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Shata Shloki or Vedanta Kesari

ஶதேலாகீ அத²வா ேவதா³nhதேகஸ

॥:॥
॥ அத² ஶதேலாகீ॥

th³’Shடாnhேதா ைநவ th³’Shடshth⁴வநஜட²ேர ஸth³³ேராrhjhஞாநதா³:

shபrhஶேசthதthர கlhphய:ஸ நயதி யத³ேஹா shவrhணதாமமஸாரmh ।
ந shபrhஶthவmh ததா²பி தசரணேக³ஸth³³:shவீயஶிShேய
shவீயmh ஸாmhயmh வித⁴thேத ப⁴வதி நிபமshேதந வாऽெலௗகிேகாऽபி ॥ 1॥
(சாெலௗகிேகாऽபி)
யth³வchch²க²Nhட³vh’phரsh’தபமேலநாபி⁴ேதாऽnhேயऽபி vh’ா:
ஶவthெஸௗக³nhth◌⁴யபா⁴ேஜாऽphயதiνதiνph◌⁴’தாmh தாபiµnhலயnhதி ।
ஆசாrhயாlhலph³த⁴ேபா³தா⁴ அபி விதி⁴வஶத:ஸmhநிெதௗ⁴ ஸmhshதி²தாநாmh
thேரதா⁴ தாபmh ச பாபmh ஸகண’த³யா:shேவாkhதிபி: ◌⁴ ாலயnhதி ॥ 2॥
ஆthமாநாthமphரதீதி: phரத²மமபி⁴தா ஸthயth²யாthவேயாகா³-
th³th³ேவதா⁴ ph³ரமphரதீதிrhநிக³மநிக³தி³தா shவாiν⁴thேயாபபththயா ।
ஆth³யா ேத³ஹாiνப³nhதா⁴th³ப⁴வதி தத³பரா ஸா ச ஸrhவாthமகthவா-
தா³ெதௗ³ ph³ரமாஹமshthயiνப⁴வ உதி³ேத க²lhவித³mh ph³ரம பசாth ॥ 3॥
ஆthமா சிth³விthஸுகா²thமாiνப⁴வபசித:ஸrhவேத³ஹாதி³யnhதா
ஸthேயவmh ட⁴³th³தி⁴rhப⁴ஜதி நiν ஜேநாऽநிthயேத³ஹாthம³th³தி⁴mh ।
பா³ேயாऽshதி²shநாமjhஜாபலதி⁴ரவஸாசrhமேமேதா³க³nhத-
rhவிNhthரேலShமrhணmh shவபரவரேஹா ஸmhவிதி³thவாபி ⁴ய:॥ 4॥
ேத³ஹshththரthராiνசரஹயvh’ஷாshேதாஷேஹrhமேமthத²mh
ஸrhேவ shவாrhநயnhதி phரதி²தமலம மாmhஸமாmhஸேயஹ ।
ஏேத வnhதி ேயந vhயவ’திபடேவா ேயந ெஸௗபா⁴kh³யபா⁴ஜ-
shதmh phராதீ⁴ஶமnhதrhக³தமmh’தமiµmh ைநவ மாmhஸயnhதி ॥ 5॥
கசிthகீட: கத²சிthபமதிரபி⁴த: கNhடகாநாmh ரmh
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ஶதேலாகீ அத²வா ேவதா³nhதேகஸ

rhவmhshேதைநவ ஸாகmh vhயவ’திவித⁴ேய ேசShடேத யாவதா³: ।
தth³வjhேவாऽபி நாநாசதஸiµதி³ைத: கrhமபி: ◌⁴ sh²லேத³ஹmh
நிrhமாயாthைரவ திShட²nhநiνதி³நமiµநா ஸாகமph◌⁴ேயதி ⁴ெமௗ ॥ 6॥
shவீrhவnhvhயாkh◌⁴ரேவஷmh shவஜட²ரph◌⁴’தேய பீ⁴ஷயnhயச iµkh³தா⁴-
nhமthவா vhயாkh◌⁴ேராऽஹthத²mh ஸ நரபஶுiµகா²nhபா³த⁴ேத கிmh iν ஸththவாnh ।
மthவா shthேவஷதா⁴ shthrhயஹதி ேத கிmh நேடா ப⁴rhchசா²mh
தth³வchசா²ர ஆthமா ph’த²க³iνப⁴வேதா ேத³ஹேதா யthஸ ஸா ॥ 7॥ (ய:ஸ)

shவmh பா³லmh ேராத³மாநmh சிரதரஸமயmh ஶாnhதிமாேநமkh³ேர
th³ராmh கா²rhஜூரமாmhரmh ஸுகத³லமத²வா ேயாஜயthயmhபி³காshய ।
தth³வchேசேதாऽதிட⁴mh ப³ஹுஜநநப⁴வாnhெமௗTh◌⁴யஸmhshகாரேயாகா³-
th³ேபா³ேதா⁴பாையரேநைகரவஶiµபநிஷth³ேபா³த⁴யாமாஸ ஸmhயkh ॥ 8॥
யthphthயா phதிபாthரmh தiνவதிதஜாrhத²iµkh²யmh ஸ தshமா-
thphேரயாநாthமாத² ேஶாகாshபத³தரத³த: phேரய ஏதthகத²mh shயாth ।
பா⁴rhயாth³யmh விதாrhதீ² விதரதி ச வ:shவாthமந: ேரய இchச²mh-
shதshமாதா³thமாநேமவ phயமதி⁴கiµபாத விth³வாnhந சாnhயth ॥ 9॥
யshமாth³யாவthphயmh shயாதி³ஹ விஷயதshதாவத³shnhphயthவmh
யாவth³:³க²mh ச யshமாth³ப⁴வதி க² ததshதாவேத³வாphயthவmh ।
ைநகshnhஸrhவகாேலऽshthப⁴யமபி கதா³phயphேயாऽபி phய:shயா-
thphேரயாநphயphேயா வா ஸததமபி தத: phேரய ஆthமாkh²யவsh ॥ 10॥
ேரய: phேரயச ேலாேக th³விவித⁴மபி⁴தmh காmhயமாthயnhதிகmh ச
காmhயmh :³ைக²கபீ³ஜmh ணலவவிரஸmh தchசிகீrhஷnhதி மnhதா:³ ।
ph³ரைமவாthயnhதிகmh யnhநிரதிஶயஸுக²shயாshபத³mh ஸmhரயnhேத
தththவjhஞாshதchச காேடா²பநிஷத³பி⁴தmh ஷTh³விதா⁴யாmh ச வlhlhயாmh ॥ 11॥
ஆthமாmhேபா⁴ேத⁴shதரŋhேகா³ऽshmhயஹதி க³மேந பா⁴வயnhநாஸநshத:²
ஸmhவிthஸூthராiνவிth³ேதா⁴ மணிரஹதி வாshnhth³யாrhத²phரதீெதௗ ।
th³’Shேடாऽshmhயாthமாவேலாகாதி³தி ஶயநவிெதௗ⁴ மkh³ந ஆநnhத³nhதா⁴-
வnhதrhநிShேடா²iµiµு:ஸ க² தiνph◌⁴’தாmh ேயா நயthேயவமா:॥ 12॥
ைவராஜvhயShபmh ஜக³த³கி²லத³mh நாமபாthமகmh shயா-
த³nhத:shத²phராணiµkh²யாthphரசலதி ச நrhேவthதி ஸrhவாnhபதா³rhதா²nh ।
நாயmh கrhதா ந ேபா⁴khதா ஸவிth’வதி³தி ேயா jhஞாநவிjhஞாநrhண:

2 sanskritdocuments.org



ஶதேலாகீ அத²வா ேவதா³nhதேகஸ

ஸாாதி³thத²mh விஜாநnhvhயஹரதி பராthமாiνஸnhதா⁴நrhவmh ॥ 13॥
ைநrhேவth³யmh jhஞாநக³rhப⁴mh th³விவித⁴மபி⁴தmh தthர ைவராkh³யமாth³யmh
phராேயா :³கா²வேலாகாth³ப⁴வதி kh³’ஹஸு’ththரவிthைதஷேத:³ ।
அnhயjhjhஞாேநாபேத³ஶாth³ய³தி³தவிஷேய வாnhதவth³ேத⁴யதா shயா-
thphரvhரjhயாபி th³விதா⁴ shயாnhநியதமநshmh ேத³ஹேதா ேக³ஹதச ॥ 14॥
(மநேஸா ேக³ஹேதா)

ய: கசிthெஸௗkh²யேஹேதாshthஜக³தி யதேத ைநவ :³க²shய ேஹேதா-
rhேத³ேஹऽஹnhதா த³thதா²shவவிஷயமமதா ேசதி :³கா²shபேத³ th³ேவ ।
ஜாநnhேராகா³பி⁴கா⁴தாth³யiνப⁴வதி யேதா நிthயேத³ஹாthம³th³தி⁴-
rhபா⁴rhயாthராrhத²நாேஶ விபத³மத² பராேமதி நாராதிநாேஶ ॥ 15॥
திShட²nhேக³ேஹ kh³’ேஹேஶாऽphயதிதி²வ நிஜmh தா⁴ம க³nhmh சிகீrhஷு-
rhேத³ஹshத²mh :³க²ெஸௗkh²யmh ந ப⁴ஜதி ஸஹஸா நிrhமமthவாபி⁴மாந: ।
ஆயாthராயாshயதீத³mh ஜலத³படலவth³யாth’ யாshயthயவயmh
ேத³ஹாth³யmh ஸrhவேமவmh phரவிதி³தவிஶேயா யச திShட²thயயthந:॥ 16॥
ஶkhthயா நிrhேமாகத:shவாth³ப³ரவ ய: phரvhரஜnhshவீயேக³ஹா-
chசா²யாmh மாrhக³th³ேமாthதா²mh பதி²க இவ மநாkh ஸmhரேயth³ேத³ஹஸmhshதா²mh
।
ுthபrhயாphதmh தph◌⁴ய: பதிதப²லமயmh phராrhத²ேயth³ைப⁴மnhநmh
shவாthமாராமmh phரேவShmh ஸ க² ஸுக²மயmh phரvhரேஜth³ேத³ஹேதாऽபி ॥ 17॥
காேமா ³th³தா⁴ேத³தி phரத²மஹ மநshth³தி³ஶthயrhத²ஜாதmh
தth³kh³’தீnhth³யாshையshதத³நதி⁴க³மத: khேராத⁴ ஆவிrhப⁴ேவchச ।
phராphதாவrhத²shய ஸmhரணமதிதி³ேதா ேலாப⁴ ஏதththரயmh shயா-
thஸrhேவஷாmh பாதேஹshததி³ஹ மதிமதா thயாjhயமth◌⁴யாthமேயாகா³th ॥ 18॥
தா³நmh ph³ரமாrhபணmh யthkhயத இஹ nh’பி:◌⁴ shயாthமாkhேராத⁴ஸmhjhஞா
ரth³தா⁴shதிkhயmh ச ஸthயmh ஸதி³தி பரமத: ேஸஸmhjhஞmh சShகmh ।
தthshயாth³ப³nhதா⁴ய ஜnhேதாதி சர இமாnhதா³நrhைவசrhபி⁴-
shதீrhthவா ேரேயாऽmh’தmh ச ரயத இஹ நர:shவrhக³திmh jhேயாதிராphதிmh ॥ 19॥
அnhநmh ேத³வாதிதி²ph◌⁴ேயாऽrhபிதமmh’தத³mh சாnhயதா² ேமாக⁴மnhநmh
யசாthமாrhத²mh வித⁴thேத ததி³ஹ நிக³தி³தmh mh’thபmh  தshய ।
ேலாேகऽெஸௗ ேகவலாேகா⁴ ப⁴வதி தiνph◌⁴’தாmh ேகவலாதீ³ ச ய:shயா-
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ththயkhthவா phராkh³நிேஹாthரmh விதி⁴வத³iνதி³நmh ேயாऽiνேத ேஸாऽபி மrhthய: ॥
20॥
ேலாேக ேபா⁴ஜ:ஸ ஏவாrhபயதி kh³’ஹக³தாயாrhதி²ேநऽnhநmh kh’ஶாய
யshதshைம rhணமnhநmh ப⁴வதி மக²விெதௗ⁴ ஜாயேதऽஜாதஶth: ।
ஸkh²ேய நாnhநாrhதி²ேந ேயாऽrhபயதி ந ஸ ஸகா² ேஸவமாநாய நிthயmh
ஸmhஸkhதாயாnhநமshமாth³விiµக²இவ பராvh’thதிchேச²thகத³rhயாth ॥ 21॥
shவாjhஞாநjhஞாநேஹ ஜக³³த³யலெயௗ ஸrhவஸாதா⁴ரெணௗ shேதா
ேவShவாshவrhணக³rhப⁴mh தய இதி ஜ³rhஹூயேத shவphரேபா³ேத⁴ ।
விவmh ph³ரமNhயேபா³ேத⁴ ஜக³தி நத³mh ஹூயேத ph³ரம யth³வ-

ch²khெதௗ ெரௗphயmh ச ெரௗphேயऽதி⁴கரணமத²வா ஹூயேதऽnhேயாnhயேமாஹாth ॥
22॥
chச²thவாnhநாஸதா³th³க³க³நஸுமவth³ேப⁴த³கmh ேநா ஸதா³-

thகிmh thவாph◌⁴யாமnhயதா³th³vhயவ’திக³திஸnhநாஸ ேலாகshததா³நீmh ।
கிmh thவrhவாேக³வ ஶுkhெதௗ ரஜதவத³பேரா ேநா விராTh³ vhேயாமrhவ:

ஶrhமNhயாthமnhயைத²தthஹகஸலவthகிmh ப⁴ேவதா³வவ:॥ 23॥
ப³nhேதா⁴ ஜnhமாthயயாthமா யதி³ ந நர⁴thதrh ேமாோऽபி நா-

th³யth³வth³ராthrhதி³நmh வா ந ப⁴வதி தரெணௗ கிmh  th³’kh³ேதா³ஷ ஏஷ: ।
அphராணmh ஶுth³த⁴ேமகmh ஸமப⁴வத³த² தnhமாயயா கrhth’ஸmhjhஞmh
தshமாத³nhயchச நாthபvh’தமஜயா வ⁴தmh தேத³வ ॥ 24॥
phராகா³th³பா⁴வபmh தம இதி தமஸா ³ட⁴மshமாத³தrhkhயmh
ராnhதrhயth³வத³mhேபா⁴ ஜநிஹ ஜக³ேதா நாமபாthமகshய ।
காமாth³தா⁴:sh’ோரiνக³தஜக³த: கrhமபி: ◌⁴ ஸmhphரvh’thதா-
th³ேரேதாைபrhமேநாபி: ◌⁴ phரத²மமiνக³ைத:ஸnhதைத: காrhயமாண:॥ 25॥
சthவாேராऽshயா: கபrhதா³ வதிரத² ப⁴ேவnhதநா நிthயேமஷா
மாயா வா ேபஶலா shயாத³க⁴டநக⁴டநாபாடவmh யாதி யshமாth ।
shயாதா³ரmhேப⁴ kh◌⁴’தாshயா திப⁴வவநாnhேயவமாchசா²த³யnhதீ
தshயாேமெதௗ ஸுபrhவிவ பரெஷௗ திShட²ேதாऽrhத²phரதீthயா ॥ 26॥
ஏகshதthராshthயஸŋhக³shதத³iν தத³பேராऽjhஞாநnh⁴mh phரவிShேடா
விshmh’thயாthமshவபmh ஸ விவித⁴ஜக³தா³காரமாபா⁴ஸைமth ।
³th³th◌⁴யாnhதrhயாவைத³th³விsh’ஜதி தமஜா ேஸாऽபி தாேமவேமக-
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shதாவth³விphராshதேமகmh கத²மபி ப³ஹுதா⁴ கlhபயnhதி shவவாkh³பி: ◌⁴ ॥ 27॥
நாயாதி phரthயகா³thமா phரஜநநஸமேய ைநவ யாthயnhதகாேல
யthேஸாऽக²Nhேடா³ऽshதி லŋhக³mh மந இஹ விஶதி phரvhரஜthrhth◌⁴வமrhவாkh ।
தthகாrhயmh sh²லதாmh வா ந ப⁴ஜதி வஷ: கிnh ஸmhshகாரஜாேத
ேதேஜாமாthரா kh³’thவா vhரஜதி நஹாயாதி ைதshைத:ஸைஹவ ॥ 28॥
ஆthrhவmh ஸுப³nh⁴rhph◌⁴’ஶமவநிஸுேரா ய: ேராதா: ◌⁴ ஸநாேத-
rhph³ராmhயாthடாபி⁴சாராthஸ க² mh’திதshதnhமேநாऽகா³thkh’தாnhதmh ।
தth³ph◌⁴ராதா ெரௗதமnhthைர: நரநயதி³தி phராஹ ஸூkhேதந ேவத³-
shதshமாதா³thமாபி⁴khதmh vhரஜதி நiν மந: கrhசிnhநாnhதராthமா ॥ 29॥
ஏேகா நிShகmhப ஆthமா phரசலதி மநஸா தா⁴வமாேநந தshmh-
shதிShட²nhநkh³ேரऽத² பசாnhந  தமiνக³தmh ஜாநேத சுராth³யா: ।
யth³வthபாத²shதரŋhைக:³ phரசலதி பேதா தா⁴வமாைநshதத³nhத:
phராkhபசாத³shதி ேதஷாmh பவநஸiµதி³ைதshைத: phரஶாnhைதrhயதா²வth ॥ 30॥
ஏகாkhயாthஸ rhவmh mh’க³யதி விஷயாநாiνrhvhயாnhதராthமா
ஜாயா ேம shயாthphரஜா வா த⁴நiµபகரணmh கrhம rhவmhshதத³rhத²mh ।
khேலைஶ: phராவேஶைஷrhமஹத³பி மiνேத நாnhயத³shமாth³க³ய-
shthேவகாலாேப⁴ऽphயkh’thshேநா mh’த இவ விரமthேயகஹாnhயாkh’தாrhத:²॥ 31॥
நாthrhவmh ந பசாத³தiνதி³நகராchசா²த³ேகா வாவாேஹா
th³’ய: கிmh thவnhதராெஸௗ shத²க³யதி ஸ th³’ஶmh பயேதா நாrhகபி³mhப³mh ।
ேநா ேசேத³வmh விநாrhகmh ஜலத⁴ரபடலmh பா⁴ஸேத தrh கshமா-
thதth³வth³விவmh பித⁴thேத th³’ஶமத² ந பரmh பா⁴ஸகmh சாலகmh shவmh ॥ 32॥
⁴ஜாந:shவphநராjhயmh ஸஸகலவிப⁴ேவா ஜாக³ரmh phராphய ⁴ேயா
ராjhயph◌⁴ரShேடாऽஹthத²mh ந ப⁴ஜதி விஷமmh தnhmh’ஷா மnhயமாந: ।
shவphேந rhவnhநக³mhயாக³மநiµக²மக⁴mh ேதந ந phரthயவாயீ
தth³வjhஜாkh³ரth³த³ஶாயாmh vhயவ’திமகி²லாmh shவphநவth³விshமேரchேசth ॥
33॥
shவphநாவshதா²iν⁴தmh ஶுப⁴மத² விஷமmh தnhmh’ஷா ஜாக³ேர shயா-
jhஜாkh³ரthயாmh sh²லேத³ஹvhயவ’திவிஷயmh தnhmh’ஷா shவாபகாேல ।
இthத²mh th²யாthவth³தா⁴வநிஶiµப⁴யதா²ஸjhஜேத தthர ட:◌⁴
ஸthேய தth³பா⁴ஸேகऽshnhநிஹ  த இத³mh தnhந விth³ேமா வயmh  ॥ 34॥
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வnhதmh ஜாkh³ரதீஹ shவஜநமத² mh’தmh shவphநகாேல நிய
நிrhேவத³mh யாthயகshமாnhmh’தமmh’தமiµmh வீய ஹrhஷmh phரயாதி ।
shmh’thவாphேயதshய ஜnhேதாrhநித⁴நமஸுதிmh பா⁴ஷேத ேதந ஸாகmh
ஸthேயவmh பா⁴தி ⁴ேயாऽlhபகஸமயவஶாthஸthயதா வா mh’ஷாthவmh ॥ 35॥
shவாphநshthஸŋhக³ெஸௗkh²யாத³பி ph◌⁴’ஶமஸேதா யா ச ேரதchதி:shயா-
thஸா th³’யா தth³வேத³தthsh²ரதி ஜக³த³ஸthகாரணmh ஸthயகlhபmh ।
shவphேந ஸthய: மாnhshயாth³வதிஹ mh’ைஷவாநேயா:ஸmhதிச
phராத: ஶுkhேரண வshthேராபஹதிதி யத: கlhபநாலேமதth ॥ 36॥
பயnhthயாராமமshய phரதிதி³வஸம ஜnhதவ:shவாபகாேல
பயthேயநmh ந கசிthகரணக³ணmh’ேத மாயயா khட³மாநmh ।
ஜாkh³ரthயrhத²vhரஜாநாமத² ச தiνph◌⁴’தாmh பா⁴ஸகmh சாலகmh வா
ேநா ஜாநீேத ஸுஷுphெதௗ பரமஸுக²மயmh கசிதா³சrhயேமதth ॥ 37॥
shவphேந மnhthேராபேத³ஶ: ரவணபசித:ஸthய ஏஷ phரேபா³ேத⁴
shவாphநாேத³வ phரஸாதா³த³பி⁴லதப²லmh ஸthயதாmh phராதேரதி ।
ஸthயphராphதிshthவஸthயாத³பி ப⁴வதி ததா² கிmh ச தthshவphரகாஶmh
ேயேநத³mh பா⁴தி ஸrhவmh சரமசரமேதா²chசாவசmh th³’யஜாதmh ॥ 38॥
மth◌⁴யphராணmh ஸுஷுphெதௗ shவஜநிமiνவிஶnhthயkh³நிஸூrhயாத³ேயாऽ
வாகா³th³யா: phராணவாmh ததி³ஹ நிக³தி³தா kh³லாநிேரஷாmh ந வாேயா: ।
ேதph◌⁴ேயா th³’யாவபா⁴ேஸா ph◌⁴ரம இதி விதி³த: ஶுkhதிகாெரௗphயகlhப:
phராயாமvhரதmh தchch²திஶிர மதmh shவாthமலph³ெதௗ⁴ ந சாnhயth ॥ 39॥
ேநாऽகshமாதா³rhth³ரேமத: ◌⁴ shph’ஶதி ச த³ஹந: கிmh  ஶுShகmh நிதா³கா⁴-
தா³rhth³ரmh ேசேதாऽiνப³nhைத: ◌⁴ kh’தஸுkh’தமபி shேவாkhதகrhமphரஜாrhைத:² ।
தth³வjhjhஞாநாkh³நிேரதthshph’ஶதி ந ஸஹஸா கிmh  ைவராkh³யஶுShகmh
தshமாch²th³ேதா⁴ விராக:³ phரத²மமபி⁴தshேதந விjhஞாநth³தி: ◌⁴ ॥ 40॥
யthகிசிnhநாமபாthமகத³மஸேத³ேவாதி³தmh பா⁴தி ⁴ெமௗ
ேயநாேநகphரகாைரrhvhயவஹரதி ஜக³th³ேயந ேதேநவேரண ।
தth³வthphரchசா²த³நீயmh நிph◌⁴’தரஶநயா யth³வேத³ஷ th³விவ-

