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chamtkArachintAmaNi by bhattanArAyaNa

சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ஓmhஸrhவவிkh◌⁴நஹrhthேர க³ேநஶாய நம: ।
ஸூrhயாதி³நவkh³ரேஹph◌⁴ேயாநம: ।
அத² மாலவியத³yhவjhஞத⁴rhேமவரkh’த அnhவயாrhத²phரேபா³த⁴phரதீ³பகாஸத
நாராயணப⁴thத-kh’த சமthகார-சிnhதாமணி:
³rhகா³ஶரkh²யா மணிphரபா⁴கா-phபணீ ஸmhபாத³கீயா
அத² kh³ரnhத²கrh: ப⁴thதநாராயணshய மŋhக³ளாசரணmh -

லஸth பீதபThடாmhப³ரmh kh’Shணசnhth³ரmh iµதா³ராத⁴யாऽŋhக³தmh விth³ேதவ ।
த⁴நmh ஸmhphரணph◌⁴யாthர நாராயkh²ய: சமthகாரசிnhதாமணிmh ஸmhphரவேய ॥ 1॥
khவணth கிŋhகிmhணீஜால ேகாலாஹலாTh◌⁴யmh லஸth பீதவாேஸாவஸாநmh சலnhதmh ।
யேஶாதா³ŋhக³ேண ேயாகி³நாமphயக³mhயmh ப⁴ேஜऽஹmhiµnhத³mh த⁴நயாமவrhணmh ॥
2॥
சrhலjhேயாதிrhமஹாmhேபா³தி⁴iµchைச: phரமth◌⁴ையவ விth³வth³ஜநாநnhத³ேஹேதா:
।
பரmh khதிரmhயmhஸுஸŋhphதஶph³த³mh ⁴ஜŋhக³phரயாைத: phரப³nhத⁴mh கேரா॥ 3॥
ந ேசth ேக²சரா: shதா²பிதா: கிmh ப⁴சkhேர ந ேசth shபShடகா:³ shதா²பிதா: கிmh
kh³ரேஹnhth³ைர: ।
அபா⁴ேவாதி³தா shபShடாேகாऽthரேஹ: ப²லேரவrhவmh ph³ேவ தாநி தshமாth ॥
4॥

அத²ஸூrhயப²லmh -

தiνshேதா² ரவி: ŋhக³யShmh வித⁴thேத மந:ஸnhதேபth தா³ரதா³யாத³வrhகா³th ।
வ: பீTh³யேத வாதபிthேதந நிthயmhஸ ைவ phரயடnh ராஸvh’th³தி⁴mh phரயாதி ॥ 1॥
த⁴நபா⁴வ -

த⁴ேந யshய பா⁴iν:ஸ பா⁴kh³யாதி⁴க:shயாth சShபாth ஸுக²mh ஸth³vhயேய shவmh
ச யாதி ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

mhேப³ க: ஜாயயா ஜாயேதऽபி khயா நிShப²லா யாதி லாப⁴shய ேஹேதா:॥ 2॥
th’தீய பா⁴வ ப²ல -

th’தீேய யேதா³ऽஹrhமணிrhஜnhமகாேல phரதாபாதி⁴கmh விkhரமmh சாऽ।தேநாதி ।
ததா³ ேஸாத³ைரshதphயேத தீrhத²சா ஸேதா³ऽய:ஸŋhக³ேர ஶmh நேரஶாth ॥ 3॥
சrhத²பா⁴வப²ல -

ேய தி³ேநேஶऽதிேஶாபா⁴தி⁴கா ஜந:ஸmhlhலேப⁴th விkh³ரேஹ ப³nh⁴ேதாऽபி ।
phரவா விபாஹேவ மாநப⁴ŋhக³mh கதா³சிnhந ஶாnhதmh ப⁴ேவth தshய ேசத:॥ 4॥
பசமபா⁴வ -

ஸுதshதா²நேக³ rhவஜnhமாபthயதாபீ ஶாkh³ராமதி: பா⁴shகேர மnhthரவிth³யா ।
ரதி: வசேந ஸசேகாऽபி phரமாதீ³ mh’த: khேராட³ேராகா³தி³ஜா பா⁴வநீயா ॥ 5॥
ஷShTh:அபா⁴வ -

th◌⁴வmhஸkh’th³பா⁴shகேரா யshய ஷShேட² தேநாதி vhயயmh ராஜேதா thரேதாऽபி
।
ேல மாராபth³ சShபாத³ேதாவா phரயாேண நிஷாைத:³ விஷாத³mh கேராதி ॥ 6॥
ஸphதமபா⁴வ -

th³நாேதா² யதா³ th³நஜாேதா நரshய phயாதாபநmh பிட³பீடா³ ச சிnhதா ।
ப⁴ேவth chச²லph³தி: ◌⁴ khரேயவிkhரேயऽபி phரதிshபrhத⁴யா ைநதி நிth³ராŋhகதா³சிth ॥
7॥
அShடமபா⁴வ -

khயா லmhபடmh thவShடேம கShடபா⁴ஜmh விேத³ஶீயதா³ராnh ப⁴ேஜth³ வாphயவsh ।
வஸுணதா த³sh ேதா வா விலmhவாth³ விபth³ ³யதாmh பா⁴iνkh³ராmh
வித⁴thேத ॥ 8॥
நவமபா⁴வ -

