 ஏவmh நாைக³chயமாந ஆதி³thயmh த³rhஶயா வ: ।
1590262இthkhthவா க³க³நmh ஶீkh◌⁴ரmh ஜகா³மாதி³thயஸmhiµக:² ॥ 159.26।
1590271 த³kh³த⁴ேபா⁴கா³ நிேபshேத th³வீபmh தmh வீரணmh phரதி ।
1590272 ப³ஹவ: ஶதஸாஹshரா: பீ³தா த³kh³த⁴விkh³ரஹா: ॥ 159.27।
1590281 thராமாrhதஸnhநாத³mh பதிதாநாmh மதேல ।
1590282ஆவாmh ஸமாயாதா தாnhஸா கth³:ஸுவிவலா ॥ 159.28।
1590291 உவாச விநதாmh கth³shதவ thேரா ऽதி³Shkh’தmh ।
1590292 kh’தவாநதி³rhேமதா⁴ ேயஷாmh ஶாnhதிrhந விth³யேத ॥ 159.29।
1590301 நாnhயதா² கrhமாயாதி shவாவாkhயmh ப²ணீவர: ।
1590302ஸ காயேபா ph³’ஹthேதஜா யth³யthர shயாத³நாமயmh ॥ 159.30।
1590311 ப⁴ேவchைசவmh கத²mh ஶாnhதி: thராmh மம பா⁴நி ।
1590312 கth³rhவாshதth³வசநmh thவா விநதா யதிபீ⁴தவth ॥ 159.31।
1590321 thரமாஹ மஹாthமாநmh க³ட³mh விஹகா³தி⁴பmh ॥ 159.32।
1590330 விநேதாவாச
1590331 ேநத³mh khததரmh thர ⁴ஷணmh விநேயந  ।
1590332 வrhதிmh khதthkhதmh ைவபthயmh ந jhயேத ॥ 159.33।
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1590341 நாthேரShவபி கrhதvhயmh ஸth³பி⁴rhமmh கதா³சந ।
1590342 ேராthேய சாnhthயேஜ வாபி ஸமmh சnhth³ர: phரகாஶேத ॥ 159.34।
1590351rhவnhthயநிShடmh கபைடshத ஏவ மம thரக ।
1590352 phரஸய கrhmh ேய ஸாாத³ஶkhதா: ஷாத⁴மா: ॥ 159.35।
1590360 ph³ரேமாவாச
1590361 விநதா ச தத: phராஹ கth³mh தாmh ஸrhபமாதரmh ॥ 159.36।
1590370 விநேதாவாச
1590371 கிmh kh’thவா ஶாnhதிரph◌⁴ேயதி thராmh ேத கேரா தth ।
1590372 ஜரயா  kh³’தாshேத வத³ ஶாnhதிmh கேரா தth ॥ 159.37।
1590380 ph³ரேமாவாச
1590381 கth³ரphயாஹ விநதாmh ரஸாதலக³தmh பய: ।
1590382 ேதநாபி⁴ேஷசிதாநாmh ேம thராmh ஶாnhதிேரShயதி ॥ 159.38।
1590391 கth³rhவாshதth³வசநmh thவா ரஸாதலக³தmh பய: ।
1590392ேணைநவ ஸமாநீய நாகா³mhshதாநph◌⁴யேஷசயth ।
1590393 தத: phேராவாச க³ேடா³ மக⁴வாநmh ஶதkhரmh ॥ 159.39।
1590400 க³ட³ உவாச
1590401 ேமகா⁴சாphயthர வrhஷnh thைரேலாkhயshேயாபகாண: ॥ 159.40।
1590410 ph³ரேமாவாச
1590411 ததா² வவrhஷ பrhஜnhேயா நாகா³நாமப⁴வchசி²வmh ।
1590412 ரஸாதலப⁴வmh கா³ŋhக³mh நாக³ஸவநmh பய: ॥ 159.41।
1590421 ஜராேஶாகவிநாஶாrhத²மாநீதmh க³ேட³ந யth ।
1590422 யthராபி⁴ேஷசிதா நாகா³shதnhநாகா³லயiµchயேத ॥ 159.42।
1590431 க³ேட³ந யேதா வா ஆநீதmh தth³ரஸாதலாth ।
1590432 தth³கா³ŋhக³mh வா ஸrhேவஷாmh ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 159.43।
1590441 ஜராயா வாரணmh யshமாnhநாகா³நாமப⁴வchசி²வmh ।
1590442 ரஸாதலப⁴வmh கா³ŋhக³mh நாக³ஸவநmh யத: ॥ 159.44।
1590451 ஜராேஶாகவிநாஶாrhத²mh க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ।
1590452ஸாாத³mh’தஸmhவாஹா வஜரா ஸாப⁴வnhநதீ³ ॥ 159.45।
1590461 ஜராதா³th³rhயஸnhதாப-ஹாணீ khேலஶவாணீ ।
1590462 ரஸாதலப⁴வா க³ŋhகா³ மrhthயேலாகப⁴வா  யா ॥ 159.46।
1590471 தேயாச ஸŋhக³ேமா ய:shயாthகிmh நshதthர வrhNhயேத ।
1590472 யshயாiνshமரேத³வ நாஶmh யாnhthயக⁴ஸசயா: ॥ 159.47।
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1590481 தthர ச shநாநதா³நாநாmh ப²லmh ேகா வkhவர: ।
1590482ஸபாத³mh தthர தீrhதா²நாmh லமாஹுrhமநீண: ॥ 159.48।
1590491ஸrhவஸmhபthதிதா³th’mh ஸrhவபாெபௗக⁴ஹாmh ।
1590492 வஜராஸŋhக³மஸமmh தீrhத²mh khவாபி ந விth³யேத ।
1590493 யத³iνshமரேணநாபி விபth³யnhேத விபthதய: ॥ 159.49।
1600010 ph³ரேமாவாச
1600011 ேத³வாக³மmh நாம தீrhத²mh ஸrhவகாமphரத³mh ஶிவmh ।
1600012 ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh பிth’mh th’phதிகாரகmh ॥ 160.1।
1600021 தthர vh’thதmh ஸமாkh²யாshேய தவ யthேநந நாரத³ ।
1600022 ேத³வாநாமஸுராmh ச shபrhதா⁴⁴th³த⁴நேஹதேவ ॥ 160.2।
1600031shவrhக:³ஸுராமப⁴வத³ஸுராலாப⁴வth ।
1600032 கrhம⁴மவShடph◌⁴ய அஸுரா:ஸrhவேதா ऽப⁴வnh ॥ 160.3।
1600041 ேத³வாநாmh யjhஞபா⁴கா³mhச தா³th’nhkh◌⁴நnhthயஸுராshதத: ।
1600042 தத:ஸுரக³:ஸrhேவ யjhஞபா⁴ைக³rhவிநா kh’தா: ॥ 160.4।
1600051 vhயதி²தா மாiµபாஜkh³iµ: கிmh kh’thயதி சாph³வnh ।
1600052 மயா ேசாkhதா:ஸுரக³ th³ேத⁴ thவாஸுராnhப³லாth ॥ 160.5।
1600061 ⁴வmh phராphshயத² கrhமாணி ஹவீmh ச யஶாmh ச ।
1600062 தேத²thkhthவா க³தா ேத³வா ⁴mh ேத ஸமராrhதி²ந: ॥ 160.6।
1600071ைத³thயாச தா³நவாைசவ ராஸா ப³லத³rhபிதா: ।
1600072 ஏகீ⁴thவா யshேத ऽபி ஜயிேநா th³த⁴காŋhண: ॥ 160.7।
1600081அrhvh’thேரா ப³shthவாShThrhநiµசி: ஶmhப³ேரா மய: ।
1600082 ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா ேயாth³தா⁴ேரா ப³லத³rhபிதா: ॥ 160.8।
1600091அkh³நிnhth³ேரா ऽத² வணshthவShடா ஷா ததா²விெநௗ ।
1600092 மேதா ேலாகபாலாச நாநாth³த⁴விஶாரதா:³ ॥ 160.9।
1600101 ேத தா³நவா:ஸrhவ ஏவ யாmhயாmh ைவ தி³ஶி ஸŋhக³ேர ।
1600102அrhவnhத மஹாயthநmh த³rhணவஸmhshதி²தா: ॥ 160.10।
1600111 thட: பrhவதேரShேடா² ராஸாநாmh ராப⁴வth ।
1600112 தth³வேநந ய:ஸrhேவ ைத:ஸாrhத⁴mh த³rhணவmh ॥ 160.11।
1600121ஸrhேவஷாmh ேமலநmh யthர பrhவேதா மலயsh ஸ: ।
1600122 மலயshயாபி ேத³ேஶா ऽெஸௗ ேத³வாம⁴thததா³ ॥ 160.12।
1600131 ேத³வாநாmh ெகௗ³ததீேர தthர ஸnhநித: ஶிவ: ।
1600132இதி ேதஷாmh ஸமாேயாேகா³ ேத³வாநாமப⁴வthகில ॥ 160.13।
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1600141 ேத³வா:shவரத²மாடா⁴shதthர தthர ஸமாக³மnh ।
1600142 ெகௗ³தmhயா:ஸத³mhபா³யா: ேந விமலாஶயா: ॥ 160.14।
1600151 phரஸnhநாபீ⁴Shடதா³ யா shயாthபிth’மகி²லshய  ।
1600152 தேதா ேத³வக³:ஸrhேவ shthவா ேத³வmh மேஹவரmh ।
1600153அப⁴யmh சிnhதயாமாஸுshேத ஸrhேவ ऽத² பரshபரmh ॥ 160.15।
1600160 ேத³வா ஊ:
1600161அthராphபாய: ேகா ऽshமாகmh நிrhதாநாmh பைரrhஹடா²th ।
1600162 ஏகேமவாthர ந: ேரேயா விஜேயா வாத²வா mh’தி: ।
1600163ஸபthைநரபி⁴⁴தாநாmh விதmh தி⁴ŋhமநshவிநாmh ॥ 160.16।
1600170 ph³ரேமாவாச
1600171 ஏதshnhநnhதேர thர வா³வாசாஶணீ ॥ 160.17।
1600180ஆகாஶவா³வாச
1600181 khேலேஶநாலmh ஸுரக³ ெகௗ³தமாஶு க³chச²த ।
1600182 ப⁴khthயா ஹஹெரௗ தthர ஸமாராத⁴யேதவெரௗ ॥ 160.18।
1600191 ேகா³தா³வrhயாshதேயாைசவ phரஸாதா³thகிmh  ³Shகரmh ॥ 160.19।
1600200 ph³ரேமாவாச
1600201 phரஸnhநாph◌⁴யாmh ஹஶாph◌⁴யாmh ேத³வா ஜயமபீ⁴phதmh ।
1600202அவாphய ஸrhவேதா ஜkh³iµ: பாலயnhேதா தி³ெவௗகஸ: ॥ 160.20।
1600211 யthர ேத³வாக³ேமா ஜாதshதthதீrhத²mh ேதந விதmh ।
1600212 ேத³வாக³மmh phரஶmhஸnhதி iµநயshதththவத³rhஶிந: ॥ 160.21।
1600221 தthராஶீதிஸஹshராணி ஶிவŋhகா³நி நாரத³ ।
1600222 ேத³வாக³ம: பrhவேதா ऽெஸௗ phய இthயபி கth²யேத ।
1600223 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ேத³வphயமேதா வி:³ ॥ 160.22।
1610010 ph³ரேமாவாச
1610011ஶதrhபணமாkh²யாதmh phரணீதாஸŋhக³மmh ததா² ।
1610012 தீrhத²mh ஸrhேவஷு ேலாேகஷு ⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ॥ 161.1।
1610021 தshய shவபmh வயா ஶ ◌்’iΝ பாபஹரmh ஶுப⁴mh ।
1610022 விnhth◌⁴யshய த³ேண பாrhேவ ஸேயா நாம மஹாகி³: ॥ 161.2।
1610031 யத³ŋhkh◌⁴ph◌⁴ேயா ऽப⁴வnhநth³ேயா ேகா³தா³பீ⁴மரதீ²iµகா:² ।
1610032 யthராப⁴வthதth³விரஜேமகவீரா ச யthர ஸா ॥ 161.3।
1610041 ந தshய மமா ைகசித³பி ஶkhேயா ऽiνவrhணிmh ।
1610042 தshnhகி³ெரௗ Nhயேத³ேஶ ஶ ◌்’iΝ நாரத³ யthநத: ॥ 161.4।
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1610051³யாth³³யதரmh வேய ஸாாth³ேவேதா³தி³தmh ஶுப⁴mh ।
1610052 யnhந ஜாநnhதி iµநேயா ேத³வாச பிதேரா ऽஸுரா: ॥ 161.5।
1610061 தத³ஹmh phதேய வேய ரவthஸrhவகாமத³mh ।
1610062 பர:ஸ ேஷா jhேஞேயா யvhயkhேதா ऽர ஏவ  ॥ 161.6।
1610071அபரச ரshதshமாthphரkh’thயnhவித ஏவ ச ।
1610072 நிராகாராthஸாவயவ: ஷ:ஸமஜாயத ॥ 161.7।
1610081 தshமாதா³ப:ஸiµth³⁴தா அth³ph◌⁴யச ஷshததா² ।
1610082 தாph◌⁴யாமph³ஜmh ஸiµth³⁴தmh தthராஹமப⁴வmh iµேந ॥ 161.8।
1610091 ph’தி²வீ வாராகாஶ ஆேபா jhேயாதிshதைத²வ ச ।
1610092 ஏேத மthத: rhவதரா ஏகைத³வாப⁴வnhiµேந ॥ 161.9।
1610101 ஏதாேநவ phரபயா நாnhயthshதா²வரஜŋhக³மmh ।
1610102ைநவ ேவதா³shததா³ சாஸnhநாஹmh th³ரShடாsh கிசந ॥ 161.10।
1610111 யshமாத³ஹmh ஸiµth³⁴ேதா ந பேயயmh தமphயத² ।
1610112Shணீmh shதி²ேத மயி ததா³அெரௗஷmh வாசiµthதமாmh ॥ 161.11।
1610120ஆகாஶவா³வாச
1610121 ph³ரமnh ஜக³thsh’Shmh shதா²வரshய சரshய ச ॥ 161.12।
1610130 ph³ரேமாவாச
1610131 தேதா ऽஹமph³ரவmh வாசmh பஷாmh தthர நாரத³ ।
1610132 கத²mh shரேய khவ வா shரேய ேகந shரய இத³mh ஜக³th ॥ 161.13।
1610141ைஸவ வாக³ph³ரவீth³ைத³வீ phரkh’திrhயாபி⁴தீ⁴யேத ।
1610142 விShiΝநா phேரதா மாதா ஜக³தீ³ஶா ஜக³nhமயீ ॥ 161.14।
1610150ஆகாஶவா³வாச
1610151 யjhஞmh  தத: ஶkhதிshேத ப⁴விth ந ஸmhஶய: ।
1610152 யjhேஞா ைவ விShiΝthேயஷா திrhph³ரமnhஸநாதநீ ॥ 161.15।
1610161 கிmh யjhவநாமஸாth◌⁴யmh shயாதி³ஹ ேலாேக பரthர ச ॥ 161.16।
1610170 ph³ரேமாவாச
1610171 நshதாமph³ரவmh ேத³வீmh khவ வா ேகேநதி தth³வத³ ।
1610172 யjhஞ: காrhேயா மஹாபா⁴ேக³ தத: ேஸாவாச மாmh phரதி ॥ 161.17।
1610180ஆகாஶவா³வாச
1610181 ஓŋhகார⁴தா யா ேத³வீ மாth’கlhபா ஜக³nhமயீ ।
1610182 கrhம⁴ெமௗ யஜshேவஹ யjhேஞஶmh யjhஞஷmh ॥ 161.18।
1610191ஸ ஏவ ஸாத⁴நmh ேத shயாthேதந தmh யஜ ஸுvhரத ।
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1610192 யjhஞ:shவாஹா shவதா⁴ மnhthரா ph³ராம ஹவிராதி³கmh ॥ 161.19।
1610201ஹேரவாகி²லmh ேதந ஸrhவmh விShேரவாphயேத ॥ 161.20।
1610210 ph³ரேமாவாச
1610211 நshதாமph³ரவmh ேத³வீmh கrhம: ◌⁴ khவ விதீ⁴யேத ।
1610212 ததா³ நாரத³ைநவாth³பா⁴கீ³ரth²யத² நrhமதா³ ॥ 161.21।
1610221 யiµநா ைநவ தாபீ ஸா ஸரshவthயத² ெகௗ³த ।
1610222ஸiµth³ேரா வா நத:³ கசிnhந ஸர:ஸேதா ऽமலா: ।
1610223ஸா ஶkhதி: நரphேயவmh மாiµவாச ந: ந: ॥ 161.22।
1610230ைத³வீ வா³வாச
1610231ஸுேமேராrhத³ேண பாrhேவ ததா²மவேதா கி³ேர: ।
1610232 த³ேண சாபி விnhth◌⁴யshய ஸயாchைசவாத² த³ேண ।
1610233ஸrhவshய ஸrhவகாேல  கrhம⁴: ஶுேபா⁴த³யா ॥ 161.23।
1610240 ph³ரேமாவாச
1610241 தth வாkhயமேதா² thவா thயkhthவா ேமmh மஹாகி³mh ।
1610242 தmh phரேத³ஶமதா²க³thய shதா²தvhயmh khேவthயசிnhதயmh ।
1610243 தேதா மாமph³ரவீthைஸவ விShேrhவாNhயஶணீ ॥ 161.24।
1610250ஆகாஶவா³வாச
1610251இேதா க³chச²இதshதிShட² தேதா²பவிஶ சாthர  ।
1610252ஸŋhகlhபmh  யjhஞshய ஸ ேத யjhஞ:ஸமாphயேத ॥ 161.25।
1610261 kh’ேத ைசவாத²ஸŋhகlhேப யjhஞாrhேத²ஸுரஸthதம ।
1610262 யth³வத³nhthயகி²லா ேவதா³ விேத⁴ தthதthஸமாசர ॥ 161.26।
1610270 ph³ரேமாவாச
1610271இதிஹாஸராநி யத³nhயchச²ph³த³ேகா³சரmh ।
1610272shவேதா iµேக² மம phராயாத³⁴chச shmh’திேகா³சரmh ॥ 161.27।
1610281 ேவதா³rhத²ச மயா ஸrhேவா jhஞாேதா ऽெஸௗ தthேணந ச ।
1610282 தத: ஷஸூkhதmh தத³shமரmh ேலாகவிதmh ॥ 161.28।
1610291 யjhேஞாபகரணmh ஸrhவmh த³khதmh ச thவகlhபயmh ।
1610292 த³khேதந phரகாேரண யjhஞபாthராNhயகlhபயmh ॥ 161.29।
1610301அஹmh shதி²thவா யthர ேத³ேஶ ஶுசிrh⁴thவா யதாthமவாnh ।
1610302 தீ³ேதா விphரேத³ேஶா ऽெஸௗ மnhநாmhநா  phரகீrhதித: ॥ 161.30।
1610311 மth³ேத³வயஜநmh Nhயmh நாmhநா ph³ரமகி³:shmh’த: ।
1610312 சரஶீதிபrhயnhதmh ேயாஜநாநி மஹாiµேந ॥ 161.31।
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1610321 மth³ேத³வயஜநmh Nhயmh rhவேதா ph³ரமே கி³ேர: ।
1610322 தthர மth◌⁴ேய ேவதி³கா shயாth³கா³rhஹபthேயா ऽshய த³ேண ॥ 161.32।
1610331 தthர சாஹவநீயshய ஏவமkh³நீmhshthவகlhபயmh ।
1610332 விநா பthnhயா ந th◌⁴ேயத யjhஞ: திநித³rhஶநாth ॥ 161.33।
1610341 ஶரமாthமேநா ऽஹmh ைவ th³ேவதா⁴ சாகரவmh iµேந ।
1610342 rhவாrhேத⁴ந தத: பthநீ மமா⁴th³யjhஞth³த⁴ேய ॥ 161.34।
1610351 உthதேரண thவஹmh தth³வத³rhேதா⁴ ஜாயா இதி ேத: ।
1610352 காலmh வஸnhதiµthkh’Shடமாjhயேபண நாரத³ ॥ 161.35।
1610361அகlhபயmh ததா² ேசth◌⁴மmh kh³Shமmh சாபி ஶரth³த⁴வி: ।
1610362 ’mh ச phராvh’ஷmh thர ததா³ ப³rhரகlhபயmh ॥ 161.36।
1610371 ச²nhதா³mh ஸphத ைவ தthர ததா³ பத⁴ேயா ऽப⁴வnh ।
1610372 கலாகாShடா²நிேமஷா  ஸthபாthரஶா:shmh’தா: ॥ 161.37।
1610381 ேயா ऽநாதி³ச thவநnhதச shவயmh காேலா ऽப⁴வthததா³ ।
1610382பேபண ேத³வrhேஷ ேயாkhthரmh ச பஶுப³nhத⁴நmh ॥ 161.38।
1610391ஸththவாதி³th³: பாஶா ைநவ தthராப⁴வthபஶு: ।
1610392 தேதா ऽஹமph³ரவmh வாசmh ைவShணவீமஶணீmh ॥ 161.39।
1610401 விைநவ பஶுநா நாயmh யjhஞ: பஸமாphயேத ।
1610402 தேதா மாமவத³th³ேத³வீ ைஸவ நிthயாஶணீ ॥ 161.40।
1610410ஆகாஶவா³வாச
1610411 ெபௗேஷத²ஸூkhேதந sh தmh ஷmh பரmh ॥ 161.41।
1610420 ph³ரேமாவாச
1610421 தேத²thkhthவா shயமாேந ேத³வேத³ேவ ஜநாrhத³ேந ।
1610422 மம ேசாthபாத³ேக ப⁴khthயா ஸூkhேதந ஷshய  ॥ 161.42।
1610431ஸா ச மாமph³ரவீth³ேத³வீ ph³ரமnhமாmh thவmh பஶுmh  ।
1610432 ததா³ விjhஞாய ஷmh ஜநகmh மம சாvhயயmh ॥ 161.43।
1610441 காலபshய பாrhேவ தmh ³ணபாைஶrhநிேவஶிதmh ।
1610442 ப³rhshதி²தமஹmh phெரௗmh ஷmh ஜாதமkh³ரத: ॥ 161.44।
1610451 ஏதshnhநnhதேர தthர தshமாthஸrhவம⁴தி³த³mh ।
1610452 ph³ராமsh iµகா²thதshய ऽப⁴வnhபா³ேவாச thயா: ॥ 161.45।
1610461iµகா²தி³nhth³ரshததா²kh³நிச வஸந: phராணேதா ऽப⁴வth ।
1610462 தி³ஶ: ேராthராthததா² ஶீrhShண:ஸrhவ:shவrhேகா³ ऽப⁴வthததா³ ॥ 161.46।
1610471 மநஸசnhth³ரமா ஜாத:ஸூrhேயா ऽ⁴chசுஷshததா² ।
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1610472அnhதmh ததா² நாேப⁴ph◌⁴யாmh விஶ ஏவ ச ॥ 161.47।
1610481 பth³ph◌⁴யாmh ஶூth³ரச ஸஜாதshததா² ⁴ரஜாயத ।
1610482 ’ஷேயா ேராமேபph◌⁴ய ஓஷth◌⁴ய: ேகஶேதா ऽப⁴வnh ॥ 161.48।
1610491 kh³ராmhயாரNhயாச பஶேவா நேக²ph◌⁴ய:ஸrhவேதா ऽப⁴வnh ।
1610492 kh’கீடபதŋhகா³தி³ பாபshதா²த³ஜாயத ॥ 161.49।
1610501shதா²வரmh ஜŋhக³மmh கிசிth³th³’யாth³’யmh ச கிசந ।
1610502 தshமாthஸrhவம⁴th³ேத³வா மthதசாphயப⁴வnhந: ।
1610503 ஏதshnhநnhதேர ைஸவ விShேrhவாக³ph³ரவீchச மாmh ॥ 161.50।
1610510ஆகாஶவா³வாச
1610511ஸrhவmh ஸmhrhணமப⁴வthsh’Shrhஜாதா தேத²phதா ।
1610512இதா³நீmh ஜுஹுதி⁴ யkh³ெநௗ பாthராணி ச ஸமாநி ச ॥ 161.51।
1610521 விஸrhஜய ததா²பmh phரணீதாmh ச ஶாmhshததா² ।
1610522 ’thவிkh³பmh யjhஞபiµth³ேத³யmh th◌⁴ேயயேமவ ச ॥ 161.52।
1610531shவmh ச ஷmh பாஶாnhஸrhவmh ph³ரமnhவிஸrhஜய ॥ 161.53।
1610540 ph³ரேமாவாச
1610541 தth³வாkhயஸமகாலmh  khரமேஶா யjhஞேயாநிஷு ।
1610542 கா³rhஹபthேய த³kh³ெநௗ ததா²ைசவ மஹாiµேந ॥ 161.54।
1610551 rhவshnhநபி ைசவாkh³ெநௗ khரமேஶா ஜுவதshததா³ ।
1610552 தthர தthர ஜக³th³ேயாநிமiνஸnhதா⁴ய ஷmh ॥ 161.55।
1610561 மnhthரதmh ஶுசி:ஸmhயkh³யjhஞேத³ேவா ஜக³nhமய: ।
1610562 ேலாகநாேதா² விவகrhதா Nhடா³நாmh தthர ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 161.56।
1610571 ஶுkhலபத⁴ேரா விShiΝrhப⁴ேவதா³ஹவநீயேக ।
1610572 யாேமா விShiΝrhத³kh³ேந: பீேதா kh³’ஹபேத: கேவ: ॥ 161.57।
1610581ஸrhவகாலmh ேதஷு விShiΝரேதா ேத³ேஶஷு ஸmhshதி²த: ।
1610582 ந ேதந ரதmh கிசிth³விShiΝநா விவேயாநிநா ॥ 161.58।
1610591 phரணீதாயா: phரணயநmh மnhthைரசாகரவmh தத: ।
1610592 phரணீேதாத³கமphேயதthphரணீேததி நதீ³ ஶுபா⁴ ॥ 161.59।
1610601 vhயஸrhஜயmh phரணீதாmh தாmh மாrhஜயிthவா ைஶரத² ।
1610602 மாrhஜேந khயமாேண  phரணீேதாத³கபி³nhத³வ: ॥ 161.60।
1610611 பதிதாshதthர தீrhதா²நி ஜாதாநி ³ணவnhதி ச ।
1610612ஸஜாதா iµநிஶாrh³ல shநாநாthkhரப²லphரதா³ ॥ 161.61।
1610621 யாலŋhkh’தா ஸrhவகாலmh ேத³வேத³ேவந ஶாrhŋhகி³ ।
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1610622 ேஸாபாநபŋhkhதி:ஸrhேவஷாmh ைவNhடா²ேராஹய ஸா ॥ 161.62।
1610631ஸmhமாrhதா:ஶா யthர பதிதா ⁴தேல ஶுேப⁴ ।
1610632ஶதrhபணமாkh²யாதmh ப³ஹுNhயப²லphரத³mh ॥ 161.63।
1610641ைஶச தrhபிதா:ஸrhேவ ஶதrhபணiµchயேத ।
1610642 பசாchச ஸŋhக³தா தthர ெகௗ³த காரnhதராth ॥ 161.64।
1610651 phரணீதாயாmh மஹா³th³ேத⁴ phரணீதாஸŋhக³ேமா ऽப⁴வth ।
1610652ஶதrhபணேத³ேஶ  தthதீrhத²mh ஶதrhபணmh ॥ 161.65।
1610661 தthைரவ கlhபிேதா ேபா மயா விnhth◌⁴யshய ேசாthதேர ।
1610662விsh’Shேடா ேலாகjhேயா ऽெஸௗ விShேராthஸமாரய: ॥ 161.66।
1610671அயசாப⁴வchch²மாநேயா ऽெஸௗ வேடா ऽப⁴வth ।
1610672 நிthயச காலேபா ऽெஸௗ shமரthkhரNhயத:³ ॥ 161.67।
1610681 மth³ேத³வயஜநmh ேசத³mh த³Nhட³காரNhயiµchயேத ।
1610682ஸmhrhேண  khரெதௗ விShiΝrhமயா ப⁴khthயா phரஸாதி³த: ॥ 161.68।
1610691 ேயா விரா³chயேத ேவேத³ யshமாnhrhதமஜாயத ।
1610692 யshமாchச மம ேசாthபthதிrhயshேயத³mh விkh’தmh ஜக³th ॥ 161.69।
1610701 தமஹmh ேத³வேத³ேவஶமபி⁴வnhth³ய vhயஸrhஜயmh ।
1610702 ேயாஜநாநி சrhவிmhஶnhமth³ேத³வயஜநmh ஶுப⁴mh ॥ 161.70।
1610711 தshமாத³th³யாபி Nhடா³நி ஸnhதி ச thணி நாரத³ ।
1610712 யjhேஞவரshவபாணி விShேrhைவ சkhரபாணிந: ॥ 161.71।
1610721 தத: phரph◌⁴’தி சாkh²யாதmh மth³ேத³வயஜநmh ச தth ।
1610722 தthரshத:² kh’கீடாதி:³ ேஸா ऽphயnhேத iµkhதிபா⁴ஜநmh ॥ 161.72।
1610731 த⁴rhமபீ³ஜmh iµkhதிபீ³ஜmh த³Nhட³காரNhயiµchயேத ।
1610732 விேஶஷாth³ெகௗ³தShேடா ேத³ஶ: Nhயதேமா ऽப⁴வth ॥ 161.73।
1610741 phரணீதாஸŋhக³ேம சாபி ஶதrhபண ஏவ வா ।
1610742shநாநதா³நாதி³ ய:rhயாthஸ க³chேச²thபரமmh பத³mh ॥ 161.74।
1610751shமரணmh பட²நmh வாபி ரவணmh சாபி ப⁴khதித: ।
1610752ஸrhவகாமphரத³mh mhஸாmh ⁴khதிiµkhதிphரத³mh வி:³ ॥ 161.75।
1610761 உப⁴ேயாshதீரேயாshதthர தீrhதா²nhயாஹுrhமநீண: ।
1610762ஷட³ஶீதிஸஹshராணி ேதஷு Nhயmh ேராதி³தmh ॥ 161.76।
1610771 வாராணshயா அபி iµேந ஶதrhபணiµthதமmh ।
1610772 நாேநந ஸth³’ஶmh தீrhத²mh விth³யேத ஸசராசேர ॥ 161.77।
1610781 ph³ரமஹthயாதி³பாபாநாmh shமரத³பி நாஶநmh ।
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1610782 தீrhத²ேமதnhiµேந phேராkhதmh shவrhக³th³வாரmh மதேல ॥ 161.78।
1620010 ph³ரேமாவாச
1620011 மnhதீrhத²தி kh²யாதmh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
1620012ஸrhவகாமphரத³mh nh’mh shமரத³க⁴நாஶநmh ॥ 162.1।
1620021 தshய phரபா⁴வmh வயா ஶ ◌்’iΝShவாவேதா iµேந ।
1620022 ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச ஸŋhக³ேரா ऽ⁴nhத:² ரா ॥ 162.2।
1620031 தthராஜயnhைநவ ஸுரா தா³நவா ஜயிேநா ऽப⁴வnh ।
1620032 பராŋhiµகா:²ஸுரக³:ஸŋhக³ராth³க³தேசதஸ: ॥ 162.3।
1620041 மாமph◌⁴ேயthய ஸshேத ேத³ ேநா ऽப⁴யகாரணmh ।
1620042 தாநஹmh phரthயேவாசmh ைவ க³ŋhகா³mh க³chச²த ஸrhவஶ: ॥ 162.4।
1620051 தthர ைவ ெகௗ³ததீேர shthவா ேத³வmh மேஹவரmh ।
1620052அநபாயநிராயாஸ-ஸஹஜாநnhத³ஸுnhத³ரmh ॥ 162.5।
1620061லphshயேத ஸrhவவி³தா⁴ ஜயேஹrhமேஹவராth ।
1620062 தேத²thkhthவா ஸுரக³:shவnhதி shம மேஹவரmh ॥ 162.6।
1620071 தேபா ऽதphயnhத ேகசிth³ைவ நnh’ச ததா²பேர ।
1620072அshநாபயmhச ேகசிchச ऽஜயmhச ததா²பேர ॥ 162.7।
1620081 தத: phரஸnhேநா ப⁴க³வாஶூலபாணிrhமேஹவர: ।
1620082 ேத³வாநதா²ph³ரவீthShேடா vhயதாmh யத³பீ⁴phதmh ॥ 162.8।
1620091 ேத³வா ஊ:ஸுரபதிmh விஜயாய த³த³shவ ந: ।
1620092 ஷmh பரமலாkh◌⁴யmh ரேணஷு ரத:shதி²தmh ॥ 162.9।
1620101 யth³பா³ஹுப³லமாthய ப⁴வாம:ஸுகி²ேநா வயmh ।
1620102 தேத²thவாச ப⁴க³வாnhேத³வாnhphரதி மேஹவர: ॥ 162.10।
1620111ஆthமநshேதஜஸா கசிnhநிrhத: பரேமSh²நா ।
1620112 மnhநாமாநமthkh³ரmh ேத³வைஸnhயேராக³மmh ॥ 162.11।
1620121 தmh நthவா thத³ஶா:ஸrhேவ ஶிவmh நthவா shவமாலயmh ।
1620122 மnhநா ஸஹ சாph◌⁴ேயthய நrhth³தா⁴ய தshதி²ேர ॥ 162.12।
1620131 th³ேத⁴ shதி²thவா  த³iνைஜrhைத³ேதையச மஹாப³ல: ।
1620132 வி³தா⁴ ஜாதஸnhநth³தா⁴ மnh: ர:shதி²தா: ॥ 162.13।
1620140 ேத³வா ஊ:
1620141ஸாமrhth²யmh தவ பயாம: பசாth³ேயாthshயாமேஹ பைர: ।
1620142 தshமாth³த³rhஶய சாthமாநmh மnhேயா ऽshமாகmh thஸதாmh ॥ 162.14।
1620150 ph³ரேமாவாச
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1620151 தth³ேத³வவசநmh thவா மnhராஹ shமயnhநிவ ॥ 162.15।
1620160 மnhவாச
1620161 ஜநிதா மம ேத³ேவஶ:ஸrhவjhஞ:ஸrhவth³’khphர: ◌⁴ ।
1620162 ய:ஸrhவmh ேவthதி ஸrhேவஷாmh தா⁴மநாம மந:shதி²தmh ॥ 162.16।
1620171ைநவ கசிchச தmh ேவthதி ய:ஸrhவmh ேவthதி ஸrhவதா³ ।
1620172அrhதmh rhதமphேயதth³ேவthதி கrhதா ஜக³nhமய: ॥ 162.17।
1620181 பேரா ऽெஸௗ ப⁴க³வாnhஸாாthததா² தி³vhயnhதக:³ ।
1620182 கshதshய பmh ேயா ேவத³ கshய கrhதா ஜக³nhமய: ॥ 162.18।
1620191 ஏவmhவிதா⁴த³ஹmh ஜாேதா மாmh கத²mh ேவthமrhஹத² ।
1620192அத²வா th³ரShகாமா ைவ ப⁴வnhேதா மாiνபயத ॥ 162.19।
1620200 ph³ரேமாவாச
1620201இthkhthவா த³rhஶயாமாஸ மnh பmh shவகmh மஹth ।
1620202 தாrhதீயசுேஷாth³⁴தmh ப⁴வshய பரேமSh²ந: ॥ 162.20।
1620211 ேதஜஸா ஸmhph◌⁴’தmh பmh யத:ஸrhவmh த³chயேத ।
1620212 ெபௗஷmh ேஷShேவவ அஹŋhகாரச ஜnhஷு ॥ 162.21।
1620221 khேராத:◌⁴ ஸrhவshய ேயா பீ⁴ம உபஸmhஹாரkh’th³ப⁴ேவth ।
1620222 தmh ஶŋhகரphரதிநிதி⁴mh jhவலnhதmh நிஜேதஜஸா ॥ 162.22।
1620231ஸrhவாத⁴த⁴ரmh th³’ShThவா phரேணiµ:ஸrhவேத³வதா: ।
1620232 விthேரஸுrhைத³thயத³iνஜா: kh’தாஜடா:ஸுரா: ॥ 162.23।
1620241 ⁴thவா மnhமேதா²shேத thவmh ேஸநாநீ: phரேபா⁴ ப⁴வ ।
1620242 thவயா த³thதத³mh ராjhயmh மnhேயா ேபா⁴யாமேஹ வயmh ॥ 162.24।
1620251 தshமாthஸrhேவஷு காrhேயஷு ேஜதா thவmh ஜயவrhத⁴ந: ।
1620252 thவnhth³ரshthவmh ச வே ேலாகபாலாshthவேமவ ச ॥ 162.25।
1620261அshமாஸு ஸrhவேத³ேவஷு phரவிஶ thவmh ஜயாய ைவ ।
1620262 மnh: phேராவாச தாnhஸrhவாnhவிநா மthேதா ந கிசந ॥ 162.26।
1620271ஸrhேவShவnhத: phரவிShேடா ऽஹmh ந மாmh ஜாநாதி கசந ।
1620272ஸ ஏவ ப⁴க³வாnhமnhshதேதா ஜாத: ph’த²khph’த²kh ॥ 162.27।
1620281ஸ ஏவ th³ரபீ shயாth³th³ேரா மnh: ஶிேவா ऽப⁴வth ।
1620282shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ ஸrhவmh vhயாphதmh  மnhநா ॥ 162.28।
1620291 தமவாphய ஸுரா:ஸrhேவ ஜயமாச ஸŋhக³ேர ।
1620292 ஜேயா மnhச ெஶௗrhயmh ச ஈஶேதஜ:ஸiµth³ப⁴வmh ॥ 162.29।
1620301 மnhநா ஜயமாphயாத² kh’thவா ைத³thையச ஸŋhக³மmh ।
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1620302 யதா²க³தmh ய:ஸrhேவ மnhநா பரதா: ॥ 162.30।
1620311 யthர ைவ ெகௗ³ததீேர ஶிவமாராth◌⁴ய ேத ஸுரா: ।
1620312 மnhமாrhஜயmh ைசவ மnhதீrhத²mh த³chயேத ॥ 162.31।
1620321 உthபthதிmh ச ததா² மnhேயாrhேயா நர: phரயத:shமேரth ।
1620322 விஜேயா ஜாயேத தshய ந ைகசிthப⁴யேத ॥ 162.32।
1620331 ந மnhதீrhத²ஸth³’ஶmh பாவநmh  மஹாiµேந ।
1620332 யthர ஸாாnhமnhபீ ஸrhவதா³ ஶŋhகர:shதி²த: ।
1620333 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச shமரணmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 162.33।
1630010 ph³ரேமாவாச
1630011ஸாரshவதmh நாம தீrhத²mh ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ।
1630012 ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 163.1।
1630021ஸrhவேராக³phரஶமநmh ஸrhவth³தி⁴phரதா³யகmh ।
1630022 தthேரமmh ஶ ◌்’iΝ vh’thதாnhதmh விshதேரத² நாரத³ ॥ 163.2।
1630031 Shேபாthகடாthrhவபா⁴ேக³ பrhவேதா ேலாகவித: ।
1630032 ஶுph◌⁴ேரா நாம கி³ேரShேடா² ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ॥ 163.3।
1630041 ஶாகlhய இதி விkh²யாேதா iµநி: பரமைநSh²க: ।
1630042 தshஶுph◌⁴ேர Nhயகி³ெரௗ தபshேதேப யiνthதமmh ॥ 163.4।
1630051 தபshயnhதmh th³விஜேரShட²mh ெகௗ³ததீரமாதmh ।
1630052ஸrhேவ ⁴தக³ நிthயmh phரணமnhதி shவnhதி தmh ॥ 163.5।
1630061அkh³நிஶுஷணபரmh ேவதா³th◌⁴யயநதthபரmh ।
1630062 ’க³nhத⁴rhவஸுமந:-ேஸவிேத தthர பrhவேத ॥ 163.6।
1630071 தshnhகி³ெரௗ மஹாNhேய ேத³வth³விஜப⁴யŋhகர: ।
1630072 யjhஞth³ேவ ph³ரமஹnhதா பரஶுrhநாம ராஸ: ॥ 163.7।
1630081 காமபீ விசரதி நாநாபத⁴ேரா வேந ।
1630082ணmh ச ph³ரமேபண கதா³சிth³vhயாkh◌⁴ரபth◌⁴’kh ॥ 163.8।
1630091 கதா³சிth³ேத³வேபண கதா³சிthபஶுபth◌⁴’kh ।
1630092 கதா³சிthphரமதா³ப: கதா³சிnhmh’க³பத: ॥ 163.9।
1630101 கதா³சிth³பா³லேபண ஏவmh சரதி பாபkh’th ।
1630102 யthராshேத ph³ராமே விth³வாஶாகlhேயா iµநிஸthதம: ॥ 163.10।
1630111 தமாயாதி மஹாபாபீ பரஶூ ராஸாத⁴ம: ।
1630112 ஶுசிShமnhதmh th³விஜேரShட²mh பரஶுrhநிthயேமவ ச ॥ 163.11।
1630121 ேநmh ஹnhmh phரvh’thேதா ऽபி ந ஶஶாக ஸ பாபkh’th ।
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1630122ஸ கதா³சிth³th³விஜேரShேடா² ேத³வாநph◌⁴யrhchய யthநத: ॥ 163.12।
1630131 ேபா⁴khகாம: கிலாயாதshதthராயாthபரஶுrhiµேந ।
1630132 ph³ரமபத⁴ேரா ⁴thவா ஶிதி²ல: பேதா ऽப³ ।
1630133 கnhயாமாதா³ய காசிchச ஶாகlhயmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 163.13।
1630140 பரஶுவாச
1630141 ேபா⁴ஜநshயாrhதி²நmh விth³தி⁴ மாmh ச கnhயாமாmh th³விஜ ।
1630142ஆதிth²யகாேல ஸmhphராphதmh kh’தkh’thேயா ऽ மாநத³ ॥ 163.14।
1630151 த ஏவ த⁴nhயா ேலாேக ऽshnhேயஷாமதித²ேயா kh³’ஹாth ।
1630152 rhபி⁴லாஷா நிrhயாnhதி வnhேதா ऽபி mh’தா: பேர ॥ 163.15।
1630161 ேபா⁴ஜேந பவிShேட  ஆthமாrhத²mh கlhபிதmh  யth ।
1630162அதிதி²ph◌⁴யsh ேயா த³th³யாth³த³thதா ேதந வஸுnhத⁴ரா ॥ 163.16।
1630170 ph³ரேமாவாச
1630171 ஏதchch²thவா  ஶாகlhேயா த³தா³thேயவமph³ரவீth ।
1630172ஆஸேந ேசாபேவயாதா²-jhஞாநாthதmh பரஶுmh th³விஜmh ॥ 163.17।
1630181 யதா²nhயாயmh ஜயிthவா ஶாகlhேயா ேபா⁴ஜநmh த³ெதௗ³ ।
1630182ஆேபாஶநmh கேர kh’thவா பரஶுrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 163.18।
1630190 பரஶுவாச
1630191³ராத³ph◌⁴யாக³தmh ராnhதமiνக³chச²nhதி ேத³வதா: ।
1630192 தshmhshth’phேத  th’phதா:shரth’phேத  விபrhயய: ॥ 163.19।
1630201அதிதி²சாபவாதீ³ ச th³வாேவெதௗ விவபா³nhத⁴ெவௗ ।
1630202அபவாதீ³ஹேரthபாபமதிதி:²shவrhக³ஸŋhkhரம: ॥ 163.20।
1630211அph◌⁴யாக³தmh பதி² ராnhதmh ஸாவjhஞmh ேயா ऽபி⁴வீேத ।
1630212 தthேத³வ நயnhதி தshய த⁴rhமயஶ:ய: ॥ 163.21।
1630221 தshமாத³ph◌⁴யாக³த: ராnhேதா யாேச ऽஹmh thவாmh th³விேஜாthதம ।
1630222 தா³shயேஸ யதி³ ேம காமmh தth³ேபா⁴ேய ऽஹmh ந சாnhயதா² ॥ 163.22।
1630230 ph³ரேமாவாச
1630231 த³thதthேயவ ஶாகlhேயா ⁴ŋhேவthேயவாஹ ராஸmh ।
1630232 தத: phேராவாச பரஶுரஹmh ராஸஸthதம: ॥ 163.23।
1630241 நாஹmh th³விஜshதவ rhந vh’th³த: ◌⁴ பத: kh’ஶ: ।
1630242 ப³ஹூநி ேம vhயதீதாநி வrhஷாணி thவாmh phரபயத: ॥ 163.24।
1630251 ஶுShயnhதி மம கா³thராணி kh³Shேம shவlhேபாத³கmh யதா² ।
1630252 தshமாnhேநShேய ஸாiνக³mh thவாmh ப⁴யிShேய th³விேஜாthதம ॥ 163.25।
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1630260 ph³ரேமாவாச
1630261 thவா பரஶுவாkhயmh தchசா²கlhேயா வாkhயமph³ரவீth ॥ 163.26।
1630270 ஶாகlhய உவாச
1630271 ேய மஹாலஸmh⁴தா விjhஞாதஸகலாக³மா: ।
1630272 தthphரதிதமph◌⁴ேயதி ந ஜாthவthர விபrhயயmh ॥ 163.27।
1630281 யேதா²சிதmh  ஸேக² ததா²பி ஶ ◌்’iΝ ேம வச: ।
1630282 நிஹnhமphth³யேதஷு வkhதvhயmh தiµthதைம: ॥ 163.28।
1630291 ph³ராமே ऽஹmh வjhரதiν:ஸrhவேதா ரேகா ஹ: ।
1630292 பாெதௗ³ ர ேம விShiΝ: ஶிேரா ேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ॥ 163.29।
1630301 பா³ஹூ ர வாராஹ: ph’Shட²mh ர rhமராTh ।
1630302’த³யmh ரதாthkh’Shே யŋh³ ரதாnhmh’க:³ ॥ 163.30।
1630311iµக²mh ர வாகீ³ேஶா ேநthேர ர பக:³ ।
1630312 ேராthரmh ர விthேதஶ:ஸrhவேதா ரதாth³ப⁴வ: ।
1630313 நாநாபthshேவகஶரணmh ேத³ேவா நாராயண:shவயmh ॥ 163.31।
1630320 ph³ரேமாவாச
1630321 ஏவiµkhthவா  ஶாகlhேயா நய வா ப⁴ வா ஸுக²mh ।
1630322 மாmh ராேஸnhth³ர பரேஶா thவதா³நீமதnhth³த: ॥ 163.32।
1630331 ராஸshதshய வசநாth³ப⁴ய ஸiµth³யத: ।
1630332 நாshthேயவ ’த³ேய நmh பாபிநாmh ககண: ॥ 163.33।
1630341 த³mhShThராகராலவத³ேநா க³thவா தshயாnhதிகmh ததா³ ।
1630342 ph³ராமணmh தmh நிையவmh பரஶுrhவாkhயமph³ரவீth ॥ 163.34।
1630350 பரஶுவாச
1630351 ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணிmh thவாmh பேய ऽஹmh th³விேஜாthதம ।
1630352ஸஹshரபாத³ஶிரஸmh ஸஹshராகரmh வி⁴mh ॥ 163.35।
1630361ஸrhவ⁴ைதகநிலயmh ச²nhேதா³பmh ஜக³nhமயmh ।
1630362 thவாமth³ய விphர பயா நாshதி ேத rhவகmh வ: ॥ 163.36।
1630371 தshமாthphரஸாத³ேய விphர thவேமவ ஶரணmh ப⁴வ ।
1630372 jhஞாநmh ேத³ மஹா³th³ேத⁴ தீrhத²mh ph³யக⁴நிShkh’திmh ॥ 163.37।
1630381 மஹதாmh த³rhஶநmh ph³ரமஜாயேத ந நிShப²லmh ।
1630382 th³ேவஷாத³jhஞாநேதா வாபி phரஸŋhகா³th³வா phரமாத³த: ॥ 163.38।
1630391அயஸ:shபrhஶஸmhshபrhேஶா khமthவாையவ ஜாயேத ॥ 163.39।
1630400 ph³ரேமாவாச
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1630401 ஏதth³வாkhயmh ஸமாகrhNhய ராேஸந ஸதmh ।
1630402 ஶாகlhய: kh’பயா phராஹ வரதா³ஸா ஸரshவதீ ॥ 163.40।
1630411 தவாசிராth³ைத³thயபேத தத:sh ஜநாrhத³நmh ।
1630412 மேநாரத²ப²லphராphெதௗ நாnhயnhநாராயணshேத: ॥ 163.41।
1630421 கிசித³phயshதி ேலாேக ऽshnhகாரணmh ஶ ◌்’iΝ ராஸ ।
1630422 phரஸnhநா தவ ஸா ேத³வீ மth³வாkhயாchச ப⁴விShயதி ॥ 163.42।
1630430 ph³ரேமாவாச
1630431 தேத²thkhthவா ஸ பரஶுrhக³ŋhகா³mh thைரேலாkhயபாவநீmh ।
1630432shநாthவா ஶுசிrhயதமநா க³ŋhகா³மபி⁴iµக:²shதி²த: ॥ 163.43।
1630441 தthராபயth³தி³vhயபாmh தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநாmh ।
1630442ஸரshவதீmh ஜக³th³தா⁴thmh ஶாகlhயவசேந shதி²தாmh ॥ 163.44।
1630451 ஜக³jhஜாTh³யஹராmh விவ-ஜநநீmh ⁴வேநவmh ।
1630452 தாiµவாச விநீதாthமா பரஶுrhக³தகlhமஷ: ॥ 163.45।
1630460 பரஶுவாச
1630461³: ஶாகlhய இthயாஹ மாகாnhதmh sh விth◌⁴வஜmh ।
1630462 தவ phரஸாதா³thஸா ஶkhதிrhயதா² ேம shயாthததா² ॥ 163.46।
1630470 ph³ரேமாவாச
1630471 ததா²shthவிதி ச ஸா phராஹ பரஶுmh ஸரshவதீ ।
1630472ஸரshவthயா: phரஸாேத³ந பரஶுshதmh ஜநாrhத³நmh ॥ 163.47।
1630481 Shடாவ விவிைத⁴rhவாkhையshததshShேடா ऽப⁴வth³த⁴: ।
1630482 வரmh phராதா³th³ராஸாய kh’பாnh⁴rhஜநாrhத³ந: ॥ 163.48।
1630490 ஜநாrhத³ந உவாச
1630491 யth³யnhமேநாக³தmh ரshதthதthஸrhவmh ப⁴விShயதி ॥ 163.49।
1630500 ph³ரேமாவாச
1630501 ஶாகlhயshய phரஸாேத³ந ெகௗ³தmhயாச phரஸாத³த: ।
1630502ஸரshவthயா: phரஸாேத³ந நரmhஹphரஸாத³த: ॥ 163.50।
1630511 பாபிShேடா² ऽபி ததா³ ர: பரஶுrhதி³வேமயிவாnh ।
1630512ஸrhவதீrhதா²ŋhkh◌⁴பth³மshய phரஸாதா³chசா²rhŋhக³த⁴nhவந: ॥ 163.51।
1630521 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ஸாரshவததி தmh ।
1630522 தthர shநாேநந தா³ேநந விShiΝேலாேக மயேத ॥ 163.52।
1630531 வாkh³ஜைவShணவஶாகlhய-பரஶுphரப⁴வாணி  ।
1630532 ப³ஹூnhய⁴வmhshதீrhதா²நி தshnhைவ ேவதபrhவேத ॥ 163.53।
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1640010 ph³ரேமாவாச
1640011 சிchசிகாதீrhத²thkhதmh ஸrhவேராக³விநாஶநmh ।
1640012ஸrhவசிnhதாphரஹரணmh ஸrhவஶாnhதிகரmh nh’mh ॥ 164.1।
1640021 தshய shவபmh வயா ஶுph◌⁴ேர தshnhநேகா³thதேம ।
1640022 க³ŋhகா³யா உthதேர பாேர யthர ேத³ேவா க³தா³த⁴ர: ॥ 164.2।
1640031 சிchசிக: பராThதthர ேப⁴Nhேடா³ ேயா ऽபி⁴தீ⁴யேத ।
1640032ஸதா³ வஸதி தthைரவ மாmhஸாஶீ ேவதபrhவேத ॥ 164.3।
1640041 நாநாShபப²லாகீrhண:ஸrhவrhஸுைமrhநைக:³ ।
1640042 ேஸவிேத th³விஜiµkh²ையச ெகௗ³தmhயா ேசாபேஶாபி⁴ேத ॥ 164.4।
1640051th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhவ-கிnhநராமரஸŋhேல ।
1640052 தthஸேப நக:³ கசிth³th³விபதா³mh ச சShபதா³mh ॥ 164.5।
1640061 ேராகா³rhதிுthth’ஷாசிnhதா-மரநாmh ந பா⁴ஜநmh ।
1640062 ஏவmh ³nhவிேத ைஶேல நாநாiµநிக³vh’ேத ॥ 164.6।
1640071 rhவேத³ஶாதி⁴ப: கசிthபவமாந இதி த: ।
1640072thரத⁴rhமரத:மாnhேத³வph³ராமணபாலக: ॥ 164.7।
1640081 ப³ேலந மஹதா khத:ஸேராதா⁴ வநmh யெயௗ ।
1640082 ேரேம shthபி⁴rhமேநாjhஞாபி⁴rhnh’thயவாதி³thரைஜ:ஸுைக:² ॥ 164.8।
1640091ஸ ச ஏவmh த⁴iνShபாணிrhmh’க³யாஶீபி⁴rhvh’த: ।
1640092 ஏவmh ph◌⁴ரமnhகதா³சிthஸ ராnhேதா th³மiµபாக³த: ॥ 164.9।
1640101 ெகௗ³ததீரஸmh⁴தmh நாநாபக³ணrhvh’தmh ।
1640102ஆரமாmh kh³’ஹபதிmh த⁴rhமjhஞவ ேஸவிதmh ॥ 164.10।
1640111 தமாthய நக³ேரShட²mh பவமாேநா nh’ேபாthதம: ।
1640112ஸ விராnhேதா ஜநvh’த ஈாmh சkhேர நேகா³thதமmh ॥ 164.11।
1640121 தthராபயth³th³விஜmh sh²லmh th³விiµக²mh ேஶாப⁴நாkh’திmh ।
1640122 சிnhதாவிShடmh ததா² ராnhதmh தமph’chச²nhnh’ேபாthதம: ॥ 164.12।
1640130 ராேஜாவாச
1640131 ேகா ப⁴வாnhth³விiµக:² ப சிnhதாவாநிவ லயேஸ ।
1640132ைநவாthர கசிth³:³கா²rhத: கshமாththவmh :³க²மாக³த: ॥ 164.13।
1640140 ph³ரேமாவாச
1640141 தத: phேராவாச nh’பதிmh பவமாநmh ஶைந: ஶைந: ।
1640142ஸமாவshதமநா: ப சிchசிேகா நி:வஸnhiµஹு: ॥ 164.14।
1640150 சிchசிக உவாச
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1640151 மthேதா ப⁴யmh ந சாnhேயஷாmh மம வாnhேயாபபாதி³தmh ।
1640152 நாநாShபப²லாகீrhணmh iµநிபி: ◌⁴ பேஸவிதmh ॥ 164.15।
1640161 பேயயmh ஶூnhயேமவாth³mh தத: ேஶாசா மாமஹmh ।
1640162 ந லபா⁴ ஸுக²mh கிசிnhந th’phயா கதா³சந ।
1640163 நிth³ராmh phராphேநா ந khவாபி ந விராnhதிmh ந நிrhvh’திmh ॥ 164.16।
1640170 ph³ரேமாவாச
1640171 th³விiµக²shய th³விஜshேயாkhதmh thவா ராஜாதிவிshத: ॥ 164.17।
1640180 ராேஜாவாச
1640181 ேகா ப⁴வாnhகிmh kh’தmh பாபmh கshமாch²nhயச பrhவத: ।
1640182 ஏேகநாshேயந th’phயnhதி phராணிேநா ऽthர நேகா³thதேம ॥ 164.18।
1640191 கிiµதாshயth³வேயந thவmh ந th’phதிiµபயாshய ।
1640192 கிmh வா ேத ³Shkh’தmh phராphதஹ ஜnhமnhயேதா² ரா ॥ 164.19।
1640201 தthஸrhவmh ஶmhஸ ேம ஸthயmh thராshேய thவாmh மஹேதா ப⁴யாth ॥ 164.20।
1640210 ph³ரேமாவாச
1640211 ராஜாநmh தmh th³விஜ: phராஹ நி:வஸnhநத² சிchசிக: ॥ 164.21।
1640220 சிchசிக உவாச
1640221 வேய ऽஹmh thவாmh rhவvh’thதmh பவமாந ஶ ◌்’iΝShவ தth ।
1640222அஹmh th³விஜாதிphரவேரா ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ॥ 164.22।
1640231ேநா விதி³தphராjhஞ: காrhயஹnhதா கphய: ।
1640232 வேத³ ரshததா² ph’Shேட²அnhயத³nhயchச ஜnhஷு ॥ 164.23।
1640241 பரvh’th³th◌⁴யா ஸதா³ :³கீ² மாயயா விவவசக: ।
1640242 kh’தkh◌⁴ந:ஸthயரத: பரநிnhதா³விசண: ॥ 164.24।
1640251thரshவா³th³ேரா த³mhபா⁴சாேரா ऽதிநிrhkh◌⁴’ண: ।
1640252 மநஸா கrhம வாசா தாபயா ஜநாnhப³ஹூnh ॥ 164.25।
1640261அயேமவ விேநாேதா³ ேம ஸதா³ யthபரmhஸநmh ।
1640262 kh³மேப⁴த³mh க³ேchேச²த³mh மrhயாதா³ேப⁴த³நmh ஸதா³ ॥ 164.26।
1640271 கேரா நிrhவிசாேரா ऽஹmh விth³வthேஸவாபராŋhiµக:² ।
1640272 ந மயா ஸth³’ஶ: கசிthபாதகீ ப⁴வநthரேய ॥ 164.27।
1640281 ேதநாஹmh th³விiµேகா² ஜாதshதாபநாth³:³க²பா⁴kh³யஹmh ।
1640282 தshமாth³:³ேக²ந ஸnhதphத: ஶூnhேயா ऽயmh பrhவேதா மம ॥ 164.28।
1640291அnhயchச ஶ ◌்’iΝ ⁴பால வாkhயmh த⁴rhமாrhத²ஸmhதmh ।
1640292 ph³ரமஹthயாஸமmh பாபmh தth³விநா தத³வாphயேத ॥ 164.29।
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1640301thய:ஸŋhக³ரmh க³thவா அத²வாnhயthர ஸŋhக³ராth ।
1640302 பலாயnhதmh nhயshதஶshthரmh விவshதmh ச பராŋhiµக²mh ॥ 164.30।
1640311அவிjhஞாதmh ேசாபவிShடmh பி³ேப⁴தி ச வாதி³நmh ।
1640312 தmh யதி³thேயா ஹnhயாthஸ  shயாth³ph³ரமகா⁴தக: ॥ 164.31।
1640321அதீ⁴தmh விshமரதி யshthவmh கேராதி தேதா²thதமmh ।
1640322அநாத³ரmh ச ³ஷு தமாஹுrhph³ரமகா⁴தகmh ॥ 164.32।
1640331 phரthயே ச phயmh வkhதி பேராே பஷாணி ச ।
1640332அnhயth³th◌⁴’தி³ வசshயnhயthகேராthயnhயthஸைத³வ ய: ॥ 164.33।
1640341³mh ஶபத²mh கrhதா th³ேவShடா ph³ராமணநிnhத³க: ।
1640342th²யா விநீத: பாபாthமா ஸ  shயாth³ph³ரமகா⁴தக: ॥ 164.34।
1640351 ேத³வmh ேவத³மதா²th◌⁴யாthமmh த⁴rhமph³ராமணஸŋhக³திmh ।
1640352 ஏதாnhநிnhத³தி ேயா th³ேவஷாthஸ  shயாth³ph³ரமகா⁴தக: ॥ 164.35।
1640361 ஏவmh ⁴ேதா ऽphயஹmh ராஜnhத³mhபா⁴rhத²mh லjhஜயா ததா² ।
1640362ஸth³vh’thத இவ வrhேத ऽஹmh தshமாth³ராஜnhth³விேஜா ऽப⁴வmh ॥ 164.36।
1640371 ஏவmh ⁴ேதா ऽபி ஸthகrhம கிசிthகrhதாsh thரசிth ।
1640372 ேதநாஹmh கrhம ராஜnhshவத:shமrhதா ரா kh’தmh ॥ 164.37।
1640380 ph³ரேமாவாச
1640381 தchசிchசிகவச: thவா பவமாந:ஸுவிshத: ।
1640382 கrhம ேகந ேத iµkhதிthயாஹ nh’பதிrhth³விஜmh ॥ 164.38।
1640391இதி தshய வச: thவா nh’பதிmh phராஹ பராTh ॥ 164.39।
1640400 சிchசிக உவாச
1640401அshnhேநவ நக³ேரShேட² ெகௗ³தmhயா உthதேர தேட ।
1640402 க³தா³த⁴ரmh நாம தீrhத²mh தthர மாmh நய ஸுvhரத ॥ 164.40।
1640411 தth³தி⁴ தீrhத²mh Nhயதமmh ஸrhவபாபphரஶநmh ।
1640412ஸrhவகாமphரத³mh ேசதி மஹth³பி⁴rhiµநிபி:◌⁴ தmh ॥ 164.41।
1640421 ந ெகௗ³தmhயாshததா² விShேரபரmh khேலஶநாஶநmh ।
1640422ஸrhவபா⁴ேவந தthதீrhத²mh பேயயதி ேம மதி: ॥ 164.42।
1640431 மthkh’ேதந phரயthேநந ைநதchச²khயmh கதா³சந ।
1640432 கத²மாகாŋhதphராphதிrhப⁴ேவth³³Shkh’தகrhமmh ॥ 164.43।
1640441ஸphரயthேநா ऽphயஹmh வீர ந பேய தthஸு³Shகரmh ।
1640442 தshமாthதவ phரஸாதா³chச பேயயmh  க³தா³த⁴ரmh ॥ 164.44।
1640451அவிjhஞாபித:³க²jhஞmh கவலயmh ।
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1640452 யshnhth³’Shேட ப⁴வkhேலஶா ந th³’யnhேத நrhநைர: ॥ 164.45।
1640461 th³’ShThைவவ தmh தி³வmh யாshேய phரஸாதா³thதவ ஸுvhரத ॥ 164.46।
1640470 ph³ரேமாவாச
1640471 ஏவiµkhத:ஸ nh’பதிசிchசிேகந th³விஜnhமநா ।
1640472 த³rhஶயாமாஸ தmh ேத³வmh தாmh ச க³ŋhகா³mh th³விஜnhமேந ॥ 164.47।
1640481 தத:ஸ சிchசிக:shநாthவா க³ŋhகா³mh thைரேலாkhயபாவநீmh ॥ 164.48।
1640490 சிchசிக உவாச
1640491 க³ŋhேக³ ெகௗ³த யாவththவாmh thஜக³thபாவநீmh நர: ।
1640492 ந பயthchயேத தாவதி³ஹாiµthராபி பாதகீ ॥ 164.49।
1640501 தshமாthஸrhவாக³ஸமபி மாiµth³த⁴ர ஸth³வேர ।
1640502ஸmhஸாேர ேத³நாமnhயா ந க³தி: காபி thரசிth ।
1640503 thவாmh விநா விShiΝசரண-ஸேராஹஸiµth³ப⁴ேவ ॥ 164.50।
1640510 ph³ரேமாவாச
1640511இதி ரth³தா⁴விஶுth³தா⁴thமா க³ŋhைக³கஶரே th³விஜ: ।
1640512shநாநmh சkhேர shமரnhநnhதrhக³ŋhேக³ thராயshவ மாதி ॥ 164.51।
1640521 க³தா³த⁴ரmh தேதா நthவா பயthஸு நக³வாஷு ।
1640522 பவமாநாph◌⁴யiνjhஞாதshதைத³வ தி³வமாkhரமth ॥ 164.52।
1640531 பவமாந:shவநக³ரmh phரயெயௗ ஸாiνக³shதத: ।
1640532 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh பாவமாநmh ஸசிchசிகmh ॥ 164.53।
1640541 க³தா³த⁴ரmh ேகாதீrhத²தி ேவத³விேதா³ வி:³ ।
1640542 ேகாேகா³ணmh கrhம kh’தmh தthர ப⁴ேவnhnh’mh ॥ 164.54।
1650010 ph³ரேமாவாச
1650011 ப⁴th³ரதீrhத²தி phேராkhதmh ஸrhவாநிShடநிவாரணmh ।
1650012ஸrhவபாபphரஶமநmh மஹாஶாnhதிphரதா³யகmh ॥ 165.1।
1650021ஆதி³thயshய phயா பா⁴rhயா உஷா thவாShTh பதிvhரதா ।
1650022 சா²யாபி பா⁴rhயா ஸவிshதshயா: thர: ஶைநசர: ॥ 165.2।
1650031 தshய shவஸா விShதி பீ⁴ஷ பாபபிணீ ।
1650032 தாmh கnhயாmh ஸவிதா கshைம த³தா³தி மதிmh த³ேத⁴ ॥ 165.3।
1650041 யshைம யshைம தா³காம:ஸூrhேயா ேலாக³: phர:◌⁴ ।
1650042 தchch²thவா பீ⁴ஷ ேசதி கிmh rhேமா பா⁴rhயயாநயா ।
1650043 ஏவmh  வrhதமாேந ஸா பிதரmh phராஹ :³கி²தா ॥ 165.4।
1650060 விShவாச
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1650061 பா³லாேமவ பிதா யsh த³th³யாthகnhயாmh ஸுபிேண ।
1650062ஸ kh’தாrhேதா² ப⁴ேவlhேலாேக ந ேசth³³Shkh’தவாnhபிதா ॥ 165.6।
1650071 சrhதா²th³வthஸரா³rhth◌⁴வmh யாவnhந த³ஶமாthயய: ।
1650072 தாவth³விவாஹ: கnhயாயா: பிthரா காrhய: phரயthநத: ॥ 165.7।
1650081மேத வி³ேஷ ேந நாய யஶshவிேந ।
1650082 உதா³ராய ஸநாதா²ய கnhயா ேத³யா வராய ைவ ॥ 165.8।
1650091 ஏதchேசத³nhயதா²rhயாthபிதா ஸ நிரயீ ஸதா³ ।
1650092 த⁴rhமshய ஸாத⁴நmh கnhயா வி³ஷாமபி பா⁴shகர ॥ 165.9।
1650101 நரகshேயவ rhகா²mh காேமாபஹதேசதஸாmh ।
1650102 ஏகத: ph’தி²வீ kh’thshநா ஸைஶலவநகாநநா ॥ 165.10।
1650111shவலŋhkh’ேதாபாதி⁴நா ஸுகnhயா ைசகத:shmh’தா ।
1650112 விkhணீேத யச கnhயாமவmh வா கா³mh திலாநபி ॥ 165.11।
1650121 ந தshய ெரௗரவாதி³ph◌⁴ய: கதா³சிnhநிShkh’திrhப⁴ேவth ।
1650122 விவாஹாதிkhரம: காrhேயா ந கnhயாயா: கதா³சந ॥ 165.12।
1650131 தshnhkh’ேத யthபி:shயாthபாபmh தthேகந கth²யேத ।
1650132 யாவlhலjhஜாmh ந ஜாநாதி யாவthkhட³தி பாmhஶுபி:◌⁴ ॥ 165.13।
1650141 தாவthகnhயா phரதா³தvhயா ேநா ேசthபிthேராரேதா⁴க³தி: ।
1650142 பி:shவபmh thர:shயாth³ய: பிதா thர ஏவ ஸ: ॥ 165.14।
1650151ஆthமந:ஸுகி²தாmh ேலாேக ேகா ந rhயாthகேராதி ச ।
1650152 யthகnhயாயாmh பிதா rhயாth³தா³நmh ஜநணmh ॥ 165.15।
1650161 யthkh’தmh தthkh’தmh விth³யாthதாஸு த³thதmh தத³யmh ।
1650162 யth³த³thதmh தாஸு கnhயாஸு ததா³நnhthயாய கlhபேத ॥ 165.16।
1650171 thேரஷு ைசவ ெபௗthேரஷு ேகா ந rhயாthஸுக²mh ரேவ ।
1650172 கேராதி ய: கnhயகாநாmh ஸ ஸmhபth³பா⁴ஜநmh ப⁴ேவth ॥ 165.17।
1650180 ph³ரேமாவாச
1650181 ஏவmh தாmh வாதி³நீmh கnhயாmh விShmh phேராவாச பா⁴shகர: ॥ 165.18।
1650190ஸூrhய உவாச
1650191 கிmh கேரா ந kh³’தி thவாmh கசிth³பீ⁴ஷkh’திmh ।
1650192லmh பmh வேயா விthதmh விth³யாmh vh’thதmh ஸுஶீலதாmh ॥ 165.19।
1650201த:² பயnhதி ஸmhப³nhேத⁴ விவாேஹ shthஷு mhஸு ச ।
1650202அshமாஸு ஸrhவமphயshதி விநா தவ ³ண: ஶுேப⁴ ।
1650203 கிmh கேரா khவ தா³shயா vh’தா² மாmh தி⁴khகேரா கிmh ॥ 165.20।
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1650210 ph³ரேமாவாச
1650211 ஏவiµkhthவா நshதாmh ச விShmh phேராவாச பா⁴shகர: ॥ 165.21।
1650220ஸூrhய உவாச
1650221 யshைம கshைம ச தா³தvhயா thவmh ைவ யth³யiνமnhயேஸ ।
1650222 தீ³யேஸ ऽth³ய மயா விShேட அiνஜாநீ மாmh தத: ॥ 165.22।
1650230 ph³ரேமாவாச
1650231 பிதரmh phராஹ ஸா விShrhப⁴rhதா thரா த⁴நmh ஸுக²mh ।
1650232ஆ பmh ச ஸmhphதிrhஜாயேத phராkhதநாiνக³mh ॥ 165.23।
1650241 யthரா விதmh கrhம phராணிநா ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா ।
1650242 ப²லmh தத³iνேராேத⁴ந phராphயேத ऽபி ப⁴வாnhதேர ॥ 165.24।
1650251shவேதா³ஷ ஏவ தthபிthரா பஹrhதvhய ஆத³ராth ।
1650252 தாth³’ேக³வ ப²லmh  shயாth³யாth³’கா³சதmh ரா ॥ 165.25।
1650261 தshமாthதth³தா³நஸmhப³nhத⁴mh shவவmhஶாiνக³தmh பிதா ।
1650262 கேராதி ேஶஷmh ைத³ேவந யth³பா⁴vhயmh தth³ப⁴விShயதி ॥ 165.26।
1650270 ph³ரேமாவாச
1650271 தchch²thவா ³rhவாkhயmh thவSh: thராய பீ⁴ஷmh।
1650272 விவபாய தாmh phராதா³th³விShmh ேலாகப⁴யŋhகmh ॥ 165.27।
1650281 விவேபா ऽபி தth³வchச பீ⁴ஷே பீ⁴ஷkh’தி: ।
1650282 ஏவmh த:²ஸசரேதா: ஶீலபஸமாநேயா: ॥ 165.28।
1650291 phதி: கதா³சிth³ைவஷmhயmh த³mhபthேயாரப⁴வnhத:² ।
1650292 க³Nhேடா³ நாமாப⁴வththேரா யதிக³Nhட³shதைத²வ ச ॥ 165.29।
1650301 ரkhதா: khேராத⁴நைசவ vhயேயா ³rhiµக² ஏவ ச ।
1650302 ேதph◌⁴ய: கநீயாநப⁴வth³த⁴rhஷே நாம Nhயபா⁴kh ॥ 165.30।
1650311ஸுத:ஸுஶீல:ஸுப⁴க:³ ஶாnhத: ஶுth³த⁴மதி: ஶுசி: ।
1650312ஸ கதா³சிth³யமkh³’ஹmh th³ரShmh மாலமph◌⁴யகா³th ॥ 165.31।
1650321ஸ த³த³rhஶ ப³ஹூஜnhnhshவrhக³shதா²நிவ :³கி²ந: ।
1650322ஸ மாலmh  பphரchச² நthவா த⁴rhமmh ஸநாதநmh ॥ 165.32।
1650330ஹrhஷண உவாச
1650331 க இேம ஸுகி²நshதாத பchயnhேத நரேக ச ேக ॥ 165.33।
1650340 ph³ரேமாவாச
1650341 ஏவmh ph’Shேடா த⁴rhமராஜ:ஸrhவmh phராஹ யதா²rhத²வth ।
1650342 தthகrhமmh க³திmh ஸrhவாமேஶேஷண nhயேவத³யth ॥ 165.34।
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1650350 யம உவாச
1650351 விதshய ந rhவnhதி ேய கதா³சித³திkhரமmh ।
1650352 ந ேத பயnhதி நிரயmh கதா³சித³பி மாநவா: ॥ 165.35।
1650361 ந மாநயnhதி ேய ஶாshthரmh நாசாரmh ந ப³ஹுதாnh ।
1650362 விதாதிkhரமmh rhrhேய ேத நரககா³ந: ॥ 165.36।
1650370 ph³ரேமாவாச
1650371ஸ  thவா த⁴rhமவாkhயmh ஹrhஷண: நரph³ரவீth ॥ 165.37।
1650380ஹrhஷண உவாச
1650381 பிதா thவாShThேரா பீ⁴ஷணச மாதா விShச பீ⁴ஷ ।
1650382 ph◌⁴ராதரச மஹாthமாேநா ேயந ேத ஶாnhத³th³த⁴ய: ॥ 165.38।
1650391ஸுபாச ப⁴விShயnhதி நிrhேதா³ஷா மŋhக³ளphரதா:³ ।
1650392 தnhேம கrhம வத³shவாth³ய தthகrhதாsh ஸுேராthதம ॥ 165.39।
1650401அnhயதா² தாnhந க³chேச²யthkhத: phராஹ த⁴rhமராTh ।
1650402ஹrhஷணmh ஶுth³த⁴³th³தி⁴mh தmh ஹrhஷே ऽ ந ஸmhஶய: ॥ 165.40।
1650411 ப³ஹவ:sh:ஸுதா: ேகசிnhைநவ ேத லதnhதவ: ।
1650412 ஏக ஏவ ஸுத: கசிth³ேயந தth³th◌⁴யேத லmh ॥ 165.41।
1650421லshயாதா⁴ர⁴ேதா ேயா ய: பிthேரா: phயகாரக: ।
1650422 ய: rhவஜாiνth³த⁴ரதி ஸ thரshthவிதேரா க³த:³ ॥ 165.42।
1650431 யshமாththவயாiνபmh ேம phேராkhதmh மாதாமஹ phயmh ।
1650432 தshமாththவmh ெகௗ³தmh க³chச²shநாthவா நியதமாநஸ: ॥ 165.43।
1650441sh விShiΝmh ஜக³th³ேயாநிmh ஶாnhதmh phேதந ேசதஸா ।
1650442ஸ  phேதா யதி³ ப⁴ேவthஸrhவShடmh phரதா³shயதி ॥ 165.44।
1650450 ph³ரேமாவாச
1650451இதி thவா த⁴rhமவாkhயmh ஹrhஷே ெகௗ³தmh யெயௗ ।
1650452 ஶுசிshShடாவ ேத³ேவஶmh ஹmh phேதா ऽப⁴வth³த⁴: ॥ 165.45।
1650461ஹrhஷய தத: phராதா³thலப⁴th³ரmh ததsh ஸ: ।
1650462ஸrhவாப⁴th³ரphரஶமந-rhவகmh ப⁴th³ரமsh ேத ॥ 165.46।
1650471 தth³ப⁴th³ரா phேராchயேத விSh: பிதா ப⁴th³ரshததா²ஸுதா: ।
1650472 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ப⁴th³ரதீrhத²mh த³chயேத ॥ 165.47।
1650481ஸrhவமŋhக³ளத³mh mhஸாmh தthர ப⁴th³ரபதிrhஹ: ।
1650482 தthதீrhத²ேஸவிநாmh mhஸாmh ஸrhவth³தி⁴phரதா³யகmh ।
1650483 மŋhக³ளகநிதி:◌⁴ ஸாாth³ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ॥ 165.48।
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1660010 ph³ரேமாவாச
1660011 பதthதீrhத²மாkh²யாதmh ேராக³kh◌⁴நmh பாபநாஶநmh ।
1660012 தshய ரவணமாthேரண kh’தkh’thேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 166.1।
1660021 ப³⁴வ: கயபshய ஸுதாவவீவெரௗ ।
1660022ஸmhபாதிச ஜடாச ஸmhப⁴ேவதாmh தத³nhவேய ॥ 166.2।
1660031 தாrhயphரஜாபேத: thராவே க³ட³shததா² ।
1660032 தத³nhவேய ஸmh⁴த: ச ஸmhபாதி: பதேகா³thதம: ॥ 166.3।
1660041 ஜடாதி விkh²யாேதா யபர: ேஸாத³ேரா ऽiνஜ: ।
1660042அnhேயாnhயshபrhத⁴யா khதாnhமthெதௗ shவப³ேலந ெதௗ ॥ 166.4।
1660051ஸஜkh³மrhதி³நகரmh நமshகrhmh விஹாய ।
1660052 யாவthஸூrhயshய ஸாphயmh phராphெதௗ ெதௗ விஹேகா³thதெமௗ ॥ 166.5।
1660061 த³kh³த⁴பாெபௗ⁴ ராnhெதௗ பதிெதௗ கி³rhத⁴நி ।
1660062 பா³nhத⁴ெவௗ பதிெதௗ th³’ShThவா நிேசShெடௗ க³தேசதெஸௗ ॥
166.6।
1660071 தாவth³:³கா²பி⁴⁴ேதா ऽஸாவண: phராஹ பா⁴shகரmh ।
1660072 ெதௗ th³’ShThவா thவண:ஸூrhyhऽmhphராேஹத³mh பதிெதௗ ⁴வி ।
1660073ஆவாஸையெதௗ திkh³மாmhேஶா யாவnhைநெதௗ மShயத: ॥ 166.7।
1660080 ph³ரேமாவாச
1660081 தேத²thkhthவா தி³நகேரா வயாமாஸ ெதௗ க²ெகௗ³ ।
1660082 க³ேடா³ ऽபி தேயா: thவா அவshதா²mh ஸஹ விShiΝநா ॥ 166.8।
1660091ஆக³thயாவாஸயாமாஸ ஸுக²mh சkhேர ச நாரத³ ।
1660092ஸrhவ ஏவ ததா³ ஜkh³iµrhக³ŋhகா³mh தாபாபiνthதேய ॥ 166.9।
1660101 ஜடாசாணைசவ ஸmhபாதிrhக³ட³shததா² ।
1660102ஸூrhேயா விShiΝshதthphரயெயௗ தthதீrhத²mh ப³ஹுNhயத³mh ॥ 166.10।
1660111 பதthதீrhத²மாkh²யாதmh விஷkh◌⁴நmh ஸrhவகாமத³mh ।
1660112shவயmh ஸூrhயshததா² விShiΝ:ஸுபrhேணநாேணந ச ॥ 166.11।
1660121ஆஸேத ெகௗ³ததீேர தைத²வ vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ: ।
1660122 thரயாமபி ேத³வாநாmh shதி²ேதshதthதீrhத²iµthதமmh ॥ 166.12।
1660131 தthர shநாthவா ஶுசிrh⁴thவா நமshrhயாthஸுராநிமாnh ।
1660132ஆதி⁴vhயாதி⁴விநிrhiµkhத:ஸ பரmh ெஸௗkh²யமாphiνயாth ॥ 166.13।
1670010 ph³ரேமாவாச
1670011 விphரதீrhத²தி kh²யாதmh ததா² நாராயணmh வி:³ ।
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1670012 தshயாkh²யாநmh phரவயா ஶ ◌்’iΝ விshமயகாரகmh ॥ 167.1।
1670021அnhதrhேவth³யாmh th³விஜ: கசிth³ph³ராமே ேவத³பாரக:³ ।
1670022 தshய thரா மஹாphராjhஞா ³ணபத³யாnhவிதா: ॥ 167.2।
1670031 ேதஷாmh கநீயாnhேயா ph◌⁴ராதா ஶாnhேதா ³ணக³ணrhvh’த: ।
1670032ஆஸnhதி³வ இதி kh²யாத:ஸrhவjhஞாேநா மஹாமதி: ॥ 167.3।
1670041 விவாஹாய பிதா தshைம ஆஸnhதி³வாய யthநவாnh ।
1670042 ஏதshnhநnhதேர ராthெரௗ ஸுphதmh தmh th³விஜthரகmh ॥ 167.4।
1670051அவிShiΝshமரணmh ெஸௗmhய-ஶிரshகமஸமாதmh ।
1670052ஆஸnhதி³வmh khரபா ரா காமபிணீ ॥ 167.5।
1670061 தமாதா³யாக³மchசீ²kh◌⁴ரmh ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ।
1670062கி³ேரthதேர பாேர ப³ஹுph³ராமணேஸவிதmh ॥ 167.6।
1670071 நக³ரmh த⁴rhமநிலயmh லmhயா நிலயேமவ ச ।
1670072 தthர ராஜா ph³’ஹthகீrhதி:ஸrhவthர³nhவித: ॥ 167.7।
1670081 தshயாதேமஸுபி⁴khதmh ।
1670082 நிஶாவஸாேந th³விஜthரkhதா ।
1670083ஸா ரா தthரமாஸஸாத³ ।
1670084 மேநாjhஞபாணி பி³ப⁴rhதி நிthயmh ॥ 167.8।
1670091ஸா காமேபண சரthயேஶஷாmh ।
1670092 மமாmh ேதந ஸமmh th³விேஜந ।
1670093 ேகா³தா³வத³ணதீரபா⁴ேக³ ।
1670094 vh’th³தா⁴kh’திshதmh th³விஜமாஹ பீ⁴மா ॥ 167.9।
1670100 ராshவாச
1670101 ஏஷா  க³ŋhகா³ th³விஜiµkh²ய ஸnhth◌⁴யா ।
1670102 உபாshயதாmh விphரவைர:ஸேமthய ।
1670103 யேதா²சிதmh விphரவராsh காேல ।
1670104 ேநாபாஸேத யthநத ஏவ ஸnhth◌⁴யாmh ॥ 167.10।
1670111 நீசாshத ஏவாபி⁴தா:ஸுேரைஶrh ।
1670112அnhthயாவஸாயிphரவராshத ஏேத ।
1670113அஹmh ஜநிth தவ ேசதி வாchயmh ।
1670114 ேநா ேசதி³தா³நீmh thவiµைப நாஶmh ॥ 167.11।
1670121 மth³வாkhயகrhதா யதி³ th³விேஜnhth³ர ।
1670122ஸுக²mh கShேய தவ யthphயmh ச ।
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1670123 நச ேத³ஶmh நிலயmh ³mhச ।
1670124ஸmhphராபயிShேய நiν ஸthயேமதth ॥ 167.12।
1670130 ph³ரேமாவாச
1670131ஸ phராஹ கா thவmh th³விஜŋhக³ேவா ऽபி ।
1670132 ேஸாவாச தmh ரா காமபா ।
1670133 விவாஸயnhதீ ஶபைத²ரேநைகsh ।
1670134 தmh ph◌⁴ராnhதசிthதmh iµநிராஜthரmh ॥ 167.13।
1670141 கŋhகாநீ நாம ஜக³thphரth³தா⁴ ।
1670142 விphேரா ऽபி தாமாஹ நிேவதி³தmh யth ।
1670143 தேத³வ கrhதாsh ந ஸmhஶேயா ऽthர ।
1670144 யthதthphயmh வch கேரா ைசவ ॥ 167.14।
1670150 ph³ரேமாவாச
1670151 தth³விphரவசநmh thவா ரா காமபிணீ ।
1670152 vh’th³தா⁴ ததா²பி சாrhவŋhகீ³ தி³vhயாலŋhகார⁴ஷ ॥ 167.15।
1670161 th³விஜமாதா³ய ஸrhவthர மthஸுேதா ऽயmh ³கர: ।
1670162 ஏவmh வத³nhதீ ஸrhவthர யாதி வkhதி கேராதி ச ॥ 167.16।
1670171 தmh விphரmh பெஸௗபா⁴kh³ய-வேயாவிth³யாவி⁴தmh ।
1670172 தாmh ச vh’th³தா⁴mh ³ேேபதாமshய மாேததி ேமநிேர ॥ 167.17।
1670181 தthர th³விஜவர: கசிthshவாmh கnhயாmh ⁴ஷnhவிதாmh ।
1670182 ராmh தாmh ரshkh’thய phராதா³thதshைம th³விஜாதேய ॥ 167.18।
1670191ஸா கnhயா தmh பதிmh phராphய kh’தாrhதா²shthயசிnhதயth ।
1670192 ஸ th³விேஜா ऽபி ³ணrhkhதாmh பthநீmh th³’ShThவா ஸு:³கி²த: ॥
167.19।
1670200 th³விஜ உவாச
1670201 மாயmh ப⁴ேயேத³வ ரா பாபபிணீ ।
1670202 கிmh கேரா khவ க³chசா² கshையதthகத²யா வா ॥ 167.20।
1670211 மஹthஸŋhகடமாபnhநmh ரயிShயதி ேகா ऽthர மாmh ।
1670212 பா⁴rhயா மேமயmh கlhயாணீ ³ணபவேயாதா ।
1670213 ஏநாமphயஶுபா⁴கshமாth³ப⁴யிShயதி ரா ॥ 167.21।
1670220 ph³ரேமாவாச
1670221 ஏதshnhநnhதேர தthர பா⁴rhயா ஸா ³ணஶாநீ ।
1670222 vh’th³தா⁴phயதி³ராத⁴rhஷா ஸா க³தா thரசிthததா³ ॥ 167.22।
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1670231 phரரயாவநதா ⁴thவா பா³லா சாபி பதிvhரதா ।
1670232 ப⁴rhதாரmh :³கி²தmh jhஞாthவா பதிmh phராஹ ரஹ: ஶைந: ॥ 167.23।
1670240 பா⁴rhேயாவாச
1670241 கshமாthேத :³க²மாபnhநmh shவாmhshதththவmh வத³shவ ேம ॥ 167.24।
1670250 ph³ரேமாவாச
1670251 ஶைந: phேராவாச தாmh பா⁴rhயாmh யதா²வthrhவவிshதரmh ।
1670252 கிமகth²யmh phேய thேர நாயாmh ச ேயாதி ॥ 167.25।
1670261 ப⁴rhth’வாkhயmh நிஶmhேயத³mh phேராவாச வத³தாmh வரா ॥ 167.26।
1670270 பா⁴rhேயாவாச
1670271அநாthமந:ஸrhவேதா ऽபி ப⁴யமshதி kh³’ேஹShவபி ।
1670272ேதா ப⁴யmh யாthமவதாmh கிmh நrhெகௗ³ததேட ॥ 167.27।
1670281 வஸதாmh விShiΝப⁴khதாநாmh விரkhதாநாmh விேவகிநாmh ।
1670282அthர shநாthவா ஶுசிrh⁴thவா sh ேத³வமநாமயmh ॥ 167.28।
1670290 ph³ரேமாவாச
1670291 ஏததா³கrhNhய க³ŋhகா³யாmh shநாthவா விக³தகlhமஷ: ।
1670292 Shடாவ ெகௗ³ததீேர th³விேஜா நாராயணmh ததா² ॥ 167.29।
1670300 th³விஜ உவாச
1670301 thவமnhதராthமா ஜக³ேதா ऽshய நாத² ।
1670302 thவேமவ கrhதாshய iµnhத³ஹrhதா ।
1670303 thவmh பாலக: பாலயேஸ ந தீ³நmh ।
1670304அநாத²ப³nhேதா⁴ நரmhஹ கshமாth ॥ 167.30।
1670311 thைவதthphராrhத²நmh தshய ஜக³chேசா²கநிவாரண: ।
1670312 நாராயே ऽபி தாmh பாபாmh நிஜகா⁴ந ஸ ராmh ॥ 167.31।
1670321ஸுத³rhஶேநந சkhேரண ஸஹshராேரண பா⁴shவதா ।
1670322 தshைம phராதா³th³வராநிShடாnhphராபயchச ³mh phர: ◌⁴ ॥ 167.32।
1670331 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh விphரmh நாராயணmh வி:³ ।
1670332shநாநதா³ேநந ஜாth³ையrhயthர th◌⁴யதி வாசி²தmh ॥ 167.33।
1680010 ph³ரேமாவாச
1680011 பா⁴iνதீrhத²தி kh²யாதmh thவாShThரmh மாேஹவரmh ததா² ।
1680012 ஐnhth³ரmh யாmhயmh ததா²kh³ேநயmh ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 168.1।
1680021அபி⁴Shத இதி kh²யாேதா ராஜாthphயத³rhஶந: ।
1680022ஹயேமேத⁴ந Nhேயந யShமாரph³த⁴வாnhஸுராnh ॥ 168.2।
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1680031 தthரrhthவிஜ: ேஷாட³ஶ shrhவShடா²thேராக³மா: ।
1680032thேய யஜமாேந  யjhஞ⁴: கத²mh ப⁴ேவth ॥ 168.3।
1680041 ph³ராமேண தீ³ேத ராஜா ⁴வmh தா³shயதி யjhஞியாmh ।
1680042 ⁴பெதௗ தீ³ேத தா³தா ேகா ப⁴ேவthேகா iν யாசேத ॥ 168.4।
1680051 யாchேஞயமகி²லாஶrhம-ஜநநீ பாபபிணீ ।
1680052 ேகநாphயேதா ந காrhையவ thேயண விேஶஷத: ॥ 168.5।
1680061 ஏவmh மாmhஸமாேநஷு ph³ராமேணஷு பரshபரmh ।
1680062 தthர phராஹ மஹாphராjhேஞா வShேடா² த⁴rhமவிthதம: ॥ 168.6।
1680070 வShட² உவாச
1680071 ராjhஞி தீ³ாயமாேண  ஸூrhேயா யாchேயா ⁴வmh phரதி ।
1680072 ேத³ ேம ேத³வ ஸவிதrhயஜநmh ேத³வேதாசிதmh ॥ 168.7।
1680081ைத³வmh thரம ph³ரமnh⁴தநாத² நேமா ऽsh ேத ।
1680082 யாசித:ஸவிதா ராjhஞா ேத³வாநாmh யஜநmh ஶுப⁴mh ॥ 168.8।
1680091 த³தா³thேயவ தேதா ராஜnhphராrhத²ேயஶmh தி³வாகரmh ॥ 168.9।
1680100 ph³ரேமாவாச
1680101 தேத²thkhthவாபி⁴Shேதா ऽபி ேத³வேத³வmh தி³வாகரmh ।
1680102 ரth³த⁴யா phராrhத²யாமாஸ ஹஶாஜாthமகmh ரவிmh ॥ 168.10।
1680110 ராேஜாவாச
1680111 ேத³வாநாmh யஜநmh ேத³ஸவிதshேத நேமா ऽsh ேத ॥ 168.11।
1680120 ph³ரேமாவாச
1680121thரmh ைத³வmh யத:ஸூrhேயா த³thதா ⁴rh⁴பேதshதத: ।
1680122ஸவிதா ேத³வேத³ேவேஶா த³தா³thயph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 168.12।
1680131 ஏவmh கேராதி ேயா யjhஞmh தshய Shrhந காசந ।
1680132 ததா² வாமேக²ஸththேர ph³ராமணrhேவத³பாரைக:³ ॥ 168.13।
1680141 phராரph³ேத⁴ ऽபி⁴Shதா ராjhஞா யthராகா³th³⁴பதிmh ரவி: ।
1680142 ேத³வாநாmh யஜநmh தா³mh பா⁴iνதீrhத²mh த³chயேத ॥ 168.14।
1680151 தmh ேத³வkhரiµthkh’Shடmh ஹயேமத⁴mh ஸுைரrhதmh ।
1680152ைத³thயாச த³iνஜாைசவ ததா²nhேய யjhஞகா⁴தகா: ॥ 168.15।
1680161 ph³ரமேவஷத⁴ரா:ஸrhேவ கா³யnhத:ஸாமகா³இவ ।
1680162 ேத ऽபி தthர மஹாphராjhஞா: phராவிஶnhநநிவாதா: ॥ 168.16।
1680171 சமஸாநி ச பாthராணி ேஸாமmh சஷாலேமவ ச ।
1680172 ேஸாமபாநmh ஹவிshthயாக³mh’thவிேஜா ⁴பதிmh ததா² ॥ 168.17।
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1680181 நிnhத³nhதி நிபnhthயnhேய ஹஸnhthயnhேய ததா²ஸுரா: ।
1680182 ேதஷாmh ேசShடாmh ந ஜாநnhதி விவபmh விநா iµேந ॥ 168.18।
1680191 விவேபா ऽபி பிதரmh phராஹ ைத³thயா இேம இதி ।
1680192 தththரவசநmh thவா thவShடா phராஹ ஸுராநித³mh ॥ 168.19।
1680200 thவShேடாவாச
1680201 kh³’thவா வாத³rhபா⁴mhச phேராயth◌⁴வmh ஸமnhதத: ।
1680202 ேய நிnhத³nhதி மக²mh Nhயmh சமஸmh ேஸாமேமவ ச ॥ 168.20।
1680211 மயா thவபஹதா:ஸrhவ இthkhthவா பசத ॥ 168.21।
1680220 ph³ரேமாவாச
1680221 ததா² சkh:ஸுரக³shthவShடா சாபி ததா²கேராth ।
1680222 ப⁴sh⁴தாshதத:ஸrhேவ காnhதி³ஶீகாshதேதா ऽப⁴வnh ॥ 168.22।
1680231ஹதா மயா மஹாபாபா இthkhthவா வாrhயவாபth ।
1680232 தத:ேஷா ைத³thயா: phராதிShட²nhபிதாshதத: ॥ 168.23।
1680241 யthைரதthphராபth³வா thவShடா ேலாகphரஜாபதி: ।
1680242 thவாShThரmh தீrhத²mh ததா³kh²யாதmh ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 168.24।
1680251 thவShrhவாkhயாchchதாnhைத³thயாnhநிஜகா⁴ந யமshததா³ ।
1680252 காலத³Nhேட³ந சkhேரண காலபாேஶந மnhநா ॥ 168.25।
1680261 யthர ேத நிஹதா ைத³thயாshதthதீrhத²mh யாmhயiµchயேத ।
1680262 யthராப⁴வthkhர: rhே ஹுthவாkh³ெநௗ சாmh’தmh ப³ஹு ॥ 168.26।
1680271 தா⁴ராபி:◌⁴ ஶரமாநாபி⁴ரக²Nhடா³பி⁴rhமஹாth◌⁴வேர ।
1680272 யthராப⁴வth³த⁴vhயவாஹshth’phதshதshய யபி⁴Shத: ॥ 168.27।
1680281அkh³நிதீrhத²mh ததா³kh²யாதமவேமத⁴ப²லphரத³mh ।
1680282இnhth³ேரா மth³பி⁴rhnh’பதிmh phராேஹத³mh வசநmh ஶுப⁴mh ॥ 168.28।
1680291 thவmh ஸmhராTh³ப⁴விதா ராஜnhiνப⁴ேயாரபி ேலாகேயா: ।
1680292ஸகா² மம phேயா நிthயmh ப⁴விதா நாthர ஸmhஶய: ॥ 168.29।
1680301ஸ kh’தாrhேதா² மrhthயேலாக இnhth³ரதீrhேத² ச தrhபணmh ।
1680302rhயாthபிth’mh phthயrhத²mh யமதீrhேத² விேஶஷத: ॥ 168.30।
1680311 மாேஹவரmh  தthதீrhத²mh ேதா ऽபி⁴Shத: ஶிவ: ।
1680312 ப⁴khதிkhேதந விphைரச ஸrhவகrhமவிஶாரைத:³ ॥ 168.31।
1680321ைவதி³ைகrhெலௗகிைகைசவ மnhthைர: jhயmh மேஹவரmh ।
1680322 nh’thையrhகீ³ைதshததா² வாth³ையரmh’ைத: பசஸmhப⁴ைவ: ॥ 168.32।
1680331 உபசாைரச ப³ஹுபி⁴rhத³Nhட³பாதphரத³ண: ।
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1680332⁴ைபrhதீ³ைபச ைநேவth³ைய: Shைபrhக³nhைத: ◌⁴ ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴॥ 168.33।
1680341 ஜயாமாஸ ேத³ேவஶmh விShiΝmh ஶmh⁴mh தி⁴ையகயா ।
1680342 தத: phரஸnhெநௗ ேத³ேவெஶௗ வராnhத³த³ேராஜஸா ॥ 168.34।
1680351அபி⁴Shேத நேரnhth³ராய ⁴khதிiµkhதீ உேப⁴ அபி ।
1680352 மாஹாthmhயமshய தீrhத²shய ததா² த³த³thதமmh ॥ 168.35।
1680361 தத:phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ைஶவmh ைவShணவiµchயேத ।
1680362 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவகாமphரத³mh வி:³ ॥ 168.36।
1680371இமாநி ஸrhவதீrhதா²நி shமேரத³பி பேட²த வா ।
1680372 விiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ய: ஶிவவிShiΝரmh vhரேஜth ॥ 168.37।
1680381 பா⁴iνதீrhேத² விேஶேஷண shநாநmh ஸrhவாrhத²th³தி⁴த³mh ।
1680382 தthர தீrhேத² மஹாNhயmh தீrhதா²நாmh ஶதமthர  ॥ 168.38।
1690010 ph³ரேமாவாச
1690011 பி⁴lhலதீrhத²தி kh²யாதmh ேராக³kh◌⁴நmh பாபநாஶநmh ।
1690012 மஹாேத³வபதா³mhேபா⁴ஜ-க³ப⁴khதிphரதா³யகmh ॥ 169.1।
1690021 தthராphேயவmhவிதா⁴mh Nhயாmh கதா²mh ஶ ◌்’iΝ மஹாமேத ।
1690022 க³ŋhகா³யா த³ேண தீேர கி³ேரthதேர தேட ॥ 169.2।
1690031ஆதி³ேகஶ இதி kh²யாத ’பி:◌⁴ பத: ।
1690032 மஹாேத³ேவா ŋhக³பீ ஸதா³shேத ஸrhவகாமத:³ ॥ 169.3।
1690041nh⁴th³வீப இதி kh²யாேதா iµநி: பரமதா⁴rhக: ।
1690042 தshய ph◌⁴ராதா ேவத³இதி ஸ சாபி பரேமா ’: ॥ 169.4।
1690051 தமாதி³ேகஶmh ைவ ேத³வmh thராmh thேலாசநmh ।
1690052 நிthயmh ஜயேத ப⁴khthயா phராphேத மth◌⁴யnhதி³ேந ரெவௗ ॥ 169.5।
1690061 பி⁴ாடநாய ேவேதா³ ऽபி யாதி kh³ராமmh விசண: ।
1690062 யாேத தshnhth³விஜவேர vhயாத: ◌⁴ பரமதா⁴rhக: ॥ 169.6।
1690071 தshnhகி³வேர Nhேய mh’க³யாmh யாதி நிthயஶ: ।
1690072அthவா விவிதா⁴nhேத³ஶாnhmh’கா³nhஹthவா யதா²ஸுக²mh ॥ 169.7।
1690081iµேக² kh³’thவா பாநீயமபி⁴ேஷகாய ஶூந: ।
1690082 nhயshய மாmhஸmh த⁴iνShேகாThயாmh ராnhேதா vhயாத: ◌⁴ ஶிவmh phர⁴mh ॥
169.8।
1690091ஆதி³ேகஶmh ஸமாக³thய nhயshய மாmhஸmh தேதா ப³: ।
1690092 க³ŋhகா³mh க³thவா iµேக² வா kh³’thவாக³thய தmh ஶிவmh ॥ 169.9।
1690101 யshய கshயாபி பththராணி கேரதா³ய ப⁴khதித: ।
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1690102அபேரண ச மாmhஸாநி ைநேவth³யாrhத²mh ச தnhமநா: ॥ 169.10।
1690111ஆதி³ேகஶmh ஸமாக³thய ேவேத³நாrhசிதேமாஜஸா ।
1690112 பாேத³நாஹthய தாmh ஜாmh iµகா²நீேதந வா ॥ 169.11।
1690121shநாபயிthவா ஶிவmh ேத³வமrhசயிthவா  பththரைக: ।
1690122 கlhபயிthவா  தnhமாmhஸmh ஶிேவா ேம phயதாதி ॥ 169.12।
1690131ைநவ கிசிthஸ ஜாநாதி ஶிவப⁴khதிmh விநா ஶுபா⁴mh ।
1690132 தேதா யாதி shவகmh shதா²நmh மாmhேஸந  யதா²க³தmh ॥ 169.13।
1690141 கேராthேயதாth³’கா³க³thயாக³thய phரthயஹேமவ ஸ: ।
1690142 ததா²பீஶshேதாஷாshய விசிthரா வரshதி²தி: ॥ 169.14।
1690151 யாவnhநாயாthயெஸௗ பி⁴lhல: ஶிவshதாவnhந ெஸௗkh²யபா⁴kh ।
1690152 ப⁴khதாiνகmhபிதாmh ஶmhேபா⁴rhமாநாதீதாmh  ேவthதி க: ॥ 169.15।
1690161ஸmhஜயthயாதி³ேகஶiµமயா phரthயஹmh ஶிவmh ।
1690162 ஏவmh ப³ஹுதிேத² காேல யாேத ேவத³ேகாப ஹ ॥ 169.16।
1690171 ஜாmh மnhthரவதீmh சிthராmh ஶிவப⁴khதிஸமnhவிதாmh ।
1690172 ேகா iν விth◌⁴வmhஸேத பாேபா மthத:ஸ வத⁴மாphiνயாth ॥ 169.17।
1690181³ேத³வth³விஜshவா-th³ேரா வth◌⁴ேயா iµேநரபி ।
1690182ஸrhவshயாபி வதா⁴rhேஹா ऽெஸௗ ஶிவshய th³ேராஹkh’nhநர: ॥ 169.18।
1690191 ஏவmh நிசிthய ேமதா⁴வீ ேவத:³nhேதா⁴shததா²iνஜ: ।
1690192 கshேயயmh பாபேசShடா shயாthபாபிShட²shய ³ராthமந: ॥ 169.19।
1690201 Shைபrhவnhயப⁴ைவrhதி³vhைய: கnhைத³rhலப²ல: ஶுைப: ◌⁴ ।
1690202 kh’தாmh ஜாmh ஸ விth◌⁴வshய யnhயாmh ஜாmh கேராதி ய: ॥ 169.20।
1690211 மாmhேஸந தபththைரச ஸ ச வth◌⁴ேயா ப⁴ேவnhமம ।
1690212 ஏவmh ஸசிnhthய ேமதா⁴வீ ேகா³பயிthவா தiνmh ததா³ ॥ 169.21।
1690221 தmh பேயயமஹmh பாபmh ஜாகrhதாரவேர ।
1690222 ஏதshnhநnhதேர phராயாth³vhயாேதா⁴ ேத³வmh யதா² ரா ॥ 169.22।
1690231 நிthயவthஜயnhதmh தமாதி³ேகஶshததா³ph³ரவீth ॥ 169.23।
1690240ஆதி³ேகஶ உவாச
1690241 ேபா⁴ ேபா⁴ vhயாத⁴ மஹா³th³ேத⁴ ராnhேதா ऽதி ந: ந: ।
1690242 சிராய கத²மாயாதshthவாmh விநா தாத :³கி²த: ।
1690243 ந விnhதா³ ஸுக²mh கிசிthஸமாவ thரக ॥ 169.24।
1690250 ph³ரேமாவாச
1690251 தேமவmhவாதி³நmh ேத³வmh ேவத:³ thவா விேலாkhய  ।
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1690252 ேகாப விshமயாவிShேடா ந ச கிசி³வாச ஹ ॥ 169.25।
1690261 vhயாத⁴ச நிthயவthஜாmh kh’thவா shவப⁴வநmh யெயௗ ।
1690262 ேவத³ச பிேதா ⁴thவா ஆக³thேயஶiµவாச ஹ ॥ 169.26।
1690270 ேவத³ உவாச
1690271அயmh vhயாத:◌⁴ பாபரத: khயாjhஞாநவிவrhத: ।
1690272 phராணிmhஸாரத: khேரா நிrhத³ய:ஸrhவஜnhஷு ॥ 169.27।
1690281நஜாதிரகிசிjhjhேஞா ³khரமவிவrhத: ।
1690282ஸதா³iνசிதகா சாநிrhதாகி²லேகா³க³ண: ॥ 169.28।
1690291 தshயாthமாநmh த³rhஶிதவாnhந மாmh கிசந வய ।
1690292 ஜாmh மnhthரவிதா⁴ேநந கேராஶ யதvhரத: ॥ 169.29।
1690301 thவேத³கஶரே நிthயmh பா⁴rhயாthரவிவrhத: ।
1690302 vhயாேதா⁴ மாmhேஸந ³Shேடந ஜாmh தவ கேராthயெஸௗ ॥ 169.30।
1690311 தshய phரஸnhேநா ப⁴க³வாnhந மேமதி மஹாth³⁴தmh ।
1690312 ஶாshதிமshய கShயா பி⁴lhலshய யபகாண: ॥ 169.31।
1690321 mh’ேதா:³ ேகாऽபி ப⁴ேவthphத: ேகாऽபி தth³வth³³ராthமந: ।
1690322 தshமாத³ஹmh rhth◌⁴நி ஶிலாmh பாதேயயமஸmhஶயmh ॥ 169.32।
1690330 ph³ரேமாவாச
1690331இthkhதவதி ைவ ேவேத³ விஹshேயேஶா ऽph³ரவீதி³த³mh ॥ 169.33।
1690340ஆதி³ேகஶ உவாச
1690341 வ: phரதீshவ பசாnhேம ஶிலாmh பாதய rhத⁴நி ॥ 169.34।
1690350 ph³ரேமாவாச
1690351 தேத²thkhthவா ஸ ேவேதா³ ऽபி ஶிலாmh ஸnhthயjhய பா³ஹுநா ।
1690352 உபஸmh’thய தmh ேகாபmh வ: கேராthவாச ஹ ॥ 169.35।
1690361 தத: phராத:ஸமாக³thய kh’thவா shநாநாதி³கrhம ச ।
1690362 ேவேதா³ ऽபி நிthயவthஜாmh rhவnhபயதி மshதேக ॥ 169.36।
1690371ŋhக³shய ஸvhரmh பீ⁴மாmh தா⁴ராmh ச தி⁴ரphதாmh ।
1690372 ேவத:³ஸ விshேதா ⁴thவா கித³mh ŋhக³rhத⁴நி ॥ 169.37।
1690381 மேஹாthபாேதா ப⁴ேவthகshய ஸூசேயதி³thயசிnhதயth ।
1690382 mh’th³பி⁴ச ேகா³மேயநாபி ைஶshதmh கா³ŋhக³வாபி: ◌⁴ ॥ 169.38।
1690391 phராலயிthவா தாmh ஜாmh kh’தவாnhநிthயவthததா³ ।
1690392 ஏதshnhநnhதேர phராயாth³vhயாேதா⁴ விக³தகlhமஷ: ॥ 169.39।
1690401rhதா⁴நmh vhரணஸmhkhதmh ஸரkhதmh ŋhக³மshதேக ।
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1690402 ஶŋhகரshயாதி³ேகஶshய த³th³’ேஶ ऽnhதrhக³தshததா³ ॥ 169.40।
1690411 th³’ShThைவவ கித³mh சிthரthkhthவா நிஶிைத: ஶைர: ।
1690412ஆthமாநmh ேப⁴த³யாமாஸ ஶததா⁴ ச ஸஹshரதா⁴ ॥ 169.41।
1690421shவாேநா ைவkh’தmh th³’ShThவா க:ேமேதாthதமாஶய: ।
1690422iµஹுrhநிநிnhத³ சாthமாநmh மயி வthய⁴தி³த³mh ॥ 169.42।
1690431 கShடமாபதிதmh கீth³’க³ேஹா ³rhவிதி⁴ைவஶஸாth ।
1690432 தthகrhம தshய ஸmhவீய மஹாேத³ேவா ऽதிவிshத: ।
1690433 தத: phேராவாச ப⁴க³வாnhேவத³mh ேவத³விதா³mh வரmh ॥ 169.43।
1690440ஆதி³ேகஶ உவாச
1690441 பய vhயாத⁴mh மஹா³th³ேத⁴ ப⁴khதmh பா⁴ேவந ஸmhதmh ।
1690442 thவmh  mh’th³பி:◌⁴ ைஶrhவாrhபி⁴rhrhதா⁴நmh shph’Shடவாந ॥ 169.44।
1690451அேநந ஸஹஸா ph³ரமnhமமாthமாபி நிேவதி³த: ।
1690452 ப⁴khதி: phேரமாத²வா ஶkhதிrhவிசாேரா யthர விth³யேத ।
1690453 தshமாத³shைம வராnhதா³shேய பசாthph◌⁴யmh th³விேஜாthதம ॥ 169.45।
1690460 ph³ரேமாவாச
1690461 வேரண chச²nhத³யாமாஸ vhயாத⁴mh ேத³ேவா மேஹவர: ।
1690462 vhயாத: ◌⁴ phேராவாச ேத³ேவஶmh நிrhமாlhயmh தவ யth³ப⁴ேவth ॥ 169.46।
1690471 தத³shமாகmh ப⁴ேவnhநாத² மnhநாmhநா தீrhத²iµchயதாmh ।
1690472ஸrhவkhரப²லmh தீrhத²mh shமரேத³வ ஜாயதாmh ॥ 169.47।
1690480 ph³ரேமாவாச
1690481 தேத²thவாச ேத³ேவஶshததshதthதீrhத²iµthதமmh ।
1690482 பி⁴lhலதீrhத²mh ஸமshதாக⁴-ஸŋhக⁴விchேச²த³காரணmh ॥ 169.48।
1690491மஹாேத³வசரண-மஹாப⁴khதிவிதா⁴யகmh ।
1690492அப⁴வthshநாநதா³நாth³ையrh⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ।
1690493 ேவத³shயாபி வராnhphராதா³chசி²ேவா நாநாவிதா⁴nhப³ஹூnh ॥ 169.49।
1700010 ph³ரேமாவாச
1700011 சுshதீrhத²தி kh²யாதmh பெஸௗபா⁴kh³யதா³யகmh ।
1700012 யthர ேயாேக³வேரா ேத³ேவா ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ॥ 170.1।
1700021 ரmh ெபௗ⁴வநமாkh²யாதmh கி³rhth◌⁴nhயபி⁴தீ⁴யேத ।
1700022 யthராெஸௗ ெபௗ⁴வேநா ராஜா thரத⁴rhமபராயண: ॥ 170.2।
1700031 தshnhரவேர கசிth³ph³ராமே vh’th³த⁴ெகௗஶிக: ।
1700032 தththேரா ெகௗ³தம இதி kh²யாேதா ேவத³வி³thதம: ॥ 170.3।
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1700041 தshய மாrhமேநாேதா³ஷாth³விபேதா ऽப⁴வth³th³விஜ: ।
1700042ஸகா² தshய வணிkhகசிnhமணிNhட³ல உchயேத ॥ 170.4।
1700051 ேதந ஸkh²யmh th³விஜshயாth³விஷமmh th³விஜைவயேயா: ।
1700052மth³த³th³ரேயாrhநிthயmh பரshபரைதே: ॥ 170.5।
1700061 கதா³சிth³ெகௗ³தேமா ைவயmh விthேதஶmh மணிNhட³லmh ।
1700062 phராேஹத³mh வசநmh phthயா ரஹ:shதி²thவா ந: ந: ॥ 170.6।
1700070 ெகௗ³தம உவாச
1700071 க³chசா²ேமா த⁴நமாதா³mh பrhவதாiνத³தீ⁴நபி ।
1700072 ெயௗவநmh தth³vh’தா² jhேஞயmh விநா ெஸௗkh²யாiνlhயத: ।
1700073 த⁴நmh விநா தthகத²mh shயாத³ேஹா தி⁴ŋhநிrhத⁴நmh நரmh ॥ 170.7।
1700080 ph³ரேமாவாச
1700081Nhட³ேலா th³விஜமாேஹத³mh மthபிthேராபாrhதmh த⁴நmh ।
1700082 ப³வshதி கிmh த⁴ேநநாth³ய கShேய th³விஜஸthதம ।
1700083 th³விஜ: நவாேசத³mh மணிNhட³லேமாஜஸா ॥ 170.8।
1700090 ெகௗ³தம உவாச
1700091 த⁴rhமாrhத²jhஞாநகாமாநாmh ேகா iν th’phத: phரஶshயேத ।
1700092 உthகrhஷphராphதிேரைவஷாmh ஸேக² லாkh◌⁴யா ஶmh ॥ 170.9।
1700101shேவைநவ vhயவஸாேயந த⁴nhயா வnhதி ஜnhதவ: ।
1700102 பரத³thதாrhத²ஸnhShடா: கShடவிந ஏவ ேத ॥ 170.10।
1700111ஸ thர: ஶshயேத ேலாேக பிth’பி⁴சாபி⁴நnhth³யேத ।
1700112 ய:ைபthrhயமபி⁴phேஸத ந வாசாபி  Nhட³ல ॥ 170.11।
1700121shவபா³ஹுப³லமாthய ேயா ऽrhதா²நrhஜயேத ஸுத: ।
1700122 ஸ kh’தாrhேதா² ப⁴ேவlhேலாேக ைபthrhயmh விthதmh ந  shph’ேஶth ॥
170.12।
1700131shவயமாrhjhய ஸுேதா விthதmh பிthேர தா³shயதி ப³nhத⁴ேவ ।
1700132 தmh  thரmh விஜாநீயாதி³தேரா ேயாநிகீடக: ॥ 170.13।
1700140 ph³ரேமாவாச
1700141 ஏதchch²thவா  தth³வாkhயmh ph³ராமணshயாபி⁴லாண: ।
1700142 தேத²தி மthவா தth³வாkhயmh ரthநாnhயாதா³ய ஸthவர: ॥ 170.14।
1700151ஆthமகீயாநி விthதாநி ெகௗ³தமாய nhயேவத³யth ।
1700152 த⁴ேநைநேதந ேத³ஶாmhச பph◌⁴ரmhய யதா²ஸுக²mh ॥ 170.15।
1700161 த⁴நாnhயாதா³ய விthதாநி நேரShயாமேஹ kh³’ஹmh ।
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1700162ஸthயேமவ வணிkh³வkhதி ஸ  விphர: phரதாரக: ॥ 170.16।
1700171 பாபாthமா பாபசிthதmh ச ந ³ேபா³த⁴ வணிkh³th³விஜmh ।
1700172 ெதௗ பரshபரமாமnhthrhய மாதாபிthேராரஜாநேதா: ॥ 170.17।
1700181 ேத³ஶாth³ேத³ஶாnhதரmh யாெதௗ த⁴நாrhத²mh ெதௗ வணிkh³th³விெஜௗ ।
1700182 வணிkh³க⁴shதshதி²தmh விthதmh ph³ராமே ஹrhchச²தி ॥ 170.18।
1700190 ph³ராமண உவாச
1700191 ேயந ேகநாphபாேயந தth³த⁴நmh  ஸமாஹேர ।
1700192அேஹா ph’தி²vhயாmh ரmhயாணி நக³ராணி ஸஹshரஶ: ॥ 170.19।
1700201இShடphரதா³thrhய: காமshய ேத³வதா இவ ேயாத: ।
1700202 மேநாஹராshதthர தthர ஸnhதி கிmh khயேத மயா ॥ 170.20।
1700211 த⁴நமா’thய யthேநந ேயாth³ph◌⁴ேயா யதி³ தீ³யேத ।
1700212 ⁴jhயnhேத தாshதேதா நிthயmh ஸப²லmh விதmh  தth ॥ 170.21।
1700221 nh’thயகீ³தரேதா நிthயmh பNhயshthபி⁴ரலŋhkh’த: ।
1700222 ேபா⁴ேய கத²mh  தth³விthதmh ைவயாnhமth³த⁴shதமாக³தmh ॥ 170.22।
1700230 ph³ரேமாவாச
1700231 ஏவmh சிnhதயமாேநா ऽெஸௗ ெகௗ³தம: phரஹஸnhநிவ ।
1700232 மணிNhட³லமாேஹத³மத⁴rhமாேத³வ ஜnhதவ: ॥ 170.23।
1700241 vh’th³தி⁴mh ஸுக²மபீ⁴Shடாநி phராphiνவnhதி ந ஸmhஶய: ।
1700242 த⁴rhShடா:² phராணிேநா ேலாேக th³’யnhேத :³க²பா⁴கி³ந: ॥ 170.24।
1700251 தshமாth³த⁴rhேமண கிmh ேதந :³ைக²கப²லேஹநா ॥ 170.25।
1700260 ph³ரேமாவாச
1700261 ேநthவாச தேதா ைவய:ஸுக²mh த⁴rhேம phரதிSh²தmh ।
1700262 பாேப :³க²mh ப⁴யmh ேஶாேகா தா³th³rhயmh khேலஶ ஏவ ச ।
1700263 யேதா த⁴rhமshதேதா iµkhதி:shவத⁴rhம: கிmh விநயதி ॥ 170.26।
1700270 ph³ரேமாவாச
1700271 ஏவmh விவத³ேதாshதthர ஸmhபராயshதேயார⁴th ।
1700272 யshய போ ப⁴ேவjhjhயாயாnhஸ பராrhத²மவாphiνயாth ॥ 170.27।
1700281 ph’chசா²வ: கshய phராப³lhயmh த⁴rhே வாphயத⁴rhண: ।
1700282 ேவதா³th ெலௗகிகmh jhேயShட²mh ேலாேக த⁴rhமாthஸுக²mh ப⁴ேவth ॥
170.28।
1700291 ஏவmh விவத³மாெநௗ தாச:ஸகலாஜநாnh ।
1700292 த⁴rhமshய வாphயத⁴rhமshய phராப³lhயமநேயாrh⁴வி ॥ 170.29।
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1700301 தth³வத³nh யதா²vh’thதேமவசேராஜஸா ।
1700302 ஏவmh தthேராசிேர ேகசிth³ேய த⁴rhேமiνவrhதிந: ॥ 170.30।
1700311ைதrh:³க²மiν⁴யேத பாபிShடா:²ஸுகி²ேநா ஜநா: ।
1700312ஸmhபராேய த⁴நmh ஸrhவmh தmh விphேர nhயேவத³யth ॥ 170.31।
1700321 மணிமாnhத⁴rhமவிchch²ேரShட:² நrhத⁴rhமmh phரஶmhஸதி ।
1700322 மணிமnhதmh th³விஜ: phராஹ கிmh த⁴rhமமiνஶmhஸ ।
1700320 ph³ரேமாவாச
1700323 தேத²தி ேசthயாஹ ைவேயா ph³ராமண: நரph³ரவீth ॥ 170.32।
1700330 ph³ராமண உவாச
1700331தmh மயா த⁴நmh ைவய நிrhலjhஜ: கிmh iν பா⁴ஷேஸ ।
1700332 மையவ விேதா த⁴rhேமா யேத²Shடசரthமநா ॥ 170.33।
1700340 ph³ரேமாவாச
1700341 தth³ph³ராமணவச: thவா ைவய:ஸshத ஊசிவாnh ॥ 170.34।
1700350ைவய உவாச
1700351 லாகா இவ தா⁴nhேயஷு thதிகா இவ பஷு ।
1700352 தைத²வ தாnhஸேக² மnhேய ேயஷாmh த⁴rhேமா ந விth³யேத ॥ 170.35।
1700361 சrhmh ஷாrhதா²நாmh த⁴rhம: phரத²ம உchயேத ।
1700362 பசாத³rhத²ச காமச ஸ த⁴rhேமா மயி திShட²தி ।
1700363 கத²mh ph³ேஷ th³விஜேரShட² மயா விதthயத:³ ॥ 170.36।
1700370 ph³ரேமாவாச
1700371 th³விேஜா ைவயmh ந: phராஹ ஹshதாph◌⁴யாmh ஜாயதாmh பண: ।
1700372 தேத²தி மnhயேத ைவயshெதௗ க³thவா நச: ॥ 170.37।
1700381 rhவவlhெலௗகிகாnhக³thவா தthயph³ரவீth³th³விஜ: ।
1700382 கெரௗ சி²ththவா தத: phராஹ கத²mh த⁴rhமmh  மnhயேஸ ।
1700383ஆphேதா ph³ராமேணைநவmh ைவேயா வசநமph³ரவீth ॥ 170.38।
1700390ைவய உவாச
1700391 த⁴rhமேமவ பரmh மnhேய phராண: கNhட²க³ைதரபி ।
1700392 மாதா பிதா ஸு’th³ப³nh⁴rhத⁴rhம ஏவ ஶmh ॥ 170.39।
1700400 ph³ரேமாவாச
1700401 ஏவmh விவத³மாெநௗ தாவrhத²வாnhph³ராமே ऽப⁴வth ।
1700402 விiµkhேதா ைவயகshதthர பா³ஹுph◌⁴யாmh ச த⁴ேநந ச ॥ 170.40।
1700411 ஏவmh ph◌⁴ரமnhெதௗ ஸmhphராphெதௗ க³ŋhகா³mh ேயாேக³வரmh ஹmh ।
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1700412 யth³’chச²யா iµநிேரShட²த²shதாச: ந: ॥ 170.41।
1700421ைவேயா க³ŋhகா³mh  ேயாேக³ஶmh த⁴rhமேமவ phரஶmhஸதி ।
1700422அதிேகாபாth³th³விேஜா ைவயமாபnhநரph³ரவீth ॥ 170.42।
1700430 ph³ராமண உவாச
1700431 க³தmh த⁴நmh கெரௗ சி²nhநாவவஶிShேடா ऽஸுபி⁴rhப⁴வாnh ।
1700432 thவமnhயதா² யதி³ ph³ஷ ஆஹShேய ऽநா ஶிர: ॥ 170.43।
1700440 ph³ரேமாவாச
1700441 விஹshய நராேஹத³mh ைவேயா ெகௗ³தமமஜஸா ॥ 170.44।
1700450ைவய உவாச
1700451 த⁴rhமேமவ பரmh மnhேய யேத²chச² ததா² ।
1700452 ph³ராமmhச ³nhேத³வாnhேவதா³nhத⁴rhமmh ஜநாrhத³நmh ॥ 170.45।
1700461 யsh நிnhத³யேத பாேபா நாெஸௗ shph’ேயா ऽத² பாபkh’th ।
1700462 உேபணீேயா ³rhvh’thத: பாபாthமா த⁴rhம³ஷக: ॥ 170.46।
1700470 ph³ரேமாவாச
1700471 தத: phராஹ ஸ ேகாேபந த⁴rhமmh யth³யiνஶmhஸ ।
1700472ஆவேயா: phராணேயாரthர பண:shயாதி³தி ைவ iµேந ॥ 170.47।
1700481 ஏவiµkhேத ெகௗ³தேமந தேத²thயாஹ வணிkhததா³ ।
1700482 நரphசெபௗ⁴ ேலாகாmhlhேலாகாshதேதா²சிேர ॥ 170.48।
1700491 ேயாேக³வரshய ரேதா ெகௗ³தmhயா த³ேண தேட ।
1700492 தmh நிபாthய விஶmh விphரசுthபாThய சாph³ரவீth ॥ 170.49।
1700500 விphர உவாச
1700501 க³ேதா ऽமாmh த³ஶாmh ைவய நிthயmh த⁴rhமphரஶmhஸயா ।
1700502 க³தmh த⁴நmh க³தmh சுேச²தி³ெதௗ கரபlhலெவௗ ।
1700503 ph’Shேடா ऽ thர க³chசா² ைமவmh ph³யா: கதா²nhதேர ॥ 170.50।
1700510 ph³ரேமாவாச
1700511 தshnhphரயாேத ைவேயா ऽெஸௗ சிnhதயாமாஸ ேசத ।
1700512ஹா கShடmh ேம கிமப⁴வth³த⁴rhைமகமநேஸா ஹேர ॥ 170.51।
1700521ஸ Nhட³ேலா வணிேரShேடா² நிrhத⁴ேநா க³தபா³ஹுக: ।
1700522 க³தேநthர: ஶுசmh phராphேதா த⁴rhமேமவாiνஸmhshமரnh ॥ 170.52।
1700531 ஏவmh ப³ஹுவிதா⁴mh சிnhதாmh rhவnhநாshேத மதேல ।
1700532 நிேசShேடா ऽத² நிthஸாஹ: பதித: ேஶாகஸாக³ேர ॥ 170.53।
1700541 தி³நாவஸாேந ஶrhவrhயாiµதி³ேத சnhth³ரமNhட³ேல ।
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1700542 ஏகாத³யாmh ஶுkhலபே தthராயாதி விபீ⁴ஷண: ॥ 170.54।
1700551ஸ  ேயாேக³வரmh ேத³வmh ஜயிthவா யதா²விதி⁴ ।
1700552shநாthவா  ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh ஸthேரா ராைஸrhvh’த: ॥ 170.55।
1700561 விபீ⁴ஷணshய  ஸுேதா விபீ⁴ஷண இவாபர: ।
1700562ைவபீ⁴ஷணிதி kh²யாதshதமபய³வாச ஹ ॥ 170.56।
1700571ைவயshய வசநmh thவா யதா²vh’thதmh ஸ த⁴rhமவிth ।
1700572 பிthேர நிேவத³யாமாஸ லŋhேகஶாய மஹாthமேந ।
1700573ஸ  லŋhேகவர: phராஹ thரmh phthயா ³கரmh ॥ 170.57।
1700580 விபீ⁴ஷண உவாச
1700581மாnhராேமா மம ³shதshய மாnhய:ஸகா² மம ।
1700582ஹiνமாநிதி விkh²யாதshேதநாநீேதா கி³rhமஹாnh ॥ 170.58।
1700591 ரா காrhயாnhதேர phராphேத ஸrhெவௗஷth◌⁴யாரேயா ऽசல: ।
1700592 ஜாேத காrhேய தமாதா³ய மவnhதமதா²க³மth ॥ 170.59।
1700601 விஶlhயகரணீ ேசதி mh’தஸவநீதி ச ।
1700602 ததா³நீய மஹா³th³தீ⁴ ராமாயாkhShடகrhமேண ॥ 170.60।
1700611 நிேவத³யிthவா தthஸாth◌⁴யmh தshnhvh’thேத ஸமாக³த: ।
1700612 நrhகி³mh ஸமாதா³ய ஆக³chச²th³ேத³வபrhவதmh ॥ 170.61।
1700621 தாமாநீயாshய ’த³ேய நிேவஶய ஹmh shமரnh ।
1700622 தத: phராphshயthயயmh ஸrhவமேபதiµதா³ரதீ: ◌⁴ ॥ 170.62।
1700631 க³chச²தshதshய ேவேக³ந விஶlhயகரணீ ந: ।
1700632அபதth³ெகௗ³ததீேர யthர ேயாேக³வேரா ஹ: ॥ 170.63।
1700640ைவபீ⁴ஷணிவாச
1700641 தாேமாஷதீ⁴mh மம பிதrhத³rhஶயாஶு விலmhப³ மா ।
1700642 பராrhதிஶமநாத³nhயchch²ேரேயா ந ⁴வநthரேய ॥ 170.64।
1700650 ph³ரேமாவாச
1700651 விபீ⁴ஷணshதேத²thkhthவா தாmh thரshயாphயத³rhஶயth ।
1700652இேஷ thேவthயshய vh’shய ஶாகா²mh சிchேச²த³ தthஸுத: ।
1700653ைவயshய சாபி ைவ phthயா ஸnhத: பரேத ரதா: ॥ 170.65।
1700660 விபீ⁴ஷண உவாச
1700661 யthராபதnhநேக³ சாshnhஸ vh’sh phரதாபவாnh ।
1700662 தshய ஶாகா²mh ஸமாதா³ய ’த³ேய ऽshய நிேவஶய ।
1700663 தthshph’Shடமாthர ஏவாெஸௗ shவகmh பமவாphiνயாth ॥ 170.66।
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1700670 ph³ரேமாவாச
1700671 ஏதchch²thவா பிrhவாkhயmh ைவபீ⁴ஷணிதா³ரதீ: ◌⁴ ।
1700672 ததா² சகார ைவ ஸmhயkhகாShட²க²Nhட³mh nhயேவஶயth ॥ 170.67।
1700681’த³ேய ஸ  ைவேயா ऽபி ஸசு:ஸகேரா ऽப⁴வth ।
1700682 மணிமnhthெரௗஷதீ⁴நாmh  வீrhயmh ேகா ऽபி ந ³th◌⁴யேத ॥ 170.68।
1700691 தேத³வ காShட²மாதா³ய த⁴rhமேமவாiνஸmhshமரnh ।
1700692shநாthவா  ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh ததா² ேயாேக³வரmh ஹmh ॥ 170.69।
1700701 நமshkh’thவா நரகா³thகாShட²க²Nhேட³ந ைவயக: ।
1700702 பph◌⁴ரமnhnh’பரmh மஹாரதி தmh ॥ 170.70।
1700711 மஹாராஜ இதி kh²யாதshதthர ராஜா மஹாப³ல: ।
1700712 தshய நாshதி ஸுத: கசிththகா நShடேலாசநா ॥ 170.71।
1700721ைஸவ தshய ஸுதா thரshதshயாபி vhரதth³’ஶmh ।
1700722 ேத³ேவா வா தா³நேவா வாபி ph³ராமண:thேயா ப⁴ேவth ॥ 170.72।
1700731ைவேயா வா ஶூth³ரேயாநிrhவா ஸ³ே நிrh³ே ऽபி வா ।
1700732 தshைம ேத³யா இயmh th ேயா ேநthேர ஆஹShயதி ॥ 170.73।
1700741 ராjhேயந ஸஹ ேத³ேயயதி ராஜா யேகா⁴ஷயth ।
1700742அஹrhநிஶமெஸௗ ைவய: thவா ேகா⁴ஷமதா²ph³ரவீth ॥ 170.74।
1700750ைவய உவாச
1700751அஹmh ேநthேர ஆஹShேய ராஜthrhயா அஸmhஶயmh ॥ 170.75।
1700760 ph³ரேமாவாச
1700761 தmh ைவயmh தரஸாதா³ய மஹாராjhேஞ nhயேவத³யth ।
1700762 தthகாShட²shபrhஶமாthேரண ஸேநthரா⁴nhnh’பாthமஜா ॥ 170.76।
1700771 தத:ஸவிshமேயா ராஜா ேகா ப⁴வாநிதி சாph³ரவீth ।
1700772ைவேயா ராjhேஞ யதா²vh’thதmh nhயேவத³யத³ேஶஷத: ॥ 170.77।
1700780ைவய உவாச
1700781 ph³ராமநாmh phரஸாேத³ந த⁴rhமshய தபஸshததா² ।
1700782 தா³நphரபா⁴வாth³யjhைஞச விவிைத⁴rh⁴த³ண: ।
1700783 தி³vhெயௗஷதி⁴phரபா⁴ேவந மம ஸாமrhth²யth³’ஶmh ॥ 170.78।
1700790 ph³ரேமாவாச
1700791 ஏதth³ைவயவச: thவா விshேதா ऽ⁴nhமபதி: ॥ 170.79।
1700800 ராேஜாவாச
1700801அேஹா மஹாiνபா⁴ேவா ऽயmh phராேயா vh’nhதா³ரேகா ப⁴ேவth ।
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1700802அnhயைத²தாth³’க³nhயshய ஸாமrhth²யmh th³’யேத கத²mh ।
1700803 தshமாத³shைம  தாmh கnhயாmh phரதா³shேய ராjhயrhவிகாmh ॥ 170.80।
1700810 ph³ரேமாவாச
1700811இதி ஸŋhகlhphய மந கnhயாmh ராjhயmh ச த³thதவாnh ।
1700812 விஹாராrhத²mh க³த:shைவரmh பரmh ேக²த³iµபாக³த: ॥ 170.81।
1700821 ந thேரண விநா ராjhயmh ந thேரண விநா ஸுக²mh ।
1700822 தேமவ ஸததmh விphரmh சிnhதயnhைவயநnhத³ந: ॥ 170.82।
1700831 ஏதேத³வ ஸுஜாதாநாmh லணmh ⁴வி ேத³நாmh ।
1700832 kh’பாrhth³ரmh யnhமேநா நிthயmh ேதஷாமphயேதஷு  ॥ 170.83।
1700841 மஹாnh’ேபா வநmh phராயாthஸ ராஜா மணிNhட³ல: ।
1700842 தshஶாஸதி ராjhயmh  கதா³சிth³ெகௗ³தமmh th³விஜmh ॥ 170.84।
1700851’தshவmh th³தைக: பாைபரபயnhமணிNhட³ல: ।
1700852 தமாதா³ய th³விஜmh thரmh ஜயாமாஸ த⁴rhமவிth ॥ 170.85।
1700861 த⁴rhமாmh  phரபா⁴வmh தmh தshைம ஸrhவmh nhயேவத³யth ।
1700862shநாபயாமாஸ க³ŋhகா³யாmh தmh ஸrhவாக⁴நிvh’thதேய ॥ 170.86।
1700871 ேதந விphேரண ஸrhைவshைத:shவகீையrhேகா³thரைஜrhvh’த: ।
1700872ைவைய:shவேத³ஶஸmh⁴ைதrhph³ராமணshய  பா³nhத⁴ைவ: ॥ 170.87।
1700881 vh’th³த⁴ெகௗஶிகiµkh²ையச தshnhேயாேக³வராnhதிேக ।
1700882 யjhஞாநிShThவா ஸுராnhjhய தத:shவrhக³iµேபயிவாnh ॥ 170.88।
1700891 தத: phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh mh’தஸவநmh வி:³ ।
1700892 சுshதீrhத²mh ஸேயாேக³ஶmh shமரத³பி Nhயத³mh ।
1700893 மந:phரஸாத³ஜநநmh ஸrhவ³rhபா⁴வநாஶநmh ॥ 170.89।
1710010 ph³ரேமாவாச
1710011 உrhவஶீதீrhத²மாkh²யாதமவேமத⁴ப²லphரத³mh ।
1710012shநாநதா³நமஹாேத³வ-வாஸுேத³வாrhசநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 171.1।
1710021 மேஹவேரா யthர ேத³ேவா யthர ஶாrhŋhக³த⁴ேரா ஹ: ।
1710022 phரமதிrhநாம ராஜாthஸாrhவெபௗ⁴ம: phரதாபவாnh ॥ 171.2।
1710031 thவா ஜகா³மாஶு இnhth³ரேலாகmh ஸுைரrhvh’தmh ।
1710032 தthராபயthஸுரபதிmh மth³பி: ◌⁴ ஸஹ நாரத³ ॥ 171.3।
1710041 ஜஹாேஸnhth³ரmh பாஶஹshதmh phரமதி:thயrhஷப: ◌⁴ ।
1710042 தmh ஹஸnhதமதா²லய ஹ: phரமதிமph³ரவீth ॥ 171.4।
1710050இnhth³ர உவாச
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1710051 ேத³வாலேய மஹா³th³ேத⁴ மth³பி: ◌⁴ kh³ைதரலmh ।
1710052 தி³ேஶா thவா தி³வmh phராphத: khடா³mh மயா ஸஹ ॥ 171.5।
1710060 ph³ரேமாவாச
1710061ஸகஷாயmh ஹவேசா நிஶmhய phரமதிrhnh’ப: ।
1710062 தேத²thவாச ேத³ேவnhth³ரmh நிShkh’திmh காmh  மnhயேஸ ।
1710063 தchch²thவா phரமேதrhவாkhயmh ஸுரராNhnh’பமph³ரவீth ॥ 171.6।
1710070இnhth³ர உவாச
1710071 உrhவேயவ பே ऽshமாகmh phராphயா யா நிகி²லrhமைக:² ॥ 171.7।
1710080 ph³ரேமாவாச
1710081 ஏதchch²thேவnhth³ரவசநmh phரமதி: phராஹ க³rhவித: ।
1710082 உrhவஶீmh நிShkh’திmh மnhேய thவmh ராஜnhகிmh iν மnhயேஸ ॥ 171.8।
1710091 யth³ph³ரவீ ஸுேரஶாந தnhமnhேய ऽஹmh ஶதkhரேதா ।
1710092 phராேஹnhth³ரmh phரமதிshதth³வnhநிShkh’thைய த³ணmh கரmh ।
1710093ஸவrhம ஸஶரmh த⁴rhmhயmh ேத³ தீ³vhயாமேஹ வயmh ॥ 171.9।
1710100 ph³ரேமாவாச
1710101 தாேவவmh ஸmhவித³mh kh’thவா ேத³வநாேயாபதshத²: ।
1710102 phரமதிrhதவாmhshதthர உrhவஶீmh ைத³வதshthயmh ।
1710103 தாmh thவா phரமதி: phராஹ ஸmhரmhபா⁴thதmh ஶதkhரmh ॥ 171.10।
1710110 phரமதிவாச
1710111 நிShkh’thைய நரnhயnhேம பசாth³தீ³vhேய thவயா விேபா⁴ ॥ 171.11।
1710120இnhth³ர உவாச
1710121 ேத³வேயாkh³யமேதா² வjhரmh ைஜthரmh ஸரத²iµthதமmh ।
1710122 தீ³vhேய ऽஹmh ேதந nh’பேத கேரphயவிசாரயnh ॥ 171.12।
1710130 ph³ரேமாவாச
1710131ஸ kh³’thவா ததா³ பாஶாநnhயாmhச மணி⁴தாnh ।
1710132தthயph³ரவீchச²khரmh phரமதி: phரஹஸmhshததா³ ॥ 171.13।
1710141 ஏதshnhநnhதேர phராயாத³jhஞshதthர நாரத³ ।
1710142 விவாவஸுதி kh²யாேதா க³nhத⁴rhவாmh மேஹவர: ॥ 171.14।
1710150 விவாவஸுவாச
1710151 க³nhத⁴rhவவிth³யயா ராஜmhshதயா தீ³vhயாமேஹ thவயா ।
1710152 தேத²thkhthவா ஸ nh’பதிrhதthயph³ரவீthததா³ ॥ 171.15।
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1710161 ெதௗ thவா nh’பதிrhெமௗrhkh²யாth³ேத³ேவnhth³ரmh phராஹ கமலmh ॥
171.16।
1710170 phரமதிவாச
1710171 ரேண வா ேத³வேந வாபி ந thவmh ேஜதா கத²சந ।
1710172 மேஹnhth³ர ஸததmh தshமாத³shமதா³ராத⁴ேகா ப⁴வ ।
1710173 வத³ ேகந phரகாேரண ஜாதா ேத³ேவnhth³ரதா தவ ॥ 171.17।
1710180 ph³ரேமாவாச
1710181 ததா² phராேஹாrhவஶீmh க³rhவாth³க³chச² கrhமக ப⁴வ ।
1710182 உrhவஶீ phராஹ ேத³ேவஷு யதா² வrhேத ததா² thவயி ।
1710183 வrhேதய ஸrhவபா⁴ேவந ந மாmh தி⁴khகrhமrhஹ ॥ 171.18।
1710190 ph³ரேமாவாச
1710191 ததshதாmh phரமதி: phராஹ thவாth³’ய:ஸnhதி சாகா: ।
1710192 thவmh கிmh விலjhஜேஸ ப⁴th³ேர க³chச² கrhமக ப⁴வ ॥ 171.19।
1710201 ஏதchch²thவா nh’ேபேkhதmh க³nhத⁴rhவாதி⁴பதிshததா³ ।
1710202 சிthரேஸந இதி kh²யாத:ஸுேதா விவாவேஸாrhப³ ॥ 171.20।
1710210 சிthரேஸந உவாச
1710211 தீ³vhேய ऽஹmh ைவ thவயா ராஜnhஸrhேவேநந ⁴பேத ।
1710212 ராjhேயந விேதநாபி மதீ³ேயந தவாபி ச ॥ 171.21।
1710220 ph³ரேமாவாச
1710221 தேத²thkhthவா நெபௗ⁴ சிthரேஸநnh’ேபாthதெமௗ ।
1710222 தீ³vhேயதாமபி⁴ஸmhரph³ெதௗ⁴ சிthரேஸேநா ऽஜயthததா³ ॥ 171.22।
1710231 கா³nhத⁴rhைவshதmh மஹாபாைஶrhப³ப³nhத⁴ nh’பதிmh ததா³ ।
1710232 சிthரேஸேநா ऽஜயthஸrhவiµrhவஶீiµkh²யத: பண: ॥ 171.23।
1710241 ராjhயmh ேகாஶmh ப³லmh ைசவ யத³nhயth³வஸு கிசந ।
1710242 சிthரேஸநshய தjhஜாதmh யதா³thphரமேதrhத⁴நmh ॥ 171.24।
1710251 தshய thேரா பா³ல ஏவ ேராத⁴ஸiµவாச ஹ ।
1710252ைவவாthரmh மஹாphராjhஞmh ம⁴chச²nhத³ஸேமாஜஸா ॥ 171.25।
1710260 phரமதிthர உவாச
1710261 கிmh ேம பிthரா kh’தmh பாபmh khவ வா ப³th³ேதா⁴ மஹாமதி: ।
1710262 கத²ேமShயதி shவmh shதா²நmh கத²mh பாைஶrhவிேமாயேத ॥ 171.26।
1710270 ph³ரேமாவாச
1710271ஸுமேதrhவசநmh thவா th◌⁴யாthவா ஸ iµநிஸthதம: ।
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1710272 ம⁴chச²nhதா³ ஜகா³ேத³த³mh phரமேதrhவrhதநmh ததா³ ॥ 171.27।
1710280 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
1710281 ேத³வேலாேக தவ பிதா ப³th³த⁴ ஆshேத மஹாமேத ।
1710282ைகதைவrhப³ஹுேதா³ைஷச ph◌⁴ரShடராjhேயா ப³⁴வ ஹ ॥ 171.28।
1710291 ேயா யாதி ைகதவஸபா⁴mh ஸ சாபி khேலஶபா⁴kh³ப⁴ேவth ।
1710292 th³தமth³யாஷாதீ³நி vhயஸநாநி nh’பாthமஜ ॥ 171.29।
1710301 பாபிநாேமவ ஜாயnhேத ஸதா³ பாபாthமகாநி  ।
1710302 ஏைககமphயநrhதா²ய பாபாய நரகாய ச ॥ 171.30।
1710311 யாநாஸநாபி⁴லாபாth³ைய: kh’ைத:ைகதவவrhதிபி:◌⁴ ।
1710312நா: க⁴தா: கிmh ந: கிதேவா ஜந: ॥ 171.31।
1710321 கிதவshய  யா ஜாயா தphயேத நிthயேமவ ஸா ।
1710322ஸ சாபி கிதவ: பாேபா ேயாதmh வீய தphயேத ॥ 171.32।
1710331 தாmh th³’ShThவா விக³தாநnhேதா³ நிthயmh வத³தி பாபkh’th ।
1710332அேஹா ஸmhஸாரசkhேர ऽshnhமயா lhேயா ந பாதகீ ॥ 171.33।
1710341 ந கிசித³பி யshயாshேத ேலாேக விஷயஜmh ஸுக²mh ।
1710342 ேலாகth³வேய ऽபி ந ஸுகீ² கிதவ: ேகாऽபி th³’யேத ॥ 171.34।
1710351 விபா⁴தி ச ததா² நிthயmh லjhஜயா த³kh³த⁴மாநஸ: ।
1710352 க³தத⁴rhேமா நிராநnhேதா³ kh³ரshதக³rhவshததா²டதி ॥ 171.35।
1710361அைகதவீ ச யா vh’thதி:ஸா phரஶshதா th³விஜnhமநாmh ।
1710362 kh’ேகா³ரயவாணிjhயமபி rhயாnhந ைகதவmh ॥ 171.36।
1710371 யsh ைகதவvh’ththயா  த⁴நமாஹrhchச²தி ।
1710372 த⁴rhமாrhத²காமாபி⁴ஜைந:ஸ விiµchேயத ெபௗஷாth ॥ 171.37।
1710381 ேவேத³ ऽபி ³தmh கrhம தவ பிthரா ததா³th³’தmh ।
1710382 தshமாthகிmh rhமேஹ வthஸ ய³khதmh ேத விதீ⁴யேத ॥ 171.38।
1710391 விதா⁴th’விதmh மாrhக³mh ேகா iν வாthேயதி பNh³த: ॥ 171.39।
1710400 ph³ரேமாவாச
1710401 ஏதthேராத⁴ேஸா வாkhயmh thவா ஸுமதிரph³ரவீth ॥ 171.40।
1710410ஸுமதிவாச
1710411 கிmh kh’thவா phரமதிshதாத: நா ராjhயமவாphiνயாth ॥ 171.41।
1710420 ph³ரேமாவாச
1710421 நrhth◌⁴யாthவா ம⁴chச²nhதா:³ஸுமதிmh ேசத³மph³ரவீth ॥ 171.42।
1710430 ம⁴chச²nhதா³ உவாச
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1710431 ெகௗ³தmh யா வthஸ thவmh தthர ஜய ஶŋhகரmh ।
1710432அதி³திmh வணmh விShiΝmh தத: பாஶாth³விேமாயேத ॥ 171.43।
1710440 ph³ரேமாவாச
1710441 தேத²thkhthவா ஜகா³மாஶு க³ŋhகா³mh நthவா ஜநாrhத³நmh ।
1710442 ஜயாமாஸ ஶmh⁴mh ச தபshேதேப யதvhரத: ॥ 171.44।
1710451ஸஹshரேமகmh வrhஷாmh ப³th³த⁴mh பிதரமாthமந: ।
1710452 ேமாசயாமாஸ ேத³ேவph◌⁴ய: நா ராjhயமவாப ஸ: ॥ 171.45।
1710461 ஶிேவஶாph◌⁴யாmh iµkhதபாேஶா ராjhயmh phராப ஸுதாthshவகாth ।
1710462அவாphய விth³யாmh கா³nhத⁴rhவீmh phயசாchச²தkhரேதா: ॥ 171.46।
1710471 ஶாmhப⁴வmh ைவShணவmh ைசவ உrhவஶீதீrhத²ேமவ ச ।
1710472 தத:phரph◌⁴’தி தthதீrhத²mh ைகதவmh ேசதி விதmh ॥ 171.47।
1710481 ஶிவவிShiΝஸnhமா-phரஸாதா³தா³phயேத ந கிmh ।
1710482 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ப³ஹுNhயப²லphரத³mh ।
1710483 பாபபாஶவிேமாmh  ஸrhவ³rhக³திநாஶநmh ॥ 171.48।
1720010 ph³ரேமாவாச
1720011ஸாiµth³ரmh தீrhத²மாkh²யாதmh ஸrhவதீrhத²ப²லphரத³mh ।
1720012 தshய shவபmh வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ தnhமநா: ॥ 172.1।
1720021 விsh’Shடா ெகௗ³தேமநாெஸௗ க³ŋhகா³ பாபphரஶநீ ।
1720022 ேலாகாநாiµபகாராrhத²mh phராயாthrhவாrhணவmh phரதி ॥ 172.2।
1720031ஆக³chச²nhதீ ேத³வநதீ³ கமNhட³th◌⁴’தா மயா ।
1720032 ஶிரஸா ச th◌⁴’தா ேத³வீ ஶmh⁴நா பரமாthமநா ॥ 172.3।
1720041 விShiΝபாதா³thphரஸூதாmh தாmh ph³ராமேணந மஹாthமநா ।
1720042ஆநீதாmh மrhthயப⁴வநmh shமரத³க⁴நாஶநீmh ॥ 172.4।
1720051³ேராrh³தமாmh nh⁴rhth³’ShThவா kh’thயமசிnhதயth ।
1720052 யா வnhth³யா ஜக³தாஶா ph³ரேமஶாth³ையrhநமshkh’தா ॥ 172.5।
1720061 தாமஹmh phரதிக³chேச²யmh ேநா ேசthshயாth³த⁴rhம³ஷணmh ।
1720062ஆக³chச²nhதmh மஹாthமாநmh ேயா ேமாஹாnhேநாபதிShட²ேத ॥ 172.6।
1720071 ந தshய ேகாऽபி thராதாshதி பாபிேநா ேலாகேயாrhth³வேயா: ।
1720072 ஏவmh விmh’ய ரthேநேஶா rhதிமாnhவிநயாnhவித: ।
1720073 kh’தாஜேடா க³ŋhகா³மாேஹத³mh ஸதாmhபதி: ॥ 172.7।
1720080nh⁴வாச
1720081 ரஸாதலக³தmh வா ph’தி²vhயாmh யnhநப⁴shதேல ।
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1720082 தnhமாேமவாthர விஶ நாஹmh வயா கிசந ॥ 172.8।
1720091 மயி ரthநாநி பீஷmh பrhவதா ராஸாஸுரா: ।
1720092 ஏதாநphயகி²லாநnhயாnhபீ⁴மாnhஸnhதா⁴ரயாmhயஹmh ॥ 172.9।
1720101 மமாnhத: கமலாkhேதா விShiΝ:shவபிதி நிthயதா³ ।
1720102 மமாஶkhயmh ந கிமபி விth³யேத ஸசராசேர ॥ 172.10।
1720111 மஹthயph◌⁴யாக³ேத rhயாthphரththதா²நmh ந ேயா மதா³th ।
1720112ஸ த⁴rhமாதி³பph◌⁴ரShேடா நிரயmh  ஸமாphiνயாth ॥ 172.11।
1720121 ந தாnhேம பி³ph◌⁴ரத: ேக²ேதா³ விநாக³shthயபராப⁴வாth ।
1720122 கிmh  thவmh ெகௗ³ரேவணஷாமதிkhதா ததshthவஹmh ॥ 172.12।
1720131 ph³ரவீ ேத³வி க³ŋhேக³ மாmh thவmh ஸாmhயாthஸŋhக³தா ப⁴வ ।
1720132ைநகபாமஹmh ஶkhத:ஸŋhக³nhmh ப³ஹுதா⁴ யதி³ ॥ 172.13।
1720141ஸŋhக³ேமShய ேத³வி thவmh ஸŋhக³chேச² ऽஹmh ந சாnhயதா² ।
1720142 க³ŋhேக³ஸேமShய யதி³ ப³ஹுதா⁴ தth³விசாரேய ॥ 172.14।
1720150 ph³ரேமாவாச
1720151 தேமவmhவாதி³நmh nh⁴மபாஶmh ததா³ph³ரவீth ।
1720152 க³ŋhகா³ஸா ெகௗ³த ேத³வீ  ைசதth³வேசா மம ॥ 172.15।
1720161ஸphதrhmh ச யா பா⁴rhயா அnhத⁴திேராக³மா: ।
1720162 ப⁴rhth’பி:◌⁴ ஸதா:ஸrhவா ஆநய thவmh ததா³ thவஹmh ॥ 172.16।
1720171அlhப⁴தா ப⁴விShயா தத:shயாmh தவ ஸŋhக³தா ।
1720172 தேத²thkhthவா ஸphதrhmh பா⁴rhயாபி⁴rh’பி⁴rhvh’த: ॥ 172.17।
1720181ஆநயாமாஸ தாmh ேத³வீ ஸphததா⁴ ஸா vhயப⁴jhயத ।
1720182ஸா ேசயmh ெகௗ³த க³ŋhகா³ஸphததா⁴ ஸாக³ரmh க³தா ॥ 172.18।
1720191ஸphதrhmh  நாmhநா  ஸphத க³ŋhகா³shதேதா ऽப⁴வnh ।
1720192 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ரவணmh பட²நmh ததா² ॥ 172.19।
1720201shமரணmh சாபி யth³ப⁴khthயா ஸrhவகாமphரத³mh ப⁴ேவth ।
1720202 நாshமாத³nhயthபரmh தீrhத²mh ஸiµth³ராth³⁴வநthரேய ।
1720203 பாபஹாெநௗ ⁴khதிiµkhதி-phராphெதௗ ச மநேஸா iµேத³ ॥ 172.20।
1730010 ph³ரேமாவாச
1730011 ’ஸththரதி kh²யாதmh’ஷய:ஸphத நாரத³ ।
1730012 நிேஷ³shதபேஸ யthர யthர பீ⁴ேமவர: ஶிவ: ॥ 173.1।
1730021 தthேரத³mh vh’thதமாkh²யாshேய ேத³வrhபிth’ph³’mhதmh ।
1730022 ஶ ◌்’iΝ யthேநந வயா ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 173.2।
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1730031ஸphததா⁴ vhயப⁴ஜnhக³ŋhகா³mh’ஷய:ஸphத நாரத³ ।
1730032 வாSh² தா³ேணயீ shயாth³ைவவாth த³thதரா ॥ 173.3।
1730041 வாமேத³vhயபரா jhேஞயா ெகௗ³த மth◌⁴யத: ஶுபா⁴ ।
1730042 பா⁴ரth³வா shmh’தா சாnhயா ஆthேரயீ ேசthயதா²பரா ॥ 173.4।
1730051 ஜாமத³kh³நீ ததா² சாnhயா vhயபதி³Shடா  ஸphததா⁴ ।
1730052ைத:ஸrhைவrh’பி⁴shதthர யShShைடrhமஹாthமபி: ◌⁴ ॥ 173.5।
1730061 நிShபாதி³தmh மஹாஸththரmh’பி:◌⁴ பாரத³rhஶிபி: ◌⁴ ।
1730062 ஏதshnhநnhதேர தthர ேத³வாநாmh phரப³ேலா : ॥ 173.6।
1730071 விவப இதி kh²யாேதா iµநீநாmh ஸththரமph◌⁴யகா³th ।
1730072 ph³ரமசrhேயண தபஸா தாநாராth◌⁴ய யதா²விதி⁴ ।
1730073 விநேயநாத² பphரchச² ’nhஸrhவாநiνkhரமாth ॥ 173.7।
1730080 விவப உவாச
1730081 th◌⁴வmh ஸrhேவ யதா²காமmh மம shவாshth²ேயந ேஹநா ।
1730082 யதா²shயாth³ப³லவாnhthேரா ேத³வாநாமபி ³rhத⁴ர: ।
1730083 யjhைஞrhவா தபஸா வாபி iµநேயா வkhமrhஹத² ॥ 173.8।
1730090 ph³ரேமாவாச
1730091 தthர phராஹ மஹா³th³தி⁴rhவிவாthேரா மஹாமநா: ॥ 173.9।
1730100 விவாthர உவாச
1730101 கrhம தாத லph◌⁴யnhேத ப²லாநி விவிதா⁴நி ச ।
1730102 thரயாmh காரநாmh ச கrhம phரத²மகாரணmh ॥ 173.10।
1730111 ததச காரணmh கrhதா ததசாnhயthphரகீrhதிதmh ।
1730112 உபாதா³நmh ததா² பீ³ஜmh ந ச கrhம வி³rh³தா: ◌⁴ ॥ 173.11।
1730121 கrhமmh காரணthவmh ச காரேண Shகேல ஸதி ।
1730122 பா⁴வாபா⁴ெவௗ ப²ேல th³’Shெடௗ தshமாthகrhமாதmh ப²லmh ॥ 173.12।
1730131 கrhமாபி th³விவித⁴mh jhேஞயmh khயமாணmh ததா² kh’தmh ।
1730132 கrhதvhயmh khயமாணshய ஸாத⁴நmh யth³ய³chயேத ॥ 173.13।
1730141 தth³பா⁴வா: கrhமth³ெதௗ⁴ ச உப⁴யthராபி காரணmh ।
1730142 யth³யth³பா⁴வயேத ஜnh: கrhம rhவnhவிசண: ॥ 173.14।
1730151 தth³பா⁴வநாiνேபண ப²லநிShபthதிchயேத ।
1730152 கேராதி கrhம விதி⁴வth³விநா பா⁴வநயா யதி³ ॥ 173.15।
1730161அnhயதா²shயாthப²லmh ஸrhவmh தshய பா⁴வாiνபத: ।
1730162 தshமாthதேபா vhரதmh தா³நmh ஜபயjhஞாதி³கா: khயா: ॥ 173.16।
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1730171 கrhமணshthவiνேபண ப²லmh தா³shயnhதி பா⁴வத: ।
1730172 தshமாth³பா⁴வாiνேபண கrhம ைவ தா³shயேத ப²லmh ॥ 173.17।
1730181 பா⁴வsh thவிேதா⁴ jhேஞய:ஸாththவிேகா ராஜஸshததா² ।
1730182 தாமஸsh ததா² jhேஞய: ப²லmh கrhமாiνஸாரத: ॥ 173.18।
1730191 பா⁴வநாiν³ணmh ேசதி விசிthரா கrhமmh shதி²தி: ।
1730192 தshமாதி³chசா²iνஸாேரண பா⁴வmh rhயாth³விசண: ॥ 173.19।
1730201 பசாthகrhமாபி கrhதvhயmh ப²லதா³தாபி தth³வித⁴mh ।
1730202 ப²லmh த³தா³தி ப²நாmh ப²ேல யதி³ phரவrhதேத ॥ 173.20।
1730211 கrhமகாேரா ந தthராshதி rhயாthகrhம shவபா⁴வத: ।
1730212 தேத³வ ேசாபதா³நாதி³ஸththவாதி³³ணேப⁴த³த: ॥ 173.21।
1730221 பா⁴வாthphராரப⁴ேத தth³வth³பா⁴ைவ: ப²லமவாphயேத ।
1730222 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh கrhம ைசவ  காரணmh ॥ 173.22।
1730231 பா⁴வshதி²தmh ப⁴ேவthகrhம iµkhதித³mh ப³nhத⁴காரணmh ।
1730232shவபா⁴வாiν³ணmh கrhம shவshையேவஹ பரthர ச ॥ 173.23।
1730241 ப²லாநி விவிதா⁴nhயாஶு கேராதி ஸமதாiνக³mh ।
1730242 ஏக ஏவ பதா³rhேதா² ऽெஸௗ பா⁴ைவrhேப⁴த:³ phரth³’யேத ॥ 173.24।
1730251 khயேத ⁴jhயேத வாபி தshமாth³பா⁴ேவா விஶிShயேத ।
1730252 யதா²பா⁴வmh கrhம  யேத²phதமவாphshய ॥ 173.25।
1730260 ph³ரேமாவாச
1730261 ஏதchch²thவா ’ேஷrhவாkhயmh விவாthரshய தீ⁴மத: ।
1730262 தபshதphthவா ப³ஹுகாலmh தாமஸmh பா⁴வமாத: ॥ 173.26।
1730271 விவப: கrhம பீ⁴மmh சகார ஸுரபீ⁴ஷணmh ।
1730272 பயthஸு ’iµkh²ேயஷு வாrhயமாே ऽபி நிthயஶ: ॥ 173.27।
1730281ஆthமேகாபாiνஸாேரண பீ⁴மmh கrhம ததா²கேராth ।
1730282 பீ⁴ஷேண Nhட³கா²ேத  பீ⁴ஷேண ஜாதேவத³ ॥ 173.28।
1730291 பீ⁴ஷணmh ெரௗth³ரஷmh th◌⁴யாthவாthமாநmh ³ஹாஶயmh ।
1730292 ஏவmh தபnhதமாலய வா³வாசாஶணீ ॥ 173.29।
1730301 ஜடாஜூடmh விநாthமாநmh ந ச vh’thேரா vhயயத ।
1730302 vh’தா²thமாநmh விவேபா ஜுஹுயாjhஜாதேவத³ ॥ 173.30।
1730311ஸ ஏேவnhth³ர:ஸ வண:ஸ ச shயாthஸrhவேமவ ச ।
1730312 thயkhthவாthமாநmh ஜடாமாthரmh ஹுதவாnhvh’ேநாth³ப⁴வ: ॥ 173.31।
1730321 vh’thர இthchயேத ேவேத³ஸ சாபி vh’ேநா ऽப⁴வth ।
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1730322 பீ⁴மshய மமாநmh ேகா ஜாநாதி ஜக³தீ³ஶி: ॥ 173.32।
1730331sh’ஜthயேஶஷமபி ேயா ந ச ஸŋhேக³ந phயேத ।
1730332 விரராேமதி ஸŋhகீrhthய ஸா வாNhேயநmh iµநீவரா: ॥ 173.33।
1730341 பீ⁴ேமவரmh நமshkh’thய ஜkh³iµ:shவmh shவமதா²ரமmh ।
1730342 விவேபா மஹாபீ⁴ேமா பீ⁴மகrhமா ததா²kh’தி: ॥ 173.34।
1730351 பீ⁴மபா⁴ேவா பீ⁴மதiνmh th◌⁴யாthவாthமாநmh ஜுஹாவ ஹ ।
1730352 தshமாth³பீ⁴ேமவேரா ேத³வ: ராேண பபTh²யேத ।
1730353 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச iµkhதித³mh நாthர ஸmhஶய: ॥ 173.35।
1730361இதி பட²தி ஶ ◌்’ேதி யச ப⁴khthயா ।
1730362 வி³த⁴பதிmh ஶிவமthர பீ⁴மபmh ।
1730363 ஜக³தி விதி³தமேஶஷபாபஹா- ।
1730364shmh’திபத³ஶரேணந iµkhதித³ச ॥ 173.36।
1730371 ேகா³தா³வ தாவத³ேஶஷபாப- ।
1730372ஸஹஹnhth பரமாrhத²தா³th ।
1730373ஸைத³வ ஸrhவthர விேஶஷதsh ।
1730374 யthராmh³ராஶிmh ஸமiνphரவிShடா ॥ 173.37।
1730381shநாthவா  தshnhஸுkh’தீ ஶ ।
1730382 ேகா³தா³வவாதி⁴ஸŋhக³ேம ய: ।
1730383 உth³th◌⁴’thய தீvhராnhநிரயாத³ேஶஷாth ।
1730384ஸ rhவஜாnhயாதி ரmh ராேர: ॥ 173.38।
1730391 ேவதா³nhதேவth³யmh ய³பாதvhயmh ।
1730392 தth³ph³ரம ஸாாthக² பீ⁴மநாத:² ।
1730393 th³’Shேட  தshnhந நrhவிஶnhதி ।
1730394 ஶண:ஸmhshmh’திiµkh³ர:³கா²mh ॥ 173.39।
1740010 ph³ரேமாவாச
1740011ஸா ஸŋhக³தா rhவமபாmhபதிmh தmh ।
1740012 க³ŋhகா³ஸுராமபி வnhத³நீயா ।
1740013 ேத³ைவச ஸrhைவரiνக³mhயமாநா ।
1740014ஸmhshயமாநா iµநிபி⁴rhமth³பி: ◌⁴ ॥ 174.1।
1740021 வShட²ஜாபா³ஸயாjhஞவlhkhய- ।
1740022 khரthவŋhகி³ேராத³மசிைவShணவா: ।
1740023 ஶாதாதப: ெஶௗநகேத³வராத- ।
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1740024 ph◌⁴’kh³வkh³நிேவயாthமசிiµkh²யா: ॥ 174.2।
1740031ஸு⁴தபாபா மiνெகௗ³தமாத³ய: ।
1740032ஸெகௗஶிகாshmhப³பrhவதாth³யா: ।
1740033அக³shthயமாrhகNhட³ஸபிphபலாth³யா: ।
1740034ஸகா³லவா ேயாக³பராயச ॥ 174.3।
1740041ஸவாமேத³வாŋhகி³ரேஸா ऽத² பா⁴rhக³வா: ।
1740042shmh’திphரவீ: திபி⁴rhமேநாjhஞா: ।
1740043ஸrhேவ ராrhத²விேதா³ ப³ஹுjhஞாsh ।
1740044 ேத ெகௗ³தmh ேத³வநதீ³mh  க³thவா ॥ 174.4।
1740051shேதாShயnhதி மnhthைர: திபி:◌⁴ phர⁴ைதrh ।
1740052’th³ையச Shைடrhiµதி³ைதrhமேநாபி: ◌⁴ ।
1740053 தாmh ஸŋhக³தாmh வீய ஶிேவா ஹச ।
1740054ஆthமாநமாத³rhஶயதாmh iµநிph◌⁴ய: ॥ 174.5।
1740061 ததா²மராshெதௗ பிth’பி⁴ச th³’Shெடௗ ।
1740062shவnhதி ேத³ெவௗ ஸகலாrhதிஹாெணௗ ॥ 174.6।
1740071ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா மேதா ேலாகபாலகா: ।
1740072 kh’தாஜடா:ஸrhேவ shவnhதி ஹஶŋhகெரௗ ॥ 174.7।
1740081ஸŋhக³ேமஷு phரth³ேத⁴ஷு நிthயmh ஸphதஸு நாரத³ ।
1740082ஸiµth³ரshய ச க³ŋhகா³யா நிthயmh ேத³ெவௗ phரதிSh²ெதௗ ॥ 174.8।
1740091 ெகௗ³தேமவர ஆkh²யாேதா யthர ேத³ேவா மேஹவர: ।
1740092 நிthயmh ஸnhநிதshதthர மாத⁴ேவா ரமயா ஸஹ ॥ 174.9।
1740101 ph³ரேமவர இதி kh²யாேதா மையவ shதா²பித: ஶிவ: ।
1740102 ேலாகாநாiµபகாராrhத²மாthமந: காரnhதேர ॥ 174.10।
1740111 சkhரபாணிதி kh²யாத:shேதா ேத³ைவrhமயா ஸஹ ।
1740112 தthர ஸnhநிேதா விShiΝrhேத³ைவ:ஸஹ மth³க³ண: ॥ 174.11।
1740121 ஐnhth³ரதீrhத²தி kh²யாதmh தேத³வ ஹயrhத⁴கmh ।
1740122ஹயrhதா⁴ தthர விShiΝshதnhrhத⁴நி ஸுரா அபி ।
1740123 ேஸாமதீrhத²தி kh²யாதmh யthர ேஸாேமவர: ஶிவ: ॥ 174.12।
1740131இnhth³ரshய ேஸாமரவேஸா ேத³ைவச ’பி⁴shததா² ।
1740132 phராrhதி²த: ேஸாம ஏவாதா³விnhth³ராேயnhேதா³ பshரவ ॥ 174.13।
1740141ஸphத தி³ேஶா நாநாஸூrhயா:ஸphத ேஹாதார ’thவிஜ: ।
1740142 ேத³வா ஆதி³thயா ேய ஸphத ேதபி:◌⁴ ேஸாமாபி⁴ர ந ।
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1740143இnhth³ராேயnhேதா³ பshரவ ॥ 174.14।
1740151 யthேத ராஜch²’தmh ஹவிshேதந ேஸாமாபி⁴ர ந: ।
1740152அராதீவா மா நshதாnhேமா ச ந: கிசநாமமth³ ।
1740153இnhth³ராேயnhேதா³ பshரவ ॥ 174.15।
1740161 ’ேஷ மnhthரkh’தாmh shேதாைம: கயேபாth³வrhத⁴யnhகி³ர: ।
1740162 ேஸாமmh நமshய ராஜாநmh ேயா ஜjhேஞ வீதா⁴mh பதிrh ।
1740163இnhth³ராேயnhேதா³ பshரவ ॥ 174.16।
1740171 காரஹmh தேதா பி⁴ஷ³பலphரணீ நநா ।
1740172 நாநாதி⁴ேயா வஸூயேவா ऽiν கா³இவ தshதி²ம ।
1740173இnhth³ராேயnhேதா³ பshரவ ॥ 174.17।
1740181 ஏவiµkhthவா ச ’பி: ◌⁴ ேஸாமmh phராphய ச வjhேண ।
1740182 ேதph◌⁴ேயா த³ththவா தேதா யjhஞ: rhே ஜாத: ஶதkhரேதா: ॥ 174.18।
1740191 தthேஸாமதீrhத²மாkh²யாதமாkh³ேநயmh ரதsh தth।
1740192அkh³நிShThவா மஹாயjhைஞrhமாமாராth◌⁴ய மநீதmh ॥ 174.19।
1740201ஸmhphராphதவாnhமthphரஸாதா³த³ஹmh தthைரவ நிthயஶ: ।
1740202shதி²ேதா ேலாேகாபகாராrhத²mh தthர விShiΝ: ஶிவshததா² ॥ 174.20।
1740211 தshமாதா³kh³ேநயமாkh²யாதமாதி³thயmh தத³நnhதரmh ।
1740212 யthராதி³thேயா ேவத³மேயா நிthயேமதி உபாmh ॥ 174.21।
1740221பாnhதேரண மth◌⁴யாேந th³ரShmh மாmh ஶŋhகரmh ஹmh ।
1740222 நமshகாrhயshதthர ஸதா³ மth◌⁴யாேந ஸகேலா ஜந: ॥ 174.22।
1740231ேபண ேகந ஸவிதா ஸமாயாதீthயநிசயாth ।
1740232 தshமாதா³தி³thயமாkh²யாதmh பா³rhஹshபthயமநnhதரmh ॥ 174.23।
1740241 ph³’ஹshபதி:ஸுைர: ஜாmh தshமாthதீrhதா²த³வாப ஹ ।
1740242 ஈேஜ ச யjhஞாnhவிவிதா⁴nhபா³rhஹshபthயmh தேதா வி:³ ॥ 174.24।
1740251 தthதீrhத²shமரேத³வ kh³ரஹஶாnhதிrhப⁴விShயதி ।
1740252 தshமாத³phயபரmh தீrhத²nhth³ரேகா³ேப நேகா³thதேம ॥ 174.25।
1740261 phரதிSh²தmh மஹாŋhக³mh கshmhசிthகாரnhதேர ।
1740262மாலேயந தthதீrhத²மth³தீrhத²mh த³chயேத ॥ 174.26।
1740271 தthர shநாநmh ச தா³நmh ச ஸrhவகாமphரத³mh ஶுப⁴mh ।
1740272 ஏவmh ஸா ெகௗ³த க³ŋhகா³ ph³ரமாth³ேரச விநி:sh’தா ॥ 174.27।
1740281 யாவthஸாக³ரகா³ ேத³வீ தthர தீrhதா²நி காநிசிth ।
1740282ஸŋhேேபண மேயாkhதாநி ரஹshயாநி ஶுபா⁴நி ச ॥ 174.28।
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1740291 ேவேத³ ராேண ’பி: ◌⁴ phரth³தா⁴ ।
1740292 யா ெகௗ³த ேலாகநமshkh’தா ச ।
1740293 வkhmh கத²mh தாமதிஸுphரபா⁴வாmh।
1740294அேஶஷேதா நாரத³ கshய ஶkhதி: ॥ 174.29।
1740301 ப⁴khthயா phரvh’thதshய யதா²கத²சிnh ।
1740302ைநவாபராேதா⁴ ऽshதி ந ஸmhஶேயா ऽthர ।
1740303 தshமாchச தி³ŋhமாthரமதிphரயாஸாth ।
1740304ஸmhஸூசிதmh ேலாகதாய தshயா: ॥ 174.30।
1740311 கshதshயா: phரதிதீrhத²mh  phரபா⁴வmh வkhவர: ।
1740312அபி லபதிrhவிShiΝரலmh ேஸாேமவர: ஶிவ: ॥ 174.31।
1740321 khவசிthகshmhச தீrhதா²நி காலேயாேக³ ப⁴வnhதி  ।
1740322³ணவnhதி மஹாphராjhஞ ெகௗ³த  ஸதா³ nh’mh ॥ 174.32।
1740331ஸrhவthர ஸrhவதா³ Nhயா ேகா nhவshயா ³ணகீrhதநmh ।
1740332 வkhmh ஶkhதshததshதshைய நம இthேயவ jhயேத ॥ 174.33।
1750010 நாரத³ உவாச
1750011 thைத³வthயாmh ஸுேரஶாந க³ŋhகா³mh ph³ேஷ ஸுேரவர ।
1750012 ph³ராமேணநா’தாmh Nhயாmh ஜக³த: பாவநீmh ஶுபா⁴mh ॥ 175.1।
1750021ஆதி³மth◌⁴யாவஸாேந ச உப⁴ேயாshதீரேயாரபி ।
1750022 யா vhயாphதா விShiΝேநேஶந thவயா ச ஸுரஸthதம ।
1750023 ந:ஸŋhேபேதா ph³ ந ேம th’phதி: phரஜாயேத ॥ 175.2।
1750030 ph³ரேமாவாச
1750031 கமNhட³shதி²தா rhவmh தேதா விShiΝபதா³iνகா³ ।
1750032 மேஹவரஜடாஜூேட shதி²தா ைஸவ நமshkh’தா ॥ 175.3।
1750041 ph³ரமேதஜ:phரபா⁴ேவண ஶிவமாராth◌⁴ய யthநத: ।
1750042 தத: phராphதா கி³mh Nhயmh தத: rhவாrhணவmh phரதி ॥ 175.4।
1750051ஆக³thய ஸŋhக³தா ேத³வீ ஸrhவதீrhத²மயீ nh’mh ।
1750052 ஈphதாநாmh ததா² தா³th phரபா⁴ேவா ऽshயா விஶிShயேத ॥ 175.5।
1750061 ஏதshயா நாதி⁴கmh மnhேய கிசிthதீrhத²mh ஜக³ththரேய ।
1750062அshயாைசவ phரபா⁴ேவண பா⁴vhயmh யchச மந:shதி²தmh ॥ 175.6।
1750071அth³யாphயshயா  மாஹாthmhயmh வkhmh ைகசிnhந ஶkhயேத ।
1750072 ப⁴khதிேதா வயேத நிthயmh யா ph³ரம பரமாrhத²த: ॥ 175.7।
1750081 தshயா: பரதரmh தீrhத²mh ந shயாதி³தி மதிrhமம ।
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1750082அnhயதீrhேத²ந ஸாத⁴rhmhயmh ந jhேயத கத²சந ॥ 175.8।
1750091 thவா மth³வாkhயபீைஷrhக³ŋhகா³யா ³ணகீrhதநmh ।
1750092ஸrhேவஷாmh ந மதி: கshமாthதthைரேவாபரதிmh க³தா ।
1750093இதி பா⁴தி விசிthரmh ேம iµேந க² ஜக³ththரேய ॥ 175.9।
1750100 நாரத³ உவாச
1750101 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh thவmh ேவthதா ேசாபேத³ஶக: ।
1750102 ச²nhதா³mh ஸரஹshயாநி ராணshmh’தேயா ऽபி ச ॥ 175.10।
1750111 த⁴rhமஶாshthராணி யchசாnhயthதவ வாkhேய phரதிSh²தmh ।
1750112 தீrhதா²நாமத² தா³நாநாmh யjhஞாநாmh தபஸாmh ததா² ॥ 175.11।
1750121 ேத³வதாமnhthரேஸவாநாமதி⁴கmh கிmh வத³ phரேபா⁴ ।
1750122 யth³ph³ேஷ ப⁴க³வnhப⁴khthயா ததா² பா⁴vhயmh ந சாnhயதா² ॥ 175.12।
1750131 ஏதmh ேம ஸmhஶயmh ph³ரமnhவாkhயாththவmh ேச²thமrhஹ ।
1750132இShடmh மேநாக³தmh thவா தshமாth³விshமயமாக³த: ॥ 175.13।
1750140 ph³ரேமாவாச
1750141 ஶ ◌்’iΝ நாரத³ வயா ரஹshயmh த⁴rhமiµthதமmh ।
1750142 சrhவிதா⁴நி தீrhதா²நி தாவnhthேயவ கா³நி ச ॥ 175.14।
1750151³shthரயச ஷாshthரேயா ேத³வா:ஸநாதநா: ।
1750152 ேவதா³ச shmh’திபி⁴rhkhதாசthவாரshேத phரகீrhதிதா: ॥ 175.15।
1750161 ஷாrhதா²ச சthவாேரா வாணீ சாபி சrhவிதா⁴ ।
1750162³யபி  சthவார:ஸமthேவேநதி நாரத³ ॥ 175.16।
1750171ஸrhவthர த⁴rhம:ஸாமாnhேயா யேதா த⁴rhம:ஸநாதந: ।
1750172ஸாth◌⁴யஸாத⁴நபா⁴ேவந ஸ ஏவ ப³ஹுதா⁴ மத: ॥ 175.17।
1750181 தshயாரயச th³விவிேதா⁴ ேத³ஶ: காலச ஸrhவதா³ ।
1750182 காலாரயச ேயா த⁴rhேமா யேத வrhத⁴ேத ஸதா³ ॥ 175.18।
1750191 கா³நாமiνேபண பாத:³ பாேதா³ ऽshய யேத ।
1750192 த⁴rhமshேயதி மஹாphராjhஞ ேத³ஶாேபா தேதா²ப⁴யmh ॥ 175.19।
1750201 காேலந சாேதா த⁴rhேமா ேத³ேஶ நிthயmh phரதிSh²த: ।
1750202 ேக³ஷு யமாேணஷு ந ேத³ேஶஷு ஸ யேத ॥ 175.20।
1750211 உப⁴யthர விேந ச த⁴rhமshய shயாத³பா⁴வதா ।
1750212 தshமாth³ேத³ஶாேதா த⁴rhமசShபாthஸுphரதிSh²த: ॥ 175.21।
1750221ஸ சாபி த⁴rhேமா ேத³ேஶஷு தீrhத²ேபண திShட²தி ।
1750222 kh’ேத ேத³ஶmh ச காலmh ச த⁴rhேமா ऽவShடph◌⁴ய திShட²தி ॥ 175.22।
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1750231 thேரதாயாmh பாத³ேநந ஸ  பாத:³ phரேத³ஶத: ।
1750232 th³வாபேர சாrhத⁴த: காேல த⁴rhேமா ேத³ேஶ ஸமாshதி²த: ॥ 175.23।
1750241 கெலௗ பாேத³ந ைசேகந த⁴rhமசலதி ஸŋhகடmh ।
1750242 ஏவmhவித⁴mh  ேயா த⁴rhமmh ேவthதி தshய ந யேத ॥ 175.24।
1750251 கா³நாமiνபா⁴ேவந ஜாதிேப⁴தா³ச ஸmhshதி²தா: ।
1750252³ேணph◌⁴ேயா ³ணகrhth’ph◌⁴ேயா விசிthரா த⁴rhமஸmhshதி²தி: ॥ 175.25।
1750261³நாமiνபா⁴ேவந உth³ப⁴வாபி⁴ப⁴ெவௗ ததா² ।
1750262 தீrhதா²நாமபி வrhநாmh ேவதா³நாmh shவrhக³ேமாேயா: ॥ 175.26।
1750271 தாth³’kh³பphரvh’ththயா  தேத³வ ச விஶிShயேத ।
1750272காேலா ऽபி⁴vhயஜக: phேராkhேதா ேத³ேஶா ऽபி⁴vhயŋhkh³ய உchயேத ॥ 175.27।
1750281 யதா³ யதா³அபி⁴vhயkhதிmh காேலா த⁴thேத ததா³ ததா³ ।
1750282 தேத³வ vhயஜநmh ph³ரமmhshதshமாnhநாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 175.28।
1750291 கா³iνபா rhதி:shயாth³ேத³வாநாmh ைவதி³கீ ததா² ।
1750292 கrhமமபி தீrhதா²நாmh ஜாதீநாமாரமshய  ॥ 175.29।
1750301 thைத³வthயmh ஸthயேக³ தீrhத²mh ேலாேகஷு jhயேத ।
1750302 th³விைத³வthயmh ேக³ ऽnhயshnhth³வாபேர ைசகைத³விகmh ॥ 175.30।
1750311 கெலௗ ந கிசிth³விjhேஞயமதா²nhயத³பி தchch²’iΝ ।
1750312ைத³வmh kh’தேக³ தீrhத²mh thேரதாயாமாஸுரmh வி:³ ॥ 175.31।
1750321ஆrhஷmh ச th³வாபேர phேராkhதmh கெலௗ மாiνஷiµchயேத ।
1750322அதா²nhயத³பி வயா ஶ ◌்’iΝ நாரத³ காரணmh ॥ 175.32।
1750331 ெகௗ³தmhயாmh யththவயா ph’Shடmh தthேத வயா விshதராth ।
1750332 யதா³ ேசயmh ஹரஶிர: phராphதா க³ŋhகா³ மஹாiµேந ॥ 175.33।
1750341 ததா³ phரph◌⁴’தி ஸா க³ŋhகா³ ஶmhேபா:◌⁴ phயதராப⁴வth ।
1750342 தth³ேத³வshய மதmh jhஞாthவா க³ஜவkhthரiµவாச ஸா ॥ 175.34।
1750351 உமா ேலாகthரேயஶாநா மாதா ச ஜக³ேதா தா ।
1750352 ஶாnhதா திதி kh²யாதா ⁴khதிiµkhதிphரதா³யிநீ ॥ 175.35।
1750360 ph³ரேமாவாச
1750361 தnhமாrhவசநmh thவா க³ஜவkhthேரா ऽph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 175.36।
1750370 க³ஜவkhthர உவாச
1750371 கிmh kh’thயmh ஶாதி⁴ மாmh மாதshதthகrhதாஹமஸmhஶயmh ॥ 175.37।
1750380 ph³ரேமாவாச
1750381 உமா ஸுதiµவாேசத³mh மேஹவரஜடாshதி²தா ।
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1750382 thவயாவதாrhயதாmh க³ŋhகா³ஸthயஶphயா ஸதீ ॥ 175.38।
1750391 நேசஶshதthர சிthரமth◌⁴யாshேத ஸrhவதா³ஸுத ।
1750392 ஶிேவா யthர ஸுராshதthர தthர ேவதா:³ஸநாதநா: ॥ 175.39।
1750401 தthைரவ ’ஷய:ஸrhேவ மiνShயா: பிதரshததா² ।
1750402 தshமாnhநிவrhதேயஶாநmh ேத³வேத³வmh மேஹவரmh ॥ 175.40।
1750411 தshயா நிவrhதிேத ேத³ேவ க³ŋhகா³யா:ஸrhவ ஏவ  ।
1750412 நிvh’thதாshேத ப⁴விShயnhதி ஶ ◌்’iΝ ேசத³mh வேசா மம ।
1750413 நிவrhதய ததshதshயா:ஸrhவபா⁴ேவந ஶŋhகரmh ॥ 175.41।
1750420 ph³ரேமாவாச
1750421 மாshதth³வசநmh thவா நராஹ க³ேணவர: ॥ 175.42।
1750430 க³ேணவர உவாச
1750431ைநவ ஶkhய: ஶிேவா ேத³ேவா மயா தshயா நிவrhதிmh ।
1750432அநிvh’thேத ஶிேவ தshயா ேத³வா அபி நிவrhதிmh ॥ 175.43।
1750441 ந ஶkhயா ஜக³தாmh மாதரதா²nhயchசாபி காரணmh ।
1750442 க³ŋhகா³வதாதா rhவmh ெகௗ³தேமந மஹாthமநா ॥ 175.44।
1750451 ’ ேலாகjhேயந thைரேலாkhயதகா ।
1750452ஸாேமாபாேயந தth³வாkhயாthjhேயந ph³ரமேதஜஸா ॥ 175.45।
1750461ஆராத⁴யிthவா ேத³ேவஶmh தேபாபி: ◌⁴ shதிபி⁴rhப⁴வmh ।
1750462 Shேடந ஶŋhகேரேணத³iµkhேதா ऽெஸௗ ெகௗ³தமshததா³ ॥ 175.46।
1750470 ஶŋhகர உவாச
1750471 வராnhவரய Nhயாmhச phயாmhச மநேஸphதாnh ।
1750472 யth³யதி³chச² தthஸrhவmh தா³தா ேத ऽth³ய மஹாமேத ॥ 175.47।
1750480 ph³ரேமாவாச
1750481 ஏவiµkhத: ஶிேவநாெஸௗ ெகௗ³தேமா மயி ஶ ◌்’Nhவதி ।
1750482இத³ேமவ தேதா³வாச ஸஜடாmh ேத³ ஶŋhகர ।
1750483 க³ŋhகா³mh ேம யாசேத Nhயாmh கிமnhேயந வேரண ேம ॥ 175.48।
1750490 ph³ரேமாவாச
1750491 ந: phேராவாச தmh ஶmh: ◌⁴ ஸrhவேலாேகாபகாரக: ॥ 175.49।
1750500 ஶmh⁴வாச
1750501 உkhதmh ந சாthமந: கிசிthதshமாth³யாசshவ ³Shகரmh ॥ 175.50।
1750510 ph³ரேமாவாச
1750511 ெகௗ³தேமா ऽதீ³நஸththவshதmh ப⁴வமாஹ kh’தாஜ: ॥ 175.51।
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1750520 ெகௗ³தம உவாச
1750521 ஏதேத³வ ச ஸrhேவஷாmh ³Shகரmh தவ த³rhஶநmh ।
1750522 மயா தத³th³ய ஸmhphராphதmh kh’பயா தவ ஶŋhகர ॥ 175.52।
1750531shமரேத³வ ேத பth³ph◌⁴யாmh kh’தkh’thயா மநீண: ।
1750532 ப⁴வnhதி கிmh ந:ஸாாththவயி th³’Shேட மேஹவேர ॥ 175.53।
1750540 ph³ரேமாவாச
1750541 ஏவiµkhேத ெகௗ³தேமந ப⁴ேவா ஹrhஷஸமnhவித: ।
1750542 thரயாiµபகாராrhத²mh ேலாகாநாmh யாசிதmh thவயா ॥ 175.54।
1750551 ந சாthமேநா மஹா³th³ேத⁴ யாேசthயாஹ ஶிேவா th³விஜmh ।
1750552 ஏவmh phேராkhத: நrhவிphேரா th◌⁴யாthவா phராஹ ஶிவmh ததா² ॥ 175.55।
1750561 விநீதவத³தீ³நாthமா ஶிவப⁴khதிஸமnhவித: ।
1750562ஸrhவேலாேகாபகாராய நrhயாசிதவாநித³mh ।
1750563 ஶ ◌்’Nhவthஸு ேலாகபாேலஷு ஜகா³ேத³த³mh ஸ ெகௗ³தம: ॥ 175.56।
1750570 ெகௗ³தம உவாச
1750571 யாவthஸாக³ரகா³ ேத³வீ நிsh’Shடா ph³ரமே கி³ேர: ।
1750572ஸrhவthர ஸrhவதா³ தshயாmh shதா²தvhயmh vh’ஷப⁴th◌⁴வஜ ॥ 175.57।
1750581 ப²ேலphஸூநாmh ப²லmh தா³தா thவேமவ ஜக³த: phரேபா⁴ ।
1750582 தீrhதா²nhயnhயாநி ேத³ேவஶ khவாபி khவாபி ஶுபா⁴நி ச ॥ 175.58।
1750591 யthர ேத ஸnhநிதி⁴rhநிthயmh தேத³வ ஶுப⁴த³mh வி:³ ।
1750592 யthர க³ŋhகா³ thவயா த³thதா ஜடாiµடஸmhshதி²தா ।
1750593ஸrhவthர தவ ஸாnhநிth◌⁴யாthஸrhவதீrhதா²நி ஶŋhகர ॥ 175.59।
1750600 ph³ரேமாவாச
1750601 தth³ெகௗ³தமவச: thவா நrhஹrhஷாchசி²ேவா ऽph³ரவீth ॥ 175.60।
1750610 ஶிவ உவாச
1750611 யthர khவாபி ச யthகிசிth³ேயா வா ப⁴வதி ப⁴khதித: ।
1750612 யாthராmh shநாநமேதா² தா³நmh பிth’mh வாபி தrhபணmh ॥ 175.61।
1750621 ரவணmh பட²நmh வாபி shமரணmh வாபி ெகௗ³தம ।
1750622 ய: கேராதி நேரா ப⁴khthயா ேகா³தா³வrhயா யதvhரத: ॥ 175.62।
1750631ஸphதth³வீபவதீ ph’th²வீ ஸைஶலவநகாநநா ।
1750632ஸரthநா ெஸௗஷதீ⁴ ரmhயா ஸாrhணவா த⁴rhம⁴தா ॥ 175.63।
1750641 த³ththவா ப⁴வதி ேயா த⁴rhம:ஸ ப⁴ேவth³ெகௗ³தshmh’ேத: ।
1750642 ஏவmhவிதா⁴ இலா விphர ேகா³தா³நாth³யாபி⁴தீ⁴யேத ॥ 175.64।
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1750651 சnhth³ரஸூrhயkh³ரேஹ காேல மthஸாnhநிth◌⁴ேய யதvhரத: ।
1750652 ⁴ph◌⁴’ேத விShணேவ ப⁴khthயா ஸrhவகாலmh kh’தா ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 175.65।
1750661 கா:³ஸுnhத³ரா:ஸவthஸாச ஸŋhக³ேம ேலாகவிேத ।
1750662 ேயா த³தா³தி th³விஜேரShட² தthர யthNhயமாphiνயாth ॥ 175.66।
1750671 தshமாth³வரmh Nhயேமதி shநாநதா³நாதி³நா நர: ।
1750672 ெகௗ³தmhயாmh விவவnhth³யாயாmh மஹாநth³யாmh  ப⁴khதித: ॥ 175.67।
1750681 தshமாth³ேகா³தா³வ க³ŋhகா³ thவயா நீதா ப⁴விShயதி ।
1750682ஸrhவபாபயக ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³யிநீ ॥ 175.68।
1750690 க³ேணவர உவாச
1750691 ஏதchch²தmh மயா மாதrhவத³ேதா ெகௗ³தமmh ஶிவாth ।
1750692 ஏதshமாthகாரchச²mh⁴rhக³ŋhகா³யாmh நியத:shதி²த: ॥ 175.69।
1750701 ேகா நிவrhதயிmh ஶkhதshதமmhப³ கேத³தி⁴mh ।
1750702அதா²பி மாதேரதthshயாnhமாiνஷா விkh◌⁴நபாஶைக: ॥ 175.70।
1750711 விநிப³th³தா⁴ ந க³chச²nhதி ேகா³தா³மphயnhதிகshதி²தாmh ।
1750712 ந நமnhதி ஶிவmh ேத³வmh ந shமரnhதி shவnhதி ந ॥ 175.71।
1750721 ததா² மாத: கShயா தவ ஸnhேதாஷேஹதேவ ।
1750722ஸnhநிேராth³⁴மேதா² khேலஶshதவ வாkhயmh மshவ ேம ॥ 175.72।
1750730 ph³ரேமாவாச
1750731 தத: phரph◌⁴’தி விkh◌⁴ேநேஶா மாiνஷாnhphரதி கிசந ।
1750732 விkh◌⁴நமாசரேத யsh தiµபாshய phரவrhதேத ॥ 175.73।
1750741அேதா² விkh◌⁴நமநாth³’thய ெகௗ³தmh யாதி ப⁴khதித: ।
1750742ஸ kh’தாrhேதா² ப⁴ேவlhேலாேக ந kh’thயமவஶிShயேத ॥ 175.74।
1750751 விkh◌⁴நாnhயேநகாநி ப⁴வnhதி ேக³ஹாnh ।
1750752 நிrhக³nhகாமshய நராத⁴மshய ।
1750753 நிதா⁴ய தnhrhth◌⁴நி பத³mh phரயாதி ।
1750754 க³ŋhகா³mh ந கிmh ேதந ப²லmh phரலph³த⁴mh ॥ 175.75।
1750761அshயா: phரபா⁴வmh ேகா ph³யாத³பி ஸாாthஸதா³ஶிவ: ।
1750762ஸŋhேேபண மயா phேராkhததிஹாஸபதா³iνக³mh ॥ 175.76।
1750771 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஸாத⁴நmh யchசராசேர ।
1750772 தத³thர விth³யேத ஸrhவதிஹாேஸ ஸவிshதேர ॥ 175.77।
1750781 ேவேதா³தி³தmh திஸகலரஹshயiµkhதmh ।
1750782ஸthகாரணmh ஸமபி⁴தா⁴நத³mh ஸைத³வ ।
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1750783ஸmhயkhச th³’Shடmh ஜக³தாmh தாய ।
1750784 phேராkhதmh ராணmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh ॥ 175.78।
1750791அshய ேலாகmh பத³mh வாபி ப⁴khதித: ஶ ◌்’iΝயாthபேட²th ।
1750792 க³ŋhகா³ க³ŋhேக³தி வா வாkhயmh ஸ  Nhயமவாphiνயாth ॥ 175.79।
1750801 ககலŋhகவிநாஶநத³த³mh ।
1750802ஸகலth³தி⁴கரmh ஶுப⁴த³mh ஶிவmh ।
1750803 ஜக³தி jhயமபீ⁴Shடப²லphரத³mh ।
1750804 கா³ŋhக³ேமத³தீ³தiµthதமmh ॥ 175.80।
1750811ஸா⁴ ெகௗ³தம ப⁴th³ரmh ேத ேகா ऽnhேயா ऽshதி ஸth³’ஶshthவயா ।
1750812 ய ஏநாmh ெகௗ³தmh க³ŋhகா³mh த³Nhட³காரNhயமாphiνயாth ॥ 175.81।
1750821 க³ŋhகா³ க³ŋhேக³தி ேயா ph³யாth³ேயாஜநாநாmh ஶைதரபி ।
1750822iµchயேத ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 175.82।
1750831 திshர: ேகாThேயா ऽrhத⁴ேகா ச தீrhதா²நி ⁴வநthரேய ।
1750832 தாநி shநாmh ஸமாயாnhதி க³ŋhகா³யாmh mhஹேக³³ெரௗ ॥ 175.83।
1750841ஷShrhவrhஷஸஹshராணி பா⁴கீ³ரth²யவகா³ஹநmh ।
1750842ஸkh’th³ேகா³தா³வshநாநmh mhஹkhேத ph³’ஹshபெதௗ ॥ 175.84।
1750851இயmh  ெகௗ³த thர யthர khவாபி மமாjhஞயா ।
1750852ஸrhேவஷாmh ஸrhவதா³ nh’mh shநாநாnhiµkhதிmh phரதா³shயதி ॥ 175.85।
1750861அவேமத⁴ஸஹshராணி வாஜேபயஶதாநி ச ।
1750862 kh’thவா யthப²லமாphேநாதி தத³shய ரவth³ப⁴ேவth ॥ 175.86।
1750871 யshையதthதிShட²தி kh³’ேஹ ராணmh ph³ரமேதி³தmh ।
1750872 ந ப⁴யmh விth³யேத தshய ககாலshய நாரத³ ॥ 175.87।
1750881 யshய கshயாபி நாkh²ேயயmh ராணத³iµthதமmh ।
1750882 ரth³த³தா⁴நாய ஶாnhதாய ைவShணவாய மஹாthமேந ॥ 175.88।
1750891இத³mh கீrhthயmh ⁴khதிiµkhதி-தா³யகmh பாபநாஶகmh ।
1750892 ஏதchch²ரவணமாthேரண kh’தkh’thேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 175.89।
1750901கி²thவா shதகத³mh ph³ராமய phரயchச²தி ।
1750902ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத: நrhக³rhப⁴mh ந ஸmhவிேஶth ॥ 175.90।
1760010iµநய ஊ:
1760011 ந நshth’phதிரshதீஹ ஶ ◌்’Nhவதாmh ப⁴க³வthகதா²mh ।
1760012 நேரவ பரmh ³யmh வkhமrhஹshயேஶஷத: ॥ 176.1।
1760021அநnhதவாஸுேத³வshய ந ஸmhயkh³வrhணிதmh thவயா ।
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1760022 ேராchசா²மேஹ ேத³வ விshதேரண வத³shவ ந: ॥ 176.2।
1760030 ph³ரேமாவாச
1760031 phரவயா iµநிேரShடா:²ஸாராthஸாரதரmh பரmh ।
1760032அநnhதவாஸுேத³வshய மாஹாthmhயmh ⁴வி ³rhலப⁴mh ॥ 176.3।
1760041ஆதி³கlhேப ரா விphராshthவஹமvhயkhதஜnhமவாnh ।
1760042 விவகrhமாணமாஹூய வசநmh phேராkhதவாநித³mh ॥ 176.4।
1760051 வShட²mh ேத³வஶிlhபீnhth³ரmh விவகrhமாkh³ரகrhணmh ।
1760052 phரதிமாmh வாஸுேத³வshய  ைஶலமயீmh ⁴வி ॥ 176.5।
1760061 யாmh phேரய விதி⁴வth³ப⁴khதா: ேஸnhth³ரா ைவ மாiνஷாத³ய: ।
1760062 ேயந தா³நவரோph◌⁴ேயா விjhஞாய ஸுமஹth³ப⁴யmh ॥ 176.6।
1760071 thதி³வmh ஸமiνphராphய ஸுேமஶிக²ரmh சிரmh ।
1760072 வாஸுேத³வmh ஸமாராth◌⁴ய நிராதŋhகா வஸnhதி ேத ॥ 176.7।
1760081 மம தth³வசநmh thவா விவகrhமா  தthth ।
1760082 சகார phரதிமாmh ஶுth³தா⁴mh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ராmh ॥ 176.8।
1760091ஸrhவலணஸmhkhதாmh Nhட³காயேதmh ।
1760092வthஸலமஸmhkhதாமthkh³ராmh phரதிேமாthதமாmh ॥ 176.9।
1760101 வநமாலாvh’ேதாரshகாmh iµடாŋhக³த³தா⁴ணீmh ।
1760102 பீதவshthராmh ஸுபீநாmhஸாmh Nhட³லாph◌⁴யாமலŋhkh’தாmh ॥ 176.10।
1760111 ஏவmh ஸா phரதிமா தி³vhயா ³யமnhthைரshததா³shவயmh ।
1760112 phரதிShடா²காலமாஸாth³ய மயாெஸௗ நிrhதா ரா ॥ 176.11।
1760121 தshnhகாேல ததா³ ஶkhேரா ேத³வராThேக²சைர:ஸஹ ।
1760122 ஜகா³ம ph³ரமஸத³நமாய க³ஜiµthதமmh ॥ 176.12।
1760131 phரஸாth³ய phரதிமாmh ஶkhர:shநாநதா³ைந: ந: ந: ।
1760132 phரதிமாmh தாmh ஸமாராth◌⁴ய shவரmh நராக³மth ॥ 176.13।
1760141 தாmh ஸமாராth◌⁴ய ஸுசிரmh யதவாkhகாயமாநஸ: ।
1760142 vh’thராth³யாநஸுராnhkhராnhநiµசிphரiµகா²nhஸ ச ॥ 176.14।
1760151 நிஹthய தா³நவாnhபீ⁴மாnh⁴khதவாnh⁴வநthரயmh ।
1760152 th³விதீேய ச ேக³ phராphேத thேரதாயாmh ராஸாதி⁴ப: ॥ 176.15।
1760161 ப³⁴வ ஸுமஹாவீrhேயா த³ஶkh³வ: phரதாபவாnh ।
1760162 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி நிராஹாேரா ேதnhth³ய: ॥ 176.16।
1760171 சசார vhரதமthkh³ரmh தப: பரம³சரmh ।
1760172 தபஸா ேதந Shேடா ऽஹmh வரmh தshைம phரத³thதவாnh ॥ 176.17।
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1760181அவth◌⁴ய:ஸrhவேத³வாநாmh ஸ ைத³thேயாரக³ரஸாmh ।
1760182 ஶாபphரஹரணkh³ைரரவth◌⁴ேயா யமகிŋhகைர: ॥ 176.18।
1760191 வரmh phராphய ததா³ ரோ யாnhஸrhவக³நிமாnh ।
1760192 த⁴நாth◌⁴யmh விநிrhthய ஶkhரmh ேஜmh ஸiµth³யத: ॥ 176.19।
1760201ஸŋhkh³ராமmh ஸுமஹாேகா⁴ரmh kh’thவா ேத³ைவ:ஸ ராஸ: ।
1760202 ேத³வராஜmh விநிrhthய ததா³இnhth³ரேததி ைவ ॥ 176.20।
1760211 ராஸshதthஸுேதா நாம ேமக⁴நாத:³ phரலph³த⁴வாnh ।
1760212அமராவதீmh தத: phராphய ேத³வராஜkh³’ேஹ ஶுேப⁴ ॥ 176.21।
1760221 த³த³rhஶாஜநஸŋhகாஶாmh ராவணsh ப³லாnhவித: ।
1760222 phரதிமாmh வாஸுேத³வshய ஸrhவலணஸmhதாmh ॥ 176.22।
1760231வthஸலமஸmhkhதாmh பth³மபththராயேதmh ।
1760232 வநமாலாvh’ேதாரshகாmh iµடாŋhக³த³⁴தாmh ॥ 176.23।
1760241 ஶŋhக²சkhரக³தா³ஹshதாmh பீதவshthராmh சrh⁴ஜாmh ।
1760242ஸrhவாப⁴ரணஸmhkhதாmh ஸrhவகாமப²லphரதா³mh ॥ 176.24।
1760251 விஹாய ரthநஸŋhகா⁴mhச phரதிமாmh ஶுப⁴லmh ।
1760252 Shபேகண விமாேநந லŋhகாmh phராshதா²பயth³th³தmh ॥ 176.25।
1760261 ராth◌⁴ய:shதி²த:மாnhத⁴rhமாthமா ஸ விபீ⁴ஷண: ।
1760262 ராவணshயாiνேஜா மnhth நாராயணபராயண: ॥ 176.26।
1760271 th³’ShThவா தாmh phரதிமாmh தி³vhயாmh ேத³ேவnhth³ரப⁴வநchதாmh ।
1760272 ேராமாசிததiνrh⁴thவா விshமயmh ஸமபth³யத ॥ 176.27।
1760281 phரணmhய ஶிரஸா ேத³வmh phர’Shேடநாnhதராthமநா ।
1760282அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம அth³ய ேம ஸப²லmh தப: ॥ 176.28।
1760291இthkhthவா ஸ  த⁴rhமாthமா phரணிபthய iµஹுrhiµஹு: ।
1760292 jhேயShட²mh ph◌⁴ராதரமாஸாth³ய kh’தாஜரபா⁴ஷத ॥ 176.29।
1760301 ராஜnhphரதிமயா thவmh ேம phரஸாத³mh கrhமrhஹ ।
1760302 யாமாராth◌⁴ய ஜக³nhநாத² நிshதேரயmh ப⁴வாrhணவmh ॥ 176.30।
1760311 ph◌⁴ராrhவசநமாகrhNhய ராவணshதmh ததா³ph³ரவீth ।
1760312 kh³’ஹாண phரதிமாmh வீர thவநயா கிmh கேராmhயஹmh ॥ 176.31।
1760321shவயmh⁴வmh ஸமாராth◌⁴ய thைரேலாkhயmh விஜேய thவஹmh ।
1760322 நாநாசrhயமயmh ேத³வmh ஸrhவ⁴தப⁴ேவாth³ப⁴வmh ॥ 176.32।
1760331 விபீ⁴ஷே மஹா³th³தி⁴shததா³ தாmh phரதிமாmh ஶுபா⁴mh ।
1760332 ஶதமShேடாthதரmh சாph³த³mh ஸமாராth◌⁴ய ஜநாrhத³நmh ॥ 176.33।
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1760341அஜராமரணmh phராphதமணிமாதி³³ணrhதmh ।
1760342 ராjhயmh லŋhகாதி⁴பthயmh ச ேபா⁴கா³nh⁴ŋhkhேத யேத²phதாnh ॥ 176.34।
1760350iµநய ஊ:
1760351அேஹா ேநா விshமேயா ஜாத: thேவத³mh பரமாmh’தmh ।
1760352அநnhதவாஸுேத³வshய ஸmhப⁴வmh ⁴வி ³rhலப⁴mh ॥ 176.35।
1760361 ேராchசா²மேஹ ேத³வ விshதேரண யதா²தத²mh ।
1760362 தshய ேத³வshய மாஹாthmhயmh வkhமrhஹshயேஶஷத: ॥ 176.36।
1760370 ph³ரேமாவாச
1760371 ததா³ஸ ராஸ: khேரா ேத³வக³nhத⁴rhவகிnhநராnh ।
1760372 ேலாகபாலாnhஸமiνஜாnhiµநிth³தா⁴mhச பாபkh’th ॥ 176.37।
1760381 விthய ஸமேர ஸrhவாநாஜஹார தத³ŋhக³நா: ।
1760382ஸmhshதா²phய நக³mh லŋhகாmh ந:தாrhத²ேமாத: ॥ 176.38।
1760391 ஶŋhகிேதா mh’க³ேபண ெஸௗவrhேணந ச ராவண: ।
1760392 தத: khth³ேத⁴ந ராேமண ரேண ெஸௗth ஸஹ ॥ 176.39।
1760401 ராவணshய வதா⁴rhதா²ய ஹthவா வாmh மேநாஜவmh ।
1760402அபி⁴khதச ஸுkh³ேவா வராேஜா ऽŋhக³த³shததா² ॥ 176.40।
1760411ஹiνமாnhநலநீலச ஜாmhப³வாnhபநஸshததா² ।
1760412 க³வயச க³வாச பா²ந: பரெமௗஜஸ: ॥ 176.41।
1760421 ஏைதசாnhையச ப³ஹுபி⁴rhவாநைர:ஸமஹாப³ல: ।
1760422ஸமாvh’ேதா மஹாேகா⁴ைர ராேமா ராவேலாசந: ॥ 176.42।
1760431 கி³mh ஸrhவஸŋhகா⁴ைத: ேஸmh ப³th³th◌⁴வா மேஹாத³ெதௗ⁴ ।
1760432 ப³ேலந மஹதா ராம:ஸiµthதீrhய மேஹாத³தி⁴mh ॥ 176.43।
1760441ஸŋhkh³ராமமலmh சkhேர ரோக³ணஸமnhவித: ।
1760442 யமஹshதmh phரஹshதmh ச நிmhப⁴mh mhப⁴ேமவ ச ॥ 176.44।
1760451 நராnhதகmh மஹாவீrhயmh ததா²ைசவ யமாnhதகmh ।
1760452 மாலாTh◌⁴யmh மாகாTh◌⁴யmh ச ஹthவா ராமsh வீrhயவாnh ॥ 176.45।
1760461 நnhth³ரதmh ஹthவா mhப⁴கrhணmh ஸராவணmh ।
1760462ைவேத³mh சாkh³நிநாேஶாth◌⁴ய த³ththவா ராjhயmh விபீ⁴ஷேண ॥ 176.46।
1760471 வாஸுேத³வmh ஸமாதா³ய யாநmh Shபகமாஹth ।
1760472லயா ஸமiνphராபத³ேயாth◌⁴யாmh rhவபாதாmh ॥ 176.47।
1760481 கநிShட²mh ப⁴ரதmh shேநஹாchச²thkh◌⁴நmh ப⁴khதவthஸல: ।
1760482அபி⁴chய ததா³ ராம:ஸrhவராjhேய ऽதி⁴ராஜவth ॥ 176.48।
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1760491 ராதநீmh shவrhதிmh ச ஸமாராth◌⁴ய தேதா ஹ: ।
1760492 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி த³ஶ வrhஷஶதாநி ச ॥ 176.49।
1760501 ⁴khthவா ஸாக³ரபrhயnhதாmh ேமதி³நீmh ஸ  ராக⁴வ: ।
1760502 ராjhயமாஸாth³ய ஸுக³திmh ைவShணவmh பத³மாவிஶth ॥ 176.50।
1760511 தாmh சாபி phரதிமாmh ராம:ஸiµth³ேரஶாய த³thதவாnh ।
1760512 த⁴nhேயா ரயிதா thவmh ேதாயரthநஸமnhவித: ॥ 176.51।
1760521 th³வாபரmh க³மாஸாth³ய யதா³ ேத³ேவா ஜக³thபதி: ।
1760522 த⁴ரNhயாசாiνேராேத⁴ந பா⁴வைஶதி²lhயகாரth ॥ 176.52।
1760531அவதீrhண:ஸ ப⁴க³வாnhவஸுேத³வேல phர:◌⁴ ।
1760532 கmhஸாதீ³நாmh வதா⁴rhதா²ய ஸŋhகrhஷணஸஹாயவாnh ॥ 176.53।
1760541 ததா³ தாmh phரதிமாmh விphரா:ஸrhவவாசா²ப²லphரதா³mh ।
1760542ஸrhவேலாகதாrhதா²ய கshயசிthகாரnhதேர ॥ 176.54।
1760551 தshnhேthரவேர Nhேய ³rhலேப⁴ ேஷாthதேம ।
1760552 உjhஜஹார shவயmh ேதாயாthஸiµth³ர:ஸதாmh பதி: ॥ 176.55।
1760561 ததா³ phரph◌⁴’தி தthைரவ ேthேர iµkhதிphரேத³ th³விஜா: ।
1760562ஆshேத ஸ ேத³ேவா ேத³வாநாmh ஸrhவகாமப²லphரத:³ ॥ 176.56।
1760571 ேய ஸmhரயnhதி சாநnhதmh ப⁴khthயா ஸrhேவவரmh phர⁴mh ।
1760572 வாŋhமந:கrhமபி⁴rhநிthயmh ேத யாnhதி பரமmh பத³mh ॥ 176.57।
1760581 th³’ShThவாநnhதmh ஸkh’th³ப⁴khthயா ஸmhjhய phரணிபthய ச ।
1760582 ராஜஸூயாவேமதா⁴ph◌⁴யாmh ப²லmh த³ஶ³ணmh லேப⁴th ॥ 176.58।
1760591ஸrhவகாமஸmh’th³ேத⁴ந காமேக³ந ஸுவrhசஸா ।
1760592 விமாேநநாrhகவrhேணந கிŋhகிணீஜாலமாநா ॥ 176.59।
1760601 th:ஸphதலiµth³th◌⁴’thய தி³vhயshthக³ணேஸவித: ।
1760602 உபகீ³யமாேநா க³nhத⁴rhைவrhநேரா விShiΝரmh vhரேஜth ॥ 176.60।
1760611 தthர ⁴khthவா வராnhேபா⁴கா³ஜராமரணவrhத: ।
1760612 தி³vhயபத⁴ர:மாnhயாவதா³⁴தஸmhphலவmh ॥ 176.61।
1760621 Nhயயாதி³ஹாயாதசrhேவதீ³ th³விேஜாthதம: ।
1760622ைவShணவmh ேயாக³மாshதா²ய தேதா ேமாமவாphiνயாth ॥ 176.62।
1760631 ஏவmh மயா thவநnhேதா ऽெஸௗ கீrhதிேதா iµநிஸthதமா: ।
1760632 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh தshய வrhஷஶைதரபி ॥ 176.63।
1770010 ph³ரேமாவாச
1770011 ஏவmh ேவா ऽநnhதமாஹாthmhயmh ேthரmh ச ேஷாthதமmh ।
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1770012 ⁴khதிiµkhதிphரத³mh nh’mh மயா phேராkhதmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 177.1।
1770021 யthராshேத Nhட³கா: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ।
1770022 பீதாmhப³ரத⁴ர: kh’Shண: கmhஸேகஶிநிஷூத³ந: ॥ 177.2।
1770031 ேய தthர kh’Shணmh பயnhதி ஸுராஸுரநமshkh’தmh ।
1770032ஸŋhகrhஷணmh ஸுப⁴th³ராmh ச த⁴nhயாshேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 177.3।
1770041 thைரேலாkhயாதி⁴பதிmh ேத³வmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ।
1770042 ேய th◌⁴யாயnhதி ஸதா³ kh’Shணmh iµkhதாshேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 177.4।
1770051 kh’Shேண ரதா: kh’Shணமiνshமரnhதி ।
1770052 ராthெரௗ ச kh’Shணmh நthதி²தா ேய ।
1770053 ேத பி⁴nhநேத³ஹா: phரவிஶnhதி kh’Shணmh ।
1770054ஹவிrhயதா² மnhthரஹுதmh ஹுதாஶmh ॥ 177.5।
1770061 தshமாthஸதா³iµநிேரShடா:² kh’Shண: கமலேலாசந: ।
1770062 தshnhேthேர phரயthேநந th³ரShடvhேயா ேமாகாŋhபி:◌⁴ ॥ 177.6।
1770071 ஶயேநாthதா²பேந kh’Shணmh ேய பயnhதி மநீண: ।
1770072ஹலாத⁴mh ஸுப⁴th³ராmh ச ஹேர:shதா²நmh vhரஜnhதி ேத ॥ 177.7।
1770081ஸrhவகாேல ऽபி ேய ப⁴khthயா பயnhதி ேஷாthதமmh ।
1770082 ெரௗேணயmh ஸுப⁴th³ராmh ச விShiΝேலாகmh vhரஜnhதி ேத ॥ 177.8।
1770091ஆshேத யசேரா மாஸாnhவாrhகாnhேஷாthதேம ।
1770092 ph’தி²vhயாshதீrhத²யாthராயா: ப²லmh phராphேநாதி சாதி⁴கmh ॥ 177.9।
1770101 ேய ஸrhவகாலmh தthைரவ நிவஸnhதி மநீண: ।
1770102ேதnhth³யா தkhேராதா⁴ லப⁴nhேத தபஸ: ப²லmh ॥ 177.10।
1770111 தபshதphthவாnhயதீrhேத²ஷு வrhஷாமதmh நர: ।
1770112 யதா³phேநாதி ததா³phேநாதி மாேஸந ேஷாthதேம ॥ 177.11।
1770121 தபஸா ph³ரமசrhேயண ஸŋhக³thயாேக³ந யthப²லmh ।
1770122 தthப²லmh ஸததmh தthர phராphiνவnhதி மநீண: ॥ 177.12।
1770131ஸrhவதீrhேத²ஷு யthNhயmh shநாநதா³ேநந கீrhதிதmh ।
1770132 தthப²லmh ஸததmh தthர phராphiνவnhதி மநீண: ॥ 177.13।
1770141ஸmhயkhதீrhேத²ந யthphேராkhதmh vhரேதந நியேமந ச ।
1770142 தthப²லmh லப⁴ேத தthர phரthயஹmh phரயத: ஶுசி: ॥ 177.14।
1770151 யsh நாநாவிைத⁴rhயjhைஞrhயthப²லmh லப⁴ேத நர: ।
1770152 தthப²லmh லப⁴ேத தthர phரthயஹmh ஸmhயேதnhth³ய: ॥ 177.15।
1770161 ேத³ஹmh thயஜnhதி ஷாshதthர ேய ேஷாthதேம ।
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1770162 கlhபvh’mh ஸமாஸாth³ய iµkhதாshேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 177.16।
1770171 வடஸாக³ரேயாrhமth◌⁴ேய ேய thயஜnhதி கேலவரmh ।
1770172 ேத ³rhலப⁴mh பரmh ேமாmh phராphiνவnhதி ந ஸmhஶய: ॥ 177.17।
1770181அநிchச²nhநபி யshதthர phராmhshthயஜதி மாநவ: ।
1770182 ேஸா ऽபி :³க²விநிrhiµkhேதா iµkhதிmh phராphேநாதி ³rhலபா⁴mh ॥ 177.18।
1770191 kh’கீடபதŋhகா³th³யாshதிrhயkh³ேயாநிக³தாச ேய ।
1770192 தthர ேத³ஹmh பthயjhய ேத யாnhதி பரமாmh க³திmh ॥ 177.19।
1770201 ph◌⁴ராnhதிmh ேலாகshய பயth◌⁴வமnhயதீrhத²mh phரதி th³விஜா: ।
1770202 ஷாkh²ேயந யthphராphதமnhயதீrhத²ப²லாதி³கmh ॥ 177.20।
1770211ஸkh’thபயதி ேயா மrhthய: ரth³த⁴யா ேஷாthதமmh ।
1770212 ஷாmh ஸஹshேரஷு ஸ ப⁴ேவ³thதம: மாnh ॥ 177.21।
1770221 phரkh’ேத:ஸ பேரா யshமாthஷாத³பி ேசாthதம: ।
1770222 தshமாth³ேவேத³ ராேண ச ேலாேக ऽshnhேஷாthதம: ॥ 177.22।
1770231 ேயா ऽெஸௗ ராேண ேவதா³nhேத பரமாthேமthதா³’த: ।
1770232ஆshேத விேவாபகாராய ேதநாெஸௗ ேஷாthதம: ॥ 177.23।
1770241 பாேத² மஶாேந kh³’ஹமNhட³ேப வா ।
1770242 ரth²யாphரேத³ேஶShவபி யthர thர ।
1770243இchச²nhநநிchச²nhநபி தthர ேத³ஹmh ।
1770244ஸnhthயjhய ேமாmh லப⁴ேத மiνShய: ॥ 177.24।
1770251 தshமாthஸrhவphரயthேநந தshnhேthேர th³விேஜாthதமா: ।
1770252 ேத³ஹthயாேகா³ நைர: காrhய:ஸmhயŋhேமாாபி⁴காŋhபி:◌⁴ ॥ 177.25।
1770261 ஷாkh²யshய மாஹாthmhயmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ।
1770262 thயkhthவா யthர நேரா ேத³ஹmh iµkhதிmh phராphேநாதி ³rhலபா⁴mh ॥ 177.26।
1770271³நாேமகேத³ேஶா ऽயmh மயா ேthரshய கீrhதித: ।
1770272 க:ஸமshதாnh³nhவkhmh ஶkhேதா வrhஷஶைதரபி ॥ 177.27।
1770281 யதி³யmh iµநிேரShடா² ேமாchச²த² ஶாவதmh ।
1770282 தshnhேthரவேர Nhேய நிவஸth◌⁴வமதnhth³தா: ॥ 177.28।
1770290 vhயாஸ உவாச
1770291 ேத தshய வசநmh thவா ph³ரமே ऽvhயkhதஜnhமந: ।
1770292 நிவாஸmh சkhேர தthர அவா: பரமmh பத³mh ॥ 177.29।
1770301 தshமாth³யmh phரயthேநந நிவஸth◌⁴வmh th³விேஜாthதமா: ।
1770302 ஷாkh²ேய வேர ேthேர யதி³iµkhதிமபீ⁴phஸத² ॥ 177.30।
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1780010 vhயாஸ உவாச
1780011 தshnhேthேர iµநிேரShடா:²ஸrhவஸththவஸுகா²வேஹ ।
1780012 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ப²லேத³ ேஷாthதேம ॥ 178.1।
1780021 கNh³rhநாம மஹாேதஜா ’: பரமதா⁴rhக: ।
1780022ஸthயவாதீ³ ஶுசிrhதா³nhத:ஸrhவ⁴தேத ரத: ॥ 178.2।
1780031ேதnhth³ேயா தkhேராேதா⁴ ேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ।
1780032அவாப பரமாmh th³தி⁴மாராth◌⁴ய ேஷாthதமmh ॥ 178.3।
1780041அnhேய ऽபி தthர ஸmhth³தா⁴ iµநய:ஸmhஶிதvhரதா: ।
1780042ஸrhவ⁴ததா தா³nhதா தkhேராதா⁴ விமthஸரா: ॥ 178.4।
1780050iµநய ஊ:
1780051 ேகா ऽெஸௗ கNh:³ கத²mh தthர ஜகா³ம பரமாmh க³திmh ।
1780052 ேராchசா²மேஹ தshய சதmh ph³ ஸthதம ॥ 178.5।
1780060 vhயாஸ உவாச
1780061 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: கதா²mh தshய மேநாஹராmh ।
1780062 phரவயா ஸமாேஸந iµேநshதshய விேசShதmh ॥ 178.6।
1780071 பவிthேர ேகா³மதீதீேர விஜேந ஸுமேநாஹேர ।
1780072 கnhத³லப²ல: rhேண ஸthShபஶாnhவிைத: ॥ 178.7।
1780081 நாநாth³மலதாகீrhேண நாநாShேபாபேஶாபி⁴ேத ।
1780082 நாநாபேத ரmhேய நாநாmh’க³க³nhவிேத ॥ 178.8।
1780091 தthராரமபத³mh கNhேடா³rhப³⁴வ iµநிஸthதமா: ।
1780092ஸrhவrhப²லShபாTh◌⁴யmh கத³க²Nhட³மNh³தmh ॥ 178.9।
1780101 தபshேதேப iµநிshதthர ஸுமஹthபரமாth³⁴தmh ।
1780102 vhரேதாபவாைஸrhநியைம:shநாநெமௗநஸுஸmhயைம: ॥ 178.10।
1780111 kh³Shேம பசதபா ⁴thவா வrhஷாஸு shத²Nh³ேலஶய: ।
1780112ஆrhth³ரவாஸாsh ேஹமnhேத ஸ ேதேப ஸுமஹthதப: ॥ 178.11।
1780121 th³’ShThவா  தபேஸா வீrhயmh iµேநshதshய ஸுவிshதா: ।
1780122 ப³⁴rhேத³வக³nhத⁴rhவா:th³த⁴விth³யாத⁴ராshததா² ॥ 178.12।
1780131 ⁴mh ததா²nhதmh ச தி³வmh ச iµநிஸthதமா: ।
1780132 கNh:³ஸnhதாபயாமாஸ thைரேலாkhயmh தபேஸா ப³லாth ॥ 178.13।
1780141அேஹா ऽshய பரமmh ைத⁴rhயமேஹா ऽshய பரமmh தப: ।
1780142இthயph³வmhshததா³th³’ShThவா ேத³வாshதmh தபshதி²தmh ॥ 178.14।
1780151 மnhthரயாமாஸுரvhயkh³ரா: ஶkhேரண ஸதாshததா³ ।
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1780152 ப⁴யாthதshய ஸiµth³விkh³நாshதேபாவிkh◌⁴நமபீ⁴phஸவ: ॥ 178.15।
1780161 jhஞாthவா ேதஷாமபி⁴phராயmh ஶkhரshth⁴வேநவர: ।
1780162 phரmhேலாசாkh²யாmh வராேராஹாmh பெயௗவநக³rhவிதாmh ॥ 178.16।
1780171ஸுமth◌⁴யாmh சாஜŋhகா⁴mh தாmh பீநேராணிபேயாத⁴ராmh ।
1780172ஸrhவலணஸmhபnhநாmh phேராவாச ப²லஸூத³ந: ॥ 178.17।
1780180 ஶkhர உவாச
1780181 phரmhேலாேச க³chச² ஶீkh◌⁴ரmh thவmh யதா³ெஸௗ தphயேத iµநி: ।
1780182 விkh◌⁴நாrhத²mh தshய தபஸ: ோப⁴யshவாmhஶு ஸுphரேப⁴ ॥ 178.18।
1780190 phரmhேலாேசாவாச
1780191 தவ வாkhயmh ஸுரேரShட² கேரா ஸததmh phரேபா⁴ ।
1780192 கிnh ஶŋhகா மைமவாthர விதshய ச ஸmhஶய: ॥ 178.19।
1780201 பி³ேப⁴ தmh iµநிவரmh ph³ரமசrhயvhரேத shதி²தmh ।
1780202அthkh³ரmh தீ³phததபஸmh jhவலநாrhகஸமphரப⁴mh ॥ 178.20।
1780211 jhஞாthவா மாmh ஸ iµநி: khேராதா⁴th³விkh◌⁴நாrhத²mh ஸiµபாக³தாmh ।
1780212 கNh:³ பரமேதஜshவீ ஶாபmh தா³shயதி :³ஸஹmh ॥ 178.21।
1780221 உrhவஶீ ேமநகா ரmhபா⁴ kh◌⁴’தாசீ கshத²லா ।
1780222 விவாசீ ஸஹஜnhயா ச rhவசிthதிshதிேலாthதமா ॥ 178.22।
1780231அலmh³ஷா ரேகஶீ ஶஶிேலகா² ச வாமநா ।
1780232அnhயாசாphஸரஸ:ஸnhதி பெயௗவநக³rhவிதா: ॥ 178.23।
1780241ஸுமth◌⁴யாசாவத³நா: பீேநாnhநதபேயாத⁴ரா: ।
1780242 காமphரதா⁴நஶலாshதாshதthர ஸnhநிேயாஜய ॥ 178.24।
1780250 ph³ரேமாவாச
1780251 தshயாshதth³வசநmh thவா ந: phராஹ ஶசீபதி: ।
1780252 திShட²nh நாம சாnhயாshதாshthவmh சாthர ஶலா ஶுேப⁴ ॥ 178.25।
1780261 காமmh வஸnhதmh வாmh ச ஸஹாயாrhேத² த³தா³ ேத ।
1780262ைத:ஸாrhத⁴mh க³chச²ஸுேராணி யthராshேத ஸ மஹாiµநி: ॥ 178.26।
1780271 ஶkhரshய வசநmh thவா ததா³ஸா சாேலாசநா ।
1780272 ஜகா³மாகாஶமாrhேக³ண ைத:ஸாrhத⁴mh சாரமmh iµேந: ॥ 178.27।
1780281 க³thவா ஸா தthர சிரmh த³த³rhஶ வநiµthதமmh ।
1780282iµநிmh ச தீ³phததபஸமாரமshத²மகlhமஷmh ॥ 178.28।
1780291அபயthஸா வநmh ரmhயmh ைத:ஸாrhத⁴mh நnhத³ேநாபமmh ।
1780292ஸrhவrhவரShபாTh◌⁴யmh ஶாகா²mh’க³க³லmh ॥ 178.29।
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1780301 Nhயmh பth³மப³ேலாேபதmh ஸபlhலவமஹாப³லmh ।
1780302 ேராthரரmhயாnhஸும⁴ராஶph³தா³nhக²க³iµேக²தாnh ॥ 178.30।
1780311ஸrhவrhப²லபா⁴ராTh◌⁴யாnhஸrhவrhஸுேமாjhjhவலாnh ।
1780312அபயthபாத³பாmhைசவ விஹŋhைக³ரiνநாதி³தாnh ॥ 178.31।
1780321ஆmhராநாmhராதகாnhப⁴vhயாnhநாேகராnhஸதிnh³காnh ।
1780322அத² பி³lhவாmhshததா² வாnhதா³³மாnhபீ³ஜரகாnh ॥ 178.32।
1780331 பநஸாmhlhலசாnhநீபாஶிஷாnhஸுமேநாஹராnh ।
1780332 பாராவதாmhshததா² ேகாலாநேமதா³mhலேவதஸாnh ॥ 178.33।
1780341 ப⁴lhலாதகாநாமலகாஶதபrhmhச கிmhஶுகாnh ।
1780342இŋh³தா³nhகரவீராmhச ஹதகீவிபீ⁴தகாnh ॥ 178.34।
1780351 ஏதாநnhயாmhச ஸா vh’ாnhத³த³rhஶ ph’²ேலாசநா ।
1780352 தைத²வாேஶாகnhநாக³-ேகதகீப³லாநத² ॥ 178.35।
1780361 பாஜாதாnhேகாவிதா³ராnhமnhதா³ேரnhதீ³வராmhshததா² ।
1780362 பாடலா: Shபிதா ரmhயா ேத³வதா³th³மாmhshததா² ॥ 178.36।
1780371 ஶாலாmhshதாலாmhshதமாலாmhச நிலாmhlhேலாமகாmhshததா² ।
1780372அnhயாmhச பாத³பேரShடா²நபயthப²லShபிதாnh ॥ 178.37।
1780381 சேகாைர: ஶதபththைரச ph◌⁴’ŋhக³ராைஜshததா² ஶுைக: ।
1780382 ேகாகில: கலவிŋhைகச ஹாைதrhவவைக: ॥ 178.38।
1780391 phயthைரசாதைகச ததா²nhையrhவிவிைத: ◌⁴ க²ைக:³ ।
1780392 ேராthரரmhயmh ஸும⁴ரmh ஜth³பி⁴சாphயதி⁴Sh²தmh ॥ 178.39।
1780401ஸராmh ச மேநாjhஞாநி phரஸnhநஸலாநி ச ।
1780402iµைத:³ Nhட³ைகச ததா² நீேலாthபல: ஶுைப: ◌⁴ ॥ 178.40।
1780411 கலாைர: கமலைசவ ஆசிதாநி ஸமnhதத: ।
1780412 காத³mhைப³சkhரவாைகச தைத²வ ஜலkhைட: ॥ 178.41।
1780421 காரNhட³ைவrhப³ைகrhஹmhைஸ:rhைமrhமth³³பி⁴ேரவ ச ।
1780422 ஏைதசாnhையச கீrhநி ஸமnhதாjhஜலசாபி:◌⁴ ॥ 178.42।
1780431 khரேமணவ ததா²ஸா  வநmh ப³ph◌⁴ராம ைத:ஸஹ ।
1780432 ஏவmh th³’ShThவா வநmh ரmhயmh ைத:ஸாrhத⁴mh பரமாth³⁴தmh ॥ 178.43।
1780441 விshமேயாth²lhலநயநா ஸா ப³⁴வ வராŋhக³நா ।
1780442 phேராவாச வாmh காமmh ச வஸnhதmh ச th³விேஜாthதமா: ॥ 178.44।
1780450 phரmhேலாேசாவாச
1780451th◌⁴வmh மம ஸாஹாyhயmh யmh ஸrhேவ ph’த²khph’த²kh ॥ 178.45।
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1780460 ph³ரேமாவாச
1780461 ஏவiµkhthவா ததா³ஸா  தேத²thkhதா ஸுைரrhth³விஜா: ।
1780462 phரthவாசாth³ய யாshயா யthராெஸௗ ஸmhshதி²ேதா iµநி: ॥ 178.46।
1780471அth³ய தmh ேத³ஹயnhதாரmh phரkhேதnhth³யவாநmh ।
1780472shமரஶshthரக³லth³ரmh கShயா ஸாரதி²mh ॥ 178.47।
1780481 ph³ரமா ஜநாrhத³ேநா வாபி யதி³ வா நீலேலாத: ।
1780482 ததா²phயth³ய கShயா காமபா³ணதாnhதரmh ॥ 178.48।
1780491இthkhthவா phரயெயௗ ஸாத² யthராெஸௗ திShட²ேத iµநி: ।
1780492iµேநshதப:phரபா⁴ேவண phரஶாnhதவாபதா³ரமmh ॥ 178.49।
1780501ஸா mhshேகாகிலமா⁴rhேய நதீ³தீேர vhயவshதி²தா ।
1780502shேதாகமாthரmh shதி²தா தshமாத³கா³யத வராphஸரா: ॥ 178.50।
1780511 தேதா வஸnhத:ஸஹஸா ப³லmh ஸமகேராthததா³ ।
1780512 ேகாகிலாராவம⁴ரமகாகமேநாஹரmh ॥ 178.51।
1780521 வெவௗ க³nhத⁴வஹைசவ மலயாth³நிேகதந: ।
1780522 Shபாiνchசாவசாnhேமth◌⁴யாnhபாதயmhச ஶைந: ஶைந: ॥ 178.52।
1780531 Shபபா³ணத⁴ரைசவ க³thவா தshய ஸபத: ।
1780532iµேநச ோப⁴யாமாஸ காமshதshயாபி மாநஸmh ॥ 178.53।
1780541 தேதா கீ³தth◌⁴வநிmh thவா iµநிrhவிshதமாநஸ: ।
1780542 ஜகா³ம யthர ஸா ஸுph◌⁴: காமபா³ணphரபீ³த: ॥ 178.54।
1780551 th³’ShThவா தாமாஹ ஸnhth³’Shேடா விshமேயாth²lhலேலாசந: ।
1780552 ph◌⁴ரShேடாthதேயா விகல: லகாசிதவிkh³ரஹ: ॥ 178.55।
1780560 ’வாச
1780561 கா கshயா ஸுேராணி ஸுப⁴ேக³ சாஹாநி ।
1780562 மேநா ஹர ேம ஸுph◌⁴ ph³ ஸthயmh ஸுமth◌⁴யேம ॥ 178.56।
1780570 phரmhேலாேசாவாச
1780571 தவ கrhமகரா சாஹmh Shபாrhத²மஹமாக³தா ।
1780572ஆேத³ஶmh ேத³ ேமphரmh கிmh கேரா தவாjhஞயா ॥ 178.57।
1780580 vhயாஸ உவாச
1780581 thைவவmh வசநmh தshயாshthயkhthவா ைத⁴rhயmh விேமாத: ।
1780582ஆதா³ய ஹshேத தாmh பா³லாmh phரவிேவஶ shவமாரமmh ॥ 178.58।
1780591 தத: காமச வாச வஸnhதச th³விேஜாthதமா: ।
1780592 ஜkh³iµrhயதா²க³தmh ஸrhேவ kh’தkh’thயாshthவிShடபmh ॥ 178.59।
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1780601 ஶஶmhஸுச ஹmh க³thவா தshயாshதshய ச ேசShதmh ।
1780602 thவா ஶkhரshததா³ ேத³வா: phதா:ஸுமநேஸா ऽப⁴வnh ॥ 178.60।
1780611ஸ ச கNh³shதயா ஸாrhத⁴mh phரவிஶnhேநவ சாரமmh ।
1780612ஆthமந: பரமmh பmh சகார மத³நாkh’தி ॥ 178.61।
1780621பெயௗவநஸmhபnhநமதீவ ஸுமேநாஹரmh ।
1780622 தி³vhயாலŋhகாரஸmhkhதmh ேஷாட³ஶவthஸராkh’தி ॥ 178.62।
1780631 தி³vhயவshthரத⁴ரmh காnhதmh தி³vhயshரkh³க³nhத⁴⁴தmh ।
1780632ஸrhேவாபேபா⁴க³ஸmhபnhநmh ஸஹஸா தபேஸா ப³லாth ॥ 178.63।
1780641 th³’ShThவா ஸா தshய தth³வீrhயmh பரmh விshமயமாக³தா ।
1780642அேஹா ऽshய தபேஸா வீrhயthkhthவா iµதி³தாப⁴வth ॥ 178.64।
1780651shநாநmh ஸnhth◌⁴யாmh ஜபmh ேஹாமmh shவாth◌⁴யாயmh ேத³வதாrhசநmh ।
1780652 vhரேதாபவாஸநியமmh th◌⁴யாநmh ச iµநிஸthதமா: ॥ 178.65।
1780661 thயkhthவா ஸ ேரேம iµதி³தshதயா ஸாrhத⁴மஹrhநிஶmh ।
1780662 மnhமதா²விShட’த³ேயா ந ³ேபா³த⁴ தப:யmh ॥ 178.66।
1780671ஸnhth◌⁴யாராthதி³வாப-மாஸrhthவயநஹாயநmh ।
1780672 ந ³ேபா³த⁴ க³தmh காலmh விஷயாஸkhதமாநஸ: ॥ 178.67।
1780681ஸா ச தmh காமைஜrhபா⁴ைவrhவித³kh³தா⁴ ரஹ th³விஜா: ।
1780682 வரயாமாஸ ஸுேராணி: phரலாபஶலா ததா³ ॥ 178.68।
1780691 ஏவmh கNh³shதயா ஸாrhத⁴mh வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh ।
1780692அதிShட²nhமnhத³ரth³ேராNhயாmh kh³ராmhயத⁴rhமரேதா iµநி: ॥ 178.69।
1780701ஸா தmh phராஹ மஹாபா⁴க³mh க³nhchசா²mhயஹmh தி³வmh ।
1780702 phரஸாத³ஸுiµேகா² ph³ரமnhநiνjhஞாmh thவமrhஹ ॥ 178.70।
1780711 தையவiµkhத:ஸ iµநிshதshயாமாஸkhதமாநஸ: ।
1780712 தி³நாநி கதிசிth³ப⁴th³ேர shதீ²யதாthயபா⁴ஷத ॥ 178.71।
1780721 ஏவiµkhதா ததshேதந ஸாkh³ரmh வrhஷஶதmh ந: ।
1780722 ³⁴ேஜ விஷயாmhshதnhவீ ேதந ஸாrhத⁴mh மஹாthமநா ॥ 178.72।
1780731அiνjhஞாmh ேத³ ப⁴க³வnhvhரஜா thத³ஶாலயmh ।
1780732 உkhதshதேயதி ஸ ந:shதீ²யதாthயபா⁴ஷத ॥ 178.73।
1780741 நrhக³ேத வrhஷஶேத ஸாதி⁴ேக ஸா ஶுபா⁴நநா ।
1780742 யாmhயஹmh thதி³வmh ph³ரமnhphரணயshதேஶாப⁴நmh ॥ 178.74।
1780751 உkhதshதையவmh ஸ iµநி: நராஹாயேதmh ।
1780752இஹாshயதாmh மயா ஸுph◌⁴ சிரmh காலmh க³Shய ॥ 178.75।
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1780761 தchசா²பபீ⁴தா ஸுேராணீ ஸஹ ேதநrh ந: ।
1780762 ஶதth³வயmh கிசி³நmh வrhஷாmh ஸமதிShட²த ॥ 178.76।
1780771 க³மநாய மஹாபா⁴ேகா³ ேத³வராஜநிேவஶநmh ।
1780772 phேராkhத: phேராkhதshதயா தnhvhயா shதீ²யதாthயபா⁴ஷத ॥ 178.77।
1780781 தshய ஶாபப⁴யாth³பீ⁴rhதா³Nhேயந ச த³ ।
1780782 phேராkhதா phரணயப⁴ŋhகா³rhதி-ேவதி³நீ ந ஜெஹௗ iµநிmh ॥ 178.78।
1780791 தயா ச ரமதshதshய பரமrhேஷரஹrhநிஶmh ।
1780792 நவmh நவம⁴thphேரம மnhமதா²ஸkhதேசதஸ: ॥ 178.79।
1780801 ஏகதா³  thவராkhேதா நிசkhராேமாடஜாnhiµநி: ।
1780802 நிShkhராமnhதmh ச thேரதி க³mhயேத phராஹ ஸா ஶுபா⁴ ॥ 178.80।
1780811இthkhத:ஸ தயா phராஹ பvh’thதமஹ: ஶுேப⁴ ।
1780812ஸnhth◌⁴ேயாபாshதிmh கShயா khயாேலாேபா ऽnhயதா² ப⁴ேவth ॥ 178.81।
1780821 தத: phரஹshய iµதி³தா ஸா தmh phராஹ மஹாiµநிmh ।
1780822 கிமth³ய ஸrhவத⁴rhமjhஞ பvh’thதமஹshதவ ।
1780823 க³தேமதnhந ேத விshமயmh கshய கth²யேத ॥ 178.82।
1780830iµநிவாச
1780831 phராதshthவமாக³தா ப⁴th³ேர நதீ³தீரத³mh ஶுப⁴mh ।
1780832 மயா th³’Shடா ஸுேராணி phரவிShடா ச மமாரமmh ॥ 178.83।
1780841இயmh ச வrhதேத ஸnhth◌⁴யா பமமேஹா க³தmh ।
1780842அவஹாஸ: கிமrhேதா² ऽயmh ஸth³பா⁴வ: கth²யதாmh மம ॥ 178.84।
1780850 phரmhேலாேசாவாச
1780851 phரthஷshயாக³தா ph³ரமnhஸthயேமதnhந ேம mh’ஷா ।
1780852 கிnhthவth³ய தshய காலshய க³தாnhயph³த³ஶதாநி ேத ॥ 178.85।
1780861 தத:ஸஸாth◌⁴வேஸா விphரshதாmh பphரchசா²யேதmh ।
1780862 கth²யதாmh பீ⁴ க: காலshthவயா ேம ரமத:ஸதா³ ॥ 178.86।
1780870 phரmhேலாேசாவாச
1780871ஸphேதாthதராNhயதீதாநி நவவrhஷஶதாநி ச ।
1780872 மாஸாச ஷThதைத²வாnhயthஸமதீதmh தி³நthரயmh ॥ 178.87।
1780880 ’வாச
1780881ஸthயmh பீ⁴ வத³shேயதthபஹாேஸா ऽத²வா ஶுேப⁴ ।
1780882 தி³நேமகமஹmh மnhேய thவயா ஸாrhத⁴ேஹாதmh ॥ 178.88।
1780890 phரmhேலாேசாவாச
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1780891 வதி³Shயாmhயnh’தmh ph³ரமnhகத²மthர தவாnhதிேக ।
1780892 விேஶஷாத³th³ய ப⁴வதா ph’Shடா மாrhகா³iνகா³நா ॥ 178.89।
1780900 vhயாஸ உவாச
1780901 நிஶmhய தth³வசshதshயா:ஸ iµநிrhth³விஜஸthதமா: ।
1780902 தி⁴kh³தி⁴ŋhமாthயநாசாரmh விநிnhth³யாthமாநமாthமநா ॥ 178.90।
1780910iµநிவாச
1780911 தபாmh மம நShடாநி ஹதmh ph³ரமவிதா³mh த⁴நmh ।
1780912’ேதா விேவக: ேகநாபி ேயாnhேமாஹாய நிrhதா ॥ 178.91।
1780921ஊrhஷThகாதிக³mh ph³ரம jhேஞயமாthமஜேயந ேம ।
1780922 க³திேரஷா kh’தா ேயந தி⁴khதmh காமமஹாkh³ரஹmh ॥ 178.92।
1780931 vhரதாநி ஸrhவேவதா³ச காரnhயகி²லாநி ச ।
1780932 நரகkh³ராமமாrhேக³ண காேமநாth³ய ஹதாநி ேம ॥ 178.93।
1780941 விநிnhth³ேயthத²mh ஸ த⁴rhமjhஞ:shவயமாthமாநமாthமநா ।
1780942 தாமphஸரஸமாநாத³mh வசநமph³ரவீth ।
1780940 ’வாச
1780943 க³chச² பாேப யதா²காமmh யthகாrhயmh தththவயா kh’தmh ।
1780944 ேத³வராஜshய யthோப⁴mh rhவnhthயா பா⁴வேசShைத: ॥ 178.94।
1780951 ந thவாmh கேராmhயஹmh ப⁴shம khேராத⁴தீvhேரண வநிநா ।
1780952ஸதாmh ஸாphதபத³mh ைமthrhயiµேதா ऽஹmh thவயா ஸஹ ॥ 178.95।
1780961அத²வா தவ ேதா³ஷ: க: கிmh வா rhயாமஹmh தவ ।
1780962 மைமவ ேதா³ேஷா நிதராmh ேயநாஹமேதnhth³ய: ॥ 178.96।
1780971 யதா² ஶkhரphயாrhதி²nhயா kh’ேதா மthதபேஸா vhயய: ।
1780972 thவயா th³’Shமஹாேமாஹ-மiνநாஹmh ஜு³phத: ॥ 178.97।
1780980 vhயாஸ உவாச
1780981 யாவதி³thத²mh ஸ விphரrhshதாmh ph³ரவீதி ஸுமth◌⁴யமாmh ।
1780982 தாவthshக²லthshேவத³ஜலா ஸா ப³⁴வாதிேவப:² ॥ 178.98।
1780991 phரேவபமாநாmh ஸ ச தாmh shவிnhநகா³thரலதாmh ஸதீmh ।
1780992 க³chச² க³chேச²தி ஸkhேராத⁴iµவாச iµநிஸthதம: ॥ 178.99।
1781001ஸா  நிrhப⁴rhthதா ேதந விநிShkhரmhய ததா³ரமாth ।
1781002ஆகாஶகா³நீ shேவத³mh மமாrhஜ தபlhலைவ: ॥ 178.100।
1781011 vh’ாth³vh’mh யெயௗ பா³லா உத³kh³ராணபlhலைவ: ।
1781012 நிrhமமாrhஜ ச கா³thராணி க³லthshேவத³ஜலாநி ைவ ॥ 178.101।
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1781021 ’ யshததா³ க³rhப⁴shதshயா ேத³ேஹ ஸமாத: ।
1781022 நிrhஜகா³ம ஸேராமாசshேவத³பீ தத³ŋhக³த: ॥ 178.102।
1781031 தmh vh’ா ஜkh³’ஹுrhக³rhப⁴ேமகmh சkhேர ச மாத: ।
1781032 ேஸாேமநாphயாயிேதா ேகா³பி:◌⁴ ஸ ததா³ வvh’th³ேத⁴ ஶைந: ॥ 178.103।
1781041 மாஷா நாம கnhயா⁴th³vh’ாmh சாேலாசநா ।
1781042 phராேசதஸாநாmh ஸா பா⁴rhயா த³shய ஜநநீ th³விஜா: ॥ 178.104।
1781051ஸ சாபி ப⁴க³வாnhகNh:³ேண தப ஸthதம: ।
1781052 ேஷாthதமாkh²யmh ேபா⁴ விphரா விShேராயதநmh யெயௗ ॥ 178.105।
1781061 த³த³rhஶ பரமmh ேthரmh iµkhதித³mh ⁴வி ³rhலப⁴mh ।
1781062 த³ணshேயாத³ேத⁴shதீேர ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 178.106।
1781071ஸுரmhயmh வாகாகீrhணmh ேகதகீவநேஶாபி⁴தmh ।
1781072 நாநாth³மலதாகீrhணmh நாநாபதmh ஶிவmh ॥ 178.107।
1781081ஸrhவthர ஸுக²ஸசாரmh ஸrhவrhஸுமாnhவிதmh ।
1781082ஸrhவெஸௗkh²யphரத³mh nh’mh த⁴nhயmh ஸrhவ³கரmh ॥ 178.108।
1781091 ph◌⁴’kh³வாth³ைய: ேஸவிதmh rhவmh iµநிth³த⁴வைரshததா² ।
1781092 க³nhத⁴rhைவ: கிnhநைரrhயைshததா²nhையrhேமாகாŋhபி: ◌⁴ ॥ 178.109।
1781101 த³த³rhஶ ச ஹmh தthர ேத³ைவ:ஸrhைவரலŋhkh’தmh ।
1781102 ph³ராமth³ையshததா² வrhணராரமshைத²rhநிேஷவிதmh ॥ 178.110।
1781111 th³’ShThைவவ ஸ ததா³ ேthரmh ேத³வmh ச ேஷாthதமmh ।
1781112 kh’தkh’thயவாthமாநmh ேமேந ஸ iµநிஸthதம: ॥ 178.111।
1781121 தthைரகாkh³ரமநா ⁴thவா சகாராராத⁴நmh ஹேர: ।
1781122 ph³ரமபாரமயmh rhவஜபேமகாkh³ரமாநஸ: ।
1781123ஊrhth◌⁴வபா³ஹுrhமஹாேயாகீ³shதி²thவாெஸௗ iµநிஸthதம: ॥ 178.112।
1781130iµநய ஊ:
1781131 ph³ரமபாரmh iµேந ேராchசா²ம: பரமmh ஶுப⁴mh ।
1781132 ஜபதா கNh³நா ேத³ேவா ேயநாராth◌⁴யத ேகஶவ: ॥ 178.113।
1781140 vhயாஸ உவாச
1781141 பாரmh பரmh விShiΝரபாரபார: ।
1781142 பர: பேரph◌⁴ய: பரமாthமப: ।
1781143ஸ ph³ரமபார: பரபார⁴த: ।
1781144 பர: பராமபி பாரபார: ॥ 178.114।
1781151ஸ காரணmh காரணஸmhேதா ऽபி ।
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1781152 தshயாபி ேஹ: பரேஹேஹ: ।
1781153 காrhேயா ऽபி ைசஷ ஸஹ கrhமகrhth’- ।
1781154ைபரேநைகரவதீஹ ஸrhவmh ॥ 178.115।
1781161 ph³ரம phர⁴rhph³ரம ஸ ஸrhவ⁴ேதா ।
1781162 ph³ரம phரஜாநாmh பதிரchேதா ऽெஸௗ ।
1781163 ph³ரமாvhயயmh நிthயமஜmh ஸ விShiΝrh ।
1781164அபயாth³ையரகி²லரஸŋhக:³ ॥ 178.116।
1781171 ph³ரமாரமஜmh நிthயmh யதா²ெஸௗ ேஷாthதம: ।
1781172 ததா² ராகா³த³ேயா ேதா³ஷா: phரயாnh phரஶமmh மம ॥ 178.117।
1781180 vhயாஸ உவாச
1781181 thவா தshய iµேநrhஜாphயmh ph³ரமபாரmh th³விேஜாthதமா: ।
1781182 ப⁴khதிmh ச பரமாmh jhஞாthவா ஸுth³’டா⁴mh ேஷாthதம: ॥ 178.118।
1781191 phthயா ஸ பரயா ேத³வshததா³ெஸௗ ப⁴khதவthஸல: ।
1781192 க³thவா தshய ஸபmh  phேராவாச ம⁴ஸூத³ந: ॥ 178.119।
1781201 ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா தி³ஶ:ஸnhநாத³யnhநிவ ।
1781202ஆய க³ட³mh விphரா விநதாலநnhத³நmh ॥ 178.120।
1781210ப⁴க³வாiνவாச
1781211iµேந ph³ பரmh காrhயmh யthேத மந வrhதேத ।
1781212 வரேதா³ ऽஹமiνphராphேதா வரmh வரய ஸுvhரத ॥ 178.121।
1781221 thைவவmh வசநmh தshய ேத³வேத³வshய சkhண: ।
1781222 சுnhlhய ஸஹஸா த³த³rhஶ ரேதா ஹmh ॥ 178.122।
1781231அதShபஸŋhகாஶmh பth³மபththராயேதணmh ।
1781232 ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணிmh iµடாŋhக³த³தா⁴ணmh ॥ 178.123।
1781241 சrhபா³ஹுiµதா³ராŋhக³mh பீதவshthரத⁴ரmh ஶுப⁴mh ।
1781242வthஸலமஸmhkhதmh வநமாலாவி⁴தmh ॥ 178.124।
1781251ஸrhவலணஸmhkhதmh ஸrhவரthநவி⁴தmh ।
1781252 தி³vhயசnhத³நphதாŋhக³mh தி³vhயமாlhயவி⁴தmh ॥ 178.125।
1781261 தத:ஸ விshமயாவிShேடா ேராமாசிததஹ: ।
1781262 த³Nhட³வthphரணிபthேயாrhvhயாmh phரமமகேராthததா³ ॥ 178.126।
1781271அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம அth³ய ேம ஸப²லmh தப: ।
1781272இthkhthவா iµநிஶாrh³லாshதmh shேதாiµபசkhரேம ॥ 178.127।
1781280 கNh³வாச
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1781281 நாராயண ஹேர kh’Shண வthஸாŋhக ஜக³thபேத ।
1781282 ஜக³th³பீ³ஜ ஜக³th³தா⁴ம ஜக³thஸாnhநேமா ऽsh ேத ॥ 178.128।
1781291அvhயkhத Shே phரப⁴வ phரதா⁴நேஷாthதம ।
1781292 Nhட³கா ேகா³விnhத³ ேலாகநாத² நேமா ऽsh ேத ॥ 178.129।
1781301ரNhயக³rhப⁴ நாத² பth³மநாத²ஸநாதந ।
1781302 ⁴க³rhப⁴ th◌⁴வ ஈஶாந ’ேகஶ நேமா ऽsh ேத ॥ 178.130।
1781311அநாth³யnhதாmh’தாேஜய ஜய thவmh ஜயதாmh வர ।
1781312அதாக²Nhட³kh’Shண நிவாஸ நேமா ऽsh ேத ॥ 178.131।
1781321 பrhஜnhயத⁴rhமகrhதா ச ³Shபார ³ரதி⁴Sh²த ।
1781322 :³கா²rhதிநாஶந ஹேர ஜலஶாயிnhநேமா ऽsh ேத ॥ 178.132।
1781331 ⁴தபாvhயkhத ⁴ேதஶ ⁴ததththைவரநால ।
1781332 ⁴தாதி⁴வாஸ ⁴தாthமnh⁴தக³rhப⁴ நேமா ऽsh ேத ॥ 178.133।
1781341 யjhஞயjhவnhயjhஞத⁴ர யjhஞதா⁴தாப⁴யphரத³ ।
1781342 யjhஞக³rhப⁴ ரNhயாŋhக³ ph’நிக³rhப⁴ நேமா ऽsh ேத ॥ 178.134।
1781351 ேthரjhஞ: ேthரph◌⁴’thேth ேthரஹா ேthரkh’th³வஶீ ।
1781352 ேthராthமnhேthரரத ேthரshரShThேர நேமா ऽsh ேத ॥ 178.135।
1781361³லய ³வாஸ ³ரய ³வஹ ।
1781362³ணேபா⁴khth’³ராம ³ணthயாகி³nhநேமா ऽsh ேத ॥ 178.136।
1781371 thவmh விShiΝshthவmh ஹசkh thவmh ShiΝshthவmh ஜநாrhத³ந: ।
1781372thவmh ⁴தshthவmh வஷThகாரshthவmh ப⁴vhயshthவmh ப⁴வthphர: ◌⁴ ॥ 178.137।
1781381 thவmh ⁴தkh’ththவமvhயkhதshthவmh ப⁴ேவா ⁴தph◌⁴’th³ப⁴வாnh ।
1781382 thவmh ⁴தபா⁴வேநா ேத³வshthவாமாஹுரஜவரmh ॥ 178.138।
1781391 thவமநnhத: kh’தjhஞshthவmh phரkh’திshthவmh vh’ஷாகபி: ।
1781392 thவmh th³ரshthவmh ³ராத⁴rhஷshthவமேமாக⁴shthவவர: ॥ 178.139।
1781401 thவmh விவகrhமா ShiΝshthவmh thவmh ஶmh⁴shthவmh vh’ஷாkh’தி: ।
1781402 thவmh ஶŋhகரshthவiµஶநா thவmh ஸthயmh thவmh தேபா ஜந: ॥ 178.140।
1781411 thவmh விவேஜதா thவmh ஶrhம thவmh ஶரNhயshthவமரmh ।
1781412 thவmh ஶmh⁴shthவmh shவயmh⁴ச thவmh jhேயShட²shthவmh பராயண: ॥
178.141।
1781421 thவமாதி³thயshthவேமாŋhகாரshthவmh phராணshthவmh தshரஹா ।
1781422 thவmh பrhஜnhயshthவmh phரதி²தshthவmh ேவதா⁴shthவmh ஸுேரவர: ॥
178.142।