shேதந thயkhேதந ேபா⁴jhயmh ஸுக²மநதிஶயmh மா kh³’ேதா⁴ऽnhயth³த⁴நாth³யmh ॥ 41॥
வnhiµkhதிrhiµiµோ: phரத²மமத² தேதா iµkhதிராthயnhதிகீ ச
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ேதऽph◌⁴யாஸjhஞாநேயாகா³th³³சரணkh’பாபாŋhக³ஸŋhேக³ந லph³தா⁴th ।
அph◌⁴யாேஸாऽபி th³விதா⁴ shயாத³தி⁴கரணவஶாth³ைத³ேகா மாநஸச
ஶாரshthவாஸநாth³ேயா பரதிரபேரா jhஞாநேயாக:³ ேராkhத:॥ 42॥
ஸrhவாiνnhlhய காமாnh’தி³ kh’தநிலயாnhphதஶŋhநிேவாchைச-
rhதீ³rhயth³ேத³ஹாபி⁴மாநshthயஜதி சபலதாமாthமத³thதாவதா⁴ந: ।
யாthrhth◌⁴வshதா²நiµchைச: kh’தஸுkh’தப⁴ேரா நா³காபி⁴rhவிசிthரmh
நீலேவதாபி: ◌⁴ shரவத³mh’தப⁴ரmh kh³’யமாthமெஸௗkh²ய:॥ 43॥
phராபயth³விவமாthேமthயயஹ ஷ: ேஶாகேமாஹாth³யதீத:
ஶுkhரmh ph³ரமாth◌⁴யக³chச²thஸ க² ஸகலவிthஸrhவth³th◌⁴யாshபத³mh  ।
விshmh’thய sh²லஸூமphரph◌⁴’திவரெஸௗ ஸrhவஸŋhகlhபஶூnhேயா
வnhiµkhதshயmh பத³மதி⁴க³தவாnhNhயபாைபrhவிந:॥ 44॥
ய:ஸththவாகாரvh’thெதௗ phரதிப²லதி வா ேத³ஹமாthராvh’ேதாऽபி
தth³த⁴rhைமrhபா³lhயவாrhth³th◌⁴யாதி³பி⁴ரiνபஹத: phராண ஆவிrhப³⁴வ ।
ேரயாnhஸாth◌⁴யshதேமதmh ஸுநிணமதய:ஸthயஸŋhகlhபபா⁴ேஜா
யph◌⁴யாஸாth³ேத³வயnhத: பணதமநஸா ஸாகrhth◌⁴வmh நயnhதி ॥ 45॥
phராேயாऽகாேமாऽshதகாேமா நிரதிஶயஸுகா²யாthமகாமshததா³ெஸௗ
தthphராphதாவாphதகாம:shதி²தசரமத³ஶshதshய ேத³ஹாவஸாேந ।
phரா ைநேவாthkhரமnhதி khரமவிரதிதா:shவshவேஹெதௗ ததா³நீmh
khவாயmh ேவா விேநா லவணவ ஜேலऽக²Nhட³ஆthைமவ பசாth ॥ 46॥
பிNh³⁴தmh யத³nhதrhஜலநிதி⁴ஸலmh யாதி தthைஸnhத⁴வாkh²யmh
⁴ய: phரphதமshnhவிலயiµபக³தmh நாமேப ஜஹாதி ।
phராjhஞshதth³வthபராthமnhயத² ப⁴ஜதி லயmh தshய ேசேதா மாmhெஶௗ
வாக³kh³ெநௗ சுரrhேக பய நரsh’kh³ேரத தி³ு கrhெணௗ ॥ 47॥
ராnhதrhயth³வதா³jhயmh ம⁴மவிதி³தmh தthph’த²kh³⁴தமshமா-
th³⁴ேதஷு ph³ரம தth³வth³vhயவ’திவிதி³தmh ராnhதவிராnhதிபீ³ஜmh ।
யmh லph³th◌⁴வா லாப⁴மnhயmh th’ணவ மiνேத யthர ேநாேத³தி பீ⁴தி:
ஸாnhth³ராநnhத³mh யத³nhத:sh²ரதி தத³mh’தmh விth³th◌⁴யேதா யnhயதா³rhதmh॥ 48॥
ஓத: phேராதச தnhShவிஹ விததபடசிthரவrhேணஷு சிthர-
shதshjhஞாshயமாேந நiν ப⁴வதி பட:ஸூthரமாthராவேஶஷ: ।
தth³வth³விவmh விசிthரmh நக³நக³ரநரkh³ராமபவாதி³பmh
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phேராதmh ைவராஜேப ஸ வியதி தத³பி ph³ரமணி phேராதேமாதmh ॥ 49॥
பmh பmh phரதீத³mh phரதிப²லநவஶாthphராதிphயmh phரேபேத³
ேயேகா th³ரShடா th³விதீேயா ப⁴வதி ச ஸேல ஸrhவேதாऽநnhதப: ।
இnhth³ேரா மாயாபி⁴ராshேத திதி வத³தி vhயாபகmh ph³ரம தshமா-
jhவthவmh யாthயகshமாத³திவிமலதேர பி³mhபி³தmh ³th³th◌⁴பாெதௗ⁴ ॥ 50॥
தjhjhஞா: பயnhதி ³th³th◌⁴யா பரமப³லவேதா மாயயாkhதmh பதŋhக³mh
³th³தா⁴வnhத:ஸiµth³ேர phரதிப²தமchயாshபத³mh ேவத⁴ஸshதmh ।
யாth³’kh³யாவாiνபாதி:◌⁴ phரதிப²லதி ததா² ph³ரம தshnhயதா²shயmh
phராphதாத³rhஶாiνபmh phரதிப²லதி யதா²வshதி²தmh ஸthஸைத³வ ॥ 51॥
ஏேகா பா⁴iνshதத³shத:² phரதிப²லநவஶாth³யshthவேநேகாத³காnhத-
rhநாநாthவmh யாthபாதி⁴shதி²திக³திஸமதாmh சாபி தth³வthபராthமா ।
⁴ேதஷூchசாவேசஷு phரதிப²த இவாபா⁴தி தாவthshவபா⁴வா-
வchசி²nhேநா ய: பரmh  sh²டமiνபஹேதா பா⁴தி தாவthshவபா⁴ைவ:॥ 52॥
யth³வthபீஷரெமௗ தி³நகரகிரணrhபி³mhபி³ைதேரதி ஸாnhth³ரmh
நாஶmh ைநஶmh தshரmh kh³’ஹக³தமத²வா rhசி²ைத: காmhshயபாthேர ।
தth³வth³³th³ெதௗ⁴ பராthமth³திபி⁴ரiνபத³mh பி³mhபி³தாபி: ◌⁴ ஸமnhதா-
th³பா⁴ஸnhேத nhth³யாshயphரsh’திபி⁴ரநிஶmh பiµkh²யா: பதா³rhதா:²॥ 53॥
rhthமாநாthமேப⁴தா³ththவித⁴ஹ பரmh ³th³th◌⁴யவchசி²nhநமnhய-
thதthைரவாபா⁴ஸமாthரmh க³க³நவ ஜேல thphரகாரmh விபா⁴தி ।
அmhேபா⁴வchசி²nhநமshnhphரதிப²தமத: பாத²ேஸாnhதrhப³ச
rhவchசி²nhநேயாேக³ vhரஜதி லயமவிth³யா shவகாrhைய:ஸைஹவ ॥ 54॥
th³’யnhேத தா³நாrhேயா க³பத³க³ணிதா:shதmhப⁴ஸூthரphரkhதா:
ஸŋhகீ³தmh த³rhஶயnhthேயா vhயவ’திமபராmh ேலாகth³தா⁴mh ச ஸrhவாmh ।
ஸrhவthராiνphரவிShடாத³பி⁴நவவிப⁴வாth³யாவத³rhதா²iνப³nhதா⁴-
thதth³வthஸூthராthமஸmhjhஞாth³vhயவஹரதி ஜக³th³⁴rh⁴வ:shவrhமஹாnhதmh॥ 55॥
தthஸthயmh யththகாேலShவiνபஹதமத:³ phராணதி³kh³vhேயாமiµkh²யmh
யshnhவிராnhதமாshேத ததி³ஹ நிக³தி³தmh ph³ரம ஸthயshய ஸthயmh ।
நாshthயnhயthகிச யth³வthபரமதி⁴கமேதா நாம ஸthயshய ஸthயmh
ஸchச thயchேசதி rhதாth³பதமவரmh ஸthயமshயாபி ஸthயmh ॥ 56॥
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யthகிசிth³பா⁴thயஸthயmh vhயவ’திவிஷேய ெரௗphயஸrhபாmh³iµkh²யmh
தth³ைவ ஸthயாரேயேணthயயஹ நியம:ஸாவதி⁴rhேலாகth³த:◌⁴ ।
தth³ைவ ஸthயshய ஸthேய ஜக³த³கி²லத³mh ph³ரமணி phராவிரா-