தி³வாநாயேக ³Shடா ேகாணயாேத ந சாphேநாதி சிnhதா விராேமாऽshyh ேசத: ।
தபசrhயயாऽநிchச²யாऽபி phரயாதி khயாŋhக³தாmh தphயேத ேஸாத³ேரண ॥ 9॥
த³ஶமபா⁴வ -

phரயாrhேதாऽஶுபா⁴nh யshய ேமஷூரேணऽshய ரம:தி⁴ேதா³ ராஜlhேயா நரshய
।
ஜnhnhயாshததா² யாதநாமாதேநாதிkhலம:ஸŋhkhரேமth ப³lhலைப: ◌⁴ விphரேயாக:³॥ 10॥
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ஏகாத³ஶபா⁴வ -

ரெவௗ ஸmhlhலேப⁴th shவmh ச லாேபா⁴பயாேத nh’பth³வாரேதா ராஜiµth³ராதி⁴காராth
।
phரதாபாநேல ஶthரவ:ஸmhபதnhதி ேயாऽேநகதா⁴ :³க²மŋhேகா³th³ப⁴வாநாmh ॥ 11॥
th³வாத³ஶபா⁴வ -

ரவிrhth³வாத³ேஶ ேநthரேதா³ஷmh கேராதி விபாஹேவ ஜாயேதऽெஸௗ ஜய: ।
shதி²திrhலph³த⁴யா யேத ேத³ஹ:³க²mh பிth’vhயாபேதா³ ஹாநிரth◌⁴வphரேத³ேஶ ॥
12॥

அத² சnhth³ரப²ல
phரத²மshதா²ந கா சnhth³ர
வி⁴rhேகா³ராஜக:³ஸnh வshேதா² த⁴நாth◌⁴யலாவNhயமாநnhத³rhணmh ।
வித⁴ேத த⁴நmh ணேத³ஹmh த³th³ரmh ஜட³mh ேராthரநmh ேஶஷலkh³ேந ॥ 1॥
th³விதீயபா⁴வ கா சnhth³ர -

மாmhெஶௗவஸுshதா²நேக³தா⁴nhயலாப: ◌⁴ ஶேரऽதிெஸௗkh²யmh விலாேஸாऽக³நாநாmh
।
mhேப³ ரதி: ஜாயேத தshய chச²mh வஶmh த³rhஶேந யாதி ேத³வாŋhக³நாऽபி ॥ 2॥
th’தீயபா⁴வ கா சnhth³ர -

விெதௗ⁴ விkhரேம விkhரேமrhணதி விthதmh தபshவீ ப⁴ேவth³பா⁴நீ ரேதாऽபி ।
கியch சிnhதேயth ஸாஹஜmh தshயஶrhம phரதாேபாjhjhவேலா த⁴rhே ைவஜயnhthயா
॥ 3॥
அத² சrhத² சnhth³ர ப²ல -

யதா³ ப³nh⁴க³ வாnhத⁴ைவரthஜnhமா nh’பth³வா ஸrhவாதி⁴கா ஸைத³வ ।
வயshயாதி³ேம தாth³’ஶmh ைநவ ெஸௗkh²யmh ஸுதshthக³th ேதாப மாயாதி
ஸmhயkh ॥ 4॥
அத² பசம சnhth³ர ப²ல -

யதா³ பசேம யshய நthரநாேதா² த³தா³தீஹ ஸnhதாநஸnhேதாஷேமவ ।
மதிநிrhமலாmh ரthநலாப⁴mh ச ⁴mh ேத³ந நாநாphதேயா vhயாவஸாயாth ॥ 5॥
அத² ச²ேட² பா⁴வ ேமmh சnhth³ர கா ப²ல -

ெபௗ ராஜேத விkh³ரேஹऽபி ராஜா தாshேதऽபி ⁴ேயா விெதௗ⁴ ஸmhப⁴வnhதி ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

தத³kh³ேரऽரேயாநிShphரபா⁴ ⁴யேஸாऽபி phரதாேபாjhவேலா மாth’ஶீேலாநதth³வth ॥
6॥
அத²ஸphதம சnhth³ர ப²ல -

த³ேத³th³ தா³ரஶmh ஸphதேம ஶீதர: த⁴நிthவmh ப⁴ேவth³th◌⁴வவாணிjhயேதாऽபி ।
ரதிmh shthஜேந Shட⁴kh ph³த⁴ேசதா: kh’ஶ: kh’Shணபே விபாபி⁴⁴த: ॥
7॥
அShடமபா⁴வshதி²த சnhth³ர கா பா⁴வப²ல -

ஸபா⁴ விth³யேத ைப⁴ஷ தshயேக³ேஹ பேசth கrhசிth khவாத²iµth³ேகா³த³காநி ।
மஹாvhயாத⁴ேயா பீ⁴தேயா வா⁴தா: ஶஶீkhேலஶkh’th ஸŋhகடாnhயShடமshத:² ॥
8॥
நவமபா⁴வshதி²த சnhth³ர கா ப²ல: -

தேபாபா⁴வக³shதாரேகேஶா ஜநshய phரஜாச th³விஜா: ேவதி³ந: தmh shவnhதி ।
ப⁴வthேயவ பா⁴kh³யாதி⁴ேகா ெயௗவநாேத:³ஶேர ஸுக²mh சnhth³ரவth ஸாஹஸmh ச ॥
9॥
த³ஶமபா⁴வshதி²த சnhth³ரப²ல -