672 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1781431 thவmh’kh³யஜு:ஸாம ைசவ thவமாthமா ஸmhமேதா ப⁴வாnh ।
1781432 thவமkh³நிshthவmh ச பவநshthவமாேபா வஸுதா⁴ ப⁴வாnh ॥ 178.143।
1781441 thவmh shரShடா thவmh ததா² ேபா⁴khதா ேஹாதா thவmh ச ஹவி: khர: ।
1781442 thவmh phர⁴shthவmh வி: ◌⁴ ேரShட²shthவmh ேலாகபதிரchத: ॥ 178.144।
1781451 thவmh ஸrhவத³rhஶந:மாmhshthவmh ஸrhவத³மேநா ऽஹா ।
1781452 thவமஹshthவmh ததா² ராthshthவாமாஹுrhவthஸரmh ³தா: ◌⁴ ॥ 178.145।
1781461 thவmh காலshthவmh கலா காShடா² thவmh iµஹூrhத: லவா: ।
1781462 thவmh பா³லshthவmh ததா² vh’th³த⁴shthவmh மாnhshth நmhஸக: ॥
178.146।
1781471 thவmh விவேயாநிshthவmh சுshthவmh shதா²iΝshthவmh ஶுசிரவா: ।
1781472 thவmh ஶாவதshthவமதshthவiµேபnhth³ரshthவiµthதம: ॥ 178.147।
1781481 thவmh ஸrhவவிவஸுக²த³shthவmh ேவதா³ŋhக³mh thவமvhயய: ।
1781482 thவmh ேவத³ேவத³shthவmh தா⁴தா விதா⁴தா thவmh ஸமாத: ॥ 178.148।
1781491 thவmh ஜலநிதி⁴ராலmh thவmh தா⁴தா thவmh நrhவஸு: ।
1781492 thவmh ைவth³யshthவmh th◌⁴’தாthமா ச thவமதீnhth³யேகா³சர: ॥ 178.149।
1781501 thவமkh³ரணீrhkh³ராமணீshthவmh thவmh ஸுபrhணshthவமாதி³மாnh ।
1781502 thவmh ஸŋhkh³ரஹshthவmh ஸுமஹththவmh th◌⁴’தாthமா thவமchத: ॥
178.150।
1781511 thவmh யமshthவmh ச நியமshthவmh phராmhஶுshthவmh சrh⁴ஜ: ।
1781512 thவேமவாnhநாnhதராthமா thவmh பரமாthமா thவiµchயேத ॥ 178.151।
1781521 thவmh ³shthவmh ³தமshthவmh வாமshthவmh phரத³ண: ।
1781522 thவmh பிphபலshthவமக³மshthவmh vhயkhதshthவmh phரஜாபதி: ॥ 178.152।
1781531ரNhயநாப⁴shthவmh ேத³வshthவmh ஶஶீ thவmh phரஜாபதி: ।
1781532அநிrhேத³யவshthவmh ைவ thவmh யமshthவmh ஸுராஹா ॥ 178.153।
1781541 thவmh ச ஸŋhகrhஷே ேத³வshthவmh கrhதா thவmh ஸநாதந: ।
1781542 thவmh வாஸுேத³ேவா ऽேமயாthமா thவேமவ ³ணவrhத: ॥ 178.154।
1781551 thவmh jhேயShட²shthவmh வShட²shthவmh thவmh ஸShiΝச மாத⁴வ: ।
1781552ஸஹshரஶீrhஷா thவmh ேத³வshthவமvhயkhத:ஸஹshரth³’kh ॥ 178.155।
1781561ஸஹshரபாத³shthவmh ேத³வshthவmh விராThthவmh ஸுரphர:◌⁴ ।
1781562 thவேமவ திShட²ேஸ ⁴ேயா ேத³வேத³வ த³ஶாŋh³ல: ॥ 178.156।
1781571 யth³⁴தmh தththவேமேவாkhத: ஷ: ஶkhர உthதம: ।
1781572 யth³பா⁴vhயmh தththவஶாநshthவmh’தshthவmh ததா²mh’த: ॥ 178.157।
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1781581 thவthேதா ேராஹthயயmh ேலாேகா மயாmhshthவமiνthதம: ।
1781582 thவmh jhயாயாnhஷshthவmh ச thவmh ேத³வ த³ஶதா⁴ shதி²த: ॥ 178.158।
1781591 விவ⁴தசrhபா⁴ேகா³ நவபா⁴ேகா³ ऽmh’ேதா தி³வி ।
1781592 நவபா⁴ேகா³ ऽnhதshத:² ெபௗேஷய:ஸநாதந: ॥ 178.159।
1781601 பா⁴க³th³வயmh ச ⁴ஸmhshத²mh சrhபா⁴ேகா³ ऽphய⁴தி³ஹ ।
1781602 thவthேதா யjhஞா:ஸmhப⁴வnhதி ஜக³ேதா vh’Shகாரணmh ॥ 178.160।
1781611 thவthேதா விராThஸiµthபnhேநா ஜக³ேதா ’தி³ ய: மாnh ।
1781612 ேஸா ऽதிchயத ⁴ேதph◌⁴யshேதஜஸா யஶஸா யா ॥ 178.161।
1781621 thவthத:ஸுராமாஹார: ph’ஷதா³jhயமஜாயத ।
1781622 kh³ராmhயாரNhயாெசௗஷத⁴யshthவthத: பஶுmh’கா³த³ய: ॥ 178.162।
1781631 th◌⁴ேயயth◌⁴யாநபரshthவmh ச kh’தவாந ெசௗஷதீ: ◌⁴ ।
1781632 thவmh ேத³வேத³வ ஸphதாshய காலாkh²ேயா தீ³phதவிkh³ரஹ: ॥ 178.163।
1781641 ஜŋhக³மாஜŋhக³மmh ஸrhவmh ஜக³ேத³தchசராசரmh ।
1781642 thவthத:ஸrhவத³mh ஜாதmh thவயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 178.164।
1781651அநிth³த⁴shthவmh மாத⁴வshthவmh phரth³mhந:ஸுராஹா ।
1781652 ேத³வ ஸrhவஸுரேரShட²ஸrhவேலாகபராயண ॥ 178.165।
1781661 thரா மாமரவிnhதா³ நாராயண நேமா ऽsh ேத ।
1781662 நமshேத ப⁴க³வnhவிShே நமshேத ேஷாthதம ॥ 178.166।
1781671 நமshேத ஸrhவேலாேகஶ நமshேத கமலாலய ।
1781672³லய நமshேத ऽsh நமshேத ऽsh ³கர ॥ 178.167।
1781681 வாஸுேத³வ நமshேத ऽsh நமshேத ऽsh ஸுேராthதம ।
1781682 ஜநாrhத³ந நமshேத ऽsh நமshேத ऽsh ஸநாதந ॥ 178.168।
1781691 நமshேத ேயாகி³நாmh க³mhய ேயாகா³வாஸ நேமா ऽsh ேத ।
1781692 ேகா³பேத பேத விShே நமshேத ऽsh மthபேத ॥ 178.169।
1781701 ஜக³thபேத ஜக³thஸூேத நமshேத jhஞாநிநாmh பேத ।
1781702 தி³வshபேத நமshேத ऽsh நமshேத ऽsh மபேத ॥ 178.170।
1781711 நமshேத ம⁴ஹnhthேர ச நமshேத Shகேரண ।
1781712ைகடப⁴kh◌⁴ந நமshேத ऽsh ஸுph³ரமNhய நேமா ऽsh ேத ॥ 178.171।
1781721 நேமா ऽsh ேத மஹாந திph’Shட²த⁴ராchத ।
1781722ஸiµth³ரஸலோப⁴ பth³மஜாலாத³காேண ॥ 178.172।
1781731அவஶீrhஷ மஹாேகா⁴ண மஹாஷவிkh³ரஹ ।
1781732 ம⁴ைகடப⁴ஹnhthேர ச நமshேத ரகா³நந ॥ 178.173।

674 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1781741 மஹாகமட²ேபா⁴கா³ய ph’தி²vhth³த⁴ரய ச ।
1781742 விth◌⁴’தாth³shவபாய மஹாrhமாய ேத நம: ॥ 178.174।
1781751 நேமா மஹாவராஹாய ph’தி²vhth³தா⁴ரகாேண ।
1781752 நமசாதி³வராஹாய விவபாய ேவத⁴ேஸ ॥ 178.175।
1781761 நேமா ऽநnhதாய ஸூமாய iµkh²யாய ச வராய ச ।
1781762 பரமாiΝshவபாய ேயாகி³க³mhயாய ேத நம: ॥ 178.176।
1781771 தshைம நம: காரணகாரய ।
1781772 ேயாகீ³nhth³ரvh’thதநிலயாய ஸு³rhவிதா³ய ।
1781773ராrhணவாதமஹாஸுதlhபகா³ய ।
1781774 ph◌⁴யmh நம: கநகரthநஸுNhட³லாய ॥ 178.177।
1781780 vhயாஸ உவாச
1781781இthத²mh shதshததா³ ேதந phத: phேராவாச மாத⁴வ: ।
1781782phரmh ph³ iµநிேரShட² மthேதா யத³பி⁴வாச² ॥ 178.178।
1781790 கNh³வாச
1781791ஸmhஸாேர ऽshஜக³nhநாத² ³shதேர ேலாமஹrhஷேண ।
1781792அநிthேய :³க²ப³ஹுேல கத³த³லஸnhநிேப⁴ ॥ 178.179।
1781801 நிராரேய நிராலmhேப³ ஜல³th³³த³சசேல ।
1781802ஸrhேவாபth³ரவஸmhkhேத ³shதேர சாதிைப⁴ரேவ ॥ 178.180।
1781811 ph◌⁴ரமா ஸுசிரmh காலmh மாயயா ேமாதshதவ ।
1781812 ந சாnhதமபி⁴க³chசா² விஷயாஸkhதமாநஸ: ॥ 178.181।
1781821 thவாமஹmh சாth³ய ேத³ேவஶ ஸmhஸாரப⁴யபீ³த: ।
1781822 க³ேதா ऽsh ஶரணmh kh’Shண மாiµth³த⁴ர ப⁴வாrhணவாth ॥ 178.182।
1781831 க³nhchசா² பரமmh பத³mh யthேத ஸநாதநmh ।
1781832 phரஸாதா³thதவ ேத³ேவஶ நராvh’thதி³rhலப⁴mh ॥ 178.183।
1781840ப⁴க³வாiνவாச
1781841 ப⁴khேதா ऽ ேம iµநிேரShட² மாமாராத⁴ய நிthயஶ: ।
1781842 மthphரஸாதா³th³th◌⁴வmh ேமாmh phராphய thவmh ஸதmh ॥ 178.184।
1781851 மth³ப⁴khதா:thயா ைவயா:shthய: ஶூth³ராnhthயஜாதிஜா: ।
1781852 phராphiνவnhதி பராmh th³தி⁴mh கிmh நshthவmh th³விேஜாthதம ॥ 178.185।
1781861 வபாேகா ऽபி ச மth³ப⁴khத:ஸmhயரth³தா⁴ஸமnhவித: ।
1781862 phராphேநாthயபி⁴மதாmh th³தி⁴மnhேயஷாmh தthர கா கதா² ॥ 178.186।
1781870 vhயாஸ உவாச
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1781871 ஏவiµkhthவா  தmh விphரா:ஸ ேத³ேவா ப⁴khதவthஸல: ।
1781872 ³rhவிjhேஞயக³திrhவிShiΝshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ॥ 178.187।
1781881 க³ேத தshnhiµநிேரShடா:² கNh:³ஸmh’Shடமாநஸ: ।
1781882ஸrhவாnhகாமாnhபthயjhய shவshத²சிthேதா ப⁴வthந: ॥ 178.188।
1781891ஸrhேவnhth³யாணி ஸmhயmhய நிrhமேமா நிரஹŋhkh’தி: ।
1781892 ஏகாkh³ரமாநஸ:ஸmhயkh³th◌⁴யாthவா தmh ேஷாthதமmh ॥ 178.189।
1781901 நிrhேலபmh நிrh³ணmh ஶாnhதmh ஸthதாமாthரvhயவshதி²தmh ।
1781902அவாப பரமmh ேமாmh ஸுராமபி ³rhலப⁴mh ॥ 178.190।
1781911 ய: பேட²chch²’iΝயாth³வாபி கதா²mh கNhேடா³rhமஹாthமந: ।
1781912 விiµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ய:shவrhக³ேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 178.191।
1781921 ஏவmh மயா iµநிேரShடா:² கrhம⁴தா³’தா ।
1781922 ேமாேthரmh ச பரமmh ேத³வmh ச ேஷாthதமmh ॥ 178.192।
1781931 ேய பயnhதி வி⁴mh shவnhதி வரத³mh th◌⁴யாயnhதி iµkhதிphரத³mh ।
1781932 ப⁴khthயா ேஷாthதமாkh²யமஜரmh ஸmhஸார:³கா²பஹmh ॥ 178.193।
1781941 ேத ⁴khthவா மiνேஜnhth³ரேபா⁴க³மமலா:shவrhேக³ ச தி³vhயmh ஸுக²mh ।
1781942 பசாth³யாnhதி ஸமshதேதா³ஷரதா:shதா²நmhஹேரரvhயயmh॥ 178.194।
1790010 ேலாமஹrhஷண உவாச
1790011 vhயாஸshய வசநmh thவா iµநய:ஸmhயேதnhth³யா: ।
1790012 phதா ப³⁴:ஸmh’Shடா விshதாச ந: ந: ॥ 179.1।
1790020iµநய ஊ:
1790021அேஹா பா⁴ரதவrhஷshய thவயா ஸŋhகீrhதிதா ³: ।
1790022 தth³வchch²ஷாkh²யshய ேthரshய ேஷாthதம ॥ 179.2।
1790031 விshமேயா  ந ைசகshய thவா மாஹாthmhயiµthதமmh ।
1790032 ஷாkh²யshய ேthரshய phதிச வத³தாmh வர ॥ 179.3।
1790041 சிராthphரph◌⁴’தி சாshமாகmh ஸmhஶேயா ’தி³ வrhதேத ।
1790042 thவth³’ேத ஸmhஶயshயாshய chேச²thதா நாnhேயா ऽshதி ⁴தேல ॥ 179.4।
1790051 உthபthதிmh ப³லேத³வshய kh’Shணshய ச மதேல ।
1790052 ப⁴th³ராயாைசவ காrhthshnhேயந ph’chசா²மshthவாmh மஹாiµேந ॥ 179.5।
1790061 கிமrhத²mh ெதௗ ஸiµthபnhெநௗ kh’Shணஸŋhகrhஷெபௗ⁴ ।
1790062 வஸுேத³வஸுெதௗ வீெரௗ shதி²ெதௗ நnhத³kh³’ேஹ iµேந ॥ 179.6।
1790071 நி:ஸாேர mh’thேலாேக ऽshnh:³க²phராேய ऽதிசசேல ।
1790072 ஜல³th³³த³ஸŋhகாேஶ ைப⁴ரேவ ேலாமஹrhஷேண ॥ 179.7।
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1790081 விNhthரபிchச²லmh கShடmh ஸŋhகடmh :³க²தா³யகmh ।
1790082 கத²mh ேகா⁴ரதரmh ேதஷாmh க³rhப⁴வாஸமேராசத ॥ 179.8।
1790091 யாநி கrhமாணி சkhshேத ஸiµthபnhநா மதேல ।
1790092 விshதேரண iµேந தாநி ph³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 179.9।
1790101ஸமkh³ரmh சதmh ேதஷாமth³⁴தmh சாதிமாiνஷmh ।
1790102 கத²mh ஸ ப⁴க³வாnhேத³வ:ஸுேரஶ:ஸுரஸthதம: ॥ 179.10।
1790111 வஸுேத³வேல தீ⁴மாnhவாஸுேத³வthவமாக³த: ।
1790112அமைரசாvh’தmh Nhயmh Nhயkh’th³பி⁴ரலŋhkh’தmh ॥ 179.11।
1790121 ேத³வேலாகmh கிiµthsh’jhய மrhthயேலாக இஹாக³த: ।
1790122 ேத³வமாiνஷேயாrhேநதா th³ேயாrh⁴வ: phரப⁴ேவா ऽvhயய: ॥ 179.12।
1790131 கிமrhத²mh தி³vhயமாthமாநmh மாiνேஷஷு nhயேயாஜயth ।
1790132 யசkhரmh வrhதயthேயேகா மாiνஷாமநாமயmh ॥ 179.13।
1790141ஸ மாiνShேய கத²mh ³th³தி⁴mh சkhேர சkhரக³தா³த⁴ர: ।
1790142 ேகா³பாயநmh ய:ேத ஜக³த:ஸாrhவெபௗ⁴திகmh ॥ 179.14।
1790151ஸ கத²mh கா³mh க³ேதா விShiΝrhேகா³பthவமகேராthphர:◌⁴ ।
1790152 மஹா⁴தாநி ⁴தாthமா ேயா த³தா⁴ர சகார ச ॥ 179.15।
1790161க³rhப:◌⁴ ஸ கத²mh க³rhேப⁴ shthயா ⁴சரயா th◌⁴’த: ।
1790162 ேயந ேலாகாnhkhரைமrhthவா thபி⁴rhைவ thத³ேஶphஸயா ॥ 179.16।
1790171shதா²பிதா ஜக³ேதா மாrhகா³shthவrhகா³சாப⁴வmhshthரய: ।
1790172 ேயா ऽnhதகாேல ஜக³thபீthவா kh’thவா ேதாயமயmh வ: ॥ 179.17।
1790181 ேலாகேமகாrhணவmh சkhேர th³’யாth³’ேயந சாthமநா ।
1790182 ய: ராண: ராthமா வாராஹmh பமாshதி²த: ॥ 179.18।
1790191 விஷாkh³ேரண வஸுதா⁴iµjhஜஹாராஸூத³ந: ।
1790192 ய: ரா ஹூதாrhேத² thைரேலாkhயத³மvhயயmh ॥ 179.19।
1790201 த³ெதௗ³thவா வஸுமதீmh ஸுராmh ஸுரஸthதம: ।
1790202 ேயந ைஸmhஹவ: kh’thவா th³விதா⁴ kh’thவா ச தthந: ॥ 179.20।
1790211 rhவைத³thேயா மஹாவீrhேயா ரNhயகஶிrhஹத: ।
1790212 ய: ரா யநேலா ⁴thவா ஔrhவ:ஸmhவrhதேகா வி: ◌⁴ ॥ 179.21।
1790221 பாதாலshேதா² ऽrhணவரஸmh பெபௗ ேதாயமயmh ஹ: ।
1790222ஸஹshரசரணmh ph³ரம ஸஹshராmhஶுஸஹshரத³mh ॥ 179.22।
1790231ஸஹshரஶிரஸmh ேத³வmh யமாஹுrhைவ ேக³ ேக³ ।
1790232 நாph◌⁴யாmh பth³மmh ஸiµth³⁴தmh யshய ைபதாமஹmh kh³’ஹmh ॥ 179.23।
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1790241 ஏகாrhணேவ நாக³ேலாேக ஸth³தி⁴ரNhமயபŋhகஜmh ।
1790242 ேயந ேத நிஹதா ைத³thயா:ஸŋhkh³ராேம தாரகாமேய ॥ 179.24।
1790251 ேயந ேத³வமயmh kh’thவா ஸrhவாத⁴த⁴ரmh வ: ।
1790252³ஹாஸmhshேத²ந ேசாthkhத: காலேநrhநிபாதித: ॥ 179.25।
1790261 உthதராnhேத ஸiµth³ரshய ேராத³shயாmh’ேதாத³ெதௗ⁴ ।
1790262 ய: ேஶேத ஶாவதmh ேயாக³மாshதா²ய திரmh மஹth ॥ 179.26।
1790271ஸுராரணீ க³rhப⁴மத⁴thத தி³vhயmh ।
1790272 தப:phரகrhஷாத³தி³தி: ராணmh ।
1790273 ஶkhரmh ச ேயா ைத³thயக³வth³த⁴mh ।
1790274 க³rhபா⁴வதா⁴ேநந kh’தmh சகார ॥ 179.27।
1790281 பதா³நி ேயா ேயாக³மயாநி kh’thவா ।
1790282 சகார ைத³thயாnhஸேலஶயshதா²nh ।
1790283 kh’thவா ச ேத³வாmhshthத³ேஶவராmhsh ।
1790284 சkhேர ஸுேரஶmh ஹூதேமவ ॥ 179.28।
1790291 கா³rhஹபthேயந விதி⁴நா அnhவாஹாrhேயண கrhம ।
1790292அkh³நிமாஹவநீயmh ச ேவத³mh தீ³ாmh ஸth³th◌⁴வmh ॥ 179.29।
1790301 phேராணீயmh shவmh ைசவ ஆவph◌⁴’th²யmh தைத²வ ச ।
1790302அவாkhபாணிsh யசkhேர ஹvhயபா⁴க³⁴ஜshததா² ॥ 179.30।
1790311ஹvhயாதா³mhச ஸுராmhசkhேர கvhயாதா³mhச பிth’நத² ।
1790312 ேபா⁴கா³rhேத² யjhஞவிதி⁴நா ऽேயாஜயth³யjhஞகrhமணி ॥ 179.31।
1790321 பாthராணி த³mh தீ³ாmh சmhேசாக²லாநி ச ।
1790322பmh ஸthshவmh ேஸாமmh பவிthராnhபதீ⁴நபி ॥ 179.32।
1790331 யjhஞியாநி ச th³ரvhயாணி சமஸாmhச ததா²பராnh ।
1790332ஸத³shயாnhயஜமாநாmhச ேமதா⁴தீ³mhச khரthதமாnh ॥ 179.33।
1790341 விப³பா⁴ஜ ரா யsh பாரேமShTh²ேயந கrhம ।
1790342 கா³iνபmh ய: kh’thவா ேலாகாநiνபராkhரமாth ॥ 179.34।
1790351 நிேமஷா: காShடா²ச கலாshthைரகாlhயேமவ ச ।
1790352iµஹூrhதாshதித²ேயா மாஸா தி³நmh ஸmhவthஸரshததா² ॥ 179.35।
1790361 ’தவ: காலேயாகா³ச phரமாணmh thவித⁴mh thஷு ।
1790362ஆ:ேthராNhபசேயா லணmh பெஸௗShட²வmh ॥ 179.36।
1790371 thரேயா ேலாகாshthரேயா ேத³வாshthைரவிth³யmh பாவகாshthரய: ।
1790372 thைரகாlhயmh thணி கrhமாணி thரேயா வrhshthரேயா ³: ॥ 179.37।
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1790381sh’Shடா ேலாகா: ரா ஸrhேவ ேயநாநnhேதந கrhம ।
1790382ஸrhவ⁴தக³த:shரShடா ஸrhவ⁴த³thமக: ॥ 179.38।
1790391 nh’nhth³யrhேவண ேயாேக³ந ரமேத ச ய: ।
1790392 க³தாக³தாph◌⁴யாmh ேயாேக³ந ய ஏவ விதி⁴வர: ॥ 179.39।
1790401 ேயா க³திrhத⁴rhமkhதாநாமக³தி: பாபகrhமmh ।
1790402 சாrhவrhNhயshய phரப⁴வசாrhவrhNhயshய ரதா ॥ 179.40।
1790411 சாrhவிth³யshய ேயா ேவthதா சாராரmhயஸmhரய: ।
1790412 தி³க³nhதரmh நேபா⁴ ⁴rhவாrhவாபி விபா⁴வஸு: ॥ 179.41।
1790421 சnhth³ரஸூrhயமயmh jhேயாதிrhேக³ஶ:ணதா³சர: ।
1790422 ய: பரmh யேத jhேயாதிrhய: பரmh யேத தப: ॥ 179.42।
1790431 யmh பரmh phராஹுரபரmh ய: பர: பரமாthமவாnh ।
1790432ஆதி³thயாநாmh  ேயா ேத³ேவா யச ைத³thயாnhதேகா வி: ◌⁴ ॥ 179.43।
1790441 கா³nhேதShவnhதேகா யச யச ேலாகாnhதகாnhதக: ।
1790442 ேஸrhேயா ேலாகேஸநாmh ேமth◌⁴ேயா ேயா ேமth◌⁴யகrhமmh ॥ 179.44।
1790451 ேவth³ேயா ேயா ேவத³வி³ஷாmh phர⁴rhய: phரப⁴வாthமநாmh ।
1790452 ேஸாம⁴தச ெஸௗmhயாநாமkh³நி⁴ேதா ऽkh³நிவrhசஸாmh ॥ 179.45।
1790461 ய: ஶkhராஶ⁴தshதேபா⁴தshதபshவிநாmh ।
1790462 விநேயா நயvh’thதீநாmh ேதஜshேதஜshவிநாமபி ॥ 179.46।
1790471 விkh³ரேஹா விkh³ரஹாrhஹாmh க³திrhக³திமதாமபி ।
1790472ஆகாஶphரப⁴ேவா வாrhவாேயா: phராth³⁴தாஶந: ॥ 179.47।
1790481 தி³ேவா ஹுதாஶந: phராண: phராே ऽkh³நிrhம⁴ஸூத³ந: ।
1790482 ரஸாchேசா²ணிதஸmh⁴தி: ேஶாணிதாnhமாmhஸiµchயேத ॥ 179.48।
1790491 மாmhஸாth ேமத³ேஸா ஜnhம ேமத³ேஸா ऽshதி² நிchயேத ।
1790492அshth²ேநா மjhஜா ஸமப⁴வnhமjhஜாத: ஶுkhரஸmhப⁴வ: ॥ 179.49।
1790501 ஶுkhராth³க³rhப:◌⁴ ஸமப⁴வth³ரஸேலந கrhம ।
1790502 தthராபாmh phரத²ேமா பா⁴க:³ஸ ெஸௗmhேயா ராஶிchயேத ॥ 179.50।
1790511 க³rhேபா⁴Shமஸmhப⁴ேவா jhேஞேயா th³விதீேயா ராஶிchயேத ।
1790512 ஶுkhரmh ேஸாமாthமகmh விth³யாதா³rhதவmh பாவகாthமகmh ॥ 179.51।
1790521 பா⁴வா ரஸாiνகா³ைசஷாmh பீ³ேஜ ச ஶஶிபாவெகௗ ।
1790522 கப²வrhேக³ ப⁴ேவch²khரmh பிthதவrhேக³ ச ேஶாணிதmh ॥ 179.52।
1790531 கப²shய ’த³யmh shதா²நmh நாph◌⁴யாmh பிthதmh phரதிSh²தmh ।
1790532 ேத³ஹshய மth◌⁴ேய ’த³யmh shதா²நmh தnhமநஸ:shmh’தmh ॥ 179.53।
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1790541 நாபி⁴ேகாShடா²nhதரmh யth தthர ேத³ேவா ஹுதாஶந: ।
1790542 மந: phரஜாபதிrhjhேஞய: கப:² ேஸாேமா விபா⁴vhயேத ॥ 179.54।
1790551 பிthதமkh³நி:shmh’தmh thேவவமkh³நிேஸாமாthமகmh ஜக³th ।
1790552 ஏவmh phரவrhதிேத க³rhேப⁴ வrhதி⁴ேத ऽrh³த³ஸnhநிேப⁴ ॥ 179.55।
1790561 வா: phரேவஶmh ஸசkhேர ஸŋhக³த: பரமாthமந: ।
1790562ஸ பசதா⁴ ஶரshேதா² பி⁴th³யேத வrhதேத ந: ॥ 179.56।
1790571 phராபாெநௗ ஸமாநச உதா³ேநா vhயாந ஏவ ச ।
1790572 phராே ऽshய பரமாthமாநmh வrhத⁴யnhபவrhதேத ॥ 179.57।
1790581அபாந: பசிமmh காயiµதா³ேநா ऽrhத⁴mh ஶண: ।
1790582 vhயாநsh vhயாphயேத ேயந ஸமாந:ஸnhநிவrhதேத ॥ 179.58।
1790591 ⁴தாவாphதிshததshதshய ஜாேயேதnhth³யேகா³சரா ।
1790592 ph’தி²வீ வாராகாஶமாேபா jhேயாதிச பசமmh ॥ 179.59।
1790601 தshேயnhth³யநிவிShடாநி shவmh shவmh பா⁴க³mh phரசkhேர ।
1790602 பாrhதி²வmh ேத³ஹமாஹுsh phராthமாநmh ச மாதmh ॥ 179.60।
1790611 சி²th³ராNhயாகாஶேயாநீநி ஜலாthshராவ: phரவrhதேத ।
1790612 jhேயாதிசூmh ேதஜச ஆthமா ேதஷாmh மந:shmh’தmh ॥ 179.61।
1790621 kh³ராமாச விஷயாைசவ யshய வீrhயாthphரவrhதிதா: ।
1790622இthேயதாnhஷ:ஸrhவாnhsh’ஜmhlhேலாகாnhஸநாதந: ॥ 179.62।
1790631ைநத⁴ேந ऽshnhகத²mh ேலாேக நரthவmh விShiΝராக³த: ।
1790632 ஏஷ ந:ஸmhஶேயா ph³ரமnhேநஷ ேநா விshமேயா மஹாnh ॥ 179.63।
1790641 கத²mh க³திrhக³திமதாமாபnhேநா மாiνmh தiνmh ।
1790642ஆசrhயmh பரமmh விShiΝrhேத³ைவrhைத³thையச கth²யேத ॥ 179.64।
1790651 விShேthபthதிமாசrhயmh கத²யshவ மஹாiµேந ।
1790652 phரkh²யாதப³லவீrhயshய விShேரதேதஜஸ: ॥ 179.65।
1790661 கrhமசrhய⁴தshய விShேshதththவேஹாchயதாmh ।
1790662 கத²mh ஸ ேத³ேவா ேத³வாநாமாrhதிஹா ேஷாthதம: ॥ 179.66।
1790671ஸrhவvhயாபீ ஜக³nhநாத:²ஸrhவேலாகமேஹவர: ।
1790672ஸrhக³shதி²thயnhதkh’th³ேத³வ:ஸrhவேலாகஸுகா²வஹ: ॥ 179.67।
1790681அய: ஶாவேதா ऽநnhத:யvh’th³தி⁴விவrhத: ।
1790682 நிrhேலேபா நிrh³ண:ஸூேமா நிrhவிகாேரா நிரஜந: ॥ 179.68।
1790691ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhத:ஸthதாமாthரvhயவshதி²த: ।
1790692அவிகா வி⁴rhநிthய: பரமாthமா ஸநாதந: ॥ 179.69।
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1790701அசேலா நிrhமேலா vhயாபீ நிthயth’phேதா நிராரய: ।
1790702 விஶுth³த⁴mh யேத யshய ஹthவmh ச kh’ேத ேக³ ॥ 179.70।
1790711ைவNhட²thவmh ச ேத³ேவஷு kh’Shணthவmh மாiνேஷஷு ச ।
1790712 ஈவரshய  தshேயமாmh க³ஹநாmh கrhமே க³திmh ॥ 179.71।
1790721ஸமதீதாmh ப⁴விShயmh ச ேராchசா² phரவrhதேத ।
1790722அvhயkhேதா vhயkhதŋhக³shேதா² ய ஏஷ ப⁴க³வாnhphர: ◌⁴ ॥ 179.72।
1790731 நாராயே யநnhதாthமா phரப⁴ேவா ऽvhயய ஏவ ச ।
1790732 ஏஷ நாராயே ⁴thவா ஹராthஸநாதந: ॥ 179.73।
1790741 ph³ரமா ஶkhரச th³ரச த⁴rhம: ஶுkhேரா ph³’ஹshபதி: ।
1790742 phரதா⁴நாthமா ரா ேயஷ ph³ரமாணமsh’ஜthphர: ◌⁴ ॥ 179.74।
1790751 ேஸா ऽsh’ஜthrhவஷ: ரா கlhேப phரஜாபதீnh ।
1790752 ஏவmh ஸ ப⁴க³வாnhவிShiΝ:ஸrhவேலாகமேஹவர: ।
1790753 கிமrhத²mh மrhthயேலாேக ऽshnhயாேதா ய³ேல ஹ: ॥ 179.75।
1800010 vhயாஸ உவாச
1800011 நமshkh’thவா ஸுேரஶாய விShணேவ phரப⁴விShணேவ ।
1800012 ஷாய ராய ஶாவதாயாvhயயாய ச ॥ 180.1।
1800021 சrhvhஹாthமேந தshைம நிrh³ய ³ய ச ।
1800022 வShடா²ய க³Shடா²ய வேரNhயாயாதாய ச ॥ 180.2।
1800031 யjhஞாŋhகா³யாகி²லாŋhகா³ய ேத³வாth³ையphதாய ச ।
1800032 யshமாத³iΝதரmh நாshதி யshமாnhநாshதி ph³’ஹthதரmh ॥ 180.3।
1800041 ேயந விவத³mh vhயாphதமேஜந ஸசராசரmh ।
1800042ஆவிrhபா⁴வதிேராபா⁴வ-th³’Shடாth³’Shடவிலணmh ॥ 180.4।
1800051 வத³nhதி யthsh’Shடதி தைத²வாphபஸmh’தmh ।
1800052 ph³ரமேண சாதி³ேத³வாய நமshkh’thய ஸமாதி⁴நா ॥ 180.5।
1800061அவிகாராய ஶுth³தா⁴ய நிthயாய பரமாthமேந ।
1800062ஸைத³கபபாய Shணேவ விShணேவ நம: ॥ 180.6।
1800071 நேமா ரNhயக³rhபா⁴ய ஹரேய ஶŋhகராய ச ।
1800072 வாஸுேத³வாய தாராய ஸrhக³shதி²thயnhதகாேண ॥ 180.7।
1800081 ஏகாேநகshவபாய sh²லஸூமாthமேந நம: ।
1800082அvhயkhதvhயkhத⁴தாய விShணேவ iµkhதிேஹதேவ ॥ 180.8।
1800091ஸrhக³shதி²திவிநாஶாநாmh ஜக³ேதா ேயா ஜக³nhமய: ।
1800092ல⁴ேதா நமshதshைம விShணேவ பரமாthமேந ॥ 180.9।
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1800101ஆதா⁴ர⁴தmh விவshயாphயணீயாmhஸமணீயஸாmh ।
1800102 phரணmhய ஸrhவ⁴தshத²மchதmh ேஷாthதமmh ॥ 180.10।
1800111 jhஞாநshவபமthயnhதmh நிrhமலmh பரமாrhத²த: ।
1800112 தேமவாrhத²shவேபண ph◌⁴ராnhதித³rhஶநத:shதி²தmh ॥ 180.11।
1800121 விShiΝmh kh³ரShiΝmh விவshய shதி²திஸrhேக³ ததா² phர⁴mh ।
1800122அநாதி³mh ஜக³தாஶமஜமயமvhயயmh ॥ 180.12।
1800131 கத²யா யதா² rhவmh யாth³ையrhiµநிஸthதைம: ।
1800132 ph’Shட: phேராவாச ப⁴க³வாநph³ஜேயாநி: பிதாமஹ: ॥ 180.13।
1800141 ’khஸாமாnhth³கி³ரnhவkhthைரrhய: நாதி ஜக³ththரயmh ।
1800142 phரணிபthய தேத²ஶாநேமகாrhணவவிநிrhக³தmh ॥ 180.14।
1800151 யshயாஸுரக³ யjhஞாnhவிmhபnhதி ந யாநாmh ।
1800152 phரவயா மதmh kh’thshநmh ph³ரமே ऽvhயkhதஜnhமந: ॥ 180.15।
1800161 ேயந sh’Shmh ஸiµth³தி³ய த⁴rhமாth³யா: phரகkh’தா: ।
1800162ஆேபா நாரா இதி phேராkhதா iµநிபி⁴shதththவத³rhஶிபி: ◌⁴ ॥ 180.16।
1800171அயநmh தshய தா: rhவmh ேதந நாராயண:shmh’த: ।
1800172ஸ ேத³ேவா ப⁴க³வாnhஸrhவmh vhயாphய நாராயே வி: ◌⁴ ॥ 180.17।
1800181 சrhதா⁴ ஸmhshதி²ேதா ph³ரமா ஸ³ே நிrh³ணshததா² ।
1800182 ஏகா rhதிரiνth³ேத³யா ஶுkhலாmh பயnhதி தாmh ³தா: ◌⁴ ॥ 180.18।
1800191 jhவாலாமாலாவநth³தா⁴ŋhகீ³ நிShடா²ஸா ேயாகி³நாmh பரா ।
1800192³ரshதா² சாnhதிகshதா² ச விjhேஞயா ஸா ³திகா³ ॥ 180.19।
1800201 வாஸுேத³வாபி⁴தா⁴நாெஸௗ நிrhமமthேவந th³’யேத ।
1800202பவrhத³யshதshயா ந பா⁴வா: கlhபநாமயா: ॥ 180.20।
1800211ஆshேத ச ஸா ஸதா³ ஶுth³தா⁴ ஸுphரதிShைட²கபிணீ ।
1800212 th³விதீயா ph’தி²வீmh rhth◌⁴நா ேஶஷாkh²யா தா⁴ரயthயத: ◌⁴ ॥ 180.21।
1800221 தாம ஸா ஸமாkh²யாதா திrhயkhthவmh ஸiµபாக³தா ।
1800222 th’தீயா கrhம ேத phரஜாபாலநதthபரா ॥ 180.22।
1800231ஸththேவாth³khதா  ஸா jhேஞயா த⁴rhமஸmhshதா²நகாணீ ।
1800232 சrhதீ² ஜலமth◌⁴யshதா² ேஶேத பnhநக³தlhபகா³ ॥ 180.23।
1800241 ரஜshதshயா ³ண:ஸrhக³mh ஸா கேராதி ஸைத³வ  ।
1800242 யா th’தீயா ஹேரrhrhதி: phரஜாபாலநதthபரா ॥ 180.24।
1800251ஸா  த⁴rhமvhயவshதா²நmh கேராதி நியதmh ⁴வி ।
1800252 phேராth³த⁴தாநஸுராnhஹnhதி த⁴rhமvhchசி²thதிகாண: ॥ 180.25।
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1800261 பாதி ேத³வாnhஸக³nhத⁴rhவாnhத⁴rhமராபராயnh ।
1800262 யதா³ யதா³ ச த⁴rhமshய kh³லாநி:ஸiµபஜாயேத ॥ 180.26।
1800271அph◌⁴thதா²நமத⁴rhமshய ததா³thமாநmh sh’ஜthயெஸௗ ।
1800272 ⁴thவா ரா வராேஹண Nhேட³நாேபா நிரshய ச ॥ 180.27।
1800281 ஏகயா த³mhShThரேயாthகா²தா நநீவ வஸுnhத⁴ரா ।
1800282 kh’thவா nh’mhஹபmh ச ரNhயகஶிrhஹத: ॥ 180.28।
1800291 விphரசிthதிiµகா²சாnhேய தா³நவா விநிபாதிதா: ।
1800292 வாமநmh பமாshதா²ய ப³mh ஸmhயmhய மாயயா ॥ 180.29।
1800301 thைரேலாkhயmh khராnhதவாேநவ விநிrhthய தி³ேத:ஸுதாnh ।
1800302 ph◌⁴’ேகா³rhவmhேஶ ஸiµthபnhேநா ஜாமத³kh³nhய: phரதாபவாnh ॥ 180.30।
1800311 ஜகா⁴ந thயாnhராம: பிrhவத⁴மiνshமரnh ।
1800312 ததா²thதநேயா ⁴thவா த³thதாthேரய: phரதாபவாnh ॥ 180.31।
1800321 ேயாக³மShடாŋhக³மாசkh²யாவலrhகாய மஹாthமேந ।
1800322 ராேமா தா³ஶரதி²rh⁴thவா ஸ  ேத³வ: phரதாபவாnh ॥ 180.32।
1800331 ஜகா⁴ந ராவணmh ஸŋhkh²ேய thைரேலாkhயshய ப⁴யŋhகரmh ।
1800332 யதா³ைசகாrhணேவ ஸுphேதா ேத³வேத³ேவா ஜக³thபதி: ॥ 180.33।
1800341ஸஹshரக³பrhயnhதmh நாக³பrhயŋhகேகா³ வி: ◌⁴ ।
1800342 ேயாக³நிth³ராmh ஸமாshதா²ய shேவ மmhநி vhயவshதி²த: ॥ 180.34।
1800351 thைரேலாkhயiµத³ேர kh’thவா ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
1800352 ஜநேலாகக³ைத:th³ைத: ◌⁴ shயமாேநா மஹrhபி: ◌⁴ ॥ 180.35।
1800361 தshய நாெபௗ⁴ ஸiµthபnhநmh பth³மmh தி³khபththரமNh³தmh ।
1800362 மthகிஜlhகஸmhkhதmh kh³’ஹmh ைபதாமஹmh வரmh ॥ 180.36।
1800371 யthர ph³ரமா ஸiµthபnhேநா ேத³வேத³வசrhiµக:² ।
1800372 ததா³ கrhணமேலாth³⁴ெதௗ தா³நெவௗ ம⁴ைகடெபௗ⁴ ॥ 180.37।
1800381 மஹாப³ெலௗ மஹாவீrhெயௗ ph³ரமாணmh ஹnhiµth³யெதௗ ।
1800382 ஜகா⁴ந ெதௗ ³ராத⁴rhெஷௗ உthதா²ய ஶயேநாத³ேத: ◌⁴ ॥ 180.38।
1800391 ஏவமாதீ³mhshதைத²வாnhயாநஸŋhkh²யாேஹாthஸேஹ ।
1800392அவதாேரா யஜshேயஹ மா²ர:ஸாmhphரதshthவயmh ॥ 180.39।
1800401இதி ஸா ஸாththவிகீ rhதிரவதாரmh கேராதி ச ।
1800402 phரth³mhேநதி ஸமாkh²யாதா ராகrhமNhயவshதி²தா ॥ 180.40।
1800411 ேத³வthேவ ऽத² மiνShயthேவ திrhயkh³ேயாெநௗ ச ஸmhshதி²தா ।
1800412 kh³’தி தthshவபா⁴வச வாஸுேத³ேவchச²யா ஸதா³ ॥ 180.41।
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1800421 த³தா³thயபி⁴மதாnhகாமாnhதா ஸா th³விேஜாthதமா: ।
1800422 ஏவmh மயா ஸமாkh²யாத: kh’தkh’thேயா ऽபி ய: phர: ◌⁴ ।
1800423 மாiνஷthவmh க³ேதா விShiΝ: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ேசாthதரmh ந: ॥ 180.42।
1810010 vhயாஸ உவாச
1810011 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயா ஸமாஸத: ।
1810012அவதாரmh ஹேரசாthர பா⁴ராவதரேணchச²யா ॥ 181.1।
1810021 யதா³ யதா³ thவத⁴rhமshய vh’th³தி⁴rhப⁴வதி ேபா⁴ th³விஜா: ।
1810022 த⁴rhமச ராஸமph◌⁴ேயதி ததா³ ேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ॥ 181.2।
1810031அவதாரmh கேராthயthர th³விதா⁴ kh’thவாthமநshதiνmh ।
1810032ஸா⁴நாmh ரrhதா²ய த⁴rhமஸmhshதா²பநாய ச ॥ 181.3।
1810041 ³Shடாநாmh நிkh³ரஹாrhதா²ய அnhேயஷாmh ச ஸுரth³விஷாmh ।
1810042 phரஜாநாmh ரrhதா²ய ஜாயேத ऽெஸௗ ேக³ ேக³ ॥ 181.4।
1810051 ரா கில ம விphரா ⁴பா⁴ராவபீ³தா ।
1810052 ஜகா³ம த⁴ரணீ ேமெரௗ ஸமாேஜ thதி³ெவௗகஸாmh ॥ 181.5।
1810061ஸph³ரமகாnhஸுராnhஸrhவாnhphரணிபthயாத² ேமதி³நீ ।
1810062 கத²யாமாஸ தthஸrhவmh ேக²தா³thகணபா⁴ணீ ॥ 181.6।
1810070 த⁴ரNhவாச
1810071அkh³நி:ஸுவrhணshய ³rhக³வாmh ஸூrhேயா ऽபேரா ³: ।
1810072 மமாphயகி²லேலாகாநாmh வnhth³ேயா நாராயே ³: ॥ 181.7।
1810081 தthஸாmhphரதேம ைத³thயா: காலேநேராக³மா: ।
1810082 மrhthயேலாகmh ஸமாக³mhய பா³த⁴nhேத ऽஹrhநிஶmh phரஜா: ॥ 181.8।
1810091 காலேநrhஹேதா ேயா ऽெஸௗ விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா ।
1810092 உkh³ரேஸநஸுத: கmhஸ:ஸmh⁴த:ஸுமஹாஸுர: ॥ 181.9।
1810101அShேடா ேத⁴iνக: ேகஶீ phரலmhேபா³ நரகshததா² ।
1810102ஸுnhேதா³ ऽஸுரshததா²thkh³ேரா பா³ணசாபி ப³ேல:ஸுத: ॥ 181.10।
1810111 ததா²nhேய ச மஹாவீrhயா nh’பாmh ப⁴வேநஷு ேய ।
1810112ஸiµthபnhநா ³ராthமாநshதாnhந ஸŋhkh²யாiµthஸேஹ ॥ 181.11।
1810121அௌNhேயா  ப³ஹுலா தி³vhயrhதிth◌⁴’தா:ஸுரா: ।
1810122 மஹாப³லாநாmh th³’phதாநாmh ைத³thேயnhth³ராmh மேமாப ॥ 181.12।
1810131 தth³⁴பா⁴ரபீடா³rhதா ந ஶkhேநாmhயமேரவரா: ।
1810132 விப⁴rhmh ஆthமாநமஹதி விjhஞாபயா வ: ॥ 181.13।
1810141 khயதாmh தnhமஹாபா⁴கா³ மம பா⁴ராவதாரணmh ।
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1810142 யதா² ரஸாதலmh நாஹmh க³chேச²யமதிவிவலா ॥ 181.14।
1810150 vhயாஸ உவாச
1810151இthயாகrhNhய த⁴ராவாkhயமேஶைஷshthத³ைஶshதத: ।
1810152 ⁴ேவா பா⁴ராவதாராrhத²mh ph³ரமா phராஹ ச ேசாதி³த: ॥ 181.15।
1810160 ph³ரேமாவாச
1810161 யதா³ஹ வஸுதா⁴ ஸrhவmh ஸthயேமதth³தி³ெவௗகஸ: ।
1810162அஹmh ப⁴ேவா ப⁴வnhதச ஸrhவmh நாராயthமகmh ॥ 181.16।
1810171 வி⁴தயsh யாshதshய தாஸாேமவ பரshபரmh ।
1810172ஆதி⁴khயmh nhநதா பா³th◌⁴ய-பா³த⁴கthேவந வrhதேத ॥ 181.17।
1810181 ததா³க³chச²த க³chசா²ம:ராph³ேத⁴shதடiµthதமmh ।
1810182 தthராராth◌⁴ய ஹmh தshைம ஸrhவmh விjhஞாபயாம ைவ ॥ 181.18।
1810191ஸrhவைத³வ ஜக³thயrhேத²ஸ ஸrhவாthமா ஜக³nhமய: ।
1810192shவlhபாmhேஶநாவதீrhேயாrhvhயாmh த⁴rhமshய ேத shதி²திmh ॥ 181.19।
1810200 vhயாஸ உவாச
1810201இthkhthவா phரயெயௗ தthர ஸஹ ேத³ைவ: பிதாமஹ: ।
1810202ஸமாதமநா ⁴thவா Shடாவ க³ட³th◌⁴வஜmh ॥ 181.20।
1810210 ph³ரேமாவாச
1810211 நேமா நமshேத ऽsh ஸஹshரrhேத ।
1810212ஸஹshரபா³ேஹா ப³ஹுவkhthரபாத³ ।
1810213 நேமா நமshேத ஜக³த: phரvh’thதி- ।
1810214 விநாஶஸmhshதா²நபராphரேமய ॥ 181.21।
1810221ஸூமாதிஸூமmh ச ph³’ஹthphரமாணmh ।
1810222 க³யஸாமphயதிெகௗ³ரவாthமnh ।
1810223 phரதா⁴ந³th³தீ⁴nhth³யவாkhphரதா⁴ந- ।
1810224லாபராthமnhப⁴க³வnhphரத³ ॥ 181.22।
1810231 ஏஷா ம ேத³வ மphரஸூைதrh ।
1810232 மஹாஸுைர: பீ³தைஶலப³nhதா⁴ ।
1810233 பராயணmh thவாmh ஜக³தாiµைபதி ।
1810234 பா⁴ராவதாராrhத²மபாரபாரmh ॥ 181.23।
1810241 ஏேத வயmh vh’thரshததா²யmh ।
1810242 நாஸthயத³shெரௗ வணshதைத²ஷ: ।
1810243இேம ச th³ரா வஸவ:ஸஸூrhயா: ।
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1810244ஸரkh³நிphரiµகா²shததா²nhேய ॥ 181.24।
1810251ஸுரா:ஸமshதா:ஸுரநாத² காrhயmh ।
1810252 ஏபி⁴rhமயா யchச ததீ³ஶ ஸrhவmh ।
1810253ஆjhஞாபயாjhஞாmh phரதிபாலயnhதsh ।
1810254 தைவவ திShடா²ம ஸதா³shதேதா³ஷா: ॥ 181.25।
1810260 vhயாஸ உவாச
1810261 ஏவmh ஸmhshயமாநsh ப⁴க³வாnhபரேமவர: ।
1810262 உjhஜஹாராthமந: ேகெஶௗ தkh’Shெணௗ th³விேஜாthதமா: ॥ 181.26।
1810271 உவாச ச ஸுராேநெதௗ மthேகெஶௗ வஸுதா⁴தேல ।
1810272அவதீrhய ⁴ேவா பா⁴ர-khேலஶஹாநிmh கShயத: ॥ 181.27।
1810281ஸுராச ஸகலா:shவாmhைஶரவதீrhய மதேல ।
1810282rhவnh th³த⁴iµnhமthைத: rhேவாthபnhைநrhமஹாஸுைர: ॥ 181.28।
1810291 தத:யமேஶஷாshேத ைத³ேதயா த⁴ரணீதேல ।
1810292 phரயாshயnhதி ந ஸnhேத³ேஹா நாநாத⁴விrhணிதா: ॥ 181.29।
1810301 வஸுேத³வshய யா பthநீ ேத³வகீ ேத³வேதாபமா ।
1810302 தshயா க³rhேபா⁴ ऽShடேமா ऽயmh  மthேகேஶா ப⁴விதா ஸுரா: ॥ 181.30।
1810311அவதீrhய ச தthராயmh கmhஸmh கா⁴தயிதா ⁴வி ।
1810312 காலேநஸiµth³⁴தthkhthவாnhதrhத³ேத⁴ ஹ: ॥ 181.31।
1810321அth³’யாய ததshேத ऽபி phரணிபthய மஹாthமேந ।
1810322 ேமph’Shட²mh ஸுரா ஜkh³iµரவேதச ⁴தேல ॥ 181.32।
1810331 கmhஸாய சாShடேமா க³rhேபா⁴ ேத³வkhயா த⁴ரணீதேல ।
1810332 ப⁴விShயதீthயாசசே ப⁴க³வாnhநாரேதா³iµநி: ॥ 181.33।
1810341 கmhேஸா ऽபி த³பthய நாரதா³thபிதshதத: ।
1810342 ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச kh³’ேஹ ³phதாவதா⁴ரயth ॥ 181.34।
1810351 ஜாதmh ஜாதmh ச கmhஸாய ேதைநேவாkhதmh யதா² ரா ।
1810352 தைத²வ வஸுேத³ேவா ऽபி thரமrhபிதவாnhth³விஜா: ॥ 181.35।
1810361ரNhயகஶிேபா: thரா:ஷTh³க³rhபா⁴ இதி விதா: ।
1810362 விShiΝphரkhதா தாnhநிth³ரா khரமாth³க³rhேப⁴ nhயேயாஜயth ॥ 181.36।
1810371 ேயாக³நிth³ரா மஹாமாயா ைவShணவீ ேமாதmh யயா ।
1810372அவிth³யயா ஜக³thஸrhவmh தாமாஹ ப⁴க³வாnhஹ: ॥ 181.37।
1810380 விShiΝவாச
1810381 க³chச² நிth³ேர மமாேத³ஶாthபாதாலதலஸmhரயாnh ।
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1810382 ஏைககேயந ஷTh³க³rhபா⁴nhேத³வகீஜட²ேர நய ॥ 181.38।
1810391ஹேதஷு ேதஷு கmhேஸந ேஶஷாkh²ேயா ऽmhஶshதேதா ऽநக:◌⁴ ।
1810392அmhஶாmhேஶேநாத³ேர தshயா:ஸphதம:ஸmhப⁴விShயதி ॥ 181.39।
1810401 ேகா³ேல வஸுேத³வshய பா⁴rhயா ைவ ேராணீ shதி²தா ।
1810402 தshயா: phரஸூதிஸமேய க³rhேபா⁴ ேநயshthவேயாத³ரmh ॥ 181.40।
1810411ஸphதேமா ேபா⁴ஜராஜshய ப⁴யாth³ேராேதா⁴பேராத⁴த: ।
1810412 ேத³வkhயா: பதிேதா க³rhப⁴ இதி ேலாேகா வதி³Shயதி ॥ 181.41।
1810421 க³rhப⁴ஸŋhகrhஷthேஸா ऽத² ேலாேக ஸŋhகrhஷேணதி ைவ ।
1810422ஸmhjhஞாமவாphshயேத வீர: ேவதாth³ஶிக²ேராபம: ॥ 181.42।
1810431 தேதா ऽஹmh ஸmhப⁴விShயா ேத³வகீஜட²ேர ஶுேப⁴ ।
1810432 க³rhேப⁴ thவயா யேஶாதா³யா க³nhதvhயமவிலmhபி³தmh ॥ 181.43।
1810441 phராvh’Thகாேல ச நப⁴ kh’ShShடmhயாமஹmh நிஶி ।
1810442 உthபthshயா நவmhயாmh ச phரஸூதிmh thவமவாphshய ॥ 181.44।
1810451 யேஶாதா³ஶயேந மாmh  ேத³வkhயாshthவாமநிnhதி³ேத ।
1810452 மchச²khதிphேரதமதிrhவஸுேத³ேவா நயிShயதி ॥ 181.45।
1810461 கmhஸச thவாiµபாதா³ய ேத³வி ைஶலஶிலாதேல ।
1810462 phரேphshயthயnhதே ச thவmh shதா²நmh ஸமவாphshய ॥ 181.46।
1810471 ததshthவாmh ஶததா⁴ ஶkhர: phரணmhய மம ெகௗ³ரவாth ।
1810472 phரணிபாதாநதஶிரா ப⁴கி³நீthேவ kh³ரShயதி ॥ 181.47।
1810481 தத: ஶுmhப⁴நிஶுmhபா⁴தீ³nhஹthவா ைத³thயாnhஸஹshரஶ: ।
1810482shதா²ைநரேநைக: ph’தி²வீமேஶஷாmh மNhட³யிShய ॥ 181.48।
1810491 thவmh ⁴தி:ஸnhநதி: கீrhதி: காnhதிrhைவ ph’தி²வீ th◌⁴’தி: ।
1810492லjhஜா Shஷா யா ச காசித³nhயா thவேமவ ஸா ॥ 181.49।
1810501 ேய thவாமாrhேயதி ³rhேக³தி ேவத³க³rhேப⁴ ऽmhபி³ேகதி ச ।
1810502 ப⁴th³ேரதி ப⁴th³ரகாதி ேmhயா ேமŋhகதி ச ॥ 181.50।
1810511 phராதைசவாபராேண ச shேதாShயnhthயாநmhரrhதய: ।
1810512 ேதஷாmh  வாசி²தmh ஸrhவmh மthphரஸாதா³th³ப⁴விShயதி ॥ 181.51।
1810521ஸுராமாmhேஸாபஹாைரsh ப⁴யேபா⁴jhையச தா ।
1810522 nh’மேஶஷகாமாmhshthவmh phரஸnhநாயாmh phரதா³shய ॥ 181.52।
1810531 ேத ஸrhேவ ஸrhவதா³ ப⁴th³ரா மthphரஸாதா³த³ஸmhஶயmh ।
1810532அஸnhதி³kh³த⁴mh ப⁴விShயnhதி க³chச² ேத³வி யேதா²தி³தmh ॥ 181.53।
1820010 vhயாஸ உவாச
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1820011 யேதா²khதmh ஸா ஜக³th³தா⁴th ேத³வேத³ேவந ைவ ரா ।
1820012ஷTh³க³rhப⁴க³rhப⁴விnhயாஸmh சkhேர சாnhயshய கrhஷணmh ॥ 182.1।
1820021ஸphதேம ேராணீmh phராphேத க³rhேப⁴ க³rhேப⁴ தேதா ஹ: ।
1820022 ேலாகthரேயாபகாராய ேத³வkhயா: phரவிேவஶ ைவ ॥ 182.2।
1820031 ேயாக³நிth³ரா யேஶாதா³யாshதshnhேநவ தேதா தி³ேந ।
1820032ஸmh⁴தா ஜட²ேர தth³வth³யேதா²khதmh பரேமSh²நா ॥ 182.3।
1820041 தேதா kh³ரஹக³ண:ஸmhயkhphரசசார தி³வி th³விஜா: ।
1820042 விShேரmhேஶ மmh யாத ’தேவா ऽphயப⁴வஶுபா: ◌⁴ ॥ 182.4।
1820051 ேநாthேஸேஹ ேத³வகீmh th³ரShmh கசித³phயதிேதஜஸா ।
1820052 ஜாjhவlhயமாநாmh தாmh th³’ShThவா மநாmh ோப⁴மாய: ॥ 182.5।
1820061அth³’Shடாmh ைஷ:shthபி⁴rhேத³வகீmh ேத³வதாக³: ।
1820062 பி³ph◌⁴ராmh வஷா விShiΝmh Shshதாமஹrhநிஶmh ॥ 182.6।
1820070 ேத³வா ஊ:
1820071 thவmh shவாஹா thவmh shவதா⁴ விth³யா ஸுதா⁴ thவmh jhேயாதிேரவ ச ।
1820072 thவmh ஸrhவேலாகராrhத²மவதீrh மதேல ॥ 182.7।
1820081 phரத³ ேத³வி ஸrhவshய ஜக³தshthவmh ஶுப⁴mh  ।
1820082 phthயrhத²mh தா⁴ரேயஶாநmh th◌⁴’தmh ேயநாகி²லmh ஜக³th ॥ 182.8।
1820090 vhயாஸ உவாச
1820091 ஏவmh ஸmhshயமாநா ஸா ேத³ைவrhேத³வமதா⁴ரயth ।
1820092 க³rhேப⁴ண Nhட³காmh ஜக³தாmh thராணகாரணmh ॥ 182.9।
1820101 தேதா ऽகி²லஜக³thபth³ம-ேபா³தா⁴யாchதபா⁴iνநா ।
1820102 ேத³வkhயா: rhவஸnhth◌⁴யாயாமாவிrh⁴தmh மஹாthமநா ॥ 182.10।
1820111 மth◌⁴யராthேர ऽகி²லாதா⁴ேர ஜாயமாேந ஜநாrhத³ேந ।
1820112 மnhத³mh ஜக³rhஜுrhஜலதா:³ Shபvh’Shiµச:ஸுரா: ॥ 182.11।
1820121 ²lhேலnhதீ³வரபththராப⁴mh சrhபா³ஹுiµதீ³ய தmh ।
1820122வthஸவஸmh ஜாதmh Shடாவாநக³nh³பி: ◌⁴ ॥ 182.12।
1820131அபி⁴Shய ச தmh வாkh³பி: ◌⁴ phரஸnhநாபி⁴rhமஹாமதி: ।
1820132 விjhஞாபயாமாஸ ததா³ கmhஸாth³பீ⁴ேதா th³விேஜாthதமா: ॥ 182.13।
1820140 வஸுேத³வ உவாச
1820141 jhஞாேதா ऽ ேத³வேத³ேவஶ ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர ।
1820142 தி³vhயmh பத³mh ேத³வ phரஸாேத³ேநாபஸmhஹர ॥ 182.14।
1820151அth³ையவ ேத³வ கmhேஸா ऽயmh ேத மம யாதநாmh ।
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1820152அவதீrhணதி jhஞாthவா thவாமshnhமnhதி³ேர மம ॥ 182.15।
1820160 ேத³வkhவாச
1820161 ேயா ऽநnhதேபா ऽகி²லவிவேபா ।
1820162 க³rhேப⁴ ऽபி ேலாகாnhவஷா பி³ப⁴rhதி ।
1820163 phரத³தாேமஷ ஸ ேத³வேத³வ: ।
1820164shவமாயயாவிShkh’தபா³லப: ॥ 182.16।
1820171 உபஸmhஹர ஸrhவாthமnhபேமதchசrh⁴ஜmh ।
1820172 ஜாநா மாவதாரmh ேத கmhேஸா ऽயmh தி³திஜாnhதக ॥ 182.17।
1820180ப⁴க³வாiνவாச
1820181shேதா ऽஹmh யththவயா rhவmh thராrhதி²nhயா தத³th³ய ேத ।
1820182ஸப²லmh ேத³வி ஸஜாதmh ஜாேதா ऽஹmh யthதேவாத³ராth ॥ 182.18।
1820190 vhயாஸ உவாச
1820191இthkhthவா ப⁴க³வாmhshShணீmh ப³⁴வ iµநிஸthதமா: ।
1820192 வஸுேத³ேவா ऽபி தmh ராthராவாதா³ய phரயெயௗ ப³: ॥ 182.19।
1820201 ேமாதாசாப⁴வmhshதthர ரே ேயாக³நிth³ரயா ।
1820202 ம²ராth³வாரபாலாச vhரஜthயாநக³nh³ெபௗ⁴ ॥ 182.20।
1820211 வrhஷதாmh ஜலதா³நாmh ச தthேதாயiµlhப³ணmh நிஶி ।
1820212ஸசா²th³ய தmh யெயௗ ேஶஷ: ப²ணராநக³nh³பி⁴mh ॥ 182.21।
1820221 யiµநாmh சாதிக³mhபீ⁴ராmh நாநாவrhதஶதாலாmh ।
1820222 வஸுேத³ேவா வஹnhவிShiΝmh ஜாiνமாthரவஹாmh யெயௗ ॥ 182.22।
1820231 கmhஸshய கரமாதா³ய தthைரவாph◌⁴யாக³தாmhshதேட ।
1820232 நnhதா³தீ³nhேகா³பvh’th³தா⁴mhச யiµநாயாmh த³த³rhஶ ஸ: ॥ 182.23।
1820241 தshnhகாேல யேஶாதா³பி ேமாதா ேயாக³நிth³ரயா ।
1820242 தாேமவ கnhயாmh iµநய: phராஸூத ேமாேத ஜேந ॥ 182.24।
1820251 வஸுேத³ேவா ऽபி விnhயshய பா³லமாதா³ய தா³காmh ।
1820252 யேஶாதா³ஶயேந rhணமாஜகா³மாதth³தி: ॥ 182.25।
1820261 த³த³rhஶ ச வி³th³th◌⁴வா ஸா யேஶாதா³ ஜாதமாthமஜmh ।
1820262 நீேலாthபலத³லயாமmh தேதா ऽthயrhத²mh iµத³mh யெயௗ ॥ 182.26।
1820271ஆதா³ய வஸுேத³ேவா ऽபி தா³காmh நிஜமnhதி³ரmh ।
1820272 ேத³வகீஶயேந nhயshய யதா²rhவமதிShட²த ॥ 182.27।
1820281 தேதா பா³லth◌⁴வநிmh thவா ரண:ஸஹேஸாthதி²தா: ।
1820282 கmhஸமாேவத³யாமாஸுrhேத³வகீphரஸவmh th³விஜா: ॥ 182.28।
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1820291 கmhஸshrhணiµேபthையநாmh தேதா ஜkh³ராஹ பா³காmh ।
1820292iµச iµேசதி ேத³வkhயாஸnhநகNhட²mh நிவாத: ॥ 182.29।
1820301 சிேப ச ஶிலாph’Shேட²ஸாphதா வியதி shதி²திmh ।
1820302அவாப பmh ச மஹthஸாதா⁴Shடமஹா⁴ஜmh ।
1820303 phரஜஹாஸ தைத²ேவாchைச: கmhஸmh ச தாph³ரவீth ॥ 182.30।
1820310 ேயாக³மாேயாவாச
1820311 கிmh மயாphதயா கmhஸ ஜாேதா யshthவாmh ஹநிShயதி ।
1820312ஸrhவshவ⁴ேதா ேத³வாநாமாnhmh’th: ரா ஸ ேத ।
1820313 தேத³தthஸmhphரதா⁴rhயாஶு khயதாmh தமாthமந: ॥ 182.31।
1820320 vhயாஸ உவாச
1820321இthkhthவா phரயெயௗ ேத³வீ தி³vhயshரkh³க³nhத⁴⁴ஷ ।
1820322 பயேதா ேபா⁴ஜராஜshய shதா th³ைத⁴rhவிஹாயஸா ॥ 182.32।
1830010 vhயாஸ உவாச
1830011 கmhஸshthவேதா²th³விkh³நமநா: phராஹ ஸrhவாnhமஹாஸுராnh ।
1830012 phரலmhப³ேகஶிphரiµகா²நாஹூயாஸுரŋhக³வாnh ॥ 183.1।
1830020 கmhஸ உவாச
1830021 ேஹ phரலmhப³ மஹாபா³ேஹா ேகஶிnhேத⁴iνக தேந ।
1830022அShடாth³ையshததா² சாnhைய: யதாmh வசநmh மம ॥ 183.2।
1830031 மாmh ஹnhமமைரrhயthந: kh’த: கில ³ராthமபி: ◌⁴ ।
1830032 மth³வீrhயதாபிதாnhவீராnhந thேவதாnhக³ணயாmhயஹmh ॥ 183.3।
1830041ஆசrhயmh கnhயயா ேசாkhதmh ஜாயேத ைத³thயŋhக³வா: ।
1830042ஹாshயmh ேம ஜாயேத வீராshேதஷு யthநபேரShவபி ॥ 183.4।
1830051 ததா²பி க² ³Shடாநாmh ேதஷாமphயதி⁴கmh மயா ।
1830052அபகாராய ைத³thேயnhth³ரா யதநீயmh ³ராthமநாmh ॥ 183.5।
1830061 உthபnhநசாபி mh’thrhேம ⁴தப⁴vhயப⁴வthphர:◌⁴ ।
1830062இthேயதth³பா³கா phராஹ ேத³வகீக³rhப⁴ஸmhப⁴வா ॥ 183.6।
1830071 தshமாth³பா³ேலஷு பரேமா யthந: காrhேயா மதேல ।
1830072 யthேராth³khதmh ப³லmh பா³ேல ஸ ஹnhதvhய: phரயthநத: ॥ 183.7।
1830080 vhயாஸ உவாச
1830081இthயாjhஞாphயாஸுராnhகmhஸ: phரவியாthமkh³’ஹmh தத: ।
1830082 உவாச வஸுேத³வmh ச ேத³வகீமவிேராத⁴த: ॥ 183.8।
1830090 கmhஸ உவாச
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1830091 வேயாrhகா⁴திதா க³rhபா⁴ vh’ைத²ைவேத மயா⁴நா ।
1830092 ேகா ऽphயnhய ஏவ நாஶாய பா³ேலா மம ஸiµth³க³த: ॥ 183.9।
1830101 தத³லmh பதாேபந நmh யth³பா⁴விேநா  ேத ।
1830102அrhப⁴கா வேயா: ேகா வா ஆேஷா ऽnhேத ந ஹnhயேத ॥ 183.10।
1830110 vhயாஸ உவாச
1830111இthயாவாshய விiµchையவ கmhஸshெதௗ பேதாShய ச ।
1830112அnhதrhkh³’ஹmh th³விஜேரShடா:² phரவிேவஶ ந:shவகmh ॥ 183.11।
1840010 vhயாஸ உவாச
1840011 விiµkhேதா வஸுேத³ேவா ऽபி நnhத³shய ஶகடmh க³த: ।
1840012 phர’Shடmh th³’Shடவாnhநnhத³mh thேரா ஜாேதா மேமதி ைவ ॥ 184.1।
1840021 வஸுேத³ேவா ऽபி தmh phராஹ தி³ShThயா தி³ShThேயதி ஸாத³ரmh ।
1840022 வாrhத⁴ேக ऽபி ஸiµthபnhநshதநேயா ऽயmh தவா⁴நா ॥ 184.2।
1840031 த³thேதா  வாrhக:ஸrhேவா ப⁴வth³பி⁴rhnh’பேத: கர: ।
1840032 யத³rhத²மாக³தshதshமாnhநாthர shேத²யmh மஹாthமநா ॥ 184.3।
1840041 யத³rhத²மாக³த: காrhயmh தnhநிShபnhநmh கிமாshயேத ।
1840042 ப⁴வth³பி⁴rhக³mhயதாmh நnhத³ தchசீ²kh◌⁴ரmh நிஜேகா³லmh ॥ 184.4।
1840051 மமாபி பா³லகshதthர ேராணீphரஸேவா  ய: ।
1840052ஸ ரணீேயா ப⁴வதா யதா²யmh தநேயா நிஜ: ॥ 184.5।
1840060 vhயாஸ உவாச
1840061இthkhதா: phரயrhேகா³பா நnhத³ேகா³பேராக³மா: ।
1840062 ஶகடாேராபிைதrhபா⁴Nhைட:³ கரmh த³ththவா மஹாப³லா: ॥ 184.6।
1840071 வஸதாmh ேகா³ேல ேதஷாmh தநா பா³லகா⁴திநீ ।
1840072ஸுphதmh kh’Shணiµபாதா³ய ராthெரௗ ச phரத³ெதௗ³shதநmh ॥ 184.7।
1840081 யshைம யshைம shதநmh ராthெரௗ தநா ஸmhphரயchச²தி ।
1840082 தshய தshய ேணநாŋhக³mh பா³லகshேயாபஹnhயேத ॥ 184.8।
1840091 kh’Shணshதshயா:shதநmh கா³ட⁴mh கராph◌⁴யாமதிபீ³தmh ।
1840092 kh³’thவா phராணஸதmh பெபௗ khேராத⁴ஸமnhவித: ॥ 184.9।
1840101ஸா விiµkhதமஹாராவா விchசி²nhநshநாப³nhத⁴நா ।
1840102 பபாத தநா ⁴ெமௗ mhயமாதிபீ⁴ஷ ॥ 184.10।
1840111 தnhநாத³திஸnhthராஸாth³வி³th³தா⁴shேத vhரெஜௗகஸ: ।
1840112 த³th³’ஶு: தேநாthஸŋhேக³ kh’Shணmh தாmh ச நிபாதிதாmh ॥ 184.11।
1840121ஆதா³ய kh’Shணmh ஸnhthரshதா யேஶாதா³ ச தேதா th³விஜா: ।
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1840122 ேகா³chச²ph◌⁴ராமth³ையச பா³லேதா³ஷமபாகேராth ॥ 184.12।
1840131 ேகா³ஷiµபாதா³ய நnhத³ேகா³ேபா ऽபி மshதேக ।
1840132 kh’Shணshய phரத³ெதௗ³ ராmh rhவnhநித³iµைத³ரயth ॥ 184.13।
1840140 நnhத³ேகா³ப உவாச
1840141 ர thவாமேஶஷாmh ⁴தாநாmh phரப⁴ேவா ஹ: ।
1840142 யshய நாபி⁴ஸiµth³⁴தாthபŋhகஜாத³ப⁴வjhஜக³th ॥ 184.14।
1840151 ேயந த³mhShThராkh³ரவிth◌⁴’தா தா⁴ரயthயவநீ ஜக³th ।
1840152 வராஹபth◌⁴’kh³ேத³வ:ஸ thவாmh ர ேகஶவ: ॥ 184.15।
1840161³யmh ஸ ஜட²ரmh விShiΝrhஜŋhகா⁴பாெதௗ³ ஜநாrhத³ந: ।
1840162 வாமேநா ர ஸதா³ ப⁴வnhதmh ய:த³⁴th ॥ 184.16।
1840171 thவிkhரமkhரமாkhராnhத-thைரேலாkhயsh²ரதா³த: ◌⁴ ।
1840172 ஶிரshேத பா ேகா³விnhத:³ கNhட²mh ர ேகஶவ: ॥ 184.17।
1840181iµக²பா³ஹூ phரபா³ஹூ ச மந:ஸrhேவnhth³யாணி ச ।
1840182 ரthவvhயாஹைதவrhயshதவ நாராயே ऽvhயய: ॥ 184.18।
1840191 thவாmh தி³ு பா ைவNhேடா² விதி³ு ம⁴ஸூத³ந: ।
1840192’ேகேஶா ऽmhப³ேர ⁴ெமௗ ர thவாmh மத⁴ர: ॥ 184.19।
1840200 vhயாஸ உவாச
1840201 ஏவmh kh’தshவshthயயேநா நnhத³ேகா³ேபந பா³லக: ।
1840202 ஶாயித: ஶகடshயாேதா⁴ பா³லபrhயŋhகிகாதேல ॥ 184.20।
1840211 ேத ச ேகா³பா மஹth³th³’ShThவா தநாயா: கேலவரmh ।
1840212 mh’தாயா: பரமmh thராஸmh விshமயmh ச ததா³ ய: ॥ 184.21।
1840221 கதா³சிchச²கடshயாத:◌⁴ ஶயாேநா ம⁴ஸூத³ந: ।
1840222 சிேப சரrhth◌⁴வmh shதநாrhதீ² phரேராத³ ச ॥ 184.22।
1840231 தshய பாத³phரஹாேரண ஶகடmh பவrhதிதmh ।
1840232 விth◌⁴வshதபா⁴Nhட³mhப⁴mh தth³விபதmh பபாத ைவ ॥ 184.23।
1840241 தேதா ஹாஹாkh’த:ஸrhேவா ேகா³பேகா³பீஜேநா th³விஜா: ।
1840242ஆஜகா³ம ததா³ jhஞாthவா பா³லiµthதாநஶாயிநmh ॥ 184.24।
1840251 ேகா³பா: ேகேநதி ஜக³:³ ஶகடmh பவrhதிதmh ।
1840252 தthைரவ பா³லகா: phேராrhபா³ேலநாேநந பாதிதmh ॥ 184.25।
1840261 த³தா th³’Shடமshமாபி:◌⁴ பாத³விேபதா³தmh ।
1840262 ஶகடmh பvh’thதmh ைவ ைநதத³nhயshய ேசShதmh ॥ 184.26।
1840271 தத: நரதீவாஸnhேகா³பா விshதேசதஸ: ।
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1840272 நnhத³ேகா³ேபா ऽபி ஜkh³ராஹ பா³லமthயnhதவிshத: ॥ 184.27।
1840281 யேஶாதா³ விshமயாடா⁴ ப⁴kh³நபா⁴Nhட³கபாலகmh ।
1840282 ஶகடmh சாrhசயாமாஸ த³தி⁴Shபப²லாைத: ॥ 184.28।
1840291 க³rhக³ச ேகா³ேல தthர வஸுேத³வphரேசாதி³த: ।
1840292 phரchச²nhந ஏவ ேகா³பாநாmh ஸmhshகாரமகேராthதேயா: ॥ 184.29।
1840301 jhேயShட²mh ச ராமthயாஹ kh’Shணmh ைசவ ததா²பரmh ।
1840302 க³rhேகா³ மதிமதாmh ேரShேடா² நாம rhவnhமஹாமதி: ॥ 184.30।
1840311அlhேபைநவ  காேலந விjhஞாெதௗ ெதௗ மஹாப³ெலௗ ।
1840312 kh◌⁴’Shடஜாiνகெரௗ விphரா ப³⁴வபா⁴வபி ॥ 184.31।
1840321 கஷப⁴shமதி³kh³தா⁴ŋhெகௗ³ ph◌⁴ரமமாவிதshதத: ।
1840322 ந நிவாரயிmh ஶkhதா யேஶாதா³ ெதௗ ந ேராணீ ॥ 184.32।
1840331 ேகா³வாடமth◌⁴ேய khட³nhெதௗ வthஸவாடக³ெதௗ ந: ।
1840332 தத³ஹrhஜாதேகா³வthஸ-chசா²கrhஷணதthபெரௗ ॥ 184.33।
1840341 யதா³ யேஶாதா³ ெதௗ பா³லாேவகshதா²நசராெபௗ⁴ ।
1840342 ஶஶாக ேநா வாரயிmh khட³nhதாவதிசசெலௗ ॥ 184.34।
1840351 தா³mhநா ப³th³th◌⁴வா ததா³ மth◌⁴ேய நிப³ப³nhத⁴ உக²ேல ।
1840352 kh’ShணமkhShடகrhமாணமாஹ ேசத³மமrhதா ॥ 184.35।
1840360 யேஶாேதா³வாச
1840361 யதி³ ஶkhேதா ऽ க³chச² thவமதிசசலேசShத ॥ 184.36।
1840370 vhயாஸ உவாச
1840371இthkhthவா ச நிஜmh கrhம ஸா சகார mhபி³நீ ।
1840372 vhயkh³ராயாமத² தshயாmh ஸ கrhஷமாண உக²லmh ॥ 184.37।
1840381 யமலாrhஜுநேயாrhமth◌⁴ேய ஜகா³ம கமேலண: ।
1840382 கrhஷதா vh’ேயாrhமth◌⁴ேய திrhயேக³வiµக²லmh ॥ 184.38।
1840391 ப⁴kh³நாthŋhக³ஶாகா²kh³ெரௗ ேதந ெதௗ யமலாrhஜுெநௗ ।
1840392 தத: கடகடாஶph³த³-ஸமாகrhணநகாதர: ॥ 184.39।
1840401ஆஜகா³ம vhரஜஜேநா த³th³’ேஶ ச மஹாth³ெமௗ ।
1840402 ப⁴kh³நshகnhெதௗ⁴ நிபாதிெதௗ ப⁴kh³நஶாெகௗ² மதேல ॥ 184.40।
1840411 த³த³rhஶ சாlhபத³nhதாshயmh shதஹாஸmh ச பா³லகmh ।
1840412 தேயாrhமth◌⁴யக³தmh ப³th³த⁴mh தா³mhநா கா³ட⁴mh தேதா²த³ேர ॥ 184.41।
1840421 ததச தா³ேமாத³ரதாmh ஸ யெயௗ தா³மப³nhத⁴நாth ।
1840422 ேகா³பvh’th³தா⁴shதத:ஸrhேவ நnhத³ேகா³பேராக³மா: ॥ 184.42।
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1840431 மnhthரயாமாஸுth³விkh³நா மேஹாthபாதாதிபீ⁴ரவ: ।
1840432shதா²ேநேநஹ ந ந: காrhயmh vhரஜாேமா ऽnhயnhமஹாவநmh ॥ 184.43।
1840441 உthபாதா ப³ஹேவா யthர th³’யnhேத நாஶேஹதவ: ।
1840442 தநாயா விநாஶச ஶகடshய விபrhயய: ॥ 184.44।
1840451 விநா வாதாதி³ேதா³ேஷண th³மேயா: பதநmh ததா² ।
1840452 vh’nhதா³வநத:shதா²நாthதshமாth³க³chசா²ம மா சிரmh ॥ 184.45।
1840461 யாவth³ெபௗ⁴மமேஹாthபாத-ேதா³ேஷா நாபி⁴ப⁴ேவth³vhரஜmh ।
1840462இதி kh’thவா மதிmh ஸrhேவ க³மேந ேத vhரெஜௗகஸ: ॥ 184.46।
1840471ஊ:shவmh shவmh லmh ஶீkh◌⁴ரmh க³mhயதாmh மா விலmhph³யதாmh ।
1840472 தத:ேணந phரய: ஶகைடrhேகா³த⁴ைநshததா² ॥ 184.47।
1840481த²ேஶா வthஸபாச காலயnhேதா vhரெஜௗகஸ: ।
1840482ஸrhவாவயவநிrh⁴தmh ணமாthேரண தthததா³ ॥ 184.48।
1840491 காககாகீஸமாகீrhணmh vhரஜshதா²நம⁴th³th³விஜா: ।
1840492 vh’nhதா³வநmh ப⁴க³வதா kh’ShேணநாkhShடகrhம ॥ 184.49।
1840501 ஶுேப⁴ந மநஸா th◌⁴யாதmh க³வாmh vh’th³தி⁴மபீ⁴phஸதா ।
1840502 ததshதthராதிே ऽபி த⁴rhமகாேல th³விேஜாthதமா: ॥ 184.50।
1840511 phராvh’Thகால இவா⁴chச நவஶShபmh ஸமnhதத: ।
1840512ஸ ஸமாவாத:ஸrhேவா vhரேஜா vh’nhதா³வேந தத: ॥ 184.51।
1840521 ஶகவாடபrhயnhத-சnhth³ராrhதா⁴காரஸmhshதி²தி: ।
1840522 வthஸபா³ெலௗ ச ஸmhvh’thெதௗ ராமதா³ேமாத³ெரௗ தத: ॥ 184.52।
1840531 தthர shதி²ெதௗ ெதௗ ச ேகா³Shேட² ேசரrhபா³லலயா ।
1840532 ப³rhபththரkh’தாபீெடௗ³ வnhயShபாவதmhஸெகௗ ॥ 184.53।
1840541 ேகா³பேவiΝkh’தாேதாth³ய-பththரவாth³யkh’தshவெநௗ ।
1840542 காகபத⁴ெரௗ பா³ெலௗ மாராவிவ பாவெகௗ ॥ 184.54।
1840551ஹஸnhெதௗ ச ரமnhெதௗ ச ேசரshதnhமஹth³வநmh ।
1840552 khவசிth³த⁴ஸnhதாவnhேயாnhயmh khட³மாெநௗ ததா² பைர: ॥ 184.55।
1840561 ேகா³பthைர:ஸமmh வthஸாmhசாரயnhெதௗ விேசர: ।
1840562 காேலந க³chச²தா ெதௗ  ஸphதவrhெஷௗ ப³⁴வ: ॥ 184.56।
1840571ஸrhவshய ஜக³த: பாெலௗ வthஸபாெலௗ மஹாvhரேஜ ।
1840572 phராvh’Thகாலshதேதா ऽதீவ ேமெகௗ⁴க⁴shத²கி³தாmhப³ர: ॥ 184.57।
1840581 ப³⁴வ வாதா⁴ராபி⁴ைரkhயmh rhவnhதி³ஶாவ ।
1840582 phரட⁴நவShபாTh◌⁴யா ஶkhரேகா³பvh’தா ம ॥ 184.58।
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1840591 யதா² மாரகேத வாthபth³மராக³வி⁴தா ।
1840592ஊஹுnhமாrhக³கா³நி நிmhநகா³mhபா⁴mh ஸrhவத: ॥ 184.59।
1840601 மநாmh ³rhவிநீதாநாmh phராphய லmh நவாவ ।
1840602 விகாேல ச யதா²காமmh vhரஜேமthய மஹாப³ெலௗ ।
1840603 ேகா³ைப:ஸமாைந:ஸெதௗ சிkhடா³ேத ऽமராவிவ ॥ 184.60।
1850010 vhயாஸ உவாச
1850011 ஏகதா³  விநா ராமmh kh’Shே vh’nhதா³வநmh யெயௗ ।
1850012 விசசார vh’ேதா ேகா³ைபrhவnhயShபshர³jhjhவல: ॥ 185.1।
1850021ஸ ஜகா³மாத² காnhதீ³mh ேலாலகlhேலாலஶாநீmh ।
1850022 தீரஸmhலkh³நேப²ெநௗைக⁴rhஹஸnhதீவ ஸrhவத: ॥ 185.2।
1850031 தshயாmh சாதிமஹாபீ⁴மmh விஷாkh³நிகண³தmh ।
1850032ரத³mh காயநாக³shய த³த³rhஶாதிவிபீ⁴ஷணmh ॥ 185.3।
1850041 விஷாkh³நிநா விஸரதா த³kh³த⁴தீரமஹாதmh ।
1850042 வாதாஹதாmh³விேப-shபrhஶத³kh³த⁴விஹŋhக³மmh ॥ 185.4।
1850051 தமதீவ மஹாெரௗth³ரmh mh’thவkhthரவாபரmh ।
1850052 விேலாkhய சிnhதயாமாஸ ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ॥ 185.5।
1850061அshnhவஸதி ³Shடாthமா காேயா ऽெஸௗ விஷாத:◌⁴ ।
1850062 ேயா மயா நிrhதshthயkhthவா ³Shேடா நShட: பேயாநிெதௗ⁴ ॥ 185.6।
1850071 ேதேநயmh ³தா ஸrhவா யiµநா ஸாக³ரŋhக³மா ।
1850072 ந நைரrhேகா³த⁴ைநrhவாபி th’ஷாrhைதப⁴jhயேத ॥ 185.7।
1850081 தத³shய நாக³ராஜshய கrhதvhேயா நிkh³ரேஹா மயா ।
1850082 நிthயthரshதா:ஸுக²mh ேயந சேரrhvhரஜவாந: ॥ 185.8।
1850091 ஏதத³rhத²mh nh’ேலாேக ऽshnhநவதாேரா மயா kh’த: ।
1850092 யேத³ஷாiµthபத²shதா²நாmh காrhயா ஶாshதிrh³ராthமநாmh ॥ 185.9।
1850101 தேத³தnhநாதி³ரshத²mh கத³mhப³iµஶாகி²நmh ।
1850102அதி⁴ேயாthபதிShயா ரேத³ ऽshவநாஶிந: ॥ 185.10।
1850110 vhயாஸ உவாச
1850111இthத²mh விசிnhthய ப³th³th◌⁴வா ச கா³ட⁴mh பகரmh தத: ।
1850112 நிபபாத ரேத³ தthர ஸrhபராஜshய ேவக³த: ॥ 185.11।
1850121 ேதநாபி பததா தthர ோபி⁴த:ஸ மஹாரத:³ ।
1850122அthயrhத²³ரஜாதாmhச தாmhசாசnhமஹாnh ॥ 185.12।
1850131 ேத ऽ³Shடவிஷjhவாலா-தphதாmh³தபேநாதா: ।
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1850132 ஜjhவ: பாத³பா:ஸth³ேயா jhவாலாvhயாphததி³க³nhதரா: ॥ 185.13।
1850141ஆshேபா²டயாமாஸ ததா³ kh’Shே நாக³ரத³mh ⁴ைஜ: ।
1850142 தchச²ph³த³ரவchசாத² நாக³ராேஜா ऽph◌⁴பாக³மth ॥ 185.14।
1850151ஆதாmhரநயந: ேகாபாth³விஷjhவாலால: ப²ண: ।
1850152 vh’ேதா மஹாவிைஷசாnhையரணரநிலாஶைந: ॥ 185.15।
1850161 நாக³பthnhயச ஶதேஶா ஹாஹாேராபேஶாபி⁴தா: ।
1850162 phரகmhபிததthேப-சலthNhட³லகாnhதய: ॥ 185.16।
1850171 தத: phரேவShத:ஸrhைப:ஸ kh’Shே ேபா⁴க³ப³nhத⁴ைந: ।
1850172 த³த³mhஶுசாபி ேத kh’Shணmh விஷjhவாலாவிலrhiµைக:² ॥ 185.17।
1850181 தmh தthர பதிதmh th³’ShThவா நாக³ேபா⁴க³நிபீ³தmh ।
1850182 ேகா³பா vhரஜiµபாக³thய khஶு: ேஶாகலாலஸா: ॥ 185.18।
1850190 ேகா³பா ஊ:
1850191 ஏஷ kh’Shே க³ேதா ேமாஹ-மkh³ேநா ைவ காேய ரேத³ ।
1850192 ப⁴யேத ஸrhபராேஜந ததா³க³chச²த மா சிரmh ॥ 185.19।
1850200 vhயாஸ உவாச
1850201 ஏதchch²thவா தேதா ேகா³பா வjhரபாேதாபமmh வச: ।
1850202 ேகா³phயச thவதா ஜkh³iµrhயேஶாதா³phரiµகா²ரத³mh ॥ 185.20।
1850211ஹா ஹா khவாஸாவிதி ஜேநா ேகா³பீநாமதிவிவல: ।
1850212 யேஶாத³யா ஸமmh ph◌⁴ராnhேதா th³த: phரshக²ேதா யெயௗ ॥ 185.21।
1850221 நnhத³ேகா³பச ேகா³பாச ராமசாth³⁴தவிkhரம: ।
1850222 thவதmh யiµநாmh ஜkh³iµ: kh’Shணத³rhஶநலாலஸா: ॥ 185.22।
1850231 த³th³’ஶுசாபி ேத தthர ஸrhபராஜவஶŋhக³தmh ।
1850232 நிShphரயthநmh kh’தmh kh’Shணmh ஸrhபேபா⁴ேக³ந ேவShதmh ॥ 185.23।
1850241 நnhத³ேகா³பச நிேசShட: பயnhthரiµக²mh ph◌⁴’ஶmh ।
1850242 யேஶாதா³ ச மஹாபா⁴கா³ ப³⁴வ iµநிஸthதமா: ॥ 185.24।
1850251 ேகா³phயshthவnhயா த³thயச த³th³’ஶு: ேஶாககாதரா: ।
1850252 phேராச ேகஶவmh phthயா ப⁴யகாதரக³th³க³த³mh ॥ 185.25।
1850261ஸrhவா யேஶாத³யா ஸாrhத⁴mh விஶாேமா ऽthர மஹாரேத³ ।
1850262 நாக³ராஜshய ேநா க³nhமshமாகmh jhயேத vhரேஜ ॥ 185.26।
1850271 தி³வஸ: ேகா விநா ஸூrhயmh விநா சnhth³ேரண கா நிஶா ।
1850272 விநா ³kh³ேத⁴ந கா கா³ேவா விநா kh’Shேணந ேகா vhரஜ: ।
1850273 விநாkh’தா ந யாshயாம: kh’Shேணநாேநந ேகா³லmh ॥ 185.27।
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1850280 vhயாஸ உவாச
1850281இதி ேகா³பீவச: thவா ெரௗேணேயா மஹாப³ல: ।
1850282 உவாச ேகா³பாnhவி⁴ராnhவிேலாkhய shதிேதண: ॥ 185.28।
1850291 நnhத³mh ச தீ³நமthயrhத²mh nhயshதth³’Shmh ஸுதாநேந ।
1850292rhசா²லாmh யேஶாதா³mh ச kh’Shணமாஹாthmhயஸmhjhஞயா ॥ 185.29।
1850300 ப³லராம உவாச
1850301 கிமயmh ேத³வேத³ேவஶ பா⁴ேவா ऽயmh மாiνஷshthவயா ।
1850302 vhயjhயேத shவmh தமாthமாநmh கிமnhயmh thவmh ந ேவth யth ॥ 185.30।
1850311 thவமshய ஜக³ேதா நாபி: ◌⁴ ஸுராேமவ சாரய: ।
1850312 கrhதாபஹrhதா பாதா ச thைரேலாkhயmh thவmh thரயீமய: ॥ 185.31।
1850321அthராவதீrhணேயா: kh’Shண ேகா³பா ஏவ  பா³nhத⁴வா: ।
1850322 ேகா³phயச த³த: கshமாththவmh ப³nh⁴nhஸiµேபேஸ ॥ 185.32।
1850331 த³rhஶிேதா மாiνேஷா பா⁴ேவா த³rhஶிதmh பா³லேசShதmh ।
1850332 தத³யmh த³mhயதாmh kh’Shண ³ராthமா த³ஶநாத: ◌⁴ ॥ 185.33।
1850340 vhயாஸ உவாச
1850341இதி ஸmhshமாத: kh’Shண:shதபி⁴nhெநௗShட²ஸmhட: ।
1850342ஆshபா²lhய ேமாசயாமாஸ shவmh ேத³ஹmh ேபா⁴க³ப³nhத⁴நாth ॥ 185.34।
1850351ஆநாmhய சாபி ஹshதாph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாmh மth◌⁴யமmh ப²ணmh ।
1850352ஆய ⁴kh³நஶிரஸ: phரநநrhேதாவிkhரம: ॥ 185.35।
1850361 vhர: ப²ேண ऽப⁴வmhshதshய kh’Shணshயாŋhkh◌⁴விThடைந: ।
1850362 யthேராnhநதிmh ச ேத நநாமாshய தத: ஶிர: ॥ 185.36।
1850371rhசா²iµபாயெயௗ ph◌⁴ராnhthயா நாக:³ kh’Shணshய Thடைந: ।
1850372 த³Nhட³பாதநிபாேதந வவாம தி⁴ரmh ப³ஹு ॥ 185.37।
1850381 தmh நிrh⁴kh³நஶிேராkh³வமாshயphரshதேஶாணிதmh ।
1850382 விேலாkhய ஶரணmh ஜkh³iµshதthபthnhேயா ம⁴ஸூத³நmh ॥ 185.38।
1850390 நாக³பthnhய ஊ:
1850391 jhஞாேதா ऽ ேத³வேத³ேவஶ ஸrhேவஶshthவமiνthதம ।
1850392 பரmh jhேயாதிரசிnhthயmh யthதத³mhஶ: பரேமவர: ॥ 185.39।
1850401 ந ஸமrhதா:²ஸுர shேதாmh யமநnhயப⁴வmh phர⁴mh ।
1850402shவபவrhணநmh தshய கத²mh ேயாthகShயதி ॥ 185.40।
1850411 யshயாகி²லமvhேயாம-ஜலாkh³நிபவநாthமகmh ।
1850412 ph³ரமாNhட³மlhபகாmhஶாmhஶ:shேதாShயாமshதmh கத²mh வயmh॥ 185.41।
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1850421 தத: ஜக³thshவாnhphரஸாத³மவத³த: ।
1850422 phராmhshthயஜதி நாேகா³ ऽயmh ப⁴rhth’பி⁴ா phரதீ³யதாmh ॥ 185.42।
1850430 vhயாஸ உவாச
1850431இthkhேத தாபி⁴ராவாshய khலாnhதேத³ேஹா ऽபி பnhநக:³ ।
1850432 phரத³ ேத³வேத³ேவதி phராஹ வாkhயmh ஶைந: ஶைந: ॥ 185.43।
1850440 காய உவாச
1850441 தவாShட³ணைமவrhயmh நாத²shவாபா⁴விகmh பரmh ।
1850442 நிரshதாதிஶயmh யshய தshய shேதாShயா கிmh nhவஹmh ॥ 185.44।
1850451 thவmh பரshthவmh பரshயாth³ய: பரmh thவmh தthபராthமகmh ।
1850452 பரshமாthபரேமா யshthவmh தshய shேதாShயா கிmh nhவஹmh ॥ 185.45।
1850461 யதா²ஹmh ப⁴வதா sh’Shேடா ஜாthயா ேபண ேசவர: ।
1850462shவபா⁴ேவந ச ஸmhkhதshதேத²த³mh ேசShதmh மயா ॥ 185.46।
1850471 யth³யnhயதா² phரவrhேதய ேத³வேத³வ தேதா மயி ।
1850472 nhயாyhேயா த³Nhட³நிபாதshேத தைவவ வசநmh யதா² ॥ 185.47।
1850481 ததா²பி யmh ஜக³thshவா த³Nhட³mh பாதிதவாnhமயி ।
1850482 ஸ ேஸாேடா⁴ ऽயmh வேரா த³Nhட³shthவthேதா நாnhேயா ऽsh ேம வர: ॥
185.48।
1850491ஹதவீrhேயா ஹதவிேஷா த³ேதா ऽஹmh thவயாchத ।
1850492 விதmh தீ³யதாேமகமாjhஞாபய கேரா கிmh ॥ 185.49।
1850500ப⁴க³வாiνவாச
1850501 நாthர shேத²யmh thவயா ஸrhப கதா³சிth³யiµநாஜேல ।
1850502ஸph◌⁴’thயபவாரshthவmh ஸiµth³ரஸலmh vhரஜ ॥ 185.50।
1850511 மthபதா³நி ச ேத ஸrhப th³’ShThவா rhத⁴நி ஸாக³ேர ।
1850512 க³ட:³ பnhநக³shthவயி ந phரஹShயதி ॥ 185.51।
1850520 vhயாஸ உவாச
1850521இthkhthவா ஸrhபராஜாநmh iµேமாச ப⁴க³வாnhஹ: ।
1850522 phரணmhய ேஸா ऽபி kh’Shய ஜகா³ம பயஸாmh நிதி⁴mh ॥ 185.52।
1850531 பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஸph◌⁴’thயாபthயப³nhத⁴வ: ।
1850532ஸமshதபா⁴rhயாஸத: பthயjhய shவகmh ரத³mh ॥ 185.53।
1850541 க³ேத ஸrhேப பShவjhய mh’தmh நவாக³தmh ।
1850542 ேகா³பா rhத⁴நி ேகா³விnhத³mh rhேநthரைஜrhஜல: ॥ 185.54।
1850551 kh’ShணமkhShடகrhமாணமnhேய விshதேசதஸ: ।
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1850552 Shrhiµதி³தா ேகா³பா th³’ShThவா ஶிவஜலாmh நதீ³mh ॥ 185.55।
1850561 கீ³யமாேநா ऽத² ேகா³பீபி⁴சைதசாேசShைத: ।
1850562ஸmhshயமாேநா ேகா³பால: kh’Shே vhரஜiµபாக³மth ॥ 185.56।
1860010 vhயாஸ உவாச
1860011 கா:³ பாலயnhெதௗ ச ந:ஸெதௗ ராமேகஶெவௗ ।
1860012 ph◌⁴ரமமாெணௗ வேந தthர ரmhயmh தாலவநmh க³ெதௗ ॥ 186.1।
1860021 தchச தாலவநmh நிthயmh ேத⁴iνேகா நாம தா³நவ: ।
1860022 nh’ேகா³மாmhஸkh’தாஹார:ஸதா³th◌⁴யாshேத க²ராkh’தி: ॥ 186.2।
1860031 தthர தாலவநmh ரmhயmh ப²லஸmhபthஸமnhவிதmh ।
1860032 th³’ShThவா shph’ஹாnhவிதா ேகா³பா: ப²லாதா³ேந ऽph³வnhவச: ॥ 186.3।
1860040 ேகா³பா ஊ:
1860041 ேஹ ராம ேஹ kh’Shண ஸதா³ ேத⁴iνேகைநவ ரயேத ।
1860042 ⁴phரேத³ேஶா யதshதshமாththயkhதாநீமாநி ஸnhதி ைவ ॥ 186.4।
1860051 ப²லாநி பய தாலாநாmh க³nhத⁴ேமாத³தாநி ைவ ।
1860052 வயேமதாnhயபீ⁴phஸாம: பாthயnhதாmh யதி³ ேராசேத ॥ 186.5।
1860061இதி ேகா³பமாராmh thவா ஸŋhகrhஷே வச: ।
1860062 kh’Shணச பாதயாமாஸ ⁴வி தாலப²லாநி ைவ ॥ 186.6।
1860071 தாலாநாmh பததாmh ஶph³த³மாகrhNhயாஸுரராThதத: ।
1860072ஆஜகா³ம ஸ ³Shடாthமா ேகாபாth³ைத³ேதயக³rhத³ப: ◌⁴ ॥ 186.7।
1860081 பth³ph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாmh ஸ ததா³ பசிமாph◌⁴யாmh ச தmh ப³ ।
1860082 ஜகா⁴ேநார தாph◌⁴யாmh ச ஸ ச ேதநாphயkh³’யத ॥ 186.8।
1860091 kh³’thவா ph◌⁴ராமேணைநவ சாmhப³ேர க³தவிதmh ।
1860092 தshnhேநவ phரசிேப ேவேக³ந th’ணராஜநி ॥ 186.9।
1860101 தத: ப²லாnhயேநகாநி தாலாkh³ராnhநிபதnhக²ர: ।
1860102 ph’தி²vhயாmh பாதயாமாஸ மஹாவாேதா ऽmh³தா³நிவ ॥ 186.10।
1860111அnhயாநphயshய ைவ jhஞாதீநாக³தாnhைத³thயக³rhத³பா⁴nh ।
1860112 kh’Shணசிேப தாலாkh³ேர ப³லப⁴th³ரச லயா ॥ 186.11।
1860121ேணநாலŋhkh’தா ph’th²வீ பkhைவshதாலப²லshததா³ ।
1860122ைத³thயக³rhத³ப⁴ேத³ைஹச iµநய: ஶுஶுேப⁴ ऽதி⁴கmh ॥ 186.12।
1860131 தேதா கா³ேவா நிராபா³தா⁴shதshmhshதாலவேந th³விஜா: ।
1860132 நவஶShபmh ஸுக²mh ேசrhயthர ⁴khதம⁴thரா ॥ 186.13।
1870010 vhயாஸ உவாச
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1870011 தshnhராஸப⁴ைத³ேதேய ஸாiνேஜ விநிபாதிேத ।
1870012ஸrhவேகா³பாலேகா³பீநாmh ரmhயmh தாலவநmh ப³ெபௗ⁴ ॥ 187.1।
1870021 ததshெதௗ ஜாதஹrhெஷௗ  வஸுேத³வஸுதாெபௗ⁴ ।
1870022 ஶுஶுபா⁴ேத மஹாthமாெநௗ பா³லஶ ◌்’ŋhகா³விவrhஷெபௗ⁴ ॥ 187.2।
1870031 சாரயnhெதௗ ச கா³³ேர vhயாஹரnhெதௗ ச நாமபி: ◌⁴ ।
1870032 நிேயாக³பாஶshகnhெதௗ⁴ ெதௗ வநமாலாவி⁴ெதௗ ॥ 187.3।
1870041ஸுவrhஜநrhph◌⁴யாmh ததா³ ெதௗ ⁴தாmhப³ெரௗ ।
1870042 மேஹnhth³ராத⁴ஸŋhகாெஶௗ ேவதkh’Shவிவாmh³ெதௗ³ ॥ 187.4।
1870051 ேசரrhேலாகth³தா⁴பி: ◌⁴ khடா³பி⁴தேரதரmh ।
1870052ஸமshதேலாகநாதா²நாmh நாத²⁴ெதௗ ⁴வmh க³ெதௗ ॥ 187.5।
1870061 மiνShயத⁴rhமாபி⁴ரெதௗ மாநயnhெதௗ மiνShயதாmh ।
1870062 தjhஜாதி³ணkhதாபி: ◌⁴ khடா³பி⁴ேசரrhவநmh ॥ 187.6।
1870071 ததshthவாnhேதா³காபி⁴ச நிth³ைத⁴ச மஹாப³ெலௗ ।
1870072 vhயாயாமmh சkhரshதthர ேபணீையshததா²மபி: ◌⁴ ॥ 187.7।
1870081 தlhphஸுரஸுரshதthர உப⁴ேயா ரமமாணேயா: ।
1870082ஆஜகா³ம phரலmhபா³kh²ேயா ேகா³பேவஷதிேராத: ॥ 187.8।
1870091 ேஸா ऽவகா³ஹத நி:ஶŋhகmh ேதஷாmh மth◌⁴யமமாiνஷ: ।
1870092 மாiνஷmh பமாshதா²ய phரலmhேபா³ தா³நேவாthதம: ॥ 187.9।
1870101 தேயாசி²th³ராnhதரphேரphஸுரதிஶீkh◌⁴ரமமnhயத ।
1870102 kh’Shணmh தேதா ெரௗேணயmh ஹnhmh சkhேர மேநாரத²mh ॥ 187.10।
1870111ஹ khட³நmh நாம பா³லkhட³நகmh தத: ।
1870112 phரkh³தாsh ேத ஸrhேவ th³ெவௗ th³ெவௗ க³ப³thபதnh ॥ 187.11।
1870121தா³mhநா ஸஹ ேகா³விnhத:³ phரலmhேப³ந ததா² ப³ல: ।
1870122 ேகா³பாலரபைரசாnhேய ேகா³பாலா:ஸஹ ph: ॥ 187.12।
1870131தா³மாநmh தத: kh’Shண: phரலmhப³mh ேராணீஸுத: ।
1870132தவாnhkh’Shணபையrhேகா³ைபரnhைய: பராதா: ॥ 187.13।
1870141 ேத வாஹயnhதshthவnhேயாnhயmh பா⁴Nh³ரshகnhத⁴ேமthய ைவ ।
1870142 நrhநிvh’thதாshேத ஸrhேவ ேய ேய தthர பராதா: ॥ 187.14।
1870151ஸŋhகrhஷணmh  shகnhேத⁴ந ஶீkh◌⁴ரiµthphய தா³நவ: ।
1870152 ந தshெதௗ² phரஜகா³ைமவ ஸசnhth³ர இவ வாத:³ ॥ 187.15।
1870161அஶkhேதா வஹேந தshய ஸmhரmhபா⁴th³தா³நேவாthதம: ।
1870162 வvh’ேத⁴ ஸுமஹாகாய: phராvh’வ ப³லாஹக: ॥ 187.16।
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1870171ஸŋhகrhஷணsh தmh th³’ShThவா த³kh³த⁴ைஶேலாபமாkh’திmh ।
1870172shரkh³தா³மலmhபா³ப⁴ரணmh iµடாேடாபமshதகmh ॥ 187.17।
1870181 ெரௗth³ரmh ஶகடசkhராmh பாத³nhயாஸசலthதிmh ।
1870182யமாணshதத: kh’Shணத³mh வசநமph³ரவீth ॥ 187.18।
1870190 ப³லராம உவாச
1870191 kh’Shண kh’Shண ேய thேவஷ பrhவேதாத³kh³ரrhதிநா ।
1870192 ேகநாபி பய ைத³thேயந ேகா³பாலchச²th³மபி ॥ 187.19।
1870201 யத³thர ஸாmhphரதmh காrhயmh மயா ம⁴நிஷூத³ந ।
1870202 தthகth²யதாmh phரயாthேயஷ ³ராthமாதிthவராnhவித: ॥ 187.20।
1870210 vhயாஸ உவாச
1870211 தமாஹ ராமmh ேகா³விnhத:³shதபி⁴nhெநௗShட²ஸmhட: ।
1870212 மஹாthமா ெரௗேணயshய ப³லவீrhயphரமாணவிth ॥ 187.21।
1870220 kh’Shண உவாச
1870221 கிமயmh மாiνேஷா பா⁴ேவா vhயkhதேமவாவலmhph³யேத ।
1870222ஸrhவாthமnhஸrhவ³யாநாmh ³யாth³³யாthமநா thவயா ॥ 187.22।
1870231shமராேஶஷஜக³தீ³ஶ காரணmh காரkh³ரஜ ।
1870232ஆthமாநேமகmh தth³வchச ஜக³thேயகாrhணேவ ச ய: ॥ 187.23।
1870241 ப⁴வாநஹmh ச விவாthமnhேநகேமவ  காரணmh ।
1870242 ஜக³ேதா ऽshய ஜக³thயrhேத² ேப⁴ேத³நாவாmh vhயவshதி²ெதௗ ॥ 187.24।
1870251 தthshமrhயதாமேமயாthமmhshthவயாthமா ஜ தா³நவmh ।
1870252 மாiνShயேமவமாலmhph³ய ப³nh⁴நாmh khயதாmh தmh ॥ 187.25।
1870260 vhயாஸ உவாச
1870261இதி ஸmhshமாேதா விphரா: kh’Shேணந ஸுமஹாthமநா ।
1870262 விஹshய பீட³யாமாஸ phரலmhப³mh ப³லவாnhப³ல: ॥ 187.26।
1870271iµShநா சாஹnhrhth◌⁴நி ேகாபஸmhரkhதேலாசந: ।
1870272 ேதந சாshய phரஹாேரண ப³rhயாேத விேலாசேந ॥ 187.27।
1870281ஸ நிShகாதமshதிShேகா iµகா²chேசா²ணிதiµth³வமnh ।
1870282 நிபபாத மph’Shேட²ைத³thயவrhேயா மமார ச ॥ 187.28।
1870291 phரலmhப³mh நிஹதmh th³’ShThவா ப³ேலநாth³⁴தகrhம ।
1870292 phர’ShடாshShrhேகா³பா:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி சாph³வnh ॥ 187.29।
1870301ஸmhshயமாேநா ராமsh ேகா³ைபrhைத³thேய நிபாதிேத ।
1870302 phரலmhேப³ஸஹ kh’Shேணந நrhேகா³லமாயெயௗ ॥ 187.30।
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1870310 vhயாஸ உவாச
1870311 தேயாrhவிஹரேதாேரவmh ராமேகஶவேயாrhvhரேஜ ।
1870312 phராvh’Th³vhயதீதா விகஸth-ஸேராஜா சாப⁴வchச²ரth ॥ 187.31।
1870321 விமலாmhப³ரநthேர காேல சாph◌⁴யாக³ேத vhரஜmh ।
1870322 த³த³rhேஶnhth³ேராthஸவாரmhப⁴-phரvh’thதாnhvhரஜவாந: ॥ 187.32।
1870331 kh’Shணshதாiνthஸுகாnhth³’ShThவா ேகா³பாiνthஸவலாலஸாnh ।
1870332 ெகௗஹலாதி³த³mh வாkhயmh phராஹ vh’th³தா⁴nhமஹாமதி: ॥ 187.33।
1870340 kh’Shண உவாச
1870341 ேகா ऽயmh ஶkhரமேஹா நாம ேயந ேவா ஹrhஷ ஆக³த: ।
1870342 phராஹ தmh நnhத³ேகா³பச ph’chச²nhதமதிஸாத³ரmh ॥ 187.34।
1870350 நnhத³ உவாச
1870351 ேமகா⁴நாmh பயஸாேஶா ேத³வராஜ: ஶதkhர: ।
1870352 ேயந ஸேசாதி³தா ேமகா⁴ வrhஷnhthயmh³மயmh ரஸmh ॥ 187.35।
1870361 தth³vh’Shஜநிதmh ஸshயmh வயமnhேய ச ேத³ந: ।
1870362 வrhதயாேமாப⁴ஜாநாshதrhபயாமச ேத³வதா: ॥ 187.36।
1870371ரவthய இமா கா³ேவா வthஸவthயச நிrhvh’தா: ।
1870372 ேதந ஸmhவrhதி⁴ைத:ஸshைய: ShடாshShடா ப⁴வnhதி ைவ ॥ 187.37।
1870381 நாஸshயா நாnh’ ⁴rhந ³⁴ாrhதி³ேதா ஜந: ।
1870382 th³’யேத யthர th³’யnhேத vh’Shமnhேதா ப³லாஹகா: ॥ 187.38।
1870391 ெபௗ⁴மேமதthபேயா ேகா³பி⁴rhத⁴thேத ஸூrhயshய வாத:³ ।
1870392 பrhஜnhய:ஸrhவேலாகshய ப⁴வாய ⁴வி வrhஷதி ॥ 187.39।
1870401 தshமாthphராvh’ ராஜாந: ஶkhரmh ஸrhேவ iµதா³nhவிதா: ।
1870402 மேஹ ஸுேரஶமrhக⁴nhதி வயமnhேய ச ேத³ந: ॥ 187.40।
1870410 vhயாஸ உவாச
1870411 நnhத³ேகா³பshய வசநmh thேவthத²mh ஶkhரஜேந ।
1870412 ேகாபாய thத³ேஶnhth³ரshய phராஹ தா³ேமாத³ரshததா³ ॥ 187.41।
1870420 kh’Shண உவாச
1870421 ந வயmh kh’கrhதாேரா வணிjhயாவிேநா ந ச ।
1870422 கா³ேவா ऽshமth³ைத³வதmh தாத வயmh வநசரா யத: ॥ 187.42।
1870431ஆnhவீகீ thரயீ வாrhthதா த³Nhட³நீதிshததா²பரா ।
1870432 விth³யாசShடயmh thேவதth³வாrhthதாமthர ஶ ◌்’iΝShவ ேம ॥ 187.43।
1870441 kh’rhவணிjhயா தth³வchச th’தீயmh பஶுபாலநmh ।
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1870442 விth³யா ேயதா மஹாபா⁴கா³ வாrhthதா vh’thதிthரயாரயா ॥ 187.44।
1870451 கrhஷகாmh kh’rhvh’thதி: பNhயmh  பணவிநாmh ।
1870452அshமாகmh கா:³ பரா vh’thதிrhவாrhthதா ேப⁴ைத³யmh thபி: ◌⁴ ॥ 187.45।
1870461 விth³யயா ேயா யயா khதshதshய ஸா ைத³வதmh மஹth ।
1870462ைஸவ jhயாrhசநீயா ச ைஸவ தshேயாபகாகா ॥ 187.46।
1870471 ேயா ऽnhயshயா: ப²லமநnhைவ ஜயthயபராmh நர: ।
1870472இஹ ச phேரthய ைசவாெஸௗ தாத நாphேநாதி ேஶாப⁴நmh ॥ 187.47।
1870481 jhயnhதாmh phரதி²தா:மா:மாnhதmh ச நrhவநmh ।
1870482 வநாnhதா கி³ரய:ஸrhேவ ஸா சாshமாகmh பரா க³தி: ॥ 187.48।
1870491 கி³யjhஞshthவயmh தshமாth³ேகா³யjhஞச phரவrhthயதாmh ।
1870492 கிமshமாகmh மேஹnhth³ேரண கா³வ:ைஶலாச ேத³வதா: ॥ 187.49।
1870501 மnhthரயjhஞபரா விphரா:ரயjhஞாச கrhஷகா: ।
1870502 கி³ேகா³யjhஞஶீலாச வயமth³வநாரயா: ॥ 187.50।
1870511 தshமாth³ேகா³வrhத⁴ந:ைஶேலா ப⁴வth³பி⁴rhவிவிதா⁴rhஹண: ।
1870512அrhchயதாmh jhயதாmh ேமth◌⁴யmh பஶுmh ஹthவா விதா⁴நத: ॥ 187.51।
1870521ஸrhவேகா⁴ஷshய ஸnhேதா³ஹா kh³’யnhதாmh மா விசாrhயதாmh ।
1870522 ேபா⁴jhயnhதாmh ேதந ைவ விphராshததா²nhேய சாபி வாச²கா: ॥ 187.52।
1870531 தமrhசிதmh kh’ேத ேஹாேம ேபா⁴ேதஷு th³விஜாதிஷு ।
1870532 ஶரthShபkh’தாபீடா:³ பக³chச²nh ேகா³க³: ॥ 187.53।
1870541 ஏதnhமம மதmh ேகா³பா:ஸmhphthயா khயேத யதி³ ।
1870542 தத: kh’தா ப⁴ேவthphதிrhக³வாமth³ேரshததா² மம ॥ 187.54।
1870550 vhயாஸ உவாச
1870551இதி தshய வச: thவா நnhதா³th³யாshேத vhரெஜௗகஸ: ।
1870552 phthth²lhலiµகா² விphரா:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விthயதா²ph³வnh ॥ 187.55।
1870561 ேஶாப⁴நmh ேத மதmh வthஸ யேத³தth³ப⁴வேதாதி³தmh ।
1870562 தthகShயாmhயஹmh ஸrhவmh கி³யjhஞ: phரவrhthயதாmh ॥ 187.56।
1870571 ததா² ச kh’தவnhதshேத கி³யjhஞmh vhரெஜௗகஸ: ।
1870572 த³தி⁴பாயஸமாmhஸாth³ையrhத³:³ைஶலப³mh தத: ॥ 187.57।
1870581 th³விஜாmhச ேபா⁴ஜயாமாஸு: ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
1870582 கா³வ:ைஶலmh ததசkhரrhசிதாshதmh phரத³ணmh ॥ 187.58।
1870591 vh’ஷபா⁴சாபி⁴நrhத³nhத:ஸேதாயா ஜலதா³இவ ।
1870592 கி³rhத⁴நி ேகா³விnhத:³ைஶேலா ऽஹதி rhதிமாnh ॥ 187.59।
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1870601 ³⁴ேஜ ऽnhநmh ப³ஹுவித⁴mh ேகா³பவrhயா’தmh th³விஜா: ।
1870602 kh’Shணshேதைநவ ேபண ேகா³ைப:ஸஹ கி³ேர: ஶிர: ॥ 187.60।
1870611அதி⁴யாrhசயாமாஸ th³விதீயாமாthமநshதiνmh ।
1870612அnhதrhதா⁴நmh க³ேத தshnhேகா³பா லph³th◌⁴வா தேதா வராnh ।
1870613 kh’thவா கி³மஹmh ேகா³Shட²mh நிஜமph◌⁴யாய: ந: ॥ 187.61।
1880010 vhயாஸ உவாச
1880011 மேஹ phரதிஹேத ஶkhேரா ph◌⁴’ஶmh ேகாபஸமnhவித: ।
1880012ஸmhவrhதகmh நாம க³ணmh ேதாயதா³நாமதா²ph³ரவீth ॥ 188.1।
1880020இnhth³ர உவாச
1880021 ேபா⁴ ேபா⁴ ேமகா⁴ நிஶmhையதth³வத³ேதா வசநmh மம ।
1880022ஆjhஞாநnhதரேமவாஶு khயதாமவிசாதmh ॥ 188.2।
1880031 நnhத³ேகா³ப:ஸு³rh³th³தி⁴rhேகா³ைபரnhைய:ஸஹாயவாnh ।
1880032 kh’Shரயப³லாth◌⁴மாேதா மஹப⁴ŋhக³மசீகரth ॥ 188.3।
1880041ஆேவா ய: பரmh ேதஷாmh ேகா³பthவshய ச காரணmh ।
1880042 தா கா³ேவா vh’Shபாேதந பீTh³யnhதாmh வசநாnhமம ॥ 188.4।
1880051அஹமphயth³ஶ ◌்’ŋhகா³ப⁴mh ŋhக³மாய வாரணmh ।
1880052ஸாஹாyhயmh வ: கShயா வாநாmh ஸŋhக³ேமந ச ॥ 188.5।
1880060 vhயாஸ உவாச
1880061இthயாjhஞphதா:ஸுேரnhth³ேரண iµiµshேத ப³லாஹகா: ।
1880062 வாதவrhஷmh மஹாபீ⁴மமபா⁴வாய க³வாmh th³விஜா: ॥ 188.6।
1880071 தத:ேணந த⁴ரணீ கேபா⁴ ऽmhப³ரேமவ ச ।
1880072 ஏகmh தா⁴ராமஹாஸார-ரேணநாப⁴வth³th³விஜா: ॥ 188.7।
1880081 கா³வsh ேதந பததா வrhஷவாேதந ேவகி³நா ।
1880082 ⁴தா: phராஜஹு:ஸrhவாshதிrhயŋhiµக²ஶிேராத⁴ரா: ॥ 188.8।
1880091 khேராேட³ந வthஸாநாkhரmhய தsh²ரnhயா th³விேஜாthதமா: ।
1880092 கா³ேவா விவthஸாச kh’தா வாேரண சாபரா: ॥ 188.9।
1880101 வthஸாச தீ³நவத³நா: பவநாகmhபிகnhத⁴ரா: ।
1880102 thரா thராthயlhபஶph³தா:³ kh’Shணவாrhதகா: ॥ 188.10।
1880111 ததshதth³ேகா³லmh ஸrhவmh ேகா³ேகா³பீேகா³பஸŋhலmh ।
1880112அதீவாrhதmh ஹrhth³’ShThவா thராயாசிnhதயthததா³ ॥ 188.11।
1880121 ஏதthkh’தmh மேஹnhth³ேரண மஹப⁴ŋhக³விேராதி⁴நா ।
1880122 தேத³தத³கி²லmh ேகா³Shட²mh thராதvhயம⁴நா மயா ॥ 188.12।
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1880131இமமth³மஹmh வீrhயா³thபாThேயாஶிலாதலmh ।
1880132 தா⁴ரயிShயா ேகா³Shட²shய ph’²chச²ththரேவாப ॥ 188.13।
1880140 vhயாஸ உவாச
1880141இதி kh’thவா மதிmh kh’Shே ேகா³வrhத⁴நமத⁴ரmh ।
1880142 உthபாThையககேரணவ தா⁴ரயாமாஸ லயா ॥ 188.14।
1880151 ேகா³பாmhசாஹ ஜக³nhநாத:²ஸiµthபாத⁴த⁴ர: ।
1880152 விஶth◌⁴வமthர ஸதா: kh’தmh வrhஷநிவாரணmh ॥ 188.15।
1880161ஸுநிrhவாேதஷு ேத³ேஶஷு யதா²ேயாkh³யஹாshயதாmh ।
1880162 phரவிய நாthர ேப⁴தvhயmh கி³பாதshய நிrhப⁴ைய: ॥ 188.16।
1880171இthkhதாshேதந ேத ேகா³பா விவிஶுrhேகா³த⁴ைந:ஸஹ ।
1880172 ஶகடாேராபிைதrhபா⁴Nhைட³rhேகா³phயசாஸாரபீ³தா: ॥ 188.17।
1880181 kh’Shே ऽபி தmh த³தா⁴ைரவmh ைஶலமthயnhதநிசலmh ।
1880182 vhரெஜௗேகாவாபி⁴rhஹrhஷ-விshதாைrhநித: ॥ 188.18।
1880191 ேகா³பேகா³பீஜைநrh’Shைட: phதிவிshதாேதண: ।
1880192ஸmhshயமாநசத: kh’Shண:ைஶலமதா⁴ரயth ॥ 188.19।
1880201ஸphதராthரmh மஹாேமகா⁴ வவrhஷுrhநnhத³ேகா³ேல ।
1880202இnhth³ேரண ேசாதி³தா ேமகா⁴ ேகா³பாநாmh நாஶகா ॥ 188.20।
1880211 தேதா th◌⁴’ேத மஹாைஶேல பthராேத ச ேகா³ேல ।
1880212th²யாphரதிjhேஞா ப³லபி⁴th³வாரயாமாஸ தாnhக⁴நாnh ॥ 188.21।
1880221 vhயph◌⁴ேர நப⁴ ேத³ேவnhth³ேர விதேத² ஶkhரமnhthேத ।
1880222 நிShkhரmhய ேகா³லmh ’Shட:shவshதா²நmh நராக³மth ॥ 188.22।
1880231iµேமாச kh’Shே ऽபி ததா³ ேகா³வrhத⁴நமஹாகி³mh ।
1880232shவshதா²ேந விshதiµைக²rhth³’Shடshைதrhvhரஜவாபி: ◌⁴ ॥ 188.23।
1880240 vhயாஸ உவாச
1880241 th◌⁴’ேத ேகா³வrhத⁴ேந ைஶேல பthராேத ச ேகா³ேல ।
1880242 ேராசயாமாஸ kh’Shணshய த³rhஶநmh பாகஶாஸந: ॥ 188.24।
1880251 ேஸா ऽதி⁴ய மஹாநாக³ைமராவதமthரth ।
1880252 ேகா³வrhத⁴நகி³ெரௗ kh’Shணmh த³த³rhஶ thத³ஶாதி⁴ப: ॥ 188.25।
1880261 சாரயnhதmh மஹாவீrhயmh கா³ச ேகா³பவrhத⁴ரmh ।
1880262 kh’thshநshய ஜக³ேதா ேகா³பmh vh’தmh ேகா³பமாரைக: ॥ 188.26।
1880271 க³ட³mh ச த³த³rhேஶாchைசரnhதrhதா⁴நக³தmh th³விஜா: ।
1880272 kh’தchசா²யmh ஹேரrhrhth◌⁴நி பாph◌⁴யாmh பŋhக³வmh ॥ 188.27।
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1880281அவய ஸ நாேக³nhth³ராேத³காnhேத ம⁴ஸூத³நmh ।
1880282 ஶkhர:ஸshதமாேஹத³mh phதிவிshபா²ேதண: ॥ 188.28।
1880290இnhth³ர உவாச
1880291 kh’Shண kh’Shண ஶ ◌்’iΝShேவத³mh யத³rhத²மஹமாக³த: ।
1880292 thவthஸபmh மஹாபா³ேஹா ைநதchசிnhthயmh thவயாnhயதா² ॥ 188.29।
1880301 பா⁴ராவதரrhதா⁴ய ph’தி²vhயா: ph’தி²வீதலmh ।
1880302அவதீrhே ऽகி²லாதா⁴ரshthவேமவ பரேமவர ॥ 188.30।
1880311 மஹப⁴ŋhக³விth³ேத⁴ந மயா ேகா³லநாஶகா: ।
1880312ஸமாதி³Shடா மஹாேமகா⁴shைதைசதthகத³நmh kh’தmh ॥ 188.31।
1880321 thராதாshதாபாththவயா கா³வ:ஸiµthபாThய மஹாகி³mh ।
1880322 ேதநாஹmh ேதாேதா வீர கrhமthயth³⁴ேதந ேத ॥ 188.32।
1880331ஸாதி⁴தmh kh’Shண ேத³வாநாமth³ய மnhேய phரேயாஜநmh ।
1880332 thவயாயமth³phரவர: கேரணேகந ேசாth³th◌⁴’த: ॥ 188.33।
1880341 ேகா³பி⁴ச ேநாதி³த: kh’Shண thவthஸபஹாக³த: ।
1880342 thவயா thராதாபி⁴ரthயrhத²mh Shமthகாரணகாரth ॥ 188.34।
1880351ஸ thவாmh kh’Shபி⁴ேஷயா க³வாmh வாkhயphரேசாதி³த: ।
1880352 உேபnhth³ரthேவ க³வாnhth³ேரா ேகா³விnhத³shthவmh ப⁴விShய ॥ 188.35।
1880361அேதா²பவாயாதா³தா³ய க⁴Nhடாைமராவதாth³க³ஜாth ।
1880362அபி⁴ேஷகmh தயா சkhேர பவிthரஜலrhணயா ॥ 188.36।
1880371 khயமாேண ऽபி⁴ேஷேக  கா³வ: kh’Shணshய தthth ।
1880372 phரshரேவாth³⁴த³kh³தா⁴rhth³ராmh ஸth³யசkhrhவஸுnhத⁴ராmh ॥ 188.37।
1880381அபி⁴chய க³வாmh வாkhயாth³ேத³ேவnhth³ேரா ைவ ஜநாrhத³நmh ।
1880382 phthயா ஸphரரயmh kh’Shணmh நராஹ ஶசீபதி: ॥ 188.38।
1880390இnhth³ர உவாச
1880391 க³வாேமதthkh’தmh வாkhயாthததா²nhயத³பி ேம ஶ ◌்’iΝ ।
1880392 யth³ph³ரவீ மஹாபா⁴க³ பா⁴ராவதரேணchச²யா ॥ 188.39।
1880401 மமாmhஶ: ஷvhயாkh◌⁴ர: ph’தி²vhயாmh ph’தி²வீத⁴ர ।
1880402அவதீrhே ऽrhஜுேநா நாம ஸ ரேயா ப⁴வதா ஸதா³ ॥ 188.40।
1880411 பா⁴ராவதரேண ஸkh²யmh ஸ ேத வீர: கShயதி ।
1880412ஸ ரணீேயா ப⁴வதா யதா²thமா ம⁴ஸூத³ந ॥ 188.41।
1880420ப⁴க³வாiνவாச
1880421 ஜாநா பா⁴ரேத வmhேஶ ஜாதmh பாrhத²mh தவாmhஶத: ।

