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bRihajjAtaka by varAhamihIra

வராஹரshய ph³’ஹjhஜாதக

phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:
ராஶி phரேப⁴த³

rhதிthேவ பகlhபித: ஶஶ ph◌⁴’ேதா வrhthமாநrhஜnhமநாமாthேமthயாthம
விதா³mh khரச யஜதாmh ப⁴rhதாமர jhேயாதிஷாmh ।
ேலாகாநாmh phரலேயாth³ப⁴வshதி²தி வி⁴சாேநகதா⁴ய: ெதௗ வாசmh ந:
ஸத³தா³thவேநக கிரணshthைரேலாkhயதீ³ேபா ரவி: ॥ 1॥
⁴ேயாபி:◌⁴ ப³th³தி⁴பி: ◌⁴ பதி⁴யாmh ேஹாராப²லjhஞphதேய
ஶph³த³nhயாயஸமnhவிேதஷு ப³ஹுஶ: ஶாshthேரஷு th³’ShேடShவபி ।
ேஹாராதnhthர மஹாrhணவ phரதரேண ப⁴kh³ேநாth³யமாநாmh அஹmh shவlhபmh
vh’thத விசிthரmh அrhத² ப³ஹுலmh ஶாshthர phலவmh phராரேப⁴ ॥ 2॥
ேஹாேரthயேஹா ராthர விகlhபmh ஏேக வாச²nhதி rhவாபர வrhண ேலாபாth ।
கrhமாதmh rhவ ப⁴ேவ ஸth³ஆதி³ யth தshய பŋhkhதிmh ஸமபி⁴vhயநkhதி ॥ 3॥
காலாŋhகா³நி வராŋhக³மாநநmh உேரா ’th khேராட³ வாேஸா ph◌⁴’ேதா
ப³shதிrhvhயஜநmh ஊ ஜாiν ³ேல ஜŋhேக⁴ தேதாऽŋhkh◌⁴ th³வயmh ।
ேமஷாவி phரத²மா நவ’ சரசkhர shதி²தாராஶேயா
ராஶி ேthர kh³’ஹ’ பா⁴நி ப⁴வநmh ைசகாrhத²ஸmhphரthயயா: ॥ 4॥
மthshெயௗ க⁴ nh’²நmh ஸ க³த³mh ஸ வீணmh சாபீ நேராऽவ ஜக⁴ேநா மகேரா
mh’கா³shய: ।
ெதௗ ஸ ஸshயத³ஹநா phலவகா³ ச கnhயா ேஶஷா: shவநாம ஸth³’ஶா:
shவசராச ஸrhேவ ॥ 5॥
திஜ த jhஞ சnhth³ரரவி ெஸௗmhய தாவநிஜா: ஸுர ³ மnhத³ ெஸௗ
³ரவச kh³’ஹாmhஶகப: ।
அஜ mh’க³ ெதௗ சnhth³ர ப⁴வநாதி³ நவாmhஶ விதி⁴rhப⁴வந ஸமாmhஶகாதி⁴பதய:shவ
kh³’ஹாth khரமஶ: ॥ 6॥
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வராஹரshய ph³’ஹjhஜாதக

ஜரவிஜ ³ jhஞ ஶுkhர பா⁴கா:³ பவந ஸரண ெகௗrhபி ஜூக ேலயா: ।
அ   ேப⁴ விபrhயயshத:² ஶ ப⁴வநா ஜ²ஷாnhதmh ’ஸnhதி:◌⁴ ॥ 7॥
khய தா ம ர ேலய பாேதா²ந ஜூக ெகௗrhphயாkh²யா: ।
ெதௗகாேகாேகேரா ’th³ ேராக³சாnhthய ப⁴mh ேசthத²mh ॥ 8॥
th³ேரShகாண ேஹாரா நவ பா⁴க³ஸmhjhஞாshthmhஶாmhஶகth³வாத³ஶ ஸmhjhஞிதாச
।
ேthரmh ச யth³யshய ஸ தshய வrhேகா³ ேஹாேரதி லkh³நmh ப⁴வநshய சாrhத⁴mh ॥
9॥
ேகா³ऽஜாவி கrhகி ²நா: ஸ mh’கா³ நிஶாkh²யா: ph’Shேடா²த³யா வி²நா:
கதி²தாshைதவ ।
ஶீrhேஷாத³யாதி³ந ப³லாச ப⁴வnhதி ேஶஷா லkh³நmh ஸேமthப⁴யத: ph’²ேராம
kh³மmh ॥ 10॥
khர: ெஸௗmhய: ஷ வநிேத ேத சராக³ th³வி ேத³ஹா: phராகா³தீ³ஶா: khய vh’ஷ
nh’kh கrhகடா:ஸ thேகா: ।
மாrhதNhேட³nhth³ேவார ஸமேப⁴ சnhth³ர பா⁴nhேவாச ேஹாேர th³ேரShகா:sh:
shவ ப⁴வந ஸுத ththேகாதி⁴பாநாmh ॥ 11॥
ேக சிth  ேஹாராmh phரத²மாmh ப⁴பshய வாச²nhதி லாபா⁴தி⁴பேதrhth³விதீயாmh ।
th³ேரShகாண ஸmhjhஞாmh அபி வrhணயnhதி shவth³வாத³ைஶகாத³ஶராஶிபாநாmh ॥
12॥
அஜ vh’ஷப⁴ mh’கா³ŋhக³நா ரா ஜ²ஷ வணிஜா ச தி³வாகராதி³ ŋhகா:³ ।
த³ஶ ஶிகி² மiν kh திதீ²nhth³யாmhைஶshth நவக விmhஶதிபி⁴ச ேத அshத நீசா: ॥
13॥
வrhேகா³thதமாசரkh³’ஹாதி³ஷு rhவ மth◌⁴ய பrhயnhதத: ஶுப⁴ ப²லா நவ பா⁴க³
ஸmhjhஞா: ।
mhேஹா vh’ஷ phரத²ம ஷShட²ஹயாŋhக³ ெதௗ mhபா⁴shthேகாண ப⁴வநாநி
ப⁴வnhதி ஸூrhயாth ॥ 14॥
ேஹாராத³யshதiνmhப³ஸேஹாthத²ப³nh⁴ thரா பthநீ மரநி ஶுபா⁴shபதா³யா:
।
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:பா²kh²யmh இthபசயாnhய கrhம லாப⁴³சிkhய ஸmhjhஞித kh³’ஹாணி ந நிthயmh
ஏேக ॥ 15॥
கlhப shவ விkhரம kh³’ஹ phரதிபா⁴ தாநி சிthேதாthத²ரnhth◌⁴ர ³ மாந ப⁴வ
vhயயாநி ।
லkh³நாchசrhத² நித⁴ேந சரshர ஸmhjhேஞ th³நmh ச ஸphதம kh³’ஹmh
த³ஶம’mh ஆjhஞா ॥ 16॥
கNhடக ேகnhth³ர சShடய ஸmhjhஞா:ஸphதம லkh³ந சrhத² க² பா⁴நாmh ।
ேதஷு யதா²பி⁴ேதஷு ப³லாTh◌⁴யா: கீட நராmh³ சரா: பஶவச ॥ 17॥
ேகnhth³ராth பரmh பணப²ரmh பரதsh ஸrhவ பா⁴ேபாkhமmh ³கmh அmh³ஸுக²mh ச
ேவம ।
ஜாthரmh அshத ப⁴வநmh thேகாணmh ேமஷூரணmh த³ஶமmh அthர ச கrhம விth³யாth
॥ 18॥
ேஹாரா shவா ³ jhஞ வீததா நாnhையச வீrhேயாthகடா
ேகnhth³ரshதா² th³வி பதா³த³ேயாऽநி நிஶி ச phராphேத ச ஸnhth◌⁴யாth³வேய ।
rhவாrhேத⁴ விஷயாத³ய: kh’த ³ மாநmh phரதீபmh ச
தth³³சிkhயmh ஸஹஜmh தபச நவமmh thrhயாth³யாmh thேகாணmh ச தth ॥ 19॥
ரkhத: ேவத: ஶுக தiν நிப: ◌⁴ பாடேலா ⁴mhர பாNh³சிthர:
kh’Shண: கநக ஸth³’ஶ: பிŋhக³ல: கrh³ரச ।
ப³ph◌⁴:shவchச:² phரத²ம ப⁴வநாth³ேயஷு வrh: phலவthவmh
shவாmhயாஶாkh²யmh தி³ந கரதாth³ பா⁴th³ th³விதீயmh ச ேவஶி: ॥ 20॥

th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:
kh³ரஹ ேப⁴த³

காலாthமாதி³ந kh’nh மநshந:³ஸthவmh ேஜா jhேஞா வேசா
ேவா jhஞாந ஸுேக²தச மத³ேநா :³க²mh தி³ேநஶாthமஜ: ।
ராஜாெநௗ ரவி ஶீத³த ஸுேதா ேநதா மாேரா ³த: ◌⁴ ஸூrhதா³நவ
தச ஸசிெவௗ phேரShய:ஸஹshராmhஶுஜ: ॥ 1॥
ேஹ:ஸூrhயசnhth³ரமா:ஶீதரrhேஹmhேநா விjh jhேஞா ேபா³த⁴நேசnh³ thர: ।
ஆேரா வkhர: khரth³’kh சாவேநய: ேகாே மnhத:³ஸூrhய thேராऽதச ॥ 2॥
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ேவாऽŋhகி³ரா: ஸுர ³rhவசஸாmh பதீjhய: ஶுkhேரா ph◌⁴’³rhph◌⁴’³ஸுத:
தாsh²chச ।
ராஹுshதேமாऽ³ரஸுரச ஶிகீ²தி ேக: பrhயாயmh அnhயmh உபலph◌⁴ய வேத³chச
ேலாகாth ॥ 3॥
ரkhத யாேமா பா⁴shகேரா ெகௗ³ேரnh³rhநாthchசாŋhேகா³ ரkhத ெகௗ³ரச வkhர: ।
³rhவா யாேமா jhேஞா ³rhெகௗ³ர கா³thர: யாம: ஶுkhேரா பா⁴shக:
kh’Shணேத³ஹ: ॥ 4॥
வrhshதாmhர தாதிரkhத ஹத vhயாபீத சிthராதா ।
ப³ஹூnhயmhph³வkh³நிஜ ேகஶேவnhth³ர ஶசிகா:ஸூrhயாதி³ நாதா:² khரமாth ।
phராகா³th³யாரவி ஶுkhர ேலாத தம: ெஸௗேரnh³ விth ஸூரய:ேணnhth³வrhக
ம ஸுதாrhக தநயா: பாபா ³த⁴shைதrhத: ॥ 5॥
³த⁴ ஸூrhய ஸுெதௗ நmhஸகாெகௗ² ஶஶி ஶுkhெரௗ வதீ நராச ேஶஷா: ।
ஶிகி²⁴ க² பேயா மth³ க³நாmh வஶிேநா ⁴ ஸுதாத³ய: khரேமண ॥ 6॥
விphராதி³த: ஶுkhர ³ ஜாrhெகௗ ஶஶீ ³த⁴ேசthயதாnhthயஜாநாmh ।
சnhth³ராrhக வா jhஞ ெதௗ ஜாrhகீ யதா² khரமmh ஸthவரஜshதமாmh ॥ 7॥
ம⁴ பிŋhக³லth³’kh சரshர தiν: பிthத phரkh’தி:ஸவிதாlhப கச: ।
தiν vh’thத தiνrhப³ஹு வாத கப:² phராjhஞச ஶஶீ mh’³வாkh ஶுப⁴th³’kh ॥ 8॥
khரth³’kh தண rhதிதா³ர:ைபthதிக:ஸுசபல: kh’ஶ மth◌⁴ய: ।
Shடவாkh ஸதத ஹாshயசிrhjhஞ: பிthத மாத கப² phரkh’திச ॥ 9॥
ph³’ஹth தiν: பிŋhக³ல rhத⁴ேஜே ph³’ஹshபதி: ேரShட² மதி: கபா²thமக: ।
ph◌⁴’:³ஸுகீ² காnhத வ:ஸுேலாசந: கபா²நிலாthமாத வkhர rhத⁴ஜ: ॥ 10॥
மnhேதா³ऽலஸ: கபிலth³’kh kh’ஶதீ³rhக⁴ கா³thர: sh²லth³விஜ: பஷேராம
கேசாऽநிலாthமா ।
shநாyhவshth²யsh’kh thவkh³ அத² ஶுkhர வேஸ ச மjhஜா மnhதா³rhக சnhth³ர ³த⁴
ஶுkhர ஸுேரjhய ெபௗ⁴மா: ॥ 11॥
ேத³வாmhph³வkh³நி விஹார ேகாஶ ஶயந ththகேரஶா: khரமாth ।
வshthரmh sh²லmh அ⁴khதmh அkh³நிக ஹதmh மth◌⁴யmh th³’ட⁴mh shபா²தmh ।
தாmhரmh shயாnh மணி ேஹமkhதி ரஜதாnhயrhகாchச iµkhதாய ।
th³ேரShகாண:
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ஶிஶிராத³ய: ஶஶு ச jhஞ kh³வாதி³ஷூth³யthஸு வா ॥ 12॥
th த³ஶ thேகாண சரshர ஸphதமாnhயவேலாகயnhதி சரபி⁴vh’th³தி⁴த: ।
ரவிஜாமேரjhயதி⁴ரா: பேர ச ேய khரமேஶா ப⁴வnhதி கில வீேண அதி⁴கா: ॥ 13॥
அயந ண வாஸர’தேவா மாேஸாऽrhத⁴mh ச ஸமாச பா⁴shகராth ।
கக லவண திkhத தா ம⁴ராmhெலௗ ச கஷாேயthயபி ॥ 14॥
ேவா வ ³ெதௗ⁴ ேதnh³ தநெயௗ vhயrhகா விெபௗ⁴மா: khரமாth³ வீnhth³வrhகா
விேஜnhth³விநாச ஸு’த:³ ேகஷாmh சிth³ ஏவmh மதmh ।
ஸthேயாkhேத ஸு’த³shthேகாண ப⁴வநாth shவாth shவாnhthயதீ⁴ த⁴rhமபா:
shேவாchசா:ஸுக²பா:shவலண விேத⁴rhநாnhையrhவிேராதா⁴th³இதி ॥ 15॥
ஶth மnhத³ெதௗ ஸமச ஶஶிேஜா thராணி ேஶஷாரேவsh-

தீmhஶுrhமரஜச ஸு’ெதௗ³ ேஶஷா:ஸமா: ஶீதேகா:³ ।
ேவnh³Shண கரா:ஜshய ஸு’ேதா³ jhேஞாऽ:தாrhகீ ஸெமௗ
thேர ஸூrhய ெதௗ ³த⁴shய ம:³ ஶth:ஸமாசாபேர ॥ 16॥
ஸூர: ெஸௗmhய தாவ ரவி ஸுேதா மth◌⁴ேயாऽபேர thவnhயதா² ெஸௗmhயாrhகீ
ஸு’ெதௗ³ஸெமௗ ஜ ³ ஶுkhரshய ேஶஷாவ ।
ஶுkhரெஜௗ ஸு’ெதௗ³ஸம:ஸுர ³: ெஸௗரshய சாnhேய அரேயா ேய
phேராkhதா:shவ thேகாண பா⁴தி³ஷு நshேத அ மயா கீrhதிதா: ॥ 17॥
அnhேயாnhயshயத⁴ந vhயயாய ஸஹஜ vhயாபார ப³nh⁴ shதி²தாshதth காேல
ஸு’த:³shவ ŋhக³ ப⁴வேந அphேயேக அரயshthவnhயதா² ।
th³vhேயகாiνkhத ப⁴பாnh ஸு’th ஸமnh ஸசிnhthய ைநஸrhகி³காmhshதth காேல
ச
நsh தாnh அதி⁴ஸு’nh thராதி³பி: ◌⁴ கlhபேயth ॥ 18॥
shேவாchச ஸு’th shவ thேகாண நவாmhைஶ: shதா²ந ப³லmh shவ
kh³’ேஹாபக³ைதச ।
தி³ு ³தா⁴ŋhகி³ரெஸௗ ரவி ெபௗ⁴ெமௗ ஸூrhய ஸுத:த ஶீத கெரௗ ச ॥ 19॥
உத³kh³அயேந ரவி ஶீத மெகௗ² வkhர ஸமாக³மகா:³ பேஶஷா: ।
வில கரா தி⁴ ேசாthதர ஸmhshதா²ேசShத வீrhயதா பகlhphயா: ॥ 20॥
நிஶி ஶஶி ஜ ெஸௗரா:ஸrhவதா³ jhேஞாऽநி சாnhேய ।
ப³ஹுல த க³தா:sh: khர ெஸௗmhயா: khரேமண ।
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th³vhயயநதி³வஸ ேஹாரா மாஸைப: கால வீrhயmh ஶ ³ ³ ஶு ச ஸாth³யா
vh’th³தி⁴ேதா வீrhயவnhத: ॥ 21॥

th’தீேயாऽth◌⁴யாய:
விேயாநிஜnhம

khர kh³ரைஹ: ஸுப³பி⁴rhவிப³லச ெஸௗmhைய: khேப³ சShடய க³ேத
தத³ேவth³ வா ।
சnhth³ேராபக³th³வி ரஸ பா⁴க³ஸ மாநபmh ஸthவmh வேத³th³யதி³ ப⁴ேவth ஸ விேயாநி
ஸmhjhஞ: ॥ 1॥
பாபா ப³ந:shவ பா⁴க³கா:³ பாரkhேய விப³லாச ேஶாப⁴நா: ।
லkh³நmh ச விேயாநி ஸmhjhஞகmh th³’ShThவாthராபி விேயாநிmh ஆதி³ேஶth ॥ 2॥
khய:ஶிேரா வkhர க³ேல vh’ேஷாऽnhேய பாதா³mhஶகmh ph’Shட²mh உேராऽத² பாrhேவ
।
shthவபாநாŋhkh◌⁴rhயாத² ேமTh◌⁴ர iµShெகௗ shபி²kh chச²mh இthயாஹ
சShபதா³ŋhேக³ ॥ 3॥
லkh³நாmhஶகாth³ kh³ரஹேயாேக³th³ வா வrhnh வேத³th³ ப³லkhதா th³வி
ேயாெநௗ ।
th³’ShThயா ஸ மாநாnh phரவேத³th shவ ஸŋhkh²யயாேரகா²mh வேத³th shமர
ஸmhshைத²ச ph’Shேட² ॥ 4॥
க²ேக³ th³’காேண ப³லஸmhேதந வா kh³ரேஹணkhேத சரபா⁴mhஶேகாத³ேய ।
³தா⁴mhஶேக வா விஹகா:³shத²லாmh³ஜா:ஶைநசேரnhth³வீணேயாக³ஸmhப⁴வா:
॥ 5॥
ேஹாேரnh³ ஸூ ரவிபி⁴rhவிப³லshதmh ேதாேய shத²ேல த ப⁴வாmhஶ kh’த:
phரேப⁴த:³ ।
லkh³நாth³ kh³ரஹ: shத²ல ஜல’ பதிsh யாவாmhshதாவnhைதவ தரவ: shத²ல
ேதாய ஜாதா: ॥ 6॥
அnhத:ஸாரா ஜநயதி ரவிrh³rhப⁴கா³nhஸூrhயஸூiν:ேராேபதாmhshந கிரண:

கNhடகாTh◌⁴யாmhச ெபௗ⁴ம: ।
வாkh³ ஈஶ jhெஞௗ ஸ ப²ல விப²லாnh Shப vh’ாmhச ஶுkhர:
shநிkh³தா⁴nh இnh:³ கக விடபாnh ⁴ thரச ⁴ய: ॥ 7॥
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ஶுேபா⁴ ஶுப⁴’ே சிரmh ⁴ஜmh கேராதி vh’mh விபதmh அnhயதா²
பராmhஶேக யாவதி விchத:shவகாth³ ப⁴வnhதி lhயாshதரவshததா² விதா:◌⁴ ॥ 8॥

சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:
நிேஷகா

ேஜnh³ ேஹ: phரதிமாஸmh ஆrhதவmh க³ேத  பீட³’mh அiνShணதி³தி⁴ெதௗ ।
அேதாऽnhயதா²shேத² ஶுப⁴ ŋhkh³ரேஹேத நேரண ஸmhேயாக³mh உைபதி காநீ ॥
1॥
யதா²shதராஶிrh²நmh ஸேமதி தைத²வ வாchேயா ²ந phரேயாக:³ ।
அஸth³ kh³ரஹாேலாகித ஸmhேத அshேத ஸேராேஷShைட:ஸ விலாஸ ஹாஸ: ॥
2॥
ரவீnh³ஶுkhராவநிைஜ:shவபா⁴க³ைக³rh³ெரௗ thேகாேத³ய ஸmhshதி²ேதऽபி வா
।
ப⁴வthயபthயmhவிபீ³நாmh இேம கராமாmhேஶாrhவிth³’ஶாmh இவாப²லா:॥ 3॥
தி³வாகேரnhth³ேவா:shமரெகௗ³ஜாrhகெஜௗ க³த³ phரதா³ ŋhக³லேயாேதாshததா³
।
vhயய shவெகௗ³mh’thகெரௗ ெதௗ ததா² தேத³கth³’ShThயா மரய கlhபிெதௗ
॥ 4॥
தி³வாrhக ஶுkhெரௗ பிth’ மாth’ ஸmhjhஞிெதௗ ஶைநசேரnh³ நிஶி
தth³விபrhயயாth ।
பிth’vhய மாth’shவsh’ஸmhjhஞிெதௗ ச தாவெதௗ²ஜkh³ம’க³ெதௗ தேயா:
ஶுெபௗ⁴ ॥ 5॥
அபி⁴லஷth³பி³த³ய’mh அஸth³பி⁴rhமரணmh ஏதி ஶுப⁴th³’Shmh அயாேத ।
உத³யராஶி ஸேத ச யேம shth விக³ேதா³ பதி ⁴ ஸுதth³’Shேட ॥ 6॥
பாபth³வய மth◌⁴ய ஸmhshதி²ெதௗ லkh³ேநnh³ ந ச ெஸௗmhய வீெதௗ ।
க³பth ph’த²kh³ ஏவ வா வேத³nh நா க³rhப⁴தா விபth³யேத ॥ 7॥
khேர ஶஶிநசrhத²ேக³லkh³நாth³ வா நித⁴நாேத ேஜ ।
ப³nhth◌⁴வnhthயக³ேயா:ேணnhெதௗ³ நித⁴நாய rhவவth ॥ 8॥
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உத³யாshதக³ேயா:ஜாrhகேயாrhநித⁴நmh ஶshthர kh’தmh வேத³th ததா² ।
மாஸாதி⁴பெதௗ நிபீ³ேத தth காேல shரவணmh ஸமாதி³ேஶth ॥ 9॥
ஶஶாŋhக லkh³ேநாபக³ைத: ஶுப⁴ kh³ரைஹshthேகாண ஜாயாrhத² ஸுகா²shபத³
shதி²ைத: ।
th’தீய லாப⁴’ க³ைதச பாபைக:ஸுகீ²  க³rhேபா⁴ ரவி நித: ॥ 10॥
ஓஜ’ே ஷாmhஶேகஷு ப³பி⁴rhலkh³நாrhக ³rhவிnh³பி:◌⁴ ஜnhம
phரவேத³th ஸமாmhஶக க³ைதrhkh³ேமஷு ைதrhேயாத: ।
³rhவrhெகௗ விஷேம நரmh ஶஶி ெதௗ வkhரச kh³ேம shthயmh ।
th³vhயŋhக³shத²
³த⁴ வீchச யமெலௗ rhவnhதி பே shவேக ॥ 11॥
விஹாய லkh³நmh விஷம’ஸmhshத:² ெஸௗேராऽபி ஜnhம கேரா விலkh³நாth ।
phேராkhத kh³ரஹாmh அவேலாkhய வீrhயmh வாchய: phரஸூெதௗ ேஷாऽŋhக³நா வா
॥ 12॥
அnhேயாnhயmh யதி³ பயத: ஶஶி ரவீ யth³யrhகி ெஸௗmhயாவபி வkhேரா வா
ஸமக³mh தி³ேநஶmh அஸேம சnhth³ேராத³ெயௗ ேசth shதி²ெதௗ ।
kh³ெமௗஜ’ க³தாவபீnh³ ஶஶிெஜௗ ⁴mhயாthமேஜேநெதௗ
mhபா⁴ேவ த லkh³ந ஶீத கிர:ஷTh khப³ேயாகா:³shmh’தா: ॥ 13॥
kh³ேம சnhth³ர ெதௗ தெதௗ²ஜ ப⁴வேந shrhjhஞார ேவாத³யா
லkh³ேநnh³ nh’ நிெதௗ ச ஸமெகௗ³ kh³ேமஷு வா phராணிந: ।
rhrhேத ²நmh kh³ரேஹாத³ய க³தாnh th³vhயŋhகா³mhஶகாnh பயதி shவாmhேஶ
jhேஞ thதயmh jhஞகா³mhஶக வஶாth³ kh³மmh thவைர:ஸமmh ॥ 14॥
த⁴iνrhத⁴ரshயாnhthயக³ேத விலkh³ேந kh³ரைஹshதத³mhேஶாபக³ைதrhப³Shைட:² ।
jhேஞநாrhகி வீrhயேதநth³’Shைட:ஸnhதி phர⁴தாபி ேகாஶ ஸmhshதா:² ॥ 15॥
கலல க⁴நாŋhராshதி² சrhமாŋhக³ஜ ேசதநதா: த ஜ வ ஸூrhய சnhth³ராrhகி
³தா:◌⁴ பரத: ।
உத³யப சnhth³ர ஸூrhய நாதா:² khரமேஶா க³தி³தா ப⁴வnhதி ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ச
மாஸாதி⁴பேத:ஸth³’ஶmh ॥ 16॥
thேகாணேக³ jhேஞ விப³லshததா² பைரrhiµகா²ŋhkh◌⁴ ஹshைதrhth³வி³ணshததா³
ப⁴ேவth ।
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அவாkh³ க³வீnhதா³வஶுைப⁴rhப⁴ ஸnhதி⁴ைக:³ ஶுேப⁴தேசth ேத கி³ரmh சிராth
॥ 17॥
ெஸௗmhய’ாmhேஶ ரவிஜதி⁴ெரௗ ேசth ஸ த³nhேதாऽthர ஜாத:ph³ஜ:
shவ’ே ஶஶிநி தiνேக³ மnhத³ மாேஹயth³’Shேட ।
பŋh³rhேந யம ஶஶி ைஜrhவீேத லkh³ந ஸmhshேத²ஸnhெதௗ⁴ பாேப
ஶஶிநி ச ஜட:³shயாnh ந ேசth ெஸௗmhயth³’Shட: ॥ 18॥
ெஸௗர ஶஶாŋhகதி³வா கரth³’Shேட வாமநேகா மகராnhthய விலkh³ேந ।
தீ⁴ நவேமாத³யைக³ச th³’காண: பாபைதர⁴ஜாŋhkh◌⁴ ஶிரா:shயாth ॥ 19॥
ரவி ஶஶி ேதmhேஹலkh³ேந ஜாrhகி நிேத நயநரத:ெஸௗmhயாெஸௗmhைய:
ஸ ³th³³த³ ேலாசந: ।
vhயய kh³’ஹ க³தசnhth³ேரா வாமmh நshthயபரmh ரவிrhந ஶுப⁴
க³தி³தா ேயாகா³ யாphயா ப⁴வnhதி ஶுேப⁴தா: ॥ 20॥
தth காலmh இnh³ ஸேதா th³வி ரஸாmhஶேகா யshதth lhயராஶி ஸேத ரத:
ஶஶாŋhேக ।
யாவாnh உேத³தி தி³நராth ஸ மாந பா⁴க³shதாவth³ க³ேத தி³ந நிேஶா: phரவத³nhதி
ஜnhம ॥ 21॥
உத³யதி mh’³ பா⁴mhேஶ ஸphதமshேத² ச மnhேத³ யதி³ ப⁴வதி நிேஷக: ஸூதிரph³த³
thரேயண ।
ஶஶிநி  விதி⁴ேரஷ th³வாத³ேஶ அph³ேத³ phரrhயாnh நிக³தி³தmh இஹ சிnhthயmh ஸூதி
காேல அபி khthயா ॥ 22॥

பசேமாऽth◌⁴யாய
ஜnhமவிதி⁴

பிrhஜாத: பேராshய லkh³நmh இnhதா³வபயதி ।
விேத³ஶshத²shய சர ேப⁴ மth◌⁴யாth³ ph◌⁴ரShேட தி³வா கேர ॥ 1॥
உத³யshேத²ऽபி வா மnhேத³ேஜ வாshதmh ஸமாக³ேத
shதி²ேத வாnhத:பா நாேத² ஶஶாŋhக ஸுத ஶுkhரேயா: ॥ 2॥
ஶஶாŋhேக பாப லkh³ேந வா vh’சிேகஶ th பா⁴க³ேக³ ।
ஶுைப:◌⁴ shவாய shதி²ைதrhஜாத:ஸrhபshதth³ேவShேதாऽபி வா ॥ 3॥
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சShபாத³ க³ேத பா⁴ெநௗ ேஶைஷrhவீrhய ஸமnhவிைத: ।
th³வி தiνshைத²ச யமெலௗ ப⁴வத: ேகாஶ ேவShெதௗ ॥ 4॥
சா²ேக³mhேஹ vh’ேஷ லkh³ேந தthshேத² ெஸௗேர அத² வா ேஜ ।
ராயmhஶ ஸth³’ேஶ கா³thேர ஜாயேத நால ேவShத: ॥ 5॥
ந லkh³நmh இnh³mh ச ³rhநிேத ந வா ஶஶாŋhகmh ரவி ஸமாக³தmh ।
ஸ பாபேகாऽrhேகணேதாऽத² வா ஶஶீ பேரண ஜாதmh phரவத³nhதி நிசயாth ॥ 6॥
khர’ க³தாவேஶாப⁴ெநௗ ஸூrhயாth³ th³ந நவாthமஜ shதி²ெதௗ ।
ப³th³த⁴sh பிதா விேத³ஶக:³shேவ வா ராஶி வஶாth³அேதா² பதி² ॥ 7॥
rhேண ஶஶிநி shவராஶிேக³ ெஸௗmhேய லkh³ந க³ேத ஶுேப⁴ ஸுேக² ।
லkh³ேந ஜலேஜ அshதேக³அபி வா சnhth³ேரா ேபாத க³தா phரஸூயேத ॥ 8॥
ஆphேயாத³யmh ஆphயக:³ ஶஶீ ஸmhrhண:ஸமேவேத அத² வா ।
ேமஷூரண ப³nh⁴ லkh³நக:³shயாth ஸூதி:ஸேல ந ஸmhஶய: ॥ 9॥
உத³ேயா³பேயாrhvhயய shதி²ேத ³phthயாmh பாப நிேத யேம ।
அ கrhகி ேத விலkh³நேக³ ெஸௗேர ஶீத கேரேத வேட ॥ 10॥
மnhேத³அph³ஜ க³ேத விலkh³நேக³ ³த⁴ ஸூrhேயnh³ நிேத khரமாth ।
khடா³ ப⁴வேந ஸுராலேய ேஸாக²ர ⁴ஷு ச phரஸூயேத ॥ 11॥
nh’லkh³நக³mh phேரய ஜ: மஶாேந ரmhேய ேதnh³³ரkh³நிேஹாthேர ।
ரவிrhநேரnhth³ராமரேகா³ேலஷு ஶிlhபாலேய jhஞ: phரஸவmh கேராதி ॥ 12॥
ராயmhஶ ஸ மாந ேகா³சேர மாrhேக³ ஜnhம சேர shதி²ேர kh³’ேஹ ।
shவ’ாmhஶ க³ேத shவ மnhதி³ேர ப³லேயாகா³th ப²லmh அmhஶக’ேயா: ॥ 13॥
ஆராrhகஜேயாshthேகாணேக³ சnhth³ேர அshேத ச விsh’jhயேத அmhப³யா ।
th³’Shேட அமரராஜ மnhth தீ³rhகா⁴:ஸுக² பா⁴kh ச ஸ shmh’த: ॥ 14॥
பாேபேத நகா³த³ேய ேஜஅshேத thயkhேதா விநயதி ஜாrhகஜேயாshததா²ேய
।
ெஸௗmhேய அபி பயதி ததா² வித⁴ ஹshதmh ஏதி ெஸௗmhேயதேரஷு பர ஹshத
க³ேதாऽphயநா: ॥ 15॥
பிth’மாth’kh³’ேஹஷு தth³ப³லாth த ஶாலாதி³ஷு நீசைக:³ ஶுப: ◌⁴ ।
யதி³ைநக க³ைதsh வீெதௗ லkh³ேநnh³ விஜேந phரஸூயேத ॥ 16॥
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மnhத³’ாmhேஶ ஶஶிநி ³ேக மnhத³th³’Shேட அph³ஜேக³ வா ।
தth³ khேத வா தம ஶயேந நீச ஸmhshைத²ச ⁴ெமௗ ।
யth³ வth³ ராஶிrhvhரஜதி ஹஜmh க³rhப⁴ ேமாsh தth³வth பாைபசnhth³ராth
shமர ஸுக² க³ைத: khேலஶmh ஆஹுrhஜநnhயா: ॥ 17॥
shேநஹ: ஶஶாŋhகாth³ உத³யாchச வrhதிrhதீ³ேபாऽrhகkhத’ வஶாchசராth³ய: ।
th³வாரmh ச தth³வாshநி ேகnhth³ர ஸmhshைத²rhjhேஞயmh kh³ரைஹ: வீrhய
ஸமnhவிைதrhவா ॥ 18॥
rhணmh ஸmhshkh’தmh அrhகேஜ தி ஸுேத த³kh³த⁴mh நவmh ஶீதெகௗ³

காShடா²Th◌⁴யmh
ந th³’ட⁴mh ரெவௗ ஶஶி ஸுேத தnh ைநக ஶிlhphth³ப⁴வmh ரmhயmh ।
சிthரதmh நவmh ச ph◌⁴’³ேஜ ேவ th³’ட⁴mh மnhதி³ரmh சkhரshைத²ச
யேதா²பேத³ஶரசநாmh ஸாமnhத rhவாmh வேத³th ॥ 19॥
ேமஷ ர லா க³ைட: phரா³thதரேதா ³ ெஸௗmhய kh³’ேஹஷு ।
பசிமதச vh’ேஷண நிவாேஸா த³ணபா⁴க³கெரௗ mh’க³mhெஹௗ ॥ 20॥
phராchயாதி³ kh³’ேஹ khயாத³ேயா th³ெவௗ th³ெவௗ ேகாண க³தா th³வி rhதய: ।
ஶyhயாshவபி வாsh வth³வேத³th பாைத:³ஷTh th நவாnhthய ஸmhshதி²ைத: ॥ 21॥
சnhth³ர லkh³நாnhதர க³ைதrhkh³ரைஹ:shபஸூதிகா: ।
ப³ரnhதர சkhராth³அrhேத⁴ th³’யாth³ேய அnhயதா² பைர: ॥ 22॥
லkh³ந நவாmhஶப lhய தiν:shயாth³ வீrhயத kh³ரஹ lhய வrhவா ।
சnhth³ர ஸேமத நவாmhஶப வrhண: காதி³ விலkh³ந விப⁴khத ப⁴ கா³thர: ॥ 23॥
கmh th³’kh ேராthர நஸா கேபால ஹநேவா வkhthரmh ச ேஹாராத³யshேத
கNhடா²mhஸக பா³ஹு பாrhவ ’த³ய khேராடா³நி நாபி⁴shதத: ।
ப³shதி: ஶிந ³ேத³ ததச vh’ஷ தேதா ஜாiνநீ ।
ஜŋhகா⁴ŋhkh◌⁴thப⁴யthர வாமmh உதி³ைதrhth³ேரShகாண பா⁴ைக³shthதா⁴ ॥ 24॥
தshnh பாபதmh vhரேண ஶுப⁴ேத th³’Shேட ச லமாதி³ேஶth
shவ’ாmhேஶ shதி²ர ஸmhேதஷு ஸஹஜ:shயாth³அnhயதா²ŋhக³க: ।
மnhேத³மாநிலேஜாऽkh³நி ஶாshthர விஷேஜா ெபௗ⁴ேம ³ேத⁴ ⁴ ப⁴வ: ஸூrhேய
காShட²
சShபேத³ந மெகௗ³ ஶ ◌்’ŋhkh³யph³ஜேஜாऽnhைய: ஶுப⁴mh ॥ 25॥
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ஸமiνபதிதா யshnh பா⁴ேக³ thரய:ஸ ³தா⁴ kh³ரஹா ப⁴வதி நியமாth தshயாவாphதி:
ஶுேப⁴Shவஶுேப⁴ஷு வா ।
vhரண kh’th³அஶுப:◌⁴ ஷShேட² ேத³ேஹ தேநாrhப⁴ ஸமாேத திலகmh
அஶkh’th³ th³’Shட: ெஸௗmhையrhதச ஸ லமவாnh ॥ 26॥

ஷShேடாऽth◌⁴யாய:
அShட

ஸnhth◌⁴யாயாmh ம தீ³தி⁴தி ேஹாரா பாைபrhபா⁴nhத க³ைதrhநித⁴நாய ।
ரthேயகmh ஶஶி பாப ஸேமைத: ேகnhth³ைரrhவா ஸ விநாஶmh உைபேத ॥ 1॥
சkhரshய rhவாபர பா⁴க³ேக³ஷு khேரஷு ெஸௗmhேயஷு ச கீட லkh³ேந ।
phரmh விநாஶmh ஸiµைபதி ஜாத: பைபrhவிலkh³நாshதமயாபி⁴தச ॥ 2॥
பாபாத³யாshத க³ெதௗ khேரணதச ஶஶீ ।
th³’Shடச ஶுைப⁴rhந யதா³ mh’thச ப⁴ேவth³அசிராth ॥ 3॥
ேணமெகௗ³ vhயயெகௗ³ பாைபத³யாShடமைக:³ ।
ேகnhth³ேரஷு ஶுபா⁴ச ந ேசth phரmh நித⁴நmh phரவேத³th ॥ 4॥
khேரண ஸmhத: ஶஶீ shமராnhthய mh’th லkh³நக:³ ।
கNhடகாth³ ப³: ஶுைப⁴ரவீதச mh’thத:³ ॥ 5॥
ஶஶிnhய விநாஶேக³ நித⁴நmh ஆஶு பாேபேத ஶுைப⁴ரத² ஸமாShடகத³லmh
அதச ைர:shதி²தி: ।
அஸth³பி⁴ரவேலாகிேத ப³பி⁴ரthர மாஸmh ஶுேப⁴ கலthர ஸேத ச பாப விேத
விலkh³நாதி⁴ேப ॥ 6॥
லkh³ேந ேண ஶஶிநி நித⁴நmh ரnhth◌⁴ர ேகnhth³ேரஷு பாைப:
பாபாnhதshேத² நித⁴ந ³க th³ந ஸmhshேத² ச சnhth³ேர
ஏவmh லkh³ேந ப⁴வதி மத³ந chசி²th³ர ஸmhshைத²ச பாைபrhமாthரா ஸாrhth³த⁴mh
யதி³ ந ச ஶுைப⁴rhவீத: ஶkhதி ph◌⁴th³பி: ◌⁴ ॥ 7॥
ராயnhதேக³ஸth³பி⁴ரவீயமாேண சnhth³ேர thேகாேபக³ைதச பாைப: ।
phராண: phரயாthயாஶு ஶிஶுrhவிேயாக³mh அshேத ச பாைபshநாmhஶு லkh³ேந ॥
8॥
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அஶுப⁴ ஸேத kh³ரshேத சnhth³ேர ேஜ நித⁴நாேத ஜநநி ஸுதேயாrhmh’thrhலkh³ேந
ரெவௗ  ஸ ஶshthரஜ: ।
உத³யதி ரெவௗஶீதாmhெஶௗவா thேகாணவிநாஶைக³rhநித⁴நmhஅஶுைப⁴rhவீrhேயாேபைத:
ஶுைப⁴rhந ேதேத ॥ 9॥
அதரவி ஶஶாŋhக ⁴ைஜrhvhயய நவேமாத³ய ைநத⁴நாைத: ।
ப⁴வதி மரணmh ஆஶு ேத³நாmh யதி³ ப³நா ³ ந வீதா: ॥ 10॥
ஸுத மத³ந நவாnhthய லkh³நரnhth◌⁴ேரShவஶுப⁴ேதா மரய ஶீதர: ।
ph◌⁴’³ஸுத ஶஶிthர ேத³வjhையrhயதி³ ப³பி⁴rhந ேதாऽவேலாகிேதா வா ॥ 11॥
ேயாேக³shதா²நmh க³தவதி ப³நசnhth³ேர shவmh வா தiν kh³’ஹmh அத² வா ।
பாைபrhth³’Shேட ப³லவதி மரணmh வrhஷshயாnhத: கில iµநி க³தி³தmh ॥ 12॥