ஸுக²mh வாnhத⁴ேவph◌⁴ய: க²ேக³ த⁴rhமகrhமா ஸiµth³ராŋhக³ேஜஶmh நேரஶாதி³ேதாऽபி ।
நவீநாŋhக³நா ைவப⁴ேவ ஸுphயthவmh ரா ஜாதேக ெஸௗkh²யமlhபmh கேராதி ॥ 10॥
ஏகாத³ஶபா⁴வshதி²த சnhth³ரப²ல -

லப⁴th³ ⁴பாதி³³நா லப⁴ேக³ந phரதிShடா²தி⁴காராmhப³ராணி khரேமண ।
ேயாऽத²shthேயாऽnhத:ேர விரமnhதி khயா ைவkh’தீ கnhயகா வshலாப:◌⁴ ॥
11॥
th³வாத³ஶபா⁴வshதி²த சnhth³ரப²ல -

ஶஶீ th³வாத³ேஶ ஶthேநthராதி³சிnhதா விசிnhthயா ஸதா³ஸth³vhயேயா மŋhக³ேளந ।
பிth’vhயாதி³ மாthராதி³ேதாऽnhதவிஷாேதா³ ந சாphேநாதி காமmh phயாlhபphயthவmh
॥ 12॥

அத² ெபௗ⁴மshய லkh³நாதி³ th³வாத³ஶபா⁴வ ப²லmh
விலkh³ேந ேஜ த³Nhட³ேலாஹாkh³நிபீ⁴திshதேபnh மாநஸmh ேகஸ கிmh th³விதீய: ।
கலthராதி³க⁴த: ஶிேராேநthரபீடா³ விபாேகப²லாநாmh ஸைத³ேவாபஸrhக:³॥ 1॥
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ப⁴ேவthதshய கிmh விth³யமாேந mhேப³ த⁴ேநऽŋhகா³ரேக யshய லph³ேத⁴ த⁴ேந கிmh ।
யதா² thராயேத மrhகட: கNhட²ஹாரmh ந:ஸmh⁴க²mh ேகா ப⁴ேவth³வாத³ப⁴kh³ந:॥ 2॥
ேதா பா³ஹுவீrhயmh ேதா பா³ஹுலshth’தீேயா ந ேசnh மŋhக³ேளா
மாநவாநாmh ।
ஸேஹாthத²vhயதா² ப⁴Nhயேத ேகந ேநஷாmh தபசrhயயா ேசாபஹாshய:கத²mhshயாth
॥ 3॥
யதா³ ⁴ஸுத:ஸmhப⁴ேவthrhயபா⁴ேவ ததா³ கிmh kh³ரஹா:ஸாiνலா ஜநாநாmh ।
ஸு’th³வrhக³ெஸௗkh²யmhநகிசிth விசிnhthயmh kh’பாவshthர⁴:லேப⁴th³⁴பாலாth
॥ 4॥
ேஜ பசம ஜாட²ராkh³நிrhவயாnh ந ஜாதmh ந ஜாnhத நிஹnhthேயக ஏவ ।
ததா³நீமநlhபா மதி: கிlhவிேஷऽபி shயயmh ³kh³த⁴வth தphயேதऽnhத:ஸைத³வ ॥ 5॥
ந திShட²nhதி ஷShேட²ऽரேயாऽŋhகா³ரேக ைவ தத³ŋhைக³தா:ஸŋhக³ேர ஶkhதிமnhத:
।
மநீ ஸுகீ² மாேலேயா ந தth³வnh விேயத விthதmh லேப⁴thதாபி ⁴ ॥ 6॥
அiνth³தா⁴ர⁴ேதந பாணிkh³ரேஹண phரயாேணந வாணிjhய ேதா ேநா நிvh’thதி: ।
iµஹுrhப⁴க³த:³shபrhதி⁴நாmh ேமதி³நீஜ: phரஹாராrhத³ைந:ஸphதேம த³mhபதிkh◌⁴ந:॥ 7॥
ஶுபா⁴shதshய கிmh ேக²சரா:rhரnhேய விதா⁴ேநऽபிேசத³Shடேம ⁴ஸூiν: ।
ஸகா² கிmh ந ஶthயேத ஸthkh’ேதாऽபி phரயthேநkh’ேத ⁴யேத ேசாபஸrhேக:³॥ 8॥
மேஹாkh³ரா மதிrhப⁴kh³யவிthதmh மேஹாkh³ரmh தேபாபா⁴kh³யேகா³மŋhக³ளshதth கேராதி
।
ப⁴ேவnhநாதி³ய:யாலக: ேஸாத³ேரா வா ேதா விkhரமshchச²லாேப⁴ விபாேக ॥ 9॥
ேல தshய கிmh மŋhக³ளmh மŋhக³ேளாேநா ஜைநrh⁴யேத மth◌⁴யபா⁴ேவ யதி³shயாth ।
shவத: th³த⁴ ஏவாவதmhயேதऽெஸௗ வராேகாऽபி கNh²ரவ: கிmh th³விதீய: ॥
10॥
ஜ: பீட³ேயlhலாப⁴ேகா³ऽபthயஶthnh ப⁴ேவth ஸmhiµேகா² ³rhiµேகா²ऽபிphரதாபாth ।
த⁴நmh வrhத⁴ேத ேகா³த⁴ைந:வாஹைநrhவா ஸkh’ch²nhயதாrhேத² ச ைபஶுnhயபா⁴வாth
॥ 11॥
ஶதாோऽபி தth ஸேதா ேலாஹகா⁴ைந: ேஜா th³வாத³ேஶாऽrhத²shய நாஶmh
கேராதி ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