nhth²யா⁴தmh phரதீதmh ப⁴வதி க² யதshதchச ஸthயmh வத³nhதி ॥ 57॥
யthராகாஶாவகாஶ: கலயதி ச கலாமாthரதாmh யthர காேலா
யthைரவாஶாவஸாநmh ph³’ஹதி³ஹ விராTh rhவமrhவாகி³வாshேத ।
ஸூthரmh யthராவிராnhமஹத³பி மஹதshதth³தி⁴ rhchச rhணmh
ஸmhrhத³rhணவாேத³ரபி ப⁴வதி யதா² rhணேமகாrhணவாmhப:◌⁴ ॥ 58॥
அnhத:ஸrhெவௗஷதீ⁴நாmh ph’த²க³தரைஸrhக³nhத⁴வீrhையrhவிபாைக-
ேரகmh பாேதா²த³பாத:² பணமதி யதா² தth³வேத³வாnhதராthமா ।
நாநா⁴தshவபா⁴ைவrhவஹதி வஸுமதீ ேயந விவmh பேயாேதா³
வrhஷthchைசrhஹுதாஶ: பசதி த³ஹதி வா ேயந ஸrhவாnhதேராऽெஸௗ ॥ 59॥
⁴ேதShவாthமாநமாthமnhயiνக³தமகி²லmh ⁴தஜாதmh phரபேய-
thphராய: பாத²shதரŋhகா³nhவயவத³த² சிரmh ஸrhவமாthைமவ பேயth ।
ஏகmh ph³ரமாth³விதீயmh திஶிர மதmh ேநஹ நாநாshதி கிmh சி-
nhmh’thேயாராphேநாதி mh’thmh ஸ இஹ ஜக³தி³த³mh யsh நாேநவ பேயth ॥ 60॥
phராkhபசாத³shதி mhபா⁴th³க³க³நத³தி phரthயேய ஸthயபீத³mh
mhேபா⁴thபthதாேத³தி phரலயiµபக³ேத நயதீthயnhயேத³ஶmh ।
நீேத mhேப⁴ந ஸாகmh vhரஜதி ப⁴ஜதி வா தthphரமாiνகாரா-
விthத²mh th²யாphரதீதி:sh²ரதி தiνph◌⁴’தாmh விவதshதth³வதா³thமா ॥ 61॥
யாவாnhபிNhேடா³³ட³shய sh²ரதி ம⁴ைமவாshதி ஸrhேவாऽபி தாவா-
nhயாவாnhகrhரபிNhட:³ பணமதி ஸதா³ேமாத³ ஏவாthர தாவாnh ।
விவmh யாவth³விபா⁴தி th³மநக³நக³ராராமைசthயாபி⁴ராமmh
தாவchைசதnhயேமகmh phரவிகஸதி யேதாऽnhேத ததா³thமாவேஶஷmh ॥ 62॥
வாth³யாnhநாதா³iν⁴திrhயத³பி தத³பி ஸா நமாகா⁴தக³mhயா
வாth³யாகா⁴தth◌⁴வநீநாmh ந ph’த²க³iνப⁴வ: கிmh  தthஸாஹசrhயாth ।
மாேயாபாதா³நேமதthஸஹசதவ ph³ரமபா⁴தி தth³வ-