ஸphதேமாऽth◌⁴யாய:
ஆrhதா³ய

மய யவந மணிthத² ஶkhதி rhைவrhதி³வஸ கராதி³ஷு வthஸரா: phரதி³Shடா: ।
நவ திதி² விஷயாவி ⁴தth³ரத³ஶ ஸதா த³ஶபி: ◌⁴ shவ ŋhக³ ேப⁴ஷு ॥ 1॥
நீேச அேதாऽrhத⁴mh ரஸதி  ததசாnhதரshேத² அiνபாேதா ேஹாரா thவmhஶ
phரதிமmh அபேர ராஶி lhயmh வத³nhதி ।
thவா வkhரmh  kh³ரஹ க³ைதrhயேதshவ th பா⁴க:³ஸூrhேயாchசி²nhநth³திஷு
ச த³லmh phேராய ஶுkhராrhக thெரௗ ॥ 2॥
ஸrhவாrhத⁴ th சரண பச ஷShட பா⁴கா:³ யnhேத vhயய ப⁴வநாth³ அஸthஸு
வாமmh ।
ஸthshவrhத⁴mh ரஸதி ததா²இகராஶிகா³நாmh ஏகாmhஶmh ஹரதி ப³ ததா²ஹஸthய:
॥ 3॥
ஸாrhேதா⁴தி³ேதாதி³த நவாmhஶ ஹதாth ஸமshதாth³ பா⁴ேகா³ऽShடkhத ஶத
ஸŋhkh²யmh உைபேதா நாஶmh ।
khேர விலkh³ந ஸேத விதி⁴நா thவேநந ெஸௗmhேயேத த³லmh அத: phரலயmh
phரயாதி ॥ 4॥
ஸமா ஷShrhth³விkh◌⁴நா மiνஜ கmh பஜ◌़ ◌்ச ச நிஶா ஹயாநாmh
th³வாthmhஶth க²ர கரப⁴ேயா: பசக kh’தி: ।
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விபா ஸாphயாrhvh’ஷ மஷேயாrhth³வாத³ஶ ஶுநாmh shmh’தmh சா²கா³தீ³நாmh
த³ஶக ஸதா:ஷTh ச பரம ॥ 5॥
அநிஷ பரமாmhஶேக விலkh³ேந ஶஶி தநேய க³வி பஜ◌़ ◌்ச வrhக³phேத ।
ப⁴வதி  பரமாஷ: phரமாணmh யதி³ஸகல:ஸதா:shவ ŋhக³ ேப⁴ஷு ॥ 6॥
ஆrhதா³யmh விShiΝ ³phேதாऽபி ைசவmh ேத³வ shவா th³த⁴ேஸநச சkhேர ।
ேதா³ஷைசஷாmh ஜாயேத அShடாவShடmh thவா நாrhவிmhஶேத: shயாth³
அத⁴shதாth ॥ 7॥
யshnh ேயாேக³ rhணmh ஆ: phரதி³Shடmh தshnh phேராkhதmh சkhர வrhதிthவmh
அnhைய:
phரthயோऽயmh ேதா³ஷ: பேராऽபி வthயா: rhணmh அrhைத²rhவிநாபி ॥ 8॥
shவமேதந கிலாஹ வ ஶrhமா kh³ரஹதா³யmh பரமாஸ:shவராmhஶmh ।
kh³ரஹ ⁴khத நவாmhஶராஶி lhயmh ப³ஹு ஸாmhயmh ஸiµைபதி ஸthய வாkhயmh ॥ 9॥
ஸthேயாkhேத kh³ரஹmh இShடmh phதீ kh’thவா ஶதth³வேயநாphதmh ।
மNhட³ல பா⁴க³ விஶுth³ேத⁴ அph³தா:³sh: ேஶஷாth  மாஸாth³யா: ॥ 10॥
shவ ŋhக³ வkhேராபக³ைதshthஸŋh³ணmh th³விthதம shவாmhஶக ப⁴
thph◌⁴ஹாக³ைக:³ ।
இயாnh விேஶஷsh ப⁴த³thத பா⁴ேத ஸ மாநmh அnhயth phரத²ேம அphதீ³தmh ॥
11॥
கிmh thவthர பா⁴mhஶ phரதிமmh த³தா³தி வீrhயாnhவிதாராஶி ஸமmh ச ேஹாரா ।
khேராத³ேய ச உபசய:ஸ நாthர காrhயmh ச நாph³ைத:³ phரத²ேமாபதி³Shைட: ॥ 12॥
ஸthேயாபேத³ேஶா வரmh அthர கிnh rhவnhthயேயாkh³யmh ப³ஹு வrhக³பி:◌⁴ ।
ஆசாrhயகthவmh ச ப³ஹு kh◌⁴நதாயாmh ஏகmh  யth³ ⁴ தேத³வ காrhயmh ॥ 13॥
³ ஶஶி ஸேத ர லkh³ேந ஶஶி தநேய ph◌⁴’³ேஜ ச ேகnhth³ரயாேத ।
ப⁴வ ஸஹேஜாபைக³ச ேஶைஷரதmh இஹாரiνkhரமாth³ விநா shயாth ॥ 14॥

அShடேமாऽth◌⁴யாய:
த³ஶாnhதrhத³ஶா

உத³யரவி ஶஶாŋhக phராணி ேகnhth³ராதி³ஸmhshதா:² ।
phரத²ம வய மth◌⁴ேய அnhthேய ச த³th³: ப²லாநி ।
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ந  ந ப²ல விபாக: ேகnhth³ர ஸmhshதா²th³ய பா⁴ேவ ப⁴வதி  ப²ல பkhதி: rhவmh
ஆேபாkhேம அபி ॥ 1॥
ஆ: kh’தmh ேயந  யth தேத³வ கlhphயா த³ஶ ஸா phரப³லshய rhவாmh ।
ஸாmhேய ப³ஹூநாmh ப³ஹு வrhஷத³shய ேதஷாmh ச ஸாmhேய phரத²ேமாதி³தshய ॥
2॥
ஏக’ேகா³ऽrhத⁴mh அப’thய த³தா³தி  shவmh thrhயmhஶmh thேகாண kh³’ஹக:³
shமரக:³shவராmhஶmh ।
பாத³mh ப²லshய சரshர க³த:ஸ ேஹாரshthேவவmh பரshபர க³தா: பபாசயnhதி ॥
3॥
shதா²நாnhயதா²இதாநி ஸ வrhணயிthவா ஸrhவாNhயத⁴ேச²த³ விவrhதாநி ।
த³ஶாph³த³ பிNhேட³³ணகா யதா²mhஶmh ேச²த³shதைத³khேயந த³ஶாphரேப⁴த:³ ॥ 4॥
ஸmhயkh³ ப³ந:shவ ŋhக³ பா⁴ேக³ஸmhrh ப³ல வrhதshயkhதா ।
நீசாmhஶ க³தshய ஶth பா⁴ேக³ jhேஞயாநிShட ப²லாத³ஶா phரஸூெதௗ ॥ 5॥
ph◌⁴ரShடshய ŋhகா³th³ அவேரா ஸmhjhஞா மth◌⁴யா ப⁴ேவth ஸா ஸு’th³ உchச
பா⁴ேக³ ।
அேராணீ நிmhந பchதshய நீசா பா⁴mhேஶShவத⁴மா ப⁴ேவ ஸா ॥ 6॥
நீசா பா⁴mhேஶ ஸமவshதி²தshய ஶshேத kh³’ேஹ kh³’ேஹ ர ப²லா phரதி³Shடா
।
ஸmhjhஞாiνபாணி ப²லாnhயைத²ஷாmh த³ஶாஸு வயா யேதா²பேயாக³mh ॥ 7॥
உப⁴ேய அத⁴ம மth◌⁴ய தாth³ேரShகாணசர ேப⁴ஷு ச உthkhரமாth ।
அஶுேப⁴Shட ஸமா:shதி²ேர khரமாth³ ேதா⁴ராயா: பகlhபிதாத³ஶா ॥ 8॥
ஏகmh th³ெவௗ நவ விmhஶதிrhth◌⁴’தி kh’தீ பசாஶth³ ஏஷாmh
khரமாchசnhth³ராேரnh³ஜ ஶுkhர வதி³நkhth³ைத³வா கmh ஸமா: ।
shைவ:shைவ: Shட ப²லாநி ஸrhக³ ஜநிைத: பkhதிrhத³ஶாயா: khரமாth³அnhேத
லkh³நத³ஶா ஶுேப⁴தி யவநா ேநchச²nhதி ேகசிth ததா² ॥ 9॥
பாக shவாநி லkh³நேக³ஸு’தி³ வா வrhேக³அshய ெஸௗmhேய அபி வா
phராரph³தா⁴ ஶுப⁴தா³த³ஶா thத³ஶ ஷTh³லாேப⁴ஷு வா பாகேப ।
thேராchேசாபசயshthேகாண மத³ேந பாேகவரshய shதி²தசnhth³ர:
ஸth ப²ல ேபா³த⁴நாநி ேத பாபாநி சாேதாऽnhயதா² ॥ 10॥

brihajjAtakam.pdf 15



வராஹரshய ph³’ஹjhஜாதக

phராரph³தா⁴ மெகௗ³ த³ஶா shவ kh³’ஹேக³ மாநாrhத² ெஸௗkh²யாவஹா ெகௗேஜ
³ஷயதி shthயmh ³த⁴ kh³’ேஹ விth³யா ஸு’th³ விthததா³ ।
³rhகா³ரNhய பதா²லேய kh’ க mhேஹ த’ே அnhநதா³shthதா³
mh’க³mhப⁴ேயாrh³ kh³’ேஹ மாநாrhத² ெஸௗkh²யாவஹா ॥ 11॥
ெஸௗrhயாmh shவnh நக²த³nhத சrhம கநக khெரௗrhயாth◌⁴வ ⁴பாஹைவshதNhயmh
ைத³rhயmh அஜshரmh உth³யமரதி: kh²யாதி: phரதாேபாnhநதி: ।
பா⁴rhய thரத⁴நா ஶshthர ஹுத⁴kh³ ⁴ேபாth³ப⁴வா vhயாபத³shthயாகீ³
பாபரதி:shவ ph◌⁴’thய கலேஹா ’th khேராட³ பீடா³மயா: ॥ 12॥
இnhேதா:³ phராphயத³ஶாmh ப²லாநி லப⁴ேத மnhthரth³விஜாthth³ப⁴வநீு ர
விகார வshthர ஸும khடா³ திலாnhந ரைம: ।
நிth³ராலshய mh’³ th³விஜாமரரதி:shth ஜnhம ேமதா⁴விதா
கீrhthயrhேதா²பசெயௗ ச ப³பி⁴rhைவரmh shவ பேண ச ॥ 13॥
ெபௗ⁴மshயா விமrhத³ ⁴ப ஸஹஜthயாவிகாைஜrhத⁴நmh phரth³ேவஷ:

ஸுத thரதா³ர ஸஹைஜrhவிth³வth³³ th³ேவShTh’தா ।
th’Shsh’kh³ jhவர பிthத ப⁴ŋhக³ ஜநிதாேராகா:³ பர shth kh’தா: phதி:
பாபரைதரத⁴rhம நிரதி: பாShய ைதNhயாநி ச ॥ 14॥
ெபௗ³th◌⁴யாmh ெதௗ³thய ஸு’th³³ th³விஜத⁴நmh விth³வth phரஶmhஸா
யேஶா khதி th³ரvhய ஸுவrhண ேவஸர ம ெஸௗபா⁴kh³ய ெஸௗkh²யாphதய: ।
ஹாshேயாபாஸந ெகௗஶலmh மதி சேயா த⁴rhம khயா th³த⁴ய:
பாShயmh ரம ப³nhத⁴ மாநஸ ஶுச: பீடா³ ச தா⁴ thரயாth ॥ 15॥
ைஜvhயாmh மாந ³ேத³ேயா மதி சய: காnhதி: phரதாேபாnhநதிrhமாஹாthmhேயாth³யம
மnhthர நீதி nh’ பதி shவாth◌⁴யாய மnhthைரrhத⁴நmh ।
ேஹமாவாthமஜ ஜராmhப³ர சய: phதிச ஸth³ ⁴ைப: ।
ஸூmhேயாஹ க³ஹநாரம: ரவணkh³ைவரmh வித⁴rhமாைத: ॥ 16॥
ெஶௗkhயாmh கீ³தரதி: phரேமாத³ஸுரபி⁴ th³ரvhயாnhந பாநாmhப³ர shth ரthந
th³தி மnhமேதா²பகரண jhஞாேநShட thராக³மா: ।
ெகௗஶlhயmh khரய விkhரேய kh’ நிதி⁴ phராphதிrhத⁴நshயாக³ேமா ।
vh’nhேதா³rhவீஶ நிஷாத³த⁴rhமரைதrhைவரmh ஶுச:shேநஹத: ॥ 17॥
ெஸௗmh phராphய க²ேராShThர ப ம vh’th³தா⁴ŋhக³நாவாphதய: ।
ேரணீ kh³ராம ரதி⁴ கார ஜநிதா ஜா தா⁴nhயாக³ம: ।
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ேலShேமrhShயாநில ேகாப ேமாஹ மந vhயாபthதி தnhth³ராரமாnh ।
ph◌⁴’thயாபthய கலthர ப⁴rhthஸநmh அபி phராphேநாதி ச vhயŋhக³யதாmh ॥ 18॥
த³ஶாஸு ஶshதாஸு ஶுபா⁴நி rhவnhthயநிShட ஸmhjhஞா shவ ஶுபா⁴நி ைசவmh ।
ராஸு நிராணி த³ஶா ப²லாநி ேஹாரா ப²லmh லkh³ந பேத:ஸ மாநmh ॥ 19॥
ஸmhjhஞாth◌⁴யாேய யshய யth³ ரvhய iµkhதmh கrhமாேவா யச யshேயாபதி³Shட: ।
பா⁴வ shதா²நாேலாக ேயாேகா³th³ப⁴வmh ச தth தth ஸrhவmh தshய ேயாjhயmh த³ஶாயாmh
॥ 20॥
சா²யாmh மஹா⁴த kh’தாmh ச ஸrhேவ அபி⁴vhயஜயnhதி shவத³ஶாmh அவாphய ।
khவmhph³வkh³நி வாyhவmhப³ரஜாnh ³mhச நாஸாshய th³’kh thவkh ch²ரவiνேமயாth
॥ 21॥
ஶுப⁴ ப²லத³த³ஶாயா தாth³’kh³ ஏவாnhதராthமா ப³ஹு ஜநயதி mhஸாmh ஸkh²யmh
அrhதா²க³மmh ச
கதி²த ப²ல விபாைகshதrhகேயth³ வrhதமாநாmh பணமதி ப²லாphதி: shவphந சிnhதா
shவ வீrhைஜ: ॥ 22॥
ஏக kh³ரஹshய ஸth³’ேஶ ப²லேயாrhவிேராேத⁴ நாஶmh வேத³th³ யth³ அதி⁴கmh
பபchயேத தth ।
நாnhேயா kh³ரஹ:ஸth³’ஶmh அnhய ப²லmhநshதி shவாmh shவாmh த³ஶாmh உபக³தா:
ஸ ப²ல phரதா³sh: ॥ 23॥

நவேமாऽth◌⁴யாய:
அShடகவrhக³

shவாth³அrhக: phரத²மாய ப³nh⁴ நித⁴ந th³vhயாjhஞா தேபா th³நேகா³ வkhராth
shவாth³இவ தth³வth³ ஏவரவிஜாch²khராth shமராnhthயாஷு ।
வாth³ த⁴rhம ஸுதாய ஶthஷு த³ஶ thrhயாயாக:³ ஶீதேகா³ேரShேவவாnhthய
தப:ஸுேதஷு ச ³தா⁴lh லkh³நாth ஸ ப³nhth◌⁴வnhthயக:³ ॥ 1॥
லkh³நாth ஷTh th த³ஶாயக:³ஸ த⁴ந தீ⁴ த⁴rhேமஷு சாராchச²ஶீ shவாth
ஸாshதாதி³ஷு ஸாShட ஸphதஸு ரேவ:ஷTh thrhயாய தீ⁴shேதா² யமாth ।
தீ⁴ thrhயாயாShடம கNhடேகஷு ஶஶிஜாjh வாth³vhயயாயாShடக:³ ேகnhth³ரshத²ச
தாth  த⁴rhம ஸுக²தீ⁴ thrhயாயாshபதா³நŋhக³க:³ ॥ 2॥
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வkhரshபசேயShவிநாth ஸ தநேயShவாth³யாதி⁴ேகஷூத³யாch ।
சnhth³ராth³ தி³kh³ விப²ேலஷு ேகnhth³ர நித⁴ந phராphthயrhத²க:³shவாch²ப: ◌⁴ ।
த⁴rhமாயாShடம ேகnhth³ரேகா³ऽrhக தநயாjh jhஞாth ஷTh th தீ⁴ லாப⁴க:³ ।
ஶுkhராth ஷTh³ vhயய லாப⁴ mhthஷு ³ேரா: கrhமாnhயலாபா⁴ஷு ॥ 3॥
th³vhயாth³யாயாShட தப:ஸுேக²ஷு ph◌⁴’³ஜாth ஸ thrhயாthமேஜShவிnh³ஜ:
ஸாjhஞாshேதஷு யமாரேயாrhvhயய phராphthயShடேகா³ வாkh பேத: ।
த⁴rhமாயா ஸுத vhயேயஷு ஸவி:shவாth ஸாth³ய கrhம thக:³ஷTh
shவாயாShட ஸுகா²shபேத³ஷு மேகா:³ஸாth³ேயஷு லkh³நாch²ப:◌⁴ ॥ 4॥
தி³kh shவாth³யாShடமதா³ய ப³nh⁴ஷு ஜாth shவாth thேகShவŋhகி³ரா:ஸூrhயாth
ஸth நேவஷு தீ⁴ shவ நவதி³kh³லாபா⁴ேகா³ பா⁴rhக³வாth ।
ஜாயாயரத² நவாthமேஜஷு மேகா³rhமnhதா³th th ஷTh³ தீ⁴ vhயேய தி³kh³ தீ⁴
ஷTh shவ ஸுகா²ய rhவ நவேகா³ jhஞாth ஸ shமரச உத³யாth ॥ 5॥
லkh³நாth³ஆ ஸுத லாப⁴ரnhth◌⁴ர நவக:³ஸாnhthய: ஶஶாŋhகாth த:
shவாth ஸாjhேஞஷு ஸுக² th தீ⁴ நவத³ஶ chசி²th³ராphதிக:³ஸூrhயஜாth ।
ரnhth◌⁴ராய vhயேகா³ ரேவrhநவத³ஶ phராphthயShடதீ⁴shேதா²³ேராrhjhஞாth³
தீ⁴ thrhயாய நவாக³shth நவ ஷTh thராயஸாnhthய:ஜாth ॥ 6॥
மnhத³shவாth th ஸுதாய ஶthஷு ஶுப: ◌⁴ ஸாjhஞாnhthயேகா³ ⁴ஜாth
ேகnhth³ராயாShடத⁴ேநShவிநாth³ உபசேயShவாth³ேய ஸுேக² ச உத³யாth ।
த⁴rhமாயா த³ஶாnhthய mh’thஷு ³தா⁴chசnhth³ராth th ஷTh³லாப⁴க:³
ஷShடா²யாnhthய க³த:தாshஸுர ³ேரா: phராphthயnhthயதீ⁴ ஶthஷு ॥ 7॥
இதி நிக³தி³தmh இShடmh ேநShடmh அnhயth³ விேஶஷாth³அதி⁴க ப²ல விபாகmh ஜnhம
பா⁴th தthரத³th³: ।
உபசய kh³’ஹ thர shேவாchசைக:³ Shடmh இShடmh அவபசய kh³’ஹ
நீசாராதிைக³rhேநShட ஸmhபth ॥ 8॥