mh’பா கிmhவத³nhதீ ப⁴யmh த³shேதா வா க: பாரதீ⁴ ேஹ :³க²mh விசிnhthயmh ॥
12॥

அத² ³த⁴shய லkh³நாதி³ th³வாத³ஶபா⁴வப²லmh -

³ேதா⁴ rhதிேகா³ மாrhஜேயத³nhயShடmhவShடாதி⁴யா ைவக² vh’thதிபா⁴ஜ: ।
ஜநா தி³vhயசாக⁴தேத³ஹாசிகிthஸாவிேதா³ ³சிகிthshயா ப⁴வnhதி ॥ 1॥
த⁴ேந ³th³தி⁴மாnh ேபா³த⁴ேந பா³ஹுேதஜா:ஸபா⁴ஸŋhக³ேதா பா⁴ஸேத vhயாஸ ஏவ ।
ph’²தா³ரதா கlhபvh’shயதth³வth³³ைத⁴rhப⁴Nhயேத ேபா⁴க³த:ஷThபேதா³ऽயmh
॥ 2॥
th’தீய பா⁴வ -

வணிŋhthரதா பNhயkh’th³vh’thதிஶீேலா வஶிthவmh தி⁴ேயா ³rhவஶாநாiµைபதி ।
விநீேதாऽதிேபா⁴க³mh ப⁴ேஜth ஸmhnhயேஸth³தா⁴ th’தீேயऽiνைஜராேதா jhேஞ
லதாபா³nh ॥ 3॥
சrhத²பா⁴வ
சrhேத² சேரth சnhth³ரஜசா thேரா விேஶஷாதி⁴kh’th³ ⁴நாேதா² க³ணshய ।
ப⁴ேவlh ேலக²ேகா kh²யேத வா த³khதmh ததா³ஶாபர: ைபth’கmh ேநா த⁴நmh ச ॥
4॥
பசமபா⁴வ
வயshயாதி³ேம thரக³rhேபா⁴ ந திShேட²th ப⁴ேவth தshய ேமதா⁴ऽrhத²ஸmhவாத³யிth ।
³ைத⁴rhப⁴Nhயேத பசேம ேராேணேய கியth³விth³யேத ைகதவshயாபி⁴சாரmh॥ 5॥
ஷShTh:அபா⁴வ -

விேராேதா⁴ ஜநாநாmh நிேராேதா⁴ mh phரேபா³ேதா⁴ யதீநாmh ச ேராேதா⁴ऽநிலாநாmh
।
³ேத⁴ ஸth³vhயேய vhயாவஹாேரா நிதீ⁴நாmh ப³லாத³rhத²kh’th ஸmhப⁴ேவchச²thபா⁴ேவ
॥ 6॥
ஸphதமபா⁴வ -

ஸுத: ஶீதேகா:³ஸphதேம ஶmh வthயா வித⁴thேத ததா² chச² வீrhயmh ச ேபா⁴ேக³ ।
ஜதshதmh க³ேதா ேஹமவth³ ேத³ஹேஶாபா⁴mh ந ஶkhேராதி ஸthஸmhபேதா³ வாiνகrhmh
॥ 7॥
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

அShடமபா⁴வ -

ஶதவிேநா ரnhth◌⁴ரேக³ ராஜthேர ப⁴வnhதீஹ ேத³ஶாnhதேர விதshேத ।
நிதா⁴நmh nh’பth³விkhரயாth³வா லப⁴nhேத வthth³ப⁴வmh khட³நmh phதிமnhத:॥ 8॥
நவமபா⁴வ -

³ேத⁴ த⁴rhமேக³ த⁴rhமஶீேலாऽதிதீ⁴மாnh ப⁴ேவth³ தீ³த:shவrh⁴நீshநாதேகாவா ।
ேலாth³ேயாதkh’th³பா⁴iνவத³ ⁴பாலாth phரதாபாதி⁴ேகா வாத⁴ேகா ³rhiµகா²நாmh
॥ 9॥
த³ஶமபா⁴வ -

தmh ஸmhவேத³nhேநா தmh மmhலேப⁴th phரமாதா³தி³ைவகா ெஸௗராஜvh’thதி: ।
³ேத⁴ கrhமேக³ ஜேநாேயா விேஶபாth பி:ஸmhபேதா³ நீதித³Nhடா³தி⁴காராth ॥ 10॥
ஏகாத³ஶபா⁴வ -

விநா லாப⁴பா⁴வshதி²தmh ேப⁴ஶஜாதmh ந லாேபா⁴ ந லாவNhயமாnh’Nhயமshதி ।
த: கnhயேகாth³வாஹதா³நmh ச ேத³யmh கத²mh ⁴ஸுராshthயkhதth’Sh ப⁴வnhதி
॥ 11॥
th³வாத³ஶபா⁴வ -

ந ேசth³ th³வாத³ேஶ யshய ஶீதாmhஶுஜாத: கத²mh தth³kh³’ஹmh ⁴ேத³வா ப⁴ஜnhதி
।
ரேண ைவே பீ⁴திபா⁴யாnhதி கshமாth³ரNhயாதி³ேகாஶmh ஶட:² ேகாऽiν⁴யாth
॥ 12॥