706 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1880422 தமஹmh பாலயிShயா யாவத³sh மதேல ॥ 188.42।
1880431 யாவnhமதேல ஶkhர shதா²shயாmhயஹமnhத³ம ।
1880432 ந தாவத³rhஜுநmh கசிth³ேத³ேவnhth³ர தி⁴ ேஜShயதி ॥ 188.43।
1880441 கmhேஸா நாம மஹாபா³ஹுrhைத³thேயா ऽShடshததா² பர: ।
1880442 ேகஶீ வலயாபீேடா³ நரகாth³யாshததா²பேர ॥ 188.44।
1880451ஹேதஷு ேதஷு ேத³ேவnhth³ர ப⁴விShயதி மஹாஹவ: ।
1880452 தthர விth³தி⁴ ஸஹshரா பா⁴ராவதரணmh kh’தmh ॥ 188.45।
1880461ஸ thவmh க³chச² ந ஸnhதாபmh thராrhேத² கrhமrhஹ ।
1880462 நாrhஜுநshய : கசிnhமமாkh³ேர phரப⁴விShயதி ॥ 188.46।
1880471அrhஜுநாrhேத² thவஹmh ஸrhவாnhதி⁴Sh²ரேராக³மாnh ।
1880472 நிvh’thேத பா⁴ரேத th³ேத⁴ nhthைய தா³shயா விதாnh ॥ 188.47।
1880480 vhயாஸ உவாச
1880481இthkhத:ஸmhபShவjhய ேத³வராேஜா ஜநாrhத³நmh ।
1880482ஆையராவதmh நாக³mh நேரவ தி³வmh யெயௗ ॥ 188.48।
1880491 kh’Shே ऽபி ஸேதா ேகா³பி⁴rhேகா³பாலச நrhvhரஜmh ।
1880492ஆஜகா³மாத² ேகா³பீநாmh th³’Shடேதந வrhthமநா ॥ 188.49।
1890010 vhயாஸ உவாச
1890011 க³ேத ஶkhேர  ேகா³பாலா: kh’ShணமkhShடகாணmh ।
1890012ஊ: phthயா th◌⁴’தmh th³’ShThவா ேதந ேகா³வrhத⁴நாசலmh ॥ 189.1।
1890020 ேகா³பா ஊ:
1890021 வயமshமாnhமஹாபா⁴க³ ப⁴வதா மஹேதா ப⁴யாth ।
1890022 கா³வச ப⁴வதா thராதா கி³தா⁴ரணகrhம ॥ 189.2।
1890031 பா³லkhேட³யமலா ேகா³பாலthவmh ஜு³phதmh ।
1890032 தி³vhயmh ச கrhம ப⁴வத: கிேமதthதாத கth²யதாmh ॥ 189.3।
1890041 காேயா த³தshேதாேய phரலmhேபா³ விநிபாதித: ।
1890042 th◌⁴’ேதா ேகா³வrhத⁴நசாயmh ஶŋhகிதாநி மநாmh ந: ॥ 189.4।
1890051ஸthயmh ஸthயmh ஹேர: பாெதௗ³ ரயாேமா ऽதவிkhரம ।
1890052 யதா² thவth³வீrhயமாேலாkhய ந thவாmh மnhயாமேஹ நரmh ॥ 189.5।
1890061 ேத³ேவா வா தா³நேவா வா thவmh யோ க³nhத⁴rhவ ஏவ வா ।
1890062 கிmh சாshமாகmh விசாேரண பா³nhத⁴ேவா ऽshதி நேமா ऽsh ேத ॥ 189.6।
1890071 phதி:ஸshthமாரshய vhரஜshய தவ ேகஶவ ।
1890072 கrhம ேசத³மஶkhயmh யthஸமshைதshthத³ைஶரபி ॥ 189.7।
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1890081 பா³லthவmh சாதிவீrhயmh ச ஜnhம சாshமாshவேஶாப⁴நmh ।
1890082 சிnhthயமாநமேமயாthமஶŋhகாmh kh’Shண phரயchச²தி ॥ 189.8।
1890090 vhயாஸ உவாச
1890091ணmh ⁴thவா thவெஸௗ Shணீmh கிசிthphரணயேகாபவாnh ।
1890092இthேயவiµkhதshைதrhேகா³ைபராஹ kh’Shே th³விேஜாthதமா: ॥ 189.9।
1890100kh’Shண உவாச
1890101 மthஸmhப³nhேத⁴ந ேவா ேகா³பா யதி³லjhஜா ந ஜாயேத ।
1890102 லாkh◌⁴ேயா வாஹmh தத: கிmh ேவா விசாேரண phரேயாஜநmh ॥ 189.10।
1890111 யதி³ ேவா ऽshதி மயி phதி: லாkh◌⁴ேயா ऽஹmh ப⁴வதாmh யதி³ ।
1890112 தத³rhகா⁴ ப³nh⁴ஸth³’ஶீ பா³nhத⁴வா: khயதாmh மயி ॥ 189.11।
1890121 நாஹmh ேத³ேவா ந க³nhத⁴rhேவா ந யோ ந ச தா³நவ: ।
1890122அஹmh ேவா பா³nhத⁴ேவா ஜாேதா நாதசிnhthயமேதா ऽnhயதா² ॥ 189.12।
1890130 vhயாஸ உவாச
1890131இதி thவா ஹேரrhவாkhயmh ப³th³த⁴ெமௗநாshதேதா ப³லmh ।
1890132 யrhேகா³பா மஹாபா⁴கா³shதshnhphரணயேகாபிநி ॥ 189.13।
1890141 kh’Shணsh விமலmh vhேயாம ஶரchசnhth³ரshய சnhth³காmh ।
1890142 ததா²iµதி³நீmh ²lhலாமாேமாதி³ததி³க³nhதராmh ॥ 189.14।
1890151 வநராmh ததா²ஜth³-ph◌⁴’ŋhக³மாலாமேநாரமாmh ।
1890152 விேலாkhய ஸஹ ேகா³பீபி⁴rhமநசkhேர ரதிmh phரதி ॥ 189.15।
1890161ஸஹ ராேமண ம⁴ரமதீவ வநிதாphயmh ।
1890162 ஜெகௗ³ கமலபாேதா³ ऽெஸௗ நாம தthர kh’தvhரத: ॥ 189.16।
1890171 ரmhயmh கீ³தth◌⁴வநிmh thவா ஸnhthயjhயாவஸதா²mhshததா³ ।
1890172ஆஜkh³iµshthவதா ேகா³phேயா யthராshேத ம⁴ஸூத³ந: ॥ 189.17।
1890181 ஶைந: ஶைநrhஜெகௗ³ ேகா³பீ காசிthதshய பதா³iνகா³ ।
1890182 த³thதாவதா⁴நா காசிchச தேமவ மநஸாshமரth ॥ 189.18।
1890191 காசிthkh’Shேணதி kh’Shேணதி ேசாkhthவா லjhஜாiµபாயெயௗ ।
1890192 யெயௗ ச காசிthphேரமாnhதா⁴ தthபாrhவமவிலjhதா ॥ 189.19।
1890201 காசிதா³வஸத²shயாnhத:shதி²thவா th³’ShThவா ப³rh³mh ।
1890202 தnhமயthேவந ேகா³விnhத³mh த³th◌⁴ெயௗ தேலாசநா ॥ 189.20।
1890211 ேகா³பீபvh’ேதா ராthmh ஶரchசnhth³ரமேநாரமாmh ।
1890212 மாநயாமாஸ ேகா³விnhேதா³ ராஸாரmhப⁴ரேஸாthஸுக: ॥ 189.21।
1890221 ேகா³phயச vh’nhத³ஶ: kh’Shண-ேசShடாph◌⁴யாயthதrhதய: ।
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1890222அnhயேத³ஶக³ேத kh’Shேண ேசrhvh’nhதா³வநாnhதரmh ॥ 189.22।
1890231 ப³ph◌⁴ரiµshதாshதேதா ேகா³phய: kh’Shணத³rhஶநலாலஸா: ।
1890232 kh’Shணshய சரணmh ராthெரௗ th³’ShThவா vh’nhதா³வேந th³விஜா: ॥
189.23।
1890241 ஏவmh நாநாphரகாராஸு kh’ShணேசShடாஸு தாஸு ச ।
1890242 ேகா³phேயா vhயkh³ரா:ஸமmh ேச ரmhயmh vh’nhதா³வநmh வநmh ॥ 189.24।
1890251 நிvh’thதாshதாshதேதா ேகா³phேயா நிராஶா: kh’Shணத³rhஶேந ।
1890252 யiµநாதீரமாக³mhய ஜ³shதchசதmh th³விஜா: ॥ 189.25।
1890261 தேதா த³th³’ஶுராயாnhதmh விகாஶிiµக²பŋhகஜmh ।
1890262 ேகா³phயshthைரேலாkhயேகா³phதாரmh kh’ShணமkhShடகாணmh॥ 189.26।
1890271 காசிதா³ேலாkhய ேகா³விnhத³மாயாnhதமதிஹrhதா ।
1890272kh’Shணkh’Shேணதி kh’Shேணதி phராேஹாth²lhலவிேலாசநா॥ 189.27।
1890281 காசிth³ph◌⁴ப⁴ŋh³ரmh kh’thவா லலாடப²லகmh ஹmh ।
1890282 விேலாkhய ேநthரph◌⁴’ŋhகா³ph◌⁴யாmh பெபௗ தnhiµக²பŋhகஜmh ॥ 189.28।
1890291 காசிதா³ேலாkhய ேகா³விnhத³mh நிதவிேலாசநா ।
1890292 தshையவ பmh th◌⁴யாயnhதீ ேயாகா³ேட⁴வ ஸா ப³ெபௗ⁴ ॥ 189.29।
1890301 தத: காசிthphயாலாைப: காசிth³ph◌⁴ப⁴ŋhக³வீைத: ।
1890302 நிnhேய ऽiνநயமnhயாச கரshபrhேஶந மாத⁴வ: ॥ 189.30।
1890311 தாபி: ◌⁴ phரஸnhநசிthதாபி⁴rhேகா³பீபி: ◌⁴ ஸஹ ஸாத³ரmh ।
1890312 ரராம ராஸேகா³Sh²பி⁴தா³ரசேதா ஹ: ॥ 189.31।
1890321 ராஸமNhட³லப³th³ேதா⁴ ऽபி kh’Shணபாrhவமth³க³தா ।
1890322 ேகா³பீஜேநா ந ைசவா⁴ேத³கshதா²நshதி²ராthமநா ॥ 189.32।
1890331ஹshேத phரkh³’ய ைசைககாmh ேகா³பிகாmh ராஸமNhட³லmh ।
1890332 சகார ச கரshபrhஶ-நிதth³’ஶmh ஹ: ॥ 189.33।
1890341 தத: phரவvh’ேத ரmhயா சலth³வலயநிshவைந: ।
1890342அiνயாதஶரthகாvhய-ேக³யகீ³திரiνkhரமாmh ॥ 189.34।
1890351 kh’Shண: ஶரchசnhth³ரமஸmh ெகௗiµதீ³iµதா³கரmh ।
1890352 ஜெகௗ³ ேகா³பீஜநshthேவகmh kh’Shணநாம ந: ந: ॥ 189.35।
1890361 பvh’thதா ரேமணகா சலth³வலயதாபிநீ ।
1890362 த³ெதௗ³ பா³ஹுலதாmh shகnhேத⁴ ேகா³பீ ம⁴விகா⁴திந: ॥ 189.36।
1890371 காசிthphரவிலஸth³பா³ஹு: பரph◌⁴ய mhப³ தmh ।
1890372 ேகா³பீ கீ³தshதிvhயாஜ-நி ம⁴ஸூத³நmh ॥ 189.37।
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1890381 ேகா³பீகேபாலஸmhேலஷமபி⁴பth³ய ஹேரrh⁴ெஜௗ ।
1890382 லேகாth³க³மஶshயாய shேவதா³mh³க⁴நதாmh க³ெதௗ ॥ 189.38।
1890391 ராஸேக³யmh ஜெகௗ³ kh’Shே யாவthதாரதரth◌⁴வநி: ।
1890392ஸா⁴ kh’Shேணதி kh’Shேணதி தாவthதா th³வி³ணmh ஜ:³ ॥ 189.39।
1890401 க³ேத ऽiνக³மநmh சkhrhவலேந ஸmhiµக²mh ய: ।
1890402 phரதிேலாமாiνேலாேமந ேப⁴ஜுrhேகா³பாŋhக³நா ஹmh ॥ 189.40।
1890411ஸ ததா³ஸஹ ேகா³பீபீ⁴ ரராம ம⁴ஸூத³ந: ।
1890412ஸ வrhஷேகாphரதிம:ணshேதந விநாப⁴வth ॥ 189.41।
1890421 தா வாrhயமா: பிth’பி: ◌⁴ பதிபி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴shததா² ।
1890422 kh’Shணmh ேகா³பாŋhக³நா ராthெரௗ ரமயnhதி ரதிphயா: ॥ 189.42।
1890431 ேஸா ऽபி ைகேஶாரகவயா மாநயnhம⁴ஸூத³ந: ।
1890432 ேரேம தாபி⁴ரேமயாthமா பாஸு பிதாத: ॥ 189.43।
1890441 தth³ப⁴rhth’ஷு ததா² தாஸு ஸrhவ⁴ேதஷு ேசவர: ।
1890442ஆthமshவபேபா ऽெஸௗ vhயாphய ஸrhவமவshதி²த: ॥ 189.44।
1890451 யதா²ஸமshத⁴ேதஷு நேபா⁴ ऽkh³நி: ph’தி²வீ ஜலmh ।
1890452 வாசாthமா தைத²வாெஸௗ vhயாphய ஸrhவமவshதி²த: ॥ 189.45।
1890460 vhயாஸ உவாச
1890461 phரேதா³ஷாrhேத⁴ கதா³சிth ராஸாஸkhேத ஜநாrhத³ேந ।
1890462 thராஸயnhஸமேதா³ ேகா³Shடா²நShட:ஸiµபாக³த: ॥ 189.46।
1890471ஸேதாயேதாயதா³காரshதீணஶ ◌்’ŋhேகா³ ऽrhகேலாசந: ।
1890472²ராkh³ரபாைதரthயrhத²mh தா³ரயnhத⁴ரணீதலmh ॥ 189.47।
1890481 ேலஹாந:ஸநிShேபஷmh வெயௗShெடௗ² ந: ந: ।
1890482ஸmhரmhபா⁴phதலாŋh³ல: க²நshகnhத⁴ப³nhத⁴ந: ॥ 189.48।
1890491 உத³kh³ரகதா³ேபா⁴க:³ phரமாth³³ரதிkhரம: ।
1890492 விNhthராphதph’Shடா²ŋhேகா³ க³வாiµth³ேவக³காரக: ॥ 189.49।
1890501 phரலmhப³கNhேடா² ऽபி⁴iµக²shதகா⁴தாŋhகிதாநந: ।
1890502 பாதயnhஸ க³வாmh க³rhபா⁴nhைத³thேயா vh’ஷப⁴பth◌⁴’kh ॥ 189.50।
1890511ஸூத³யmhshதரஸா ஸrhவாnhவநாnhயடதி ய:ஸதா³ ।
1890512 ததshதமதிேகா⁴ராமேவயாதிப⁴யாரா: ॥ 189.51।
1890521 ேகா³பா ேகா³பshthயைசவ kh’Shண kh’Shேணதி khஶு: ।
1890522mhஹநாத³mh ததசkhேர தலஶph³த³mh ச ேகஶவ: ॥ 189.52।
1890531 தchச²ph³த³ரவchசாெஸௗ தா³ேமாத³ரiµக²mh யெயௗ ।
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1890532அkh³ரnhயshதவிஷாkh³ர: kh’Shணkh’ேதண: ॥ 189.53।
1890541அph◌⁴யதா⁴வத ³Shடாthமா ைத³thேயா vh’ஷப⁴பth◌⁴’kh ।
1890542 ஆயாnhதmh ைத³thயvh’ஷப⁴mh th³’ShThவா kh’Shே மஹாப³லmh ॥
189.54।
1890551 ந சசால தத:shதா²நாத³வjhஞாshதலயா ।
1890552ஆஸnhநmh ைசவ ஜkh³ராஹ kh³ராஹவnhம⁴ஸூத³ந: ॥ 189.55।
1890561 ஜகா⁴ந ஜாiνநா ௌ விஷாணkh³ரஹசலmh ।
1890562 தshய த³rhபப³லmh ஹthவா kh³’தshய விஷாணேயா: ॥ 189.56।
1890571ஆபீட³யத³Shடshய கNhட²mh khnhநவாmhப³ரmh ।
1890572 உthபாThய ஶ ◌்’ŋhக³ேமகmh ச ேதைநவாதாட³யthதத: ॥ 189.57।
1890581 மமார ஸ மஹாைத³thேயா iµகா²chேசா²ணிதiµth³வமnh ।
1890582 Shrhநிஹேத தshnhேகா³பா ைத³thேய ஜநாrhத³நmh ।
1890583 ஜmhேப⁴ ஹேத ஸஹshராmh ரா ேத³வக³ யதா² ॥ 189.58।
1900010 vhயாஸ உவாச
1900011 கth³நி ஹேத ऽShேட ேத⁴iνேக ச நிபாதிேத ।
1900012 phரலmhேப³ நித⁴நmh நீேத th◌⁴’ேத ேகா³வrhத⁴நாசேல ॥ 190.1।
1900021 த³ேத காேய நாேக³ ப⁴kh³ேந ŋhக³th³மth³வேய ।
1900022ஹதாயாmh தநாயாmh ச ஶகேட பவrhதிேத ॥ 190.2।
1900031 கmhஸாய நாரத:³ phராஹ யதா²vh’thதமiνkhரமாth ।
1900032 யேஶாதா³ேத³வகீக³rhப⁴-பவrhதாth³யேஶஷத: ॥ 190.3।
1900041 thவா தthஸகலmh கmhேஸா நாரதா³th³ேத³வத³rhஶநாth ।
1900042 வஸுேத³வmh phரதி ததா³ ேகாபmh சkhேர ஸ ³rhமதி: ॥ 190.4।
1900051 ேஸா ऽதிேகாபா³பாலph◌⁴ய ஸrhவயாத³வஸmhஸதி³ ।
1900052 ஜக³rhேஹ யாத³வாmhசாபி காrhயmh ைசதத³சிnhதயth ॥ 190.5।
1900061 யாவnhந ப³லமாெடௗ⁴ ப³லkh’Shெணௗ ஸுபா³லெகௗ ।
1900062 தாவேத³வ மயா வth◌⁴யாவஸாth◌⁴ெயௗ ட⁴ெயௗவெநௗ ॥ 190.6।
1900071 சாேரா ऽthர மஹாவீrhேயா iµShகச மஹாப³ல: ।
1900072 ஏதாph◌⁴யாmh மlhலth³ேத⁴ ெதௗ கா⁴தயிShயா ³rhமெதௗ³ ॥ 190.7।
1900081 த⁴iνrhமஹமஹாயாக³-vhயாேஜநாநீய ெதௗ vhரஜாth ।
1900082 ததா² ததா² கShயா யாshயத:ஸŋhயmh யதா² ॥ 190.8।
1900090 vhயாஸ உவாச
1900091இthயாேலாchய ஸ ³Shடாthமா கmhேஸா ராமஜநாrhத³ெநௗ ।
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1900092ஹnhmh kh’தமதிrhவீரமkhரmh வாkhயமph³ரவீth ॥ 190.9।
1900100 கmhஸ உவாச
1900101 ேபா⁴ ேபா⁴ தா³நபேத வாkhயmh khயதாmh phதேய மம ।
1900102இத:shயnhத³நமாய க³mhயதாmh நnhத³ேகா³லmh ॥ 190.10।
1900111 வஸுேத³வஸுெதௗ தthர விShேரmhஶஸiµth³ப⁴ெவௗ ।
1900112 நாஶாய கில ஸmh⁴ெதௗ மம ³Shெடௗ phரவrhத⁴த: ॥ 190.11।
1900121 த⁴iνrhமஹமஹாயாக³சrhத³யாmh ப⁴விShயதி ।
1900122ஆேநெயௗ ப⁴வதா ெதௗ  மlhலth³தா⁴ய தthர ைவ ॥ 190.12।
1900131 சாரiµShெகௗ மlhெலௗ நிth³த⁴ஶெலௗ மம ।
1900132 தாph◌⁴யாmh ஸஹாநேயாrhth³த⁴mh ஸrhவேலாேகா ऽthர பய ॥ 190.13।
1900141 நாக:³வலயாபீேடா³ மஹாமாthரphரேசாதி³த: ।
1900142ஸ ெதௗ நிஹmhshயேத பாெபௗ வஸுேத³வாthமெஜௗ ஶிஶூ ॥ 190.14।
1900151 ெதௗ ஹthவா வஸுேத³வmh ச நnhத³ேகா³பmh ச ³rhமதிmh ।
1900152ஹநிShேய பிதரmh ைசவ உkh³ரேஸநmh ச ³rhமதிmh ॥ 190.15।
1900161 தத:ஸமshதேகா³பாநாmh ேகா³த⁴நாnhயகி²லாnhயஹmh ।
1900162 விthதmh சாபஹShயா ³Shடாநாmh மth³வைத⁴mh ॥ 190.16।
1900171 thவாmh’ேத யாத³வாேசேம ³Shடா தா³நபேத மம ।
1900172 ஏேதஷாmh ச வதா⁴யாஹmh phரயதிShயாmhயiνkhரமாth ॥ 190.17।
1900181 தேதா நிShகNhடகmh ஸrhவmh ராjhயேமதத³யாத³வmh ।
1900182 phரஸாதி⁴Shேய thவயா தshமாnhமthphthயா வீர க³mhயதாmh ॥ 190.18।
1900191 யதா² ச மாஷmh ஸrhபிrhத³தி⁴ சாphபஹாrhய ைவ ।
1900192 ேகா³பா:ஸமாநயnhthயாஶு thவயா வாchயாshததா² ததா² ॥ 190.19।
1900200 vhயாஸ உவாச
1900201இthயாjhஞphதshததா³khேரா மஹாபா⁴க³வேதா th³விஜா: ।
1900202 phதிமாநப⁴வthkh’Shணmh ேவா th³ரயாதி ஸthவர: ॥ 190.20।
1900211 தேத²thkhthவா  ராஜாநmh ரத²மாய ஸthவர: ।
1900212 நிசkhராம ததா³ rhயா ம²ராயா ம⁴phய: ॥ 190.21।
1900220 vhயாஸ உவாச
1900221 ேகஶீ சாபி ப³ேலாத³kh³ர: கmhஸ³த: phரேசாதி³த: ।
1900222 kh’Shணshய நித⁴நாகாŋh vh’nhதா³வநiµபாக³மth ॥ 190.22।
1900231ஸ ²ரத⁴ph’Shட:²ஸடாேப⁴தாmh³த:³ ।
1900232 நrhவிkhராnhதசnhth³ராrhக-மாrhேகா³ ேகா³பாnhதமாக³மth ॥ 190.23।
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1900241 தshய ேரதஶph³ேத³ந ேகா³பாலா ைத³thயவாந: ।
1900242 ேகா³phயச ப⁴யஸmhவிkh³நா ேகா³விnhத³mh ஶரணmh ய: ॥ 190.24।
1900251 thரா thராதி ேகா³விnhத³shேதஷாmh thவா  தth³வச: ।
1900252ஸேதாயஜலத³th◌⁴வாந-க³mhபீ⁴ரத³iµkhதவாnh ॥ 190.25।
1900260 ேகா³விnhத³ உவாச
1900261அலmh thராேஸந ேகா³பாலா: ேகஶிந: கிmh ப⁴யாைர: ।
1900262 ப⁴வth³பி⁴rhேகா³பஜாதீையrhவீரவீrhயmh விேலாphயேத ॥ 190.26।
1900271 கிமேநநாlhபஸாேரண ேரதாேராபகா ।
1900272ைத³ேதயப³லவாேயந வlhக³தா ³Shடவாநா ॥ 190.27।
1900281 ஏேய ³Shட kh’Shே ऽஹmh Shணshthவிவ பிநாகth◌⁴’kh ।
1900282 பாதயிShயா த³ஶநாnhவத³நாத³கி²லாmhshதவ ॥ 190.28।
1900290 vhயாஸ உவாச
1900291இthkhthவா ஸ  ேகா³விnhத:³ ேகஶிந:ஸmhiµக²mh யெயௗ ।
1900292 விvh’தாshயச ேஸா ऽphேயநmh ைத³ேதயச உபாth³ரவth ॥ 190.29।
1900301 பா³ஹுமாேபா⁴கி³நmh kh’thவா iµேக² தshய ஜநாrhத³ந: ।
1900302 phரேவஶயாமாஸ ததா³ ேகஶிேநா ³Shடவாந: ॥ 190.30।
1900311 ேகஶிேநா வத³நmh ேதந விஶதா kh’Shணபா³ஹுநா ।
1900312 ஶாதிதா த³ஶநாshதshய தாph◌⁴ராவயவா இவ ॥ 190.31।
1900321 kh’Shணshய வvh’ேத⁴ பா³ஹு: ேகஶிேத³ஹக³ேதா th³விஜா: ।
1900322 விநாஶாய யதா² vhயாதி⁴ராphத⁴ைதேபத: ॥ 190.32।
1900331 விபாெதௗShேடா² ப³ஹுலmh ஸேப²நmh தி⁴ரmh வமnh ।
1900332sh’khகணீ விvh’ேத சkhேர விShேட iµkhதப³nhத⁴ேந ॥ 190.33।
1900341 ஜகா³ம த⁴ரணீmh பாைத:³ ஶkh’nhthரmh ஸiµthsh’ஜnh ।
1900342shேவதா³rhth³ரகா³thர: ராnhதச நிrhயthந: ேஸா ऽப⁴வthதத: ॥ 190.34।
1900351 vhயாதி³தாshேயா மஹாெரௗth³ர: ேஸா ऽஸுர: kh’Shணபா³ஹுநா ।
1900352 நிபபாத th³விதா⁴⁴ேதா ைவth³ேதந யதா² th³ம: ॥ 190.35।
1900361 th³விபாத³ph’Shட²chசா²rhத⁴-ரவணகாநாேக ।
1900362 ேகஶிநshேத th³விதா⁴ ⁴ேத ஶகேல ச விேரஜ: ॥ 190.36।
1900371ஹthவா  ேகஶிநmh kh’Shே iµதி³ைதrhேகா³பைகrhvh’த: ।
1900372அநாயshததiν:shவshேதா²ஹஸmhshதthைரவ ஸmhshதி²த: ॥ 190.37।
1900381 தேதா ேகா³பாச ேகா³phயச ஹேத ேகஶிநி விshதா: ।
1900382 Sh: Nhட³காமiνராக³மேநாரமmh ॥ 190.38।
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1900391ஆயெயௗ thவேதா விphேரா நாரேதா³ ஜலத³shதி²த: ।
1900392 ேகஶிநmh நிஹதmh th³’ShThவா ஹrhஷநிrhப⁴ரமாநஸ: ॥ 190.39।
1900400 நாரத³ உவாச
1900401ஸா⁴ ஸா⁴ ஜக³nhநாத²லையவ யத³chத ।
1900402 நிஹேதா ऽயmh thவயா ேகஶீ khேலஶத³shthதி³ெவௗகஸாmh ॥ 190.40।
1900411ஸுகrhமாNhயவதாேர  kh’தாநி ம⁴ஸூத³ந ।
1900412 யாநி ைவ விshதmh ேசதshேதாஷேமேதந ேம க³தmh ॥ 190.41।
1900421 ரக³shயாshய ஶkhேரா ऽபி kh’Shண ேத³வாச பி³ph◌⁴யதி ।
1900422 ⁴தேகஸரஜாலshய ேரஷேதா ऽph◌⁴ராவேலாகிந: ॥ 190.42।
1900431 யshமாththவையஷ ³Shடாthமா ஹத: ேகஶீ ஜநாrhத³ந ।
1900432 தshமாthேகஶவநாmhநா thவmh ேலாேக ேக³ேயா ப⁴விShய ॥ 190.43।
1900441shவshthயsh ேத க³Shயா கmhஸth³ேத⁴ ऽ⁴நா ந: ।
1900442 பரேவா ऽஹmh ஸேமShயா thவயா ேகஶிநிஷூத³ந ॥ 190.44।
1900451 உkh³ரேஸநஸுேத கmhேஸ ஸாiνேக³ விநிபாதிேத ।
1900452 பா⁴ராவதாரகrhதா thவmh ph’தி²vhயா த⁴ரணீத⁴ர ॥ 190.45।
1900461 தthராேநகphரகாேரண th³தா⁴நி ph’தி²வீதாmh ।
1900462 th³ரShடvhயாநி மயா Shமth-phரணீதாநி ஜநாrhத³ந ॥ 190.46।
1900471 ேஸா ऽஹmh யாshயா ேகா³விnhத³ ேத³வகாrhயmh மஹthkh’தmh ।
1900472 thவயா ஸபா⁴தசாஹmh shவshதி ேத ऽsh vhரஜாmhயஹmh ॥ 190.47।
1900480 vhயாஸ உவாச
1900481 நாரேத³  க³ேத kh’Shண:ஸஹ ேகா³ைபரவிshத: ।
1900482 விேவஶ ேகா³லmh ேகா³பீ-ேநthரபாைநகபா⁴ஜநmh ॥ 190.48।
1910010 vhயாஸ உவாச
1910011அkhேரா ऽபி விநிShkhரmhய shயnhத³ேநநாஶுகா³நா ।
1910012 kh’Shணஸnhத³rhஶநாஸkhத: phரயெயௗ நnhத³ேகா³ேல ॥ 191.1।
1910021 சிnhதயாமாஸ சாkhேரா நாshதி த⁴nhயதேரா மயா ।
1910022 ேயா ऽஹமmhஶாவதீrhணshய iµக²mh th³ரயா சkhண: ॥ 191.2।
1910031அth³ய ேம ஸப²லmh ஜnhம ஸுphரபா⁴தா ச ேம நிஶா ।
1910032 ய³nhநிth³ராph³ஜபththராmh விShேrhth³ரயாmhயஹmhiµக²mh ॥ 191.3।
1910041 பாபmh ஹரதி யthmhஸாmh shmh’தmh ஸŋhகlhபநாமயmh ।
1910042 தthNhட³கநயநmh விShேrhth³ரயாmhயஹmh iµக²mh ॥ 191.4।
1910051 நிrhஜkh³iµச யேதா ேவதா³ ேவதா³ŋhகா³nhயகி²லாநி ச ।
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1910052 th³ரயா யthபரmh தா⁴ம ேத³வாநாmh ப⁴க³வnhiµக²mh ॥ 191.5।
1910061 யjhேஞஷு யjhஞஷ: ைஷ: ேஷாthதம: ।
1910062இjhயேத ேயா ऽகி²லாதா⁴ரshதmh th³ரயா ஜக³thபதிmh ॥ 191.6।
1910071இShThவா யnhth³ேரா யjhஞாநாmh ஶேதநாமரராஜதாmh ।
1910072அவாப தமநnhதாதி³மஹmh th³ரயா ேகஶவmh ॥ 191.7।
1910081 ந ph³ரமா ேநnhth³ரth³ராவி-வshவாதி³thயமth³க³: ।
1910082 யshய shவபmh ஜாநnhதி shph’ஶthயth³ய ஸ ேம ஹ: ॥ 191.8।
1910091ஸrhவாthமா ஸrhவக:³ஸrhவ:ஸrhவ⁴ேதஷு ஸmhshதி²த: ।
1910092 ேயா ப⁴வthயvhயேயா vhயாபீ ஸ வீயேத மயாth³ய ஹ ॥ 191.9।
1910101 மthshயrhமவராஹாth³ைய:mhஹபாதி³பி: ◌⁴ shதி²தmh ।
1910102 சகார ேயாக³ேதா ேயாக³mh ஸ மாமாலாபயிShயதி ॥ 191.10।
1910111ஸாmhphரதmh ச ஜக³thshவா காrhயஜாேத vhரேஜ shதி²திmh ।
1910112 கrhmh மiνShயதாmh phராphத:shேவchசா²ேத³ஹth◌⁴’க³vhயய: ॥ 191.11।
1910121 ேயா ऽநnhத: ph’தி²வீmh த⁴thேத ஶிக²ரshதி²திஸmhshதி²தாmh ।
1910122 ேஸா ऽவதீrhே ஜக³thயrhேத² மாமkhேரதி வயதி ॥ 191.12।
1910131 பிth’ப³nh⁴ஸு’th³ph◌⁴ராth’-மாth’ப³nh⁴மயீமாmh ।
1910132 யnhமாயாmh நாலiµth³த⁴rhmh ஜக³thதshைம நேமா நம: ॥ 191.13।
1910141 தரnhthயவிth³யாmh விததாmh ’தி³ யshnhநிேவஶிேத ।
1910142 ேயாக³மாயாமாmh மrhthயாshதshைம விth³யாthமேந நம: ॥ 191.14।
1910151 யjhவபி⁴rhயjhஞேஷா வாஸுேத³வச ஶாவைத: ।
1910152 ேவதா³nhதேவதி³பி⁴rhவிShiΝ: phேராchயேத ேயா நேதா ऽsh தmh ॥ 191.15।
1910161 ததா² யthர ஜக³th³தா⁴mhநி தா⁴rhயேத ச phரதிSh²தmh ।
1910162ஸத³ஸththவmh ஸ ஸththேவந மyhயெஸௗ யா ெஸௗmhயதாmh ॥ 191.16।
1910171shmh’ேத ஸகலகlhயாண-பா⁴ஜநmh யthர ஜாயேத ।
1910172 ஷphரவரmh நிthயmh vhரஜா ஶரணmh ஹmh ॥ 191.17।
1910180 vhயாஸ உவாச
1910181இthத²mh ஸ சிnhதயnhவிShiΝmh ப⁴khதிநmhராthமமாநஸ: ।
1910182அkhேரா ேகா³லmh phராphத: கிசிthஸூrhேய விராஜதி ॥ 191.18।
1910191ஸ த³த³rhஶ ததா³ தthர kh’Shணமாேதா³ஹேந க³வாmh ।
1910192 வthஸமth◌⁴யக³தmh ²lhல-நீேலாthபலத³லchச²விmh ॥ 191.19।
1910201 phர²lhலபth³மபththராmh வthஸாŋhகிதவஸmh ।
1910202 phரலmhப³பா³ஹுமாயாம-ŋhேகா³ரshத²லiµnhநஸmh ॥ 191.20।
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1910211ஸவிலாஸshதாதா⁴ரmh பி³ph◌⁴ராணmh iµக²பŋhகஜmh ।
1910212 ŋhக³ரkhதநக²mh பth³ph◌⁴யாmh த⁴ரNhயாmh ஸுphரதிSh²தmh ॥ 191.21।
1910221 பி³ph◌⁴ராணmh வாஸ பீேத வnhயShபவி⁴தmh ।
1910222ஸாnhth³ரநீலலதாஹshதmh தாmhேபா⁴ஜாவதmhஸகmh ॥ 191.22।
1910231ஹmhேஸnh³nhத³த⁴வளmh நீலாmhப³ரத⁴ரmh th³விஜா: ।
1910232 தshயாiν ப³லப⁴th³ரmh ச த³த³rhஶ ய³நnhத³நmh ॥ 191.23।
1910241 phராmhஶுiµthŋhக³பா³ஹுmh ச விகாஶிiµக²பŋhகஜmh ।
1910242 ேமக⁴மாலாபvh’தmh ைகலாஸாth³வாபரmh ॥ 191.24।
1910251 ெதௗ th³’ShThவா விகஸth³வkhthர-ஸேராஜ:ஸ மஹாமதி: ।
1910252 லகாசிதஸrhவாŋhக³shததா³khேரா ऽப⁴வth³th³விஜா: ॥ 191.25।
1910261 ய ஏதthபரமmh தா⁴ம ஏதthதthபரமmh பத³mh ।
1910262அப⁴வth³வாஸுேத³ேவா ऽெஸௗ th³விதா⁴ ேயா ऽயmh vhயவshதி²த:॥ 191.26।
1910271ஸாப²lhயமேrhக³பnhமமாsh ।
1910272 th³’Shேட ஜக³th³தா⁴த ஹாஸiµchைச: ।
1910273அphயŋhக³ேமதth³ப⁴க³வthphரஸாதா³th³ ।
1910274 த³thதாŋhக³ஸŋhேக³ ப²லவrhthம தthshயாth ॥ 191.27।
1910281அth³ையவ shph’ShThவா மம ஹshதபth³மmh ।
1910282 கShயதி மத³நnhதrhதி: ।
1910283 யshயாŋh³shபrhஶஹதாகி²லாைக⁴rh ।
1910284அவாphயேத th³தி⁴ரiνthதமா நைர: ॥ 191.28।
1910291 ததா²விth³ேரnhth³ரவஸுphரணீதா ।
1910292 ேத³வா: phரயchச²nhதி வரmh phர’Shடா: ।
1910293 சkhரmh kh◌⁴நதா ைத³thயபேதrh’தாநி ।
1910294ைத³thயாŋhக³நாநாmh நயநாnhதராணி ॥ 191.29।
1910301 யthராmh³ விnhயshய ப³rhமேநாph◌⁴யாmh ।
1910302அவாப ேபா⁴கா³nhவஸுதா⁴தலshத:² ।
1910303 ததா²மேரஶshthத³ஶாதி⁴பthயmh ।
1910304 மnhவnhதரmh rhணமவாப ஶkhர: ॥ 191.30।
1910311அேத²ஶ மாmh கmhஸபkh³ரேஹண ।
1910312 ேதா³ஷாshபதீ³⁴தமேதா³ஷkhதmh ।
1910313 கrhதா ந மாேநாபதmh தி⁴க³sh ।
1910314 யshமாnhமந:ஸா⁴ப³Shkh’ேதா ய: ॥ 191.31।

716 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1910321 jhஞாநாthமகshயாகி²லஸththவராேஶrh ।
1910322 vhயாvh’thதேதா³ஷshய ஸதா³sh²டshய ।
1910323 கிmh வா ஜக³thயthர ஸமshதmhஸாmh ।
1910324அjhஞாதமshயாshதி ’தி³shதி²தshய ॥ 191.32।
1910331 தshமாத³ஹmh ப⁴khதிவிநmhரகா³thேரா ।
1910332 vhரஜா விேவவரவராmh ।
1910333அmhஶாவதாரmh ேஷாthதமshய ।
1910334அநாதி³மth◌⁴யாnhதமஜshய விShே: ॥ 191.33।
1920010 vhயாஸ உவாச
1920011 சிnhதயnhநிதி ேகா³விnhத³iµபக³mhய ஸ யாத³வ: ।
1920012அkhேரா ऽshதி சரெணௗ நநாம ஶிரஸா ஹேர: ॥ 192.1।
1920021 ேஸா ऽphேயநmh th◌⁴வஜவjhராph³ஜ-kh’தசிேநந பாணிநா ।
1920022ஸmhshph’யாkh’Shய ச phthயா ஸுகா³ட⁴mh பஷshவேஜ ॥ 192.2।
1920031 kh’தஸmhவத³ெநௗ ேதந யதா²வth³ப³லேகஶெவௗ ।
1920032 தத: phரவிShெடௗ ஸஹஸா தமாதா³யாthமமnhதி³ரmh ॥ 192.3।
1920041ஸஹ தாph◌⁴யாmh ததா³khர: kh’தஸmhவnhத³நாதி³க: ।
1920042 ⁴khதேபா⁴jhேயா யதா²nhயாயமாசசே ததshதேயா: ॥ 192.4।
1920051 யதா² நிrhப⁴rhthதshேதந கmhேஸநாநக³nh³பி: ◌⁴ ।
1920052 யதா² ச ேத³வகீ ேத³வீ தா³நேவந ³ராthமநா ॥ 192.5।
1920061 உkh³ரேஸேந யதா² கmhஸ:ஸ ³ராthமா ச வrhதேத ।
1920062 யmh ைசவாrhத²mh ஸiµth³தி³ய கmhேஸந ஸ விஸrhத: ॥ 192.6।
1920071 தthஸrhவmh விshதராchch²thவா ப⁴க³வாnhேகஶிஸூத³ந: ।
1920072 உவாசாகி²லேமதth jhஞாதmh தா³நபேத மயா ॥ 192.7।
1920081 கShேய ச மஹாபா⁴க³ யத³thெரௗபாயிகmh மதmh ।
1920082 விசிnhthயmh நாnhயைத²தthேத விth³தி⁴ கmhஸmh ஹதmh மயா ॥ 192.8।
1920091அஹmh ராமச ம²ராmh ேவா யாshயாவ:ஸமmh thவயா ।
1920092 ேகா³பvh’th³தா⁴ச யாshயnhதி ஆதா³ேயாபாயநmh ப³ஹு ॥ 192.9।
1920101 நிேஶயmh நீயதாmh வீர ந சிnhதாmh கrhமrhஹ ।
1920102 thராthராph◌⁴யnhதேர கmhஸmh ஹநிShயா ஸஹாiνக³mh ॥ 192.10।
1920110 vhயாஸ உவாச
1920111ஸமாதி³ய தேதா ேகா³பாநkhேரா ऽபி ஸேகஶவ: ।
1920112ஸுShவாப ப³லப⁴th³ரச நnhத³ேகா³பkh³’ேஹ க³த: ॥ 192.11।
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1920121 தத: phரபா⁴ேத விமேல ராமkh’Shெணௗ மஹாப³ெலௗ ।
1920122அkhேரண ஸமmh க³nhiµth³யெதௗ ம²ராmh mh ॥ 192.12।
1920131 th³’ShThவா ேகா³பீஜந:ஸாshர: லத²th³வலயபா³ஹுக: ।
1920132 நிவஸmhசாதி:³கா²rhத: phராஹ ேசத³mh பரshபரmh ॥ 192.13।
1920141 ம²ராmh phராphய ேகா³விnhத:³ கத²mh ேகா³லேமShயதி ।
1920142 நாக³ரshthகலாலாப-ம⁴ ேராthேரண பாshயதி ॥ 192.14।
1920151 விலாவாkhயஜாேதஷு நாக³mh kh’தாshபத³mh ।
1920152 சிthதமshய கத²mh kh³ராmhய-ேகா³பேகா³பீஷு யாshயதி ॥ 192.15।
1920161ஸாரmh ஸமshதேகா³Shட²shய விதி⁴நா ஹரதா ஹmh ।
1920162 phர’தmh ேகா³பேயாthஸு நிkh◌⁴’ேணந ³ராthமநா ॥ 192.16।
1920171 பா⁴வக³rhப⁴shதmh வாkhயmh விலாஸலதா க³தி: ।
1920172 நாக³மதீைவதthகடாேதேமவ  ॥ 192.17।
1920181 kh³ராmhேயா ஹரயmh தாஸாmh விலாஸநிக³ைட³rhயத: ।
1920182 ப⁴வதீநாmh ந: பாrhவmh கயா khthயா ஸேமShயதி ॥ 192.18।
1920191 ஏேஷா  ரத²மாய ம²ராmh யாதி ேகஶவ: ।
1920192அkhரkhரேகபி ஹதாேஶந phரதாத: ॥ 192.19।
1920201 கிmh ந ேவthதி nh’ஶmhேஸா ऽயமiνராக³பரmh ஜநmh ।
1920202 ேயேநமமராலாத³mh நயthயnhயthர ேநா ஹmh ॥ 192.20।
1920211 ஏஷ ராேமண ஸத: phரயாthயthயnhதநிrhkh◌⁴’ண: ।
1920212 ரத²மாய ேகா³விnhத³shthவrhயதாமshய வாரேண ॥ 192.21।
1920221³மkh³ரேதா வkhmh கிmh ph³ரவீ ந ந:மmh ।
1920222³ரவ: கிmh கShயnhதி த³kh³தா⁴நாmh விரஹாkh³நிநா ॥ 192.22।
1920231 நnhத³ேகா³பiµகா² ேகா³பா க³nhேமேத ஸiµth³யதா: ।
1920232 ேநாth³யமmh ேத கசிth³ேகா³விnhத³விநிவrhதேந ॥ 192.23।
1920241ஸுphரபா⁴தாth³ய ரஜநீ ம²ராவாேயாதாmh ।
1920242 யாஸாமchதவkhthராph³ேஜ யாதி ேநthராேபா⁴kh³யதாmh ॥ 192.24।
1920251 த⁴nhயாshேத பதி² ேய kh’Shணேதா யாnhதமவாதா: ।
1920252 உth³வShயnhதி பயnhத:shவேத³ஹmh லகாசிதmh ॥ 192.25।
1920261 ம²ராநக³ெபௗர-நயநாநாmh மேஹாthஸவ: ।
1920262 ேகா³விnhத³வத³நாேலாகாத³தீவாth³ய ப⁴விShயதி ॥ 192.26।
1920271 ேகா iν shவphந:ஸபா⁴kh³யாபி⁴rhth³’Shடshதாபி⁴ரேதா⁴ஜmh ।
1920272 விshதாகாnhதநயநா யா th³ரயnhthயநிவாதmh ॥ 192.27।
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1920281அேஹா ேகா³பீஜநshயாshய த³rhஶயிthவா மஹாநிதி⁴mh ।
1920282 உth³th◌⁴’தாnhயth³ய ேநthராணி விதா⁴thராகthமநா ॥ 192.28।
1920291அiνராேக³ண ைஶதி²lhயமshமாஸு vhரஜேதா ஹேர: ।
1920292ைஶதி²lhயiµபயாnhthயாஶு கேரஷு வலயாnhயபி ॥ 192.29।
1920301அkhர: khர’த³ய: ஶீkh◌⁴ரmh phேரரயேத ஹயாnh ।
1920302 ஏவமாrhதாஸு ேயாthஸு kh◌⁴’ கshய ந ஜாயேத ॥ 192.30।
1920311 ேஹ ேஹ kh’Shண ரத²shேயாchைசசkhரேரiΝrhநியதாmh ।
1920312³kh’ேதா ஹrhேயந ேஸா ऽபி ேரiΝrhந லயேத ॥ 192.31।
1920321இthேயவமதிஹாrhேத³ந ேகா³பீஜநநித: ।
1920322 தthயாஜ vhரஜ⁴பா⁴க³mh ஸஹ ராேமண ேகஶவ: ॥ 192.32।
1920331 க³chச²nhேதா ஜவநாேவந ரேத²ந யiµநாதடmh ।
1920332 phராphதா மth◌⁴யாநஸமேய ராமாkhரஜநாrhத³நா: ॥ 192.33।
1920341அதா²ஹ kh’Shணமkhேரா ப⁴வth³ph◌⁴யாmh தாவதா³shயதாmh ।
1920342 யாவthகேரா காnhth³யாமாநிகாrhஹணமmhப⁴ ॥ 192.34।
1920351 தேத²thkhேத தத:shநாத:shவாசாnhத:ஸ மஹாமதி: ।
1920352 த³th◌⁴ெயௗ ph³ரம பரmh விphரா: phரவிய யiµநாஜேல ॥ 192.35।
1920361 ப²ஸஹshரமாலாTh◌⁴யmh ப³லப⁴th³ரmh த³த³rhஶ ஸ: ।
1920362nhதா³மலாŋhக³iµnhநிth³ர-பth³மபththராயேதணmh ॥ 192.36।
1920371 vh’தmh வாஸுகி³mhெபௗ⁴ைக⁴rhமஹth³பி: ◌⁴ பவநாஶிபி: ◌⁴ ।
1920372ஸmhshயமாநiµth³க³nhதி⁴-வநமாலாவி⁴தmh ॥ 192.37।
1920381 த³தா⁴நமேத வshthேர சாபாவதmhஸகmh ।
1920382 சாNhட³நmh மthதமnhதrhஜலதேல shதி²தmh ॥ 192.38।
1920391 தshேயாthஸŋhேக³ க⁴நயாமமாதாmhராயதேலாசநmh ।
1920392 சrhபா³ஹுiµதா³ராŋhக³mh சkhராth³யாத⁴⁴ஷணmh ॥ 192.39।
1920401 பீேத வஸாநmh வஸேந சிthரமாlhயவி⁴தmh ।
1920402 ஶkhரசாபத³nhமாலா-விசிthரவ ேதாயத³mh ॥ 192.40।
1920411வthஸவஸmh சா-ேகரiµேடாjhjhவலmh ।
1920412 த³த³rhஶ kh’ShணமkhShடmh Nhட³காவதmhஸகmh ॥ 192.41।
1920421ஸநnhத³நாth³ையrhiµநிபி: ◌⁴ th³த⁴ேயாைக³ரகlhமைஷ: ।
1920422ஸசிnhthயமாநmh மநஸா நாஸாkh³ரnhயshதேலாசைந: ॥ 192.42।
1920431 ப³லkh’Shெணௗ ததா³khர: phரthயபி⁴jhஞாய விshத: ।
1920432அசிnhதயத³ேதா² ஶீkh◌⁴ரmh கத²மthராக³தாவிதி ॥ 192.43।
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1920441 விவோ:shதmhப⁴யாமாஸ வாசmh தshய ஜநாrhத³ந: ।
1920442 தேதா நிShkhரmhய ஸலாth³ரத²மph◌⁴யாக³த: ந: ॥ 192.44।
1920451 த³த³rhஶ தthர ைசேவாெபௗ⁴ ரத²shேயாப ஸmhshதி²ெதௗ ।
1920452 ராமkh’Shெணௗ யதா² rhவmh மiνShயவஷாnhவிெதௗ ॥ 192.45।
1920461 நிமkh³நச நshேதாேய த³th³’ேஶ ஸ தைத²வ ெதௗ ।
1920462ஸmhshயமாெநௗ க³nhத⁴rhைவrhiµநிth³த⁴மேஹாரைக:³ ॥ 192.46।
1920471 தேதா விjhஞாதஸth³பா⁴வ:ஸ  தா³நபதிshததா³ ।
1920472 Shடாவ ஸrhவவிjhஞாந-மயமchதவரmh ॥ 192.47।
1920480அkhர உவாச
1920481 தnhமாthரபிேண ऽசிnhthய-மmhேந பரமாthமேந ।
1920482 vhயாபிேந ைநகைபக-shவபாய நேமா நம: ॥ 192.48।
1920491 ஶph³த³பாய ேத ऽசிnhthய-ஹவிrh⁴தாய ேத நம: ।
1920492 நேமா விjhஞாநபாய பராய phரkh’ேத: phரேபா⁴ ॥ 192.49।
1920501 ⁴தாthமா ேசnhth³யாthமா ச phரதா⁴நாthமா ததா² ப⁴வாnh ।
1920502ஆthமா ச பரமாthமா ச thவேமக: பசதா⁴ shதி²த: ॥ 192.50।
1920511 phரத³ஸrhவத⁴rhமாthமnhரார மேஹவர ।
1920512 ph³ரமவிShiΝஶிவாth³யாபி: ◌⁴ கlhபநாபி⁴தீ³த: ॥ 192.51।
1920521அநாkh²ேயயshவபாthமnhநநாkh²ேயயphரேயாஜந ।
1920522அநாkh²ேயயாபி⁴தா⁴ந thவாmh நேதா ऽsh பரேமவரmh ॥ 192.52।
1920531 ந யthர நாத² விth³யnhேத நாமஜாthயாதி³கlhபநா: ।
1920532 தth³ph³ரம பரமmh நிthயமவிகா ப⁴வாநஜ: ॥ 192.53।
1920541 ந கlhபநாmh’ேத ऽrhத²shய ஸrhவshயாதி⁴க³ேமா யத: ।
1920542 தத: kh’Shchதாநnhத விShiΝஸmhjhஞாபி⁴Th³யேஸ ॥ 192.54।
1920551ஸrhவாthமmhshthவமஜ விகlhபநாபி⁴ேரைதrh ।
1920552 ேத³வாshthவmh ஜக³த³கி²லmh thவேமவ விவmh ।
1920553 விவாthமmhshthவமதிவிகாரேப⁴த³ந: ।
1920554ஸrhவshnhந ப⁴வேதா ऽshதி கிசித³nhயth ॥ 192.55।
1920561 thவmh ph³ரமா பஶுபதிரrhயமா விதா⁴தா ।
1920562 thவmh தா⁴தா thத³ஶபதி:ஸரே ऽkh³நி: ।
1920563 ேதாேயேஶா த⁴நபதிரnhதகshthவேமேகா ।
1920564 பி⁴nhநாthமா ஜக³த³பி பா ஶkhதிேப⁴ைத:³ ॥ 192.56।
1920571 விவmh ப⁴வாnhsh’ஜதி ஹnhதி க³ப⁴shதிேபா ।
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1920572 விவmh ச ேத ³ணமேயா ऽயமஜ phரபச: ।
1920573பmh பரmh ஸதி³திவாசகமரmh யjh ।
1920574 jhஞாநாthமேந ஸத³ஸேத phரணேதா ऽsh தshைம ॥ 192.57।
1920581 ஓmh நேமா வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச ।
1920582 phரth³mhநாய நமshph◌⁴யமநிth³தா⁴ய ேத நம: ॥ 192.58।
1920590 vhயாஸ உவாச
1920591 ஏவமnhதrhஜேல kh’Shணமபி⁴Shய ஸ யாத³வ: ।
1920592அrhக⁴யாமாஸ ஸrhேவஶmh ⁴பShைபrhமேநாமைய: ॥ 192.59।
1920601 பthயjhயாnhயவிஷயmh மநshதthர நிேவய ஸ: ।
1920602 ph³ரம⁴ேத சிரmh shதி²thவா விரராம ஸமாதி⁴த: ॥ 192.60।
1920611 kh’தkh’thயவாthமாநmh மnhயமாேநா th³விேஜாthதமா: ।
1920612ஆஜகா³ம ரத²mh ⁴ேயா நிrhக³mhய யiµநாmhப⁴ஸ: ॥ 192.61।
1920621 ராமkh’Shெணௗ த³த³rhஶாத² யதா²rhவமவshதி²ெதௗ ।
1920622 விshதாmh ததா³khரmh தmh ச kh’Shே ऽph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 192.62।
1920630kh’Shண உவாச
1920631 கிmh thவயா th³’Shடமாசrhயமkhர யiµநாஜேல ।
1920632 விshமேயாth²lhலநயேநா ப⁴வாnhஸmhலயேத யத: ॥ 192.63।
1920640அkhர உவாச
1920641அnhதrhஜேல யதா³சrhயmh th³’Shடmh தthர மயாchத ।
1920642 தத³thைரவ  பயா rhதிமthரத:shதி²தmh ॥ 192.64।
1920651 ஜக³ேத³தnhமஹாசrhய-பmh யshய மஹாthமந: ।
1920652 ேதநாசrhயபேரஹmh ப⁴வதா kh’Shண ஸŋhக³த: ॥ 192.65।
1920661 தthகிேமேதந ம²ராmh phரயாேமா ம⁴ஸூத³ந ।
1920662 பி³ேப⁴ கmhஸாth³தி⁴kh³ஜnhம பரபிNhேடா³பவிந: ॥ 192.66।
1920670 vhயாஸ உவாச
1920671இthkhthவா ேசாத³யாமாஸ தாnhஹயாnhவாதரmhஹஸ: ।
1920672ஸmhphராphதசாபி ஸாயாேந ேஸா ऽkhேரா ம²ராmh mh ।
1920673 விேலாkhய ம²ராmh kh’Shணmh ராமmh சாஹ ஸ யாத³வ: ॥ 192.67।
1920680அkhர உவாச
1920681 பth³ph◌⁴யாmh யாதmh மஹாவீrhெயௗ ரேத²ைநேகா விஶாmhயஹmh ।
1920682 க³nhதvhயmh வஸுேத³வshய ேநா ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ததா² kh³’ேஹ ।
1920683 வேயாrh kh’ேத vh’th³த: ◌⁴ கmhேஸந ஸ நிரshயேத ॥ 192.68।
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1920690 vhயாஸ உவாச
1920691இthkhthவா phரவிேவஶாஸாவkhேரா ம²ராmh mh ।
1920692 phரவிShெடௗ ராமkh’Shெணௗ ச ராஜமாrhக³iµபாக³ெதௗ ॥ 192.69।
1920701shthபி⁴rhநைரச ஸாநnhத³-ேலாசைநரபி⁴விெதௗ ।
1920702 ஜkh³மrhலயா வீெரௗ phராphெதௗ பா³லக³ஜாவிவ ॥ 192.70।
1920711 ph◌⁴ரமமாெணௗ  ெதௗ th³’ShThவா ரஜகmh ரŋhக³காரகmh ।
1920712அயாேசதாmh shவபாணி வாஸாmh சிராணி ெதௗ ॥ 192.71।
1920721 கmhஸshய ரஜக: ேஸா ऽத² phரஸாதா³ட⁴விshமய: ।
1920722 ப³ஹூnhயாேபவாkhயாநி phராேஹாchைச ராமேகஶெவௗ ॥ 192.72।
1920731 ததshதலphரஹாேரண kh’Shணshதshய ³ராthமந: ।
1920732 பாதயாமாஸ ேகாேபந ரஜகshய ஶிேரா ⁴வி ॥ 192.73।
1920741ஹthவாதா³ய ச வshthராணி பீதநீலாmhப³ெரௗ தத: ।
1920742 kh’Shணராெமௗ iµதா³khெதௗ மாலாகாரkh³’ஹmh க³ெதௗ ॥ 192.74।
1920751 விகாேநthரக³ேளா மாலாகாேரா ऽதிவிshத: ।
1920752 ஏெதௗ கshய ேதா யாெதௗ மநஸாசிnhதயthதத: ॥ 192.75।
1920761 பீதநீலாmhப³ரத⁴ெரௗ th³’ShThவாதிஸுமேநாஹெரௗ ।
1920762ஸ தrhகயாமாஸ ததா³ ⁴வmh ேத³வாபாக³ெதௗ ॥ 192.76।
1920771 விகாஶிiµக²பth³மாph◌⁴யாmh தாph◌⁴யாmh Shபாணி யாசித: ।
1920772 ⁴வmh விShடph◌⁴ய ஹshதாph◌⁴யாmh பshபrhஶ ஶிரஸா மmh ॥ 192.77।
1920781 phரஸாத³ஸுiµெகௗ² நாெதௗ² மம ேக³ஹiµபாக³ெதௗ ।
1920782 த⁴nhேயா ऽஹமrhசயிShயாthயாஹ ெதௗ மாlhயவிக: ॥ 192.78।
1920791 தத: phர’Shடவத³நshதேயா: Shபாணி காமத: ।
1920792 சாNhேயதாநி ைசதாநி phரத³ெதௗ³ஸ விேலாப⁴யnh ॥ 192.79।
1920801 ந: ந: phரணmhயாெஸௗ மாலாகாேராthதேமா த³ெதௗ³ ।
1920802 Shபாணி தாph◌⁴யாmh சாணி க³nhத⁴வnhthயமலாநி ச ॥ 192.80।
1920811 மாலாகாராய kh’Shே ऽபி phரஸnhந: phரத³ெதௗ³ வரmh ।
1920812shthவாmh மthஸmhரயா ப⁴th³ர ந கதா³சிththயShயதி ॥ 192.81।
1920821 ப³லஹாநிrhந ேத ெஸௗmhய த⁴நஹாநிரதா²பி வா ।
1920822 யாவth³த⁴ரணிஸூrhெயௗ ச ஸnhததி: thரெபௗthகீ ॥ 192.82।
1920831 ⁴khthவா ச விலாnhேபா⁴கா³mhshthவமnhேத மthphரஸாத³த: ।
1920832 மமாiνshமரணmh phராphய தி³vhயேலாகமவாphshய ॥ 192.83।
1920841 த⁴rhேம மநச ேத ப⁴th³ர ஸrhவகாலmh ப⁴விShயதி ।
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1920842 Shமthஸnhததிஜாதாநாmh தீ³rhக⁴மாrhப⁴விShயதி ॥ 192.84।
1920851 ேநாபஸrhகா³தி³கmh ேதா³ஷmh Shமthஸnhததிஸmhப⁴வ: ।
1920852அவாphshயதி மஹாபா⁴க³ யாவthஸூrhேயா ப⁴விShயதி ॥ 192.85।
1920860 vhயாஸ உவாச
1920861இthkhthவா தth³kh³’ஹாthkh’Shே ப³லேத³வஸஹாயவாnh ।
1920862 நிrhஜகா³ம iµநிேரShடா² மாலாகாேரண த: ॥ 192.86।
1930010 vhயாஸ உவாச
1930011 ராஜமாrhேக³ தத: kh’Shண:ஸாiνேலபநபா⁴ஜநாmh ।
1930012 த³த³rhஶ ph³ஜாமாயாnhதீmh நவெயௗவநேகா³சராmh ॥ 193.1।
1930021 தாமாஹ லதmh kh’Shண: கshேயத³மiνேலபநmh ।
1930022 ப⁴வthயா நீயேத ஸthயmh வேத³nhதீ³வரேலாசேந ॥ 193.2।
1930031ஸகாேமைநவ ஸா phேராkhதா ஸாiνராகா³ஹmh phரதி ।
1930032 phராஹ ஸா லதmh ph³ஜா த³த³rhஶ ச ப³லாthதத: ॥ 193.3।
1930040ph³ேஜாவாச
1930041 காnhத கshமாnhந ஜாநா கmhேஸநாபி நிேயாதா ।
1930042ைநகவkhேரதி விkh²யாதாமiνேலபநகrhமணி ॥ 193.4।
1930051 நாnhயபிShடmh  கmhஸshய phதேய யiνேலபநmh ।
1930052 ப⁴வthயஹமதீவாshய phரஸாத³த⁴நபா⁴ஜநmh ॥ 193.5।
1930060kh’Shண உவாச
1930061ஸுக³nhத⁴ேமதth³ராஜாrhஹmh சிரmh சிராநேந ।
1930062ஆவேயாrhகா³thரஸth³’ஶmh தீ³யதாமiνேலபநmh ॥ 193.6।
1930070 vhயாஸ உவாச
1930071 thவா தமாஹ ஸா kh’Shணmh kh³’யதாதி ஸாத³ரmh ।
1930072அiνேலபmh ச phரத³ெதௗ³ கா³thரேயாkh³யமேதா²ப⁴ேயா: ॥ 193.7।
1930081 ப⁴khதிchேச²தா³iνphதாŋhெகௗ³ ததshெதௗ ஷrhஷெபௗ⁴ ।
1930082 ேஸnhth³ரசாெபௗ விராஜnhெதௗ தkh’Shவிவாmh³ெதௗ³ ॥ 193.8।
1930091 ததshதாmh சி³ேக ெஶௗlhலாபநவிதா⁴நவிth ।
1930092 உlhலாphய ேதாலயாமாஸ th³vhயŋh³ேலநாkh³ரபாணிநா ॥ 193.9।
1930101 சகrhஷ பth³ph◌⁴யாmh ச ததா³ ’ஜுthவmh ேகஶேவா ऽநயth ।
1930102 தத:ஸா ’ஜுதாmh phராphதா ேயாதாமப⁴வth³வரா ॥ 193.10।
1930111 விலாஸலதmh phராஹ phேரமக³rhப⁴ப⁴ராலஸmh ।
1930112 வshthேர phரkh³’ய ேகா³விnhத³mh vhரஜ ேக³ஹmh மேமதி ைவ ॥ 193.11।

brahpur.pdf 723



ph³ரமராண

1930121ஆயாshேய ப⁴வதீேக³ஹதி தாmh phராஹ ேகஶவ: ।
1930122 விஸஸrhஜ ஜஹாேஸாchைச ராமshயாேலாkhய சாநநmh ॥ 193.12।
1930131 ப⁴khதிchேச²தா³iνphதாŋhெகௗ³ நீலபீதாmhப³ராெபௗ⁴ ।
1930132 த⁴iν:ஶாலாmh தேதா யாெதௗ சிthரமாlhேயாபேஶாபி⁴ெதௗ ॥ 193.13।
1930141அth◌⁴யாshய ச த⁴ரthநmh தாph◌⁴யாmh ph’Shைடsh ரபி: ◌⁴ ।
1930142ஆkh²யாதmh ஸஹஸா kh’Shே kh³’thவாரயth³த⁴iν: ॥ 193.14।
1930151 தத: ரயதா ேதந ப⁴jhயமாநmh ப³லாth³த⁴iν: ।
1930152 சகாராதிமஹாஶph³த³mh ம²ரா ேதந தா ॥ 193.15।
1930161அiνkhெதௗ ததshெதௗ ச ப⁴kh³ேந த⁴iν ரபி:◌⁴ ।
1930162 ரைஸnhயmh நிkh’thேயாெபௗ⁴ நிShkhராnhெதௗ காrhiµகாலயாth ॥
193.16।
1930171அkhராக³மvh’thதாnhதiµபலph◌⁴ய ததா² த⁴iν: ।
1930172 ப⁴kh³நmh thவாத² கmhேஸா ऽபி phராஹ சாரiµShெகௗ ॥ 193.17।
1930180 கmhஸ உவாச
1930181 ேகா³பாலதா³ரெகௗ phராphெதௗ ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ெதௗ மமாkh³ரத: ।
1930182 மlhலth³ேத⁴ந ஹnhதvhெயௗ மம phராணஹெரௗ  ெதௗ ॥ 193.18।
1930191 நிth³ேத⁴ தth³விநாேஶந ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ேதாேதா யஹmh ।
1930192 தா³shயாmhயபி⁴மதாnhகாமாnhநாnhயைத²தnhமஹாப³ெலௗ ॥ 193.19।
1930201 nhயாயேதா ऽnhயாயேதா வாபி ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ெதௗ மமாெதௗ ।
1930202ஹnhதvhெயௗ தth³வதா⁴th³ராjhயmh ஸாமாnhயmh ேவா ப⁴விShயதி ॥ 193.20।
1930210 vhயாஸ உவாச
1930211இthயாதி³ய ஸ ெதௗ மlhெலௗ ததசாஹூய ஹshதிபmh ।
1930212 phேராவாேசாchைசshthவயா மthத:ஸமாஜth³வா ஜர: ॥ 193.21।
1930221shதா²phய:வலயாபீட³shேதந ெதௗ ேகா³பதா³ரெகௗ ।
1930222 கா⁴தநீெயௗ நிth³தா⁴ய ரŋhக³th³வாரiµபாக³ெதௗ ॥ 193.22।
1930231 தமாjhஞாphயாத² th³’ShThவா ச மசாnhஸrhவாiνபா’தாnh ।
1930232ஆஸnhநமரண: கmhஸ:ஸூrhேயாத³யiµைத³த ॥ 193.23।
1930241 தத:ஸமshதமேசஷு நாக³ர:ஸ ததா³ ஜந: ।
1930242 ராஜமேசஷு சாடா: ◌⁴ ஸஹ ph◌⁴’thையrhமph◌⁴’த: ॥ 193.24।
1930251 மlhலphராநிகவrhக³ச ரŋhக³மth◌⁴ேய ஸபக:³ ।
1930252 kh’த: கmhேஸந கmhேஸா ऽபி ŋhக³மேச vhயவshதி²த: ॥ 193.25।
1930261அnhத:ராmh மசாச யதா²nhேய பகlhபிதா: ।
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1930262அnhேய ச வாரiµkh²யாநாமnhேய நக³ரேயாதாmh ॥ 193.26।
1930271 நnhத³ேகா³பாத³ேயா ேகா³பா மேசShவnhேயShவவshதி²தா: ।
1930272அkhரவஸுேத³ெவௗ ச மசphராnhேத vhயவshதி²ெதௗ ॥ 193.27।
1930281 நக³ேயாதாmh மth◌⁴ேய ேத³வகீ thரக³rhதி⁴நீ ।
1930282அnhதகாேல ऽபி thரshய th³ரயாதி iµக²mh shதி²தா ॥ 193.28।
1930291 வாth³யமாேநஷு rhேயஷு சாேர சாதிவlhக³தி ।
1930292ஹாஹாகாரபேர ேலாக ஆshேபா²டயதி iµShேக ॥ 193.29।
1930301ஹthவா வலயாபீட³mh ஹshthயாேராஹphரேசாதி³தmh ।
1930302 மதா³sh’க³iνphதாŋhெகௗ³ க³ஜத³nhதவராெதௗ⁴ ॥ 193.30।
1930311 mh’க³மth◌⁴ேய யதா²mhெஹௗ க³rhவலாவேலாகிெநௗ ।
1930312 phரவிShெடௗ ஸுமஹாரŋhக³mh ப³லேத³வஜநாrhத³ெநௗ ॥ 193.31।
1930321ஹாஹாகாேரா மஹாஜjhேஞ ஸrhவரŋhேக³Shவநnhதரmh ।
1930322 kh’Shே ऽயmh ப³லப⁴th³ேரா ऽயதி ேலாகshய விshமயாth ॥ 193.32।
1930331 ேஸா ऽயmh ேயந ஹதா ேகா⁴ரா தநா ஸா நிஶாச ।
1930332 phரphதmh ஶகடmh ேயந ப⁴kh³ெநௗ ச யமலாrhஜுெநௗ ॥ 193.33।
1930341 ேஸா ऽயmh ய: காயmh நாக³mh நநrhதாய பா³லக: ।
1930342 th◌⁴’ேதா ேகா³வrhத⁴ேநா ேயந ஸphதராthரmh மஹாகி³: ॥ 193.34।
1930351அShேடா ேத⁴iνக: ேகஶீ லையவ மஹாthமநா ।
1930352ஹேதா ேயந ச ³rhvh’thேதா th³’யேத ேஸா ऽயமchத: ॥ 193.35।
1930361அயmh சாshய மஹாபா³ஹுrhப³லேத³ேவா ऽkh³ரேஜா ऽkh³ரத: ।
1930362 phரயாதி லயா ேயாnh-மேநாநயநநnhத³ந: ॥ 193.36।
1930371அயmh ஸ கth²யேத phராjhைஞ: ராrhதா²வேலாகிபி:◌⁴ ।
1930372 ேகா³பாேலா யாத³வmh வmhஶmh மkh³நமph◌⁴th³த⁴Shயதி ॥ 193.37।
1930381அயmh ஸ ஸrhவ⁴தshய விShேரகி²லஜnhமந: ।
1930382அவதீrhே மமmhேஶா நmh பா⁴ரஹேரா ⁴வ: ॥ 193.38।
1930391இthேயவmh வrhணிேத ெபௗைர ராேம kh’Shேண ச தthth ।
1930392 உரshததாப ேத³வkhயா:shேநஹshiνதபேயாத⁴ரmh ॥ 193.39।
1930401 மேஹாthஸவவாேலாkhய thராேவவ விேலாகயnh ।
1930402 ேவவ வஸுேத³ேவா ऽ⁴th³விஹாயாph◌⁴யாக³தாmh ஜராmh ॥ 193.40।
1930411 விshதாதாக³ளா ராஜாnhத:ரேயாத: ।
1930412 நாக³ரshthஸஹச th³ரShmh ந விரராம ெதௗ ॥ 193.41।
1930420shthய ஊ:
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1930421ஸkh²ய: பயத kh’Shணshய iµக²மphயmh³ேஜணmh ।
1930422 க³ஜth³த⁴kh’தாயாஸ-shேவதா³mh³கணிகாசிதmh ॥ 193.42।
1930431 விகாவ ஸேராmhேபா⁴ஜமவயாயஜேலாதmh ।
1930432 ப⁴தாரmh ஜnhம ஸப²லmh khயதாmh th³’ஶ: ॥ 193.43।
1930441வthஸாŋhகmh ஜக³th³தா⁴ம பா³லshையதth³விேலாkhயதாmh ।
1930442 விபபணmh வோ ⁴ஜkh³மmh ச பா⁴நி ॥ 193.44।
1930451 வlhக³தா iµShேகைநவ சாேரண ததா² பைர: ।
1930452 khயேத ப³லப⁴th³ரshய ஹாshயஷth³விேலாkhயதாmh ॥ 193.45।
1930461ஸkh²ய: பயத சாரmh நிth³தா⁴rhத²மயmh ஹ: ।
1930462ஸiµைபதி ந ஸnhthயthர கிmh vh’th³தா⁴ khதகாண: ॥ 193.46।
1930471 khவ ெயௗவேநாnhiµகீ²⁴த:ஸுமாரதiνrhஹ: ।
1930472 khவ வjhரக²நாேபா⁴க³-ஶேரா ऽயmh மஹாஸுர: ॥ 193.47।
1930481இெமௗ ஸுலெதௗ ரŋhேக³ வrhேதேத நவெயௗவெநௗ ।
1930482ைத³ேதயமlhலாசார-phரiµகா²shthவதிதா³: ॥ 193.48।
1930491 நிth³த⁴phராநிகாநாmh  மஹாேநஷ vhயதிkhரம: ।
1930492 யth³பா³லப³ேநாrhth³த⁴mh மth◌⁴யshைத:²ஸiµேபயேத ॥ 193.49।
1930500 vhயாஸ உவாச
1930501இthத²mh ரshthேலாகshய வத³தசாலயnh⁴வmh ।
1930502 வவrhஷ ஹrhேஷாthகrhஷmh ச ஜநshய ப⁴க³வாnhஹ: ॥ 193.50।
1930511 ப³லப⁴th³ேரா ऽபி சாshேபா²Thய வவlhக³லதmh யதா³ ।
1930512 பேத³ பேத³ ததா³ ⁴rhந ஶீrh யthதத³th³⁴தmh ॥ 193.51।
1930521 சாேரண தத: kh’Shே ேத⁴ ऽதவிkhரம: ।
1930522 நிth³த⁴ஶேலா ைத³thேயா ப³லேத³ேவந iµShக: ॥ 193.52।
1930531ஸnhநிபாதாவ⁴ைதச சாேரண ஸமmh ஹ: ।
1930532 ேபணrhiµShபி⁴ைசவ கீலாவjhரநிபாதைந: ॥ 193.53।
1930541 பாேதா³th³⁴ைத: phரmh’Shடாபி⁴shதேயாrhth³த⁴ம⁴nhமஹth ।
1930542அஶshthரமதிேகா⁴ரmh தthதேயாrhth³த⁴mh ஸுதா³ணmh ॥ 193.54।
1930551shவப³லphராணநிShபாth³யmh ஸமாேஜாthஸவஸnhநிெதௗ⁴ ।
1930552 யாவth³யாவchச சாேரா ேத⁴ ஹ ஸஹ ॥ 193.55।
1930561 phராணஹாநிமவாபாkh³rhயாmh தாவthதாவnhந பா³nhத⁴வmh ।
1930562 kh’Shே ऽபி ேத⁴ ேதந லையவ ஜக³nhமய: ॥ 193.56।
1930571 ேக²தா³chசாலயதா ேகாபாnhநிஜேஶஷகேர கரmh ।
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1930572 ப³லயmh விvh’th³தி⁴mh ச th³’ShThவா சாரkh’Shணேயா: ॥ 193.57।
1930581 வாரயாமாஸ rhயாணி கmhஸ: ேகாபபராயண: ।
1930582 mh’த³ŋhகா³தி³ஷு வாth³ேயஷு phரதிth³ேத⁴ஷு தthth ॥ 193.58।
1930591 க²ஸŋhக³தாnhயவாth³யnhத ைத³வrhயாNhயேநகஶ: ।
1930592 ஜய ேகா³விnhத³ சாரmh ஜ ேகஶவ தா³நவmh ॥ 193.59।
1930601இthயnhதrhதி⁴க³தா ேத³வாshShshேத phரஹrhதா: ।
1930602 சாேரண சிரmh காலmh kh³thவா ம⁴ஸூத³ந: ॥ 193.60।
1930611 உthபாThய ph◌⁴ராமயாமாஸ தth³வதா⁴ய kh’ேதாth³யம: ।
1930612 ph◌⁴ராமயிthவா ஶத³ணmh ைத³thயமlhலமthரth ॥ 193.61।
1930621 ⁴மாவாshேபா²டயாமாஸ க³க³ேந க³தவிதmh ।
1930622 ⁴மாவாshேபா²தshேதந சார: ஶததா⁴ ப⁴வnh ॥ 193.62।
1930631 ரkhதshராவமஹாபŋhகாmh சகார ஸ ததா³ ⁴வmh ।
1930632 ப³லேத³வsh தthகாலmh iµShேகந மஹாப³ல: ॥ 193.63।
1930641 ேத⁴ ைத³thயமlhேலந சாேரண யதா²ஹ: ।
1930642 ேஸா ऽphேயநmh iµShநா rhth◌⁴நி வshயாஹthய ஜாiνநா ॥ 193.64।
1930651 பாதயிthவா த⁴ராph’Shேட² நிShபிேபஷ க³தாஷmh ।
1930652 kh’Shணshேதாஶலகmh ⁴ேயா மlhலராஜmh மஹாப³லmh ॥ 193.65।
1930661 வாமiµShphரஹாேரண பாதயாமாஸ ⁴தேல ।
1930662 சாேர நிஹேத மlhேல iµShேக ச நிபாதிேத ॥ 193.66।
1930671 நீேத யmh ேதாஶலேக ஸrhேவ மlhலா: phர³th³: ।
1930672 வவlhக³shததா³ ரŋhேக³ kh’Shணஸŋhகrhஷெபௗ⁴ ॥ 193.67।
1930681ஸமாநவயேஸா ேகா³பாnhப³லாதா³kh’Shய ஹrhெதௗ ।
1930682 கmhேஸா ऽபி ேகாபரkhதா: phராேஹாchைசrhvhயாயதாnhநராnh ॥ 193.68।
1930691 ேகா³பாேவெதௗ ஸமாெஜௗகா⁴nhநிShkhரmhேயதாmh ப³லாதி³த: ।
1930692 நnhேதா³ ऽபி kh³’யதாmh பாேபா நிக³ைட³ராஶு ப³th◌⁴யதாmh ॥ 193.69।
1930701அvh’th³தா⁴rhேஹண த³Nhேட³ந வஸுேத³ேவா ऽபி வth◌⁴யதாmh ।
1930702 வlhக³nhதி ேகா³பா: kh’Shேணந ேய ேசேம ஸதா: ந: ॥ 193.70।
1930711 கா³ேவா யnhதாேமஷாmh ச யchசாshதி வஸு கிசந ।
1930712 ஏவமாjhஞாபயnhதmh தmh phரஹshய ம⁴ஸூத³ந: ॥ 193.71।
1930721 உthபthயாய தnhமசmh கmhஸmh ஜkh³ராஹ ேவகி³த: ।
1930722 ேகேஶShவாkh’Shய விக³லth-கிடமவநீதேல ॥ 193.72।
1930731ஸ கmhஸmh பாதயாமாஸ தshேயாப பபாத ச ।
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1930732 நி:ேஶஷஜக³தா³தா⁴ர-³ பதேதாப ॥ 193.73।
1930741 kh’Shேணந thயாத: phராnhiνkh³ரேஸநாthமேஜா nh’ப: ।
1930742 mh’தshய ேகேஶஷு ததா³ kh³’thவா ம⁴ஸூத³ந: ॥ 193.74।
1930751 சகrhஷ ேத³ஹmh கmhஸshய ரŋhக³மth◌⁴ேய மஹாப³ல: ।
1930752 ெகௗ³ரேவதிமஹதா பபாேதந kh’Shயதா ॥ 193.75।
1930761 kh’தா கmhஸshய ேத³ேஹந ேவகி³ேதந மஹாthமநா ।
1930762 கmhேஸ kh³’ேத kh’Shேணந தth³ph◌⁴ராதாph◌⁴யாக³ேதா ஷா ॥ 193.76।
1930771ஸுநாமா ப³லப⁴th³ேரண லையவ நிபாதித: ।
1930772 தேதா ஹாஹாkh’தmh ஸrhவமாthதth³ரŋhக³மNhட³லmh ॥ 193.77।
1930781அவjhஞயா ஹதmh th³’ShThவா kh’Shேணந ம²ேரவரmh ।
1930782 kh’Shே ऽபி வஸுேத³வshய பாெதௗ³ ஜkh³ராஹ ஸthவரmh ॥ 193.78।
1930791 ேத³வkhயாச மஹாபா³ஹுrhப³லேத³வஸஹாயவாnh ।
1930792 உthதா²phய வஸுேத³வsh ேத³வகீ ச ஜநாrhத³நmh ।
1930793shmh’தஜnhேமாkhதவசெநௗ தாேவவ phரணெதௗ shதி²ெதௗ ॥ 193.79।
1930800 வஸுேத³வ உவாச
1930801 phரத³ ேத³வேத³ேவஶ ேத³வாநாmh phரவர phரேபா⁴ ।
1930802 ததா²வேயா: phரஸாேத³ந kh’தாph◌⁴th³தா⁴ர ேகஶவ ॥ 193.80।
1930811ஆராதி⁴ேதா யth³ப⁴க³வாநவதீrhே kh³’ேஹ மம ।
1930812 ³rhvh’thதநித⁴நாrhதா²ய ேதந ந: பாவிதmh லmh ॥ 193.81।
1930821 thவமnhத:ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴ேதShவவshதி²த: ।
1930822 வrhதேத ச ஸமshதாthமmhshthவthேதா ⁴தப⁴விShயதீ ॥ 193.82।
1930831 யjhேஞ thவjhயேஸ ऽசிnhthய ஸrhவேத³வமயாchத ।
1930832 thவேமவ யjhேஞா யjhவா ச யjhஞாநாmh பரேமவர ॥ 193.83।
1930841ஸாபநவmh மம மேநா யேத³தththவயி ஜாயேத ।
1930842 ேத³வkhயாசாthமஜ phthயா தத³thயnhதவிட³mhப³நா ॥ 193.84।
1930851 thவmh கrhதா ஸrhவ⁴தாநாமநாதி³நித⁴ேநா ப⁴வாnh ।
1930852 khவ ச ேம மாiνஷshையஷா வா thேரதி வயதி ॥ 193.85।
1930861 ஜக³ேத³தjhஜக³nhநாத²ஸmh⁴தமகி²லmh யத: ।
1930862 கயா khthயா விநா மாயாmh ேஸா ऽshமthத:ஸmhப⁴விShயதி ॥ 193.86।
1930871 யshnhphரதிSh²தmh ஸrhவmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
1930872ஸ ேகாShேடா²thஸŋhக³ஶயேநா மiνShயாjhஜாயேத கத²mh ॥ 193.87।
1930881ஸ thவmh phரத³ பரேமவர பா விவmh ।

728 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

1930882அmhஶாவதாரகரணrhந மமா thர: ।
1930883ஆph³ரமபாத³பமயmh ஜக³தீ³ஶ ஸrhவmh ।
1930884 சிthேத விேமாஹய கிmh பரேமவராthமnh ॥ 193.88।
1930891 மாயாவிேமாதth³’ஶா தநேயா மேமதி ।
1930892 கmhஸாth³ப⁴யmh kh’தவதா  மயாதிதீvhரmh ।
1930893 நீேதா ऽ ேகா³லமராதிப⁴யாலshய ।
1930894 vh’th³தி⁴mh க³ேதா ऽ மம ைசவ க³வாமதீ⁴ஶ ॥ 193.89।
1930901 கrhமாணி th³ரமத³விஶதkhரநாmh ।
1930902ஸாth◌⁴யாநி யாநி ந ப⁴வnhதி நிதாநி ।
1930903 thவmh விShiΝஶஜக³தாiµபகாரேஹேதா: ।
1930904 phராphேதா ऽ ந: பக³த: பரேமா விேமாஹ: ॥ 193.90।
1940010 vhயாஸ உவாச
1940011 ெதௗ ஸiµthபnhநவிjhஞாெநௗ ப⁴க³வthகrhமத³rhஶநாth ।
1940012 ேத³வகீவஸுேத³ெவௗ  th³’ShThவா மாயாmh நrhஹ: ॥ 194.1।
1940021 ேமாஹாய ய³சkhரshய விததாந ஸ ைவShணவீmh ।
1940022 உவாச சாmhப³ ேபா⁴shதாத சிரா³thகNh²ேதந  ॥ 194.2।
1940031 ப⁴வnhெதௗ கmhஸபீ⁴ேதந th³’Shெடௗ ஸŋhகrhஷேணந ச ।
1940032rhவதாmh யாதி ய: காேலா மாதாபிthேராரஜநmh ॥ 194.3।
1940041ஸ vh’தா² khேலஶகா ைவ ஸா⁴நாiµபஜாயேத ।
1940042³ேத³வth³விஜாதீநாmh மாதாபிthேராச ஜநmh ॥ 194.4।
1940051rhவத:ஸப²லmh ஜnhம ேத³நshதாத ஜாயேத ।
1940052 தthnhதvhயத³mh ஸrhவமதிkhரமkh’தmh பித: ।
1940053 கmhஸவீrhயphரதாபாph◌⁴யாமாவேயா: பரவயேயா: ॥ 194.5।
1940060 vhயாஸ உவாச
1940061இthkhthவாத² phரணmhேயாெபௗ⁴ ய³vh’th³தா⁴நiνkhரமாth ।
1940062 பாதா³நதிபி: ◌⁴ ஸshேநஹmh சkhர: ெபௗரமாநஸmh ॥ 194.6।
1940071 கmhஸபthnhயshதத: கmhஸmh பவாrhய ஹதmh ⁴வி ।
1940072 விேலrhமாதரசாshய ேஶாக:³க²பphதா: ॥ 194.7।
1940081 ப³ஹுphரகாரமshவshதா:² பசாthதாபாரா ஹ: ।
1940082 தா:ஸமாவாஸயாமாஸ shவயமshராவிேலண: ॥ 194.8।
1940091 உkh³ரேஸநmh தேதா ப³nhதா⁴nhiµேமாச ம⁴ஸூத³ந: ।
1940092அph◌⁴யசthதைத²ைவநmh நிஜராjhேய ஹதாthமஜmh ॥ 194.9।
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1940101 ராjhேய ऽபி⁴khத: kh’Shேணந ய³mhஹ:ஸுதshய ஸ: ।
1940102 சகார phேரதகாrhயாணி ேய சாnhேய தthர கா⁴திதா: ॥ 194.10।
1940111 kh’ேதாrhth◌⁴வைத³கmh ைசநmh mhஹாஸநக³தmh ஹ: ।
1940112 உவாசாjhஞாபய விேபா⁴ யthகாrhயமவிஶŋhகயா ॥ 194.11।
1940121 யயாதிஶாபாth³வmhேஶா ऽயமராjhயாrhேஹா ऽபி ஸாmhphரதmh ।
1940122 மயி ph◌⁴’thேய shதி²ேத ேத³வாநாjhஞாபய கிmh nh’ைப: ॥ 194.12।
1940131இthkhthவா ேசாkh³ரேஸநmh  வாmh phரதி ஜகா³த³ஹ ।
1940132 nh’வாசா ைசவ ப⁴க³வாnhேகஶவ: காrhயமாiνஷ: ॥ 194.13।
1940140kh’Shண உவாச
1940141 க³chேச²nhth³ரmh ph³ வாேயா thவமலmh க³rhேவண வாஸவ ।
1940142 தீ³யதாiµkh³ரேஸநாய ஸுத⁴rhமா ப⁴வதா ஸபா⁴ ॥ 194.14।
1940151 kh’Shே ph³ரவீதி ராஜாrhஹேமதth³ரthநமiνthதமmh ।
1940152ஸுத⁴rhமாkh²யா ஸபா⁴ khதமshயாmh ய³பி⁴ராmh ॥ 194.15।
1940160 vhயாஸ உவாச
1940161இthkhத: பவேநா க³thவா ஸrhவமாஹ ஶசீபதிmh ।
1940162 த³ெதௗ³ ேஸா ऽபி ஸுத⁴rhமாkh²யாmh ஸபா⁴mh வாேயா: ரnhத³ர: ॥ 194.16।
1940171 வாநா சா’தாmh தி³vhயாmh ேத ஸபா⁴mh ய³ŋhக³வா: ।
1940172 ³⁴ஜு:ஸrhவரthநாTh◌⁴யாmh ேகா³விnhத³⁴ஜஸmhரயா: ॥ 194.17।
1940181 விதி³தாகி²லவிjhஞாெநௗ ஸrhவjhஞாநமயாவபி ।
1940182 ஶிShயாசாrhயkhரமmh வீெரௗ kh²யாபயnhெதௗ ய³thதெமௗ ॥ 194.18।
1940191 தத:ஸாnhதீ³பநிmh காயமவnhதிரவாநmh ।
1940192அshthராrhத²mh ஜkh³மrhவீெரௗ ப³லேத³வஜநாrhத³ெநௗ ॥ 194.19।
1940201 தshய ஶிShயthவமph◌⁴ேயthய ³vh’thதிபெரௗ  ெதௗ ।
1940202 த³rhஶயாmh சkhரrhவீராவாசாரமகி²ேல ஜேந ॥ 194.20।
1940211ஸரஹshயmh த⁴iνrhேவத³mh ஸஸŋhkh³ரஹமதீ⁴யதாmh ।
1940212அேஹாராthைரச:ஷShThயா தத³th³⁴தம⁴th³th³விஜா: ॥ 194.21।
1940221ஸாnhதீ³பநிரஸmhபா⁴vhயmh தேயா: கrhமாதிமாiνஷmh ।
1940222 விசிnhthய ெதௗ ததா³ ேமேந phராphெதௗ சnhth³ரதி³வாகெரௗ ॥ 194.22।
1940231அshthரkh³ராமமேஶஷmh ச phேராkhதமாthரமவாphய ெதௗ ।
1940232ஊசrhvhயதாmh யா ேத தா³தvhயா ³த³ ॥ 194.23।
1940241 ேஸா ऽphயதீnhth³யமாேலாkhய தேயா: கrhம மஹாமதி: ।
1940242அயாசத mh’தmh thரmh phரபா⁴ேஸ லவrhணேவ ॥ 194.24।
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1940251 kh³’தாshthெரௗ ததshெதௗ  க³thவா தmh லவேத³தி⁴mh ।
1940252ஊச ³ேரா: thேரா தீ³யதாதி ஸாக³ரmh ॥ 194.25।
1940261 kh’தாஜடசாph³தி⁴shதாவத² th³விஜஸthதமா: ।
1940262 உவாச ந மயா thேரா ’த:ஸாnhதீ³பேநதி ॥ 194.26।
1940271ைத³thய: பசஜேநா நாம ஶŋhக²ப:ஸ பா³லகmh ।
1940272 ஜkh³ராஹ ேஸா ऽshதி ஸேல மைமவாஸுரஸூத³ந ॥ 194.27।
1940281இthkhேதா ऽnhதrhஜலmh க³thவா ஹthவா பசஜநmh ததா² ।
1940282 kh’Shே ஜkh³ராஹ தshயாshதி²-phரப⁴வmh ஶŋhக²iµthதமmh ॥ 194.28।
1940291 யshய நாேத³ந ைத³thயாநாmh ப³லஹாநி: phரஜாயேத ।
1940292 ேத³வாநாmh வrhத⁴ேத ேதேஜா யாthயத⁴rhமச ஸŋhயmh ॥ 194.29।
1940301 தmh பாசஜnhயமாrhய க³thவா யமmh ஹ: ।
1940302 ப³லேத³வச ப³லவாthவா ைவவshவதmh யமmh ॥ 194.30।
1940311 தmh பா³லmh யாதநாஸmhshத²mh யதா²rhவஶணmh ।
1940312 பிthேர phரத³thதவாnhkh’Shே ப³லச ப³நாmh வர: ॥ 194.31।
1940321 ம²ராmh ச ந: phராphதாkh³ரேஸேநந பாதாmh ।
1940322 phர’Shடஷshthகாெபௗ⁴ ராமஜநாrhத³ெநௗ ॥ 194.32।
1950010 vhயாஸ உவாச
1950011 ஜராஸnhத⁴ஸுேத கmhஸ உபேயேம மஹாப³ல: ।
1950012அshதி: phராphதிச ேபா⁴ விphராshதேயாrhப⁴rhth’ஹணmh ஹmh ॥ 195.1।
1950021 மஹாப³லபவாேரா மாக³தா⁴தி⁴பதிrhப³ ।
1950022ஹnhமph◌⁴யாயெயௗ ேகாபாjhஜராஸnhத: ◌⁴ ஸயாத³வmh ॥ 195.2।
1950031 உேபthய ம²ராmh ேஸா ऽத² ேராத⁴ மக³ேத⁴வர: ।
1950032அௌணீபி: ◌⁴ ைஸnhயshய thரேயாவிmhஶதிபி⁴rhvh’த: ॥ 195.3।
1950041 நிShkhரmhயாlhபபவாராெபௗ⁴ ராமஜநாrhத³ெநௗ ।
1950042 தா⁴ேத ஸமmh தshய ப³ெநௗ ப³ைஸநிைக: ॥ 195.4।
1950051 தேதா ப³லச kh’Shணச மதிmh சkhேர மஹாப³ல: ।
1950052ஆதா⁴நாmh ராநாமாதா³ேந iµநிஸthதமா: ॥ 195.5।
1950061அநnhதரmh சkhரஶாrhŋhேக³ெணௗ சாphயெயௗ ஶைர: ।
1950062ஆகாஶாதா³க³ெதௗ வீெரௗ ததா³ ெகௗேமாத³கீ க³தா³ ॥ 195.6।
1950071ஹலmh ச ப³லப⁴th³ரshய க³க³நாதா³க³மthகரmh ।
1950072 ப³லshயாபி⁴மதmh விphரா:ஸுநnhத³mh iµஶலmh ததா² ॥ 195.7।
1950081 தேதா th³ேத⁴ பராthய shவைஸnhயmh மக³தா⁴தி⁴பmh ।
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1950082 mh விவிஶrhவீராெபௗ⁴ ராமஜநாrhத³ெநௗ ॥ 195.8।
1950091ேத தshnhஸு³rhvh’thேத ஜராஸnhேத⁴ th³விேஜாthதமா: ।
1950092 வமாேந க³ேத தthர kh’Shே ேமேந ந தmh தmh ॥ 195.9।
1950101 நரphயாஜகா³மாத² ஜராஸnhேதா⁴ ப³லாnhவித: ।
1950102தச ராமkh’Shph◌⁴யாமபkh’thய th³விேஜாthதமா: ॥ 195.10।
1950111 த³ஶ சாShெடௗ ச ஸŋhkh³ராமாேநவமthயnhத³rhமத:³ ।
1950112 ய³பி⁴rhமாக³ேதா⁴ ராஜா சkhேர kh’Shணேராக³ைம: ॥ 195.11।
1950121ஸrhேவShேவவ ச th³ேத⁴ஷு ய³பி: ◌⁴ ஸ பராத: ।
1950122அபkhராnhேதா ஜராஸnhத: ◌⁴ shவlhபைஸnhையrhப³லாதி⁴க: ॥ 195.12।
1950131 தth³ப³லmh யாத³வாநாmh ைவ ரதmh யத³ேநகஶ: ।
1950132 தth ஸnhநிதி⁴மாஹாthmhயmh விShேரmhஶshய சkhண: ॥ 195.13।
1950141 மiνShயத⁴rhமஶீலshய லா ஸா ஜக³த: பேத: ।
1950142அshthராNhயேநகபாணி யத³ராதிஷு iµசதி ॥ 195.14।
1950151 மநைஸவ ஜக³thsh’Sh-ஸmhஹாரmh  கேராதி ய: ।
1950152 தshயாபபேண கியாiνth³யமவிshதர: ॥ 195.15।
1950161 ததா²பி ச மiνShயாmh த⁴rhமshதத³iνவrhதநmh ।
1950162rhவnhப³லவதா ஸnhதி⁴mh ைநrhth³த⁴mh கேராthயெஸௗ ॥ 195.16।
1950171ஸாம ேசாபphரதா³நmh ச ததா² ேப⁴த³mh ச த³rhஶயnh ।
1950172 கேராதி த³Nhட³பாதmh ச khவசிேத³வ பலாயநmh ॥ 195.17।
1950181 மiνShயேத³நாmh ேசShடாthேயவமiνவrhதேத ।
1950182லா ஜக³thபேதshதshய chச²nhத³த:ஸmhphரவrhதேத ॥ 195.18।
1960010 vhயாஸ உவாச
1960011 கா³rhkh³யmh ேகா³Shேட² th³விேஜா யால:ஷNhட⁴ இthkhதவாnhth³விஜா: ।
1960012 ய³நாmh ஸnhநிெதௗ⁴ ஸrhேவ ஜஹஸுrhயாத³வாshததா³ ॥ 196.1।
1960021 தத: ேகாபஸமாவிShேடா த³பத²ேமthய ஸ: ।
1960022ஸுதchச²mhshதபshேதேப ய³சkhரப⁴யாவஹmh ॥ 196.2।
1960031ஆராத⁴யnhமஹாேத³வmh ேஸா ऽயrhணமப⁴யth ।
1960032 த³ெதௗ³ வரmh ச Shேடா ऽெஸௗ வrhேஷ th³வாத³ஶேக ஹர: ॥ 196.3।
1960041ஸmhபா⁴வயாமாஸ ஸ தmh யவேநேஶா யநாthமஜmh ।
1960042 தth³ேயாthஸŋhக³மாchசாshய thேரா ऽ⁴த³ஸphரப: ◌⁴ ॥ 196.4।
1960051 தmh காலயவநmh நாம ராjhேய shேவ யவேநவர: ।
1960052அபி⁴chய வநmh யாேதா வjhராkh³ரக²ேநாரஸmh ॥ 196.5।
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1960061ஸ  வீrhயமேதா³nhமthத: ph’தி²vhயாmh ப³ேநா nh’பாnh ।
1960062 பphரchச² நாரத³சாshைம கத²யாமாஸ யாத³வாnh ॥ 196.6।
1960071 mhேலchச²ேகாஸஹshராmh ஸஹshைர: ேஸா ऽபி ஸmhvh’த: ।
1960072 க³ஜாவரத²ஸmhபnhைநசகார பரேமாth³யமmh ॥ 196.7।
1960081 phரயெயௗ சாதவchசி²nhைந: phரயாண:ஸ தி³ேந தி³ேந ।
1960082 யாத³வாnhphரதி ஸாமrhேஷா iµநேயா ம²ராmh mh ॥ 196.8।
1960091 kh’Shே ऽபி சிnhதயாமாஸ பிதmh யாத³வmh ப³லmh ।
1960092 யவேநந ஸமாேலாkhய மாக³த:◌⁴ ஸmhphரயாshயதி ॥ 196.9।
1960101 மாக³த⁴shய ப³லmh ணmh ஸ காலயவேநா ப³ ।
1960102ஹnhதா ததி³த³மாயாதmh ய³நாmh vhயஸநmh th³விதா⁴ ॥ 196.10।
1960111 தshமாth³³rhக³mh கShயா ய³நாமதி³rhஜயmh ।
1960112shthேயா ऽபி யthர th◌⁴ேய: கிmh நrhvh’Shணியாத³வா: ॥ 196.11।
1960121 மயி மthேத phரமthேத வா ஸுphேத phரவேத ऽபி வா ।
1960122 யாத³வாபி⁴ப⁴வmh ³Shடா மா rhவnhைவே ऽதி⁴கmh ॥ 196.12।
1960131இதி ஸசிnhthய ேகா³விnhேதா³ ேயாஜநாநி மேஹாத³தி⁴mh ।
1960132 யயாேச th³வாத³ஶ mh th³வாரகாmh தthர நிrhமேம ॥ 196.13।
1960141 மேஹாth³யாநாmh மஹாவphராmh தடா³க³ஶதேஶாபி⁴தாmh ।
1960142 phராகாரஶதஸmhபா³தா⁴nhth³ரshேயவாமராவதீmh ॥ 196.14।
1960151 ம²ராவாநmh ேலாகmh தthராநீய ஜநாrhத³ந: ।
1960152ஆஸnhேந காலயவேந ம²ராmh ச shவயmh யெயௗ ॥ 196.15।
1960161 ப³ராவாேத ைஸnhேய ம²ராயா நிராத: ◌⁴ ।
1960162 நிrhஜகா³ம ஸ ேகா³விnhேதா³ த³த³rhஶ யவநச தmh ॥ 196.16।
1960171ஸ jhஞாthவா வாஸுேத³வmh தmh பா³ஹுphரஹரே nh’ப: ।
1960172அiνயாேதா மஹாேயாகி³-ேசேதாபி: ◌⁴ phராphயேத ந ய: ॥ 196.17।
1960181 ேதநாiνயாத: kh’Shே ऽபி phரவிேவஶ மஹா³ஹாmh ।
1960182 யthர ேஶேத மஹாவீrhேயா iµnhேதா³ நேரவர: ॥ 196.18।
1960191 ேஸா ऽபி phரவிShேடா யவேநா th³’ShThவா ஶyhயாக³தmh நரmh ।
1960192 பாேத³ந தாட³யாமாஸ kh’Shணmh மthவா ஸ ³rhமதி: ॥ 196.19।
1960201 th³’Shடமாthரச ேதநாெஸௗ ஜjhவால யவேநா ऽkh³நிநா ।
1960202 தthkhேராத⁴ேஜந iµநேயா ப⁴sh⁴தச தthth ॥ 196.20।
1960211ஸ ேத³வாஸுேர th³ேத⁴ க³thவா thவா மஹாஸுராnh ।
1960212 நிth³ராrhத:ஸுமஹாகாலmh நிth³ராmh வvhேர வரmh ஸுராnh ॥ 196.21।
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1960221 phேராkhதச ேத³ைவ:ஸmhஸுphதmh யshthவாiµthதா²பயிShயதி ।
1960222 ேத³ஹேஜநாkh³நிநா ஸth³ய:ஸ  ப⁴shப⁴விShயதி ॥ 196.22।
1960231 ஏவmh த³kh³th◌⁴வா ஸ தmh பாபmh th³’ShThவா ச ம⁴ஸூத³நmh ।
1960232 கshthவthயாஹ ேஸா ऽphயாஹ ஜாேதா ऽஹmh ஶஶிந:ேல ॥ 196.23।
1960241 வஸுேத³வshய தநேயா ய³வmhஶஸiµth³ப⁴வ: ।
1960242iµnhேதா³ ऽபி தchch²thவா vh’th³த⁴கா³rhkh³யவச:shமரnh ॥ 196.24।
1960251ஸmhshmh’thய phரணிபthையநmh ஸrhவmh ஸrhேவவரmh ஹmh ।
1960252 phராஹ jhஞாேதா ப⁴வாnhவிShேரmhஶshthவmh பரேமவர: ॥ 196.25।
1960261 ரா கா³rhkh³ேயண கதி²தமShடாவிmhஶதிேம ேக³ ।
1960262 th³வாபராnhேத ஹேரrhஜnhம ய³வmhேஶ ப⁴விShயதி ॥ 196.26।
1960271ஸ thவmh phராphேதா ந ஸnhேத³ேஹா மrhthயாநாiµபகாரkh’th ।
1960272 ததா²ஸுமஹthேதேஜா நாலmh ேஸா⁴மஹmh தவ ॥ 196.27।
1960281 ததா²ஸுமஹாmhேபா⁴த³-th◌⁴வநிதீ⁴ரதரmh தத: ।
1960282 வாkhயmh ததி ேஹாவாச Shமthபாத³ஸுலாதmh ॥ 196.28।
1960291 ேத³வாஸுேர மஹாth³ேத⁴ ைத³thயாச ஸுமஹாப⁴டா: ।
1960292 ந ேஶshேத மஹthேதஜshதthேதேஜா ந ஸஹாmhயஹmh ॥ 196.29।
1960301ஸmhஸாரபதிதshையேகா ஜnhேதாshthவmh ஶரணmh பரmh।
1960302ஸmhphரத³ phரபnhநாrhதி-ஹrhதா ஹர மமாஶுப⁴mh ॥ 196.30।
1960311 thவmh பேயாநித⁴ய:ைஶலா:ஸதச வநாநி ச ।
1960312 ேமதி³நீ க³க³நmh வாராேபா ऽkh³நிshthவmh ததா² மாnh ॥ 196.31।
1960321 mhஸ: பரதரmh ஸrhவmh vhயாphய ஜnhம விகlhபவth ।
1960322 ஶph³தா³தி³நமஜரmh vh’th³தி⁴யவிவrhதmh ॥ 196.32।
1960331 thவthேதா ऽமராsh பிதேரா யக³nhத⁴rhவராஸா: ।
1960332th³தா⁴சாphஸரஸshthவthேதா மiνShயா: பஶவ: க²கா:³ ॥ 196.33।
1960341ஸsh’பா mh’கா:³ஸrhேவ thவthதைசவ மஹா: ।
1960342 யchச ⁴தmh ப⁴விShயth³வா கிசித³thர சராசேர ॥ 196.34।
1960351அrhதmh rhதமத²வா sh²லmh ஸூமதரmh ததா² ।
1960352 தthஸrhவmh thவmh ஜக³thகrhதrhநாshதி கிசிththவயா விநா ॥ 196.35।
1960361 மயா ஸmhஸாரசkhேர ऽshnhph◌⁴ரமதா ப⁴க³வnhஸதா³ ।
1960362 தாபthரயாபி⁴⁴ேதந ந phராphதா நிrhvh’தி: khவசிth ॥ 196.36।
1960371 :³கா²nhேயவ ஸுகா²நீதி mh’க³th’Shஜலாஶய: ।
1960372 மயா நாத² kh³’தாநி தாநி தாபாய ேம ऽப⁴வnh ॥ 196.37।
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1960381 ராjhயiµrhவீ ப³லmh ேகாேஶா thரபshததா²thமஜா: ।
1960382 பா⁴rhயா ph◌⁴’thயஜநா ேய ச ஶph³தா³th³யா விஷயா: phரேபா⁴ ॥ 196.38।
1960391ஸுக²³th³th◌⁴யா மயா ஸrhவmh kh³’தத³மvhயய ।
1960392 பேம ச ேத³ேவஶ தாபாthமகம⁴nhமம ॥ 196.39।
1960401 ேத³வேலாகக³திmh phராphேதா நாத² ேத³வக³ே ऽபி  ।
1960402 மthத:ஸாஹாyhயகாேமா ऽ⁴chசா²வதீ thர நிrhvh’தி: ॥ 196.40।
1960411 thவாமநாராth◌⁴ய ஜக³தாmh ஸrhேவஷாmh phரப⁴வாshபத³mh ।
1960412 ஶாவதீ phராphயேத ேகந பரேமவர நிrhvh’தி: ॥ 196.41।
1960421 thவnhமாயாட⁴மநேஸா ஜnhமmh’thஜராதி³காnh ।
1960422அவாphய பாபாnhபயnhதி phேரதராஜாநமnhதரா ॥ 196.42।
1960431 தத: பாஶஶைதrhப³th³தா⁴ நரேகShவதிதா³ணmh ।
1960432 phராphiνவnhதி மஹth³:³க²mh விவபத³mh தவ ॥ 196.43।
1960441அஹமthயnhதவிஷயீ ேமாதshதவ மாயயா ।
1960442 மமthவாகா³த⁴க³rhதாnhேத ph◌⁴ரமா பரேமவர ॥ 196.44।
1960451 ேஸா ऽஹmh thவாmh ஶரணமபாரஶTh³யmh ।
1960452ஸmhphராphத: பரமபத³mh யேதா ந கிசிth ।
1960453ஸmhஸாரரமபதாபதphதேசதா ।
1960454 நிrhவிNhேண பணததா⁴mhநி ஸாபி⁴லாஷ: ॥ 196.45।
1970010 vhயாஸ உவாச
1970011இthத²mh shதshததா³ ேதந iµnhேத³ந தீ⁴மதா ।
1970012 phராேஹஶ:ஸrhவ⁴தாநாமநாதி³நித⁴ேநா ஹ: ॥ 197.1।
1970020kh’Shண உவாச
1970021 யதா²பி⁴வாசி²தாmhlhேலாகாnhதி³vhயாnhக³chச² நேரவர ।
1970022அvhயாஹதபைரவrhேயா மthphரஸாேதா³பph³’mhத: ॥ 197.2।
1970031 ⁴khthவா தி³vhயாnhமஹாேபா⁴கா³nhப⁴விShய மஹாேல ।
1970032 ஜாதிshமேரா மthphரஸாதா³thதேதா ேமாமவாphshய ॥ 197.3।
1970040 vhயாஸ உவாச
1970041இthkhத: phரணிபthேயஶmh ஜக³தாமchதmh nh’ப: ।
1970042³ஹாiµகா²th³விநிShkhராnhேதா த³th³’ேஶ ேஸா ऽlhபகாnhநராnh ॥ 197.4।
1970051 தத: கக³mh jhஞாthவா phராphதmh தphmh தேதா nh’ப: ।
1970052 நரநாராயணshதா²நmh phரயெயௗ க³nhத⁴மாத³நmh ॥ 197.5।
1970061 kh’Shே ऽபி கா⁴தயிthவாiµபாேயந  தth³ப³லmh ।
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1970062 ஜkh³ராஹ ம²ராேமthய ஹshthயவshயnhத³ேநாjhjhவலmh ॥ 197.6।
1970071ஆநீய ேசாkh³ரேஸநாய th³வாரவthயாmh nhயேவத³யth ।
1970072 பராபி⁴ப⁴வநி:ஶŋhகmh ப³⁴வ ச யேதா:³லmh ॥ 197.7।
1970081 ப³லேத³ேவா ऽபி விphேரnhth³ரா: phரஶாnhதாகி²லவிkh³ரஹ: ।
1970082 jhஞாதித³rhஶநேஸாthகNhட:² phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh ॥ 197.8।
1970091 தேதா ேகா³பாச ேகா³phயச யதா²rhவமthரth ।
1970092 தைத²வாph◌⁴யவத³thphேரmh ப³ஹுமாநர:ஸரmh ॥ 197.9।
1970101ைகசாபி ஸmhபShவkhத: காmhசிthஸ பஷshவேஜ ।
1970102ஹாஸmh சkhேர ஸமmh ைகசிth³ேகா³பேகா³பீஜைநshததா² ॥ 197.10।
1970111 phயாNhயேநகாnhயவத³nhேகா³பாshதthர ஹலாத⁴mh ।
1970112 ேகா³phயச phேரமiµதி³தா: phேரா: ேஸrhShயமதா²பரா: ॥ 197.11।
1970121 ேகா³phய: பphரch²ரபரா நாக³ஜநவlhலப: ◌⁴ ।
1970122 கchசிதா³shேத ஸுக²mh kh’Shணசலthphேரமரஸால: ॥ 197.12।
1970131அshமchேசShேடாபஹஸநmh ந கchசிthரேயாதாmh ।
1970132 ெஸௗபா⁴kh³யமாநமதி⁴கmh கேராதி ணெஸௗ’த:³ ॥ 197.13।
1970141 கchசிthshமரதி ந: kh’Shே கீ³தாiνக³மநmh kh’தmh ।
1970142அphயெஸௗ மாதரmh th³ரShmh ஸkh’த³phயாக³Shயதி ॥ 197.14।
1970151அத²வா கிmh ததா³லாைப: khயnhதாமபரா: கதா:² ।
1970152 யத³shமாபி⁴rhவிநா ேதந விநாshமாகmh ப⁴விShயதி ॥ 197.15।
1970161 பிதா மாதா ததா² ph◌⁴ராதா ப⁴rhதா ப³nh⁴ஜநச க: ।
1970162 ந thயkhதshதthkh’ேத ऽshமாபி⁴ரkh’தjhஞshதேதா  ஸ: ॥ 197.16।
1970171 ததா²பி கchசிதா³thயஹாக³மநஸmhரயmh ।
1970172 கேராதி kh’Shே வkhதvhயmh ப⁴வதா வசநாmh’தmh ॥ 197.17।
1970181 தா³ேமாத³ேரா ऽெஸௗ ேகா³விnhத:³ ரshthஸkhதமாநஸ: ।
1970182அேபதphதிரshமாஸு ³rhத³rhஶ: phரதிபா⁴தி ந: ॥ 197.18।
1970190 vhயாஸ உவாச
1970191ஆமnhthத:ஸ kh’Shேணதி நrhதா³ேமாத³ேரதி ச ।
1970192 ஜஹஸு:ஸுshவரmh ேகா³phேயா ஹ kh’Shடேசதஸ: ॥ 197.19।
1970201ஸnhேத³ைஶ: ெஸௗmhயம⁴ைர: phேரமக³rhைப⁴ரக³rhவிைத: ।
1970202 ராேமவாதா ேகா³phய: kh’Shணshயாதிம⁴shவைர: ॥ 197.20।
1970211 ேகா³ைபச rhவவth³ராம: பஹாஸமேநாஹைர: ।
1970212 கதா²சகார phேரmh ச ஸஹ ைதrhvhரஜ⁴ஷு ॥ 197.21।
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1980010 vhயாஸ உவாச
1980011 வேந விஹரதshதshய ஸஹ ேகா³ைபrhமஹாthமந: ।
1980012 மாiνஷchச²th³மபshய ேஶஷshய த⁴ரணீph◌⁴’த: ॥ 198.1।
1980021 நிShபாதி³ேதாகாrhயshய காrhேயணவாவதாண: ।
1980022 உபேபா⁴கா³rhத²மthயrhத²mh வண: phராஹ வாணீmh ॥ 198.2।
1980030 வண உவாச
1980031அபீ⁴Shடாmh ஸrhவதா³யshய மதி³ேர thவmh மெஹௗஜஸ: ।
1980032அநnhதshேயாபேபா⁴கா³ய தshய க³chச²iµேத³ ஶுேப⁴ ॥ 198.3।
1980040 vhயாஸ உவாச
1980041இthkhதா வாணீ ேதந ஸnhநிதா⁴நமதா²கேராth ।
1980042 vh’nhதா³வநதேடாthபnhந-கத³mhப³தேகாடேர ॥ 198.4।
1980051 விசரnhப³லேத³ேவா ऽபி மதி³ராக³nhத⁴iµth³த⁴தmh ।
1980052ஆkh◌⁴ராய மதி³ராஹrhஷமவாபாத² ராதநmh ॥ 198.5।
1980061 தத: கத³mhபா³thஸஹஸா மth³யதா⁴ராmh ஸ லாŋhக³ ।
1980062 பதnhதீmh வீய iµநய: phரயெயௗ பரமாmh iµத³mh ॥ 198.6।
1980071 பெபௗ ச ேகா³பேகா³பீபி: ◌⁴ ஸமேவேதா iµதா³nhவித: ।
1980072 உபகீ³யமாேநா லதmh கீ³தவாth³யவிஶாரைத:³ ॥ 198.7।
1980081 ரமேதா ऽthயnhதக⁴rhமாmhப: ◌⁴-கணிகாெமௗkhதிேகாjhjhவல: ।
1980082ஆக³chச² யiµேந shநாchசா²thயாஹ விவல: ॥ 198.8।
1980091 தshய வாசmh நதீ³ஸா  மthேதாkhதாமவமnhய ைவ ।
1980092 நாஜகா³ம தத: khth³ேதா⁴ ஹலmh ஜkh³ராஹ லாŋhக³ ॥ 198.9।
1980101 kh³’thவா தாmh தேடைநவ சகrhஷ மத³விவல: ।
1980102 பாேப நாயா நாயா க³mhயதாchச²யாnhயத: ॥ 198.10।
1980111ஸா kh’Shடா ேதந ஸஹஸா மாrhக³mh ஸnhthயjhய நிmhநகா³ ।
1980112 யthராshேத ப³லேத³ேவா ऽெஸௗ phலாவயாமாஸ தth³வநmh ॥ 198.11।
1980121 ஶணீ தேதா²ேபthய thராஸவிவலேலாசநா ।
1980122 phரேத³thயph³ரவீth³ராமmh iµச மாmh iµஶலாத⁴ ॥ 198.12।
1980131 ேஸா ऽph³ரவீத³வஜாநா மம ெஶௗrhயப³லmh யதி³ ।
1980132 ேஸா ऽஹmh thவாmh ஹலபாேதந நயிShயா ஸஹshரதா⁴ ॥ 198.13।
1980140 vhயாஸ உவாச
1980141இthkhதயாதிஸnhthரshதshதயா நth³யா phரஸாதி³த: ।
1980142 ⁴பா⁴ேக³ phலாவிேத தthர iµேமாச யiµநாmh ப³ல: ॥ 198.14।
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1980151 தத:shநாதshய ைவ காnhதிராஜகா³ம மஹாவேந ।
1980152அவதmhேஸாthபலmh சா kh³’thைவகmh ச Nhட³லmh ॥ 198.15।
1980161 வணphரதாmh சாshைம மாலாமmhலாநபŋhகஜாmh ।
1980162ஸiµth³ராrhேஹ ததா² வshthேர நீேல லரயchச²த ॥ 198.16।
1980171 kh’தாவதmhஸ:ஸ ததா³ சாNhட³ல⁴த: ।
1980172 நீலாmhப³ரத⁴ர:shரkh³வீ ஶுஶுேப⁴ காnhதிஸmhத: ॥ 198.17।
1980181இthத²mh வி⁴ேதா ேரேம தthர ராமshததா³ vhரேஜ ।
1980182 மாஸth³வேயந யாதச ந:ஸ ம²ராmh mh ॥ 198.18।
1980191 ேரவதீmh ைசவ தநயாmh ைரவதshய மபேத: ।
1980192 உபேயேம ப³லshதshயாmh ஜjhஞாேத நிஶேடா²lhiµெகௗ ॥ 198.19।
1990010 vhயாஸ உவாச
1990011 பீ⁴Shமக:Nh³ேந ராஜா வித³rhப⁴விஷேய ऽப⁴வth ।
1990012 khணீ தshய ³தா kh ைசவ ஸுேதா th³விஜா: ॥ 199.1।
1990021 khணீmh சகேம kh’Shண:ஸா ச தmh சாஹாநீ ।
1990022 ந த³ெதௗ³ யாசேத ைசநாmh kh th³ேவேஷண சkhேண ॥ 199.2।
1990031 த³ெதௗ³ஸ ஶிஶுபாலாய ஜராஸnhத⁴phரேசாதி³த: ।
1990032 பீ⁴Shமேகா kh ஸாrhத⁴mh khணீiµவிkhரம: ॥ 199.3।
1990041 விவாஹாrhத²mh தத:ஸrhேவ ஜராஸnhத⁴iµகா² nh’பா: ।
1990042 பீ⁴Shமகshய ரmh ஜkh³iµ: ஶிஶுபாலச Nh³நmh ॥ 199.4।
1990051 kh’Shே ऽபி ப³லப⁴th³ராth³ையrhய³பி: ◌⁴ பவாத: ।
1990052 phரயெயௗ Nh³நmh th³ரShmh விவாஹmh ைசth³ய⁴பேத: ॥ 199.5।
1990061 ேவாபா⁴விநி விவாேஹ  தாmh கnhயாmh ’தவாnhஹ: ।
1990062 விபபா⁴வமாஸாth³ய ராமாth³ேயShேவவ ப³nh⁴ஷு ॥ 199.6।
1990071 ததச ெபௗNhTh³ரக:மாnhத³nhதவkhthேரா வி³ரத:² ।
1990072 ஶிஶுபாேலா ஜராஸnhத: ◌⁴ ஶாlhவாth³யாச மph◌⁴’த: ॥ 199.7।
1990081பிதாshேத ஹmh ஹnhmh சkhth³ேயாக³iµthதமmh ।
1990082 நிrhதாச ஸமாக³mhய ராமாth³ையrhய³ŋhக³ைவ: ॥ 199.8।
1990091Nh³நmh ந phரேவயா அஹthவா தி⁴ ேகஶவmh ।
1990092 kh’thவா phரதிjhஞாmh kh ச ஹnhmh kh’Shணமபி⁴th³த: ॥ 199.9।
1990101ஹthவா ப³லmh ஸ நாகா³வ-பthதிshயnhத³நஸŋhலmh ।
1990102 நிrhத: பாதிதேசாrhvhயாmh லையவ ஸ சkh ॥ 199.10।
1990111 நிrhthய khணmh ஸmhய³பேயேம ஸ khணீmh ।
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1990112 ராேஸந விதா⁴ேநந ஸmhphராphேதா ம⁴ஸூத³ந: ॥ 199.11।
1990121 தshயாmh ஜjhேஞ ச phரth³mhேநா மத³நாmhஶ:ஸ வீrhயவாnh ।
1990122 ஜஹார ஶmhப³ேரா யmh ைவ ேயா ஜகா⁴ந ச ஶmhப³ரmh ॥ 199.12।
2000010iµநய ஊ:
2000011 ஶmhப³ேரண ’ேதா வீர: phரth³mhந:ஸ கத²mh ந: ।
2000012 ஶmhப³ரச மஹாவீrhய: phரth³mhேநந கத²mh ஹத: ॥ 200.1।
2000020 vhயாஸ உவாச
2000021ஷShேட² ऽநி ஜாதமாthேர  phரth³mhநmh ஸூதிகாkh³’ஹாth ।
2000022 மைமஷ ஹnhேததி th³விஜா ’தவாnhகாலஶmhப³ர: ॥ 200.2।
2000031 நீthவா சிேப ைசைவநmh kh³ராேஹா ऽkh³ேர லவrhணேவ ।
2000032 கlhேலாலஜநிதாவrhேத ஸுேகா⁴ேர மகராலேய ॥ 200.3।
2000041 பதிதmh ைசவ தthைரேகா மthshேயா ஜkh³ராஹ பா³லகmh ।
2000042 ந மமார ச தshயாபி ஜட²ராநலதீ³பித: ॥ 200.4।
2000051 மthshயப³nhைத⁴ச மthshேயா ऽெஸௗ மthshையரnhைய:ஸஹ th³விஜா: ।
2000052 கா⁴திேதா ऽஸுரவrhயாய ஶmhப³ராய நிேவதி³த: ॥ 200.5।
2000061 தshய மாயாவதீ நாம பthநீ ஸrhவkh³’ேஹவ ।
2000062 காரயாமாஸ ஸூதா³நாமாதி⁴பthயமநிnhதி³தா ॥ 200.6।
2000071 தா³ேத மthshயஜட²ேர த³th³’ேஶ ஸாதிேஶாப⁴நmh ।
2000072மாரmh மnhமத²தேராrhத³kh³த⁴shய phரத²மாŋhரmh ॥ 200.7।
2000081 ேகா ऽயmh கத²மயmh மthshய-ஜட²ேர ஸiµபாக³த: ।
2000082இthேயவmh ெகௗகாவிShடாmh தாmh தnhவீmh phராஹ நாரத:³ ॥ 200.8।
2000090 நாரத³ உவாச
2000091அயmh ஸமshதஜக³தாmh sh’Shஸmhஹாரகா ।
2000092 ஶmhப³ேரண ’த: kh’Shண-தநய:ஸூதிகாkh³’ஹாth ॥ 200.9।
2000101phத:ஸiµth³ேர மthshேயந நிகீ³rhணshேத வஶmh க³த: ।
2000102 நரரthநத³mh ஸுph◌⁴ விரph³தா⁴ பபாலய ॥ 200.10।
2000110 vhயாஸ உவாச
2000111 நாரேத³ைநவiµkhதா ஸா பாலயாமாஸ தmh ஶிஶுmh ।
2000112 பா³lhயாேத³வாதிராேக³ண பாதிஶயேமாதா ॥ 200.11।
2000121ஸ யதா³ ெயௗவநாேபா⁴க³-⁴ேதா ऽ⁴th³th³விேஜாthதமா: ।
2000122ஸாபி⁴லாஷா ததா³ஸா  ப³⁴வ க³ஜகா³நீ ॥ 200.12।
2000131 மாயாவதீ த³ெதௗ³ சாshைம மாயா ஸrhவா மஹாthமேந ।
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2000132 phரth³mhநாயாthம⁴தாய தnhnhயshத’த³ேய ।
2000133 phரஸjhஜnhதீmh  தாமாஹ ஸ காrhShணி: கமலேலாசந: ॥ 200.13।
2000140 phரth³mhந உவாச
2000141 மாth’பா⁴வmh விஹாையவ கிமrhத²mh வrhதேஸ ऽnhயதா² ॥ 200.14।
2000150 vhயாஸ உவாச
2000151ஸா சாshைம கத²யாமாஸ ந thரshthவmh மேமதி ைவ ।
2000152 தநயmh thவாமயmh விShேrh’தவாnhகாலஶmhப³ர: ॥ 200.15।
2000161phத:ஸiµth³ேர மthshயshய ஸmhphராphேதா ஜட²ராnhமயா ।
2000162ஸா  ேராதி³தி ேத மாதா காnhதாth³யாphயதிவthஸலா ॥ 200.16।
2000170 vhயாஸ உவாச
2000171இthkhத: ஶmhப³ரmh th³ேத⁴ phரth³mhந:ஸ ஸமாவயth ।
2000172 khேராதா⁴kh’தமநா ேத⁴ ச மஹாப³ல: ॥ 200.17।
2000181ஹthவா ைஸnhயமேஶஷmh  தshய ைத³thயshய மாத⁴வி: ।
2000182ஸphத மாயா vhயதிkhரmhய மாயாmh ஸmhேஜ ऽShடmh ॥ 200.18।
2000191 தயா ஜகா⁴ந தmh ைத³thயmh மாயயா காலஶmhப³ரmh ।
2000192 உthபthய ச தயா ஸாrhத⁴மாஜகா³ம பி: ரmh ॥ 200.19।
2000201அnhத:ேர ச பதிதmh மாயாவthயா ஸமnhவிதmh ।
2000202 தmh th³’ShThவா ’Shடஸŋhகlhபா ப³⁴: kh’Shணேயாத: ।
2000203 khணீ சாph³ரவீthphேரmhஸkhதth³’Shரநிnhதி³தா ॥ 200.20।
2000210 khNhவாச
2000211 த⁴nhயாயா: க²lhவயmh thேரா வrhதேத நவெயௗவேந ।
2000212அshnhவய thேரா ேம phரth³mhேநா யதி³ வதி ॥ 200.21।
2000221ஸபா⁴kh³யா ஜநநீ வthஸ thவயா காபி வி⁴தா ।
2000222அத²வா யாth³’ஶ:shேநேஹா மம யாth³’kh³வச ேத ।
2000223ஹேரரபthயmh ஸுvhயkhதmh ப⁴வாnhவthஸ ப⁴விShயதி ॥ 200.22।
2000230 vhயாஸ உவாச
2000231 ஏதshnhநnhதேர phராphத:ஸஹ kh’Shேணந நாரத:³ ।
2000232அnhத:ரவராmh ேத³வீmh khணீmh phராஹ ஹrhத: ॥ 200.23।
2000240kh’Shண உவாச
2000241 ஏஷ ேத தநய:ஸுph◌⁴ ஹthவா ஶmhப³ரமாக³த: ।
2000242’ேதா ேயநாப⁴வthrhவmh thரshேத ஸூதிகாkh³’ஹாth ॥ 200.24।
2000251இயmh மாயாவதீ பா⁴rhயா தநயshயாshய ேத ஸதீ ।
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2000252 ஶmhப³ரshய ந பா⁴rhேயயmh யதாமthர காரணmh ॥ 200.25।
2000261 மnhமேத²  க³ேத நாஶmh த³th³ப⁴வபராய ।
2000262 ஶmhப³ரmh ேமாஹயாமாஸ மாயாேபண khணி ॥ 200.26।
2000271 விவாஹாth³பேபா⁴ேக³ஷு பmh மாயாமயmh ஶுப⁴mh ।
2000272 த³rhஶயாமாஸ ைத³thயshய தshேயயmh மதி³ேர ॥ 200.27।
2000281 காேமா ऽவதீrhண: thரshேத தshேயயmh த³யிதா ரதி: ।
2000282 விஶŋhகா நாthர கrhதvhயா shiνேஷயmh தவ ேஶாப⁴நா ॥ 200.28।
2000290 vhயாஸ உவாச
2000291 தேதா ஹrhஷஸமாவிShெடௗ khணீேகஶெவௗ ததா³ ।
2000292 நக³ ச ஸமshதா ஸா ஸா⁴ ஸாth◌⁴விthயபா⁴ஷத ॥ 200.29।
2000301 சிரmh நShேடந thேரண ஸŋhக³தாmh phேரய khணீmh ।
2000302அவாப விshமயmh ஸrhேவா th³வாரவthயாmh ஜநshததா³ ॥ 200.30।
2010010 vhயாஸ உவாச
2010011 சாேத³Shணmh ஸுேத³Shணmh ச சாேத³ஹmh ச ேஶாப⁴நmh ।
2010012ஸுேஷணmh சா³phதmh ச ப⁴th³ரசாmh ததா²பரmh ॥ 201.1।
2010021 சாவிnhத³mh ஸுசாmh ச சாmh ச ப³நாmh வரmh ।
2010022 khNhயஜநயththராnhகnhயாmh சாமதீmh ததா² ॥ 201.2।
2010031அnhயாச பா⁴rhயா: kh’Shணshய ப³⁴:ஸphத ேஶாப⁴நா: ।
2010032 காnhதீ³thரவிnhதா³ ச ஸthயா நாkh³நதீ ததா² ॥ 201.3।
2010041 ேத³வீ ஜாmhப³வதீ சாபி ஸதா³ Shடா  ேராணீ ।
2010042 மth³ரராஜஸுதா சாnhயா ஸுஶீலா ஶீலமNhட³லா ॥ 201.4।
2010051ஸாthராதீ ஸthயபா⁴மா லம சாஹாநீ ।
2010052 ேஷாட³ஶாthர ஸஹshராணி shthமnhயாநி சkhண: ॥ 201.5।
2010061 phரth³mhேநா ऽபி மஹாவீrhேயா khணshதநயாmh ஶுபா⁴mh ।
2010062shவயmhவரshதா²mh ஜkh³ராஹ ஸாபி தmh தநயmh ஹேர: ॥ 201.6।
2010071 தshயாமshயாப⁴வththேரா மஹாப³லபராkhரம: ।
2010072அநிth³ேதா⁴ ரேண th³ேதா⁴ வீrhேயாத³தி⁴ரnhத³ம: ॥ 201.7।
2010081 தshயாபி khண: ெபௗthmh வரயாமாஸ ேகஶவ: ।
2010082 ெதௗ³thராய த³ெதௗ³ kh shபrhத⁴யnhநபி ெஶௗ ॥ 201.8।
2010091 தshயா விவாேஹ ராமாth³யா யாத³வா ஹ ஸஹ ।
2010092 khே நக³ரmh ஜkh³iµrhநாmhநா ேபா⁴ஜகடmh th³விஜா: ॥ 201.9।
2010101 விவாேஹ தthர நிrhvh’thேத phராth³mhேந:ஸுமஹாthமந: ।
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2010102 கŋhக³ராஜphரiµகா² khணmh வாkhயமph³வnh ॥ 201.10।
2010110 கŋhகா³த³ய ஊ:
2010111அநjhேஞா ஹ th³ேத ததா²shய vhயஸநmh மஹth ।
2010112 தnhநயாேமா ப³லmh தshமாth³th³ேதைநவ மஹாth³ேத ॥ 201.11।
2010120 vhயாஸ உவாச
2010121 தேத²தி தாநாஹ nh’பாnhkh ப³லஸமnhவித: ।
2010122ஸபா⁴யாmh ஸஹ ராேமண சkhேர th³தmh ச ைவ ததா³ ॥ 201.12।
2010131ஸஹshரேமகmh நிShகாmh kh விேதா ப³ல: ।
2010132 th³விதீேய தி³வேஸ சாnhயthஸஹshரmh kh த: ॥ 201.13।
2010141 தேதா த³ஶ ஸஹshராணி நிShகாmh பணமாத³ேத³ ।
2010142 ப³லப⁴th³ரphரபnhநாநி kh th³தவிதா³mh வர: ॥ 201.14।
2010151 தேதா ஜஹாஸாத² ப³லmh கŋhகா³தி⁴பதிrhth³விஜா: ।
2010152 த³nhதாnhவித³rhஶயnhேடா⁴ kh சாஹ மேதா³th³த⁴த: ॥ 201.15।
2010160 khmhவாச
2010161அவிth³ேயா ऽயmh மஹாth³ேத ப³லப⁴th³ர: பராத: ।
2010162 mh’ைஷவாாவேலபthவாth³ேயா ऽயmh ேமேந ऽேகாவித³mh ॥ 201.16।
2010171 th³’ShThவா கŋhக³ராஜmh  phரகாஶத³ஶநாநநmh ।
2010172 khணmh சாபி ³rhவாkhயmh ேகாபmh சkhேர ஹலாத: ◌⁴ ॥ 201.17।
2010180 vhயாஸ உவாச
2010181 தத: ேகாபபதாthமா நிShகேகாmh ஹலாத: ◌⁴ ।
2010182 kh³லஹmh ஜkh³ராஹ kh ச ததshthவாநபாதயth ॥ 201.18।
2010191அஜயth³ப³லேத³ேவா ऽத² phராேஹாchைசshதmh தmh மயா ।
2010192 மேமதி kh phராேஹாchைசரேகாkhைதரலmh ப³லmh ॥ 201.19।
2010201 thவேயாkhேதா ऽயmh kh³லஹ:ஸthயmh ந மைமேஷா ऽiνேமாதி³த: ।
2010202 ஏவmh thவயா ேசth³விதmh ந மயா விதmh கத²mh ॥ 201.20।
2010211 தேதா ऽnhதே வா³chைச: phராஹ க³mhபீ⁴ரநாதி³நீ ।
2010212 ப³லேத³வshய தmh ேகாபmh வrhத⁴யnhதீ மஹாthமந: ॥ 201.21।
2010220ஆகாஶவா³வாச
2010221தmh  ப³லேத³ேவந kh பா⁴தmh mh’ஷா ।
2010222அiνkhthவா வசநmh கிசிthkh’தmh ப⁴வதி கrhம ॥ 201.22।
2010230 vhயாஸ உவாச
2010231 தேதா ப³ல:ஸiµthதா²ய khேராத⁴ஸmhரkhதேலாசந: ।
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2010232 ஜகா⁴நாShடாபேத³ைநவ khணmh ஸ மஹாப³ல: ॥ 201.23।
2010241 கŋhக³ராஜmh சாதா³ய விsh²ரnhதmh ப³லாth³ப³ல: ।
2010242 ப³ப⁴ஜ த³nhதாnhபிேதா ைய: phரகாஶmh ஜஹாஸ ஸ: ॥ 201.24।
2010251ஆkh’Shய ச மஹாshதmhப⁴mh ஜாதபமயmh ப³ல: ।
2010252 ஜகா⁴ந ேய தthபாshதாnh⁴ph◌⁴’த:பிேதா ப³ல: ॥ 201.25।
2010261 தேதா ஹாஹாkh’தmh ஸrhவmh பலாயநபரmh th³விஜா: ।
2010262 தth³ராஜமNhட³லmh ஸrhவmh ப³⁴வ பிேத ப³ேல ॥ 201.26।
2010271 ப³ேலந நிஹதmh thவா khணmh ம⁴ஸூத³ந: ।
2010272 ேநாவாச வசநmh கிசிth³khணீப³லேயாrhப⁴யாth ॥ 201.27।
2010281 தேதா ऽநிth³த⁴மாதா³ய kh’ேதாth³வாஹmh th³விேஜாthதமா: ।
2010282 th³வாரகாமாஜகா³மாத² ய³சkhரmh ஸேகஶவmh ॥ 201.28।
2020010 vhயாஸ உவாச
2020011 th³வாரவthயாmh தத: ெஶௗmh ஶkhரshth⁴வேநவர: ।
2020012ஆஜகா³மாத²iµநேயா மthைதராவதph’Shட²க:³ ॥ 202.1।
2020021 phரவிய th³வாரகாmh ேஸா ऽத²ஸேப ச ஹேரshததா³ ।
2020022 கத²யாமாஸ ைத³thயshய நரகshய விேசShதmh ॥ 202.2।
2020030இnhth³ர உவாச
2020031 thவயா நாேத²ந ேத³வாநாmh மiνShயthேவ ऽபி திShட²தா ।
2020032 phரஶமmh ஸrhவ:³கா²நி நீதாநி ம⁴ஸூத³ந ॥ 202.3।
2020041 தபshவிஜநராைய ேஸா ऽShேடா ேத⁴iνகshததா² ।
2020042 phரலmhபா³th³யாshததா² ேகஶீ ேத ஸrhேவ நிஹதாshthவயா ॥ 202.4।
2020051 கmhஸ:வலயாபீட:³ தநா பா³லகா⁴திநீ ।
2020052 நாஶmh நீதாshthவயா ஸrhேவ ேய ऽnhேய ஜக³³பth³ரவா: ॥ 202.5।
2020061 Shமth³ேதா³rhத³Nhட³ஸmh³th³தி⁴-பthராேத ஜக³ththரேய ।
2020062 யjhேஞ யjhஞஹவி: phராய th’phதிmh யாnhதி தி³ெவௗகஸ: ॥ 202.6।
2020071 ேஸா ऽஹmh ஸாmhphரதமாயாேதா யnhநிthதmh ஜநாrhத³ந ।
2020072 தchch²thவா தthphரதீகார-phரயthநmh கrhமrhஹ ॥ 202.7।
2020081 ெபௗ⁴ேமா ऽயmh நரேகா நாம phராkh³jhேயாதிஷேரவர: ।
2020082 கேராதி ஸrhவ⁴தாநாமபகா⁴தமnhத³ம ॥ 202.8।
2020091 ேத³வth³த⁴ஸுராதீ³நாmh nh’பாmh ச ஜநாrhத³ந ।
2020092ஹthவா  ேஸா ऽஸுர: கnhயா ேராத⁴ நிஜமnhதி³ேர ॥ 202.9।
2020101 ச²ththரmh யthஸலshராவி தjhஜஹார phரேசதஸ: ।
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2020102 மnhத³ரshய ததா² ஶ ◌்’ŋhக³mh ’தவாnhமணிபrhவதmh ॥ 202.10।
2020111அmh’தshராவிணீ தி³vhேய மாrhேம ऽmh’தNhட³ேல ।
2020112 ஜஹார ேஸா ऽஸுேரா ऽதி³thயா வாச²thையராவதmh th³விபmh ॥ 202.11।
2020121 ³rhநீதேமதth³ேகா³விnhத³ மயா தshய தேவாதி³தmh ।
2020122 யத³thர phரதிகrhதvhயmh தthshவயmh பmh’யதாmh ॥ 202.12।
2020130 vhயாஸ உவாச
2020131இதி thவா shதmh kh’thவா ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத: ।
2020132 kh³’thவா வாஸவmh ஹshேத ஸiµthதshெதௗ² வராஸநாth ॥ 202.13।
2020141ஸசிnhதிதiµபாய க³ட³mh க³க³ேநசரmh ।
2020142ஸthயபா⁴மாmh ஸமாேராphய யெயௗ phராkh³jhேயாதிஷmh ரmh ॥ 202.14।
2020151ஆையராவதmh நாக³mh ஶkhேரா ऽபி thத³ஶாலயmh ।
2020152 தேதா ஜகா³ம ஸுமநா: பயதாmh th³வாரெகௗகஸாmh ॥ 202.15।
2020161 phராkh³jhேயாதிஷரshயாshய ஸமnhதாchச²தேயாஜநmh ।
2020162ஆசிதmh ைப⁴ரைவ: பாைஶ: பரைஸnhயநிவாரேண ॥ 202.16।
2020171 தாmhசிchேச²த³ஹ: பாஶாnhphthவா சkhரmh ஸுத³rhஶநmh ।
2020172 தேதா iµர:ஸiµthதshெதௗ² தmh ஜகா⁴ந ச ேகஶவ: ॥ 202.17।
2020181iµேராsh தநயாnhஸphத ஸஹshராshதாmhshதேதா ஹ: ।
2020182 சkhரதா⁴ராkh³நிநிrhத³kh³தா⁴mhசகார ஶலபா⁴நிவ ॥ 202.18।
2020191ஹthவா iµரmh ஹயkh³வmh ததா² பசஜநmh th³விஜா: ।
2020192 phராkh³jhேயாதிஷரmh தீ⁴மாmhshthவராவாnhஸiµபாth³ரவth ॥ 202.19।
2020201 நரேகநாshய தthரா⁴nhமஹாைஸnhேயந ஸmhக:³ ।
2020202 kh’Shணshய யthர ேகா³விnhேதா³ ஜkh◌⁴ேந ைத³thயாnhஸஹshரஶ: ॥ 202.20।
2020211 ஶshthராshthரவrhஷmh iµசnhதmh ஸ ெபௗ⁴மmh நரகmh ப³ ।
2020212phthவா சkhரmh th³விதா⁴ சkhேர சkh ைத³ேதயசkhரஹா ॥ 202.21।
2020221ஹேத  நரேக ⁴rhkh³’thவாதி³திNhட³ேல ।
2020222 உபதshேத² ஜக³nhநாத²mh வாkhயmh ேசத³மதா²ph³ரவீth ॥ 202.22।
2020230 த⁴ரNhவாச
2020231 யதா³ஹiµth³th◌⁴’தா நாத² thவயா ஶூகரrhதிநா ।
2020232 thவthஸmhshபrhஶப⁴வ: thரshததா³யmh மyhயஜாயத ॥ 202.23।
2020241 ேஸா ऽயmh thவையவ த³thேதா ேம thவையவ விநிபாதித: ।
2020242 kh³’ஹாண Nhட³ேல ேசேம பாலயாshய ச ஸnhததிmh ॥ 202.24।
2020251 பா⁴ராவதரrhதா²ய மைமவ ப⁴க³வாநிமmh ।
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2020252அmhேஶந ேலாகமாயாத: phரஸாத³ஸுiµக² phரேபா⁴ ॥ 202.25।
2020261 thவmh கrhதா ச விகrhதா ச ஸmhஹrhதா phரப⁴ேவா ऽvhயய: ।
2020262 ஜக³thshவேபா யச thவmh shயேஸ ऽchத கிmh மயா ॥ 202.26।
2020271 vhயாபீ vhயாphய: khயா கrhதா காrhயmh ச ப⁴க³வாnhஸதா³ ।
2020272ஸrhவ⁴தாthம⁴தாthமா shயேஸ ऽchத கிmh மயா ॥ 202.27।
2020281 பரமாthமா thவமாthமா ச ⁴தாthமா சாvhயேயா ப⁴வாnh ।
2020282 யதா³ ததா³shதிrhநாshதி கிமrhத²mh ேத phரவrhததாmh ॥ 202.28।
2020291 phரத³ஸrhவ⁴தாthமnhநரேகந kh’தmh ச யth ।
2020292 தthmhயதாமேதா³ஷாய மthஸுத:ஸ நிபாதித: ॥ 202.29।
2020300 vhயாஸ உவாச
2020301 தேத²தி ேசாkhthவா த⁴ரணீmh ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந: ।
2020302 ரthநாநி நரகாவாஸாjhஜkh³ராஹ iµநிஸthதமா: ॥ 202.30।
2020311 கnhயாேர ஸ கnhயாநாmh ேஷாட³ஶாலவிkhரம: ।
2020312 ஶதாதி⁴காநி த³th³’ேஶ ஸஹshராணி th³விேஜாthதமா: ॥ 202.31।
2020321 சrhத³mhShThராnhக³ஜாmhேசாkh³ராnhஷThஸஹshராணி th³’Shடவாnh ।
2020322 காmhேபா³ஜாநாmh ததா²வாநாmh நிதாnhேயகவிmhஶதிmh ॥ 202.32।
2020331 கnhயாshதாச ததா² நாகா³mhshதாநவாnhth³வாரகாmh mh ।
2020332 phராபயாமாஸ ேகா³விnhத:³ஸth³ேயா நரககிŋhகைர: ॥ 202.33।
2020341 த³th³’ேஶ வாணmh ச²ththரmh தைத²வ மணிபrhவதmh ।
2020342ஆேராபயாமாஸ ஹrhக³ேட³ பதேக³வேர ॥ 202.34।
2020351ஆய ச shவயmh kh’Shண:ஸthயபா⁴மாஸஹாயவாnh ।
2020352அதி³thயா:Nhட³ேல தா³mh ஜகா³ம thத³ஶாலயmh ॥ 202.35।
2030010 vhயாஸ உவாச
2030011 க³ேடா³ வாணmh ச²ththரmh தைத²வ மணிபrhவதmh ।
2030012ஸபா⁴rhயmh ச ’ேகஶmh லையவ வஹnhயெயௗ ॥ 203.1।
2030021 தத: ஶŋhக²iµபாth◌⁴மாய shவrhக³th³வாரmh க³ேதா ஹ: ।
2030022 உபதsh²shதேதா ேத³வா:ஸாrhக⁴பாthரா ஜநாrhத³நmh ॥ 203.2।
2030031ஸ ேத³ைவரrhசித: kh’Shே ேத³வமாrhநிேவஶநmh ।
2030032தாph◌⁴ரஶிக²ராகாரmh phரவிய த³th³’ேஶ ऽதி³திmh ॥ 203.3।
2030041ஸ தாmh phரணmhய ஶkhேரண ஸத:Nhட³ேலாthதேம ।
2030042 த³ெதௗ³ நரகநாஶmh ச ஶஶmhஸாshைய ஜநாrhத³ந: ॥ 203.4।
2030051 தத: phதா ஜக³nhமாதா தா⁴தாரmh ஜக³தாmh ஹmh ।
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2030052 Shடாவாதி³திரvhயkh³ரmh kh’thவா தthphரவணmh மந: ॥ 203.5।
2030060அதி³திவாச
2030061 நமshேத Nhட³கா ப⁴khதாநாமப⁴யŋhகர ।
2030062ஸநாதநாthமnh⁴தாthமnhஸrhவாthமnh⁴தபா⁴வந ॥ 203.6।
2030071 phரேணதrhமநேஸா ³th³ேத⁴nhth³யாmh ³thமக ।
2030072ததீ³rhகா⁴தி³நி:ேஶஷ-கlhபநாபவrhத ॥ 203.7।
2030081 ஜnhமாதி³பி⁴ரஸmhshph’Shட-shவphநாதி³வாவrhத: ।
2030082ஸnhth◌⁴யா ராthரஹrh⁴rhக³க³நmh வாரmh³ ச ॥ 203.8।
2030091ஹுதாஶேநா மேநா ³th³தி⁴rh⁴தாதி³shthவmh ததா²chத ।
2030092sh’Shshதி²திவிநாஶாநாmh கrhதா கrhth’பதிrhப⁴வாnh ॥ 203.9।
2030101 ph³ரமவிShiΝஶிவாkh²யாபி⁴ராthமrhதிபி⁴வர: ।
2030102 மாயாபி⁴ேரதth³vhயாphதmh ேத ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 203.10।
2030111அநாthமnhயாthமவிjhஞாநmh ஸா ேத மாயா ஜநாrhத³ந ।
2030112அஹmh மேமதி பா⁴ேவா ऽthர யயா ஸiµபஜாயேத ॥ 203.11।
2030121ஸmhஸாரமth◌⁴ேய மாயாயாshதைவதnhநாத² ேசShதmh ।
2030122ைய:shவத⁴rhமபைரrhநாத² நைரராராதி⁴ேதா ப⁴வாnh ॥ 203.12।
2030131 ேத தரnhthயகி²லாேமதாmh மாயாமாthமவிiµkhதேய ।
2030132 ph³ரமாth³யா:ஸகலா ேத³வா மiνShயா: பஶவshததா² ॥ 203.13।
2030141 விShiΝமாயாமஹாவrhேத ேமாஹாnhத⁴தமஸாvh’தா: ।
2030142ஆராth◌⁴ய thவாமபீ⁴phஸnhேத காமாநாthமப⁴வேய ॥ 203.14।
2030151 பேத³ ேத ஷா ப³th³தா⁴ மாயயா ப⁴க³வmhshதவ ।
2030152 மயா thவmh thரகாnhயா ைவபயாய ச ॥ 203.15।
2030161ஆராதி⁴ேதா ந ேமாாய மாயாவிலதmh  தth ।
2030162 ெகௗபீநாchசா²த³நphராயா வாசா² கlhபth³மாத³பி ॥ 203.16।
2030171 ஜாயேத யத³Nhயாநாmh ேஸா ऽபராத: ◌⁴ shவேதா³ஷஜ: ।
2030172 தthphரதா³கி²லஜக³nh-மாயாேமாஹகராvhயய ॥ 203.17।
2030181அjhஞாநmh jhஞாநஸth³பா⁴வ ⁴த⁴ேதஶ நாஶய ।
2030182 நமshேத சkhரஹshதாய ஶாrhŋhக³ஹshதாய ேத நம: ॥ 203.18।
2030191 க³தா³ஹshதாய ேத விShே ஶŋhக²ஹshதாய ேத நம: ।
2030192 ஏதthபயா ேத பmh sh²லசிேநாபேஶாபி⁴தmh ।
2030193 ந ஜாநா பரmh யthேத phரத³ பரேமவர ॥ 203.19।
2030200 vhயாஸ உவாச
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2030201அதி³thையவmh shேதா விShiΝ: phரஹshயாஹ ஸுராரணிmh ॥ 203.20।
2030210kh’Shண உவாச
2030211 மாதா ேத³வி thவமshமாகmh phரத³ வரதா³ ப⁴வ ॥ 203.21।
2030220அதி³திவாச
2030221 ஏவமsh யேத²chசா² ேத thவமேஶஷஸுராஸுைர: ।
2030222அேஜய: ஷvhயாkh◌⁴ர மrhthயேலாேக ப⁴விShய ॥ 203.22।
2030230 vhயாஸ உவாச
2030231 தேதா ऽநnhதரேமவாshய ஶkhராணீஸதாmh தி³திmh ।
2030232ஸthயபா⁴மா phரணmhயாஹ phரேத³தி ந: ந: ॥ 203.23।
2030240அதி³திவாச
2030241 மthphரஸாதா³nhந ேத ஸுph◌⁴ ஜரா ைவphயேமவ ச ।
2030242 ப⁴விShயthயநவth³யாŋhகி³ஸrhவகாமா ப⁴விShய ॥ 203.24।
2030250 vhயாஸ உவாச
2030251அதி³thயா  kh’தாiνjhேஞா ேத³வராேஜா ஜநாrhத³நmh ।
2030252 யதா²வthஜயாமாஸ ப³ஹுமாநர:ஸரmh ॥ 203.25।
2030261 தேதா த³த³rhஶ kh’Shே ऽபி ஸthயபா⁴மாஸஹாயவாnh ।
2030262 ேத³ேவாth³யாநாநி ஸrhவாணி நnhத³நாதீ³நி ஸthதமா: ॥ 203.26।
2030271 த³த³rhஶ ச ஸுக³nhதா⁴Th◌⁴யmh மஜஜதா⁴ணmh ।
2030272ைஶthயாலாத³கரmh தி³vhயmh தாmhரபlhலவேஶாபி⁴தmh ॥ 203.27।
2030281 மth²யமாேந ऽmh’ேத ஜாதmh ஜாதபஸமphரப⁴mh ।
2030282 பாஜாதmh ஜக³nhநாத:² ேகஶவ: ேகஶிஸூத³ந: ।
2030283 தmh th³’ShThவா phராஹ ேகா³விnhத³mh ஸthயபா⁴மா th³விேஜாthதமா: ॥
203.28।
2030290ஸthயபா⁴ேமாவாச
2030291 கshமாnhந th³வாரகாேமஷ நீயேத kh’Shண பாத³ப: ।
2030292 யதி³ ேத தth³வச:ஸthயmh ஸthயாthயrhத²mh phேயதி ேம ॥ 203.29।
2030301 மth³kh³’ேஹ நிShடாrhதா²ய தத³யmh நீயதாmh த: ।
2030302 ந ேம ஜாmhப³வதீ தாth³’க³பீ⁴Shடா ந ச khணீ ॥ 203.30।
2030311ஸthேய யதா² thவthkhதmh thவயா kh’Shஸkh’thphயmh ।
2030312ஸthயmh தth³யதி³ ேகா³விnhத³ ேநாபசாரkh’தmh வச: ॥ 203.31।
2030321 தத³sh பாஜாேதா ऽயmh மம ேக³ஹவி⁴ஷணmh ।
2030322 பி³ph◌⁴ரதீ பாஜாதshய ேகஶபாேஶந மஜmh ।
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2030323ஸபthநீநாமஹmh மth◌⁴ேய ேஶாேப⁴யதி காமேய ॥ 203.32।
2030330 vhயாஸ உவாச
2030331இthkhத:ஸ phரஹshையநmh பாஜாதmh க³thமதி ।
2030332ஆேராபயாமாஸ ஹshதrhவநரண: ॥ 203.33।
2030340 வநபாலா ஊ:
2030341 ேபா:◌⁴ ஶசீ ேத³வராஜshய ம தthபkh³ரஹmh ।
2030342 பாஜாதmh ந ேகா³விnhத³ஹrhமrhஹ பாத³பmh ॥ 203.34।
2030351 ஶசீவி⁴ஷrhதா²ய ேத³ைவரmh’தமnhத²ேந ।
2030352 உthபாதி³ேதா ऽயmh ந ே kh³’thைவநmh க³Shய ॥ 203.35।
2030361 ெமௗTh◌⁴யாthphராrhத²யேஸ ே kh³’thைவநmh ச ேகா vhரேஜth ।
2030362அவயமshய ேத³ேவnhth³ேரா விkh’திmh kh’Shண யாshயதி ॥ 203.36।
2030371 வjhேராth³யதகரmh ஶkhரமiνயாshயnhதி சாமரா: ।
2030372 தத³லmh ஸகலrhேத³ைவrhவிkh³ரேஹண தவாchத ।
2030373 விபாகக யthகrhம ந தchச²mhஸnhதி பNh³தா: ॥ 203.37।
2030380 vhயாஸ உவாச
2030381இthkhேத ைதவாைசதாnhஸthயபா⁴மாதிேகாபிநீ ॥ 203.38।
2030390ஸthயபா⁴ேமாவாச
2030391 கா ஶசீ பாஜாதshய ேகா வா ஶkhர:ஸுராதி⁴ப: ।
2030392ஸாமாnhய:ஸrhவேலாகாநாmh யth³ேயேஷா ऽmh’தமnhத²ேந ॥ 203.39।
2030401ஸiµthபnhந: ரா கshமாேத³ேகா kh³’தி வாஸவ: ।
2030402 யதா²ஸுரா யதா² ேசnh³rhயதா²rhவநரண: ॥ 203.40।
2030411ஸாமாnhய:ஸrhவேலாகshய பாஜாதshததா² th³ம: ।
2030412 ப⁴rhth’பா³ஹுமஹாக³rhவாth³ணth³th◌⁴ேயநமேதா² ஶசீ ॥ 203.41।
2030421 தthகth²யதாmh th³தmh க³thவா ெபௗேலாmhயா வசநmh மம ।
2030422ஸthயபா⁴மா வத³thேயவmh ப⁴rhth’க³rhேவாth³த⁴தாரmh ॥ 203.42।
2030431 யதி³ thவmh த³யிதா ப⁴rhrhயதி³ தshய phயா ய ।
2030432 மth³ப⁴rhrhஹரேதா vh’mh தthகாரய நிவாரணmh ॥ 203.43।
2030441 ஜாநா ேத பதிmh ஶkhரmh ஜாநா thத³ேஶவரmh ।
2030442 பாஜாதmh ததா²phேயநmh மாiν ஹாரயா ேத ॥ 203.44।
2030450 vhயாஸ உவாச
2030451இthkhதா ரே க³thவா phேராchைச: phேராrhயேதா²தி³தmh ।
2030452 ஶசீ ேசாthஸாஹயாமாஸ thத³ஶாதி⁴பதிmh பதிmh ॥ 203.45।