thதshnhphரthயkhphரதீேத ந கிமபி விஷயீபா⁴வமாphேநாதி யshமாth ॥ 63॥
th³’Shட:ஸாாதி³தா³நீஹ க² ஜக³தாவர:ஸmhவிதா³thமா
விjhஞாத:shதா²iΝேரேகா க³க³நவத³பி⁴த:ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ।
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th³’Shடmh ph³ரமாதிkhதmh ஸகலத³மஸth³பமாபா⁴ஸமாthரmh
ஶுth³த⁴mh ph³ரமாஹமshthயவிரதம⁴நாthைரவ திShேட²த³நீஹ:॥ 64॥
இnhth³ேரnhth³ராNhேயா: phரகாமmh ஸுரதஸுக²ஜுேஷா:shயாth³ரதாnhத:ஸுஷுphதி-
shதshயாமாநnhத³ஸாnhth³ரmh பத³மதிக³ஹநmh யthஸ ஆநnhத³ேகாஶ: ।
தshnhேநா ேவத³ கிசிnhநிரதிஶயஸுகா²ph◌⁴யnhதேர யமாேநா
:³கீ²shயாth³ேபா³தி⁴த:ஸnhநிதி ஶலமதிrhேபா³த⁴ேயnhைநவ ஸுphதmh ॥ 65॥
ஸrhேவ நnhத³nhதி வா அதி⁴க³தயஶஸா kh³’ணதா சுராதீ³-
நnhத:ஸrhேவாபகrhthரா ப³ரபி ச ஸுஷுphெதௗ யதா² lhயஸmhshதா:² ।
ஏேதஷாmh கிlhபி³ஷshph’kh³ஜட²ரph◌⁴’திkh’ேத ேயா ப³rhvh’thதிராshேத
thவkhசு:ேராthரநாஸாரஸநவஶேதா யாதி ேஶாகmh ச ேமாஹmh ॥ 66॥
ஜாkh³ரthயாமnhதராthமா விஷயஸுக²kh’ேதऽேநகயthநாnhவிதா⁴shய-
ராmhயthஸrhேவnhth³ெயௗேகா⁴ऽதி⁴க³தமபி ஸுக²mh விshமரnhயாதி நிth³ராmh ।
விராமாய shவேப thவதிதரஸுலப⁴mh ேதந சாதீnhth³யmh 
ஸுக²mhஸrhேவாthதமmhshயாth பணதிவிரஸாதி³nhth³ேயாthதா²thஸுகா²chச॥ 67॥
(ெஸௗkh²யmh)

பாவph◌⁴யshய ப ஜநயதி மதmh ேதந யாthchசேத³ஶmh
லph³th◌⁴வா வாmh மஹாnhதmh ரமமபநயதி shவீயபௌ phரஸாrhய ।
:³ஸŋhகlhைபrhவிகlhைபrhவிஷயமiν கத³rhதீ²kh’தmh சிthதேமத-
thகி²nhநmh விராமேஹேதா:shவபிதி சிரமேஹா ஹshதபாதா³nhphரஸாrhய ॥ 68॥
ஆShயாthமாநமாthமா ந கிமபி ஸஹைஸவாnhதரmh ேவத³ பா³யmh
யth³வthகா விேத³ஶாthஸத³நiµபக³ேதா கா³ட⁴மாShய காnhதாmh ।
யாthயshதmh தthர ேலாகvhயவ’திரகி²லா Nhயபாபாiνப³nhத: ◌⁴
ேஶாேகா ேமாேஹா ப⁴யmh வா ஸமவிஷமத³mh ந shமரthேயவ கிசிth ॥ 69॥
அlhபாநlhபphரபசphரலய உபரதிேசnhth³யாmh ஸுகா²phதி-
rhவnhiµkhெதௗ ஸுஷுphெதௗ thதயமபி ஸமmh கிmh  தthராshதி ேப⁴த:³ ।
phராkhஸmhshகாராthphரஸுphத: நரபி ச பராvh’thதிேமதி phர³th³ேதா⁴
நயthஸmhshகாரஜாேதா ந ஸ கில நராவrhதேத யச iµkhத:॥ 70॥
ஆநnhதா³nhயச ஸrhவாநiνப⁴வதி nh’ப:ஸrhவஸmhபthஸmh’th³த⁴
shதshயாநnhத:³ஸ ஏக:ஸ க² ஶத³ண:ஸnhphரதி³Shட: பிth’mh ।
ஆேத³வph³ரமேலாகmh ஶதஶத³ணிதாshேத யத³nhதrhக³தா:sh-
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rhph³ரமாநnhத:³ஸ ஏேகாऽshthயத² விஷயஸுகா²nhயshய மாthரா ப⁴வnhதி ॥ 71॥
யthராநnhதா³ச ேமாதா:³ phரiµத³இதி iµத³சாஸேத ஸrhவ ஏேத
யthராphதா:ஸrhவகாமா:shரகி²லவிரமாthேகவபா⁴வ ஆshேத ।
மாmh தthராநnhத³ஸாnhth³ேர kh’தி⁴ சிரமmh’தmh ேஸாமபீஷrhmh
தா⁴ராnhth³ராய ேத³thயபி நிக³மகி³ேரா ph◌⁴கா³nhதrhக³தாய ॥ 72॥
ஆthமாऽகmhப:ஸுகா²thமா sh²ரதி தத³பரா thவnhயைத²வ sh²ரnhதீ
shைத²rhயmh வா சசலthவmh மந பணதிmh யாதி தthரthயமshnh ।
சாசlhயmh :³க²ேஹrhமநஸ இத³மேஹா யாவதி³Shடாrhத²லph³தி⁴-
shதshயாmh யாவthshதி²ரthவmh மந விஷயஜmh shயாthஸுக²mh தாவேத³வ ॥ 73॥
யth³வthெஸௗkh²யmh ரதாnhேத நிஷஹ மநshேயகதாேந ரேஸ shயா-
thshைத²rhயmh யாவthஸுஷுphெதௗ ஸுக²மநதிஶயmh தாவேத³வாத²iµkhெதௗ ।
நிthயாநnhத:³ phரஶாnhேத ’தி³ ததி³ஹ ஸுக²shைத²rhயேயா:ஸாஹசrhயmh
நிthயாநnhத³shய மாthரா விஷயஸுக²த³mh jhயேத ேதந வkhmh ॥ 74॥
ராnhதmh shவாnhதmh ஸ பா³யvhயவ’திபி⁴த³mh தா:ஸமாkh’Shய ஸrhவா-
shதthதthஸmhshகாரkhதmh பரமதி பராvh’thதchச²nhநிதா³நmh ।
shவாphநாnhஸmhshகாரஜாதphரஜநிதவிஷயாnhshவாphநேத³ேஹऽiν⁴தா-
nhphேராjhjh²யாnhத: phரthயகா³thமphரவணத³மகா³th³⁴ விராமமshnh ॥ 75॥
shவphேந ேபா⁴க:³ஸுகா²ேத³rhப⁴வதி நiν த:ஸாத⁴ேந rhச²மாேந
shவாphநmh ேத³ஹாnhதரmh தth³vhயவ’திஶலmh நvhயiµthபth³யேத ேசth ।
தthஸாமkh³rhயா அபா⁴வாthத இத³iµதி³தmh தth³தி⁴ ஸாŋhகlhபிகmh ேச-
thதthகிmh shவாphேந ரதாnhேத வ நிபதிேத th³’யேத ஶுkhரேமா:॥ 76॥
பீ⁴thயா ேராதி³thயேநந phரவத³தி ஹஸதி லாக⁴ேத நமshமா-
thshவphேநऽphயŋhேக³ऽiνப³nhத⁴mh thயஜதி ந ஸஹஸா rhசி²ேதऽphயnhதராthமா ।
rhவmh ேய ேயऽiν⁴தாshதiνவதிஹயvhயாkh◌⁴ரேத³ஶாத³ேயாऽrhதா²-
shதthஸmhshகாரshவபாnhsh’ஜதி நரthய ஸmhshகாரேத³ஹmh ॥ 77॥
ஸnhெதௗ⁴ ஜாkh³ரthஸுஷுphthேயாரiνப⁴வவிதி³தா shவாphnhயவshதா² th³விதீயா
தthராthமjhேயாதிராshேத ஷ இஹ ஸமாkh’Shய ஸrhேவnhth³யாணி ।
ஸmhேவய sh²லேத³ஹmh ஸiµசிதஶயேந shவீயபா⁴ஸாnhதராthமா
பயnhஸmhshகாரபாநபி⁴மதவிஷயாnhயாதி thராபி தth³வth ॥ 78॥
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ரnhphராண:லாயmh நிஜஶயநக³தmh வாஸமாthராவேஶைஷ-