அத²³ேரா:லkh³நாதி³ th³வாத³ஶபா⁴வப²லmh -

³thவmh ³ணrhலkh³நேக³ ேத³வjhேய ஸுேவஶீ ஶுகீ² தி³vhயேத³ேஹாऽlhபவீrhய:
।
க³திrhபா⁴விநீ பாரேலாகீ விசிnhthயா வஸூநி vhயயmh ஸmhப³ேலந ph³ரஜnhதி ॥ 1॥
th³விதீயபா⁴வshத²³ப²லmh
கவிthேவமதி: த³Nhட³ேநth’thவஶkhதி:iµேக² ேதா³ஷth◌⁴’kh ஶீkh◌⁴ரேபா⁴கா³rhத ஏவ ।
mhேப³³ெரௗ கShடேதா th³ரvhயலph³தி: ◌⁴ ஸதா³ ேநா த⁴நmh விரேமth³யthநேதாऽபி
॥ 2॥
th’தீயபா⁴வshத²³ப²ல -
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ப⁴ேவth³ யshய ³சிkhயேகா³ ேத³வமnhth ல⁴நாmh லகீ⁴யாnh ஸுக²mh ேஸாத³ரா
நாmh ।
kh’தkh◌⁴ேநா ப⁴ேவth thர ஸாrhேத² ந ைமth லலாேடாத³ேயऽphயrhத²லாேபா⁴ ந
தth³வth ॥ 3॥
சrhத²பா⁴வshத²³rhப²ல -

kh³’ஹth³வாரத: யேத வாேவஷா th³விேஜாchசாேதா ேவத³ேகா⁴ேஷாऽபி
தth³வth ।
phராதிshபrhth³தி⁴ந:rhவேத பாசாrhyhயmh சrhேத²³ெரௗஸphதமnhதrhக³தச॥ 4॥
பசமபா⁴வக³த ³ கா ப²ல -

விலாேஸ மதி: ³th³தி⁴ேக³ேத³வjhேய ப⁴ேவjhஜlhபக: கlhபேகா ேலக²ேகா வா ।
நிதா³ேந ஸுேத விth³யமாேநऽதி ⁴தி: ப²ேலாபth³ரவ: பkhவகாேல ப²லshய ॥ 5॥
ஷShட²மshத²³ப²லmh -

ஜாrhேதா ஜநnhயா ஜ:ஸmhப⁴ேவ ெபௗ வாkhபெதௗ ஶthஹnhth’thவேமதி ।
வலா³th³த⁴த: ேகா ரேண தshய ேஜதா மShயாதி³ஶrhமா ந தnh மாலாநாmh ॥ 6॥
ஸphதமபா⁴வshத²³ப²லmh -

மதி: தshயப³நீ வி⁴திசவநீ ரதிrhைவப⁴ேவth³பா⁴நீமவநீ: ।
³rhவrhக³kh’th³ யshய ஜாthரபா⁴ேவ ஸmhபிடா³தி⁴ேகாऽக²Nhட³ கnhத³rhப ஏவ ॥
7॥
அShடமபா⁴வshத²³rhப²லmh -

சிரmh ேநா வேஸth ைபth’ேக ைசவேக³ேஹ சிரshதா²யிேநா தth³kh³’ஹmh தshய
ேத³ஹmh ।
சிரmh ேநா ப⁴ேவth தshய நீேராக³ப⁴ŋhக³mh ³rhmh’thயேகா³ தshய ைவNhட²க³தா
॥ 8॥
நவமபா⁴வshதி²த³ப²லmh -

சrh⁴கmh தth³kh³’ஹmh தshய ⁴பேதrhவlhலேபா⁴வlhலபா⁴ ⁴ேத³வா: ।
³ெரௗ த⁴rhமேக³ பா³nhத⁴வா: shrhவிநீதா: ஸதா³லshயேதாத⁴rhமைவ³Nhயகா ॥
9॥
த³ஶமshத²³ப²லmh -

th◌⁴வஜாமNhட³ேப மnhதி³ேர சிthரஶாலா பி: rhவேஜph◌⁴ேயாऽபி ேதேஜாऽதி⁴கthவmh ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ந Shேடாப⁴ேவchச²ம thரகாே பேசth phரthயஹmh phரshத²ஸாiµth³ரமnhநmh ॥
10॥
ஏகாத³ஶபா⁴வshத²³ப²லmh -

அphயmh ச லாேப⁴ ³ெரௗ கிmh ந லph◌⁴யmh வத³nhthயShடதீ⁴மnhத மnhேய iµநீnhth³ரா: ।
பி: பா⁴ரph◌⁴’த:shவாŋhக³ஜாshதshய பச பராrhத²shதத³rhேதா² ந ேசth³ைவப⁴வாய
॥ 11॥
th³வாத³ஶshத²³rhப²லmh -

யஶ: கீth³’ஶmh ஸth³vhயேய ஸாபி⁴மாேந மதி: கீth³’ஶீ வசநாேசth பேரஷாmh ।
விதி: ◌⁴ கித³ேஶாऽrhத²shthய நாேஶா  யேந thரயshேத ப⁴ேவ: vhயேய யshய வ:॥
12॥

phரத²மபா⁴வshத² ஶுkhரப²ல -

ஸசீநமŋhக³mh ஸசீநமŋhக:³ மசீநவவŋhக³நா ேபா⁴க³ khத: ।
ஸசீநகrhமா ஸசீநஶrhமா ஸசீந ஶுkhேரா யதா³லkh³நவrhதீ ॥ 1॥
th³விதீயபா⁴வக³த ஶுkhரப²ல -

iµக²mh சாபா⁴பmh மநீஷாபி சாrhவிmh iµக²mh சா சாணி வாஸாmh தshய ।
mhேப³shதி²த: rhவேத³வshய jhய:mhேப³ந சா சாrhவகி³காம:॥ 2॥
th’தீயபா⁴வ க³தஶுkhர கா ப²ல -