748 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2030461 தத:ஸமshதேத³வாநாmh ைஸnhைய: பvh’ேதா ஹmh ।
2030462 phரvh’khத: பாஜாதாrhத²nhth³ேரா ேயாத⁴யிmh th³விஜா: ॥ 203.46।
2030471 தத: பக⁴நிshthmhஶ-க³தா³ஶூலத⁴ராதா: ◌⁴ ।
2030472 ப³⁴shthத³ஶா:ஸjhஜா: ஶkhேர வjhரகேர shதி²ேத ॥ 203.47।
2030481 தேதா நிய ேகா³விnhேதா³ நாக³ராேஜாப shதி²தmh ।
2030482 ஶkhரmh ேத³வபவாரmh th³தா⁴ய ஸiµபshதி²தmh ॥ 203.48।
2030491 சகார ஶŋhக²நிrhேகா⁴ஷmh தி³ஶ: ஶph³ேத³ந ரயnh ।
2030492iµேமாச ச ஶரvhராதmh ஸஹshராதஸmhதmh ॥ 203.49।
2030501 தேதா தி³ேஶா நப⁴ைசவ th³’ShThவா ஶரஶதாசிதmh ।
2030502iµiµshthத³ஶா:ஸrhேவ ஶshthராNhயshthராNhயேநகஶ: ॥ 203.50।
2030511 ஏைககமshthரmh ஶshthரmh ச ேத³ைவrhiµkhதmh ஸஹshரதா⁴ ।
2030512 சிchேச²த³லையேவேஶா ஜக³தாmh ம⁴ஸூத³ந: ॥ 203.51।
2030521 பாஶmh ஸலராஜshய ஸமாkh’Shேயாரகா³ஶந: ।
2030522 சசால க²Nhட³ஶ: kh’ththவா பா³லபnhநக³ேத³ஹவth ॥ 203.52।
2030531 யேமந phரதmh த³Nhட³mh க³தா³phரேபக²Nh³தmh ।
2030532 ph’தி²vhயாmh பாதயாமாஸ ப⁴க³வாnhேத³வகீஸுத: ॥ 203.53।
2030541 ஶிபி³காmh ச த⁴ேநஶshய சkhேரண திலேஶா வி:◌⁴ ।
2030542 சகார ெஶௗரrhேகnh³ th³’Shபாதஹெதௗஜெஸௗ ॥ 203.54।
2030551 நீேதா ऽkh³நி: ஶதேஶா பா³ணrhth³ராவிதா வஸேவா தி³ஶ: ।
2030552 சkhரவிchசி²nhநஶூலாkh³ரா th³ரா ⁴வி நிபாதிதா: ॥ 203.55।
2030561ஸாth◌⁴யா விேவ ச மேதா க³nhத⁴rhவாைசவ ஸாயைக: ।
2030562 ஶாrhŋhகி³ phேரதா:ஸrhேவ vhேயாmhநி ஶாlhமலவth ॥ 203.56।
2030571 க³ட³சாபி வkhthேரண பாph◌⁴யாmh ச நகா²ŋhைர: ।
2030572 ப⁴யnhநஹநth³ேத³வாnhதா³நவாmhச ஸதா³ க²க:³ ॥ 203.57।
2030581 தத: ஶரஸஹshேரண ேத³ேவnhth³ரம⁴ஸூத³ெநௗ ।
2030582 பரshபரmh வவrhஷாேத தா⁴ராபி⁴வ ேதாயெதௗ³ ॥ 203.58।
2030591 ஐராவேதந க³ேடா³ ேத⁴ தthர ஸŋhேல ।
2030592 ேத³ைவ:ஸேமைதrhேத⁴ ஶkhேரண ச ஜநாrhத³ந: ॥ 203.59।
2030601 சி²nhேநஷு ஶீrhயமாேணஷு ஶshthேரShவshthேரஷு ஸthவரmh ।
2030602 ஜkh³ராஹ வாஸேவா வjhரmh kh’Shணசkhரmh ஸுத³rhஶநmh ॥ 203.60।
2030611 தேதா ஹாஹாkh’தmh ஸrhவmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ।
2030612 வjhரசkhரத⁴ெரௗ th³’ShThவா ேத³வராஜஜநாrhத³ெநௗ ॥ 203.61।
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2030621phதmh வjhரமேத²nhth³ேரண ஜkh³ராஹ ப⁴க³வாnhஹ: ।
2030622 ந iµேமாச ததா³ சkhரmh திShட² திShேட²தி சாph³ரவீth ॥ 203.62।
2030631 phரநShடவjhரmh ேத³ேவnhth³ரmh க³ட³தவாஹநmh ।
2030632ஸthயபா⁴மாph³ரவீth³வாkhயmh பலாயநபராயணmh ॥ 203.63।
2030640ஸthயபா⁴ேமாவாச
2030641 thைரேலாkhேயவர ேநா khதmh ஶசீப⁴rh: பலாயநmh ।
2030642 பாஜாதshரகா³ேபா⁴கா³ththவாiµபshதா²shயேத ஶசீ ॥ 203.64।
2030651 கீth³’ஶmh ேத³வ ராjhயmh ேத பாஜாதshர³jhjhவலாmh ।
2030652அபயேதா யதா²rhவmh phரணயாph◌⁴யாக³தாmh ஶசீmh ॥ 203.65।
2030661அலmh ஶkhர phரயாேஸந ந vhடா³mh யாமrhஹ ।
2030662 நீயதாmh பாஜாேதா ऽயmh ேத³வா:ஸnh க³தvhயதா:² ॥ 203.66।
2030671 பதிக³rhவாவேலேபந ப³ஹுமாநர:ஸரmh ।
2030672 ந த³த³rhஶ kh³’ஹாயாதாiµபசாேரண மாmh ஶசீ ॥ 203.67।
2030681shththவாத³³சிthதாஹmh shவப⁴rh: லாக⁴நாபரா ।
2030682 தத: kh’தவதீ ஶkhர ப⁴வதா ஸஹ விkh³ரஹmh ॥ 203.68।
2030691 தத³லmh பாஜாேதந பரshேவந ’ேதந வா ।
2030692ேபண யஶஸா ைசவ ப⁴ேவthshth கா ந க³rhவிதா ॥ 203.69।
2030700 vhயாஸ உவாச
2030701இthkhேத ைவ நிவvh’ேத ேத³வராஜshதயா th³விஜா: ।
2030702 phராஹ ைசநாமலmh சNh³ஸகி² ேக²தா³திவிshதைர: ॥ 203.70।
2030711 ந சாபி ஸrhக³ஸmhஹார-shதி²திகrhதாகி²லshய ய: ।
2030712தshய ேதந ேம vhடா³ ஜாயேத விவபி ॥ 203.71।
2030721 யshஜக³thஸகலேமதத³நாதி³மth◌⁴ேய ।
2030722 யshமாth³யதச ந ப⁴விShயதி ஸrhவ⁴தாth ।
2030723 ேதேநாth³ப⁴வphரலயபாலநகாரேணந ।
2030724 vhடா³ கத²mh ப⁴வதி ேத³வி நிராkh’தshய ॥ 203.72।
2030731ஸகல⁴வநrhதிரlhபா ஸுஸூமா ।
2030732 விதி³தஸகலேவைத³rhjhஞாயேத யshய நாnhைய: ।
2030733 தமஜமkh’தஶmh ஶாவதmh shேவchச²ையநmh ।
2030734 ஜக³³பkh’திமாth³யmh ேகா விேஜmh ஸமrhத:² ॥ 203.73।
2040010 vhயாஸ உவாச
2040011ஸmhshேதா ப⁴க³வாநிthத²mh ேத³வராேஜந ேகஶவ: ।
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2040012 phரஹshய பா⁴வக³mhபீ⁴ரiµவாேசத³mh th³விேஜாthதமா: ॥ 204.1।
2040020ப⁴க³வாiνவாச
2040021 ேத³வராேஜா ப⁴வாநிnhth³ேரா வயmh மrhthயா ஜக³thபேத ।
2040022nhதvhயmh ப⁴வைதைவதத³பராத⁴kh’தmh மம ॥ 204.2।
2040031 பாஜாததசாயmh நீயதாiµசிதாshபத³mh ।
2040032 kh³’ேதா ऽயmh மயா ஶkhர ஸthயாவசநகாரth ॥ 204.3।
2040041 வjhரmh ேசத³mh kh³’ஹாண thவmh யShடvhயmh phரதmh thவயா ।
2040042 தைவைவதthphரஹரணmh ஶkhர ைவவிதா³ரணmh ॥ 204.4।
2040050 ஶkhர உவாச
2040051 விேமாஹய மாஶ மrhthேயா ऽஹதி கிmh வத³nh ।
2040052 ஜாநீமshthவாmh ப⁴க³வேதா ऽநnhதெஸௗkh²யவிேதா³ வயmh ॥ 204.5।
2040061 ேயா ऽ ேஸா ऽ ஜக³nhநாத² phரvh’thெதௗ நாத²ஸmhshதி²த: ।
2040062 ஜக³த: ஶlhயநிShகrhஷmh கேராShயஸுரஸூத³ந ॥ 204.6।
2040071 நீயதாmh பாஜாேதா ऽயmh kh’Shண th³வாரவதீmh mh ।
2040072 மrhthயேலாேக thவயா iµkhேத நாயmh ஸmhshதா²shயேத ⁴வி ॥ 204.7।
2040080 vhயாஸ உவாச
2040081 தேத²thkhthவா  ேத³ேவnhth³ரமாஜகா³ம ⁴வmh ஹ: ।
2040082 phரkhைத:th³த⁴க³nhத⁴rhைவ:shயமாநshthவத²rhபி: ◌⁴ ॥ 204.8।
2040091 ஜகா³ம kh’Shண:ஸஹஸா kh³’thவா பாத³ேபாthதமmh ।
2040092 தத: ஶŋhக²iµபாth◌⁴மாய th³வாரேகாப ஸmhshதி²த: ॥ 204.9।
2040101ஹrhஷiµthபாத³யாமாஸ th³வாரகாவாநாmh th³விஜா: ।
2040102அவதீrhயாத² க³டா³thஸthயபா⁴மாஸஹாயவாnh ॥ 204.10।
2040111 நிShேட shதா²பயாமாஸ பாஜாதmh மஹாதmh ।
2040112 யமph◌⁴ேயthய ஜந:ஸrhேவா ஜாதிmh shமரதி ெபௗrhவிகீmh ॥ 204.11।
2040121 வாshயேத யshய Shபாmh க³nhேத⁴ேநாrhவீ thேயாஜநmh ।
2040122 ததshேத யாத³வா:ஸrhேவ ேத³வக³nhதா⁴நமாiνஷாnh ॥ 204.12।
2040131 த³th³’ஶு: பாத³ேப தshnhrhவேதா iµக²த³rhஶநmh ।
2040132 கிŋhகைர:ஸiµபாநீதmh ஹshthயவாதி³ தேதா த⁴நmh ॥ 204.13।
2040141shthயச kh’Shே ஜkh³ராஹ நரகshய பkh³ரஹாth ।
2040142 தத: காேல ஶுேப⁴ phராphத உபேயேம ஜநாrhத³ந: ॥ 204.14।
2040151 தா: கnhயா நரகாவாஸாthஸrhவேதா யா:ஸமா’தா: ।
2040152 ஏகshnhேநவ ேகா³விnhத:³ காேலநாஸாmh th³விேஜாthதமா: ॥ 204.15।
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2040161 ஜkh³ராஹ விதி⁴வthபாணீnhph’த²kh³ேத³ேஹ shவத⁴rhமத: ।
2040162 ேஷாட³ஶ shthஸஹshராணி ஶதேமகmh ததா²தி⁴கmh ॥ 204.16।
2040171 தாவnhதி சkhேர பாணி ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ।
2040172 ஏைககஶச தா: கnhயா ேமநிேர ம⁴ஸூத³நmh ॥ 204.17।
2040181 மைமவ பாணிkh³ரஹணmh ேகா³விnhத:³ kh’தவாநிதி ।
2040182 நிஶாஸு ஜக³த:shரShடா தாஸாmh ேக³ேஹஷு ேகஶவ: ।
2040183 உவாஸ விphரா:ஸrhவாஸாmh விவபத⁴ேரா ஹ: ॥ 204.18।
2050010 vhயாஸ உவாச
2050011 phரth³mhநாth³யா ஹேர: thரா khNhயாmh கதி²தா th³விஜா: ।
2050012 பா⁴nhவாதி³காmhச ைவ thராnhஸthயபா⁴மா vhயஜாயத ॥ 205.1।
2050021 தீ³phதிமnhத: phரபாth³யா ேராNhயாshதநயா ஹேர: ।
2050022 ப³⁴rhஜாmhப³வthயாச ஸாmhபா³th³யா பா³ஹுஶாந: ॥ 205.2।
2050031 தநயா ப⁴th³ரவிnhதா³th³யா நாkh³நthயாmh மஹாப³லா: ।
2050032ஸŋhkh³ராமthphரதா⁴நாsh ைஶph³யாயாmh சாப⁴வnhஸுதா: ॥ 205.3।
2050041 vh’காth³யாsh ஸுதா மாth³ கா³thரவthphரiµகா²nhஸுதாnh ।
2050042அவாப லம thராnhகாnhth³யாச தாத³ய: ॥ 205.4।
2050051அnhயாஸாmh ைசவ பா⁴rhயாmh ஸiµthபnhநாநி சkhண: ।
2050052அShடாதாநி thராmh ஸஹshராணி ஶதmh ததா² ॥ 205.5।
2050061 phரth³mhந: phரiµக²shேதஷாmh khNhயாsh ஸுதshதத: ।
2050062 phரth³mhநாத³நிth³ேதா⁴ ऽ⁴th³வjhரshதshமாத³ஜாயத ॥ 205.6।
2050071அநிth³ேதா⁴ ரேண th³ேதா⁴ ப³ேல: ெபௗthmh மஹாப³ல: ।
2050072 பா³ணshய தநயாஷாiµபேயேம th³விேஜாthதமா: ॥ 205.7।
2050081 யthர th³த⁴ம⁴th³ேகா⁴ரmh ஹஶŋhகரேயாrhமஹth ।
2050082 சி²nhநmh ஸஹshரmh பா³ஹூநாmh யthர பா³ணshய சkh ॥ 205.8।
2050090iµநய ஊ:
2050091 கத²mh th³த⁴ம⁴th³ph³ரமnhiνஷாrhேத²ஹரkh’Shணேயா: ।
2050092 கத²mh யmh ச பா³ணshய பா³ஹூநாmh kh’தவாnhஹ: ॥ 205.9।
2050101 ஏதthஸrhவmh மஹாபா⁴க³ வkhமrhஹ ேநா ऽகி²லmh ।
2050102 மஹthெகௗஹலmh ஜாதmh ேராேமதாmh கதா²mh ஶுபா⁴mh ॥ 205.10।
2050110 vhயாஸ உவாச
2050111 உஷா பா³ணஸுதா விphரா: பாrhவதீmh ஶmh⁴நா ஸஹ ।
2050112 khட³nhதீiµபலேயாchைச:shph’ஹாmh சkhேர ததா³shவயmh ।
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2050113 தத:ஸகலசிthதjhஞா ெகௗ³ தாமாஹ பா⁴நீmh ॥ 205.11।
2050120 ெகௗ³rhவாச
2050121அலthயiνதாேபந ப⁴rhthரா thவமபி ரmhshயேஸ ॥ 205.12।
2050130 vhயாஸ உவாச
2050131இthkhதா ஸா ததா³ சkhேர கேத³தி மதிமாthமந: ।
2050132 ேகா வா ப⁴rhதா மேமthேயநாmh நரphயாஹ பாrhவதீ ॥ 205.13।
2050140 பாrhவthவாச
2050141ைவஶாேக² ஶுkhலth³வாத³யாmh shவphேந ேயா ऽபி⁴ப⁴வmh தவ ।
2050142 கShயதி ஸ ேத ப⁴rhதா ராஜth ப⁴விShயதி ॥ 205.14।
2050150 vhயாஸ உவாச
2050151 தshயாmh திெதௗ² மாnhshவphேந யதா² ேத³vhயா உதீ³த: ।
2050152 தைத²வாபி⁴ப⁴வmh சkhேர ராக³mh சkhேர ச தthர ஸா ।
2050153 தத: phர³th³தா⁴ ஷமபயnhதீ தiµthஸுகா ॥ 205.15।
2050160 உேஷாவாச
2050161 khவ க³ேதா ऽதி நிrhலjhஜா th³விஜாேசாkhதவதீ ஸகீ²mh ।
2050162 பா³ணshய மnhth mhபா⁴Nhட³சிthரேலகா²  தthஸுதா ॥ 205.16।
2050171 தshயா:ஸkh²யப⁴வthஸா ச phராஹ ேகா ऽயmh thவேயாchயேத ।
2050172 யதா³லjhஜாலா நாshய கத²யாமாஸ ஸா ஸகீ² ॥ 205.17।
2050181 ததா³ விவாஸமாநீய ஸrhவேமவாnhவேவத³யth ।
2050182 விதி³தாயாmh  தாமாஹ நஷா யேதா²தி³தmh ।
2050183 ேத³vhயா தைத²வ தthphராphெதௗ ேயா ऽph◌⁴பாய:Shவ தmh ॥ 205.18।
2050190 vhயாஸ உவாச
2050191 தத: பேட ஸுராnhைத³thயாnhக³nhத⁴rhவாmhச phரதா⁴நத: ।
2050192 மiνShயாmhசாபி⁴kh²யாெஸௗ சிthரேலகா²phயத³rhஶயth ॥ 205.19।
2050201அபாshய ஸா  க³nhத⁴rhவாmhshதேதா²ரக³ஸுராஸுராnh ।
2050202மiνShேயஷு த³ெதௗ³th³’Shmh ேதShவphயnhத⁴கvh’Shணிஷு॥ 205.20।
2050211 kh’Shணராெமௗ விேலாkhயாthஸுph◌⁴rhலjhஜாயேத ।
2050212 phரth³mhநத³rhஶேந vhடா³-th³’Shmh நிnhேய தேதா th³விஜா: ॥ 205.21।
2050221 th³’ShThவாநிth³த⁴mh ச தேதா லjhஜா khவாபி நிராkh’தா ।
2050222 ேஸா ऽயmh ேஸா ऽயmh மேமthkhேத தயா ஸா ேயாக³கா³நீ ।
2050223 யெயௗ th³வாரவதீஷாmh ஸமாவாshய தத:ஸகீ² ॥ 205.22।
2060010 vhயாஸ உவாச
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2060011 பா³ே ऽபி phரணிபthயாkh³ேர ததசாஹ thேலாசநmh ॥ 206.1।
2060020 பா³ண உவாச
2060021 ேத³வ பா³ஹுஸஹshேரண நிrhவிNhே ऽஹmh விநாஹவmh ।
2060022 கchசிnhமைமஷாmh பா³ஹூநாmh ஸாப²lhயகரே ரண: ।
2060023 ப⁴விShயதி விநா th³த⁴mh பா⁴ராய மம கிmh ⁴ைஜ: ॥ 206.2।
2060030 ஶŋhகர உவாச
2060031 மரth◌⁴வஜப⁴ŋhக³shேத யதா³ பா³ண ப⁴விShயதி ।
2060032 பிஶிதாஶிஜநாநnhத³mh phராphshய thவmh ததா³ ரணmh ॥ 206.3।
2060040 vhயாஸ உவாச
2060041 தத: phரணmhய iµதி³த: ஶmh⁴மph◌⁴யாக³ேதா kh³’ஹாth ।
2060042 ப⁴kh³நmh th◌⁴வஜமதா²ேலாkhய ’Shேடா ஹrhஷmh பரmh யெயௗ ॥ 206.4।
2060051 ஏதshnhேநவ காேல  ேயாக³விth³யாப³ேலந தmh ।
2060052அநிth³த⁴மதா²நிnhேய சிthரேலகா² வரா ஸகீ² ॥ 206.5।
2060061 கnhயாnhத:ரமth◌⁴ேய தmh ரமமாணmh ஸேஹாஷயா ।
2060062 விjhஞாய ரே க³thவா ஶஶmhஸுrhைத³thய⁴பேத: ॥ 206.6।
2060071 vhயாதி³Shடmh கிŋhகராmh  ைஸnhயmh ேதந மஹாthமநா ।
2060072 ஜகா⁴ந பக⁴mh ெலௗஹமாதா³ய பரவீரஹா ॥ 206.7।
2060081ஹேதஷு ேதஷு பா³ே ऽபி ரத²shத²shதth³வேதா⁴th³யத: ।
2060082 th◌⁴யமாேநா யதா²ஶkhதி யதா³ வீேரண நிrhத: ॥ 206.8।
2060091 மாயயா ேத⁴ ேதந ஸ ததா³ மnhthரேசாதி³த: ।
2060092 ததச பnhநகா³shthேரண ப³ப³nhத⁴ ய³நnhத³நmh ॥ 206.9।
2060101 th³வாரவthயாmh khவ யாேதா ऽஸாவநிth³ேத⁴தி ஜlhபதாmh ।
2060102 ய³நாமாசசே தmh ப³th³த⁴mh பா³ேணந நாரத:³ ॥ 206.10।
2060111 தmh ேஶாணிதேர thவா நீதmh விth³யாவித³kh³த⁴யா ।
2060112 ேயாதா phரthயயmh ஜkh³iµrhயாத³வா நாம ைவதி ॥ 206.11।
2060121 தேதா க³ட³மாய shmh’தமாthராக³தmh ஹ: ।
2060122 ப³லphரth³mhநஸேதா பா³ணshய phரயெயௗ ரmh ॥ 206.12।
2060131 phரேவேஶ phரமைத²rhth³த⁴மாnhமஹாப³ல: ।
2060132 யெயௗ பா³ணராph◌⁴யாஶmh நீthவா தாnhஸŋhயmh ஹ: ॥ 206.13।
2060141 ததshthபாத³shthஶிரா jhவேரா மாேஹவேரா மஹாnh ।
2060142 பா³ணராrhத²மthயrhத²mh ேத⁴ ஶாrhŋhக³த⁴nhவநா ॥ 206.14।
2060151 தth³ப⁴shமshபrhஶஸmh⁴த-தாபmh kh’Shŋhக³ஸŋhக³மாth ।
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2060152அவாப ப³லேத³ேவா ऽபி ஸமmh ஸmhேதண: ॥ 206.15।
2060161 தத:ஸmhth◌⁴யமாநsh ஸஹ ேத³ேவந ஶாrhŋhகி³ ।
2060162ைவShணேவந jhவேரஶு kh’Shணேத³ஹாnhநிராkh’த: ॥ 206.16।
2060171 நாராயண⁴ஜாகா⁴த-பபீட³நவிவலmh ।
2060172 தmh வீய mhயதாமshேயthயாஹ ேத³வ: பிதாமஹ: ॥ 206.17।
2060181 ததச ாnhதேமேவதி phேராchய தmh ைவShணவmh jhவரmh ।
2060182ஆthமnhேயவ லயmh நிnhேய ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ॥ 206.18।
2060191 மம thவயா ஸமmh th³த⁴mh ேய shமShயnhதி மாநவா: ।
2060192 விjhவராshேத ப⁴விShயnhதீthkhthவா ைசநmh யெயௗ ஹ: ॥ 206.19।
2060201 தேதா ऽkh³நீnhப⁴க³வாnhபச thவா நீthவா யmh ததா² ।
2060202 தா³நவாநாmh ப³லmh விShiΝrhணயாமாஸ லயா ॥ 206.20।
2060211 தத:ஸமshதைஸnhேயந ைத³ேதயாநாmh ப³ேல:ஸுத: ।
2060212 ேத⁴ ஶŋhகரைசவ காrhthதிேகயச ெஶௗ ॥ 206.21।
2060221ஹஶŋhகரேயாrhth³த⁴மதீவாthஸுதா³ணmh ।
2060222 ு: ◌⁴ ஸகலா ேலாகா: ஶshthராshthைரrhப³ஹுதா⁴rhதி³தா: ॥ 206.22।
2060231 phரலேயா ऽயமேஶஷshய ஜக³ேதா நமாக³த: ।
2060232 ேமநிேர thத³ஶா யthர வrhதமாேந மஹாஹேவ ॥ 206.23।
2060241 jh’mhப⁴shthேரண ேகா³விnhேதா³ jh’mhப⁴யாமாஸ ஶŋhகரmh ।
2060242 தத: phரேணஶுrhைத³ேதயா: phரமதா²ச ஸமnhதத: ॥ 206.24।
2060251 jh’mhபா⁴பி⁴⁴தச ஹேரா ரேதா²பshத²iµபாவிஶth ।
2060252 ந ஶஶாக ததா³ ேயாth³⁴mh kh’ShேணநாkhShடகrhம ॥ 206.25।
2060261 க³ட³தபா³ஹுச phரth³mhநாshthேரண பீ³த: ।
2060262 kh’Shணஹுŋhகாரநிrh⁴த-ஶkhதிசாபயெயௗ ³ஹ: ॥ 206.26।
2060271 jh’mhபி⁴ேத ஶŋhகேர நShேட ைத³thயைஸnhேய ³ேஹ ேத ।
2060272 நீேத phரமத²ைஸnhேய ச ஸŋhயmh ஶாrhŋhக³த⁴nhவநா ॥ 206.27।
2060281 நnhதீ³ஶஸŋhkh³’தாவமதி⁴ேடா⁴ மஹாரத²mh ।
2060282 பா³ணshதthராயெயௗ ேயாth³⁴mh kh’ShணகாrhShணிப³ல:ஸஹ॥ 206.28।
2060291 ப³லப⁴th³ேரா மஹாவீrhேயா பா³ணைஸnhயமேநகதா⁴ ।
2060292 விvhயாத⁴ பா³ண: phரth³mhேநா த⁴rhமதசாபலாயத: ॥ 206.29।
2060301ஆkh’Shய லாŋhக³லாkh³ேரண iµஶேலந ச ேபாதி²தmh ।
2060302 ப³லmh ப³ேலந த³th³’ேஶ பா³ே பா³ணச சkhண: ॥ 206.30।
2060311 தத: kh’Shணshய பா³ேணந th³த⁴மாthஸமாஸத: ।
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2060312 பரshபரmh  ஸnhதீ³phதாnhகாயthராணவிேப⁴தி³ந: ॥ 206.31।
2060321 kh’Shணசிchேச²த³ பா³mhshதாnhபா³ேணந phரதாஶைர: ।
2060322 பி³ேப⁴த³ ேகஶவmh பா³ே பா³ணmh விvhயாத⁴ சkhரth◌⁴’kh ॥ 206.32।
2060331iµiµசாேத ததா²shthராணி பா³ணkh’Shெணௗ கீ³ஷயா ।
2060332 பரshபரதிபெரௗ பகா⁴mhச தேதா th³விஜா: ॥ 206.33।
2060341 சி²th³யமாேநShவேஶேஷஷு ஶshthேரShவshthேர ச த³தி ।
2060342 phராrhேயண ஹrhபா³ணmh ஹnhmh சkhேர தேதா மந: ॥ 206.34।
2060351 தேதா ऽrhகஶதஸmh⁴த-ேதஜஸா ஸth³’ஶth³தி ।
2060352 ஜkh³ராஹ ைத³thயசkhராrhஹசkhரmh ஸுத³rhஶநmh ॥ 206.35।
2060361iµசேதா பா³ணநாஶாய தchசkhரmh ம⁴விth³விஷ: ।
2060362 நkh³நா ைத³ேதயவிth³யா⁴thேகாட ரேதா ஹேர: ॥ 206.36।
2060371 தாமkh³ரேதா ஹrhth³’ShThவா தா:ஸுத³rhஶநmh ।
2060372iµேமாச பா³ணiµth³தி³ய ேச²thmh பா³ஹுவநmh ேபா: ॥ 206.37।
2060381 khரேமshய  பா³ஹூநாmh பா³ணshயாchதேசாதி³தmh ।
2060382 ேச²த³mh சkhேர ऽஸுரshயாஶு ஶshthராshthரேபth³th³தmh ॥ 206.38।
2060391 சி²nhேந பா³ஹுவேந தth கரshத²mh ம⁴ஸூத³ந: ।
2060392iµiµுrhபா³ணநாஶாய விjhஞாதshthரth³விஷா ॥ 206.39।
2060401ஸ உthபthயாஹ ேகா³விnhத³mh ஸாமrhவiµமாபதி: ।
2060402 விேலாkhய பா³ணmh ேதா³rhத³Nhட³-chேச²தா³sh’khshராவவrhணmh ॥
206.40।
2060410 th³ர உவாச
2060411 kh’Shண kh’Shண ஜக³nhநாத² ஜாேந thவாmh ேஷாthதமmh ।
2060412 பேரஶmh பரமாthமாநமநாதி³நித⁴நmh பரmh ॥ 206.41।
2060421 ேத³வதிrhயŋhமiνShேயஷு ஶரkh³ரஹthகா ।
2060422ேலயmh தவ ேசShடா  ைத³thயாநாmh வத⁴ல ॥ 206.42।
2060431 தthphரதா³ப⁴யmh த³thதmh பா³ணshயாshய மயா phரேபா⁴ ।
2060432 தththவயா நாnh’தmh காrhயmh யnhமயா vhயா’தmh வச: ॥ 206.43।
2060441அshமthஸmhரயvh’th³ேதா⁴ ऽயmh நாபராத⁴shதவாvhயய ।
2060442 மயா த³thதவேரா ைத³thயshததshthவாmh மயாmhயஹmh ॥ 206.44।
2060450 vhயாஸ உவாச
2060451இthkhத: phராஹ ேகா³விnhத:³ ஶூலபாணிiµமாபதிmh ।
2060452 phரஸnhநவத³ேநா ⁴thவா க³தாமrhேஷா ऽஸுரmh phரதி ॥ 206.45।
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2060460ப⁴க³வாiνவாச
2060461 Shமth³த³thதவேரா பா³ே வதாேத³ஷ ஶŋhகர ।
2060462 thவth³வாkhயெகௗ³ரவாேத³தnhமயா சkhரmh நிவrhதிதmh ॥ 206.46।
2060471 thவயா யத³ப⁴யmh த³thதmh தth³த³thதமப⁴யmh மயா ।
2060472 மthேதா ऽவிபி⁴nhநமாthமாநmh th³ரShமrhஹ ஶŋhகர ॥ 206.47।
2060481 ேயா ऽஹmh ஸ thவmh ஜக³chேசத³mh ஸேத³வாஸுரமாiνஷmh ।
2060482அவிth³யாேமாதாthமாந: ஷா பி⁴nhநத³rhஶிந: ॥ 206.48।
2060490 vhயாஸ உவாச
2060491இthkhthவா phரயெயௗ kh’Shண: phராth³mhநிrhயthர திShட²தி ।
2060492 தth³ப³nhத⁴ப²ணிேநா ேநஶுrhக³டா³நிலேஶாதா: ॥ 206.49।
2060501 தேதா ऽநிth³த⁴மாேராphய ஸபthநீகmh க³thமதி ।
2060502ஆஜkh³iµrhth³வாரகாmh ராம-காrhShணிதா³ேமாத³ரா: mh ॥ 206.50।
2070010iµநய ஊ:
2070011 சkhேர கrhம மஹchெசௗ²rhபி³ph◌⁴ரth³ேயா மாiνmh தiνmh ।
2070012கா³ய ஶkhரmh ஶrhவmh ச ஸrhவேத³வாmhச லயா ॥ 207.1।
2070021 யchசாnhயத³கேராthகrhம தி³vhயேசShடாவிகா⁴தkh’th ।
2070022 கth²யதாmh தnhiµநிேரShட² பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 207.2।
2070030 vhயாஸ உவாச
2070031 க³த³ேதா ேம iµநிேரShடா:² யதாத³மாத³ராth ।
2070032 நராவதாேர kh’Shேணந த³kh³தா⁴ வாராண யதா² ॥ 207.3।
2070041 ெபௗNhTh³ரேகா வாஸுேத³வச வாஸுேத³ேவா ऽப⁴வth³⁴வி ।
2070042அவதீrhணshthவthkhேதா ஜைநரjhஞாநேமாைத: ॥ 207.4।
2070051ஸ ேமேந வாஸுேத³ேவா ऽஹமவதீrhே மதேல ।
2070052 நShடshmh’திshதத:ஸrhவmh விShiΝசிநமசீகரth ।
2070053³தmh ச phேரஷயாமாஸ ஸ kh’Shய th³விேஜாthதமா: ॥ 207.5।
2070060³த உவாச
2070061 thயkhthவா சkhராதி³கmh சிநmh மதீ³யmh நாம மாthமந: ।
2070062 வாஸுேத³வாthமகmh ட⁴ iµkhthவா ஸrhவமேஶஷத: ॥ 207.6।
2070071ஆthமேநா விதாrhத²mh ச ததா² ேம phரணதிmh vhரஜ ॥ 207.7।
2070080 vhயாஸ உவாச
2070081இthkhத:ஸ phரஹshையவ ³தmh phராஹ ஜநாrhத³ந: ॥ 207.8।
2070090ப⁴க³வாiνவாச
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2070091 நிஜசிநமஹmh சkhரmh ஸiµthshரேய thவயீதி ைவ ।
2070092 வாchயச ெபௗNhTh³ரேகா க³thவா thவயா ³த வேசா மம ॥ 207.9।
2070101 jhஞாதshthவth³வாkhயஸth³பா⁴ேவா யthகாrhயmh தth³விதீ⁴யதாmh ।
2070102 kh³’தசிந ஏவாஹமாக³Shயா ேத ரmh ॥ 207.10।
2070111 உthshரயா ச ேத சkhரmh நிஜசிநமஸmhஶயmh ।
2070112ஆjhஞாrhவmh ச யதி³த³மாக³chேச²தி thவேயாதி³தmh ॥ 207.11।
2070121ஸmhபாத³யிShேய வshph◌⁴யmh தத³phேயேஷா ऽவிலmhபி³தmh ।
2070122 ஶரணmh ேத ஸமph◌⁴ேயthய கrhதாsh nh’பேத ததா² ।
2070123 யதா² thவthேதா ப⁴யmh ⁴ேயா ைநவ கிசிth³ப⁴விShயதி ॥ 207.12।
2070130 vhயாஸ உவாச
2070131இthkhேத ऽபக³ேத ³ேத ஸmhshmh’thயாph◌⁴யாக³தmh ஹ: ।
2070132 க³thமnhதmh ஸமாய thவதmh தthரmh யெயௗ ॥ 207.13।
2070141 தshயாபி ேகஶேவாth³ேயாக³mh thவா காஶிபதிshததா³ ।
2070142ஸrhவைஸnhயபவார-பாrhShணிkh³ராஹiµபாயெயௗ ॥ 207.14।
2070151 தேதா ப³ேலந மஹதா காஶிராஜப³ேலந ச ।
2070152 ெபௗNhTh³ரேகா வாஸுேத³ேவா ऽெஸௗ ேகஶவாபி⁴iµக²mh யெயௗ॥ 207.15।
2070161 தmh த³த³rhஶ ஹrh³ரா³தா³ரshயnhத³ேந shதி²தmh ।
2070162 சkhரஶŋhக²க³தா³பாணிmh பாணிநா விth◌⁴’தாmh³ஜmh ॥ 207.16।
2070171shரkh³த⁴ரmh th◌⁴’தஶாrhŋhக³mh ச ஸுபrhணரசநாth◌⁴வஜmh ।
2070172 வshத²லkh’தmh சாshய வthஸmh த³th³’ேஶ ஹ: ॥ 207.17।
2070181 கிடNhட³லத⁴ரmh பீதவாஸ:ஸமnhவிதmh ।
2070182 th³’ShThவா தmh பா⁴வக³mhபீ⁴ரmh ஜஹாஸ ம⁴ஸூத³ந: ॥ 207.18।
2070191 ேத⁴ ச ப³ேலநாshய ஹshthயவப³நா th³விஜா: ।
2070192 நிshthmhஶrhShக³தா³ஶூல-ஶkhதிகாrhiµகஶாநா ॥ 207.19।
2070201ேணந ஶாrhŋhக³நிrhiµkhைத: ஶைரரkh³நிவிதா³ரண: ।
2070202 க³தா³சkhராதிபாைதச ஸூத³யாமாஸ தth³ப³லmh ॥ 207.20।
2070211 காஶிராஜப³லmh ைசவ யmh நீthவா ஜநாrhத³ந: ।
2070212 உவாச ெபௗNhTh³ரகmh ட⁴மாthமசிேநாபலணmh ॥ 207.21।
2070220ப⁴க³வாiνவாச
2070221 ெபௗNhTh³ரேகாkhதmh thவயா யthதth³³தவkhthேரண மாmh phரதி ।
2070222ஸiµthsh’ேஜதி சிநாநி தthேத ஸmhபாத³யாmhயஹmh ॥ 207.22।
2070231 சkhரேமதthஸiµthsh’Shடmh க³ேத³யmh ேத விஸrhதா ।
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2070232 க³thமாேநஷ நிrhதி³Shட:ஸமாேராஹ ேத th◌⁴வஜmh ॥ 207.23।
2070241இthchசாrhய விiµkhேதந சkhேரெஸௗ விதா³த: ।
2070242 ேபாதி²ேதா க³த³யா ப⁴kh³ேநா க³thமாmhச க³thமதா ॥ 207.24।
2070251 தேதா ஹாஹாkh’ேத ேலாேக காஶீநாமதி⁴பshததா³ ।
2070252 ேத⁴ வாஸுேத³ேவந thரshயாபசிெதௗ shதி²த: ॥ 207.25।
2070261 தத: ஶாrhŋhக³விநிrhiµkhைதசி²ththவா தshய ஶைர: ஶிர: ।
2070262 காஶிrhயாmh ஸ சிேப rhவmhlhேலாகshய விshமயmh ॥ 207.26।
2070271ஹthவா  ெபௗNhTh³ரகmh ெஶௗ: காஶிராஜmh ச ஸாiνக³mh ।
2070272 ேரேம th³வாரவதீmh phராphேதா ऽமர:shவrhக³க³ேதா யதா² ॥ 207.27।
2070281 தchசி²ர: பதிதmh தthர th³’ShThவா காஶிபேத: ேர ।
2070282 ஜந: கிேமததி³thயாஹ ேகேநthயthயnhதவிshத: ॥ 207.28।
2070291 jhஞாthவா தmh வாஸுேத³ேவந ஹதmh தshய ஸுதshதத: ।
2070292 ேராேதந ஸதshேதாஷயாமாஸ ஶŋhகரmh ॥ 207.29।
2070301அவிiµkhேத மஹாேthேர ேதாதshேதந ஶŋhகர: ।
2070302 வரmh vh’ணீShேவதி ததா³ தmh phேராவாச nh’பாthமஜmh ॥ 207.30।
2070311ஸ வvhேர ப⁴க³வnhkh’thயா பிrhஹnhrhவதா⁴ய ேம ।
2070312ஸiµthதிShட² kh’Shணshய thவthphரஸாதா³nhமேஹவர ॥ 207.31।
2070320 vhயாஸ உவாச
2070321 ஏவmh ப⁴விShயதீthkhேத த³kh³ேநரநnhதரmh ।
2070322 மஹாkh’thயா ஸiµthதshெதௗ² தshையவாkh³நிநிேவஶநாth ॥ 207.32।
2070331 தேதா jhவாலாகராலாshயா jhவலthேகஶகலாபிகா ।
2070332 kh’Shண kh’Shேணதி பிதா kh’thவா th³வாரவதீmh யெயௗ ॥ 207.33।
2070341 தாமேவய ஜந:ஸrhேவா ெரௗth³ராmh விkh’தேலாசநாmh ।
2070342 யெயௗ ஶரNhயmh ஜக³தாmh ஶரணmh ம⁴ஸூத³நmh ॥ 207.34।
2070350 ஜநா ஊ:
2070351 காஶிராஜஸுேதேநயமாராth◌⁴ய vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ।
2070352 உthபாதி³தா மஹாkh’thயா வதா⁴ய தவ சkhண: ।
2070353 ஜ kh’thயாமாiµkh³ராmh வநிjhவாலாஜடாலாmh ॥ 207.35।
2070360 vhயாஸ உவாச
2070361 சkhரiµthsh’Shடமேஷு khடா³ஸkhேதந லயா ।
2070362 தத³kh³நிமாலாஜலmh jhவாேலாth³கா³ராதிபீ⁴ஷணmh ॥ 207.36।
2070371 kh’thயாமiνஜகா³மாஶு விShiΝசkhரmh ஸுத³rhஶநmh ।
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2070372 தத:ஸா சkhரவிth◌⁴வshதா kh’thயா மாேஹவ ததா³ ॥ 207.37।
2070381 ஜகா³ம ேவகி³நீ ேவகா³thதத³phயiνஜகா³ம தாmh ।
2070382 kh’thயா வாராணேமவ phரவிேவஶ thவராnhவிதா ॥ 207.38।
2070391 விShiΝசkhரphரதிஹத-phரபா⁴வா iµநிஸthதமா: ।
2070392 தத: காஶிப³லmh ⁴ phரமதா²நாmh ததா² ப³லmh ॥ 207.39।
2070401ஸமshதஶshthராshthரதmh சkhரshயாபி⁴iµக²mh யெயௗ ।
2070402 ஶshthராshthரேமாப³ஹுலmh த³kh³th◌⁴வா தth³ப³லேமாஜஸா ॥ 207.40।
2070411 kh’thவாேமாமேஶஷாmh தாmh mh வாராணmh யெயௗ ।
2070412 phர⁴தph◌⁴’thயெபௗராmh தாmh ஸாவமாதŋhக³மாநவாmh ॥ 207.41।
2070421அேஶஷ³rhக³ேகாShடா²mh தாmh ³rhநியாmh ஸுைரரபி ।
2070422 jhவாலாபvh’தாேஶஷ-kh³’ஹphராகாரேதாரmh ॥ 207.42।
2070431 த³தா³ஹ தாmh mh சkhரmh ஸகலாேமவ ஸthவரmh ।
2070432அமrhஷமthயlhப-ஸாth◌⁴யஸாத⁴நநிshph’ஹmh ।
2070433 தchசkhரmh phரsh²ரth³தீ³phதி விShேரph◌⁴யாயெயௗ கரmh ॥ 207.43।
2080010iµநய ஊ:
2080011 ேராchசா²மேஹ ⁴ேயா ப³லப⁴th³ரshய தீ⁴மத: ।
2080012iµேந பராkhரமmh ெஶௗrhயmh தnhேநா vhயாkh²யாமrhஹ ॥ 208.1।
2080021 யiµநாகrhஷதீ³நி தாnhயshமாபி⁴ரthர ைவ ।
2080022 தthகth²யதாmh மஹாபா⁴க³ யத³nhயthkh’தவாnhப³ல: ॥ 208.2।
2080030 vhயாஸ உவாச
2080031 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய: கrhம யth³ராேமப⁴வthkh’தmh ।
2080032அநnhேதநாphரேமேயந ேஶேஷண த⁴ரணீph◌⁴’தா ॥ 208.3।
2080041 ³rhேயாத⁴நshய தநயாmh shவயmhவரkh’ேதmh।
2080042 ப³லாதா³த³thதவாnhவீர:ஸாmhேபா³ ஜாmhப³வதீஸுத: ॥ 208.4।
2080051 தத: khth³தா⁴ மஹாவீrhயா: கrhண³rhேயாத⁴நாத³ய: ।
2080052 பீ⁴Shமth³ேராத³யைசவ ப³ப³nh⁴rhதி⁴ நிrhதmh ॥ 208.5।
2080061 தchch²thவா யாத³வா:ஸrhேவ khேராத⁴mh ³rhேயாத⁴நாதி³ஷு ।
2080062iµநய: phரதிசkhச தாnhவிஹnhmh மேஹாth³யமmh ॥ 208.6।
2080071 தாnhநிவாrhய ப³ல: phராஹ மத³ேலாலாலாரmh ।
2080072 ேமாயnhதி ேத மth³வசநாth³யாshயாmhேயேகா  ெகௗரவாnh ॥ 208.7।
2080081 ப³லேத³வshதேதா க³thவா நக³ரmh நாக³ஸாவயmh ।
2080082 பா³ேயாபவநமth◌⁴ேய ऽ⁴nhந விேவஶ ச தthரmh ॥ 208.8।
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2080091 ப³லமாக³தமாjhஞாய ததா³ ³rhேயாத⁴நாத³ய: ।
2080092 கா³மrhக⁴iµத³கmh ைசவ ராமாய phரthயேவத³யnh ।
2080093 kh³’thவா விதி⁴வthஸrhவmh ததshதாநாஹ ெகௗரவாnh ॥ 208.9।
2080100 ப³லேத³வ உவாச
2080101ஆjhஞாபயthkh³ரேஸந:ஸாmhப³மாஶு விiµசத ॥ 208.10।
2080110 vhயாஸ உவாச
2080111 ததshதth³வசநmh thவா பீ⁴Shமth³ேராத³ேயா th³விஜா: ।
2080112 கrhண³rhேயாத⁴நாth³யாச kh⁴rhth³விஜஸthதமா: ॥ 208.11।
2080121ஊச பிதா:ஸrhேவ பா³காth³யாச ⁴பா: ।
2080122அராஜாrhஹmh யேதா³rhவmhஶமேவய iµஶலாத⁴mh ॥ 208.12।
2080130 ெகௗரவா ஊ:
2080131 ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ கிேமதth³ப⁴வதா ப³லப⁴th³ேரதmh வச: ।
2080132ஆjhஞாmh ேலாthதா²நாmh யாத³வ: க: phரதா³shயதி ॥ 208.13।
2080141 உkh³ரேஸேநா ऽபி யth³யாjhஞாmh ெகௗரவாmh phரதா³shயதி ।
2080142 தத³லmh பாNh³ைரச²ththைரrhnh’பேயாkh³ையரலŋhkh’ைத: ॥ 208.14।
2080151 தth³க³chச² ப³லப⁴th³ர thவmh ஸாmhப³மnhயாயேசShதmh ।
2080152 விேமாயாேமா ந ப⁴வேதா ேநாkh³ரேஸநshய ஶாஸநாth ॥ 208.15।
2080161 phரணதிrhயா kh’தாshமாகmh மாnhயாநாmh ராnhத⁴ைக: ।
2080162 ந நாம ஸா kh’தா ேகயமாjhஞா shவாநி ph◌⁴’thயத: ॥ 208.16।
2080171 க³rhவமாேராபிதா யmh ஸமாநாஸநேபா⁴ஜைந: ।
2080172 ேகா ேதா³ேஷா ப⁴வதாmh நீதிrhயthphthயநேபதா ॥ 208.17।
2080181அshமாபி⁴ரrhchேயா ப⁴வதா ேயா ऽயmh ப³ல நிேவதி³த: ।
2080182 phேரmhணவ ந தத³shமாகmh லாth³Shமthேலாசிதmh ॥ 208.18।
2080190 vhயாஸ உவாச
2080191இthkhthவா ரவ:ஸrhேவ நாiµசnhத ஹேர:ஸுதmh ।
2080192 kh’ைதகநிசயா:ஸrhேவ விவிஶுrhக³ஜஸாவயmh ॥ 208.19।
2080201 மthத: ேகாேபந சா⁴rhணmh தேதா ऽதி⁴ேபஜnhமநா ।
2080202 உthதா²ய பாrhShNhயா வஸுதா⁴mh ஜகா⁴ந ஸ ஹலாத: ◌⁴ ॥ 208.20।
2080211 தேதா விதா³தா ph’th²வீ பாrhShணிகா⁴தாnhமஹாthமந: ।
2080212ஆshேபா²டயாமாஸ ததா³ தி³ஶ: ஶph³ேத³ந ரயnh ।
2080213 உவாச சாதிதாmhராோ ph◌⁴லாநந: ॥ 208.21।
2080220 ப³லேத³வ உவாச
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2080221அேஹா மஹாவேலேபா ऽயமஸாராmh ³ராthமநாmh ।
2080222 ெகௗரவாமாதி⁴பthயமshமாகmh கில காலஜmh ॥ 208.22।
2080231 உkh³ரேஸநshய ேய நாjhஞாmh மnhயnhேத சாphயலŋhக⁴நாmh ।
2080232ஆjhஞாmh phரதீchேச²th³த⁴rhேமண ஸஹ ேத³ைவ: ஶசீபதி: ॥ 208.23।
2080241ஸதா³th◌⁴யாshேத ஸுத⁴rhமாmh தாiµkh³ரேஸந: ஶசீபேத: ।
2080242 தி⁴ŋhமiνShயஶேதாchசி²Shேட Shேரஷாmh nh’பாஸேந ॥ 208.24।
2080251 பாஜாததேரா: Shப-மஜrhவநிதாஜந: ।
2080252 பி³ப⁴rhதி யshய ph◌⁴’thயாநாmh ேஸா ऽphேயஷாmh ந மபதி: ॥ 208.25।
2080261ஸமshத⁴⁴ஜாmh நாத² உkh³ரேஸந:ஸ திShட² ।
2080262அth³ய நிShெகௗரவாiµrhவீmh kh’thவா யாshயா தாmh mh ॥ 208.26।
2080271 கrhணmh ³rhேயாத⁴நmh th³ேராணமth³ய பீ⁴Shமmh ஸபா³கmh ।
2080272 :³ஶாஸநாதீ³nh⁴mh ச ⁴ரவஸேமவ ச ॥ 208.27।
2080281 ேஸாமத³thதmh ஶலmh பீ⁴மமrhஜுநmh ஸதி⁴Sh²ரmh ।
2080282 யமெஜௗ ெகௗரவாmhசாnhயாnhஹnhயாmh ஸாவரத²th³விபாnh ॥ 208.28।
2080291 வீரமாதா³ய தmh ஸாmhப³mh ஸபthநீகmh தத: mh ।
2080292 th³வாரகாiµkh³ரேஸநாதீ³nhக³thவா th³ரயா பா³nhத⁴வாnh ॥ 208.29।
2080301அத²வா ெகௗரவாதீ³நாmh ஸமshைத:பி: ◌⁴ ஸஹ ।
2080302 பா⁴ராவதரேண ஶீkh◌⁴ரmh ேத³வராேஜந ேசாதி³த: ॥ 208.30।
2080311 பா⁴கீ³ரth²யாmh பாmhயாஶு நக³ரmh நாக³ஸாவயmh ॥ 208.31।
2080320 vhயாஸ உவாச
2080321இthkhthவா khேராத⁴ரkhதாshதாலாŋhேகா ऽேதா⁴iµக²mh ஹலmh ।
2080322 phராகாரவphேர விnhயshய சகrhஷ iµஶலாத: ◌⁴ ॥ 208.32।
2080331ஆ⁴rhணிதmh தthஸஹஸா தேதா ைவ ஹshதிநாரmh ।
2080332th³’ShThவாஸŋhுph³த⁴’த³யாkhஶு:ஸrhவெகௗரவா:॥ 208.33।
2080340 ெகௗரவா ஊ:
2080341 ராம ராம மஹாபா³ேஹா mhயதாmh mhயதாmh thவயா ।
2080342 உபஸmhயதாmh ேகாப: phரத³iµஶலாத⁴ ॥ 208.34।
2080351 ஏஷ ஸாmhப:³ஸபthநீகshதவ நிrhயாதிேதா ப³ல ।
2080352அவிjhஞாதphரபா⁴வாmh mhயதாமபராதி⁴நாmh ॥ 208.35।
2080360 vhயாஸ உவாச
2080361 தேதா நிrhயாதயாமாஸு:ஸாmhப³mh பthnhயா ஸமnhவிதmh ।
2080362 நிShkhரmhய shவmh rhணmh ெகௗரவா iµநிஸthதமா: ॥ 208.36।
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2080371 பீ⁴Shமth³ேராணkh’பாதீ³நாmh phரணmhய வத³தாmh phயmh ।
2080372ாnhதேமவ மேயthயாஹ ப³ேலா ப³லவதாmh வர: ॥ 208.37।
2080381அth³யாphயா⁴rhணிதாகாரmh லயேத தthரmh th³விஜா: ।
2080382 ஏஷ phரபா⁴ேவா ராமshய ப³லெஶௗrhயவேதா th³விஜா: ॥ 208.38।
2080391 ததsh ெகௗரவா:ஸாmhப³mh ஸmhjhய ஹநா ஸஹ ।
2080392 phேரஷயாமாஸுth³வாஹ-த⁴நபா⁴rhயாஸமnhவிதmh ॥ 208.39।
2090010 vhயாஸ உவாச
2090011 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhேவ ப³லshய ப³லஶாந: ।
2090012 kh’தmh யத³nhயேத³வா⁴thதத³பி யதாmh th³விஜா: ॥ 209.1।
2090021 நரகshயாஸுேரnhth³ரshய ேத³வபவிேராதி⁴ந: ।
2090022ஸகா²ப⁴வnhமஹாவீrhேயா th³விவிேதா³ நாம வாநர: ॥ 209.2।
2090031ைவராiνப³nhத⁴mh ப³லவாnhஸ சகார ஸுராnhphரதி ॥ 209.3।
2090040 th³விவித³ உவாச
2090041 நரகmh ஹதவாnhkh’Shே ப³லத³rhபஸமnhவிதmh ।
2090042 கShேய ஸrhவேத³வாநாmh தshமாேத³ஷ phரதிkhயாmh ॥ 209.4।
2090050 vhயாஸ உவாச
2090051 யjhஞவிth◌⁴வmhஸநmh rhவnhமrhthயேலாகயmh ததா² ।
2090052 தேதா விth◌⁴வmhஸயாமாஸ யjhஞாநjhஞாநேமாத: ॥ 209.5।
2090061 பி³ேப⁴த³ஸா⁴மrhயாதா³mh யmh சkhேர ச ேத³நாmh ।
2090062 த³தா³ஹ சபேலா ேத³ஶmh ரkh³ராமாnhதராணி ச ॥ 209.6।
2090071 khவசிchச பrhவதேபாth³kh³ராமாதீ³nhஸமrhணயth ।
2090072ைஶலாiνthபாThய ேதாேயஷு iµேமாசாmh³நிெதௗ⁴ ததா² ॥ 209.7।
2090081 நசாrhணவமth◌⁴யshத:² ோப⁴யாமாஸ ஸாக³ரmh ।
2090082 ேதநாதிோபி⁴தசாph³தி⁴th³ேவேலா ஜாயேத th³விஜா: ॥ 209.8।
2090091 phலாவயmhshதீரஜாnhkh³ராமாnhராதீ³நதிேவக³வாnh ।
2090092 காமபmh மஹாபmh kh’thவா ஸshயாnhயேநகஶ: ॥ 209.9।
2090101ட²nhph◌⁴ரமணஸmhமrhைத:³ஸrhணயதி வாநர: ।
2090102 ேதந விphரkh’தmh ஸrhவmh ஜக³ேத³தth³³ராthமநா ॥ 209.10।
2090111 நி:shவாth◌⁴யாயவஷThகாரmh th³விஜாசாthஸு:³கி²தmh ।
2090112 கதா³சிth³ைரவேதாth³யாேந பெபௗ பாநmh ஹலாத: ◌⁴ ॥ 209.11।
2090121 ேரவதீ ச மஹாபா⁴கா³ தைத²வாnhயா வரshthய: ।
2090122 உth³கீ³யமாேநா விலஸlh-லலநாெமௗமth◌⁴யக:³ ॥ 209.12।
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2090131 ேரேம ய³வரேரShட:²ேப³ர இவ மnhத³ேர ।
2090132 தத:ஸ வாநேரா ऽph◌⁴ேயthய kh³’thவா ே ஹலmh ॥ 209.13।
2090141iµஶலmh ச சகாராshய ஸmhiµக:²ஸ விட³mhப³நாmh ।
2090142 தைத²வ ேயாதாmh தாஸாmh ஜஹாஸாபி⁴iµக²mh கபி: ॥ 209.14।
2090151 பாநrhmhச கரகாmhசிேபாஹthய ைவ ததா³ ।
2090152 தத: ேகாபபதாthமா ப⁴rhthஸயாமாஸ தmh ப³லmh ॥ 209.15।
2090161 ததா²பி தமவjhஞாய சkhேர கிலகிலாth◌⁴வநிmh ।
2090162 தத:ஸiµthதா²ய ப³ேலா ஜkh³’ேஹ iµஶலmh ஷா ॥ 209.16।
2090171 ேஸா ऽபி ைஶலஶிலாmh பீ⁴மாmh ஜkh³ராஹ phலவேகா³thதம: ।
2090172 சிேப ச ஸ தாmh phதாmh iµஶேலந ஸஹshரதா⁴ ॥ 209.17।
2090181 பி³ேப⁴த³ யாத³வேரShட:²ஸா பபாத மதேல ।
2090182அபதnhiµஶலmh சாெஸௗ ஸiµlhலŋhkh◌⁴ய phலவŋhக³ம: ॥ 209.18।
2090191 ேவேக³நாயmhய ேராேஷண ப³ேலேநாரshயதாட³யth ।
2090192 தேதா ப³ேலந ேகாேபந iµShநா rhth◌⁴நி தா³த: ॥ 209.19।
2090201 பபாத தி⁴ேராth³கா³ th³விவித:³ணவித: ।
2090202 பததா தchச²ேரண கி³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³மஶீrhயத ॥ 209.20।
2090211iµநய: ஶததா⁴ வjh-வjhேரேணவ  தா³தmh ।
2090212 Shபvh’Shmh தேதா ேத³வா ராமshேயாப சி: ॥ 209.21।
2090221 phரஶஶmhஸுshததா³ph◌⁴ேயthய ஸாth◌⁴ேவதthேத மஹthkh’தmh ।
2090222அேநந ³Shடகபிநா ைத³thயபோபகா ।
2090223 ஜக³nhநிராkh’தmh வீர தி³ShThயா ஸ யமாக³த: ॥ 209.22।
2090230 vhயாஸ உவாச
2090231 ஏவmhவிதா⁴nhயேநகாநி ப³லேத³வshய தீ⁴மத: ।
2090232 கrhமாNhயபேமயாநி ேஶஷshய த⁴ரணீph◌⁴’த: ॥ 209.23।
2100010 vhயாஸ உவாச
2100011 ஏவmh ைத³thயவத⁴mh kh’Shே ப³லேத³வஸஹாயவாnh ।
2100012 சkhேர ³Shடதீஶாநாmh தைத²வ ஜக³த: kh’ேத ॥ 210.1।
2100021ேதச பா⁴ரmh ப⁴க³வாnhபா²lh³ேநந ஸமmh வி: ◌⁴ ।
2100022அவதாரயாமாஸ ஹ:ஸமshதாௌணீவதா⁴th ॥ 210.2।
2100031 kh’thவா பா⁴ராவதரணmh ⁴ேவா ஹthவாகி²லாnhnh’பாnh ।
2100032 ஶாபvhயாேஜந விphராiµபஸmh’தவாnhலmh ॥ 210.3।
2100041 உthsh’jhய th³வாரகாmh kh’Shணshthயkhthவா மாiνShயமாthம:◌⁴ ।
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2100042shவாmhேஶா விShiΝமயmh shதா²நmh phரவிேவஶ நrhநிஜmh ॥ 210.4।
2100050iµநய ஊ:
2100051ஸ விphரஶாபvhயாேஜந ஸஜேர shவலmh கத²mh ।
2100052 கத²mh ச மாiνஷmh ேத³ஹiµthஸஸrhஜ ஜநாrhத³ந: ॥ 210.5।
2100060 vhயாஸ உவாச
2100061 விவாthரshததா² கNhேவா நாரத³ச மஹாiµநி: ।
2100062 பிNhடா³ரேக மஹாதீrhேத² th³’Shடா ய³மாரைக: ॥ 210.6।
2100071 ததshேத ெயௗவேநாnhமthதா பா⁴விகாrhயphரேசாதி³தா: ।
2100072ஸாmhப³mh ஜாmhப³வதீthரmh ⁴ஷயிthவா shthயmh யதா² ।
2100073 phரsh’தாshதாnhiµநீ: phரணிபாதர:ஸரmh ॥ 210.7।
2100080மாரா ஊ:
2100081இயmh shth thரகாமா  phரேபா⁴ கிmh ஜநயிShயதி ॥ 210.8।
2100090 vhயாஸ உவாச
2100091 தி³vhயjhஞாேநாபபnhநாshேத விphரலph³தா⁴ மாரைக: ।
2100092 ஶாபmh த³³shததா³ விphராshேதஷாmh நாஶாய ஸுvhரதா: ॥ 210.9।
2100101iµநய:பிதா: phேராrhiµஶலmh ஜநயிShயதி ।
2100102 ேயநாகி²லேலாthஸாேதா³ யாத³வாநாmh ப⁴விShயதி ॥ 210.10।
2100111இthkhதாshைத:மாராshத ஆசசுrhயதா²தத²mh ।
2100112 உkh³ரேஸநாய iµஶலmh ஜjhேஞ ஸாmhப³shய ேசாத³ராth ॥ 210.11।
2100121 த³kh³ரேஸேநா iµஶலமயrhணமகாரயth ।
2100122 ஜjhேஞ தchைசரகா rhணmh phரphதmh ைவ மேஹாத³ெதௗ⁴ ॥ 210.12।
2100131iµஸலshயாத² ெலௗஹshய rhணிதshயாnhத⁴ைகrhth³விஜா: ।
2100132 க²Nhட³mh rhணயிmh ேஶrhைநவ ேத ேதாமராkh’தி ॥ 210.13।
2100141 தத³phயmh³நிெதௗ⁴ phதmh மthshேயா ஜkh³ராஹ ஜாபி: ◌⁴ ।
2100142 கா⁴திதshேயாத³ராthதshய ph³ேதா⁴ ஜkh³ராஹ தjhஜரா ॥ 210.14।
2100151 விjhஞாதபரமாrhேதா² ऽபி ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ।
2100152ைநchச²thதத³nhயதா² கrhmh விதி⁴நா யthஸமா’தmh ॥ 210.15।
2100161 ேத³ைவச phரேதா ³த: phரணிபthயாஹ ேகஶவmh ।
2100162 ரஹshேயவமஹmh ³த: phரேதா ப⁴க³வnhஸுைர: ॥ 210.16।
2100171 வshவவிமதா³தி³thய-th³ரஸாth◌⁴யாதி³பி:◌⁴ ஸஹ ।
2100172 விjhஞாபயதி வ: ஶkhரshததி³த³mh யதாmh phரேபா⁴ ॥ 210.17।
2100180 ேத³வா ஊ:
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2100181 பா⁴ராவதரrhதா²ய வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh ।
2100182 ப⁴க³வாநவதீrhே ऽthர thத³ைஶ:ஸmhphரஸாதி³த: ॥ 210.18।
2100191 ³rhvh’thதா நிஹதா ைத³thயா ⁴ேவா பா⁴ேரா ऽவதாத: ।
2100192 thவயா ஸநாதா²shthத³ஶா vhரஜnh thதி³ேவஶதாmh ॥ 210.19।
2100201 தத³தீதmh ஜக³nhநாத² வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh ।
2100202இதா³நீmh க³mhயதாmh shவrhேகா³ ப⁴வதா யதி³ ேராசேத ॥ 210.20।
2100211 ேத³ைவrhவிjhஞாபிேதா ேத³ேவா ऽphயதா²thைரவ ரதிshதவ ।
2100212 தthshதீ²யதாmh யதா²காலமாkh²ேயயமiνவிபி: ◌⁴ ॥ 210.21।
2100220ப⁴க³வாiνவாச
2100221 யththவமாthதா²கி²லmh ³த ேவth³ ைசதத³ஹmh ந: ।
2100222 phராரph³த⁴ ஏவ  மயா யாத³வாநாமபி ய: ॥ 210.22।
2100231 ⁴ேவா நாமாதிபா⁴ேரா ऽயmh யாத³ைவரநிப³rhைத: ।
2100232அவதாரmh கேராmhயshய ஸphதராthேரண ஸthவர: ॥ 210.23।
2100241 யதா²kh³’தmh சாmhேபா⁴ெதௗ⁴ ’thவாஹmh th³வாரகாmh ந: ।
2100242 யாத³வாiνபஸmh’thய யாshயா thத³ஶாலயmh ॥ 210.24।
2100251 மiνShயேத³ஹiµthsh’jhய ஸŋhகrhஷணஸஹாயவாnh ।
2100252 phராphத ஏவாsh மnhதvhேயா ேத³ேவnhth³ேரண ததா²ஸுைர: ॥ 210.25।
2100261 ஜராஸnhதா⁴த³ேயா ேய ऽnhேய நிஹதா பா⁴ரேஹதவ: ।
2100262ேதshேதph◌⁴ய:ஸ பா⁴ேரா  ய³நாmh ஸமதீ⁴யத ॥ 210.26।
2100271 தேத³தthஸுமஹாபா⁴ரமவதாrhய ேதரஹmh ।
2100272 யாshயாmhயமரேலாகshய பாலநாய ph³ரவீ தாnh ॥ 210.27।
2100280 vhயாஸ உவாச
2100281இthkhேதா வாஸுேத³ேவந ேத³வ³த: phரணmhய தmh ।
2100282 th³விஜா:ஸ தி³vhயயா க³thயா ேத³வராஜாnhதிகmh யெயௗ ॥ 210.28।
2100291 ப⁴க³வாநphயேதா²thபாதாnhதி³vhயாnhெபௗ⁴மாnhதகா³nh ।
2100292 த³த³rhஶ th³வாரகாrhயாmh விநாஶாய தி³வாநிஶmh ॥ 210.29।
2100301 தாnhth³’ShThவா யாத³வாநாஹ பயth◌⁴வமதிதா³nh ।
2100302 மேஹாthபாதாஶமாையஷாmh phரபா⁴ஸmh யாம மா சிரmh ॥ 210.30।
2100310 vhயாஸ உவாச
2100311 மஹாபா⁴க³வத: phராஹ phரணிபthேயாth³த⁴ேவா ஹmh ॥ 210.31।
2100320 உth³த⁴வ உவாச
2100321 ப⁴க³வnhயnhமயா காrhயmh ததா³jhஞாபய ஸாmhphரதmh ।
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2100322 மnhேய லத³mh ஸrhவmh ப⁴க³வாnhஸmhஹShயதி ।
2100323 நாஶாயாshய நிthதாநி லshயாchத லேய ॥ 210.32।
2100330ப⁴க³வாiνவாச
2100331 க³chச² thவmh தி³vhயயா க³thயா மthphரஸாத³ஸiµthத²யா ।
2100332 ப³த³மாரமmh Nhயmh க³nhத⁴மாத³நபrhவேத ॥ 210.33।
2100341 நரநாராயணshதா²ேந பவிthதமதேல ।
2100342 மnhமநா மthphரஸாேத³ந தthர th³தி⁴மவாphshய ॥ 210.34।
2100351அஹmh shவrhக³mh க³Shயா உபஸmh’thய ைவ லmh ।
2100352 th³வாரகாmh ச மயா thயkhதாmh ஸiµth³ர: phலாவயிShயதி ॥ 210.35।
2100360 vhயாஸ உவாச
2100361இthkhத: phரணிபthையநmh ஜகா³ம ஸ தேதா³th³த⁴வ: ।
2100362 நரநாராயணshதா²நmh ேகஶேவநாiνேமாதி³த: ॥ 210.36।
2100371 ததshேத யாத³வா:ஸrhேவ ரதா²நாய ஶீkh◌⁴ரகா³nh ।
2100372 phரபா⁴ஸmh phரய:ஸாrhத⁴mh kh’Shணராமாதி³பி⁴rhth³விஜா: ॥ 210.37।
2100381 phராphய phரபா⁴ஸmh phரயதா phதாshேத khராnhத⁴கா: ।
2100382 சkhshதthர ஸுராபாநmh வாஸுேத³வாiνேமாதி³தா: ॥ 210.38।
2100391 பிப³தாmh தthர ைவ ேதஷாmh ஸŋhக⁴rhேஷண பரshபரmh ।
2100392 யாத³வாநாmh தேதா ஜjhேஞ கலஹாkh³நி:யாவஹ: ॥ 210.39।
2100401 ஜkh◌⁴iν: பரshபரmh ேத  ஶshthைரrhைத³வப³லாthkh’தா: ।
2100402ணஶshthராsh ஜkh³’ஹு: phரthயாஸnhநாமைத²ரகாmh ॥ 210.40।
2100411 ஏரகா  kh³’தா ைதrhவjhர⁴ேதவ லயேத ।
2100412 தயா பரshபரmh ஜkh◌⁴iν:ஸmhphரஹாைர:ஸுதா³ண: ॥ 210.41।
2100421 phரth³mhநஸாmhப³phரiµகா:² kh’தவrhமாத²ஸாthயகி: ।
2100422அநிth³தா⁴த³யசாnhேய ph’²rhவிph’²ேரவ ச ॥ 210.42।
2100431 சாவrhமா ஸுசாச ததா²khராத³ேயா th³விஜா: ।
2100432 ஏரகாபிபி⁴rhவjhைரshேத நிஜkh◌⁴iν: பரshபரmh ॥ 210.43।
2100441 நிவாரயாமாஸ ஹrhயாத³வாshேத ச ேகஶவmh ।
2100442ஸஹாயmh ேமநிேர phராphதmh ேத நிஜkh◌⁴iν: பரshபரmh ॥ 210.44।
2100451 kh’Shே ऽபி பிதshேதஷாேமரகாiµShமாத³ேத³ ।
2100452 வதா⁴ய ேதஷாmh iµஶலmh iµShேலாஹம⁴thததா³ ॥ 210.45।
2100461 ஜகா⁴ந ேதந நி:ேஶஷாநாததாயீ ஸ யாத³வாnh ।
2100462 ஜkh◌⁴iνச ஸஹஸாph◌⁴ேயthய ததா²nhேய  பரshபரmh ॥ 210.46।
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2100471 ததசாrhணவமth◌⁴ேயந ைஜthேரா ऽெஸௗ சkhே ரத:² ।
2100472 பயேதா தா³கshயாஶு ’ேதா ऽைவrhth³விஜஸthதமா: ॥ 210.47।
2100481 சkhரmh க³தா³ ததா² ஶாrhŋhக³mh ெணௗ ஶŋhேகா² ऽேரவ ச ।
2100482 phரத³ணmh தத: kh’thவா ஜkh³iµராதி³thயவrhthமநா ॥ 210.48।
2100491ணமாthேரண ைவ தthர யாத³வாநாம⁴thய: ।
2100492 ’ேத kh’Shணmh மஹாபா³ஹுmh தா³கmh ச th³விேஜாthதமா: ॥ 210.49।
2100501 சŋhkhரmhயமாெணௗ ெதௗ ராமmh vh’லkh’தாஸநmh ।
2100502 த³th³’ஶாேத iµகா²chசாshய நிShkhராமnhதmh மேஹாரக³mh ॥ 210.50।
2100511 நிShkhரmhய ஸ iµகா²thதshய மஹாேபா⁴ேகா³ ⁴ஜŋhக³ம: ।
2100512 phரயாதசாrhணவmh th³ைத: ◌⁴ jhயமாநshதேதா²ரைக:³ ॥ 210.51।
2100521 தமrhkh◌⁴யமாதா³ய ததா³ ஜலதி: ◌⁴ ஸmhiµக²mh யெயௗ ।
2100522 phரவிேவஶ ச தthேதாயmh த: பnhநேகா³thதைம: ।
2100523 th³’ShThவா ப³லshய நிrhயாணmh தா³கmh phராஹ ேகஶவ: ॥ 210.52।
2100530ப⁴க³வாiνவாச
2100531இத³mh ஸrhவmh thவமாசவ வஸுேத³ேவாkh³ரேஸநேயா: ।
2100532 நிrhயாணmh ப³லேத³வshய யாத³வாநாmh ததா²யmh ॥ 210.53।
2100541 ேயாேக³shதி²thவாஹமphேயதthபthயjhய கேலவரmh ।
2100542 வாchயச th³வாரகாவா ஜந:ஸrhவshததா²ஹுக: ॥ 210.54।
2100551 யேத²மாmh நக³mh ஸrhவாmh ஸiµth³ர: phலாவயிShயதி ।
2100552 தshமாth³ரைத:²ஸுஸjhைஜsh phரதீேயா யrhஜுநாக³ம: ॥ 210.55।
2100561 ந shேத²யmh th³வாரகாமth◌⁴ேய நிShkhராnhேத தthர பாNhட³ேவ ।
2100562 ேதைநவ ஸஹ க³nhதvhயmh யthர யாதி ஸ ெகௗரவ: ॥ 210.56।
2100571 க³thவா ச ph³ ெகௗnhேதயமrhஜுநmh வசநmh மம ।
2100572 பாலநீயshthவயா ஶkhthயா ஜேநா ऽயmh மthபkh³ரஹ: ॥ 210.57।
2100581இthயrhஜுேநந ஸேதா th³வாரவthயாmh ப⁴வாஜநmh ।
2100582 kh³’thவா யா வjhரச ய³ராேஜா ப⁴விShயதி ॥ 210.58।
2110010 vhயாஸ உவாச
2110011இthkhேதா தா³க: kh’Shணmh phரணிபthய ந: ந: ।
2110012 phரத³ணmh ச ப³ஹுஶ: kh’thவா phராயாth³யேதா²தி³தmh ॥ 211.1।
2110021ஸ ச க³thவா ததா² சkhேர th³வாரகாயாmh ததா²rhஜுநmh ।
2110022ஆநிநாய மஹா³th³தி⁴mh வjhரmh சkhேர ததா² nh’பmh ॥ 211.2।
2110031 ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhேதா³ வாஸுேத³வாthமகmh பரmh ।
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2110032 ph³ரமாthமநி ஸமாேராphய ஸrhவ⁴ேதShவதா⁴ரயth ॥ 211.3।
2110041ஸ மாநயnhth³விஜவேசா ³rhவாஸா ய³வாச ஹ ।
2110042 ேயாக³khேதா ऽப⁴வthபாத³mh kh’thவா ஜாiνநி ஸthதமா: ॥ 211.4।
2110051ஸmhphராphேதா ைவ ஜரா நாம ததா³ தthர ஸ ph³த⁴க: ।
2110052iµஶலேஶஷேலாஹshய ஸாயகmh தா⁴ரயnhபரmh ॥ 211.5।
2110061ஸ தthபாத³mh mh’கா³காரmh ஸமேவய vhயவshதி²த: ।
2110062 தேதா விvhயாத⁴ ேதைநவ ேதாமேரண th³விேஜாthதமா: ॥ 211.6।
2110071 க³தச த³th³’ேஶ தthர சrhபா³ஹுத⁴ரmh நரmh ।
2110072 phரணிபthயாஹ ைசைவநmh phரேத³தி ந: ந: ॥ 211.7।
2110081அஜாநதா kh’தத³mh மயா ஹணஶŋhகயா ।
2110082mhயதாமாthமபாேபந த³kh³த⁴mh மா த³kh³⁴மrhஹ ॥ 211.8।
2110090 vhயாஸ உவாச
2110091 ததshதmh ப⁴க³வாநாஹ நாshதி ேத ப⁴யமNhவபி ।
2110092 க³chச² thவmh மthphரஸாேத³ந ph³த⁴ shவrhேக³வராshபத³mh ॥ 211.9।
2110100 vhயாஸ உவாச
2110101 விமாநமாக³தmh ஸth³யshதth³வாkhயஸமநnhதரmh ।
2110102ஆய phரயெயௗ shவrhக³mh ph³த⁴கshதthphரஸாத³த: ॥ 211.10।
2110111 க³ேத தshnhஸ ப⁴க³வாnhஸmhேயாjhயாthமாநமாthமநி ।
2110112 ph³ரம⁴ேத ऽvhயேய ऽசிnhthேய வாஸுேத³வமேய ऽமேல ॥ 211.11।
2110121அஜnhமnhயஜேர ऽநாஶிnhயphரேமேய ऽகி²லாthமநி ।
2110122 thயkhthவா ஸ மாiνஷmh ேத³ஹமவாப thவிதா⁴mh க³திmh ॥ 211.12।
2120010 vhயாஸ உவாச
2120011அrhஜுேநா ऽபி ததா³nhவிShய kh’Shணராமகேலவேர ।
2120012ஸmhshகாரmh லmhப⁴யாமாஸ ததா²nhேயஷாமiνkhரமாth ॥ 212.1।
2120021அShெடௗ மShய: கதி²தா khணீphரiµகா²sh யா: ।
2120022 உபkh³’ய ஹேரrhேத³ஹmh விவிஶுshதா ஹுதாஶநmh ॥ 212.2।
2120031 ேரவதீ ைசவ ராமshய ேத³ஹமாShய ஸthதமா: ।
2120032 விேவஶ jhவதmh வநிmh தthஸŋhகா³லாத³ஶீதலmh ॥ 212.3।
2120041 உkh³ரேஸநsh தchch²thவா தைத²வாநக³nh³பி: ◌⁴ ।
2120042 ேத³வகீ ேராணீ ைசவ விவிஶுrhஜாதேவத³ஸmh ॥ 212.4।
2120051 தேதா ऽrhஜுந: phேரதகாrhயmh kh’thவா ேதஷாmh யதா²விதி⁴ ।
2120052 நிசkhராம ஜநmh ஸrhவmh kh³’thவா வjhரேமவ ச ॥ 212.5।
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2120061 th³வாரவthயா விநிShkhராnhதா: kh’Shணபthnhய:ஸஹshரஶ: ।
2120062 வjhரmh ஜநmh ச ெகௗnhேதய: பாலயஶநைகrhயெயௗ ॥ 212.6।
2120071ஸபா⁴ ஸுத⁴rhமா kh’Shேணந மrhthயேலாேக ஸமா’தா ।
2120072shவrhக³mh ஜகா³ம ேபா⁴ விphரா: பாஜாதச பாத³ப: ॥ 212.7।
2120081 யshnhதி³ேந ஹrhயாேதா தி³வmh ஸnhthயjhய ேமதி³நீmh ।
2120082 தshnhதி³ேந ऽவதீrhே ऽயmh காலகாய: க: கில ॥ 212.8।
2120091 phலாவயாமாஸ தாmh ஶூnhயாmh th³வாரகாmh ச மேஹாத³தி: ◌⁴ ।
2120092 ய³ேரShட²kh³’ஹmh thேவகmh நாphலாவயத ஸாக³ர: ॥ 212.9।
2120101 நாதிkhராமதி ேபா⁴ விphராshதத³th³யாபி மேஹாத³தி: ◌⁴ ।
2120102 நிthயmh ஸnhநிதshதthர ப⁴க³வாnhேகஶேவா யத: ॥ 212.10।
2120111 தத³தீவ மஹாNhயmh ஸrhவபாதகநாஶநmh ।
2120112விShiΝkhடா³nhவிதmh shதா²நmh th³’ShThவா பாபாthphரiµchயேத ॥ 212.11।
2120121 பாrhத:² பசநேத³ ேத³ேஶ ப³ஹுதா⁴nhயத⁴நாnhவிேத ।
2120122 சகார வாஸmh ஸrhவshய ஜநshய iµநிஸthதமா: ॥ 212.12।
2120131 தேதா ேலாப: ◌⁴ ஸமப⁴வthபாrhேத²ைநேகந த⁴nhவிநா ।
2120132 th³’ShThவா shthேயா நீயமாநா த³shநாmh நிஹேதவரா: ॥ 212.13।
2120141 ததshேத பாபகrhமாே ேலாேபா⁴பஹதேசதஸ: ।
2120142ஆபீ⁴ரா மnhthரயாமாஸு:ஸேமthயாthயnhத³rhமதா:³ ॥ 212.14।
2120150ஆபீ⁴ரா ஊ:
2120151அயேமேகா ऽrhஜுேநா த⁴nhவீ shthஜநmh நிஹேதவரmh ।
2120152 நயthயshமாநதிkhரmhய தி⁴ேக³தthkhயதாmh ப³லmh ॥ 212.15।
2120161ஹthவா க³rhவஸமாேடா⁴ பீ⁴Shமth³ேராணஜயth³ரதா²nh ।
2120162 கrhதீ³mhச ந ஜாநாதி ப³லmh kh³ராமநிவாநாmh ॥ 212.16।
2120171 ப³லjhேயShடா²nhநராநnhயாnhkh³ராmhயாmhைசவ விேஶஷத: ।
2120172ஸrhவாேநவாவஜாநாதி கிmh ேவா ப³ஹுபி⁴thதைர: ॥ 212.17।
2120180 vhயாஸ உவாச
2120181 தேதா யShphரஹர த³shயேவா ேலாShடஹாண: ।
2120182ஸஹshரேஶா ऽph◌⁴யதா⁴வnhத தmh ஜநmh நிஹேதவரmh ।
2120183 தேதா நிvh’thத: ெகௗnhேதய: phராஹாபீ⁴ராnhஹஸnhநிவ ॥ 212.18।
2120190அrhஜுந உவாச
2120191 நிவrhதth◌⁴வமத⁴rhமjhஞா யதீ³ேதா ந iµrhஷவ: ॥ 212.19।
2120200 vhயாஸ உவாச

770 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2120201அவjhஞாய வசshதshய ஜkh³’ஹுshேத ததா³ த⁴நmh ।
2120202shthஜநmh சாபி ெகௗnhேதயாth³விShவkhேஸநபkh³ரஹmh ॥ 212.20।
2120211 தேதா ऽrhஜுேநா த⁴iνrhதி³vhயmh கா³Nh³வமஜரmh தி⁴ ।
2120212ஆேராபயிமாேரேப⁴ ந ஶஶாக ஸ வீrhயவாnh ॥ 212.21।
2120221 சகார ஸjhஜmh kh’chch²ராth தத³⁴chசி²தி²லmh ந: ।
2120222 ந ஸshமார ததா²shthராணி சிnhதயnhநபி பாNhட³வ: ॥ 212.22।
2120231 ஶராnhiµேமாச ைசேதஷு பாrhத:² ேஶஷாnhஸ ஹrhத: ।
2120232 ந ேப⁴த³mh ேத பரmh சkhரshதா கா³Nh³வத⁴nhவநா ॥ 212.23।
2120241 வநிநா சாயா த³thதா: ஶராshேத ऽபி யmh ய: ।
2120242 th◌⁴யத:ஸஹ ேகா³பாலரrhஜுநshயாப⁴வthய: ॥ 212.24।
2120251அசிnhதயth ெகௗnhேதய: kh’Shணshையவ  தth³ப³லmh ।
2120252 யnhமயா ஶரஸŋhகா⁴ைத:ஸப³லா ⁴ph◌⁴’ேதா தா: ॥ 212.25।
2120261ஷத: பாNh³thரshய ததshதா: phரமேதா³thதமா: ।
2120262அபாkh’Shயnhத சாபீ⁴ைர: காமாchசாnhயா: phரவvhரஜு: ॥ 212.26।
2120271 தத: ஶேரஷு ேணஷு த⁴iνShேகாThயா த⁴நஜய: ।
2120272 ஜகா⁴ந த³shmhshேத சாshய phரஹாராஜஹஸுrhth³விஜா: ॥ 212.27।
2120281 பயதshthேவவ பாrhத²shய vh’ShNhயnhத⁴கவரshthய: ।
2120282 ஜkh³iµராதா³ய ேத mhேலchசா:²ஸமnhதாnhiµநிஸthதமா: ॥ 212.28।
2120291 தத:ஸ :³கி²ேதா ShiΝ: கShடmh கShடதி ph³வnh ।
2120292அேஹா ப⁴க³வதா ேதந iµkhேதா ऽshதி ேராத³ைவ ॥ 212.29।
2120300அrhஜுந உவாச
2120301 தth³த⁴iνshதாநி சாshthராணி ஸ ரத²shேத ச வாந: ।
2120302ஸrhவேமகபேத³ நShடmh தா³நமேராthேய யதா² ॥ 212.30।
2120311அேஹா சாதி ப³லmh ைத³வmh விநா ேதந மஹாthமநா ।
2120312 யத³ஸாமrhth²யkhேதா ऽஹmh நீைசrhநீத: பராப⁴வmh ॥ 212.31।
2120321 ெதௗ பா³ஹூ ஸ ச ேம iµSh:shதா²நmh தthேஸா ऽsh சாrhஜுந: ।
2120322 Nhேயேநவ விநா ேதந க³தmh ஸrhவமஸாரதாmh ॥ 212.32।
2120331 மமாrhஜுநthவmh பீ⁴மshய பீ⁴மthவmh தthkh’தmh th◌⁴வmh ।
2120332 விநா ேதந யதா³பீ⁴ைரrhேதா ऽஹmh கத²மnhயதா² ॥ 212.33।
2120340 vhயாஸ உவாச
2120341இthத²mh வத³nhயெயௗ ShiΝnhth³ரphரshத²mh ேராthதமmh ।
2120342 சகார தthர ராஜாநmh வjhரmh யாத³வநnhத³நmh ॥ 212.34।
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2120351ஸ த³த³rhஶ தேதா vhயாஸmh பா²lh³ந: காநநாரயmh ।
2120352 தiµேபthய மஹாபா⁴க³mh விநேயநாph◌⁴யவாத³யth ॥ 212.35।
2120361 தmh வnhத³மாநmh சரவவேலாkhய ஸுநிசிதmh ।
2120362 உவாச பாrhத²mh விchசா²ய: கத²மthயnhதth³’ஶ: ॥ 212.36।
2120371அஜாரேஜாiνக³மநmh ph³ரமஹthயாத²வா kh’தா ।
2120372 ஜயாஶாப⁴ŋhக³:³கீ² வா ph◌⁴ரShடchசா²ேயா ऽஸாmhphரதmh ॥ 212.37।
2120381ஸாnhதாநிகாத³ேயா வா ேத யாசமாநா நிராkh’தா: ।
2120382அக³mhயshthரதிrhவாபி ேதநா விக³தphரப: ◌⁴ ॥ 212.38।
2120391 ⁴ŋhkhேத phரதா³ய விphேரph◌⁴ேயா Shடேமகமேதா² ப⁴வாnh ।
2120392 கிmh வா kh’பணவிthதாநி ’தாநி ப⁴வதாrhஜுந ॥ 212.39।
2120401 கchசிnhந ஸூrhயவாதshய ேகா³சரthவmh க³ேதா ऽrhஜுந ।
2120402 ³Shடசுrhஹேதா வாபி நி:க: கத²மnhயதா² ॥ 212.40।
2120411shph’Shேடா நகா²mhப⁴ஸா வாபி க⁴டாmhப: ◌⁴phேராேதா ऽபி வா ।
2120412 ேதநாதீவா விchசா²ேயா nhைநrhவா தி⁴ நிrhத: ॥ 212.41।
2120420 vhயாஸ உவாச
2120421 தத: பாrhேதா² விநி:வshய யதாmh ப⁴க³வnhநிதி ।
2120422 phேராkhேதா யதா²வதா³சShட விphரா ஆthமபராப⁴வmh ॥ 212.42।
2120430அrhஜுந உவாச
2120431 யth³ப³லmh யchச நshேதேஜா யth³வீrhயmh யthபராkhரம: ।
2120432 யா சா²யா ச ந: ேஸா ऽshமாnhபthயjhய ஹrhக³த: ॥ 212.43।
2120441இதேரேணவ மஹதா shதrhவாபி⁴பா⁴ ।
2120442நா வயmh iµேந ேதந ஜாதாshth’ணமயா இவ ॥ 212.44।
2120451அshthராmh ஸாயகாநாmh ச கா³Nh³வshய ததா² மம ।
2120452ஸாரதா யாப⁴வnhrhதா ஸ க³த: ேஷாthதம: ॥ 212.45।
2120461 யshயாவேலாகநாத³shமாrhஜய:ஸmhப³nhநதி: ।
2120462 ந தthயாஜ ஸ ேகா³விnhத³shthயkhthவாshமாnhப⁴க³வாnhக³த: ॥ 212.46।
2120471 பீ⁴Shமth³ேராŋhக³ராஜாth³யாshததா² ³rhேயாத⁴நாத³ய: ।
2120472 யthphரபா⁴ேவந நிrhத³kh³தா: ◌⁴ ஸ kh’Shணshthயkhதவாnh⁴வmh ॥ 212.47।
2120481 நிrhெயௗவநா ஹதகா ph◌⁴ரShடchசா²ேயவ ேம ம ।
2120482 விபா⁴தி தாத ைநேகா ऽஹmh விரேஹ தshய சkhண: ॥ 212.48।
2120491 யshயாiνபா⁴வாth³பீ⁴Shமாth³ையrhமyhயkh³ெநௗ ஶலபா⁴யிதmh ।
2120492 விநா ேதநாth³ய kh’Shேணந ேகா³பாலரsh நிrhத: ॥ 212.49।
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2120501 கா³Nh³வmh thஷு ேலாேகஷு kh²யாதmh யத³iνபா⁴வத: ।
2120502 மம ேதந விநாபீ⁴ைரrhல³ைட³sh திரshkh’தmh ॥ 212.50।
2120511shthஸஹshராNhயேநகாநி யநாதா²நி மஹாiµேந ।
2120512 யதேதா மம நீதாநி த³shபி⁴rhல³டா³ைத: ◌⁴ ॥ 212.51।
2120521ஆநீயமாநமாபீ⁴ைர:ஸrhவmh kh’Shவேராத⁴நmh ।
2120522’தmh யShphரஹரண: ப⁴ய ப³லmh மம ॥ 212.52।
2120531 நி:கதா ந ேம சிthரmh யjhவா தத³th³⁴தmh ।
2120532 நீசாவமாநபŋhகாŋhகீ நிrhலjhேஜா ऽsh பிதாமஹ ॥ 212.53।
2120540 vhயாஸ உவாச
2120541 thவாஹmh தshய தth³வாkhயமph³ரவmh th³விஜஸthதமா: ।
2120542 :³கி²தshய ச தீ³நshய பாNhட³வshய மஹாthமந: ॥ 212.54।
2120551அலmh ேத vhட³யா பாrhத² ந thவmh ேஶாசிமrhஹ ।
2120552அேவ ஸrhவ⁴ேதஷு காலshய க³திth³’ஶீ ॥ 212.55।
2120561 காேலா ப⁴வாய ⁴தாநாமப⁴வாய ச பாNhட³வ ।
2120562 காலலத³mh jhஞாthவா  shைத²rhயமேதா ऽrhஜுந ॥ 212.56।
2120571 நth³ய:ஸiµth³ரா கி³ரய:ஸகலா ச வஸுnhத⁴ரா ।
2120572 ேத³வா மiνShயா: பஶவshதரவச ஸsh’பா: ॥ 212.57।
2120581sh’Shடா: காேலந காேலந நrhயாshயnhதி ஸŋhயmh ।
2120582 காலாthமகத³mh ஸrhவmh jhஞாthவா ஶமமவாphiν ॥ 212.58।
2120591 யதா²thத² kh’Shணமாஹாthmhயmh தthதைத²வ த⁴நஜய ।
2120592 பா⁴ராவதாரகாrhயாrhத²மவதீrhண:ஸ ேமதி³நீmh ॥ 212.59।
2120601 பா⁴ராkhராnhதா த⁴ரா யாதா ேத³வாநாmh ஸnhநிெதௗ⁴ ரா ।
2120602 தத³rhத²மவதீrhே ऽெஸௗ காமபீ ஜநாrhத³ந: ॥ 212.60।
2120611 தchச நிShபாதி³தmh காrhயமேஶஷா ⁴ph◌⁴’ேதா ஹதா: ।
2120612 vh’ShNhயnhத⁴கலmh ஸrhவmh ததா² பாrhேதா²பஸmh’தmh ॥ 212.61।
2120621 ந கிசித³nhயthகrhதvhயமshய ⁴தேல ऽrhஜுந ।
2120622 தேதா க³த:ஸ ப⁴க³வாnhkh’தkh’thேயா யேத²chச²யா ॥ 212.62।
2120631sh’Shmh ஸrhேக³ கேராthேயஷ ேத³வேத³வ:shதி²திmh shதி²ெதௗ ।
2120632அnhேத தாபஸமrhேதா² ऽயmh ஸாmhphரதmh ைவ யதா² kh’தmh ॥ 212.63।
2120641 தshமாthபாrhத² ந ஸnhதாபshthவயா காrhய: பராப⁴வாth ।
2120642 ப⁴வnhதி ப⁴வகாேலஷு ஷாmh பராkhரமா: ॥ 212.64।
2120651 யதshthவையேகந ஹதா பீ⁴Shமth³ேராத³ேயா nh’பா: ।
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2120652 ேதஷாமrhஜுந காேலாthத:² கிmh nhநாபி⁴ப⁴ேவா ந ஸ: ॥ 212.65।
2120661 விShேshதshயாiνபா⁴ேவந யதா² ேதஷாmh பராப⁴வ: ।
2120662 thவthதshதைத²வ ப⁴வேதா த³shph◌⁴ேயா ऽnhேத த³th³ப⁴வ: ॥ 212.66।
2120671ஸ ேத³ேவா ऽnhயஶராணி ஸமாவிய ஜக³thshதி²திmh ।
2120672 கேராதி ஸrhவ⁴தாநாmh நாஶmh சாnhேத ஜக³thபதி: ॥ 212.67।
2120681 ப⁴ேவாth³ப⁴ேவ ச ெகௗnhேதய ஸஹாயshேத ஜநாrhத³ந: ।
2120682 ப⁴வாnhேத thவth³விபாshேத ேகஶேவநாவேலாகிதா: ॥ 212.68।
2120691 க: ரth³த³th◌⁴யாthஸகா³ŋhேக³யாnhஹnhயாshthவmh ஸrhவெகௗரவாnh ।
2120692ஆபீ⁴ேரph◌⁴யச ப⁴வத: க: ரth³த³th◌⁴யாthபராப⁴வmh ॥ 212.69।
2120701 பாrhைத²தthஸrhவ⁴ேதஷு ஹேரrhலாவிேசShதmh ।
2120702 thவயா யthெகௗரவா th◌⁴வshதா யதா³பீ⁴ைரrhப⁴வாத: ॥ 212.70।
2120711 kh³’தா த³shபி⁴rhயchச ரதா ப⁴வதா shthய: ।
2120712 தத³phயஹmh யதா²vh’thதmh கத²யா தவாrhஜுந ॥ 212.71।
2120721அShடாவkhர: ரா விphர உத³வாஸரேதா ऽப⁴வth ।
2120722 ப³ஹூnhவrhஷக³nhபாrhத² kh³’ணnhph³ரம ஸநாதநmh ॥ 212.72।
2120731ேதShவஸுரஸŋhேக⁴ஷு ேமph’Shேட² மேஹாthஸவ: ।
2120732 ப³⁴வ தthர க³chச²nhthேயா த³th³’ஶுshதmh ஸுரshthய: ॥ 212.73।
2120741 ரmhபா⁴திேலாthதமாth³யாச ஶதேஶா ऽத²ஸஹshரஶ: ।
2120742 Shshதmh மஹாthமாநmh phரஶஶmhஸுச பாNhட³வ ॥ 212.74।
2120751ஆகNhட²மkh³நmh ஸேல ஜடாபா⁴ரத⁴ரmh iµநிmh ।
2120752 விநயாவநதாைசவ phரேணiµ:shேதாthரதthபரா: ॥ 212.75।
2120761 யதா² யதா² phரஸnhேநா ऽ⁴thShshதmh ததா² ததா² ।
2120762ஸrhவாshதா: ெகௗரவேரShட² வShட²mh தmh th³விஜnhமநாmh ॥ 212.76।
2120770அShடாவkhர உவாச
2120771 phரஸnhேநா ऽஹmh மஹாபா⁴கா³ ப⁴வதீநாmh யதி³Shயேத ।
2120772 மthதshதth³vhயதாmh ஸrhவmh phரதா³shயாmhயபி ³rhலப⁴mh ॥ 212.77।
2120780 vhயாஸ உவாச
2120781 ரmhபா⁴திேலாthதமாth³யாச தி³vhயாசாphஸரேஸா ऽph³வnh ॥ 212.78।
2120790அphஸரஸ ஊ:
2120791 phரஸnhேந thவyhயஸmhphராphதmh கிமshமாகதி th³விஜா: ॥ 212.79।
2120801இதராshthவph³வnhவிphர phரஸnhேநா ப⁴க³வnhயதி³ ।
2120802 ததி³chசா²ம: பதிmh phராphmh விphேரnhth³ர ேஷாthதமmh ॥ 212.80।
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2120810 vhயாஸ உவாச
2120811 ஏவmh ப⁴விShயதீthkhthவா உthததார ஜலாnhiµநி: ।
2120812 தiµthதீrhணmh ச த³th³’ஶுrhவிபmh வkhரமShடதா⁴ ॥ 212.81।
2120821 தmh th³’ShThவா ³ஹமாநாநாmh யாஸாmh ஹாஸ:sh²ேடா ऽப⁴வth ।
2120822 தா: ஶஶாப iµநி: ேகாபமவாphய நnhத³ந ॥ 212.82।
2120830அShடாவkhர உவாச
2120831 யshமாth³விபபmh மாmh மthவா ஹாஸாவமாநநா ।
2120832 ப⁴வதீபி:◌⁴ kh’தா தshமாேத³ஷ ஶாபmh த³தா³ வ: ॥ 212.83।
2120841 மthphரஸாேத³ந ப⁴rhதாரmh லph³th◌⁴வா  ேஷாthதமmh ।
2120842 மchசா²ேபாபஹதா:ஸrhவா த³shஹshதmh க³Shயத² ॥ 212.84।
2120850 vhயாஸ உவாச
2120851இthதீ³தமாகrhNhய iµநிshதாபி: ◌⁴ phரஸாதி³த: ।
2120852 ந:ஸுேரnhth³ரேலாகmh ைவ phராஹ ⁴ேயா க³Shயத² ॥ 212.85।
2120861 ஏவmh தshய iµேந: ஶாபாத³Shடாவkhரshய ேகஶவmh ।
2120862 ப⁴rhதாரmh phராphய தா: phராphதா த³shஹshதmh வராŋhக³நா: ॥ 212.86।
2120871 தththவயா நாthர கrhதvhய: ேஶாேகா ऽlhேபா ऽபி  பாNhட³வ ।
2120872 ேதைநவாகி²லநாேத²ந ஸrhவmh த³பஸmh’தmh ॥ 212.87।
2120881 ப⁴வதாmh ேசாபஸmhஹாரமாஸnhநmh ேதந rhவதா ।
2120882 ப³லmh ேதஜshததா² வீrhயmh மாஹாthmhயmh ேசாபஸmh’தmh ॥ 212.88।
2120891 ஜாதshய நியேதா mh’th: பதநmh ச தேதா²nhநேத: ।
2120892 விphரேயாகா³வஸாநmh  ஸmhேயாக:³ஸசய:ய: ॥ 212.89।
2120901 விjhஞாய ந ³தா:◌⁴ ேஶாகmh ந ஹrhஷiµபயாnhதி ேய ।
2120902 ேதஷாேமேவதேர ேசShடாmh ஶிnhத:ஸnhதி தாth³’ஶா: ॥ 212.90।
2120911 தshமாththவயா நரேரShட² jhஞாthைவதth³ph◌⁴ராth’பி: ◌⁴ ஸஹ ।
2120912 பthயjhயாகி²லmh ராjhயmh க³nhதvhயmh தபேஸ வநmh ॥ 212.91।
2120921 தth³க³chச² த⁴rhமராஜாய நிேவth³ையதth³வேசா மம ।
2120922 பரேவா ph◌⁴ராth’பி:◌⁴ ஸாrhத⁴mh க³திmh வீர யதா² ॥ 212.92।
2120930 vhயாஸ உவாச
2120931இthkhேதா த⁴rhமராஜmh  ஸமph◌⁴ேயthய தேதா²khதவாnh ।
2120932 th³’Shடmh ைசவாiν⁴தmh வா கதி²தmh தத³ேஶஷத: ॥ 212.93।
2120941 vhயாஸவாkhயmh ச ேத ஸrhேவ thவாrhஜுநஸதmh ।
2120942 ராjhேய பதmh kh’thவா ய: பாNh³ஸுதா வநmh ॥ 212.94।
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2120951இthேயவmh ேவா iµநிேரShடா² விshதேரண மேயாதி³தmh ।
2120952 ஜாதshய ச யேதா³rhவmhேஶ வாஸுேத³வshய ேசShதmh ॥ 212.95।
2130010iµநய ஊ:
2130011அேஹா kh’Shணshய மாஹாthmhயமth³⁴தmh சாதிமாiνஷmh ।
2130012 ராமshய ச iµநிேரShட² thவேயாkhதmh ⁴வி ³rhலப⁴mh ॥ 213.1।
2130021 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: ஶ ◌்’Nhவnhேதா ப⁴க³வthகதா²mh ।
2130022 தshமாth³ph³ மஹாபா⁴க³ ⁴ேயா ேத³வshய ேசShதmh ॥ 213.2।
2130031 phரா³rhபா⁴வ: ராேணஷு விShேரதேதஜஸ: ।
2130032ஸதாmh கத²யதாேமவ வராஹ இதி ந: தmh ॥ 213.3।
2130041 ந ஜாநீேமா ऽshய சதmh ந விதி⁴mh ந ச விshதரmh ।
2130042 ந கrhம³ணஸth³பா⁴வmh ந ேஹthவமநீதmh ॥ 213.4।
2130051 கிமாthமேகா வராேஹா ऽெஸௗ கா rhதி: கா ச ேத³வதா ।
2130052 கிமாசாரphரபா⁴ேவா வா கிmh வா ேதந ததா³ kh’தmh ॥ 213.5।
2130061 யjhஞாrhேத²ஸமேவதாநாmh ஷதாmh ச th³விஜnhமநாmh ।
2130062 மஹாவராஹசதmh ஸrhவேலாகஸுகா²வஹmh ॥ 213.6।
2130071 யதா² நாராயே ph³ரமnhவாராஹmh பமாshதி²த: ।
2130072 த³mhShThரயா கா³mh ஸiµth³ரshதா²iµjhஜஹாராமrhத³ந: ॥ 213.7।
2130081 விshதேரணவ கrhமாணி ஸrhவாணி கா⁴திந: ।
2130082 ேராmh ேநா வrhதேத ³th³தி⁴rhஹேர: kh’Shணshய தீ⁴மத: ॥ 213.8।
2130091 கrhமமாiνrhvhயா ச phரா³rhபா⁴வாச ேய விேபா⁴ ।
2130092 யா வாshய phரkh’திrhph³ரமmhshதாசாkh²யாmh thவமrhஹ ॥ 213.9।
2130100 vhயாஸ உவாச
2130101 phரநபா⁴ேரா மஹாேநஷ ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸiµதா³’த: ।
2130102 யதா²ஶkhthயா  வயா யதாmh ைவShணவmh யஶ: ॥ 213.10।
2130111 விShே: phரபா⁴வரவேண தி³ShThயா ேவா மதிthதி²தா ।
2130112 தshமாth³விShே: ஸமshதா ைவ ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh யா: phரvh’thதய: ॥
213.11।
2130121ஸஹshராshயmh ஸஹshராmh ஸஹshரசரணmh ச யmh ।
2130122ஸஹshரஶிரஸmh ேத³வmh ஸஹshரகரமvhயயmh ॥ 213.12।
2130131ஸஹshரவmh பா⁴shவnhதmh ஸஹshரiµடmh phர⁴mh ।
2130132ஸஹshரத³mh ஸஹshராதி³mh ஸஹshர⁴ஜமvhயயmh ॥ 213.13।
2130141ஹவநmh ஸவநmh ைசவ ேஹாதாரmh ஹvhயேமவ ச ।
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2130142 பாthராணி ச பவிthராணி ேவதி³mh தீ³ாmh ஸthshவmh ॥ 213.14।
2130151shkhேஸாமஸூrhயiµஶலmh phேராணீmh த³யநmh ।
2130152அth◌⁴வrhmh ஸாமக³mh விphரmh ஸத³shயmh ஸத³நmh ஸத:³ ॥ 213.15।
2130161பmh சkhரmh th◌⁴வாmh த³rhவீmh சmhேசாக²லாநி ச ।
2130162 phராkh³வmhஶmh யjhஞ⁴mh ச ேஹாதாரmh ச பரmh ச யth ॥ 213.16।
2130171ரshவாNhயதிphரமாநி shதா²வராணி சராணி ச ।
2130172 phராயசிthதாநி வாrhkh◌⁴யmh ச shத²Nh³லாநி ஶாshததா² ॥ 213.17।
2130181 மnhthரயjhஞவஹmh வநிmh பா⁴க³mh பா⁴க³வஹmh ச யth ।
2130182அkh³ராநmh ேஸாம⁴ஜmh ஹுதாrhசிஷiµதா³த⁴mh ॥ 213.18।
2130191ஆஹுrhேவத³விேதா³ விphரா யmh யjhேஞ ஶாவதmh phர⁴mh ।
2130192 தshய விShே:ஸுேரஶshய வthஸாŋhகshய தீ⁴மத: ॥ 213.19।
2130201 phரா³rhபா⁴வஸஹshராணி ஸமதீதாnhயேநகஶ: ।
2130202 ⁴யைசவ ப⁴விShயnhதி ேயவமாஹ பிதாமஹ: ॥ 213.20।
2130211 யthph’chச²th◌⁴வmh மஹாபா⁴கா³ தி³vhயாmh Nhயாமாmh கதா²mh ।
2130212 phரா³rhபா⁴வாதாmh விShே:ஸrhவபாபஹராmh ஶிவாmh ॥ 213.21।
2130221 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh தாmh மஹாபா⁴கா³shதth³க³ேதநாnhதராthமநா ।
2130222 phரவயாmhயாiνrhvhேயண யthph’chச²th◌⁴வmh மமாநகா: ◌⁴ ॥ 213.22।
2130231 வாஸுேத³வshய மாஹாthmhயmh சதmh ச மஹாமேத: ।
2130232தாrhத²mh ஸுரமrhthயாநாmh ேலாகாநாmh phரப⁴வாய ச ॥ 213.23।
2130241 ப³ஹுஶ:ஸrhவ⁴தாthமா phரா³rhப⁴வதி வீrhயவாnh ।
2130242 phரா³rhபா⁴வாmhச வயா Nhயாnhதி³vhயாnh³nhவிதாnh ॥ 213.24।
2130251ஸுphேதா க³ஸஹshரmh ய: phரா³rhப⁴வதி காrhயத: ।
2130252 rhேண க³ஸஹshேர ऽத² ேத³வேத³ேவா ஜக³thபதி: ॥ 213.25।
2130261 ph³ரமா ச கபிலைசவ thrhயmhப³கshthத³ஶாshததா² ।
2130262 ேத³வா:ஸphதrhஷயைசவ நாகா³சாphஸரஸshததா² ॥ 213.26।
2130271ஸநthமாரச மஹாiνபா⁴ேவா ।
2130272 மiνrhமஹாthமா ப⁴க³வாnhphரஜாகர: ।
2130273 ராணேத³ேவா ऽத² ராணி சkhேர ।
2130274 phரதீ³phதைவவாநரlhயேதஜா: ॥ 213.27।
2130281 ேயா ऽெஸௗ சாrhணவமth◌⁴யshேதா² நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ।
2130282 நShேட ேத³வாஸுரநேர phரநShேடாரக³ராேஸ ॥ 213.28।
2130291 ேயாth³⁴காெமௗ ³ராத⁴rhெஷௗ தாெபௗ⁴ ம⁴ைகடெபௗ⁴ ।
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2130292ஹெதௗ ப⁴க³வதா ேதந தேயாrhத³ththவாதmh வரmh ॥ 213.29।
2130301 ரா கமலநாப⁴shய shவபத:ஸாக³ராmhப⁴ ।
2130302 Shகேர தthர ஸmh⁴தா ேத³வா:ஸrhக³shததா² ॥ 213.30।
2130311 ஏஷ ெபௗShகரேகா நாம phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2130312 ராணmh கth²யேத யthர ேத³வதிஸமாதmh ॥ 213.31।
2130321 வாராஹsh திiµக:² phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2130322 யthர விShiΝ:ஸுரேரShேடா² வாராஹmh பமாshதி²த: ॥ 213.32।
2130331 ேவத³பாேதா³பத³mhShThர: khரத³nhதசிதீiµக:² ।
2130332அkh³நிேவா த³rhப⁴ேராமா ph³ரமஶீrhேஷா மஹாதபா: ॥ 213.33।
2130341அேஹாராthேரே தி³vhேயா ேவதா³ŋhக:³ தி⁴ஷண: ।
2130342ஆjhயநாஸ:shவNhட:³ஸாமேகா⁴ஷshவேரா மஹாnh ॥ 213.34।
2130351ஸthயத⁴rhமமய:மாnhkhரமவிkhரமஸthkh’த: ।
2130352 phராயசிthதநேகா² ேகா⁴ர: பஶுஜாiνrhiµகா²kh’தி: ॥ 213.35।
2130361 உth³க³தாnhthேரா ேஹாமŋhேகா³ பீ³ெஜௗஷதி⁴மஹாப²ல: ।
2130362 வாth³யnhதராthமா மnhthரshபி²kh³விkh’த: ேஸாமேஶாணித: ॥ 213.36।
2130371 ேவதி³shகnhேதா⁴ ஹவிrhக³nhேதா⁴ ஹvhயகvhயாதிேவக³வாnh ।
2130372 phராkh³வmhஶகாேயா th³திமாnhநாநாதீ³ாபி⁴ரnhவித: ॥ 213.37।
2130381 த³’த³ேயா ேயாகீ³ மஹாஸththரமேயா மஹாnh ।
2130382 உபாகrhமாShடசக: phரவrhகா³வrhத⁴ஷண: ॥ 213.38।
2130391 நாநாchச²nhேதா³க³திபேதா²³ேயாபநிஷதா³ஸந: ।
2130392 சா²யாபthநீஸஹாேயா ऽெஸௗ மணிஶ ◌்’ŋhக³இேவாthதி²த: ॥ 213.39।
2130401 மmh ஸாக³ரபrhயnhதாmh ஸைஶலவநகாநநாmh ।
2130402 ஏகாrhணவஜலph◌⁴ரShடாேமகாrhணவக³த: phர: ◌⁴ ॥ 213.40।
2130411 த³mhShThரயா ய:ஸiµth³th◌⁴’thய ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
2130412ஸஹshரஶீrhேஷா ேலாகாதி³சகார ஜக³தீmh ந: ॥ 213.41।
2130421 ஏவmh யjhஞவராேஹண ⁴thவா ⁴ததாrhதி²நா ।
2130422 உth³th◌⁴’தா ph’தி²வீ ேத³வீ ஸாக³ராmh³த⁴ரா ரா ॥ 213.42।
2130431 வாராஹ ஏஷ கதி²ேதா நாரmhஹshதேதா th³விஜா: ।
2130432 யthர ⁴thவா mh’ேக³nhth³ேரண ரNhயகஶிrhஹத: ॥ 213.43।
2130441 ரா kh’தேக³ நாம ஸுராrhப³லத³rhபித: ।
2130442ைத³thயாநாமாதி³ஷசகார ஸுமஹthதப: ॥ 213.44।
2130451 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி ஶதாநி த³ஶ பச ச ।
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2130452 ஜேபாபவாஸநிரதshதshெதௗ² ெமௗநvhரதshதி²த: ॥ 213.45।
2130461 தத: ஶமத³மாph◌⁴யாmh ச ph³ரமசrhேயண ைசவ  ।
2130462 phேதா ऽப⁴வthததshதshய தபஸா நியேமந ச ॥ 213.46।
2130471 தmh ைவ shவயmh⁴rhப⁴க³வாnhshவயமாக³mhய ேபா⁴ th³விஜா: ।
2130472 விமாேநநாrhகவrhேணந ஹmhஸkhேதந பா⁴shவதா ॥ 213.47।
2130481ஆதி³thையrhவஸுபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh மth³பி⁴rhைத³வைதshததா² ।
2130482 th³ைரrhவிவஸஹாையச யராஸகிnhநைர: ॥ 213.48।
2130491 தி³ஶாபி: ◌⁴ phரதி³ஶாபி⁴ச நதீ³பி: ◌⁴ ஸாக³ைரshததா² ।
2130492 நthைரச iµஹூrhைதச ேக²சைரச மஹாkh³ரைஹ: ॥ 213.49।
2130501 ேத³வrhபி⁴shதேபாvh’th³ைத:◌⁴ th³ைத⁴rhவிth³வth³பி⁴ேரவ ச ।
2130502 ராஜrhபி: ◌⁴ Nhயதைமrhக³nhத⁴rhைவரphஸேராக³ண: ॥ 213.50।
2130511 சராசர³:மாnhvh’த:ஸrhைவ:ஸுைரshததா² ।
2130512 ph³ரமா ph³ரமவிதா³mh ேரShேடா²ைத³thயmh வசநமph³ரவீth ॥ 213.51।
2130520 ph³ரேமாவாச
2130521 phேதா ऽsh தவ ப⁴khதshய தபஸாேநந ஸுvhரத ।
2130522 வரmh வரய ப⁴th³ரmh ேத யேத²Shடmh காமமாphiν ॥ 213.52।
2130530ரNhயகஶிவாச
2130531 ந ேத³வாஸுரக³nhத⁴rhவா ந யோரக³ராஸா: ।
2130532 ’ஷேயா வாத² மாmh ஶாைப: khth³தா⁴ ேலாகபிதாமஹ ॥ 213.53।
2130541 ஶேபshதபஸா khதா வர ஏஷ vh’ேதா மயா ।
2130542 ந ஶshthேரண ந வாshthேரண கி³ பாத³ேபந வா ॥ 213.54।
2130551 ந ஶுShேகண ந சாrhth³ேரண ந ைசேவாrhth◌⁴வmh ந சாphயத:◌⁴ ।
2130552 பாணிphரஹாேரணேகந ஸph◌⁴’thயப³லவாஹநmh ॥ 213.55।
2130561 ேயா மாmh நாஶயிmh ஶkhத:ஸ ேம mh’thrhப⁴விShயதி ।
2130562 ப⁴ேவயமஹேமவாrhக: ேஸாேமா வாrhஹுதாஶந: ॥ 213.56।
2130571ஸலmh சாnhதmh ச ஆகாஶmh ைசவ ஸrhவஶ: ।
2130572அஹmh khேராத⁴ச காமச வே வாஸேவா யம: ।
2130573 த⁴நத³ச த⁴நாth◌⁴யோ ய: கிmhஷாதி⁴ப: ॥ 213.57।
2130580 ph³ரேமாவாச
2130581 ஏேத தி³vhயா வராshதாத மயா த³thதாshதவாth³⁴தா: ।
2130582ஸrhவாnhகாமாநிமாmhshதாத phராphshய thவmh ந ஸmhஶய: ॥ 213.58।
2130590 vhயாஸ உவாச
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2130591 ஏவiµkhthவா  ப⁴க³வாஜகா³மாஶு பிதாமஹ: ।
2130592ைவராஜmh ph³ரமஸத³நmh ph³ரமrhக³ணேஸவிதmh ॥ 213.59।
2130601 தேதா ேத³வாச நாகா³ச க³nhத⁴rhவா iµநயshததா² ।
2130602 வரphரதா³நmh thைவவ பிதாமஹiµபshதி²தா: ॥ 213.60।
2130610 ேத³வா ஊ:
2130611 வேரேநந ப⁴க³வnhபா³தி⁴Shயதி ஸ ேநா ऽஸுர: ।
2130612 தthphரதா³ஶு ப⁴க³வnhவேதா⁴ ऽphயshய விசிnhthயதாmh ॥ 213.61।
2130621 ப⁴க³வnhஸrhவ⁴தாநாmh shவயmh⁴ராதி³kh’thphர:◌⁴ ।
2130622shரShடா ச ஹvhயகvhயாநாமvhயkhதmh phரkh’திrhth◌⁴வmh ॥ 213.62।
2130630 vhயாஸ உவாச
2130631 தேதா ேலாகதmh வாkhயmh thவா ேத³வ: phரஜாபதி: ।
2130632 phேராவாச ப⁴க³வாnhவாkhயmh ஸrhவேத³வக³mhshததா² ॥ 213.63।
2130640 ph³ரேமாவாச
2130641அவயmh thத³ஶாshேதந phராphதvhயmh தபஸ: ப²லmh ।
2130642 தபேஸா ऽnhேத ச ப⁴க³வாnhவத⁴mh விShiΝ: கShயதி ॥ 213.64।
2130650 vhயாஸ உவாச
2130651 ஏதchch²thவா ஸுரா:ஸrhேவ வாkhயmh பŋhகஜஜnhமந: ।
2130652shவாநி shதா²நாநி தி³vhயாநி ஜkh³iµshேத ைவ iµதா³nhவிதா: ॥ 213.65।
2130661லph³த⁴மாthேர வேர சாபி ஸrhவா: ேஸா ऽபா³த⁴த phரஜா: ।
2130662ரNhயகஶிrhைத³thேயா வரதா³ேநந த³rhபித: ॥ 213.66।
2130671ஆரேமஷு மஹாபா⁴கா³nhiµநீnhைவ ஸmhஶிதvhரதாnh ।
2130672ஸthயத⁴rhமரதாnhதா³nhதாmhshததா³ த⁴rhதவாmhshததா² ॥ 213.67।
2130681 thதி³வshதா²mhshததா² ேத³வாnhபராthய மஹாப³ல: ।
2130682 thைரேலாkhயmh வஶமாநீய shவrhேக³ வஸதி ேஸா ऽஸுர: ॥ 213.68।
2130691 யதா³ வரமேதா³nhமthேதா விசரnhதா³நேவா ⁴வி ।
2130692 யjhஞீயாநகேராth³ைத³thயாநயjhஞீயாச ேத³வதா: ॥ 213.69।
2130701ஆதி³thயா வஸவ:ஸாth◌⁴யா விேவ ச மதshததா² ।
2130702 ஶரNhயmh ஶரணmh விShiΝiµபதsh²rhமஹாப³லmh ॥ 213.70।
2130711 ேத³வph³ரமமயmh யjhஞmh ph³ரமேத³வmh ஸநாதநmh ।
2130712 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச phர⁴mh ேலாகநமshkh’தmh ।
2130713 நாராயணmh வி⁴mh ேத³வmh ஶரNhயmh ஶரணmh க³தா: ॥ 213.71।
2130720 ேத³வா ஊ:
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2130721 thராயshவ ேநா ऽth³ய ேத³ேவஶ ரNhயகஶிேபாrhப⁴யாth ।
2130722 thவmh  ந: பரேமா ேத³வshthவmh  ந: பரேமா ³: ॥ 213.72।
2130731 thவmh  ந: பரேமா தா⁴தா ph³ரமாதீ³நாmh ஸுேராthதம ।
2130732 உth²lhலாமலபththரா ஶthபயŋhகர ।
2130733யாய தி³திவmhஶshய ஶரணmh thவmh ப⁴வshவ ந: ॥ 213.73।
2130740 வாஸுேத³வ உவாச
2130741 ப⁴யmh thயஜth◌⁴வமமரா அப⁴யmh ேவா த³தா³mhயஹmh ।
2130742 தைத²வ thதி³வmh ேத³வா: phரதிலphshயத² மா சிரmh ॥ 213.74।
2130751 ஏேஷா ऽஹmh ஸக³ணmh ைத³thயmh வரதா³ேநந த³rhபிதmh ।
2130752அவth◌⁴யமமேரnhth³ராmh தா³நேவnhth³ரmh நிஹnh தmh ॥ 213.75।
2130760 vhயாஸ உவாச
2130761 ஏவiµkhthவா  ப⁴க³வாnhவிsh’jhய thத³ேஶவராnh ।
2130762ரNhயகஶிேபா:shதா²நமாஜகா³ம மஹாப³ல: ॥ 213.76।
2130771 நரshயாrhத⁴தiνmh kh’thவா mhஹshயாrhத⁴தiνmh phர: ◌⁴ ।
2130772 நாரmhேஹந வஷா பாணிmh ஸmhshph’ய பாணிநா ॥ 213.77।
2130781 க⁴நதஸŋhகாேஶா க⁴நதநிshவந: ।
2130782 க⁴நததீ³phெதௗஜா த இவ ேவக³வாnh ॥ 213.78।
2130791ைத³thயmh ேஸா ऽதிப³லmh th³’ShThவா th³’phதஶாrh³லவிkhரம: ।
2130792 th³’phைதrhைத³thயக³ணrh³phதmh ஹதவாேநகபாணிநா ॥ 213.79।
2130801 nh’mhஹ ஏஷ கதி²ேதா ⁴ேயா ऽயmh வாமந: பர: ।
2130802 யthர வாமநமாshதா²ய பmh ைத³thயவிநாஶநmh ॥ 213.80।
2130811 ப³ேலrhப³லவேதா யjhேஞ ப³நா விShiΝநா ரா ।
2130812 விkhரைமshthபி⁴ரோph◌⁴யா: ோபி⁴தாshேத மஹாஸுரா: ॥ 213.81।
2130821 விphரசிthதி: ஶிவ: ஶŋhரய:ஶŋhshதைத²வ ச ।
2130822அய:ஶிரா அவஶிரா ஹயkh³வச வீrhயவாnh ॥ 213.82।
2130831 ேவக³வாnhேகமாiνkh³ர: ேஸாkh³ரvhயkh³ேரா மஹாஸுர: ।
2130832 Shகர: Shகலைசவ ஶாேவா ऽவபதிேரவ ச ॥ 213.83।
2130841 phரலாேதா³ ऽவபதி:mhப: ◌⁴ ஸmhராேதா³ க³மநphய: ।
2130842அiνராேதா³ஹஹேயா வாராஹ:ஸmhஹேரா ऽiνஜ: ॥ 213.84।
2130851 ஶரப:◌⁴ ஶலப⁴ைசவ பத:² khேராத⁴ந: khரத:² ।
2130852 ph³’ஹthகீrhதிrhமஹாவ: ஶŋhகrhே மஹாshவந: ॥ 213.85।
2130861 தீ³phதேவா ऽrhகநயேநா mh’க³பாேதா³ mh’க³phய: ।
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2130862 வாrhக³Shேடா² நiµசி:ஸmhப³ேரா விshகேரா மஹாnh ॥ 213.86।
2130871 சnhth³ரஹnhதா khேராத⁴ஹnhதா khேராத⁴வrhத⁴ந ஏவ ச ।
2130872 காலக: காலேகாபச vh’thர: khேராேதா⁴ விேராசந: ॥ 213.87।
2130881 க³Shட²ச வShட²ச phரலmhப³நரகாெபௗ⁴ ।
2130882இnhth³ரதாபநவாதாபீ ேகமாnhப³லத³rhபித: ॥ 213.88।
2130891அேலாமா ேலாமா ச பா³Shகல: phரமேதா³ மத:³ ।
2130892shவர: காலவத³ந: கரால: ேகஶிேரவ ச ॥ 213.89।
2130901 ஏகாசnhth³ரமா ராஹு:ஸmhராத:³ஸmhப³ர:shவந: ।
2130902 ஶதkh◌⁴நீசkhரஹshதாச ததா²iµஶலபாணய: ॥ 213.90।
2130911அவயnhthராேதா⁴ேபதா பி⁴nhதி³பாலாதா⁴shததா² ।
2130912 ஶூேலாக²லஹshதாச பரவத⁴த⁴ராshததா² ॥ 213.91।
2130921 பாஶiµth³க³ரஹshதாச ததா² பக⁴பாணய: ।
2130922 மஹாஶிலாphரஹர: ஶூலஹshதாச தா³நவா: ॥ 213.92।
2130931 நாநாphரஹர ேகா⁴ரா நாநாேவஶா மஹாப³லா: ।
2130932rhமkhடவkhthராச ஶேஶாகiµகா²shததா² ॥ 213.93।
2130941 க²ேராShThரவத³நாைசவ வராஹவத³நாshததா² ।
2130942 மாrhஜாரஶிகி²வkhthராச மஹாவkhthராshததா² பேர ॥ 213.94।
2130951 நkhரேமஷாநநா: ஶூரா ேகா³ஜாவிமஷாநநா: ।
2130952 ேகா³தா⁴ஶlhலகிவkhthராச khேராShவkhthராச தா³நவா: ॥ 213.95।
2130961ஆ²த³rh³ரவkhthராச ேகா⁴ரா vh’கiµகா²shததா² ।
2130962 பீ⁴மா மகரவkhthராச khெரௗசவkhthராச தா³நவா: ॥ 213.96।
2130971அவாநநா: க²ரiµகா² மரவத³நாshததா² ।
2130972 க³ேஜnhth³ரசrhமவஸநாshததா² kh’Shநாmhப³ரா: ॥ 213.97।
2130981 சீரஸmhvh’தகா³thராச ததா² நீலகவாஸஸ: ।
2130982 உShணீே iµநshததா²Nhட³ேநா ऽஸுரா: ॥ 213.98।
2130991 கிேநா லmhப³ஶிகா:² கmh³kh³வா:ஸுவrhசஸ: ।
2130992 நாநாேவஶத⁴ரா ைத³thயா நாநாமாlhயாiνேலபநா: ॥ 213.99।
2131001shவாnhயாதா⁴நி ஸŋhkh³’ய phரதீ³phதாநி ச ேதஜஸா ।
2131002 khரமமாணmh ’ேகஶiµபாவrhதnhத ஸrhவஶ: ॥ 213.100।
2131011 phரமth²ய ஸrhவாnhைத³ேதயாnhபாத³ஹshததலrhவி: ◌⁴ ।
2131012பmh kh’thவா மஹாபீ⁴மmh ஜஹாராஶு ஸ ேமதி³நீmh ॥ 213.101।
2131021 தshய விkhரமேதா ⁴mh சnhth³ராதி³thெயௗ shதநாnhதேர ।
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2131022 நப:◌⁴ phரkhரமமாணshய நாph◌⁴யாmh கில ததா²shதி²ெதௗ ॥ 213.102।
2131031 பரமாkhரமமாணshய ஜாiνேத³ேஶ vhயவshதி²ெதௗ ।
2131032 விShேரதவீrhயshய வத³nhthேயவmh th³விஜாதய: ॥ 213.103।
2131041’thவா ஸ ேமதி³நீmh kh’thshநாmh ஹthவா சாஸுரŋhக³வாnh ।
2131042 த³ெதௗ³ ஶkhராய வஸுதா⁴mh விShiΝrhப³லவதாmh வர: ॥ 213.104।
2131051 ஏஷ ேவா வாமேநா நாம phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2131052 ேவத³விth³பி⁴rhth³விைஜேரதthகth²யேத ைவShணவmh யஶ: ॥ 213.105।
2131061 ⁴ேயா ⁴தாthமேநா விShே: phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2131062 த³thதாthேரய இதி kh²யாத:மயா பரயா த: ॥ 213.106।
2131071 ேதந நShேடஷு ேவேத³ஷு phரkhயாஸு மேக²ஷு ச ।
2131072 சாrhவrhNhேய ச ஸŋhகீrhேண த⁴rhேம ஶிதி²லதாmh க³ேத ॥ 213.107।
2131081அதிவrhத⁴தி சாத⁴rhேம ஸthேய நShேட ऽnh’ேத shதி²ேத ।
2131082 phரஜாஸு ஶீrhயமாஸு த⁴rhேம சாலதாmh க³ேத ॥ 213.108।
2131091ஸயjhஞா:ஸkhயா ேவதா:³ phரthயாநீதா  ேதந ைவ ।
2131092 சாrhவrhNhயமஸŋhகீrhணmh kh’தmh ேதந மஹாthமநா ॥ 213.109।
2131101 ேதந ைஹஹயராஜshய காrhதவீrhயshய தீ⁴மத: ।
2131102 வரேத³ந வேரா த³thேதா த³thதாthேரேயண தீ⁴மதா ॥ 213.110।
2131111 ஏதth³பா³ஹுth³வயmh யthேத தthேத மம kh’ேத nh’ப ।
2131112 ஶதாநி த³ஶ பா³ஹூநாmh ப⁴விShயnhதி ந ஸmhஶய: ॥ 213.111।
2131121 பாலயிShய kh’thshநாmh ச வஸுதா⁴mh வஸுேத⁴வர ।
2131122 ³rhநிேயா ऽvh’nhதா³நாmh th³த⁴shத²ச ப⁴விShய ॥ 213.112।
2131131 ஏஷ ேவா ைவShணவ:மாnhphரா³rhபா⁴ேவா ऽth³⁴த: ஶுப: ◌⁴ ।
2131132 ⁴யச ஜாமத³kh³nhேயா ऽயmh phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ॥ 213.113।
2131141 யthர பா³ஹுஸஹshேரண th³விஷதாmh ³rhஜயmh ரேண ।
2131142 ராேமா ऽrhஜுநமநீகshத²mh ஜகா⁴ந nh’பதிmh phர:◌⁴ ॥ 213.114।
2131151 ரத²shத²mh பாrhதி²வmh ராம: பாதயிthவாrhஜுநmh ⁴வி ।
2131152 த⁴rhஷயிthவாrhஜுநmh ராம: khேராஶமாநmh ச ேமக⁴வth ॥ 213.115।
2131161 kh’thshநmh பா³ஹுஸஹshரmh ச சிchேச²த³ ph◌⁴’³நnhத³ந: ।
2131162 பரவேத⁴ந தீ³phேதந jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸதshய ைவ ॥ 213.116।
2131171 கீrh thயேகாபி⁴rhேமமnhத³ர⁴ஷ ।
2131172 th:ஸphதkh’thவ: ph’தி²வீ ேதந நி:thயா kh’தா ॥ 213.117।
2131181 kh’thவா நி:thயாmh ைசநாmh பா⁴rhக³வ:ஸுமஹாயஶா: ।
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2131182ஸrhவபாபவிநாஶாய வாேமேத⁴ந ேசShடவாnh ॥ 213.118।
2131191 யshnhயjhேஞ மஹாதா³ேந த³mh ph◌⁴’³நnhத³ந: ।
2131192 மாசாய த³ெதௗ³ phத: கயபாய வஸுnhத⁴ராmh ॥ 213.119।
2131201 வாரmhshரகா³ஶுph◌⁴ராnhரதா²mhச ரதி²நாmh வர: ।
2131202ரNhயமயmh ேத⁴iνrhக³ேஜnhth³ராmhச மபதி: ॥ 213.120।
2131211 த³ெதௗ³ தshnhமஹாயjhேஞ வாேமேத⁴ மஹாயஶா: ।
2131212அth³யாபி ச தாrhதா²ய ேலாகாநாmh ph◌⁴’³நnhத³ந: ॥ 213.121।
2131221 சரமாணshதேபா ேகா⁴ரmh ஜாமத³kh³nhய: ந: phர: ◌⁴ ।
2131222ஆshேத ைவ ேத³வவchch²மாnhமேஹnhth³ேர பrhவேதாthதேம ॥ 213.122।
2131231 ஏஷ விShே:ஸுேரஶshய ஶாவதshயாvhயயshய ச ।
2131232 ஜாமத³kh³nhய இதி kh²யாத: phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ॥ 213.123।
2131241 சrhவிmhேஶ ேக³ வாபி விவாthரர:ஸர: ।
2131242 ஜjhேஞ த³ஶரத²shயாத² thர: பth³மாயேதண: ॥ 213.124।
2131251 kh’thவாthமாநmh மஹாபா³ஹுசrhதா⁴ phர⁴வர: ।
2131252 ேலாேக ராம இதி kh²யாதshேதஜஸா பா⁴shகேராபம: ॥ 213.125।
2131261 phரஸாத³நாrhத²mh ேலாகshய ரஸாmh நிkh³ரஹாய ச ।
2131262 த⁴rhமshய ச விvh’th³th◌⁴யrhத²mh ஜjhேஞ தthர மஹாயஶா: ॥ 213.126।
2131271 தமphயாஹுrhமiνShேயnhth³ரmh ஸrhவ⁴தேத ரதmh ।
2131272 ய:ஸமா:ஸrhவத⁴rhமjhஞசrhத³ஶ வேந ऽவஸth ॥ 213.127।
2131281லமiνசேரா ராம:ஸrhவ⁴தேத ரத: ।
2131282 சrhத³ஶ வேந தphthவா தேபா வrhஷாணி ராக⁴வ: ॥ 213.128।
2131291பிணீ தshய பாrhவshதா²ேததி phரதி²தா ஜேந ।
2131292 rhேவாதி³தா  யா லrhப⁴rhதாரமiνக³chச²தி ॥ 213.129।
2131301 ஜநshதா²ேந வஸnhகாrhயmh thத³ஶாநாmh சகார ஸ: ।
2131302 தshயாபகாணmh khரmh ெபௗலshthயmh மiνஜrhஷப: ◌⁴ ॥ 213.130।
2131311தாயா: பத³மnhவிchச²nhநிஜகா⁴ந மஹாயஶா: ।
2131312 ேத³வாஸுரக³நாmh ச யராஸேபா⁴கி³நாmh ॥ 213.131।
2131321 யthராவth◌⁴யmh ராேஸnhth³ரmh ராவணmh தி⁴ ³rhஜயmh ।
2131322 khதmh ராஸேகாபி⁴rhநீலாஜநசேயாபமmh ॥ 213.132।
2131331 thைரேலாkhயth³ராவணmh khரmh ராவணmh ராேஸவரmh ।
2131332 ³rhஜயmh ³rhத⁴ரmh th³’phதmh ஶாrh³லஸமவிkhரமmh ॥ 213.133।
2131341 ³rhநியmh ஸுரக³ணrhவரதா³ேநந த³rhபிதmh ।
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2131342 ஜகா⁴ந ஸசிைவ:ஸாrhத⁴mh ஸைஸnhயmh ராவணmh தி⁴ ॥ 213.134।
2131351 மஹாph◌⁴ரக³ணஸŋhகாஶmh மஹாகாயmh மஹாப³லmh ।
2131352 ராவணmh நிஜகா⁴நாஶு ராேமா ⁴தபதி: ரா ॥ 213.135।
2131361ஸுkh³வshய kh’ேத ேயந வாநேரnhth³ேரா மஹாப³ல: ।
2131362 வா விநிஹத:ஸŋhkh²ேய ஸுkh³வசாபி⁴ேஷசித: ॥ 213.136।
2131371 மேதா⁴ச தநேயா th³’phேதா லவே நாம தா³நவ: ।
2131372ஹேதா ம⁴வேந வீேரா வரமthேதா மஹாஸுர: ॥ 213.137।
2131381 யjhஞவிkh◌⁴நகெரௗ ேயந iµநீநாmh பா⁴விதாthமநாmh ।
2131382 மாசச ஸுபா³ஹுச ப³ேலந ப³நாmh வெரௗ ॥ 213.138।
2131391 நிஹெதௗ ச நிராெஶௗ ச kh’ெதௗ ேதந மஹாthமநா ।
2131392ஸமேர th³த⁴ெஶௗNhேட³ந ததா²nhேய சாபி ராஸா: ॥ 213.139।
2131401 விராத⁴ச கப³nhத⁴ச ராெஸௗ பீ⁴மவிkhரெமௗ ।
2131402 ஜகா⁴ந ஷvhயாkh◌⁴ேரா க³nhத⁴rhெவௗ ஶாபேமாெதௗ ॥ 213.140।
2131411ஹுதாஶநாrhகாmhஶுத³th³³ைப:◌⁴ ।
2131412 phரதphதஜாmh³நத³சிthரŋhைக:² ।
2131413 மேஹnhth³ரவjhராஶநிlhயஸாைர ।
2131414 nhஸ ராம:ஸமேர நிஜkh◌⁴ேந ॥ 213.141।
2131421 தshைம த³thதாநி ஶshthராணி விவாthேரண தீ⁴மதா ।
2131422 வதா⁴rhத²mh ேத³வஶthmh ³rhத⁴rhஷாmh ஸுைரரபி ॥ 213.142।
2131431 வrhதமாேந மேக² ேயந ஜநகshய மஹாthமந: ।
2131432 ப⁴kh³நmh மாேஹவரmh சாபmh khட³தா லயா ரா ॥ 213.143।
2131441 ஏதாநி kh’thவா கrhமாணி ராேமா த⁴rhமph◌⁴’தாmh வர: ।
2131442 த³ஶாவேமதா⁴ஜாth²யாநாஜஹார நிரrhக³லாnh ॥ 213.144।
2131451 நாயnhதாஶுபா⁴ வாேசா நாலmh மாேதா வெவௗ ।
2131452 ந விthதஹரணmh சாth³ராேம ராjhயmh phரஶாஸதி ॥ 213.145।
2131461 பேத³வnhதி வித⁴வா நாநrhதா²ச கதா³சந ।
2131462ஸrhவமாch²ப⁴mh தthர ராேம ராjhயmh phரஶாஸதி ॥ 213.146।
2131471 ந phராணிநாmh ப⁴யmh சாjhஜலாkh³nhயநிலகா⁴தஜmh ।
2131472 ந சாபி vh’th³தா⁴ பா³லாநாmh phேரதகாrhயாணி சkhேர ॥ 213.147।
2131481 ph³ரமசrhயபரmh thரmh விஶsh thேய ரதா: ।
2131482 ஶூth³ராைசவ  வrhmhshthஶுஷnhthயநஹŋhkh’தா: ॥
213.148।
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2131491 நாrhேயா நாthயசரnhப⁴rhth’nhபா⁴rhயாmh நாthயசரthபதி: ।
2131492ஸrhவமாjhஜக³th³தா³nhதmh நிrhத³shரப⁴வnhம ॥ 213.149।
2131501 ராம ஏேகா ऽப⁴வth³ப⁴rhதா ராம: பாலயிதாப⁴வth ।
2131502ஆஸnhவrhஷஸஹshராணி ததா² thரஸஹshண: ॥ 213.150।
2131511அேராகா:³ phராணிநசாஸnhராேம ராjhயmh phரஶாஸதி ।
2131512 ேத³வதாநாmh’mh ச மiνShயாmh ச ஸrhவஶ: ॥ 213.151।
2131521 ph’தி²vhயாmh ஸமவாேயா ऽ⁴th³ராேம ராjhயmh phரஶாஸதி ।
2131522 கா³தா²மphயthர கா³யnhதி ேய ராணவிேதா³ ஜநா: ॥ 213.152।
2131531 ராேம நிப³th³த⁴தththவாrhதா² மாஹாthmhயmh தshய தீ⁴மத: ।
2131532 யாேமா வா ேலாதாோ தீ³phதாshேயா தபா⁴த: ॥ 213.153।
2131541ஆஜாiνபா³ஹு:ஸுiµக:²mhஹshகnhேதா⁴ மஹா⁴ஜ: ।
2131542 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி ராேமா ராjhயமகாரயth ॥ 213.154।
2131551 ’khஸாமயஜுஷாmh ேகா⁴ேஷா jhயாேகா⁴ஷச மஹாthமந: ।
2131552அvhchசி²nhேநா ऽப⁴வth³ராShThேர தீ³யதாmh ⁴jhயதாதி ॥ 213.155।
2131561ஸththவவாnh³ணஸmhபnhேநா தீ³phயமாந:shவேதஜஸா ।
2131562அதி சnhth³ரmh ச ஸூrhயmh ச ராேமா தா³ஶரதி²rhப³ெபௗ⁴ ॥ 213.156।
2131571 ஈேஜ khரஶைத: Nhைய:ஸமாphதவரத³ண: ।
2131572thவாேயாth◌⁴யாmh தி³வmh யாேதா ராக⁴ேவா  மஹாப³ல: ॥ 213.157।
2131581 ஏவேமவ மஹாபா³ஹுவாலநnhத³ந: ।
2131582 ராவணmh ஸக³ணmh ஹthவா தி³வமாசkhரேம வி: ◌⁴ ॥ 213.158।
2131591அபர: ேகஶவshயாயmh phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2131592 விkh²யாேதா மா²ேர கlhேப ஸrhவேலாகதாய ைவ ॥ 213.159।
2131601 யthர ஶாlhவmh ச ைசth³யmh ச கmhஸmh th³விவித³ேமவ ச ।
2131602அShடmh vh’ஷப⁴mh ேகஶிmh தநாmh ைத³thயதா³காmh ॥ 213.160।
2131611 நாக³mh வலயாபீட³mh சாரmh iµShகmh ததா² ।
2131612ைத³thயாnhமாiνஷேத³ேஹந ஸூத³யாமாஸ வீrhயவாnh ॥ 213.161।
2131621 சி²nhநmh பா³ஹுஸஹshரmh ச பா³ணshயாth³⁴தகrhமண: ।
2131622 நரகச ஹத:ஸŋhkh²ேய யவநச மஹாப³ல: ॥ 213.162।
2131631’தாநி ச மபாநாmh ஸrhவரthநாநி ேதஜஸா ।
2131632 ³ராசாராச நிதா: பாrhதி²வா ேய மதேல ॥ 213.163।
2131641 ஏஷ ேலாகதாrhதா²ய phரா³rhபா⁴ேவா மஹாthமந: ।
2131642 கlhகீ விShiΝயஶா நாம ஶmhப⁴லkh³ராமஸmhப⁴வ: ॥ 213.164।
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2131651ஸrhவேலாகதாrhதா²ய ⁴ேயா ேத³ேவா மஹாயஶா: ।
2131652 ஏேத சாnhேய ச ப³ஹேவா தி³vhயா ேத³வக³ணrhvh’தா: ॥ 213.165।
2131661 phரா³rhபா⁴வா: ராேணஷு கீ³யnhேத ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ।
2131662 யthர ேத³வா விiµயnhதி phரா³rhபா⁴வாiνகீrhதேந ॥ 213.166।
2131671 ராணmh வrhதேத யthர ேவத³திஸமாதmh ।
2131672 ஏத³th³ேத³ஶமாthேரண phரா³rhபா⁴வாiνகீrhதநmh ॥ 213.167।
2131681 கீrhதிதmh கீrhதநீயshய ஸrhவேலாக³ேராrhவிேபா: ◌⁴ ।
2131682 phயnhேத பிதரshதshய phரா³rhபா⁴வாiνகீrhதநாth ॥ 213.168।
2131691 விShேரதவீrhயshய ய: ஶ ◌்’ேதி kh’தாஜ: ॥ 213.169।
2131701 ஏதாச ேயாேக³வரேயாக³மாயா: ।
2131702 thவா நேரா iµchயதி ஸrhவபாைப: ।
2131703 ’th³தி⁴mh ஸmh’th³தி⁴mh விலாmhச ேபா⁴கா³nh ।
2131704 phராphேநாதி ஶீkh◌⁴ரmh ப⁴க³வthphரஸாதா³th ॥ 213.170।
2131711 ஏவmh மயா iµநிேரShடா² விShேரதேதஜஸ: ।
2131712ஸrhவபாபஹரா: Nhயா: phரா³rhபா⁴வா: phரகீrhதிதா: ॥ 213.171।
2140010iµநய ஊ:
2140011 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: Nhயத⁴rhமாmh’தshய ச ।
2140012iµேந thவnhiµக²கீ³தshய ததா² ெகௗஹலmh  ந: ॥ 214.1।
2140021 உthபthதிmh phரலயmh ைசவ ⁴தாநாmh கrhமே க³திmh ।
2140022 ேவth ஸrhவmh iµேந ேதந ph’chசா²மshthவாmh மஹாமதிmh ॥ 214.2।
2140031 யேத யமேலாகshய மாrhக:³ பரம³rhக³ம: ।
2140032 :³க²khேலஶகர: ஶவthஸrhவ⁴தப⁴யாவஹ: ॥ 214.3।
2140041 கத²mh ேதந நரா யாnhதி மாrhேக³ண யமஸாத³நmh ।
2140042 phரமாணmh ைசவ மாrhக³shய ph³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 214.4।
2140051iµேந ph’chசா²ம ஸrhவjhஞ ph³ ஸrhவமேஶஷத: ।
2140052 கத²mh நரக:³கா²நி நாphiνவnhதி நராnhiµேந ॥ 214.5।
2140061 ேகேநாபாேயந தா³ேநந த⁴rhேமண நியேமந ச ।
2140062 மாiνஷshய ச யாmhயshய ேலாகshய கியத³nhதரmh ॥ 214.6।
2140071 கத²mh ச shவrhக³திmh யாnhதி நரகmh ேகந கrhம ।
2140072shவrhக³shதா²நாநி கியnhதி கியnhதி நரகாணி ச ॥ 214.7।
2140081 கத²mh ஸுkh’திேநா யாnhதி கத²mh ³Shkh’தகாண: ।
2140082 கிmh பmh கிmh phரமாணmh வா ேகா வrhணshப⁴ேயாரபி ।
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2140083 வshய நீயமாநshய யமேலாகmh ph³ரவீ ந: ॥ 214.8।
2140090 vhயாஸ உவாச
2140091 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா வத³ேதா மம ஸுvhரதா: ।
2140092ஸmhஸாரசkhரமஜரmh shதி²திrhயshய ந விth³யேத ॥ 214.9।
2140101 ேஸா ऽஹmh வதா³ வ:ஸrhவmh யமமாrhக³shய நிrhணயmh ।
2140102 உthkhராnhதிகாலாதா³ரph◌⁴ய யதா² நாnhேயா வதி³Shயதி ॥ 214.10।
2140111shவபmh ைசவ மாrhக³shய யnhமாmh ph’chச²த²ஸthதமா: ।
2140112 யமேலாகshய சாth◌⁴வாநமnhதரmh மாiνஷshய ச ॥ 214.11।
2140121 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி ஷட³ஶீதிshதத³nhதரmh ।
2140122 தphததாmhரவாதphதmh தத³th◌⁴வாநiµதா³’தmh ॥ 214.12।
2140131 தத³வயmh  க³nhதvhயmh phராணிபி⁴rhவஸmhjhஞைக: ।
2140132 NhயாnhNhயkh’ேதா யாnhதி பாபாnhபாபkh’ேதா ऽத⁴மா: ॥ 214.13।
2140141 th³வாவிmhஶதிச நரகா யமshய விஷேய shதி²தா: ।
2140142 ேயஷு ³Shkh’தகrhமாே விபchயnhேத ph’த²khph’த²kh ॥ 214.14।
2140151 நரேகா ெரௗரேவா ெரௗth³ர: ஶூகரshதால ஏவ ச ।
2140152mhபீ⁴பாேகா மஹாேகா⁴ர: ஶாlhமேலா ऽத² விேமாஹந: ॥ 214.15।
2140161 கீடாத:³ kh’ப⁴ச நாலாப⁴ோ ph◌⁴ரமshததா² ।
2140162 நth³ய: யவஹாசாnhயா தி⁴ராmhப⁴shதைத²வ ச ॥ 214.16।
2140171அkh³நிjhவாேலா மஹாேகா⁴ர:ஸnhத³mhஶ: ஶுநேபா⁴ஜந: ।
2140172 ேகா⁴ரா ைவதரணீ ைசவ அபththரவநmh ததா² ॥ 214.17।
2140181 ந தthர vh’chசா²யா வா ந தடா³கா:³ஸராmh ச ।
2140182 ந வாphேயா தீ³rhகி⁴கா வாபி ந ேபா ந phரபா ஸபா⁴ ॥ 214.18।
2140191 ந மNhட³ேபா நாயதநmh ந நth³ேயா ந ச பrhவதா: ।
2140192 ந கிசிதா³ரமshதா²நmh விth³யேத தthர வrhthமநி ॥ 214.19।
2140201 யthர விரமேத ராnhத: ேஷா அதீவகrhத: ।
2140202அவயேமவ க³nhதvhய:ஸ ஸrhைவsh மஹாபத:² ॥ 214.20।
2140211 phராphேத காேல  ஸnhthயjhய ஸு’th³ப³nh⁴த⁴நாதி³கmh ।
2140212 ஜராஜாNhட³ஜாைசவ shேவத³ஜாேசாth³பி⁴ஜாshததா² ॥ 214.21।
2140221 ஜŋhக³மாஜŋhக³மாைசவ க³Shயnhதி மஹாபத²mh ।
2140222 ேத³வாஸுரமiνShையச ைவவshவதவஶாiνைக:³ ॥ 214.22।
2140231shthnhநmhஸைகைசவ ph’தி²vhயாmh வஸmhjhஞிைத: ।
2140232 rhவாேண சாபராேண வா மth◌⁴யாேந வா ததா² ந: ॥ 214.23।
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2140241ஸnhth◌⁴யாகாேல ऽrhத⁴ராthேர வா phரthேஷ வாphபshதி²ேத ।
2140242 vh’th³ைத⁴rhவா மth◌⁴யைமrhவாபி ெயௗவநshைத²shதைத²வ ச ॥ 214.24।
2140251 க³rhப⁴வாேஸ ऽத² பா³lhேய வா க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ।
2140252 phரவாஸshைத²rhkh³’ஹshைத²rhவா பrhவதshைத:² shத²ேல ऽபி வா ॥
214.25।
2140261 ேthரshைத²rhவா ஜலshைத²rhவா kh³’ஹமth◌⁴யக³ைதshததா² ।
2140262ஆைநசாshதி²ைதrhவாபி ஶயநீயக³ைதshததா² ॥ 214.26।
2140271 ஜாkh³ரth³பி⁴rhவா phரஸுphைதrhவா க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ।
2140272இஹாiν⁴ய நிrhதி³Shடமாrhஜnh:shவயmh ததா³ ॥ 214.27।
2140281 தshயாnhேத ச shவயmh phராணரநிchச²nhநபி iµchயேத ।
2140282 ஜலமkh³நிrhவிஷmh ஶshthரmh ுth³vhயாதி: ◌⁴ பதநmh கி³ேர: ॥ 214.28।
2140291 நிthதmh கிசிதா³ஸாth³ய ேத³ phராணrhவிiµchயேத ।
2140292 விஹாய ஸுமஹthkh’thshநmh ஶரmh பாசெபௗ⁴திகmh ॥ 214.29।
2140301அnhயchச²ரமாத³thேத யாதநீயmh shவகrhமஜmh ।
2140302 th³’ட⁴mh ஶரமாphேநாதி ஸுக²:³ேகா²ப⁴khதேய ॥ 214.30।
2140311 ேதந ⁴ŋhkhேத ஸ kh’chch²ராணி பாபகrhதா நேரா ph◌⁴’ஶmh ।
2140312ஸுகா²நி தா⁴rhேகா ’Shட இஹ நீேதா யமேய ॥ 214.31।
2140321ஊShமா phரபித: காேய தீvhரவாஸத: ।
2140322 பி⁴நthதி மrhமshதா²நாநி தீ³phயமாேநா நிரnhத⁴ந: ॥ 214.32।
2140331 உதா³ேநா நாம பவநshததேசாrhth◌⁴வmh phரவrhதேத ।
2140332 ⁴jhயதாmh அmh³ப⁴யாமேதா⁴க³திநிேராத⁴kh’th ॥ 214.33।
2140341 தேதா ேயநாmh³தா³நாநி kh’தாnhயnhநரஸாshததா² ।
2140342 த³thதா:ஸ தshயாமாலாத³மாபதி³ phரதிபth³யேத ॥ 214.34।
2140351அnhநாநி ேயந த³thதாநி ரth³தா⁴ேதந ேசதஸா ।
2140352 ேஸா ऽபி th’phதிமவாphேநாதி விநாphயnhேநந ைவ ததா³ ॥ 214.35।
2140361 ேயநாnh’தாநி ேநாkhதாநி phதிேப⁴த:³ kh’ேதா ந ச ।
2140362ஆshதிக: ரth³த³தா⁴நச ஸுக²mh’thmh ஸ க³chச²தி ॥ 214.36।
2140371 ேத³வph³ராமணஜாயாmh நிரதாசாநஸூயகா: ।
2140372 ஶுkhலா வதா³nhயா மnhதshேத நரா:ஸுக²mh’thயவ: ॥ 214.37।
2140381 ய: காமாnhநாபி ஸmhரmhபா⁴nhந th³ேவஷாth³த⁴rhமiµthsh’ேஜth ।
2140382 யேதா²khதகா ெஸௗmhயச ஸ ஸுக²mh mh’thmh’chச²தி ॥ 214.38।
2140391 வாதா³shth’தாநாmh ேய ுதி⁴தாnhநphரதா³யிந: ।
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2140392 phராphiνவnhதி நரா: காேல mh’thmh ஸுக²ஸமnhவிதmh ॥ 214.39।
2140401 ஶீதmh ஜயnhதி த⁴நதா³shதாபmh சnhத³நதா³யிந: ।
2140402 phராணkh◌⁴நீmh ேவத³நாmh கShடாmh ேய சாnhேயாth³ேவக³தா⁴ண: ॥ 214.40।
2140411 ேமாஹmh jhஞாநphரதா³தாரshததா² தீ³பphரதா³shதம: ।
2140412டஸா mh’ஷாவாதீ³ ேயா ³rhநாiνஶாshதி ைவ ॥ 214.41।
2140421 ேத ேமாஹmh’thயவ:ஸrhேவ ததா² ேய ேவத³நிnhத³கா: ।
2140422 விபீ⁴ஷ: திக³nhதா: ◌⁴ டiµth³க³ரபாணய: ॥ 214.42।
2140431ஆக³chச²nhதி ³ராthமாேநா யமshய ஷாshததா² ।
2140432 phராphேதஷு th³’khபத²mh ேதஷு ஜாயேத தshய ேவப:² ॥ 214.43।
2140441 khரnhத³thயவிரத: ேஸா ऽத² ph◌⁴ராth’மாth’பிth’mhshததா² ।
2140442ஸா  வாக³sh²டா விphரா ஏகவrh விபா⁴vhயேத ॥ 214.44।
2140451 th³’Shrhவிph◌⁴ராmhயேத thராஸாthகாஸாvh’ShThயthயதா²நநmh ।
2140452 தத:ஸ ேவத³நாவிShடmh தchச²ரmh விiµசதி ॥ 214.45।
2140461 வாyhவkh³ரஸா தth³ப-ேத³ஹமnhயthphரபth³யேத ।
2140462 தthகrhமயாதநாrhேத² ச ந மாth’பிth’ஸmhப⁴வmh ॥ 214.46।
2140471 தthphரமாணவேயாவshதா²-ஸmhshதா²ைந: phராphயேத vhயதா² ।
2140472 தேதா ³ேதா யமshயாத² பாைஶrhப³th◌⁴நாதி தா³ண: ॥ 214.47।
2140481 ஜnhேதா:ஸmhphராphதகாலshய ேவத³நாrhதshய ைவ ph◌⁴’ஶmh ।
2140482 ⁴ைத:ஸnhthயkhதேத³ஹshய கNhட²phராphதாநிலshய ச ॥ 214.48।
2140491 ஶராchchயாவிேதா ேவா ேராரவீதி தேதா²lhப³ணmh ।
2140492 நிrhக³ேதா வா⁴தsh ஷாThெகௗஶிககேலவேர ॥ 214.49।
2140501 மாth’பி: ◌⁴ பிth’பி⁴ைசவ ph◌⁴ராth’பி⁴rhமாலshததா² ।
2140502 தா³ைர: thைரrhவயshையச ³பி⁴shthயjhயேத ⁴வி ॥ 214.50।
2140511 th³’யமாநச ைதrhதீ³ைநரrhேணணrhph◌⁴’ஶmh ।
2140512shவஶரmh ஸiµthsh’jhய வா⁴தsh க³chச²தி ॥ 214.51।
2140521அnhத⁴காரமபாரmh ச மஹாேகா⁴ரmh தேமாvh’தmh ।
2140522ஸுக²:³க²phரதா³தாரmh ³rhக³மmh பாபகrhமmh ॥ 214.52।
2140531 :³ஸஹmh ச ³ரnhதmh ச ³rhநிmh ³ராஸத³mh ।
2140532 ³ராபமதி³rhக³mh ச பாபிShடா²நாmh ஸதா³தmh ॥ 214.53।
2140541 kh’Shயமாச ைதrh⁴ைதrhயாmhைய: பாைஶsh ஸmhயதா: ।
2140542iµth³க³ைரshதாTh³யமாநாச நீயnhேத தmh மஹாபத²mh ॥ 214.54।
2140551ஷmh ஸமாேலாkhய phராணிநmh சாஷேய ।
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2140552 நிநீஷவ:ஸமாயாnhதி யம³தா ப⁴யŋhகரா: ॥ 214.55।
2140561ஆடா⁴ யாநகாேல  ’vhயாkh◌⁴ரக²ேரஷு ச ।
2140562 உShThேரஷு வாநேரShவnhேய vh’சிேகஷு vh’ேகஷு ச ॥ 214.56।
2140571 உகஸrhபமாrhஜாரmh ததா²nhேய kh³’th◌⁴ரவாஹநா: ।
2140572 ேயநஶ ◌்’கா³லமாடா: ◌⁴ ஸரகா⁴கŋhகவாஹநா: ॥ 214.57।
2140581 வராஹபஶுேவதால-மஷாshயாshததா² பேர ।
2140582 நாநாபத⁴ரா ேகா⁴ரா:ஸrhவphராணிப⁴யŋhகரா: ॥ 214.58।
2140591 தீ³rhக⁴iµShகா: கராலாshயா வkhரநாஸாshthேலாசநா: ।
2140592 மஹாஹiνகேபாலாshயா: phரலmhப³த³ஶநchச²தா:³ ॥ 214.59।
2140601 நிrhக³ைதrhவிkh’தாகாைரrhத³ஶைநரŋhேராபைம: ।
2140602 மாmhஸேஶாணிததி³kh³தா⁴ŋhகா³ த³mhShThராபி⁴rhph◌⁴’ஶiµlhப³ண: ॥ 214.60।
2140611iµைக:² பாதாலஸth³’ைஶrhjhவலjhைவrhப⁴யŋhகைர: ।
2140612 ேநthைர:ஸுவிkh’தாகாைரrhjhவலthபிŋhக³லசசல: ॥ 214.61।
2140621 மாrhஜாேராகக²th³ேயாத-ஶkhரேகா³பவ³th³த⁴ைத: ।
2140622 ேககைர:ஸŋhலshshதph³ைத⁴rhேலாசைந: பாவேகாபைம: ॥ 214.62।
2140631 ph◌⁴’ஶமாப⁴ரணrhபீ⁴ைமராப³th³ைத⁴rh⁴ஜேகா³பைம: ।
2140632 ேஶாஸரலகா³thைரச iµNhட³மாலாவி⁴ைத: ॥ 214.63।
2140641 கNhட²shத²kh’Shணஸrhைபச ²thகாரரவபீ⁴ஷண: ।
2140642 வநிjhவாேலாபைம: ேகைஶ:shதph³த⁴ைrhப⁴யŋhகைர: ॥ 214.64।
2140651 ப³ph◌⁴பிŋhக³லேலாலச கth³மபி⁴ராvh’தா: ।
2140652 ⁴ஜத³Nhைட³rhமஹாேகா⁴ைர: phரலmhைப:³ பேகா⁴பைம: ॥ 214.65।
2140661 ேகசிth³th³விபா³ஹவshதthர ததா²nhேய ச சrh⁴ஜா: ।
2140662 th³விரShடபா³ஹவசாnhேய த³ஶவிmhஶ⁴ஜாshததா² ॥ 214.66।
2140671அஸŋhkh²யாத⁴ஜாசாnhேய ேகசிth³பா³ஹுஸஹshண: ।
2140672ஆைத⁴rhவிkh’தாகாைர: phரjhவலth³பி⁴rhப⁴யாநைக: ॥ 214.67।
2140681 ஶkhதிேதாமரசkhராth³ைய:ஸுதீ³phைதrhவிவிதா⁴ைத: ◌⁴ ।
2140682 பாஶஶ ◌்’ŋhக²லத³Nhைட³ச பீ⁴ஷயnhேதா மஹாப³லா: ॥ 214.68।
2140691ஆக³chச²nhதி மஹாெரௗth³ரா மrhthயாநாமாஷ:ேய ।
2140692 kh³ரmh phராணிந:ஸrhேவ யமshயாjhஞாகராshததா² ॥ 214.69।
2140701 யthதchச²ரமாத³thேத யாதநீயmh shவகrhமஜmh ।
2140702 தத³shய நீயேத ஜnhேதாrhயமshய ஸத³நmh phரதி ॥ 214.70।
2140711 ப³th³th◌⁴வா தthகாலபாைஶச நிக³ைட³rhவjhரஶ ◌்’ŋhக²ல: ।
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2140712 தாட³யிthவா ph◌⁴’ஶmh khth³ைத⁴rhநீயேத யமகிŋhகைர: ॥ 214.71।
2140721 phரshக²லnhதmh த³nhதmh ச ஆkhேராஶnhதmh iµஹுrhiµஹு: ।
2140722ஹா தாத மாத: thேரதி வத³nhதmh கrhம³தmh ॥ 214.72।
2140731ஆஹthய நிஶிைத: ஶூலrhiµth³க³ைரrhநிஶிைதrhக⁴ைந: ।
2140732 க²Th³க³ஶkhதிphரஹாைரச வjhரத³Nhைட:³ஸுதா³ண: ॥ 214.73।
2140741 ப⁴rhthshயமாேநா மஹாராைவrhவjhரஶkhதிஸமnhவிைத: ।
2140742 ஏைககேஶா ph◌⁴’ஶmh khth³ைத⁴shதாட³யth³பி:◌⁴ ஸமnhதத: ॥ 214.74।
2140751ஸ iµயமாேநா :³கா²rhத: phரதபmhச இதshதத: ।
2140752ஆkh’Shய நீயேத ஜnhரth◌⁴வாநmh ஸுப⁴யŋhகைர: ॥ 214.75।
2140761ஶகNhடகவlhக-ஶŋhபாஷாணஶrhகேர ।
2140762 ததா² phரதீ³phதjhவலேந ாரவjhரஶேதாthகேட ॥ 214.76।
2140771 phரதீ³phதாதி³thயதphேதந த³யமாநshதத³mhஶுபி: ◌⁴ ।
2140772 kh’Shயேத யம³ைதச ஶிவாஸnhநாத³பீ⁴ஷண: ॥ 214.77।
2140781 விkh’Shயமாணshைதrhேகா⁴ைரrhப⁴யமாண: ஶிவாஶைத: ।
2140782 phரயாதி தா³ேண மாrhேக³ பாபகrhமா யமாலயmh ॥ 214.78।
2140791 khவசிth³பீ⁴ைத: khவசிththரshைத: phரshக²லth³பி: ◌⁴ khவசிthkhவசிth ।
2140792 :³ேக²நாkhரnhத³மாைநச க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ॥ 214.79।
2140801 நிrhப⁴rhthshயமாைநth³விkh³ைநrhவிth³ைதrhப⁴யவிவல: ।
2140802 கmhபமாநஶைரsh க³nhதvhயmh வஸmhjhஞைக: ॥ 214.80।
2140811 கNhடகாகீrhணமாrhேக³ண ஸnhதphதகேதந ச ।
2140812 த³யமாைநsh க³nhதvhயmh நைரrhதா³நவிவrhைத: ॥ 214.81।
2140821 ேமத:³ேஶாணித³rhக³nhைத⁴rhப³shதகா³thைரச க³ஶ: ।
2140822 த³kh³த⁴sh²டthவசாகீrhணrhக³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.82।
2140831ஜth³பி: ◌⁴ khரnhத³மாைநச விkhேராஶth³பி⁴ச விshவரmh ।
2140832 ேவத³நாrhைதச ஸth³பி⁴ச க³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.83।
2140841 ஶkhதிபி⁴rhபி⁴nhதி³பாலச க²Th³க³ேதாமரஸாயைக: ।
2140842 பி⁴th³யth³பி⁴shதீணஶூலாkh³ைரrhக³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.84।
2140851வாைநrhvhயாkh◌⁴ைரrhvh’ைக:கŋhைகrhப⁴யமாணச பாபிபி:◌⁴॥ 214.85।
2140861 kh’nhதth³பி:◌⁴ khரகசாகா⁴ைதrhக³nhதvhயmh மாmhஸகா²தி³பி:◌⁴ ।
2140862 மஷrhஷப⁴ஶ ◌்’ŋhகா³kh³ைரrhபி⁴th³யமாைந:ஸமnhதத: ॥ 214.86।
2140871 உlhக²th³பி: ◌⁴ ஶூகைரச க³nhதvhயmh மாmhஸகா²த³ைக: ।
2140872ஸூசீph◌⁴ரமரகாேகால-மகாபி⁴ச ஸŋhக⁴ஶ: ॥ 214.87।
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2140881 ⁴jhயமாைநச க³nhதvhயmh பாபிShைட²rhம⁴கா⁴தைக: ।
2140882 விவshதmh shவாநmh thரmh shthயmh வா யsh கா⁴தேயth ॥ 214.88।
2140891 ஶshthைரrhநிkh’thயமாைநச க³nhதvhயmh சாைரrhநைர: ।
2140892 கா⁴தயnhதி ச ேய ஜnhmhshதாட³யnhதி நிராக³ஸ: ॥ 214.89।
2140901 ராைஸrhப⁴யமாshேத யாnhதி யாmhயபத²mh நரா: ।
2140902 ேய ஹரnhதி பரshthmh வரphராவரநி ச ॥ 214.90।
2140911 ேத யாnhதி விth³தா நkh³நா: phேரதீ⁴தா யமாலயmh ।
2140912 வாேஸா தா⁴nhயmh ரNhயmh வா kh³’ஹேthரமதா²பி வா ॥ 214.91।
2140921 ேய ஹரnhதி ³ராthமாந: பாபிShடா:² பாபகrhண: ।
2140922 பாஷாணrhல³ைட³rhத³Nhைட³shதாTh³யமாைநsh ஜrhஜைர: ॥ 214.92।
2140931 வஹth³பி: ◌⁴ ேஶாணிதmh ⁴ க³nhதvhயmh  யமாலயmh ।
2140932 ph³ரமshவmh ேய ஹரnhதீஹ நரா நரகநிrhப⁴யா: ॥ 214.93।
2140941 தாட³யnhதி ததா² விphராநாkhேராஶnhதி நராத⁴மா: ।
2140942 ஶுShககாShட²நிப³th³தா⁴shேத சி²nhநகrhநாகா: ॥ 214.94।
2140951 யேஶாணிததி³kh³தா⁴shேத காலkh³’th◌⁴ைரச ஜmh³ைக: ।
2140952 கிŋhகைரrhபீ⁴ஷணசNhைட³shதாTh³யமாநாச தா³ண: ॥ 214.95।
2140961 விkhேராஶமாநா க³chச²nhதி பாபிநshேத யமாலயmh ।
2140962 ஏவmh பரம³rhத⁴rhஷமth◌⁴வாநmh jhவலநphரப⁴mh ॥ 214.96।
2140971 ெரௗரவmh ³rhக³விஷமmh நிrhதி³Shடmh மாiνஷshய ச ।
2140972 phரதphததாmhரவrhப⁴mh வநிjhவாலாsh²ŋhக³வth ॥ 214.97।
2140981ரNhடகNhடகாகீrhணmh ph’²விகடதாட³ைந: ।
2140982 ஶkhதிவjhைரச ஸŋhகீrhணiµjhjhவலmh தீvhரகNhடகmh ॥ 214.98।
2140991அŋhகா³ரவாகாரmh வநிகீடக³rhக³மmh ।
2140992 jhவாலாமாலாலmh ெரௗth³ரmh ஸூrhயரphரதாபிதmh ॥ 214.99।
2141001அth◌⁴வாநmh நீயேத ேத³ kh’Shயமாண:ஸுநிSh²ைர: ।
2141002 யைத³வ khரnhத³ேத ஜnhrh:³கா²rhத: பதித: khவசிth ॥ 214.100।
2141011 தைத³வாஹnhயேத ஸrhைவராைத⁴rhயமகிŋhகைர: ।
2141012 ஏவmh ஸnhதாTh³யமாநச ph³த: ◌⁴ பாேபஷு ேயா ऽநய: ॥ 214.101।
2141021அவேஶா நீயேத ஜnhrh³rhத⁴ைரrhயமகிŋhகைர: ।
2141022ஸrhைவேரவ  க³nhதvhயமth◌⁴வாநmh தthஸு³rhக³மmh ॥ 214.102।
2141031 நீயேத விவிைத⁴rhேகா⁴ைரrhயம³ைதரவjhஞயா ।
2141032 நீthவா ஸுதா³ணmh மாrhக³mh phராணிநmh யமகிŋhகைர: ॥ 214.103।
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2141041 phரேவயேத mh ேகா⁴ராmh தாmhராயஸமயீmh th³விஜா: ।
2141042ஸா  விலாகாரா லேயாஜநமாயதா ॥ 214.104।
2141051 சரshரா விநிrhதி³Shடா சrhth³வாரவதீ ஶுபா⁴ ।
2141052 phராகாரா: காசநாshதshயா ேயாஜநாதiµchch²தா: ॥ 214.105।
2141061இnhth³ரநீலமஹாநீல-பth³மராேகா³பேஶாபி⁴தா ।
2141062ஸா  விவிைத: ◌⁴ ஸŋhைக⁴rhேகா⁴ரா ேகா⁴ைர:ஸமாலா ॥ 214.106।
2141071 ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhைவrhயராஸபnhநைக:³ ।
2141072 rhவth³வாரmh ஶுப⁴mh தshயா: பதாகாஶதேஶாபி⁴தmh ॥ 214.107।
2141081 வjhேரnhth³ரநீலைவ³rhய-iµkhதாப²லவி⁴தmh ।
2141082 கீ³தnh’thைய:ஸமாகீrhணmh க³nhத⁴rhவாphஸரஸாmh க³ண: ॥ 214.108।
2141091 phரேவஶshேதந ேத³வாநாmh’mh ேயாகி³நாmh ததா² ।
2141092 க³nhத⁴rhவth³த⁴யாmh விth³யாத⁴ரவிஸrhபிmh ॥ 214.109।
2141101 உthதரmh நக³ரth³வாரmh க⁴Nhடாசாமர⁴தmh ।
2141102 ச²ththரசாமரவிnhயாஸmh நாநாரthைநரலŋhkh’தmh ॥ 214.110।
2141111 வீேரiΝரைவ ரmhையrhகீ³தமŋhக³ளநாதி³ைத: ।
2141112 ’kh³யஜு:ஸாமநிrhேகா⁴ைஷrhiµநிvh’nhத³ஸமாலmh ॥ 214.111।
2141121 விஶnhதி ேயந த⁴rhமjhஞா:ஸthயvhரதபராய: ।
2141122 kh³Shேம வாphரதா³ ேய ச ஶீேத சாkh³நிphரதா³ நரா: ॥ 214.112।
2141131 ராnhதஸmhவாஹகா ேய ச phயவாத³ரதாச ேய ।
2141132 ேய ச தா³நரதா: ஶூரா மாதாபிth’பராச ேய ॥ 214.113।
2141141 th³விஜஶுஷேண khதா நிthயmh ேய ऽதிதி²ஜகா: ।
2141142 பசிமmh  மஹாth³வாரmh rhயா ரthைநrhவி⁴தmh ॥ 214.114।
2141151 விசிthரமணிேஸாபாநmh ேதாமைர:ஸமலŋhkh’தmh ।
2141152 ேப⁴mh’த³ŋhக³ஸnhநாைத:³ ஶŋhக²காஹலநாதி³தmh ॥ 214.115।
2141161th³த⁴vh’nhைத:³ஸதா³’Shைடrhமŋhக³ள: phரணிநாதி³தmh ।
2141162 phரேவஶshேதந ’Shடாநாmh ஶிவப⁴khதிமதாmh nh’mh ॥ 214.116।
2141171ஸrhவதீrhத²phதா ேய ச பசாkh³ேநrhேய ச ேஸவகா: ।
2141172 phரshதா²ேந ேய mh’தா வீரா mh’தா: காலஜேர கி³ெரௗ ॥ 214.117।
2141181அkh³ெநௗ விபnhநா ேய வீரா:ஸாதி⁴தmh ையரநாஶகmh ।
2141182 ேய shவாthரேலாகாrhேத² ேகா³kh³ரேஹ ஸŋhேல ஹதா: ॥ 214.118।
2141191 ேத விஶnhதி நரா: ஶூரா: பசிேமந தேபாத⁴நா: ।
2141192 rhயாmh தshயா மஹாேகா⁴ரmh ஸrhவஸththவப⁴யŋhகரmh ॥ 214.119।
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2141201ஹாஹாகாரஸமாkhShடmh த³ணmh th³வாரth³’ஶmh ।
2141202அnhத⁴காரஸமாkhதmh தீணஶ ◌்’ŋhைக:³ஸமnhவிதmh ॥ 214.120।
2141211 கNhடைகrhvh’சிைக:ஸrhைபrhவjhரகீைட:ஸு³rhக³ைம: ।
2141212 விmhபth³பி⁴rhvh’ைகrhvhயாkh◌⁴ைரrh’ை: mhைஹ: ஸஜmh³ைக: ॥
214.121।
2141221 வாநமாrhஜாரkh³’th◌⁴ைரச ஸjhவாலகவலrhiµைக:² ।
2141222 phரேவஶshேதந ைவ நிthயmh ஸrhேவஷாமபகாmh ॥ 214.122।
2141231 ேய கா⁴தயnhதி விphராnhகா³ பா³லmh vh’th³த⁴mh ததா²ரmh ।
2141232 ஶரக³தmh விவshதmh shthயmh thரmh நிராத⁴mh ॥ 214.123।
2141241 ேய ऽக³mhயாகா³ேநா டா: ◌⁴ பரth³ரvhயாபஹாண: ।
2141242 நிேபshயாபஹrhதாேரா விஷவநிphரதா³ச ேய ॥ 214.124।
2141251 பர⁴mh kh³’ஹmh ஶyhயாmh வshthராலŋhகாரஹாண: ।
2141252 பரரnhth◌⁴ேரஷு ேய khரா ேய ஸதா³nh’தவாதி³ந: ॥ 214.125।
2141261 kh³ராமராShThரரshதா²ேந மஹா:³க²phரதா³ ேய ।
2141262டஸாphரதா³தார: கnhயாவிkhரயகாரகா: ॥ 214.126।
2141271அப⁴யப⁴ணரதா ேய க³chச²nhதி ஸுதாmh shiνஷாmh ।
2141272 மாதரmh பிதரmh ைசவ ேய வத³nhதி ச ெபௗஷmh ॥ 214.127।
2141281அnhேய ேய ைசவ நிrhதி³Shடா மஹாபாதககாண: ।
2141282 த³ேணந  ேத ஸrhேவ th³வாேரண phரவிஶnhதி ைவ ॥ 214.128।
2141290iµநய ஊ:
2141290 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: Nhயத⁴rhமாmh’தshய ச ।
2141300iµேந thவnhiµக²கீ³தshய ததா² ெகௗஹலmh  ந: ॥ 214.1।
2141310 உthபthதிmh phரலயmh ைசவ ⁴தாநாmh கrhமே க³திmh ।
2141320 ேவth ஸrhவmh iµேந ேதந ph’chசா²மshthவாmh மஹாமதிmh ॥ 214.2।
2141330 யேத யமேலாகshய மாrhக:³ பரம³rhக³ம: ।
2141340 :³க²khேலஶகர: ஶவthஸrhவ⁴தப⁴யாவஹ: ॥ 214.3।
2141350 கத²mh ேதந நரா யாnhதி மாrhேக³ண யமஸாத³நmh ।
2141360 phரமாணmh ைசவ மாrhக³shய ph³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 214.4।
2141370iµேந ph’chசா²ம ஸrhவjhஞ ph³ ஸrhவமேஶஷத: ।
2141380 கத²mh நரக:³கா²நி நாphiνவnhதி நராnhiµேந ॥ 214.5।
2141390 ேகேநாபாேயந தா³ேநந த⁴rhேமண நியேமந ச ।
2141400 மாiνஷshய ச யாmhயshய ேலாகshய கியத³nhதரmh ॥ 214.6।
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2141410 கத²mh ச shவrhக³திmh யாnhதி நரகmh ேகந கrhம ।
2141420shவrhக³shதா²நாநி கியnhதி கியnhதி நரகாணி ச ॥ 214.7।
2141430 கத²mh ஸுkh’திேநா யாnhதி கத²mh ³Shkh’தகாண: ।
2141440 கிmh பmh கிmh phரமாணmh வா ேகா வrhணshப⁴ேயாரபி ।
2141450 வshய நீயமாநshய யமேலாகmh ph³ரவீ ந: ॥ 214.8।
2141460 vhயாஸ உவாச
2141460 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா வத³ேதா மம ஸுvhரதா: ।
2141470ஸmhஸாரசkhரமஜரmh shதி²திrhயshய ந விth³யேத ॥ 214.9।
2141480 ேஸா ऽஹmh வதா³ வ:ஸrhவmh யமமாrhக³shய நிrhணயmh ।
2141490 உthkhராnhதிகாலாதா³ரph◌⁴ய யதா² நாnhேயா வதி³Shயதி ॥ 214.10।
2141500shவபmh ைசவ மாrhக³shய யnhமாmh ph’chச²த²ஸthதமா: ।
2141510 யமேலாகshய சாth◌⁴வாநமnhதரmh மாiνஷshய ச ॥ 214.11।
2141520 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி ஷட³ஶீதிshதத³nhதரmh ।
2141530 தphததாmhரவாதphதmh தத³th◌⁴வாநiµதா³’தmh ॥ 214.12।
2141540 தத³வயmh  க³nhதvhயmh phராணிபி⁴rhவஸmhjhஞைக: ।
2141550 NhயாnhNhயkh’ேதா யாnhதி பாபாnhபாபkh’ேதா ऽத⁴மா: ॥ 214.13।
2141560 th³வாவிmhஶதிச நரகா யமshய விஷேய shதி²தா: ।
2141570 ேயஷு ³Shkh’தகrhமாே விபchயnhேத ph’த²khph’த²kh ॥ 214.14।
2141580 நரேகா ெரௗரேவா ெரௗth³ர: ஶூகரshதால ஏவ ச ।
2141590mhபீ⁴பாேகா மஹாேகா⁴ர: ஶாlhமேலா ऽத² விேமாஹந: ॥ 214.15।
2141600 கீடாத:³ kh’ப⁴ச நாலாப⁴ோ ph◌⁴ரமshததா² ।
2141610 நth³ய: யவஹாசாnhயா தி⁴ராmhப⁴shதைத²வ ச ॥ 214.16।
2141620அkh³நிjhவாேலா மஹாேகா⁴ர:ஸnhத³mhஶ: ஶுநேபா⁴ஜந: ।
2141630 ேகா⁴ரா ைவதரணீ ைசவ அபththரவநmh ததா² ॥ 214.17।
2141640 ந தthர vh’chசா²யா வா ந தடா³கா:³ஸராmh ச ।
2141650 ந வாphேயா தீ³rhகி⁴கா வாபி ந ேபா ந phரபா ஸபா⁴ ॥ 214.18।
2141660 ந மNhட³ேபா நாயதநmh ந நth³ேயா ந ச பrhவதா: ।
2141670 ந கிசிதா³ரமshதா²நmh விth³யேத தthர வrhthமநி ॥ 214.19।
2141680 யthர விரமேத ராnhத: ேஷா அதீவகrhத: ।
2141690அவயேமவ க³nhதvhய:ஸ ஸrhைவsh மஹாபத:² ॥ 214.20।
2141700 phராphேத காேல  ஸnhthயjhய ஸு’th³ப³nh⁴த⁴நாதி³கmh ।
2141710 ஜராஜாNhட³ஜாைசவ shேவத³ஜாேசாth³பி⁴ஜாshததா² ॥ 214.21।