rhமா ⁴thதthphேரதகlhபாkh’திகதி ந:ஸாரேமயாதி³ப⁴யmh ।
shவphேந shவீயphரபா⁴வாthsh’ஜதி ஹயரதா²nhநிmhநகா:³ பlhவலாநி
khடா³shதா²நாnhயேநகாnhயபி ஸு’த³ப³லாthரthராiνகாராnh ॥ 79॥
மாதŋhக³vhயாkh◌⁴ரத³shth³விஷ³ரக³கபீnhthரசிthphேரயபி: ◌⁴
khட³nhநாshேத ஹஸnhவா விஹரதி ஹசிnhmh’Shடமநாதி சாnhநmh ।
mhேலchச²thவmh phராphதவாநshmhயஹதி ஹசிchச²ŋhகித:shவீயேலாகா-
தா³shேத vhயாkh◌⁴ராதி³பீ⁴thயா phரசலதி ஹசிth³ேராதி³தி kh³ரshயமாந:॥ 80॥
ேயா ேயா th³’kh³ேகா³சேராऽrhேதா² ப⁴வதி ஸ ஸ ததா³ தth³க³தாthமshவபா-
விjhஞாேநாthபth³யமாந:sh²ரதி நiν யதா² ஶுkhதிகாऽjhயாநேஹ: ।
ெரௗphயாபா⁴ேஸா mh’ைஷவ sh²ரதி ச கிரணjhஞாநேதாऽmhேபா⁴ ⁴ஜŋhேகா³
ரjhjhவjhஞாநாnhநிேமஷmh ஸுக²ப⁴யkh’த³ேதா th³’Shsh’Shடmh கிேலத³mh ॥
81॥
மாயாth◌⁴யாஸாரேயண phரவிததமகி²லmh யnhமயா ேதந மthshதா²-
nhேயதாnhேயேதஷு நாஹmh யத³பி  ரஜதmh பா⁴தி ஶுkhெதௗ ந ெரௗphேய ।
ஶுkhthயmhஶshேதந ⁴தாnhயபி மயி ந வஸnhதீதி விShவkh³விேநதா
phராஹாshமாth³th³’யஜாதmh ஸகலமபி mh’ைஷேவnhth³ரஜாேலாபேமயmh ॥ 82॥
ேஹ: கrhைமவ ேலாேக ஸுக²ததி³தரேயாேரவமjhேஞாऽவிதி³thவா
thரmh வா ஶththத²mh vhயவஹரதி mh’ஷா யாjhஞவlhkhயாrhதபா⁴ெகௗ³ ।
யthகrhைமேவாச: phராkh³ஜநகnh’பkh³’ேஹ சkhரshதthphரஶmhஸாmh
வmhேஶாthதmhேஸா ய³நாதி வத³தி ந ேகாऽphயthர திShட²thயகrhமா ॥ 83॥
vh’chேச²ேத³டா²ர: phரப⁴வதி யத³பி phராணிேநாth³யshததா²பி
phராேயாऽnhநmh th’phதிேஹshதத³பி நிக³தி³தmh காரணmh ேபா⁴khth’யthந: ।
phராசீநmh கrhம தth³வth³விஷமஸமப²லphராphதிேஹshததா²பி
shவாதnhthrhயmh நவேரऽshnhந க² க⁴டேத phேரரேகாऽshயாnhதராthமா ॥ 84॥
shmh’thயா ேலாேகஷு வrhரமவிதமேதா³ நிthயகாmhயாதி³ கrhம
ஸrhவmh ph³ரமாrhபணmh shயாதி³தி நிக³மகி³ர:ஸŋhகி³ரnhேதऽதிரmhயmh ।
யnhநாஸாேநthரவாகரசரணஶிர:ேராthரஸnhதrhபேணந
Shேயத³ŋhகீ³வ ஸாாthதவ ஸகேலா லஸnhதrhபேணந ॥ 85॥
ய: phைரthயாthமாநபி⁴jhஞ: திவித³பி ததா²கrhமkh’thகrhமேऽshய
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நாஶ:shயாத³lhபேபா⁴கா³thநரவதரேண :³க²ேபா⁴ேகா³ மயாnh ।
ஆthமாபி⁴jhஞshய phேஸாரபி ப⁴வதி மஹாஶாவத:th³தி⁴ேபா⁴ேகா³
யாthமா தshமா³பாshய:க² தத³தி⁴க³ேம ஸrhவெஸௗkh²யாnhயphேஸா:॥ 86॥
ஸூrhயாth³ையரrhத²பா⁴நmh ந  ப⁴வதி ந: ேகவலrhநாthர சிthரmh
ஸூrhயாthஸூrhயphரதீதிrhந ப⁴வதி ஸஹஸா நாபி சnhth³ரshய சnhth³ராth ।
அkh³ேநரkh³ேநச கிmh  sh²ரதி ரவிiµக²mh சுஷசிthphரkhதா-
தா³thமjhேயாதிshதேதாऽயmh ஷ இஹ மேஹா ேத³வதாநாmh ச சிthரmh ॥ 87॥
phராேணநாmhபா⁴mh ⁴ய: பிப³தி நரஸாவnhநமநாதி தthர
தthபாகmh ஜாட²ேராऽkh³நிshத³பதப³ேலா th³ராkhச²ைநrhவா கேராதி ।
vhயாந:ஸrhவாŋhக³நா³Shவத² நயதி ரஸmh phராணஸnhதrhபrhத²mh
நி:ஸாரmh திக³nhத⁴mh thயஜதி ப³ரயmh ேத³ஹேதாऽபாநஸmhjhஞ:॥ 88॥
vhயாபாரmh ேத³ஹஸmhshத:² phரதிவரகி²லmh பசvh’ththயாthமேகாऽெஸௗ
phராண:ஸrhேவnhth³யாமதி⁴பதிரநிஶmh ஸthதயா நிrhவிவாத³mh ।
யshேயthத²mh சிth³க⁴நshய sh²டஹ ேத ேஸாऽsh ஸrhவshய ஸா
phராணshய phராண ஏேஷாऽphயகி²லதiνph◌⁴’தாmh சுஷசுேரஷ:॥ 89॥
யmh பா⁴nhதmh சிth³க⁴ைநகmh திஜலபவநாதி³thயசnhth³ராத³ேயா ேய
பா⁴ஸா தshையவ சாiν phரவிரலக³தேயா பா⁴nhதி தshnhவஸnhதி ।
விth³thேஜாऽkh³நிஸŋhேகா⁴ऽph³க³ணவிததிrhபா⁴ஸேயthகிmh பேரஶmh
jhேயாதி: ஶாnhதmh யநnhதmh கவிமஜமமரmh ஶாவதmh ஜnhமஶூnhயmh ॥ 90॥