ரதி:shthஜேந தshய ேநா ப³nh⁴நாேஶா ³rhயshய ³ஶிkhயேகா³ தா³நவாநாmh ।
ந rhே ப⁴ேவth thரெஸௗkh²ேயऽபி ேஸநாபதி: காதேரா தா³நஸŋhkh³ராமகாேல ॥
3॥
சrhத²பா⁴வ கா ஶுkhரப²ல: -

மthேவऽதி⁴ேகா யshய rhேயऽऽஸுேரjhேயா ஜைந: கிmh ஜைநசாபைரShட
Shைட: ।
கியth ேபாஷேயth ஜnhமத:ஸஜநnhயா அதீ⁴நாபி ேதாபாயைநேரவ rhண:॥ 4॥
பசமபா⁴வ கா ஶுkhரப²ல -

ஸthேரऽபி கிmh யshய ஶுkhேரா ந thேர phரயாேஸந கிmh யthநஸmhபாதி³ேதாऽrhத² ।
vhத³rhகmh விநா மnhthரShடாஶநாph◌⁴யாமதீ⁴ேதந கிmh ேசth கவிthேவந ஶkhதி:॥ 5॥
ஷShட²பா⁴வக³த ஶுkhர கா ப²ல -
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ஸதா³ தா³நேவjhேய ஸுதா⁴khத ஶth: vhயய: ஶthேக³ ெசௗthதெமௗ ெதௗ
ப⁴ேவதாmh ।
விபth³ேயத ஸmhபாதி³தmh சாபிkh’thயmh தேபth மnhthரத: jhயெஸௗkh²யmh ந த⁴thேத
॥ 6॥
ஸphதமபா⁴வக³த ஶுkhர கா ப²ல -

கலthேர கலthராth ஸுக²mh ேநாகலthராth கலthரmh  ஶுkhேர ப⁴ேவth ரthநக³rhப⁴mh ।
விலாஸாதி⁴ேகா க³Nhயேத ச phரவா phரயாஸாthபக: ேக ந iµயதி தshமாth ॥ 7॥
அShடமபா⁴வக³th ஶுkhர கா ப²ல -

ஜந:ுth³ரவாதீ³ சிரசா ேவth சShபாth ஸுக²mh ைத³thயjhேயா த³தா³தி ।
ஜiνShயShடேம கShடஸாth◌⁴ேயாஜயாrhத:² ந: வrhத⁴ேத தீ³யமாநmh த⁴நrhணmh ॥ 8॥
நவமபா⁴வshதி²த ஶுkhர கா ப²ல -

ph◌⁴’ெகௗ³thேகாேண ேர ேக ந ெபௗரா:ேத³ந ேய vh’th³தி⁴மshைம த³தீ³ரnh ।
kh³’ஹjhஞாyhேத தshயத⁴rhமth◌⁴வஜாேத:³ஸேஹாthதா²தி³ ெஸௗkh²யmh ஶேர ஸுக²mh
ச ॥ 9॥
த³ஶமபா⁴வக³த ஶுkhர கா ப²ல -

ph◌⁴’:³ கrhமேகா³ேகா³thரவீrhயmh । ேகா³thரபீ³ஜmh । ணth³தி⁴ யாrhேதா²ph◌⁴ரம:
கிnhந ஆthய ஏவ ।
லாமாநேதா ஹாடகmh விphரvh’thயா ஜநாட³mhப³ைர: phரthயஹmh வா விவாதா³th ॥
10॥
ஏகாத³ஶபா⁴வshதி²த ஶுkhர ேக ப²ல -

ph◌⁴’:³லாப⁴ேகா³ யshய லkh³நாth ஸுபmh மபmh ச rhyhயchச ஸmhயkh ।
லஸth கீrhதி ஸthயாiνராக³mh ³Th◌⁴யmh மஹாேபா⁴க³ைமவrhயkhதmhஸுஶீலmh॥
11॥
vhயயshதா²நக³த ஶுkhர ேக ப²ல -

கதா³phேயதி விthதmh விேயth பிthதmh ேதா th³வாத³ேஶ ேகஸthகrhம ஶrhமா ।
³நாmh ச கீrhேத:யmh thரைவரmh ஜநாநாmh விேராத⁴mh ஸேதா³ऽெஸௗ கேராதி
॥ 12॥

ஶேந:லkh³நாதி³th³வாத³ஶபா⁴வப²லmh
ஶநி ேக phரத²மshதா²ந ேக ப²ல -
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

த⁴ேநநாதிrhேऽதிth’Shே விவாதீ³ தiνshேத²ऽrhகேஜ sh²லth³’Shrhநர:
shயாth ।
விபmh th³’Shஜmhshவாதி⁴kh’thvhயாதி⁴வாதா: ◌⁴ shவயmh பீ³ேதா மthஸராேவஶ ஏவ
॥ 1॥
த⁴நபா⁴வshத² ஶநி ேக ப²ல -