796 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2141720 ஜŋhக³மாஜŋhக³மாைசவ க³Shயnhதி மஹாபத²mh ।
2141730 ேத³வாஸுரமiνShையச ைவவshவதவஶாiνைக:³ ॥ 214.22।
2141740shthnhநmhஸைகைசவ ph’தி²vhயாmh வஸmhjhஞிைத: ।
2141750 rhவாேண சாபராேண வா மth◌⁴யாேந வா ததா² ந: ॥ 214.23।
2141760ஸnhth◌⁴யாகாேல ऽrhத⁴ராthேர வா phரthேஷ வாphபshதி²ேத ।
2141770 vh’th³ைத⁴rhவா மth◌⁴யைமrhவாபி ெயௗவநshைத²shதைத²வ ச ॥ 214.24।
2141780 க³rhப⁴வாேஸ ऽத² பா³lhேய வா க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ।
2141790 phரவாஸshைத²rhkh³’ஹshைத²rhவா பrhவதshைத:² shத²ேல ऽபி வா ॥
214.25।
2141800 ேthரshைத²rhவா ஜலshைத²rhவா kh³’ஹமth◌⁴யக³ைதshததா² ।
2141810ஆைநசாshதி²ைதrhவாபி ஶயநீயக³ைதshததா² ॥ 214.26।
2141820 ஜாkh³ரth³பி⁴rhவா phரஸுphைதrhவா க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ।
2141830இஹாiν⁴ய நிrhதி³Shடமாrhஜnh:shவயmh ததா³ ॥ 214.27।
2141840 தshயாnhேத ச shவயmh phராணரநிchச²nhநபி iµchயேத ।
2141850 ஜலமkh³நிrhவிஷmh ஶshthரmh ுth³vhயாதி: ◌⁴ பதநmh கி³ேர: ॥ 214.28।
2141860 நிthதmh கிசிதா³ஸாth³ய ேத³ phராணrhவிiµchயேத ।
2141870 விஹாய ஸுமஹthkh’thshநmh ஶரmh பாசெபௗ⁴திகmh ॥ 214.29।
2141880அnhயchச²ரமாத³thேத யாதநீயmh shவகrhமஜmh ।
2141890 th³’ட⁴mh ஶரமாphேநாதி ஸுக²:³ேகா²ப⁴khதேய ॥ 214.30।
2141900 ேதந ⁴ŋhkhேத ஸ kh’chch²ராணி பாபகrhதா நேரா ph◌⁴’ஶmh ।
2141910ஸுகா²நி தா⁴rhேகா ’Shட இஹ நீேதா யமேய ॥ 214.31।
2141920ஊShமா phரபித: காேய தீvhரவாஸத: ।
2141930 பி⁴நthதி மrhமshதா²நாநி தீ³phயமாேநா நிரnhத⁴ந: ॥ 214.32।
2141940 உதா³ேநா நாம பவநshததேசாrhth◌⁴வmh phரவrhதேத ।
2141950 ⁴jhயதாmh அmh³ப⁴யாமேதா⁴க³திநிேராத⁴kh’th ॥ 214.33।
2141960 தேதா ேயநாmh³தா³நாநி kh’தாnhயnhநரஸாshததா² ।
2141970 த³thதா:ஸ தshயாமாலாத³மாபதி³ phரதிபth³யேத ॥ 214.34।
2141980அnhநாநி ேயந த³thதாநி ரth³தா⁴ேதந ேசதஸா ।
2141990 ேஸா ऽபி th’phதிமவாphேநாதி விநாphயnhேநந ைவ ததா³ ॥ 214.35।
2142000 ேயநாnh’தாநி ேநாkhதாநி phதிேப⁴த:³ kh’ேதா ந ச ।
2142010ஆshதிக: ரth³த³தா⁴நச ஸுக²mh’thmh ஸ க³chச²தி ॥ 214.36।
2142020 ேத³வph³ராமணஜாயாmh நிரதாசாநஸூயகா: ।

brahpur.pdf 797



ph³ரமராண

2142030 ஶுkhலா வதா³nhயா மnhதshேத நரா:ஸுக²mh’thயவ: ॥ 214.37।
2142040 ய: காமாnhநாபி ஸmhரmhபா⁴nhந th³ேவஷாth³த⁴rhமiµthsh’ேஜth ।
2142050 யேதா²khதகா ெஸௗmhயச ஸ ஸுக²mh mh’thmh’chச²தி ॥ 214.38।
2142060 வாதா³shth’தாநாmh ேய ுதி⁴தாnhநphரதா³யிந: ।
2142070 phராphiνவnhதி நரா: காேல mh’thmh ஸுக²ஸமnhவிதmh ॥ 214.39।
2142080 ஶீதmh ஜயnhதி த⁴நதா³shதாபmh சnhத³நதா³யிந: ।
2142090 phராணkh◌⁴நீmh ேவத³நாmh கShடாmh ேய சாnhேயாth³ேவக³தா⁴ண: ॥ 214.40।
2142100 ேமாஹmh jhஞாநphரதா³தாரshததா² தீ³பphரதா³shதம: ।
2142110டஸா mh’ஷாவாதீ³ ேயா ³rhநாiνஶாshதி ைவ ॥ 214.41।
2142120 ேத ேமாஹmh’thயவ:ஸrhேவ ததா² ேய ேவத³நிnhத³கா: ।
2142130 விபீ⁴ஷ: திக³nhதா: ◌⁴ டiµth³க³ரபாணய: ॥ 214.42।
2142140ஆக³chச²nhதி ³ராthமாேநா யமshய ஷாshததா² ।
2142150 phராphேதஷு th³’khபத²mh ேதஷு ஜாயேத தshய ேவப:² ॥ 214.43।
2142160 khரnhத³thயவிரத: ேஸா ऽத² ph◌⁴ராth’மாth’பிth’mhshததா² ।
2142170ஸா  வாக³sh²டா விphரா ஏகவrh விபா⁴vhயேத ॥ 214.44।
2142180 th³’Shrhவிph◌⁴ராmhயேத thராஸாthகாஸாvh’ShThயthயதா²நநmh ।
2142190 தத:ஸ ேவத³நாவிShடmh தchச²ரmh விiµசதி ॥ 214.45।
2142200 வாyhவkh³ரஸா தth³ப-ேத³ஹமnhயthphரபth³யேத ।
2142210 தthகrhமயாதநாrhேத² ச ந மாth’பிth’ஸmhப⁴வmh ॥ 214.46।
2142220 தthphரமாணவேயாவshதா²-ஸmhshதா²ைந: phராphயேத vhயதா² ।
2142230 தேதா ³ேதா யமshயாத² பாைஶrhப³th◌⁴நாதி தா³ண: ॥ 214.47।
2142240 ஜnhேதா:ஸmhphராphதகாலshய ேவத³நாrhதshய ைவ ph◌⁴’ஶmh ।
2142250 ⁴ைத:ஸnhthயkhதேத³ஹshய கNhட²phராphதாநிலshய ச ॥ 214.48।
2142260 ஶராchchயாவிேதா ேவா ேராரவீதி தேதா²lhப³ணmh ।
2142270 நிrhக³ேதா வா⁴தsh ஷாThெகௗஶிககேலவேர ॥ 214.49।
2142280 மாth’பி: ◌⁴ பிth’பி⁴ைசவ ph◌⁴ராth’பி⁴rhமாலshததா² ।
2142290 தா³ைர: thைரrhவயshையச ³பி⁴shthயjhயேத ⁴வி ॥ 214.50।
2142300 th³’யமாநச ைதrhதீ³ைநரrhேணணrhph◌⁴’ஶmh ।
2142310shவஶரmh ஸiµthsh’jhய வா⁴தsh க³chச²தி ॥ 214.51।
2142320அnhத⁴காரமபாரmh ச மஹாேகா⁴ரmh தேமாvh’தmh ।
2142330ஸுக²:³க²phரதா³தாரmh ³rhக³மmh பாபகrhமmh ॥ 214.52।
2142340 :³ஸஹmh ச ³ரnhதmh ச ³rhநிmh ³ராஸத³mh ।
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2142350 ³ராபமதி³rhக³mh ச பாபிShடா²நாmh ஸதா³தmh ॥ 214.53।
2142360 kh’Shயமாச ைதrh⁴ைதrhயாmhைய: பாைஶsh ஸmhயதா: ।
2142370iµth³க³ைரshதாTh³யமாநாச நீயnhேத தmh மஹாபத²mh ॥ 214.54।
2142380ஷmh ஸமாேலாkhய phராணிநmh சாஷேய ।
2142390 நிநீஷவ:ஸமாயாnhதி யம³தா ப⁴யŋhகரா: ॥ 214.55।
2142400ஆடா⁴ யாநகாேல  ’vhயாkh◌⁴ரக²ேரஷு ச ।
2142410 உShThேரஷு வாநேரShவnhேய vh’சிேகஷு vh’ேகஷு ச ॥ 214.56।
2142420 உகஸrhபமாrhஜாரmh ததா²nhேய kh³’th◌⁴ரவாஹநா: ।
2142430 ேயநஶ ◌்’கா³லமாடா: ◌⁴ ஸரகா⁴கŋhகவாஹநா: ॥ 214.57।
2142440 வராஹபஶுேவதால-மஷாshயாshததா² பேர ।
2142450 நாநாபத⁴ரா ேகா⁴ரா:ஸrhவphராணிப⁴யŋhகரா: ॥ 214.58।
2142460 தீ³rhக⁴iµShகா: கராலாshயா வkhரநாஸாshthேலாசநா: ।
2142470 மஹாஹiνகேபாலாshயா: phரலmhப³த³ஶநchச²தா:³ ॥ 214.59।
2142480 நிrhக³ைதrhவிkh’தாகாைரrhத³ஶைநரŋhேராபைம: ।
2142490 மாmhஸேஶாணிததி³kh³தா⁴ŋhகா³ த³mhShThராபி⁴rhph◌⁴’ஶiµlhப³ண: ॥ 214.60।
2142500iµைக:² பாதாலஸth³’ைஶrhjhவலjhைவrhப⁴யŋhகைர: ।
2142510 ேநthைர:ஸுவிkh’தாகாைரrhjhவலthபிŋhக³லசசல: ॥ 214.61।
2142520 மாrhஜாேராகக²th³ேயாத-ஶkhரேகா³பவ³th³த⁴ைத: ।
2142530 ேககைர:ஸŋhலshshதph³ைத⁴rhேலாசைந: பாவேகாபைம: ॥ 214.62।
2142540 ph◌⁴’ஶமாப⁴ரணrhபீ⁴ைமராப³th³ைத⁴rh⁴ஜேகா³பைம: ।
2142550 ேஶாஸரலகா³thைரச iµNhட³மாலாவி⁴ைத: ॥ 214.63।
2142560 கNhட²shத²kh’Shணஸrhைபச ²thகாரரவபீ⁴ஷண: ।
2142570 வநிjhவாேலாபைம: ேகைஶ:shதph³த⁴ைrhப⁴யŋhகைர: ॥ 214.64।
2142580 ப³ph◌⁴பிŋhக³லேலாலச கth³மபி⁴ராvh’தா: ।
2142590 ⁴ஜத³Nhைட³rhமஹாேகா⁴ைர: phரலmhைப:³ பேகா⁴பைம: ॥ 214.65।
2142600 ேகசிth³th³விபா³ஹவshதthர ததா²nhேய ச சrh⁴ஜா: ।
2142610 th³விரShடபா³ஹவசாnhேய த³ஶவிmhஶ⁴ஜாshததா² ॥ 214.66।
2142620அஸŋhkh²யாத⁴ஜாசாnhேய ேகசிth³பா³ஹுஸஹshண: ।
2142630ஆைத⁴rhவிkh’தாகாைர: phரjhவலth³பி⁴rhப⁴யாநைக: ॥ 214.67।
2142640 ஶkhதிேதாமரசkhராth³ைய:ஸுதீ³phைதrhவிவிதா⁴ைத: ◌⁴ ।
2142650 பாஶஶ ◌்’ŋhக²லத³Nhைட³ச பீ⁴ஷயnhேதா மஹாப³லா: ॥ 214.68।
2142660ஆக³chச²nhதி மஹாெரௗth³ரா மrhthயாநாமாஷ:ேய ।
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2142670 kh³ரmh phராணிந:ஸrhேவ யமshயாjhஞாகராshததா² ॥ 214.69।
2142680 யthதchச²ரமாத³thேத யாதநீயmh shவகrhமஜmh ।
2142690 தத³shய நீயேத ஜnhேதாrhயமshய ஸத³நmh phரதி ॥ 214.70।
2142700 ப³th³th◌⁴வா தthகாலபாைஶச நிக³ைட³rhவjhரஶ ◌்’ŋhக²ல: ।
2142710 தாட³யிthவா ph◌⁴’ஶmh khth³ைத⁴rhநீயேத யமகிŋhகைர: ॥ 214.71।
2142720 phரshக²லnhதmh த³nhதmh ச ஆkhேராஶnhதmh iµஹுrhiµஹு: ।
2142730ஹா தாத மாத: thேரதி வத³nhதmh கrhம³தmh ॥ 214.72।
2142740ஆஹthய நிஶிைத: ஶூலrhiµth³க³ைரrhநிஶிைதrhக⁴ைந: ।
2142750 க²Th³க³ஶkhதிphரஹாைரச வjhரத³Nhைட:³ஸுதா³ண: ॥ 214.73।
2142760 ப⁴rhthshயமாேநா மஹாராைவrhவjhரஶkhதிஸமnhவிைத: ।
2142770 ஏைககேஶா ph◌⁴’ஶmh khth³ைத⁴shதாட³யth³பி:◌⁴ ஸமnhதத: ॥ 214.74।
2142780ஸ iµயமாேநா :³கா²rhத: phரதபmhச இதshதத: ।
2142790ஆkh’Shய நீயேத ஜnhரth◌⁴வாநmh ஸுப⁴யŋhகைர: ॥ 214.75।
2142800ஶகNhடகவlhக-ஶŋhபாஷாணஶrhகேர ।
2142810 ததா² phரதீ³phதjhவலேந ாரவjhரஶேதாthகேட ॥ 214.76।
2142820 phரதீ³phதாதி³thயதphேதந த³யமாநshதத³mhஶுபி: ◌⁴ ।
2142830 kh’Shயேத யம³ைதச ஶிவாஸnhநாத³பீ⁴ஷண: ॥ 214.77।
2142840 விkh’Shயமாணshைதrhேகா⁴ைரrhப⁴யமாண: ஶிவாஶைத: ।
2142850 phரயாதி தா³ேண மாrhேக³ பாபகrhமா யமாலயmh ॥ 214.78।
2142860 khவசிth³பீ⁴ைத: khவசிththரshைத: phரshக²லth³பி: ◌⁴ khவசிthkhவசிth ।
2142870 :³ேக²நாkhரnhத³மாைநச க³nhதvhய:ஸ மஹாபத:² ॥ 214.79।
2142880 நிrhப⁴rhthshயமாைநth³விkh³ைநrhவிth³ைதrhப⁴யவிவல: ।
2142890 கmhபமாநஶைரsh க³nhதvhயmh வஸmhjhஞைக: ॥ 214.80।
2142900 கNhடகாகீrhணமாrhேக³ண ஸnhதphதகேதந ச ।
2142910 த³யமாைநsh க³nhதvhயmh நைரrhதா³நவிவrhைத: ॥ 214.81।
2142920 ேமத:³ேஶாணித³rhக³nhைத⁴rhப³shதகா³thைரச க³ஶ: ।
2142930 த³kh³த⁴sh²டthவசாகீrhணrhக³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.82।
2142940ஜth³பி: ◌⁴ khரnhத³மாைநச விkhேராஶth³பி⁴ச விshவரmh ।
2142950 ேவத³நாrhைதச ஸth³பி⁴ச க³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.83।
2142960 ஶkhதிபி⁴rhபி⁴nhதி³பாலச க²Th³க³ேதாமரஸாயைக: ।
2142970 பி⁴th³யth³பி⁴shதீணஶூலாkh³ைரrhக³nhதvhயmh வகா⁴தைக: ॥ 214.84।
2142980வாைநrhvhயாkh◌⁴ைரrhvh’ைக:கŋhைகrhப⁴யமாணச பாபிபி:◌⁴॥ 214.85।
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2142990 kh’nhதth³பி:◌⁴ khரகசாகா⁴ைதrhக³nhதvhயmh மாmhஸகா²தி³பி:◌⁴ ।
2143000 மஷrhஷப⁴ஶ ◌்’ŋhகா³kh³ைரrhபி⁴th³யமாைந:ஸமnhதத: ॥ 214.86।
2143010 உlhக²th³பி: ◌⁴ ஶூகைரச க³nhதvhயmh மாmhஸகா²த³ைக: ।
2143020ஸூசீph◌⁴ரமரகாேகால-மகாபி⁴ச ஸŋhக⁴ஶ: ॥ 214.87।
2143030 ⁴jhயமாைநச க³nhதvhயmh பாபிShைட²rhம⁴கா⁴தைக: ।
2143040 விவshதmh shவாநmh thரmh shthயmh வா யsh கா⁴தேயth ॥ 214.88।
2143050 ஶshthைரrhநிkh’thயமாைநச க³nhதvhயmh சாைரrhநைர: ।
2143060 கா⁴தயnhதி ச ேய ஜnhmhshதாட³யnhதி நிராக³ஸ: ॥ 214.89।
2143070 ராைஸrhப⁴யமாshேத யாnhதி யாmhயபத²mh நரா: ।
2143080 ேய ஹரnhதி பரshthmh வரphராவரநி ச ॥ 214.90।
2143090 ேத யாnhதி விth³தா நkh³நா: phேரதீ⁴தா யமாலயmh ।
2143100 வாேஸா தா⁴nhயmh ரNhயmh வா kh³’ஹேthரமதா²பி வா ॥ 214.91।
2143110 ேய ஹரnhதி ³ராthமாந: பாபிShடா:² பாபகrhண: ।
2143120 பாஷாணrhல³ைட³rhத³Nhைட³shதாTh³யமாைநsh ஜrhஜைர: ॥ 214.92।
2143130 வஹth³பி: ◌⁴ ேஶாணிதmh ⁴ க³nhதvhயmh  யமாலயmh ।
2143140 ph³ரமshவmh ேய ஹரnhதீஹ நரா நரகநிrhப⁴யா: ॥ 214.93।
2143150 தாட³யnhதி ததா² விphராநாkhேராஶnhதி நராத⁴மா: ।
2143160 ஶுShககாShட²நிப³th³தா⁴shேத சி²nhநகrhநாகா: ॥ 214.94।
2143170 யேஶாணிததி³kh³தா⁴shேத காலkh³’th◌⁴ைரச ஜmh³ைக: ।
2143180 கிŋhகைரrhபீ⁴ஷணசNhைட³shதாTh³யமாநாச தா³ண: ॥ 214.95।
2143190 விkhேராஶமாநா க³chச²nhதி பாபிநshேத யமாலயmh ।
2143200 ஏவmh பரம³rhத⁴rhஷமth◌⁴வாநmh jhவலநphரப⁴mh ॥ 214.96।
2143210 ெரௗரவmh ³rhக³விஷமmh நிrhதி³Shடmh மாiνஷshய ச ।
2143220 phரதphததாmhரவrhப⁴mh வநிjhவாலாsh²ŋhக³வth ॥ 214.97।
2143230ரNhடகNhடகாகீrhணmh ph’²விகடதாட³ைந: ।
2143240 ஶkhதிவjhைரச ஸŋhகீrhணiµjhjhவலmh தீvhரகNhடகmh ॥ 214.98।
2143250அŋhகா³ரவாகாரmh வநிகீடக³rhக³மmh ।
2143260 jhவாலாமாலாலmh ெரௗth³ரmh ஸூrhயரphரதாபிதmh ॥ 214.99।
2143270அth◌⁴வாநmh நீயேத ேத³ kh’Shயமாண:ஸுநிSh²ைர: ।
2143280 யைத³வ khரnhத³ேத ஜnhrh:³கா²rhத: பதித: khவசிth ॥ 214.100।
2143290 தைத³வாஹnhயேத ஸrhைவராைத⁴rhயமகிŋhகைர: ।
2143300 ஏவmh ஸnhதாTh³யமாநச ph³த: ◌⁴ பாேபஷு ேயா ऽநய: ॥ 214.101।
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2143310அவேஶா நீயேத ஜnhrh³rhத⁴ைரrhயமகிŋhகைர: ।
2143320ஸrhைவேரவ  க³nhதvhயமth◌⁴வாநmh தthஸு³rhக³மmh ॥ 214.102।
2143330 நீயேத விவிைத⁴rhேகா⁴ைரrhயம³ைதரவjhஞயா ।
2143340 நீthவா ஸுதா³ணmh மாrhக³mh phராணிநmh யமகிŋhகைர: ॥ 214.103।
2143350 phரேவயேத mh ேகா⁴ராmh தாmhராயஸமயீmh th³விஜா: ।
2143360ஸா  விலாகாரா லேயாஜநமாயதா ॥ 214.104।
2143370 சரshரா விநிrhதி³Shடா சrhth³வாரவதீ ஶுபா⁴ ।
2143380 phராகாரா: காசநாshதshயா ேயாஜநாதiµchch²தா: ॥ 214.105।
2143390இnhth³ரநீலமஹாநீல-பth³மராேகா³பேஶாபி⁴தா ।
2143400ஸா  விவிைத: ◌⁴ ஸŋhைக⁴rhேகா⁴ரா ேகா⁴ைர:ஸமாலா ॥ 214.106।
2143410 ேத³வதா³நவக³nhத⁴rhைவrhயராஸபnhநைக:³ ।
2143420 rhவth³வாரmh ஶுப⁴mh தshயா: பதாகாஶதேஶாபி⁴தmh ॥ 214.107।
2143430 வjhேரnhth³ரநீலைவ³rhய-iµkhதாப²லவி⁴தmh ।
2143440 கீ³தnh’thைய:ஸமாகீrhணmh க³nhத⁴rhவாphஸரஸாmh க³ண: ॥ 214.108।
2143450 phரேவஶshேதந ேத³வாநாmh’mh ேயாகி³நாmh ததா² ।
2143460 க³nhத⁴rhவth³த⁴யாmh விth³யாத⁴ரவிஸrhபிmh ॥ 214.109।
2143470 உthதரmh நக³ரth³வாரmh க⁴Nhடாசாமர⁴தmh ।
2143480 ச²ththரசாமரவிnhயாஸmh நாநாரthைநரலŋhkh’தmh ॥ 214.110।
2143490 வீேரiΝரைவ ரmhையrhகீ³தமŋhக³ளநாதி³ைத: ।
2143500 ’kh³யஜு:ஸாமநிrhேகா⁴ைஷrhiµநிvh’nhத³ஸமாலmh ॥ 214.111।
2143510 விஶnhதி ேயந த⁴rhமjhஞா:ஸthயvhரதபராய: ।
2143520 kh³Shேம வாphரதா³ ேய ச ஶீேத சாkh³நிphரதா³ நரா: ॥ 214.112।
2143530 ராnhதஸmhவாஹகா ேய ச phயவாத³ரதாச ேய ।
2143540 ேய ச தா³நரதா: ஶூரா மாதாபிth’பராச ேய ॥ 214.113।
2143550 th³விஜஶுஷேண khதா நிthயmh ேய ऽதிதி²ஜகா: ।
2143560 பசிமmh  மஹாth³வாரmh rhயா ரthைநrhவி⁴தmh ॥ 214.114।
2143570 விசிthரமணிேஸாபாநmh ேதாமைர:ஸமலŋhkh’தmh ।
2143580 ேப⁴mh’த³ŋhக³ஸnhநாைத:³ ஶŋhக²காஹலநாதி³தmh ॥ 214.115।
2143590th³த⁴vh’nhைத:³ஸதா³’Shைடrhமŋhக³ள: phரணிநாதி³தmh ।
2143600 phரேவஶshேதந ’Shடாநாmh ஶிவப⁴khதிமதாmh nh’mh ॥ 214.116।
2143610ஸrhவதீrhத²phதா ேய ச பசாkh³ேநrhேய ச ேஸவகா: ।
2143620 phரshதா²ேந ேய mh’தா வீரா mh’தா: காலஜேர கி³ெரௗ ॥ 214.117।
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2143630அkh³ெநௗ விபnhநா ேய வீரா:ஸாதி⁴தmh ையரநாஶகmh ।
2143640 ேய shவாthரேலாகாrhேத² ேகா³kh³ரேஹ ஸŋhேல ஹதா: ॥ 214.118।
2143650 ேத விஶnhதி நரா: ஶூரா: பசிேமந தேபாத⁴நா: ।
2143660 rhயாmh தshயா மஹாேகா⁴ரmh ஸrhவஸththவப⁴யŋhகரmh ॥ 214.119।
2143670ஹாஹாகாரஸமாkhShடmh த³ணmh th³வாரth³’ஶmh ।
2143680அnhத⁴காரஸமாkhதmh தீணஶ ◌்’ŋhைக:³ஸமnhவிதmh ॥ 214.120।
2143690 கNhடைகrhvh’சிைக:ஸrhைபrhவjhரகீைட:ஸு³rhக³ைம: ।
2143700 விmhபth³பி⁴rhvh’ைகrhvhயாkh◌⁴ைரrh’ை: mhைஹ: ஸஜmh³ைக: ॥
214.121।
2143710 வாநமாrhஜாரkh³’th◌⁴ைரச ஸjhவாலகவலrhiµைக:² ।
2143720 phரேவஶshேதந ைவ நிthயmh ஸrhேவஷாமபகாmh ॥ 214.122।
2143730 ேய கா⁴தயnhதி விphராnhகா³ பா³லmh vh’th³த⁴mh ததா²ரmh ।
2143740 ஶரக³தmh விவshதmh shthயmh thரmh நிராத⁴mh ॥ 214.123।
2143750 ேய ऽக³mhயாகா³ேநா டா: ◌⁴ பரth³ரvhயாபஹாண: ।
2143760 நிேபshயாபஹrhதாேரா விஷவநிphரதா³ச ேய ॥ 214.124।
2143770 பர⁴mh kh³’ஹmh ஶyhயாmh வshthராலŋhகாரஹாண: ।
2143780 பரரnhth◌⁴ேரஷு ேய khரா ேய ஸதா³nh’தவாதி³ந: ॥ 214.125।
2143790 kh³ராமராShThரரshதா²ேந மஹா:³க²phரதா³ ேய ।
2143800டஸாphரதா³தார: கnhயாவிkhரயகாரகா: ॥ 214.126।
2143810அப⁴யப⁴ணரதா ேய க³chச²nhதி ஸுதாmh shiνஷாmh ।
2143820 மாதரmh பிதரmh ைசவ ேய வத³nhதி ச ெபௗஷmh ॥ 214.127।
2143830அnhேய ேய ைசவ நிrhதி³Shடா மஹாபாதககாண: ।
2143840 த³ேணந  ேத ஸrhேவ th³வாேரண phரவிஶnhதி ைவ ॥ 214.128।
2150010iµநய ஊ:
2150011 கத²mh த³ணமாrhேக³ண விஶnhதி பாபிந: ரmh ।
2150012 ேராchசா²ம தth³ph³ விshதேரண தேபாத⁴ந ॥ 215.1।
2150020 vhயாஸ உவாச
2150021ஸுேகா⁴ரmh தnhமஹாேகா⁴ரmh th³வாரmh வயா பீ⁴ஷணmh ।
2150022 நாநாவாபத³ஸŋhகீrhணmh ஶிவாஶதநிநாதி³தmh ॥ 215.2।
2150031 ேப²thகாரரவஸmhkhதமக³mhயmh ேலாமஹrhஷணmh ।
2150032 ⁴தphேரதபிஶாைசச vh’தmh சாnhையச ராைஸ: ॥ 215.3।
2150041 ஏவmh th³’ShThவா ஸு³ராnhேத th³வாரmh ³Shkh’தகாண: ।
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2150042 ேமாஹmh க³chச²nhதி ஸஹஸா thராஸாth³விphரலபnhதி ச ॥ 215.4।
2150051 ததshதாஶ ◌்’ŋhக²ல: பாைஶrhப³th³th◌⁴வா கrhஷnhதி நிrhப⁴யா: ।
2150052 தாட³யnhதி ச த³Nhைட³ச ப⁴rhthஸயnhதி ந: ந: ॥ 215.5।
2150061லph³த⁴ஸmhjhஞாshததshேத ைவ தி⁴ேரண பphதா: ।
2150062 vhரஜnhதி த³ணmh th³வாரmh phரshக²லnhத: பேத³ பேத³ ॥ 215.6।
2150071 தீvhரகNhடகkhேதந ஶrhகராநிசிேதந ச ।
2150072ுரதா⁴ராநிைப⁴shதீண: பாஷாணrhநிசிேதந ச ॥ 215.7।
2150081 khவசிthபŋhேகந நிசிதா நிthதாைரச கா²தைக: ।
2150082 ேலாஹஸூசீநிைப⁴rhத³nhைத:ஸச²nhேநந khவசிthkhவசிth ॥ 215.8।
2150091 தடphரபாதவிஷைம: பrhவைதrhvh’ஸŋhல: ।
2150092 phரதphதாŋhகா³ரkhேதந யாnhதி மாrhேக³ண :³கி²தா: ॥ 215.9।
2150101 khவசிth³விஷமக³rhதாபி: ◌⁴ khவசிlhேலாShைட:ஸுபிchச²ல: ।
2150102ஸுதphதவாகாபி⁴ச ததா² தீணச ஶŋhபி: ◌⁴ ॥ 215.10।
2150111அய:ஶ ◌்’ŋhகா³டைகshதphைத: khவசிth³தா³வாkh³நிநா தmh ।
2150112 khவசிthதphதஶிலாபி⁴ச khவசிth³vhயாphதmh ேமந ச ॥ 215.11।
2150121 khவசிth³வாகயா vhயாphதமாகNhடா²nhத:phரேவஶயா ।
2150122 khவசிth³³Shடாmh³நா vhயாphதmh khவசிthகrhஷாkh³நிநா ந: ॥ 215.12।
2150131 khவசிthmhைஹrhvh’ைகrhvhயாkh◌⁴ைரrhத³ஶகீைடச தா³ண: ।
2150132 khவசிnhமஹாஜெலௗகாபி: ◌⁴ khவசித³ஜக³ைர: ந: ॥ 215.13।
2150141 மகாபி⁴ச ெரௗth³ராபி: ◌⁴ khவசிthஸrhபவிேஷாlhப³ண: ।
2150142 khவசிth³³Shடக³ைஜைசவ ப³ேலாnhமthைத: phரமாதி²பி:◌⁴ ॥ 215.14।
2150151 பnhதா²நiµlhக²th³பி⁴ச தீணஶ ◌்’ŋhைக³rhமஹாvh’ைஷ: ।
2150152 மஹாஶ ◌்’ŋhைக³ச மைஷShThைரrhமthைதச கா²த³ைந: ॥ 215.15।
2150161 டா³கிநீபி⁴ச ெரௗth³ராபி⁴rhவிகராலச ராைஸ: ।
2150162 vhயாதி⁴பி⁴ச மஹாெரௗth³ைர: பீTh³யமாநா vhரஜnhதி ேத ॥ 215.16।
2150171 மஹா⁴விேரண மஹாசNhேட³ந வாநா ।
2150172 மஹாபாஷாணவrhேஷண ஹnhயமாநா நிராரயா: ॥ 215.17।
2150181 khவசிth³விth³nhநிபாேதந தீ³rhயமா vhரஜnhதி ேத ।
2150182 மஹதா பா³ணவrhேஷண பி⁴th³யமாநாச ஸrhவஶ: ॥ 215.18।
2150191 பதth³பி⁴rhவjhரநிrhகா⁴ைதlhகாபாைத:ஸுதா³ண: ।
2150192 phரதீ³phதாŋhகா³ரவrhேஷண த³யமாநா விஶnhதி ச ॥ 215.19।
2150201 மஹதா பாmhஶுவrhேஷண rhயமா த³nhதி ச ।
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2150202 ேமகா⁴ரைவ:ஸுேகா⁴ைரச விthராshயnhேத iµஹுrhiµஹு: ॥ 215.20।
2150211 நி:ேஶஷா: ஶரவrhேஷண rhNhயமாச ஸrhவத: ।
2150212 மஹாாராmh³தா⁴ராபி: ◌⁴ chயமாநா vhரஜnhதி ச ॥ 215.21।
2150221 மஹாஶீேதந மதா ேண பேஷண ச ।
2150222ஸமnhதாth³தீ³rhயமாச ஶுShயnhேத ஸŋhசnhதி ச ॥ 215.22।
2150231இthத²mh மாrhேக³ண ஷா: பாேத²யரேதந ச ।
2150232 நிராலmhேப³ந ³rhேக³ண நிrhஜேலந ஸமnhதத: ॥ 215.23।
2150241அதிரேமண மஹதா நிrhக³ேதநாரமாய ைவ ।
2150242 நீயnhேத ேத³ந:ஸrhேவ ேய டா:◌⁴ பாபகrhண: ॥ 215.24।
2150251 யம³ைதrhமஹாேகா⁴ைரshததா³jhஞாகாபி⁴rhப³லாth ।
2150252 ஏகாகிந: பராதீ⁴நா thரப³nh⁴விவrhதா: ॥ 215.25।
2150261 ேஶாசnhத:shவாநி கrhமாணி த³nhதி ச iµஹுrhiµஹு: ।
2150262 phேரதீ⁴தா நிth³தா⁴shேத ஶுShககNhெடௗ²Shட²தாகா: ॥ 215.26।
2150271 kh’ஶாŋhகா³ பீ⁴தபீ⁴தாச த³யமாநா:ுதா⁴kh³நிநா ।
2150272 ப³th³தா: ◌⁴ ஶ ◌்’ŋhக²லயா ேகசிthேகசி³thதாநபாத³ேயா: ॥ 215.27।
2150281ஆkh’Shயnhேத ஶுShயமா யம³ைதrhப³ேலாthகைட: ।
2150282 நரா அேதா⁴iµகா²சாnhேய kh’Shயமா:ஸு:³கி²தா: ॥ 215.28।
2150291அnhநபாநீயரதா யாசமாநா: ந: ந: ।
2150292 ேத³ ேத³தி பா⁴ஷnhத:ஸாக³th³க³த³யா கி³ரா ॥ 215.29।
2150301 kh’தாஜடா தீ³நா:ுthth’Shபபீ³தா: ।
2150302 ப⁴யாiνchசாவசாnhth³’ShThவா ேபா⁴jhயாnhேபயாmhச Shகலாnh ॥
215.30।
2150311ஸுக³nhத⁴th³ரvhயஸmhkhதாnhயாசமாநா: ந: ந: ।
2150312 த³தி⁴ரkh◌⁴’ேதாnhரmh th³’ShThவா ஶாlhேயாத³நmh ததா² ॥ 215.31।
2150321 பாநாநி ச ஸுக³nhதீ⁴நி ஶீதலாnhத³காநி ச ।
2150322 தாnhயாசமாநாmhshேத யாmhயா ப⁴rhthஸயnhதshததா³ph³வnh ।
2150323 வேசாபி: ◌⁴ பைஷrhபீ⁴மா: khேராத⁴ரkhதாnhதேலாசநா: ॥ 215.32।
2150330 யாmhயா ஊ:
2150331 ந ப⁴வth³பி⁴rhஹுதmh காேல ந த³thதmh ph³ராமேணஷு ச ।
2150332 phரஸப⁴mh தீ³யமாநmh ச வாதmh ச th³விஜாதிஷு ॥ 215.33।
2150341 தshய பாபshய ச ப²லmh ப⁴வதாmh ஸiµபாக³தmh ।
2150342 நாkh³ெநௗ த³kh³த⁴mh ஜேல நShடmh ந ’தmh nh’பதshகைர: ॥ 215.34।
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2150351ேதா வா ஸாmhphரதmh விphேர யnhந த³thதmh ராத⁴மா: ।
2150352ையrhத³thதாநி  தா³நாநி ஸா⁴பி:◌⁴ ஸாththவிகாநி  ॥ 215.35।
2150361 ேதஷாேமேத phரth³’யnhேத கlhபிதா யnhநபrhவதா: ।
2150362 ப⁴யேபா⁴jhயாச ேபயாச ேலயாேசாShயாச ஸmhvh’தா: ॥
215.36।
2150371 ந யமபி⁴லphshயth◌⁴ேவ ந த³thதmh ச கத²சந ।
2150372ையsh த³thதmh ஹுதmh ேசShடmh ph³ராமைசவ தா: ॥ 215.37।
2150381 ேதஷாமnhநmh ஸமாநீய இஹ நிphயேத ஸதா³ ।
2150382 பரshவmh கத²மshமாபி⁴rhதா³mh ஶkhேயத நாரகா: ॥ 215.38।
2150390 vhயாஸ உவாச
2150391 கிŋhகராmh வச: thவா நி:shph’ஹா:ுthth’ஷாrhதி³தா: ।
2150392 ததshேத தா³ணசாshthைர: பீTh³யnhேத யமகிŋhகைர: ॥ 215.39।
2150401iµth³க³ைரrhேலாஹத³Nhைட³ச ஶkhதிேதாமரபThைஶ: ।
2150402 பைக⁴rhபி⁴nhதி³பாலச க³தா³பரஶுபி: ◌⁴ ஶைர: ॥ 215.40।
2150411 ph’Shட²ேதா ஹnhயமாnhயாச யம³ைத:ஸுநிrhத³ைய: ।
2150412அkh³ரத:mhஹvhயாkh◌⁴ராth³ையrhப⁴யnhேத பாபகாண: ॥ 215.41।
2150421 ந phரேவShmh ந நிrhக³nhmh லப⁴nhேத :³கி²தா ph◌⁴’ஶmh ।
2150422shவகrhேமாபஹதா: பாபா: khரnhத³மாநா:ஸுதா³: ॥ 215.42।
2150431 தthர ஸmhபீTh³ய ஸுph◌⁴’ஶmh phரேவஶmh யமகிŋhகைர: ।
2150432 நீயnhேத பாபிநshதthர யthர திShேட²thshவயmh யம: ॥ 215.43।
2150441 த⁴rhமாthமா த⁴rhமkh’th³ேத³வ:ஸrhவஸmhயமேநா யம: ।
2150442 ஏவmh பதா²திகShேடந phராphதா: phேரதரmh நரா: ॥ 215.44।
2150451 phரjhஞாபிதாshததா³³ைதrhநிேவயnhேத யமாkh³ரத: ।
2150452 ததshேத பாபகrhமாணshதmh பயnhதி ப⁴யாநகmh ॥ 215.45।
2150461 பாபாபவிth³த⁴நயநா விபதாthம³th³த⁴ய: ।
2150462 த³mhShThராகராலவத³நmh ph◌⁴ேலணmh ॥ 215.46।
2150471ஊrhth◌⁴வேகஶmh மஹாமmh phரsh²ரத³த⁴ேராthதரmh ।
2150472அShடாத³ஶ⁴ஜmh khth³த⁴mh நீலாஜநசேயாபமmh ॥ 215.47।
2150481ஸrhவாேதா⁴th³யதகரmh தீvhரத³Nhேட³ந ஸmhதmh ।
2150482 மஹாமஷமாட⁴mh தீ³phதாkh³நிஸமேலாசநmh ॥ 215.48।
2150491 ரkhதமாlhயாmhப³ரத⁴ரmh மஹாேமக⁴ேவாchch²தmh ।
2150492 phரலயாmh³த³நிrhேகா⁴ஷmh பிப³nhநிவ மேஹாத³தி⁴mh ॥ 215.49।
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2150501 kh³ரஸnhதவ thைரேலாkhயiµth³கி³ரnhதவாநலmh ।
2150502 mh’thmh ச தthஸபshத²mh காலாநலஸமphரப⁴mh ॥ 215.50।
2150511 phரலயாநலஸŋhகாஶmh kh’தாnhதmh ச ப⁴யாநகmh ।
2150512 மாேசாkh³ரா மஹாமா காலராth ச தா³ ॥ 215.51।
2150521 விவிதா⁴ vhயாத⁴ய: கShடா நாநாபா ப⁴யாவஹா: ।
2150522 ஶkhதிஶூலாŋhஶத⁴ரா: பாஶசkhராதா⁴ண: ॥ 215.52।
2150531 வjhரத³Nhட³த⁴ரா ெரௗth³ரா:ுரணத⁴iνrhத⁴ரா: ।
2150532அஸŋhkh²யாதா மஹாவீrhயா: khராசாஜநஸphரபா: ◌⁴ ॥ 215.53।
2150541ஸrhவாேதா⁴th³யதகரா யம³தா ப⁴யாநகா: ।
2150542அேநந பவாேரண மஹாேகா⁴ேரண ஸmhvh’தmh ॥ 215.54।
2150551 யமmh பயnhதி பாபிShடா²சிthர³phதmh விபீ⁴ஷணmh ।
2150552 நிrhப⁴rhthஸயதி சாthயrhத²mh யமshதாnhபாபகாண: ॥ 215.55।
2150561 சிthர³phதsh ப⁴க³வாnhத⁴rhமவாkhைய: phரேபா³த⁴யnh ॥ 215.56।
2150570 சிthர³phத உவாச
2150571 ேபா⁴ ேபா⁴ ³Shkh’தகrhமாண: பரth³ரvhயாபஹாண: ।
2150572 க³rhவிதா பவீrhேயண பரதா³ரவிமrhத³கா: ॥ 215.57।
2150581 யthshவயmh khயேத கrhம தthshவயmh ⁴jhயேத ந: ।
2150582 தthகிமாthேமாபகா⁴தாrhத²mh ப⁴வth³பி⁴rh³Shkh’தmh kh’தmh ॥ 215.58।
2150591இதா³நீmh கிmh iν ேஶாசth◌⁴வmh பீTh³யமாநா:shவகrhமபி:◌⁴ ।
2150592 ⁴ஜth◌⁴வmh shவாநி :³கா²நி ந ேதா³ேஷா ऽshதி கshயசிth ॥ 215.59।
2150601 ய ஏேத ph’தி²வீபாலா:ஸmhphராphதா மthஸபத: ।
2150602shவகீைய: கrhமபி⁴rhேகா⁴ைரrh³Shphரjhஞா ப³லக³rhவிதா: ॥ 215.60।
2150611 ேபா⁴ ேபா⁴ nh’பா ³ராசாரா: phரஜாவிth◌⁴வmhஸகாண: ।
2150612அlhபகாலshய ராjhயshய kh’ேத கிmh ³Shkh’தmh kh’தmh ॥ 215.61।
2150621 ராjhயேலாேப⁴ந ேமாேஹந ப³லாத³nhயாயத: phரஜா: ।
2150622 யth³த³Nh³தா: ப²லmh தshய ⁴ஜth◌⁴வம⁴நா nh’பா: ॥ 215.62।
2150631ேதா ராjhயmh கலthரmh ச யத³rhத²மஶுப⁴mh kh’தmh ।
2150632 தthஸrhவmh ஸmhபthயjhய யேமகாகிந:shதி²தா: ॥ 215.63।
2150641 பயாேமா ந ப³லmh ஸrhவmh ேயந விth◌⁴வmhதா: phரஜா: ।
2150642 யம³ைத: பாThயமாநா அ⁴நா கீth³’ஶmh ப²லmh ॥ 215.64।
2150650 vhயாஸ உவாச
2150651 ஏவmh ப³ஹுவிைத⁴rhவாkhையபாலph³தா⁴ யேமந ேத ।
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2150652 ேஶாசnhத:shவாநி கrhமாணி Shணீmh திShட²nhதி பாrhதி²வா: ॥ 215.65।
2150661இதி கrhம ஸமாதி³ய nh’பாmh த⁴rhமராThshவயmh ।
2150662 தthபாதகவிஶுth³th◌⁴யrhத²த³mh வசநமph³ரவீth ॥ 215.66।
2150670 யம உவாச
2150671 ேபா⁴ ேபா⁴சNhட³ மஹாசNhட³ kh³’thவா nh’பதீநிமாnh ।
2150672 விேஶாத⁴யth◌⁴வmh பாேபph◌⁴ய: khரேமண நரகாkh³நிஷு ॥ 215.67।
2150680 vhயாஸ உவாச
2150681 தத: ஶீkh◌⁴ரmh ஸiµthதா²ய nh’பாnhஸŋhkh³’ய பாத³ேயா: ।
2150682 ph◌⁴ராமயிthவா  ேவேக³ந phthவா ேசாrhth◌⁴வmh phரkh³’ய ச ॥ 215.68।
2150691 தthதthபாபphரமாேணந யம³தா: ஶிலாதேல ।
2150692ஆshேபா²டயnhதி தரஸா வjhேரேணவ மஹாth³மmh ॥ 215.69।
2150701 ததsh ரkhதmh shேராேதாபி:◌⁴ shரவேத ஜrhஜkh’த: ।
2150702 நி:ஸmhjhஞ:ஸ ததா³ ேத³ நிேசShடச phரஜாயேத ॥ 215.70।
2150711 தத:ஸ வாநா shph’Shட: ஶைநjhவேத ந: ।
2150712 தத: பாபவிஶுth³th◌⁴யrhத²mh பnhதி நரகாrhணேவ ॥ 215.71।
2150721அnhயாmhச ேத ததா³³தா: பாபகrhமரதாnhநராnh ।
2150722 நிேவத³யnhதி விphேரnhth³ரா யமாய ph◌⁴’ஶ:³கி²தாnh ॥ 215.72।
2150730 யம³தா ஊ:
2150731 ஏஷ ேத³வ தவாேத³ஶாத³shமாபி⁴rhேமாேதா ph◌⁴’ஶmh ।
2150732ஆநீேதா த⁴rhமவிiµக:²ஸதா³ பாபரத: பர: ॥ 215.73।
2150741 ஏஷ ph³ேதா⁴ ³ராசாேரா மஹாபாதகஸmhத: ।
2150742 உபபாதககrhதா ச ஸதா³mhஸாரேதா ஶுசி: ॥ 215.74।
2150751அக³mhயாகா³ ³Shடாthமா பரth³ரvhயாபஹாரக: ।
2150752 கnhயாkhரயீ டஸா kh’தkh◌⁴ேநா thரவசக: ॥ 215.75।
2150761அேநந மத³மthேதந ஸதா³ த⁴rhேமா விநிnhதி³த: ।
2150762 பாபமாசதmh கrhம மrhthயேலாேக ³ராthமநா ॥ 215.76।
2150771இதா³நீமshய ேத³ேவஶ நிkh³ரஹாiνkh³ரெஹௗ வத³ ।
2150772 phர⁴ரshய khயாேயாேக³ வயmh வா பபnhதி²ந: ॥ 215.77।
2150780 vhயாஸ உவாச
2150781இதி விjhஞாphய ேத³ேவஶmh nhயshயாkh³ேர பாபகாணmh ।
2150782 நரகாmh ஸஹshேரஷு லேகாஶேதஷு ச ॥ 215.78।
2150791 கிŋhகராshேத தேதா யாnhதி kh³ரமபராnhநராnh ।

808 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2150792 phரதிபnhேந kh’ேத ேதா³ேஷ யேமா ைவ பாபகாmh ॥ 215.79।
2150801ஸமாதி³ஶதி தாnhேகா⁴ராnhநிkh³ரஹாய shவகிŋhகராnh ।
2150802 யதா² யshய விநிrhதி³Shேடா வShடா²th³ையrhவிநிkh³ரஹ: ॥ 215.80।
2150811 பாபshய தth³ph◌⁴’ஶmh khth³தா: ◌⁴ rhவnhதி யமகிŋhகரா: ।
2150812அŋhைஶrhiµth³க³ைரrhத³Nhைட:³ khரகைச: ஶkhதிேதாமைர: ॥ 215.81।
2150821 க²Th³க³ஶூலநிபாைதச பி⁴th³யnhேத பாபகாண: ।
2150822 நரகாmh ஸஹshேரஷு லேகாஶேதஷு ச ॥ 215.82।
2150831shவகrhேமாபாrhைதrhேதா³ைஷ: பீTh³யnhேத யமகிŋhகைர: ।
2150832 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh நரகாmh ச shவபmh ச ப⁴யŋhகரmh ॥ 215.83।
2150841 நாமாநி ச phரமாணmh ச ேயந யாnhதி நராச தாnh ।
2150842 மஹாவாசீதி விkh²யாதmh நரகmh ேஶாணிதphதmh ॥ 215.84।
2150851 வjhரகNhடகஸmhரmh ேயாஜநாதவிshth’தmh ।
2150852 தthர ஸmhபீTh³யேத மkh³ேநா பி⁴th³யேத வjhரகNhடேக ॥ 215.85।
2150861 வrhஷலmh மஹாேகா⁴ரmh ேகா³கா⁴தீ நரேக நர: ।
2150862 ேயாஜநாநாmh ஶதmh லmh mhபீ⁴பாகmh ஸுதா³ணmh ॥ 215.86।
2150871 தாmhரmhப⁴வதீ தீ³phதா வாகாŋhகா³ரஸmhvh’தா ।
2150872 ph³ரமஹா ⁴ஹrhதா ச நிேபshயாபஹாரக: ॥ 215.87।
2150881 த³யnhேத தthர ஸŋhphதா யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
2150882 ெரௗரேவா வjhரநாராைச: phரjhவலth³பி: ◌⁴ ஸமாvh’த: ॥ 215.88।
2150891 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி ஷShராயாமவிshதைர: ।
2150892 பி⁴th³யnhேத தthர நாராைச:ஸjhவாலrhநரேக நரா: ॥ 215.89।
2150901இுவthதthர பீTh³யnhேத ேய நரா:டஸாண: ।
2150902அேயாமயmh phரjhவதmh மஜூஷmh நரகmh shmh’தmh ॥ 215.90।
2150911 நிphதாshதthர த³யnhேத ப³nhதி³kh³ராஹkh’தாச ேய ।
2150912அphரதிShேட²தி நரகmh யthரஷகmh ॥ 215.91।
2150921அேதா⁴iµக:² பேதthதthர ph³ராமணshேயாபபீட³க: ।
2150922லாாphரjhவதmh ேகா⁴ரmh நரகmh  விேலபகmh ॥ 215.92।
2150931 நிமkh³நாshதthர த³யnhேத மth³யபாேந th³விேஜாthதமா: ।
2150932 மஹாphரேப⁴தி நரகmh தீ³phதஶூலமேஹாchch²ரயmh ॥ 215.93।
2150941 தthர ஶூேலந பி⁴th³யnhேத பதிபா⁴rhேயாபேப⁴தி³ந: ।
2150942 நரகmh ச மஹாேகா⁴ரmh ஜயnhதீ சாய ஶிலா ॥ 215.94।
2150951 தயா சாkhரmhயேத பாப: பரதா³ேராபேஸவக: ।
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2150952 நரகmh ஶாlhமலாkh²யmh  phரதீ³phதth³’ட⁴கNhடகmh ॥ 215.95।
2150961 தயா ŋhக³தி :³கா²rhதா நா ப³ஹுநரŋhக³மா ।
2150962 ேய வத³nhதி ஸதா³ஸthயmh பரமrhமாவகrhதநmh ॥ 215.96।
2150971வா ேசாchch²யேத ேதஷாmh ஸத³shையrhயமகிŋhகைர: ।
2150972 ேய  ராைக:³ கடாைச வீnhேத பரேயாதmh ॥ 215.97।
2150981 ேதஷாmh சூmh நாராைசrhவிth◌⁴யnhேத யமகிŋhகைர: ॥ 215.98।
2150991 மாதரmh ேய ऽபி க³chச²nhதி ப⁴கி³நீmh ³தரmh shiνஷாmh ।
2150992shthபா³லvh’th³த⁴ஹnhதாேரா யாவதி³nhth³ராசrhத³ஶ ।
2150993 jhவாலாமாலாலmh ெரௗth³ரmh மஹாெரௗரவஸmhjhஞிதmh ॥ 215.99।
2151001 நரகmh ேயாஜநாநாmh ச ஸஹshராணி சrhத³ஶ ।
2151002 ரmh ேthரmh kh³’ஹmh kh³ராமmh ேயா தீ³பயதி வநிநா ॥ 215.100।
2151011ஸ தthர த³யேத ேடா⁴ யாவthகlhபshதி²திrhநர: ।
2151012 தாshரதி விkh²யாதmh லேயாஜநவிshth’தmh ॥ 215.101।
2151021 நிபதth³பி: ◌⁴ ஸதா³ ெரௗth³ர: க²Th³க³பThஶiµth³க³ைர: ।
2151022 தthர ெசௗரா நரா:phதாshதாTh³யnhேத யமகிŋhகைர: ॥ 215.102।
2151031 ஶூலஶkhதிக³தா³க²Th³ைக³rhயாவthகlhபஶதthரயmh ।
2151032 தாshராth³th³வி³ணmh phேராkhதmh மஹாதாshரஸmhjhஞிதmh ॥ 215.103।
2151041 ஜெலௗகாஸrhபஸmhrhmh நிராேலாகmh ஸு:³க²த³mh ।
2151042 மாth’ஹா பிth’ஹா ைசவ thரவிshரmhப⁴கா⁴தக: ॥ 215.104।
2151051 திShட²nhதி தயமாச யாவthதிShட²தி ேமதி³நீ ।
2151052அபththரவநmh நாம நரகmh ⁴:³க²த³mh ॥ 215.105।
2151061 ேயாஜநாதவிshதாரmh jhவலthக²Th³ைக:³ஸமாலmh ।
2151062 பாதிதshதthர ைத: க²Th³ைக:³ ஶததா⁴  ஸமாஹத: ॥ 215.106।
2151071thரkh◌⁴ந: kh’thயேத தாவth³யாவதா³⁴தஸmhphலவmh ।
2151072 கரmhப⁴வாகா நாம நரகmh ேயாஜநாதmh ॥ 215.107।
2151081பாகாரmh vh’தmh தீ³phைதrhவாகாŋhகா³ரகNhடைக: ।
2151082 த³யேத பி⁴th³யேத வrhஷ-லாதஶதthரயmh ॥ 215.108।
2151091 ேயந த³kh³ேதா⁴ ஜேநா நிthயmh th²ேயாபாைய:ஸுதா³ண: ।
2151092 காேகாலmh நாம நரகmh kh’யபphதmh ॥ 215.109।
2151101phயேத தthர ³Shடாthமா ஏகாகீ Shட⁴ŋhநர: ।
2151102Th³மலmh நாம நரகmh rhணmh விNhthரேஶாணிைத: ॥ 215.110।
2151111 பசயjhஞkhயாநா:phயnhேத தthர ைவ நரா: ।
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2151112ஸு³rhக³nhத⁴mh மஹாபீ⁴மmh மாmhஸேஶாணிதஸŋhலmh ॥ 215.111।
2151121அப⁴யாnhேந ரதாshேத ऽthர நிபதnhதி நராத⁴மா: ।
2151122 khகீடஸமாகீrhணmh ஶவrhணmh மஹாவடmh ॥ 215.112।
2151131அேதா⁴iµக:² பேதthதthர கnhயாவிkhரயkh’nhநர: ।
2151132 நாmhநா ைவ திலபாேகதி நரகmh தா³ணmh shmh’தmh ॥ 215.113।
2151141 திலவthதthர பீTh³யnhேத பரபீடா³ரதாச ேய ।
2151142 நரகmh ைதலபாேகதி jhவலthைதலமphலவmh ॥ 215.114।
2151151 பchயேத தthர thரkh◌⁴ேநா ஹnhதா ச ஶரக³தmh ।
2151152 நாmhநா வjhரகபாேடதி வjhரஶ ◌்’ŋhக²லயாnhவிதmh ॥ 215.115।
2151161 பீTh³யnhேத நிrhத³யmh தthர ைய: kh’த:ரவிkhரய: ।
2151162 நிchch²வாஸ இதி phேராkhதmh தேமாnhத⁴mh வாதவrhதmh ॥ 215.116।
2151171 நிேசShடmh phயேத தthர விphரதா³நநிேராத⁴kh’th ।
2151172அŋhகா³ேராபசயmh நாம தீ³phதாŋhகா³ரஸiµjhjhவலmh ॥ 215.117।
2151181 த³யேத தthர ேயேநாkhதmh தா³நmh விphராய நாrhபிதmh ।
2151182 மஹாபாயீதி நரகmh லேயாஜநமாயதmh ॥ 215.118।
2151191 பாthயnhேத ऽேதா⁴iµகா²shதthர ேய ஜlhபnhதி ஸதா³nh’தmh ।
2151192 மஹாjhவாேலதி நரகmh jhவாலாபா⁴shவரபீ⁴ஷணmh ॥ 215.119।
2151201 த³யேத தthர ஸுசிரmh ய: பாேப ³th³தி⁴kh’nhநர: ।
2151202 நரகmh khரகசாkh²யாதmh பீTh³யnhேத தthர ைவ நரா: ॥ 215.120।
2151211 khரகைசrhவjhரதா⁴ேராkh³ைரரக³mhயாக³மேந ரதா: ।
2151212 நரகmh ³ட³பாேகதி jhவலth³³ட³ரைத³rhvh’தmh ॥ 215.121।
2151221 நிphேதா த³யேத தshnhவrhணஸŋhகரkh’nhநர: ।
2151222ுரதா⁴ேரதி நரகmh தீணுரஸமாvh’தmh ॥ 215.122।
2151231 சி²th³யnhேத தthர கlhபாnhதmh விphர⁴ஹரா நரா: ।
2151232 நரகmh சாmhப³ஷாkh²யmh phரலயாநலதீ³பிதmh ॥ 215.123।
2151241 கlhபேகாஶதmh தthர த³யேத shவrhணஹாரக: ।
2151242 நாmhநா வjhரடா²ேரதி நரகmh வjhரஸŋhலmh ॥ 215.124।
2151251 சி²th³யnhேத தthர ேச²thதாேரா th³மாmh பாபகாண: ।
2151252 நரகmh பதாபாkh²யmh phரலயாநலதீ³பிதmh ॥ 215.125।
2151261 க³ரேதா³ ம⁴ஹrhதா ச பchயேத தthர பாபkh’th ।
2151262 நரகmh காலஸூthரmh ச வjhரஸூthரவிநிrhதmh ॥ 215.126।
2151271 ph◌⁴ரமnhதshதthர chசி²th³யnhேத பரஸshேயாபNhட²கா: ।
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2151272 நரகmh கமலmh நாம ேலShமஶிŋhகா⁴ணகாvh’தmh ॥ 215.127।
2151281 தthர ஸŋhphயேத கlhபmh ஸதா³ மாmhஸசிrhநர: ।
2151282 நரகmh ேசாkh³ரக³nhேத⁴தி லாலாthரஷவth ॥ 215.128।
2151291phயnhேத தthர நரேக பிth’பிNhடா³phரயchச²கா: ।
2151292 நரகmh ³rhத⁴ரmh நாம ஜெலௗகாvh’சிகாலmh ॥ 215.129।
2151301 உthேகாசப⁴கshதthர திShட²ேத வrhஷகாதmh ।
2151302 யchச வjhரமஹாபீடா³ நரகmh வjhரநிrhதmh ॥ 215.130।
2151311 தthர phரphய த³யnhேத பீTh³யnhேத யமகிŋhகைர: ।
2151312 த⁴நmh தா⁴nhயmh ரNhயmh வா பரகீயmh ஹரnhதி ேய ॥ 215.131।
2151321 யம³ைதச ெசௗராshேத சி²th³யnhேத லவஶ:ுைர: ।
2151322 ேய ஹthவா phராணிநmh டா: ◌⁴ கா²த³nhேத காகkh³’th◌⁴ரவth ॥ 215.132।
2151331 ேபா⁴jhயnhேத ச shவமாmhஸmh ேத கlhபாnhதmh யமகிŋhகைர: ।
2151332ஆஸநmh ஶயநmh வshthரmh பரகீயmh ஹரnhதி ேய ॥ 215.133।
2151341 யம³ைதச ேத டா⁴ பி⁴th³யnhேத ஶkhதிேதாமைர: ।
2151342 ப²லmh பththரmh nh’mh வாபி ’தmh ையsh ³th³தி⁴பி: ◌⁴ ॥ 215.134।
2151351 யம³ைதச ேத khth³ைத⁴rhத³யnhேத th’ணவநிபி: ◌⁴ ।
2151352 பரth³ரvhேய கலthேர ச ய:ஸதா³ ³Shடதீ⁴rhநர: ॥ 215.135।
2151361 யம³ைதrhjhவலthதshய ’தி³ ஶூலmh நிக²nhயேத ।
2151362 கrhம மநஸா வாசா ேய த⁴rhமவிiµகா² நரா: ॥ 215.136।
2151371 யமேலாேக  ேத ேகா⁴ரா லப⁴nhேத பயாதநா: ।
2151372 ஏவmh ஶதஸஹshராணி லேகாஶதாநி ச ॥ 215.137।
2151381 நரகாணி நைரshதthர ⁴jhயnhேத பாபகாபி: ◌⁴ ।
2151382இஹ kh’thவா shவlhபமபி நர: கrhமாஶுபா⁴thமகmh ॥ 215.138।
2151391 phராphேநாதி நரேக ேகா⁴ேர யமேலாேகஷு யாதநாmh ।
2151392 ந ஶ ◌்’Nhவnhதி நரா டா⁴ த⁴rhேமாkhதmh ஸா⁴ பா⁴தmh ॥ 215.139।
2151401 th³’Shடmh ேகேநதி phரthயmh phரthkhthையவmh வத³nhதி ேத ।
2151402 தி³வா ராthெரௗ phரயthேநந பாபmh rhவnhதி ேய நரா: ॥ 215.140।
2151411 நாசரnhதி  ேத த⁴rhமmh phரமாேத³நாபி ேமாதா: ।
2151412இைஹவ ப²லேபா⁴khதார: பரthர விiµகா²ச ேய ॥ 215.141।
2151421 ேத பதnhதி ஸுேகா⁴ேரஷு நரேகஷு நராத⁴மா: ।
2151422 தா³ே நரேக வாஸ:shவrhக³வாஸ:ஸுக²phரத:³ ।
2151423 நைர:ஸmhphராphயேத தthர கrhம kh’thவா ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 215.142।
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2160010iµநய ஊ:
2160011அேஹா ऽதி:³க²mh ேகா⁴ரmh ச யமமாrhேக³ thவேயாதி³தmh ।
2160012 நரகாணி ச ேகா⁴ராணி th³வாரmh யாmhயmh ச ஸthதம ॥ 216.1।
2160021அshthபாேயா ந வா ph³ரமnhயமமாrhேக³ ऽதிபீ⁴ஷேண ।
2160022 ph³ ேயந நரா யாnhதி ஸுேக²ந யமஸாத³நmh ॥ 216.2।
2160030 vhயாஸ உவாச
2160031இஹ ேய த⁴rhமஸmhkhதாshthவmhஸாநிரதா நரா: ।
2160032³ஶுஷேண khதா ேத³வph³ராமணஜகா: ॥ 216.3।
2160041 யshnhமiνShயேலாகாshேத ஸபா⁴rhயா:ஸஸுதாshததா² ।
2160042 தமth◌⁴வாநmh ச க³chச²nhதி யதா² தthகத²யா வ: ॥ 216.4।
2160051 விமாைநrhவிவிைத⁴rhதி³vhைய: காசநth◌⁴வஜேஶாபி⁴ைத: ।
2160052 த⁴rhமராஜரmh யாnhதி ேஸவமாநாphஸேராக³ண: ॥ 216.5।
2160061 ph³ராமேணph◌⁴யsh தா³நாநி நாநாபாணி ப⁴khதித: ।
2160062 ேய phரயchச²nhதி ேத யாnhதி ஸுேக²ைநவ மஹாபேத² ॥ 216.6।
2160071அnhநmh ேய  phரயchச²nhதி ph³ராமேணph◌⁴ய:ஸுஸŋhkh’தmh ।
2160072 ேராthேயph◌⁴ேயா விேஶேஷண ப⁴khthயா பரமயா தா: ॥ 216.7।
2160081 தணீபி⁴rhவரshthபி: ◌⁴ ேஸvhயமாநா: phரயthநத: ।
2160082 த⁴rhமராஜரmh யாnhதி விமாைநரph◌⁴யலŋhkh’ைத: ॥ 216.8।
2160091 ேய ச ஸthயmh phரபா⁴ஷnhேத ப³ரnhதச நிrhமலா: ।
2160092 ேத ऽபி யாnhthயமரphரkh²யா விமாைநrhயமமnhதி³ரmh ॥ 216.9।
2160101 ேகா³தா³நாநி பவிthராணி விShiΝiµth³தி³ய ஸா⁴ஷு ।
2160102 ேய phரயchச²nhதி த⁴rhமjhஞா: kh’ேஶஷு kh’ஶvh’thதிஷு ॥ 216.10।
2160111 ேத யாnhதி தி³vhயவrhைப⁴rhவிமாைநrhமணிசிthைத: ।
2160112 த⁴rhமராஜரmh மாnhேஸvhயமாநாphஸேராக³ண: ॥ 216.11।
2160121 உபாநth³க³ளmh ச²ththரmh ஶyhயாஸநமதா²பி வா ।
2160122 ேய phரயchச²nhதி வshthராணி தைத²வாப⁴ரநி ச ॥ 216.12।
2160131 ேத யாnhthயைவ ரைத²ைசவ ஜைரசாphயலŋhkh’தா: ।
2160132 த⁴rhமராஜரmh தி³vhயmh ச²ththைர: ெஸௗவrhணராஜைத: ॥ 216.13।
2160141 ேய ச ப⁴khthயா phரயchச²nhதி ³ட³பாநகமrhசிதmh ।
2160142 ஓத³நmh ச th³விஜாkh³rhேயph◌⁴ேயா விஶுth³ேத⁴நாnhதராthமநா ॥ 216.14।
2160151 ேத யாnhதி காசைநrhயாைநrhவிவிைத⁴sh யமாலயmh ।
2160152 வரshthபி⁴rhயதா²காமmh ேஸvhயமாநா: ந: ந: ॥ 216.15।
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2160161 ேய ச ரmh phரயchச²nhதி kh◌⁴’தmh த³தி⁴ ³ட³mh ம⁴ ।
2160162 ph³ராமேணph◌⁴ய: phரயthேநந ஶுth³th◌⁴ேயாேபதmh ஸுஸmhshkh’தmh ॥
216.16।
2160171 சkhரவாகphரkhைதச விமாைநsh ரNhமைய: ।
2160172 யாnhதி க³nhத⁴rhவவாதி³thைர: ேஸvhயமாநா யமாலயmh ॥ 216.17।
2160181 ேய ப²லாநி phரயchச²nhதி Shபாணி ஸுரபீ⁴ணி ச ।
2160182ஹmhஸkhைதrhவிமாைநsh யாnhதி த⁴rhமரmh நரா: ॥ 216.18।
2160191 ேய திலாmhshதிலேத⁴iνmh ச kh◌⁴’தேத⁴iνமதா²பி வா ।
2160192 ேராthேயph◌⁴ய: phரயchச²nhதி விphேரph◌⁴ய: ரth³த⁴யாnhவிதா: ॥ 216.19।
2160201 ேஸாமமNhட³லஸŋhகாைஶrhயாைநshேத யாnhதி நிrhமல: ।
2160202 க³nhத⁴rhைவபகீ³யnhேத ேர ைவவshவதshய ேத ॥ 216.20।
2160211 ேயஷாmh வாphயச பாச தடா³கா³நி ஸராmh ச ।
2160212 தீ³rhகி⁴கா: ShகNhயச ஶீதலாச ஜலாஶயா: ॥ 216.21।
2160221 யாைநshேத ேஹமசnhth³ராைப⁴rhதி³vhயக⁴Nhடாநிநாதி³ைத: ।
2160222 vhயஜைநshதாலvh’nhைதச வீjhயமாநா மஹாphரபா: ◌⁴ ॥ 216.22।
2160231 ேயஷாmh ேத³வலாnhயthர சிthராNhயாயதநாநி ச ।
2160232 ரthைந: phரsh²ரமாநி மேநாjhஞாநி ஶுபா⁴நி ச ॥ 216.23।
2160241 ேத யாnhதி ேலாகபாலsh விமாைநrhவாதரmhஹைஸ: ।
2160242 த⁴rhமராஜரmh தி³vhயmh நாநாஜநஸமாலmh ॥ 216.24।
2160251 பாநீயmh ேய phரயchச²nhதி ஸrhவphராNhபவிதmh ।
2160252 ேத விth’Sh:ஸுக²mh யாnhதி விமாைநshதmh மஹாபத²mh ॥ 216.25।
2160261 காShட²பா³கயாநாநி பீட²காnhயாஸநாநி ச ।
2160262ையrhத³thதாநி th³விஜாதிph◌⁴யshேத ऽth◌⁴வாநmh யாnhதி ைவஸுக²mh॥ 216.26।
2160271 ெஸௗவrhணமணிபீேட²ஷு பாெதௗ³ kh’thேவாthதேமஷு ச ।
2160272 ேத phரயாnhதி விமாைநsh அphஸேராக³ணமNh³ைத: ॥ 216.27।
2160281ஆராமாணி விசிthராணி ShபாTh◌⁴யாநீஹ மாநவா: ।
2160282 ேராபயnhதி ப²லாTh◌⁴யாநி நராiµபகாண: ॥ 216.28।
2160291 vh’chசா²யாஸு ரmhயாஸு ஶீதலாஸு shவலŋhkh’தா: ।
2160292 வரshthகீ³தவாth³ையச ேஸvhயமாநா vhரஜnhதி ேத ॥ 216.29।
2160301ஸுவrhணmh ரஜதmh வாபி விth³மmh ெமௗkhதிகmh ததா² ।
2160302 ேய phரயchச²nhதி ேத யாnhதி விமாைந: கநேகாjhjhவல: ॥ 216.30।
2160311 ⁴தா³ தீ³phயமாநாச ஸrhவகாைமsh தrhபிதா: ।
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2160312 உதி³தாதி³thயஸŋhகாைஶrhவிமாைநrhph◌⁴’ஶநாதி³ைத: ॥ 216.31।
2160321 கnhயாmh  ேய phரயchச²nhதி ph³ரமேத³யாமலŋhkh’தாmh ।
2160322 தி³vhயகnhயாvh’தா யாnhதி விமாைநshேத யமாலயmh ॥ 216.32।
2160331ஸுக³nhதா⁴³கrhராnhShப⁴பாnhth³விேஜாthதமா: ।
2160332 phரயchச²nhதி th³விஜாதிph◌⁴ேயா ப⁴khthயா பரமயாnhவிதா: ॥ 216.33।
2160341 ேத ஸுக³nhதா: ◌⁴ ஸுேவஶாச ஸுphரபா:◌⁴ ஸுவி⁴தா: ।
2160342 யாnhதி த⁴rhமரmh யாைநrhவிசிthைரரph◌⁴யலŋhkh’தா: ॥ 216.34।
2160351 தீ³பதா³ யாnhதி யாைநச தீ³பயnhேதா தி³ேஶா த³ஶ ।
2160352ஆதி³thயஸth³’ைஶrhயாைநrhதீ³phயமாநா யதா²kh³நய: ॥ 216.35।
2160361 kh³’ஹாவஸத²தா³தாேரா kh³’ைஹ: காசநமNh³ைத: ।
2160362 vhரஜnhதி பா³லாrhகநிைப⁴rhத⁴rhமராஜkh³’ஹmh நரா: ॥ 216.36।
2160371 ஜலபா⁴ஜநதா³தார:Nh³காகரகphரதா:³ ।
2160372 ஜமாநாphஸேராபி⁴ச யாnhதி th³’phதா மஹாக³ைஜ: ॥ 216.37।
2160381 பாதா³ph◌⁴யŋhக³mh ஶிேராph◌⁴யŋhக³mh shநாநபாேநாத³கmh ததா² ।
2160382 ேய phரயchச²nhதி விphேரph◌⁴யshேத யாnhthயைவrhயமாலயmh ॥ 216.38।
2160391 விராமயnhதி ேய விphராராnhதாநth◌⁴வநி கrhஶிதாnh ।
2160392 சkhரவாகphரkhேதந யாnhதி யாேநந ேத ஸுக²mh ॥ 216.39।
2160401shவாக³ேதந ச ேயா விphரmh ஜேயதா³ஸேநந ச ।
2160402ஸ க³chச²தி தமth◌⁴வாநmh ஸுக²mh பரமநிrhvh’த: ॥ 216.40।
2160411 நேமா ph³ரமNhயேத³ேவதி ேயா ஹmh சாபி⁴வாத³ேயth ।
2160412 கா³mh ச பாபஹேரthkhthவா ஸுக²mh யாnhதி ச தthபத²mh ॥ 216.41।
2160421அநnhதராஶிேநா ேய ச த³mhபா⁴nh’தவிவrhதா: ।
2160422 ேத ऽபி ஸாரஸkhைதsh யாnhதி யாைநச தthபத²mh ॥ 216.42।
2160431 வrhதnhேத ேயகப⁴khேதந ஶாTh²யத³mhப⁴விவrhதா: ।
2160432ஹmhஸkhைதrhவிமாைநsh ஸுக²mh யாnhதி யமாலயmh ॥ 216.43।
2160441 சrhேத²ைநகப⁴khேதந வrhதnhேத ேய ேதnhth³யா: ।
2160442 ேத யாnhதி த⁴rhமநக³ரmh யாைநrhப³rhணேயாைத: ॥ 216.44।
2160451 th’தீேய தி³வேஸ ேய  ⁴ஜேத நியதvhரதா: ।
2160452 ேத ऽபி ஹshதிரைத²rhதி³vhையrhயாnhதி யாைநச தthபத³mh ॥ 216.45।
2160461ஷShேட² ऽnhநப⁴ேகா யsh ெஶௗசநிthேயா ேதnhth³ய: ।
2160462ஸ யாதி ஜரshத²sh ஶசீபதிவ shவயmh ॥ 216.46।
2160471 த⁴rhமராஜரmh தி³vhயmh நாநாமணிவி⁴தmh ।
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2160472 நாநாshவரஸமாkhதmh ஜயஶph³த³ரைவrhதmh ॥ 216.47।
2160481 போபவாேநா யாnhதி யாைந: ஶாrh³லேயாைத: ।
2160482 ரmh தth³த⁴rhமராஜshய ேஸvhயமாநா:ஸுராஸுைர: ॥ 216.48।
2160491 ேய ச மாேஸாபவாஸmh  rhவேத ஸmhயேதnhth³யா: ।
2160492 ேத ऽபி ஸூrhயphரதீ³phைதsh யாnhதி யாைநrhயமாலயmh ॥ 216.49।
2160501 மஹாphரshதா²நேமகாkh³ேரா ய: phரயாதி th³’ட⁴vhரத: ।
2160502 ேஸvhயமாநsh க³nhத⁴rhைவrhயாதி யாைநrhயமாலயmh ॥ 216.50।
2160511 ஶரmh ஸாத⁴ேயth³யsh ைவShணேவநாnhதராthமநா ।
2160512ஸ ரேத²நாkh³நிவrhேணந யாதீஹ thத³ஶாலயmh ॥ 216.51।
2160521அkh³நிphரேவஶmh ய:rhயாnhநாராயணபராயண: ।
2160522ஸ யாthயkh³நிphரகாேஶந விமாேநந யமாலயmh ॥ 216.52।
2160531 phராmhshthயஜதி ேயா மrhthய:shமரnhவிShiΝmh ஸநாதநmh ।
2160532 யாேநநாrhகphரகாேஶந யாதி த⁴rhமரmh நர: ॥ 216.53।
2160541 phரவிShேடா ऽnhதrhஜலmh யsh phராmhshthயஜதி மாநவ: ।
2160542 ேஸாமமNhட³லகlhேபந யாதி யாேநந ைவ ஸுக²mh ॥ 216.54।
2160551shவஶரmh  kh³’th◌⁴ேரph◌⁴ேயா ைவShணேவா ய: phரயchச²தி ।
2160552ஸ யாதி ரத²iµkh²ேயந காசேநந யமாலயmh ॥ 216.55।
2160561shthkh³ரேஹ ேகா³kh³ரேஹ வாபி th³ேத⁴ mh’thiµைபதி ய: ।
2160562ஸ யாthயமரகnhயாபி: ◌⁴ ேஸvhயமாேநா ரவிphரப:◌⁴ ॥ 216.56।
2160571ைவShணவா ேய ச rhவnhதி தீrhத²யாthராmh ேதnhth³யா: ।
2160572 தthபத²mh யாnhதி ேத ேகா⁴ரmh ஸுக²யாைநரலŋhkh’தா: ॥ 216.57।
2160581 ேய யஜnhதி th³விஜேரShடா:² khரபி⁴rh⁴த³ண: ।
2160582 தphதஹாடகஸŋhகாைஶrhவிமாைநrhயாnhதி ேத ஸுக²mh ॥ 216.58।
2160591 பரபீடா³மrhவnhேதா ph◌⁴’thயாநாmh ப⁴ரதி³கmh ।
2160592rhவnhதி ேத ஸுக²mh யாnhதி விமாைந: கநேகாjhjhவல: ॥ 216.59।
2160601 ேய ாnhதா:ஸrhவ⁴ேதஷு phராணிநாமப⁴யphரதா:³ ।
2160602 khேராத⁴ேமாஹவிநிrhiµkhதா நிrhமதா:³ஸmhயேதnhth³யா: ॥ 216.60।
2160611 rhணசnhth³ரphரகாேஶந விமாேநந மஹாphரபா:◌⁴ ।
2160612 யாnhதி ைவவshவதரmh ேத³வக³nhத⁴rhவேஸவிதா: ॥ 216.61।
2160621 ஏகபா⁴ேவந ேய விShiΝmh ph³ரமாணmh thrhயmhப³கmh ரவிmh ।
2160622 ஜயnhதி  ேத யாnhதி விமாைநrhபா⁴shகரphரைப: ◌⁴ ॥ 216.62।
2160631 ேய ச மாmhஸmh ந கா²த³nhதி ஸthயெஶௗசஸமnhவிதா: ।
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2160632 ேத ऽபி யாnhதி ஸுேக²ைநவ த⁴rhமராஜரmh நரா: ॥ 216.63।
2160641 மாmhஸாnhShடதரmh நாshதி ப⁴யேபா⁴jhயாதி³ேகஷு ச ।
2160642 தshமாnhமாmhஸmh ந ⁴த நாshதி Shைட:ஸுேகா²த³ய: ॥ 216.64।
2160651 ேகா³ஸஹshரmh  ேயா த³th³யாth³யsh மாmhஸmh ந ப⁴ேயth ।
2160652ஸமாேவெதௗ ரா phராஹ ph³ரமா ேவத³விதா³mh வர: ॥ 216.65।
2160661ஸrhவதீrhேத²ஷு யthNhயmh ஸrhவயjhேஞஷு யthப²லmh ।
2160662அமாmhஸப⁴ேண விphராshதchச தchச ச தthஸமmh ॥ 216.66।
2160671 ஏவmh ஸுேக²ந ேத யாnhதி யமேலாகmh ச தா⁴rhகா: ।
2160672 தா³நvhரதபரா யாைநrhயthர ேத³ேவா ரேவ:ஸுத: ॥ 216.67।
2160681 th³’ShThவா தாnhதா⁴rhகாnhேத³வ:shவயmh ஸmhமாநேயth³யம: ।
2160682shவாக³தாஸநதா³ேநந பாth³யாrhkh◌⁴ேயண phேயண  ॥ 216.68।
2160691 த⁴nhயா யmh மஹாthமாந ஆthமேநா தகாண: ।
2160692 ேயந தி³vhயஸுகா²rhதா²ய ப⁴வth³பி:◌⁴ ஸுkh’தmh kh’தmh ॥ 216.69।
2160701இத³mh விமாநமாய தி³vhயshthேபா⁴க³⁴தா: ।
2160702shவrhக³mh க³chச²th◌⁴வமலmh ஸrhவகாமஸமnhவிதmh ॥ 216.70।
2160711 தthர ⁴khthவா மஹாேபா⁴கா³நnhேத Nhயபயாth ।
2160712 யthகிசித³lhபமஶுப⁴mh ப²லmh ததி³ஹ ேபா⁴யத² ॥ 216.71।
2160721 ேய  தmh த⁴rhமராஜாநmh நரா: Nhயாiνபா⁴வத: ।
2160722 பயnhதி ெஸௗmhயமநஸmh பிth’⁴தவாthமந: ॥ 216.72।
2160731 தshமாth³த⁴rhம: ேஸவிதvhய:ஸதா³iµkhதிப²லphரத:³ ।
2160732 த⁴rhமாத³rhத²shததா² காேமா ேமாச பகீrhthயேத ॥ 216.73।
2160741 த⁴rhேமா மாதா பிதா ph◌⁴ராதா த⁴rhேமா நாத:²ஸு’thததா² ।
2160742 த⁴rhம:shவா ஸகா² ேகா³phதா ததா² தா⁴தா ச ேபாஷக: ॥ 216.74।
2160751 த⁴rhமாத³rhேதா² ऽrhத²த: காம: காமாth³ேபா⁴க:³ஸுகா²நி ச ।
2160752 த⁴rhமாைத³வrhயேமகாkh³rhயmh த⁴rhமாthshவrhக³க³தி: பரா ॥ 216.75।
2160761 த⁴rhமsh ேஸவிேதா விphராshthராயேத மஹேதா ப⁴யாth ।
2160762 ேத³வthவmh ச th³விஜthவmh ச த⁴rhமாthphராphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 216.76।
2160771 யதா³ ச யேத பாபmh நராmh rhவஸசிதmh ।
2160772 தைத³ஷாmh ப⁴ஜேத ³th³தி⁴rhத⁴rhமmh சாthர th³விேஜாthதமா: ॥ 216.77।
2160781 ஜnhமாnhதரஸஹshேரஷு மாiνShயmh phராphய ³rhலப⁴mh ।
2160782 ேயா  நாசரேத த⁴rhமmh ப⁴ேவthஸ க² வசித: ॥ 216.78।
2160791thதா ேய த³th³ராச விபா vhயாதி⁴தாshததா² ।
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2160792 பரphேரShயாச rhகா²ச jhேஞயா த⁴rhமவிவrhதா: ॥ 216.79।
2160801 ேய  தீ³rhகா⁴ஷ: ஶூரா: பNh³தா ேபா⁴கி³ேநா ऽrhதி²ந: ।
2160802அேராகா³பவnhதச ைதsh த⁴rhம: ரா kh’த: ॥ 216.80।
2160811 ஏவmh த⁴rhமரதா விphரா க³chச²nhதி க³திiµthதமாmh ।
2160812அத⁴rhமmh ேஸவமாநாsh திrhயkh³ேயாநிmh vhரஜnhதி ேத ॥ 216.81।
2160821 ேய நரா நரகth◌⁴வmh-வாஸுேத³வமiνvhரதா: ।
2160822 ேத shவphேந ऽபி ந பயnhதி யமmh வா நரகாணி வா ॥ 216.82।
2160831அநாதி³நித⁴நmh ேத³வmh ைத³thயதா³நவதா³ரணmh ।
2160832 ேய நமnhதி நரா நிthயmh ந பயnhதி ேத யமmh ॥ 216.83।
2160841 கrhம மநஸா வாசா ேய ऽchதmh ஶரணmh க³தா: ।
2160842 ந ஸமrhேதா² யமshேதஷாmh ேத iµkhதிப²லபா⁴கி³ந: ॥ 216.84।
2160851 ேய ஜநா ஜக³தாmh நாத²mh நிthயmh நாராயணmh th³விஜா: ।
2160852 நமnhதி ந ேத விShே:shதா²நாத³nhயthர கா³ந: ॥ 216.85।
2160861 ந ேத ³தாnhந தnhமாrhக³mh ந யமmh ந ச தாmh mh ।
2160862 phரணmhய விShiΝmh பயnhதி நரகாணி கத²சந ॥ 216.86।
2160871 kh’thவாபி ப³ஹுஶ: பாபmh நரா ேமாஹஸமnhவிதா: ।
2160872 ந யாnhதி நரகmh நthவா ஸrhவபாபஹரmh ஹmh ॥ 216.87।
2160881 ஶாTh²ேயநாபி நரா நிthயmh ேய shமரnhதி ஜநாrhத³நmh ।
2160882 ேத ऽபி யாnhதி தiνmh thயkhthவா விShiΝேலாகமநாமயmh ॥ 216.88।
2160891அthயnhதkhேராத⁴ஸkhேதா ऽபி கதா³சிthகீrhதேயth³த⁴mh ।
2160892 ேஸா ऽபி ேதா³ஷயாnhiµkhதிmh லேப⁴chேசதி³பதிrhயதா² ॥ 216.89।
2170010 ேலாமஹrhஷண உவாச
2170011 thைவவmh யமமாrhக³mh ேத நரேகஷு ச யாதநாmh ।
2170012 பphரch²ச நrhvhயாஸmh ஸmhஶயmh iµநிஸthதமா: ॥ 217.1।
2170020iµநய ஊ:
2170021 ப⁴க³வnhஸrhவத⁴rhமjhஞ ஸrhவஶாshthரவிஶாரத³ ।
2170022 மrhthயshய க:ஸஹாேயா ைவ பிதா மாதா ஸுேதா ³: ॥ 217.2।
2170031 jhஞாதிஸmhப³nhதி⁴வrhக³ச thரவrhக³shதைத²வ ச ।
2170032 kh³’ஹmh ஶரiµthsh’jhய காShட²ேலாShடஸமmh ஜநா: ।
2170033 க³chச²nhthயiµthர ேலாேக ைவ கச தாநiνக³chச²தி ॥ 217.3।
2170040 vhயாஸ உவாச
2170041 ஏக: phரஸூயேத விphரா ஏக ஏவ  நயதி ।
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2170042 ஏகshதரதி ³rhகா³ணி க³chச²thேயகsh ³rhக³திmh ॥ 217.4।
2170051அஸஹாய: பிதா மாதா ததா² ph◌⁴ராதா ஸுேதா ³: ।
2170052 jhஞாதிஸmhப³nhதி⁴வrhக³ச thரவrhக³shதைத²வ ச ॥ 217.5।
2170061 mh’தmh ஶரiµthsh’jhய காShட²ேலாShடஸமmh ஜநா: ।
2170062iµஹூrhதவ ேராதி³thவா தேதா யாnhதி பராŋhiµகா:² ॥ 217.6।
2170071ைதshதchச²ரiµthsh’Shடmh த⁴rhம ஏேகா ऽiνக³chச²தி ।
2170072 தshமாth³த⁴rhம:ஸஹாயச ேஸவிதvhய:ஸதா³ nh’பி: ◌⁴ ॥ 217.7।
2170081 phராணீ த⁴rhமஸமாkhேதா க³chேச²thshவrhக³க³திmh பராmh ।
2170082 தைத²வாத⁴rhமஸmhkhேதா நரகmh ேசாபபth³யேத ॥ 217.8।
2170091 தshமாthபாபாக³ைதரrhைத²rhநாiνரjhேயத பNh³த: ।
2170092 த⁴rhம ஏேகா மiνShயாmh ஸஹாய: பகீrhதித: ॥ 217.9।
2170101 ேலாபா⁴nhேமாஹாத³iνkhேராஶாth³ப⁴யாth³வாத² ப³ஹுத: ।
2170102 நர: கேராthயகாrhயாணி பராrhேத² ேலாப⁴ேமாத: ॥ 217.10।
2170111 த⁴rhமசாrhத²ச காமச thதயmh வத: ப²லmh ।
2170112 ஏதththரயமவாphதvhயமத⁴rhமபவrhதmh ॥ 217.11।
2170120iµநய ஊ:
2170121 தmh ப⁴க³வேதா வாkhயmh த⁴rhமkhதmh பரmh தmh ।
2170122 ஶரநிசயmh jhஞாmh ³th³தி⁴rhேநா ऽthர phரஜாயேத ॥ 217.12।
2170131 mh’தmh ஶரmh  nh’mh ஸூமமvhயkhததாmh க³தmh ।
2170132அசுrhவிஷயmh phராphதmh கத²mh த⁴rhேமா ऽiνக³chச²தி ॥ 217.13।
2170140 vhயாஸ உவாச
2170141 ph’தி²வீ வாராகாஶமாேபா jhேயாதிrhமேநாnhதரmh ।
2170142 ³th³தி⁴ராthமா ச ஸதா த⁴rhமmh பயnhதி நிthயதா³ ॥ 217.14।
2170151 phராணிநாஹ ஸrhேவஷாmh ஸா⁴தா தி³வாநிஶmh ।
2170152 ஏைதச ஸஹ த⁴rhேமா  தmh வமiνக³chச²தி ॥ 217.15।
2170161 thவக³shதி² மாmhஸmh ஶுkhரmh ச ேஶாணிதmh ச th³விேஜாthதமா: ।
2170162 ஶரmh வrhஜயnhthேயேத விேதந விவrhதmh ॥ 217.16।
2170171 தேதா த⁴rhமஸமாkhத:ஸ வ:ஸுக²ேமத⁴ேத ।
2170172இஹேலாேக பேர ைசவ கிmh ⁴ய: கத²யா வ: ॥ 217.17।
2170180iµநய ஊ:
2170181 தth³த³rhஶிதmh ப⁴க³வதா யதா² த⁴rhேமா ऽiνக³chச²தி ।
2170182 ஏதth jhஞாchசா²ம: கத²mh ேரத: phரவrhதேத ॥ 217.18।
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2170190 vhயாஸ உவாச
2170191அnhநமநnhதி ேய ேத³வா: ஶரshதா² th³விேஜாthதமா: ।
2170192 ph’தி²வீ வாராகாஶமாேபா jhேயாதிrhமநshததா² ॥ 217.19।
2170201 ததshth’phேதஷு ேபா⁴ விphராshேதஷு ⁴ேதஷு பசஸு ।
2170202 மந:ஷShேட²ஷு ஶுth³தா⁴thமா ேரத:ஸmhபth³யேத மஹth ॥ 217.20।
2170211 தேதா க³rhப:◌⁴ ஸmhப⁴வதி ேலShமா shthmhஸேயாrhth³விஜா: ।
2170212 ஏதth³வ:ஸrhவமாkh²யாதmh கிmh ⁴ய: ேராchச²த² ॥ 217.21।
2170220iµநய ஊ:
2170221ஆkh²யாதmh ேநா ப⁴க³வதா க³rhப: ◌⁴ ஸஜாயேத யதா² ।
2170222 யதா² ஜாதsh ஷ: phரபth³யேத த³chயதாmh ॥ 217.22।
2170230 vhயாஸ உவாச
2170231ஆஸnhநமாthரஷshைதrh⁴ைதரபி⁴⁴யேத ।
2170232 விphரkhதsh ைதrh⁴ைத: நrhயாthயபராmh க³திmh ॥ 217.23।
2170241ஸ ச ⁴தஸமாkhத: phராphேநாதி வேமவ  ।
2170242 தேதா ऽshய கrhம பயnhதி ஶுப⁴mh வா யதி³ வாஶுப⁴mh ।
2170243 ேத³வதா: பச⁴தshதா:² கிmh ⁴ய: ேராchச²த² ॥ 217.24।
2170250iµநய ஊ:
2170251 thவக³shதி² மாmhஸiµthsh’jhய ைதsh ⁴ைதrhவிவrhத: ।
2170252 வ:ஸ ப⁴க³வnhkhவshத:²ஸுக²:³ேக²ஸமiνேத ॥ 217.25।
2170260 vhயாஸ உவாச
2170261 வ: கrhமஸமாkhத: ஶீkh◌⁴ரmh ேரத:ஸமாக³த: ।
2170262shthmh Shபmh ஸமாஸாth³ய தத: காேலந ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 217.26।
2170271 யமshய ைஷ: khேலேஶா யமshய ைஷrhவத: ◌⁴ ।
2170272 :³க²mh ஸmhஸாரசkhரmh ச நர: khேலஶmh ச விnhத³தி ॥ 217.27।
2170281இஹ ேலாேக ஸ  phராணீ ஜnhமphரph◌⁴’தி ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170282ஸுkh’தmh கrhம ைவ ⁴ŋhkhேத த⁴rhமshய ப²லமாத: ॥ 217.28।
2170291 யதி³ த⁴rhமmh ஸமாjhய ஜnhமphரph◌⁴’தி ேஸவேத ।
2170292 தத:ஸ ேஷா ⁴thவா ேஸவேத நிthயதா³ஸுக²mh ॥ 217.29।
2170301அதா²nhதராnhதரmh த⁴rhமமத⁴rhமiµபேஸவேத ।
2170302ஸுக²shயாநnhதரmh :³க²mh ஸ ேவா ऽphயதி⁴க³chச²தி ॥ 217.30।
2170311அத⁴rhேமண ஸமாkhேதா யமshய விஷயmh க³த: ।
2170312 மஹா:³க²mh ஸமாஸாth³ய திrhயkh³ேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.31।
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2170321 கrhம ேயந ேயேநஹ யshயாmh ேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2170322 ேவா ேமாஹஸமாkhதshதnhேம ஶ ◌்’iΝத ஸாmhphரதmh ॥ 217.32।
2170331 யேத³த³chயேத ஶாshthைர: ேஸதிஹாைஸச ச²nhத³ ।
2170332 யமshய விஷயmh ேகா⁴ரmh மrhthயேலாகmh phரவrhதேத ॥ 217.33।
2170341இஹ shதா²நாநி Nhயாநி ேத³வlhயாநி ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170342 திrhயkh³ேயாnhயதிkhதாநி க³திமnhதி ச ஸrhவஶ: ॥ 217.34।
2170351 யமshய ப⁴வேந தி³vhேய ph³ரமேலாகஸேம ³ண: ।
2170352 கrhமபி⁴rhநியைதrhப³th³ேதா⁴ ஜnhrh:³கா²nhபாiνேத ॥ 217.35।
2170361 ேயந ேயந  பா⁴ேவந ேயந ைவ கrhம க³திmh ।
2170362 phரயாதி ேஷா ேகா⁴ராmh ததா² வயாmhயத: பரmh ॥ 217.36।
2170371அதீ⁴thய சேரா ேவதா³nhth³விேஜா ேமாஹஸமnhவித: ।
2170372 பதிதாthphரதிkh³’யாத² க²ரேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.37।
2170381 க²ேரா வதி வrhஷாணி த³ஶ பச ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170382 க²ேரா mh’ேதா ப³வrhத:³ஸphத வrhஷாணி வதி ॥ 217.38।
2170391 ப³வrhேதா³ mh’தசாபி ஜாயேத ph³ரமராஸ: ।
2170392 ph³ரமரsh மாஸாmhshthmhshதேதா ஜாேயத ph³ராமண: ॥ 217.39।
2170401 பதிதmh யாஜயிthவா  kh’ேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2170402 தthர வதி வrhஷாணி த³ஶ பச ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 217.40।
2170411 khபா⁴வாth³விநிrhiµkhதshதேதா ஜாேயத க³rhத³ப: ◌⁴ ।
2170412 க³rhத³ப:◌⁴ பச வrhஷாணி பச வrhஷாணி ஶூகர: ॥ 217.41।
2170421khட: பச வrhஷாணி பச வrhஷாணி ஜmh³க: ।
2170422 வா வrhஷேமகmh ப⁴வதி தேதா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.42।
2170431 உபாth◌⁴யாயshய ய: பாபmh ஶிShய:rhயாத³³th³தி⁴மாnh ।
2170432ஸ ஜnhமாநீஹ ஸmhஸாேர thநாphேநாதி ந ஸmhஶய: ॥ 217.43।
2170441 phராவா ப⁴வதி ேபா⁴ விphராshதத: khரvhயாthதத: க²ர: ।
2170442 phேரthய ச பkhShேடஷு பசாjhஜாேயத ph³ராமண: ॥ 217.44।
2170451 மநஸாபி ³ேராrhபா⁴rhயாmh ய: ஶிShேயா யாதி பாபkh’th ।
2170452 உத³kh³ராnhphைரதி ஸmhஸாராநத⁴rhேமேணஹ ேசதஸா ॥ 217.45।
2170461 வேயாெநௗ  ஸ ஸmh⁴தshthணி வrhஷாணி வதி ।
2170462 தthராபி நித⁴நmh phராphத: khேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.46।
2170471 kh’பா⁴வமiνphராphேதா வrhஷேமகmh  வதி ।
2170472 ததsh நித⁴நmh phராphய ph³ரமேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.47।
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2170481 யதி³ thரஸமmh ஶிShயmh ³rhஹnhயாத³காரணmh ।
2170482ஆthமந: காமகாேரண ேஸா ऽபி mhshர: phரஜாயேத ॥ 217.48।
2170491 பிதரmh மாதரmh ைசவ யsh thேரா ऽவமnhயேத ।
2170492 ேஸா ऽபி விphரா mh’ேதா ஜnh: rhவmh ஜாேயத க³rhத³ப: ◌⁴ ॥ 217.49।
2170501 க³rhத³ப⁴thவmh  ஸmhphராphய த³ஶ வrhஷாணி வதி ।
2170502ஸmhவthஸரmh  mhபீ⁴ரshதேதா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.50।
2170511 thரshய மாதாபிதெரௗ யshய Shடாபா⁴வபி ।
2170512³rhவபth◌⁴யாநத: ேஸா ऽபி mh’ேதா ஜாேயத க³rhத³ப: ◌⁴ ॥ 217.51।
2170521 க²ேரா வதி மாஸாmhச த³ஶ சாபி சrhத³ஶ ।
2170522 பி³டா³ல:ஸphத மாஸாmhsh தேதா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.52।
2170531 மாதாபிதராவாkhய ஸாக:ஸmhphரஜாயேத ।
2170532 தாட³யிthவா  தாேவவ ஜாயேத கchச²ேபா th³விஜா: ॥ 217.53।
2170541 கchச²ேபா த³ஶ வrhஷாணி thணி வrhஷாணி ஶlhயக: ।
2170542 vhயாேலா ⁴thவா  ஷNhமாஸாmhshதேதா ஜாேயத மாiνஷ: ॥ 217.54।
2170551 ப⁴rhth’பிNhட³iµபாநீேநா ராஜth³விShடாநி ேஸவேத ।
2170552 ேஸா ऽபி ேமாஹஸமாபnhேநா mh’ேதா ஜாேயத வாநர: ॥ 217.55।
2170561 வாநேரா த³ஶ வrhஷாணி ஸphத வrhஷாணி ஷக: ।
2170562 வா ச ⁴thவா  ஷNhமாஸாmhshதேதா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.56।
2170571 nhயாஸாபஹrhதா  நேரா யமshய விஷயmh க³த: ।
2170572ஸmhஸாராmh ஶதmh க³thவா kh’ேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.57।
2170581 தthர வதி வrhஷாணி த³ஶ பச ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170582 ³Shkh’தshய யmh kh’thவா தேதா ஜாேயத மாiνஷ: ॥ 217.58।
2170591அஸூயேகா நரசாபி mh’ேதா ஜாேயத ஶாrhŋhக³க: ।
2170592 விவாஸஹrhதா ச நேரா ேநா ஜாேயத ³rhமதி: ॥ 217.59।
2170601 ⁴thவா ேநா ऽShட வrhஷாணி mh’ேகா³ ஜாேயத ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170602 mh’க³sh சேரா மாஸாmhshததசா²க:³ phரஜாயேத ॥ 217.60।
2170611 சா²க³sh நித⁴நmh phராphய rhேண ஸmhவthஸேர தத: ।
2170612 கீட:ஸஜாயேத ஜnhshதேதா ஜாேயத மாiνஷ: ॥ 217.61।
2170621 தா⁴nhயாnhயவாmhshதிலாnhமாஷாnhthதா²nhஸrhஷபாmhசnh ।
2170622 கலாயாநத²iµth³கா³mhச ேகா³⁴மாநதshததா² ॥ 217.62।
2170631ஸshயாnhயnhயாநி ஹrhதா ச மrhthேயா ேமாஹாத³ேசதந: ।
2170632ஸஜாயேத iµநிேரShடா²ேகா நிரபthரப: ॥ 217.63।
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2170641 தத: phேரthய iµநிேரShடா² mh’ேதா ஜாேயத ஶூகர: ।
2170642 ஶூகேரா ஜாதமாthரsh ேராேக³ண mhயேத ந: ॥ 217.64।
2170651 வா தேதா ஜாயேத க: கrhம ேதந மாநவ: ।
2170652 ⁴thவா வா பச வrhஷாணி தேதா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.65।
2170661 பரதா³ராபி⁴மrhஶmh  kh’thவா ஜாேயத ைவ vh’க: ।
2170662வா ஶ ◌்’கா³லshதேதா kh³’th◌⁴ேரா vhயால:கŋhேகா ப³கshததா² ॥ 217.66।
2170671 ph◌⁴ராrhபா⁴rhயாmh  பாபாthமா ேயா த⁴rhஷயதி ேமாத: ।
2170672 mhshேகாகிலthவமாphேநாதி ேஸா ऽபி ஸmhவthஸரmh th³விஜா: ॥ 217.67।
2170681ஸகி²பா⁴rhயாmh ³ேராrhபா⁴rhயாmh ராஜபா⁴rhயாmh தைத²வ ச ।
2170682 phரத⁴rhஷயிthவா காமாthமா mh’ேதா ஜாேயத ஶூகர: ॥ 217.68।
2170691 ஶூகர: பச வrhஷாணி த³ஶ வrhஷாணி ைவ ப³க: ।
2170692 பிபீகsh மாஸாmhshthnhகீட:shயாnhமாஸேமவ ச ॥ 217.69।
2170701 ஏதாநாஸாth³ய ஸmhஸாராnhkh’ேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2170702 தthர வதி மாஸாmhsh kh’ேயாெநௗ சrhத³ஶ ॥ 217.70।
2170711 நேரா ऽத⁴rhமயmh kh’thவா தேதா ஜாேயத மாiνஷ: ।
2170712 rhவmh த³ththவா  ய: கnhயாmh th³விதீேய தா³chச²தி ॥ 217.71।
2170721 ேஸா ऽபி விphரா mh’ேதா ஜnh: khேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2170722 தthர வதி வrhஷாணி thரேயாத³ஶ th³விேஜாthதமா: ॥ 217.72।
2170731அத⁴rhமஸŋhேய iµkhதshதேதா ஜாேயத மாiνஷ: ।
2170732 ேத³வகாrhயமkh’thவா  பிth’காrhயமதா²பி வா ॥ 217.73।
2170741அநிrhவாphய பிth’nhேத³வாnhmh’ேதா ஜாேயத வாயஸ: ।
2170742 வாயஸ: ஶதவrhஷாணி தேதா ஜாேயத khட: ॥ 217.74।
2170751 ஜாயேத vhயாலகசாபி மாஸmh தshமாth மாiνஷ: ।
2170752 jhேயShட²mh பிth’ஸமmh சாபி ph◌⁴ராதரmh ேயா ऽவமnhயேத ॥ 217.75।
2170761 ேஸா ऽபி mh’thiµபாக³mhய khெரௗசேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2170762 khெரௗேசா வதி வrhஷாணி த³ஶ ஜாேயத வக: ॥ 217.76।
2170771 தேதா நித⁴நமாphேநாதி மாiνஷthவமவாphiνயாth ।
2170772 vh’ஷேலா ph³ராமணீmh க³thவா kh’ேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.77।
2170781 தத:ஸmhphராphய நித⁴நmh ஜாயேத ஶூகர: ந: ।
2170782 ஶூகேரா ஜாதமாthரsh ேராேக³ண mhயேத th³விஜா: ॥ 217.78।
2170791 வா ச ைவ ஜாயேத ட: ◌⁴ கrhம ேதந ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170792 வா ⁴thவா kh’தகrhமாெஸௗ ஜாயேத மாiνஷshதத: ॥ 217.79।
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2170801 தthராபthயmh ஸiµthபாth³ய mh’ேதா ஜாேயத க: ।
2170802 kh’தkh◌⁴நsh mh’ேதா விphரா யமshய விஷயmh க³த: ॥ 217.80।
2170811 யமshய விஷேய khைரrhப³th³த: ◌⁴ phராphேநாதி ேவத³நாmh ।
2170812 த³Nhட³கmh iµth³க³ரmh ஶூலமkh³நித³Nhட³mh ச தா³ணmh ॥ 217.81।
2170821அபththரவநmh ேகா⁴ரmh வாகாmh டஶாlhமmh ।
2170822 ஏதாசாnhயாச ப³ஹேவா யமshய விஷயmh க³தா: ॥ 217.82।
2170831 யாதநா: phராphய ேகா⁴ராsh தேதா யாதி ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170832ஸmhஸாரசkhரமாஸாth³ய khேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.83।
2170841 khrhப⁴வதி வrhஷாணி த³ஶ பச ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2170842 தேதா க³rhப⁴mh ஸமாஸாth³ய தthைரவ mhயேத நர: ॥ 217.84।
2170851 தேதா க³rhப⁴ஶைதrhஜnhrhப³ஹுஶ:ஸmhphரபth³யேத ।
2170852ஸmhஸாராnhஸுப³ஹூnhக³thவா ததshதிrhயkhphரஜாயேத ॥ 217.85।
2170861 தேதா :³க²மiνphராphய ப³ஹுவrhஷக³நி ைவ ।
2170862ஸ நrhப⁴வஸmhkhதshதத:rhம: phரஜாயேத ॥ 217.86।
2170871 த³தி⁴ ’thவா ப³கசாபி phலேவா மthshயாநஸmhshkh’தாnh ।
2170872 ேசாரயிthவா  ³rh³th³தி⁴rhம⁴த³mhஶ: phரஜாயேத ॥ 217.87।
2170881 ப²லmh வா லகmh ’thவா பmh வாபி பிபீக: ।
2170882 ேசாரயிthவா  நிShபாவmh ஜாயேத ப²லஷக: ॥ 217.88।
2170891 பாயஸmh ேசாரயிthவா  திthதிரthவமவாphiνயாth ।
2170892’thவா பிShடமயmh பmh mhேபா⁴க: phரஜாயேத ॥ 217.89।
2170901அேபா ’thவா  ³rh³th³தி⁴rhவாயேஸா ஜாயேத நர: ।
2170902 காmhshயmh ’thவா  ³rh³th³தி⁴rhஹாேதா ஜாயேத நர: ॥ 217.90।
2170911 ராஜதmh பா⁴ஜநmh ’thவா கேபாத:ஸmhphரஜாயேத ।
2170912’thவா  காசநmh பா⁴Nhட³mh kh’ேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 217.91।
2170921 பththேராrhணmh ேசாரயிthவா  ரரthவmh நியchச²தி ।
2170922 ேகாஶகாரmh தேதா ’thவா நேரா ஜாேயத நrhதக: ॥ 217.92।
2170931அmhஶுகmh ேசாரயிthவா  ஶுேகா ஜாேயத மாநவ: ।
2170932 ேசாரயிthவா ³லmh  mh’ேதா ஹmhஸ: phரஜாயேத ॥ 217.93।
2170941 khெரௗச: காrhபாகmh ’thவா mh’ேதா ஜாேயத மாநவ: ।
2170942 ேசாரயிthவா நர: பThடmh thவாவிகmh ைசவ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 217.94।
2170951 ௌமmh ச வshthரமா’thய ஶேஶா ஜnh: phரஜாயேத ।
2170952 rhணmh  ’thவா ேஷா mh’ேதா ஜாேயத ப³rhண: ॥ 217.95।