த³ஶேமாऽth◌⁴யாய:
கrhமாவ

அrhதா²phதி: பிth’ பிth’ பthநி ஶth thர ph◌⁴ராth’ shth mh’தக ஜநாth³
தி³வாகராth³ைய: ।
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ேஹாேரnhth³ேவாrhத³ஶம க³ைதrhவிகlhபநீயா ேப⁴nhth³வrhகாshபத³ பதிகா³mhஶ நாத²
vh’ththயா ॥ 1॥
அrhகாmhேஶ th’ணகநகாrhண ேப⁴ஷஜாth³ையசnhth³ராmhேஶ kh’ஜலஜாŋhக³நாரயாchச
।
தா⁴thவkh³நி phரஹரணஸாஹைஸ:ஜாmhேஶ ெஸௗmhயாmhேஶ பி க³ணிதாதி³காvhய
ஶிlhைப: ॥ 2॥
வாmhேஶ th³விஜ வி³தா⁴கராதி³ த⁴rhைம: காvhயாmhேஶ மணி ரஜதாதி³ ேகா³
மShைய: ।
ெஸௗராmhேஶ ரம வத⁴ பா⁴ர நீச ஶிlhைப: கrhேமஶாth◌⁴த நவாmhஶ கrhம th³தி:◌⁴
॥ 3॥
thரா shவ kh³’ஹ க³ைதrhkh³ரைஹshதேதாऽrhத²mh ŋhக³shேத² ப³நி ச
பா⁴shகேர shவ வீrhயாth ।
ஆயshைத²த³யத⁴நாைதச ெஸௗmhைய:ஸசிnhthயmh ப³லஸைதரேநகதா⁴
shவmh ॥ 4॥

ஏகாத³ஶேமாऽth◌⁴யாய:
ராஜேயாக³

phராஹுrhயவநா:shவ ŋhக³ைக:³ khைர: khர மதிrhமபதி: ।
khைரsh ந வ ஶrhமண: பேthயதி⁴ப: phரஜாயேத ॥ 1॥
வkhராrhகஜாrhக ³பி: ◌⁴ ஸகலshthபி⁴ச shேவாchேசஷு ேஷாட³ஶ nh’பா:
கதி²ைதகலkh³ேந ।
th³vhேயகாேதஷு ச ததா²இகதேம விலkh³ேந shவ ேthரேக³ ஶஶிநி ேஷாட³ஶ
⁴பா:sh: ॥ 2॥
வrhேகா³thதம க³ேத லkh³ேந சnhth³ேர வா சnhth³ர வrhத: ।
சராth³ையrhkh³ரைஹrhth³’Shேட nh’பா th³வாவிmhஶதி:shmh’தா: ॥ 3॥
யேம mhேப⁴ அrhேக அேஜ க³வி ஶஶிநி ைதேரவ தiνைக³rhnh’khதிmhஸஹாshைத:²
ஶஶிஜ ³ வkhைரrhnh’ பதய: ।
யேமnh³ŋhேக³அŋhேக³ஸவிth’ஶஶிெஜௗஷShட²ப⁴வேந லாேஜnh³ ேthைர:
ஸத ஜ ைவச நரெபௗ ॥ 4॥
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ேஜ ŋhேக³அrhேகnhth³ேவாrhத⁴iν யம லkh³ேந ச பதி: பதிrh⁴ேமசாnhய:தி
ஸுத விலkh³ேந ஸ ஶஶிநி ।
ஸ சnhth³ேர ெஸௗேர அshேத ஸுர பதி ³ெரௗ சாப த⁴ரேக³ shவ ŋhக³shேத²
பா⁴நாத³யmh உபயாேத தி பதி: ॥ 5॥
vh’ேஷ ேஸnhெதௗ³ லkh³ேந ஸவிth’ ³ தீmhஶு தநைய:ஸு’jh ஜாயா
க²shைத²rhப⁴வதி நியமாnh மாநவ பதி: ।
mh’ேக³ மnhேத³ லkh³ேந ஸஹஜ த⁴rhம vhயய க³ைத: ஶஶாŋhகாth³ைய: kh²யாத:
ph’²³ணயஶா: ŋhக³ல பதி: ॥ 6॥
ஹேய ேஸnhெதௗ³ ேவ mh’க³iµக² க³ேத ⁴ தநேய shவ ŋhக³shெதௗ² லkh³ேந
ph◌⁴’³ஜ ஶஶிஜாவthர nh’ பதீ ।
ஸுதshெதௗ²வkhராrhகீ ³ ஶஶி தாசாபி ³ேக ³ேத⁴ கnhயா லkh³ேந ப⁴வதி
 nh’ேபாऽnhேயாऽபி ³ணவாnh ॥ 7॥
ஜ²ேஷ ேஸnhெதௗ³லkh³ேந க⁴ட mh’க³mh’ேக³nhth³ேரஷுஸைதrhயமாராrhைகrhேயாऽ⁴th
ஸ க² மiνஜ: ஶாshதி வஸுதா⁴mh ।
அேஜ ஸாேர rhெதௗ ஶஶி kh³’ஹ க³ேத சாமர ³ெரௗ ।
ஸுேரjhேய வா லkh³ேந த⁴ரணி பதிரnhேயாऽபி ³ணவாnh ॥ 8॥
கrhகிணி லkh³ேந தthshேத² ேவ சnhth³ர த jhைஞராய phராphைத: ।
ேமஷ க³ேத அrhேக ஜாதmh விth³யாth³ விkhரமkhதmh ph’th²வீ நாத²mh ॥ 9॥
mh’க³iµேக²அrhக தநயshதiν ஸmhshத:² khய ர ஹரேயாऽதி⁴பkhதா: ।
²ந ெதௗ ஸெதௗ ³த⁴ ஶுkhெரௗ யதி³ ததா³ ph’² யஶா: ph’தி²வீஶ: ॥
10॥
shேவாchச ஸmhshேத² ³ேத⁴ லkh³ேந ph◌⁴’ெகௗ³ ேமஷூரேத ।
ஸ ேவ அshேத நிஶா நாேத² ராஜா மnhதா³ரேயா:ஸுேத ॥ 11॥
அபி க²ல ல ஜாதா மாநவாராjhய பா⁴ஜ: கிmh உத nh’ப ேலாthதா:² phேராkhத ⁴
பாலேயாைக:³ ।
nh’ பதி ல ஸiµthதா:² பாrhதி²வா வயமாணrhப⁴வதி nh’ பதி lhயshேதShவ⁴
பால thர: ॥ 12॥
உchச shவ thேகாணைக³rhப³லshைத²shthrhயாth³ையrh⁴ பதி வmhஶஜா நேரnhth³ரா: ।
பசாதி³பி⁴ரnhய வmhஶ ஜாதா ைநrhவிthததா ந ⁴ பாலா: ॥ 13॥
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ேலகா²shேத²அrhேக அேஜnhெதௗ³லkh³ேந ெபௗ⁴ேம shேவாchேச mhேப⁴ மnhேத³ ।
சாப phராphேத ேவ ராjhஞ: thரmh விnhth³யாth ph’th²வீ நாத²mh ॥ 14॥
shவ’ே ஶுkhேர பாதாலshேத² த⁴rhம shதா²நmh phராphேத சnhth³ேர ।
³சிkhயாŋhக³ phராphதி phராphைத: ேஶைஷrhஜாத:shவா ⁴ேம: ॥ 15॥
ெஸௗmhேய வீrhயேத தiν khேத வீrhயாTh◌⁴ேய ச ஶுேப⁴ ஶுப⁴யாேத ।
த⁴rhமாrhேதா²பசேயShவவேஶைஷrhத⁴rhமாthமா nh’பஜ: ph’தி²வீஶ: ॥ 16॥
vh’ேஷாத³ேய rhதி த⁴நா லாப⁴ைக:³ ஶஶாŋhக வாrhக ஸுதாபைரrhnh’ப: ।
ஸுேக²³ெரௗ ேக²ஶஶி தீண தீ³தி⁴தீ யேமாத³ேய லாப⁴ க³ைதrhnh’ேபாऽபைர: ॥
17॥
ேமஷூரய தiνகா:³ஶஶி மnhத³ வா jhஞாெரௗ த⁴ேந தரவீ ³ேக நேரnhth³ரmh
।
வkhராெதௗ ஶஶி ஸுேரjhய தாrhக ெஸௗmhயா ேஹாரா ஸுகா²shத ஶுப⁴ கா²phதி
க³தா: phரேஜஶmh ॥ 18॥
கrhம லkh³நத பாகத³ஶாயாmh ராjhய லph³தி⁴ரத² வா phரப³லshய ।
ஶth நீச kh³’ஹயாதத³ஶாயாmh chசி²th³ர ஸmhரயத³ஶா பகlhphயா ॥ 19॥
³ த ³த⁴ லkh³ேந ஸphதமshேத²அrhக thேர வியதி தி³வஸ நாேத² ேபா⁴கி³நாmh
ஜnhம விnhth³யாth ।
ஶுப⁴ ப³லத ேகnhth³ைர: khர ஸmhshைத²ச பாைபrhvhரஜதி ஶப³ரத³sh
shவாதாmh அrhத² பா⁴kh ச ॥ 20॥

th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
நாப⁴ஸேயாக³

நவ தி³kh³ வஸவshthகாkh³நி ேவைத³rh³ணிதா th³வி th சrhவிகlhபஜா:sh: ।
யவைநshth ³ ஷTh ஶதீ ஸா கதி²தா விshதரேதாऽkh³ர தth ஸமா:sh: ॥
1॥
ரjhஜுrhiµஶலmh நலசராth³ைய:ஸthயசாரயஜாஜ கா³த³ேயாகா³nh ।
ேகnhth³ைர:ஸth³ அஸth³ ைதrhத³லாkh²ெயௗ shரkh ஸrhெபௗ கதி²ெதௗ பராஶேரண
॥ 2॥
ேயாகா³ vhரஜnhthயாரயஜா:ஸமthவmh யவாph³ஜ வjhராNhட³ஜ ேகா³லகாth³ைய: ।
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ேகnhth³ேராபைக:³ phேராkhத ப²ெலௗ த³லாkh²யாவிthயாஹுரnhேய ந ph’த²kh ப²ெலௗ
ெதௗ ॥ 3॥
ஆஸnhந ேகnhth³ர ப⁴வந th³வயைக³rhக³தா³kh²யshதnhவshதேக³ஷு ஶகடmh விஹக:³
க² ப³nhth◌⁴ேவா: ।
ஶ ◌்’ŋhகா³டகmh நவம பசம லkh³ந ஸmhshைத²rhலkh³நாnhயைக³rhஹலmh இதி
phரவத³nhதி தjh jhஞா: ॥ 4॥
ஶகடாNhட³ஜ வch²பா⁴ஶுைப³rhவjhரmh தth³விபதைக³rhயவ: ।
கமலmh  விர ஸmhshதி²ைதrhவாபி தth³யதி³ ேகnhth³ர பா³யத: ॥ 5॥
rhவ ஶாshthராiνஸாேரண மயா வjhராத³ய: kh’தா: ।
ெசௗrhேத² ப⁴வேந ஸூrhயாjh jhஞ ெதௗ ப⁴வத: கத²mh ॥ 6॥
கNhடகாதி³ phரvhthைதsh சrhkh³’ஹ க³ைதrhkh³ரைஹ: ।
ேபஷு ஶkhதி த³Nhடா³kh²யா ேஹாராth³ைய: கNhடைக: khரமாth ॥ 7॥
ெநௗ ட chச²thர சாபாநி தth³வth ஸphத’ஸmhshதி²ைத: ।
அrhத⁴ சnhth³ரsh நாவாth³ைய: phேராkhதshthவnhய’ஸmhshதி²ைத: ॥ 8॥
ஏகாnhதர க³ைதரrhதா²th ஸiµth³ர:ஷTh³ kh³’ஹாைத: ।
விலkh³நாதி³shதி²ைதசkhரmh இthயாkh’திஜ ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 9॥
ஸŋhkh²யா ேயாகா:³sh:ஸphத ஸphத’ ஸmhshதி²ேரகாபாயாth³ வlhலகீ தா³நீ
ச
பாஶ: ேகதா³ர: ஶூலேயாேகா³ க³mh ச ேகா³லசாnhயாnh rhவmh உkhதாnh விஹாய ॥
10॥
ஈrhShrhவிேத³ஶ நிரேதாऽth◌⁴வசிசரjhjhவாmh மாநீ த⁴நீ ச iµஶேல ப³ஹு kh’thய
ஸkhத: ।
vhயŋhக:³ shதி²ராTh◌⁴ய நிே நலஜ: shரkh³ உthேதா² ேபா⁴கா³nhவிேதா ⁴ஜ க³ேஜா
ப³ஹு :³க² பா⁴kh shயாth ॥ 11॥
ஆரேயாkhதாsh விப²லா ப⁴வnhthயnhையrhவிதா: ।
ரா ையshேத ப²லmh த³th³ரரா:shவ ப²ல phரதா:³ ॥ 12॥
யjhவrhத² பா⁴kh ஸததmh அrhத²சிrhக³தா³யாmh தth³vh’thதி ⁴kh ஶகடஜ: ஸஜ:
தா³ர: ।
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³ேதாऽடந: கலஹ kh’th³ விஹேக³ phரதி³Shட: ஶ ◌்’ŋhகா³டேக சிர ஸுகீ²
kh’kh’th³ த⁴லாேய ॥ 13॥
வjhேர அnhthய rhவ ஸுகி²ந: ஸுப⁴ேகா³ऽதிஶூேரா வீrhயாnhவிேதாऽphயத²யேவ
ஸுகி²ேதா வேயாऽnhத: ।
விkh²யாத கீrhthயத ெஸௗkh²ய ³ணச பth³ேம வாphயாmh தiν shதி²ர ஸுேகா² நிதி⁴
kh’nh ந தா³தா ॥ 14॥
thயாகா³thமவாnh khர வைரrhயஜேத ச ேப mhshேராऽத² ³phthயதி⁴kh’த:
ஶரkh’chச²ராkh²ேய ।
நீேசாऽலஸ:ஸுக²த⁴ைநrhவிதச ஶkhெதௗ த³Nhேட³ phையrhவிரத: ஷாnhthய
vh’thதி: ॥ 15॥
கீrhthயா தசல ஸுக:² kh’பணச ெநௗஜ: ேட அnh’த phலவந ப³nhத⁴நபச
ஜாத: ।
ச²thேராth³ப⁴வ:shவ ஜந ெஸௗkh²ய கேராऽnhthய ெஸௗkh²ய: ஶூரச காrhiµக ப⁴வ:

phரத²மாnhthய ெஸௗkh²ய: ॥ 16॥
அrhேத⁴nh³ஜ:ஸுப⁴க³ காnhத வ: phரதா⁴நshேதாயாலேய நர பதி phரதிமsh ேபா⁴கீ³
।
சkhேர நேரnhth³ர iµட th³தி ரதாŋhkh◌⁴rhவீேth³ப⁴வச நிண: phய கீ³த
nh’thய: ॥ 17॥
தா³தாnhய காrhய நிரத: பஶுபச தா³mhநி பாேஶ த⁴நாrhஜந விஶீல ஸ ph◌⁴’thய ப³nh:◌⁴
।
ேகதா³ரஜ: kh’ கர:ஸுப³ஹூபேயாShய:ஶூர:ேதா த⁴நசிrhவித⁴நச ஶூேல
॥ 18॥
த⁴ந விரத: பாக²Nh³ வா ேக³ thவத² ேகா³லேக வித⁴ந மேநா jhஞாேநாேபத:
ஶிlhphயலேஸாऽடந: ।
இதி நிக³தி³தா ேயாகா:³ ஸாrhth³த⁴mh ப²லஹ நாப⁴ஸா நியத ப²லதா³சிnhthயா
ேயேத ஸமshதத³ஶாshவபி ॥ 19॥

thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
சnhth³ரேயாக³
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அத⁴ம ஸம வShடா²nhயrhக ேகnhth³ராதி³ ஸmhshேத² ஶஶிநி விநய விthத jhஞாநதீ⁴
ைநநி ।
அஹநி நிஶி ச சnhth³ேர shேவ அதி⁴thராmhஶேக வா ஸுர ³ தth³’Shேட
விthதவாnh shயாth ஸுகீ² ச ॥ 1॥
ெஸௗmhைய: shமரா நித⁴ேநShவதி⁴ேயாேக³nhேதா³shதshmhசப ஸசிவ தி
பால ஜnhம ।
ஸmhபnhந ெஸௗkh²ய விப⁴வா ஹத ஶthரவச தீ³rhகா⁴ேஷா விக³தேராக³ ப⁴யாச
ஜாதா: ॥ 2॥
thவாrhகmh ஸுநபா²நபா²³⁴ரா:shவாnhthேயாப⁴யshைத²rhkh³ரைஹ: ஶீதாmhேஶா:
கதி²ேதாऽnhயதா²  ப³ஹுபி: ◌⁴ ேகமth³ேமாऽnhையshthவெஸௗ ।
ேகnhth³ேர ஶீதகேரऽத² வா kh³ரஹேத ேகமth³ேமா ேநShயேத ேகசிth ேகnhth³ர
நவாmhஶேகஷு ச வத³nhthkhதி: phரth³தா⁴ ந ேத ॥ 3॥
thmhஶth ஸபா:ஸுநபா²நபா²kh²யா:ஷShthரயmh ெதௗ³⁴ேர phரேப⁴தா:³ ।
இchசா² விகlhைப: khரமேஶாऽபி⁴நீய நீேத நிvhthதி: நரnhய நீதி: ॥ 4॥
shவயmh அதி⁴க³த விthத: பாrhதி²வshதth ஸேமா வா ப⁴வதி  ஸுநபா²யாmh தீ⁴ த⁴ந
kh²யாதிமாmhச ।
phர⁴ர க³த³ஶர:ஶீலவாnh kh²யாத கீrhதிrhவிஷயஸுக²ஸுேவேஷா நிrhvhதசாநபா²யாmh
॥ 5॥
உthபnhந ேபா⁴க³ ஸுக² ⁴kh³ த⁴ந வாஹநாTh◌⁴யshthயாகா³nhவிேதா ³⁴ரா phரப⁴வ:

ஸுph◌⁴’thய: ।
ேகமth³ேம மந:³கி²த நீச நி:shவா: phேரShயா:க²லாச nh’பேதரபி வmhஶ ஜாதா:
॥ 6॥
உthஸாஹ ெஶௗrhயத⁴ந ஸாஹஸ வாnh மஜ: ெஸௗmhய: ப: ஸுவசேநா நிண:

கலாஸு ।
ேவாऽrhத²த⁴rhம ஸுக² பா⁴ŋh nh’ப தச கா ph◌⁴’³rhப³ஹு த⁴ேநா
விஷேயாபேபா⁴khதா ॥ 7॥
பர விப⁴வ பchச²ேதா³பேபா⁴khதாரவி தநேயா ப³ஹு காrhயkh’th³ க³ேணஶ: ।
அஶுப⁴ kh’th³ உ³ேபாऽநி th³’ய rhதிrhக³த தiνச ஶுேபா⁴ऽnhயதா²nhயth³
ஊயmh ॥ 8॥
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லkh³நாth³அதீவ வஸுமாnh வஸுமா ச²ஶாŋhகாth ெஸௗmhய kh³ரைஹபசேயாபக³ைத:
ஸமshைத: ।
th³வாph◌⁴யாmh ஸேமாऽlhப வஸுமாmhச த³நதாயாmh அnhேயShவஸthshவபி
ப²ேலShவித³mh உthகேடந ॥ 9॥

சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
th³விkh³ரஹேயாக³

திkh³மாmhஶுrhஜநயthேஷஶ ஸேதா யnhthராம காரmh நரmh ெபௗ⁴ேமநாக⁴ரதmh
³ேத⁴ந நிணmh தீ⁴ கீrhதி ெஸௗkh²யாnhவிதmh ।
khரmh வாkh பதிநாnhய காrhய நிரதmh ஶுkhேரணரŋhகா³ைத⁴rhலph³த⁴shவmh
ரவிேஜநதா⁴ ஶலmh பா⁴Nhட³ phரகாேரஷு வா ॥ 1॥
ட shthrhயாஸவ mhப⁴ பNhயmh அஶிவmh மா: ஸ வkhர: ஶஶீ ஸ jhஞ: phரத
வாkhயmh அrhத² நிணmh ெஸௗபா⁴kh³ய கீrhthயாnhவிதmh ।
விkhராnhதmh ல iµkh²யmh அshதி²ர மதிmh விthேதவரmh ஸாŋhகி³ரா வshthராmh ஸ
த: khயாதி³ஶலmh ஸாrhகி: நrh⁴ ஸுதmh ॥ 2॥
லாதி³ shேநஹ ைடrhvhயவஹரதி வணிkh³ பா³ஹு ேயாth³தா⁴ ஸ ெஸௗmhேய
rhயth◌⁴ய:ஸ ேவ ப⁴வதி நர பதி: phராphத விthேதா th³விேஜா வா ।
ேகா³ேபா மlhேலாऽத²த³: பரவதி ரேதா th³த kh’th ஸாஸுேரjhேய
:³கா²rhேதாऽஸthய ஸnhத: ◌⁴ ஸ ஸவிth’ தநேய ⁴ேஜ நிnhதி³தச ॥ 3॥
ெஸௗmhேய ரŋhக³ சேரா ph³’ஹshபதி ேத கீ³த phேயா nh’thயவிth³ வாkh³ ⁴
க³ணப:ேதந mh’³நா மாயா பrhலŋhக⁴க: ।
ஸth³ விth³ேயா த⁴நதா³ரவாnh ப³ஹு ³ண: ஶுkhேரணkhேத ³ெரௗ jhேஞய: ம
கேராऽேதந க⁴டkh’jh ஜாேதாऽnhநகாேராऽபி வா ॥ 4॥
அத த ஸமாக³ேம அlhப சுrhவதி ஸமாரய ஸmhphரvh’th³த⁴ விthத: ।
ப⁴வதி ச பி shதக சிthர ேவthதா கதி²த ப²ல: பரேதா விகlhபநீயா: ॥ 5॥

பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
phரvhரjhயாேயாக³

ஏகshைத²சராதி³பி⁴rhப³லைதrhஜாதா: ph’த²kh³வீrhயைக:³ஶாkhயா விக பி⁴ு
vh’th³த⁴ சரகா நிrhkh³ரnhத² வnhயாஶநா: ।
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மாேஹய jhஞ ³ பா கர த phராபா⁴கைந: khரமாth phரvhரjhயா ப³பி: ◌⁴ ஸமா
பரைதshதth shவாபி: ◌⁴ phரchதி: ॥ 1॥
ரவி phத கைரரதீ³தா ப³பி⁴shதth³க³த ப⁴khதேயா நரா: ।
அபி⁴யாசித மாthரதீ³தா நிஹைதரnhய நிைதரபி ॥ 2॥
ஜnhேமேஶாऽnhையrhயth³யth³’Shேடாऽrhக thரmh பயthயாrhகிrhஜnhமபmh வா ப³ேலாநmh
।
தீ³ாmh phராphேநாthயாrhகி th³’kh காண ஸmhshேத² ெபௗ⁴மாrhkhயmhேஶ
ெஸௗரth³’Shேட ச சnhth³ேர ॥ 3॥
ஸுர ³ ஶஶி ேஹாரா shவாrhேக th³’Shடாஸு த⁴rhேம ³ரத² nh’பதீநாmh
ேயாக³ஜshதீrhத² kh’th shயாth ।
நவம ப⁴வந ஸmhshேத² மnhத³ேக³ அnhையrhth³’Shேட ப⁴வதி நரபேயாேக³ தீ³த:
பாrhதி²ேவnhth³ர: ॥ 4॥

ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய:
நthரப²ல

phய ⁴ஷண:ஸுப:ஸுப⁴ேகா³ த³ோऽவிநீஷு மதிமாmhச ।
kh’த நிசய ஸthயாkh³ த³:ஸுகி²தச ப⁴ரணீஷு ॥ 1॥
ப³ஹு ⁴kh பரதா³ரரதshேதஜshவீ kh’thதிகாஸு விkh²யாத: ।
ேராNhயாmh ஸthய ஶுசி: phயmhவத:³shதி²ர மதி:ஸுபச ॥ 2॥
சபலசேரா பீ⁴: பthஸா த⁴நீ mh’ேக³ ேபா⁴கீ³ ।
ஶட² க³rhவித: kh’தkh◌⁴ேநா mhshர: பாபசெரௗth³ர’ே ॥ 3॥
தா³nhத:ஸுகீ²ஸுஶீேலா ³rhேமதா⁴ேராக³ பா⁴kh பிபாஸுச ।
அlhேபந ச ஸnhShட: நrhவெஸௗ ஜாயேத மiνஜ: ॥ 4॥
ஶாnhதாthமா ஸுப⁴க:³ பNh³ேதா த⁴நீ த⁴rhம ஸmhsh’த: Shேய ।
ஶட:²ஸrhவ ப⁴ பாப: kh’தkh◌⁴ந⁴rhதச ெபௗ⁴ஜŋhேக³ ॥ 5॥
ப³ஹு ph◌⁴’thயத⁴ேநா ேபா⁴கீ³ஸுர பிth’ ப⁴khேதா மேஹாth³யம: பிthrhேய ।
phய வாkh³ தா³தாth³திமாnh அடேநா nh’ப ேஸவேகா பா⁴kh³ேய ॥ 6॥
ஸுப⁴ேகா³ விth³யாphதத⁴ேநா ேபா⁴கீ³ஸுக²பா⁴kh th³விதீய பா²lh³nhயாmh ।
உthஸா th◌⁴’Shட: பாநேபா kh◌⁴’ணீ தshகேரா ஹshேத ॥ 7॥
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சிthராmhப³ர மாlhயத⁴ர:ஸுேலாசநாŋhக³ச ப⁴வதி சிthராயாmh ।
தா³nhேதா வணிkh kh’பா: phய வாkh³ த⁴rhமாத:shவாெதௗ ॥ 8॥
ஈrhShrhph³ேதா⁴ th³திமாnh வசந ப: கலஹ kh’th³ விஶாகா²ஸு ।
ஆTh◌⁴ேயா விேத³ஶ வா ுதா⁴ரடேநாऽiνராதா⁴ஸு ॥ 9॥
jhேயShடா²ஸு ந ப³ஹு thர:ஸnhShேடா த⁴rhம kh’th phரர ேகாப: ।
ேல மாநீ த⁴நவாnh ஸுகீ² ந mhshர:shதி²ேரா ேபா⁴கீ³ ॥ 10॥
இShடாநnhத³ கலthேரா மாநீ th³’ட⁴ ெஸௗத³ச ஜலைத³ேவ ।
ைவேவ விநீததா⁴rhக ப³ஹு thர kh’தjhஞ ஸுப⁴க³ச ॥ 11॥
மா ch²ரவேண தவாnh உதா³ரதா³ேரா த⁴நாnhவித: kh²யாத: ।
தா³தாTh◌⁴ய: ஶூேரா கீ³த phேயா த⁴நிShடா²ஸு த⁴ந ph³த: ◌⁴ ॥ 12॥
sh²ட வாkh³ vhயஸநீ ஹா ஸாஹக: ஶதபி⁴ஷ ³rhkh³ராய: ।
பா⁴th³ரபதா³ஸு th³வி க³ந:shth தத⁴நீ பரதா³தா ச ॥ 13॥
வkhதா ஸுகீ² phரஜாவாnh த ஶthrhதா⁴rhேகா th³விதீயாஸு ।
ஸmhrhŋhக:³ஸுப⁴க:³ ஶூர: ஶுசிரrhத²வாnh ெபௗShேண ॥ 14॥

ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
சnhth³ரராஶிஶீல

vh’thதாதாmhரth³’kh³ உShண ஶாக ல⁴ ⁴kh phர phரஸாேதா³ऽடந: கா ³rhப³ல
ஜாiνரshதி²ரத⁴ந: ஶூேராऽŋhக³நா வlhலப: ◌⁴ ।
ேஸவாjhஞ: கநகீ² vhரŋhகித ஶிரா மாநீ ஸேஹாthதா²kh³ரஜ: ஶkhthயா பாணி தேல
அŋhகிேதாऽதிசபலshேதாேய அதிபீ⁴: khேய ॥ 1॥
காnhத: ேக²ல க³தி: ph’² ஊ வத³ந: ph’Shடா²shய பாrhவாŋhகிதshthயாகீ³
khேலஶ ஸஹ: phர: ◌⁴ கத³வாnh கnhயா phரஜ: ேலShமல:

rhைவrhப³nh⁴ த⁴நாthமைஜrhவிரத: ெஸௗபா⁴kh³யkhத: தீ³phதாkh³நி: phரமதா³
phய:shதி²ர ஸு’nh மth◌⁴யாnhthய ெஸௗkh²ேயா க³வி ॥ 2॥
shth ேலால: ஸுரேதாபசார ஶலshதாmhேரண: ஶாshthரவிth³ ³த: சித
rhத⁴ஜ: ப மதிrhஹாshேயŋhகி³தth³தவிth ।
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சாrhவŋhக:³ phய வாkh phரப⁴ ணசிrhகீ³த phேயா nh’thயவிth khைப³rhயாதி ரதிmh
ஸiµnhநத நஸசnhth³ேர th’தீய’ேக³ ॥ 3॥
ஆவkhரth³தக:³ ஸiµnhநத க: shth நிrhjhத: ஸth ஸு’th³ ைத³வjhஞ:

phரராலய யத⁴ைந:ஸmhjhயேத சnhth³ரவth ।
ரshவ:பீந க³ல:ஸேமதி ச வmhஶஸாmhநாஸு’th³வthஸலshேதாேயாth³யாநரத:
shவ ேவம ஸேத ஜாத: ஶஶாŋhேக நர: ॥ 4॥
தீண: sh²ல ஹiνrhவிஶால வத³ந: பிŋhேக³ேऽlhபாthமஜ: shth th³ேவ
phய மாmhஸ காநந நக:³phயthயகாrhேய சிரmh ।
ுth th’ேத³ரத³nhத மாநஸஜா ஸmhபீ³தshthயாக³வாnh விkhராnhத:shதி²ரதீ:◌⁴
ஸுக³rhவித மநா மாrhவிேத⁴ேயாऽrhக ேப⁴ ॥ 5॥
vhடா³ மnhத²ர சா வீண க³தி: shரshதாmhஸ பா³ஹு: ஸுகீ² லண:

ஸthயரத: கலாஸு நிண: ஶாshthராrhத²விth³ தா⁴rhக: ।
ேமதா⁴வீ ஸுரத phய: பர kh³’ைஹrhவிthைதச ஸmhjhயேத கnhயாயாmh பரேத³ஶக:³
phய வசா: கnhயா phரேஜாऽlhபாthமஜ: ॥ 6॥
ேத³வ ph³ராமண ஸா⁴ ஜநரத: phராjhஞ: ஶுசி: shth த: phராmhஶுச உnhநத
நாக: kh’ஶ சலth³ கா³thேராऽடேநாऽrhதா²nhவித:
நாŋhக:³ khரய விkhரேயஷு ஶேலா ேத³வth³வி நாமா ஸkh ப³nh⁴நாmh உபகார
kh’th³ விதshthயkhதsh ைத:ஸphதேம ॥ 7॥
ph’²ல நயந வா vh’thத ஜŋhேகா⁴ ஜாiνrhஜநக ³ விkhத: ைஶஶேவ
vhயாதி⁴தச ।
நர பதி ல jhய: பிŋhக³ல: khர ேசShேடா ஜ²ஷ ஶ க²கா³ŋhகச²nhந
பாேபாऽஜாத: ॥ 8॥
vhயாதி³rhகா⁴shய ஶிேரா த⁴ர: பிth’ த⁴நshthயாகீ³ கவிrhவீrhயவாnh வkhதா sh²லரத³
ரேவாऽத⁴ர நஸ: கrhேமாth³யத: ஶிlhபவிth ।
ph³ஜாmhஶ: நகீ² ஸமாmhஸல ⁴ஜ: phராக³lhப⁴வாnh த⁴rhமவிth³ ப³nh⁴ th³விTh ந
ப³லாth ஸைமதி ச வmhஶ ஸாmhைநக ஸாth◌⁴ேயாऽவஜ: ॥ 9॥
நிthயmh லாலயதி shவதா³ர தநயாnh த⁴rhமth◌⁴வேஜாऽத: ◌⁴ kh’ஶ: shவ: ாம
கrhkh³’த வசந: ெஸௗபா⁴kh³யkhேதாऽலஸ: ।
ஶீதாrhமiνேஜாऽடநச மகேர ஸthவாதி⁴க: காvhய kh’lh ph³ேதா⁴ऽக³mhய
ஜராŋhக³நாஸு நிரத:ஸnhthயkhத லjhேஜாऽkh◌⁴’ண: ॥ 10॥
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கரப⁴ க³ல: ஶிரா: க²ர ேலாமஶதீ³rhக⁴ தiν: ph’² சரே ph’Shட² ஜக⁴நாshய
கrhஜரட:² ।
பர வநிதாrhத² பாப நிரத: ய vh’th³தி⁴ த: phய ஸுமாiνேலபந ஸு’th³
க⁴டேஜாऽth◌⁴வ ஸஹ: ॥ 11॥
ஜல பரத⁴ந ேபா⁴khதாதா³ர வாேஸாऽiνரkhத: ஸமசிர ஶரshŋhக³ நாேஸா
ph³’ஹthக: ।
அபி⁴ப⁴வதி ஸ பthநாnh shth தசா th³Shrhth³தி நிதி⁴ த⁴ந ேபா⁴கீ³
பNh³தசாnhthயராெஶௗ ॥ 12॥
ப³லவதி ராெஶௗ தத³தி⁴பெதௗ ச shவ ப³லத:shயாth³ யதி³ நாmhஶு: ।
கதி²த கலாநாmh அவிகலதா³தா ஶஶிவth³அேதாऽnhேயthயiνபசிnhthயா: ॥ 13॥

அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
ராஶிஶீல

phரதி²தசேராऽடேநாऽlhப விthத: khயேக³ thவாத⁴ ph◌⁴’th³ விŋhக³ பா⁴ேக³ ।
க³வி வshthர ஸுக³nhத⁴ பNhய வீ வநிதாth³ விTh ஶலச ேகா³ யவாth³ேய ॥ 1॥
விth³யா jhேயாதிஷ விthதவாnh ²நேக³ பா⁴ெநௗ ேர shதி²ேத தீேऽshவ:

பர காrhய kh’chch²ரம பத² khேலைஶச ஸmhjhயேத ।
mhஹshேத² வந ைஶல ேகா³ லரதிrhவீrhயாnhவிேதாऽjhஞ: மாnh கnhயாshேத²பி
ேலkh²ய காvhய க³ணித jhஞாநாnhவித:shth வ: ॥ 2॥
ஜாதshெதௗநி ெஸௗNh³ேகாऽth◌⁴வநி ரேதா ைஹரNhயேகா நீச kh’th khர:
ஸாஹேகா விஶாrhதத⁴ந: ஶshthராnhதேகா³ऽ shதி²ேத ।
ஸth jhேயா த⁴நவாnh த⁴iνrhத⁴ர க³ேத தீே பி⁴ஷkh காேகா நீேசாऽjhஞ:

வணிŋh mh’ேக³அlhபத⁴நவாmhlh லph³ேதா⁴ऽnhய பா⁴kh³ையrhரத: ॥ 3॥
நீேசா க⁴ேட தநய பா⁴kh³ய பchchேதாऽshவshேதாேயாthத² பNhய விப⁴ேவா ப³நிதாth³
’ேதாऽnhthேய ।
நthர மாநவ தiν phரதிேம விபா⁴ேக³லமாதி³ேஶth நர தி³ேநஶkhேத ॥
4॥
நர பதி ஸth kh’ேதாऽடநசப வணிkh ஸத⁴ந:ததiνெசௗர ⁴ விஷயாmhச
ஜ:shவ kh³’ேஹ ।
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வதி தாnh ஸு’thஸு விஷமாnh பரதா³ரரதாnh ஹக ஸுேவஷ பீ⁴
ெபௗrhஷாnh த ேப⁴ ஜநேயth ॥ 5॥
ெபௗ³ேத⁴ அஸஹshதநயவாnh விஸு’th kh’தjhேஞா கா³nhத⁴rhவth³த⁴ ஶல:

kh’பேऽப⁴ேயாऽrhதீ² ।
சாnhth³ேர அrhத²வாnh ஸலயாந ஸமrhத shவ: phராjhஞச ⁴ தநேய விகல:

க²லச ॥ 6॥
நி:shவ: khேலஶ ஸேஹா வநாnhதர சர: mhேஹ அlhபதா³ராthமேஜா ைஜேவ
ைநகrhநேரnhth³ர ஸசிவ: kh²யாேதாऽப⁴யாlhபாthமஜ: ।
:³கா²rhேதா வித⁴ேநாऽடேநாऽnh’தரதshதீணச mhப⁴ shதி²ேத ெபௗ⁴ேம ⁴
த⁴நாthமேஜா mh’க³ க³ேத ⁴ேபாऽத² வா தth ஸம: ॥ 7॥
th³த’ண பாநரத நாshதிக ெசௗர நி:shவா: shthக டkh’th³ அஸthயரதா:
ஜ’ே ।
ஆசாrhய ⁴ ஸுததா³ரத⁴நாrhஜேநShடா: ெஶௗkhேர வதா³nhய³ ப⁴khதி ரதாச
ெஸௗmhேய ॥ 8॥
விகthத²ந: ஶாshthர கலா வித³kh³த:◌⁴ phயmhவத:³ ெஸௗkh²யரதshth’தீேய ।
ஜலாrhத shவ:shவ ஜநshய ஶth: ஶஶாŋhகேஜ ஶீத கர’khேத ॥ 9॥
shth th³ேவShேயா வித⁴ந ஸுகா²thமேஜாऽடேநாऽjhஞ: shth ேலால: shவ
பப⁴ேவாऽrhகராஶிேக³ jhேஞ ।
thயாகீ³ jhஞ: phரர ³ண: ஸுகீ² மாவாnh khதி jhேஞா விக³த ப⁴யச
ஷShட²ராெஶௗ ॥ 10॥
பர கrhம kh’th³அshவ ஶிlhப ³th³தீ⁴ ’ணவாnh விSh கேரா ³ேத⁴ அrhகஜ’ே ।
nh’ப ஸthkh’த பNh³தாphத வாkhேயா நவேம அnhthேய த ேஸவகாnhthய ஶிlhப: ॥
11॥
ேஸநா நிrhப³ஹு விthததா³ர தநேயா தா³தா ஸுph◌⁴’thய:  ேதேஜா தா³ர
³nhவித:ஸுர ³ெரௗ kh²யாத: மாnh ெகௗஜ ேப⁴ ।
கlhபாŋhக:³ ஸத⁴நாrhத² thர தநயshthயாகீ³ phய: ெஶௗkhர ேப⁴ ெபௗ³ேத⁴ ⁴
பchச²தா³thமஜ ஸு’th ஸாசிvhயkhத:ஸுகீ² ॥ 12॥
சாnhth³ேர ரthந ஸுத shவதா³ர விப⁴வ phரjhஞா ஸுைக²ரnhவித:mhேஹshயாth³ ப³ல
நாயக:ஸுர ³ெரௗ phேராkhதmh ச யchசnhர ேப⁴ ।
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shவ’ே மாNhட³ேகா நேரnhth³ர ஸசிவ: ேஸநாபதிrhவாத⁴நீ mhேப⁴ கrhகடவth
ப²லாநி மகேர நீேசாऽlhப விthேதாऽஸுகீ² ॥ 13॥
பரவதி ரதshதத³rhத² வாைத³rh’த விப⁴வ:ல பாmhஸந:ஜ’ே ।
shவ ப³ல மதி த⁴ேநா நேரnhth³ர jhய:shவ ஜந வி: ◌⁴ phரதி²ேதாऽப⁴ய:ேத shேவ ॥
14॥
nh’ப kh’thய கேராऽrhத²வாnh கலாவிnh ²ேந ஷShட² க³ேத அதிநீச கrhமா
ரவிஜ’ க³ேத அமரா jhேய ஸுப⁴க:³shth விேதா ரத:நாrhyhயாmh ॥ 15॥
th³வி பா⁴rhேயாऽrhதீ² பீ⁴: phரப³ல மத³ ேஶாகச ஶஶி ேப⁴ ஹெரௗ ேயாஷாphதாrhத:²
phரவரவதிrhமnhத³ தநய: ।
³ண: jhய:ஸ shவshரக³ஸேத தா³நவ ³ெரௗ ஜ²ேஷ விth³வாnh ஆTh◌⁴ேயா
nh’ப ஜநித ேஜாऽதிஸுப⁴க:³ ॥ 16॥
rhேகா²ऽடந: கபடவாnh விஸு’th³ யேம அேஜ கீேட  ப³nhத⁴ வத⁴ பா⁴kh
சபேலாऽkh◌⁴’ணச ।
நிrhஸுகா²rhத² தநய: shக²தச ேலkh²ேய ரா பதிrhப⁴வதி iµkh²ய பதிச
ெபௗ³ேத⁴ ॥ 17॥
வrhjhய shthShேடா ந ப³ஹு விப⁴ேவா ⁴ பா⁴rhேயா vh’ஷshேத² kh²யாத:
shேவாchேச க³ண ர ப³ல kh³ராம jhேயாऽrhத²வாmhச ।
கrhகிNhயshேவா விகலத³ஶேநா மாth’ ேநாऽஸுேதாऽjhஞ: mhேஹ அநாrhேயா
பி³ஸுக² தநேயா விSh kh’th ஸூrhய thேர ॥ 18॥
shவnhத: phரthயயிேதா நேரnhth³ர ப⁴வேந ஸth thர ஜாயாத⁴ேநா வ ேthர க³ேத
அrhகேஜ ர ப³ல kh³ராமாkh³ர ேநதாத² வா ।
அnhய shth த⁴ந ஸmhvh’த: ர ப³ல kh³ராமாkh³ரணீrhமnhத³th³’kh shவ ேthேர
மந:shதி²ராrhத² விப⁴ேவா ேபா⁴khதா ச ஜாத: மாnh ॥ 19॥
ஶிஶிர கர ஸமாக³ேமநாmh ஸth³’ஶ ப²லmh phரவத³nhதி லkh³ந ஜாதmh ।
ப²லmh அதி⁴கmh இத³mh யth³ அthர பா⁴வாth³ ப⁴வந ப⁴ நாத² ³ணrhவிசிnhதநீயmh ॥
20॥

ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
th³’Shப²ல
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சnhth³ேர ⁴ப ³ெதௗ⁴ nh’ேபாபம ³ணீ shேதேநாऽத⁴நசாஜேக³ நி:shவ:shேதந nh’

மாnhய ⁴பத⁴நிந: phேரShய:ஜாth³ையrhக³வி ।
nh’shேத² அேயா vhயவஹா பாrhதி²வ ³தா⁴பி⁴shதnh வாேயாऽத⁴ேநா shவ’ே
ேயாth³th◌⁴’ கவி jhஞ ⁴ பதேயாऽேயா வி th³’kh³ ேராகி³ெணௗ ॥ 1॥
jhேயாதிrhjhஞாTh◌⁴ய நேரnhth³ர நாபித nh’ பேமஶா ³தா⁴th³ையrhஹெரௗ தth³வth³
⁴ப சப ைநணதா:ஷShேட²அஶுைப: ◌⁴ shthrhயாரய: ।
ஜூேக ⁴ப ஸுவrhண கார வணிஜ: ேஶேஷேத ைநkh’தீ கீேட kh³ம பிதா
நதசரஜேகா vhயŋhேகா³ऽத⁴ேநா ⁴பதி: ॥ 2॥
jhஞாthrhவீஶ ஜநாரயச ரேக³ பாைப:ஸth³அmhப: ◌⁴ ஶட²சாthrhவீஶ நேரnhth³ர
பNh³தத⁴நீ th³ரvhேயாந ⁴ேபா mh’ேக³ ।
⁴ேபா ⁴ப ஸேமாऽnhயதா³ர நிரத: ேஶைஷச mhப⁴ shதி²ேத ஹாshயjhேஞா
nh’பதிrh³த⁴ச ஜ²ஷேக³ பாபச பாேபேத ॥ 3॥
ேஹாேரஶ’த³லாைத: ஶுப⁴ கேரா th³’Shட: ஶஶீ தth³க³தshthrhயmhேஶ தth
பதிபி:◌⁴ ஸு’th³ ப⁴வநைக³rhவா வீத: ஶshயேத ।
யth phேராkhதmh phரதி ராஶி வீண ப²லmh தth³th³வாத³ஶாmhேஶ shmh’தmh
ஸூrhேயாth³ையரவேலாகிேத அபி ஶஶிநி jhேஞயmh நவாmhேஶShவத: ॥ 4॥
ஆரேகா வத⁴சி:²ஶேலா நிth³ேத⁴ ⁴ேபாऽrhத²வாnh கலஹ kh’thதிஜாmhஶ
ஸmhshேத² ।
rhேகா²ऽnhயதா³ர நிரத: ஸுகவி: தாmhேஶ ஸth காvhய kh’th ஸுக² பேராऽnhய
கலthரக³ச ॥ 5॥
ெபௗ³ேத⁴  ரŋhக³ சர ெசௗர கவீnhth³ர மnhth ேக³ய jhஞ ஶிlhப நிண: ஶஶிநி
shதி²ேத அmhேஶ ।
shவாmhேஶ அlhப கா³thரத⁴ந ph³த⁴ தபshவி iµkh²ய:shthேபாऽphயkh’thய நிரதச
நியமாணmh ॥ 6॥
ஸ khேராேதா⁴ நர பதி ஸmhமேதா நிதீ⁴ஶ: mhஹாmhேஶ phர⁴ர ஸுேதாऽதிmhshர
கrhமா ।
வாmhேஶ phரதி²த ப³ேலா ரேபேத³Shடா ஹாshய jhஞ: ஸசிவ விகாம vh’th³த⁴
ஶீல: ॥ 7॥
அlhபாபthேயா :³கி²த:ஸthயபி shேவ மாநாஸkhத: கrhமணி shேவ அiνரkhத: ।
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³Shட shthShத: kh’பணசாrhகி பா⁴ேக³ சnhth³ேர பா⁴ெநௗ தth³வth³ இnhth³வாதி³
th³’Shேட ॥ 8॥
வrhேகா³thதம shவ பரேக³ஷு ஶுப⁴mh யth³ உkhதmh தth Shட மth◌⁴ய ல⁴தா ஶுப⁴mh
உthkhரேமண ।
வீrhயாnhவிேதாऽmhஶக பதிrhநிணth³தி⁴ rhவmh ராஶீ ணshய ப²லmh அmhஶ ப²லmh
த³தா³தி ॥ 9॥

விmhேஶாऽth◌⁴யாய:
பா⁴வ

ஶூர:shதph³ேதா⁴ விகல நயேநா நிrhkh◌⁴’ேऽrhேக தiνshேத² ேமேஷ ஸ shவshதிர
நயந:mhஹ ஸmhshேத² நிஶாத: ◌⁴ ।
நீேச அnhேதா⁴ऽshவ:ஶஶி kh³’ஹ க³ேத ³th³³தா³: பதŋhேக³⁴ th³ரvhேயா nh’ப
’தத⁴ேநா வkhரேராகீ³ th³விதீேய ॥ 1॥
மதி விkhரமாmhshth’தீயேக³அrhேக விஸுக:² பீ³த மாநஶசrhேத² ।
அஸுேதா த⁴ந வrhதshthேகாேண ப³லவா ச²th தச ஶth யாேத ॥ 2॥
shthபி⁴rhக³த:பப⁴வmh மத³ேக³பதŋhேக³shவlhபாthமேஜா நித⁴நேக³விகேலணச
।
த⁴rhேம ஸுதாrhத² ஸுக² பா⁴kh ஸுக² ெஶௗrhய பா⁴kh ேக² லாேப⁴ phர⁴தத⁴நவாnh
பதிதsh :ேப² ॥ 3॥
ேகாnhமthத ஜடா³nhத⁴ ந ப³தி⁴ர phேரShயா: ஶஶாŋhேகாத³ேய shவ’ேஜாchச
க³ேத த⁴நீ ப³ஹு ஸுத:ஸ shவ:mhபீ³ த⁴ேந ।
mhshேரா ph◌⁴ராth’ க³ேத ஸுேக² ஸ தநேய தth phேராkhத பா⁴வாnhவிேதா
ைநகாrhmh’³ காய வநி மத³நshதீேऽலஸசாேக³ ॥ 4॥
ஈrhஷுshதீvhர மேதா³மேத³ப³ஹு மதிrhvhயாth◌⁴யrhதி³தசாShடேம ெஸௗபா⁴kh³யாthமஜ
thர ப³nh⁴ த⁴ந பா⁴kh³ த⁴rhம shதி²ேத ஶீதெகௗ³ ।
நிShபthதிmh ஸiµைபதி த⁴rhமத⁴நதீ⁴ ெஶௗrhையrhத: கrhமேக³ khயாேதா பா⁴வ
³nhவிேதா ப⁴வ க³ேத ுth³ேராऽŋhக³ேநா vhயேய ॥ 5॥
லkh³ேந ேஜத தiνrhத⁴நேக³ கth³அnhேநா த⁴rhேம அக⁴வாnh தி³ந கர phரதிேமாऽnhய
ஸmhshத:² ।
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விth³வாnh த⁴நீ phரக²ல பNh³த மnhthrhயஶthrhத⁴rhமjhஞ வித ³ண:

பரேதாऽrhகவjh jhேஞ ॥ 6॥
விth³வாnh ஸுவாkhய: kh’பண:ஸுகீ² ச தீ⁴ மாந ஶth: பிth’ேதாऽதி⁴கச ।
நீசshதபshவீ ஸத⁴ந:ஸ லாப: ◌⁴ க²லச ேவ khரமேஶா விலkh³நாth ॥ 7॥
shமர நிண:ஸுகி²தச விலkh³ேந phய கலேஹாऽshத க³ேத ஸுரேதphஸு: ।
தநய க³ேத ஸுகி²ேதா ph◌⁴’³ thேர ³ வத³ேதாऽnhய kh³’ேஹ ஸத⁴ேநாऽnhthேய ॥
8॥
அth³’Shடாrhேதா² ேராகீ³ மத³ந வஶேகா³ऽthயnhத மந: ஶிஶுthேவ பீடா³rhத:
ஸவிth’ஸுத லkh³ேநthயலஸ வாkh ।
³ shவ’ோchசshேத² nh’ பதி ஸth³’ேஶா kh³ராம ரப:
ஸுவிth³வாmhசாrhவŋhேகா³ தி³ந கர ஸேமாऽnhயthர கதி²த: ॥ 9॥
ஸு’th³ அ பரகீய shவ’ ŋhக³ shதி²தாநாmh ப²லmh அiνபசிnhthயmh
லkh³நேத³ஹாதி³ பா⁴ைவ: ।
ஸiµபசய விபthதீ ெஸௗmhய பாேபஷு ஸthய: கத²யதி விபதmh :ப²ஷShடா²Shட
ேப⁴ஷு ॥ 10॥
உchச thேகாண shவ ஸுchச²th நீச kh³’ஹாrhகைக:³ ।
ஶுப⁴mh ஸmhrhண பாேதா³நத³ல பாதா³lhப நிShப²லmh ॥ 11॥

ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
ஆரயேயாக³
ல ஸம ல iµkh²ய ப³nh⁴ jhயாத⁴நி ஸுகி² ேபா⁴கி³ nh’பா: shவ ைப⁴க
vh’th³th◌⁴யா ।
பர விப⁴வ ஸு’th shவ ப³nh⁴ ேபாShயா க³ணப ப³ேலஶ nh’பாச thர ேப⁴ஷு
॥ 1॥
ஜநயதி nh’பmh ஏேகாऽphchசேகா³ நிthரth³’Shட: phரரத⁴ந ஸேமதmh thரேயாகா³chச
th³த⁴mh ।
வித⁴ந விஸுக² ட⁴ vhயாதி⁴ேதா ப³nhத⁴ தphேதா வத⁴³த ஸேமத: ஶth
நீச’ேக³ஷு ॥ 2॥
ந mhப⁴ லkh³நmh ஶுப⁴mh ஆஹ ஸthேயா ந பா⁴க³ ேப⁴தா³th³ யவநா வத³nhதி ।
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கshயாmhஶ ேப⁴ேதா³ ந ததா²shதி ராேஶரதிphரஸŋhக³shthவிதி விShiΝ ³phத: ॥ 3॥
யாேதShவஸth shவ ஸம ேப⁴ஷு தி³ேநஶ ேஹாராmh kh²யாேதா மேஹாth³யம
ப³லாrhத²ேதாऽதிேதஜா: ।
சாnhth³mh ஶுேப⁴ஷு  மாrhத³வ காnhதி ெஸௗkh²ய ெஸௗபா⁴kh³யதீ⁴ ம⁴ர
வாkhயத: phரஜாத: ॥ 4॥
தாshேவவ ேஹாரா shவ பர’ேக³ஷு jhேஞயா நரா: rhவ க³ேணஷு மth◌⁴யா: ।
vhயthயshத ேஹாரா ப⁴வந shதி²ேதஷு மrhthயா ப⁴வnhthkhத ³ணrhவிநா: ॥ 5॥
கlhயாணப ³ணmh ஆthம ஸுth³ th³’ேகாேண சnhth³ேராऽnhயக³shதத³தி⁴நாத²
³ணmh கேராதி ।
vhயாேலாth³யயாத⁴ சசரNhட³ேஜஷு தீேऽதிmhshர ³
தlhபரேதாऽடநச ॥ 6॥
shேதேநா ேபா⁴khதா பNh³தாTh◌⁴ேயா நேரnhth³ர: khப:³ ஶூேரா விShkh’th³ தா³ஸ
vh’thதி: ।
பாேபா mhshேராऽபீ⁴ச வrhேகா³thதமாmhேஶShேவஷாmh ஈஷாராஶிவth³
th³வாத³ஶாmhைஶ: ॥ 7॥
ஜாயாnhவிேதா ப³ல வி⁴ஷண ஸthவkhேதாshேதேஜாऽதிஸாஹஸதச ேஜ shவ
பா⁴ேக³ ।
ேராகீ³ mh’த shவவதிrhவிஷேமாऽnhயதா³ேரா :³கீ² பchச²த³ேதா மேநாऽrhக
thேர ॥ 8॥
shவாmhேஶ ³ெரௗ த⁴நயஶ:ஸுக² ³th³தி⁴ khதாshேதஜshவி jhய நிkh³ உth³யம
ேபா⁴க³வnhத: ।
ேமதா⁴ கலாக பட காvhய விவாத³ ஶிlhப ஶாshthராrhத² ஸாஹஸதா: ஶஶிேஜ
அதிமாnhயா: ॥ 9॥
shேவ thmhஶாmhேஶ ப³ஹு ஸுத ஸுகா²ேராkh³ய பா⁴kh³யாrhத²ப: ஶுkhேர தீண:

ஸுலத வ:ஸுphரகீrhேணnhth³யச ।
ஶூர shதph³ெதௗ⁴ விஷம வத⁴ெகௗ ஸth³³Th◌⁴ெயௗ ஸுகி²ெஜௗ சாrhவŋhேக³
அShெடௗ ரவி ஶஶி ேதShவார rhவாmhஶேகஷு ॥ 10॥

th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
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phரகீrhணக
shவ’ ŋhக³ல thேகாணகா:³ கNhடேகஷு யாவnhதாதா: ।
ஸrhைவவ ேத அnhேயாnhய காரகா: கrhமக³sh ேதஷாmh விேஶஷத: ॥ 1॥
கrhகேடாத³ய க³ேத யேதா²³ேப shேவாchசகா:³ஜயமாrhக ஸூரய: ।
காரகா நிக³தி³தா: பரshபரmh லkh³நக³shய ஸகேலாऽmhப³ராmh³க:³ ॥ 2॥
shவ thேகாேchசேகா³ ேஹரnhேயாnhயmh யதி³ சrhமக:³ ।
ஸு’th தth³³ண ஸmhபnhந: காரகசாபி ஸ shmh’த: ॥ 3॥
ஶுப⁴mh வrhேகா³thதேம ஜnhம ேவஶி shதா²ேந ச ஸth³ kh³’ேஹ ।
அஶூnhேயஷு ச ேகnhth³ேரஷு காரகாkh²ய kh³ரேஹஷு ச ॥ 4॥
மth◌⁴ேய வயஸ:ஸுக² phரதா:³ ேகnhth³ரshதா²³ ஜnhம லkh³நபா: ।
ph’Shேடா²ப⁴யேகாத³ய’கா³shthவnhேத அnhத: phரத²ேமஷு பாகதா:³ ॥ 5॥
தி³ந கரதி⁴ெரௗ phரேவஷ காேல ³ ph◌⁴’³ெஜௗ ப⁴வநshய மth◌⁴யயாெதௗ ।
ரவி ஸுத ஶஶிெநௗ விநிrhக³மshெதௗ² ஶஶி தநய: ப²லத³sh ஸrhவ காலmh ॥ 6॥

thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
அநிShட

லkh³நாth thர கலthர ேப⁴ ஶுப⁴ பதி phராphேத அத² வாேலாகிேத சnhth³ராth³ வா யதி³
ஸmhபth³அshதி  தேயாrhjhேஞேயாऽnhயதா²ஸmhப⁴வ: ।
பாேதா²ேநாத³யேக³ ரெவௗ ரவி ஸுேதா ந shதி²ேதா தா³ரஹா thர shதா²ந க³தச
thர மரணmh thேராऽவேநrhயchச²தி ॥ 1॥
உkh³ர kh³ரைஹ:த சரshர ஸmhshதி²ைதrhமth◌⁴ய shதி²ேத ph◌⁴’³ தநேய அத²வா
உkh³ரேயா: ।
ெஸௗmhய kh³ரைஹரஸதஸmhநிேத ஜாயா வேதா⁴ த³ஹந நிபாத பாஶஜ: ॥ 2॥
லkh³நாth³vhயயா க³தேயா:ஶஶி திkh³மரmhேயா: பthnhயா ஸைஹக நயநshய வத³nhதி
ஜnhம ।
th³நshத²ேயாrhநவம பசம ஸmhshத²ேயாrhவா ஶுkhராrhகேயாrhவிகலதா³ரmh உஶnhதி
ஜாதmh ॥ 3॥
ேகாேத³ேய ph◌⁴’³ தநேய அshத சkhர ஸnhெதௗ⁴ வnhth◌⁴யா பதிrhயதி³ ந
ஸுத’mh இShடkhதmh ।
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பாப kh³ரைஹrhvhயய மத³ லkh³நராஶி ஸmhshைத:² ேண ஶஶிnhயஸுத கலthர
ஜnhமதீ⁴shேத² ॥ 4॥
அத ஜேயாrhவrhேக³ அshதshேத² ேத தத³ேவேத பரவதிக³shெதௗ ேசth
ேஸnh³shthயா ஸஹ mhசல: ।
ph◌⁴’³ஜ ஶஶிேநாரshேத அபா⁴rhேயா நேரா விஸுேதாऽபி வா பணத த nh’

shthrhேயாrhth³’Shெடௗ ஶுைப:◌⁴ phரமதா³ பதீ ॥ 5॥
வmhஶ chேச²thதா க² மத³ ஸுக²ைக³சnhth³ரைத³thேயjhய பாைப: ஶிlhபீ thrhயmhேஶ
ஶஶி ஸுதேத ேகnhth³ர ஸmhshதா²rhகி th³’Shேட ।
தா³shயாmh ஜாேதா தி³தி ஸுத ³ெரௗ :ப²ேக³ெஸௗர பா⁴ேக³நீேசாऽrhேகnhth³rhேவாrhமத³ந
க³தேயாrhth³’Shடேயா:ஸூrhயேஜந ॥ 6॥
பாபாேலாகிதேயா: தாவநிஜேயாரshதshத²ேயாrhவாth◌⁴யkh சnhth³ேர கrhகட
vh’சிகாmhஶக க³ேத பாைபrhேத ³யkh ।
வி th :ப²த⁴நshத²ேயாரஶுப⁴ேயாசnhth³ேராத³ேய அshேத ரெவௗ சnhth³ேர ேக²
அவநிேஜ அshதேக³ ச விகேலா யth³யrhகேஜா ேவஶிக:³ ॥ 7॥
அnhத: ஶஶிnhயஶுப⁴ேயாrhmh’க³ேக³ பதŋhேக³ வாஸ ய phஹக விth³ரதி⁴ ³lhம
பா⁴ஜ: ।
ேஶா பரshபர kh³’ஹாmhஶ க³ேயாrhரவீnhth³ேவா: ேthேர அத² வா க³பth³
ஏகக³ேயா: kh’ேஶா வா ॥ 8॥
ேசnhth³ேர அவி மth◌⁴ய ஜ²ஷ கrhகி mh’கா³ஜ பா⁴ேக³ Sh² ஸ மnhத³தி⁴ேர
தத³ேவேத வா ।
யாைதshthேகாணmh அ கrhகி vh’ைஷrhmh’ேக³ ச Sh² ச பாப
ஸைதரவேலாகிைதrhவா ॥ 9॥
நித⁴நா த⁴ந vhயய shதி²தாரவி சnhth³ராரயமா யதா² ததா² ।
ப³லவth³ kh³ரஹேதா³ஷ காரணrhமiνஜாநாmh ஜநயnhthயேநthரதாmh ॥ 10॥
நவமாய th’தீயதீ⁴ தா ந ச ெஸௗmhையரஶுபா⁴ நிதா: ।
நியமாchch²ரவேபகா⁴ததா³ரத³ைவkh’thய கராச ஸphதேம ॥ 11॥
உத³யth³ேப ஸுராshயேக³ஸ பிஶாேசாऽஶுப⁴ேயாshthேகாணேயா: ।
ஸ உபphலவ மNhட³ேல ரவாத³யshேத² நயநாபவrhத: ॥ 12॥
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ஸmhshph’Shட:பவேநந மnhத³க³ேத th³ேந விலkh³ேந ³ெரௗஸஉnhமாேதா³ऽவநிேஜ
shதி²ேத அshத ப⁴வேந ேவ விலkh³நாேத ।
தth³வth ஸூrhய ஸுேதாத³ேய அவநி ஸுேத த⁴rhமாthமஜth³நேக³ ஜாேதா வாஸ
ஸஹshரர தநேய ேண vhயேய ஶீதெகௗ³ ॥ 13॥
ராயmhஶேபாShண கர ஶீத கராமேரjhையrhநீசாதி⁴பாmhஶ க³ைதர பா⁴க³ைக³rhவா ।
ஏph◌⁴ேயாऽlhப மth◌⁴ய ப³ஹுபி: ◌⁴ khரமஶ: phரஸூதா jhேஞயா: shரph◌⁴பக³ம khரய
க³rhப⁴தா³ஸா: ॥ 14॥
விkh’தத³ஶந: பாைபrhth³’Shேட vh’ஷாஜ ஹேயாத³ேய க²லதிரஶுப⁴ ேthேர
லkh³ேந ஹேய vh’ஷ ேப⁴ அபி வா ।
நவம ஸுதேக³ பாைபrhth³’Shேட ரவாவth³’ேட⁴ே தி³ந கர ஸுேத ைநக
vhயாதி: ◌⁴ ேஜ விகல: மாnh ॥ 15॥
vhயய ஸுதத⁴நத⁴rhமைக³ரெஸௗmhையrhப⁴வந ஸ மாந நிப³nhத⁴நmh விகlhphயmh ।
⁴ஜ க³நி க³ட³ பாஶph◌⁴’th³th³’காணrhப³லவth³அெஸௗmhய நிைதச தth³வth
॥ 16॥
ஷ வசேநாऽபshமாராrhத:யீ ச நிஶா பெதௗ ஸரவி தநேய வkhராேலாகmh க³ேத
பேவஷேக³ ।
ரவி யம ைஜ: ெஸௗmhயாth³’Shைடrhநப:◌⁴ shத²லmh ஆைதrhph◌⁴’தக மiνஜ:
rhேவாth³தி³Shைடrhவராத⁴ம மth◌⁴யமா: ॥ 17॥

சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
shthஜாதக

யth³ யth ப²லmh நர ப⁴ேவ மmh அŋhக³நாநாmh தth தth³வேத³th பதிஷு வா ஸகலmh
விேத⁴யmh ।
தாஸாmh  ப⁴rhth’ மரணmh நித⁴ேந வsh லkh³ேநnh³க³mh ஸுப⁴க³தாshதமேய
பதிச ॥ 1॥
kh³ேமஷு லkh³ந ஶஶிேநா: phரkh’தி shதி²தா shth ஸchசீ²ல ⁴ஷணதா
ஶுப⁴th³’Shடேயாச ।
ஓஜshத²ேயாச மiνஜாkhதி ஶீலkhதா பாபா ச பாபேததேயாrh³ேநா ॥ 2॥
கnhயாஇவ³Shடா vhரஜதீஹதா³shயmh ஸாth◌⁴வீ ஸ மாயா சthரkhதா ।
⁴mhயாthமஜ’ே khரமேஶாऽmhஶேகஷு வkhராrhகி ேவnh³ஜ பா⁴rhக³வாநmh ॥ 3॥
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³Shடா நrh: ◌⁴ ஸ ³ கலாjhஞா kh²யாதா ³ணசாஸுர த’ே ।
shயாth காப khப³ஸமா ஸதீ ச ெபௗ³ேத⁴ ³Th◌⁴யா phரவிகீrhணகாமா ॥ 4॥
shவ chச²nhதா³ பதி கா⁴திநீ ப³ஹு ³ ஶிlhபிnhயஸாth◌⁴வீnh³ ேப⁴ ।
nhராசாரா லடாrhக ேப⁴ nh’ப வ:◌⁴ mhேசShதாக³mhயகா³ ।
ைஜேவைநக³lhபரthயதி³ விjhஞாநkhதா ஸதீ ।
தா³ நீசரதாrhகி ேப⁴ பதி ரதா³Shடா phரஜா shவாmhஶைக: ॥ 5॥
ஶஶி லkh³ந ஸமாkhைத: ப²லmh thmhஶாmhஶைகத³mh ।
ப³லாப³ல விகlhேபந தேயாkhதmh விசிnhதேயth ॥ 6॥
th³’kh ஸmhshதா²வத ெதௗ பரshபராmhேஶ ெஶௗkhேர வா யதி³ க⁴டராஶி
ஸmhப⁴ேவாऽmhஶ: ।
shthபி:◌⁴ shth மத³ந விஷாநல phரதீ³phதmh ஸmhஶாnhதிmh நயதி நராkh’தி shதி²தாபி:◌⁴
॥ 7॥
ஶூnhேய காேஷா ப³ேல அshத ப⁴வேந ெஸௗmhய kh³ரஹாவீேத khேவாऽshேத
³த⁴ மnhத³ேயாசர kh³’ேஹ நிthயmh phரவாஸாnhவித: ।
உthsh’Shடாரவி ேஜந வித⁴வா வாlhேய அshதராஶி shதி²ேத கnhயாஇவாஶுப⁴
வீேத அrhக தநேய th³ேந ஜராmh க³chச²தி ॥ 8॥
ஆkh³ேநையrhவித⁴வாshதராஶி ஸைதrhைர: நrh⁴rhப⁴ேவth khேர ந ப³ேல
அshதேக³shவ பதிநா ெஸௗmhேயேத phேராjh²தா ।
அnhேயாnhயாmhஶக³ேயா: தாவநிஜேயாரnhய phரஸkhதாŋhக³நா th³ேந வா யதி³
ஶீதர ஸெதௗ ப⁴rhshததா³iνjhஞயா ॥ 9॥
ெஸௗரார’ே லkh³நேக³ ேஸnh³ ஶுkhேர மthரா ஸாrhth³த⁴mh ப³nhத⁴கீ
பாபth³’Shேட ।
ெகௗேஜ அshதாmhேஶ ெஸௗ vhயாதி⁴ ேயாநிசா ேராணீ வlhலபா⁴ ஸth³
kh³ரஹாmhேஶ ॥ 10॥
vh’th³ேதா⁴ rhக:² ஸூrhயஜ’ே அmhஶேக வா shth ேலால: shயாth
khேராத⁴நசாவேநேய ।
ெஶௗkhேர காnhேதாऽதீவ ெஸௗபா⁴kh³யkhேதா விth³வாnh ப⁴rhதா ைநண jhஞச
ெபௗ³ேத⁴ ॥ 11॥
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மத³ந வஶ க³ேதா mh’³ச சாnhth³ேர th த³ஶ ³ெரௗ ³ணவாnh ேதnhth³யச
।
அதிmh’³ ரதி கrhம kh’chச ெஸௗrhேய ப⁴வதி kh³’ேஹ அshதமய shதி²ேத அmhஶேக
வா ॥ 12॥
ஈrhShயாnhவிதா ஸுக² பரா ஶஶி ஶுkhர லkh³ேந jhேஞnhth³ேவா: கலாஸு நி
ஸுகி²தா ³Th◌⁴யா ।
ஶுkhர jhஞேயாsh சிரா ஸுப⁴கா³ கலாjhஞா thShவphயேநக வஸு ெஸௗkh²ய
³ ஶுேப⁴ஷு ॥ 13॥
khேர அShடேம வித⁴வதா நித⁴ேநவேராऽmhேஶ யshயshதி²ேதா வய தshயஸேம
phரதி³Shடா ।
ஸth shவrhத²ேக³ஷு மரணmh shவயmh ஏவ தshயா: கnhயாேகா³ ஹஷு சாlhப
ஸுதthவmh இnhெதௗ³ ॥ 14॥
ெஸௗேர மth◌⁴ய ப³ேல ப³ேலநரைத: ஶீதாmhஶு ஶுkhேரnh³ைஜ: ேஶைஷrhவீrhய
ஸமnhவிைத: பணீ யth³ேயாஜராth³க³ம: ।
வார sh² ைத³nhத³ேவஷு ப³ஷு phராkh³ லkh³நராெஶௗ ஸேம விkh²யாதா ⁴வி
ைநக ஶாshthர நி shth ph³ரம வாதி³nhயபி ॥ 15॥
பாேப அshேத நவம க³த kh³ரஹshய lhயாmh phரvhரjhயாmh வதிைபthயஸmhஶேயந
।
உth³வாேஹ வரண விெதௗ⁴ phரதா³ந காேல சிnhதாயாmh அபி ஸகலmh விேத⁴யmh ஏதth
॥ 16॥

பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
ைநrhயாணிக

mh’thrhmh’th kh³’ேஹேணந ப³பி⁴shதth³தா⁴ ேகாேபாth³ப⁴வshதth
ஸmhkhத ப⁴ கா³thரேஜா ப³ஹு ப⁴ேவா வீrhயாnhவிைதrh⁴பி: ◌⁴ ।
அkh³nhயmhph³வாத⁴ேஜா jhவராமய kh’தshth’Th ுth kh’தசாShடேம
ஸூrhயாth³ையrhநித⁴ேந சராதி³ஷு பர shவாth◌⁴வ phரேத³ேஶShவிதி ॥ 1॥
ைஶலாkh³ராபி⁴ஹதshய ஸூrhய ஜேயாrhmh’th: க² ப³nh⁴shத²ேயா: ேப மnhத³
ஶஶாŋhக ⁴ தநையrhப³nhth◌⁴வshத கrhம shதி²ைத: ।
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கnhயாயாmh shவ ஜநாth³ தி⁴ேமாShண கரேயா: பாப kh³ரைஹrhth³’Shடேயா:shயாதாmh
யth³ப⁴ேயாத³ேய அrhக ஶஶிெநௗ ேதாேய ததா³ மjhத: ॥ 2॥
மnhேத³ கrhகடேக³ ஜேலாத³ர kh’ேதா mh’thrhmh’கா³ŋhேக mh’ேக³ ஶshthராkh³நி
phரப⁴வ: ஶஶிnhயஶுப⁴ேயாrhமth◌⁴ேய ஜ ’ே shதி²ேத ।
கnhயாயாmh தி⁴ேராthத² ேஶாஷ ஜநிதshதth³வth shதி²ேத ஶீதெகௗ³ ெஸௗர’ே
யதி³ தth³வth³ ஏவ மெகௗ³ ரjhjhவkh³நி பாைத: kh’த: ॥ 3॥
ப³nhதா⁴th³தீ⁴ நவமshதேயாரஶுப⁴ேயா:ெஸௗmhய kh³ரஹாth³th³’Shடேயாrhth³ேரShகாணச
ஸ பாஶ ஸrhப நிக³ைட³சி²th³ர shதி²ைதrhப³nhத⁴த: ।
கnhயாயாmh அஶுபா⁴nhவிேத அshதமயேக³ சnhth³ேர ேத ேமஷேக³ ஸூrhேய லkh³ந
க³ேத ச விth³தி⁴ மரணmh shth ேஹகmh மnhதி³ேர ॥ 4॥
ஶூேலாth³பி⁴nhந தiν:ஸுேக²அவநி ஸுேத ஸூrhேய அபி வா ேக² யேம ஸ phரண
மாmhஶுபி⁴ச க³பth பாைபshthேகாth³யைக:³ ।
ப³nh⁴shேத² சரெவௗ வியthயவநிேஜ ேணnh³ ஸmhவீேத காShேட²நாபி⁴ஹத:
phரயாதி மரணmh ஸூrhயாthமேஜேநேத ॥ 5॥
ரnhth◌⁴ராshபதா³ŋhக³ ³ைகrhல³டா³ஹதாŋhக:³ phரண சnhth³ரதி⁴ராrhகி
தி³ேநஶkhைத: ।
ைதேரவ கrhம நவேமாத³ய thர ஸmhshைத²rh⁴மாkh³நி ப³nhத⁴ந ஶர நிThடநாnhத:
॥ 6॥
ப³nhth◌⁴வshத கrhமஸைத:ஜஸூrhய மnhைத³rhநிrhயாணmhஆத⁴ ஶிகி²தி பால
ேகாபாth ।
ெஸௗேரnh³ ⁴ தநைய:shவ ஸுகா²shபத³shைத²rhjhேஞய:த kh’ kh’தச
ஶர கா⁴த: ॥ 7॥
க²shேத² அrhேக அவநிேஜ ரஸாதல க³ேத யாந phரபாதth³ வேதா⁴ யnhthேராthபீட³நஜ:
ேஜ அshதமயேக³ ெஸௗேரnh³நாph◌⁴th³க³ேம ।
விNh மth◌⁴ேய தி⁴ராrhகி ஶீத கிரணrhஜூகாஜ ெஸௗர’ைக³rhயாேத வா
க³ேதnh³ஸூrhயதி⁴ைரrhvhேயாமாshத ப³nhth◌⁴வாவயாnh ॥ 8॥
வீrhயாnhவித வkhர வீேத ேணnhெதௗ³ நித⁴ந shதி²ேத அrhகேஜ ।
³ேயாth³ப⁴வேராக³ பீட³யா mh’th:shயாth kh’ ஶshthரதா³ஹஜ: ॥ 9॥

brihajjAtakam.pdf 41



வராஹரshய ph³’ஹjhஜாதக

அshேத ரெவௗ ஸதி⁴ேர நித⁴ேந அrhக thேர ேண ரஸாதல க³ேத மெகௗ³

க²கா³nhத: ।
லkh³நாthமஜாShடம தப:shவிந ெபௗ⁴ம மnhத³சnhth³ைரsh ைஶல ஶிக²ராஶநி Th³ய
பாைத: ॥ 10॥
th³வாவிmhஶ: கதி²தsh காரணmh th³ேரShகாே நித⁴நshய ஸூபி: ◌⁴ ।
தshயாதி⁴பதிrhப⁴ேவாऽபி வா நிrhயாணmh shவ ³ண: phரயchச²தி ॥ 11॥
ேஹாரா நவாmhஶகபkhத ஸ மாந ⁴ெமௗ ேயாேக³தி³பி⁴ரத: பகlhphயmh ஏதth
।
ேமாஹsh mh’th ஸமேய அiνதி³தாmhஶ lhய: shேவேஶேத th³வி
³ணிதshth³ண: ஶுைப⁴ச ॥ 12॥
த³ஹந ஜல விைரrhப⁴shம ஸŋhkhேலத³ ேஶாைஷrhநித⁴ந ப⁴வந ஸmhshைத²rhvhயால
வrhைக³rhவிட³nhத: ।
இதி ஶவ பமசிnhதநீேயா யேதா²khத: ph’²வி ரசித ஶாshthராth³ க³thயகாதி³
சிnhthயmh ॥ 13॥
³³ பதி ஶுkhெரௗ ஸூrhய ெபௗ⁴ெமௗ யம jhெஞௗ வி³த⁴ பிth’ திரேசா
நாரகீயாmhச rh: ।
தி³ந கர ஶஶி வீrhயாதி⁴Sh²தாth thrhயmhஶ நாதா²th phரவர ஸம நிkh’Shடாshŋhக³
ரஸாth³அேக ॥ 14॥
க³திரபி  ரnhth◌⁴ர thrhயmhஶேபாऽshதshதி²ேதா வா ³ரத² ேகnhth³ர chசி²th³ரக:³
shேவாchச ஸmhshத:² ।
உத³யதி ப⁴வேந அnhthேய ெஸௗmhய பா⁴ேக³ ச ேமாோ ப⁴வதி யதி³ ப³ேலந
phேராjh²தாshதthர ேஶஷா: ॥ 15॥

ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய:
நShடஜாதக

ஆதா⁴ந ஜnhமாபேபா³த⁴ காேல ஸmhph’chச²ேதா ஜnhம வேத³th³ விலkh³நாth ।
rhவாபராrhேத⁴ ப⁴வநshய விnhth³யாth³ பா⁴நாத³kh³ த³ணேக³ phரஸூதிmh ॥ 1॥
லkh³ந thேகாேணஷு ³shth பா⁴ைக³rhவிகlhphய வrhஷாணி வேயாऽiνமாநாth ।
kh³Shேமாऽrhக லkh³ேந கதி²தாsh ேஶைஷரnhயாயநrhதாvh’ரrhக சாராth ॥ 2॥
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சnhர jhஞ வா: பவrhதநீயா: ஶுkhரார மnhைத³ரயேந விேலாேம ।
th³ேரShகாண பா⁴ேக³ phரத²ேம  rhேவா மாேஸாऽiνபாதாchச திதி²rhவிகlhphய: ॥ 3॥
அthராபி ேஹாரா படேவா th³விேஜnhth³ரா:ஸூrhயாmhஶ lhயாmh திதி²mh உth³தி³ஶnhதி
।
ராth th³ ஸmhjhேஞஷு விேலாம ஜnhம பா⁴ைக³ச ேவலா: khரமேஶா விகlhphயா: ॥
4॥
ேக சிchச²ஶாŋhகாth◌⁴தாnh நவாmhஶch²khலாnhத ஸmhjhஞmh கத²யnhதி மாஸmh ।
லkh³ந thேகாேthதம வீrhயkhதmh ஸmhphேராchயேத அŋhகா³ல ப⁴நாதி³பி⁴rhவா ॥ 5॥
யாவாnh க³த: ஶீத கேரா விலkh³நாchசnhth³ராth³ வேத³th தாவதி ஜnhமராஶி: ।
ேநாத³ேய நக³mh phரதி³Shடmh ப⁴யா’தாகாரைதச சிnhthயmh ॥ 6॥
ேஹாரா நவாmhஶ phரதிமmh விலkh³நmh லkh³நாth³ ரவிrhயாவதி ச th³’காேண ।
தshமாth³ வேத³th தாவதி வா விலkh³நmh phரSh: phரஸூதாவிதி ஶாshthரmh ஆஹ ॥
7॥
ஜnhமாதி³ேஶlh லkh³நேக³ வீrhயேக³ வா சா²யாŋh³ல kh◌⁴ேநrhகஹேத அவஶிShடmh ।
ஆந ஸுphேதாthதி²த திShட²தாப⁴mh ஜாயா ஸுகா²jhேஞாத³யக³mh phரதி³Shடmh ॥
8॥
ேகா³ mhெஹௗ மாShடெமௗ khய ேல கnhயா mh’ெகௗ³ ச khரமாth
ஸmhவrhkh³ேயா த³ஶகாShட ஸphத விஷைய: ேஶஷா:shவ ஸŋhkh²யா ³: ।
வாராsh² ைத³nhத³வா: phரத²மவchேச²ஷா kh³ரஹா: ெஸௗmhயவth³ ராஶீநmh
நியேதா விதி⁴rhkh³ரஹைத: காrhயா ச தth³வrhக³ ॥ 9॥
ஸphதாஹதmh th க⁴ந பா⁴த ேஶஷmh’mhத³ththவாத²வா நவ விேஶாth◌⁴ய ந வாத²
வாshமாth ।
ஏவmh கலthர ஸஹஜாthமஜ ஶth ேப⁴ph◌⁴ய: phரShrhவேத³th³ உத³யராஶி வேஶந
ேதஷாmh ॥ 10॥
வrhஷ’ மாஸ தித²ேயா th³ நிஶmh ³நி ேவேலாத³ேய ’ நவ பா⁴க³
விகlhபநா:sh: ।
⁴ேயா த³ஶாதி³ ³ணிதா: shவ விகlhப ப⁴khதா வrhஷாத³ேயா நவகதா³ந
விேஶாத⁴நாph◌⁴யாmh ॥ 11॥
விjhேஞயாத³ஶேகShவph³தா³’ மாஸாshதைத²வ ச ।
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அShடேகShவபி மாஸாth³அrhதா⁴shதித²யச ததா²shmh’தா: ॥ 12॥
தி³வாராth phரஸூதிmh ச நthராநயநmh ததா² ।
ஸphதகShவபி வrhேக³ஷு நிthயmh ஏேவாபலேயth ॥ 13॥
ேவலாmh அத² விலkh³நmh ச ேஹாராmh அmhஶகmh ஏவ ச ।
பசேகஷு விஜாநீயாnh நShட ஜாதக th³த⁴ேய ॥ 14॥
ஸmhshகார நாம மாthராth³வி ³ சா²யாŋh³ல:ஸமாkhதா: ।
ேஶஷmh th நவக ப⁴khதாnh நthரmh தth³த⁴நிShTh:ஆதி³ ॥ 15॥
th³வி th சrhத³ஶத³ஶ திதி²ஸphத th ³ நவாShட ேசnhth³ராth³யா: ।
பசத³ஶkh◌⁴நாshதth³தி³ŋh iµகா²nhவிதா ப⁴த⁴நிShடா²தி³ ॥ 16॥
இதி நShட ஜாதகmh இத³mh ப³ஹு phரகாரmh மயா விநிrhதி³Shடmh ।
kh³ராயmh அத:ஸchசி²Shைய: பயயnhதாth³ யதா² ப⁴வதி ॥ 17॥

ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
th³ேரShகாண shவப

கThயாmh த வshthர ேவShத: kh’Shண: ஶkhேதவாபி⁴ரmh ।
ெரௗth³ர: பரஶுmh ஸiµth³யதmh த⁴thேத ரkhத விேலாசந: மாnh ॥ 1॥
ரkhதmh அmhப³ரா ⁴ஷண ப⁴ய சிnhதா mhபா⁴kh’திrhவா iµகீ² th’ஷாrhதா ।
ஏேகந பாேத³ந ச ேமஷ மth◌⁴ேய th³ேரShகாணபmh யவேநாபதி³Shடmh ॥ 2॥
khர: கலாjhஞ: கபில: khயாrhதீ² ப⁴kh³ந vhரேதாऽph◌⁴th³ய தத³Nhட³ஹshத: ।
ரkhதாநி வshthராணி பி³ப⁴rhதி சNhேடா³ ேமேஷ th’தீய: கதி²தshth பா⁴க:³ ॥ 3॥
சித ந கசா க⁴டேத³ஹாத³kh³த⁴ படா th’தாஶந சிthதா ।
ஆப⁴ரnhயபி⁴வாச²தி நா பmh இத³mh vh’ஷ ேப⁴ phரத²மshய ॥ 4॥
ேthரதா⁴nhய kh³’ஹேத⁴iν கலாjhேஞா லாŋhக³ேல ஸ ஶகேட ஶலச ।
shகnhத⁴mh உth³வஹதி ேகா³ பதி lhயmh ுth பேராऽஜ வத³ேநா மல வாஸா ॥ 5॥
th³விப ஸம காய: பாNh³ரத³mhShThர: ஶரப⁴ ஸமாŋhkh◌⁴: பிŋhக³ல rhதி: ।
அவி mh’க³ ேலாப⁴ vhயால சிthேதா vh’ஷப⁴ வநshய phராnhத க³ேதாऽயmh ॥ 6॥
ஸூchயாரயmh ஸமபி⁴வாச²தி கrhம நா பாnhவிதாப⁴ரண காrhய kh’தாத³ரா ச ।
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ந phரேஜாchch²த ⁴ஜ’ மதீ th பா⁴க³mh ஆth³யmh th’தீய ப⁴வநshய வத³nhதி
தjhjhஞா: ॥ 7॥
உth³யாந ஸmhshத:² கவசீ த⁴iνShமா ²ேராऽshthரதா⁴ க³டா³நாநாச ।
khடா³thமஜாலŋhகரrhத² சிnhதாmh கேராதி மth◌⁴ேய ²நshயராேஶ: ॥ 8॥
⁴ேதா வணவth³ ப³ஹு ரthேநா ப³th³த⁴ ண கவச:ஸத⁴iνShக: ।
nh’thத வாதி³த கலாஸு ச விth³வாnh காvhய kh’nh ²நராயவஸாேந ॥ 9॥
பthர ல ப²ல ph◌⁴’th³ th³விப காய: காநேந மலயக:³ ஶரபா⁴ŋhkh◌⁴: ।
khேராட³ lhய வத³ேநா ஹய கNhட:² கrhகேட phரத²மபmh உஶnhதி ॥ 10॥
பth³மாrhசிதா rhத⁴நி ேபா⁴கி³ khதா shth கrhக ஶாரNhய க³தா விெரௗதி ।
ஶாகா²mh பலாஶshய ஸமாதா ச மth◌⁴ேய shதி²தா கrhகடகshயராேஶ: ॥ 11॥
பா⁴rhயாப⁴ரrhத²mh அrhணவmh ெநௗshேதா² க³chச²தி ஸrhப ேவShத: ।
ைஹைமச ேதா வி⁴ஷணசிபிடாshயாŋhthய க³தச கrhகேட ॥ 12॥
ஶாlhமேலப kh³’th◌⁴ர ஜmh³ெகௗ வா நரச மநாmhப³ராnhவித: ।
ெரௗதி மாth’ பிthrhவிபrhேயாத:mhஹபmh இத³mh ஆth³யmh உchயேத ॥ 13॥
ஹயாkh’தி: பாNh³ர மாlhய ேஶக²ேரா பி³ப⁴rhதி kh’Shந கmhப³லmh நர: ।
³ராஸத:³mhேஹவாthத காrhiµேகா நதாkh³ர நாேஸா mh’க³ராஜ மth◌⁴யம: ॥ 14॥
’ாநேநா வாநர lhய ேசShேடா பி³ப⁴rhதி த³Nhட³mh ப²லmh ஆஷmh ச ।
rhசீ மiνShய:லச ேகைஶrhmh’ேக³வரshயாnhthய க³தshth பா⁴க:³ ॥ 15॥
Shப phரrhேணந க⁴ேடந கnhயா மல phரதி³kh³தா⁴mhப³ர ஸmhvh’தாŋhகீ³ ।
வshthராrhத²ஸmhேயாக³mh அபீ⁴Shடமாநா ³ேரா: லmh வாச²தி கnhயாகாth³ய: ॥
16॥
ஷ: phரkh³’த ேலக²நி: யாேமா வshthர ஶிரா vhயாயய kh’th ।
விலmh ச பி³ப⁴rhதி காrhiµகmh ேராம vhயாphத தiνச மth◌⁴யம: ॥ 17॥
ெகௗ³ ஸுெதௗ⁴தாkh³ர³ல ³phதா ஸiµchch²தா mhப⁴ கடch²ஹshதா ।
ேத³வாலயmh shth phரயதா phரvh’thதா வத³nhதி கnhயாnhthய க³தshth பா⁴க:³ ॥ 18॥
வீth²யnhதராபண க³த: ஷshலாவாnh உnhமாந மாந ஶல: phரதிமாந ஹshத: ।
பா⁴Nhட³mh விசிnhதயதி தshய ச lhயmh ஏதth³ பmh வத³nhதி யவநா: phரத²மmh
லாயா: ॥ 19॥

brihajjAtakam.pdf 45



வராஹரshய ph³’ஹjhஜாதக

கலஶmh பkh³’ய விநிShபதிmh ஸமபீ⁴phஸதி kh³’th◌⁴ர iµக:² ஷ: ।
ுதி⁴தshth’தச கலthர ஸுதாnh மநேஸதி லாத⁴ர மth◌⁴ய க³த: ॥ 20॥
விபீ⁴ஷயmhshதிShட²தி ரthந சிthேதா வேந mh’கா³nh காசந ண வrhம ph◌⁴’th ।
ப²லாஷmh வாநரபph◌⁴’nh நரshலா வஸாேந யவைநதா³’த: ॥ 21॥
வshthைரrhவிநாப⁴ரணச நா மஹா ஸiµth³ராth ஸiµைபதி லmh ।
shதா²ந chதா ஸrhப நிப³th³த⁴ பாதா³ மேநாரமா vh’சிகராஶி rhவ: ॥ 22॥
shதா²ந ஸுகா²nhயபி⁴வாச²தி நா ப⁴’ kh’ேத ⁴ஜகா³vh’தேத³ஹா ।
கchச²ப mhப⁴ ஸ மாந ஶரா vh’சிக மth◌⁴யமபmh உஶnhதி ॥ 23॥
ph’²ல சிபிட rhம lhய வkhர: வ mh’க³ வராஹ sh’கா³ல பீ⁴ஷகா ।
அவதி ச மலயாகர phரேத³ஶmh mh’க³ பதிரnhthய க³தshய vh’சிகshய ॥ 24॥
மiνShய வkhேராऽவ ஸ மாந காேயா த⁴iνrhவிkh³’யாயதmh ஆரமshத:² ।
khரபேயாjhயாநி தபshவிநசரராth³ேயா த⁴iνஷshth பா⁴க:³ ॥ 25॥
மேநாரமா சmhபக ேஹம வrh ப⁴th³ராஸேந திShட²தி மth◌⁴யபா ।
ஸiµth³ரரthநாநி விக⁴Thடயnhதீ மth◌⁴ய th பா⁴ேகா³ த⁴iνஷ: phரதி³Shட: ॥ 26॥
rhசீ நேரா ஹாடக சmhபகாேபா⁴ வராஸேந த³Nhட³த⁴ேரா நிஷNhண: ।
ெகௗேஶயகாnhth³வஹேத அநmh ச th’தீயபmh நவமshயராேஶ: ॥ 27॥
ேராம சிேதா மகேராபமத³mhShThர:ஸூகரகாயஸ மாந ஶர: ।
ேயாkhthரக ஜாலக ப³nhத⁴நதா⁴ ெரௗth³ர iµேகா² மகர phரத²மsh ॥ 28॥
கலாshவபி⁴jhஞாph³ஜத³லாயதா யாமா விசிthராணி ச மாrhக³மா ।
வி⁴ஷலŋhkh’த ேலாஹ கrh ேயாஷா phரதி³Shடா மகரshய மth◌⁴ேய ॥ 29॥
கிnhநேராபம தiν:ஸ கmhப³லshண சாப கவைச:ஸமnhவித: ।
mhப⁴mh உth³வஹதி ரthந சிthதmh shகnhத⁴க³mh மகரராஶி பசிம: ॥ 30॥
ரேதா²th³த⁴தா)
shேநஹ மth³ய ஜல ேபா⁴ஜநாக³ம vhயா kh’த மநா:ஸ கmhப³ல: ।
ேகாஶ கார வஸேநாऽநாnhவிேதா kh³’th◌⁴ர lhய வத³ேநா க⁴டாதி³க:³ ॥ 31॥
த³kh³ேத⁴ ஶகேட ஸ ஶாlhமேல ேலாஹாnhயாஹரேத அŋhக³நா வேந ।
மேநந பேடந ஸmhvhதா பா⁴Nhைட³rhrhth◌⁴நி க³ைதச மth◌⁴யம: ॥ 32॥
யாம:ஸேராம ரவண: கி thவkh பthர நிrhயாஸ ப²லrhபி³ப⁴rhதி ।
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பா⁴Nhடா³நி ேலாஹ vhயதிதாநி ஸசாரயnhthயnhத க³ேதா க⁴டshய ॥ 33॥
shkh³ பா⁴Nhட³iµkhதாமணி ஶŋhக² shைரrhvhயாphத ஹshத:ஸ வி⁴ஷணச
।
பா⁴rhயா வி⁴ஷாrhத²mh அபாmh நிதா⁴நmh நாவா phலவthயாதி³ க³ேதா ஜ²ஷshய ॥ 34॥
அthchch²தth◌⁴வஜ பதாகmh உைபதி ேபாதmh லmh phரயாதி ஜலேத: ◌⁴ பவாரkhதா ।
வrhேணந சmhபக iµகீ² phரமதா³ th பா⁴ேகா³நshய ைசஷ கதி²ேதா iµநிபி⁴rhth³விதீய:
॥ 35॥
வph◌⁴ராnhதிேக ஸrhப நிேவShதாŋhகா³ வshthைரrhவிந: ஷshthவடvhயாmh ।
ெசௗராநல vhயாதாnhதராthமா விkhேராஶேத அnhthேயாபக³ேதா ஜ²ஷshய ॥ 36॥

அShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
உபஸmhஹார

ராஶி phரேப⁴ேதா³ kh³ரஹேயாநி ேப⁴ேதா³ விேயாநி ஜnhமாத² நிேஷக கால: ।
ஜnhமாத²ஸth³ேயா மரணmh ததா²rhத³ஶா விபாேகாऽShடக வrhக³ஸmhjhஞ: ॥ 1॥
கrhமாேவா ராஜேயாகா:³ க²ேயாகா³சாnhth³ரா ேயாகா³th³ விkh³ரஹாth³யாச
ேயாகா:³ ।
phரvhரஜாேதா² ராஶி ஶீலாநி th³Shrhபா⁴வshதshமாth³ஆரேயாऽத² phரகீrhண:॥ 2॥
ேநShடா ேயாகா³ ஜாதகmh காநீநாmh நிrhயாணmh shயாnh ேநShட ஜnhமth³’காண: ।
அth◌⁴யாயாநாmh விmhஶதி: பச khதா ஜnhமnhேயதth³ யாthகmh சாபி⁴தா⁴shேய ॥ 3॥
phரநாshதிதி²rhப⁴mh தி³வஸ:ணச சnhth³ேரா விலkh³நmh thவத²லkh³ந ேப⁴த:³ ।
ஶுth³தி⁴rhkh³ரஹாmh அத² சாப வாேதா³ விரகாkh²யmh தiν ேவபநmh ச ॥ 4॥
அத: பரmh ³யக ஜநmh shயாth shவphநmh தத:shநாந விதி: ◌⁴ phரதி³Shட: ।
யjhேஞா kh³ரஹாmh அத² நிrhக³மச khரமாchச தி³Shட: ஶேநாபேத³ஶ: ॥ 5॥
விவாஹ கால: கரணmh kh³ரஹாmh phேராkhதmh ph’த²kh தth³விலாத² ஶாகா² ।
shகnhைத⁴shthபி⁴rhjhேயாதிஷ ஸŋhkh³ரேஹாऽயmh மயா kh’ேதா ைத³வ விதா³mh
தாய ॥ 6॥
ph’² விரசிதmh அnhைய: ஶாshthரmh ஏதth ஸமshதmh தத³iν ல⁴ மேயத³mh தth
phரேத³ஶாrhத²mh ஏவ ।
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kh’தmh இஹ  ஸமrhத²mh தீ⁴ விஷாமthேவ மமயதி³ஹயth³ உkhதmh ஸjh ஜைந:
mhயதாmh தth ॥ 7॥
kh³ரnhத²shயயா phரசரேதாऽshய விநாஶmh ஏதி ேகkh²vhயாth ப³ஹு த iµகா²தி⁴க³ம
khரேமண ।
யth³ வா மயா kh’தmh அlhபmh இஹாkh’தmh வா காrhயmh தத³thர வி³ஷா
ப’thயராக³mh ॥ 8॥
ஆதி³thயதா³ஸதநயshதத³வாphத ேபா³த: ◌⁴ காபிthத²ேக ஸவிth’லph³த⁴ வர phரஸாத:³
।
ஆவnhதிேகா iµநி மதாnhயவேலாkhய ஸmhயkh³ ேகா⁴ராmh வராஹேரா சிராmh
சகார ॥ 9॥
தி³ந கர iµநி ³ சரண phரணிபாத kh’த phரஸாத³ மதிேநத³mh ।
ஶாshthரmh உபஸŋhkh³’தmh நேமாऽsh rhவ phரேநth’ph◌⁴ய: ॥ 10॥
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