ஸுகா²ேபயா வrhேதாऽெஸௗ mhபா³th mhேப³ஶெநௗ வsh கி கிந ⁴khேத
।
ஸமmh வkhதி thேரண திkhதmh வேசாऽபி phரஸkhதி விநா ேலாஹகmh ேகா லேப⁴th ॥
2॥
th’தீயபா⁴வshத² ஶநி ேக ப²ல -

th’தீேய ஶெநௗ ஶீதலmh ைநவ சிthதாஜநா ³th³யபா⁴jhஜாயேத khதமாபீ ।
அவிkh◌⁴நmh ப⁴ேவth கrhவிசிnhைநவபா⁴kh³யmh th³’டா⁴ஶ: ஸுகீ² ³rhiµக:²
ஸthkh’ேதாऽபி ॥ 3॥
சrhத²பா⁴வshத² ஶநி ேக ப²ல -

சrhேத² ஶெநௗ ைபkh’தmh யாதி ³ரmh த⁴நmh மnhதி³ரmh ப³nh⁴வrhகா³பவாத:³ ।
பிசாபி மாச ஸnhதாபகா kh³’ேஹ வாஹேந ஹாநேயா வாதேராகீ³
பऽச பா⁴வshத² ஶநி ேக ப²ல -

ஶெநௗ பசேம ச phரஜா ேஹ :³கீ² வி⁴திசலா தshய³th³தி⁴rhந ஶுth³தா⁴ ।
ரதி ைத³வேத ஶph³த³ஶாshthேர ந தth³வth கrhthரேதா மnhthரத: khேராட³பீடா³ ॥
5॥
ஷShட²தா²ந ேக ஶநி ேக ப²ல -

அேரrh⁴பேதெசௗரேதா பீ⁴தய: கி யதி³நshய thேரா ப⁴ேவth³ யshய ஶthெரௗ ।
ந th³ேத⁴ ப⁴ேவthஸmhiµேக² தshய ேயாth³தா⁴ மShயாதி³கmh மாலாநாmh விநாஶ:

॥ 6॥
ஸphதமshதா²ந ேம ஶநி ேக ப²ல -

ஸுதா³ரா ந thரmh சிரmh சா விthதmh ஶெநௗ th³நேக³ த³mhபதீ ேராக³khெதௗ ।
அiνthஸாஹஸnhதphதkh’th³நேசதா:ேதாவீrhயவாnh விவேலா ேலாப:shயாth
॥ 7॥
அShடமshதா²ந ேம ஶநி ேக ப²ல -
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

விேயாேகா³ ஜநாநாmh thவெநௗபாதி⁴காநாmh விநாேஶா த⁴நாநாmh ஸ ேகா யshய ந
shயாnh ।
ஶெநௗ ரnhth◌⁴ரேக³vhயாதி⁴த:ுth³ரத³rhஶீ தத³kh³ேர ஜந:ைகதவmh கி கேரா ॥ 8॥
நவமshதா²ந ேமmh ஶநி ேக ப²ல -

மதிshதshயthதிkhதா ந திkhதmh ஸுஶீலmh ரதிrhேயாக³ஶாshthேர ³ேநாராஜஸ:shயாth
।
ஸு’th³வrhக³ேதா :³கி²ேதா தீ³ந³th³th◌⁴யா ஶநி: த⁴rhமக:³ கrhமkh’th
ஸmhnhயேஸth³தா⁴ ॥ 9॥
த³ஶமshதா²ந ேம ஶநி ேக ப²ல -

அஜாதmhய மாதாபிதா பா³ஹுேரவ vh’தா² மrhவேதா ³Shட கrhமாதி⁴பthயாth ।
ஶைநேரஹேந கrhமக:³ ஶrhம மnhேதா³ ஜேய விkh³ரேஹ விகாநாmh  யshய ॥ 10॥
லாப⁴பா⁴வக³த ஶநி ேக ப²ல -

shதி²ரmh விthதமா:shதி²ரmh மாநமmh ச shதி²ரா ைநவ ேராகா³த³ேயா ந shதி²ராணி
।
அபthயாநி ஶூர: ஶதாேத³க ஏவ phரபசாதி⁴ேகா லாப⁴ேக³ பா⁴iνthேர ॥ 11॥
vhயயshதா²ந ேம ஶநி ேக ப²ல -

vhயயshேத² யதா³ ஸூrhயஸூெநௗ நர: shயாத³ஶூேராऽத²வா நிshthரேயா
மnhத³ேநthர: ।
phரஸnhேநா வ: ேநாkh³’ேஹ லkh³நபேசth³ vhயயshேதா²th◌⁴வmhஸkh’th³
யக³◌़ ◌்யேபா⁴khதா ॥ 12॥

ராஹு ேக th³வாத³ஶபா⁴vh ப²ல -

shவவாkhேய ஸமrhத:² பேரஷாmh phரதாபாth phரபா⁴வாth ஸமாchசா²த³ேயth shவாnh
பராrhதா²nh ।
தேமாயshய லkh³ேந ஸ ப⁴kh³நாவீrhய: கலthேரऽth◌⁴’தி ⁴தா³ேராऽபி யாயாth ॥ 1॥
த⁴நபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

mhேப³ தேமா நShட⁴தmh mhப³mh mh’ஷாபா⁴தா நிrhப⁴ேயா விthதபால: ।
shவவrhக³phரேஶா ப⁴யmhஶshthரத: ேசத³வயmh க²ேலph◌⁴ேயா லேப⁴th பாரவயmh ॥
2॥
th’தீய பா⁴வshத² ராஹு ேக ப²ல -
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ந நாேகா³ऽத²mhேஹா ⁴ஜாவிkhரேமண phரயாதீ ஹ mh ஸுேத தthஸமthவmh ।
th’தீேய ஜக³thேஸாத³ரthவmh ஸேமதி phரயாேதாऽபி பா⁴kh³யmh ேதா யthந ேஹ: ॥
3॥
சrhத²பா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