824 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2170961’thவா ரkhதாநி வshthராணி ஜாயேத வவக: ।
2170962 வrhணகாதீ³mhshததா² க³nhதா⁴mhேசாரயிthேவஹ மாநவ: ॥ 217.96।
2170971 ch²nhத³thவமாphேநாதி விphேரா ேலாப⁴பராயண: ।
2170972 தthர வதி வrhஷாணி தேதா த³ஶ ச பச ச ॥ 217.97।
2170981அத⁴rhமshய யmh kh’thவா தேதா ஜாேயத மாநவ: ।
2170982 ேசாரயிthவா பயசாபி ப³லாகா ஸmhphரஜாயேத ॥ 217.98।
2170991 யsh ேசாரயேத ைதலmh நேரா ேமாஹஸமnhவித: ।
2170992 ேஸா ऽபி விphரா mh’ேதா ஜnhshைதலபாயீ phரஜாயேத ॥ 217.99।
2171001அஶshthரmh ஷmh ஹthவா ஸஶshthர: ஷாத⁴ம: ।
2171002அrhதா²rhத²mh யதி³ வா ைவ mh’ேதா ஜாேயத ைவ க²ர: ॥ 217.100।
2171011 க²ேரா வதி வrhேஷ th³ேவ தத: ஶshthேரண வth◌⁴யேத ।
2171012ஸ mh’ேதா mh’க³ேயாெநௗ  நிthேயாth³விkh³ேநா ऽபி⁴ஜாயேத ॥ 217.101।
2171021 mh’ேகா³ விth◌⁴ேயத ஶshthேரண க³ேத ஸmhவthஸேர தத: ।
2171022ஹேதா mh’க³shதேதா ந: ேஸா ऽபி ஜாேலந ப³th◌⁴யேத ॥ 217.102।
2171031 மாேஸ சrhேத²ஸmhphராphேத வாபத:³ஸmhphரஜாயேத ।
2171032 வாபேதா³ த³ஶ வrhஷாணி th³வீபீ வrhஷாணி பச ச ॥ 217.103।
2171041 ததsh நித⁴நmh phராphத: காலபrhயாயேசாதி³த: ।
2171042அத⁴rhமshய யmh kh’thவா மாiνஷthவமவாphiνயாth ॥ 217.104।
2171051 வாth³யmh ’thவா  ேஷா ேலாமஶ:ஸmhphரஜாயேத ।
2171052 ததா² பிNhயாகஸmhரமnhநmh யேசாரேயnhநர: ॥ 217.105।
2171061ஸ ஜாயேத ப³ph◌⁴ஸேடா தா³ே ேகா நர: ।
2171062 த³ஶnhைவ மாiνஷாnhநிthயmh பாபாthமா ஸ th³விேஜாthதமா: ॥ 217.106।
2171071 kh◌⁴’தmh ’thவா  ³rh³th³தி:◌⁴ காேகா மth³:³ phரஜாயேத ।
2171072 மthshயமாmhஸமேதா²’thவா காேகா ஜாேயத மாநவ: ॥ 217.107।
2171081லவணmh ேசாரயிthவா  சிகாக: phரஜாயேத ।
2171082 விவாேஸந  நிphதmh ேயா ऽபநிேநாதி மாநவ: ॥ 217.108।
2171091ஸ க³தாrhநரshேதந மthshயேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2171092 மthshயேயாநிமiνphராphய mh’ேதா ஜாேயத மாiνஷ: ॥ 217.109।
2171101 மாiνஷthவமiνphராphய பஜாயேத ।
2171102 பாபாநி  நர: kh’thவா திrhயkh³ஜாேயத ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 217.110।
2171111 ந சாthமந: phரமாணmh  த⁴rhமmh ஜாநாதி கிசந ।
2171112 ேய பாபாநி நரா: kh’thவா நிரshயnhதி vhரைத:ஸதா³ ॥ 217.111।
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2171121ஸுக²:³க²ஸமாkhதா vhயாதி⁴மnhேதா ப⁴வnhthத ।
2171122அஸmhவீதா: phரஜாயnhேத mhேலchசா²சாபி ந ஸmhஶய: ॥ 217.112।
2171131 நரா: பாபஸமாசாரா ேலாப⁴ேமாஹஸமnhவிதா: ।
2171132 வrhஜயnhதி  பாபாநி ஜnhமphரph◌⁴’தி ேய நரா: ॥ 217.113।
2171141அேராகா³பவnhதச த⁴நிநshேத ப⁴வnhthத ।
2171142shthேயா ऽphேயேதந கlhேபந kh’thவா பாபமவாphiν: ॥ 217.114।
2171151 ஏேதஷாேமவ பாபாநாmh பா⁴rhயாthவiµபயாnhதி தா: ।
2171152 phராேயண ஹரேண ேதா³ஷா:ஸrhவ ஏவ phரகீrhதிதா: ॥ 217.115।
2171161 ஏதth³ைவ ேலஶமாthேரண கதி²தmh ேவா th³விஜrhஷபா: ◌⁴ ।
2171162அபரshnhகதா²ேயாேக³ ⁴ய: ேராShயத² ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 217.116।
2171171 ஏதnhமயா மஹாபா⁴கா³ ph³ரமே வத³த: ரா ।
2171172ஸுரrhmh தmh மth◌⁴ேய ph’Shடmh சாபி யதா² ததா² ॥ 217.117।
2171181 மயாபி ph◌⁴யmh காrhthshnhேயந யதா²வத³iνவrhணிதmh ।
2171182 ஏதchch²thவா iµநிேரShடா² த⁴rhேம த மாநஸmh ॥ 217.118।
2180010iµநய ஊ:
2180011அத⁴rhமshய க³திrhph³ரமnhகதி²தா நshthவயாநக⁴ ।
2180012 த⁴rhமshய ச க³திmh ேராchசா²ேமா வத³தாmh வர ॥ 218.1।
2180021 kh’thவா பாபாநி கrhமாணி கத²mh யாnhthயஶுபா⁴mh க³திmh ।
2180022 கrhம ச kh’ேதேநஹ ேகந யாnhதி ஶுபா⁴mh க³திmh ॥ 218.2।
2180030 vhயாஸ உவாச
2180031 kh’thவா பாபாநி கrhமாணி thவத⁴rhமவஶமாக³த: ।
2180032 மநஸா விபேதந நிரயmh phரதிபth³யேத ॥ 218.3।
2180041 ேமாஹாத³த⁴rhமmh ய: kh’thவா ந:ஸமiνதphயேத ।
2180042 மந:ஸமாதி⁴ஸmhkhேதா ந ஸ ேஸேவத ³Shkh’தmh ॥ 218.4।
2180051 யதி³ விphரா: கத²யேத விphராmh த⁴rhமவாதி³நாmh ।
2180052 தேதா ऽத⁴rhமkh’தாthphரமபராதா⁴thphரiµchயேத ॥ 218.5।
2180061 யதா² யதா² நர:ஸmhயக³த⁴rhமமiνபா⁴ஷேத ।
2180062ஸமாேதந மநஸா விiµசதி ததா² ததா² ॥ 218.6।
2180071 யதா² யதா² மநshதshய ³Shkh’தmh கrhம க³rhஹேத ।
2180072 ததா² ததா² ஶரmh  ேதநாத⁴rhேமண iµchயேத ॥ 218.7।
2180081 ⁴ஜŋhக³இவ நிrhேமாகாnhrhவ⁴khதாஜஹாதி தாnh ।
2180082 த³ththவா விphரshய தா³நாநி விவிதா⁴நி ஸமாத: ॥ 218.8।
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2180091 மந:ஸமாதி⁴ஸmhkhத:shவrhக³திmh phரதிபth³யேத ।
2180092 தா³நாநி  phரவயா யாநி த³ththவா th³விேஜாthதமா: ॥ 218.9।
2180101 நர: kh’thவாphயகாrhயாணி தேதா த⁴rhேமண jhயேத ।
2180102ஸrhேவஷாேமவ தா³நாநாமnhநmh ேரShட²iµதா³’தmh ॥ 218.10।
2180111ஸrhவமnhநmh phரதா³தvhயmh’ஜுநா த⁴rhமchச²தா ।
2180112 phரா யnhநmh மiνShயாmh தshமாjhஜnh: phரஜாயேத ॥ 218.11।
2180121அnhேந phரதிSh²தா ேலாகாshதshமாத³nhநmh phரஶshயேத ।
2180122அnhநேமவ phரஶmhஸnhதி ேத³வrhபிth’மாநவா: ॥ 218.12।
2180131அnhநshய  phரதா³ேநந shவrhக³மாphேநாதி மாநவ: ।
2180132 nhயாயலph³த⁴mh phரதா³தvhயmh th³விஜாதிph◌⁴ேயா ऽnhநiµthதமmh ॥ 218.13।
2180141shவாth◌⁴யாயஸiµேபேதph◌⁴ய: phர’Shேடநாnhதராthமநா ।
2180142 யshய thவnhநiµபாநnhதி ph³ராமச ஸkh’th³த³ஶ ॥ 218.14।
2180151’Shேடந மநஸா த³thதmh ந ஸ திrhயkh³க³திrhப⁴ேவth ।
2180152 ph³ராமநாmh ஸஹshராணி த³ஶாேபா⁴jhய th³விேஜாthதமா: ॥ 218.15।
2180161 நேரா ऽத⁴rhமாthphரiµchேயத பாேபShவபி⁴ரத:ஸதா³ ।
2180162ைப⁴ேnhநmh ஸமா’thய விphேரா ேவத³ரshkh’த: ॥ 218.16।
2180171shவாth◌⁴யாயநிரேத விphேர த³ththேவஹ ஸுக²ேமத⁴ேத ।
2180172அmhஸnhph³ராமணshவாநி nhயாேயந பபாlhய ச ॥ 218.17।
2180181thயshதரஸா phராphதமnhநmh ேயா ைவ phரயchச²தி ।
2180182 th³விேஜph◌⁴ேயா ேவத³iµkh²ேயph◌⁴ய: phரயத:ஸுஸமாத: ॥ 218.18।
2180191 ேதநாேபாஹதி த⁴rhமாthமா ³Shkh’தmh கrhம ேபா⁴ th³விஜா: ।
2180192ஷTh³பா⁴க³பஶுth³த⁴mh ச kh’ேஷrhபா⁴க³iµபாrhதmh ॥ 218.19।
2180201ைவேயா த³த³th³th³விஜாதிph◌⁴ய: பாேபph◌⁴ய: பiµchயேத ।
2180202அவாphய phராணஸnhேத³ஹmh காrhகேயந ஸமாrhதmh ॥ 218.20।
2180211அnhநmh த³ththவா th³விஜாதிph◌⁴ய: ஶூth³ர: பாபாthphரiµchயேத ।
2180212ஔரேஸந ப³ேலநாnhநமrhஜயிthவா விmhஸக: ॥ 218.21।
2180221 ய: phரயchச²தி விphேரph◌⁴ேயா ந ஸ ³rhகா³ணி ேஸவேத ।
2180222 nhயாேயநாவாphதமnhநmh  நேரா ஹrhஷஸமnhவித: ॥ 218.22।
2180231 th³விேஜph◌⁴ேயா ேவத³vh’th³ேத⁴ph◌⁴ேயா த³ththவா பாபாthphரiµchயேத ।
2180232அnhநrhஜshகரmh ேலாேக த³ththேவாrhஜshவீ ப⁴ேவnhநர: ॥ 218.23।
2180241ஸதாmh பnhதா²நமாvh’thய ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
2180242 தா³நவிth³பி:◌⁴ kh’த: பnhதா² ேயந யாnhதி மநீண: ॥ 218.24।
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2180251 ேதShவphயnhநshய தா³தாரshேதph◌⁴ேயா த⁴rhம:ஸநாதந: ।
2180252ஸrhவாவshத²mh மiνShேயண nhயாேயநாnhநiµபாrhதmh ॥ 218.25।
2180261 காrhயாnhnhயாயாக³தmh நிthயமnhநmh  பரமா க³தி: ।
2180262அnhநshய  phரதா³ேநந நேரா யாதி பராmh க³திmh ॥ 218.26।
2180271ஸrhவகாமஸமாkhத: phேரthய சாphயiνேத ஸுக²mh ।
2180272 ஏவmh Nhயஸமாkhேதா நர: பாைப: phரiµchயேத ॥ 218.27।
2180281 தshமாத³nhநmh phரதா³தvhயமnhயாயபவrhதmh ।
2180282 யsh phராஹுதீrhவமnhநmh ⁴ŋhkhேத kh³’ ஸதா³ ॥ 218.28।
2180291அவnhth◌⁴யmh தி³வஸmh rhயாத³nhநதா³ேநந மாநவ: ।
2180292 ேபா⁴ஜயிthவா ஶதmh நிthயmh நேரா ேவத³விதா³mh வரmh ॥ 218.29।
2180301 nhயாயவிth³த⁴rhமவி³ஷாதிஹாஸவிதா³mh ததா² ।
2180302 ந யாதி நரகmh ேகா⁴ரmh ஸmhஸாரmh ந ச ேஸவேத ॥ 218.30।
2180311ஸrhவகாமஸமாkhத: phேரthய சாphயiνேத ஸுக²mh ।
2180312 ஏவmh கrhமஸமாkhேதா ரமேத விக³தjhவர: ॥ 218.31।
2180321பவாnhகீrhதிமாmhைசவ த⁴நவாmhேசாபஜாயேத ।
2180322 ஏதth³வ:ஸrhவமாkh²யாதமnhநதா³நப²லmh மஹth ।
2180323லேமதth த⁴rhமாmh phரதா³நாநாmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 218.32।
2190010iµநய ஊ:
2190011 பரேலாகக³தாநாmh  shவகrhமshதா²நவாநாmh ।
2190012 ேதஷாmh ராth³த⁴mh கத²mh jhேஞயmh thைரசாnhையச ப³nh⁴பி: ◌⁴ ॥
219.1।
2190020 vhயாஸ உவாச
2190021 நமshkh’thய ஜக³nhநாத²mh வாராஹmh ேலாகபா⁴வநmh ।
2190022 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸmhphரவயா ராth³த⁴கlhபmh யேதா²தி³தmh ॥ 219.2।
2190031 ரா ேகாகாஜேல மkh³நாnhபிth’iνth³th◌⁴’தவாnhவி: ◌⁴ ।
2190032 ராth³த⁴mh kh’thவா ததா³ ேத³ேவா யதா² தthர th³விேஜாthதமா: ॥ 219.3।
2190040iµநய ஊ:
2190041 கிமrhத²mh ேத  ேகாகாயாmh நிமkh³நா: பிதேரா ऽmhப⁴ ।
2190042 கத²mh ேதேநாth³th◌⁴’தாshேத ைவ வாராேஹண th³விேஜாthதம ॥ 219.4।
2190051 தshnhேகாகாiµேக² தீrhேத² ⁴khதிiµkhதிப²லphரேத³ ।
2190052 ேராchசா²மேஹ ph³ பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 219.5।
2190060 vhயாஸ உவாச
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2190061 thேரதாth³வாபரேயா:ஸnhெதௗ⁴ பிதேரா தி³vhயமாiνஷா: ।
2190062 ரா ேமகி³ேர: ph’Shேட² விைவrhேத³ைவ:ஸஹ shதி²தா: ॥ 219.6।
2190071 ேதஷாmh ஸiµபவிShடாநாmh பிth’mh ேஸாமஸmhப⁴வா ।
2190072 கnhயா காnhதிமதீ தி³vhயா ரத: phராஜ:shதி²தா ।
2190073 தா: பிதேரா தி³vhயா ேய தthராஸnhஸமாக³தா: ॥ 219.7।
2190080 பிதர ஊ:
2190081 கா ப⁴th³ேர phர: ◌⁴ ேகா வா ப⁴வthயா வkhமrhஹ ॥ 219.8।
2190090 vhயாஸ உவாச
2190091ஸா phேராவாச பிth’nhேத³வாnhகலா சாnhth³ரமதி ஹ ।
2190092 phர⁴thேவ ப⁴வதாேமவ வரயா யதீ³chச²த² ॥ 219.9।
2190101ஊrhஜா நாமாshதி phரத²மmh shவதா⁴ ச தத³நnhதரmh ।
2190102 ப⁴வth³பி⁴சாth³ையவ kh’தmh நாம ேகாேகதி பா⁴விதmh ॥ 219.10।
2190111 ேத  தshயா வச: thவா பிதேரா தி³vhயமாiνஷா: ।
2190112 தshயா iµக²mh நிnhேதா ந th’phதிமதி⁴ஜkh³ேர ॥ 219.11।
2190121 விேவேத³வாச தாmhjhஞாthவா கnhயாiµக²நிகாnh ।
2190122 ேயாக³chதாnhநிையவ விஹாய thதி³வmh க³தா: ॥ 219.12।
2190131 ப⁴க³வாநபி ஶீதாmhஶுrhஜாmh நாபயதா³thமஜாmh ।
2190132ஸமாலமநா த³th◌⁴ெயௗ khவ க³ேததி மஹாயஶா: ॥ 219.13।
2190141ஸ விேவத³ ததா³ ேஸாம: phராphதாmh பிth’mhச காமத: ।
2190142ைதசாவேலாகிதாmh ஹாrhதா³thshவீkh’தாmh ச தேபாப³லாth ॥ 219.14।
2190151 தத: khேராத⁴பதாthமா பிth’ஶஶத⁴ேரா th³விஜா: ।
2190152 ஶஶாப நிபதிShயth◌⁴வmh ேயாக³ph◌⁴ரShடா விேசதஸ: ॥ 219.15।
2190161 யshமாத³த³thதாmh மthகnhயாmh காமயth◌⁴வmh ஸுபா³ஶா: ।
2190162 யshமாth³th◌⁴’தவதீ ேசயmh பதீnhபிth’மதீ ஸதீ ॥ 219.16।
2190171shவதnhthரா த⁴rhமiµthsh’jhய தshமாth³ப⁴வ நிmhநகா³ ।
2190172 ேகாேகதி phரதி²தா ேலாேக ஶிஶிராth³ஸமாதா ॥ 219.17।
2190181இthத²mh ஶphதாசnhth³ரமஸா பிதேரா தி³vhயமாiνஷா: ।
2190182 ேயாக³ph◌⁴ரShடா நிபதிதா மவthபாத³⁴தேல ॥ 219.18।
2190191ஊrhஜா தthைரவ பதிதா கி³ராஜshய விshth’ேத ।
2190192 phரshேத² தீrhத²mh ஸமாஸாth³ய ஸphதஸாiµth³ரiµthதமmh ॥ 219.19।
2190201 ேகாகா நாம தேதா ேவகா³nhநதீ³ தீrhத²ஶதாலா ।
2190202 phலாவயnhதீ கி³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³mh ஸrhபth ஸthshmh’தா ॥ 219.20।
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2190211அத² ேத பிதேரா விphரா ேயாக³நா மஹாநதீ³mh ।
2190212 த³th³’ஶு: ஶீதஸலாmh ந வி³shதாmh ஸுேலாசநாmh ॥ 219.21।
2190221 ததsh கி³ராTh³th³’ShThவா பிth’mhshதாmhsh ுதா⁴rhதி³தாnh ।
2190222 ப³த³மாதி³ேத³ஶாத² ேத⁴iνmh ைசகாmh ம⁴shரவாmh ॥ 219.22।
2190231ரmh ம⁴ ச தth³தி³vhயmh ேகாகாmhேபா⁴ ப³த³ப²லmh ।
2190232இத³mh கி³வேரணஷாmh ேபாஷய நிபிதmh ॥ 219.23।
2190241 தயா vh’ththயா  வஸதாmh பிth’mh iµநிஸthதமா: ।
2190242 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி யேரகமேஹா யதா² ॥ 219.24।
2190251 ஏவmh ேலாேக விபித தைத²வ விக³தshவேத⁴ ।
2190252ைத³thயா ப³⁴rhப³ேநா யாதா⁴நாச ராஸா: ॥ 219.25।
2190261 ேத தாnhபிth’க³nhைத³thயா யாதா⁴நாச ேவகி³தா: ।
2190262 விைவrhேத³ைவrhவிரதாnhஸrhவத:ஸiµபாth³ரவnh ॥ 219.26।
2190271ைத³ேதயாnhயாதா⁴நாmhச th³’ShThைவவாபதேதா th³விஜா: ।
2190272 ேகாகாதடshதா²iµthŋhகா³mh ஶிலாmh ேத ஜkh³’ஹூ ஷா ॥ 219.27।
2190281 kh³’தாயாmh ஶிலாயாmh  ேகாகா ேவக³வதீ பிth’nh ।
2190282 சா²த³யாமாஸ ேதாேயந phலாவயnhதீ மாசலmh ॥ 219.28।
2190291 பிth’நnhதrhதாnhth³’ShThவா ைத³ேதயா ராஸாshததா² ।
2190292 விபீ⁴தகmh ஸமாய நிராஹாராshதிேராதா: ॥ 219.29।
2190301ஸேலந வித³nhத: பிதர:ுth³ph◌⁴ரமாரா: ।
2190302 வித³மாநமாthமாநmh ஸய ஸலாஶயா: ।
2190303 ஜ³rhஜநாrhத³நmh ேத³வmh பிதர: ஶரணmh ஹmh ॥ 219.30।
2190310 பிதர ஊ:
2190311 ஜயshவ ேகா³விnhத³ ஜக³nhநிவாஸ ।
2190312 ஜேயா ऽsh ந: ேகஶவ ேத phரஸாதா³th ।
2190313 ஜநாrhத³நாshமாnhஸலாnhதரshதா²nh ।
2190314 உth³த⁴rhமrhஹshயநக⁴phரதாப ॥ 219.31।
2190321 நிஶாசைரrhதா³ணத³rhஶைந: phரேபா⁴ ।
2190322 வேரNhய ைவNhட² வராஹ விShே ।
2190323 நாராயேஶஷமேஹவேரஶ ।
2190324 phரயா பீ⁴தாஜய பth³மநாப⁴ ॥ 219.32।
2190331 உேபnhth³ர ேயாகி³nhம⁴ைகடப⁴kh◌⁴ந ।
2190332 விShே அநnhதாchத வாஸுேத³வ ।
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2190333ஶாrhŋhக³சkhராmh³ஜஶŋhக²பாேண ।
2190334 ரshவ ேத³ேவவர ராேஸph◌⁴ய: ॥ 219.33।
2190341 thவmh பிதா ஜக³த: ஶmhேபா⁴ நாnhய: ஶkhத: phரபா³தி⁴mh ।
2190342 நிஶாசரக³ணmh பீ⁴மமதshthவாmh ஶரணmh க³தா: ॥ 219.34।
2190351 thவnhநாமஸŋhகீrhதநேதா நிஶாசரா ।
2190352 th³ரவnhதி ⁴தாnhயபயாnhதி சாரய: ।
2190353 நாஶmh ததா²ஸmhphரதி யாnhதி விShே ।
2190354 த⁴rhமாதி³ஸthயmh ப⁴வதீஹ iµkh²யmh ॥ 219.35।
2190360 vhயாஸ உவாச
2190361இthத²mh shத:ஸ பிth’பி⁴rhத⁴ரணீத⁴ரsh ।
2190362 Shடshததா³விShkh’ததி³vhயrhதி: ।
2190363 ேகாகாiµேக² பிth’க³ணmh ஸேல நிமkh³நmh ।
2190364 ேத³ேவா த³த³rhஶ ஶிரஸாத² ஶிலாmh வஹnhதmh ॥ 219.36।
2190371 தmh th³’ShThவா ஸேல மkh³நmh khேராட³பீ ஜநாrhத³ந: ।
2190372 பீ⁴தmh பிth’க³ணmh விShiΝth³த⁴rhmh மதிராத³ேத⁴ ॥ 219.37।
2190381 த³mhShThராkh³ேரண ஸமாஹthய ஶிலாmh சிேப ஶூகர: ।
2190382 பிth’நாதா³ய ச வி⁴jhஜஹார ஶிலாதலாth ॥ 219.38।
2190391 வராஹத³mhShThராஸmhலkh³நா: பிதர: கநேகாjhjhவலா: ।
2190392 ேகாகாiµேக² க³தப⁴யா: kh’தா ேத³ேவந விShiΝநா ॥ 219.39।
2190401 உth³th◌⁴’thய ச பிth’nhேத³ேவா விShiΝதீrhேத²  ஶூகர: ।
2190402 த³ெதௗ³ஸமாதshேதph◌⁴ேயா விShiΝrhேலாஹாrhக³ேல ஜலmh ॥ 219.40।
2190411 தத:shவேராமஸmh⁴தாnhஶாநாதா³ய ேகஶவ: ।
2190412shேவேதா³th³ப⁴வாmhshதிலாmhைசவ சkhேர ேசாlhiµகiµthதமmh ॥ 219.41।
2190421 jhேயாதி:ஸூrhயphரப⁴mh kh’thவா பாthரmh தீrhத²mh ச காகmh ।
2190422shதி²த: ேகாவடshயாேதா⁴ வா க³ŋhகா³த⁴ரmh ஶுசி ॥ 219.42।
2190431 ŋhக³டாthஸமாதா³ய யjhஞீயாேநாஷதீ⁴ரஸாnh ।
2190432 ம⁴ரரஸாnhக³nhதா⁴nhShப⁴பாiνேலபநாnh ॥ 219.43।
2190441ஆதா³ய ேத⁴iνmh ஸரேஸா ரthநாnhயாதா³ய சாrhணவாth ।
2190442 த³mhShThரேயாlhkh²ய த⁴ரணீமph◌⁴ய ஸேலந ச ॥ 219.44।
2190451 க⁴rhேமாth³ப⁴ேவேநாபphய ைஶlhkh²ய தாmh ந: ।
2190452 பணீேயாlhiµேகைநநாமph◌⁴ய ச ந: ந: ॥ 219.45।
2190461ஶாநாதா³ய phராக³kh³ராmhlhேலாமபாnhதரshதி²தாnh ।
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2190462 ’நாஹூய பphரchச² கShேய பிth’தrhபணmh ॥ 219.46।
2190471ைதரphkhேத Shேவதி விவாnhேத³வாmhshதேதா வி: ◌⁴ ।
2190472ஆஹூய மnhthரதshேதஷாmh விShடராணி த³ெதௗ³ phர:◌⁴ ॥ 219.47।
2190481ஆஹூய மnhthரதshேதஷாmh ேவேதா³khதவிதி⁴நா ஹ: ।
2190482அைதrhைத³வதாராmh சkhேர சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 219.48।
2190491அதாsh யெவௗஷth◌⁴ய:ஸrhவேத³வாmhஶஸmhப⁴வா: ।
2190492 ரnhதி ஸrhவthர தி³ேஶா ராrhத²mh நிrhதா  ேத ॥ 219.49।
2190501 ேத³வதா³நவைத³thேயஷு யர:ஸு ைசவ  ।
2190502 ந கசிthயmh ேதஷாmh கrhmh ஶkhதசராசேர ॥ 219.50।
2190511 ந ேகநசிthkh’தmh யshமாthதshமாthேத யதா: kh’தா: ।
2190512 ேத³வாநாmh ேத  ராrhத²mh நிkhதா விShiΝநா ரா ॥ 219.51।
2190521ஶக³nhத⁴யைவ: Shைபரrhkh◌⁴யmh kh’thவா ச ஶூகர: ।
2190522 விேவph◌⁴ேயா ேத³ேவph◌⁴ய இதி ததshதாnhபrhயph’chச²த ॥ 219.52।
2190531 பிth’நாவாஹயிShயா ேய தி³vhயா ேய ச மாiνஷா: ।
2190532ஆவாஹயshேவதி ச ைதkhதshthவாவாஹேயch²சி: ॥ 219.53।
2190541 Shடலாkh³ரத³rhபா⁴mhsh ஸதிலாnhேவத³ ேவத³விth ।
2190542 ஜாநாவாேராphய ஹshதmh  த³ெதௗ³ஸvhேயந சாஸநmh ॥ 219.54।
2190551 தைத²வ ஜாiνஸmhshேத²ந கேரணேகந தாnhபிth’nh ।
2190552 வாராஹ: பிth’விphராமாயாnh ந இதீரயnh ॥ 219.55।
2190561அபஹேதthவாைசவ ரணmh சாபஸvhயத: ।
2190562 kh’thவா சாவாஹநmh சkhேர பிth’mh நாமேகா³thரத: ॥ 219.56।
2190571 தthபிதேரா மேநாஜராநாக³chச²த இதீரயnh ।
2190572ஸmhவthஸைரthதீ³rhய தேதா ऽrhkh◌⁴யmh ேதஷு விnhயேஸth ॥ 219.57।
2190581 யாshதிShட²nhthயmh’தா வாேசா யnhைமதி ச பி: பி: ।
2190582 யnhேம பிதாமஹாஇthேயவmh த³தா³வrhkh◌⁴யmh பிதாமஹ ॥ 219.58।
2190591 யnhேம phரபிதாமஹாஇதி த³ெதௗ³ ச phரபிதாமேஹ ।
2190592ஶக³nhத⁴திேலாnhரmh ஸShபமபஸvhயத: ॥ 219.59।
2190601 தth³வnhமாதாமேஹph◌⁴யsh விதி⁴mh சkhேர ஜநாrhத³ந: ।
2190602 தாநrhchய ⁴ேயா க³nhதா⁴th³ையrh⁴பmh த³ththவா  ப⁴khதித: ॥ 219.60।
2190611ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா இthchசாrhய ஜக³thphர: ◌⁴ ।
2190612 ததசாnhநmh ஸமாதா³ய ஸrhபிshதிலஶாலmh ॥ 219.61।
2190621 விதா⁴ய பாthேர தchைசவ பrhயph’chச²thதேதா iµநீnh ।
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2190622அkh³ெநௗ கShய இதி ைத:Shேவதி ச ேசாதி³த: ॥ 219.62।
2190631ஆஹுதிthதயmh த³th³யாthேஸாமாயாkh³ேநrhயமாய ச ।
2190632 ேய மாமகாஇதி ச ஜேபth³யஜு:ஸphதகமchதmh ॥ 219.63।
2190641ஹுதாவஶிShடmh ச த³ெதௗ³ நாமேகா³thரஸமnhவிதmh ।
2190642 thராஹுதிகேமைககmh பிதரmh  phரதி th³விஜா: ॥ 219.64।
2190651அேதா ऽவஶிShடமnhநாth³யmh பிNhட³பாthேர  நிேபth ।
2190652 தேதா ऽnhநmh ஸரஸmh shவா³ த³ெதௗ³ பாயஸrhவகmh ॥ 219.65।
2190661 phரthயkh³ரேமகதா³shவிnhநமபrhதiµthதமmh ।
2190662அlhபஶாகmh ப³ஹுப²லmh ஷTh³ரஸமmh’ேதாபமmh ॥ 219.66।
2190671 யth³ph³ராமேணஷு phரத³ெதௗ³ பிNhட³பாthேர பிth’mhshததா² ।
2190672 ேவத³rhவmh பிth’shவnhநமாjhயphதmh ம⁴தmh ॥ 219.67।
2190681 மnhthதmh ph’தி²வீthேயவmh ம⁴வாதாth’சmh ஜெகௗ³ ।
2190682 ⁴ஜாேநஷு  விphேரஷு ஜபnhைவ மnhthரபசகmh ॥ 219.68।
2190691 யthேத phரகாரமாரph◌⁴ய நாதி⁴கmh ேத தேதா ஜெகௗ³ ।
2190692 thம⁴ thஸுபrhணmh ச ph³’ஹதா³ரNhயகmh ததா² ॥ 219.69।
2190701 ஜஜாப ைவஷாmh ஜாphயmh  ஸூkhதmh ெஸௗரmh ஸெபௗஷmh ।
2190702 ⁴khதவthஸு ச விphேரஷு ph’ShThவா th’phதா shத²இthத ॥ 219.70।
2190711 th’phதா:shேமதி ஸkh’thேதாயmh த³ெதௗ³ ெமௗநவிேமாசநmh ।
2190712 பிNhட³பாthரmh ஸமாதா³ய chசா²யாைய phரத³ெதௗ³ தத: ॥ 219.71।
2190721ஸா தத³nhநmh th³விதா⁴ kh’thவா thைத⁴ைககமதா²கேராth ।
2190722 வாராேஹா ⁴மேதா²lhkh²ய ஸமாchசா²th³ய ைஶரபி ॥ 219.72।
2190731 த³kh³ராnhஶாnhkh’thவா ேதஷாiµப சாஸநmh ।
2190732ஸதிேலஷு ஸேலஷு ேஶShேவவ  ஸmhரய: ॥ 219.73।
2190741 க³nhத⁴Shபாதி³கmh kh’thவா தத: பிNhட³mh  ப⁴khதித: ।
2190742 ph’தி²வீ த³தீ⁴thkhthவா தத: பிNhட³mh phரத³thதவாnh ॥ 219.74।
2190751 பிதாமஹா: phரபிதாமஹாshதேத²தி சாnhதத: ।
2190752 மாதாமஹாநாமphேயவmh த³ெதௗ³ பிNhடா³nhஸ ஶூகர: ॥ 219.75।
2190761 பிNhட³நிrhவாபேchசி²Shடமnhநmh ேலப⁴ேஜShவதா³th ।
2190762 ஏதth³வ: பிதthkhthவா த³ெதௗ³ வாஸாmh ப⁴khதித: ॥ 219.76।
2190771 th³vhயŋh³லஜாநி ஶுkhலாநி ெதௗ⁴தாnhயபி⁴நவாநி ச ।
2190772 க³nhத⁴Shபாதி³கmh த³ththவா kh’thவா ைசஷாmh phரத³mh ॥ 219.77।
2190781ஆசmhயாசாமேயth³விphராnhைபthராநாெதௗ³ தத:ஸுராnh ।
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2190782 ததshthவph◌⁴ய தாmh ⁴mh த³ththவாப:ஸுமேநாதாnh ॥ 219.78।
2190791ஸதிலாmh³ பிth’Shவாெதௗ³ த³ththவா ேத³ேவஷு ஸாதmh ।
2190792அyhயmh நshthவிதி பிth’nhphயதாதி ேத³வதா: ॥ 219.79।
2190801 phணயிthவா பராvh’thய thrhஜேபchசாக⁴மrhஷணmh ।
2190802 தேதா நிvh’thய  ஜேபth³யnhேம நாம இதீரயnh ॥ 219.80।
2190811 kh³’ஹாnhந: பிதேரா த³thத த⁴நதா⁴nhயphரதாnh ।
2190812அrhkh◌⁴யபாthராணி பிNhடா³நாமnhதேர ஸ பவிthரகாnh ॥ 219.81।
2190821 நிphேயாrhஜmh வஹnhதீதி ேகாகாேதாயமேதா² ऽஜபth ।
2190822மரmh ம⁴திலாnhபிth’mh தrhபணmh த³ெதௗ³ ॥ 219.82।
2190831shவshதீthkhேத ைபth’ைகsh ேஸாராேந phநாவதrhபயnh ।
2190832 ரஜதmh த³mh த³ththவா விphராnhேத³ேவா க³தா³த⁴ர: ॥ 219.83।
2190841ஸmhவிபா⁴க³mh மiνShேயph◌⁴ேயா த³ெதௗ³shவதி³தி சாph³வnh ।
2190842 கசிthஸmhபnhநthkhthவா phரthkhதshைதrhth³விேஜாthதமா: ॥ 219.84।
2190851அபி⁴ரmhயதாthவாச phேராshேத ऽபி⁴ரதா:shம ைவ ।
2190852 ஶிShடமnhநmh ச பphரchச²ைதShைட:ஸஹ ேசாதி³த: ॥ 219.85।
2190861 பாவாதா³ய தாnhவிphராnhrhயாத³iνக³தshததா³ ।
2190862 வாேஜ வாேஜ இதி பட²nhப³rhேவதி³ விநிrhக³த: ॥ 219.86।
2190871 ேகாதீrhத²ஜேலநாஸாவபஸvhயmh ஸiµthபnh ।
2190872அலkh³நாnhவிலாnhவாலாnhphராrhத²யாமாஸ சாஶிஷmh ॥ 219.87।
2190881 தா³தாேரா ேநா ऽபி⁴வrhத⁴nhதாmh ைதshதேத²தி ஸத: ।
2190882 phரத³ணiµபாvh’thய kh’thவா பாதா³பி⁴வாத³நmh ॥ 219.88।
2190891ஆஸநாநி த³ெதௗ³ைசஷாmh சா²த³யாமாஸ ஶூகர: ।
2190892 விராmhயதாmh phரவியாத² பிNhட³mh ஜkh³ராஹ மth◌⁴யமmh ॥ 219.89।
2190901 சா²யாமயீ ம பthநீ தshைய பிNhட³மதா³thphர:◌⁴ ।
2190902ஆத⁴thத பிதேரா க³rhப⁴thkhthவா ஸாபி பிணீ ॥ 219.90।
2190911 பிNhட³mh kh³’thவா விphராmh சkhேர பாதா³பி⁴வnhத³நmh ।
2190912 விஸrhஜநmh பிth’mh ஸ கrhகாமச ஶூகர: ॥ 219.91।
2190921 ேகாகா ச பிதரைசவ phேரா:shவாrhத²கரmh வச: ।
2190922 ஶphதாச ப⁴க³வnhrhவmh தி³வshதா²மபா⁴iνநா ॥ 219.92।
2190931 ேயாக³ph◌⁴ரShடா ப⁴விShயth◌⁴வmh ஸrhவ ஏவ தி³வchதா: ।
2190932 தேத³வmh ப⁴வதா thராதா: phரவிஶnhேதா ரஸாதலmh ॥ 219.93।
2190941 ேயாக³ph◌⁴ரShடாmhச விேவஶாshதthயஜுrhேயாக³ரண: ।
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2190942 தthேத ⁴ேயா ऽபி⁴ரnh விேவ ேத³வா  ந:ஸதா³ ॥ 219.94।
2190951shவrhக³mh யாshயாமச விேபா⁴ phரஸாதா³thதவ ஶூகர ।
2190952 ேஸாேமா ऽதி⁴ேத³ேவா ऽshமாகmh ச ப⁴வthவchத ேயாக³th◌⁴’kh ॥ 219.95।
2190961 ேயாகா³தா⁴ரshததா² ேஸாமshthராயேத ந கதா³சந ।
2190962 தி³வி ⁴ெமௗ ஸதா³ வாேஸா ப⁴வthவshமாஸு ேயாக³த: ॥ 219.96।
2190971அnhதே ச ேகஷாசிnhமாஸmh Shshததா²sh ந: ।
2190972ஊrhஜா ேசயmh  ந: பthநீ shவதா⁴நாmhநா  விதா ॥ 219.97।
2190981 ப⁴வthேவைஷவ ேயாகா³Th◌⁴யா ேயாக³மாதா ச ேக²ச ।
2190982இthேயவiµkhத: பிth’பி⁴rhவாராேஹா ⁴தபா⁴வந: ॥ 219.98।
2190991 phேராவாசாத² பிth’nhவிShiΝshதாmh ச ேகாகாmh மஹாநதீ³mh ।
2190992 ய³khதmh  ப⁴வth³பி⁴rhேம ஸrhவேமதth³ப⁴விShயதி ॥ 219.99।
2191001 யேமா ऽதி⁴ேத³ேவா ப⁴வதாmh ேஸாம:shவாth◌⁴யாய ஈத: ।
2191002அதி⁴யjhஞshதைத²வாkh³நிrhப⁴வதாmh கlhபநா thவியmh ॥ 219.100।
2191011அkh³நிrhவாச ஸூrhயச shதா²நmh  ப⁴வதாதி ।
2191012 ph³ரமா விShiΝச th³ரச ப⁴வதாமதி⁴ஷா: ॥ 219.101।
2191021ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா ப⁴வதாmh rhதயshthவிமா: ।
2191022 ேயாகி³ேநா ேயாக³ேத³ஹாச ேயாக³தா⁴ராச ஸுvhரதா: ॥ 219.102।
2191031 காமேதா விசShயth◌⁴வmh ப²லதா:³ஸrhவஜnhஷு ।
2191032shவrhக³shதா²nhநரகshதா²mhச ⁴shதா²mhச சராசராnh ॥ 219.103।
2191041 நிஜேயாக³ப³ேலைநவாphயாயயிShயth◌⁴வiµthதமா: ।
2191042இயrhஜா ஶஶிஸுதா கீலாலம⁴விkh³ரஹா ॥ 219.104।
2191051 ப⁴விShயதி மஹாபா⁴கா³ த³shய ³தா shவதா⁴ ।
2191052 தthேரயmh ப⁴வதாmh பthநீ ப⁴விShயதி வராநநா ॥ 219.105।
2191061 ேகாகாநதீ³தி விkh²யாதா கி³ராஜஸமாதா ।
2191062 தீrhத²ேகாமஹாNhயா மth³பபபாதா ॥ 219.106।
2191071அshயாமth³ய phரph◌⁴’தி ைவ நிவthshயாmhயக⁴நாஶkh’th ।
2191072 வராஹத³rhஶநmh Nhயmh ஜநmh ⁴khதிiµkhதித³mh ॥ 219.107।
2191081 ேகாகாஸலபாநmh ச மஹாபாதகநாஶநmh ।
2191082 தீrhேத²Shவாphலவநmh Nhயiµபவாஸச shவrhக³த:³ ॥ 219.108।
2191091 தா³நமyhயiµதி³தmh ஜnhமmh’thஜராபஹmh ।
2191092 மாேக⁴ மாshயேத பே ப⁴வth³பி⁴³பேய ॥ 219.109।
2191101 ேகாகாiµக²iµபாக³mhய shதா²தvhயmh தி³நபசகmh ।
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2191102 தshnhகாேல  ய: ராth³த⁴mh பிth’mh நிrhவபிShயதி ॥ 219.110।
2191111 phரா³khதப²லபா⁴கீ³ஸ ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
2191112 ஏகாத³ஶீmh th³வாத³ஶீmh ச shேத²யமthர மயா ஸதா³ ॥ 219.111।
2191121 யshதthேராபவேஸth³தீ⁴மாnhஸ phரா³khதப²லmh லேப⁴th ।
2191122 தth³vhரஜth◌⁴வmh மஹாபா⁴கா:³shதா²நShடmh யேத²Shடத: ॥ 219.112।
2191131அஹமphயthர வthshயாthkhthவா ேஸா ऽnhதரதீ⁴யத ।
2191132 க³ேத வராேஹ பிதர: ேகாகாமாமnhthrhய ேத ய: ॥ 219.113।
2191141 ேகாகாபி தீrhத²ஸதா ஸmhshதி²தா கி³ராஜநி ।
2191142 சா²யா மமயீ khேரா³ பிNhட³phராஶநph³’mhதா ॥ 219.114।
2191151 க³rhப⁴மாதா³ய ஸரth³தா⁴ வாராஹshையவ ஸுnhத³ ।
2191152 தேதா ऽshயா: phராப⁴வththேரா ெபௗ⁴மsh நரகாஸுர: ।
2191153 phராkh³jhேயாதிஷmh ச நக³ரமshய த³thதmh ச விShiΝநா ॥ 219.115।
2191161 ஏவmh மேயாkhதmh வரத³shய விShே: ।
2191162 ேகாகாiµேக² தி³vhயவராஹபmh ।
2191163 thவா நரshthயkhதமேலா விபாphமா ।
2191164 த³ஶாவேமேத⁴Shப²லmh லேப⁴த ॥ 219.116।
2200010iµநய ஊ:
2200011 ⁴ய: phரph³ ப⁴க³வராth³த⁴கlhபmh ஸுவிshதராth ।
2200012 கத²mh khவ ச கதா³ ேகஷு ைகshதth³ ph³ தேபாத⁴ந ॥ 220.1।
2200020 vhயாஸ உவாச
2200021 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: ராth³த⁴கlhபmh ஸுவிshதராth ।
2200022 யதா² யthர யதா³ ேயஷு ையrhth³ரvhையshதth³வதா³mhயஹmh ॥ 220.2।
2200031 ph³ராமண:thையrhைவைய: ராth³த⁴mh shவவரேதி³தmh ।
2200032லத⁴rhமமiνதிShட²th³பி⁴rhதா³தvhயmh மnhthரrhவகmh ॥ 220.3।
2200041shthபி⁴rhவrhவைர: ஶூth³ைரrhவிphராமiνஶாஸநாth ।
2200042அமnhthரகmh விதி⁴rhவmh வநியாக³விவrhதmh ॥ 220.4।
2200051 Shகராதி³ஷு தீrhேத²ஷு NhேயShவாயதேநஷு ச ।
2200052 ஶிக²ேரஷு கி³nhth³ராmh Nhயேத³ேஶஷு ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 220.5।
2200061ஸthஸு Nhயேதாயாஸு நேத³ஷு ச ஸர:ஸு ச ।
2200062ஸŋhக³ேமஷு நதீ³நாmh ச ஸiµth³ேரஷு ச ஸphதஸு ॥ 220.6।
2200071shவiνphேதஷு ேக³ேஹஷு shேவShவiνjhஞாபிேதஷு ச ।
2200072 தி³vhயபாத³பேலஷு யjhஞிேயஷு ரேத³ஷு ச ॥ 220.7।
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2200081 ராth³த⁴ேமேதஷு தா³தvhயmh வrhjhயேமேதஷு ேசாchயேத ।
2200082 கிராேதஷு கŋhேக³ஷு ேகாŋhகேணஷு kh’Shவபி ॥ 220.8।
2200091 த³ஶாrhேணஷு மாrhேயஷு தŋhக³ேணஷு khரேத²Shவபி ।
2200092nhேதா⁴thதரேலஷு நrhமதா³யாச த³ேண ॥ 220.9।
2200101 rhேவஷு கரேதாயாயா ந ேத³யmh ராth³த⁴iµchயேத ।
2200102 ராth³த⁴mh ேத³யiµஶnhதீஹ மா மாsh³பேய ॥ 220.10।
2200111 ெபௗrhணமாேஸஷு ராth³த⁴mh ச கrhதvhயmh’ேகா³சேர ।
2200112 நிthயராth³த⁴மைத³வmh ச மiνShைய:ஸஹ கீ³யேத ॥ 220.11।
2200121ைநthதிகmh ஸுைர:ஸாrhத⁴mh நிthயmh ைநthதிகmh ததா² ।
2200122 காmhயாnhயnhயாநி ராth³தா⁴நி phரதிஸmhவthஸரmh th³விைஜ: ॥ 220.12।
2200131 vh’th³தி⁴ராth³த⁴mh ச கrhதvhயmh ஜாதகrhமாதி³ேகஷு ச ।
2200132 தthர kh³மாnhth³விஜாநாஹுrhமnhthரrhவmh  ைவ th³விஜா: ॥ 220.13।
2200141 கnhயாmh க³ேத ஸவித தி³நாநி த³ஶ பச ச ।
2200142 rhேவணேவஹ விதி⁴நா ராth³த⁴mh தthர விதீ⁴யேத ॥ 220.14।
2200151 phரதிபth³த⁴நலாபா⁴ய th³விதீயா th³விபத³phரதா³ ।
2200152 thராrhதி²நீ th’தீயா  சrhதீ² ஶthநாஶிநீ ॥ 220.15।
2200161 யmh phராphேநாதி பசmhயாmh ஷShTh²யாmh jhேயா ப⁴ேவnhநர: ।
2200162 க³தி⁴பthயmh ஸphதmhயாமShடmhயாmh ³th³தி⁴iµthதமாmh ॥ 220.16।
2200171shthேயா நவmhயாmh phராphேநாதி த³ஶmhயாmh rhணகாமதாmh ।
2200172 ேவதா³mhshததா²phiνயாthஸrhவாேநகாத³யாmh khயாபர: ॥ 220.17।
2200181 th³வாத³யாmh ஜயலாப⁴mh ச phராphேநாதி பிth’ஜக: ।
2200182 phரஜாvh’th³தி⁴mh பஶுmh ேமதா⁴mh shவாதnhthrhயmh Shiµthதமாmh ॥
220.18।
2200191 தீ³rhகா⁴ரத²ைவவrhயmh rhவாணsh thரேயாத³ஶீmh ।
2200192அவாphேநாதி ந ஸnhேத³ஹ: ராth³த⁴mh ரth³தா⁴ஸமnhவித: ॥ 220.19।
2200201 யதா²ஸmhப⁴விநாnhேநந ராth³த⁴mh ரth³தா⁴ஸமnhவித: ।
2200202 வாந: பிதேரா யshய mh’தா: ஶshthேரண வா ஹதா: ॥ 220.20।
2200211 ேதந காrhயmh சrhத³யாmh ேதஷாmh th’phதிமபீ⁴phஸதா ।
2200212 ராth³த⁴mh rhவnhநமாவாshயாmh யthேநந ஷ: ஶுசி: ॥ 220.21।
2200221ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி shவrhக³mh சாநnhதமiνேத ।
2200222அத:பரmh iµநிேரShடா:² ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh வத³ேதா மம ॥ 220.22।
2200231 பிth’mh phதேய யthர யth³ேத³யmh phதிகா ।
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2200232 மாஸmh th’phதி: பிth’mh  ஹவிShயாnhேநந ஜாயேத ॥ 220.23।
2200241 மாஸth³வயmh மthshயமாmhைஸshth’phதிmh யாnhதி பிதாமஹா: ।
2200242 thnhமாஸாnhஹாணmh மாmhஸmh விjhேஞயmh பிth’th’phதேய ॥ 220.24।
2200251 Shதி சேரா மாஸாஶஶshய பிஶிதmh பிth’nh ।
2200252 ஶாநmh பச ைவ மாஸாnhஷNhமாஸாஶூகராஷmh ॥ 220.25।
2200261 சா²க³லmh ஸphத ைவ மாஸாைநேணயmh சாShடமாஸகாnh ।
2200262 கேராதி th’phதிmh நவ ைவ மாmhஸmh ந ஸmhஶய: ॥ 220.26।
2200271 க³vhயmh மாmhஸmh பிth’th’phதிmh கேராதி த³ஶமாகீmh ।
2200272 தைத²காத³ஶ மாஸாmhshஔரph◌⁴ரmh பிth’th’phதித³mh ॥ 220.27।
2200281ஸmhவthஸரmh ததா² க³vhயmh பய: பாயஸேமவ ச ।
2200282 வாth◌⁴நமாஷmh ேலாஹmh காலஶாகmh ததா² ம⁴ ॥ 220.28।
2200291 ேராதாஷமnhநmh ச த³thதாnhயாthமேலாth³ப⁴ைவ: ।
2200292அநnhதmh ைவ phரயchச²nhதி th’phதிேயாக³mh ஸுதாmhshததா² ॥ 220.29।
2200301 பிth’mh நாthர ஸnhேத³ேஹா க³யாராth³த⁴mh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2200302 ேயா த³தா³தி ³ேடா³nhராmhshதிலாnhவா ராth³த⁴கrhமணி ॥ 220.30।
2200311 ம⁴ வா ம⁴ரmh வா அயmh ஸrhவேமவ தth ।
2200312அபி ந:ஸ ேல ⁴யாth³ேயா ேநா த³th³யாjhஜலாஜmh ॥ 220.31।
2200321 பாயஸmh ம⁴ஸmhkhதmh வrhஷாஸு ச மகா⁴ஸு ச ।
2200322 ஏShடvhயா ப³ஹவ: thரா யth³ேயேகா ऽபி க³யாmh vhரேஜth ॥ 220.32।
2200331 ெகௗ³mh வாphth³வேஹthகnhயாmh நீலmh வா vh’ஷiµthsh’ேஜth ।
2200332 kh’thதிகாஸு பிth’நrhchய shவrhக³மாphேநாதி மாநவ: ॥ 220.33।
2200341அபthயகாேமா ேராNhயாmh ெஸௗmhேய ேதஜshவிதாmh லேப⁴th ।
2200342 ெஶௗrhயமாrhth³ராஸு சாphேநாதி ேthராணி ச நrhவெஸௗ ॥ 220.34।
2200351 Shேய  த⁴நமyhயமாேலேஷ சாthதமmh ।
2200352 மகா⁴ஸு ச phரஜாmh Shmh ெஸௗபா⁴kh³யmh பா²lh³நீஷு ச ॥ 220.35।
2200361 phரதா⁴நஶீேலா ப⁴வதி ஸாபthயேசாthதராஸு ச ।
2200362 phரயாதி ேரShட²தாmh ஶாshthேர ஹshேத ராth³த⁴phரேதா³ நர: ॥ 220.36।
2200371பmh ேதஜச சிthராஸு ததா²பthயமவாphiνயாth ।
2200372 வாணிjhயலாப⁴தா³shவாதீ விஶாகா² thரகாமதா³ ॥ 220.37।
2200381rhவnhதாmh சாiνராதா⁴ஸு தா த³th³சkhரவrhதிதாmh ।
2200382ஆதி⁴பthயmh ச jhேயShடா²ஸு ேல சாேராkh³யiµthதமmh ॥ 220.38।
2200391ஆஷாடா⁴ஸு யஶ:phராphதிthதராஸு விேஶாகதா ।
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2200392 ரவேணந ஶுபா⁴mhlhேலாகாnhத⁴நிShடா²ஸு த⁴நmh மஹth ॥ 220.39।
2200401 ேவத³விththவமபி⁴தி பி⁴ஷkhth³தி⁴mh ச வாேண ।
2200402அஜாவிகmh phெரௗShட²பth³யாmh விnhேத³th³கா³வshதேதா²thதேர ॥ 220.40।
2200411 ேரவதீஷு ததா²phயமவிநீஷு ரŋhக³மாnh ।
2200412 ராth³த⁴mh rhவmhshததா²phேநாதி ப⁴ரணீShவாthதமmh ॥ 220.41।
2200421 ஏவmh ப²லமவாphேநாதி ’ேShேவேதஷு தththவவிth ।
2200422 தshமாthகாmhயாநி ராth³தா⁴நி ேத³யாநி விதி⁴வth³th³விஜா: ॥ 220.42।
2200431 கnhயாராஶிக³ேத ஸூrhேய ப²லமthயnhதchச²தா ।
2200432 யாnhயாnhகாமாநபி⁴th◌⁴யாயnhகnhயாராஶிக³ேத ரெவௗ ॥ 220.43।
2200441 ராth³த⁴mh rhவnhதி மiνஜாshதாmhshதாnhகாமாmhlhலப⁴nhதி ேத ।
2200442 நாnhதீ³iµகா²நாmh கrhதvhயmh கnhயாராஶிக³ேத ரெவௗ ॥ 220.44।
2200451 ெபௗrhணமாshயாmh  கrhதvhயmh வாராஹவசநmh யதா² ।
2200452 தி³vhயெபௗ⁴மாnhதாணி shதா²வராணி சராணி ச ॥ 220.45।
2200461 பிNhட³chச²nhதி பிதர: கnhயாராஶிக³ேத ரெவௗ ।
2200462 கnhயாmh க³ேத ஸவித யாnhயஹாநி  ேஷாட³ஶ ॥ 220.46।
2200471 khரபி⁴shதாநி lhயாநி ேத³ேவா நாராயே ऽph³ரவீth ।
2200472 ராஜஸூயாவேமதா⁴ph◌⁴யாmh ய இchேச²th³³rhலப⁴mh ப²லmh ॥ 220.47।
2200481அphயmh³ஶாகலாth³ைய: பிth’nhகnhயாக³ேத ऽrhசேயth ।
2200482 உthதராஹshதநthர-க³ேத தீmhஶுமாநி ॥ 220.48।
2200491 ேயா ऽrhசேயthshவபிth’nhப⁴khthயா தshய வாஸshthவிShடேப ।
2200492ஹshதrhேக³ தி³நகேர பிth’ராஜாiνஶாஸநாth ॥ 220.49।
2200501 தாவthபிth’ ஶூnhயா யாவth³vh’சிகத³rhஶநmh ।
2200502 vh’சிேக ஸமதிkhராnhேத பிதேரா ைத³வைத:ஸஹ ॥ 220.50।
2200511 நி:வshய phரதிக³chச²nhதி ஶாபmh த³ththவா ஸு:³ஸஹmh ।
2200512அShடகாஸு ச கrhதvhயmh ராth³த⁴mh மnhவnhதராஸு ைவ ॥ 220.51।
2200521அnhவShடகாஸு khரமேஶா மாth’rhவmh ததி³Shயேத ।
2200522 kh³ரஹேண ச vhயதீபாேத ரவிசnhth³ரஸமாக³ேம ॥ 220.52।
2200531 ஜnhமrhே kh³ரஹபீடா³யாmh ராth³த⁴mh பாrhவணiµchயேத ।
2200532அயநth³விதேய ராth³த⁴mh விஷுவth³விதேய ததா² ॥ 220.53।
2200541ஸŋhkhராnhதிஷு ச கrhதvhயmh ராth³த⁴mh விதி⁴வ³thதமmh ।
2200542 ஏஷு காrhயmh th³விஜா: ராth³த⁴mh பிNhட³நிrhவாபth³’ேத ॥ 220.54।
2200551ைவஶாக²shய th’தீயாயாmh நவmhயாmh காrhthதிகshய ச ।
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2200552 ராth³த⁴mh காrhயmh  ஶுkhலாயாmh ஸŋhkhராnhதிவிதி⁴நா நைர: ॥ 220.55।
2200561 thரேயாத³யாmh பா⁴th³ரபேத³ மாேக⁴ சnhth³ரேய ऽஹநி ।
2200562 ராth³த⁴mh காrhயmh பாயேஸந ।
2200563 த³யநவchச தth ॥ 220.56।
2200571 யதா³ ச ேராthேயா ऽph◌⁴ேயதி ேக³ஹmh ேவத³வித³kh³நிமாnh ।
2200572 ேதைநேகந ச கrhதvhயmh ராth³த⁴mh விதி⁴வ³thதமmh ॥ 220.57।
2200581 ராth³தீ⁴யth³ரvhயஸmhphராphதிrhயதா³shயாthஸா⁴ஸmhமதா ।
2200582 பாrhவேணந விதா⁴ேநந ராth³த⁴mh காrhயmh ததா² th³விைஜ: ॥ 220.58।
2200591 phரதிஸmhவthஸரmh காrhயmh மாதாபிthேராrhmh’ேத ऽஹநி ।
2200592 பிth’vhயshயாphயthரshய ph◌⁴ராrhjhேயShட²shய ைசவ  ॥ 220.59।
2200601 பாrhவணmh ேத³வrhவmh shயாேத³ேகாth³தி³Shடmh ஸுைரrhவிநா ।
2200602 th³ெவௗ ைத³ேவ பிth’காrhேய thேநைககiµப⁴யthர வா ॥ 220.60।
2200611 மாதாமஹாநாமphேயவmh ஸrhவேஹந கீrhதிதmh ।
2200612 phேரதீ⁴தshய ஸததmh ⁴வி பிNhட³mh ஜலmh ததா² ॥ 220.61।
2200621ஸதிலmh ஸஶmh த³th³யாth³ப³rhஜலஸபத: ।
2200622 th’தீேய ऽநி ச கrhதvhயmh phேரதாshதி²சயநmh th³விைஜ: ॥ 220.62।
2200631 த³ஶாேஹ ph³ராமண: ஶுth³ேதா⁴ th³வாத³ஶாேஹந thய: ।
2200632ைவய: பசத³ஶாேஹந ஶூth³ேரா மாேஸந ஶுth◌⁴யதி ॥ 220.63।
2200641ஸூதகாnhேத kh³’ேஹ ராth³த⁴ேமேகாth³தி³Shடmh phரசேத ।
2200642 th³வாத³ேஶ ऽஹநி மாேஸ ச thபே ச தத: பரmh ॥ 220.64।
2200651 மா மா ச கrhதvhயmh யாவthஸmhவthஸரmh th³விஜா: ।
2200652 தத பரதரmh காrhயmh ஸபிNh³கரணmh khரமாth ॥ 220.65।
2200661 kh’ேத ஸபிNh³கரேண பாrhவணmh phேராchயேத ந: ।
2200662 தத: phரph◌⁴’தி நிrhiµkhதா: phேரதthவாthபிth’தாmh க³தா: ॥ 220.66।
2200671அrhதா rhதிமnhதச பிதேரா th³விவிதா: ◌⁴ shmh’தா: ।
2200672 நாnhதீ³iµகா²shthவrhதா:shrhrhதிமnhேதா ऽத² பாrhவ: ।
2200673 ஏேகாth³தி³Shடாஶிந: phேரதா: பிth’mh நிrhணயshthதா⁴ ॥ 220.67।
2200680iµநய ஊ:
2200681 கத²mh ஸபிNh³கரணmh கrhதvhயmh th³விஜஸthதம ।
2200682 phேரதீ⁴தshய விதி⁴வth³ph³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 220.68।
2200690 vhயாஸ உவாச
2200691ஸபிNh³கரணmh விphரா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh வத³ேதா மம ।
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2200692 தchசாபி ேத³வரதேமகாrhைக⁴கபவிthரகmh ॥ 220.69।
2200701ைநவாkh³ெநௗ கரணmh தthர தchசாவாஹநவrhதmh ।
2200702அபஸvhயmh ச தthராபி ேபா⁴ஜேயத³ேஜா th³விஜாnh ॥ 220.70।
2200711 விேஶஷshதthர சாnhேயா ऽshதி phரதிமாஸkhயாதி³க: ।
2200712 தmh கth²யமாநேமகாkh³ரா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ேம th³விேஜாthதமா: ॥ 220.71।
2200721 திலக³nhேதா⁴த³ைகrhkhதmh தthர பாthரசShடயmh ।
2200722rhயாthபிth’mh thதயேமகmh phேரதshய ச th³விஜா: ॥ 220.72।
2200731 பாthரthரேய phேரதபாthராத³rhக⁴mh ைசவ phரேஸசேயth ।
2200732 ேய ஸமாநா இதி ஜபnhrhவவchேச²ஷமாசேரth ॥ 220.73।
2200741shthமphேயவேமவ shயாேத³ேகாth³தி³Shடiµதா³’தmh ।
2200742ஸபிNh³கரணmh தாஸாmh thராபா⁴ேவ ந விth³யேத ॥ 220.74।
2200751 phரதிஸmhவthஸரmh காrhயேமேகாth³தி³Shடmh நைர:shthயா: ।
2200752 mh’தாஹநி ச தthகாrhயmh பிth’mh விதி⁴ேசாதி³தmh ॥ 220.75।
2200761 thராபா⁴ேவ ஸபிNhடா³sh தத³பா⁴ேவ ஸேஹாத³ரா: ।
2200762rhேரதmh விதி⁴mh ஸmhயkhthரshய ச ஸுதா:ஸுதா: ॥ 220.76।
2200771rhயாnhமாதாமஹாநாmh  thகாதநயshததா² ।
2200772 th³vhயாiµShயாயணஸmhjhஞாsh மாதாமஹபிதாமஹாnh ॥ 220.77।
2200781 ஜேயrhயதா²nhயாயmh ராth³ைத⁴rhைநthதிைகரபி ।
2200782ஸrhவாபா⁴ேவ shthய:rh:shவப⁴rhth’மமnhthரகmh ॥ 220.78।
2200791 தத³பா⁴ேவ ச nh’பதி: காரேயththவmhபி³நாmh ।
2200792 தjhஜாதீையrhநைர:ஸmhயkh³வாஹாth³யா:ஸகலா: khயா: ॥ 220.79।
2200801ஸrhேவஷாேமவ வrhநாmh பா³nhத⁴ேவா nh’பதிrhயத: ।
2200802 ஏதா வ: கதி²தா விphரா நிthயா ைநthதிகாshததா² ॥ 220.80।
2200811 வேய ராth³தா⁴ரயாமnhயாmh நிthயைநthதிகாmh khயாmh ।
2200812 த³rhஶshதthர நிthதmh  விth³யாதி³nh³யாnhவித: ॥ 220.81।
2200821 நிthயsh நியத: காலshதshnhrhயாth³யேதா²தி³தmh ।
2200822ஸபிNh³கர³rhth◌⁴வmh பிrhய: phரபிதாமஹ: ॥ 220.82।
2200831ஸ  ேலப⁴ஜmh யாதி phரphத: பிth’பிNhட³த: ।
2200832 ேதஷாmh  யசrhேதா² ऽnhய:ஸ  ேலப⁴ேஜா ப⁴ேவth ॥ 220.83।
2200841 ேஸா ऽபி ஸmhப³nhத⁴ேதா நiµபேபா⁴க³mh phரபth³யேத ।
2200842 பிதா பிதாமஹைசவ தைத²வ phரபிதாமஹ: ॥ 220.84।
2200851 பிNhட³ஸmhப³nhதி⁴ேநா ேயேத விjhேஞயா: ஷாshthரய: ।
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2200852 ேலபஸmhப³nhதி⁴நசாnhேய பிதாமஹபிதாமஹாth ॥ 220.85।
2200861 phரph◌⁴’thkhதாshthரயshேதஷாmh யஜமாநச ஸphதம: ।
2200862இthேயஷ iµநிபி: ◌⁴ phேராkhத:ஸmhப³nhத:◌⁴ ஸாphதெபௗஷ: ॥ 220.86।
2200871 யஜமாநாthphரph◌⁴’thrhth◌⁴வமiνேலப⁴ஜshததா² ।
2200872 தேதா ऽnhேய rhவஜா:ஸrhேவ ேய சாnhேய நரெகௗகஸ: ॥ 220.87।
2200881 ேய ऽபி திrhயkhthவமாபnhநா ேய ச ⁴தாதி³ஸmhshதி²தா: ।
2200882 தாnhஸrhவாnhயஜமாேநா ைவ ராth³த⁴mh rhவnhயதா²விதி⁴ ॥ 220.88।
2200891ஸ ஸமாphயாயேத விphரா ேயந ேயந வதா³ தth ।
2200892அnhநphரகிரணmh யth மiνShைய: khயேத ⁴வி ॥ 220.89।
2200901 ேதந th’phதிiµபாயாnhதி ேய பிஶாசthவமாக³தா: ।
2200902 யத³mh³shநாநவshthேராthத²mh ⁴ெமௗ பததி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 220.90।
2200911 ேதந ேய ததாmh phராphதாshேதஷாmh th’phதி: phரஜாயேத ।
2200912 யாsh க³nhதா⁴mh³கணிகா: பதnhதி த⁴ரணீதேல ॥ 220.91।
2200921 தாபி⁴ராphயாயநmh ேதஷாmh ேத³வthவmh ேய ேல க³தா: ।
2200922 உth³th◌⁴’ேதShவத² பிNhேட³ஷு யாசாmh³கணிகா ⁴வி ॥ 220.92।
2200931 தாபி⁴ராphயாயநmh ேதஷாmh ேய திrhயkhthவmh ேல க³தா: ।
2200932 ேய சாத³nhதா:ேல பா³லா: khயாேயாகா³th³ப³Shkh’தா: ॥ 220.93।
2200941 விபnhநாshthவநதி⁴காரா:ஸmhமாrhதஜலாஶிந: ।
2200942 ⁴khthவா சாசாமதாmh யchச யjhஜலmh சாŋhkh◌⁴ெஶௗசஜmh ॥ 220.94।
2200951 ph³ராமநாmh தைத²வாnhயthேதந th’phதிmh phரயாnhதி ைவ ।
2200952 ஏவmh ேயா யஜமாநshய யச ேதஷாmh th³விஜnhமநாmh ॥ 220.95।
2200961 கசிjhஜலாnhநவிேப: ஶுசிchசி²Shட ஏவ வா ।
2200962 ேதநாnhேநந ேல தthர ேய ச ேயாnhயnhதரmh க³தா: ॥ 220.96।
2200971 phரயாnhthயாphயாயநmh விphரா:ஸmhயராth³த⁴khயாவதாmh ।
2200972அnhயாேயாபாrhைதரrhைத²rhயchch²ராth³த⁴mh khயேத நைர: ॥ 220.97।
2200981 th’phயnhேத ேத ந சாNhடா³ல-lhகஸாth³யாஸு ேயாநிஷு ।
2200982 ஏவமாphயாயநmh விphரா ப³ஹூநாேமவ பா³nhத⁴ைவ: ॥ 220.98।
2200991 ராth³த⁴mh rhவth³பி⁴ரthராmh³-விேைப:ஸmhphரஜாயேத ।
2200992 தshமாchch²ராth³த⁴mh நேரா ப⁴khthயா ஶாேகநாபி யதா²விதி⁴ ॥ 220.99।
2201001rhவீத rhவத: ராth³த⁴mh ேல கசிnhந த³தி ।
2201002ராth³த⁴mh ேத³யmh  விphேரஷு ஸmhயேதShவkh³நிேஹாthஷு ॥ 220.100।
2201011அவதா³ேதஷு விth³வthஸு ேராthேயஷு விேஶஷத: ।
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2201012 thசிேகதshthம⁴shthஸுபrhண:ஷட³ŋhக³விth ॥ 220.101।
2201021 மாதாபிth’பரைசவ shவய:ஸாமேவத³விth ।
2201022 ’thவிkhேராதாசாrhயiµபாth◌⁴யாயmh ச ேபா⁴ஜேயth ॥ 220.102।
2201031 மால: வஶுர: யால:ஸmhப³nhதீ⁴ th³ேராணபாட²க: ।
2201032 மNhட³லph³ராமே யsh ராrhத²விஶாரத:³ ॥ 220.103।
2201041அகlhப: கlhபஸnhShட: phரதிkh³ரஹவிவrhத: ।
2201042 ஏேத ராth³ேத⁴ நிேயாkhதvhயா ph³ராம: பŋhkhதிபாவநா: ॥ 220.104।
2201051 நிமnhthரேயத rhேவth³: rhேவாkhதாnhth³விஜஸthதமாnh ।
2201052ைத³ேவ நிேயாேக³ பிthrhேய ச தாmhshதைத²ேவாபகlhபேயth ॥ 220.105।
2201061ைதச ஸmhயபி⁴rhபா⁴vhயmh யsh ராth³த⁴mh கShயதி ।
2201062ராth³த⁴mh த³ththவா ச ⁴khthவா ச ைம²நmh ேயா ऽதி⁴க³chச²தி ॥ 220.106।
2201071 பிதரshதshய ைவ மாஸmh தshnhேரத ேஶரேத ।
2201072 க³thவா ச ேயாதmh ராth³ேத⁴ ேயா ⁴ŋhkhேத யsh க³chச²தி ॥ 220.107।
2201081 ேரேதாthரkh’தாஹாராshதmh மாஸmh பிதரshதேயா: ।
2201082 தshமாththவphரத²மmh காrhயmh phராjhேஞேநாபநிமnhthரணmh ॥ 220.108।
2201091அphராphெதௗ தth³தி³ேந வாபி வrhjhயா ேயாthphரஸŋhகி³ந: ।
2201092 பி⁴ாrhத²மாக³தாmhசாபி காேலந ஸmhயதாnhயதீnh ॥ 220.109।
2201101 ேபா⁴ஜேயthphரணிபாதாth³ைய: phரஸாth³ய யதமாநஸ: ।
2201102 ேயாகி³நச ததா³ ராth³ேத⁴ ேபா⁴ஜநீயா விபசிதா ॥ 220.110।
2201111 ேயாகா³தா⁴ரா  பிதரshதshமாthதாnhஜேயthஸதா³ ।
2201112 ph³ராமநாmh ஸஹshராணி ஏேகா ேயாகீ³ ப⁴ேவth³யதி³ ॥ 220.111।
2201121 யஜமாநmh ச ேபா⁴khth’mhச ெநௗவாmhப⁴ தாரேயth ।
2201122 பிth’கா³தா² தைத²வாthர கீ³யேத ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 220.112।
2201131 யா கீ³தா பிth’பி: ◌⁴ rhவைமலshயாnhமபேத: ।
2201132 கதா³ ந:ஸnhததாவkh³rhய: கshயசிth³ப⁴விதா ஸுத: ॥ 220.113।
2201141 ேயா ேயாகி³⁴khதேஶஷாnhேநா ⁴வி பிNhடா³nhphரதா³shயதி ।
2201142 க³யாயாமத²வா பிNhட³mh க²Th³க³மாmhஸmh ததா²ஹவி: ॥ 220.114।
2201151 காலஶாகmh திலாjhயmh ச th’phதேய kh’ஸரmh ச ந: ।
2201152ைவவேத³வmh ச ெஸௗmhயmh ச க²Th³க³மாmhஸmh பரmh ஹவி: ॥ 220.115।
2201161 விஷாணவrhஜmh ஶிரஸ ஆ பாதா³தா³ஶிஷாமேஹ ।
2201162 த³th³யாchch²ராth³த⁴mh thரேயாத³யாmh மகா⁴ஸு ச யதா²விதி⁴ ॥ 220.116।
2201171 ம⁴ஸrhபி:ஸமாkhதmh பாயஸmh த³யேந ।
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2201172 தshமாthஸmhஜேயth³ப⁴khthயா shவபிth’nhவிதி⁴வnhநர: ॥ 220.117।
2201181 காமாநபீ⁴phஸnhஸகலாnhபாபாதா³thமவிேமாசநmh ।
2201182 வஸூnhth³ராmhshததா²தி³thயாnhநthரkh³ரஹதாரகா: ॥ 220.118।
2201191 phணயnhதி மiνShயாmh பிதர: ராth³த⁴தrhபிதா: ।
2201192ஆ: phரஜாmh த⁴நmh விth³யாmh shவrhக³mh ேமாmh ஸுகா²நி ச ॥ 220.119।
2201201 phரயchச²nhதி ததா² ராjhயmh பிதர: ராth³த⁴தrhபிதா: ।
2201202 ததா²பராண: rhவாthபிth’மதிchயேத ॥ 220.120।
2201211ஸmhjhய shவாக³ேதைநதாnhஸத³ேந ऽph◌⁴யாக³தாnhth³விஜாnh ।
2201212 பவிthரபாணிராசாnhதாநாஸேநஷூபேவஶேயth ॥ 220.121।
2201221 ராth³த⁴mh kh’thவா விதா⁴ேநந ஸmhேபா⁴jhய ச th³விேஜாthதமாnh ।
2201222 விஸrhஜேயthphயாNhkhthவா phரணிபthய ச ப⁴khதித: ॥ 220.122।
2201231ஆth³வாரமiνக³chேச²chச ஆக³chேச²த³iνேமாதி³த: ।
2201232 தேதா நிthயkhயாmh rhயாth³ேபா⁴ஜேயchச ததா²திதீ²nh ॥ 220.123।
2201241 நிthயkhயாmh பிth’mh ச ேகசிதி³chச²nhதி ஸthதமா: ।
2201242 ந பிth’mh தைத²வாnhேய ேஶஷmh rhவவதா³சேரth ॥ 220.124।
2201251 ph’த²khthேவந வத³nhthயnhேய ேகசிthrhவmh ச rhவவth ।
2201252 ததshதத³nhநmh ⁴த ஸஹ ph◌⁴’thயாதி³பி⁴rhநர: ॥ 220.125।
2201261 ஏவmh rhவீத த⁴rhமjhஞ: ராth³த⁴mh பிthrhயmh ஸமாத: ।
2201262 யதா² ச விphரiµkh²யாநாmh பேதாேஷா ऽபி⁴ஜாயேத ॥ 220.126।
2201271இதா³நீmh ஸmhphரவயா வrhஜநீயாnhth³விஜாத⁴மாnh ।
2201272thரth◌⁴khநகீ² khப:³யீ ஶுkh வணிkhபத:² ॥ 220.127।
2201281 யாவத³nhேதா ऽத² க²lhவாட: காே ऽnhேதா⁴ ப³தி⁴ேரா ஜட:³ ।
2201282க: பŋh:³ணி:ஷNhேடா⁴ ³சrhமா vhயŋhக³ேககெரௗ ॥ 220.128।
2201291Sh² ரkhேதண:ph³ேஜா வாமேநா விகேடா ऽலஸ: ।
2201292thரஶthrh³Shந: பஶுபாேலா நிராkh’தி: ॥ 220.129।
2201301 பவிthதி: பேவthதா பேவத³நிகாஸுத: ।
2201302 vh’ஷபதிshதthஸுதச ந ப⁴ேவchch²ராth³த⁴⁴kh³th³விஜ: ॥ 220.130।
2201311 vh’ஷthரஸmhshகrhதா அேடா⁴ தி³தி⁴ஷூபதி: ।
2201312 ph◌⁴’தகாth◌⁴யாபேகா யsh ph◌⁴’தகாth◌⁴யாபிதச ய: ॥ 220.131।
2201321ஸூதகாnhேநாபவீ ச mh’க³: ேஸாமவிkhரயீ ।
2201322அபி⁴ஶshதshததா²shேதந: பதிேதா வாrhth³⁴: ஶட:² ॥ 220.132।
2201331 பிஶுேநா ேவத³ஸnhthயாகீ³ தா³நாkh³நிthயாக³நிSh²ர: ।
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2201332 ராjhஞ: ேராேதா ph◌⁴’thேயா விth³யாேநா ऽத² மthஸ ॥ 220.133।
2201341 vh’th³த⁴th³விTh³³rhத⁴ர: khேரா ேடா⁴ ேத³வலகshததா² ।
2201342 நthரஸூசகைசவ பrhவகாரச க³rhத: ॥ 220.134।
2201351அயாjhயயாஜக:ஷNhேடா⁴ க³rhதா ேய ச ேய ऽத⁴மா: ।
2201352 ந ேத ராth³ேத⁴ நிேயாkhதvhயா th³’ShThவா பŋhkhதி³ஷகா: ॥ 220.135।
2201361அஸதாmh phரkh³ரேஹா யthர ஸதாmh ைசவாவமாநநா ।
2201362 த³Nhேடா³ ேத³வkh’தshதthர ஸth³ய: பததி தா³ண: ॥ 220.136।
2201371thவாக³மmh ஸுவிதmh பா³ஶmh யsh ேபா⁴ஜேயth ।
2201372ஆதி³த⁴rhமmh ஸiµthsh’jhய தா³தா தthர விநயதி ॥ 220.137।
2201381 யshthவாதmh th³விஜmh thயkhthவா அnhயமாநீய ேபா⁴ஜேயth ।
2201382 தnhநி:வாஸாkh³நிநிrhத³kh³த⁴shதthர தா³தா விநயதி ॥ 220.138।
2201391 வshthராபா⁴ேவ khயா நாshதி யjhஞா ேவதா³shதபாmh ச ।
2201392 தshமாth³வாஸாmh ேத³யாநி ராth³த⁴காேல விேஶஷத: ॥ 220.139।
2201401 ெகௗேஶயmh ௌமகாrhபாஸmh ³லமஹதmh ததா² ।
2201402ராth³ேத⁴ thேவதாநி ேயா த³th³யாthகாமாநாphேநாதி ேசாthதமாnh॥ 220.140।
2201411 யதா² ேகா³ஷு phர⁴தாஸு வthேஸா விnhத³தி மாதரmh ।
2201412 ததா²nhநmh தthர விphராmh ஜnhrhயthராவதிShட²ேத ॥ 220.141।
2201421 நாமேகா³thரmh ச மnhthராmhச த³thதமnhநmh ந யnhதி ேத ।
2201422அபி ேய நித⁴நmh phராphதாshth’phதிshதாiνபதிShட²ேத ॥ 220.142।
2201431 ேத³வதாph◌⁴ய: பிth’ph◌⁴யச மஹாேயாகி³ph◌⁴ய ஏவ ச ।
2201432 நம:shவாஹாைய shவதா⁴ைய நிthயேமவ ப⁴வnhthவிதி ॥ 220.143।
2201441ஆth³யாவஸாேந ராth³த⁴shய thராvh’ththயா ஜேபthததா³ ।
2201442 பிNhட³நிrhவபேண வாபி ஜேபேத³வmh ஸமாத: ॥ 220.144।
2201451phரமாயாnhதி பிதேரா ராஸா: phரth³ரவnhதி ச ।
2201452 phயnhேத thஷு ேலாேகஷு மnhthேரா ऽயmh தாரயthத ॥ 220.145।
2201461 ௌமஸூthரmh நவmh த³th³யாchசா²ணmh காrhபாகmh ததா² ।
2201462 பththேராrhணmh பThடஸூthரmh ச ெகௗேஶயmh ச விவrhஜேயth ॥ 220.146।
2201471 வrhஜேயchசாத³ஶmh phராjhேஞா யth³யphயvhயாஹதmh ப⁴ேவth ।
2201472 ந phணயnhthயைத²தாநி தா³சாphயநேயா ப⁴ேவth ॥ 220.147।
2201481 ந நிேவth³ேயா ப⁴ேவthபிNhட:³ பிth’mh யsh வதி ।
2201482இShேடநாnhேநந ப⁴ேயண ேபா⁴ஜேயthதmh யதா²விதி⁴ ॥ 220.148।
2201491 பிNhட³மkh³ெநௗ ஸதா³ த³th³யாth³ேபா⁴கா³rhதீ²ஸததmh நர: ।
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2201492 பthnhைய த³th³யாthphரஜாrhதீ² ச மth◌⁴யமmh மnhthரrhவகmh ॥ 220.149।
2201501 உthதமாmh th³திமnhவிchச²nhபிNhட³mh ேகா³ஷு phரயchச²தி ।
2201502 phரjhஞாmh ைசவ யஶ: கீrhதிமphஸு ைசவ நிேவத³ேயth ॥ 220.150।
2201511 phராrhத²யnhதீ³rhக⁴மாச வாயேஸph◌⁴ய: phரயchச²தி ।
2201512மாரஶாலாமnhவிchச²nhkhேடph◌⁴ய: phரயchச²தி ॥ 220.151।
2201521 ஏேக விphரா: ந: phராஹு: பிNhேடா³th³த⁴ரணமkh³ரத: ।
2201522அiνjhஞாதsh விphைரshைத: காமiµth³th◌⁴யதாதி ॥ 220.152।
2201531 தshமாchch²ராth³த⁴mh ததா² காrhயmh யேதா²khதmh’பி:◌⁴ ரா ।
2201532அnhயதா²  ப⁴ேவth³ேதா³ஷ: பிth’mh ேநாபதிShட²தி ॥ 220.153।
2201541 யைவrhvhதிலrhமாைஷrhேகா³⁴ைமசணைகshததா² ।
2201542ஸnhதrhபேயthபிth’nhiµth³ைக:³ யாமாைக:ஸrhஷபth³ரைவ: ॥ 220.154।
2201551 நீவாைரrhஹshதியாமாைக: phயŋh³பி⁴shததா²rhக⁴ேயth ।
2201552 phரஸாதிகாmh ஸகாmh த³th³யாchch²ராth³ேத⁴ விசண: ॥ 220.155।
2201561ஆmhரமாmhராதகmh பி³lhவmh தா³³மmh பீ³ஜரகmh ।
2201562 phராசீநாமலகmh ரmh நாேகலmh பஷகmh ॥ 220.156।
2201571 நாரŋhக³mh ச ஸக²rhஜூரmh th³ராாநீலகபிthத²கmh ।
2201572 பேடாலmh ச phயாலmh ச கrhகnh⁴ப³த³ராணி ச ॥ 220.157।
2201581 விகŋhகதmh வthஸகmh ச கshthவாrh வாரகாநபி ।
2201582 ஏதாநி ப²லஜாதாநி ராth³ேத⁴ ேத³யாநி யthநத: ॥ 220.158।
2201591³ட³ஶrhகரமthshயNh³ ேத³யmh பா²ணிதrhiµரmh।
2201592 க³vhயmh பேயா த³தி⁴ kh◌⁴’தmh ைதலmh ச திலஸmhப⁴வmh ॥ 220.159।
2201601ைஸnhத⁴வmh ஸாக³ேராthத²mh ச லவணmh ஸாரஸmh ததா² ।
2201602 நிேவத³ேயch²சீnhக³nhதா⁴mhசnhத³நா³ŋhமாnh ॥ 220.160।
2201611 காலஶாகmh தnh³யmh வாshகmh லகmh ததா² ।
2201612 ஶாகமாரNhயகmh சாபி த³th³யாthShபாNhயநி ச ॥ 220.161।
2201621 ஜாதிசmhபகேலாth◌⁴ராச மlhகாபா³ணப³rhப³ ।
2201622 vh’nhதாேஶாகாடஷmh ச ள திலகmh ததா² ॥ 220.162।
2201631 பாவnhதீmh ஶதபththராmh ச க³nhத⁴ேஶபா²காமபி ।
2201632ph³ஜகmh தக³ரmh ைசவ mh’க³மாரNhயேகதகீmh ॥ 220.163।
2201641தி²காமதிiµkhதmh ச ராth³த⁴ேயாkh³யாநி ேபா⁴ th³விஜா: ।
2201642 கமலmh iµத³mh பth³மmh Nhட³கmh ச யthநத: ॥ 220.164।
2201651இnhதீ³வரmh ேகாகநத³mh கலாரmh ச நிேயாஜேயth ।
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2201652Shட²mh மாmh வாலகmh ச kh ஜாதிபththரகmh ॥ 220.165।
2201661 நேகாஶீரiµshதmh ச kh³ரnhதி²பrhணீ ச ஸுnhத³ ।
2201662 நரphேயவமாதீ³நி க³nhத⁴ேயாkh³யாநி சேத ॥ 220.166।
2201671³kh³³mh சnhத³நmh ைசவ வாஸம³mh ததா² ।
2201672⁴பாநி பிth’ேயாkh³யாநி ’³kh³³லேமவ ச ॥ 220.167।
2201681 ராஜமாஷாmhச சணகாnhமஸூராnhேகார³ஷகாnh ।
2201682 விphஷாnhமrhகடாmhைசவ ேகாth³ரவாmhைசவ வrhஜேயth ॥ 220.168।
2201691 மாஷmh சாமரmh மாrhக³மாவிைககஶேபா²th³ப⁴வmh ।
2201692shthைரணெமௗShThரமாவிகmh ச த³தி⁴ ரmh kh◌⁴’தmh thயேஜth ॥ 220.169।
2201701 தாலmh வணகாேகாெலௗ ப³ஹுபththராrhஜுநீப²லmh ।
2201702 ஜmhபீ³ரmh ரkhதபி³lhவmh ச ஶாலshயாபி ப²லmh thயேஜth ॥ 220.170।
2201711 மthshயஸூகரrhமாச கா³ேவா வrhjhயா விேஶஷத: ।
2201712 திகmh mh’க³நாபி⁴mh ச ேராசநாmh பth³மசnhத³நmh ॥ 220.171।
2201721 காேலயகmh kh³ரக³nhத⁴mh Shகmh சாபி வrhஜேயth ।
2201722 பாலŋhகmh ச மாmh ச கிராதmh பிNhட³லகmh ॥ 220.172।
2201731 kh³’ஜநmh khகாmh khரmh வமாmh சநபththகாmh ।
2201732 வmh ச ஶதShபாmh ச நாகாmh க³nhத⁴ஶூகரmh ॥ 220.173।
2201741ஹலph◌⁴’thயmh ஸrhஷபmh ச பலாNh³mh லஶுநmh thயேஜth ।
2201742 மாநகnhத³mh விஷகnhத³mh வjhரகnhத³mh க³தா³shதி²கmh ॥ 220.174।
2201751 ஷாlhவmh ஸபிNhடா³mh ராth³த⁴கrhமணி வrhஜேயth ।
2201752அலா³mh திkhதபrhmh ச ShமாNhட³mh ககthரயmh ॥ 220.175।
2201761 வாrhதாகmh ஶிவஜாதmh ச ேலாமஶாநி வடாநி ச ।
2201762 காயmh ரkhதவாmh ச ப³லாகா லசmh ததா² ॥ 220.176।
2201771 ராth³த⁴கrhமணி வrhjhயாநி விபீ⁴தகப²லmh ததா² ।
2201772ஆரநாலmh ச ஶுkhதmh ச ஶீrhணmh பrhதmh ததா² ॥ 220.177।
2201781 ேநாkh³ரக³nhத⁴mh ச தா³தvhயmh ேகாவிதா³ரகஶிkh³ெகௗ ।
2201782அthயmhலmh பிchசி²லmh ஸூமmh யாதயாமmh ச ஸthதமா: ॥ 220.178।
2201791 ந ச ேத³யmh க³தரஸmh மth³யக³nhத⁴mh ச யth³ப⁴ேவth ।
2201792ŋh³kh³ரக³nhத⁴mh ப²ணிஶmh ⁴நிmhப³mh நிmhப³ராேக ॥ 220.179।
2201801shmh³mh கŋhேகா³thத²mh வrhஜேயத³mhலேவதஸmh ।
2201802 தா³³மmh மாக³தீ⁴mh ைசவ நாக³ராrhth³ரகதிthதி:³ ॥ 220.180।
2201811ஆmhராதகmh வகmh ச mh³mh ச நிேயாஜேயth ।
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2201812 பாயஸmh ஶாlhமiµth³கா³nhேமாத³காதீ³mhச ப⁴khதித: ॥ 220.181।
2201821 பாநகmh ச ரஸாலmh ச ேகா³ரmh ச நிேவத³ேயth ।
2201822 யாநி சாph◌⁴யவஹாrhயாணி shவா³shநிkh³தா⁴நி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 220.182।
2201831 ஈஷத³mhலகnhேயவ ேத³யாநி ராth³த⁴கrhமணி ।
2201832அthயmhலmh சாதிலவணமதிkhதகநி ச ॥ 220.183।
2201841ஆஸுராணீஹ ேபா⁴jhயாநி தாnhயேதா ³ரதshthயேஜth ।
2201842 mh’Shடshநிkh³தா⁴நி யாநி shஷthகThவmhலகாநி ச ॥ 220.184।
2201851shவா³நி ேத³வேபா⁴jhயாநி தாநி ராth³ேத⁴ நிேயாஜேயth ।
2201852 சா²க³மாmhஸmh வாrhதிகmh ச ைதthதிரmh ஶஶகாஷmh ॥ 220.185।
2201861 ஶிவாலாவகராவ-மாmhஸmh ராth³ேத⁴ நிேயாஜேயth ।
2201862 வாkh◌⁴ணஸmh ரkhதஶிவmh ேலாஹmh ஶlhகஸமnhவிதmh ॥ 220.186।
2201871mhஹNhட³mh ச க²Th³க³mh ச ராth³ேத⁴ ேயாjhயmh தேதா²chயேத ।
2201872 யத³phkhதmh  மiνநா ேராதmh phரதிேயாஜேயth ॥ 220.187।
2201881 ேயாkhதvhயmh ஹvhயகvhேயஷு ததா² ந விphரேயாஜேயth ।
2201882 ஏவiµkhதmh மயா விphரா வாராேஹவேலாகிதmh ॥ 220.188।
2201891 மயா நிth³த⁴mh ⁴ஜாேநா ெரௗரவmh நரகmh vhரேஜth ।
2201892 ஏதாநி ச நிth³தா⁴நி வாராேஹண தேபாத⁴நா: ॥ 220.189।
2201901அப⁴யாணி th³விஜாதீநாmh ந ேத³யாநி பிth’Shவபி ।
2201902 ேராதmh ஶூகரmh rhமmh ேகா³தா⁴ஹmhஸmh ச வrhஜேயth ॥ 220.190।
2201911 சkhரவாகmh ச மth³³mh ச ஶlhகநாmhச மthshயகாnh ।
2201912ரரmh ச நிரshதி²mh ச வாஸஹாதmh ச khடாnh ॥ 220.191।
2201921 கலவிŋhகமராmhச பா⁴ரth³வாஜாmhச ஶாrhŋhக³காnh ।
2201922 நேலாகமாrhஜாராmhlhேலாபாநnhயாnhஸு³rhkh³ரஹாnh ॥ 220.192।
2201931 Thபா⁴nhஸாrhத⁴ஜmh³காnhvhயாkh◌⁴ரrhதருகாnh ।
2201932 ஏதாநnhயாmhச ஸnh³Shடாnhேயா ப⁴யதி ³rhமதி: ॥ 220.193।
2201941ஸ மஹாபாபகா  ெரௗரவmh நரகmh vhரேஜth ।
2201942 பிth’Shேவதாmhsh ேயா த³th³யாthபாபாthமா க³rhதாஷாnh ॥ 220.194।
2201951ஸ shவrhக³shதா²நபி பிth’nhநரேக பாதயிShயதி ।
2201952ஸுmhப⁴ஶாகmh ஜmhபீ³ரmh kh³கmh ேகாவிதா³ரகmh ॥ 220.195।
2201961 பிNhயாகmh விphஷmh ைசவ மஸூரmh kh³’ஜநmh ஶணmh ।
2201962 ேகாth³ரவmh ேகாகிலாmh ச khரmh கmh³கபth³மகmh ॥ 220.196।
2201971 சேகாரேயநமாmhஸmh ச வrhலாலா³தாநீmh ।
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2201972 ப²லmh தாலதmh ச ⁴khthயா நரகmh’chச²தி ॥ 220.197।
2201981 த³ththவா பிth’ஷு ைத:ஸாrhத⁴mh vhரேஜthயவஹmh நர: ।
2201982 தshமாthஸrhவphரயthேநந நாஹேரth விசண: ॥ 220.198।
2201991 நிth³தா⁴நி வராேஹண shவயmh பிthரrhத²மாத³ராth ।
2201992 வரேமவாthமமாmhஸshய ப⁴ணmh iµநய: kh’தmh ॥ 220.199।
2202001 ந thேவவ  நிth³தா⁴நாமாதா³நmh mhபி⁴ராத³ராth ।
2202002அjhஞாநாth³வா phரமாதா³th³வா ஸkh’ேத³தாநி ச th³விஜா: ॥ 220.200।
2202011 ப⁴தாநி நிth³தா⁴நி phராயசிthதmh ததசேரth ।
2202012 ப²லலத³தி⁴ர-தkhரேகா³thரயாவைக: ॥ 220.201।
2202021 ேபா⁴jhயாnhநேபா⁴jhயஸmh⁴khேத phரthேயகmh தி³நஸphதகmh ।
2202022 ஏவmh நிth³தா⁴சரேண kh’ேத ஸkh’த³பி th³விைஜ: ॥ 220.202।
2202031 ஶுth³தி⁴mh ேநயmh ஶரmh  விShiΝப⁴khைதrhவிேஶஷத: ।
2202032 நிth³த⁴mh வrhஜேயth³th³ரvhயmh யேதா²khதmh ச th³விேஜாthதமா: ॥ 220.203।
2202041ஸமா’thய தத: ராth³த⁴mh கrhதvhயmh நிஜஶkhதித: ।
2202042 ஏவmh விதா⁴நத: ராth³த⁴mh kh’thவா shவவிப⁴ேவாசிதmh ।
2202043ஆph³ரமshதmhப³பrhயnhதmh ஜக³thphதி மாநவ: ॥ 220.204।
2202050iµநய ஊ:
2202051 பிதா வதி யshயாத² mh’ெதௗ th³ெவௗ பிதெரௗ பி: ।
2202052 கத²mh ராth³த⁴mh  கrhதvhயேமதth³விshதரேஶா வத³ ॥ 220.205।
2202060 vhயாஸ உவாச
2202061 யshைம த³th³யாthபிதா ராth³த⁴mh தshைம த³th³யாthஸுத:shவயmh ।
2202062 ஏவmh ந யேத த⁴rhேமா ெலௗகிேகா ைவதி³கshததா² ॥ 220.206।
2202070iµநய ஊ:
2202071 mh’த: பிதா வதி ச யshய ph³ரமnhபிதாமஹ: ।
2202072ஸ ராth³த⁴mh கத²mh rhயாேத³தththவmh வkhமrhஹ ॥ 220.207।
2202080 vhயாஸ உவாச
2202081 பி: பிNhட³mh phரத³th³யாchச ேபா⁴ஜேயchச பிதாமஹmh ।
2202082 phரபிதாமஹshய பிNhட³mh ைவ யயmh ஶாshthேரஷு நிrhணய: ॥ 220.208।
2202091 mh’ேதஷு பிNhட³mh தா³தvhயmh வnhதmh சாபி ேபா⁴ஜேயth ।
2202092ஸபிNh³கரணmh நாshதி ந ச பாrhவணShயேத ॥ 220.209।
2202101ஆசாரமாசேரth³யsh பிth’ேமதா⁴தmh நர: ।
2202102ஆஷா த⁴நthைரச வrhத⁴thயாஶு ந ஸmhஶய: ॥ 220.210।
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2202111 பிth’ேமதா⁴th◌⁴யாயமmh ராth³த⁴காேலஷு ய: பேட²th ।
2202112 தத³nhநமshய பிதேரா ऽநnhதி ச thக³mh th³விஜா: ॥ 220.211।
2202121 ஏவmh மேயாkhத: பிth’ேமத⁴கlhப: ।
2202122 பாபாபஹ: Nhயவிவrhத⁴நச ।
2202123 ேராதvhய ஏஷ phரயைதrhநைரச ।
2202124 ராth³ேத⁴ஷு ைசவாphயiνகீrhதேயத ॥ 220.212।
2210010 vhயாஸ உவாச
2210011 ஏவmh ஸmhயkh³kh³’ஹshேத²ந ேத³வதா: பிதரshததா² ।
2210012ஸmhjhயா ஹvhயகvhயாph◌⁴யாமnhேநநாதிதி²பா³nhத⁴வா: ॥ 221.1।
2210021 ⁴தாநி ph◌⁴’thயா:ஸகலா: பஶுபபிபீகா: ।
2210022 பி⁴ேவா யாசமாநாச ேய சாnhேய பாnhத²கா kh³’ேஹ ॥ 221.2।
2210031ஸதா³சாரரதா விphரா:ஸா⁴நா kh³’ஹேமதி⁴நா ।
2210032 பாபmh ⁴ŋhkhேத ஸiµlhலŋhkh◌⁴ய நிthயைநthதிகீ: khயா: ॥ 221.3।
2210040iµநய ஊ:
2210041 கதி²தmh ப⁴வதா விphர நிthயைநthதிகmh ச யth ।
2210042 நிthயmh ைநthதிகmh காmhயmh thவித⁴mh கrhம ெபௗஷmh ॥ 221.4।
2210051ஸதா³சாரmh iµேந ேராchசா²ேமா வத³தshதவ ।
2210052 யmh rhவnhஸுக²மாphேநாதி பரthேரஹ ச மாநவ: ॥ 221.5।
2210060 vhயாஸ உவாச
2210061 kh³’ஹshேத²ந ஸதா³ காrhயமாசாரபரணmh ।
2210062 ந யாசாரவிநshய ப⁴th³ரமthர பரthர வா ॥ 221.6।
2210071 யjhஞதா³நதபாmhஹ ஷshய ந ⁴தேய ।
2210072 ப⁴வnhதி ய:ஸதா³சாரmh ஸiµlhலŋhkh◌⁴ய phரவrhதேத ॥ 221.7।
2210081 ³ராசாேரா  ேஷா ேநஹாrhவிnhத³ேத மஹth ।
2210082 காrhேயா த⁴rhம:ஸதா³சார ஆசாரshையவ லணmh ॥ 221.8।
2210091 தshய shவபmh வயா ஸதா³சாரshய ேபா⁴ th³விஜா: ।
2210092ஆthமைநகமநா ⁴thவா தைத²வ பபாலேயth ॥ 221.9।
2210101 thவrhக³ஸாத⁴ேந யthந: கrhதvhேயா kh³’ஹேமதி⁴நா ।
2210102 தthஸmhth³ெதௗ⁴ kh³’ஹshத²shய th³தி⁴ரthர பரthர ச ॥ 221.10।
2210111 பாேத³நாphயshய பாரthrhயmh rhயாchch²ேரய:shவமாthமவாnh ।
2210112அrhேத⁴ந சாthமப⁴ரணmh நிthயைநthதிகாநி ச ॥ 221.11।
2210121 பாேத³ைநவ ததா²phயshய ல⁴தmh விவrhத⁴ேயth ।
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2210122 ஏவமாசரேதா விphரா அrhத:²ஸாப²lhயmh’chச²தி ॥ 221.12।
2210131 தth³வthபாபநிேஷதா⁴rhத²mh த⁴rhம: காrhேயா விபசிதா ।
2210132 பரthராrhத²shதைத²வாnhய: காrhேயா ऽthைரவ ப²லphரத:³ ॥ 221.13।
2210141 phரthயவாயப⁴யாthகாமshததா²nhயசாவிேராத⁴வாnh ।
2210142 th³விதா⁴ காேமா ऽபி ரசிதshthவrhகா³யாவிேராத⁴kh’th ॥ 221.14।
2210151 பரshபராiνப³nhதா⁴mhச ஸrhவாேநதாnhவிசிnhதேயth ।
2210152 விபதாiνப³nhதா⁴mhச ³th◌⁴யth◌⁴வmh தாnhth³விேஜாthதமா: ॥ 221.15।
2210161 த⁴rhேமா த⁴rhமாiνப³nhதா⁴rhேதா² த⁴rhேமா நாthமாrhத²பீட³க: ।
2210162 உபா⁴ph◌⁴யாmh ச th³விதா⁴ காமmh ேதந ெதௗ ச th³விதா⁴ ந: ॥ 221.16।
2210171 ph³ராேம iµஹூrhேத ³th◌⁴ேயத த⁴rhமாrhதா²வiνசிnhதேயth ।
2210172ஸiµthதா²ய ததா²சmhய phரshநாேதா நியத: ஶுசி: ॥ 221.17।
2210181 rhவாmh ஸnhth◌⁴யாmh ஸநthராmh பசிமாmh ஸதி³வாகராmh ।
2210182 உபாத யதா²nhயாயmh ைநநாmh ஜயாத³நாபதி³ ॥ 221.18।
2210191அஸthphரலாபமnh’தmh வாkhபாShயmh ச வrhஜேயth ।
2210192அஸchசா²shthரமஸth³வாத³மஸthேஸவாmh ச ைவ th³விஜா: ॥ 221.19।
2210201ஸாயmhphராதshததா² ேஹாமmh rhவீத நியதாthமவாnh ।
2210202 ேநாத³யாshதமேந ைசவiµதீ³ேத விவshவத: ॥ 221.20।
2210211 ேகஶphரஸாத⁴நாத³rhஶ-த³nhததா⁴வநமஜநmh ।
2210212 rhவாண ஏவ காrhயாணி ேத³வதாநாmh ச தrhபணmh ॥ 221.21।
2210221 kh³ராமாவஸத²தீrhதா²நாmh ேthராmh ைசவ வrhthமநி ।
2210222 ந விNhthரமiνShேட²யmh ந ச kh’Shேட ந ேகா³vhரேஜ ॥ 221.22।
2210231 நkh³நாmh பரshthயmh ேநேnhந பேயதா³thமந: ஶkh’th ।
2210232 உத³khயாத³rhஶநshபrhஶேமவmh ஸmhபா⁴ஷணmh ததா² ॥ 221.23।
2210241 நாphஸு thரmh ஷmh வா ைம²நmh வா ஸமாசேரth ।
2210242 நாதி⁴திShேட²chச²kh’nhthேர ேகஶப⁴shமஸபாகா: ॥ 221.24।
2210251 ஷாŋhகா³ரவிஶீrhநி ரjhஜுவshthராதி³காநி ச ।
2210252 நாதி⁴திShேட²thததா² phராjhஞ: பதி² வshthராணி வா ⁴வி ॥ 221.25।
2210261 பிth’ேத³வமiνShயாmh ⁴தாநாmh ச ததா²rhசநmh ।
2210262 kh’thவா விப⁴வத: பசாth³kh³’ஹshேதா² ேபா⁴khமrhஹதி ॥ 221.26।
2210271 phராŋhiµேகா²த³ŋhiµேகா² வாபி shவாசாnhேதா வாkh³யத: ஶுசி: ।
2210272 ⁴த சாnhநmh தchசிthேதா யnhதrhஜாiν:ஸதா³ நர: ॥ 221.27।
2210281 உபகா⁴தmh’ேத ேதா³ஷாnhநாnhநshேயாதீ³ரேயth³³த: ◌⁴ ।
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2210282 phரthயலவணmh வrhjhயமnhநiµchசி²Shடேமவ ச ॥ 221.28।
2210291 ந க³chச²nhந ச திShட²nhைவ விNhthேராthஸrhக³மாthமவாnh ।
2210292rhவீத ைசவiµchசி²Shடmh ந கிசித³பி ப⁴ேயth ॥ 221.29।
2210301 உchசி²Shேடா நாலேபthகிசிthshவாth◌⁴யாயmh ச விவrhஜேயth ।
2210302 ந பேயchச ரவிmh ேசnh³mh நthராணி ச காமத: ॥ 221.30।
2210311 பி⁴nhநாஸநmh ச ஶyhயாmh ச பா⁴ஜநmh ச விவrhஜேயth ।
2210312³மாஸநmh ேத³யமph◌⁴thதா²நாதி³ஸthkh’தmh ॥ 221.31।
2210321அiνலmh ததா²லாபமபி⁴rhவீத ³th³தி⁴மாnh ।
2210322 தthராiνக³மநmh rhயாthphரதிலmh ந ஸசேரth ॥ 221.32।
2210331ைநகவshthரச ⁴த ந rhயாth³ேத³வதாrhசநmh ।
2210332 நாவாஹேயth³th³விஜாநkh³ெநௗ ேஹாமmh rhவீத ³th³தி⁴மாnh ॥ 221.33।
2210341 ந shநாயீத நேரா நkh³ேநா ந ஶயீத கதா³சந ।
2210342 ந பாணிph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாmh  கNh³ேயத ஶிரshததா² ॥ 221.34।
2210351 ந சாபீ⁴ணmh ஶிர:shநாநmh காrhயmh நிShகாரணmh ³ைத: ◌⁴ ।
2210352 ஶிர:shநாதச ைதேலந நாŋhக³mh கிசி³பshph’ேஶth ॥ 221.35।
2210361அநth◌⁴யாேயஷு ஸrhேவஷு shவாth◌⁴யாயmh ச விவrhஜேயth ।
2210362 ph³ராமநலேகா³ஸூrhயாnhநாவமnhேயthகதா³சந ॥ 221.36।
2210371 உத³ŋhiµேகா² தி³வா ராthராthஸrhக³mh த³iµக:² ।
2210372ஆபா³தா⁴ஸு யதா²காமmh rhயாnhthரஷேயா: ॥ 221.37।
2210381 ³Shkh’தmh ந ³ேராrhph³யாthkhth³த⁴mh ைசநmh phரஸாத³ேயth ।
2210382 பவாத³mh ந ஶ ◌்’iΝயாத³nhேயஷாமபி rhவதாmh ॥ 221.38।
2210391 பnhதா² ேத³ேயா ph³ராமநாmh ராjhேஞா :³கா²ரshய ச ।
2210392 விth³யாதி⁴கshய க³rhபி⁴Nhயா ேராகா³rhதshய மயத: ॥ 221.39।
2210401காnhத⁴ப³தி⁴ராmh ச மthதshேயாnhமthதகshய ச ।
2210402 ேத³வாலயmh ைசth³யதmh தைத²வ ச சShபத²mh ॥ 221.40।
2210411 விth³யாதி⁴கmh ³mh ைசவ ³த: ◌⁴ rhயாthphரத³ணmh ।
2210412 உபாநth³வshthரமாlhயாதி³ th◌⁴’தமnhையrhந தா⁴ரேயth ॥ 221.41।
2210421 சrhத³யாmh ததா²Shடmhயாmh பசத³யாmh ச பrhவஸு ।
2210422ைதலாph◌⁴யŋhக³mh ததா² ேபா⁴க³mh ேயாதச விவrhஜேயth ॥ 221.42।
2210431 ேநாthphதபா³ஹுஜŋhக⁴ச phராjhஞshதிShேட²thகதா³சந ।
2210432 ந சாபி விேபthபாெதௗ³ பாத³mh பாேத³ந நாkhரேமth ॥ 221.43।
2210441 mhசlhயா: kh’தகாrhயshய பா³லshய பதிதshய ச ।
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2210442 மrhமாபி⁴கா⁴தமாkhேராஶmh ைபஶுnhயmh ச விவrhஜேயth ॥ 221.44।
2210451 த³mhபா⁴பி⁴மாநmh ைதNhயmh ச ந rhவீத விசண: ।
2210452rhேகா²nhமthதvhயஸநிேநா விபாநபி வா ததா² ॥ 221.45।
2210461 nhநாŋhகா³mhசாத⁴நாmhைசவ ேநாபஹாேஸந ³ஷேயth ।
2210462 பரshய த³Nhட³mh ேநாth³யchேச²chசி²ாrhத²mh ஶிShயthரேயா: ॥ 221.46।
2210471 தth³வnhேநாபவிேஶthphராjhஞ: பாேத³நாkh’Shய சாஸநmh ।
2210472ஸmhயாவmh kh’ஶரmh மாmhஸmh நாthமாrhத²iµபஸாத⁴ேயth ॥ 221.47।
2210481ஸாயmh phராதச ேபா⁴khதvhயmh kh’thவா சாதிதி²ஜநmh ।
2210482 phராŋhiµேகா²த³ŋhiµேகா² வாபி வாkh³யேதா த³nhததா⁴வநmh ॥ 221.48।
2210491rhவீத ஸததmh விphரா வrhஜேயth³வrhjhயவீத⁴mh ।
2210492 ேநாத³ரா:shவேபjhஜா ந ச phரthயரா நர: ॥ 221.49।
2210501 ஶிரshthவாக³shthயாமாதா⁴ய ஶயீதாத² ரnhத³mh ।
2210502 ந  க³nhத⁴வதீShவphஸு ஶயீத ந தேதா²ஷ ॥ 221.50।
2210511 உபராேக³ பரmh shநாநmh’ேத தி³நiµதா³’தmh ।
2210512அபmh’jhயாnhந வshthராnhைதrhகா³thராNhயmhப³ரபாணிபி: ◌⁴ ॥ 221.51।
2210521 ந சாவ⁴நேயthேகஶாnhவாஸ ந ச நிrh⁴ேநth ।
2210522அiνேலபநமாத³th³யாnhநாshநாத: கrhசிth³³த: ◌⁴ ॥ 221.52।
2210531 ந சாபி ரkhதவாஸா:shயாchசிthராதத⁴ேரா ऽபி வா ।
2210532 ந ச rhயாth³விபrhயாஸmh வாஸேஸாrhநாபி ⁴ஷேயா: ॥ 221.53।
2210541 வrhjhயmh ச வித³ஶmh வshthரமthயnhேதாபஹதmh ச யth ।
2210542 கீடேகஶாவபnhநmh ச ததா² வபி⁴ரேவதmh ॥ 221.54।
2210551அவட⁴mh ஶுநா ைசவ ஸாேராth³த⁴ரண³தmh ।
2210552 ph’Shட²மாmhஸmh vh’தா²மாmhஸmh வrhjhயமாmhஸmh ச வrhஜேயth॥ 221.55।
2210561 ந ப⁴ேயchச ஸததmh phரthயmh லவணmh நர: ।
2210562 வrhjhயmh சிேராதmh விphரா: ஶுShகmh பrhதmh ச யth ॥ 221.56।
2210571 பிShடஶாேகுபயஸாmh விகாரா th³விஜஸthதமா: ।
2210572 ததா² மாmhஸவிகாராச ைநவ வrhjhயாசிேராதா: ॥ 221.57।
2210581 உத³யாshதமேந பா⁴ேநா: ஶயநmh ச விவrhஜேயth ।
2210582 நாshநாேதா ைநவ ஸmhவிShேடா ந ைசவாnhயமநா நர: ॥ 221.58।
2210591 ந ைசவ ஶயேந ேநாrhvhயாiµபவிShேடா ந ஶph³த³kh’th ।
2210592 phேரShயாமphரதா³யாத² ந ⁴த கதா³சந ॥ 221.59।
2210601 ⁴த ஷ:shநாத:ஸாயmhphராதrhயதா²விதி⁴ ।
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2210602 பரதா³ரா ந க³nhதvhயா: ேஷண விபசிதா ॥ 221.60।
2210611இShடாrhதாஷாmh ஹnhth பரதா³ரக³திrhnh’mh ।
2210612 நth³’ஶமநாShயmh ேலாேக கிசந விth³யேத ॥ 221.61।
2210621 யாth³’ஶmh ஷshேயஹ பரதா³ராபி⁴மrhஶநmh ।
2210622 ேத³வாkh³நிபிth’காrhயாணி ததா²³rhவபி⁴வாத³நmh ॥ 221.62।
2210631rhவீத ஸmhயகா³சmhய தth³வத³nhந⁴khயாmh ।
2210632அேப²நஶph³த³க³nhதா⁴பி⁴ரth³பி⁴ரchசா²பி⁴ராத³ராth ॥ 221.63।
2210641ஆசாேமchைசவ தth³வchச phராŋhiµேகா²த³ŋhiµேகா² ऽபி வா ।
2210642அnhதrhஜலாதா³வஸதா²th³வlhகாnhகாshத²லாth ॥ 221.64।
2210651 kh’தெஶௗசாவஶிShடாச வrhஜேயthபச ைவ mh’த:³ ।
2210652 phராlhய ஹshெதௗ பாெதௗ³ ச ஸமph◌⁴ய ஸமாத: ॥ 221.65।
2210661அnhதrhஜாiνshததா²சாேமththசrhவாபி ைவ நர: ।
2210662 பmh’jhய th³விராவrhthய கா²நி rhதா⁴நேமவ ச ॥ 221.66।
2210671ஸmhயகா³சmhய ேதாேயந khயாmh rhவீத ைவ ஶுசி: ।
2210672ுேத ऽவேட⁴ வாேத ச ததா² நிSh²வநாதி³ஷு ॥ 221.67।
2210681rhயாதா³சமநmh shபrhேஶ வாshph’Shடshயாrhகத³rhஶநmh ।
2210682rhவீதாலmhப⁴நmh சாபி த³ணரவணshய ச ॥ 221.68।
2210691 யதா²விப⁴வேதா ேயதthrhவாபா⁴ேவ தத: பரmh ।
2210692 ந விth³யமாேந rhேவாkhத உthதரphராphதிShயேத ॥ 221.69।
2210701 ந rhயாth³த³nhதஸŋhக⁴rhஷmh நாthமேநா ேத³ஹதாட³நmh ।
2210702shவாேப ऽth◌⁴வநி ததா² ⁴ஜnhshவாth◌⁴யாயmh ச விவrhஜேயth ॥ 221.70।
2210711ஸnhth◌⁴யாயாmh ைம²நmh சாபி ததா² phரshதா²நேமவ ச ।
2210712 ததா²பராேண rhவீத ரth³த⁴யா பிth’தrhபணmh ॥ 221.71।
2210721 ஶிர:shநாநmh ச rhவீத ைத³வmh பிthrhயமதா²பி ச ।
2210722 phராŋhiµேகா²த³ŋhiµேகா² வாபி மகrhம ச காரேயth ॥ 221.72।
2210731 vhயŋhகி³நீmh வrhஜேயthகnhயாmh லஜாmh வாphயேராகி³ணீmh ।
2210732 உth³வேஹthபிth’மாthேராச ஸphதmh பசmh ததா² ॥ 221.73।
2210741 ரேth³தா³ராmhshthயேஜதீ³rhShயாmh ததா²நி shவphநைம²ேந ।
2210742 பேராபதாபகmh கrhம ஜnhபீடா³mh ச ஸrhவதா³ ॥ 221.74।
2210751 உத³khயா ஸrhவவrhநாmh வrhjhயா ராthசShடயmh ।
2210752shthஜnhமபஹாராrhத²mh பசmh சாபி வrhஜேயth ॥ 221.75।
2210761 தத:ஷShTh²யாmh vhரேஜth³ராthrhயாmh jhேயShட²kh³மாஸு ராthஷு ।
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2210762 kh³மாஸு thரா ஜாயnhேத shthேயா ऽkh³மாஸு ராthஷு ॥ 221.76।
2210771 வித⁴rhே ைவ பrhவாெதௗ³ஸnhth◌⁴யாகாேலஷு ஷNhட⁴கா: ।
2210772ுரகrhமணி khதாmh ைவ வrhஜயீத விசண: ॥ 221.77।
2210781 ph³வதாமவிநீதாநாmh ந ேராதvhயmh கதா³சந ।
2210782 ந ேசாthkh’Shடாஸநmh ேத³யமiνthkh’Shடshய சாத³ராth ॥ 221.78।
2210791ுரகrhமணி சாnhேத ச shthஸmhேபா⁴ேக³ ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2210792shநாயீத ைசலவாnhphராjhஞ: கட⁴iµேபthய ச ॥ 221.79।
2210801 ேத³வேவத³th³விஜாதீநாmh ஸா⁴ஸthயமஹாthமநாmh ।
2210802³ேரா: பதிvhரதாநாmh ச ph³ரமயjhஞதபshவிநாmh ॥ 221.80।
2210811 பவாத³mh ந rhவீத பஹாஸmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2210812 த⁴வளாmhப³ரஸmhவீத:தShபவி⁴த: ॥ 221.81।
2210821ஸதா³ மாŋhக³lhயேவஷ:shயாnhந வாமாŋhக³lhயவாnhப⁴ேவth ।
2210822 ேநாth³த⁴ேதாnhமthதைட⁴ச நாவிநீைதச பNh³த: ॥ 221.82।
2210831 க³chேச²nhைமthமஶீேலந ந வேயாஜாதி³ைத: ।
2210832 ந சாதிvhயயஶீலச ைஷrhைநவ ைவபி: ◌⁴ ॥ 221.83।
2210841 காrhயாைமrhநிnhதி³ைதrhந ந ைசவ விடஸŋhகி³பி: ◌⁴ ।
2210842 நிshைவrhந வாைத³கபைரrhநைரசாnhையshததா²த⁴ைம: ॥ 221.84।
2210851ஸு’th³தீ³த⁴பால-shநாதகவஶுைர:ஸஹ ।
2210852 உthதிShேட²th³விப⁴வாchைசநாநrhசேயth³kh³’ஹமாக³தாnh ॥ 221.85।
2210861 யதா²விப⁴வேதா விphரா: phரதிஸmhவthஸேராதாnh ।
2210862ஸmhயkh³kh³’ேஹ ऽrhசநmh kh’thவா யதா²shதா²நமiνkhரமாth ॥ 221.86।
2210871ஸmhஜேயthததா² வெநௗ phரத³th³யாchசாஹுதீ: khரமாth ।
2210872 phரத²மாmh ph³ரமேண த³th³யாthphரஜாநாmh பதேய தத: ॥ 221.87।
2210881 th’தீயாmh ைசவ kh³’ேயph◌⁴ய: கயபாய ததா²பராmh ।
2210882 தேதா ऽiνமதேய த³th³யாth³த³th³யாth³ப³ஹுப³mh தத: ॥ 221.88।
2210891 rhவmh kh²யாதா மயா யா  நிthயkhரமவிெதௗ⁴ khயா ।
2210892ைவவேத³வmh தத:rhயாth³வத³த ஶ ◌்’iΝத th³விஜா: ॥ 221.89।
2210901 யதா²shதா²நவிபா⁴க³mh  ேத³வாiνth³தி³ய ைவ ph’த²kh ।
2210902 பrhஜnhயாேபாத⁴thmh த³th³யாth மணிேக thரயmh ॥ 221.90।
2210911 வாயேவ ச phரதிதி³ஶmh தி³kh³ph◌⁴ய: phராchயாதி³ஷு khரமாth ।
2210912 ph³ரமேண சாnhதாய ஸூrhயாய ச யதா²khரமாth ॥ 221.91।
2210921 விேவph◌⁴யைசவ ேத³ேவph◌⁴ேயா விவ⁴ேதph◌⁴ய ஏவ ச ।
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2210922 உஷேஸ ⁴தபதேய த³th³யாth³ேவாthதரத: ஶுசி: ॥ 221.92।
2210931shவதா⁴ ச நம இthkhthவா பிth’ph◌⁴யைசவ த³ேண ।
2210932 kh’thவாபஸvhயmh வாயvhயாmh யைமதthைததி ஸmhவத³nh ॥ 221.93।
2210941அnhநாவேஶஷரmh ைவ ேதாயmh த³th³யாth³யதா²விதி⁴ ।
2210942 ேத³வாநாmh ச தத:rhயாth³ph³ராமநாmh நமshkhயாmh ॥ 221.94।
2210951அŋh³Shேடா²thதரேதா ேரகா² பாேணrhயா த³ணshய ச ।
2210952 ஏதth³ph³ராமதி kh²யாதmh தீrhத²மாசமநாய ைவ ॥ 221.95।
2210961 தrhஜnhயŋh³Shட²ேயாரnhத: பிthrhயmh தீrhத²iµதா³’தmh ।
2210962 பிth’mh ேதந ேதாயாநி த³th³யாnhநாnhதீ³iµகா²th³’ேத ॥ 221.96।
2210971அŋh³lhயkh³ேர ததா²ைத³வmh ேதந தி³vhயkhயாவிதி: ◌⁴ ।
2210972 தீrhத²mh கநிSh²காேல காயmh தthர phரஜாபேத: ॥ 221.97।
2210981 ஏவேமபி: ◌⁴ ஸதா³ தீrhைத²rhவிதா⁴நmh பிth’பி: ◌⁴ ஸஹ ।
2210982ஸதா³ காrhயாணி rhவீத நாnhயதீrhத:² கதா³சந ॥ 221.98।
2210991 ph³ராேமசமநmh ஶshதmh ைபthrhயmh பிthrhேயண ஸrhவதா³ ।
2210992 ேத³வதீrhேத²ந ேத³வாநாmh phராஜாபthயmh ேதந ச ॥ 221.99।
2211001 நாnhதீ³iµகா²நாmh rhவீத phராjhஞ: பிNhேடா³த³கkhயாmh ।
2211002 phராஜாபthேயந தீrhேத²ந யchச கிசிthphரஜாபேத: ॥ 221.100।
2211011 க³பjhஜலமkh³நிmh ச பி³ph◌⁴’யாnhந விசண: ।
2211012³ேத³வபிth’nhவிphராnhந ச பாெதௗ³ phரஸாரேயth ॥ 221.101।
2211021 நாசத த⁴யnhதீmh கா³mh ஜலmh நாஜநா பிேப³th ।
2211022 ெஶௗசகாேலஷு ஸrhேவஷு ³Shவlhேபஷு வா ந: ।
2211023 ந விலmhேப³த ேமதா⁴வீ ந iµேக²நாநலmh த⁴ேமth ॥ 221.102।
2211031 தthர விphரா ந வshதvhயmh யthர நாshதி சShடயmh ।
2211032 ’ணphரதா³தா ைவth³யச ேராthய:ஸஜலா நதீ³ ॥ 221.103।
2211041தph◌⁴’thேயா nh’ேபா யthர ப³லவாnhத⁴rhமதthபர: ।
2211042 தthர நிthயmh வேஸthphராjhஞ:த:nh’பெதௗ ஸுக²mh ॥ 221.104।
2211051 ெபௗரா:ஸுஸmhஹதா யthர ஸததmh nhயாயவrhதிந: ।
2211052 ஶாnhதாமthஸே ேலாகாshதthர வாஸ:ஸுேகா²த³ய: ॥ 221.105।
2211061 யshnhkh’வலா ராShThேர phராயேஶா நாதிமாநிந: ।
2211062 யthெரௗஷதா⁴nhயேஶஷாணி வேஸthதthர விசண: ॥ 221.106।
2211071 தthர விphரா ந வshதvhயmh யthைரதththதயmh ஸதா³ ।
2211072கீ³ஷு: rhவைவரச ஜநச ஸதேதாthஸவ: ॥ 221.107।
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2211081 வேஸnhநிthயmh ஸுஶீேலஷு ஸஹசாஷு பNh³த: ।
2211082 யthராphரth◌⁴’Shேயா nh’பதிrhயthர ஸshயphரதா³ ம ॥ 221.108।
2211091இthேயதthகதி²தmh விphரா மயா ேவா தகாmhயயா ।
2211092அத:பரmh phரவயா ப⁴யேபா⁴jhயவிதி⁴khயாmh ॥ 221.109।
2211101 ேபா⁴jhயமnhநmh பrhதmh shேநஹாkhதmh சிரஸmhph◌⁴’தmh ।
2211102அshேநஹா அபி ேகா³⁴ம-யவேகா³ரஸவிkhயா: ॥ 221.110।
2211111 ஶஶக: கchச²ேபா ேகா³தா⁴ வாவிnhமthshேயா ऽத² ஶlhயக: ।
2211112 ப⁴யாைசேத ததா² வrhjhெயௗ kh³ராமஶூகரkhெடௗ ॥ 221.111।
2211121 பிth’ேத³வாதி³ேஶஷmh ச ராth³ேத⁴ ph³ராமணகாmhயயா ।
2211122 phேராதmh ெசௗஷதா⁴rhத²mh ச கா²த³nhமாmhஸmh ந ³Shயதி ॥ 221.112।
2211131 ஶŋhகா²மshவrhணphயாmh ரjhஜூநாமத² வாஸஸாmh ।
2211132 ஶாகலப²லாநாmh ச ததா² வித³லசrhமmh ॥ 221.113।
2211141 மணிவshthரphரவாலாநாmh ததா²iµkhதாப²லshய ச ।
2211142 பாthராmh சமஸாநாmh ச அmh³நா ெஶௗசShயேத ॥ 221.114।
2211151 ததா²மகாநாmh ேதாேயந அமஸŋhக⁴rhஷேணந ச ।
2211152ஸshேநஹாநாmh ச பாthராmh ஶுth³தி⁴Shேணந வா ॥ 221.115।
2211161 ஶூrhபாமநாநாmh ச iµஶேலாக²லshய ச ।
2211162ஸmhஹதாநாmh ச வshthராmh phேராthஸசயshய ச ॥ 221.116।
2211171 வlhகலாநாமேஶஷாமmh³mh’chெசௗ²சShயேத ।
2211172ஆவிகாநாmh ஸமshதாநாmh ேகஶாநாmh ைசவShயேத ॥ 221.117।
2211181th³தா⁴rhத²காநாmh கlhேகந திலகlhேகந வா ந: ।
2211182 ேஶாத⁴நmh ைசவ ப⁴வதி உபகா⁴தவதாmh ஸதா³ ॥ 221.118।
2211191 ததா² காrhபாகாநாmh ச ஶுth³தி:◌⁴ shயாjhஜலப⁴shமநா ।
2211192 தா³த³nhதாshதி²ஶ ◌்’ŋhகா³mh தch²th³தி⁴Shயேத ॥ 221.119।
2211201 ந: பாேகந பா⁴Nhடா³நாmh பாrhதி²வாநாமேமth◌⁴யதா ।
2211202 ஶுth³த⁴mh ைப⁴யmh காஹshத: பNhயmh ேயாnhiµக²mh ததா² ॥
221.120।
2211211 ரth²யாக³மநவிjhஞாநmh தா³ஸவrhேக³ண ஸmhshkh’தmh ।
2211212 phராkhphரஶshதmh சிராதீதமேநகாnhததmh ல⁴ ॥ 221.121।
2211221அnhத: phர⁴தmh பா³லmh ச vh’th³தா⁴nhதரவிேசShதmh ।
2211222 கrhமாnhதாகா³ரஶாலாச shதநth³வயmh ஶுசி shthயா: ॥ 221.122।
2211231 ஶுசயச தைத²வாப:shரவnhthேயா க³nhத⁴வrhதா: ।
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2211232 ⁴rhவிஶுth◌⁴யேத காலாth³தா³ஹமாrhஜநேகா³ல: ॥ 221.123।
2211241 ேலபா³lhேலக²நாthேஸகாth³ேவம ஸmhமாrhஜநாதி³நா ।
2211242 ேகஶகீடாவபnhேந ச ேகா³kh◌⁴ராேத மகாnhவிேத ॥ 221.124।
2211251 mh’த³mh³ ப⁴shம சாphயnhேந phரேphதvhயmh விஶுth³த⁴ேய ।
2211252ஔ³mhப³ராமmhேலந வா thரஸேயா: ॥ 221.125।
2211261 ப⁴shமாmh³பி⁴ச காmhshயாநாmh ஶுth³தி: ◌⁴ phலாேவா th³ரவshய ச ।
2211262அேமth◌⁴யாkhதshய mh’thேதாையrhக³nhதா⁴பஹரேணந ச ॥ 221.126।
2211271அnhேயஷாmh ைசவ th³ரvhயாmh வrhணக³nhதா⁴mhச ஹாரேயth ।
2211272 ஶுசி மாmhஸmh  சாNhடா³ல-khரvhயாைத³rhவிநிபாதிதmh ॥ 221.127।
2211281 ரth²யாக³தmh ச ைதலாதி³ ஶுசி ேகா³th’phதித³mh பய: ।
2211282 ரேஜா ऽkh³நிரவேகா³சா²யா ரமய: பவேநா ம ॥ 221.128।
2211291 விphேஷா மகாth³யாச ³Shடஸŋhகா³த³ேதா³ண: ।
2211292அஜாவmh iµக²ேதா ேமth◌⁴யmh ந ேகா³rhவthஸshய சாநநmh ॥ 221.129।
2211301 மா: phரshரவேண ேமth◌⁴யmh ஶநி: ப²லபாதேந ।
2211302ஆஸநmh ஶயநmh யாநmh தெடௗ நth³யாshth’நி ச ॥ 221.130।
2211311 ேஸாமஸூrhயாmhஶுபவைந: ஶுth◌⁴யnhேத தாநி பNhயவth ।
2211312 ரth²யாபஸrhபேண shநாேந ுthபாநாநாmh ச கrhமஸு ॥ 221.131।
2211321ஆசாேமத யதா²nhயாயmh வாஸஸ: பதா⁴பேந ।
2211322shph’Shடாநாமத²ஸmhshபrhைஶrhth³விரth²யாகrhத³மாmhப⁴ ॥ 221.132।
2211331 பkhேவShடகசிதாநாmh ச ேமth◌⁴யதா வாஸmhரயாth ।
2211332 phர⁴ேதாபஹதாத³nhநாத³kh³ரiµth³th◌⁴’thய ஸnhthயேஜth ॥ 221.133।
2211341 ேஶஷshய phேராணmh rhயாதா³சmhயாth³பி⁴shததா² mh’தா³ ।
2211342 உபவாஸshthராthரmh  ³Shடப⁴khதாஶிேநா ப⁴ேவth ॥ 221.134।
2211351அjhஞாேந jhஞாநrhேவ  தth³ேதா³ேஷாபஶேம ந  ।
2211352 உத³khயாmh வாவலkh³நாmh ச ஸூதிகாnhthயாவஸாயிந: ॥ 221.135।
2211361shph’ShThவா shநாயீத ெஶௗசாrhத²mh தைத²வ mh’தஹாண: ।
2211362 நாரmh shph’ShThவாshதி² ஸshேநஹmh shநாthவா விphேரா விஶுth◌⁴யதி ॥
221.136।
2211371ஆசmhையவ  நி:shேநஹmh கா³மாலph◌⁴யாrhகய வா ।
2211372 ந லŋhக⁴ேயthதைத²வாத²Sh²வேநாth³வrhதநாநி ச ॥ 221.137।
2211381 kh³’ஹா³chசி²ShடவிNhthரmh பாதா³mhப⁴shதthேபth³ப³: ।
2211382 பசபிNhடா³நiνth³th◌⁴’thய ந shநாயாthபரவாணி ॥ 221.138।
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2211391shநாயீத ேத³வகா²ேதஷு க³ŋhகா³ரத³ஸthஸு ச ।
2211392 ேநாth³யாநாெதௗ³ விகாேலஷு phராjhஞshதிShேட²thகதா³சந ॥ 221.139।
2211401 நாலேபjhஜநவிth³விShடாnhவீரநாshததா²shthய: ।
2211402 ேத³வதாபிth’ஸchசா²shthர-யjhவிஸnhnhயாநிnhத³ைக: ॥ 221.140।
2211411 kh’thவா  shபrhஶநாலாபmh ஶுth◌⁴யthயrhகாவேலாகநாth ।
2211412அவேலாkhய தேதா²த³khயாmh ஸnhnhயshதmh பதிதmh ஶவmh ॥ 221.141।
2211421 வித⁴rhஸூதிகாஷNhட⁴-விவshthராnhthயாவஸாயிந: ।
2211422 mh’தநிrhயாதகாmhைசவ பரதா³ரரதாச ேய ॥ 221.142।
2211431 ஏதேத³வ  கrhதvhயmh phராjhைஞ: ேஶாத⁴நமாthமந: ।
2211432அேபா⁴jhயபி⁴ுபாக²Nhட³-மாrhஜாரக²ரkhடாnh ॥ 221.143।
2211441 பதிதாபவிth³த⁴சாNhடா³ல-mh’தாஹாராmhச த⁴rhமவிth ।
2211442ஸmhshph’ய ஶுth◌⁴யேத shநாநா³த³khயாkh³ராமஶூகெரௗ ॥ 221.144।
2211451 தth³வchச ஸூதிகாெஶௗச-³ெதௗ ஷாவபி ।
2211452 யshய சாiνதி³நmh ஹாநிrhkh³’ேஹ நிthயshய கrhமண: ॥ 221.145।
2211461 யச ph³ராமணஸnhthயkhத: கிlhபி³ஷாஶீ நராத⁴ம: ।
2211462 நிthயshய கrhமே ஹாநிmh ந rhவீத கதா³சந ॥ 221.146।
2211471 தshய thவகரணmh வேய ேகவலmh mh’தஜnhமஸு ।
2211472 த³ஶாஹmh ph³ராமணshதிShேட²th³தா³நேஹாமவிவrhத: ॥ 221.147।
2211481thேயா th³வாத³ஶாஹmh ச ைவேயா மாஸாrhத⁴ேமவ ச ।
2211482 ஶூth³ரச மாஸமாத நிஜகrhமவிவrhத: ॥ 221.148।
2211491 தத: பரmh நிஜmh கrhம rh:ஸrhேவ யேதா²சிதmh ।
2211492 phேரதாய ஸலmh ேத³யmh ப³rhக³thவா  ேகா³thரைக: ॥ 221.149।
2211501 phரத²ேம ऽநி சrhேத² ச ஸphதேம நவேம ததா² ।
2211502 தshயாshதி²ஸசய: காrhயசrhேத² ऽஹநி ேகா³thரைக: ॥ 221.150।
2211511ஊrhth◌⁴வmh ஸசயநாthேதஷாமŋhக³shபrhேஶா விதீ⁴யேத ।
2211512 ேகா³thரைகsh khயா:ஸrhவா: காrhயா:ஸசயநாthபரmh ॥ 221.151।
2211521shபrhஶ ஏவ ஸபிNhடா³நாmh mh’தாஹநி தேதா²ப⁴ேயா: ।
2211522அnhவrhத²chச²யா ஶshthர-ரjhஜுப³nhத⁴நவநிஷு ॥ 221.152।
2211531 விஷphரதாபாதி³mh’ேத phராயாநாஶகேயாரபி ।
2211532 பா³ேல ேத³ஶாnhதரshேத² ச ததா² phரvhரேத mh’ேத ॥ 221.153।
2211541ஸth³ய: ெஶௗசmh மiνShயாmh thrhயஹiµkhதமெஶௗசகmh ।
2211542ஸபிNhடா³நாmh ஸபிNhட³sh mh’ேத ऽnhயshnhmh’ேதா யதி³ ॥ 221.154।
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2211551 rhவெஶௗசmh ஸமாkh²யாதmh காrhயாshதthர தி³நkhயா: ।
2211552 ஏஷ ஏவ விதி⁴rhth³’Shேடா ஜnhமnhயபி  ஸூதேக ॥ 221.155।
2211561ஸபிNhடா³நாmh ஸபிNhேட³ஷு யதா²வthேஸாத³ேகஷு ச ।
2211562 thேர ஜாேத பி:shநாநmh ஸைசலshய விதீ⁴யேத ॥ 221.156।
2211571 தthராபி யதி³ வாnhயshnhநiνயாதshதத: பரmh ।
2211572 தthராபி ஶுth³தி⁴தி³தா rhவஜnhமவேதா தி³ைந: ॥ 221.157।
2211581 த³ஶth³வாத³ஶமாஸாrhத⁴-மாஸஸŋhkh²ையrhதி³ைநrhக³ைத: ।
2211582shவா:shவா: கrhமkhயா:rh:ஸrhேவ வrh யதா²விதி⁴ ॥ 221.158।
2211591 phேரதiµth³தி³ய கrhதvhயேமேகாth³தி³Shடமத: பரmh ।
2211592 தா³நாநி ைசவ ேத³யாநி ph³ராமேணph◌⁴ேயா மநீபி: ◌⁴ ॥ 221.159।
2211601 யth³யதி³Shடதமmh ேலாேக யchசாshய த³யிதmh kh³’ேஹ ।
2211602 தthதth³³ணவேத ேத³யmh தேத³வாயchச²தா ॥ 221.160।
2211611 rhணsh தி³வைஸ:shph’ShThவா ஸலmh வாஹநாைத: ◌⁴ ।
2211612 த³thதphேரேதாத³பிNhடா³ச ஸrhேவ வrh: kh’தkhயா: ॥ 221.161।
2211621rh:ஸமkh³ரா: ஶுசிந: பரthேரஹ ச ⁴தேய ।
2211622அth◌⁴ேயதvhயா thரயீ நிthயmh ப⁴விதvhயmh விபசிதா ॥ 221.162।
2211631 த⁴rhமேதா த⁴நமாஹாrhயmh யShடvhயmh சாபி யthநத: ।
2211632 ேயந phரபிேதா நாthமா ஜு³phஸாேமதி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 221.163।
2211641 தthகrhதvhயமஶŋhேகந யnhந ேகா³phயmh மஹாஜைந: ।
2211642 ஏவமாசரேதா விphரா: ஷshய kh³’ேஹ ஸத: ॥ 221.164।
2211651 த⁴rhமாrhத²காமmh ஸmhphராphய பரthேரஹ ச ேஶாப⁴நmh ।
2211652இத³mh ரஹshயமாShயmh த⁴nhயmh ³th³தி⁴விவrhத⁴நmh ॥ 221.165।
2211661ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ShThயாேராkh³யத³mh ஶிவmh ।
2211662 யஶ:கீrhதிphரத³mh nh’mh ேதேஜாப³லவிவrhத⁴நmh ॥ 221.166।
2211671அiνShேட²யmh ஸதா³ mhபி: ◌⁴ shவrhக³ஸாத⁴நiµthதமmh ।
2211672 ph³ராமண: thையrhைவைய: ஶூth³ைரச iµநிஸthதமா: ॥
221.167।
2211681 jhஞாதvhயmh ஸுphரயthேநந ஸmhயேரேயாபி⁴காŋhபி: ◌⁴ ।
2211682 jhஞாthைவவ ய:ஸதா³ காலமiνShடா²நmh கேராதி ைவ ॥ 221.168।
2211691ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத:shவrhக³ேலாேக மயேத ।
2211692ஸாராthஸாரதரmh ேசத³மாkh²யாதmh th³விஜஸthதமா: ॥ 221.169।
2211701 திshmh’thதி³தmh த⁴rhமmh ந ேத³யmh யshய கshயசிth ।
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2211702 ந நாshதிகாய தா³தvhயmh ந ³Shடமதேய th³விஜா: ।
2211703 ந தா³mhபி⁴காய rhகா²ய ந தrhகphரலாபிேந ॥ 221.170।
2220010iµநய ஊ:
2220011 ேராchசா²மேஹ ph³ரமnhவrhணத⁴rhமாnhவிேஶஷத: ।
2220012 சராரமத⁴rhமாmhச th³விஜவrhய ph³ரவீ தாnh ॥ 222.1।
2220020 vhயாஸ உவாச
2220021 ph³ராமணthயவிஶாmh ஶூth³ராmh ச யதா²khரமmh ।
2220022 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸmhயதா ⁴thவா வrhணத⁴rhமாnhமேயாதி³தாnh ॥ 222.2।
2220031 தா³நத³யாதேபாேத³வ-யjhஞshவாth◌⁴யாயதthபர: ।
2220032 நிthேயாத³கீ ப⁴ேவth³விphர:rhயாchசாkh³நிபkh³ரஹmh ॥ 222.3।
2220041 vh’ththயrhத²mh யாஜேயththவnhயாnhth³விஜாநth◌⁴யாபேயthததா² ।
2220042rhயாthphரதிkh³ரஹாதா³நmh யjhஞாrhத²mh jhஞாநேதா th³விஜா: ॥ 222.4।
2220051ஸrhவேலாகதmh rhயாnhநாதmh கshயசிth³th³விஜா: ।
2220052ைமth ஸமshதஸththேவஷு ph³ராமணshேயாthதமmh த⁴நmh ॥ 222.5।
2220061 க³வி ரthேந ச பாரkhேய ஸம³th³தி⁴rhப⁴ேவth³th³விஜா: ।
2220062 ’தாவபி⁴க³ம: பthnhயாmh ஶshயேத வாshய ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 222.6।
2220071 தா³நாநி த³th³யாதி³chசா²ேதா th³விேஜph◌⁴ய:thேயா ऽபி  ।
2220072 யேஜchச விவிைத⁴rhயjhைஞரதீ⁴யீத ச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 222.7।
2220081 ஶshthராேவா மரா phரவரா தshய விகா ।
2220082 தshயாபி phரத²ேம கlhேப ph’தி²வீபபாலநmh ॥ 222.8।
2220091 த⁴thபாலேநைநவ kh’தkh’thயா நராதி⁴பா: ।
2220092 ப⁴வnhதி nh’பேத ரா யேதா யjhஞாதி³கrhமmh ॥ 222.9।
2220101 ³Shடாநாmh ஶாஸநாth³ராஜா ஶிShடாநாmh பபாலநாth ।
2220102 phராphேநாthயபி⁴மதாmhlhேலாகாnhவrhணஸmhshதா²பேகா nh’ப: ॥ 222.10।
2220111 பாஶுபாlhயmh வணிjhயாmh ச kh’mh ச iµநிஸthதமா: ।
2220112ைவயாய விகாmh ph³ரமா த³ெதௗ³ ேலாகபிதாமஹ: ॥ 222.11।
2220121 தshயாphயth◌⁴யயநmh யjhேஞா தா³நmh த⁴rhமச ஶshயேத ।
2220122 நிthயைநthதிகாதீ³நாமiνShடா²நmh ச கrhமmh ॥ 222.12।
2220131 th³விஜாதிஸmhரயmh கrhம தத³rhத²mh ேதந ேபாஷணmh ।
2220132 khரயவிkhரயைஜrhவாபி த⁴ைந: காப⁴ைவsh வா ॥ 222.13।
2220141 தா³நmh த³th³யாchச ஶூth³ேரா ऽபி பாகயjhைஞrhயேஜத ச ।
2220142 பிthrhயாதி³கmh ச ைவ ஸrhவmh ஶூth³ர:rhவீத ேதந ைவ ॥ 222.14।
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2220151 ph◌⁴’thயாதி³ப⁴ரrhதா²ய ஸrhேவஷாmh ச பkh³ரஹா: ।
2220152 ’காலாபி⁴க³மநmh shவதா³ேரஷு th³விேஜாthதமா: ॥ 222.15।
2220161 த³யா ஸமshத⁴ேதஷு திதிா நாபி⁴மாநிதா ।
2220162ஸthயmh ெஶௗசமநாயாேஸா மŋhக³ளmh phயவாதி³தா ॥ 222.16।
2220171ைமth ைசவாshph’ஹா தth³வத³காrhபNhயmh th³விேஜாthதமா: ।
2220172அநஸூயா ச ஸாமாnhயா வrhநாmh கதி²தா ³: ॥ 222.17।
2220181ஆரமாmh ச ஸrhேவஷாேமேத ஸாமாnhயல: ।
2220182³shதேதா²பத⁴rhமாச விphராதீ³நாேம th³விஜா: ॥ 222.18।
2220191ாthரmh கrhம th³விஜshேயாkhதmh ைவயகrhம ததா²பதி³ ।
2220192 ராஜnhயshய ச ைவேயாkhதmh ஶூth³ரகrhமாணி ைசதேயா: ॥ 222.19।
2220201ஸஸாமrhth²ேய ஸதி thயாjhயiµபா⁴ph◌⁴யாமபி ச th³விஜா: ।
2220202 தேத³வாபதி³ கrhதvhயmh ந rhயாthகrhமஸŋhகரmh ॥ 222.20।
2220211இthேயேத கதி²தா விphரா வrhணத⁴rhமா மயாth³ய ைவ ।
2220212 த⁴rhமமாரmh ஸmhயkh³ph³வேதா ऽபி நிேபா³த⁴த ॥ 222.21।
2220221 பா³ல: kh’ேதாபநயேநா ேவதா³ஹரணதthபர: ।
2220222³ேராrhேக³ேஹ வஸnhவிphரா ph³ரமசா ஸமாத: ॥ 222.22।
2220231 ெஶௗசாசாரரதshதthர காrhயmh ஶுஷணmh ³ேரா: ।
2220232 vhரதாநி சரதா kh³ராேயா ேவத³ச kh’த³th³தி⁴நா ॥ 222.23।
2220241 உேப⁴ ஸnhth◌⁴ேய ரவிmh விphராshதைத²வாkh³நிmh ஸமாத: ।
2220242 உபதிShேட²thததா²rhயாth³³ேராரphயபி⁴வாத³நmh ॥ 222.24।
2220251shதி²ேத திShேட²th³vhரேஜth³யாதி நீைசராத சாேத ।
2220252 ஶிShேயா ³ெரௗ th³விஜேரShடா:² phரதிலmh ச ஸnhthயேஜth ॥ 222.25।
2220261 ேதைநேவாkhதmh பேட²th³ேவத³mh நாnhயசிthத: ரshதி²த: ।
2220262அiνjhஞாதmh ச பி⁴ாnhநமநீயாth³³ தத: ॥ 222.26।
2220271அவகா³ேஹத³ப: rhவமாசாrhேயவகா³தா: ।
2220272ஸjhஜலாதி³கmh சாshய கlhயகlhயiµபாநேயth ॥ 222.27।
2220281 kh³’தkh³ராயேவத³ச தேதா ऽiνjhஞாமவாphய ைவ ।
2220282 கா³rhஹshth²யமாவேஸthphராjhேஞா நிShபnhந³நிShkh’தி: ॥ 222.28।
2220291 விதி⁴நாவாphததா³ரsh த⁴நmh phராphய shவகrhம ।
2220292 kh³’ஹshத²காrhயமகி²லmh rhயாth³விphரா:shவஶkhதித: ॥ 222.29।
2220301 நிrhவாேபண பிth’நrhchய யjhைஞrhேத³வாmhshததா²திதீ²nh ।
2220302அnhைநrhiµநீmhச shவாth◌⁴யாையரபthேயந phரஜாபதிmh ॥ 222.30।
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2220311 ப³கrhம ⁴தாநி வாkhஸthேயநாகி²லmh ஜக³th ।
2220312 phராphேநாதி ேலாகாnhேஷா நிஜகrhமஸமாrhதாnh ॥ 222.31।
2220321 பி⁴ா⁴ஜச ேய ேகசிthபvhராTh³ph³ரமசாண: ।
2220322 ேத ऽphயthர phரதிதிShட²nhதி கா³rhஹshth²யmh ேதந ைவ பரmh ॥ 222.32।
2220331 ேவதா³ஹரணகாrhேயண தீrhத²shநாநாய ச th³விஜா: ।
2220332அடnhதி வஸுதா⁴mh விphரா: ph’தி²வீத³rhஶநாய ச ॥ 222.33।
2220341அநிேகதா யநாஹாரா ேய  ஸாயŋhkh³’ஹாsh ேத ।
2220342 ேதஷாmh kh³’ஹshத:²ஸததmh phரதிShடா² ேயாநிchயேத ॥ 222.34।
2220351 ேதஷாmh shவாக³ததா³நாநி வkhதvhயmh ம⁴ரmh ஸதா³ ।
2220352 kh³’ஹாக³தாநாmh த³th³யாchச ஶயநாஸநேபா⁴ஜநmh ॥ 222.35।
2220361அதிதி²rhயshய ப⁴kh³நாேஶா kh³’ஹாthphரதிநிவrhதேத ।
2220362ஸ த³ththவா ³Shkh’தmh தshைம Nhயமாதா³ய க³chச²தி ॥ 222.36।
2220371அவjhஞாநமஹŋhகாேரா த³mhப⁴சாபி kh³’ேஹ ஸத: ।
2220372 பவாேதா³பகா⁴ெதௗ ச பாShயmh ச ந ஶshயேத ॥ 222.37।
2220381 யச ஸmhயkhகேராthேயவmh kh³’ஹshத:² பரமmh விதி⁴mh ।
2220382ஸrhவப³nhத⁴விநிrhiµkhேதா ேலாகாநாphேநாதி ேசாthதமாnh ॥ 222.38।
2220391 வய:பணெதௗ விphரா: kh’தkh’thேயா kh³’ஹார ।
2220392 thேரஷு பா⁴rhயாmh நிphய வநmh க³chேச²thஸைஹவ வா ॥ 222.39।
2220401 பrhணலப²லாஹார: ேகஶமஜடாத⁴ர: ।
2220402 ⁴ஶாயீ ப⁴ேவthதthர iµநி:ஸrhவாதிதி²rhth³விஜா: ॥ 222.40।
2220411 சrhமகாஶைஶ:rhயாthபதா⁴ேநாthதயேக ।
2220412 தth³வththஷவணmh shநாநmh ஶshதமshய th³விேஜாthதமா: ॥ 222.41।
2220421 ேத³வதாph◌⁴யrhசநmh ேஹாம:ஸrhவாph◌⁴யாக³தஜநmh ।
2220422 பி⁴ா ப³phரதா³நmh  ஶshதமshய phரஶshயேத ॥ 222.42।
2220431 வnhயshேநேஹந கா³thராமph◌⁴யŋhக³சாபி ஶshயேத ।
2220432 தபshயா தshய விphேரnhth³ரா: ஶீேதாShதி³ஸShiΝதா ॥ 222.43।
2220441 யshthேவதா நியதசrhயா வாநphரshத²சேரnhiµநி: ।
2220442ஸ த³ஹthயkh³நிவth³ேதா³ஷாஜேயlhேலாகாmhச ஶாவதாnh ॥ 222.44।
2220451 சrhத²சாரேமா பி⁴ோ: phேராchயேத ேயா மநீபி: ◌⁴ ।
2220452 தshய shவபmh க³த³ேதா ³th◌⁴யth◌⁴வmh மம ஸthதமா: ॥ 222.45।
2220461 thரth³ரvhயகலthேரஷு thயேஜthshேநஹmh th³விேஜாthதமா: ।
2220462 சrhத²மாரமshதா²நmh க³chேச²nhநிrh⁴தமthஸர: ॥ 222.46।
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2220471 thைரவrhணிகாmhshthயேஜthஸrhவாநாரmhபா⁴nhth³விஜஸthதமா: ।
2220472thராதி³ஷு ஸேமா ைமthர:ஸமshேதShேவவ ஜnhஷு ॥ 222.47।
2220481 ஜராஜாNhட³ஜாதீ³நாmh வாŋhமந:கrhமபி: ◌⁴ khவசிth ।
2220482 khத:rhவீத ந th³ேராஹmh ஸrhவஸŋhகா³mhச வrhஜேயth ॥ 222.48।
2220491 ஏகராthரshதி²திrhkh³ராேம பசராthரshதி²தி: ேர ।
2220492 ததா² phதிrhந திrhயு th³ேவேஷா வா நாshய ஜாயேத ॥ 222.49।
2220501 phராணயாthராநிthதmh ச vhயŋhகா³ேர ऽ⁴khதவjhஜேந ।
2220502 காேல phரஶshதவrhநாmh பி⁴ாrhதீ² பrhயேடth³kh³’ஹாnh ॥ 222.50।
2220511அலாேப⁴ ந விஷாதீ³shயாlhலாேப⁴ ைநவ ச ஹrhஷேயth ।
2220512 phராணயாthகமாthர:shயாnhமாthராஸŋhகா³th³விநிrhக³த: ॥ 222.51।
2220521அதிதலாபா⁴mhsh ஜு³phஸmh ைசவ ஸrhவத: ।
2220522அதிதலாைப⁴sh யதிrhiµkhேதா ऽபி ப³th◌⁴யேத ॥ 222.52।
2220531 காம: khேராத⁴shததா² த³rhேபா ேலாப⁴ேமாஹாத³யச ேய ।
2220532 தாmhsh ேதா³ஷாnhபthயjhய பvhராNhநிrhமேமா ப⁴ேவth ॥ 222.53।
2220541அப⁴யmh ஸrhவஸththேவph◌⁴ேயா த³ththவா யசரேத மmh ।
2220542 தshய ேத³ஹாth³விiµkhதshய ப⁴யmh ேநாthபth³யேத khவசிth ॥ 222.54।
2220551 kh’thவாkh³நிேஹாthரmh shவஶரஸmhshத²mh ।
2220552 ஶாரமkh³நிmh shவiµேக² ஜுேஹாதி ।
2220553 விphரsh பி⁴ோபக³ைதrhஹவிrhபி⁴ ।
2220554 சிதாkh³நிநா ஸ vhரஜதி shம ேலாகாnh ॥ 222.55।
2220561 ேமாாரமmh யசரேத யேதா²khதmh ।
2220562 ஶுசிச ஸŋhகlhபித³th³தி⁴khத: ।
2220563அநிnhத⁴நmh jhேயாதிவ phரஶாnhதmh ।
2220564ஸ ph³ரமேலாகmh vhரஜதி th³விஜாதி: ॥ 222.56।
2230010iµநய ஊ:
2230011ஸrhவjhஞshthவmh மஹாபா⁴க³ஸrhவ⁴தேத ரத: ।
2230012 ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயmh ச ந ேத ऽshthயவிதி³தmh iµேந ॥ 223.1।
2230021 கrhம ேகந வrhநாமத⁴மா ஜாயேத க³தி: ।
2230022 உthதமா ச ப⁴ேவthேகந ph³ ேதஷாmh மஹாமேத ॥ 223.2।
2230031 ஶூth³ரsh கrhம ேகந ph³ராமணthவmh ச க³chச²தி ।
2230032 ேராchசா²மேஹ ேகந ph³ராமண: ஶூth³ரதாயாth ॥ 223.3।
2230040 vhயாஸ உவாச
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2230041மவchசி²க²ேர ரmhேய நாநாதா⁴வி⁴ேத ।
2230042 நாநாth³மலதாகீrhேண நாநாசrhயஸமnhவிேத ॥ 223.4।
2230051 தthர shதி²தmh மஹாேத³வmh thரkh◌⁴நmh thேலாசநmh ।
2230052ைஶலராஜஸுதா ேத³வீ phரணிபthய ஸுேரவரmh ॥ 223.5।
2230061இமmh phரநmh ரா விphரா அph’chச²chசாேலாசநா ।
2230062 தத³ஹmh ஸmhphரவயா ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh மம ஸthதமா: ॥ 223.6।
2230070 உேமாவாச
2230071 ப⁴க³வnhப⁴க³ேநthரkh◌⁴ந Shே த³nhதவிநாஶந ।
2230072 த³khரஹர thrhய ஸmhஶேயா ேம மஹாநயmh ॥ 223.7।
2230081 சாrhவrhNhயmh ப⁴க³வதா rhவmh sh’Shடmh shவயmh⁴வா ।
2230082 ேகந கrhமவிபாேகந ைவேயா க³chச²தி ஶூth³ரதாmh ॥ 223.8।
2230091ைவேயா வா thய: ேகந th³விேஜா வா thேயா ப⁴ேவth ।
2230092 phரதிேலாேம கத²mh ேத³வ ஶkhேயா த⁴rhேமா நிவrhதிmh ॥ 223.9।
2230101 ேகந வா கrhம விphர: ஶூth³ரேயாெநௗ phரஜாயேத ।
2230102thய: ஶூth³ரதாேமதி ேகந வா கrhம விேபா⁴ ॥ 223.10।
2230111 ஏதmh ேம ஸmhஶயmh ேத³வ வத³ ⁴தபேத ऽநக⁴ ।
2230112 thரேயா வrh: phரkh’thேயஹ கத²mh ph³ராமNhயமாphiν: ॥ 223.11।
2230120 ஶிவ உவாச
2230121 ph³ராமNhயmh ேத³வி ³Shphராபmh நிஸrhகா³th³ph³ராமண: ஶுேப⁴ ।
2230122thேயா ைவயஶூth³ெரௗ வா நிஸrhகா³தி³தி ேம மதி: ॥ 223.12।
2230131 கrhம ³Shkh’ேதேநஹ shதா²நாth³ph◌⁴ரயதி ஸ th³விஜ: ।
2230132 ேரShட²mh வrhணமiνphராphய தshமாதா³phயேத ந: ॥ 223.13।
2230141shதி²ேதா ph³ராமணத⁴rhேமண ph³ராமNhயiµபவதி ।
2230142thேயா வாத²ைவேயா வா ph³ரம⁴யmh ஸ க³chச²தி ॥ 223.14।
2230151 யச விphரthவiµthsh’jhய thரத⁴rhமாnhநிேஷவேத ।
2230152 ph³ராமNhயாthஸ பph◌⁴ரShட:thரேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 223.15।
2230161ைவயகrhம ச ேயா விphேரா ேலாப⁴ேமாஹvhயபாரய: ।
2230162 ph³ராமNhயmh ³rhலப⁴mh phராphய கேராthயlhபமதி:ஸதா³ ॥ 223.16।
2230171ஸ th³விேஜா ைவயதாேமதி ைவேயா வா ஶூth³ரதாயாth ।
2230172shவத⁴rhமாthphரchேதா விphரshதத: ஶூth³ரthவமாphiνயாth ॥ 223.17।
2230181 தthராெஸௗ நிரயmh phராphேதா வrhணph◌⁴ரShேடா ப³Shkh’த: ।
2230182 ph³ரமேலாகாthபph◌⁴ரShட: ஶூth³ரேயாெநௗ phரஜாயேத ॥ 223.18।
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2230191thேயா வா மஹாபா⁴ேக³ைவேயா வா த⁴rhமசாணி ।
2230192shவாநி கrhமாNhயபாkh’thய ஶூth³ரகrhம நிேஷவேத ॥ 223.19।
2230201shவshதா²நாthஸ பph◌⁴ரShேடா வrhணஸŋhகரதாmh க³த: ।
2230202 ph³ராமண:thேயா ைவய: ஶூth³ரthவmh யாதி தாth³’ஶ: ॥ 223.20।
2230211 யsh ஶூth³ர:shவத⁴rhேமண jhஞாநவிjhஞாநவாஶுசி: ।
2230212 த⁴rhமjhேஞா த⁴rhமநிரத:ஸ த⁴rhமப²லமiνேத ॥ 223.21।
2230221இத³mh ைசவாபரmh ேத³வி ph³ரம ஸiµதா³’தmh ।
2230222அth◌⁴யாthமmh ைநSh²கீ th³தி⁴rhத⁴rhமகாைமrhநிேஷvhயேத ॥ 223.22।
2230231 உkh³ராnhநmh க³rhதmh ேத³வி க³nhநmh ராth³த⁴ஸூதகmh ।
2230232⁴Shடாnhநmh ைநவ ேபா⁴khதvhயmh ஶூth³ராnhநmh ைநவ வா khவசிth॥ 223.23।
2230241 ஶூth³ராnhநmh க³rhதmh ேத³வி ஸதா³ ேத³ைவrhமஹாthமபி: ◌⁴ ।
2230242 பிதாமஹiµேகா²thsh’Shடmh phரமாணதி ேம மதி: ॥ 223.24।
2230251 ஶூth³ராnhேநநாவேஶேஷண ஜட²ேர mhயேத th³விஜ: ।
2230252ஆதாkh³நிshததா² யjhவா ஸ ஶூth³ரக³திபா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 223.25।
2230261 ேதந ஶூth³ராnhநேஶேஷண ph³ரமshதா²நாத³பாkh’த: ।
2230262 ph³ராமண: ஶூth³ரதாேமதி நாshதி தthர விசார ॥ 223.26।
2230271 யshயாnhேநநாவேஶேஷண ஜட²ேர mhயேத th³விஜ: ।
2230272 தாmh தாmh ேயாநிmh vhரேஜth³விphேரா யshயாnhநiµபவதி ॥ 223.27।
2230281 ph³ராமணthவmh ஸுக²mh phராphய ³rhலப⁴mh ேயா ऽவமnhயேத ।
2230282அேபா⁴jhயாnhநாநி வாநாதி ஸ th³விஜthவாthபேதத ைவ ॥ 223.28।
2230291ஸுராேபா ph³ரமஹா shேதயீ ெசௗேரா ப⁴kh³நvhரேதா ऽஶுசி: ।
2230292shவாth◌⁴யாயவrhத: பாேபா ph³ேதா⁴ ைநkh’திக: ஶட:² ॥ 223.29।
2230301அvhரதீ vh’ஷப⁴rhதா Nhடா³ஶீ ேஸாமவிkhரயீ ।
2230302 விநேஸவீ விphேரா  பதேத ph³ரமேயாநித: ॥ 223.30।
2230311³தlhபீ ³th³ேவ ³thஸாரதிச ய: ।
2230312 ph³ரமth³விTh³வாபி பததி ph³ராமே ph³ரமேயாநித: ॥ 223.31।
2230321 ஏபி⁴sh கrhமபி⁴rhேத³வி ஶுைப⁴ராசைதshததா² ।
2230322 ஶூth³ேரா ph³ராமணதாmh க³chேச²th³ைவய: thயதாmh vhரேஜth ॥
223.32।
2230331 ஶூth³ர: கrhமாணி ஸrhவாணி யதா²nhயாயmh யதா²விதி⁴ ।
2230332ஸrhவாதிth²யiµபாதிShட²ேஶஷாnhநkh’தேபா⁴ஜந: ॥ 223.33।
2230341 ஶுஷாmh பசrhயாmh ேயா jhேயShட²வrhேண phரயthநத: ।
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2230342rhயாத³விமநா: ேரShட:²ஸததmh ஸthபேத²shதி²த: ॥ 223.34।
2230351 ேத³வth³விஜாதிஸthகrhதா ஸrhவாதிth²யkh’தvhரத: ।
2230352 ’காலாபி⁴கா³ ச நியேதா நியதாஶந: ॥ 223.35।
2230361 த³: ஶிShடஜநாnhேவ ேஶஷாnhநkh’தேபா⁴ஜந: ।
2230362 vh’தா² மாmhஸmh ந ⁴த ஶூth³ேரா ைவயthவmh’chச²தி ॥ 223.36।
2230371 ’தவாக³நஹmhவாதீ³ நிrhth³வnhth³வ:ஸாமேகாவித:³ ।
2230372 யஜேத நிthயயjhைஞச shவாth◌⁴யாயபரம: ஶுசி: ॥ 223.37।
2230381 தா³nhேதா ph³ராமணஸthகrhதா ஸrhவவrhநஸூயக: ।
2230382 kh³’ஹshத²vhரதமாதிShட²nhth³விகாலkh’தேபா⁴ஜந: ॥ 223.38।
2230391 ேஶஷாஶீ விதாஹாேரா நிShகாேமா நிரஹmhவத:³ ।
2230392அkh³நிேஹாthரiµபாேநா ஜுவாநச யதா²விதி⁴ ॥ 223.39।
2230401ஸrhவாதிth²யiµபாதிShட²ேஶஷாnhநkh’தேபா⁴ஜந: ।
2230402 thேரதாkh³நிமாthரவிதmh ைவேயா ப⁴வதி ச th³விஜ: ॥ 223.40।
2230411ஸ ைவய:thயேல ஶுசிrhமஹதி ஜாயேத ।
2230412ஸ ைவய:thேயா ஜாேதா ஜnhமphரph◌⁴’தி ஸmhshkh’த: ॥ 223.41।
2230421 உபநீேதா vhரதபேரா th³விேஜா ப⁴வதி ஸmhshkh’த: ।
2230422 த³தா³தி யஜேத யjhைஞ:ஸmh’th³ைத⁴ராphதத³ண: ॥ 223.42।
2230431அதீ⁴thய shவrhக³மnhவிchச²mhshthேரதாkh³நிஶரண:ஸதா³ ।
2230432ஆrhth³ரஹshதphரேதா³ நிthயmh phரஜா த⁴rhேமண பாலயnh ॥ 223.43।
2230441ஸthய:ஸthயாநி ேத நிthயmh ய: ஶுth³தி⁴த³rhஶந: ।
2230442 த⁴rhமத³Nhேட³ந நிrhத³kh³ேதா⁴ த⁴rhமகாமாrhத²ஸாத⁴க: ॥ 223.44।
2230451 யnhthத: காrhயகரண:ஷTh³பா⁴க³kh’தலண: ।
2230452 kh³ராmhயத⁴rhமாnhந ேஸேவத shவchச²nhேத³நாrhத²ேகாவித:³ ॥ 223.45।
2230461 ’காேல  த⁴rhமாthமா பthநீiµபாரேயthஸதா³ ।
2230462ஸேதா³பவா நியத:shவாth◌⁴யாயநிரத: ஶுசி: ॥ 223.46।
2230471 வshகாnhதேத நிthயmh ஶயாேநா ऽshதி ஸதா³ kh³’ேஹ ।
2230472ஸrhவாதிth²யmh thவrhக³shய rhவாண:ஸுமநா:ஸதா³ ॥ 223.47।
2230481 ஶூth³ராmh சாnhநகாமாநாmh நிthயmh th³த⁴தி ph³வnh ।
2230482shவாrhதா²th³வா யதி³ வா காமாnhந கிசி³பலேயth ॥ 223.48।
2230491 பிth’ேத³வாதிதி²kh’ேத ஸாத⁴நmh ேத ச யth ।
2230492shவேவமநி யதா²nhயாயiµபாshேத ைப⁴யேமவ ச ॥ 223.49।
2230501 th³விகாலமkh³நிேஹாthரmh ச ஜுவாேநா ைவ யதா²விதி⁴ ।
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2230502 ேகா³ph³ராமணதாrhதா²ய ரேண சாபி⁴iµேகா²ஹத: ॥ 223.50।
2230511 thேரதாkh³நிமnhthரேதந ஸமாவிய th³விேஜா ப⁴ேவth ।
2230512 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhந:ஸmhshkh’ேதா ேவத³பாரக:³ ॥ 223.51।
2230521ைவேயா ப⁴வதி த⁴rhமாthமா thய:shேவந கrhம ।
2230522 ஏைத: கrhமப²லrhேத³வி nhநஜாதிேலாth³ப⁴வ: ॥ 223.52।
2230531 ஶூth³ேரா ऽphயாக³மஸmhபnhேநா th³விேஜா ப⁴வதி ஸmhshkh’த: ।
2230532 ph³ராமே வாphயஸth³vh’thத:ஸrhவஸŋhகரேபா⁴ஜந: ॥ 223.53।
2230541ஸ ph³ராமNhயmh ஸiµthsh’jhய ஶூth³ேரா ப⁴வதி தாth³’ஶ: ।
2230542 கrhமபி: ◌⁴ ஶுசிபி⁴rhேத³வீ ஶுth³தா⁴thமா விேதnhth³ய: ॥ 223.54।
2230551 ஶூth³ேரா ऽபி th³விஜவthேஸvhய இதி ph³ரமாph³ரவீthshவயmh ।
2230552shவபா⁴வகrhம ைசவ யthர ஶூth³ேரா ऽதி⁴திShட²தி ॥ 223.55।
2230561 விஶுth³த: ◌⁴ ஸ th³விஜாதிph◌⁴ேயா விjhேஞய இதி ேம மதி: ।
2230562 ந ேயாநிrhநாபி ஸmhshகாேரா ந திrhந ச ஸnhததி: ॥ 223.56।
2230571 காரநி th³விஜthவshய vh’thதேமவ  காரணmh ।
2230572ஸrhேவா ऽயmh ph³ராமே ேலாேக vh’thேதந  விதீ⁴யேத ॥ 223.57।
2230581 vh’thேத shதி²தச ஶூth³ேரா ऽபி ph³ராமணthவmh ச க³chச²தி ।
2230582 ph³ரமshவபா⁴வ:ஸுேராணி ஸம:ஸrhவthர ேம மத: ॥ 223.58।
2230591 நிrh³ணmh நிrhமலmh ph³ரம யthர திShட²தி ஸ th³விஜ: ।
2230592 ஏேத ேய விமலா ேத³வி shதா²நபா⁴வநித³rhஶகா: ॥ 223.59।
2230601shவயmh ச வரேத³ேநாkhதா ph³ரம sh’ஜதா phரஜா: ।
2230602 ph³ரமே  மஹthேthரmh ேலாேக சரதி பாத³வth ॥ 223.60।
2230611 யthதthர பீ³ஜmh பததி ஸா kh’: phேரthய பா⁴விநீ ।
2230612ஸnhShேடந ஸதா³ பா⁴vhயmh ஸthபதா²லmhபி³நா ஸதா³ ॥ 223.61।
2230621 ph³ராமmh  மாrhக³மாkhரmhய வrhதிதvhயmh ³⁴ஷதா ।
2230622ஸmhதாth◌⁴யாயிநா பா⁴vhயmh kh³’ேஹ ைவ kh³’ஹேமதி⁴நா ॥ 223.62।
2230631 நிthயmh shவாth◌⁴யாயkhேதந ந சாth◌⁴யயநவிநா ।
2230632 ஏவmh⁴ேதா  ேயா விphர:ஸததmh ஸthபேத²shதி²த: ॥ 223.63।
2230641ஆதாkh³நிரதீ⁴யாேநா ph³ரம⁴யாய கlhபேத ।
2230642 ph³ராமNhயmh ேத³வி ஸmhphராphய ரதvhயmh யதாthமநா ॥ 223.64।
2230651 ேயாநிphரதிkh³ரஹாதா³ைந: கrhமபி⁴ச ஶுசிshேத ।
2230652 ஏதthேத ³யமாkh²யாதmh யதா² ஶூth³ேரா ப⁴ேவth³th³விஜ: ।
2230653 ph³ராமே வா chேதா த⁴rhமாth³யதா² ஶூth³ரthவமாphiνயாth ॥ 223.65।
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2240010 உேமாவாச
2240011 ப⁴க³வnhஸrhவ⁴ேதஶ ஸுராஸுரநமshkh’த ।
2240012 த⁴rhமாத⁴rhேம nh’mh ேத³வ ph³ ேம ஸmhஶயmh விேபா⁴ ॥ 224.1।
2240021 கrhம மநஸா வாசா thவிைத⁴rhேத³ந:ஸதா³ ।
2240022 ப³th◌⁴யnhேத ப³nhத⁴ைந:ைகrhவா iµchயnhேத வா கத²mh வத³ ॥ 224.2।
2240031 ேகந ஶீேலந ைவ ேத³வ கrhம கீth³’ேஶந வா ।
2240032ஸமாசாைரrh³ண:ைகrhவா shவrhக³mh யாnhதீஹ மாநவா: ॥ 224.3।
2240040 ஶிவ உவாச
2240041 ேத³வி த⁴rhமாrhத²தththவjhேஞ த⁴rhமநிthேய உேம ஸதா³ ।
2240042ஸrhவphராணித: phரந: யதாmh ³th³தி⁴வrhத⁴ந: ॥ 224.4।
2240051ஸthயத⁴rhமரதா: ஶாnhதா:ஸrhவŋhக³விவrhதா: ।
2240052 நாத⁴rhேமண ந த⁴rhேமண ப³th◌⁴யnhேத சி²nhநஸmhஶயா: ॥ 224.5।
2240061 phரலேயாthபthதிதththவjhஞா:ஸrhவjhஞா:ஸrhவத³rhஶிந: ।
2240062 வீதராகா³ விiµchயnhேத ஷா: கrhமப³nhத⁴ைந: ॥ 224.6।
2240071 கrhம மநஸா வாசா ேய ந mhஸnhதி கிசந ।
2240072 ேய ந மjhஜnhதி கshmhசிthேத ந ப³th◌⁴நnhதி கrhமபி: ◌⁴ ॥ 224.7।
2240081 phராதிபாதாth³விரதா: ஶீலவnhேதா த³யாnhவிதா: ।
2240082 lhயth³ேவShயphயா தா³nhதா iµchயnhேத கrhமப³nhத⁴ைந: ॥ 224.8।
2240091ஸrhவ⁴தத³யாவnhேதா விவாshயா:ஸrhவஜnhஷு ।
2240092 thயkhதmhshரஸமாசாராshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.9।
2240101 பரshவநிrhமமா நிthயmh பரதா³ரவிவrhகா: ।
2240102 த⁴rhமலph³தா⁴rhத²ேபா⁴khதாரshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.10।
2240111 மாth’வthshவsh’வchைசவ நிthயmh ³th’வchச ேய ।
2240112 பரதா³ேரஷு வrhதnhேத ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.11।
2240121shவதா³ரநிரதா ேய ச ’காலாபி⁴கா³ந: ।
2240122அkh³ராmhயஸுக²ேபா⁴கா³ச ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.12।
2240131shைதnhயாnhநிvh’thதா:ஸததmh ஸnhShடா:shவத⁴ேநந ச ।
2240132shவபா⁴kh³யாnhபவnhதி ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.13।
2240141 பரதா³ேரஷு ேய நிthயmh சாthராvh’தேலாசநா: ।
2240142ேதnhth³யா: ஶீலபராshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.14।
2240151 ஏஷ ைத³வkh’ேதா மாrhக:³ ேஸவிதvhய:ஸதா³ நைர: ।
2240152அகஷாயkh’தைசவ மாrhக:³ ேஸvhய:ஸதா³ ³ைத: ◌⁴ ॥ 224.15।
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2240161அvh’தா²பkh’தைசவ மாrhக:³ ேஸvhய:ஸதா³ ³ைத:◌⁴ ।
2240162 தா³நகrhமதேபாkhத: ஶீலெஶௗசத³யாthமக: ।
2240163shவrhக³மாrhக³மபீ⁴phஸth³பி⁴rhந ேஸvhயshthவத உthதர: ॥ 224.16।
2240170 உேமாவாச
2240171 வாசா  ப³th◌⁴யேத ேயந iµchயேத யத²வா ந: ।
2240172 தாநி கrhமாணி ேம ேத³வ வத³ ⁴தபேத ऽநக⁴ ॥ 224.17।
2240180 ஶிவ உவாச
2240181ஆthமேஹேதா: பராrhேத² வா அத⁴rhமாதேமவ ச ।
2240182 ேய mh’ஷா ந வத³nhதீஹ ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.18।
2240191 vh’ththயrhத²mh த⁴rhமேஹேதாrhவா காமகாராthதைத²வ ச ।
2240192அnh’தmh ேய ந பா⁴ஷnhேத ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.19।
2240201 லmh வாணீmh shவchச²வrhmh ம⁴ராmh பாபவrhதாmh ।
2240202shவக³ேதநாபி⁴பா⁴ஷnhேத ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.20।
2240211 பஷmh ேய ந பா⁴ஷnhேத ககmh நிSh²ரmh ததா² ।
2240212 ந ைபஶுnhயரதா:ஸnhதshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.21।
2240221 பிஶுநmh ந phரபா⁴ஷnhேத thரேப⁴த³கரmh ததா² ।
2240222 பரபீடா³கரmh ைசவ ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.22।
2240231 ேய வrhஜயnhதி பஷmh பரth³ேராஹmh ச மாநவா: ।
2240232ஸrhவ⁴தஸமா தா³nhதாshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.23।
2240241 ஶட²phரலாபாth³விரதா விth³த⁴பவrhஜகா: ।
2240242 ெஸௗmhயphரலாபிேநா நிthயmh ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.24।
2240251 ந ேகாபாth³vhயாஹரnhேத ேய வாசmh ’த³யதா³ணீmh ।
2240252 ஶாnhதிmh விnhத³nhதி ேய khth³தா⁴shேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.25।
2240261 ஏஷ வாணீkh’ேதா ேத³வி த⁴rhம: ேஸvhய:ஸதா³ நைர: ।
2240262 ஶுப⁴ஸthய³ணrhநிthயmh வrhஜநீயா mh’ஷா ³ைத: ◌⁴ ॥ 224.26।
2240270 உேமாவாச
2240271 மநஸா ப³th◌⁴யேத ேயந கrhம ஷ:ஸதா³ ।
2240272 தnhேம ph³ மஹாபா⁴க³ ேத³வேத³வ பிநாகth◌⁴’kh ॥ 224.27।
2240280 மேஹவர உவாச
2240281 மாநேஸேநஹ த⁴rhேமண ஸmhkhதா: ஷா:ஸதா³ ।
2240282shவrhக³mh க³chச²nhதி கlhயாணி தnhேம கீrhதயத: ஶ ◌்’iΝ ॥ 224.28।
2240291 ³Shphரணீேதந மநஸா ³Shphரணீதாnhதராkh’தி: ।
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2240292 நேரா ப³th◌⁴ேயத ேயேநஹ ஶ ◌்’iΝ வா தmh ஶுபா⁴நேந ॥ 224.29।
2240301அரNhேய விஜேந nhயshதmh பரshவmh th³’யேத யதா³ ।
2240302 மநஸாபி ந kh³’ணnhதி ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.30।
2240311 தைத²வ பரதா³ராnhேய காமvh’thதா ரேஹாக³தா: ।
2240312 மநஸாபி ந mhஸnhதி ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.31।
2240321 ஶthmh thரmh ச ேய நிthயmh lhேயந மநஸா நரா: ।
2240322 ப⁴ஜnhதி ைமthrhயmh ஸŋhக³mhய ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.32।
2240331 தவnhேதா த³யாவnhத: ஶுசய:ஸthயஸŋhக³ரா: ।
2240332shைவரrhைத:² பஸnhShடாshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.33।
2240341அைவரா ேய thவநாயாஸா ைமthரசிthதரதா:ஸதா³ ।
2240342ஸrhவ⁴தத³யாவnhதshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.34।
2240351 jhஞாதவnhத: khயாவnhத:மாவnhத:ஸு’thphயா: ।
2240352 த⁴rhமாத⁴rhமவிேதா³ நிthயmh ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.35।
2240361 ஶுபா⁴நாமஶுபா⁴நாmh ச கrhமmh ப²லஸசேய ।
2240362 நிராகாŋhாச ேய ேத³வி ேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.36।
2240371 பாேபாேபதாnhவrhஜயnhதி ேத³வth³விஜபரா:ஸதா³ ।
2240372ஸiµthதா²நமiνphராphதாshேத நரா:shவrhக³கா³ந: ॥ 224.37।
2240381 ஶுைப: ◌⁴ கrhமப²லrhேத³வி மையேத பகீrhதிதா: ।
2240382shவrhக³மாrhக³பரா ⁴ய: கிmh thவmh ேராேஹchச² ॥ 224.38।
2240390 உேமாவாச
2240391 மஹாnhேம ஸmhஶய: கசிnhமrhthயாnhphரதி மேஹவர ।
2240392 தshமாththவmh நிேணநாth³ய மம vhயாkh²யாமrhஹ ॥ 224.39।
2240401 ேகநாrhலப⁴ேத தீ³rhக⁴mh கrhம ஷ: phரேபா⁴ ।
2240402 தபஸா வாபி ேத³ேவஶ ேகநாrhலப⁴ேத மஹth ॥ 224.40।
2240411: ேகந ப⁴வதி கrhம ⁴வி மாநவ: ।
2240412 விபாகmh கrhமmh ேத³வ வkhமrhஹshயநிnhதி³த ॥ 224.41।
2240421அபேர ச மஹாபா⁴kh³யா மnhத³பா⁴kh³யாshததா² பேர ।
2240422அநா:நாச ஸmhப⁴வnhதி ததா² பேர ॥ 224.42।
2240431 ³rhத³rhஶா: ேகசிதா³பா⁴nhதி நரா: காShட²மயா இவ ।
2240432 phயத³rhஶாshததா² சாnhேய த³rhஶநாேத³வ மாநவா: ॥ 224.43।
2240441 ³Shphரjhஞா: ேகசிதா³பா⁴nhதி ேகசிதா³பா⁴nhதி பNh³தா: ।
2240442 மஹாphரjhஞாshததா² சாnhேய jhஞாநவிjhஞாநபா⁴விந: ॥ 224.44।
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2240451அlhபவாசாshததா² ேகசிnhமஹாவாசாshததா² பேர ।
2240452 th³’யnhேத ஷா ேத³வ தேதா vhயாkh²யாமrhஹ ॥ 224.45।
2240460 ஶிவ உவாச
2240461ஹnhத ேத ऽஹmh phரவயா ேத³வி கrhமப²ேலாத³யmh ।
2240462 மrhthயேலாேக நர:ஸrhேவா ேயந shவmh ப²லமiνேத ॥ 224.46।
2240471 phராதிபாதீ ேயாகீ³nhth³ேரா த³Nhட³ஹshேதா நர:ஸதா³ ।
2240472 நிthயiµth³யதஶshthரச ஹnhதி ⁴தக³nhநர: ॥ 224.47।
2240481 நிrhத³ய:ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயா நிthயiµth³ேவக³காரக: ।
2240482அபி கீடபதŋhகா³நாமஶரNhய:ஸுநிrhkh◌⁴’ண: ॥ 224.48।
2240491 ஏவmh⁴ேதா நேரா ேத³வி நிரயmh phரதிபth³யேத ।
2240492 விபதsh த⁴rhமாthமா shவேபபி⁴ஜாயேத ॥ 224.49।
2240501 நிரயmh யாதி mhஸாthமா யாதி shவrhக³மmhஸக: ।
2240502 யாதநாmh நிரேய ெரௗth³ராmh ஸkh’chch²ராmh லப⁴ேத நர: ॥ 224.50।
2240511 ய: கசிnhநிரயாthதshமாthஸiµthதரதி கrhசிth ।
2240512 மாiνShயmh லப⁴ேத வாபி நாshதthர ஜாயேத ॥ 224.51।
2240521 பாேபந கrhம ேத³வி khேதா mhஸாதி³பி⁴rhயத: ।
2240522அத:ஸrhவ⁴தாநாmh நாபஜாயேத ॥ 224.52।
2240531 ஶுேப⁴ந கrhம ேத³வி phராணிகா⁴தவிவrhத: ।
2240532 ஶுேப⁴ந கrhம ேத³வி phராணிகா⁴தவிவrhத: ।
2240533 நிphதஶshthேரா நிrhத³Nhேடா³ ந mhஸதி கதா³சந ॥ 224.53।
2240541 ந கா⁴தயதி ேநா ஹnhதி kh◌⁴நnhதmh ைநவாiνேமாத³ேத ।
2240542ஸrhவ⁴ேதஷு ஸshேநேஹா யதா²thமநி ததா² பேர ॥ 224.54।
2240551 ஈth³’ஶ: ேஷா நிthயmh ேத³வி ேத³வthவமiνேத ।
2240552 உபபnhநாnhஸுகா²nhேபா⁴கா³nhஸதா³நாதி iµதா³ த: ॥ 224.55।
2240561அத² ேசnhமாiνேஷ ேலாேக கதா³சி³பபth³யேத ।
2240562 ஏஷ தீ³rhகா⁴ஷாmh மாrhக:³ஸுvh’thதாநாmh ஸுகrhமmh ।
2240563 phராணிmhஸாவிேமாேண ph³ரம ஸiµதீ³த: ॥ 224.56।
2250010 உேமாவாச
2250011 கிmhஶீல: கிmhஸமாசார: ஷ:ைகச கrhமபி: ◌⁴ ।
2250012shவrhக³mh ஸமபி⁴பth³ேயத ஸmhphரதா³ேநந ேகந வா ॥ 225.1।
2250020 மேஹவர உவாச
2250021 தா³தா ph³ராமணஸthகrhதா தீ³நாrhதkh’பதி³ஷு ।
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2250022 ப⁴ேபா⁴jhயாnhநபாநாநாmh வாஸஸாmh ச மஹாமதி: ॥ 225.2।
2250031 phரதிரயாnhஸபா: ◌⁴ rhயாthphரபா: Shகணீshததா² ।
2250032 நிthயகாதீ³நி கrhமாணி கேராதி phரயத: ஶுசி: ॥ 225.3।
2250041ஆஸநmh ஶயநmh யாநmh kh³’ஹmh ரthநmh த⁴நmh ததா² ।
2250042ஸshயஜாதாநி ஸrhவாணி ஸேthராNhயத² ேயாத: ॥ 225.4।
2250051ஸுphரஶாnhதமநா நிthயmh ய: phரயchச²தி மாநவ: ।
2250052 ஏவmh⁴ேதா நேரா ேத³வி ேத³வேலாேக ऽபி⁴ஜாயேத ॥ 225.5।
2250061 தthேராShய ஸுசிரmh காலmh ⁴khthவா ேபா⁴கா³நiνthதமாnh ।
2250062ஸஹாphஸேராபி⁴rhiµதி³ேதா ரthவா நnhத³நாதி³ஷு ॥ 225.6।
2250071 தshமாchchேதா மேஹஶாநி மாiνேஷஷூபஜாயேத ।
2250072 மஹாபா⁴க³ேல ேத³வி த⁴நதா⁴nhயஸமாசிேத ॥ 225.7।
2250081 தthர காம³ண:ஸrhைவ:ஸiµேபேதா iµதா³nhவித: ।
2250082 மஹாகாrhேயா மஹாேபா⁴ேகா³ த⁴நீ ப⁴வதி மாநவ: ॥ 225.8।
2250091 ஏேத ேத³வி மஹாபா⁴கா:³ phராணிேநா தா³நஶாந: ।
2250092 ph³ரம ைவ ரா phேராkhதா:ஸrhவshய phயத³rhஶநா: ॥ 225.9।
2250101அபேர மாநவா ேத³வி phரதா³நkh’ப th³விஜா: ।
2250102 ேய ऽnhநாநி ந phரயchச²nhதி விth³யமாேந ऽphய³th³த⁴ய: ॥ 225.10।
2250111 தீ³நாnhத⁴kh’பnhth³’ShThவா பி⁴ுகாநதிதீ²நபி ।
2250112 யாchயமாநா நிவrhதnhேத வாேலாப⁴ஸமnhவிதா: ॥ 225.11।
2250121 ந த⁴நாநி ந வாஸாmh ந ேபா⁴கா³nhந ச காசநmh ।
2250122 ந கா³ச நாnhநவிkh’திmh phரயchச²nhதி கதா³சந ॥ 225.12।
2250131அphரph³தா⁴ச ேய ph³தா⁴ நாshதிகா தா³நவrhத: ।
2250132 ஏவmh⁴தா நரா ேத³வி நிரயmh யாnhthய³th³த⁴ய: ॥ 225.13।
2250141 ேத ைவ மiνShயதாmh யாnhதி யதா³ காலshய பrhயயாth ।
2250142 த⁴நkhேத ேல ஜnhம லப⁴nhேத shவlhப³th³த⁴ய: ॥ 225.14।
2250151ுthபிபாஸாபதாச ஸrhவேலாகப³Shkh’தா: ।
2250152 நிராஶா:ஸrhவேபா⁴ேக³ph◌⁴ேயா வnhthயத⁴rhமவிகா: ॥ 225.15।
2250161அlhபேபா⁴க³ேல ஜாதா அlhபேபா⁴க³ரதா நரா: ।
2250162அேநந கrhம ேத³வி ப⁴வnhthயத⁴நிேநா நரா: ॥ 225.16।
2250171அபேர த³mhபி⁴ேநா நிthயmh மாநிந: பரேதா ரதா: ।
2250172ஆஸநாrhஹshய ேய பீட²mh ந யchச²nhthயlhபேசதஸ: ॥ 225.17।
2250181 மாrhகா³rhஹshய ச ேய மாrhக³mh ந phரயchச²nhthய³th³த⁴ய: ।
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2250182அrhகா⁴rhஹாnhந ச ஸmhshகாைரரrhசயnhதி யதா²விதி⁴ ॥ 225.18।
2250191 பாth³யமாசமநீயmh வா phரயchச²nhthயபி⁴³th³த⁴ய: ।
2250192 ஶுப⁴mh சாபி⁴மதmh phேரmh ³mh நாபி⁴வத³nhதி ேய ॥ 225.19।
2250201அபி⁴மாநphரvh’th³ேத⁴ந ேலாேப⁴ந ஸமமாshதி²தா: ।
2250202ஸmhமாnhயாmhசாவமnhயnhேத vh’th³தா⁴nhபப⁴வnhதி ச ॥ 225.20।
2250211 ஏவmhவிதா⁴ நரா ேத³வி ஸrhேவ நிரயகா³ந: ।
2250212 ேத ேசth³யதி³ நராshதshமாnhநிரயா³thதரnhதி ச ॥ 225.21।
2250221 வrhஷைக³shதேதா ஜnhம லப⁴nhேத thேத ேல ।
2250222 வபாகlhகஸாதீ³நாmh thதாநாமேசதஸாmh ॥ 225.22।
2250231ேலஷு ேத ऽபி⁴ஜாயnhேத ³vh’th³ேதா⁴பதாபிந: ।
2250232 ந த³mhபீ⁴ ந ச மாநீ ேயா ேத³வதாதிதி²ஜக: ॥ 225.23।
2250241 ேலாகjhேயா நமshகrhதா phரஸூேதா ம⁴ரmh வச: ।
2250242ஸrhவகrhமphயகர:ஸrhவ⁴தphய:ஸதா³ ॥ 225.24।
2250251அth³ேவ ஸுiµக:² லண:shநிkh³த⁴வாணீphரத:³ஸதா³ ।
2250252shவாக³ேதைநவ ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமவிmhஸக: ॥ 225.25।
2250261 யதா²rhத²mh ஸthkhயாrhவமrhசயnhநவதிShட²ேத ।
2250262 மாrhகா³rhஹாய த³த³nhமாrhக³mh ³மph◌⁴யrhசயnhஸதா³ ॥ 225.26।
2250271அதிதி²phரkh³ரஹரதshததா²ph◌⁴யாக³தஜக: ।
2250272 ஏவmh⁴ேதா நேரா ேத³வி shவrhக³திmh phரதிபth³யேத ॥ 225.27।
2250281 தேதா மாiνShயமாஸாth³ய விஶிShடலேஜா ப⁴ேவth ।
2250282 தthராெஸௗ விலrhேபா⁴ைக:³ஸrhவரthநஸமாத: ॥ 225.28।
2250291 யதா²rhஹதா³தா சாrhேஹஷு த⁴rhமசrhயாபேரா ப⁴ேவth ।
2250292ஸmhமத:ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவேலாகநமshkh’த: ॥ 225.29।
2250301shவகrhமப²லமாphேநாதி shவயேமவ நர:ஸதா³ ।
2250302 ஏஷ த⁴rhேமா மயா phேராkhேதா விதா⁴thரா shவயத: ॥ 225.30।
2250311 யsh ெரௗth³ரஸமாசார:ஸrhவஸththவப⁴யŋhகர: ।
2250312ஹshதாph◌⁴யாmh யதி³ வா பth³ph◌⁴யாmh ரjhjhவா த³Nhேட³ந வா ந: ॥ 225.31।
2250321 ேலாShைட:shதmhைப⁴பாையrhவா ஜnhnhபா³ேத⁴த ேஶாப⁴ேந ।
2250322mhஸாrhத²mh நிShkh’திphரjhஞ: phேராth³ேவஜயதி ைசவ  ॥ 225.32।
2250331 உபkhராமதி ஜnhmhச உth³ேவக³ஜநந:ஸதா³ ।
2250332 ஏவmh ஶீலஸமாசாேரா நிரயmh phரதிபth³யேத ॥ 225.33।
2250341ஸ ேசnhமiνShயதாmh க³chேச²th³யதி³ காலshய பrhயயாth ।
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2250342 ப³வாபா³தா⁴பkhShேட ேல ஜயதி ேஸா ऽத⁴ேம ॥ 225.34।
2250351 ேலாகth³விShேடா ऽத⁴ம: mhஸாmh shவயmh கrhமkh’ைத: ப²ல: ।
2250352 ஏஷ ேத³வி மiνShேயஷு ேபா³th³த⁴vhேயா jhஞாதிப³nh⁴ஷு ॥ 225.35।
2250361அபர:ஸrhவ⁴தாநி த³யாவாநiνபயதி ।
2250362ைமth th³’Sh: பிth’ஸேமா நிrhைவேரா நியேதnhth³ய: ॥ 225.36।
2250371 ேநாth³ேவஜயதி ⁴தாநி ந ச ஹnhதி த³யாபர: ।
2250372ஹshதபாைத³ச நியைதrhவிவாshய:ஸrhவஜnhஷு ॥ 225.37।
2250381 ந ரjhjhவா ந ச த³Nhேட³ந ந ேலாShைடrhநாேத⁴ந ச ।
2250382 உth³ேவஜயதி ⁴தாநி ஶுப⁴கrhமா த³யாபர: ॥ 225.38।
2250391 ஏவmh ஶீலஸமாசார:shவrhேக³ஸiµபஜாயேத ।
2250392 தthராெஸௗ ப⁴வேந தி³vhேய iµதா³ வஸதி ேத³வவth ॥ 225.39।
2250401ஸ ேசthshவrhக³யாnhமrhthேயா மiνShேயஷூபஜாயேத ।
2250402அlhபாயாேஸா நிராதŋhக:ஸ ஜாத:ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 225.40।
2250411ஸுக²பா⁴கீ³ நிராயாேஸா நிth³ேவக:³ஸதா³ நர: ।
2250412 ஏஷ ேத³வி ஸதாmh மாrhேகா³ பா³தா⁴ யthர ந விth³யேத ॥ 225.41।
2250420 உேமாவாச
2250421இேம மiνShயா th³’யnhேத ஊஹாேபாஹவிஶாரதா:³ ।
2250422 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhநா: phரjhஞாவnhேதா ऽrhத²ேகாவிதா:³ ॥ 225.42।
2250431 ³Shphரjhஞாசாபேர ேத³வ jhஞாநவிjhஞாநவrhதா: ।
2250432 ேகந கrhமவிபாேகந phரjhஞாவாnhேஷா ப⁴ேவth ॥ 225.43।
2250441அlhபphரjhேஞா விபா கத²mh ப⁴வதி மாநவ: ।
2250442 ஏவmh thவmh ஸmhஶயmh சி²nhதி⁴ ஸrhவத⁴rhமph◌⁴’தாmh வர ॥ 225.44।
2250451 ஜாthயnhதா⁴சாபேர ேத³வ ேராகா³rhதாசாபேர ததா² ।
2250452 நரா: khபா³ச th³’யnhேத காரணmh ph³ தthர ைவ ॥ 225.45।
2250460 மேஹவர உவாச
2250461 ph³ராமnhேவத³வி³ஷ:th³தா⁴nhத⁴rhமவித³shததா² ।
2250462 பph’chச²nhthயஹரஹ:ஶலாஶலmh ஸதா³ ॥ 225.46।
2250471 வrhஜயnhேதா ऽஶுப⁴mh கrhம ேஸவமாநா: ஶுப⁴mh ததா² ।
2250472லப⁴nhேத shவrhக³திmh நிthயஹ ேலாேக யதா²ஸுக²mh ॥ 225.47।
2250481ஸ ேசnhமiνShயதாmh யாதி ேமதா⁴வீ தthர ஜாயேத ।
2250482 தmh யjhஞாiνக³mh யshய கlhயாணiµபஜாயேத ॥ 225.48।
2250491 பரதா³ேரஷு ேய சாபி சுrh³Shடmh phரஜேத ।
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2250492 ேதந ³Shடshவபா⁴ேவந ஜாthயnhதா⁴shேத ப⁴வnhதி  ॥ 225.49।
2250501 மநஸாபி phர³Shேடந நkh³நாmh பயnhதி ேய shthயmh ।
2250502 ேராகா³rhதாshேத ப⁴வnhதீஹ நரா ³Shkh’தகாண: ॥ 225.50।
2250511 ேய  டா⁴ ³ராசாரா விேயாெநௗ ைம²ேந ரதா: ।
2250512 ேஷஷு ஸு³Shphரjhஞா: khப³thவiµபயாnhதி ேத ॥ 225.51।
2250521 பஶூmhச ேய ைவ ப³th◌⁴நnhதி ேய ைசவ ³தlhபகா:³ ।
2250522 phரகீrhணைம²நா ேய ச khபா³ ஜாயnhதி ைவ நரா: ॥ 225.52।
2250530 உேமாவாச
2250531அவth³யmh கிmh  ைவ கrhம நிரவth³யmh தைத²வ ச ।
2250532 ேரய:rhவnhநவாphேநாதி மாநேவா ேத³வஸthதம ॥ 225.53।
2250540 மேஹவர உவாச
2250541 ேரயாmhஸmh மாrhக³மnhவிchச²nhஸதா³ ய: ph’chச²தி th³விஜாnh ।
2250542 த⁴rhமாnhேவ ³காŋh ஸ shவrhக³mh ஸiµபாiνேத ॥ 225.54।
2250551 யதி³ மாiνShயதாmh ேத³வி கதா³சிthஸnhநியchச²தி ।
2250552 ேமதா⁴வீ தா⁴ரkhத: phராjhஞshதthராபி ஜாயேத ॥ 225.55।
2250561 ஏஷ ேத³வி ஸதாmh த⁴rhேமா க³nhதvhேயா ⁴திகாரக: ।
2250562 nh’mhதாrhதா²ய ஸதா³ மயா ைசவiµதா³’த: ॥ 225.56।
2250570 உேமாவாச
2250571அபேர shவlhபவிjhஞாநா த⁴rhமவிth³ேவே நரா: ।
2250572 ph³ராமnhேவத³வி³ேஷா ேநchச²nhதி பஸrhபிmh ॥ 225.57।
2250581 vhரதவnhேதா நரா: ேகசிchch²ரth³தா⁴த³மபராய: ।
2250582அvhரதா ph◌⁴ரShடநியமாshததா²nhேய ராேஸாபமா: ॥ 225.58।
2250591 யjhவாநச தைத²வாnhேய நிrhேமாஹாச ததா² பேர ।
2250592 ேகந கrhமவிபாேகந ப⁴வnhதீஹ வத³shவ ேம ॥ 225.59।
2250600 மேஹவர உவாச
2250601ஆக³மாேலாகத⁴rhமாmh மrhயாதா:³ rhவநிrhதா: ।
2250602 phரமாேணநாiνவrhதnhேத th³’யnhேத ஹ th³’ட⁴vhரதா: ॥ 225.60।
2250611அத⁴rhமmh த⁴rhமthயாஹுrhேய ச ேமாஹவஶmh க³தா: ।
2250612அvhரதா நShடமrhயாதா³shேத நரா ph³ரமராஸா: ॥ 225.61।
2250621 ேய ைவ காலkh’ேதாth³ேயாகா³thஸmhப⁴வnhதீஹ மாநவா: ।
2250622 நிrhேஹாமா நிrhவஷThகாராshேத ப⁴வnhதி நராத⁴மா: ॥ 225.62।
2250631 ஏஷ ேத³வி மயா ஸrhவ-ஸmhஶயchேச²த³நாய ேத ।
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2250632ஶலாஶேலா nh’mh vhயாkh²யாேதா த⁴rhமஸாக³ர: ॥ 225.63।
2260010 vhயாஸ உவாச
2260011 thைவவmh ஸா ஜக³nhமாதா ப⁴rhrhவசநமாதி³த: ।
2260012’Shடா ப³⁴வ ஸுphதா விshதா ச ததா³ th³விஜா: ॥ 226.1।
2260021 ேய தthராஸnhiµநிவராshthராேர:ஸபத: ।
2260022 தீrhத²யாthராphரஸŋhேக³ந க³தாshதshnhகி³ெரௗ th³விஜா: ॥ 226.2।
2260031 ேத ऽபி ஸmhjhய தmh ேத³வmh ஶூலபாணிmh phரணmhய ச ।
2260032 பphரch:²ஸmhஶயmh ைசவ ேலாகாநாmh தகாmhயயா ॥ 226.3।
2260040iµநய ஊ:
2260041 thேலாசந நமshேத ऽsh த³khரவிநாஶந ।
2260042 ph’chசா²மshthவாmh ஜக³nhநாத²ஸmhஶயmh ’தி³ஸmhshதி²தmh ॥ 226.4।
2260051ஸmhஸாேர ऽshnhமஹாேகா⁴ேர ைப⁴ரேவ ேலாமஹrhஷேண ।
2260052 ph◌⁴ரமnhதி ஸுசிரmh காலmh ஷாசாlhபேமத⁴ஸ: ॥ 226.5।
2260061 ேயேநாபாேயந iµchயnhேத ஜnhமஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ।
2260062 ph³ தchch²ேராchசா²ம: பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 226.6।
2260070 மேஹவர உவாச
2260071 கrhமபாஶநிப³th³தா⁴நாmh நராmh :³க²பா⁴கி³நாmh ।
2260072 நாnhேயாபாயmh phரபயா வாஸுேத³வாthபரmh th³விஜா: ॥ 226.7।
2260081 ேய ஜயnhதி தmh ேத³வmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ।
2260082 வாŋhமந:கrhமபி: ◌⁴ ஸmhயkhேத யாnhதி பரமாmh க³திmh ॥ 226.8।
2260091 கிmh ேதஷாmh விேதேநஹ பஶுவchேசShேதந ச ।
2260092 ேயஷாmh ந phரவணmh சிthதmh வாஸுேத³ேவ ஜக³nhமேய ॥ 226.9।
2260100 ’ஷய ஊ:
2260101 பிநாகிnhப⁴க³ேநthரkh◌⁴ந ஸrhவேலாகநமshkh’த ।
2260102 மாஹாthmhயmh வாஸுேத³வshய ேராchசா²ம ஶŋhகர ॥ 226.10।
2260110 மேஹவர உவாச
2260111 பிதாமஹாத³பி வர: ஶாவத: ேஷா ஹ: ।
2260112 kh’Shே ஜாmh³நதா³பா⁴ேஸா vhயph◌⁴ேர ஸூrhய இேவாதி³த: ॥ 226.11।
2260121 த³ஶபா³ஹுrhமஹாேதஜா ேத³வதாநிஷூத³ந: ।
2260122வthஸாŋhேகா ’ேகஶ:ஸrhவைத³வதத²ப: ॥ 226.12।
2260131 ph³ரமா தshேயாத³ரப⁴வshதshயாஹmh ச ஶிேராப⁴வ: ।
2260132 ஶிேராேஹph◌⁴ேயா jhேயாதீmh ேராமph◌⁴யச ஸுராஸுரா: ॥ 226.13।
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2260141 ’ஷேயா ேத³ஹஸmh⁴தாshதshய ேலாகாச ஶாவதா: ।
2260142 பிதாமஹkh³’ஹmh ஸாாthஸrhவேத³வkh³’ஹmh ச ஸ: ॥ 226.14।
2260151 ேஸா ऽshயா: ph’தி²vhயா: kh’thshநாயா:shரShடா th⁴வேநவர: ।
2260152ஸmhஹrhதா ைசவ ⁴தாநாmh shதா²வரshய சரshய ச ॥ 226.15।
2260161ஸ ேத³வேத³வ:ஸாாth³ேத³வநாத:² பரnhதப: ।
2260162ஸrhவjhஞ:ஸrhவஸmhshரShடா ஸrhவக:³ஸrhவேதாiµக:² ॥ 226.16।
2260171 ந தshமாthபரமmh ⁴தmh thஷு ேலாேகஷு கிசந ।
2260172ஸநாதேநா மஹாபா⁴ேகா³ ேகா³விnhத³இதி வித: ॥ 226.17।
2260181ஸ ஸrhவாnhபாrhதி²வாnhஸŋhkh²ேய கா⁴தயிShயதி மாநத:³ ।
2260182ஸுரகாrhயாrhத²iµthபnhேநா மாiνShயmh வராshதி²த: ॥ 226.18।
2260191 ந ேத³வக³: ஶkhதாshthவிkhரமவிநாkh’தா: ।
2260192 ⁴வேந ேத³வகாrhயாணி கrhmh நாயகவrhத: ॥ 226.19।
2260201 நாயக:ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴தநமshkh’த: ।
2260202 ஏதshய ேத³வநாத²shய காrhயshய ச பரshய ச ॥ 226.20।
2260211 ph³ரம⁴தshய ஸததmh ph³ரமrhஶரணshய ச ।
2260212 ph³ரமா வஸதி நாபி⁴shத:² ஶேர ऽஹmh ச ஸmhshதி²த: ॥ 226.21।
2260221ஸrhவா:ஸுக²mh ஸmhshதி²தாச ஶேர தshய ேத³வதா: ।
2260222ஸ ேத³வ: Nhட³கா:க³rhப: ◌⁴ ஸேஹாத: ॥ 226.22।
2260231 ஶாrhŋhக³சkhராத: ◌⁴ க²Th³கீ³ஸrhவநாக³th◌⁴வஜ: ।
2260232 உthதேமந ஸுஶீேலந ெஶௗேசந ச த³ேமந ச ॥ 226.23।
2260241 பராkhரேமண வீrhேயண வஷா த³rhஶேநந ச ।
2260242ஆேராஹணphரமாேணந வீrhேயrhஜவஸmhபதா³ ॥ 226.24।
2260251ஆnh’ஶmhshேயந ேபண ப³ேலந ச ஸமnhவித: ।
2260252அshthைர:ஸiµதி³த:ஸrhைவrhதி³vhையரth³⁴தத³rhஶைந: ॥ 226.25।
2260261 ேயாக³மாயாஸஹshராோ விபாோ மஹாமநா: ।
2260262 வாசா thரஜநலாகீ⁴ jhஞாதிப³nh⁴ஜநphய: ॥ 226.26।
2260271மாவாmhசாநஹmhவாதீ³ஸ ேத³ேவா ph³ரமதா³யக: ।
2260272 ப⁴யஹrhதா ப⁴யாrhதாநாmh thராநnhத³விவrhத⁴ந: ॥ 226.27।
2260281 ஶரNhய:ஸrhவ⁴தாநாmh தீ³நாநாmh பாலேந ரத: ।
2260282 தவாநத²ஸmhபnhந:ஸrhவ⁴தநமshkh’த: ॥ 226.28।
2260291ஸமாதாநாiµபkh’chச²thmh ப⁴யkh’thததா² ।
2260292 நீதிjhேஞா நீதிஸmhபnhேநா ph³ரமவாதீ³ேதnhth³ய: ॥ 226.29।
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2260301 ப⁴வாrhத²ேமவ ேத³வாநாmh ³th³th◌⁴யா பரமயா த: ।
2260302 phராஜாபthேய ஶுேப⁴ மாrhேக³ மாநேவ த⁴rhமஸmhshkh’ேத ॥ 226.30।
2260311ஸiµthபthshயதி ேகா³விnhேதா³ மேநாrhவmhேஶ மஹாthமந: ।
2260312அmhேஶா நாம மேநா: thேரா யnhதrhதா⁴மா தத: பரmh ॥ 226.31।
2260321அnhதrhதா⁴mhேநா ஹவிrhதா⁴மா phரஜாபதிரநிnhதி³த: ।
2260322 phராசீநப³rhrhப⁴விதா ஹவிrhதா⁴mhந:ஸுேதா th³விஜா: ॥ 226.32।
2260331 தshய phரேசத:phரiµகா² ப⁴விShயnhதி த³ஶாthமஜா: ।
2260332 phராேசதஸshததா² த³ோ ப⁴விேதஹ phரஜாபதி: ॥ 226.33।
2260341 தா³ாயNhயshததா²தி³thேயா மiνராதி³thயதshதத: ।
2260342 மேநாச வmhஶஜ இலா ஸுth³mhநச ப⁴விShயதி ॥ 226.34।
2260351 ³தா⁴thரவாசாபி தshமாதா³rhப⁴விShயதி ।
2260352 நஹுேஷா ப⁴விதா தshமாth³யயாதிshதshய சாthமஜ: ॥ 226.35।
2260361 ய³shதshமாnhமஹாஸththவ: khேராShடா தshமாth³ப⁴விShயதி ।
2260362 khேராShைசவ மஹாnhthேரா vh’நீவாnhப⁴விShயதி ॥ 226.36।
2260371 vh’நீவதச ப⁴விதா உஷŋh³ரபராத: ।
2260372 உஷŋhேகா³rhப⁴விதா thர: ஶூரசிthரரத²shததா² ॥ 226.37।
2260381 தshய thவவரஜ: thர: ஶூேரா நாம ப⁴விShயதி ।
2260382 ேதஷாmh விkh²யாதவீrhயாmh சாthர³ணஶாநாmh ॥ 226.38।
2260391 யjhவிநாmh ச விஶுth³தா⁴நாmh வmhேஶ ph³ராமணஸthதமா: ।
2260392ஸ ஶூர:thயேரShேடா² மஹாவீrhேயா மஹாயஶா: ॥ 226.39।
2260401shவவmhஶவிshதாரகரmh ஜநயிShயதி மாநத³mh ।
2260402 வஸுேத³வதி kh²யாதmh thரமாநக³nh³பி⁴mh ॥ 226.40।
2260411 தshய thரசrhபா³ஹுrhவாஸுேத³ேவா ப⁴விShயதி ।
2260412 தா³தா ph³ராமணஸthகrhதா ph³ரம⁴ேதா th³விஜphய: ॥ 226.41।
2260421 ராjhேஞா ப³th³தா⁴nhஸ ஸrhவாnhைவ ேமாயிShயதி யாத³வ: ।
2260422 ஜராஸnhத⁴mh  ராஜாநmh நிrhthய கி³க³வேர ॥ 226.42।
2260431ஸrhவபாrhதி²வரthநாTh◌⁴ேயா ப⁴விShயதி ஸ வீrhயவாnh ।
2260432 ph’தி²vhயாமphரதிஹேதா வீrhேயபி ப⁴விShயதி ॥ 226.43।
2260441 விkhரேமண ச ஸmhபnhந:ஸrhவபாrhதி²வபாrhதி²வ: ।
2260442 ஶூர:ஸmhஹநேநா ⁴ேதா th³வாரகாயாmh வஸnhphர: ◌⁴ ॥ 226.44।
2260451 பாலயிShயதி கா³mh ேத³வீmh விநிrhthய ³ராஶயாnh ।
2260452 தmh ப⁴வnhத:ஸமாஸாth³ய ph³ராமணரrhஹணrhவைர: ॥ 226.45।
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2260461அrhசயnh யதா²nhயாயmh ph³ரமாணவ ஶாவதmh ।
2260462 ேயா  மாmh th³ரShchேச²த ph³ரமாணmh ச பிதாமஹmh ॥ 226.46।
2260471 th³ரShடvhயshேதந ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ: phரதாபவாnh ।
2260472th³’Shேட தshnhநஹmh th³’Shேடா ந ேம ऽthராshதி விசார ॥ 226.47।
2260481 பிதாமேஹா வாஸுேத³வ இதி விthத தேபாத⁴நா: ।
2260482ஸ யshய Nhட³கா: phதிkhேதா ப⁴விShயதி ॥ 226.48।
2260491 தshய ேத³வக³ண: phேதா ph³ரமrhேவா ப⁴விShயதி ।
2260492 யsh தmh மாநேவா ேலாேக ஸmhரயிShயதி ேகஶவmh ॥ 226.49।
2260501 தshய கீrhதிrhயஶைசவ shவrhக³ைசவ ப⁴விShயதி ।
2260502 த⁴rhமாmh ேத³ஶிக:ஸாாth³ப⁴விShயதி ஸ த⁴rhமவாnh ॥ 226.50।
2260511 த⁴rhமவிth³பி: ◌⁴ ஸ ேத³ேவேஶா நமshகாrhய:ஸதா³chத: ।
2260512 த⁴rhம ஏவ ஸதா³shயாத³shnhநph◌⁴யrhசிேத விெபௗ⁴ ॥ 226.51।
2260521ஸ ேத³ேவா மஹாேதஜா: phரஜாதசிகீrhஷயா ।
2260522 த⁴rhமாrhத²mh ஷvhயாkh◌⁴ர ’ேகா:ஸஸrhஜ ச ॥ 226.52।
2260531 தா:sh’Shடாshேதந விதி⁴நா பrhவேத க³nhத⁴மாத³ேந ।
2260532ஸநthமாரphரiµகா²shதிShட²nhதி தபஸாnhவிதா: ॥ 226.53।
2260541 தshமாthஸ வாkh³ த⁴rhமjhேஞா நமshேயா th³விஜŋhக³வா: ।
2260542 வnhதி³ேதா  ஸ வnhேத³த மாநிேதா மாநயீத ச ॥ 226.54।
2260551 th³’Shட: பேயத³ஹரஹ:ஸmhத: phரதிஸmhரேயth ।
2260552அrhசிதசாrhசேயnhநிthயmh ஸ ேத³ேவா th³விஜஸthதமா: ॥ 226.55।
2260561 ஏவmh தshயாநவth³யshய விShேrhைவ பரமmh தப: ।
2260562ஆதி³ேத³வshய மஹத:ஸjhஜநாசதmh ஸதா³ ॥ 226.56।
2260571 ⁴வேந ऽph◌⁴யrhசிேதா நிthயmh ேத³ைவரபி ஸநாதந: ।
2260572அப⁴ேயநாiνேபண phரபth³ய தமiνvhரதா: ॥ 226.57।
2260581 கrhம மநஸா வாசா ஸ நமshேயா th³விைஜ:ஸதா³ ।
2260582 யthநவth³பி⁴பshதா²ய th³ரShடvhேயா ேத³வகீஸுத: ॥ 226.58।
2260591 ஏஷ ைவ விேதா மாrhேகா³ மயா ைவ iµநிஸthதமா: ।
2260592 தmh th³’ShThவா ஸrhவேத³ேவஶmh th³’Shடா: sh: ஸுரஸthதமா: ॥
226.59।
2260601 மஹாவராஹmh தmh ேத³வmh ஸrhவேலாகபிதாமஹmh ।
2260602அஹmh ைசவ நமshயா நிthயேமவ ஜக³thபதிmh ॥ 226.60।
2260611 தthர ச thதயmh th³’Shடmh ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ।
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2260612ஸமshதா  வயmh ேத³வாshதshய ேத³ேஹ வஸாமேஹ ॥ 226.61।
2260621 தshையவ சாkh³ரேஜா ph◌⁴ராதா தாth³நிசயphரப:◌⁴ ।
2260622ஹ ப³ல இதி kh²யாேதா ப⁴விShயதி த⁴ராத⁴ர: ॥ 226.62।
2260631 thஶிராshதshய ேத³வshய th³’Shேடா ऽநnhத இதி phரேபா:◌⁴ ।
2260632ஸுபrhே யshய வீrhேயண கயபshயாthமேஜா ப³ ॥ 226.63।
2260641அnhதmh ைநவாஶகth³th³ரShmh ேத³வshய பரமாthமந: ।
2260642ஸ ச ேஶேஷா விசரேத பரயா ைவ iµதா³ த: ॥ 226.64।
2260651அnhதrhவஸதி ேபா⁴ேக³ந பரph◌⁴ய வஸுnhத⁴ராmh ।
2260652 ய ஏஷ விShiΝ: ேஸா ऽநnhேதா ப⁴க³வாnhவஸுதா⁴த⁴ர: ॥ 226.65।
2260661 ேயா ராம:ஸ ’ேகேஶா ऽchத:ஸrhவத⁴ராத⁴ர: ।
2260662 தாெபௗ⁴ ஷvhயாkh◌⁴ெரௗ தி³vhெயௗ தி³vhயபராkhரெமௗ ॥ 226.66।
2260671 th³ரShடvhெயௗ மாநநீெயௗ ச சkhரலாŋhக³லதா⁴ெணௗ ।
2260672 ஏஷ ேவா ऽiνkh³ரஹ: phேராkhேதா மயா Nhயshதேபாத⁴நா: ।
2260673 தth³ப⁴வnhேதா ய³ேரShட²mh ஜேய: phரயthநத: ॥ 226.67।
2270010iµநய ஊ:
2270011அேஹா kh’Shணshய மாஹாthmhயmh தமshமாபி⁴ரth³⁴தmh ।
2270012ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh த⁴nhயmh ஸmhஸாரநாஶநmh ॥ 227.1।
2270021ஸmhjhய விதி⁴வth³ப⁴khthயா வாஸுேத³வmh மஹாiµேந ।
2270022 காmh க³திmh யாnhதி மiνஜா வாஸுேத³வாrhசேந ரதா: ॥ 227.2।
2270031 கிmh phராphiνவnhதி ேத ேமாmh கிmh வா shவrhக³mh மஹாiµேந ।
2270032அத²வா கிmh iµநிேரShட² phராphiνவnhthப⁴யmh ப²லmh ॥ 227.3।
2270041 ேச²thமrhஹ ஸrhவjhஞ ஸmhஶயmh ேநா ’தி³shதி²தmh ।
2270042 ேச²thதா நாnhேயா ऽshதி ேலாேக ऽshmhshthவth³’ேத iµநிஸthதம ॥
227.4।
2270050 vhயாஸ உவாச
2270051ஸா⁴ ஸா⁴ iµநிேரShடா² ப⁴வth³பி⁴rhய³தா³’தmh ।
2270052 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வமாiνrhvhேயண ைவShணவாநாmh ஸுகா²வஹmh ॥ 227.5।
2270061 தீ³ாமாthேரண kh’Shணshய நரா ேமாmh vhரஜnhதி ைவ ।
2270062 கிmh நrhேய ஸதா³ ப⁴khthயா ஜயnhthயchதmh th³விஜா: ॥ 227.6।
2270071 ந ேதஷாmh ³rhலப:◌⁴ shவrhேகா³ ேமாச iµநிஸthதமா: ।
2270072லப⁴nhேத ைவShணவா: காமாnhயாnhயாnhவாச²nhதி ³rhலபா⁴nh ॥ 227.7।
2270081 ரthநபrhவதமாய நேரா ரthநmh யதா²த³ேத³th ।
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2270082shேவchச²யா iµநிஶாrh³லாshததா² kh’Shnhமேநாரதா²nh ॥ 227.8।
2270091 கlhபvh’mh ஸமாஸாth³ய ப²லாநி shேவchச²யா யதா² ।
2270092 kh³’தி ேஷா விphராshததா² kh’Shnhமேநாரதா²nh ॥ 227.9।
2270101 ரth³த⁴யா விதி⁴வthjhய வாஸுேத³வmh ஜக³th³³mh ।
2270102 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh phராphiνவnhதி நரா: ப²லmh ॥ 227.10।
2270111ஆராth◌⁴ய தmh ஜக³nhநாத²mh விஶுth³ேத⁴நாnhதராthமநா ।
2270112 phராphiνவnhதி நரா: காமாnhஸுராமபி ³rhலபா⁴nh ॥ 227.11।
2270121 ேய ऽrhசயnhதி ஸதா³ ப⁴khthயா வாஸுேத³வாkh²யமvhயயmh ।
2270122 ந ேதஷாmh ³rhலப⁴mh கிசிth³விth³யேத ⁴வநthரேய ॥ 227.12।
2270131 த⁴nhயாshேத ஷா ேலாேக ேய ऽrhசயnhதி ஸதா³ஹmh ।
2270132ஸrhவபாபஹரmh ேத³வmh ஸrhவகாமப²லphரத³mh ॥ 227.13।
2270141 ph³ராம:thயா ைவயா:shthய: ஶூth³ராnhthயஜாதய: ।
2270142ஸmhjhய தmh ஸுரவரmh phராphiνவnhதி பராmh க³திmh ॥ 227.14।
2270151 தshமாchch²’iΝth◌⁴வmh iµநேயா யthph’chச²த மமாநகா: ◌⁴ ।
2270152 phரவயா ஸமாேஸந க³திmh ேதஷாmh மஹாthமநாmh ॥ 227.15।
2270161 thயkhthவா மாiνShயகmh ேத³ஹmh ேராகா³யதநமth◌⁴வmh ।
2270162 ஜராமரணஸmhkhதmh ஜல³th³³த³ஸnhநிப⁴mh ॥ 227.16।
2270171 மாmhஸேஶாணித³rhக³nhத⁴mh விShடா²thராதி³பி⁴rhதmh ।
2270172அshதி²sh²ணமேமth◌⁴யmh ச shநாசrhமஶிராnhவிதmh ॥ 227.17।
2270181 காமேக³ந விமாேநந தி³vhயக³nhத⁴rhவநாதி³நா ।
2270182 ததி³thயவrhேணந கிŋhகிணீஜாலமாநா ॥ 227.18।
2270191 உபகீ³யமாநா க³nhத⁴rhைவரphஸேராபி⁴ரலŋhkh’தா: ।
2270192 vhரஜnhதி ேலாகபாலாநாmh ப⁴வநmh  ph’த²khph’த²kh ॥ 227.19।
2270201 மnhவnhதரphரமாணmh  ⁴khthவா காலmh ph’த²khph’த²kh ।
2270202 ⁴வநாநி ph’த²khேதஷாmh ஸrhவேபா⁴ைக³ரலŋhkh’தா: ॥ 227.20।
2270211 தேதா ऽnhதmh ேலாகmh ேத யாnhதி ஸrhவஸுக²phரத³mh ।
2270212 தthர ⁴khthவா வராnhேபா⁴கா³nhத³ஶமnhவnhதரmh th³விஜா: ॥ 227.21।
2270221 தshமாth³க³nhத⁴rhவேலாகmh  யாnhதி ைவ ைவShணவா th³விஜா: ।
2270222 விmhஶnhமnhவnhதரmh காலmh தthர ⁴khthவா மேநாரமாnh ॥ 227.22।
2270231 ேபா⁴கா³நாதி³thயேலாகmh  தshமாth³யாnhதி ஸுதா: ।
2270232 thmhஶnhமnhவnhதரmh தthர ேபா⁴கா³nh⁴khthவாதிைத³வதாnh ॥ 227.23।
2270241 தshமாth³vhரஜnhதி ேத விphராசnhth³ரேலாகmh ஸுக²phரத³mh ।
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2270242 மnhவnhதராmh ேத தthர சthவாmhஶth³³nhவிதmh ॥ 227.24।
2270251 காலmh ⁴khthவா ஶுபா⁴nhேபா⁴கா³ஜராமரணவrhதா: ।
2270252 தshமாnhநthரேலாகmh  விமாைந:ஸமலŋhkh’தmh ॥ 227.25।
2270261 vhரஜnhதி ேத iµநிேரShடா²³ண:ஸrhைவரலŋhkh’தா: ।
2270262 மnhவnhதராmh பசாஶth³⁴khthவா ேபா⁴கா³nhயேத²phதாnh ॥ 227.26।
2270271 தshமாth³vhரஜnhதி ேத விphரா ேத³வேலாகmh ஸு³rhலப⁴mh ।
2270272ஷShமnhவnhதரmh யாவthதthர ⁴khthவா ஸு³rhலபா⁴nh ॥ 227.27।
2270281 ேபா⁴கா³nhநாநாவிதா⁴nhவிphரா ’kh³th³vhயShடகஸமnhவிதாnh ।
2270282 ஶkhரேலாகmh நshதshமாth³க³chச²nhதி ஸுரதா: ॥ 227.28।
2270291 மnhவnhதராmh தthைரவ ⁴khthவா காலmh ச ஸphததிmh ।
2270292 ேபா⁴கா³iνchசாவசாnhதி³vhயாnhமநஸ: phதிவrhத⁴நாnh ॥ 227.29।
2270301 தshமாth³vhரஜnhதி ேத ேலாகmh phராஜாபthயமiνthதமmh ।
2270302 ⁴khthவா தthேரphதாnhேபா⁴கா³nhஸrhவகாம³nhவிதாnh ॥ 227.30।
2270311 மnhவnhதரமஶீதிmh ச காலmh ஸrhவஸுக²phரத³mh ।
2270312 தshமாthைபதாமஹmh ேலாகmh யாnhதி ேத ைவShணவா th³விஜா: ॥ 227.31।
2270321 மnhவnhதராmh நவதி kh³thவா தthர ைவ ஸுக²mh ।
2270322இஹாக³thய நshதshமாth³விphராmh phரவேர ேல ॥ 227.32।
2270331 ஜாயnhேத ேயாகி³ேநா விphரா ேவத³ஶாshthராrhத²பாரகா:³ ।
2270332 ஏவmh ஸrhேவஷு ேலாேகஷு ⁴khthவா ேபா⁴கா³nhயேத²phதாnh ॥ 227.33।
2270341இஹாக³thய நrhயாnhதி உபrhப ச khரமாth ।
2270342ஸmhப⁴ேவ ஸmhப⁴ேவ ேத  ஶதவrhஷmh th³விேஜாthதமா: ॥ 227.34।
2270351 ⁴khthவா யேத²phதாnhேபா⁴கா³nhயாnhதி ேலாகாnhதரmh தத: ।
2270352 த³ஶஜnhம யதா³ ேதஷாmh khரேமணவmh phரrhயேத ॥ 227.35।
2270361 ததா³ ேலாகmh ஹேரrhதி³vhயmh ph³ரமேலாகாth³vhரஜnhதி ேத ।
2270362 க³thவா தthராயாnhேபா⁴கா³nh⁴khthவா ஸrhவ³nhவிதாnh ॥ 227.36।
2270371 மnhவnhதரஶதmh யாவjhஜnhமmh’thவிவrhதா: ।
2270372 க³chச²nhதி ⁴வநmh பசாth³வாராஹshய th³விேஜாthதமா: ॥ 227.37।
2270381 தி³vhயேத³ஹா:Nhட³ேநா மஹாகாயா மஹாப³லா: ।
2270382 khட³nhதி தthர விphேரnhth³ரா: kh’thவா பmh சrh⁴ஜmh ॥ 227.38।
2270391 த³ஶ ேகாஸஹshராணி வrhஷாmh th³விஜஸthதமா: ।
2270392 திShட²nhதி ஶாவேத பா⁴ேவ ஸrhைவrhேத³ைவrhநமshkh’தா: ॥ 227.39।
2270401 தேதா யாnhதி  ேத தீ⁴ரா நரmhஹkh³’ஹmh th³விஜா: ।
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2270402 khட³nhேத தthர iµதி³தா வrhஷேகாThயதாநி ச ॥ 227.40।
2270411 தத³nhேத ைவShணவmh யாnhதி ரmh th³த⁴நிேஷவிதmh ।
2270412 khட³nhேத தthர ெஸௗkh²ேயந வrhஷாமதாநி ச ॥ 227.41।
2270421 ph³ரமேலாேக நrhவிphரா க³chச²nhதி ஸாத⁴ேகாthதமா: ।
2270422 தthர shதி²thவா சிரmh காலmh வrhஷேகாஶதாnhப³ஹூnh ॥ 227.42।
2270431 நாராயணரmh யாnhதி ததshேத ஸாத⁴ேகவரா: ।
2270432 ⁴khthவா ேபா⁴கா³mhச விவிதா⁴nhவrhஷேகாThயrh³தா³நி ச ॥ 227.43।
2270441அநிth³த⁴ரmh பசாth³தி³vhயபா மஹாப³லா: ।
2270442 க³chச²nhதி ஸாத⁴கவரா:shயமாநா:ஸுராஸுைர: ॥ 227.44।
2270451 தthர ேகாஸஹshராணி வrhஷாmh ச சrhத³ஶ ।
2270452 திShட²nhதி ைவShணவாshதthர ஜராமரணவrhதா: ॥ 227.45।
2270461 phரth³mhநshய ரmh பசாth³க³chச²nhதி விக³தjhவரா: ।
2270462 தthர திShட²nhதி ேத விphரா லேகாஶதthரயmh ॥ 227.46।
2270471shவchச²nhத³கா³ேநா ’Shடா ப³லஶkhதிஸமnhவிதா: ।
2270472 க³chச²nhதி ேயாகி³ந: பசாth³யthர ஸŋhகrhஷண: phர: ◌⁴ ॥ 227.47।
2270481 தthேராthவா சிரmh காலmh ⁴khthவா ேபா⁴கா³nhஸஹshரஶ: ।
2270482 விஶnhதி வாஸுேத³ைவதி விபாkh²ேய நிரஜேந ॥ 227.48।
2270491 விநிrhiµkhதா: பேர தththேவ ஜராமரணவrhேத ।
2270492 தthர க³thவா விiµkhதாshேத ப⁴ேவrhநாthர ஸmhஶய: ॥ 227.49।
2270501 ஏவmh khரேமண ⁴khதிmh ேத phராphiνவnhதி மநீண: ।
2270502iµkhதிmh ச iµநிஶாrh³லா வாஸுேத³வாrhசேந ரதா: ॥ 227.50।
2280010 vhயாஸ உவாச
2280011 ஏகாத³யாiµேப⁴ பே நிராஹார:ஸமாத: ।
2280012shநாthவா ஸmhயkh³விதா⁴ேநந ெதௗ⁴தவாஸா ேதnhth³ய: ॥ 228.1।
2280021ஸmhjhய விதி⁴வth³விShiΝmh ரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ।
2280022 Shைபrhக³nhைத⁴shததா² தீ³ைபrh⁴ைபrhைநேவth³யைகshததா² ॥ 228.2।
2280031 உபஹாைரrhப³ஹுவிைத⁴rhஜphையrhேஹாமphரத³ண: ।
2280032shேதாthைரrhநாநாவிைத⁴rhதி³vhையrhகீ³தவாth³ையrhமேநாஹைர: ॥ 228.3।
2280041 த³Nhட³வthphரணிபாைதச ஜயஶph³ைத³shதேதா²thதைம: ।
2280042 ஏவmh ஸmhjhய விதி⁴வth³ராthெரௗ kh’thவா phரஜாக³ரmh ॥ 228.4।
2280051 கதா²mh வா கீ³திகாmh விShேrhகா³யnhவிShiΝபராயண: ।
2280052 யாதி விShே: பரmh shதா²நmh நேரா நாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 228.5।
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2280060iµநய ஊ:
2280061 phரஜாக³ேர கீ³திகாயா: ப²லmh விShேrhமஹாiµேந ।
2280062 ph³ தchch²ேராchசா²ம: பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 228.6।
2280070 vhயாஸ உவாச
2280071 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயாmhயiνrhவஶ: ।
2280072 கீ³திகாயா: ப²லmh விShேrhஜாக³ேர ய³தா³’தmh ॥ 228.7।
2280081அவnhதீ நாம நக³ ப³⁴வ ⁴வி விதா ।
2280082 தthராshேத ப⁴க³வாnhவிShiΝ: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 228.8।
2280091 தshயா நக³rhயா: பrhயnhேத சாNhடா³ேலா கீ³திேகாவித:³ ।
2280092ஸth³vh’ththேயாthபாதி³தத⁴ேநா ph◌⁴’thயாநாmh ப⁴ரேண ரத: ॥ 228.9।
2280101 விShiΝப⁴khத:ஸ சாNhடா³ேலா மா மா th³’ட⁴vhரத: ।
2280102 ஏகாத³யாmh ஸமாக³mhய ேஸாபவாேஸா ऽத² கா³யதி ॥ 228.10।
2280111 கீ³திகா விShiΝநாமாŋhகா: phரா³rhபா⁴வஸமாதா: ।
2280112 கா³nhதா⁴ரஷTh³ஜைநஷாத³-shவரபசமைத⁴வைத: ॥ 228.11।
2280121 ராthஜாக³ரேண விShiΝmh கா³தா²பி⁴பகா³யதி ।
2280122 phரபா⁴ேத ச phரணmhேயஶmh th³வாத³யாmh kh³’ஹேமthய ச ॥ 228.12।
2280131 ஜாமாth’பா⁴கி³ேநயாmhச ேபா⁴ஜயிthவா ஸகnhயகா: ।
2280132 தத:ஸபவாரsh பசாth³⁴ŋhkhேத th³விேஜாthதமா: ॥ 228.13।
2280141 ஏவmh தshயாஸதshதthர rhவேதா விShiΝphணநmh ।
2280142 கீ³திகாபி⁴rhவிசிthராபி⁴rhவய: phரதிக³தmh ப³ஹு ॥ 228.14।
2280151 ஏகதா³ைசthரமாேஸ  kh’Shணகாத³ஶிேகா³சேர ।
2280152 விShiΝஶுஷrhதா²ய யெயௗ வநமiνthதமmh ॥ 228.15।
2280161 வநஜாதாநி Shபாணி kh³ரmh ப⁴khதிதthபர: ।
2280162phராதேட மஹாரNhேய விபீ⁴தகதேராரத: ◌⁴ ॥ 228.16।
2280171 th³’Shட:ஸ ராேஸநாத² kh³’தசாபி ப⁴mh ।
2280172 சாNhடா³லshதமேதா²வாச நாth³ய ப⁴யshthவயா யஹmh ॥ 228.17।
2280181 phராதrhேபா⁴ய கlhயாண ஸthயேமShயாmhயஹmh ந: ।
2280182அth³ய காrhயmh மம மஹthதshமாnhiµசshவ ராஸ ॥ 228.18।
2280191 வ:ஸthேயந ஸேமShயா தத: கா²த³ மாதி ।
2280192 விShiΝஶுஷrhதா²ய ராthஜாக³ரணmh மயா ।
2280193 காrhயmh ந vhரதவிkh◌⁴நmh ேம கrhமrhஹ ராஸ ॥ 228.19।
2280200 vhயாஸ உவாச
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2280201 தmh ராஸ: phரthவாச த³ஶராthரமேபா⁴ஜநmh ।
2280202 மமா⁴த³th³ய ச ப⁴வாnhமயா லph³ேதா⁴ மதŋhக³ஜ ॥ 228.20।
2280211 ந ேமாேய ப⁴யிShயா ுத⁴யா பீ³ேதா ph◌⁴’ஶmh ।
2280212 நிஶாசரவச: thவா மாதŋhக³shதiµவாச ஹ ।
2280213ஸாnhthவயலணயா வாசா ஸ ஸthயவசைநrhth³’ைட: ◌⁴ ॥ 228.21।
2280220 மாதŋhக³ உவாச
2280221ஸthயலmh ஜக³thஸrhவmh ph³ரமராஸ தchch²’iΝ ।
2280222ஸthேயநாஹmh ஶபிShயா நராக³மநாய ச ॥ 228.22।
2280231ஆதி³thயசnhth³ரமா வநிrhவாrh⁴rhth³ெயௗrhஜலmh மந: ।
2280232அேஹாராthரmh யம:ஸnhth◌⁴ேய th³ேவ வி³rhநரேசShதmh ॥ 228.23।
2280241 பரதா³ேரஷு யthபாபmh யthபரth³ரvhயஹாஷு ।
2280242 யchச ph³ரமஹந: பாபmh ஸுராேப ³தlhபேக³ ॥ 228.24।
2280251 வnhth◌⁴யாபேதச யthபாபmh யthபாபmh vh’ஷபேத: ।
2280252 யchச ேத³வலேக பாபmh மthshயமாmhஸாஶிநச யth ॥ 228.25।
2280261 khேராட³மாmhஸாஶிேநா யchச rhமமாmhஸாஶிநச யth ।
2280262 vh’தா² மாmhஸாஶிேநா யchச ph’Shட²மாmhஸாஶிநச யth ॥ 228.26।
2280271 kh’தkh◌⁴ேந thரகா⁴தேக யthபாபmh தி³தி⁴ஷூபெதௗ ।
2280272ஸூதகshய ச யthபாபmh யthபாபmh khரகrhமண: ॥ 228.27।
2280281 kh’பணshய ச யthபாபmh யchச வnhth◌⁴யாதிேத²ரபி ।
2280282அமாவாshயாShட ஷSh² kh’Shணஶுkhலசrhத³ஶீ ॥ 228.28।
2280291 தாஸு யth³க³மநாthபாபmh யth³விphேரா vhரஜதி shthயmh ।
2280292 ரஜshவலாmh ததா² பசாchch²ராth³த⁴mh kh’thவா shthயmh vhரேஜth ॥
228.29।
2280301ஸrhவshவshநாதேபா⁴jhயாநாmh யthபாபmh மலேபா⁴ஜேந ।
2280302thரபா⁴rhயாmh க³chச²தாmh ச யthபாபmh பிஶுநshய ச ॥ 228.30।
2280311 த³mhப⁴மாயாiνரkhேத ச யthபாபmh ம⁴கா⁴திந: ।
2280312 ph³ராமணshய phரதிthய யthபாபmh தத³யchச²த: ॥ 228.31।
2280321 யchச கnhயாnh’ேத பாபmh யchச ேகா³வதராnh’ேத ।
2280322shthபா³லஹnhrhயthபாபmh யchச th²யாபி⁴பா⁴ண: ॥ 228.32।
2280331 ேத³வேவத³th³விஜnh’ப-thரthரஸதீshthய: ।
2280332 யchச நிnhத³யதாmh பாபmh ³th²யாபசாரத: ॥ 228.33।
2280341அkh³நிthயாகி³ஷு யthபாபமkh³நிதா³யிஷு யth³வேந ।
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2280342 kh³’ேஹShThயா பாதேக யchச யth³ேகா³kh◌⁴ேந யth³th³விஜாத⁴ேம ॥ 228.34।
2280351 யthபாபmh பவிthேத ச யthபாபmh பேவதி³ந: ।
2280352 தேயாrhதா³th’kh³ரthேராச யthபாபmh ph◌⁴ணகா⁴திந: ॥ 228.35।
2280361 கிmh சாthர ப³ஹுபி: ◌⁴ phேராkhைத: ஶபைத²shதவ ராஸ ।
2280362 யதாmh ஶபத²mh பீ⁴மmh ³rhவாchயமபி கth²யேத ॥ 228.36।
2280371shவகnhயாவிந: பாபmh ³ட⁴ஸthேயந ஸாண: ।
2280372அயாjhயயாஜேக ஷNhேட⁴ யthபாபmh ரவேண ऽத⁴ேம ॥ 228.37।
2280381 phரvhரjhயாவேத யchச ph³ரமசாணி காiµேக ।
2280382 ஏைதsh பாைபrhphேய ऽஹmh யதி³ைநShயா ேத ऽnhதிகmh ॥ 228.38।
2280390 vhயாஸ உவாச
2280391 மாதŋhக³வசநmh thவா விshேதா ph³ரமராஸ: ।
2280392 phராஹ க³chச²shவ ஸthேயந ஸமயmh ைசவ பாலய ॥ 228.39।
2280401இthkhத:ணபாேஶந வபாக:ஸுமாநி  ।
2280402ஸமாதா³யாக³மchைசவ விShே:ஸ நிலயmh க³த: ॥ 228.40।
2280411 தாநி phராதா³th³ph³ராமய ேஸா ऽபி phராlhய சாmhப⁴ஸா ।
2280412 விShiΝமph◌⁴யrhchய நிலயmh ஜகா³ம ஸ தேபாத⁴நா: ॥ 228.41।
2280421 ேஸா ऽபி மாதŋhக³தா³யாத:³ ேஸாபவாஸsh தாmh நிஶாmh ।
2280422 கா³யnh பா³ய⁴Shட:² phரஜாக³ரiµபாகேராth ॥ 228.42।
2280431 phரபா⁴தாயாmh  ஶrhவrhயாmh shநாthவா ேத³வmh நமshய ச ।
2280432ஸthயmh ஸ ஸமயmh கrhmh phரதshேத² யthர ராஸ: ॥ 228.43।
2280441 தmh vhரஜnhதmh பதி² நர: phராஹ ப⁴th³ர khவ க³chச² ।
2280442ஸ ததா²கத²யthஸrhவmh ேஸா ऽphேயநmh நரph³ரவீth ॥ 228.44।
2280451 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஶரmh ஸாத⁴நmh யத: ।
2280452 மஹதா  phரயthேநந ஶரmh பாலேயth³³த: ◌⁴ ॥ 228.45।
2280461 வத⁴rhமாrhத²ஸுக²mh ।
2280462 நரshததா²phேநாதி ேமாக³திமkh³rhயாmh ।
2280463 வnhகீrhதிiµைபதி ச ।
2280464 ப⁴வதி mh’தshய கா கதா² ேலாேக ॥ 228.46।
2280471 மாதŋhக³shதth³வச: thவா phரthவாசாத² ேஹமth ॥ 228.47।
2280480 மாதŋhக³ உவாச
2280481 ப⁴th³ர ஸthயmh ரshkh’thய க³chசா² ஶபதா:² kh’தா: ॥ 228.48।
2280490 vhயாஸ உவாச