தth³ph³ரைமவாஹமshthயiνப⁴வ உதி³ேதா யshய கshயாபி ேசth³ைவ
mhஸ:ஸth³³மதகrhணபீஷth³’ShThயா ।
வnhiµkhத:ஸ ஏவ ph◌⁴ரமவி⁴ரமநா நிrhக³ேதऽநாth³பாெதௗ⁴
நிthயாநnhைத³கதா⁴ம phரவிஶதி பரமmh நShடஸnhேத³ஹvh’thதி:॥ 91॥
ேநா ேத³ேஹா ேநnhth³யாணி ரமதிசபலmh ேநா மேநா ைநவ ³th³தி: ◌⁴
phராே ைநவாஹமshthயகி²லஜட³த³mh வshஜாதmh கத²mh shயாmh ।
நாஹŋhகாேரா ந தா³ரா kh³’ஹஸுதஸுஜநேthரவிthதாதி³³ரmh
ஸா சிthphரthயகா³thமா நிகி²லஜக³த³தி⁴Shடா²ந⁴த: ஶிேவாऽஹmh ॥ 92॥
th³’யmh யth³பேமதth³ப⁴வதி ச விஶத³mh நீலபீதாth³யேநகmh
ஸrhவshையதshய th³’kh³ைவ sh²ரத³iνப⁴வேதா ேலாசநmh ைசகபmh ।
தth³th³’யmh மாநஸmh th³’khபணதவிஷயாகாரதீ⁴vh’thதேயாऽபி
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th³’யா th³’kh³ப ஏவ phர⁴ஹ ஸ ததா² th³’யேத ைநவ ஸா ॥ 93॥
ரjhjhவjhஞாநாth³⁴ஜŋhக³shத³ப ஸஹஸா பா⁴தி மnhதா³nhத⁴காேர
shவாthமாjhஞாநாthததா²ெஸௗ ph◌⁴’ஶமஸுக²ம⁴தா³thமேநா வபா⁴வ: ।
ஆphேதாkhthயாph◌⁴ரமாnhேத ஸ ச க² விதி³தா ரjhஜுேரகா ததா²ஹmh
டshேதா²ைநவ ேவா நிஜ³வசஸா ஸா⁴த: ஶிேவாऽஹmh ॥ 94॥
கிmh jhேயாதிshேத வத³shவாஹநி ரவிஹ ேம சnhth³ரதீ³பாதி³ ராthெரௗ
shயாேத³வmh பா⁴iνதீ³பாதி³கபகலேந கிmh தவ jhேயாதிரshதி ।
சுshதnhலேந கிmh ப⁴வதி ச ஸுதராmh தீ⁴rhதி⁴ய: கிmh phரகாேஶ
தthைரவாஹmh ததshthவmh தத³ பரமகmh jhேயாதிரsh phரேபா⁴ऽஹmh ॥ 95॥
கசிthகாலmh shதி²த: ெகௗ நஹ ப⁴ஜேத ைநவ ேத³ஹாதி³ஸŋhக⁴mh
யாவthphராரph³த⁴ேபா⁴க³mh கத²மபி ஸ ஸுக²mh ேசShடேதऽஸŋhக³³th³th◌⁴யா ।
நிrhth³வnhth³ேவா நிthயஶுth³ேதா⁴ விக³தமமதாஹŋhkh’திrhநிthயth’phேதா
ph³ரமாநnhத³shவப:shதி²ரமதிரசேலா நிrhக³தாேஶஷேமாஹ:॥ 96॥
வாthமph³ரமேப⁴த³mh த³லயதி ஸஹஸா யthphரகாைஶகபmh
விjhஞாநmh தchச ³th³ெதௗ⁴ ஸiµதி³தமலmh யshய mhஸ: பவிthரmh ।
மாயா ேதைநவ தshய யiµபக³தா ஸmhsh’ேத: காரணmh யா
நShடா ஸா காrhயகrhth நரபி ப⁴விதா ைநவ விjhஞாநமாthராth ॥ 97॥
விவmh ேநதி phரமாth³விக³தஜக³தா³காரபா⁴நshthயேஜth³ைவ
பீthவா யth³வthப²லாmhப⁴shthயஜதி ச ஸுதராmh தthப²லmh ெஸௗரபா⁴Th◌⁴யmh ।
ஸmhயkhஸchசிth³க⁴ைநகாmh’தஸுக²கப³லாshவாத³rhே ’தா³ெஸௗ
jhஞாthவா நி:ஸாரேமவmh ஜக³த³கி²லத³mh shவphரப: ◌⁴ ஶாnhதசிthத:॥ 98॥
யnhேத சாshய கrhமாNhயபி க² ’த³யkh³ரnhதி²th³பி⁴th³யேத ைவ
சி²th³யnhேத ஸmhஶயா ேய ஜநிmh’திப²லதா³ th³’Shடமாthேர பேரேஶ ।
தshmhசிnhமாthரேப ³ணமலரேத தththவமshயாதி³லேய
டshேத² phரthயகா³thமnhயகி²லவிதி⁴மேநாऽேகா³சேர ph³ரமணீேஶ ॥ 99॥
ஆெதௗ³ மth◌⁴ேய ததா²nhேத ஜநிmh’திப²லத³mh கrhமலmh விஶாலmh
jhஞாthவா ஸmhஸாரvh’mh ph◌⁴ரமமத³iµதி³தாேஶாகதாேநகபthரmh ।
காமkhேராதா⁴தி³ஶாக²mh ஸுதபஶுவநிதாகnhயகாபஸŋhக⁴mh
சி²thவாஸŋhகா³ைநநmh பமதிரபி⁴தசிnhதேயth³வாஸுேத³வmh ॥ 100॥
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ஜாதmh மyhேயவ ஸrhவmh நரபி மயி தthஸmhshதி²தmh ைசவ விவmh
ஸrhவmh மyhேயவ யாதி phரவிலயதி தth³ph³ரம ைசவாஹமsh ।
யshய shmh’thயா ச யjhஞாth³யகி²லஶுப⁴விெதௗ⁴ ஸுphரயாதீஹ காrhயmh
nhநmh ஸmhrhணதாmh ைவ தமஹமதிiµைத³வாchதmh ஸmhநேதாऽsh ॥ 101॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய ேகா³விnhத³ப⁴க³வ-

thjhயபாத³ஶிShயshய மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ
ஶதேலாகீ ஸமாphதா ॥
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