brahpur.pdf 887



ph³ரமராண

2280491 தmh ⁴ய: phரthவாசாத² கிேமவmh ட⁴தீ⁴rhப⁴வாnh ।
2280492 கிmh ந தmh thவயா ஸாேதா⁴ மiνநா ய³தீ³தmh ॥ 228.49।
2280501 ேகா³shthth³விஜாநாmh பரrhத²mh ।
2280502 விவாஹகாேல ஸுரதphரஸŋhேக³ ।
2280503 phராthயேய ஸrhவத⁴நாபஹாேர ।
2280504 பசாnh’தாnhயாஹுரபாதகாநி ॥ 228.50।
2280511 த⁴rhமவாkhயmh ந ச shthஷு ந விவாேஹ ததா² ெபௗ ।
2280512 வசேந சாrhத²ஹாெநௗ ச shவநாேஶ ऽnh’தேக ததா² ।
2280513 ஏவmh தth³வாkhயமாகrhNhய மாதŋhக:³ phரthவாச ஹ ॥ 228.51।
2280520 மாதŋhக³ உவாச
2280521ைமவmh வத³shவ ப⁴th³ரmh ேத ஸthயmh ேலாேகஷு jhயேத ।
2280522ஸthேயநாவாphயேத ெஸௗkh²யmh யthகிசிjhஜக³தீக³தmh ॥ 228.52।
2280531ஸthேயநாrhக: phரதபதி ஸthேயநாேபா ரஸாthகா: ।
2280532 jhவலthயkh³நிச ஸthேயந வாதி ஸthேயந மாத: ॥ 228.53।
2280541 த⁴rhமாrhத²காமஸmhphராphதிrhேமாphராphதிச ³rhலபா⁴ ।
2280542ஸthேயந ஜாயேத mhஸாmh தshமாthஸthயmh ந ஸnhthயேஜth ॥ 228.54।
2280551ஸthயmh ph³ரம பரmh ேலாேக ஸthயmh யjhேஞஷு ேசாthதமmh ।
2280552ஸthயmh shவrhக³ஸமாயாதmh தshமாthஸthயmh ந ஸnhthயேஜth ॥ 228.55।
2280560 vhயாஸ உவாச
2280561இthkhthவா ேஸா ऽத² மாதŋhக³shதmh phரphய நேராthதமmh ।
2280562 ஜகா³ம தthர யthராshேத phராணிஹா ph³ரமராஸ: ॥ 228.56।
2280571 தமாக³தmh ஸயாெஸௗ சாNhடா³லmh ph³ரமராஸ: ।
2280572 விshமேயாth²lhலநயந: ஶிர:கmhபmh தமph³ரவீth ॥ 228.57।
2280580 ph³ரமராஸ உவாச
2280581ஸா⁴ ஸா⁴ மஹாபா⁴க³ஸthயவாkhயாiνபாலக ।
2280582 ந மாதŋhக³மஹmh மnhேய ப⁴வnhதmh ஸthயலணmh ॥ 228.58।
2280591 கrhமேநந மnhேய thவாmh ph³ராமணmh ஶுசிமvhயயmh ।
2280592 யthகிசிththவாmh ப⁴th³ரiµக²mh phரவேய த⁴rhமஸmhரயmh ।
2280593 கிmh தthர ப⁴வதா ராthெரௗ kh’தmh விShiΝkh³’ேஹ வத³ ॥ 228.59।
2280600 vhயாஸ உவாச
2280601 தமph◌⁴வாச மாதŋhக:³ ஶ ◌்’iΝ விShiΝkh³’ேஹ மயா ।
2280602 யthkh’தmh ரஜநீபா⁴ேக³ யதா²தth²யmh வதா³ ேத ॥ 228.60।
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2280611 விShேrhேத³வலshயாத: ◌⁴ shதி²ேதநாநmhரrhதிநா ।
2280612 phரஜாக³ர: kh’ேதா ராthெரௗ கா³யதா விShiΝகீ³திகாmh ॥ 228.61।
2280621 தmh ph³ரமராஸ: phராஹ கியnhதmh காலiµchயதாmh ।
2280622 phரஜாக³ேரா விShiΝkh³’ேஹ kh’தmh ப⁴khதிமதா வத³ ॥ 228.62।
2280631 தமph◌⁴வாச phரஹஸnhவிmhஶthயph³தா³நி ராஸ ।
2280632 ஏகாத³யாmh மா மா kh’தshதthர phரஜாக³ர: ।
2280633 மாதŋhக³வசநmh thவா phேராவாச ph³ரமராஸ: ॥ 228.63।
2280640 ph³ரமராஸ உவாச
2280641 யத³th³ய thவாmh phரவயா தth³ப⁴வாnhவkhமrhஹதி ।
2280642 ஏகராthkh’தmh ஸாேதா⁴ மம ேத³ phரஜாக³ரmh ॥ 228.64।
2280651 ஏவmh thவாmh ேமாயிShயா ேமாயிShயா நாnhயதா² ।
2280652 th:ஸthேயந மஹாபா⁴க³இthkhthவா விரராம ஹ ॥ 228.65।
2280660 vhயாஸ உவாச
2280661 மாதŋhக³shதiµவாசாத² மயாthமா ேத நிஶாசர ।
2280662 நிேவதி³த: கிiµkhேதந கா²த³shவ shேவchச²யாபி மாmh ॥ 228.66।
2280671 தமாஹ ராேஸா ⁴ேயா யாமth³வயphரஜாக³ரmh ।
2280672ஸகீ³தmh ேம phரயchச²shவ kh’பாmh கrhmh thவமrhஹ ॥ 228.67।
2280681 மாதŋhேகா³ ராஸmh phராஹ கிமஸmhப³th³த⁴iµchயேத ।
2280682 கா²த³shவ shேவchச²யா மாmh thவmh ந phரதா³shேய phரஜாக³ரmh ।
2280683 மாதŋhக³வசநmh thவா phராஹ தmh ph³ரமராஸ: ॥ 228.68।
2280690 ph³ரமராஸ உவாச
2280691 ேகா  ³Shடமதிrhமnhேதா³ ப⁴வnhதmh th³ரShiµthஸேஹth ।
2280692 த⁴rhஷயிmh பீட³யிmh ரதmh த⁴rhமகrhம ॥ 228.69।
2280701 தீ³நshய பாபkh³ரshதshய விஷையrhேமாதshய ச ।
2280702 நரகாrhதshய ட⁴shய ஸாத⁴வ:shrhத³யாnhவிதா: ॥ 228.70।
2280711 தnhமம thவmh மஹாபா⁴க³ kh’பாmh kh’thவா phரஜாக³ரmh ।
2280712 யாமshையகshய ேம ேத³ க³chச² வா நிலயmh shவகmh ॥ 228.71।
2280720 vhயாஸ உவாச
2280721 தmh ந: phராஹ சாNhடா³ேலா ந யாshயா நிஜmh kh³’ஹmh ।
2280722 ந சாபி தவ தா³shயா கத²சிth³யாமஜாக³ரmh ।
2280723 தmh phரஹshயாத² சாNhடா³லmh phேராவாச ph³ரமராஸ: ॥ 228.72।
2280730 ph³ரமராஸ உவாச
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2280731 ராthrhயவஸாேந யா கீ³தா கீ³திகா ெகௗகாரயா ।
2280732 தshயா: ப²லmh phரயchச²shவ thரா பாபாthஸiµth³த⁴ர ॥ 228.73।
2280740 vhயாஸ உவாச
2280741 ஏவiµchசாேத ேதந மாதŋhக³shதiµவாச ஹ ॥ 228.74।
2280750 மாதŋhக³ உவாச
2280751 கிmh rhவmh ப⁴வதா கrhம விkh’தmh kh’தமஜஸா ।
2280752 ேயந thவmh ேதா³ஷஜாேதந ஸmh⁴ேதா ph³ரமராஸ: ॥ 228.75।
2280760 vhயாஸ உவாச
2280761 தshய தth³வாkhயமாகrhNhய மாதŋhக³mh ph³ரமராஸ: ।
2280762 phேராவாச :³க²ஸnhதphத:ஸmhshmh’thய shவkh’தmh kh’தmh ॥ 228.76।
2280770 ph³ரமராஸ உவாச
2280771 யதாmh ேயா ऽஹமாஸmh ைவ rhவmh யchச மயா kh’தmh ।
2280772 யshnhkh’ேத பாபேயாநிmh க³தவாநsh ராmh ॥ 228.77।
2280781 ேஸாமஶrhம இதி kh²யாத: rhவமாஸமஹmh th³விஜ: ।
2280782 thேரா ऽth◌⁴யயநஶீலshய ேத³வஶrhமshய யjhவந: ॥ 228.78।
2280791 கshயசிth³யஜமாநshய ஸூthரமnhthரப³Shkh’த: ।
2280792 nh’பshய கrhமஸkhேதந பகrhமஸுநிSh²த: ॥ 228.79।
2280801ஆkh³நீth◌⁴ரmh சாகேராth³யjhேஞ ேலாப⁴ேமாஹphரபீ³த: ।
2280802 தshnhபஸமாphேத  ெமௗrhkh²யாth³த³mhப⁴மiνSh²த: ॥ 228.80।
2280811 யShமாரph³த⁴வாநsh th³வாத³ஶாஹmh மஹாkhரmh ।
2280812 phரவrhதமாேந தshmhsh ஶூேலா ऽப⁴வnhமம ॥ 228.81।
2280821ஸmhrhேண த³ஶராthேர  ந ஸமாphேத ததா² khரெதௗ ।
2280822 விபாshய தீ³யnhthயாமாஹுthயாmh ராேஸேண ॥ 228.82।
2280831 mh’ேதா ऽஹmh ேதந ேதா³ேஷண ஸmh⁴ேதா ph³ரமராஸ: ।
2280832rhேக²ண மnhthரேநந ஸூthரshவரவிவrhதmh ॥ 228.83।
2280841அஜாநதா யjhஞவிth³யாmh யதி³Shடmh யாதmh ச யth ।
2280842 ேதந கrhமவிபாேகந ஸmh⁴ேதா ph³ரமராஸ: ॥ 228.84।
2280851 தnhமாmh பாபமஹாmhேபா⁴ெதௗ⁴ நிமkh³நmh thவmh ஸiµth³த⁴ர ।
2280852 phரஜாக³ேர கீ³திைககாmh பசிமாmh தா³மrhஹ ॥ 228.85।
2280860 vhயாஸ உவாச
2280861 தiµவாசாத² சாNhடா³ேலா யதி³ phராணிவதா⁴th³ப⁴வாnh ।
2280862 நிvh’thதிmh ேத த³th³யாmh தத: பசிமகீ³திகாmh ॥ 228.86।
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2280871 பா³ட⁴thயவத³thேஸா ऽபி மாதŋhேகா³ ऽபி த³ெதௗ³ ததா³ ।
2280872 கீ³திகாப²லமாமnhthrhய iµஹூrhதாrhத⁴phரஜாக³ரmh ॥ 228.87।
2280881 தshnhகீ³திப²ேல த³thேத மாதŋhக³mh ph³ரமராஸ: ।
2280882 phரணmhய phரயெயௗ ’Shடshதீrhத²வrhயmh ph’²த³கmh ॥ 228.88।
2280891 தthராநஶநஸŋhகlhபmh kh’thவா phராஜெஹௗ th³விஜா: ।
2280892 ராஸthவாth³விநிrhiµkhேதா கீ³திகாப²லph³’mhத: ॥ 228.89।
2280901 ph’²த³கphரபா⁴வாchச ph³ரமேலாகmh ச ³rhலப⁴mh ।
2280902 த³ஶ வrhஷஸஹshராணி நிராதŋhேகா ऽவஸthதத: ॥ 228.90।
2280911 தshயாnhேத ph³ராமே ஜாேதா ப³⁴வ shmh’திமாnhவஶீ ।
2280912 தshயாஹmh சதmh ⁴ய: கத²யிShயா ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 228.91।
2280921 மாதŋhக³shய கதா²ேஶஷmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ।
2280922 ராேஸ  க³ேத தீ⁴மாnhkh³’ஹேமthய யதாthமவாnh ॥ 228.92।
2280931 தth³விphரசதmh shmh’thவா நிrhவிNhண: ஶுசிரphயெஸௗ ।
2280932 thேரஷு பா⁴rhயாmh நிphய த³ெதௗ³ ⁴mhயா: phரத³mh ॥ 228.93।
2280941 ேகாகாiµகா²thஸமாரph◌⁴ய யாவth³ைவ shகnhத³த³rhஶநmh ।
2280942 th³’ShThவா shகnhத³mh யெயௗ தா⁴ரா-சkhேர சாபி phரத³ணmh ॥ 228.94।
2280951 தேதா ऽth³வரமாக³mhய விnhth◌⁴யiµchசஶிேலாchசயmh ।
2280952 பாபphரேமாசநmh தீrhத²மாஸஸாத³ஸ  th³விஜா: ॥ 228.95।
2280961shநாநmh பாபஹரmh சkhேர ஸ  சாNhடா³லவmhஶஜ: ।
2280962 விiµkhதபாப:ஸshமார rhவஜாதீரேநகஶ: ॥ 228.96।
2280971ஸ rhவஜnhமnhயப⁴வth³பி⁴ு:ஸmhயதவாŋhமநா: ।
2280972 யதகாயச மதிமாnhேவத³ேவதா³ŋhக³பாரக:³ ॥ 228.97।
2280981 ஏகதா³ ேகா³ஷு நக³ராth³th◌⁴யமாஸு தshகைர: ।
2280982 பி⁴ாவ⁴தா ரஜஸா iµkhதா ேதநாத² பி⁴ு ॥ 228.98।
2280991ஸ ேதநாத⁴rhமேதா³ேஷண சாNhடா³mh ேயாநிமாக³த: ।
2280992 பாபphரேமாசேந shநாத:ஸ mh’ேதா நrhமதா³தேட ॥ 228.99।
2281001rhேகா² ऽ⁴th³ph³ராமணவேரா வாராணshயாmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2281002 தthராshய வஸேதா ऽph³ைத³sh thmhஶth³பி: ◌⁴ th³த⁴ஷ: ॥ 228.100।
2281011 விபபீ ப³ph◌⁴ராம ேயாக³மாலாப³லாnhவித: ।
2281012 தmh th³’ShThவா ேஸாபஹாஸாrhத²மபி⁴வாth³யாph◌⁴வாச ஹ ॥ 228.101।
2281021ஶலmh th³த⁴ஷmh தshthவாக³mhயேத thவயா ॥ 228.102।
2281030 vhயாஸ உவாச
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2281031 ஏவmh ஸmhபா⁴தshேதந jhஞாேதா ऽஹதி சிnhthய  ।
2281032 phரthவாசாத² வnhth³யshதmh shவrhக³ேலாகா³பாக³த: ॥ 228.103।
2281041 தmh th³த⁴mh phராஹ rhேகா² ऽெஸௗ கிmh thவmh ேவth thவிShடேப ।
2281042 நாராயேphரப⁴வாiµrhவஶீமphஸேராவராmh ॥ 228.104।
2281051th³த⁴shதமாஹ தாmh ேவth³ ஶkhரசாமரதா⁴ணீmh ।
2281052shவrhக³shயாப⁴ரணmh iµkh²யiµrhவஶீmh ஸா⁴ஸmhப⁴வாmh ॥ 228.105।
2281061 விphர:th³த⁴iµவாசாத² ’ஜுமாrhக³விவrhத: ।
2281062 தnhthர மthkh’ேத வாrhthதாiµrhவயா ப⁴வதாத³ராth ॥ 228.106।
2281071 கத²நீயா யchச ஸா ேத ph³யாதா³kh²யாshயேத ப⁴வாnh ।
2281072 பா³ட⁴thயph³ரவீthth³த: ◌⁴ ேஸா ऽபி விphேரா iµதா³nhவித: ॥ 228.107।
2281081 ப³⁴வ th³ேதா⁴ ऽபி யெயௗ ேமph’Shட²mh ஸுராலயmh ।
2281082ஸேமthய ேசாrhவஶீmh phராஹ ய³khேதா ऽெஸௗ th³விேஜந  ॥ 228.108।
2281091ஸா phராஹ தmh th³த⁴வரmh நாஹmh காஶிபதிmh th³விஜmh ।
2281092 ஜாநா ஸthயiµkhதmh ேத ந ேசத மம shதி²தmh ॥ 228.109।
2281101இthkhத: phரயெயௗ ேஸா ऽபி காேலந ப³ஹுநா ந: ।
2281102வாராணmh யெயௗth³ேதா⁴ th³’Shேடா rhேக²ணைவ ந: ॥ 228.110।
2281111 th³’Shட: ph’Shட: கில ⁴ய: கிமாேஹாப⁴வா தவ ।
2281112th³ேதா⁴ ऽph³ரவீnhந ஜாநா மாiµவாேசாrhவஶீ shவயmh ॥ 228.111।
2281121th³த⁴வாkhயmh தத: thவா shதபி⁴nhெநௗShட²ஸmhட: ।
2281122 ந: phராஹ கத²mh ேவththேயவmh வாchயா thவேயாrhவஶீ ॥ 228.112।
2281131 பா³ட⁴ேமவmh கShயாthkhthவா th³ேதா⁴ தி³வmh க³த: ।
2281132 த³த³rhஶ ஶkhரப⁴வநாnhநிShkhராமnhதீமேதா²rhவஶீmh ॥ 228.113।
2281141 phேராவாச தாmh th³த⁴வர:ஸா ச தmh th³த⁴மph³ரவீth ।
2281142 நியமmh கசித³பி  கேரா th³விஜஸthதம: ॥ 228.114।
2281151 ேயநாஹmh கrhம th³த⁴ தmh ஜாநா ந சாnhயதா² ।
2281152 த³rhவஶீவேசா ऽph◌⁴ேயthய தshைம rhக²th³விஜாய  ॥ 228.115।
2281161 கத²யாமாஸ th³த⁴sh ேஸா ऽபீமmh நியமmh ஜெகௗ³ ।
2281162 தவாkh³ேர th³த⁴ஷ நியேமா ऽயmh kh’ேதா மயா ॥ 228.116।
2281171 ந ேபா⁴ேய ऽth³யphரph◌⁴’தி ைவ ஶகடmh ஸthயதmh ।
2281172இthkhத: phரயெயௗ th³த: ◌⁴ shவrhேக³ th³’ShThேவாrhவஶீமத² ॥ 228.117।
2281181 phராஹாெஸௗ ஶகடmh ேபா⁴ேய நாth³யphரph◌⁴’தி கrhசிth ।
2281182 தmh th³த⁴iµrhவஶீ phராஹ jhஞாேதா ऽெஸௗ ஸாmhphரதmh மயா ॥ 228.118।
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2281191 நியமkh³ரஹேத³வ rhேகா² மாiµபஹாஸக: ।
2281192இthkhthவா phரயெயௗ ஶீkh◌⁴ரmh வாஸmh நாராயthமஜா ॥ 228.119।
2281201th³ேதா⁴ ऽபி விசசாராெஸௗ காமசா மதலmh ।
2281202 உrhவயபி வராேராஹா க³thவா வாராணmh mh ॥ 228.120।
2281211 மthshேயாத³ஜேல shநாநmh சkhேர தி³vhயவrhத⁴ரா ।
2281212அதா²ஸாவபி rhக²sh நதீ³mh மthshேயாத³mh iµேந ॥ 228.121।
2281221 ஜகா³மாத² த³த³rhஶாெஸௗ shநாயமாநாமேதா²rhவஶீmh ।
2281222 தாmh th³’ShThவா வvh’ேத⁴ ऽதா²shய மnhமத:² ோப⁴kh’th³th³’ட⁴mh ॥
228.122।
2281231 சகார rhக²ேசShடாச தmh விேவேதா³rhவஶீ shவயmh ।
2281232 தmh rhக²mh th³த⁴க³தி³தmh jhஞாthவா ஸshதமாஹ தmh ॥ 228.123।
2281240 உrhவவாச
2281241 கிchச² மஹாபா⁴க³ மthத: ஶீkh◌⁴ரேஹாchயதாmh ।
2281242 கShயா வசshph◌⁴யmh thவmh விரph³த⁴mh கShய ॥ 228.124।
2281250rhக²ph³ராமண உவாச
2281251ஆthமphரதா³ேநந மம phராnhர ஶுசிshேத ॥ 228.125।
2281260 vhயாஸ உவாச
2281261 தmh phராஹாேதா²rhவஶீ விphரmh நியமshதா²sh ஸாmhphரதmh ।
2281262 thவmh திShட²shவணமத² phரதீshவாக³தmh மம ॥ 228.126।
2281271shதி²ேதா ऽshthயph³ரவீth³விphர:ஸாபி shவrhக³mh ஜகா³ம ஹ ।
2281272 மாஸமாthேரண ஸாயாதா த³த³rhஶ தmh kh’ஶmh th³விஜmh ॥ 228.127।
2281281shதி²தmh மாஸmh நதீ³தீேர நிராஹாரmh ஸுராŋhக³நா ।
2281282 தmh th³’ShThவா நிசயதmh ⁴thவா vh’th³த⁴வshதத: ॥ 228.128।
2281291ஸா சகார நதீ³தீேர ஶகடmh ஶrhகராvh’தmh ।
2281292 kh◌⁴’ேதந ம⁴நா ைசவ நதீ³mh மthshேயாத³mh க³தா ॥ 228.129।
2281301shநாthவாத² ⁴ெமௗ வஸnhதீ ஶகடmh ச யதா²rhத²த: ।
2281302 தmh ph³ராமணmh ஸமாஹூய வாkhயமாஹ ஸுேலாசநா ॥ 228.130।
2281310 உrhவவாச
2281311 மயா தீvhரmh vhரதmh விphர சீrhணmh ெஸௗபா⁴kh³யகாரth ।
2281312 vhரதாnhேத நிShkh’திmh த³th³யாmh phரதிkh³’ணீShவ ேபா⁴ th³விஜ ॥
228.131।
2281320 vhயாஸ உவாச
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2281321ஸ phராஹ கித³mh ேலாேக தீ³யேத ஶrhகராvh’தmh ।
2281322ுthாமகNhட:² ph’chசா² ஸா⁴ ப⁴th³ேர ஸரய ॥ 228.132।
2281331ஸா phராஹ ஶகேடா விphர ஶrhகராபிShடஸmhத: ।
2281332இமmh thவmh ஸiµபாதா³ய phராணmh தrhபய மா சிரmh ॥ 228.133।
2281341ஸ தchch²thவாத²ஸmhshmh’thய ுத⁴யா பீ³ேதா ऽபி ஸnh ।
2281342 phராஹ ப⁴th³ேர ந kh³’ நியேமா  kh’ேதா மயா ॥ 228.134।
2281351 ரத:th³த⁴வrhக³shய ந ேபா⁴ேய ஶகடmh thவிதி ।
2281352 பjhஞாநாrhத²iµrhவயா த³த³shவாnhயshய கshயசிth ॥ 228.135।
2281361ஸாph³ரவீnhநியேமா ப⁴th³ர kh’த: காShட²மேய thவயா ।
2281362 நாெஸௗ காShட²மேயா ⁴ŋhவுத⁴யா சாதிபீ³த: ॥ 228.136।
2281371 தாmh ph³ராமண: phரthவாச ந மயா தth³விேஶஷணmh ।
2281372 kh’தmh ப⁴th³ேர ऽத² நியம:ஸாமாnhேயைநவ ேம kh’த: ॥ 228.137।
2281381 தmh ⁴ய: phராஹ ஸா தnhவீ ந ேசth³ேபா⁴ய ph³ராமண ।
2281382 kh³’ஹmh kh³’thவா க³chச²shவ mhப³mh தவ ேபா⁴யதி ॥ 228.138।
2281391ஸ தாiµவாச ஸுத³தி ந தாவth³யா மnhதி³ரmh ।
2281392இஹாயாதா வராேராஹா thைரேலாkhேய ऽphயதி⁴கா ³ண: ॥ 228.139।
2281401ஸா மயா மத³நாrhேதந phராrhதி²தாவாதshதயா ।
2281402shதீ²யதாmh ணthேயவmh shதா²shயாதி மேயாதி³தmh ॥ 228.140।
2281411 மாஸமாthரmh க³தாயாsh தshயா ப⁴th³ேர shதி²தshய ச ।
2281412 மம ஸthயாiνரkhதshய ஸŋhக³மாய th◌⁴’தvhரேத ॥ 228.141।
2281421 தshய ஸா வசநmh thவா kh’thவா shவmh பiµthதமmh ।
2281422 விஹshய பா⁴வக³mhபீ⁴ரiµrhவஶீ phராஹ தmh th³விஜmh ॥ 228.142।
2281430 உrhவவாச
2281431ஸா⁴ ஸthயmh thவயா விphர vhரதmh நிSh²தேசதஸா ।
2281432 நிShபாதி³தmh ஹடா²ேத³வ மம த³rhஶநchச²தா ॥ 228.143।
2281441அஹேமேவாrhவஶீ விphர thவாmh jhஞாஸாrhத²மாக³தா ।
2281442 பேதா நிசிதவாnhப⁴வாnhஸthயதபா ’: ॥ 228.144।
2281451 க³chச² ஶூகரேவாth³ேத³ஶmh பதீrhேத²தி விதmh ।
2281452th³தி⁴mh யாshய விphேரnhth³ர ததshthவmh மாமவாphshய ॥ 228.145।
2281460 vhயாஸ உவாச
2281461இthkhthவா தி³வiµthபthய ஸா ஜகா³ேமாrhவஶீ th³விஜா: ।
2281462ஸ ச ஸthயதபா விphேரா பதீrhத²mh ஜகா³ம ஹ ॥ 228.146।
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2281471 தthர ஶாnhதிபேரா ⁴thவா நியமvhரதth◌⁴’ுசி: ।
2281472 ேத³ேஹாthஸrhேக³ ஜகா³மாெஸௗ கா³nhத⁴rhவmh ேலாகiµthதமmh ॥ 228.147।
2281481 தthர மnhவnhதரஶதmh ேபா⁴கா³nh⁴khthவா யதா²rhத²த: ।
2281482 ப³⁴வ ஸுேல ராஜா phரஜாரஜநதthபர: ॥ 228.148।
2281491ஸ யjhவா விவிைத⁴rhயjhைஞ:ஸமாphதவரத³ண: ।
2281492 thேரஷு ராjhயmh நிphய யெயௗ ெஶௗகரவmh ந: ॥ 228.149।
2281501பதீrhேத² mh’ேதா ⁴ய: ஶkhரேலாகiµபாக³த: ।
2281502 தthர மnhவnhதரஶதmh ேபா⁴கா³nh⁴khthவா ததchத: ॥ 228.150।
2281511 phரதிShடா²ேந ரவேர ³த⁴thர: ரவா: ।
2281512 ப³⁴வ தthர ேசாrhவயா:ஸŋhக³மாய தேபாத⁴நா: ॥ 228.151।
2281521 ஏவmh ரா ஸthயதபா th³விஜாதிsh ।
2281522 தீrhேத² phரth³ேத⁴ ஸ  பஸmhjhேஞ ।
2281523ஆராth◌⁴ய ஜnhமnhயத² சாrhchய விShiΝmh ।
2281524அவாphய ேபா⁴கா³நத²iµkhதிேமதி ॥ 228.152।
2290010iµநய ஊ:
2290011 தmh ப²லmh கீ³திகாயா அshமாபி: ◌⁴ ஸுphரஜாக³ேர ।
2290012 kh’Shணshய ேயந சாNhடா³ேலா க³ேதா ऽெஸௗ பரமாmh க³திmh ॥ 229.1।
2290021 யதா² விShெணௗ ப⁴ேவth³ப⁴khதிshதnhேநா ph³ மஹாமேத ।
2290022 தபஸா கrhம ேயந ேராchசா²ம ஸாmhphரதmh ॥ 229.2।
2290030 vhயாஸ உவாச
2290031 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா: phரவயாmhயiνrhவஶ: ।
2290032 யதா² kh’Shேண ப⁴ேவth³ப⁴khதி: ஷshய மஹாப²லா ॥ 229.3।
2290041ஸmhஸாேர ऽshnhமஹாேகா⁴ேர ஸrhவ⁴தப⁴யாவேஹ ।
2290042 மஹாேமாஹகேர nh’mh நாநா:³க²ஶதாேல ॥ 229.4।
2290051 திrhயkh³ேயாநிஸஹshேரஷு ஜாயமாந: ந: ந: ।
2290052 கத²சிlhலப⁴ேத ஜnhம ேத³ மாiνShயகmh th³விஜா: ॥ 229.5।
2290061 மாiνஷthேவ ऽபி விphரthவmh விphரthேவ ऽபி விேவகிதா ।
2290062 விேவகாth³த⁴rhம³th³தி⁴sh ³th³th◌⁴யா  ேரயஸாmh kh³ரஹ: ॥ 229.6।
2290071 யாவthபாபயmh mhஸாmh ந ப⁴ேவjhஜnhம ஸசிதmh ।
2290072 தாவnhந ஜாயேத ப⁴khதிrhவாஸுேத³ேவ ஜக³nhமேய ॥ 229.7।
2290081 தshமாth³வயா ேபா⁴ விphரா ப⁴khதி: kh’Shேண யதா² ப⁴ேவth ।
2290082அnhயேத³ேவஷு யா ப⁴khதி: ஷshேயஹ ஜாயேத ॥ 229.8।
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2290091 கrhம மநஸா வாசா தth³க³ேதநாnhதராthமநா ।
2290092 ேதந தshய ப⁴ேவth³ப⁴khதிrhயஜேந iµநிஸthதமா: ॥ 229.9।
2290101ஸ கேராதி தேதா விphரா ப⁴khதிmh சாkh³ேந:ஸமாத: ।
2290102 Shேட ஹுதாஶேந தshய ப⁴khதிrhப⁴வதி பா⁴shகேர ॥ 229.10।
2290111 ஜாmh கேராதி ஸததமாதி³thயshய தேதா th³விஜா: ।
2290112 phரஸnhேந பா⁴shகேர தshய ப⁴khதிrhப⁴வதி ஶŋhகேர ॥ 229.11।
2290121 ஜாmh கேராதி விதி⁴வthஸ  ஶmhேபா: ◌⁴ phரயthநத: ।
2290122 Shேட thேலாசேந தshய ப⁴khதிrhப⁴வதி ேகஶேவ ॥ 229.12।
2290131ஸmhjhய தmh ஜக³nhநாத²mh வாஸுேத³வாkh²யமvhயயmh ।
2290132 தேதா ⁴khதிmh ச iµkhதிmh ச ஸ phராphேநாதி th³விேஜாthதமா: ॥ 229.13।
2290140iµநய ஊ:
2290141அைவShணவா நரா ேய  th³’யnhேத ச மஹாiµேந ।
2290142 கிmh ேத விShiΝmh நாrhசயnhதி ph³ தthகாரணmh th³விஜ ॥ 229.14।
2290150 vhயாஸ உவாச
2290151 th³ெவௗ ⁴தஸrhெகௗ³ விkh²யாெதௗ ேலாேக ऽshnhiµநிஸthதமா: ।
2290152ஆஸுரச ததா²ைத³வ: ரா sh’Shட:shவயmh⁴வா ॥ 229.15।
2290161ைத³வீmh phரkh’திமாஸாth³ய ஜயnhதி தேதா ऽchதmh ।
2290162ஆஸுmh ேயாநிமாபnhநா ³ஷயnhதி நரா ஹmh ॥ 229.16।
2290171 மாயயா ஹதவிjhஞாநா விShேshேத  நராத⁴மா: ।
2290172அphராphய தmh ஹmh விphராshதேதா யாnhthயத⁴மாmh க³திmh ॥ 229.17।
2290181 தshய யா க³வ மாயா ³rhவிjhேஞயா ஸுராஸுைர: ।
2290182 மஹாேமாஹக nh’mh ³shதரா சாkh’தாthமபி: ◌⁴ ॥ 229.18।
2290190iµநய ஊ:
2290191இchசா²மshதாmh மஹாமாயாmh jhஞாmh விShே:ஸு³shதராmh ।
2290192 வkhமrhஹ த⁴rhமjhஞ பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 229.19।
2290200 vhயாஸ உவாச
2290201shவphேநnhth³ரஜாலஸŋhகாஶா மாயா ஸா ேலாககrhஷணீ ।
2290202 க: ஶkhேநாதி ஹேரrhமாயாmh jhஞாmh தாmh ேகஶவாth³’ேத ॥ 229.20।
2290211 யா vh’thதா ph³ராமணshயாnhமாயாrhேத² நாரத³shய ச ।
2290212 விட³mhப³நாmh  தாmh விphரா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh க³த³ேதா மம ॥ 229.21।
2290221 phராகா³nhnh’பதி:மாநாkh³நீth◌⁴ர இதி வித: ।
2290222 நக³ேர காமத³மநshதshயாத² தநய: ஶுசி: ॥ 229.22।
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2290231 த⁴rhமாராம:மாஶீல: பிth’ஶுஷேண ரத: ।
2290232 phரஜாiνரஜேகா த³: திஶாshthரkh’தரம: ॥ 229.23।
2290241 பிதாshய thவகேராth³யthநmh விவாஹாய ந ைசchச²த ।
2290242 தmh பிதா phராஹ கிதி ேநchச²ேஸ தா³ரஸŋhkh³ரஹmh ॥ 229.24।
2290251ஸrhவேமதthஸுகா²rhத²mh  வாச²nhதி மiνஜா: கில ।
2290252ஸுக²லா  தா³ராச தshமாthதmh thவmh ஸமாசர ॥ 229.25।
2290261ஸ பிrhவசநmh thவா Shணீமாshேத ச ெகௗ³ரவாth ।
2290262iµஹுrhiµஹுshதmh ச பிதா ேசாத³யாமாஸ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 229.26।
2290271அதா²ெஸௗ பிதரmh phராஹ தாத நாமாiνபதா ।
2290272 மயா ஸமாதா vhயkhதா ைவShணவீ பபாநீ ॥ 229.27।
2290281 தmh பிதா phராஹ ஸŋhக³mhய ைநஷ த⁴rhேமா ऽshதி thரக ।
2290282 ந விதா⁴ரயிதvhயா shயாthேஷண விபசிதா ॥ 229.28।
2290291 மth³வசநmh thர phர⁴ரsh பிதா தவ ।
2290292 மா நிமjhஜ லmh மயmh நரேக ஸnhததியாth ॥ 229.29।
2290301ஸ தmh பிராேத³ஶmh thவா phராஹ ஸுேதா வஶீ ।
2290302 phத:ஸmhshmh’thய ெபௗராணீmh ஸmhஸாரshய விசிthரதாmh ॥ 229.30।
2290310 thர உவாச
2290311 ஶ ◌்’iΝ தாத வேசா மயmh தththவவாkhயmh ஸேஹகmh ।
2290312 நாமாiνபmh கrhதvhயmh ஸthயmh ப⁴வதி பாrhதி²வ ॥ 229.31।
2290321 மயா ஜnhமஸஹshராணி ஜராmh’thஶதாநி ச ।
2290322 phராphதாநி தா³ரஸmhேயாக³-விேயாகா³நி ச ஸrhவஶ: ॥ 229.32।
2290331 th’ண³lhமலதாவlh-ஸsh’பmh’க³th³விஜா: ।
2290332 பஶுshthஷாth³யாநி phராphதாநி ஶதேஶா மயா ॥ 229.33।
2290341 க³ணகிnhநரக³nhத⁴rhவ-விth³யாத⁴ரமேஹாரகா:³ ।
2290342 ய³யகராmh தா³நவாphஸரஸ:ஸுரா: ॥ 229.34।
2290351 நதீ³வரஸஹshரmh ச phராphதmh தாத ந: ந: ।
2290352 sh’Shடsh ப³ஹுஶ: sh’Shெடௗ ஸmhஹாேர சாபி ஸmh’த: ॥
229.35।
2290361 தா³ரஸmhேயாக³khதshய தாேதth³’ŋhேம விட³mhப³நா ।
2290362இதshth’தீேய யth³vh’thதmh மம ஜnhமநி தchch²’iΝ ।
2290363 கத²யா ஸமாேஸந தீrhத²மாஹாthmhயஸmhப⁴வmh ॥ 229.36।
2290371அதீthய ஜnhமாநி ப³ஹூநி தாத ।
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2290372 nh’ேத³வக³nhத⁴rhவமேஹாரகா³mh ।
2290373 விth³யாத⁴ராmh க²க³கிnhநராmh ।
2290374 ஜாேதா  வmhேஶ ஸுதபா மஹrh: ॥ 229.37।
2290381 தேதா மஹா⁴த³சலா  ப⁴khதிrh ।
2290382 ஜநாrhத³ேந ேலாகபெதௗ ம⁴kh◌⁴ேந ।
2290383 vhரேதாபவாைஸrhவிவிைத⁴ச ப⁴khthயா ।
2290384ஸnhேதாதசkhரக³தா³shthரதா⁴ ॥ 229.38।
2290391 Shேடா ऽph◌⁴யகா³thபபதிmh மஹாthமா ।
2290392 விShiΝ:ஸமாய வரphரேதா³ ேம ।
2290393 phராேஹாchசஶph³த³mh vhயதாmh th³விஜாேத ।
2290394 வேரா  யmh வாச² தmh phரதா³shேய ॥ 229.39।
2290401 தேதா ऽஹேச ஹஶிதாரmh ।
2290402 Shேடா ऽ ேசthேகஶவ தth³vh’ே ।
2290403 யா ஸா thவதீ³யா பரமா  மாயா ।
2290404 தாmh ேவthchசா² ஜநாrhத³ேநா ऽஹmh ॥ 229.40।
2290411அதா²ph³ரவீnhேம ம⁴ைகடபா⁴: ।
2290412 கிmh ேத தயா ph³ரமnhமாயயா ைவ ।
2290413 த⁴rhமாrhத²காமாநி த³தா³நி ph◌⁴யmh ।
2290414 thராணி iµkh²யாநி நிராமயthவmh ॥ 229.41।
2290421 தேதா iµராmh நkhதவாநஹmh ।
2290422 ⁴ேயா ऽrhத²த⁴rhமாrhத²கீ³ைதவ யth ।
2290423 மாயா தேவமாஹ ேவthchேச² ।
2290424 மமாth³ய தாmh த³rhஶய Shகரா ॥ 229.42।
2290431 தேதா ऽph◌⁴வாசாத² nh’mhஹiµkh²ய: ।
2290432ஶ: phர⁴rhவிShiΝத³mh வேசா ேம ।
2290430 விShiΝவாச
2290433 மாயாmh மதீ³யாmh ந ேவthதி கசிnh ।
2290434 ந சாபி வா ேவthshயதி கசிேத³வ ॥ 229.43।
2290441 rhவmh ஸுரrhrhth³விஜ நாரதா³kh²ேயா ।
2290442 ph³ரமாthமேஜா ऽ⁴nhமம ப⁴khதிkhத: ।
2290443 ேதநாபி rhவmh ப⁴வதா யைத²வ ।
2290444ஸnhேதாேதா ப⁴khதிமதா  தth³வth ॥ 229.44।
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2290451 வரmh ச த³thதmh க³தவாநஹmh ச ।
2290452ஸ சாபி வvhேர வரேமதேத³வ ।
2290453 நிவாேதா மாமதிட⁴பா⁴வாth³ ।
2290454 ப⁴வாnhயைத²வmh vh’தவாnhவரmh ச ॥ 229.45।
2290461 தேதா மேயாkhேதா ऽmhப⁴ நாரத³ thவmh ।
2290462 மாயாmh  ேம ேவthshய ஸnhநிமkh³ந: ।
2290463 தேதா நிமkh³ேநா ऽmhப⁴ நாரேதா³ ऽெஸௗ ।
2290464 கnhயா ப³ெபௗ⁴ காஶிபேத:ஸுஶீலா ॥ 229.46।
2290471 தாmh ெயௗவநாTh◌⁴யாமத² சாத⁴rhேண ।
2290472 வித³rhப⁴ராjhஞshதநயாய ைவ த³ெதௗ³ ।
2290473shவத⁴rhமேண ேஸா ऽபி தயா ஸேமத: ।
2290474ேஷவ காமாநலாnhமஹrh: ॥ 229.47।
2290481shவrhேக³ க³ேத ऽெஸௗ பித phரதாபவாnh ।
2290482 ராjhயmh khரமாயாதமவாphய ’Shட: ।
2290483 வித³rhப⁴ராShThரmh பபாலயாந: ।
2290484 thைர:ஸெபௗthைரrhப³ஹுபி⁴rhvh’ேதா ऽ⁴th ॥ 229.48।
2290491அதா²ப⁴வth³⁴பேத:ஸுத⁴rhமண: ।
2290492 காஶீவேரத²ஸமmh ஸுth³த⁴mh ।
2290493 தthர யmh phராphய ஸthரெபௗthரmh ।
2290494 வித³rhப⁴ராThகாஶிபதிச th³ேத⁴ ॥ 229.49।
2290501 தத:ஸுஶீலா பிதரmh ஸthரmh ।
2290502 jhஞாthவா பதிmh சாபி ஸthரெபௗthரmh ।
2290503 ராth³விநி:sh’thய ரவநிmh க³தா ।
2290504 th³’ShThவா ஸுஶீலா கத³நmh மஹாnhதmh ॥ 229.50।
2290511 ப⁴rhrhப³ேல தthர பிrhப³ேல ச ।
2290512 :³கா²nhவிதா ஸா ஸுசிரmh விலphய ।
2290513 ஜகா³ம ஸா மாதரமாrhதபா ।
2290514 ph◌⁴ராth’nhஸுதாnhph◌⁴ராth’ஸுதாnhஸெபௗthராnh ॥ 229.51।
2290521 ப⁴rhதாரேமஷா பிதரmh ச kh³’ய ।
2290522 மஹாமஶாேந ச மஹாசிதிmh ஸா ।
2290523 kh’thவா ஹுதாஶmh phரத³ெதௗ³shவயmh ச ।
2290524 யதா³ஸth³ேதா⁴ ஹுத⁴kh³ப³⁴வ ॥ 229.52।
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2290531 ததா³ஸுஶீலா phரவிேவஶ ேவகா³th³ ।
2290532 தா⁴ thர ஹா thர இதி ph³வா ।
2290533 ததா³ ந:ஸா iµநிrhநாரேதா³ ऽ⁴th ।
2290534ஸ சாபி வநி:shப²காமலாப: ◌⁴ ॥ 229.53।
2290541 rhணmh ஸேரா ऽ⁴த³த² ேசாthததார ।
2290542 தshயாkh³ரேதா ேத³வவரsh ேகஶவ: ।
2290543 ।
2290544 phரஹshய ேத³வrhiµவாச நாரத³mh ॥ 229.54।
2290551 கshேத  thேரா வத³ ேம மஹrhேஷ ।
2290552 mh’தmh ச கmh ேஶாச நShட³th³தி:◌⁴ ।
2290553 vhடா³nhவிேதா ऽ⁴த³த² நாரேதா³ ऽெஸௗ ।
2290554 தேதா ऽஹேமநmh நேரவ சாஹ ॥ 229.55।
2290561இதீth³’ஶா நாரத³ கShடபா ।
2290562 மாயா மதீ³யா கமலாஸநாth³ைய: ।
2290563 ஶkhயா ந ேவthmh ஸமேஹnhth³ரth³ைர: ।
2290564 கத²mh ப⁴வாnhேவthshயதி ³rhவிபா⁴vhயாmh ॥ 229.56।
2290571ஸ வாkhயமாகrhNhய மஹாமஹrhrh ।
2290572 உவாச ப⁴khதிmh மம ேத³ விShே ।
2290573 phராphேத ऽத² காேல shமரணmh தைத²வ ।
2290574ஸதா³ ச ஸnhத³rhஶநஶ ேத ऽsh ॥ 229.57।
2290581 யthராஹமாrhதசிதிமth³ய ட⁴sh ।
2290582 தthதீrhத²மshthவchதபாபஹnhthரா ।
2290583அதி⁴Sh²தmh ேகஶவ நிthயேமவ ।
2290584 thவயா ஸஹாஸmh கமேலாth³ப⁴ேவந ॥ 229.58।
2290591 தேதா மேயாkhேதா th³விஜ நாரேதா³ ऽெஸௗ ।
2290592 தீrhத²mh ேதாேத³ சிதிshதவாsh ।
2290593shதா²shயாmhயஹmh சாthர ஸைத³வ விShiΝrh ।
2290594 மேஹவர:shதா²shயதி ேசாthதேரண ॥ 229.59।
2290601 யதா³ விரேசrhவத³நmh thேநthர: ।
2290602ஸ chேச²thshயேதயmh ச மேமாkh³ரவாசmh ।
2290603 ததா³ கபாலshய  ேமாசநாய ।
2290604ஸேமShயேத தீrhத²த³mh thவதீ³யmh ॥ 229.60।
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2290611shநாதshய தீrhேத² thராnhதகshய ।
2290612 பதிShயேத ⁴தேல கபாலmh ।
2290613 ததsh தீrhேத²தி கபாலேமாசநmh ।
2290614 kh²யாதmh ph’தி²vhயாmh ச ப⁴விShயேத தth ॥ 229.61।
2290621 ததா³ phரph◌⁴’thயmh³த³வாஹேநா ऽெஸௗ ।
2290622 ந ேமாயேத தீrhத²வரmh ஸுNhயmh ।
2290623 ந ைசவ தshnhth³விஜ ஸmhphரசேத ।
2290624 தthேthரiµkh³ரmh thவத² ph³ரமவth◌⁴யா ॥ 229.62।
2290631 யதா³ ந ேமாthயமராஹnhதா ।
2290632 தthேthரiµkh²யmh மஹதா³phதNhயmh ।
2290633 ததா³ விiµkhேததி ஸுைர ரஹshயmh ।
2290634 தீrhத²mh shதmh Nhயத³மvhயயாkh²யmh ॥ 229.63।
2290641 kh’thவா  பாபாநி நேரா மஹாnhதி ।
2290642 தshnhphரவிShட: ஶுசிரphரமாதீ³ ।
2290643 யதா³  மாmh சிnhதயேத ஸ ஶுth³த: ◌⁴ ।
2290644 phரயாதி ேமாmh ப⁴க³வthphரஸாதா³th ॥ 229.64।
2290651 ⁴thவா தshnhth³ரபிஶாசஸmhjhேஞா ।
2290652 ேயாnhயnhதேர :³க²iµபாiνேத ऽெஸௗ ।
2290653 விiµkhதபாேபா ப³ஹுவrhஷைக³rh ।
2290654 உthபthதிமாயாshயதி விphரேக³ேஹ ॥ 229.65।
2290661 ஶுசிrhயதாthமாshய தேதா ऽnhதகாேல ।
2290662 th³ேரா தmh தாரகமshய கீrhதேயth ।
2290663இthேயவiµkhthவா th³விஜவrhய நாரத³mh ।
2290664 க³ேதா ऽsh ³kh³தா⁴rhணவமாthமேக³ஹmh ॥ 229.66।
2290671ஸ சாபி விphரshthதி³வmh சசார ।
2290672 க³nhத⁴rhவராேஜந ஸமrhchயமாந: ।
2290673 ஏதthதேவாkhதmh நiν ேபா³த⁴நாய ।
2290674 மாயா மதீ³யா ந ஶkhயேத ஸா ॥ 229.67।
2290681 jhஞாmh ப⁴வாநிchச²தி ேசthதேதா ऽth³ய ।
2290682 ஏவmh விஶshவாphஸு ச ேவth ேயந ।
2290683 ஏவmh th³விஜாதிrhஹ phரேபா³தி⁴ேதா ।
2290684 பா⁴vhயrhத²ேயாகா³nhநிமமjhஜ ேதாேய ॥ 229.68।
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2290691 ேகாகாiµேக² தாத தேதா  கnhயா ।
2290692 சாNhடா³லேவமnhயப⁴வth³th³விஜ:ஸ: ।
2290693பாnhவிதா ஶீல³ேபபnhநா ।
2290694அவாப ஸா ெயௗவநமாஸஸாத³ ॥ 229.69।
2290701 சாNhடா³லthேரண ஸுபா³ஹுநாபி ।
2290702 விவாதா பவிவrhேதந ।
2290703 பதிrhந தshயா  மேதா ப³⁴வ ।
2290704ஸா தshய ைசவாபி⁴மதா ப³⁴வ ॥ 229.70।
2290711 thரth³வயmh ேநthரநmh ப³⁴வ ।
2290712 கnhயா ச பசாth³ப³தி⁴ரா ததா²nhயா ।
2290713 பதிrhத³th³ரshthவத²ஸாபி iµkh³தா⁴ ।
2290714 நதீ³க³தா ேராதி³தி தthர நிthயmh ॥ 229.71।
2290721 க³தா கதா³சிthகலஶmh kh³’thவா ।
2290722ஸாnhதrhஜலmh shநாமத² phரவிShடா ।
2290723 யாவth³th³விேஜா ऽெஸௗ நேரவ தாவjh ।
2290724 ஜாத: khயாேயாக³ரத:ஸுஶீல: ॥ 229.72।
2290731 தshயா:ஸ ப⁴rhதாத² சிரŋhக³ேததி ।
2290732 th³ரShmh ஜகா³மாத² நதீ³mh ஸுNhயாmh ।
2290733 த³த³rhஶ mhப⁴mh ந ச தாmh தடshதா²mh ।
2290734 தேதா ऽதி:³கா²thphரேராத³ நாத³யnh ॥ 229.73।
2290741 தேதா ऽnhத⁴kh³மmh ப³தி⁴ரா ச கnhயா ।
2290742 :³கா²nhவிதாெஸௗ ஸiµபாஜகா³ம ।
2290743 ேத ைவ த³nhதmh பிதரmh ச th³’ShThவா ।
2290744 :³கா²nhவிதா ைவ ³rhph◌⁴’ஶாrhதா: ॥ 229.74।
2290751 தத:ஸ பphரchச² நதீ³தடshதா²nh ।
2290752 th³விஜாnhப⁴வth³பி⁴rhயதி³ ேயாேத³கா ।
2290753 th³’Shடா  ேதாயாrhத²iµபாth³ரவnhதீ ।
2290754ஆkh²யாத ேத phேராமாmh phரவிShடா ॥ 229.75।
2290761 நதீ³mh ந ⁴யsh ஸiµthததார ।
2290762 ஏதாவேத³ேவஹ ஸதmh ந: ।
2290763ஸ தth³வேசா ேகா⁴ரதரmh நிஶmhய ।
2290764 ேராத³ ேஶாகாபphதா: ॥ 229.76।
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2290771 தmh ைவ த³nhதmh ஸஸுதmh ஸகnhயmh ।
2290772 th³’ShThவாஹமாrhத:ஸுதராmh ப³⁴வ ।
2290773ஆrhதிச ேம ऽ⁴த³த²ஸmhshmh’திச ।
2290774 சாNhடா³லேயாஷாஹதி தீஶ ॥ 229.77।
2290781 தேதா ऽph³ரவmh தmh nh’பேத மதŋhக³mh ।
2290782 கிமrhத²மாrhேதந  th³யேத thவயா ।
2290783 தshயா ந லாேபா⁴ ப⁴விதாதிெமௗrhkh²யாth³ ।
2290784ஆkhரnhதி³ேதேநஹ vh’தா² கிmh ேத ॥ 229.78।
2290791ஸ மாiµவாசாthமஜkh³மமnhத⁴mh ।
2290792 கnhயா ைசகா ப³தி⁴ேரயmh தைத²வ ।
2290793 கத²mh th³விஜாேத அ⁴நாrhதேமதmh ।
2290794ஆவாஸயிShேய ऽphயத² ேபாஷயிShேய ॥ 229.79।
2290801இthேயவiµkhthவா ஸ ஸுைதச ஸாrhத⁴mh ।
2290802 ²thkh’thய ²thkh’thய ச ேராதி³தி shம ।
2290803 யதா² யதா² ேராதி³தி ஸ வபாகsh ।
2290804 ததா² ததா² ேம யப⁴வthkh’தாபி ॥ 229.80।
2290811 தேதா ऽஹமாrhதmh  நிவாrhய தmh ைவ ।
2290812shவவmhஶvh’thதாnhதமதா²சசே ।
2290813 தத:ஸ :³கா²thஸஹ thரைக: ।
2290814ஸmhவிேவஶ ேகாகாiµக²மாrhதப: ॥ 229.81।
2290821 phரவிShடமாthேர ஸேல மதŋhக³sh ।
2290822 தீrhத²phரபா⁴வாchச விiµkhதபாப: ।
2290823 விமாநமாய ஶஶிphரகாஶmh ।
2290824 யெயௗ தி³வmh தாத மேமாபபயத: ॥ 229.82।
2290831 தshnhphரவிShேட ஸேல mh’ேத ச ।
2290832 மமாrhதிராத³திேமாஹகrhth ।
2290833 தேதா ऽதிNhேய nh’பவrhய ேகாகா- ।
2290834 ஜேல phரவிShடshthதி³வmh க³தச ॥ 229.83।
2290841 ⁴ேயா ऽப⁴வmh ைவயேல vhயதா²rhேதா ।
2290842 ஜாதிshமரshதீrhத²வரphரஸாதா³th ।
2290843 தேதா ऽதிநிrhவிNhணமநா க³ேதா ऽஹmh ।
2290844 ேகாகாiµக²mh ஸmhயதவாkhயசிthத: ॥ 229.84।
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2290851 vhரதmh ஸமாshதா²ய கேலவரmh shவmh ।
2290852ஸmhேஶாஷயிthவா தி³வமாேராஹ ।
2290853 தshமாchchதshthவth³ப⁴வேந ச ஜாேதா ।
2290854 ஜாதிshமரshதாத ஹphரஸாதா³th ॥ 229.85।
2290861 ேஸா ऽஹmh ஸமாராth◌⁴ய iµராேத³வmh ।
2290862 ேகாகாiµேக² thயkhதஶுபா⁴ஶுேப⁴chச:² ।
2290863இthேயவiµkhthவா பிதரmh phரணmhய ।
2290864 க³thவா ச ேகாகாiµக²மkh³ரதீrhத²mh ।
2290865 விShiΝmh ஸமாராth◌⁴ய வராஹபmh ।
2290866அவாப th³தி⁴mh மiνஜrhஷேபா⁴ ऽெஸௗ ॥ 229.86।
2290871இthத²mh ஸ காமத³மந:ஸஹthரெபௗthர: ।
2290872 ேகாகாiµேக² தீrhத²வேர ஸுNhேய ।
2290873 thயkhthவா தiνmh ேதா³ஷமயீmh ததsh ।
2290874 க³ேதா தி³வmh ஸூrhயஸைமrhவிமாைந: ॥ 229.87।
2290881 ஏவmh மேயாkhதா பரேமவரshய ।
2290882 மாயா ஸுராமபி ³rhவிசிnhthயா ।
2290883shவphேநnhth³ரஜாலphரதிமா iµராேரrh ।
2290884 யயா ஜக³nhேமாஹiµைபதி விphரா: ॥ 229.88।
2300010iµநய ஊ:
2300011அshமாபி⁴sh தmh vhயாஸ யththவயா ஸiµதா³’தmh ।
2300012 phரா³rhபா⁴வாதmh Nhயmh மாயா விShேச ³rhவிதா³ ॥ 230.1।
2300021 ேராchசா²மேஹ thவthேதா யதா²வ³பஸmh’திmh ।
2300022 மஹாphரலயஸmhjhஞாmh ச கlhபாnhேத ச மஹாiµேந ॥ 230.2।
2300030 vhயாஸ உவாச
2300031 யதாmh ேபா⁴ iµநிேரShடா² யதா²வத³iνஸmh’தி: ।
2300032 கlhபாnhேத phராkh’ேத ைசவ phரலேய ஜாயேத யதா² ॥ 230.3।
2300041அேஹாராthரmh பிth’mh  மாேஸா ऽph³த³mh thதி³ெவௗகஸாmh ।
2300042 சrhக³ஸஹshேர  ph³ரமே ऽஹrhth³விேஜாthதமா: ॥ 230.4।
2300051 kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கேசதி சrhக³mh ।
2300052ைத³ைவrhவrhஷஸஹshைரsh தth³th³வாத³ஶாபி⁴chயேத ॥ 230.5।
2300061 சrhகா³Nhயேஶஷாணி ஸth³’ஶாநி shவபத: ।
2300062ஆth³யmh kh’தக³mh phேராkhதmh iµநேயா ऽnhthயmh ததா² கmh ॥ 230.6।
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2300071ஆth³ேய kh’தேக³ஸrhேகா³ ph³ரம khயேத யத: ।
2300072 khயேத ேசாபஸmhஹாரshததா²nhேத ऽபி கெலௗ ேக³ ॥ 230.7।
2300080iµநய ஊ:
2300081 கேல:shவபmh ப⁴க³வnhவிshதராth³வkhமrhஹ ।
2300082 த⁴rhமசShபாth³ப⁴க³வாnhயshnhைவகlhயmh’chச²தி ॥ 230.8।
2300090 vhயாஸ உவாச
2300091 கshவபmh ேபா⁴ விphரா யthph’chச²th◌⁴வmh மமாநகா: ◌⁴ ।
2300092 நிேபா³த⁴th◌⁴வmh ஸமாேஸந வrhதேத யnhமஹthதரmh ॥ 230.9।
2300101 வrhரமாசாரவதீ phரvh’thதிrhந கெலௗ nh’mh ।
2300102 ந ஸாமrhkh³யஜுrhேவத³-விநிShபாத³நைஹகீ ॥ 230.10।
2300111 விவாஹா ந கெலௗ த⁴rhமா ந ஶிShயா ³ஸmhshதி²தா: ।
2300112 ந thரா தா⁴rhகாைசவ ந ச வநிkhயாkhரம: ॥ 230.11।
2300121 யthர தthர ேல ஜாேதா ப³ ஸrhேவவர: கெலௗ ।
2300122ஸrhேவph◌⁴ய ஏவ வrhேணph◌⁴ேயா நர: கnhேயாபவந: ॥ 230.12।
2300131 ேயந ேதைநவ ேயாேக³ந th³விஜாதிrhதீ³த: கெலௗ ।
2300132ையவ ைஸவ ச விphேரnhth³ரா: phராயசிthதkhயா கெலௗ ॥ 230.13।
2300141ஸrhவேமவ கெலௗ ஶாshthரmh யshய யth³வசநmh th³விஜா: ।
2300142 ேத³வதாச கெலௗ ஸrhவா:ஸrhவ:ஸrhவshய சாரம: ॥ 230.14।
2300151 உபவாஸshததா²யாேஸா விthேதாthஸrhக³shததா² கெலௗ ।
2300152 த⁴rhேமா யதா²பி⁴சிைதரiνShடா²ைநரiνSh²த: ॥ 230.15।
2300161 விthேதந ப⁴விதா mhஸாmh shவlhேபைநவ மத:³ கெலௗ ।
2300162shthmh பமத³ைசவ ேகைஶேரவ ப⁴விShயதி ॥ 230.16।
2300171ஸுவrhணமணிரthநாெதௗ³ வshthேர ேசாபயmh க³ேத ।
2300172 கெலௗ shthேயா ப⁴விShயnhதி ததா³ ேகைஶரலŋhkh’தா: ॥ 230.17।
2300181 பthயயnhதி ப⁴rhதாரmh விthதநmh ததா²shthய: ।
2300182 ப⁴rhதா ப⁴விShயதி கெலௗ விthதவாேநவ ேயாதாmh ॥ 230.18।
2300191 ேயா ேயா த³தா³தி ப³ஹுலmh ஸ ஸ shவா ததா³ nh’mh ।
2300192shவாthவேஹஸmhப³nhேதா⁴ ப⁴விதாபி⁴ஜநshததா³ ॥ 230.19।
2300201 kh³’ஹாnhதா th³ரvhயஸŋhகா⁴தா th³ரvhயாnhதா ச ததா² மதி: ।
2300202அrhதா²சாேதா²பேபா⁴கா³nhதா ப⁴விShயnhதி ததா³ கெலௗ ॥ 230.20।
2300211shthய: கெலௗ ப⁴விShயnhதி shைவNhேயா லதshph’ஹா: ।
2300212அnhயாயாவாphதவிthேதஷு ேஷஷு shph’ஹாலவ: ॥ 230.21।
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2300221அph◌⁴யrhதி²ேதா ऽபி ஸு’தா³shவாrhத²ஹாநிmh  மாநவ: ।
2300222 பணshயாrhதா⁴rhத⁴மாthேர ऽபி கShயதி ததா³ th³விஜா: ॥ 230.22।
2300231ஸதா³ஸெபௗஷmh ேசேதா பா⁴வி விphர ததா³ கெலௗ ।
2300232ரphரதா³நஸmhப³nhதி⁴ பா⁴தி ேகா³ஷு ச ெகௗ³ரவmh ॥ 230.23।
2300241அநாvh’Shப⁴யாthphராய: phரஜா:ுth³ப⁴யகாதரா: ।
2300242 ப⁴விShயnhதி ததா³ஸrhவா க³க³நாஸkhதth³’Shடய: ॥ 230.24।
2300251லபrhணப²லாஹாராshதாபஸா இவ மாநவா: ।
2300252ஆthமாநmh கா⁴தயிShயnhதி ததா³vh’ShThயாபி⁴:³கி²தா: ॥ 230.25।
2300261 ³rhபி⁴ேமவ ஸததmh ஸதா³ khேலஶமநீவரா: ।
2300262 phராphshயnhதி vhயாஹதஸுக²mh phரமாதா³nhமாநவா: கெலௗ ॥ 230.26।
2300271அshநாதேபா⁴ேநா நாkh³நி-ேத³வதாதிதி²ஜநmh ।
2300272 கShயnhதி கெலௗ phராphேத ந ச பிNhேடா³த³கkhயாmh ॥ 230.27।
2300281 ேலாபா ரshவேத³ஹாச ப³வnhநாத³நதthபரா: ।
2300282 ப³ஹுphரஜாlhபபா⁴kh³யாச ப⁴விShயnhதி கெலௗ shthய: ॥ 230.28।
2300291 உபா⁴ph◌⁴யாமத² பாணிph◌⁴யாmh ஶிர:கNh³யநmh shthய: ।
2300292rhவthேயா ³ப⁴rhth’மாjhஞாmh ேப⁴thshயnhthயநாvh’தா: ॥ 230.29।
2300301shவேபாஷணபரா: khth³தா⁴ ேத³ஹஸmhshகாரவrhதா: ।
2300302 பஷாnh’தபா⁴Nhேயா ப⁴விShயnhதி கெலௗ shthய: ॥ 230.30।
2300311 :³ஶீலா ³Shடஶீேலஷு rhவthய:ஸததmh shph’ஹாmh ।
2300312அஸth³vh’thதா ப⁴விShயnhதி ேஷஷு லாŋhக³நா: ॥ 230.31।
2300321 ேவதா³தா³நmh கShயnhதி வட³வாச ததா²vhரதா: ।
2300322 kh³’ஹshதா²ச ந ேஹாShயnhதி ந தா³shயnhthசிதாnhயபி ॥ 230.32।
2300331 ப⁴ேவrhவநவாஸா ைவ kh³ராmhயாஹாரபkh³ரஹா: ।
2300332 பி⁴வசாபி thரா  shேநஹஸmhப³nhத⁴யnhthரகா: ॥ 230.33।
2300341அரதாேரா ஹrhதார: ஶுlhகvhயாேஜந பாrhதி²வா: ।
2300342ஹாே ஜநவிthதாநாmh ஸmhphராphேத ச கெலௗ ேக³ ॥ 230.34।
2300351 ேயா ேயா ऽவரத²நாகா³Th◌⁴ய:ஸ ஸ ராஜா ப⁴விShயதி ।
2300352 யச யசாப³ல:ஸrhவ:ஸ ஸ ph◌⁴’thய: கெலௗ ேக³ ॥ 230.35।
2300361ைவயா: kh’வணிjhயாதி³ஸnhthயjhய நிஜகrhம யth ।
2300362 ஶூth³ரvh’ththயா ப⁴விShயnhதி காகrhேமாபவிந: ॥ 230.36।
2300371ைப⁴யvhரதாshததா² ஶூth³ரா: phரvhரjhயாŋhகி³ேநா ऽத⁴மா: ।
2300372 பாக²Nhட³ஸmhரயாmh vh’thதிமாரயிShயnhthயஸmhshkh’தா: ॥ 230.37।
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2300381 ³rhபி⁴கரபீடா³பி⁴ரதீேவாபth³தா ஜநா: ।
2300382 ேகா³⁴மாnhநயவாnhநாth³யாnhேத³ஶாnhயாshயnhதி :³கி²தா: ॥ 230.38।
2300391 ேவத³மாrhேக³ phரேந ச பாக²Nhடா³Th◌⁴ேய தேதா ஜேந ।
2300392அத⁴rhமvh’th³th◌⁴யா ேலாகாநாமlhபமாrhப⁴விShயதி ॥ 230.39।
2300401அஶாshthரவிதmh ேகா⁴ரmh தphயமாேநஷு ைவ தப: ।
2300402 நேரஷு nh’பேதா³ேஷண பா³லmh’thrhப⁴விShயதி ॥ 230.40।
2300411 ப⁴விth ேயாதாmh ஸூதி: பசஷThஸphதவாrhகீ ।
2300412 நவாShடத³ஶவrhஷாmh மiνShயாmh ததா² கெலௗ ॥ 230.41।
2300421 பேதாth³க³மச ப⁴விதா ததா³ th³வாத³ஶவாrhக: ।
2300422 ந விShயதி ைவ கசிthகெலௗ வrhஷாணி விmhஶதிmh ॥ 230.42।
2300431அlhபphரjhஞா vh’தா²ŋhகா³ ³Shடாnhத:கர: கெலௗ ।
2300432 யதshதேதா விநயnhதி காேலநாlhேபந மாநவா: ॥ 230.43।
2300441 யதா³ யதா³ பாக²Nhட³-vh’thதிரthேராபலயேத ।
2300442 ததா³ ததா³ கேலrhvh’th³தி⁴ரiνேமயா விசண: ॥ 230.44।
2300451 யதா³ யதா³ஸதாmh ஹாநிrhேவத³மாrhகா³iνஸாmh ।
2300452 ததா³ ததா³ கேலrhvh’th³தி⁴ரiνேமயா விசண: ॥ 230.45।
2300461 phராரmhபா⁴சாவத³nhதி யதா³ த⁴rhமkh’தாmh nh’mh ।
2300462 ததா³iνேமயmh phராதா⁴nhயmh கேலrhவிphரா விசண: ॥ 230.46।
2300471 யதா³ யதா³ ந யjhஞாநாவர: ேஷாthதம: ।
2300472இjhயேத ைஷrhயjhைஞshததா³ jhேஞயmh கேலrhப³லmh ॥ 230.47।
2300481 ந phதிrhேவத³வாேத³ஷு பாக²Nhேட³ஷு யதா³ ரதி: ।
2300482 கேலrhvh’th³தி⁴shததா³ phராjhைஞரiνேமயா th³விேஜாthதமா: ॥ 230.48।
2300491 கெலௗ ஜக³thபதிmh விShiΝmh ஸrhவshரShடாரவரmh ।
2300492 நாrhசயிShயnhதி ேபா⁴ விphரா: பாக²Nhேடா³பஹதா நரா: ॥ 230.49।
2300501 கிmh ேத³ைவ: கிmh th³விைஜrhேவைத:³ கிmh ெஶௗேசநாmh³ஜlhபநா ।
2300502இthேயவmh phரலபிShயnhதி பாக²Nhேடா³பஹதா நரா: ॥ 230.50।
2300511அlhபvh’Shச பrhஜnhய:shவlhபmh ஸshயப²லmh ததா² ।
2300512 ப²லmh ததா²lhபஸாரmh ச விphரா: phராphேத கெலௗ ேக³ ॥ 230.51।
2300521 ஜாiνphராயாணி வshthராணி ஶphராயா மஹா: ।
2300522 ஶூth³ரphராயாshததா² வrh ப⁴விShயnhதி கெலௗ ேக³ ॥ 230.52।
2300531அiΝphராயாணி தா⁴nhயாநி ஆஜphராயmh ததா² பய: ।
2300532 ப⁴விShயதி கெலௗ phராphத ஔஶீரmh சாiνேலபநmh ॥ 230.53।
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2300541 வவஶுர⁴யிShடா²³ரவச nh’mh கெலௗ ।
2300542 ஶாலாth³யாஹாபா⁴rhயாச ஸு’ேதா³iµநிஸthதமா: ॥ 230.54।
2300551 கshய மாதா பிதா கshய யதா³ கrhமாthமக: மாnh ।
2300552இதி ேசாதா³ஹShயnhதி வஶுராiνக³தா நரா: ॥ 230.55।
2300561 வாŋhமந:காயைஜrhேதா³ைஷரபி⁴⁴தா: ந: ந: ।
2300562 நரா: பாபாnhயiνதி³நmh கShயnhthயlhபேமத⁴ஸ: ॥ 230.56।
2300571 நி:ஸthயாநாமெஶௗசாநாmh நிrhகாmh ததா² th³விஜா: ।
2300572 யth³யth³:³கா²ய தthஸrhவmh ககாேல ப⁴விShயதி ॥ 230.57।
2300581 நி:shவாth◌⁴யாயவஷThகாேர shவதா⁴shவாஹாவிவrhேத ।
2300582 ததா³ phரவிரேலா விphர: கசிlhேலாேக ப⁴விShயதி ॥ 230.58।
2300591 தthராlhேபைநவ காேலந Nhயshகnhத⁴மiνthதமmh ।
2300592 கேராதி ய: kh’தேக³ khயேத தபஸா  ய: ॥ 230.59।
2300600iµநய ஊ:
2300601 கshnhகாேல ऽlhபேகா த⁴rhேமா த³தா³தி ஸுமஹாப²லmh ।
2300602 வkhமrhஹshயேஶேஷண ேராmh வாசா² phரவrhதேத ॥ 230.60।
2300610 vhயாஸ உவாச
2300611 த⁴nhேய கெலௗ ப⁴ேவth³விphராshthவlhபkhேலைஶrhமஹthப²லmh ।
2300612 ததா² ப⁴ேவதாmh shthஶூth³ெரௗ த⁴nhெயௗ சாnhயnhநிேபா³த⁴த ॥ 230.61।
2300621 யthkh’ேத த³ஶபி⁴rhவrhைஷshthேரதாயாmh ஹாயேநந தth ।
2300622 th³வாபேர தchச மாேஸந அேஹாராthேரண தthகெலௗ ॥ 230.62।
2300631 தபேஸா ph³ரமசrhயshய ஜபாேத³ச ப²லmh th³விஜா: ।
2300632 phராphேநாதி ஷshேதந கெலௗ ஸாth◌⁴விதி பா⁴mh ॥ 230.63।
2300641 th◌⁴யாயnhkh’ேத யஜnhயjhைஞshthேரதாயாmh th³வாபேர ऽrhசயnh ।
2300642 யதா³phேநாதி ததா³phேநாதி கெலௗ ஸŋhகீrhthய ேகஶவmh ॥ 230.64।
2300651 த⁴rhேமாthகrhஷமதீவாthர phராphேநாதி ஷ: கெலௗ ।
2300652 shவlhபாயாேஸந த⁴rhமjhஞாshேதந Shேடா ऽshmhயஹmh கெலௗ ॥
230.65।
2300661 vhரதசrhயாபைரrhkh³ராயா ேவதா:³ rhவmh th³விஜாதிபி: ◌⁴ ।
2300662 ததsh த⁴rhமஸmhphராphைதrhயShடvhயmh விதி⁴வth³த⁴ைந: ॥ 230.66।
2300671 vh’தா² கதா² vh’தா² ேபா⁴jhயmh vh’தா²shவmh ச th³விஜnhமநாmh ।
2300672 பதநாய ததா² பா⁴vhயmh ைதsh ஸmhயதிபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 230.67।
2300681அஸmhயkhகரேண ேதா³ஷாshேதஷாmh ஸrhேவஷு வshஷு ।
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2300682 ேபா⁴jhயேபயாதி³கmh ைசஷாmh ேநchசா²phராphதிகரmh th³விஜா: ॥ 230.68।
2300691 பாரதnhthrhயாthஸமshேதஷு ேதஷாmh காrhேயஷு ைவ தத: ।
2300692 ேலாகாnhkhேலேஶந மஹதா யஜnhதி விநயாnhவிதா: ॥ 230.69।
2300701 th³விஜஶுஷேணைநவ பாகயjhஞாதி⁴காரவாnh ।
2300702 நிஜmh ஜயதி ைவ ேலாகmh ஶூth³ேரா த⁴nhயதரshதத: ॥ 230.70।
2300711 ப⁴யாப⁴ேயஷு நாஶாshதி ேயஷாmh பாேபஷு வா யத: ।
2300712 நியேமா iµநிஶாrh³லாshேதநாெஸௗ ஸாth◌⁴விதீதmh ॥ 230.71।
2300721shவத⁴rhமshயாவிேராேத⁴ந நைரrhலph◌⁴யmh த⁴நmh ஸதா³ ।
2300722 phரதிபாத³நீயmh பாthேரஷு யShடvhயmh ச யதா²விதி⁴ ॥ 230.72।
2300731 தshயாrhஜேந மஹாnhkhேலஶ: பாலேநந th³விேஜாthதமா: ।
2300732 ததா²ஸth³விநிேயாகா³ய விjhேஞயmh க³ஹநmh nh’mh ॥ 230.73।
2300741 ஏபி⁴ரnhையshததா² khேலைஶ: ஷா th³விஜஸthதமா: ।
2300742 நிஜாஜயnhதி ைவ ேலாகாnhphராஜாபthயாதி³காnhkhரமாth ॥ 230.74।
2300751 ேயாch²ஷth³ப⁴rh: கrhம மநஸா கி³ரா ।
2300752 ஏதth³விஷயமாphேநாதி தthஸாேலாkhயmh யேதா th³விஜா: ॥ 230.75।
2300761 நாதிkhேலேஶந மஹதா தாேநவ ேஷா யதா² ।
2300762 th’தீயmh vhயா’தmh ேதந மயா ஸாth◌⁴விதி ேயாத: ॥ 230.76।
2300771 ஏதth³வ: கதி²தmh விphரா யnhநிthதஹாக³தா: ।
2300772 தthph’chச²th◌⁴வmh யதா²காமமஹmh வயா வ:sh²டmh ॥ 230.77।
2300781அlhேபைநவ phரயthேநந த⁴rhம:th◌⁴யதி ைவ கெலௗ ।
2300782 நைரராthம³mhேபா⁴பி:◌⁴ ாதாகி²லகிlhபி³ைஷ: ॥ 230.78।
2300791 ஶூth³ைரச th³விஜஶுஷா-தthபைரrhiµநிஸthதமா: ।
2300792 ததா²shthபி⁴ரநாயாஸாthபதிஶுஷையவ  ॥ 230.79।
2300801 ததshthதயமphேயதnhமம த⁴nhயதமmh மதmh ।
2300802 த⁴rhமஸmhராத⁴ேந khேலேஶா th³விஜாதீநாmh kh’தாதி³ஷு ॥ 230.80।
2300811 ததா²shவlhேபந தபஸா th³தி⁴mh யாshயnhதி மாநவா: ।
2300812 த⁴nhயா த⁴rhமmh சShயnhதி கா³nhேத iµநிஸthதமா: ॥ 230.81।
2300821 ப⁴வth³பி⁴rhயத³பி⁴phேரதmh தேத³தthகதி²தmh மயா ।
2300822அph’Shேடநாபி த⁴rhமjhஞா: கிமnhயthkhயதாmh th³விஜா: ॥ 230.82।
2310010iµநய ஊ:
2310011ஆஸnhநmh விphரkh’Shடmh வா யதி³ காலmh ந விth³மேஹ ।
2310012 தேதா th³வாபரவிth◌⁴வmhஸmh கா³nhதmh shph’ஹயாமேஹ ॥ 231.1।
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2310021 phராphதா வயmh  தthகாலமநயா த⁴rhமth’Shணயா ।
2310022ஆத³th³யாம பரmh த⁴rhமmh ஸுக²மlhேபந கrhம ॥ 231.2।
2310031ஸnhthராேஸாth³ேவக³ஜநநmh கா³nhதmh ஸiµபshதி²தmh ।
2310032 phரநShடத⁴rhமmh த⁴rhமjhஞ நிthைதrhவkhமrhஹ ॥ 231.3।
2310040 vhயாஸ உவாச
2310041அரதாேரா ஹrhதாேரா ப³பா⁴க³shய பாrhதி²வா: ।
2310042 கா³nhேத phரப⁴விShயnhதி shவரணபராய: ॥ 231.4।
2310051அthயாச ராஜாேநா விphரா: ஶூth³ேராபவிந: ।
2310052 ஶூth³ராச ph³ராமசாரா ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.5।
2310061 ேராthயா: காNhட³ph’Shடா²ச நிShகrhமாணி ஹவீmh ச ।
2310062 ஏகபŋhkhthயாமஶிShயnhதி கா³nhேத iµநிஸthதமா: ॥ 231.6।
2310071அஶிShடவnhேதா ऽrhத²பரா நரா மth³யாஷphயா: ।
2310072thரபா⁴rhயாmh ப⁴Shயnhதி கா³nhேத ஷாத⁴மா: ॥ 231.7।
2310081 ராஜvh’thதிshதி²தாெசௗரா ராஜாநெசௗரஶீந: ।
2310082 ph◌⁴’thயா யநிrhதி³Shட⁴ேஜா ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.8।
2310091 த⁴நாநி லாக⁴நீயாநி ஸதாmh vh’thதமதmh ।
2310092அthஸநா ச பதிேத ப⁴விShயதி க³ேய ॥ 231.9।
2310101 phரநShடநாஸா: ஷா iµkhதேகஶா விபிண: ।
2310102ஊநேஷாட³ஶவrhஷாச phரேஸாShயnhதி ததா²shthய: ॥ 231.10।
2310111அThடஶூலா ஜநபதா:³ ஶிவஶூலாசShபதா:² ।
2310112 phரமதா:³ ேகஶஶூலாச ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.11।
2310121ஸrhேவ ph³ரம வதி³Shயnhதி th³விஜா வாஜஸேநயிகா: ।
2310122 ஶூth³ராபா⁴ வாதி³நைசவ ph³ராமசாnhthயவாந: ॥ 231.12।
2310131 ஶுkhலத³nhதா தாாச iµNhடா:³ காஷாயவாஸஸ: ।
2310132 ஶூth³ரா த⁴rhமmh வதி³Shயnhதி ஶாTh²ய³th³th◌⁴ேயாபவிந: ॥ 231.13।
2310141 வாபத³phரரthவmh ச க³வாmh ைசவ பய: ।
2310142ஸா⁴நாmh பvh’thதிச விth³யாத³nhதக³ேத ேக³ ॥ 231.14।
2310151அnhthயா மth◌⁴ேய நிவthshயnhதி மth◌⁴யாசாnhதநிவாந: ।
2310152 நிrhகாச phரஜா:ஸrhவா நShடாshதthர க³ேய ॥ 231.15।
2310161 தேபாயjhஞப²லாநாmh ச விkhேரதாேரா th³விேஜாthதமா: ।
2310162 ’தேவா விபதாச ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.16।
2310171 ததா² th³விஹாயநா த³mhயா: கெலௗ லாŋhக³லதா⁴ண: ।
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2310172 சிthரவrh ச பrhஜnhேயா ேக³ேண ப⁴விShயதி ॥ 231.17।
2310181ஸrhேவ ஶூரேல ஜாதா:மாநாதா² ப⁴வnhதி  ।
2310182 யதா² நிmhநா: phரஜா:ஸrhவா ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.18।
2310191 பிth’ேத³யாநி த³thதாநி ப⁴விShயnhதி ததா²ஸுதா: ।
2310192 ந ச த⁴rhமmh சShயnhதி மாநவா நிrhக³ேத ேக³ ॥ 231.19।
2310201ஊஷரா ப³ஹுலா ⁴: பnhதா²நshதshகராvh’தா: ।
2310202ஸrhேவ வாணிகாைசவ ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.20।
2310211 பிth’தா³யாத³த³thதாநி விப⁴ஜnhதி ததா²ஸுதா: ।
2310212ஹரேண யthநவnhேதா ऽபி ேலாபா⁴தி³பி⁴rhவிேராதி⁴ந: ॥ 231.21।
2310221 ெஸௗமாrhேய ததா²ேப ரthேந ேசாபயmh க³ேத ।
2310222 ப⁴விShயnhதி க³shயாnhேத நாrhய: ேகைஶரலŋhkh’தா: ॥ 231.22।
2310231 நிrhவீrhயshய ரதிshதthர kh³’ஹshத²shய ப⁴விShயதி ।
2310232 கா³nhேத ஸமiνphராphேத நாnhயா பா⁴rhயாஸமா ரதி: ॥ 231.23।
2310241ஶீலாநாrhய⁴யிShடா² vh’தா²பஸமnhவிதா: ।
2310242 ஷாlhபmh ப³ஹுshthகmh தth³கா³nhதshய லணmh ॥ 231.24।
2310251 ப³ஹுயாசநேகா ேலாேகா ந தா³shயதி பரshபரmh ।
2310252 ராஜெசௗராkh³நித³Nhடா³தி³-ண:யiµைபShயதி ॥ 231.25।
2310261அப²லாநி ச ஸshயாநி த vh’th³த⁴ஶீந: ।
2310262அஶீலா:ஸுகி²ேநா ேலாேக ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.26।
2310271 வrhஷாஸு பஷா வாதா நீசா: ஶrhகரவrhண: ।
2310272ஸnhதி³kh³த: ◌⁴ பரேலாகச ப⁴விShயதி க³ேய ॥ 231.27।
2310281ைவயா இவ ச ராஜnhயா த⁴நதா⁴nhேயாபவிந: ।
2310282 கா³பkhரமேண rhவmh ப⁴விShயnhதி ந பா³nhத⁴வா: ॥ 231.28।
2310291அphரvh’thதா: phரபயnhதி ஸமயா: ஶபதா²shததா² ।
2310292 ’ணmh ஸவிநயph◌⁴ரmhஶmh ேக³ேண ப⁴விShயதி ॥ 231.29।
2310301 ப⁴விShயthயப²ேலா ஹrhஷ: khேராத⁴ச ஸப²ேலா nh’mh ।
2310302அஜாசாபி நிேராthshயnhதி பயேஸா ऽrhேத² க³ேய ॥ 231.30।
2310311அஶாshthரவிேதா யjhஞ ஏவேமவ ப⁴விShயதி ।
2310312அphரமாணmh கShயnhதி நரா: பNh³தமாநிந: ॥ 231.31।
2310321 ஶாshthேராkhதshயாphரவkhதாேரா ப⁴விShயnhதி ந ஸmhஶய: ।
2310322ஸrhவ:ஸrhவmh விஜாநாதி vh’th³தா⁴நiνபேஸvhய ைவ ॥ 231.32।
2310331 ந கசித³கவிrhநாம கா³nhேத ஸiµபshதி²ேத ।
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2310332 நthராணி விேயாகா³நி ந கrhமshதா² th³விஜாதய: ॥ 231.33।
2310341 ெசௗரphராயாச ராஜாேநா கா³nhேத ஸiµபshதி²ேத ।
2310342Nh³vh’ஷா ைநkh’திகா:ஸுராபா ph³ரமவாதி³ந: ॥ 231.34।
2310351அவேமேத⁴ந யயnhேத கா³nhேத th³விஜஸthதமா: ।
2310352 யாஜயிShயnhthயயாjhயாmhsh ததா²ப⁴யshய ப⁴ண: ॥ 231.35।
2310361 ph³ராம த⁴நth’Shrhதா கா³nhேத ஸiµபshதி²ேத ।
2310362 ேபா:◌⁴ஶph³த³மபி⁴தா⁴shயnhதி ந ச கசிthப²Shயதி ॥ 231.36।
2310371 ஏகஶŋhகா²shததா² நாrhேயா க³ேவ⁴கபிநth³த⁴கா: ।
2310372 நthராணி விவrhநி விபதா தி³ேஶா த³ஶ ॥ 231.37।
2310381ஸnhth◌⁴யாராேகா³ வித³kh³தா⁴ŋhேகா³ ப⁴விShயதி க³ேய ।
2310382 phேரஷயnhதி பிth’nhthரா வ: ◌⁴ வ:shவகrhமஸு ॥ 231.38।
2310391 ேக³Shேவவmh நிவthshயnhதி phரமதா³ச நராshததா² ।
2310392அkh’thவாkh³ராணி ேபா⁴யnhதி th³விஜாைசவாஹுதாkh³நய: ॥ 231.39।
2310401 பி⁴ாmh ப³மத³ththவா ச ேபா⁴யnhதி ஷா:shவயmh ।
2310402 வசயிthவா பதீnhஸுphதாnhக³Shயnhதி shthேயா ऽnhயத: ॥ 231.40।
2310411 ந vhயாதி⁴தாnhநாphயபாnhேநாth³யதாnhநாphயஸூயகாnh ।
2310412 kh’ேத ந phரதிகrhதா ச ேக³ேண ப⁴விShயதி ॥ 231.41।
2310420iµநய ஊ:
2310421 ஏவmh விலmhபி³ேத த⁴rhேம மாiνஷா: கரபீ³தா: ।
2310422thர ேத³ேஶ நிவthshயnhதி கிமாஹாரவிஹாண: ॥ 231.42।
2310431 கிŋhகrhமாண: கிஹnhத: கிmhphரமா: கிமாஷ: ।
2310432 காmh ச காShடா²mh ஸமாஸாth³ய phரபthshயnhதி kh’தmh க³mh ॥ 231.43।
2310440 vhயாஸ உவாச
2310441அத ஊrhth◌⁴வmh chேத த⁴rhேம ³ணநா: phரஜாshததா² ।
2310442 ஶீலvhயஸநமாஸாth³ய phராphshயnhதி ராஸமாஷ: ॥ 231.44।
2310451ஆrhஹாnhயா ப³லkh³நாநிrhப³லkh³நாnhயா விவrhணதா ।
2310452ைவவrhNhயாth³vhயாதி⁴ஸmhபீடா³ நிrhேவேதா³ vhயாதி⁴பீட³நாth ॥ 231.45।
2310461 நிrhேவதா³தா³thமஸmhேபா³த: ◌⁴ ஸmhேபா³தா⁴th³த⁴rhமஶீலதா ।
2310462 ஏவmh க³thவா பராmh காShடா²mh phரபthshயnhதி kh’தmh க³mh ॥ 231.46।
2310471 உth³ேத³ஶேதா த⁴rhமஶீலா: ேகசிnhமth◌⁴யshத²தாmh க³தா: ।
2310472 கிnhத⁴rhமஶீலா: ேகசிth ேகசித³thர ஹலா: ॥ 231.47।
2310481 phரthயமiνமாநmh ச phரமாணதி நிசிதா: ।
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2310482அphரமாணmh கShயnhதி ஸrhவthயபேர ஜநா: ॥ 231.48।
2310491 நாshதிkhயபரதாசாபி ேகசிth³த⁴rhமவிேலாபகா: ।
2310492 ப⁴விShயnhதி நரா டா⁴ th³விஜா: பNh³தமாநிந: ॥ 231.49।
2310501 ததா³thவமாthரரth³ேத⁴யா ஶாshthரjhஞாநப³Shkh’தா: ।
2310502 தா³mhபி⁴காshேத ப⁴விShயnhதி நரா jhஞாநவிேலாபிதா: ॥ 231.50।
2310511 ததா² விேத த⁴rhேம ஜநா: ேரShட²ரshkh’தா: ।
2310512 ஶுபா⁴nhஸமாசShயnhதி தா³நஶீலபராய: ॥ 231.51।
2310521ஸrhவப⁴ா:shவயŋh³phதா நிrhkh◌⁴’ நிரபthரபா: ।
2310522 ப⁴விShயnhதி ததா³ ேலாேக தthகஷாயshய லணmh ॥ 231.52।
2310531 கஷாேயாபphலேவ காேல jhஞாநநிShடா²phரஶேந ।
2310532th³தி⁴மlhேபந காேலந phராphshயnhதி நிபshkh’தா: ॥ 231.53।
2310541 விphராmh ஶாவதீmh vh’thதிmh யதா³ வrhவேர ஜநா: ।
2310542ஸmhரயிShயnhதி ேபா⁴ விphராshதthகஷாயshய லணmh ॥ 231.54।
2310551 மஹாth³த⁴mh மஹாவrhஷmh மஹாவாதmh மஹாதப: ।
2310552 ப⁴விShயதி ேக³ேண தthகஷாயshய லணmh ॥ 231.55।
2310561 விphரேபண யாmh ராஜாந: கrhணேவதி³ந: ।
2310562 ph’தி²வீiµபேபா⁴யnhதி கா³nhேத ஸiµபshதி²ேத ॥ 231.56।
2310571 நி:shவாth◌⁴யாயவஷThகாரா:ேநதாேரா ऽபி⁴மாநிந: ।
2310572 khரvhயாதா³ ph³ரமேபண ஸrhவப⁴யா vh’தா²vhரதா: ॥ 231.57।
2310581rhகா²சாrhத²பரா ph³தா: ◌⁴ ுth³ரா:ுth³ரபchச²தா:³ ।
2310582 vhயவஹாேராபvh’thதாச chதா த⁴rhமாச ஶாவதாth ॥ 231.58।
2310591ஹrhதார: பரரthநாநாmh பரதா³ரphரத⁴rhஷகா: ।
2310592 காமாthமாேநா ³ராthமாந: ேஸாபதா: ◌⁴ phயஸாஹஸா: ॥ 231.59।
2310601 ேதஷு phரப⁴வமாேணஷு ஜேநShவபி ச ஸrhவஶ: ।
2310602அபா⁴விேநா ப⁴விShயnhதி iµநேயா ப³ஹுபிண: ॥ 231.60।
2310611 கெலௗ ேக³ஸiµthபnhநா: phரதா⁴நஷாச ேய ।
2310612 கதா²ேயாேக³ந தாnhஸrhவாnhஜயிShயnhதி மாநவா: ॥ 231.61।
2310621ஸshயெசௗரா ப⁴விShயnhதி ததா²ைசலாபஹாண: ।
2310622 ேபா⁴யேபா⁴jhயஹராைசவ கரNhடா³நாmh ச ஹாண: ॥ 231.62।
2310631 ெசௗராெசௗரshய ஹrhதாேரா ஹnhதா ஹnhrhப⁴விShயதி ।
2310632 ெசௗைரெசௗரேய சாபி kh’ேத ேமmh ப⁴விShயதி ॥ 231.63।
2310641 நி:ஸாேர ுபி⁴ேத காேல நிShkhேய ஸmhvhயவshதி²ேத ।
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2310642 நரா வநmh ரயிShயnhதி கரபா⁴ரphரபீ³தா: ॥ 231.64।
2310651 யjhஞகrhமNhபரேத ராmh வாபதா³நி ச ।
2310652 கீடகஸrhபாச த⁴rhஷயிShயnhதி மாநவாnh ॥ 231.65।
2310661 ேமmh ஸுபி⁴மாேராkh³யmh ஸாமkh³rhயmh ைசவ ப³nh⁴ஷு ।
2310662 உth³ேத³ேஶஷு நரா: ேரShடா² ப⁴விShயnhதி க³ேய ॥ 231.66।
2310671shவயmhபாலா:shவயmh ெசௗரா: phலவஸmhபா⁴ரஸmhph◌⁴’தா: ।
2310672 மNhட³ல:ஸmhப⁴விShயnhதி ேத³ேஶ ேத³ேஶ ph’த²khph’த²kh ॥ 231.67।
2310681shவேத³ேஶph◌⁴ய: பph◌⁴ரShடா நி:ஸாரா:ஸஹ ப³nh⁴பி: ◌⁴ ।
2310682 நரா:ஸrhேவ ப⁴விShயnhதி ததா³ காலபயாth ॥ 231.68।
2310691 தத:ஸrhேவ ஸமாதா³ய மாராnhphரth³தா ப⁴யாth ।
2310692 ெகௗஶிகீmh ஸnhதShயnhதி நரா:ுth³ப⁴யபீ³தா: ॥ 231.69।
2310701அŋhகா³nhவŋhகா³nhகŋhகா³mhச காராநத² ேகாஶலாnh ।
2310702 ’காnhதகி³th³ேராணீ:ஸmhரயிShயnhதி மாநவா: ॥ 231.70।
2310711 kh’thshநmh ச மவthபாrhவmh லmh ச லவmhப⁴ஸ: ।
2310712 விவித⁴mh rhணபththரmh ச வlhகலாnhயநாநி ச ॥ 231.71।
2310721shவயmh kh’thவா நிவthshயnhதி தshnh⁴ேத க³ேய ।
2310722அரNhேயஷு ச வthshயnhதி நரா mhேலchச²க³ண:ஸஹ ॥ 231.72।
2310731ைநவ ஶூnhயா நவாரNhயா ப⁴விShயதி வஸுnhத⁴ரா ।
2310732அேகா³phதாரச ேகா³phதாேரா ப⁴விShயnhதி நராதி⁴பா: ॥ 231.73।
2310741 mh’ைக³rhமthshையrhவிஹŋhைக³ச வாபைத:³ஸrhபகீடைக: ।
2310742 ம⁴ஶாகப²லrhலrhவrhதயிShயnhதி மாநவா: ॥ 231.74।
2310751 ஶீrhணபrhணப²லாஹாரா வlhகலாnhயநாநி ச ।
2310752shவயmh kh’thவா நிவthshயnhதி யதா²iµநிஜநshததா² ॥ 231.75।
2310761 பீ³ஜாநாமkh’தshேநஹா ஆஹதா: காShட²ஶŋhபி: ◌⁴ ।
2310762அைஜட³கmh க²ேராShThரmh ச பாலயிShயnhதி நிthயஶ: ॥ 231.76।
2310771 நதீ³shேராதாmh ேராthshயnhதி ேதாயாrhத²mh லமாதா: ।
2310772 பkhவாnhநvhயவஹாேரண விபணnhத: பரshபரmh ॥ 231.77।
2310781 தைஹrhயதா²ஜாைத:ஸமலாnhதரஸmhph◌⁴’ைத: ।
2310782 ப³வபthயா: phரஜாநா:லஶீலவிவrhதா: ॥ 231.78।
2310791 ஏவmh ப⁴விShயnhதி ததா³ நராசாத⁴rhமவிந: ।
2310792நா நmh ததா² த⁴rhமmh phரஜா ஸமiνவthshயதி ॥ 231.79।
2310801ஆshதthர ச மrhthயாநாmh பரmh thmhஶth³ப⁴விShயதி ।
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2310802 ³rhப³லா விஷயkh³லாநா ஜராேஶாைகரபி⁴phதா: ॥ 231.80।
2310811 ப⁴விShயnhதி ததா³ ேதஷாmh ேராைக³nhth³யஸŋhய: ।
2310812ஆ:phரthயயஸmhேராதா⁴th³விஷயா³பரmhshயேத ॥ 231.81।
2310821 ஶுஷேவா ப⁴விShயnhதி ஸா⁴நாmh த³rhஶேந ரதா: ।
2310822ஸthயmh ச phரதிபthshயnhதி vhயவஹாேராபஸŋhயாth ॥ 231.82।
2310831 ப⁴விShயnhதி ச காமாநாமலாபா⁴th³த⁴rhமஶீந: ।
2310832 கShயnhதி ச ஸmhshகாரmh shவயmh ச யபீ³தா: ॥ 231.83।
2310841 ஏவmh ஶுஷேவா தா³ேந ஸthேய phராNhயபி⁴ரேண ।
2310842 தத: பாத³phரvh’thேத  த⁴rhேம ேரேயா நிபthshயேத ॥ 231.84।
2310851 ேதஷாmh லph³தா⁴iνமாநாநாmh ³ேணஷு பவrhததாmh ।
2310852shவா³ கிmh thவிதி விjhஞாய த⁴rhம ஏவ ச th³’யேத ॥ 231.85।
2310861 யதா²ஹாநிkhரமmh phராphதாshததா² ’th³தி⁴khரமmh க³தா: ।
2310862 phரkh³’ேத தேதா த⁴rhேம phரபயnhதி kh’தmh க³mh ॥ 231.86।
2310871ஸா⁴vh’thதி: kh’தேக³ கஷாேய ஹாநிchயேத ।
2310872 ஏக ஏவ  காேலா ऽயmh நவrhே யதா² ஶஶீ ॥ 231.87।
2310881 ச²nhநச தமஸா ேஸாேமா யதா² கக³mh ததா² ।
2310882iµkhதச தமஸா ேஸாம ஏவmh kh’தக³mh ச தth ॥ 231.88।
2310891அrhத²வாத:³ பரmh ph³ரம ேவதா³rhத²இதி தmh வி:³ ।
2310892அவிவிkhதமவிjhஞாதmh தா³யாth³யஹ தா⁴rhயேத ॥ 231.89।
2310901இShடவாத³shதேபா நாம தேபா  shத²விkh’த: ।
2310902³ண: கrhமாபி⁴நிrhvh’thதிrh³: ஶுth◌⁴யnhதி கrhம ॥ 231.90।
2310911ஆஶீsh ஷmh th³’ShThவா ேத³ஶகாலாiνவrhதிநீ ।
2310912 ேக³ ேக³ யதா²காலmh’பி:◌⁴ ஸiµதா³’தா ॥ 231.91।
2310921 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ேத³வாநாmh ச phரதிkhயா ।
2310922ஆஶிஷச ஶிவா: Nhயாshதைத²வாrhேக³ ேக³ ॥ 231.92।
2310931 ததா² கா³நாmh பவrhதநாநி ।
2310932 சிரphரvh’thதாநி விதி⁴shவபா⁴வாth ।
2310933ணmh ந ஸnhதிShட²தி வேலாக: ।
2310934ேயாத³யாph◌⁴யாmh பவrhதமாந: ॥ 231.93।
2320010 vhயாஸ உவாச
2320011ஸrhேவஷாேமவ ⁴தாநாmh thவித:◌⁴ phரதிஸசர: ।
2320012ைநthதிக: phராkh’திகshதைத²வாthயnhதிேகா மத: ॥ 232.1।
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2320021 ph³ராேமா ைநthதிகshேதஷாmh கlhபாnhேத phரதிஸசர: ।
2320022ஆthயnhதிேகா ைவ ேமாச phராkh’ேதா th³விபராrhதி⁴க: ॥ 232.2।
2320030iµநய ஊ:
2320031 பராrhத⁴ஸŋhkh²யாmh ப⁴க³வmhshthவமாசவ யேதா²தி³தாmh ।
2320032 th³வி³ணீkh’தயjhjhேஞய: phராkh’த: phரதிஸசர: ॥ 232.3।
2320040 vhயாஸ உவாச
2320041shதா²நாthshதா²நmh த³ஶ³ணேமைககmh க³Nhயேத th³விஜா: ।
2320042 தேதா ऽShடாத³ஶேம பா⁴ேக³ பராrhத⁴மபி⁴தீ⁴யேத ॥ 232.4।
2320051 பராrhத⁴mh th³வி³ணmh யth phராkh’த:ஸ லேயா th³விஜா: ।
2320052 ததா³vhயkhேத ऽகி²லmh vhயkhதmh ஸேஹெதௗ லயேமதி ைவ ॥ 232.5।
2320061 நிேமேஷா மாiνேஷா ேயா ऽயmh மாthராமாthரphரமாணத: ।
2320062ைத: பசத³ஶபி: ◌⁴ காShடா² thmhஶthகாShடா²shததா² கலா ॥ 232.6।
2320071 நா³கா  phரமாேணந கலா ச த³ஶ பச ச ।
2320072 உnhமாேநநாmhப⁴ஸ:ஸா  பலாnhயrhத⁴thரேயாத³ஶ ॥ 232.7।
2320081 ேஹமமாைஷ: kh’தchசி²th³ரா சrhபி⁴சரŋh³ல: ।
2320082 மாக³ேத⁴ந phரமாேணந ஜலphரshத²sh ஸ shmh’த: ॥ 232.8।
2320091 நா³காph◌⁴யாமத² th³வாph◌⁴யாmh iµஹூrhேதா th³விஜஸthதமா: ।
2320092அேஹாராthரmh iµஹூrhதாsh thmhஶnhமாேஸா தி³ைநshததா² ॥ 232.9।
2320101 மாைஸrhth³வாத³ஶபி⁴rhவrhஷமேஹாராthரmh  தth³தி³வி ।
2320102 thபி⁴rhவrhஷஶைதrhவrhஷmh ஷShThயா ைசவாஸுரth³விஷாmh ॥ 232.10।
2320111ைதsh th³வாத³ஶஸாஹshைரசrhக³iµதா³’தmh ।
2320112 சrhக³ஸஹshரmh  கth²யேத ph³ரமே தி³நmh ॥ 232.11।
2320121ஸ கlhபshதthர மநவசrhத³ஶ th³விேஜாthதமா: ।
2320122 தத³nhேத ைசவ ேபா⁴ விphரா ph³ரமைநthதிேகா லய: ॥ 232.12।
2320131 தshய shவபமthkh³ரmh th³விேஜnhth³ரா க³த³ேதா மம ।
2320132 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh phராkh’தmh ⁴யshதேதா வயாmhயஹmh லயmh ॥ 232.13।
2320141 சrhக³ஸஹshராnhேத ணphராேய மதேல ।
2320142அநாvh’Shரதீேவாkh³ரா ஜாயேத ஶதவாrhகீ ॥ 232.14।
2320151 தேதா யாnhயlhபஸாராணி தாநி ஸththவாnhயேநகஶ: ।
2320152யmh யாnhதி iµநிேரShடா:² பாrhதி²வாnhயதிபீட³நாth ॥ 232.15।
2320161 தத:ஸ ப⁴க³வாnhkh’Shே th³ரபீ ததா²vhயய: ।
2320162யாய யதேத கrhமாthமshதா:²ஸகலா: phரஜா: ॥ 232.16।
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2320171 தத:ஸ ப⁴க³வாnhவிShiΝrhபா⁴ேநா:ஸphதஸு ரஷு ।
2320172shதி²த: பிப³thயேஶஷாணி ஜலாநி iµநிஸthதமா: ॥ 232.17।
2320181 பீthவாmhபா⁴mh ஸமshதாநி phராணி⁴தக³தாநி ைவ ।
2320182 ேஶாஷmh நயதி ேபா⁴ விphரா:ஸமshதmh ph’தி²வீதலmh ॥ 232.18।
2320191ஸiµth³ராnhஸத:ைஶலாைஶலphரshரவநி ச ।
2320192 பாதாேலஷு ச யthேதாயmh தthஸrhவmh நயதி யmh ॥ 232.19।
2320201 ததshதshயாphயபா⁴ேவந ேதாயாஹாேராபph³’mhதா: ।
2320202ஸஹshரரமய:ஸphத ஜாயnhேத தthர பா⁴shகரா: ॥ 232.20।
2320211அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச ேத தீ³phதாshதத:ஸphத தி³வாகரா: ।
2320212 த³ஹnhthயேஶஷmh thைரேலாkhயmh ஸபாதாலதலmh th³விஜா: ॥ 232.21।
2320221 த³யமாநmh  ைதrhதீ³phைதshthைரேலாkhயmh தீ³phதபா⁴shகைர: ।
2320222ஸாth³நகா³rhணவாேபா⁴க³mh நி:shேநஹமபி⁴ஜாயேத ॥ 232.22।
2320231 தேதா நிrhத³kh³த⁴vh’ாmh³ thைரேலாkhயமகி²லmh th³விஜா: ।
2320232 ப⁴வthேயஷா ச வஸுதா⁴ rhமph’Shேடா²பமாkh’தி: ॥ 232.23।
2320241 தத: காலாkh³நிth³ேரா ऽெஸௗ ⁴தஸrhக³ஹேரா ஹர: ।
2320242 ேஶஷாவாஸஸnhதாபாthபாதாலாநி த³ஹthயத: ◌⁴ ॥ 232.24।
2320251 பாதாலாநி ஸமshதாநி ஸ த³kh³th◌⁴வா jhவலேநா மஹாnh ।
2320252 ⁴மph◌⁴ேயthய ஸகலmh த³kh³th◌⁴வா  வஸுதா⁴தலmh ॥ 232.25।
2320261 ⁴ேவா ேலாகmh தத:ஸrhவmh shவrhக³ேலாகmh ச தா³ண: ।
2320262 jhவாலாமாலாமஹாவrhதshதthைரவ பவrhதேத ॥ 232.26।
2320271அmhப³ஷவாபா⁴தி thைரேலாkhயமகி²லmh ததா³ ।
2320272 jhவாலாவrhதபவாரiµபணப³லாshதத: ॥ 232.27।
2320281 ததshதாபபதாsh ேலாகth³வயநிவாந: ।
2320282’தாவகாஶா க³chச²nhதி மஹrhேலாகmh th³விஜாshததா³ ॥ 232.28।
2320291 தshமாத³பி மஹாதாப-தphதா ேலாகாshதத: பரmh ।
2320292 க³chச²nhதி ஜநேலாகmh ேத த³ஶாvh’thயா பைரண: ॥ 232.29।
2320301 தேதா த³kh³th◌⁴வா ஜக³thஸrhவmh th³ரபீ ஜநாrhத³ந: ।
2320302iµக²நி:வாஸஜாnhேமகா⁴nhகேராதி iµநிஸthதமா: ॥ 232.30।
2320311 தேதா க³ஜலphரkh²யாshத³th³வnhேதா நிநாதி³ந: ।
2320312 உthதிShட²nhதி ததா³ vhேயாmhநி ேகா⁴ரா:ஸmhவrhதகா க⁴நா: ॥ 232.31।
2320321 ேகசித³ஜநஸŋhகாஶா: ேகசிthiµத³ஸnhநிபா: ◌⁴ ।
2320322⁴மவrh க⁴நா: ேகசிthேகசிthபீதா: பேயாத⁴ரா: ॥ 232.32।
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2320331 ேகசிth³த⁴th³ராவrhபா⁴ லாாரஸநிபா⁴shததா² ।
2320332 ேகசிth³ைவ³rhயஸŋhகாஶா இnhth³ரநீலநிபா⁴shததா² ॥ 232.33।
2320341 ஶŋhக²nhத³நிபா⁴சாnhேய ஜாதீnhத³நிபா⁴shததா² ।
2320342இnhth³ரேகா³பநிபா: ◌⁴ ேகசிnhமந:ஶிலாநிபா⁴shததா² ॥ 232.34।
2320351 பth³மபththரநிபா: ◌⁴ ேகசி³thதிShட²nhதி க⁴நாக⁴நா: ।
2320352 ேகசிthரவராகாரா: ேகசிthபrhவதஸnhநிபா:◌⁴ ॥ 232.35।
2320361டாகா³ரநிபா⁴சாnhேய ேகசிthshத²லநிபா⁴ க⁴நா: ।
2320362 மஹாகாயா மஹாராவா ரயnhதி நப⁴shதலmh ॥ 232.36।
2320371 வrhஷnhதshேத மஹாஸாராshதமkh³நிமதிைப⁴ரவmh ।
2320372 ஶமயnhthயகி²லmh விphராshthைரேலாkhயாnhதரவிshth’தmh ॥ 232.37।
2320381 நShேட சாkh³ெநௗ ஶதmh ேத ऽபி வrhஷாமதி⁴கmh க⁴நா: ।
2320382 phலாவயnhேதா ஜக³thஸrhவmh வrhஷnhதி iµநிஸthதமா: ॥ 232.38।
2320391 தா⁴ராபி⁴ரமாthராபி: ◌⁴ phலாவயிthவாகி²லாmh ⁴வmh ।
2320392 ⁴ேவா ேலாகmh தைத²ேவாrhth◌⁴வmh phலாவயnhதி தி³வmh th³விஜா: ॥ 232.39।
2320401அnhத⁴காkh’ேத ேலாேக நShேட shதா²வரஜŋhக³ேம ।
2320402 வrhஷnhதி ேத மஹாேமகா⁴ வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh ॥ 232.40।
2330010 vhயாஸ உவாச
2330011ஸphதrhshதா²நமாkhரmhய shதி²ேத ऽmhப⁴ th³விேஜாthதமா: ।
2330012 ஏகாrhணவmh ப⁴வthேயதththைரேலாkhயமகி²லmh தத: ॥ 233.1।
2330021அத² நி:வாஸேஜா விShேrhவாshதாஜலதா³mhshதத: ।
2330022 நாஶmh நயதி ேபா⁴ விphரா வrhஷாமதி⁴கmh ஶதmh ॥ 233.2।
2330031ஸrhவ⁴தமேயா ऽசிnhthேயா ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந: ।
2330032அநாதி³ராதி³rhவிவshய பீthவா வாமேஶஷத: ॥ 233.3।
2330041 ஏகாrhணேவ ததshதshேஶஷஶyhயாshதி²த: phர: ◌⁴ ।
2330042 ph³ரமபத⁴ர: ேஶேத ப⁴க³வாநாதி³kh’th³த⁴: ॥ 233.4।
2330051 ஜநேலாகக³ைத:th³ைத: ◌⁴ ஸநகாth³ையரபி⁴Shத: ।
2330052 ph³ரமேலாகக³ைதைசவ சிnhthயமாேநா iµiµுபி: ◌⁴ ॥ 233.5।
2330061ஆthமமாயாமயீmh தி³vhயாmh ேயாக³நிth³ராmh ஸமாshதி²த: ।
2330062ஆthமாநmh வாஸுேத³வாkh²யmh சிnhதயnhபரேமவர: ॥ 233.6।
2330071 ஏஷ ைநthதிேகா நாம விphேரnhth³ரா: phரதிஸசர: ।
2330072 நிthதmh தthர யchேச²ேத ph³ரமபத⁴ேரா ஹ: ॥ 233.7।
2330081 யதா³ ஜாக³rhதி ஸrhவாthமா ஸ ததா³ ேசShடேத ஜக³th ।
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2330082 நிலthேயதத³கி²லmh மாயாஶyhயாஶேய ऽchேத ॥ 233.8।
2330091 பth³மேயாேநrhதி³நmh யth சrhக³ஸஹshரவth ।
2330092 ஏகாrhணவkh’ேத ேலாேக தாவதீ ராthchயேத ॥ 233.9।
2330101 தத: phர³th³ேதா⁴ ராthrhயnhேத ந:sh’Shmh கேராthயஜ: ।
2330102 ph³ரமshவபth◌⁴’kh³விShiΝrhயதா² வ: கதி²தmh ரா ॥ 233.10।
2330111இthேயஷ கlhபஸmhஹாேரா அnhதரphரலேயா th³விஜா: ।
2330112ைநthதிேகா வ: கதி²த: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh phராkh’தmh பரmh ॥ 233.11।
2330121அvh’ShThயkh³nhயாதி³பி: ◌⁴ ஸmhயkhkh’ேத ஶyhயாலேய th³விஜா: ।
2330122ஸமshேதShேவவ ேலாேகஷு பாதாேலShவகி²ேலஷு ச ॥ 233.12।
2330131 மஹதா³ேத³rhவிகாரshய விேஶஷாthதthர ஸŋhேய ।
2330132 kh’Shேணchசா²காேத தshnhphரvh’thேத phரதிஸசேர ॥ 233.13।
2330141ஆேபா kh³ரஸnhதி ைவ rhவmh ⁴ேமrhக³nhதா⁴தி³கmh ³ணmh ।
2330142ஆthதக³nhதா⁴ தேதா ⁴: phரலயாய phரகlhபேத ॥ 233.14।
2330151 phரநShேட க³nhத⁴தnhமாthேர ப⁴வthrhவீ ஜலாthகா ।
2330152ஆபshததா³ phரvh’thதாsh ேவக³வthேயா மஹாshவநா: ॥ 233.15।
2330161ஸrhவமாரயnhதீத³mh திShட²nhதி விசரnhதி ச ।
2330162ஸேலைநேவாrhமதா ேலாகாேலாக:ஸமnhதத: ॥ 233.16।
2330171அபாமபி ³ே யsh jhேயாதிஷா பீயேத  ஸ: ।
2330172 நயnhthயாப:ஸுதphதாச ரஸதnhமாthரஸŋhயாth ॥ 233.17।
2330181 ததசாேபா ऽmh’தரஸா jhேயாதிShThவmh phராphiνவnhதி ைவ ।
2330182அkh³nhயவshேத²  ஸேல ேதஜஸா ஸrhவேதா vh’ேத ॥ 233.18।
2330191ஸ சாkh³நி:ஸrhவேதா vhயாphய ஆத³thேத தjhஜலmh ததா³ ।
2330192ஸrhவமாrhயேதா சாபி⁴shததா³ ஜக³தி³த³mh ஶைந: ॥ 233.19।
2330201அrhசிபி: ◌⁴ ஸnhதேத தshmhshதிrhய³rhth◌⁴வமத⁴shததா² ।
2330202 jhேயாதிேஷா ऽபி பரmh பmh வாரthதி phரபா⁴கரmh ॥ 233.20।
2330211 phரேந ச ததshதshnhவா⁴ேத ऽகி²லாthமேக ।
2330212 phரநShேட பதnhமாthேர kh’தேபா விபா⁴வஸு: ॥ 233.21।
2330221 phரஶாmhயதி ததா³ jhேயாதிrhவாrhேதா³⁴யேத மஹாnh ।
2330222 நிராேலாேக ததா³ ேலாேக வாஸmhshேத² ச ேதஜ ॥ 233.22।
2330231 தத: phரலயமாஸாth³ய வாஸmhப⁴வமாthமந: ।
2330232ஊrhth◌⁴வmh ச வாshதிrhயkhச ேதா³த⁴வீதி தி³ேஶா த³ஶ ॥ 233.23।
2330241 வாேயாshthவபி ³ணmh shபrhஶமாகாஶmh kh³ரஸேத தத: ।
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2330242 phரஶாmhயதி ததா³ வா: க²mh  திShட²thயநாvh’தmh ॥ 233.24।
2330251அபமரஸshபrhஶமக³nhத⁴வத³rhதிமth ।
2330252ஸrhவமாரயchைசவ ஸுமஹthதthphரகாஶேத ॥ 233.25।
2330261 பமNhட³லதshதth ஆகாஶmh ஶph³த³லணmh ।
2330262 ஶph³த³மாthரmh ததா²காஶmh ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ॥ 233.26।
2330271 தத: ஶph³த³³ணmh தshய ⁴தாதி³rhkh³ரஸேத ந: ।
2330272 ⁴ேதnhth³ேயஷு க³பth³⁴தாெதௗ³ஸmhshதி²ேதஷு ைவ ॥ 233.27।
2330281அபி⁴மாநாthமேகா ேயஷ ⁴தாதி³shதாமஸ:shmh’த: ।
2330282 ⁴தாதி³mh kh³ரஸேத சாபி மஹா³th³தி⁴rhவிச ॥ 233.28।
2330291 உrhவீ மஹாmhச ஜக³த: phராnhேத ऽnhதrhபா³யதshததா² ।
2330292 ஏவmh ஸphத மஹா³th³தி: ◌⁴ khரமாthphரkh’தயshததா² ॥ 233.29।
2330301 phரthயாஹாைரsh தா:ஸrhவா: phரவிஶnhதி பரshபரmh ।
2330302 ேயேநத³மாvh’தmh ஸrhவமNhட³மphஸு phரயேத ॥ 233.30।
2330311ஸphதth³வீபஸiµth³ராnhதmh ஸphதேலாகmh ஸபrhவதmh ।
2330312 உத³காவரணmh யthர jhேயாதிஷா பீயேத  தth ॥ 233.31।
2330321 jhேயாதிrhவாெயௗ லயmh யாதி யாthயாகாேஶ ஸரண: ।
2330322ஆகாஶmh ைசவ ⁴தாதி³rhkh³ரஸேத தmh ததா² மஹாnh ॥ 233.32।
2330331 மஹாnhதேமபி: ◌⁴ ஸதmh phரkh’திrhkh³ரஸேத th³விஜா: ।
2330332³ணஸாmhயமiνth³khதமnhநmh ச th³விேஜாthதமா: ॥ 233.33।
2330341 phேராchயேத phரkh’திrhேஹ: phரதா⁴நmh காரணmh பரmh ।
2330342இthேயஷா phரkh’தி:ஸrhவா vhயkhதாvhயkhதshவபிணீ ॥ 233.34।
2330351 vhயkhதshவபமvhயkhேத தshயாmh விphரா: phரயேத ।
2330352 ஏக: ஶுth³ேதா⁴ ऽேரா நிthய:ஸrhவvhயாபீ ததா² ந: ॥ 233.35।
2330361 ேஸா ऽphயmhஶ:ஸrhவ⁴தshய th³விேஜnhth³ரா: பரமாthமந: ।
2330362 நயnhதி ஸrhவா யthராபி நாமஜாthயாதி³கlhபநா: ॥ 233.36।
2330371ஸthதாமாthராthமேக jhேஞேய jhஞாநாthமnhயாthமந: பேர ।
2330372ஸ ph³ரம தthபரmh தா⁴ம பரமாthமா பேரவர: ॥ 233.37।
2330381ஸ விShiΝ:ஸrhவேமேவத³mh யேதா நாவrhதேத ந: ।
2330382 phரkh’திrhயா மயாkh²யாதா vhயkhதாvhயkhதshவபிணீ ॥ 233.38।
2330391 ஷசாphபா⁴ேவெதௗ ேயேத பரமாthமநி ।
2330392 பரமாthமா ச ஸrhேவஷாமாதா⁴ர: பரேமவர: ॥ 233.39।
2330401 விShiΝநாmhநா ஸ ேவேத³ஷு ேவதா³nhேதஷு ச கீ³யேத ।
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2330402 phரvh’thதmh ச நிvh’thதmh ச th³விவித⁴mh கrhம ைவதி³கmh ॥ 233.40।
2330411 தாph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாmh ைஷrhயjhஞrhதி:ஸ இjhயேத ।
2330412 ’kh³யஜு:ஸாமபி⁴rhமாrhைக:³ phரvh’thைதjhயேத யெஸௗ ॥ 233.41।
2330421 யjhேஞவேரா யjhஞமாnhைஷ: ேஷாthதம: ।
2330422 jhஞாநாthமா jhஞாநேயாேக³ந jhஞாநrhதி:ஸ இjhயேத ॥ 233.42।
2330431 நிvh’thைதrhேயாக³மாrhைக³ச விShiΝrhiµkhதிப²லphரத:³ ।
2330432ரshவதீ³rhக⁴phைதrhயth கிசிth³வshthவபி⁴தீ⁴யேத ॥ 233.43।
2330441 யchச வாசாமவிஷயshதthஸrhவmh விShiΝரvhயய: ।
2330442 vhயkhத:ஸ ஏவமvhயkhத:ஸ ஏவ ேஷா ऽvhயய: ॥ 233.44।
2330451 பரமாthமா ச விவாthமா விவபத⁴ேரா ஹ: ।
2330452 vhயkhதாvhயkhதாthகா தshnhphரkh’தி:ஸா வியேத ॥ 233.45।
2330461 ஷசாபி ேபா⁴ விphரா யshதத³vhயாkh’தாthமநி ।
2330462 th³விபராrhதா⁴thமக: கால: கதி²ேதா ேயா மயா th³விஜா: ॥ 233.46।
2330471 தத³ஹshதshய விphேரnhth³ரா விShேஶshய கth²யேத ।
2330472 vhயkhேத  phரkh’ெதௗ ேந phரkh’thயாmh ேஷ ததா² ॥ 233.47।
2330481 தthராshதி²ேத நிஶா தshய தthphரமா தேபாத⁴நா: ।
2330482ைநவாஹshதshய ச நிஶா நிthயshய பரமாthமந: ॥ 233.48।
2330491 உபசாராthததா²phேயதthதshேயஶshய  கth²யேத ।
2330492இthேயஷ iµநிஶாrh³லா: கதி²த: phராkh’ேதா லய: ॥ 233.49।
2340010 vhயாஸ உவாச
2340011ஆth◌⁴யாthகாதி³ ேபா⁴ விphரா jhஞாthவா தாபthரயmh ³த: ◌⁴ ।
2340012 உthபnhநjhஞாநைவராkh³ய: phராphேநாthயாthயnhதிகmh லயmh ॥ 234.1।
2340021ஆth◌⁴யாthேகா ऽபி th³விவித:◌⁴ ஶாேரா மாநஸshததா² ।
2340022 ஶாேரா ப³ஹுபி⁴rhேப⁴ைத³rhபி⁴th³யேத யதாmh ச ஸ: ॥ 234.2।
2340031 ஶிேராேராக³phரதியாய-jhவரஶூலப⁴க³nhத³ைர: ।
2340032³lhமாrhஶ:வய²வாஸ chச²rhth³யாதி³பி⁴ரேநகதா⁴ ॥ 234.3।
2340041 ததா²ேராகா³தீஸார-Shடா²ŋhகா³மயஸmhjhஞைக: ।
2340042 பி⁴th³யேத ேத³ஹஜshதாேபா மாநஸmh ேராமrhஹத² ॥ 234.4।
2340051 காமkhேராத⁴ப⁴யth³ேவஷ-ேலாப⁴ேமாஹவிஷாத³ஜ: ।
2340052 ேஶாகாஸூயாவமாேநrhShயா-மாthஸrhயாபி⁴ப⁴வshததா² ॥ 234.5।
2340061 மாநேஸா ऽபி th³விஜேரShடா²shதாேபா ப⁴வதி ைநகதா⁴ ।
2340062இthேயவமாதி³பி⁴rhேப⁴ைத³shதாேபா யாth◌⁴யாthக:shmh’த: ॥ 234.6।
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2340071 mh’க³பமiνShயாth³ைய: பிஶாேசாரக³ராைஸ: ।
2340072ஸsh’பாth³ையச nh’mh ஜnhயேத சாதி⁴ெபௗ⁴திக: ॥ 234.7।
2340081 ஶீேதாShணவாதவrhஷாmh³-ைவth³தாதி³ஸiµth³ப⁴வ: ।
2340082 தாேபா th³விஜவரேரShடா:² கth²யேத சாதி⁴ைத³விக: ॥ 234.8।
2340091 க³rhப⁴ஜnhமஜராjhஞாந-mh’thநாரகஜmh ததா² ।
2340092 :³க²mh ஸஹshரேஶா ேப⁴ைத³rhபி⁴th³யேத iµநிஸthதமா: ॥ 234.9।
2340101ஸுமாரதiνrhக³rhேப⁴ ஜnhrhப³ஹுமலாvh’ேத ।
2340102 உlhப³ஸmhேவShேதா ப⁴kh³ந-ph’Shட²kh³வாshதி²ஸmhஹதி: ॥ 234.10।
2340111அthயmhலகதீேShண-லவணrhமாth’ேபா⁴ஜைந: ।
2340112அதிதாபிபி⁴ரthயrhத²mh பா³th◌⁴யமாேநா ऽதிேவத³ந: ॥ 234.11।
2340121 phரஸாரசநாெதௗ³ நாகா³நாmh phர⁴ராthமந: ।
2340122 ஶkh’nhthரமஹாபŋhக-ஶாயீ ஸrhவthர பீ³த: ॥ 234.12।
2340131 நிchch²வாஸ:ஸைசதnhய:shமரஜnhமஶதாnhயத² ।
2340132ஆshேத க³rhேப⁴ ऽதி:³ேக²ந நிஜகrhமநிப³nhத⁴ந: ॥ 234.13।
2340141 ஜாயமாந: ஷாsh’ŋh-thரஶுkhராவிலாநந: ।
2340142 phராஜாபthேயந வாேதந பீTh³யமாநாshதி²ப³nhத⁴ந: ॥ 234.14।
2340151அேதா⁴iµக²shைத: khயேத phரப³ல:ஸூதிமாைத: ।
2340152 khேலைஶrhநிShkhராnhதிமாphேநாதி ஜட²ராnhமாரார: ॥ 234.15।
2340161rhசா²மவாphய மஹதீmh ஸmhshph’Shேடா பா³யவாநா ।
2340162 விjhஞாநph◌⁴ரmhஶமாphேநாதி ஜாதsh iµநிஸthதமா: ॥ 234.16।
2340171 கNhடைகவ nhநாŋhக:³ khரகைசவ தா³த: ।
2340172 திvhரnhநிபதிேதா த⁴ரNhயாmh khேகா யதா² ॥ 234.17।
2340181 கNh³யேந ऽபி சாஶkhத: பவrhேத ऽphயநீவர: ।
2340182shதநபாநாதி³காஹாரமவாphேநாதி பேரchச²யா ॥ 234.18।
2340191அஶுசிshரshதேர ஸுphத: கீடத³mhஶாதி³பி⁴shததா² ।
2340192 ப⁴யமாே ऽபி ைநைவஷாmh ஸமrhேதா² விநிவாரேண ॥ 234.19।
2340201 ஜnhம:³கா²nhயேநகாநி ஜnhமேநா ऽநnhதராணி ச ।
2340202 பா³லபா⁴ேவ யதா³phேநாதி ஆதி⁴⁴தாதி³காநி ச ॥ 234.20।
2340211அjhஞாநதமஸா ச²nhேநா டா⁴nhத:கரே நர: ।
2340212 ந ஜாநாதி த: ேகா ऽஹmh thர க³nhதா கிமாthமக: ॥ 234.21।
2340221 ேகந ப³nhேத⁴ந ப³th³ேதா⁴ ऽஹmh காரணmh கிமகாரணmh ।
2340222 கிmh காrhயmh கிமகாrhயmh வா கிmh வாchயmh கிmh ந ேசாchயேத ॥ 234.22।
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2340231 ேகா த⁴rhம: கச வாத⁴rhம: கshnhவrhேதத ைவ கத²mh ।
2340232 கிmh கrhதvhயமகrhதvhயmh கிmh வா கிmh ³ணேதா³ஷவth ॥ 234.23।
2340241 ஏவmh பஶுஸைமrhைட⁴ரjhஞாநphரப⁴வmh மஹth ।
2340242அவாphயேத நைரrh:³க²mh ஶிேநாத³ரபராயண: ॥ 234.24।
2340251அjhஞாநmh தாமேஸா பா⁴வ: காrhயாரmhப⁴phரvh’thதய: ।
2340252அjhஞாநிநாmh phரவrhதnhேத கrhமேலாபshதேதா th³விஜா: ॥ 234.25।
2340261 நரகmh கrhமmh ேலாபாthப²லமாஹுrhமஹrhஷய: ।
2340262 தshமாத³jhஞாநிநாmh :³க²ஹ சாiµthர ேசாthதமmh ॥ 234.26।
2340271 ஜராஜrhஜரேத³ஹச ஶிதி²லாவயவ: மாnh ।
2340272 விசலchசீ²rhணத³ஶேநா வshநாஶிராvh’த: ॥ 234.27।
2340281³ரphரநShடநயேநா vhேயாமாnhதrhக³ததாரக: ।
2340282 நாஸாவிவரநிrhயாத-ேராமஜசலth³வ: ॥ 234.28।
2340291 phரக⁴தஸrhவாshதி²rhநதph’Shடா²shதி²ஸmhஹதி: ।
2340292 உthஸnhநஜட²ராkh³நிthவாத³lhபாஹாேரா ऽlhபேசShத: ॥ 234.29।
2340301 kh’chch²ரசŋhkhரமேthதா²ந-ஶயநாஸநேசShத: ।
2340302 மnhதீ³ப⁴வchch²ேராthரேநthர-க³லlhலாலாவிலாநந: ॥ 234.30।
2340311அநாயthைத:ஸமshைதச கரணrhமரேnhiµக:² ।
2340312 தthேண ऽphயiν⁴தாநாமshமrhதாகி²லவshநாmh ॥ 234.31।
2340321ஸkh’³chசாேத வாkhேய ஸiµth³⁴தமஹாரம: ।
2340322 வாஸகாஸாமயாயாஸ-ஸiµth³⁴தphரஜாக³ர: ॥ 234.32।
2340331அnhேயேநாthதா²phயேத ऽnhேயந ததா²ஸmhேவயேத ஜ ।
2340332 ph◌⁴’thயாthமthரதா³ராமபமாநபராkh’த: ॥ 234.33।
2340341 phரகி²லெஶௗசச விஹாராஹாரஸmhshph’ஹ: ।
2340342ஹாshய: பஜநshயாபி நிrhவிNhேஶஷபா³nhத⁴வ: ॥ 234.34।
2340351அiν⁴தவாnhயshஜnhமnhயாthமவிேசShதmh ।
2340352ஸmhshமரnhெயௗவேந தீ³rhக⁴mh நிவthயதிதாபித: ॥ 234.35।
2340361 ஏவமாதீ³நி :³கா²நி ஜராயாமiν⁴ய ச ।
2340362 மரேண யாநி :³கா²நி phராphேநாதி ஶ ◌்’iΝ தாnhயபி ॥ 234.36।
2340371 லத²kh³வாŋhkh◌⁴ஹshேதா ऽத² phராphேதா ேவப²நா நர: ।
2340372iµஹுrhkh³லாநிபரசாெஸௗ iµஹுrhjhஞாநப³லாnhவித: ॥ 234.37।
2340381ரNhயதா⁴nhயதநய-பா⁴rhயாph◌⁴’thயkh³’ஹாதி³ஷு ।
2340382 ஏேத கத²mh ப⁴விShயnhதீthயதீவ மமதால: ॥ 234.38।
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2340391 மrhமவிth³பி⁴rhமஹாேராைக:³ khரகைசவ தா³ண: ।
2340392 ஶைரவாnhதகshேயாkh³ைரசி²th³யமாநாshதி²ப³nhத⁴ந: ॥ 234.39।
2340401 பவrhதமாநதாரா ஹshதபாத³mh iµஹு:பnh ।
2340402ஸmhஶுShயமாணதாlhேவாShட²-கNhேடா²⁴ர⁴ராயேத ॥ 234.40।
2340411 நிth³த⁴கNhட²ேத³ேஶா ऽபி உதா³நவாஸபீ³த: ।
2340412 தாேபந மஹதா vhயாphதshth’ஷா vhயாphதshததா²ுதா⁴ ॥ 234.41।
2340421 khேலஶா³thkhராnhதிமாphேநாதி யாmhயகிŋhகரபீ³த: ।
2340422 ததச யாதநாேத³ஹmh khேலேஶந phரதிபth³யேத ॥ 234.42।
2340431 ஏதாnhயnhயாநி ேசாkh³ராணி :³கா²நி மரேண nh’mh ।
2340432 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh நரேக யாநி phராphயnhேத ைஷrhmh’ைத: ॥ 234.43।
2340441 யாmhயகிŋhகரபாஶாதி³-kh³ரஹணmh த³Nhட³தாட³நmh ।
2340442 யமshய த³rhஶநmh ேசாkh³ரiµkh³ரமாrhக³விேலாகநmh ॥ 234.44।
2340451 கரmhப⁴வாகாவநி-யnhthரஶshthராதி³பீ⁴ஷேண ।
2340452 phரthேயகmh யாதநாயாச யாதநாதி³ th³விேஜாthதமா: ॥ 234.45।
2340461 khரகைச: பீTh³யமாநாநாmh mh’ஷாயாmh சாபி th◌⁴மாphயதாmh ।
2340462டா²ைர: பாThயமாநாநாmh ⁴ெமௗ சாபி நிக²nhயதாmh ॥ 234.46।
2340471 ஶூேலShவாேராphயமாநாmh vhயாkh◌⁴ரவkhthேர phரேவயதாmh ।
2340472 kh³’th◌⁴ைர:ஸmhப⁴யமாநாmh th³வீபிபி⁴ேசாப⁴jhயதாmh ॥ 234.47।
2340481 khவth²யதாmh ைதலமth◌⁴ேய ச khth³யதாmh ாரகrhத³ேம ।
2340482 உchசாnhநிபாthயமாநாநாmh phயதாmh ேபயnhthரைக: ॥ 234.48।
2340491 நரேக யாநி :³கா²நி பாபேஹth³ப⁴வாநி ைவ ।
2340492 phராphயnhேத நாரைகrhவிphராshேதஷாmh ஸŋhkh²யா ந விth³யேத ॥ 234.49।
2340501 ந ேகவலmh th³விஜேரShடா² நரேக :³க²பth³த⁴தி: ।
2340502shவrhேக³ ऽபி பாதபீ⁴தshய யிShேrhநாshதி நிrhvh’தி: ॥ 234.50।
2340511 நச க³rhேபா⁴ ப⁴வதி ஜாயேத ச நrhநர: ।
2340512 க³rhேப⁴ வியேத ⁴ேயா ஜாயமாேநா ऽshதேமதி ச ॥ 234.51।
2340521 ஜாதமாthரச mhயேத பா³லபா⁴ேவ ச ெயௗவேந ।
2340522 யth³யthphதிகரmh mhஸாmh வsh விphரா: phரஜாயேத ॥ 234.52।
2340531 தேத³வ :³க²vh’shய பீ³ஜthவiµபக³chச²தி ।
2340532 கலthரthரthராதி³-kh³’ஹேthரத⁴நாதி³ைக: ॥ 234.53।
2340541 khயேத ந ததா² ⁴ ஸுக²mh mhஸாmh யதா²ஸுக²mh ।
2340542இதி ஸmhஸார:³கா²rhக-தாபதாபிதேசதஸாmh ॥ 234.54।
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2340551 விiµkhதிபாத³பchசா²யாmh’ேத thர ஸுக²mh nh’mh ।
2340552 தத³shய thவித⁴shயாபி :³க²ஜாதshய பNh³ைத: ॥ 234.55।
2340561 க³rhப⁴ஜnhமஜராth³ேயஷு shதா²ேநஷு phரப⁴விShயத: ।
2340562 நிரshதாதிஶயாலாத³mh ஸுக²பா⁴ைவகலணmh ॥ 234.56।
2340571 ேப⁴ஷஜmh ப⁴க³வthphராphதிேரகா சாthயnhதிகீ மதா ।
2340572 தshமாthதthphராphதேய யthந: கrhதvhய: பNh³ைதrhநைர: ॥ 234.57।
2340581 தthphராphதிேஹrhjhஞாநmh ச கrhம ேசாkhதmh th³விேஜாthதமா: ।
2340582ஆக³ேமாthத²mh விேவகாchச th³விதா⁴ jhஞாநmh தேதா²chயேத ॥ 234.58।
2340591 ஶph³த³ph³ரமாக³மமயmh பரmh ph³ரம விேவகஜmh ।
2340592அnhத⁴mh தம இவாjhஞாநmh தீ³பவchேசnhth³ேயாth³ப⁴வmh ॥ 234.59।
2340601 யதா²ஸூrhயshததா² jhஞாநmh யth³ைவ விphரா விேவகஜmh ।
2340602 மiνரphயாஹ ேவதா³rhத²mh shmh’thவா யnhiµநிஸthதமா: ॥ 234.60।
2340611 தேத³தchch²யதாமthர ஸmhப³nhேத⁴ க³த³ேதா மம ।
2340612 th³ேவ ph³ரமணீ ேவதி³தvhேய ஶph³த³ph³ரம பரmh ச யth ॥ 234.61।
2340621 ஶph³த³ph³ரமணி நிShத: பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ।
2340622 th³ேவ விth³ேய ைவ ேவதி³தvhேய இதி சாத²rhவணீ தி: ॥ 234.62।
2340631 பரயா யரphராphதிrh’kh³ேவதா³தி³மயாபரா ।
2340632 யthதத³vhயkhதமஜரமசிnhthயமஜமvhயயmh ॥ 234.63।
2340641அநிrhேத³யமபmh ச பாணிபாதா³th³யஸmhதmh ।
2340642 விthதmh ஸrhவக³தmh நிthயmh ⁴தேயாநிமகாரணmh ॥ 234.64।
2340651 vhயாphயmh vhயாphதmh யத:ஸrhவmh தth³ைவ பயnhதி ஸூரய: ।
2340652 தth³ph³ரம பரமmh தா⁴ம தth³ேத⁴யmh ேமாகாŋhபி: ◌⁴ ॥ 234.65।
2340661 திவாkhேயாதி³தmh ஸூமmh தth³விShே: பரமmh பத³mh ।
2340662 உthபthதிmh phரலயmh ைசவ ⁴தாநாமாக³திmh க³திmh ॥ 234.66।
2340671 ேவthதி விth³யாமவிth³யாmh ச ஸ வாchேயா ப⁴க³வாநிதி ।
2340672 jhஞாநஶkhதிப³லவrhய-வீrhயேதஜாmhshயேஶஷத: ॥ 234.67।
2340681 ப⁴க³வchச²ph³த³வாchயாநி விநா ேஹையrh³தி³பி: ◌⁴ ।
2340682ஸrhவாணி தthர ⁴தாநி நிவஸnhதி பராthமநி ॥ 234.68।
2340691 ⁴ேதஷு ச ஸ ஸrhவாthமா வாஸுேத³வshதத:shmh’த: ।
2340692 உவாேசத³mh மஹrhph◌⁴ய: ரா ph’Shட: phரஜாபதி: ॥ 234.69।
2340701 நாமvhயாkh²யாமநnhதshய வாஸுேத³வshய தththவத: ।
2340702 ⁴ேதஷு வஸேத ேயா ऽnhதrhவஸnhthயthர ச தாநி யth ।
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2340703 தா⁴தா விதா⁴தா ஜக³தாmh வாஸுேத³வshதத: phர: ◌⁴ ॥ 234.70।
2340711ஸ ஸrhவ⁴தphரkh’திrh³mhச ।
2340712 ேதா³ஷாmhச ஸrhவாnhஸ³ே யதீத: ।
2340713அதீதஸrhவாவரே ऽகி²லாthமா ।
2340714 ேதநாvh’தmh யth³⁴வநாnhதராலmh ॥ 234.71।
2340721ஸமshதகlhயாண³thமேகா  ।
2340722shவஶkhதிேலஶாth³’த⁴தஸrhக:³ ।
2340723இchசா²kh³’தாபி⁴மேதாேத³ஹ: ।
2340724ஸmhஸாதி⁴தாேஶஷஜக³th³தி⁴ேதா ऽெஸௗ ॥ 234.72।
2340731 ேதேஜாப³லவrhயமஹாவேராத:◌⁴ ।
2340732shவவீrhயஶkhthயாதி³³ணகராஶி: ।
2340733 பர: பராmh ஸகலா ந யthர ।
2340734 khேலஶாத³ய:ஸnhதி பராபேரேஶ ॥ 234.73।
2340741ஸ ஈவேரா vhயShஸமShேபா ।
2340742 ऽvhயkhதshவப: phரகடshவப: ।
2340743ஸrhேவவர:ஸrhவth³’khஸrhவேவthதா ।
2340744ஸமshதஶkhதி: பரேமவராkh²ய: ॥ 234.74।
2340751ஸmhjhஞாயேத ேயந தத³shதேதா³ஷmh ।
2340752 ஶுth³த⁴mh பரmh நிrhமலேமகபmh ।
2340753ஸnhth³’யேத வாphயத² க³mhயேத வா ।
2340754 தjhjhஞாநமjhஞாநமேதா ऽnhய³khதmh ॥ 234.75।
2350010iµநய ஊ:
2350011இதா³நீmh ph³ ேயாக³mh ச :³க²ஸmhேயாக³ேப⁴ஷஜmh ।
2350012 யmh விதி³thவாvhயயmh தthர ஜாம: ேஷாthதமmh ॥ 235.1।
2350021 thவா ஸ வசநmh ேதஷாmh kh’Shணth³ைவபாயநshததா³ ।
2350022அph³ரவீthபரமphேதா ேயாகீ³ ேயாக³விதா³mh வர: ॥ 235.2।
2350030 vhயாஸ உவாச
2350031 ேயாக³mh வயா ேபா⁴ விphரா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ப⁴வநாஶநmh ।
2350032 யமph◌⁴யshயாphiνயாth³ேயாகீ³ ேமாmh பரம³rhலப⁴mh ॥ 235.3।
2350041 thவாெதௗ³ ேயாக³ஶாshthராணி ³மாராth◌⁴ய ப⁴khதித: ।
2350042இதிஹாஸmh ராணmh ச ேவதா³mhைசவ விசண: ॥ 235.4।
2350051ஆஹாரmh ேயாக³ேதா³ஷாmhச ேத³ஶகாலmh ச ³th³தி⁴மாnh ।
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2350052 jhஞாthவா ஸமph◌⁴யேஸth³ேயாக³mh நிrhth³வnhth³ேவா நிShபkh³ரஹ: ॥ 235.5।
2350061 ⁴ஜnhஸkhmh யவா³mh ச தkhரலப²லmh பய: ।
2350062 யாவகmh கணபிNhயாகமாஹாரmh ேயாக³ஸாத⁴நmh ॥ 235.6।
2350071 ந மேநாவிகேல th◌⁴மாேத ந ராnhேத ுதி⁴ேத ததா² ।
2350072 ந th³வnhth³ேவ ந ச ஶீேத ச ந ேசாShேண நாநிலாthமேக ॥ 235.7।
2350081ஸஶph³ேத³ ந ஜலாph◌⁴யாேஸ rhணேகா³Shேட² சShபேத² ।
2350082ஸsh’ேப மஶாேந ச ந நth³யnhேத ऽkh³நிஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 235.8।
2350091 ந ைசthேய ந ச வlhேக ஸப⁴ேய பஸnhநிெதௗ⁴ ।
2350092 ந ஶுShகபrhணநிசேய ேயாக³mh த கrhசிth ॥ 235.9।
2350101 ேத³ஶாேநதாநநாth³’thய ட⁴thவாth³ேயா நkhதி ைவ ।
2350102 phரவேய தshய ேய ேதா³ஷா ஜாயnhேத விkh◌⁴நகாரகா: ॥ 235.10।
2350111 பா³தி⁴rhயmh ஜட³தா ேலாப:shmh’ேதrhகthவமnhத⁴தா ।
2350112 jhவரச ஜாயேத ஸth³யshதth³வத³jhஞாநஸmhப⁴வ: ॥ 235.11।
2350121 தshமாthஸrhவாthமநா காrhயா ரா ேயாக³விதா³ஸதா³ ।
2350122 த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh ஶரmh ஸாத⁴நmh யத: ॥ 235.12।
2350131ஆரேம விஜேந ³ேய நி:ஶph³ேத³ நிrhப⁴ேய நேக³ ।
2350132 ஶூnhயாகா³ேர ஶுெசௗ ரmhேய ைசகாnhேத ேத³வதாலேய ॥ 235.13।
2350141 ரஜnhயா: பசிேம யாேம rhேவ ச ஸுஸமாத: ।
2350142 rhவாேண மth◌⁴யேம சாநி khதாஹாேரா ேதnhth³ய: ॥ 235.14।
2350151ஆந: phராŋhiµேகா² ரmhய ஆஸேந ஸுக²நிசேல ।
2350152 நாதிநீேச ந ேசாchch²ேத நி:shph’ஹ:ஸthயவாுசி: ॥ 235.15।
2350161 khதநிth³ேரா தkhேராத: ◌⁴ ஸrhவ⁴தேத ரத: ।
2350162ஸrhவth³வnhth³வஸேஹா தீ⁴ர:ஸமகாயாŋhkh◌⁴மshதக: ॥ 235.16।
2350171 நாெபௗ⁴ நிதா⁴ய ஹshெதௗ th³ெவௗ ஶாnhத: பth³மாஸேந shதி²த: ।
2350172ஸmhshதா²phய th³’Shmh நாஸாkh³ேர phராநாயmhய வாkh³யத: ॥ 235.17।
2350181ஸமா’thேயnhth³யkh³ராமmh மநஸா ’த³ேய iµநி: ।
2350182 phரணவmh தீ³rhக⁴iµth³யmhய ஸmhvh’தாshய:ஸுநிசல: ॥ 235.18।
2350191 ரஜஸா தமேஸா vh’thதிmh ஸththேவந ரஜஸshததா² ।
2350192ஸசா²th³ய நிrhமேல ஶாnhேத shதி²த:ஸmhvh’தேலாசந: ॥ 235.19।
2350201’thபth³மேகாடேர நmh ஸrhவvhயாபி நிரஜநmh ।
2350202 த ஸததmh ேயாகீ³iµkhதித³mh ேஷாthதமmh ॥ 235.20।
2350211 கரேணnhth³ய⁴தாநி ேthரjhேஞ phரத²மmh nhயேஸth ।
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2350212 ேthரjhஞச பேர ேயாjhயshதேதா ஜதி ேயாக³விth ॥ 235.21।
2350221 மேநா யshயாnhதமph◌⁴ேயதி பரமாthமநி சசலmh ।
2350222ஸnhthயjhய விஷயாmhshதshய ேயாக³th³தி: ◌⁴ phரகாஶிதா ॥ 235.22।
2350231 யதா³ நிrhவிஷயmh சிthதmh பேர ph³ரமணி யேத ।
2350232ஸமாெதௗ⁴ ேயாக³khதshய ததா³ph◌⁴ேயதி பரmh பத³mh ॥ 235.23।
2350241அஸmhஸkhதmh யதா³ சிthதmh ேயாகி³ந:ஸrhவகrhமஸு ।
2350242 ப⁴வthயாநnhத³மாஸாth³ய ததா³ நிrhவாணmh’chச²தி ॥ 235.24।
2350251 ஶுth³த⁴mh தா⁴மthரயாதீதmh rhயாkh²யmh ேஷாthதமmh ।
2350252 phராphய ேயாக³ப³லாth³ேயாகீ³iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 235.25।
2350261 நி:shph’ஹ:ஸrhவகாேமph◌⁴ய:ஸrhவthர phயத³rhஶந: ।
2350262ஸrhவthராநிthய³th³தி⁴sh ேயாகீ³iµchேயத நாnhயதா² ॥ 235.26।
2350271இnhth³யாணி ந ேஸேவத ைவராkh³ேயண ச ேயாக³விth ।
2350272ஸதா³ சாph◌⁴யாஸேயாேக³ந iµchயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 235.27।
2350281 ந ச பth³மாஸநாth³ேயாேகா³ ந நாஸாkh³ரநிth ।
2350282 மநஸேசnhth³யாmh ச ஸmhேயாேகா³ ேயாக³ உchயேத ॥ 235.28।
2350291 ஏவmh மயா iµநிேரShடா² ேயாக:³ phேராkhேதா விiµkhதித:³ ।
2350292ஸmhஸாரேமாேஹச கிமnhயchch²ேராchச²த² ॥ 235.29।
2350300 ேலாமஹrhஷண உவாச
2350301 thவா ேத வசநmh தshய ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி சாph³வnh ।
2350302 vhயாஸmh phரஶshய ஸmhjhய ந: phரShmh ஸiµth³யதா: ॥ 235.30।
2360010iµநய ஊ:
2360011 தவ வkhthராph³தி⁴ஸmh⁴தமmh’தmh வாŋhமயmh iµேந ।
2360012 பிப³தாmh ேநா th³விஜேரShட² ந th’phதிஹ th³’யேத ॥ 236.1।
2360021 தshமாth³ேயாக³mh iµேந ph³ விshதேரண விiµkhதித³mh ।
2360022ஸாŋhkh²யmh ச th³விபதா³mh ேரShட² ேராchசா²மேஹ வயmh ॥ 236.2।
2360031 phரjhஞாவாேராthேயா யjhவா kh²யாத: phராjhேஞா ऽநஸூயக: ।
2360032ஸthயத⁴rhமமதிrhph³ரமnhகத²mh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ॥ 236.3।
2360041 தபஸா ph³ரமசrhேயண ஸrhவthயாேக³ந ேமத⁴யா ।
2360042ஸாŋhkh²ேய வா யதி³ வா ேயாக³ ஏதthph’Shேடா வத³shவ ந: ॥ 236.4।
2360051 மநஸேசnhth³யாmh ச யைத²காkh³rhயமவாphயேத ।
2360052 ேயேநாபாேயந ஷshதththவmh vhயாkh²யாமrhஹ ॥ 236.5।
2360060 vhயாஸ உவாச
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2360061 நாnhயthர jhஞாநதபேஸாrhநாnhயthேரnhth³யநிkh³ரஹாth ।
2360062 நாnhயthர ஸrhவஸnhthயாகா³thth³தி⁴mh விnhத³தி கசந ॥ 236.6।
2360071 மஹா⁴தாநி ஸrhவாணி rhவsh’Sh:shவயmh⁴வ: ।
2360072 ⁴யிShட²mh phராணph◌⁴’th³kh³ராேம நிவிShடாநி ஶஷு ॥ 236.7।
2360081 ⁴ேமrhேத³ேஹா ஜலாthshேநேஹா jhேயாதிஷசு shmh’ேத ।
2360082 phராபாநாரேயா வா: ேகாShடா²ऽऽகாஶmh ஶmh ॥ 236.8।
2360091 khராnhெதௗ விShiΝrhப³ேல ஶkhர: ேகாShேட² ऽkh³நிrhேபா⁴khchச²தி ।
2360092 கrhணேயா: phரதி³ஶ: ேராthேர வாயாmh வாkhஸரshவதீ ॥ 236.9।
2360101 கrhெணௗ thவkhசு வா நாகா ைசவ பச ।
2360102 த³ஶ தாநீnhth³ேயாkhதாநி th³வாராNhயாஹாரth³த⁴ேய ॥ 236.10।
2360111 ஶph³த³shபrhெஶௗ ததா²பmh ரஸmh க³nhத⁴mh ச பசமmh ।
2360112இnhth³யாrhதா²nhph’த²kh³விth³யாதி³nhth³ேயph◌⁴யsh நிthயதா³ ॥ 236.11।
2360121இnhth³யாணி மேநா ŋhkhேத அவயாநிவ ராந: மநசாபி

ஸதா³ ŋhkhேத ⁴தாthமா ’த³யாத: ॥ 236.12।
2360131இnhth³யாmh தைத²ைவஷாmh ஸrhேவஷாவரmh மந: ।
2360132 நியேம ச விஸrhேக³ ச ⁴தாthமா மநஸshததா² ॥ 236.13।
2360141இnhth³யாணீnhth³யாrhதா²ச shவபா⁴வேசதநா மந: ।
2360142 phராபாெநௗ ச வச நிthயmh ேத³ேஹஷு ேத³நாmh ॥ 236.14।
2360151ஆரேயா நாshதி ஸththவshய ³ணஶph³ேதா³ ந ேசதநா: ।
2360152ஸththவmh  ேதஜ:sh’ஜதி ந ³nhைவ கத²சந ॥ 236.15।
2360161 ஏவmh ஸphதத³ஶmh ேத³ஹmh vh’தmh ேஷாட³ஶபி⁴rh³ண: ।
2360162 மநீ மநஸா விphரா: பயthயாthமாநமாthமநி ॥ 236.16।
2360171 ந யயmh சுஷா th³’ேயா ந ச ஸrhைவரபீnhth³ைய: ।
2360172 மநஸா  phரதீ³phேதந மஹாநாthமா phரகாஶேத ॥ 236.17।
2360181அஶph³த³shபrhஶபmh தchசாரஸாக³nhத⁴மvhயயmh ।
2360182அஶரmh ஶேர shேவ நிேத நிnhth³யmh ॥ 236.18।
2360191அvhயkhதmh ஸrhவேத³ேஹஷு மrhthேயஷு பரமாrhசிதmh ।
2360192 ேயா ऽiνபயதி ஸ phேரthய கlhபேத ph³ரம⁴யத: ॥ 236.19।
2360201 விth³யாவிநயஸmhபnhந-ph³ராமேண க³வி ஹshதிநி ।
2360202 ஶுநி ைசவ வபாேக ச பNh³தா:ஸமத³rhஶிந: ॥ 236.20।
2360211ஸ ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஜŋhக³ேமஷு th◌⁴ேவஷு ச ।
2360212 வஸthேயேகா மஹாநாthமா ேயந ஸrhவத³mh ததmh ॥ 236.21।
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2360221ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி ।
2360222 யதா³ பயதி ⁴தாthமா ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ॥ 236.22।
2360231 யாவாநாthமநி ேவதா³thமா தாவாநாthமா பராthமநி ।
2360232 ய ஏவmh ஸததmh ேவத³ ேஸா ऽmh’தthவாய கlhபேத ॥ 236.23।
2360241ஸrhவ⁴தாthம⁴தshய ஸrhவ⁴ததshய ச ।
2360242 ேத³வாபி மாrhேக³iµயnhதி அபத³shய பைத³ண: ॥ 236.24।
2360251 ஶnhதாநாவாகாேஶ மthshயாநாவ ேசாத³ேக ।
2360252 யதா² க³திrhந th³’ேயத ததா² jhஞாநவிதா³mh க³தி: ॥ 236.25।
2360261 கால: பசதி ⁴தாநி ஸrhவாNhேயவாthமநாthமநி ।
2360262 யshmhsh பchயேத காலshதnhந ேவேத³ஹ கசந ॥ 236.26।
2360271 ந த³rhth◌⁴வmh ந திrhயkhச நாேதா⁴ ந ச ந: ந: ।
2360272 ந மth◌⁴ேய phரதிkh³’ணீேத ைநவ கிசிnhந கசந ॥ 236.27।
2360281ஸrhேவ தthshதா²இேம ேலாகா பா³யேமஷாmh ந கிசந ।
2360282 யth³யphயkh³ேர ஸமாக³chேச²th³யதா² பா³ே ³ணchத: ॥ 236.28।
2360291ைநவாnhதmh காரணshேயயாth³யth³யபி shயாnhமேநாஜவ: ।
2360292 தshமாthஸூமதரmh நாshதி நாshதி sh²லதரmh ததா² ॥ 236.29।
2360301ஸrhவத:பாணிபாத³mh தthஸrhவேதாஶிேராiµக²mh ।
2360302ஸrhவத:திமlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ॥ 236.30।
2360311 தேத³வாேரiΝதரmh தnhமஹth³ph◌⁴ேயா மஹthதரmh ।
2360312 தத³nhத:ஸrhவ⁴தாநாmh th◌⁴வmh திShட²nhந th³’யேத ॥ 236.31।
2360321அரmh ச ரmh ைசவ th³ேவதா⁴ பா⁴ேவா ऽயமாthமந: ।
2360322ர:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு தி³vhயmh thவmh’தமரmh ॥ 236.32।
2360331 நவth³வாரmh ரmh kh’thவா ஹmhேஸா  நியேதா வஶீ ।
2360332 ஈth³’ஶ:ஸrhவ⁴தshய shதா²வரshய சரshய ச ॥ 236.33।
2360341ஹாேநநாபி⁴விகlhபாநாmh நராmh ஸசேயந ச ।
2360342 ஶராமஜshயாஹுrhஹmhஸthவmh பாரத³rhஶிந: ॥ 236.34।
2360351ஹmhேஸாkhதmh ச ரmh ைசவ டshத²mh யthதத³ரmh ।
2360352 தth³விth³வாநரmh phராphய ஜஹாதி phராணஜnhமநீ ॥ 236.35।
2360360 vhயாஸ உவாச
2360361 ப⁴வதாmh ph’chச²தாmh விphரா யதா²வதி³ஹ தththவத: ।
2360362ஸாŋhkh²யmh jhஞாேநந ஸmhkhதmh யேத³தthகீrhதிதmh மயா ॥ 236.36।
2360371 ேயாக³kh’thயmh  ேபா⁴ விphரா: கீrhதயிShயாmhயத: பரmh ।
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2360372 ஏகthவmh ³th³தி⁴மநேஸாnhth³யாmh ச ஸrhவஶ: ॥ 236.37।
2360381ஆthமேநா vhயாபிேநா jhஞாநmh jhஞாநேமதத³iνthதமmh ।
2360382 தேத³த³பஶாnhேதந தா³nhேதநாth◌⁴யாthமஶீநா ॥ 236.38।
2360391ஆthமாராேமண ³th³ேத⁴ந ேபா³th³த⁴vhயmh ஶுசிகrhம ।
2360392 ேயாக³ேதா³ஷாnhஸiµchசி²th³ய பச யாnhகவேயா வி:³ ॥ 236.39।
2360401 காமmh khேராத⁴mh ச ேலாப⁴mh ச ப⁴யmh shவphநmh ச பசமmh ।
2360402 khேராத⁴mh ஶேமந ஜயதி காமmh ஸŋhகlhபவrhஜநாth ॥ 236.40।
2360411ஸththவஸmhேஸவநாth³தீ⁴ேரா நிth³ராiµchேச²thமrhஹதி ।
2360412 th◌⁴’thயா ஶிேநாத³ரmh ரேthபாணிபாத³mh ச சுஷா ॥ 236.41।
2360421 சு: ேராthரmh ச மநஸா மேநா வாசmh ச கrhம ।
2360422அphரமாதா³th³ப⁴யmh ஜயாth³த³mhப⁴mh phராjhேஞாபேஸவநாth ॥ 236.42।
2360431 ஏவேமதாnhேயாக³ேதா³ஷாஜேயnhநிthயமதnhth³த: ।
2360432அkh³நீmhச ph³ராமmhசாத² ேத³வதா: phரணேமthஸதா³ ॥ 236.43।
2360441 வrhஜேய³th³த⁴தாmh வாசmh mhஸாkhதாmh மேநாiνகா³mh ।
2360442 ph³ரமேதேஜாமயmh ஶுkhரmh யshய ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 236.44।
2360451 ஏதshய ⁴த⁴தshய th³’Shடmh shதா²வரஜŋhக³மmh ।
2360452 th◌⁴யாநமth◌⁴யயநmh தா³நmh ஸthயmh ராrhஜவmh மா ॥ 236.45।
2360461 ெஶௗசmh ைசவாthமந: ஶுth³தி⁴nhth³யாmh ச நிkh³ரஹ: ।
2360462 ஏைதrhவிவrhத⁴ேத ேதஜ: பாphமாநmh சாபகrhஷதி ॥ 236.46।
2360471ஸம:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு லph◌⁴யாலph◌⁴ேயந வrhதயnh ।
2360472⁴தபாphமா  ேதஜshவீ லkh◌⁴வாஹாேரா ேதnhth³ய: ॥ 236.47।
2360481 காமkhேராெதௗ⁴ வேஶ kh’thவா நிேஷேவth³ph³ரமண: பத³mh ।
2360482 மநஸேசnhth³யாmh ச kh’thைவகாkh³rhயmh ஸமாத: ॥ 236.48।
2360491 rhவராthேர பராrhேத⁴ ச தா⁴ரேயnhமந ஆthமந: ।
2360492 ஜnhேதா: பேசnhth³யshயாshய யth³ேயகmh khnhநnhth³யmh ॥ 236.49।
2360501 தேதா ऽshய shரவதி phரjhஞா கி³ேர: பாதா³தி³ேவாத³கmh ।
2360502 மநஸ: rhவமாத³th³யாthrhமாவ மthshயஹா ॥ 236.50।
2360511 தத: ேராthரmh ததசுrhவா kh◌⁴ராணmh ச ேயாக³விth ।
2360512 தத ஏதாநி ஸmhயmhய மந shதா²பேயth³யதி³ ॥ 236.51।
2360521 தைத²வாேபாய ஸŋhகlhபாnhமேநா யாthமநி தா⁴ரேயth ।
2360522 பேசnhth³யாணி மந ’தி³ஸmhshதா²பேயth³யதி³ ॥ 236.52।
2360531 யைத³தாnhயவதிShட²nhேத மந:ஷShடா²நி சாthமநி ।
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2360532 phரத³nhதி ச ஸmhshதா²யாmh ததா³ ph³ரம phரகாஶேத ॥ 236.53।
2360541 வி⁴ம இவ தீ³phதாrhசிராதி³thய இவ தீ³phதிமாnh ।
2360542ைவth³ேதா ऽkh³நிவாகாேஶ பயnhthயாthமாநமாthமநி ॥ 236.54।
2360551ஸrhவmh தthர  ஸrhவthர vhயாபகthவாchச th³’யேத ।
2360552 தmh பயnhதி மஹாthமாேநா ph³ராம ேய மநீண: ॥ 236.55।
2360561 th◌⁴’திமnhேதா மஹாphராjhஞா:ஸrhவ⁴தேத ரதா: ।
2360562 ஏவmh பதmh காலமாசரnhஸmhஶிதvhரத: ॥ 236.56।
2360571ஆேநா  ரஹshேயேகா க³chேச²த³ரஸாmhயதாmh ।
2360572 phரேமாேஹா ph◌⁴ரம ஆவrhேதா kh◌⁴ராணmh ரவணத³rhஶேந ॥ 236.57।
2360581அth³⁴தாநி ரஸ:shபrhஶ: ஶீேதாShணமாதாkh’தி: ।
2360582 phரதிபா⁴iνபஸrhகா³ச phரதிஸŋhkh³’ய ேயாக³த: ॥ 236.58।
2360591 தாmhshதththவவித³நாth³’thய ஸாmhேயைநவ நிவrhதேயth ।
2360592rhயாthபசயmh ேயாேக³ thைரேலாkhேய நியேதா iµநி: ॥ 236.59।
2360601 கி³ஶ ◌்’ŋhேக³ ததா²ைசthேய vh’ேலஷு ேயாஜேயth ।
2360602ஸnhநியmhேயnhth³யkh³ராமmh ேகாShேட² பா⁴Nhட³மநா இவ ॥ 236.60।
2360611 ஏகாkh³ரmh சிnhதேயnhநிthயmh ேயாகா³nhேநாth³விஜேத மந: ।
2360612 ேயேநாபாேயந ஶkhேயத நியnhmh சசலmh மந: ॥ 236.61।
2360621 தthர khேதா நிேஷேவத ந ைசவ விசேலthதத: ।
2360622 ஶூnhயாகா³ராணி ைசகாkh³ேரா நிவாஸாrhத²iµபkhரேமth ॥ 236.62।
2360631 நாதிvhரேஜthபரmh வாசா கrhம மநஸாபி வா ।
2360632 உேபேகா யதாஹாேரா லph³தா⁴லph³த⁴ஸேமா ப⁴ேவth ॥ 236.63।
2360641 யைசநமபி⁴நnhேத³த யைசநமபி⁴வாத³ேயth ।
2360642ஸமshதேயாசாphப⁴ேயாrhநாபி⁴th◌⁴யாேயch²பா⁴ஶுப⁴mh ॥ 236.64।
2360651 ந phர’Shேயத லாேப⁴ஷு நாலாேப⁴ஷு ச சிnhதேயth ।
2360652ஸம:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஸத⁴rhமா மாதவந: ॥ 236.65।
2360661 ஏவmh shவshதா²thமந:ஸாேதா: ◌⁴ ஸrhவthர ஸமத³rhஶிந: ।
2360662ஷNhமாஸாnhநிthயkhதshய ஶph³த³ph³ரமாபி⁴வrhதேத ॥ 236.66।
2360671 ேவத³நாrhதாnhபராnhth³’ShThவா ஸமேலாShடாமகாசந: ।
2360672 ஏவmh  நிரேதா மாrhக³mh விரேமnhந விேமாத: ॥ 236.67।
2360681அபி வrhவkh’Shடsh நா வா த⁴rhமகாŋhணீ ।
2360682 தாவphேயேதந மாrhேக³ண க³chேச²தாmh பரமாmh க³திmh ॥ 236.68।
2360691அஜmh ராணமஜரmh ஸநாதநmh ।
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2360692 யnhth³யாதிக³மேகா³சரmh th³விஜா: ।
2360693அேவய ேசமாmh பரேமSh²ஸாmhயதாmh ।
2360694 phரயாnhthயநாvh’thதிக³திmh மநீண: ॥ 236.69।
2370010iµநய ஊ:
2370011 யth³ேயவmh ேவத³வசநmh  கrhம thயேஜதி ச ।
2370012 காmh தி³ஶmh விth³யயா யாnhதி காmh ச க³chச²nhதி கrhம ॥ 237.1।
2370021 ஏதth³ைவ ேராchசா²மshதth³ப⁴வாnhphரph³ரவீ ந: ।
2370022 ஏதத³nhேயாnhயைவphயmh வrhதேத phரதிலத: ॥ 237.2।
2370030 vhயாஸ உவாச
2370031 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஶாrh³லா யthph’chச²th◌⁴வmh ஸமாஸத: ।
2370032 கrhமவிth³யாமெயௗ ேசாெபௗ⁴ vhயாkh²யாshயா ராெரௗ ॥ 237.3।
2370041 யாmh தி³ஶmh விth³யயா யாnhதி யாmh க³chச²nhதி ச கrhம ।
2370042 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ஸாmhphரதmh விphரா க³ஹநmh ேயத³thதரmh ॥ 237.4।
2370051அshதி த⁴rhம இதி khதmh நாshதி தthைரவ ேயா வேத³th ।
2370052 யshய ஸாth³’யத³mh யshேயத³mh ப⁴ேவத³த² ॥ 237.5।
2370061 th³வாவிமாவத² பnhதா²ெநௗ யthர ேவதா:³ phரதிSh²தா: ।
2370062 phரvh’thதிலே த⁴rhேமா நிvh’thேதா வா விபா⁴த: ॥ 237.6।
2370071 கrhம ப³th◌⁴யேத ஜnhrhவிth³யயா ச விiµchயேத ।
2370072 தshமாthகrhம ந rhவnhதி யதய: பாரத³rhஶிந: ॥ 237.7।
2370081 கrhம ஜாயேத phேரthய rhதிமாnhேஷாட³ஶாthமக: ।
2370082 விth³யயா ஜாயேத நிthயமvhயkhதmh யராthமகmh ॥ 237.8।
2370091 கrhம thேவேக phரஶmhஸnhதி shவlhப³th³தி⁴ரதா நரா: ।
2370092 ேதந ேத ேத³ஹஜாேலந ரமயnhத உபாஸேத ॥ 237.9।
2370101 ேய  ³th³தி⁴mh பராmh phராphதா த⁴rhமைநNhயத³rhஶிந: ।
2370102 ந ேத கrhம phரஶmhஸnhதி பmh நth³யாmh பிப³nhநிவ ॥ 237.10।
2370111 கrhமmh ப²லமாphேநாதி ஸுக²:³ேக² ப⁴வாப⁴ெவௗ ।
2370112 விth³யயா தத³வாphேநாதி யthர க³thவா ந ேஶாசதி ॥ 237.11।
2370121 ந mhயேத யthர க³thவா யthர க³thவா ந ஜாயேத ।
2370122 ந rhயேத யthர க³thவா யthர க³thவா ந வrhத⁴ேத ॥ 237.12।
2370131 யthர தth³ph³ரம பரமமvhயkhதமசலmh th◌⁴வmh ।
2370132அvhயாkh’தமநாயாமமmh’தmh சாதி⁴ேயாக³விth ॥ 237.13।
2370141 th³வnhth³ைவrhந யthர பா³th◌⁴யnhேத மாநேஸந ச கrhம ।
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2370142ஸமா:ஸrhவthர ைமthராச ஸrhவ⁴தேத ரதா: ॥ 237.14।
2370151 விth³யாமேயா ऽnhய: ேஷா th³விஜா: கrhமமேயா ऽபர: ।
2370152 விphராசnhth³ரஸமshபrhஶ:ஸூமயா கலயா shதி²த: ॥ 237.15।
2370161 தேத³தth³’ phேராkhதmh விshதேரiνகீ³யேத ।
2370162 ந வkhmh ஶkhயேத th³ரShmh சkhரதnhவாmhப³ேர ॥ 237.16।
2370171 ஏகாத³ஶவிகாராthமா கலாஸmhபா⁴ரஸmhph◌⁴’த: ।
2370172rhதிமாநிதி தmh விth³யாth³விphரா: கrhம³thமகmh ॥ 237.17।
2370181 ேத³ேவா ய:ஸmhதshதshnh³th³தீ⁴nh³வ Shகேர ।
2370182 ேthரjhஞmh தmh விஜாநீயாnhநிthயmh ேயாக³தாthமகmh ॥ 237.18।
2370191 தேமா ரஜச ஸththவmh ச jhேஞயmh வ³thமகmh ।
2370192 வமாthம³ணmh விth³யாதா³thமாநmh பரமாthமந: ॥ 237.19।
2370201ஸேசதநmh வ³ணmh வத³nhதி ।
2370202ஸ ேசShடேத வ³ணmh ச ஸrhவmh ।
2370203 தத: பரmh ேthரவிேதா³ வத³nhதி ।
2370204 phரகlhபயnhேதா ⁴வநாநி ஸphத ॥ 237.20।
2370210 vhயாஸ உவாச
2370211 phரkh’thயாsh விகாரா ேய ேthரjhஞாshேத பதா: ।
2370212 ேத ைசநmh ந phரஜாநnhதி ந ஜாநாதி ஸ தாநபி ॥ 237.21।
2370221ைதைசவ ேத காrhயmh மந:ஷShைட²ேஹnhth³ைய: ।
2370222ஸுதா³nhைதவ ஸmhயnhதா th³’ட: ◌⁴ பரமவாபி: ◌⁴ ॥ 237.22।
2370231இnhth³ேயph◌⁴ய: பரா யrhதா²அrhேத²ph◌⁴ய: பரமmh மந: ।
2370232 மநஸsh பரா ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴ராthமா மஹாnhபர: ॥ 237.23।
2370241 மஹத: பரமvhயkhதமvhயkhதாthபரேதா ऽmh’தmh ।
2370242அmh’தாnhந பரmh கிசிthஸா காShடா² பரமா க³தி: ॥ 237.24।
2370251 ஏவmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ³டா⁴thமா ந phரகாஶேத ।
2370252 th³’யேத thவkh³rhயயா ³th³th◌⁴யா ஸூமயா ஸூமத³rhஶிபி: ◌⁴ ॥
237.25।
2370261அnhதராthமநி ஸmhய மந:ஷShடா²நி ேமத⁴யா ।
2370262இnhth³ையnhth³யாrhதா²mhச ப³ஹுசிthதமசிnhதயnh ॥ 237.26।
2370271 th◌⁴யாேந ऽபி பரமmh kh’thவா விth³யாஸmhபாதி³தmh மந: ।
2370272அநீவர: phரஶாnhதாthமா தேதா க³chேச²thபரmh பத³mh ॥ 237.27।
2370281இnhth³யாmh  ஸrhேவஷாmh வயாthமா சதshmh’தி: ।
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2370282ஆthமந:ஸmhphரதா³ேநந மrhthேயா mh’thiµபாiνேத ॥ 237.28।
2370291 விஹthய ஸrhவஸŋhகlhபாnhஸththேவ சிthதmh நிேவஶேயth ।
2370292ஸththேவ சிthதmh ஸமாேவய தத: காலஜேரா ப⁴ேவth ॥ 237.29।
2370301 சிthதphரஸாேத³ந யதிrhஜஹாதீஹ ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
2370302 phரஸnhநாthமாthமநி shதி²thவா ஸுக²மthயnhதமiνேத ॥ 237.30।
2370311லணmh  phரஸாத³shய யதா²shவphேந ஸுக²mh ப⁴ேவth ।
2370312 நிrhவாேத வா யதா² தீ³ேபா தீ³phயமாேநா ந கmhபேத ॥ 237.31।
2370321 ஏவmh rhவாபேர ராthேர ஜnhநாthமாநமாthமநா ।
2370322லkh◌⁴வாஹாேரா விஶுth³தா⁴thமா பயthயாthமாநமாthமநி ॥ 237.32।
2370331 ரஹshயmh ஸrhவேவதா³நாமைநதியமநாக³மmh ।
2370332ஆthமphரthயாயகmh ஶாshthரத³mh thராiνஶாஸநmh ॥ 237.33।
2370341 த⁴rhமாkh²யாேநஷு ஸrhேவஷு ஸthயாkh²யாேநஷு யth³வஸு ।
2370342 த³ஶவrhஷஸஹshராணி நிrhமth²யாmh’தiµth³th◌⁴’தmh ॥ 237.34।
2370351 நவநீதmh யதா² த³th◌⁴ந: காShடா²த³kh³நிrhயைத²வ ச ।
2370352 தைத²வ வி³ஷாmh jhஞாநmh iµkhதிேஹேதா:ஸiµth³th◌⁴’தmh ॥ 237.35।
2370361shநாதகாநாத³mh ஶாshthரmh வாchயmh thராiνஶாஸநmh ।
2370362 ததி³த³mh நாphரஶாnhதாய நாதா³nhதாய தபshவிேந ॥ 237.36।
2370371 நாேவத³வி³ேஷ வாchயmh ததா² நாiνக³தாய ச ।
2370372 நாஸூயகாயாnh’ஜேவ ந சாநிrhதி³Shடகாேண ॥ 237.37।
2370381 ந தrhகஶாshthரத³kh³தா⁴ய தைத²வ பிஶுநாய ச ।
2370382 லாகி⁴ேந லாக⁴நீயாய phரஶாnhதாய தபshவிேந ॥ 237.38।
2370391இத³mh phயாய thராய ஶிShயாயாiνக³தாய  ।
2370392 ரஹshயத⁴rhமmh வkhதvhயmh நாnhயshைம  கத²சந ॥ 237.39।
2370401 யத³phயshய மmh த³th³யாth³ரthநrhமாmh நர: ।
2370402இத³ேமவ தத: ேரய இதி மnhேயத தththவவிth ॥ 237.40।
2370411அேதா ³யதராrhத²mh தத³th◌⁴யாthமமதிமாiνஷmh ।
2370412 யthதnhமஹrhபி⁴rhth³’Shடmh ேவதா³nhேதஷு ச கீ³யேத ॥ 237.41।
2370421 தth³Shமph◌⁴யmh phரயchசா² யnhமாmh ph’chச²த ஸthதமா: ।
2370422 யnhேம மந வrhேதத யsh ேவா ’தி³ஸmhஶய: ।
2370423 தmh ப⁴வth³பி⁴shதthஸrhவmh கிமnhயthகத²யா வ: ॥ 237.42।
2370430iµநய ஊ:
2370431அth◌⁴யாthமmh விshதேரேணஹ நேரவ வத³shவ ந: ।
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2370432 யத³th◌⁴யாthமmh யதா² விth³ேமா ப⁴க³வnhnh’ஸthதம ॥ 237.43।
2370440 vhயாஸ உவாச
2370441அth◌⁴யாthமmh யதி³த³mh விphரா: ஷshேயஹ பTh²யேத ।
2370442 Shமph◌⁴யmh கத²யிShயா தshய vhயாkh²யாவதா⁴rhயதாmh ॥ 237.44।
2370451 ⁴ராபshததா² jhேயாதிrhவாராகாஶேமவ ச ।
2370452 மஹா⁴தாநி யைசவ ஸrhவ⁴ேதஷு ⁴தkh’th ॥ 237.45।
2370460iµநய ஊ:
2370461ஆகாரmh  ப⁴ேவth³யshய யshnhேத³ஹmh ந பயதி ।
2370462ஆகாஶாth³யmh ஶேரஷு கத²mh த³பவrhணேயth ।
2370463இnhth³யாmh ³: ேகசிthகத²mh தாiνபலேயth ॥ 237.46।
2370470 vhயாஸ உவாச
2370471 ஏதth³ேவா வrhணயிShயா யதா²வத³iνத³rhஶநmh ।
2370472 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ததி³ைஹகாkh³rhயா யதா²தththவmh யதா² ச தth ॥ 237.47।
2370481 ஶph³த:³ ேராthரmh ததா² கா²நி thரயமாகாஶலணmh ।
2370482 phராணேசShடா ததா²shபrhஶ ஏேத வா³shthரய: ॥ 237.48।
2370491பmh சுrhவிபாகச thதா⁴ jhேயாதிrhவிதீ⁴யேத ।
2370492 ரேஸா ऽத² ரஸநmhshேவேதா³³shthேவேத thரேயா ऽmhப⁴ஸாmh॥ 237.49।
2370501 kh◌⁴ேரயmh kh◌⁴ராணmh ஶரmh ச ⁴ேமேரேத ³shthரய: ।
2370502 ஏதாவாநிnhth³யkh³ராேமா vhயாkh²யாத: பாசெபௗ⁴திக: ॥ 237.50।
2370511 வாேயா:shபrhேஶா ரேஸா ऽth³ph◌⁴யச jhேயாதிேஷா பiµchயேத ।
2370512ஆகாஶphரப⁴வ: ஶph³ேதா³ க³nhேதா⁴ ⁴³ண:shmh’த: ॥ 237.51।
2370521 மேநா ³th³தி: ◌⁴ shவபா⁴வச ³ ஏேத shவேயாநிஜா: ।
2370522 ேத ³நதிவrhதnhேத ³ேணph◌⁴ய: பரமா மதா: ॥ 237.52।
2370531 யதா²rhம இவாŋhகா³நி phரஸாrhய ஸnhநியchச²தி ।
2370532 ஏவேமேவnhth³யkh³ராமmh ³th³தி⁴ேரShேடா² நியchச²தி ॥ 237.53।
2370541 ய³rhth◌⁴வmh பாத³தலேயாரவாrhேகாrhth◌⁴வmh ச பயதி ।
2370542 ஏதshnhேநவ kh’thேய ஸா வrhதேத ³th³தி⁴thதமா ॥ 237.54।
2370551³ணsh நீயேத ³th³தி⁴rh³th³தி⁴ேரேவnhth³யாNhயபி ।
2370552 மந:ஷShடா²நி ஸrhவாணி ³th³th◌⁴யா பா⁴வாthேதா ³: ॥ 237.55।
2370561இnhth³யாணி நைர: பச ஷShட²mh தnhமந உchயேத ।
2370562ஸphதmh ³th³தி⁴ேமவாஹு: ேthரjhஞmh விth³தி⁴ சாShடமmh ॥ 237.56।
2370571 சுராேலாகநாையவ ஸmhஶயmh ேத மந: ।
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2370572 ³th³தி⁴ரth◌⁴யவஸாநாய ஸா ேthரjhஞ உchயேத ॥ 237.57।
2370581 ரஜshதமச ஸththவmh ச thரய ஏேத shவேயாநிஜா: ।
2370582ஸமா:ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு தாnh³iνபலேயth ॥ 237.58।
2370591 தthர யthphதிஸmhkhதmh கிசிதா³thமநி லேயth ।
2370592 phரஶாnhதவ ஸmhkhதmh ஸththவmh த³பதா⁴ரேயth ॥ 237.59।
2370601 யth ஸnhதாபஸmhkhதmh காேய மந வா ப⁴ேவth ।
2370602 phரvh’thதmh ரஜ இthேயவmh தthர சாphபலேயth ॥ 237.60।
2370611 யth ஸmhேமாஹஸmhkhதமvhயkhதmh விஷமmh ப⁴ேவth ।
2370612அphரதrhkhயமவிjhேஞயmh தமshத³பதா⁴ரேயth ॥ 237.61।
2370621 phரஹrhஷ: phதிராநnhத³mh shவாmhயmh shவshதா²thமசிthததா ।
2370622அகshமாth³யதி³ வா கshமாth³வத³nhதி ஸாththவிகாnh³nh ॥ 237.62।
2370631அபி⁴மாேநா mh’ஷாவாேதா³ ேலாேபா⁴ ேமாஹshததா²மா ।
2370632ŋhகா³நி ரஜஸshதாநி வrhதnhேத ேஹதththவத: ॥ 237.63।
2370641 ததா² ேமாஹ: phரமாத³ச தnhth³ நிth³ராphரேபா³தி⁴தா ।
2370642 கத²சித³பி⁴வrhதnhேத விjhேஞயாshதாமஸா ³: ॥ 237.64।
2370651 மந: phரsh’ஜேத பா⁴வmh ³th³தி⁴ரth◌⁴யவஸாயிநீ ।
2370652’த³யmh phயேமேவஹ thவிதா⁴ கrhமேசாத³நா ॥ 237.65।
2370661இnhth³ேயph◌⁴ய: பரா யrhதா²அrhேத²ph◌⁴யச பரmh மந: ।
2370662 மநஸsh பரா ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴ராthமா பர:shmh’த: ॥ 237.66।
2370671 ³th³தி⁴ராthமா மiνShயshய ³th³தி⁴ேரவாthமநாயிகா ।
2370672 யதா³ விேத பா⁴வmh ததா³ ப⁴வதி ஸா மந: ॥ 237.67।
2370681இnhth³யாmh ph’த²kh³பா⁴வாth³³th³தி⁴rhவிேத யiν ।
2370682 ஶ ◌்’Nhவதீ ப⁴வதி ேராthரmh shph’ஶதீ shபrhஶ உchயேத ॥ 237.68।
2370691 பயnhதீ ச ப⁴ேவth³th³’Sh ரஸnhதீ ரஸநா ப⁴ேவth ।
2370692kh◌⁴ரnhதீ ப⁴வதி kh◌⁴ராணmh ³th³தி⁴rhவிேத ph’த²kh ॥ 237.69।
2370701இnhth³யாணி  தாnhயாஹுshேதஷாmh vh’ththயா விதிShட²தி ।
2370702 திShட²தி ேஷ ³th³தி⁴rh³th³தி⁴பா⁴வvhயவshதி²தா ॥ 237.70।
2370711 கதா³சிlhலப⁴ேத phதிmh கதா³சித³பி ேஶாசதி ।
2370712 ந ஸுேக²ந ச :³ேக²ந கதா³சிதி³ஹ iµயேத ॥ 237.71।
2370721shவயmh பா⁴வாthகா பா⁴வாmhshthேநதாநதிவrhதேத ।
2370722ஸதாmh ஸாக³ேரா ப⁴rhதா மஹாேவலாேவாrhமாnh ॥ 237.72।
2370731 யதா³ phராrhத²யேத கிசிthததா³ ப⁴வதி ஸா மந: ।
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2370732அதி⁴Shடா²ேந ச ைவ ³th³th◌⁴யா ph’த²ேக³தாநி ஸmhshமேரth ॥ 237.73।
2370741இnhth³யாணி ச ேமth◌⁴யாநி விேசதvhயாநி kh’thshநஶ: ।
2370742ஸrhவாNhேயவாiνrhேவண யth³யதா³ ச விதீ⁴யேத ॥ 237.74।
2370751அவிபா⁴க³மநா ³th³தி⁴rhபா⁴ேவா மந வrhதேத ।
2370752 phரவrhதமாநsh ரஜ:ஸththவமphயதிவrhதேத ॥ 237.75।
2370761 ேய ைவ பா⁴ேவந வrhதnhேத ஸrhேவShேவேதஷு ேத thஷு ।
2370762அnhவrhதா²nhஸmhphரவrhதnhேத ரத²ேநமரா இவ ॥ 237.76।
2370771 phரதீ³பாrhத²mh மந:rhயாதி³nhth³ையrh³th³தி⁴ஸthதைம: ।
2370772 நிசரth³பி⁴rhயதா²ேயாக³iµதா³ைநrhயth³’chச²யா ॥ 237.77।
2370781 ஏவmhshவபா⁴வேமேவத³தி ³th³th◌⁴வா ந iµயதி ।
2370782அேஶாசnhஸmhphர’Shயmhச நிthயmh விக³தமthஸர: ॥ 237.78।
2370791 ந யாthமா ஶkhயேத th³ரShnhth³ைய: காமேகா³சைர: ।
2370792 phரவrhதமாைநரேநைகrh³rhத⁴ைரரkh’தாthமபி: ◌⁴ ॥ 237.79।
2370801 ேதஷாmh  மநஸா ரnhயதா³ஸmhயŋhநியchச²தி ।
2370802 ததா³ phரகாஶேத ऽshயாthமா தீ³பதீ³phதா யதா²kh’தி: ॥ 237.80।
2370811ஸrhேவஷாேமவ ⁴தாநாmh தமshபக³ேத யதா² ।
2370812 phரகாஶmh ப⁴வேத ஸrhவmh தைத²வiµபதா⁴rhயதாmh ॥ 237.81।
2370821 யதா² வாசர: ப ந phயதி ஜேல சரnh ।
2370822 விiµkhதாthமா ததா² ேயாகீ³³ணேதா³ைஷrhந phயேத ॥ 237.82।
2370831 ஏவேமவ kh’தphரjhேஞா ந ேதா³ைஷrhவிஷயாmhசரnh ।
2370832அஸjhஜமாந:ஸrhேவஷு ந கத²சிthphரphயேத ॥ 237.83।
2370841 thயkhthவா rhவkh’தmh கrhம ரதிrhயshய ஸதா³thமநி ।
2370842ஸrhவ⁴தாthம⁴தshய ³ணஸŋhேக³ந ஸjhஜத: ॥ 237.84।
2370851shவயமாthமா phரஸவதி ³ேணShவபி கதா³சந ।
2370852 ந ³ வி³ராthமாநmh ³nhேவத³ஸ ஸrhவதா³ ॥ 237.85।
2370861 பத³th◌⁴யாth³³நாmh ஸ th³ரShடா ைசவ யதா²தத²mh ।
2370862ஸththவேthரjhஞேயாேரவமnhதரmh லேயnhநர: ॥ 237.86।
2370871sh’ஜேத  ³ேநக ஏேகா ந sh’ஜேத ³nh ।
2370872 ph’த²kh³⁴ெதௗ phரkh’thையெதௗ ஸmhphரkhெதௗ ச ஸrhவதா³ ॥ 237.87।
2370881 யதா²மநா ரNhயshய ஸmhphரkhெதௗ தைத²வ ெதௗ ।
2370882 மஶேகா³mhப³ெரௗ வாபி ஸmhphரkhெதௗ யதா²ஸஹ ॥ 237.88।
2370891இகா வா யதா²iµேஜ ph’த²khச ஸஹ ைசவ ஹ ।
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2370892 தைத²வ ஸதாேவெதௗ அnhேயாnhயshnhphரதிSh²ெதௗ ॥ 237.89।
2380010 vhயாஸ உவாச
2380011sh’ஜேத  ³nhஸththவmh ேthரjhஞshthவதி⁴திShட²தி ।
2380012³nhவிkhயத:ஸrhவாiνதா³நவதீ³வர: ॥ 238.1।
2380021shவபா⁴வkhதmh தthஸrhவmh யதி³மாnhsh’ஜேத ³nh ।
2380022ஊrhணநாபி⁴rhயதா²ஸூthரmh sh’ஜேத தth³³mhshததா² ॥ 238.2।
2380031 phரvh’thதா ந நிவrhதnhேத phரvh’thதிrhேநாபலph◌⁴யேத ।
2380032 ஏவேமேக vhயவshயnhதி நிvh’thதிதி சாபேர ॥ 238.3।
2380041 உப⁴யmh ஸmhphரதா⁴rhையதத³th◌⁴யவshேயth³யதா²மதி ।
2380042அேநைநவ விதா⁴ேநந ப⁴ேவth³ைவ ஸmhஶேயா மஹாnh ॥ 238.4।
2380051அநாதி³நித⁴ேநா யாthமா தmh ³th³th◌⁴வா விஹேரnhநர: ।
2380052அkhth◌⁴யnhநphர’Shயmhச நிthயmh விக³தமthஸர: ॥ 238.5।
2380061இthேயவmh ’த³ேய ஸrhேவா ³th³தி⁴சிnhதாமயmh th³’ட⁴mh ।
2380062அநிthயmh ஸுக²மாநமேஶாchயmh சி²nhநஸmhஶய: ॥ 238.6।
2380071 தரேயthphரchதாmh ph’th²வீmh யதா² rhmh நதீ³mh நரா: ।
2380072அவகா³ய ச விth³வாmhேஸா விphரா ேலாலமmh ததா² ॥ 238.7।
2380081 ந  தphயதி ைவ விth³வாnhshத²ேல சரதி தththவவிth ।
2380082 ஏவmh விசிnhthய சாthமாநmh ேகவலmh jhஞாநமாthமந: ॥ 238.8।
2380091 தாmh  ³th³th◌⁴வா நர:ஸrhக³mh ⁴தாநாமாக³திmh க³திmh ।
2380092ஸமேசShடச ைவ ஸmhயkh³லப⁴ேத ஶமiµthதமmh ॥ 238.9।
2380101 ஏதth³th³விஜnhமஸாமkh³rhயmh ph³ராமணshய விேஶஷத: ।
2380102ஆthமjhஞாநஸமshேநஹ-பrhயாphதmh தthபராயணmh ॥ 238.10।
2380111 தththவmh ³th³th◌⁴வா ப⁴ேவth³³th³த: ◌⁴ கிமnhயth³³th³த⁴லணmh ।
2380112 விjhஞாையதth³விiµchயnhேத kh’தkh’thயா மநீண: ॥ 238.11।
2380121 ந ப⁴வதி வி³ஷாmh மஹth³ப⁴யmh ।
2380122 யத³வி³ஷாmh ஸுமஹth³ப⁴யmh பரthர ।
2380123 ந க³திரதி⁴காshதி கshயசிth³ ।
2380124 ப⁴வதி  யா வி³ஷ:ஸநாதநீ ॥ 238.12।
2380131 ேலாேக மாதரமஸூயேத நரsh ।
2380132 தthர ேத³வமநிய ேஶாசேத ।
2380133 தthர ேசthஶேலா ந ேஶாசேத ।
2380134 ேய வி³shத³ப⁴யmh kh’தாkh’தmh ॥ 238.13।
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2380141 யthகேராthயநபி⁴ஸnhதி⁴rhவகmh ।
2380142 தchச நிnhத³யதி யthரா kh’தmh ।
2380143 யthphயmh த³ப⁴யmh ந வாphயmh ।
2380144 தshய தjhஜநயதீஹ rhவத: ॥ 238.14।
2380150iµநய ஊ:
2380151 யshமாth³த⁴rhமாthபேரா த⁴rhேமா விth³யேத ேநஹ கசந ।
2380152 ேயா விஶிShடச ⁴ேதph◌⁴யshதth³ப⁴வாnhphரph³ரவீ ந: ॥ 238.15।
2380160 vhயாஸ உவாச
2380161 த⁴rhமmh ச ஸmhphரவயா ராணmh’பி: ◌⁴ shதmh ।
2380162 விஶிShடmh ஸrhவத⁴rhேமph◌⁴ய: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஸthதமா: ॥ 238.16।
2380171இnhth³யாணி phரமாதீ²நி ³th³th◌⁴யா ஸmhயmhய தththவத: ।
2380172ஸrhவத: phரsh’தாநீஹ பிதா பா³லாநிவாthமஜாnh ॥ 238.17।
2380181 மநஸேசnhth³யாmh சாphையகாkh³rhயmh பரமmh தப: ।
2380182 விjhேஞய:ஸrhவத⁴rhேமph◌⁴ய:ஸ த⁴rhம: பர உchயேத ॥ 238.18।
2380191 தாநி ஸrhவாணி ஸnhதா⁴ய மந:ஷShடா²நி ேமத⁴யா ।
2380192ஆthமth’phத:ஸ ஏவாth³ப³ஹுசிnhthயமசிnhதயnh ॥ 238.19।
2380201 ேகா³சேரph◌⁴ேயா நிvh’thதாநி யதா³shதா²shயnhதி ேவமநி ।
2380202 ததா³ைசவாthமநாthமாநmh பரmh th³ரயத² ஶாவதmh ॥ 238.20।
2380211ஸrhவாthமாநmh மஹாthமாநmh வி⁴மவ பாவகmh ।
2380212 phரபயnhதி மஹாthமாநmh ph³ராம ேய மநீண: ॥ 238.21।
2380221 யதா² Shபப²ேலாேபேதா ப³ஹுஶாேகா² மஹாth³ம: ।
2380222ஆthமேநா நாபி⁴ஜாநீேத khவ ேம Shபmh khவ ேம ப²லmh ॥ 238.22।
2380231 ஏவமாthமா ந ஜாநீேத khவ க³Shேய ேதா ऽnhவஹmh ।
2380232அnhேயா யshயாnhதராthமாshதி ய:ஸrhவமiνபயதி ॥ 238.23।
2380241 jhஞாநதீ³ேபந தீ³phேதந பயthயாthமாநமாthமநா ।
2380242 th³’ShThவாthமாநmh ததா²யmh விராகா³ ப⁴வத th³விஜா: ॥ 238.24।
2380251 விiµkhதா:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா iµkhதthவச இேவாரகா:³ ।
2380252 பராmh ³th³தி⁴மவாphேயஹாphயசிnhதா விக³தjhவரா: ॥ 238.25।
2380261ஸrhவத:shேராதஸmh ேகா⁴ராmh நதீ³mh ேலாகphரவாணீmh ।
2380262 பேசnhth³யkh³ராஹவதீmh மந:ஸŋhகlhபேராத⁴ஸmh ॥ 238.26।
2380271 ேலாப⁴ேமாஹth’ணchச²nhநாmh காமkhேராத⁴ஸsh’பாmh ।
2380272ஸthயதீrhதா²nh’தோபா⁴mh khேராத⁴பŋhகாmh ஸth³வராmh ॥ 238.27।
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2380281அvhயkhதphரப⁴வாmh ஶீkh◌⁴ராmh காமkhேராத⁴ஸமாலாmh ।
2380282 phரதரth◌⁴வmh நதீ³mh ³th³th◌⁴யா ³shதராமkh’தாthமபி: ◌⁴ ॥ 238.28।
2380291ஸmhஸாரஸாக³ரக³மாmh ேயாநிபாதால³shதராmh ।
2380292ஆthமஜnhேமாth³ப⁴வாmh தாmh  வாவrhத³ராஸதா³mh ॥ 238.29।
2380301 யாmh தரnhதி kh’தphரjhஞா th◌⁴’திமnhேதா மநீண: ।
2380302 தாmh தீrhண:ஸrhவேதா iµkhேதா வி⁴தாthமாthமவாஶுசி: ॥ 238.30।
2380311 உthதமாmh ³th³தி⁴மாshதா²ய ph³ரம⁴யாய கlhபேத ।
2380312 உthதீrhண:ஸrhவஸŋhkhேலஶாnhphரஸnhநாthமா விகlhமஷ: ॥ 238.31।
2380321 ⁴யிShடா²நீவ ⁴தாநி ஸrhவshதா²நாnhநிய ச ।
2380322அkhth◌⁴யnhநphரத³mhச நnh’ஶmhஸமதிshததா² ॥ 238.32।
2380331 தேதா th³ரயத²ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh phரப⁴வாphயயmh ।
2380332 ஏதth³தி⁴ ஸrhவத⁴rhேமph◌⁴ேயா விஶிShடmh ேமநிேர ³தா: ◌⁴ ॥ 238.33।
2380341 த⁴rhமmh த⁴rhமph◌⁴’தாmh ேரShடா²iµநய:ஸthயத³rhஶிந: ।
2380342ஆthமாேநா vhயாபிேநா விphரா இதி thராiνஶாஸநmh ॥ 238.34।
2380351 phரயதாய phரவkhதvhயmh தாயாiνக³தாய ச ।
2380352ஆthமjhஞாநத³mh ³யmh ஸrhவ³யதமmh மஹth ॥ 238.35।
2380361அph³ரவmh யத³ஹmh விphரா ஆthமஸாகமஜஸா ।
2380362ைநவ shth ந மாேநவmh ந ைசேவத³mh நmhஸகmh ॥ 238.36।
2380371அ:³க²மஸுக²mh ph³ரம ⁴தப⁴vhயப⁴வாthமகmh ।
2380372ைநதjhjhஞாthவா மாnhshth வா நrhப⁴வமவாphiνயாth ॥ 238.37।
2380381 யதா² மதாநி ஸrhவாணி தைத²தாநி யதா² ததா² ।
2380382 கதி²தாநி மயா விphரா ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச ॥ 238.38।
2380391 தthphதிkhேதந ³nhவிேதந ।
2380392 thேரண ஸththரத³யாnhவிேதந ।
2380393 th³’ShThவா தmh phதமநா யத³rhத²mh ।
2380394 ph³யாthஸுதshேயஹ ய³khதேமதth ॥ 238.39।
2380400iµநய ஊ:
2380401 ேமா: பிதாமேஹேநாkhத உபாயாnhநாiνபாயத: ।
2380402 தiµபாயmh யதா²nhயாயmh ேராchசா²மேஹ iµேந ॥ 238.40।
2380410 vhயாஸ உவாச
2380411அshமாஸு தnhமஹாphராjhஞா khதmh நிணத³rhஶநmh ।
2380412 ய³பாேயந ஸrhவாrhதா²nhmh’க³யth◌⁴வmh ஸதா³நகா: ◌⁴ ॥ 238.41।
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2380421 க⁴ேடாபகரேண ³th³தி⁴rhக⁴ேடாthபthெதௗ ந ஸா மதா ।
2380422 ஏவmh த⁴rhமாth³பாயாrhேத² நாnhயத⁴rhேமஷு காரணmh ॥ 238.42।
2380431 rhேவ ஸiµth³ேர ய: பnhதா² ந ஸ க³chச²தி பசிமmh ।
2380432 ஏக: பnhதா² ேமாshய தchch²’iΝth◌⁴வmh மமாநகா:◌⁴ ॥ 238.43।
2380441மயா khேராத⁴iµchசி²nhth³யாthகாமmh ஸŋhகlhபவrhஜநாth ।
2380442ஸththவஸmhேஸவநாth³தீ⁴ேரா நிth³ராiµchேச²thமrhஹதி ॥ 238.44।
2380451அphரமாதா³th³ப⁴யmh ரேth³ரேthேthரmh ச ஸmhவித³mh ।
2380452இchசா²mh th³ேவஷmh ச காமmh ச ைத⁴rhேயண விநிவrhதேயth ॥ 238.45।
2380461 நிth³ராmh ச phரதிபா⁴mh ைசவ jhஞாநாph◌⁴யாேஸந தththவவிth ।
2380462 உபth³ரவாmhshததா² ேயாகீ³தrhணதாஶநாth ॥ 238.46।
2380471 ேலாப⁴mh ேமாஹmh ச ஸnhேதாஷாth³விஷயாmhshதththவத³rhஶநாth ।
2380472அiνkhேராஶாத³த⁴rhமmh ச ஜேயth³த⁴rhமiµேபயா ॥ 238.47।
2380481ஆயthயா ச ஜேயதா³ஶாmh ஸாமrhth²யmh ஸŋhக³வrhஜநாth ।
2380482அநிthயthேவந ச shேநஹmh ுதா⁴mh ேயாேக³ந பNh³த: ॥ 238.48।
2380491 காNhேயநாthமநாthமாநmh th’Shmh ச பேதாஷத: ।
2380492 உthதா²ேநந ஜேயthதnhth³ராmh விதrhகmh நிசயாjhஜேயth ॥ 238.49।
2380501 ெமௗேநந ப³ஹுபா⁴ஷாmh ச ெஶௗrhேயண ச ப⁴யmh ஜேயth ।
2380502 யchேச²th³வாŋhமந ³th³th◌⁴யா தாmh யchேச²jhjhஞாநசுஷா ॥ 238.50।
2380511 jhஞாநமாthமா மஹாnhயchேச²thதmh யchேச²chசா²nhதிராthமந: ।
2380512 தேத³த³பஶாnhேதந ேபா³th³த⁴vhயmh ஶுசிகrhம ॥ 238.51।
2380521 ேயாக³ேதா³ஷாnhஸiµchசி²th³ய பச யாnhகவேயா வி:³ ।
2380522 காமmh khேராத⁴mh ச ேலாப⁴mh ச ப⁴யmh shவphநmh ச பசமmh ॥ 238.52।
2380531 பthயjhய நிேஷேவத யதா²வth³ேயாக³ஸாத⁴நாth ।
2380532 th◌⁴யாநமth◌⁴யயநmh தா³நmh ஸthயmh ராrhஜவmh மா ॥ 238.53।
2380541 ெஶௗசமாசாரத: ஶுth³தி⁴nhth³யாmh ச ஸmhயம: ।
2380542 ஏைதrhவிவrhத⁴ேத ேதஜ: பாphமாநiµபஹnhதி ச ॥ 238.54।
2380551th◌⁴யnhதி சாshய ஸŋhகlhபா விjhஞாநmh ச phரவrhதேத ।
2380552⁴தபாப:ஸ ேதஜshவீ லkh◌⁴வாஹாேரா ேதnhth³ய: ॥ 238.55।
2380561 காமkhேராெதௗ⁴ வேஶ kh’thவா நிrhவிேஶth³ph³ரமண: பத³mh ।
2380562அட⁴thவமஸŋhகி³thவmh காமkhேராத⁴விவrhஜநmh ॥ 238.56।
2380571அைத³nhயமiνதீ³rhணthவமiνth³ேவேகா³யவshதி²தி: ।
2380572 ஏஷ மாrhேகா³ ேமாshய phரஸnhேநா விமல: ஶுசி: ।

942 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2380573 ததா² வாkhகாயமநஸாmh நியமா: காமேதா ऽvhயயா: ॥ 238.57।
2390010iµநய ஊ:
2390011ஸாŋhkh²யmh ேயாக³shய ேநா விphர விேஶஷmh வkhமrhஹ ।
2390012 தவ த⁴rhமjhஞ ஸrhவmh  விதி³தmh iµநிஸthதம ॥ 239.1।
2390020 vhயாஸ உவாச
2390021ஸாŋhkh²யா:ஸாŋhkh²யmh phரஶmhஸnhதி ேயாகா³nhேயாக³வி³thதமா: ।
2390022 வத³nhதி காரண: ேரShைட:²shவபோth³ப⁴வநாய ைவ ॥ 239.2।
2390031அநீவர: கத²mh iµchேயதி³thேயவmh iµநிஸthதமா: ।
2390032 வத³nhதி காரண: ேரShட²mh ேயாக³mh ஸmhயŋhமநீண: ॥ 239.3।
2390041 வத³nhதி காரணmh ேவத³mh ஸாŋhkh²யmh ஸmhயkh³th³விஜாதய: ।
2390042 விjhஞாேயஹ க³தீ:ஸrhவா விரkhேதா விஷேயஷு ய: ॥ 239.4।
2390051ஊrhth◌⁴வmh ஸ ேத³ஹாthஸுvhயkhதmh விiµchேயதி³தி நாnhயதா² ।
2390052 ஏததா³ஹுrhமஹாphராjhஞா:ஸாŋhkh²யmh ைவ ேமாத³rhஶநmh ॥ 239.5।
2390061shவபே காரணmh kh³ராயmh ஸமrhத²mh வசநmh தmh ।
2390062 ஶிShடாநாmh  மதmh kh³ராயmh ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஶிShடஸmhமைத: ॥ 239.6।
2390071 phரthயmh ேஹதேவா ேயாகா:³ஸாŋhkh²யா: ஶாshthரவிநிசயா: ।
2390072 உேப⁴ ைசேத மேத தththேவ ஸமேவேத th³விேஜாthதமா: ॥ 239.7।
2390081 உேப⁴ ைசேத மேத jhஞாேத iµநீnhth³ரா: ஶிShடஸmhமேத ।
2390082அiνSh²ேத யதா²ஶாshthரmh நேயதாmh பரமாmh க³திmh ॥ 239.8।
2390091 lhயmh ெஶௗசmh தேயாrhkhதmh த³யா ⁴ேதஷு சாநகா: ◌⁴ ।
2390092 vhரதாநாmh தா⁴ரணmh lhயmh த³rhஶநmh thவஸமmh தேயா: ॥ 239.9।
2390100iµநய ஊ:
2390101 யதி³ lhயmh vhரதmh ெஶௗசmh த³யா சாthர மஹாiµேந ।
2390102 lhயmh தth³த³rhஶநmh கshமாthதnhேநா ph³ th³விேஜாthதம ॥ 239.10।
2390110 vhயாஸ உவாச
2390111 ராக³mh ேமாஹmh ததா²shேநஹmh காமmh khேராத⁴mh ச ேகவலmh ।
2390112 ேயாகா³shதி²ேராதி³தாnhேதா³ஷாnhபைசதாnhphராphiνவnhதி தாnh ॥ 239.11।
2390121 யதா² வாநிஷா:sh²லmh ஜாலmh சி²ththவா நrhஜலmh ।
2390122 phராphiνவnhதி ததா² ேயாகா³thதthபத³mh வீதகlhமஷா: ॥ 239.12।
2390131 தைத²வ வா³ராmh சி²ththவா ப³லவnhேதா யதா² mh’கா:³ ।
2390132 phராphiνrhவிமலmh மாrhக³mh விiµkhதா:ஸrhவப³nhத⁴ைந: ॥ 239.13।
2390141 ேலாப⁴ஜாநி ததா² விphரா ப³nhத⁴நாநி ப³லாnhவித: ।
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2390142 சி²ththவா ேயாகா³thபரmh மாrhக³mh க³chச²nhதி விமலmh ஶுப⁴mh ॥ 239.14।
2390151அசலாshthவாவிலா விphரா வா³ராஸு ததா²பேர ।
2390152 விநயnhதி ந ஸnhேத³ஹshதth³வth³ேயாக³ப³லாth³’ேத ॥ 239.15।
2390161 ப³லநாச விphேரnhth³ரா யதா² ஜாலmh க³தா th³விஜா: ।
2390162 ப³nhத⁴mh ந க³chச²nhthயநகா⁴ ேயாகா³shேத  ஸு³rhலபா:◌⁴ ॥ 239.16।
2390171 யதா² ச ஶநா:ஸூமmh phராphய ஜாலமnhத³மா: ।
2390172 தthராஶkhதா விபth³யnhேத iµchயnhேத  ப³லாnhவிதா: ॥ 239.17।
2390181 கrhமைஜrhப³nhத⁴ைநrhப³th³தா⁴shதth³வth³ேயாக³பரா th³விஜா: ।
2390182அப³லா ந விiµchயnhேத iµchயnhேத ச ப³லாnhவிதா: ॥ 239.18।
2390191அlhபகச யதா² விphரா வநி: ஶாmhயதி ³rhப³ல: ।
2390192ஆkhராnhத இnhத⁴ைந:sh²லshதth³வth³ேயாக³ப³ல:shmh’த: ॥ 239.19।
2390201ஸ ஏவ ச ததா³ விphரா வநிrhஜாதப³ல: ந: ।
2390202ஸரணக³த: kh’thshநாmh த³ேஹthphரmh மமாmh ॥ 239.20।
2390211 தththவjhஞாநப³ேலா ேயாகீ³ தீ³phதேதஜா மஹாப³ல: ।
2390212அnhதகால இவாதி³thய: kh’thshநmh ஸmhேஶாஷேயjhஜக³th ॥ 239.21।
2390221 ³rhப³லச யதா² விphரா:shேராதஸா யேத நர: ।
2390222 ப³லநshததா² ேயாகீ³ விஷையrhயேத ச ஸ: ॥ 239.22।
2390231 தேத³வ  யதா²shேராேதா விShகmhப⁴யதி வாரண: ।
2390232 தth³வth³ேயாக³ப³லmh லph³th◌⁴வா ந ப⁴ேவth³விஷையrh’த: ॥ 239.23।
2390241 விஶnhதி வா வஶாth³வாத² ேயாகா³th³ேயாக³ப³லாnhவிதா: ।
2390242 phரஜாபதீnhமnhஸrhவாnhமஹா⁴தாநி ேசவரா: ॥ 239.24।
2390251 ந யேமா நாnhதக: khth³ேதா⁴ ந mh’thrhபீ⁴மவிkhரம: ।
2390252 விஶnhேத தth³th³விஜா:ஸrhேவ ேயாக³shயாதேதஜஸ: ॥ 239.25।
2390261ஆthமநாmh ச ஸஹshராணி ப³ஹூநி th³விஜஸthதமா: ।
2390262 ேயாக³mh rhயாth³ப³லmh phராphய ைதச ஸrhைவrhமmh சேரth ॥ 239.26।
2390271 phராphiνயாth³விஷயாnhகசிthநேசாkh³ரmh தபசேரth ।
2390272ஸŋhphேயchச நrhவிphரா:ஸூrhயshேதேஜா³நிவ ॥ 239.27।
2390281 ப³லshத²shய  ேயாக³shய ப³லாrhத²mh iµநிஸthதமா: ।
2390282 விேமாphரப⁴வmh விShiΝiµபபnhநமஸmhஶயmh ॥ 239.28।
2390291 ப³லாநி ேயாக³phேராkhதாநி மையதாநி th³விேஜாthதமா: ।
2390292 நித³rhஶநாrhத²mh ஸூமாணி வயா ச நrhth³விஜா: ॥ 239.29।
2390301ஆthமநச ஸமாதா⁴ேந தா⁴ரmh phரதி வா th³விஜா: ।
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2390302 நித³rhஶநாநி ஸூமாணி ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஸthதமா: ॥ 239.30।
2390311அphரமthேதா யதா² த⁴nhவீ லயmh ஹnhதி ஸமாத: ।
2390312 khத:ஸmhயkhததா² ேயாகீ³ ேமாmh phராphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 239.31।
2390321shேநஹபாthேர யதா² rhேண மந ஆதா⁴ய நிசலmh ।
2390322 ேஷா khத ஆேராேஹthேஸாபாநmh khதமாநஸ: ॥ 239.32।
2390331iµkhதshததா²யமாthமாநmh ேயாக³mh தth³வthஸுநிசலmh ।
2390332 கேராthயமலமாthமாநmh பா⁴shகேராபமத³rhஶேந ॥ 239.33।
2390341 யதா² ச நாவmh விphேரnhth³ரா: கrhணதா⁴ர:ஸமாத: ।
2390342 மஹாrhணவக³தாmh ஶீkh◌⁴ரmh நேயth³விphராmhsh பthதநmh ॥ 239.34।
2390351 தth³வதா³thமஸமாதா⁴நmh khேதா ேயாேக³ந ேயாக³விth ।
2390352 ³rhக³மmh shதா²நமாphேநாதி thவா ேத³ஹமmh th³விஜா: ॥ 239.35।
2390361ஸாரதி²ச யதா² khத:ஸத³வாnhஸுஸமாத: ।
2390362 ேத³ஶShடmh நயthயாஶு த⁴nhவிநmh ஷrhஷப⁴mh ॥ 239.36।
2390371 தைத²வ ச th³விஜா ேயாகீ³ தா⁴ரஸு ஸமாத: ।
2390372 phராphேநாthயாஶு பரmh shதா²நmh லயiµkhத இவாஶுக:³ ॥ 239.37।
2390381ஆவியாthமநி சாthமாநmh ேயா ऽவதிShட²தி ேஸா ऽசல: ।
2390382 பாஶmh ஹthேவவ நாநாmh பத³மாphேநாதி ேஸா ऽஜரmh ॥ 239.38।
2390391 நாph◌⁴யாmh ஶீrhேஷ ச ௌ ச ’தி³ வ பாrhவேயா: ।
2390392 த³rhஶேந ரவேண வாபி kh◌⁴ராேண சாதவிkhரம: ॥ 239.39।
2390401shதா²ேநShேவேதஷு ேயா ேயாகீ³ மஹாvhரதஸமாத: ।
2390402ஆthமநா ஸூமமாthமாநmh ŋhkhேத ஸmhயkh³th³விேஜாthதமா: ॥ 239.40।
2390411ஸுஶீkh◌⁴ரமசலphரkh²யmh கrhம த³kh³th◌⁴வா ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
2390412 உthதமmh ேயாக³மாshதா²ய யதீ³chச²தி விiµchயேத ॥ 239.41।
2390420iµநய ஊ:
2390421ஆஹாராnhகீth³’ஶாnhkh’thவா காநி thவா ச ஸthதம ।
2390422 ேயாகீ³ ப³லமவாphேநாதி தth³ப⁴வாnhவkhமrhஹதி ॥ 239.42।
2390430 vhயாஸ உவாச
2390431 கநாmh ப⁴ேண khத: பிNhயாகshய ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2390432shேநஹாநாmh வrhஜேந khேதா ேயாகீ³ ப³லமவாphiνயாth ॥ 239.43।
2390441 ⁴ஜாேநா யாவகmh mh தீ³rhக⁴காலmh th³விேஜாthதமா: ।
2390442 ஏகாஹா விஶுth³தா⁴thமா ேயாகீ³ ப³லமவாphiνயாth ॥ 239.44।
2390451 பாnhமாஸாnh’mhசிthராnhஸசரmhச ³ஹாshததா² ।
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2390452அப: பீthவா பேயாரா ேயாகீ³ ப³லமவாphiνயாth ॥ 239.45।
2390461அக²Nhட³மபி வா மாஸmh ஸததmh iµநிஸthதமா: ।
2390462 உேபாShய ஸmhயுth³தா⁴thமா ேயாகீ³ ப³லமவாphiνயாth ॥ 239.46।
2390471 காமmh thவா ததா² khேராத⁴mh ஶீேதாShணmh வrhஷேமவ ச ।
2390472 ப⁴யmh ேஶாகmh ததா²shவாபmh ெபௗஷாnhவிஷயாmhshததா² ॥ 239.47।
2390481அரதிmh ³rhஜயாmh ைசவ ேகா⁴ராmh th³’ShThவா ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2390482shபrhஶmh நிth³ராmh ததா² தnhth³ராmh ³rhஜயாmh iµநிஸthதமா: ॥ 239.48।
2390491 தீ³பயnhதி மஹாthமாநmh ஸூமமாthமாநமாthமநா ।
2390492 வீதராகா³ மஹாphராjhஞா th◌⁴யாநாth◌⁴யயநஸmhபதா³ ॥ 239.49।
2390501 ³rhக³shthேவஷ மத: பnhதா² ph³ராமநாmh விபசிதாmh ।
2390502 ய: கசிth³vhரஜதி phரmh ேேமண iµநிŋhக³வா: ॥ 239.50।
2390511 யதா² கசிth³வநmh ேகா⁴ரmh ப³ஹுஸrhபஸsh’பmh ।
2390512 வph◌⁴ரவthேதாயநmh ச ³rhக³மmh ப³ஹுகNhடகmh ॥ 239.51।
2390521அப⁴khதமடவீphராயmh தா³வத³kh³த⁴மஹmh ।
2390522 பnhதா²நmh தshகராகீrhணmh ேேமபி⁴பேதthததா² ॥ 239.52।
2390531 ேயாக³மாrhக³mh ஸமாஸாth³ய ய: கசிth³vhரஜேத th³விஜ: ।
2390532 ேேமேபரேமnhமாrhகா³th³ப³ஹுேதா³ேஷா ऽபி ஸmhமத: ॥ 239.53।
2390541ஆshேத²யmh ுரதா⁴ராஸு நிஶிதாஸு th³விேஜாthதமா: ।
2390542 தா⁴ர ஸா  ேயாக³shய ³rhேக³யமkh’தாthமபி: ◌⁴ ॥ 239.54।
2390551 விஷமா தா⁴ர விphரா யாnhதி ைவ ந ஶுபா⁴mh க³திmh ।
2390552 ேநth’நா யதா² நாவ: ஷாmh  ைவ th³விஜா: ॥ 239.55।
2390561 யsh திShட²தி ேயாகா³ெதௗ⁴ தா⁴ரஸு யதா²விதி⁴ ।
2390562 மரணmh ஜnhம:³கி²thவmh ஸுகி²thவmh ஸ விஶிShயேத ॥ 239.56।
2390571 நாநாஶாshthேரஷு நியதmh நாநாiµநிநிேஷவிதmh ।
2390572 பரmh ேயாக³shய பnhதா²நmh நிசிதmh தmh th³விஜாதிஷு ॥ 239.57।
2390581 பரmh  தth³ph³ரமமயmh iµநீnhth³ரா ।
2390582 ph³ரமாணஶmh வரத³mh ச விShiΝmh ।
2390583 ப⁴வmh ச த⁴rhமmh ச மஹாiνபா⁴வmh ।
2390584 யth³ph³ரமthராnhஸுமஹாiνபா⁴வாnh ॥ 239.58।
2390591 தமச கShடmh ஸுமஹth³ரஜச ।
2390592ஸththவmh ச ஶுth³த⁴mh phரkh’திmh பராmh ச ।
2390593th³தி⁴mh ச ேத³வீmh வணshய பthநீmh ।
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2390594 ேதஜச kh’thshநmh ஸுமஹchச ைத⁴rhயmh ॥ 239.59।
2390601 தாராதி⁴பmh ேக² விமலmh ஸுதாரmh ।
2390602 விவாmhச ேத³வாiνரகா³nhபிth’mhச ।
2390603ைஶலாmhச kh’thshநாiνத³தீ⁴mhச வாசலாnh ।
2390604 நதீ³ச ஸrhவா:ஸநகா³mhச நாகா³nh ॥ 239.60।
2390611ஸாth◌⁴யாmhshததா² யக³nhதி³ஶச ।
2390612 க³nhத⁴rhவth³தா⁴nhஷாnhshthயச ।
2390613 பரshபரmh phராphய மஹாnhமஹாthமா ।
2390614 விேஶத ேயாகீ³ நசிராth³விiµkhத: ॥ 239.61।
2390621 கதா² ச யா விphரவரா: phரஸkhதா ।
2390622ைத³ேவ மஹாவீrhயமெதௗ ஶுேப⁴யmh ।
2390623 ேயாகா³nhஸ ஸrhவாநiν⁴ய மrhthயா ।
2390624 நாராயணmh தmh th³தமாphiνவnhதி ॥ 239.62।
2400010iµநய ஊ:
2400011ஸmhயkhkhேயயmh விphேரnhth³ர வrhணிதா ஶிShடஸmhமதா ।
2400012 ேயாக³மாrhேகா³ யதா²nhயாயmh ஶிShயாேயஹ ைத ॥ 240.1।
2400021ஸாŋhkh²ேய thவிதா³நீmh த⁴rhமshய விதி⁴mh phரph³ தththவத: ।
2400022 thஷு ேலாேகஷு யjhjhஞாநmh ஸrhவmh தth³விதி³தmh  ேத ॥ 240.2।
2400030 vhயாஸ உவாச
2400031 ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநய:ஸrhவமாkh²யாநmh விதி³தாthமநாmh ।
2400032 விதmh யதிபி⁴rhvh’th³ைத:◌⁴ கபிலாதி³பி⁴வைர: ॥ 240.3।
2400041 யshnhஸுவிph◌⁴ரமா: ேகசிth³th³’யnhேத iµநிஸthதமா: ।
2400042³ச யshnhப³ஹேவா ேதா³ஷஹாநிச ேகவலா ॥ 240.4।
2400051 jhஞாேநந பஸŋhkh²யாய ஸேதா³ஷாnhவிஷயாnhth³விஜா: ।
2400052 மாiνஷாnh³rhஜயாnhkh’thshநாnhைபஶாசாnhவிஷயாmhshததா² ॥ 240.5।
2400061 விஷயாெநௗரகா³mhjhஞாthவா க³nhத⁴rhவவிஷயாmhshததா² ।
2400062 பிth’mh விஷயாmhjhஞாthவா திrhயkhthவmh சரதாmh th³விஜா: ॥ 240.6।
2400071ஸுபrhணவிஷயாmhjhஞாthவா மதாmh விஷயாmhshததா² ।
2400072 மஹrhவிஷயாmhைசவ ராஜrhவிஷயாmhshததா² ॥ 240.7।
2400081ஆஸுராnhவிஷயாmhjhஞாthவா ைவவேத³வாmhshதைத²வ ச ।
2400082 ேத³வrhவிஷயாmhjhஞாthவா ேயாகா³நாமபி ைவ பராnh ॥ 240.8।
2400091 விஷயாmhச phரமாணshய ph³ரமே விஷயாmhshததா² ।
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2400092ஆஷச பரmh காலmh ேலாைகrhவிjhஞாய தththவத: ॥ 240.9।
2400101ஸுக²shய ச பரmh காலmh விjhஞாய iµநிஸthதமா: ।
2400102 phராphதகாேல ச யth³:³க²mh பததாmh விஷையmh ॥ 240.10।
2400111 திrhயkhthேவ பததாmh விphராshதைத²வ நரேகஷு யth ।
2400112shவrhக³shய ச ³mhjhஞாthவா ேதா³ஷாnhஸrhவாmhச ேபா⁴ th³விஜா: ॥
240.11।
2400121 ேவத³வாேத³ ச ேய ேதா³ஷா ³ ேய சாபி ைவதி³கா: ।
2400122 jhஞாநேயாேக³ ச ேய ேதா³ஷா jhஞாநேயாேக³ ச ேய ³: ॥ 240.12।
2400131ஸாŋhkh²யjhஞாேந ச ேய ேதா³ஷாmhshதைத²வ ச ³ th³விஜா: ।
2400132ஸththவmh த³ஶ³ணmh jhஞாthவா ரேஜா நவ³ணmh ததா² ॥ 240.13।
2400141 தமசாShட³ணmh jhஞாthவா ³th³தி⁴mh ஸphத³mh ததா² ।
2400142ஷTh³³ணmh ச நேபா⁴ jhஞாthவா தமச th³ணmh மஹth ॥ 240.14।
2400151 th³வி³ணmh ச ரேஜா jhஞாthவா ஸththவmh ைசக³ணmh ந: ।
2400152 மாrhக³mh விjhஞாய தththேவந phரலயphேரேணந  ॥ 240.15।
2400161 jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhநா: காரணrhபா⁴விதாthமபி:◌⁴ ।
2400162 phராphiνவnhதி ஶுப⁴mh ேமாmh ஸூமா இவ நப: ◌⁴ பரmh ॥ 240.16।
2400171ேபண th³’Shmh ஸmhkhதாmh kh◌⁴ராணmh க³nhத⁴³ேணந ச ।
2400172 ஶph³த³kh³ராயmh ததா² ேராthரmh வாmh ரஸ³ேணந ச ॥ 240.17।
2400181 thவசmh shபrhஶmh ததா² ஶkhயmh வாmh ைசவ ததா³தmh ।
2400182 ேமாஹmh தம ஸmhkhதmh ேலாப⁴mh ேமாேஹஷு ஸmhதmh ॥ 240.18।
2400191 விShiΝmh khராnhேத ப³ேல ஶkhரmh ேகாShேட²ஸkhதmh ததா²நலmh ।
2400192அphஸு ேத³வீmh ஸமாkhதாமாபshேதஜ ஸmhதா: ॥ 240.19।
2400201 ேதேஜா வாெயௗ  ஸmhkhதmh வாmh நப⁴ சாதmh ।
2400202 நேபா⁴ மஹதி ஸmhkhதmh தேமா மஹ ஸmhshதி²தmh ॥ 240.20।
2400211 ரஜ:ஸththவmh ததா²ஸkhதmh ஸththவmh ஸkhதmh ததா²thமநி ।
2400212ஸkhதமாthமாநேஶ ச ேத³ேவ நாராயேண ததா² ॥ 240.21।
2400221 ேத³வmh ேமாே ச ஸmhkhதmh தேதா ேமாmh ச ந khவசிth ।
2400222jhஞாthவா ஸththவ³ணmh ேத³ஹmh vh’தmh ேஷாட³ஶபி⁴rh³ண: ॥ 240.22।
2400231shவபா⁴வmh பா⁴வநாmh ைசவ jhஞாthவா ேத³ஹஸமாதாmh ।
2400232 மth◌⁴யshத²வ சாthமாநmh பாபmh யshnhந விth³யேத ॥ 240.23।
2400241 th³விதீயmh கrhம ைவ jhஞாthவா விphேரnhth³ரா விஷையmh ।
2400242இnhth³யாணீnhth³யாrhதா²mhச ஸrhவாநாthமநி ஸmhதாnh ॥ 240.24।
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2400251 ³rhலப⁴thவmh ச ேமாshய விjhஞாய திrhவகmh ।
2400252 phராபாெநௗ ஸமாநmh ச vhயாேநாதா³ெநௗ ச தththவத: ॥ 240.25।
2400261ஆth³யmh ைசவாநிலmh jhஞாthவா phரப⁴வmh சாநிலmh ந: ।
2400262ஸphததா⁴ தாmhshததா² ேஶஷாnhஸphததா⁴ விதி⁴வthந: ॥ 240.26।
2400271 phரஜாபதீnh’mhைசவ ஸrhகா³mhச ஸுப³ஹூnhவராnh ।
2400272ஸphதrhmhச ப³ஹூmhjhஞாthவா ராஜrhmhச பரnhதபாnh ॥ 240.27।
2400281ஸுரrhnhமதசாnhயாnhph³ரமrhnhஸூrhயஸnhநிபா⁴nh ।
2400282 ஐவrhயாchchயாவிதாnhth³’ShThவா காேலந மஹதா th³விஜா: ॥ 240.28।
2400291 மஹதாmh ⁴தஸŋhகா⁴நாmh thவா நாஶmh ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2400292 க³திmh வாசாmh ஶுபா⁴mh jhஞாthவா அrhசாrhஹா: பாபகrhமmh ॥ 240.29।
2400301ைவதரNhயாmh ச யth³:³க²mh பதிதாநாmh யமேய ।
2400302 ேயாநிஷு ச விசிthராஸு ஸசாராநஶுபா⁴mhshததா² ॥ 240.30।
2400311 ஜட²ேர சாஶுேப⁴ வாஸmh ேஶாணிேதாத³கபா⁴ஜேந ।
2400312 ேலShமthரேஷ ச தீvhரக³nhத⁴ஸமnhவிேத ॥ 240.31।
2400321 ஶுkhரேஶாணிதஸŋhகா⁴ேத மjhஜாshநாபkh³ரேஹ ।
2400322 ஶிராஶதஸமாகீrhேண நவth³வாேர ேர ऽத²ைவ ॥ 240.32।
2400331 விjhஞாய தமாthமாநmh ேயாகா³mhச விவிதா⁴nhth³விஜா: ।
2400332 தாமஸாநாmh ச ஜnhநாmh ரமணீயாnh’தாthமநாmh ॥ 240.33।
2400341ஸாththவிகாநாmh ச ஜnhநாmh thதmh iµநிஸthதமா: ।
2400342 க³rhதmh மஹதாமrhேத²ஸாŋhkh²யாநாmh விதி³தாthமநாmh ॥ 240.34।
2400351 உபphலவாmhshததா² ேகா⁴ராஶஶிநshேதஜஸshததா² ।
2400352 தாராmh பதநmh th³’ShThவா நthராmh ச பrhயயmh ॥ 240.35।
2400361 th³வnhth³வாநாmh விphரேயாக³mh ச விjhஞாய kh’பணmh th³விஜா: ।
2400362அnhேயாnhயப⁴ணmh th³’ShThவா ⁴தாநாமபி சாஶுப⁴mh ॥ 240.36।
2400371 பா³lhேய ேமாஹmh ச விjhஞாய பேத³ஹshய சாஶுப⁴mh ।
2400372 ராக³mh ேமாஹmh ச ஸmhphராphதmh khவசிthஸththவmh ஸமாதmh ॥ 240.37।
2400381ஸஹshேரஷு நர: கசிnhேமா³th³தி⁴mh ஸமாத: ।
2400382 ³rhலப⁴thவmh ச ேமாshய விjhஞாநmh திrhவகmh ॥ 240.38।
2400391 ப³ஹுமாநமலph³ேத⁴ஷு லph³ேத⁴ மth◌⁴யshத²தாmh ந: ।
2400392 விஷயாmh ச ெதௗ³ராthmhயmh விjhஞாய ச நrhth³விஜா: ॥ 240.39।
2400401 க³தாஸூநாmh ச ஸththவாநாmh ேத³ஹாnhபி⁴ththவா ததா² ஶுபா⁴nh ।
2400402 வாஸmh ேலஷு ஜnhநாmh மரய th◌⁴’தாthமநாmh ॥ 240.40।
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2400411ஸாththவிகாநாmh ச ஜnhநாmh :³க²mh விjhஞாய ேபா⁴ th³விஜா: ।
2400412 ph³ரமkh◌⁴நாநாmh க³திmh jhஞாthவா பதிதாநாmh ஸுதா³mh ॥ 240.41।
2400421ஸுராபாேந ச ஸkhதாநாmh ph³ராமநாmh ³ராthமநாmh ।
2400422³தா³ரphரஸkhதாநாmh க³திmh விjhஞாய சாஶுபா⁴mh ॥ 240.42।
2400431 ஜநநீஷு ச வrhதnhேத ேயந ஸmhயkh³th³விேஜாthதமா: ।
2400432ஸேத³வேகஷு ேலாேகஷு ேயந வrhதnhதி மாநவா: ॥ 240.43।
2400441 ேதந jhஞாேநந விjhஞாய க³திmh சாஶுப⁴கrhமmh ।
2400442 திrhயkh³ேயாநிக³தாநாmh ச விjhஞாய ச க³தீ: ph’த²kh ॥ 240.44।
2400451 ேவத³வாதா³mhshததா² சிthராnh’நாmh பrhயயாmhshததா² ।
2400452யmh ஸmhவthஸராmh ச மாஸாநாmh ச யmh ததா² ॥ 240.45।
2400461 பயmh ததா² th³’ShThவா தி³வஸாநாmh ச ஸŋhயmh ।
2400462 யmh vh’th³தி⁴mh ச சnhth³ரshய th³’ShThவா phரthயதshததா² ॥
240.46।
2400471 vh’th³தி⁴mh th³’ShThவா ஸiµth³ராmh யmh ேதஷாmh ததா² ந: ।
2400472யmh த⁴நாநாmh th³’ShThவா ச நrhvh’th³தி⁴mh தைத²வ ச ॥ 240.47।
2400481ஸmhேயாகா³நாmh ததா² th³’ShThவா கா³நாmh ச விேஶஷத: ।
2400482 ேத³ஹைவkhலvhயதாmh ைசவ ஸmhயkh³விjhஞாய தththவத: ॥ 240.48।
2400491ஆthமேதா³ஷாmhச விjhஞாய ஸrhவாநாthமநி ஸmhshதி²தாnh ।
2400492shவேத³ஹா³thதி²தாnhக³nhதா⁴mhshததா² விjhஞாய சாஶுபா⁴nh ॥ 240.49।
2400500iµநய ஊ:
2400501 காiνthபாதப⁴வாnhேதா³ஷாnhபய ph³ரமவிthதம ।
2400502 ஏதmh ந:ஸmhஶயmh kh’thshநmh வkhமrhஹshயேஶஷத: ॥ 240.50।
2400510 vhயாஸ உவாச
2400511 பச ேதா³ஷாnhth³விஜா ேத³ேஹ phரவத³nhதி மநீண: ।
2400512 மாrhக³jhஞா: காபிலா:ஸாŋhkh²யா: ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh iµநிஸthதமா: ॥ 240.51।
2400521 காமkhேராெதௗ⁴ ப⁴யmh நிth³ரா பசம: வாஸ உchயேத ।
2400522 ஏேத ேதா³ஷா: ஶேரஷு th³’யnhேத ஸrhவேத³நாmh ॥ 240.52।
2400531 சி²nhத³nhதி மயா khேராத⁴mh காமmh ஸŋhகlhபவrhஜநாth ।
2400532ஸththவஸmhேஸவநாnhநிth³ராமphரமாதா³th³ப⁴யmh ததா² ॥ 240.53।
2400541 சி²nhத³nhதி பசமmh வாஸமlhபாஹாரதயா th³விஜா: ।
2400542³nh³ணஶைதrhjhஞாthவா ேதா³ஷாnhேதா³ஷஶைதரபி ॥ 240.54।
2400551 ேஹnhேஹஶைதசிthைரசிthராnhவிjhஞாய தththவத: ।
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2400552அபாmh ேப²ேநாபமmh ேலாகmh விShேrhமாயாஶைத: kh’தmh ॥ 240.55।
2400561 சிthரபி⁴thதிphரதீகாஶmh நலஸாரமநrhத²கmh ।
2400562 தம:ஸmhph◌⁴ரதmh th³’ShThவா வrhஷ³th³³த³ஸnhநிப⁴mh ॥ 240.56।
2400571 நாஶphராயmh ஸுகா²தா⁴நmh நாேஶாthதரமஹாப⁴யmh ।
2400572 ரஜshதம ஸmhமkh³நmh பŋhேக th³விபவாவஶmh ॥ 240.57।
2400581ஸாŋhkh²யா விphரா மஹாphராjhஞாshthயkhthவா shேநஹmh phரஜாkh’தmh ।
2400582 jhஞாநjhேஞேயந ஸாŋhkh²ேயந vhயாபிநா மஹதா th³விஜா: ॥ 240.58।
2400591 ராஜஸாநஶுபா⁴nhக³nhதா⁴mhshதாமஸாmhச ததா²விதா⁴nh ।
2400592 Nhயாmhச ஸாththவிகாnhக³nhதா⁴nhshபrhஶஜாnhேத³ஹஸmhதாnh ॥
240.59।
2400601 சி²ththவாthமjhஞாநஶshthேரண தேபாத³Nhேட³ந ஸthதமா: ।
2400602 தேதா :³கா²தி³கmh ேகா⁴ரmh சிnhதாேஶாகமஹாரத³mh ॥ 240.60।
2400611 vhயாதி⁴mh’thமஹாேகா⁴ரmh மஹாப⁴யமேஹாரக³mh ।
2400612 தம:rhமmh ரேஜாநmh phரjhஞயா ஸnhதரnhthத ॥ 240.61।
2400621shேநஹபŋhகmh ஜரா³rhக³mh shபrhஶth³வீபmh th³விேஜாthதமா: ।
2400622 கrhமாகா³த⁴mh ஸthயதீரmh shதி²தmh vhரதமநீண: ॥ 240.62।
2400631ஹrhஷஸŋhக⁴மஹாேவக³mh நாநாரஸஸமாலmh ।
2400632 நாநாphதிமஹாரthநmh :³க²jhவரஸதmh ॥ 240.63।
2400641 ேஶாகth’Shமஹாவrhதmh தீணvhயாதி⁴மஹாஜmh ।
2400642அshதி²ஸŋhகா⁴தஸŋhக⁴Thடmh ேலShமேயாக³mh th³விேஜாthதமா:॥ 240.64।
2400651 தா³நiµkhதாகரmh ேகா⁴ரmh ேஶாணிேதாth³கா³ரவிth³மmh ।
2400652ஹேதாthkhShடநிrhேகா⁴ஷmh நாநாjhஞாநஸு³Shகரmh ॥ 240.65।
2400661 ேராத³நாமலாரmh ஸŋhக³ேயாக³பராயணmh ।
2400662 phரலph³th◌⁴வா ஜnhமேலாேகா யmh thரபா³nhத⁴வபthதநmh ॥ 240.66।
2400671அmhஸாஸthயமrhயாத³mh phராணேயாக³மேயாrhலmh ।
2400672 vh’nhதா³iνகா³நmh ரmh ஸrhவ⁴தபேயாத³தி⁴mh ॥ 240.67।
2400681 ேமா³rhலப⁴விஷயmh வாட³வாஸுக²ஸாக³ரmh ।
2400682 தரnhதி யதய:th³தா⁴ jhஞாநேயாேக³ந சாநகா: ◌⁴ ॥ 240.68।
2400691 தீrhthவா ச ³shதரmh ஜnhம விஶnhதி விமலmh நப: ◌⁴ ।
2400692 ததshதாnhஸுkh’தீmhjhஞாthவா ஸூrhேயா வஹதி ரபி: ◌⁴ ॥ 240.69।
2400701 பth³மதnhவதா³விய phரவஹnhவிஷயாnhth³விஜா: ।
2400702 தthர தாnhphரவேஹா வா: phரதிkh³’தி சாநகா: ◌⁴ ॥ 240.70।
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2400711 வீதராகா³nhயதீnhth³தா⁴nhவீrhயkhதாmhshதேபாத⁴நாnh ।
2400712ஸூம: ஶீத:ஸுக³nhத⁴ச ஸுக²shபrhஶச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 240.71।
2400721ஸphதாநாmh மதாmh ேரShேடா² ேலாகாnhக³chச²தி ய: ஶுபா⁴nh ।
2400722ஸ தாnhவஹதி விphேரnhth³ரா நப⁴ஸ: பரமாmh க³திmh ॥ 240.72।
2400731 நேபா⁴ வஹதி ேலாேகஶாnhரஜஸ: பரமாmh க³திmh ।
2400732 ரேஜா வஹதி விphேரnhth³ரா:ஸththவshய பரமாmh க³திmh ॥ 240.73।
2400741ஸththவmh வஹதி ஶுth³தா⁴thமா பரmh நாராயணmh phர⁴mh ।
2400742 phர⁴rhவஹதி ஶுth³தா⁴thமா பரமாthமாநமாthமநா ॥ 240.74।
2400751 பரமாthமாநமாஸாth³ய தth³⁴தா யதேயா ऽமலா: ।
2400752அmh’தthவாய கlhபnhேத ந நிவrhதnhதி ச th³விஜா: ॥ 240.75।
2400761 பரமா ஸா க³திrhவிphரா நிrhth³வnhth³வாநாmh மஹாthமநாmh ।
2400762ஸthயாrhஜவரதாநாmh ைவ ஸrhவ⁴தத³யாவதாmh ॥ 240.76।
2400770iµநய ஊ:
2400771shதா²நiµthதமமாஸாth³ய ப⁴க³வnhதmh shதி²ரvhரதா: ।
2400772ஆஜnhமமரணmh வா ேத ரமnhேத தthர வா ந வா ॥ 240.77।
2400781 யத³thர தth²யmh தththவmh ேநா யதா²வth³வkhமrhஹ ।
2400782 thவth³’ேத மாநவmh நாnhயmh phரShமrhஹாம ஸthதம ॥ 240.78।
2400791 ேமாேதா³ேஷா மஹாேநஷ phராphய th³தி⁴mh க³தாnh’nh ।
2400792 யதி³ தthைரவ விjhஞாேந வrhதnhேத யதய: பேர ॥ 240.79।
2400801 phரvh’thதிலணmh த⁴rhமmh பயாம பரமmh th³விஜ ।
2400802 மkh³நshய  பேர jhஞாேந கிnh :³கா²nhதரmh ப⁴ேவth ॥ 240.80।
2400810 vhயாஸ உவாச
2400811 யதா²nhயாயmh iµநிேரShடா:² phரந: ph’Shடச ஸŋhகட: ।
2400812 ³தா⁴நாமபி ஸmhேமாஹ: phரேந ऽshnhiµநிஸthதமா: ॥ 240.81।
2400821அthராபி தththவmh பரமmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh வசநmh மம ।
2400822 ³th³தி⁴ச பரமா யthர கபிலாநாmh மஹாthமநாmh ॥ 240.82।
2400831இnhth³யாNhயபி ³th◌⁴யnhேத shவேத³ஹmh ேத³நாmh th³விஜா: ।
2400832 கரnhயாthமநshதாநி ஸூமmh பயnhதி ைதsh ஸ: ॥ 240.83।
2400841ஆthமநா விphரநி காShட²Th³யஸமாநி  ।
2400842 விநயnhதி ந ஸnhேத³ேஹா ேவலா இவ மஹாrhணேவ ॥ 240.84।
2400851இnhth³ைய:ஸஹ ஸுphதshய ேத³ேநா th³விஜஸthதமா: ।
2400852ஸூமசரதி ஸrhவthர நப⁴வ ஸரண: ॥ 240.85।
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2400861ஸ பயதி யதா²nhயாயmh shmh’thவா shph’ஶதி சாநகா:◌⁴ ।
2400862 ³th◌⁴யமாேநா யதா²rhவமகி²ேலேநஹ ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 240.86।
2400871இnhth³யாணி ஹ ஸrhவாணி shேவ shேவ shதா²ேந யதா²விதி⁴ ।
2400872அநீஶthவாthphரயnhேத ஸrhபா விஷஹதா இவ ॥ 240.87।
2400881இnhth³யாmh  ஸrhேவஷாmh shவshதா²ேநShேவவ ஸrhவஶ: ।
2400882ஆkhரmhய க³தய:ஸூமா வரthயாthமா ந ஸmhஶய: ॥ 240.88।
2400891ஸththவshய ச ³nhkh’thshநாnhரஜஸச ³nhந: ।
2400892³mhச தமஸ:ஸrhவாnh³nh³th³ேத⁴ச ஸthதமா: ॥ 240.89।
2400901³mhச மநஸசாபி நப⁴ஸச ³mhshததா² ।
2400902³nhவாேயாச ஸrhவjhஞா:shேநஹஜாmhச ³nhந: ॥ 240.90।
2400911அபாmh ³shததா² விphரா: பாrhதி²வாmhச ³நபி ।
2400912ஸrhவாேநவ ³ணrhvhயாphய ேthரjhேஞஷு th³விேஜாthதமா: ॥ 240.91।
2400921ஆthமா சரதி ேthரjhஞ: கrhம ச ஶுபா⁴ஶுேப⁴ ।
2400922 ஶிShயா இவ மஹாthமாநnhth³யாணி ச தmh th³விஜா: ॥ 240.92।
2400931 phரkh’திmh சாphயதிkhரmhய ஶுth³த⁴mh ஸூமmh பராthபரmh ।
2400932 நாராயணmh மஹாthமாநmh நிrhவிகாரmh பராthபரmh ॥ 240.93।
2400941 விiµkhதmh ஸrhவபாேபph◌⁴ய: phரவிShடmh ச யநாமயmh ।
2400942 பரமாthமாநம³ணmh நிrhvh’தmh தmh ச ஸthதமா: ॥ 240.94।
2400951 ேரShட²mh தthர மேநா விphரா இnhth³யாணி ச ேபா⁴ th³விஜா: ।
2400952ஆக³chச²nhதி யதா²காலmh ³ேரா:ஸnhேத³ஶகாண: ॥ 240.95।
2400961 ஶkhயmh வாlhேபந காேலந ஶாnhதிmh phராphmh ³mhshததா² ।
2400962 ஏவiµkhேதந விphேரnhth³ரா:ஸாŋhkh²யேயாேக³ந ேமாணீmh ॥ 240.96।
2400971ஸாŋhkh²யா விphரா மஹாphராjhஞா க³chச²nhதி பரமாmh க³திmh ।
2400972 jhஞாேநநாேநந விphேரnhth³ராshlhயmh jhஞாநmh ந விth³யேத ॥ 240.97।
2400981அthர வ:ஸmhஶேயா மா ⁴jhjhஞாநmh ஸாŋhkh²யmh பரmh மதmh ।
2400982அரmh th◌⁴வேமேவாkhதmh rhவmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 240.98।
2400991அநாதி³மth◌⁴யநித⁴நmh நிrhth³வnhth³வmh கrhth’ ஶாவதmh ।
2400992டshத²mh ைசவ நிthயmh ச யth³வத³nhதி ஶமாthமகா: ॥ 240.99।
2401001 யத:ஸrhவா: phரவrhதnhேத ஸrhக³phரலயவிkhயா: ।
2401002 ஏவmh ஶmhஸnhதி ஶாshthேரஷு phரவkhதாேரா மஹrhஷய: ॥ 240.100।
2401011ஸrhேவ விphராச ேவதா³ச ததா²ஸாமவிேதா³ ஜநா: ।
2401012 ph³ரமNhயmh பரமmh ேத³வமநnhதmh பரமாchதmh ॥ 240.101।
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2401021 phராrhத²யnhதச தmh விphரா வத³nhதி ³ண³th³த⁴ய: ।
2401022ஸmhய³khதாshததா² ேயாகா:³ஸாŋhkh²யாசாதத³rhஶநா: ॥ 240.102।
2401031அrhதிshதshய விphேரnhth³ரா:ஸாŋhkh²யmh rhதிதி தி: ।
2401032அபி⁴jhஞாநாநி தshயாஹுrhமஹாnhதி iµநிஸthதமா: ॥ 240.103।
2401041 th³விவிதா⁴நி  ⁴தாநி ph’தி²vhயாmh th³விஜஸthதமா: ।
2401042அக³mhயக³mhயஸmhjhஞாநி க³mhயmh தthர விஶிShயேத ॥ 240.104।
2401051 jhஞாநmh மஹth³ைவ மஹதச விphரா ।
2401052 ேவேத³ஷு ஸாŋhkh²ேயஷு தைத²வ ேயாேக³ ।
2401053 யchசாபி th³’Shடmh விதி⁴வthராேண ।
2401054ஸாŋhkh²யாக³தmh தnhநிகி²லmh iµநீnhth³ரா: ॥ 240.105।
2401061 யchேசதிஹாேஸஷு மஹthஸு th³’Shடmh ।
2401062 யதா²rhத²ஶாshthேரஷு விஶிShடth³’Shடmh ।
2401063 jhஞாநmh ச ேலாேக யதி³ஹாshதி கிசிth ।
2401064ஸாŋhkh²யாக³தmh தchச மஹாiµநீnhth³ரா: ॥ 240.106।
2401071ஸமshதth³’Shடmh பரமmh ப³லmh ச ।
2401072 jhஞாநmh ச ேமாச யதா²வ³khதmh ।
2401073 தபாmh ஸூமாணி ச யாநி ைசவ ।
2401074ஸாŋhkh²ேய யதா²வth³விதாநி விphரா: ॥ 240.107।
2401081 விபrhயயmh தshய தmh ஸைத³வ ।
2401082 க³chச²nhதி ஸாŋhkh²யா:ஸததmh ஸுேக²ந ।
2401083 தாmhசாபி ஸnhதா⁴rhய தத: kh’தாrhதா:² ।
2401084 பதnhதி விphராயதேநஷு ⁴ய: ॥ 240.108।
2401091thவா ச ேத³ஹmh phரவிஶnhதி ேமாmh ।
2401092 தி³ெவௗகஸசாபி ச ேயாக³ஸாŋhkh²யா: ।
2401093அேதா ऽதி⁴கmh ேத ऽபி⁴ரதா மஹாrhேஹ ।
2401094ஸாŋhkh²ேய th³விஜா ேபா⁴ இஹ ஶிShடஜுShேட ॥ 240.109।
2401101 ேதஷாmh  திrhயkh³க³மநmh  th³’Shடmh ।
2401102 நாேதா⁴ க³தி: பாபkh’தாmh நிவாஸ: ।
2401103 ந வா phரதா⁴நா அபி ேத th³விஜாதேயா ।
2401104 ேய jhஞாநேமதnhiµநேயா ந ஸkhதா: ॥ 240.110।
2401111ஸாŋhkh²யmh விஶாலmh பரமmh ராணmh ।
2401112 மஹாrhணவmh விமலiµதா³ரகாnhதmh ।
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2401113 kh’thshநmh  ஸாŋhkh²யா iµநேயா மஹாthம- ।
2401114 நாராயேண தா⁴ரயதாphரேமயmh ॥ 240.111।
2401121 ஏதnhமேயாkhதmh பரமmh  தththவmh ।
2401122 நாராயth³விவத³mh ராணmh ।
2401123ஸ ஸrhக³காேல ச கேராதி ஸrhக³mh ।
2401124ஸmhஹாரகாேல ச ஹேரத ⁴ய: ॥ 240.112।
2410010iµநய ஊ:
2410011 கிmh தத³ரthkhதmh யshமாnhநாவrhதேத ந: ।
2410012 கிmhshவிthதthரthkhதmh யshமாதா³வrhதேத ந: ॥ 241.1।
2410021அராரேயாrhvhயkhதிmh ph’chசா²மshthவாmh மஹாiµேந ।
2410022 உபலph³⁴mh iµநிேரShட² தththேவந iµநிŋhக³வ ॥ 241.2।
2410031 thவmh  jhஞாநவிதா³mh ேரShட:² phேராchயேஸ ேவத³பாரைக:³ ।
2410032 ’பி⁴ச மஹாபா⁴ைக³rhயதிபி⁴ச மஹாthமபி: ◌⁴ ॥ 241.3।
2410041 தேத³தchch²ேராchசா²மshthவthத:ஸrhவmh மஹாமேத ।
2410042 ந th’phதிமதி⁴க³chசா²ம: ஶ ◌்’Nhவnhேதா ऽmh’தiµthதமmh ॥ 241.4।
2410050 vhயாஸ உவாச
2410051அthர ேவா வrhணயிShயா இதிஹாஸmh ராதநmh ।
2410052 வShட²shய ச ஸmhவாத³mh கராலஜநகshய ச ॥ 241.5।
2410061 வShட²mh ேரShட²மாநmh’mh பா⁴shகரth³திmh ।
2410062 பphரchச² ஜநேகா ராஜா jhஞாநmh ைந:ேரயஸmh பரmh ॥ 241.6।
2410071 பரமாthமநி ஶலமth◌⁴யாthமக³திநிசயmh ।
2410072ைமthராவணிமாநமபி⁴வாth³ய kh’தாஜ: ॥ 241.7।
2410081shவchச²nhத³mh ஸுkh’தmh ைசவ ம⁴ரmh சாphயiνlhப³ணmh ।
2410082 பphரchச²rhவரmh ராஜா கராலஜநக: ரா ॥ 241.8।
2410090 கராலஜநக உவாச
2410091 ப⁴க³வேராchசா² பரmh ph³ரம ஸநாதநmh ।
2410092 யshnhந நராvh’thதிmh phராphiνவnhதி மநீண: ॥ 241.9।
2410101 யchச தthரthkhதmh யthேரத³mh ரேத ஜக³th ।
2410102 யchசாரதி phேராkhதmh ஶிவmh ேமமநாமயmh ॥ 241.10।
2410110 வShட² உவாச
2410111 யதாmh ph’தி²வீபால ரதீத³mh யதா² ஜக³th ।
2410112 யthர ரதி rhேவண யாவthகாேலந சாphயத² ॥ 241.11।
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2410121 க³mh th³வாத³ஶஸாஹshrhயmh கlhபmh விth³தி⁴ சrhக³mh ।
2410122 த³ஶகlhபஶதாவrhதமஹshதth³ph³ராமiµchயேத ॥ 241.12।
2410131 ராthைசதாவதீ ராஜnhயshயாnhேத phரதி³th◌⁴யேத ।
2410132sh’ஜthயநnhதகrhமாணி மஹாnhதmh ⁴தமkh³ரஜmh ॥ 241.13।
2410141rhதிமnhதமrhதாthமா விவmh ஶmh: ◌⁴ shவயmh⁴வ: ।
2410142 யthேராthபthதிmh phரவயா லேதா nh’பஸthதம ॥ 241.14।
2410151அணிமா லகி⁴மா phராphதிஶாநmh jhேயாதிரvhயயmh ।
2410152ஸrhவத:பாணிபாதா³nhதmh ஸrhவேதாஶிேராiµக²mh ॥ 241.15।
2410161ஸrhவத:திமlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ।
2410162ரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாேநஷ ³th³தி⁴தி shmh’தி: ॥ 241.16।
2410171 மஹாநிதி ச ேயாேக³ஷு விசிதி சாphயத² ।
2410172ஸாŋhkh²ேய ச பTh²யேத ஶாshthேர நாமபி⁴rhப³ஹுதா⁴thமக: ॥ 241.17।
2410181 விசிthரேபா விவாthமா ஏகார இதி shmh’த: ।
2410182 th◌⁴’தேமகாthமகmh ேயந kh’thshநmh thைரேலாkhயமாthமநா ॥ 241.18।
2410191 தைத²வ ப³ஹுபthவாth³விவப இதி த: ।
2410192 ஏஷ ைவ விkhயாபnhந:sh’ஜthயாthமாநமாthமநா ॥ 241.19।
2410201 phரதா⁴நmh தshய ஸmhேயாகா³³thபnhநmh ஸுமஹthரmh ।
2410202அஹŋhகாரmh மஹாேதஜா: phரஜாபதிநமshkh’தmh ॥ 241.20।
2410211அvhயkhதாth³vhயkhதிமாபnhநmh விth³யாஸrhக³mh வத³nhதி தmh ।
2410212 மஹாnhதmh சாphயஹŋhகாரமவிth³யாஸrhக³ ஏவ ச ॥ 241.21।
2410221அசரச சரைசவ ஸiµthபnhெநௗ தைத²கத: ।
2410222 விth³யாவிth³ேயதி விkh²யாேத திஶாshthராiνசிnhதைக: ॥ 241.22।
2410231 ⁴தஸrhக³மஹŋhகாராthth’தீயmh விth³தி⁴ பாrhதி²வ ।
2410232அஹŋhகாேரஷு nh’பேத சrhத²mh விth³தி⁴ ைவkh’தmh ॥ 241.23।
2410241 வாrhjhேயாதிரதா²காஶமாேபா ऽத² ph’தி²வீ ததா² ।
2410242 ஶph³த³shபrhெஶௗ ச பmh ச ரேஸா க³nhத⁴shதைத²வ ச ॥ 241.24।
2410251 ஏவmh க³ப³thபnhநmh த³ஶவrhக³மஸmhஶயmh ।
2410252 பசமmh விth³தி⁴ ராேஜnhth³ர ெபௗ⁴திகmh ஸrhக³மrhத²kh’th ॥ 241.25।
2410261 ேராthரmh thவkhசு வா kh◌⁴ராணேமவ ச பசமmh ।
2410262 வாக⁴shெதௗ ைசவ பாெதௗ³ ச பாrhேமTh◌⁴ரmh தைத²வ ச ॥ 241.26।
2410271 ³th³தீ⁴nhth³யாணி ைசதாநி ததா² கrhேமnhth³யாணி ச ।
2410272ஸmh⁴தாநீஹ க³பnhமநஸா ஸஹ பாrhதி²வ ॥ 241.27।

956 sanskritdocuments.org



ph³ரமராண

2410281 ஏஷா தththவசrhவிmhஶா ஸrhவாkh’தி: phரவrhதேத ।
2410282 யாmh jhஞாthவா நாபி⁴ேஶாசnhதி ph³ராமshதththவத³rhஶிந: ॥ 241.28।
2410291 ஏவேமதthஸiµthபnhநmh thைரேலாkhயத³iµthதமmh ।
2410292 ேவதி³தvhயmh நரேரShட²ஸைத³வ நரகாrhணேவ ॥ 241.29।
2410301ஸய⁴தக³nhத⁴rhேவ ஸகிnhநரமேஹாரேக³ ।
2410302ஸசாரணபிஶாேச ைவ ஸேத³வrhநிஶாசேர ॥ 241.30।
2410311ஸத³mhஶகீடமஶேக ஸதிkh’ஷேக ।
2410312 ஶுநி வபாேக ைசேணேய ஸசாNhடா³ேல ஸlhகேஸ ॥ 241.31।
2410321ஹshthயவக²ரஶாrh³ேல ஸvh’ேக க³வி ைசவ ஹ ।
2410322 யா ச rhதிச யthகிசிthஸrhவthைரதnhநித³rhஶநmh ॥ 241.32।
2410331 ஜேல ⁴வி ததா²காேஶ நாnhயthேரதி விநிசய: ।
2410332shதா²நmh ேத³ஹவதாமாதி³thேயவமiνஶும ॥ 241.33।
2410341 kh’thshநேமதாவதshதாத ரேத vhயkhதஸmhjhஞக: ।
2410342அஹnhயஹநி ⁴தாthமா யchசார இதி shmh’தmh ॥ 241.34।
2410351 ததshதthரthkhதmh ரதீத³mh யதா² ஜக³th ।
2410352 ஜக³nhேமாஹாthமகmh சாஹுரvhயkhதாth³vhயkhதஸmhjhஞகmh ॥ 241.35।
2410361 மஹாmhைசவாேரா நிthயேமதthரவிவrhஜநmh ।
2410362 கதி²தmh ேத மஹாராஜ யshமாnhநாவrhதேத ந: ॥ 241.36।
2410371 பசவிmhஶதிேகா ऽrhத:ஸ நிthயshதththவஸmhjhஞக: ।
2410372ஸththவஸmhரயthதththவmh ஸththவமாஹுrhமநீண: ॥ 241.37।
2410381 யத³rhதி:sh’ஜth³vhயkhதmh தnhrhதிமதி⁴திShட²தி ।
2410382 சrhவிmhஶதிேமா vhயkhேதா யrhதி: பசவிmhஶக: ॥ 241.38।
2410391ஸ ஏவ ’தி³ஸrhவாஸு rhதிShவாதிShட²தாthமவாnh ।
2410392 ேசதயmhேசதேநா நிthயmh ஸrhவrhதிரrhதிமாnh ॥ 241.39।
2410401ஸrhக³phரலயத⁴rhேமண ஸ ஸrhக³phரலயாthமக: ।
2410402 ேகா³சேர வrhதேத நிthயmh நிrh³ே ³ணஸmhjhஞித: ॥ 241.40।
2410411 ஏவேமஷ மஹாthமா ச ஸrhக³phரலயேகாஶ: ।
2410412 விrhவாண: phரkh’திமாnhநாபி⁴மnhேயத ³th³தி⁴மாnh ॥ 241.41।
2410421 தம:ஸththவரேஜாkhதshதாஸு தாshவிஹ ேயாநிஷு ।
2410422யேத phரதி³th³த⁴thவாத³³th³த⁴ஜநேஸவநாth ॥ 241.42।
2410431ஸஹவாஸநிவாஸthவாth³பா³ேலா ऽஹதி மnhயேத ।
2410432 ேயா ऽஹmh ந ேஸா ऽஹthkhேதா ³ேநவாiνவrhதேத ॥ 241.43।
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2410441 தமஸா தாமஸாnhபா⁴வாnhவிவிதா⁴nhphரதிபth³யேத ।
2410442 ரஜஸா ராஜஸாmhைசவ ஸாththவிகாnhஸththவஸmhரயாth ॥ 241.44।
2410451 ஶுkhலேலாதkh’Shநி பாNhேயதாநி thணி  ।
2410452ஸrhவாNhேயதாநி பாணி ஜாநீ phராkh’தாநி  ॥ 241.45।
2410461 தாமஸா நிரயmh யாnhதி ராஜஸா மாiνஷாநத² ।
2410462ஸாththவிகா ேத³வேலாகாய க³chச²nhதி ஸுக²பா⁴கி³ந: ॥ 241.46।
2410471 நிShேகவேலந பாேபந திrhயkh³ேயாநிமவாphiνயாth ।
2410472 Nhயபாேபஷு மாiνShயmh Nhயமாthேரண ேத³வதா: ॥ 241.47।
2410481 ஏவமvhயkhதவிஷயmh ேமாமாஹுrhமநீண: ।
2410482 பசவிmhஶதிேமா ேயா ऽயmh jhஞாநாேத³வ phரவrhதேத ॥ 241.48।
2420010 வShட² உவாச
2420011 ஏவமphரதி³th³த⁴thவாத³³th³த⁴மiνவrhதேத ।
2420012 ேத³ஹாth³ேத³ஹஸஹshராணி ததா² ச ந ஸ பி⁴th³யேத ॥ 242.1।
2420021 திrhயkh³ேயாநிஸஹshேரஷு கதா³சிth³ேத³வதாshவபி ।
2420022 உthபth³யதி தேபாேயாகா³th³³ண:ஸஹ ³ணயாth ॥ 242.2।
2420031 மiνShயthவாth³தி³வmh யாதி ேத³ேவா மாiνShயேமதி ச ।
2420032 மாiνShயாnhநிரயshதா²நமாலயmh phரதிபth³யேத ॥ 242.3।
2420041 ேகாஷகாேரா யதா²thமாநmh கீட:ஸமபி⁴nhத⁴தி ।
2420042ஸூthரதnh³ணrhநிthயmh ததா²யம³ே ³ண: ॥ 242.4।
2420051 th³வnhth³வேமதி ச நிrhth³வnhth³வshதாஸு தாshவிஹ ேயாநிஷு ।
2420052 ஶீrhஷேராேக³ ऽேராேக³ ச த³nhதஶூேல க³லkh³ரேஹ ॥ 242.5।
2420061 ஜேலாத³ேர ऽதிஸாேர ச க³Nhட³மாலாவிசrhசிேக ।
2420062 விthரShேட² ऽkh³நித³kh³ேத⁴ ச th◌⁴மாபshமாரேயாரபி ॥ 242.6।
2420071 யாநி சாnhயாநி th³வnhth³வாநி phராkh’தாநி ஶmh ।
2420072 உthபth³யnhேத விசிthராணி தாnhேயவாthமாபி⁴மnhயேத ॥ 242.7।
2420081அபி⁴மாநாதிமாநாநாmh தைத²வ ஸுkh’தாnhயபி ।
2420082 ஏகவாஸாசrhவாஸா: ஶாயீ நிthயமத⁴shததா² ॥ 242.8।
2420091 மNh³கஶாயீ ச ததா² வீராஸநக³தshததா² ।
2420092 வீரமாஸநமாகாேஶ ததா² ஶயநேமவ ச ॥ 242.9।
2420101இShடகாphரshதேர ைசவ சkhரகphரshதேர ததா² ।
2420102 ப⁴shமphரshதரஶாயீ ச ⁴ஶyhயாiνேலபந: ॥ 242.10।
2420111 வீரshதா²நாmh³பாேக ச ஶயநmh ப²லேகஷு ச ।
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2420112 விவிதா⁴ஸு ச ஶyhயாஸு ப²லkh³’யாnhவிதாஸு ச ॥ 242.11।
2420121 உth³யாேந க²லலkh³ேந  ௌமkh’Shநாnhவித: ।
2420122 மணிவாலபதா⁴ேநா vhயாkh◌⁴ரசrhமபchச²த:³ ॥ 242.12।
2420131mhஹசrhமபதா⁴ந: பThடவாஸாshதைத²வ ச ।
2420132 ப²லகmh பதா⁴நச ததா² கடகவshthரth◌⁴’kh ॥ 242.13।
2420141 கைடகவஸநைசவ சீரவாஸாshதைத²வ ச ।
2420142 வshthராணி சாnhயாநி ப³ஹூnhயபி⁴மthய ச ³th³தி⁴மாnh ॥ 242.14।
2420151 ேபா⁴ஜநாநி விசிthராணி ரthநாநி விவிதா⁴நி ச ।
2420152 ஏகராthராnhதராஶிthவேமககாகேபா⁴ஜநmh ॥ 242.15।
2420161 சrhதா²Shடமகாலmh ச ஷShட²காகேமவ ச ।
2420162ஷTh³ராthரேபா⁴ஜநைசவ ததா² சாShடாஹேபா⁴ஜந: ॥ 242.16।
2420171 மாேஸாபவா லாஶீ ப²லாஹாரshதைத²வ ச ।
2420172 வாப⁴ச பிNhயாக-த³தி⁴ேகா³மயேபா⁴ஜந: ॥ 242.17।
2420181 ேகா³thரேபா⁴ஜநைசவ காஶShபாஶநshததா² ।
2420182ைஶவாலேபா⁴ஜநைசவ ததா² சாnhேயந வrhதயnh ॥ 242.18।
2420191 வrhதயஶீrhணபrhணச phரகீrhணப²லேபா⁴ஜந: ।
2420192 விவிதா⁴நி ச kh’chch²ராணி ேஸவேத th³தி⁴காŋhயா ॥ 242.19।
2420201 சாnhth³ராயநி விதி⁴வlhŋhகா³நி விவிதா⁴நி ச ।
2420202 சாராரmhயkhதாநி த⁴rhமாத⁴rhமாரயாNhயபி ॥ 242.20।
2420211 உபாரயாநphயபராnhபாக²Nhடா³nhவிவிதா⁴நபி ।
2420212 விவிkhதாச ஶிலாசா²யாshததா² phரshரவநி ச ॥ 242.21।
2420221 நாநி விவிkhதாநி விவிதா⁴நி வநாநி ச ।
2420222 காநேநஷு விவிkhதாச ைஶலாநாmh மஹதீrh³ஹா: ॥ 242.22।
2420231 நியமாnhவிவிதா⁴mhசாபி விவிதா⁴நி தபாmh ச ।
2420232 யjhஞாmhச விவிதா⁴காராnhவிth³யாச விவிதா⁴shததா² ॥ 242.23।
2420241 வணிkhபத²mh th³விஜthர-ைவயஶூth³ராmhshதைத²வ ச ।
2420242 தா³நmh ச விவிதா⁴காரmh தீ³நாnhத⁴kh’பதி³ஷு ॥ 242.24।
2420251அபி⁴மnhேயத ஸnhதா⁴mh தைத²வ விவிதா⁴nh³nh ।
2420252ஸththவmh ரஜshதமைசவ த⁴rhமாrhெதௗ² காம ஏவ ச ॥ 242.25।
2420261 phரkh’thயாthமாநேமவாthமா ஏவmh phரவிப⁴ஜthத ।
2420262shவாஹாகாரவஷThகாெரௗ shவதா⁴காரநமshkhேய ॥ 242.26।
2420271 யஜநாth◌⁴யயேந தா³நmh தைத²வாஹு: phரதிkh³ரஹmh ।
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2420272 யாஜநாth◌⁴யாபேந ைசவ ததா²nhயத³பி கிசந ॥ 242.27।
2420281 ஜnhமmh’thவிதா⁴ேநந ததா² விஶஸேநந ச ।
2420282 ஶுபா⁴ஶுப⁴ப⁴யmh ஸrhவேமததா³ஹு:ஸநாதநmh ॥ 242.28।
2420291 phரkh’தி:ேத ேத³வீ ப⁴யmh phரலயேமவ ச ।
2420292 தி³வஸாnhேத ³ேநதாநதீthையேகா ऽவதிShட²ேத ॥ 242.29।
2420301 ரஜாலவாதி³thயshதthகாலmh ஸnhநியchச²தி ।
2420302 ஏவேமைவஷ தthஸrhவmh khடா³rhத²மபி⁴மnhயேத ॥ 242.30।
2420311ஆthமப³ேநதாnhவிவிதா⁴nh’த³யphயாnh ।
2420312 ஏவேமதாmh phரrhவாண:ஸrhக³phரலயத⁴rhணீmh ॥ 242.31।
2420321 khயாmh khயாபேத² ரkhதshth³ணshth³தி⁴ப: ।
2420322 khயாkhயாபேதா²ேபதshததா² ததி³தி மnhயேத ॥ 242.32।
2420331 phரkh’thயா ஸrhவேமேவத³mh ஜக³த³nhதீ⁴kh’தmh விேபா⁴ ।
2420332 ரஜஸா தமஸா ைசவ vhயாphதmh ஸrhவமேநகதா⁴ ॥ 242.33।
2420341 ஏவmh th³வnhth³வாnhயதீதாநி மம வrhதnhதி நிthயஶ: ।
2420342 மthத ஏதாநி ஜாயnhேத phரலேய யாnhதி மாமபி ॥ 242.34।
2420351 நிshதrhதvhயாNhயைத²தாநி ஸrhவாணீதி நராதி⁴ப ।
2420352 மnhயேத ப³th³தி⁴thவாthதைத²வ ஸுkh’தாnhயபி ॥ 242.35।
2420361 ேபா⁴khதvhயாநி மைமதாநி ேத³வேலாகக³ேதந ைவ ।
2420362இைஹவ ைசநmh ேபா⁴யா ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²ேலாத³யmh ॥ 242.36।
2420371ஸுக²ேமவmh  கrhதvhயmh ஸkh’thkh’thவா ஸுக²mh மம ।
2420372 யாவேத³வ  ேம ெஸௗkh²யmh ஜாthயாmh ஜாthயாmh ப⁴விShயதி ॥ 242.37।
2420381 ப⁴விShயதி ந ேம :³க²mh kh’ேதேநஹாphயநnhதகmh ।
2420382ஸுக²:³க²mh  மாiνShயmh நிரேய சாபி மjhஜநmh ॥ 242.38।
2420391 நிரயாchசாபி மாiνShயmh காேலைநShயாmhயஹmh ந: ।
2420392 மiνShயthவாchச ேத³வthவmh ேத³வthவாthெபௗஷmh ந: ॥ 242.39।
2420401 மiνShயthவாchச நிரயmh பrhயாேயேபக³chச²தி ।
2420402 ஏஷ ஏவmh th³விஜாதீநாமாthமா ைவ ஸ ³ணrhvh’த: ॥ 242.40।
2420411 ேதந ேத³வமiνShேயஷு நிரயmh ேசாபபth³யேத ।
2420412 மமthேவநாvh’ேதா நிthயmh தthைரவ பவrhதேத ॥ 242.41।
2420421ஸrhக³ேகாஸஹshராணி மரnhதாஸு rhதிஷு ।
2420422 ய ஏவmh ேத கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லாthமகmh ॥ 242.42।
2420431ஸ ஏவmh ப²லமாphேநாதி thஷு ேலாேகஷு rhதிமாnh ।
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2420432 phரkh’தி:ேத கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லாthமகmh ॥ 242.43।
2420441 phரkh’திச ததா²phேநாதி thஷு ேலாேகஷு காமகா³ ।
2420442 திrhயkh³ேயாநிமiνShயthேவ ேத³வேலாேக தைத²வ ச ॥ 242.44।
2420451 thணி shதா²நாநி ைசதாநி ஜாநீயாthphராkh’தாநி ஹ ।
2420452அŋhக³phரkh’திthவாchச ŋhைக³ரphயiνயேத ॥ 242.45।
2420461 தைத²வ ெபௗஷmh ŋhக³மiνமாநாth³தி⁴ மnhயேத ।
2420462ஸ ŋhகா³nhதரமாஸாth³ய phராkh’தmh ŋhக³மvhரணmh ॥ 242.46।
2420471 vhரணth³வாராNhயதி⁴Shடா²ய கrhமாNhயாthமநி மnhயேத ।
2420472 ேராthராதீ³நி  ஸrhவாணி பச கrhேமnhth³யாNhயத² ॥ 242.47।
2420481 ராகா³தீ³நி phரவrhதnhேத ³ேணShவிஹ ³ண:ஸஹ ।
2420482அஹேமதாநி ைவ rhவnhமைமதாநீnhth³யாணி ஹ ॥ 242.48।
2420491 நிnhth³ேயா  மnhேயத vhரணவாநsh நிrhvhரண: ।
2420492அŋhேகா³ŋhக³மாthமாநமகாலmh காலமாthமந: ॥ 242.49।
2420501அஸththவmh ஸththவமாthமாநமmh’தmh mh’தமாthமந: ।
2420502அmh’thmh mh’thமாthமாநமசரmh சரமாthமந: ॥ 242.50।
2420511அேthரmh ேthரமாthமாநமஸŋhக³mh ஸŋhக³மாthமந: ।
2420512அதththவmh தththவமாthமாநமப⁴வmh ப⁴வமாthமந: ॥ 242.51।
2420521அரmh ரமாthமாநம³th³த⁴thவாth³தி⁴ மnhயேத ।
2420522 ஏவமphரதி³th³த⁴thவாத³³th³த⁴ஜநேஸவநாth ॥ 242.52।
2420531ஸrhக³ேகாஸஹshராணி பதநாnhதாநி க³chச²தி ।
2420532 ஜnhமாnhதரஸஹshராணி மரnhதாநி க³chச²தி ॥ 242.53।
2420541 திrhயkh³ேயாநிமiνShயthேவ ேத³வேலாேக தைத²வ ச ।
2420542 சnhth³ரமா இவ ேகாஶாநாmh நshதthர ஸஹshரஶ: ॥ 242.54।
2420551 நீயேத ऽphரதி³th³த⁴thவாேத³வேமவ ³th³தி⁴மாnh ।
2420552 கலா பசத³ஶீ ேயாநிshதth³தா⁴ம இதி பTh²யேத ॥ 242.55।
2420561 நிthயேமவ விஜாநீ ேஸாமmh ைவ ேஷாட³ஶாmhஶைக: ।
2420562 கலயா ஜாயேத ऽஜshரmh ந: நர³th³தி⁴மாnh ॥ 242.56।
2420571 தீ⁴மாmhசாயmh ந ப⁴வதி nh’ப ஏவmh  ஜாயேத ।
2420572 ேஷாட³ஶீ  கலா ஸூமா ஸ ேஸாம உபதா⁴rhயதாmh ॥ 242.57।
2420581 ந பjhயேத ேத³ைவrhேத³வாநபி நkhதி ஸ: ।
2420582 மமthவmh பயிthவா  ஜாயேத nh’பஸthதம ।
2420583 phரkh’ேதshth³யாsh ஸ ஏவ th³ே ப⁴ேவth ॥ 242.58।
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2430010 ஜநக உவாச
2430011அரரேயாேரஷ th³வேயா:ஸmhப³nhத⁴ இShயேத ।
2430012shthmhஸேயாrhவா ஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸ ைவ ஷ உchயேத ॥ 243.1।
2430021 ’ேத  ஷmh ேநஹ shth க³rhபா⁴nhதா⁴ரயthத ।
2430022 ’ேத shthயmh ந ேஷா பmh நிrhவrhதேத ததா² ॥ 243.2।
2430031அnhேயாnhயshயாபி⁴ஸmhப³nhதா⁴த³nhேயாnhய³ணஸmhரயாth ।
2430032பmh நிrhவrhதேயேத³தேத³வmh ஸrhவாஸு ேயாநிஷு ॥ 243.3।
2430041 ரthயrhத²மதிஸmhேயாகா³த³nhேயாnhய³ணஸmhரயாth ।
2430042 ’ெதௗ நிrhவrhதேத பmh தth³வயா நித³rhஶநmh ॥ 243.4।
2430051 ேய ³: ஷshேயஹ ேய ச மாrh³shததா² ।
2430052அshதி²shநா ச மjhஜா ச ஜாநீம: பிth’ேதா th³விஜ ॥ 243.5।
2430061 thவŋhமாmhஸேஶாணிதmh ேசதி மாth’ஜாnhயiνஶும ।
2430062 ஏவேமதth³th³விஜேரShட² ேவத³ஶாshthேரஷு பTh²யேத ॥ 243.6।
2430071 phரமாணmh யchச ேவேதா³khதmh ஶாshthேராkhதmh யchச பTh²யேத ।
2430072 ேவத³ஶாshthரphரமாணmh ச phரமாணmh தthஸநாதநmh ॥ 243.7।
2430081 ஏவேமவாபி⁴ஸmhப³nhெதௗ⁴ நிthயmh phரkh’திெஷௗ ।
2430082 யchசாபி ப⁴க³வmhshதshமாnhேமாத⁴rhேமா ந விth³யேத ॥ 243.8।
2430091அத²வாநnhதரkh’தmh கிசிேத³வ நித³rhஶநmh ।
2430092 தnhமமாசவ தththேவந phரthயோ ய ஸrhவதா³ ॥ 243.9।
2430101 ேமாகாமா வயmh சாபி காŋhாேமா யத³நாமயmh ।
2430102அேஜயமஜரmh நிthயமதீnhth³யமநீவரmh ॥ 243.10।
2430110 வShட² உவாச
2430111 யேத³த³khதmh ப⁴வதா ேவத³ஶாshthரநித³rhஶநmh ।
2430112 ஏவேமதth³யதா² வேய தththவkh³ரா யதா² ப⁴வாnh ॥ 243.11।
2430121 தா⁴rhயேத  thவயா kh³ரnhத² உப⁴ேயாrhேவத³ஶாshthரேயா: ।
2430122 ந ச kh³ரnhத²shய தththவjhேஞா யதா²தththவmh நேரவர ॥ 243.12।
2430131 ேயா  ேவேத³ ச ஶாshthேர ச kh³ரnhத²தா⁴ரணதthபர: ।
2430132 ந ச kh³ரnhதா²rhத²தththவjhஞshதshய தth³தா⁴ரணmh vh’தா² ॥ 243.13।
2430141 பா⁴ரmh ஸ வஹேத தshய kh³ரnhத²shயாrhத²mh ந ேவthதி ய: ।
2430142யsh kh³ரnhதா²rhத²தththவjhேஞா நாshய kh³ரnhதா²க³ேமா vh’தா²॥ 243.14।
2430151 kh³ரnhத²shயாrhத²mh ஸ ph’Shடsh மாth³’ேஶா வkhமrhஹதி ।
2430152 யதா²தththவாபி⁴க³மநாத³rhத²mh தshய ஸ விnhத³தி ॥ 243.15।
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2430161 ந ய:ஸiµthஸுக: கசிth³kh³ரnhதா²rhத²mh sh²ல³th³தி⁴மாnh ।
2430162ஸ கத²mh மnhத³விjhஞாேநா kh³ரnhத²mh வயதி நிrhணயாth ॥ 243.16।
2430171அjhஞாthவா kh³ரnhத²தththவாநி வாத³mh ய:ேத நர: ।
2430172 ேலாபா⁴th³வாphயத²வா த³mhபா⁴thஸ பாபீ நரகmh vhரேஜth ॥ 243.17।
2430181 நிrhணயmh சாபி chசி²th³ராthமா ந தth³வயதி தththவத: ।
2430182 ேஸா ऽபீஹாshயாrhத²தththவjhேஞா யshமாnhைநவாthமவாநபி ॥ 243.18।
2430191 தshமாththவmh ஶ ◌்’iΝ ராேஜnhth³ர யைத²தத³iνth³’யேத ।
2430192 யதா² தththேவந ஸாŋhkh²ேயஷு ேயாேக³ஷு ச மஹாthமஸு ॥ 243.19।
2430201 யேத³வ ேயாகா:³ பயnhதி ஸாŋhkh²யmh தத³iνக³mhயேத ।
2430202 ஏகmh ஸாŋhkh²யmh ச ேயாக³mh ச ய: பயதி ஸ ³th³தி⁴மாnh ॥ 243.20।
2430211 thவŋhமாmhஸmh தி⁴ரmh ேமத:³ பிthதmh மjhஜாshதி²shநா ச ।
2430212 ஏதைத³nhth³யகmh தாத யth³ப⁴வாநிthத²மாthத² மாmh ॥ 243.21।
2430221 th³ரvhயாth³th³ரvhயshய நிrhvh’thதிnhth³யாதி³nhth³யmh ததா² ।
2430222 ேத³ஹாth³ேத³ஹமவாphேநாதி பீ³ஜாth³பீ³ஜmh தைத²வ ச ॥ 243.22।
2430231 நிnhth³யshய பீ³ஜshய நிrhth³ரvhயshயாபி ேத³ந: ।
2430232 கத²mh ³ ப⁴விShயnhதி நிrh³ணthவாnhமஹாthமந: ॥ 243.23।
2430241³ ³ேணஷு ஜாயnhேத தthைரவ விரமnhதி ச ।
2430242 ஏவmh ³: phரkh’திஜா ஜாயnhேத ந ச யாnhதி ச ॥ 243.24।
2430251 thவŋhமாmhஸmh தி⁴ரmh ேமத:³ பிthதmh மjhஜாshதி²shநா ச ।
2430252அShெடௗ தாnhயத² ஶுkhேரண ஜாநீ phராkh’ேதந ைவ ॥ 243.25।
2430261 மாmhைசவாமாmhைசவ shthŋhக³mh phராkh’தmh shmh’தmh ।
2430262 வாேரஷ மாmhைசவ ரஸ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 243.26।
2430271அŋhகா³ phரkh’திrhŋhைக³பலph◌⁴யதி ஸாthமைஜ: ।
2430272 யதா² Shபப²லrhநிthயmh rhதmh சாrhதயshததா² ॥ 243.27।
2430281 ஏவமphயiνமாேநந ஸ ŋhக³iµபலph◌⁴யேத ।
2430282 பசவிmhஶதிகshதாத ŋhேக³ஷு நியதாthமக: ॥ 243.28।
2430291அநாதி³நித⁴ேநா ऽநnhத:ஸrhவத³rhஶநேகவல: ।
2430292 ேகவலmh thவபி⁴மாநிthவாth³³ேணஷு ³ண உchயேத ॥ 243.29।
2430301³ ³ணவத:ஸnhதி நிrh³ணshய ேதா ³: ।
2430302 தshமாேத³வmh விஜாநnhதி ேய ஜநா ³ணத³rhஶிந: ॥ 243.30।
2430311 யதா³ thேவஷ ³ேநதாnhphராkh’தாநபி⁴மnhயேத ।
2430312 ததா³ஸ ³ணவாேநவ ³ணேப⁴தா³nhphரபயதி ॥ 243.31।
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2430321 யthதth³³th³ேத: ◌⁴ பரmh phராஹு:ஸாŋhkh²யேயாக³mh ச ஸrhவஶ: ।
2430322 ³th◌⁴யமாநmh மஹாphராjhஞா: phர³th³த⁴பவrhஜநாth ॥ 243.32।
2430331அphர³th³த⁴mh யதா² vhயkhதmh shவ³ண: phராஹுவரmh ।
2430332 நிrh³ணmh ேசவரmh நிthயமதி⁴Shடா²தாரேமவ ச ॥ 243.33।
2430341 phரkh’ேதச ³நாmh ச பசவிmhஶதிகmh ³தா: ◌⁴ ।
2430342ஸாŋhkh²யேயாேக³ ச ஶலா ³th◌⁴யnhேத பரைமண: ॥ 243.34।
2430351 யதா³ phர³th³த⁴மvhயkhதமவshதா²தநநீரவ: ।
2430352 ³th◌⁴யமாநmh ந ³th◌⁴யnhேத ऽவக³chச²nhதி ஸமmh ததா³ ॥ 243.35।
2430361 ஏதnhநித³rhஶநmh ஸmhயŋhந ஸmhயக³iνத³rhஶநmh ।
2430362 ³th◌⁴யமாநmh phர³th◌⁴யnhேத th³வாph◌⁴யாmh ph’த²க³nhத³ம ॥ 243.36।
2430371 பரshபேரணத³khதmh ராரநித³rhஶநmh ।
2430372 ஏகthவமரmh phராஹுrhநாநாthவmh ரiµchயேத ॥ 243.37।
2430381 பசவிmhஶதிநிShேடா² ऽயmh ததா³ஸmhயkhphரசேத ।
2430382 ஏகthவத³rhஶநmh சாshய நாநாthவmh சாshய த³rhஶநmh ॥ 243.38।
2430391 தththவவிthதththவேயாேரவ ph’த²ேக³தnhநித³rhஶநmh ।
2430392 பசவிmhஶதிபி⁴shதththவmh தththவமாஹுrhமநீண: ॥ 243.39।
2430401 நிshதththவmh பசவிmhஶshய பரமாஹுrhமநீண: ।
2430402 வrhjhயshய வrhjhயமாசாரmh தththவmh தththவாthஸநாதநmh ॥ 243.40।
2430410 கராலஜநக உவாச
2430411 நாநாthைவகthவthkhதmh thவையதth³th³விஜஸthதம ।
2430412 பயதshதth³தி⁴ ஸnhதி³kh³த⁴ேமதேயாrhைவ நித³rhஶநmh ॥ 243.41।
2430421 ததா² ³th³த⁴phர³th³தா⁴ph◌⁴யாmh ³th◌⁴யமாநshய சாநக⁴ ।
2430422sh²ல³th³th◌⁴யா ந பயா தththவேமதnhந ஸmhஶய: ॥ 243.42।
2430431அரரேயாkhதmh thவயா யத³பி காரணmh ।
2430432 தத³phயshதி²ர³th³தி⁴thவாthphரநShடவ ேம ऽநக⁴ ॥ 243.43।
2430441 தேத³தchch²ேராchசா² நாநாthைவகthவத³rhஶநmh ।
2430442 th³வnhth³வmh ைசவாநிth³த⁴mh ச ³th◌⁴யமாநmh ச தththவத: ॥ 243.44।
2430451 விth³யாவிth³ேய ச ப⁴க³வnhநரmh ரேமவ ச ।
2430452 ஸாŋhkh²யேயாக³mh ச kh’thshேநந ³th³தா⁴³th³தி⁴mh ph’த²khph’த²kh ॥
243.45।
2430460 வShட² உவாச
2430461ஹnhத ேத ஸmhphரவயா யேத³தத³iνph’chச² ।
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2430462 ேயாக³kh’thயmh மஹாராஜ ph’த²ேக³வ ஶ ◌்’iΝShவ ேம ॥ 243.46।
2430471 ேயாக³kh’thயmh  ேயாகா³நாmh th◌⁴யாநேமவ பரmh ப³லmh ।
2430472 தchசாபி th³விவித⁴mh th◌⁴யாநமாஹுrhவிth³யாவிேதா³ ஜநா: ॥ 243.47।
2430481 ஏகாkh³ரதா ச மநஸ: phராயாமshதைத²வ ச ।
2430482 phராயாமsh ஸ³ே நிrh³ே மாநஸshததா² ॥ 243.48।
2430491thேராthஸrhேக³ ேஷ ச ேபா⁴ஜேந ச நராதி⁴ப ।
2430492 th³விகாலmh ேநாப⁴த ேஶஷmh ⁴த தthபர: ॥ 243.49।
2430501இnhth³யாணீnhth³யாrhேத²ph◌⁴ேயா நிவrhthய மநஸா iµநி: ।
2430502 த³ஶth³வாத³ஶபி⁴rhவாபி சrhவிmhஶாthபரmh யத: ॥ 243.50।
2430511ஸ ேசாத³நாபி⁴rhமதிமாnhநாthமாநmh ேசாத³ேயத³த² ।
2430512 திShட²nhதமஜரmh தmh  யthத³khதmh மநீபி: ◌⁴ ॥ 243.51।
2430521 விவாthமா ஸததmh jhேஞய இthேயவமiνஶும ।
2430522 th³ரvhயmh யநமநேஸா நாnhயேத²தி விநிசய: ॥ 243.52।
2430531 விiµkhத:ஸrhவஸŋhேக³ph◌⁴ேயா லkh◌⁴வாஹாேரா ேதnhth³ய: ।
2430532 rhவராthேர பராrhேத⁴ ச தா⁴ரயீத மேநா ’தி³ ॥ 243.53।
2430541shதி²kh’thேயnhth³யkh³ராமmh மநஸா தி²ேலவர ।
2430542 மேநா ³th³th◌⁴யா shதி²ரmh kh’thவா பாஷாண இவ நிசல: ॥ 243.54।
2430551shதா²iΝவchசாphயகmhphய:shயாth³தா³வchசாபி நிசல: ।
2430552 ³th³th◌⁴யா விதி⁴விதா⁴நjhஞshதேதா khதmh phரசேத ॥ 243.55।
2430561 ந ஶ ◌்’ேதி ந சாkh◌⁴ராதி ந ச பயதி கிசந ।
2430562 ந ச shபrhஶmh விஜாநாதி ந ச ஸŋhகlhபேத மந: ॥ 243.56।
2430571 ந சாபி மnhயேத கிசிnhந ச ³th◌⁴ேயத காShட²வth ।
2430572 ததா³ phரkh’திமாபnhநmh khதமாஹுrhமநீண: ॥ 243.57।
2430581 ந பா⁴தி  யதா² தீ³ேபா தீ³phதிshதth³வchச th³’யேத ।
2430582 நிŋhக³சாத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச திrhயkh³க³திமவாphiνயாth ॥ 243.58।
2430591 ததா³ த³பபnhநச யshnhth³’Shேட ச கth²யேத ।
2430592’த³யshேதா² ऽnhதராthேமதி jhேஞேயா jhஞshதாத மth³விைத: ◌⁴॥ 243.59।
2430601 நிrh⁴ம இவ ஸphதாrhசிராதி³thய இவ ரவாnh ।
2430602ைவth³ேதா ऽkh³நிவாகாேஶ பயthயாthமாநமாthமநி ॥ 243.60।
2430611 யmh பயnhதி மஹாthமாேநா th◌⁴’திமnhேதா மநீண: ।
2430612 ph³ராம ph³ரமேயாநிshதா²யேயாநிமmh’தாthமகmh ॥ 243.61।
2430621 தேத³வாஹுரiΝph◌⁴ேயா ऽiΝ தnhமஹth³ph◌⁴ேயா மஹthதரmh ।
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2430622ஸrhவthர ஸrhவ⁴ேதஷு th◌⁴வmh திShட²nhந th³’யேத ॥ 243.62।
2430631 ³th³தி⁴th³ரvhேயண th³’ேயந மேநாதீ³ேபந ேலாகkh’th ।
2430632 மஹதshதமஸshதாத பாேர திShட²nhந தாமஸ: ॥ 243.63।
2430641 தமேஸா ³ர இthkhதshதththவjhைஞrhேவத³பாரைக:³ ।
2430642 விமேலா விமதைசவ நிrhŋhேகா³ ऽŋhக³ஸmhjhஞக: ॥ 243.64।
2430651 ேயாக³ ஏஷ  ேலாகாநாmh கிமnhயth³ேயாக³லணmh ।
2430652 ஏவmh பயnhphரபேயத ஆthமாநமஜரmh பரmh ॥ 243.65।
2430661 ேயாக³த³rhஶநேமதாவ³khதmh ேத தththவேதா மயா ।
2430662ஸாŋhkh²யjhஞாநmh phரவயா பஸŋhkh²யாநித³rhஶநmh ॥ 243.66।
2430671அvhயkhதமாஹு: phரkh²யாநmh பராmh phரkh’திமாthமந: ।
2430672 தshமாnhமஹthஸiµthபnhநmh th³விதீயmh ராஜஸthதம ॥ 243.67।
2430681அஹŋhகாரsh மஹதshth’தீய இதி ந: தmh ।
2430682 பச⁴தாnhயஹŋhகாராதா³ஹு:ஸாŋhkh²யாthமத³rhஶிந: ॥ 243.68।
2430691 ஏதா: phரkh’தயshthவShெடௗ விகாராசாபி ேஷாட³ஶ ।
2430692 பச ைசவ விேஶஷாச ததா² பேசnhth³யாணி ச ॥ 243.69।
2430701 ஏதாவேத³வ தththவாநாmh ஸாŋhkh²யமாஹுrhமநீண: ।
2430702 ஸாŋhkh²ேய ஸாŋhkh²யவிதா⁴நjhஞா நிthயmh ஸாŋhkh²யபேத² shதி²தா: ॥
243.70।
2430711 யshமாth³யத³பி⁴ஜாேயத தthதthைரவ phரயேத ।
2430712யnhேத phரதிேலாமாநி kh³’யnhேத சாnhதராthமநா ॥ 243.71।
2430721ஆiνேலாmhேயந ஜாயnhேத யnhேத phரதிேலாமத: ।
2430722³ ³ேணஷு ஸததmh ஸாக³ரshேயாrhமேயா யதா² ॥ 243.72।
2430731ஸrhக³phரலய ஏதாவாnhphரkh’ேதrhnh’பஸthதம ।
2430732 ஏகthவmh phரலேய சாshய ப³ஹுthவmh ச ததா²sh’ ॥ 243.73।
2430741 ஏவேமவ ச ராேஜnhth³ர விjhேஞயmh jhஞாநேகாவிைத:³ ।
2430742அதி⁴Shடா²தாரமvhயkhதமshயாphேயதnhநித³rhஶநmh ॥ 243.74।
2430751 ஏகthவmh ச ப³ஹுthவmh ச phரkh’ேதரiν தththவவாnh ।
2430752 ஏகthவmh phரலேய சாshய ப³ஹுthவmh ச phரவrhதநாth ॥ 243.75।
2430761 ப³ஹுதா⁴thமா phரrhவீத phரkh’திmh phரஸவாthகாmh ।
2430762 தchச ேthரmh மஹாநாthமா பசவிmhேஶா ऽதி⁴திShட²தி ॥ 243.76।
2430771அதி⁴Shடா²ேததி ராேஜnhth³ர phேராchயேத யதிஸthதைம: ।
2430772அதி⁴Shடா²நாத³தி⁴Shடா²தா ேthராதி ந: தmh ॥ 243.77।
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2430781 ேthரmh ஜாநாதி சாvhயkhதmh ேthரjhஞ இதி ேசாchயேத ।
2430782அvhயkhதிேக ேர ேஶேத ஷேசதி கth²யேத ॥ 243.78।
2430791அnhயேத³வ ச ேthரmh shயாத³nhய: ேthரjhஞ உchயேத ।
2430792 ேthரமvhயkhத இthkhதmh jhஞாதாரmh பசவிmhஶகmh ॥ 243.79।
2430801அnhயேத³வ ச jhஞாநmh shயாத³nhயjhjhேஞயmh த³chயேத ।
2430802 jhஞாநமvhயkhதthkhதmh jhேஞேயா ைவ பசவிmhஶக: ॥ 243.80।
2430811அvhயkhதmh ேthரthkhதmh ததா²ஸththவmh தேத²வரmh ।
2430812அநீவரமதththவmh ச தththவmh தthபசவிmhஶகmh ॥ 243.81।
2430821ஸாŋhkh²யத³rhஶநேமதாவthபஸŋhkh²யா ந விth³யேத ।
2430822ஸŋhkh²யா phரேத ைசவ phரkh’திmh ச phரவயேத ॥ 243.82।
2430831 சthவாmhஶchசrhவிmhஶthphரதிஸŋhkh²யாய தththவத: ।
2430832ஸŋhkh²யா ஸஹshரkh’thயா  நிshதththவ: பசவிmhஶக: ॥ 243.83।
2430841 பசவிmhஶthphர³th³தா⁴thமா ³th◌⁴யமாந இதி த: ।
2430842 யதா³ ³th◌⁴யதி ஆthமாநmh ததா³ ப⁴வதி ேகவல: ॥ 243.84।
2430851ஸmhயkh³த³rhஶநேமதாவth³பா⁴தmh தவ தththவத: ।
2430852 ஏவேமதth³விஜாநnhத:ஸாmhயதாmh phரதியாnhthத ॥ 243.85।
2430861ஸmhயŋhநித³rhஶநmh நாம phரthயmh phரkh’ேதshததா² ।
2430862³ணவththவாth³யைத²தாநி நிrh³ேணph◌⁴யshததா² ப⁴ேவth ॥ 243.86।
2430871 ந thேவவmh வrhதமாநாநாமாvh’thதிrhவrhதேத ந: ।
2430872 விth³யேத ரபா⁴வச ந பரshபரமvhயயmh ॥ 243.87।
2430881 பயnhthயமதேயா ேய ந ஸmhயkhேதஷு ச த³rhஶநmh ।
2430882 ேத vhயkhதிmh phரதிபth³யnhேத ந: நரnhத³ம ॥ 243.88।
2430891ஸrhவேமதth³விஜாநnhேதா ந ஸrhவshய phரேபா³த⁴நாth ।
2430892 vhயkhதி⁴தா ப⁴விShயnhதி vhயkhதshையவாiνவrhதநாth ॥ 243.89।
2430901ஸrhவமvhயkhதthkhதமஸrhவ:ஸrhவmh பசவிmhஶக: ।
2430902 ய ஏவமபி⁴ஜாநnhதி ந ப⁴யmh ேதஷு விth³யேத ॥ 243.90।
2440010 வShட² உவாச
2440011ஸாŋhkh²யத³rhஶநேமதாவ³khதmh ேத nh’பஸthதம ।
2440012 விth³யாவிth³ேய thவிதா³நீmh ேம thவmh நிேபா³தா⁴iνrhவஶ: ॥ 244.1।
2440021அேப⁴th³யமாஹுரvhயkhதmh ஸrhக³phரலயத⁴rhண: ।
2440022ஸrhக³phரலய இthkhதmh விth³யாவிth³ேய ச விmhஶக: ॥ 244.2।
2440031 பரshபரshய விth³யா ைவ தnhநிேபா³தா⁴iνrhவஶ: ।
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2440032 யேதா²khதmh’பி⁴shதாத ஸாŋhkh²யshயாதிநித³rhஶநmh ॥ 244.3।
2440041 கrhேமnhth³யாmh ஸrhேவஷாmh விth³யா ³th³தீ⁴nhth³யmh shmh’தmh ।
2440042 ³th³தீ⁴nhth³யாmh ச ததா² விேஶஷா இதி ந: தmh ॥ 244.4।
2440051 விஷயாmh மநshேதஷாmh விth³யாமாஹுrhமநீண: ।
2440052 மநஸ: பச ⁴தாநி விth³யா இthயபி⁴சேத ॥ 244.5।
2440061அஹŋhகாரsh ⁴தாநாmh பசாநாmh நாthர ஸmhஶய: ।
2440062அஹŋhகாரshததா² விth³யா ³th³தி⁴rhவிth³யா நேரவர ॥ 244.6।
2440071 ³th³th◌⁴யா phரkh’திரvhயkhதmh தththவாநாmh பரேமவர: ।
2440072 விth³யா jhேஞயா நரேரShட² விதி⁴ச பரம:shmh’த: ॥ 244.7।
2440081அvhயkhதமபரmh phராஹுrhவிth³யா ைவ பசவிmhஶக: ।
2440082ஸrhவshய ஸrhவthkhதmh jhேஞயjhஞாநshய பாரக:³ ॥ 244.8।
2440091 jhஞாநமvhயkhதthkhதmh jhேஞயmh ைவ பசவிmhஶகmh ।
2440092 தைத²வ jhஞாநமvhயkhதmh விjhஞாதா பசவிmhஶக: ॥ 244.9।
2440101 விth³யாவிth³ேய  தththேவந மேயாkhேத ைவ விேஶஷத: ।
2440102அரmh ச ரmh ைசவ ய³khதmh தnhநிேபா³த⁴ ேம ॥ 244.10।
2440111 உபா⁴ேவெதௗ ராkhெதௗ உபா⁴ேவதாவநெரௗ ।
2440112 காரணmh  phரவயா யதா²jhஞாநmh  jhஞாநத: ॥ 244.11।
2440121அநாதி³நித⁴நாேவெதௗ உபா⁴ேவேவவெரௗ மெதௗ ।
2440122 தththவஸmhjhஞாபா⁴ேவவ phேராchேயேத jhஞாநசிnhதைக: ॥ 244.12।
2440131ஸrhக³phரலயத⁴rhthவாத³vhயkhதmh phராஹுரvhயயmh ।
2440132 தேத³தth³³ணஸrhகா³ய விrhவாணmh ந: ந: ॥ 244.13।
2440141³நாmh மஹதா³தீ³நாiµthபth³யதி பரshபரmh ।
2440142அதி⁴Shடா²நmh ேthரமாஹுேரதth³ைவ பசவிmhஶகmh ॥ 244.14।
2440151 யத³nhதrh³ணஜாலmh  தth³vhயkhதாthமநி ஸŋhேபth ।
2440152 தத³ஹmh தth³³ணshைதsh பசவிmhேஶ வியேத ॥ 244.15।
2440161³ ³ேணஷு யnhேத தேத³கா phரkh’திrhப⁴ேவth ।
2440162 ேthரjhேஞா ऽபி ததா³ தாவthேthரjhஞ:ஸmhphரணீயேத ॥ 244.16।
2440171 யதா³ரmh phரkh’திrhயmh க³chச²ேத ³ணஸmhjhஞிதா ।
2440172 நிrh³ணthவmh ச ைவ ேத³ேஹ ³ேணஷு பவrhதநாth ॥ 244.17।
2440181 ஏவேமவ ச ேthரjhஞ: ேthரjhஞாநபயாth ।
2440182 phரkh’thயா நிrh³ணshthேவஷ இthேயவமiνஶும ॥ 244.18।
2440191ேரா ப⁴வthேயஷ யதா³³ணவதீ ³ேணShவத² ।
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2440192 phரkh’திmh thவத² ஜாநாதி நிrh³ணthவmh ததா²thமந: ॥ 244.19।
2440201 ததா² விஶுth³ேதா⁴ ப⁴வதி phரkh’ேத: பவrhஜநாth ।
2440202அnhேயா ऽஹமnhேயயதி யதா³ ³th◌⁴யதி ³th³தி⁴மாnh ॥ 244.20।
2440211 தைத³ேஷா ऽvhயத²தாேமதி ந ச ரthவமாvhரேஜth ।
2440212 phரkh’thயா ைசஷ ராேஜnhth³ர ேரா ऽnhேயா ऽnhயshய th³’யேத ॥
244.21।
2440221 யதா³  ³ணஜாலmh தthphராkh’தmh விஜு³phஸேத ।
2440222 பயேத ச பரmh பயmhshததா³ பயnhiν ஸmhsh’ேஜth ॥ 244.22।
2440231 கிmh மயா kh’தேமதாவth³ேயா ऽஹmh காலநிமjhஜந: ।
2440232 யதா² மthshேயா யபி⁴jhஞாநாத³iνவrhதிதவாஜலmh ॥ 244.23।
2440241அஹேமவ  ஸmhேமாஹாத³nhயமnhயmh ஜநாjhஜநmh ।
2440242 மthshேயா யேதா²த³கjhஞாநாத³iνவrhதிதவாநிஹ ॥ 244.24।
2440251 மthshேயா ऽnhயthவமதா²jhஞாநா³த³காnhநாபி⁴மnhயேத ।
2440252ஆthமாநmh தத³வjhஞாநாத³nhயmh ைசவ ந ேவth³mhயஹmh ॥ 244.25।
2440261 மமாsh தி⁴kh³th³த⁴shய ேயா ऽஹmh மkh³ந இமmh ந: ।
2440262அiνவrhதிதவாnhேமாஹாத³nhயமnhயmh ஜநாjhஜநmh ॥ 244.26।
2440271அயமiνப⁴ேவth³ப³nh⁴ரேநந ஸஹ ேம யmh ।
2440272ஸாmhயேமகthவதாmh யாேதா யாth³’ஶshதாth³’ஶshthவஹmh ॥ 244.27।
2440281 lhயதாஹ பயா ஸth³’ேஶா ऽஹமேநந ைவ ।
2440282அயmh  விமேலா vhயkhதமஹth³’ஶகshததா³ ॥ 244.28।
2440291 ேயா ऽஹமjhஞாநஸmhேமாஹாத³jhஞயா ஸmhphரvh’thதவாnh ।
2440292ஸmhஸrhகா³த³திஸmhஸrhகா³thshதி²த: காலமmh thவஹmh ॥ 244.29।
2440301 ேஸா ऽஹேமவmh வஶீ⁴த: காலேமதmh ந ³th³த⁴வாnh ।
2440302 உthதமாத⁴மமth◌⁴யாநாmh தாமஹmh கத²மாவேஸ ॥ 244.30।
2440311ஸமாநமாயயா ேசஹ ஸஹவாஸமஹmh கத²mh ।
2440312 க³chசா²mhய³th³த⁴பா⁴வthவாதி³ேஹதா³நீmh shதி²ேரா ப⁴வ ॥ 244.31।
2440321ஸஹவாஸmh ந யாshயா காலேமதmh விவசநாth ।
2440322 வசிேதா யநயா யth³தி⁴ நிrhவிகாேரா விகாரயா ॥ 244.32।
2440331 ந தthதத³பராth³த⁴mh shயாத³பராேதா⁴ யயmh மம ।
2440332 ேயா ऽஹமthராப⁴வmh ஸkhத: பராŋhiµக²iµபshதி²த: ॥ 244.33।
2440341 தேதா ऽshnhப³ஹுேபா ऽத²shதி²ேதா rhதிரrhதிமாnh ।
2440342அrhதிசாphயrhதாthமா மமthேவந phரத⁴rhத: ॥ 244.34।
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2440351 phரkh’thயா ச தயா ேதந தாஸு தாshவிஹ ேயாநிஷு ।
2440352 நிrhமமshய மமthேவந விkh’தmh தாஸு தாஸு ச ॥ 244.35।
2440361 ேயாநிஷு வrhதமாேநந நShடஸmhjhேஞந ேசதஸா ।
2440362ஸமதா ந மயா காசித³ஹŋhகாேர kh’தா மயா ॥ 244.36।
2440371ஆthமாநmh ப³ஹுதா⁴ kh’thவா ேஸா ऽயmh ⁴ேயா நkhதி மாmh ।
2440372இதா³நீமவ³th³ேதா⁴ ऽsh நிrhமேமா நிரஹŋhkh’த: ॥ 244.37।
2440381 மமthவmh மநஸா நிthயமஹŋhகாரkh’தாthமகmh ।
2440382அபலkh³நாமாmh thவா ஸmhரயிShேய நிராமயmh ॥ 244.38।
2440391அேநந ஸாmhயmh யாshயா நாநயாஹமேசதஸா ।
2440392 ேமmh மம ஸஹாேநந ைநைவகமநயா ஸஹ ॥ 244.39।
2440401 ஏவmh பரமஸmhேபா³தா⁴thபசவிmhேஶா ऽiν³th³த⁴வாnh ।
2440402அரthவmh நிக³chச²தி thயkhthவா ரமநாமயmh ॥ 244.40।
2440411அvhயkhதmh vhயkhதத⁴rhமாணmh ஸ³ணmh நிrh³ணmh ததா² ।
2440412 நிrh³ணmh phரத²மmh th³’ShThவா தாth³’kh³ப⁴வதி ைமதி²ல ॥ 244.41।
2440421அரரேயாேரத³khதmh தவ நித³rhஶநmh ।
2440422 மேயஹ jhஞாநஸmhபnhநmh யதா² திநித³rhஶநாth ॥ 244.42।
2440431 நி:ஸnhதி³kh³த⁴mh ச ஸூமmh ச விஶுth³த⁴mh விமலmh ததா² ।
2440432 phரவயா  ேத ⁴யshதnhநிேபா³த⁴ யதா²தmh ॥ 244.43।
2440441ஸாŋhkh²யேயாேகா³ மயா phேராkhத: ஶாshthரth³வயநித³rhஶநாth ।
2440442 யேத³வ ஸாŋhkh²யஶாshthேராkhதmh ேயாக³த³rhஶநேமவ தth ॥ 244.44।
2440451 phரேபா³த⁴நபரmh jhஞாநmh ஸாŋhkh²யாநாமவநீபேத ।
2440452 விshபShடmh phேராchயேத தthர ஶிShயாmh தகாmhயயா ॥ 244.45।
2440461 ph³’ஹchைசவத³mh ஶாshthரthயாஹுrhவி³ேஷா ஜநா: ।
2440462அshmhச ஶாshthேர ேயாகா³நாmh நrhப⁴வர:ஸரmh ॥ 244.46।
2440471 பசவிmhஶாthபரmh தththவmh பTh²யேத ச நராதி⁴ப ।
2440472ஸாŋhkh²யாநாmh  பரmh தththவmh யதா²வத³iνவrhணிதmh ॥ 244.47।
2440481 ³th³த⁴மphரதி³th³த⁴mh ச ³th◌⁴யமாநmh ச தththவத: ।
2440482 ³th◌⁴யமாநmh ச ³th³த⁴thவmh phராஹுrhேயாக³நித³rhஶநmh ॥ 244.48।
2450010 வShட² உவாச
2450011அphர³th³த⁴மதா²vhயkhதமmh ³ணநிதி⁴mh ஸதா³ ।
2450012³நாmh தா⁴rhயதாmh தththவmh sh’ஜthயாபேத ததா² ॥ 245.1।
2450021அேஜா  khட³யா ⁴ப விkhயாmh phராphத இthத ।
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2450022ஆthமாநmh ப³ஹுதா⁴ kh’thவா நாேநவ phரதிசேத ॥ 245.2।
2450031 ஏதேத³வmh விrhவாே ³th◌⁴யமாேநா ந ³th◌⁴யேத ।
2450032³நாசரேத ேயஷ sh’ஜthயாபேத ததா² ॥ 245.3।
2450041அvhயkhதேபா³த⁴நாchைசவ ³th◌⁴யமாநmh வத³nhthயபி ।
2450042 ந thேவவmh ³th◌⁴யேத ऽvhயkhதmh ஸ³ணmh தாத நிrh³ணmh ॥ 245.4।
2450051 கதா³சிththேவவ க²lhேவதthததா³ஹு: phரதி³th³த⁴கmh ।
2450052 ³th◌⁴யேத யதி³ சாvhயkhதேமதth³ைவ பசவிmhஶகmh ॥ 245.5।
2450061 ³th◌⁴யமாேநா ப⁴வthேயஷ மமாthமக இதி த: ।
2450062அnhேயாnhயphரதி³th³ேத⁴ந வத³nhthயvhயkhதமchதmh ॥ 245.6।
2450071அvhயkhதேபா³த⁴நாchைசவ ³th◌⁴யமாநmh வத³nhthத ।
2450072 பசவிmhஶmh மஹாthமாநmh ந சாஸாவபி ³th◌⁴யேத ॥ 245.7।
2450081ஷTh³விmhஶmh விமலmh ³th³த⁴மphரேமயmh ஸநாதநmh ।
2450082ஸததmh பசவிmhஶmh  சrhவிmhஶmh வி³th◌⁴யேத ॥ 245.8।
2450091 th³’யாth³’ேய யiνக³த-தthshவபா⁴ேவ மஹாth³ேத ।
2450092அvhயkhதmh ைசவ தth³ph³ரம ³th◌⁴யேத தாத ேகவலmh ॥ 245.9।
2450101 பசவிmhஶmh சrhவிmhஶமாthமாநமiνபயதி ।
2450102 ³th◌⁴யமாேநா யதா³thமாநமnhேயா ऽஹதி மnhயேத ॥ 245.10।
2450111 ததா³ phரkh’திமாேநஷ ப⁴வthயvhயkhதேலாசந: ।
2450112 ³th◌⁴யேத ச பராmh ³th³தி⁴mh விஶுth³தா⁴மமலாmh யதா² ॥ 245.11।
2450121ஷTh³விmhஶmh ராஜஶாrh³ல ததா³ ³th³த: ◌⁴ kh’ேதா vhரேஜth ।
2450122 ததshthயஜதி ேஸா ऽvhயkhதmh ஸrhக³phரலயத⁴rhணmh ॥ 245.12।
2450131 நிrh³mh phரkh’திmh ேவத³³ணkhதாமேசதநாmh ।
2450132 தத: ேகவலத⁴rhமாெஸௗ ப⁴வthயvhயkhதத³rhஶநாth ॥ 245.13।
2450141 ேகவேலந ஸமாக³mhய விiµkhதாthமாநமாphiνயாth ।
2450142 ஏதth தththவthயாஹுrhநிshதththவமஜராமரmh ॥ 245.14।
2450151 தththவஸmhரவேத³வ தththவjhேஞா ஜாயேத nh’ப ।
2450152 பசவிmhஶதிதththவாநி phரவத³nhதி மநீண: ॥ 245.15।
2450161 ந ைசவ தththவவாmhshதாத ஸmhஸாேரஷு நிமjhஜதி ।
2450162 ஏஷாiµைபதி தththவmh phரmh ³th◌⁴யshவ லணmh ॥ 245.16।
2450171ஷTh³விmhேஶா ऽயதி phராjhேஞா kh³’யமாே ऽஜராமர: ।
2450172 ேகவேலந ப³ேலைநவ ஸமதாmh யாthயஸmhஶயmh ॥ 245.17।
2450181ஷTh³விmhேஶந phர³th³ேத⁴ந ³th◌⁴யமாேநா ऽphய³th³தி⁴மாnh ।
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2450182 ஏதnhநாநாthவthkhதmh ஸாŋhkh²யதிநித³rhஶநாth ॥ 245.18।
2450191 ேசதேநந ஸேமதshய பசவிmhஶதிகshய ஹ ।
2450192 ஏகthவmh ைவ ப⁴ேவthதshய யதா³ ³th³th◌⁴யாiν³th◌⁴யேத ॥ 245.19।
2450201 ³th◌⁴யமாேநந ³th³ேத⁴ந ஸமதாmh யாதி ைமதி²ல ।
2450202ஸŋhக³த⁴rhமா ப⁴வthேயஷ நி:ஸŋhகா³thமா நராதி⁴ப ॥ 245.20।
2450211 நி:ஸŋhகா³thமாநமாஸாth³ய ஷTh³விmhஶmh கrhமஜmh வி:³ ।
2450212 வி⁴shthயஜதி சாvhயkhதmh யதா³ thேவதth³வி³th◌⁴யேத ॥ 245.21।
2450221 சrhவிmhஶமகா³த⁴mh ச ஷTh³விmhஶshய phரேபா³த⁴நாth ।
2450222 ஏஷ யphரதி³th³த⁴ச ³th◌⁴யமாநsh ேத ऽநக⁴ ॥ 245.22।
2450231 உkhேதா ³th³த⁴ச தththேவந யதா²திநித³rhஶநாth ।
2450232 மஶேகா³mhப³ேர யth³வத³nhயthவmh தth³வேத³தேயா: ॥ 245.23।
2450241 மthshேயாத³ேக யதா² தth³வத³nhயthவiµபலph◌⁴யேத ।
2450242 ஏவேமவ ச க³nhதvhயmh நாநாthைவகthவேமதேயா: ॥ 245.24।
2450251 ஏதாவnhேமா இthkhேதா jhஞாநவிjhஞாநஸmhjhஞித: ।
2450252 பசவிmhஶதிகshயாஶு ேயா ऽயmh ேத³ேஹ phரவrhதேத ॥ 245.25।
2450261 ஏஷ ேமாயிதvhையதி phராஹுரvhயkhதேகா³சராth ।
2450262 ேஸா ऽயேமவmh விiµchேயத நாnhயேத²தி விநிசய: ॥ 245.26।
2450271 பரச பரத⁴rhமா ச ப⁴வthேயவ ஸேமthய ைவ ।
2450272 விஶுth³த⁴த⁴rhமா ஶுth³ேத⁴ந நாஶுth³ேத⁴ந ச ³th³தி⁴மாnh ॥ 245.27।
2450281 விiµkhதத⁴rhமா ³th³ேத⁴ந ஸேமthய ஷrhஷப⁴ ।
2450282 விேயாக³த⁴rh ைசவ விiµkhதாthமா ப⁴வthயத² ॥ 245.28।
2450291 விேமா விேமாச ஸேமthேயஹ ததா² ப⁴ேவth ।
2450292 ஶுசிகrhமா ஶுசிைசவ ப⁴வthயத³th³தி⁴மாnh ॥ 245.29।
2450301 விமலாthமா ச ப⁴வதி ஸேமthய விமலாthமநா ।
2450302 ேகவலாthமா ததா²ைசவ ேகவேலந ஸேமthய ைவ ।
2450303shவதnhthரச shவதnhthேரண shவதnhthரthவமவாphயேத ॥ 245.30।
2450311 ஏதாவேத³தthகதி²தmh மயா ேத ।
2450312 தth²யmh மஹாராஜ யதா²rhத²தththவmh ।
2450313அமthஸரshthவmh phரதிkh³’ய ³th³th◌⁴யா ।
2450314ஸநாதநmh ph³ரம விஶுth³த⁴மாth³யmh ॥ 245.31।
2450321 தth³ேவத³நிShட²shய ஜநshய ராஜnh ।
2450322 phரேத³யேமதthபரமmh thவயா ப⁴ேவth ।
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2450323 விதி⁴thஸமாநாய நிேபா³த⁴காரகmh ।
2450324 phரேபா³த⁴ேஹேதா: phரணதshய ஶாஸநmh ॥ 245.32।
2450331 ந ேத³யேமதchச யதா²nh’தாthமேந ।
2450332 ஶடா²ய khபா³ய ந ம³th³த⁴ேய ।
2450333 ந பNh³தjhஞாநபேராபதாபிேந ।
2450334 ேத³யmh ததா² ஶிShயவிேபா³த⁴நாய ॥ 245.33।
2450341 ரth³தா⁴nhவிதாயாத²³nhவிதாய ।
2450342 பராபவாதா³th³விரதாய நிthயmh ।
2450343 விஶுth³த⁴ேயாகா³ய ³தா⁴ய ைசவ ।
2450344 kh’பாவேத ऽத²ேண தாய ॥ 245.34।
2450351 விவிkhதஶீலாய விதி⁴phயாய ।
2450352 விவாத³நாய ப³ஹுதாய ।
2450353 விநீதேவஶாய நைஹகாthமேந ।
2450354ஸைத³வ ³யmh thவித³ேமவ ேத³யmh ॥ 245.35।
2450361 ஏைதrh³ணrhநதேம ந ேத³யmh ।
2450362 ஏதthபரmh ph³ரம விஶுth³த⁴மாஹு: ।
2450363 ந ேரயேஸ ேயாயதி தாth³’ேஶ kh’தmh ।
2450364 த⁴rhமphரவkhதாரமபாthரதா³நாth ॥ 245.36।
2450371 ph’th²வீமாmh வா யதி³ ரthநrhmh ।
2450372 த³th³யாத³ேத³யmh thவித³மvhரதாய ।
2450373ேதnhth³யாய phரயதாய ேத³யmh ।
2450374 ேத³யmh பரmh தththவவிேத³ நேரnhth³ர ॥ 245.37।
2450381 கரால மா ேத ப⁴யமshதி கிசிth³ ।
2450382 ஏதchch²தmh ph³ரம பரmh thவயாth³ய ।
2450383 யதா²வ³khதmh பரமmh பவிthரmh ।
2450384 விேஶாகமthயnhதமநாதி³மth◌⁴யmh ॥ 245.38।
2450391அகா³த⁴ேமதத³ஜராமரmh ச ।
2450392 நிராமயmh வீதப⁴யmh ஶிவmh ச ।
2450393ஸய ேமாஹmh பரவாத³ஸmhjhஞmh ।
2450394 ஏதshய தththவாrhத²மmh விதி³thவா ॥ 245.39।
2450401அவாphதேமதth³தி⁴ ரா ஸநாதநாth³ ।
2450402 தி⁴ரNhயக³rhபா⁴th³தி⁴ தேதா நராதி⁴ப ।
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2450403 phரஸாth³ய யthேநந தiµkh³ரேதஜஸmh ।
2450404ஸநாதநmh ph³ரம யதா² thவையதth ॥ 245.40।
2450411 ph’Shடshthவயா சாsh யதா² நேரnhth³ர ।
2450412 ததா² மேயத³mh thவயி ேநாkhதமnhயth ।
2450413 யதா²வாphதmh ph³ரமே ேம நேரnhth³ர ।
2450414 மஹாjhஞாநmh ேமாவிதா³mh பராயணmh ॥ 245.41।
2450420 vhயாஸ உவாச
2450421 ஏத³khதmh பரmh ph³ரம யshமாnhநாவrhதேத ந: ।
2450422 பசவிmhஶmh iµநிேரShடா² வShேட²ந யதா² ரா ॥ 245.42।
2450431 நராvh’thதிமாphேநாதி பரமmh jhஞாநமvhயயmh ।
2450432 நாதி ³th◌⁴யதி தththேவந ³th◌⁴யமாேநா ऽஜராமரmh ॥ 245.43।
2450441 ஏதnhநி:ேரயஸகரmh jhஞாநmh ேபா: ◌⁴ பரமmh மயா ।
2450442 கதி²தmh தththவேதா விphரா: thவா ேத³வrhேதா th³விஜா: ॥ 245.44।
2450451ரNhயக³rhபா⁴th³’ வShேட²ந ஸமா’தmh ।
2450452 வShடா²th³’ஶாrh³ேலா நாரேதா³ ऽவாphதவாநித³mh ॥ 245.45।
2450461 நாரதா³th³விதி³தmh மயேமத³khதmh ஸநாதநmh ।
2450462 மா ஶுசth◌⁴வmh iµநிேரShடா:² thைவதthபரமmh பத³mh ॥ 245.46।
2450471 ேயந ராேர பி⁴nhேந ந ப⁴யmh தshய விth³யேத ।
2450472 விth³யேத  ப⁴யmh யshய ேயா ைநநmh ேவthதி தththவத: ॥ 245.47।
2450481அவிjhஞாநாchச டா⁴thமா ந: நபth³ரவாnh ।
2450482 phேரthய ஜாதிஸஹshராணி மரnhதாnhபாiνேத ॥ 245.48।
2450491 ேத³வேலாகmh ததா² திrhயŋhமாiνShயமபி சாiνேத ।
2450492 யதி³ வா iµchயேத வாபி தshமாத³jhஞாநஸாக³ராth ॥ 245.49।
2450501அjhஞாநஸாக³ேர ேகா⁴ேர யvhயkhதாகா³த⁴ உchயேத ।
2450502அஹnhயஹநி மjhஜnhதி யthர ⁴தாநி ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 245.50।
2450511 தshமாத³கா³தா⁴த³vhயkhதா³பthஸநாதநாth ।
2450512 தshமாth³யmh விரஜshகா விதமshகாச ேபா⁴ th³விஜா: ॥ 245.51।
2450521 ஏவmh மயா iµநிேரShடா:²ஸாராthஸாரதரmh பரmh ।
2450522 கதி²தmh பரமmh ேமாmh யmh jhஞாthவா ந நிவrhதேத ॥ 245.52।
2450531 ந நாshதிகாய தா³தvhயmh நாப⁴khதாய கதா³சந ।
2450532 ந ³Shடமதேய விphரா ந ரth³தா⁴விiµகா²ய ச ॥ 245.53।
2460010 ேலாமஹrhஷண உவாச
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2460011 ஏவmh ரா iµநீnhvhயாஸ: ராணmh லணயா கி³ரா ।
2460012 த³ஶாShடேதா³ஷரைதrhவாkhைய:ஸாரதைரrhth³விஜா: ॥ 246.1।
2460021 rhணமshதமல: ஶுth³ைத⁴rh நாநாஶாshthரஸiµchசைய: ।
2460022 ஜாதிஶுth³த⁴ஸமாkhதmh ஸா⁴ஶph³ேதா³பேஶாபி⁴தmh ॥ 246.2।
2460031 rhவபோkhதிth³தா⁴nhத-பநிShடா²ஸமnhவிதmh ।
2460032 ராவயிthவா யதா²nhயாயmh விரராம மஹாமதி: ॥ 246.3।
2460041 ேத ऽபி thவா iµநிேரShடா:² ராணmh ேவத³ஸmhதmh ।
2460042ஆth³யmh ph³ராமாபி⁴தா⁴நmh ச ஸrhவவாசா²ப²லphரத³mh ॥ 246.4।
2460051’Shடா ப³⁴:ஸுphதா விshதாச ந: ந: ।
2460052 phரஶஶmhஸுshததா³ vhயாஸmh kh’Shணth³ைவபாயநmh iµநிmh ॥ 246.5।
2460060iµநய ஊ:
2460061அேஹா thவயா iµநிேரShட² ராணmh திஸmhதmh ।
2460062ஸrhவாபி⁴phேரதப²லத³mh ஸrhவபாபஹரmh பரmh ॥ 246.6।
2460071 phேராkhதmh தmh ததா²shமாபி⁴rhவிசிthரபத³மரmh ।
2460072 ந ேத ऽshthயவிதி³தmh கிசிththஷு ேலாேகஷு ைவ phரேபா⁴ ॥ 246.7।
2460081ஸrhவjhஞshthவmh மஹாபா⁴க³ ேத³ேவShவிவ ph³’ஹshபதி: ।
2460082 நமshயாேமா மஹாphராjhஞmh ph³ரShட²mh thவாmh மஹாiµநிmh ॥ 246.8।
2460091 ேயந thவயா  ேவதா³rhதா² பா⁴ரேத phரகkh’தா: ।
2460092 க: ஶkhேநாதி ³nhவkhmh தவ ஸrhவாnhமஹாiµேந ॥ 246.9।
2460101அதீ⁴thய சேரா ேவதா³nhஸாŋhகா³nhvhயாகரநி ச ।
2460102 kh’தவாnhபா⁴ரதmh ஶாshthரmh தshைம jhஞாநாthமேந நம: ॥ 246.10।
2460111 நேமா ऽsh ேத vhயாஸ விஶால³th³ேத⁴ ।
2460112 ²lhலாரவிnhதா³யதபththரேநthர ।
2460113 ேயந thவயா பா⁴ரதைதலrhண: ।
2460114 phரjhவாேதா jhஞாநமய: phரதீ³ப: ॥ 246.11।
2460121அjhஞாநதிராnhதா⁴நாmh ph◌⁴ராதாநாmh th³’Shபி:◌⁴ ।
2460122 jhஞாநாஜநஶலாேகந thவயா ேசாnhதா th³’ஶ: ॥ 246.12।
2460131 ஏவiµkhthவா ஸமph◌⁴யrhchய vhயாஸmh ேத ைசவ தா: ।
2460132 ஜkh³iµrhயதா²க³தmh ஸrhேவ kh’தkh’thயா:shவமாரமmh ॥ 246.13।
2460141 ததா² மயா iµநிேரShடா² கதி²தmh  ஸநாதநmh ।
2460142 ராணmh ஸுமஹாNhயmh ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 246.14।
2460151 யதா² ப⁴வth³பி: ◌⁴ ph’Shேடா ऽஹmh ஸmhphரநmh th³விஜஸthதமா: ।
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2460152 vhயாஸphரஸாதா³thதthஸrhவmh மயா ஸmhபகீrhதிதmh ॥ 246.15।
2460161இத³mh kh³’ஹshைத:² ேராதvhயmh யதிபி⁴rhph³ரமசாபி:◌⁴ ।
2460162 த⁴நெஸௗkh²யphரத³mh nh’mh பவிthரmh பாபநாஶநmh ॥ 246.16।
2460171 ததா² ph³ரமபைரrhவிphைரrhph³ராமth³ைய:ஸுஸmhயைத: ।
2460172 ேராதvhயmh ஸுphரயthேநந ஸmhயேரேயாபி⁴காŋhபி:◌⁴ ॥ 246.17।
2460181 phராphேநாதி ph³ராமே விth³யாmh thேயா விஜயmh ரேண ।
2460182ைவயsh த⁴நமyhயmh ஶூth³ர:ஸுக²மவாphiνயாth ॥ 246.18।
2460191 யmh யmh காமமபி⁴th◌⁴யாயஶ ◌்’ேதி ஷ: ஶுசி: ।
2460192 தmh தmh காமமவாphேநாதி நேரா நாshthயthர ஸmhஶய: ॥ 246.19।
2460201 ராணmh ைவShணவmh thேவதthஸrhவகிlhபி³ஷநாஶநmh ।
2460202 விஶிShடmh ஸrhவஶாshthேரph◌⁴ய: ஷாrhேதா²பபாத³கmh ॥ 246.20।
2460211 ஏதth³ேவா யnhமயாkh²யாதmh ராணmh ேவத³ஸmhதmh ।
2460212 ேத ऽshnhஸrhவேதா³ேஷாthத:² பாபராஶி: phரணயதி ॥ 246.21।
2460221 phரயாேக³ Shகேர ைசவ ேthேர ததா²rh³ேத³ ।
2460222 உேபாShய யத³வாphேநாதி தத³shய ரவnhநர: ॥ 246.22।
2460231 யத³kh³நிேஹாthேர ஸுஹுேத வrhேஷ நாphேநாதி ைவ ப²லmh ।
2460232 மஹாNhயமயmh விphராshதத³shய ரவthஸkh’th ॥ 246.23।
2460241 யjhjhேயShட²ஶுkhலth³வாத³யாmh shநாthவா ைவ யiµநாஜேல ।
2460242 ம²ராயாmh ஹmh th³’ShThவா phராphேநாதி ஷ: ப²லmh ॥ 246.24।
2460251 ததா³phேநாதி ப²லmh ஸmhயkhஸமாதா⁴ேநந கீrhதநாth ।
2460252 ராேண ऽshய ேதா விphரா: ேகஶவாrhபிதமாநஸ: ॥ 246.25।
2460261 யthப²லmh khயமாேலாkhய ேஷா ऽத²லேப⁴nhநர: ।
2460262 தthப²லmh ஸமவாphேநாதி ய: பேட²chch²’iΝயாத³பி ॥ 246.26।
2460271இத³mh ய: ரth³த⁴யா நிthயmh ராணmh ேவத³ஸmhதmh ।
2460272 ய: பேட²chch²’iΝயாnhமrhthய:ஸ யாதி ⁴வநmh ஹேர: ॥ 246.27।
2460281 ராவேயth³ph³ராமே யsh ஸதா³ பrhவஸு ஸmhயத: ।
2460282 ஏகாத³யாmh th³வாத³யாmh ச விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 246.28।
2460291இத³mh யஶshயமாShயmh ஸுக²த³mh கீrhதிவrhத⁴நmh ।
2460292 ப³லShphரத³mh nh’mh த⁴nhயmh :³shவphநநாஶநmh ॥ 246.29।
2460301 thஸnhth◌⁴யmh ய: பேட²th³விth³வாரth³த⁴யா ஸுஸமாத: ।
2460302இத³mh வShட²மாkh²யாநmh ஸ ஸrhவphதmh லேப⁴th ॥ 246.30।
2460311 ேராகா³rhேதா iµchயேத ேராகா³th³ப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ।
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2460312 ப⁴யாth³விiµchயேத பீ⁴த ஆபதா³பnhந ஆபத:³ ॥ 246.31।
2460321 ஜாதிshமரthவmh விth³யாmh ச thராnhேமதா⁴mh பஶூnhth◌⁴’திmh ।
2460322 த⁴rhமmh சாrhத²mh ச காமmh ச ேமாmh  லப⁴ேத நர: ॥ 246.32।
2460331 யாnhயாnhகாமாநபி⁴phேரthய பேட²thphரயதமாநஸ: ।
2460332 தாmhshதாnhஸrhவாநவாphேநாதி ேஷா நாthர ஸmhஶய: ॥ 246.33।
2460341 யேசத³mh ஸததmh ஶ ◌்’ேதி மiνஜ:shவrhகா³பவrhக³phரத³mh ।
2460342 விShiΝmh ேலாக³mh phரணmhய வரத³mh ப⁴khthேயகசிthத: ஶுசி: ।
2460343 ⁴khthவா சாthர ஸுக²mh விiµkhதகஷ:shவrhேக³ ச தி³vhயmh ஸுக²mh ।
2460344 பசாth³யாதி ஹேர: பத³mh ஸுவிமலmh iµkhேதா ³ண: phராkh’ைத: ॥
246.34।
2460351 தshமாth³விphரவைர:shவத⁴rhமநிரைதrhiµkhthேயகமாrhேக³phஸுபி⁴sh ।
2460352 தth³வththயŋhக³ைவsh நியைத: ேரேயாrhதி²பி: ◌⁴ ஸrhவதா³ ।
2460353ைவையசாiνதி³நmh விஶுth³த⁴லைஜ: ஶூth³ைரshததா² தா⁴rhைக: ।
2460354 ேராதvhயmh thவித³iµthதமmh ப³ஹுப²லmh த⁴rhமாrhத²ேமாphரத³mh ॥
246.35।
2460361 த⁴rhேம மதிrhப⁴வ வ: ேஷாthதமாநாmh ।
2460362ஸ ேயக ஏவ பரேலாகக³தshய ப³nh:◌⁴ ।
2460363அrhதா:²shthயச நிணரபி ேஸvhயமாநா ।
2460364ைநவ phரபா⁴வiµபயாnhதி ந ச shதி²ரthவmh ॥ 246.36।
2460371 த⁴rhேமண ராjhயmh லப⁴ேத மiνShய: ।
2460372shவrhக³mh ச த⁴rhேமண நர: phரயாதி ।
2460373ஆச கீrhதிmh ச தபச த⁴rhமmh ।
2460374 த⁴rhேமண ேமாmh லப⁴ேத மiνShய: ॥ 246.37।
2460381 த⁴rhேமா ऽthர மாதாபிதெரௗ நரshய ।
2460382 த⁴rhம:ஸகா² சாthர பேர ச ேலாேக ।
2460383 thராதா ச த⁴rhமshthவிஹ ேமாத³ச ।
2460384 த⁴rhமாth³’ேத நாshதி  கிசிேத³வ ॥ 246.38।
2460391இத³mh ரஹshயmh ேரShட²mh ச ராணmh ேவத³ஸmhதmh ।
2460392 ந ேத³யmh ³Shடமதேய நாshதிகாய விேஶஷத: ॥ 246.39।
2460401இத³mh மேயாkhதmh phரவரmh ராணmh ।
2460402 பாபாபஹmh த⁴rhமவிவrhத⁴நmh ச ।
2460403 தmh ப⁴வth³பி: ◌⁴ பரமmh ரஹshயmh ।
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2460404ஆjhஞாபயth◌⁴வmh iµநேயா vhரஜா ॥ 246.40।
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