சrhேத² தத²mh மாth’ைநrhjhயேத³ேஹா ’தி³jhவாlhயா ஶீதலmh கிmh வ:

shயாth ।
ஸ ேசjhஞதா² ேமஷக:³ கrhகேகா³ வா ³த⁴rhேऽஸுேரா ⁴பேதrhவnh⁴ேரவ ॥ 4॥
பசபா⁴வக³thராஹு ேக ப²ல -

ஸுேத தthஸுேதாththபதி kh’th mhகாயா:ஸுேதாபா⁴நிசிnhதயா சிthததாப: ।
ஸதி khேராட³ேராேக³கிமாஹாரேஹ:phரபசந கிmh phராபகnhth³’Shடவrhjhயmh॥ 5॥
ஷShட²பா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

வலmh ³தி⁴வீrhயmh த⁴நmh தth³வேஶந shதி²ேதா ைவபா⁴ேவऽேயஷாmh ஜநாநாmh ।
மரNhயmh த³ேஹேத³வ ராஹு:shதி²ரmh மாநஸmh தthலா ேநா ph’தி²vhயாmh ॥
6॥
ஸphதமபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

விநாஶmhலேப⁴: th³ேந தth³வthேயா ஜா தா⁴பாகாதி³நா சnhth³ரமrhதீ³ ।
கடாேஹ யதா² ேலாட³ேயth ஜாதேவதா³விேயாகா³பவாதா:³ஶrhமmh ந phரயாnhதி ॥ 7॥
அShடmhபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

nh’ைப: பNh³ைத: வnhதி³ேதாநிnhதி³த: ஸkh’th³பா⁴kh³யலாேபா⁴ऽஸkh’th³ ph◌⁴ரmhஶ
ஏவ ।
த⁴நmh ஜாதகmh தmh ஜநாச thயஜnhதி ரமkh³ரnhதி² kh’th³ரnhth◌⁴ரேகா³ vhரkh◌⁴நஶth:

॥ 8॥
நவமபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

மநீ kh’தmh ந thயேஜth ப³nh⁴வrhக³mh ஸதா³ பாலேயth த: யாth³³ண:shைவ:

।
ஸபா⁴th³ேயாதேகா யshய ேசth ththேகாேண தம: ெகௗகீ ேத³வதீrhேத² த³யா:॥
9॥
த³ஶமபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல
ஸதா³mhேலchச²ஸmhஸேக³ேதாऽதீவக³rhவmh லேப⁴th மாநிநீ காநீ ேபா⁴க³iµchைச: ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

ஜைநrhvhயாேலாऽெஸௗ ஸுக²mh நாதி⁴ேஶேத மதா³rhத²vhயயீ khரகrhமா
க²ேக³ऽெகௗ³॥ 10॥
ஏகாத³ஶதா²நக³த ராஹு ேக ப²ல -

ஸதா³mhேலchச²ேதாऽrhத²லேப⁴th ஸாபி⁴மாந:சேரth கிŋhகேரண vhரேஜth கிmh விேத³ஶம
।
பராrhதா²நநrhதீ² ஹேரth³ ⁴rhதப³nh: ◌⁴ ஸுேதாthபthதிெஸௗkh²யmh தேமா
லாப⁴க³ேசth ॥ 11॥
th³வாத³ஶபா⁴வக³த ராஹு ேக ப²ல -

தேமா th³வாத³ேஶ தீ³நதாmhபாrhவஶூலmh phரயthேந kh’ேதऽநrhத²தமாதேநாதி ।
க²ல: thரதாmh ஸா⁴ேலாேக thவmh விராேம மேநாவாசி²தாrhத²shய th³தி⁴mh
॥ 12॥

ேக ேக th³வாத³ஶபா⁴வப²ல -

phரத²ம shதா²நshத² ேக ப²ல -

தiνshத:² ஶிகீ² பா³nhத⁴வkhேலஶகrhதா ததா² ³rhஜேநph◌⁴ேயா ப⁴யmh vhயாலthவmh ।
கலthராதி³சிnhதா ஸேதா³th³ேவக³தா ச ஶேர vhயதா²ைநகதா⁴ மாதீ shயாth ॥ 1॥
th³விதீய பா⁴வshதி²த ேக ப²ல -

த⁴ேந ேகரvhயkh³ரதா கிmh நேரஶாth த⁴ேநதா⁴nhயநாேஶா iµேக²ேராக³kh’chச ।
mhவாth³ விேராேதா⁴ வசா ஸthkh’தmh வா ப⁴ேவth shேவkh³’ேஹ
ெஸௗmhயேக³ேஹऽதிெஸௗkh²யmh ॥ 2॥
th’தீயshத²ேக ேக ப²ல -

ஶிகீ² விkhரேம ஶthநாஶmh விவாத³mh த⁴நmh ேபா⁴க³ைமவrhயேதேஜாऽதி⁴கmh ச ।
ஸு’th³வrhக³நாஶmh ஸதா³ பா³ஹுபீடா³mh ப⁴ேயாth³ேவக³சிnhதாऽலthவmh
வித⁴thேத ॥ 3॥
சrhத²shதா²நக³த ேக ேக ப²ல -

சrhேத² ச மா:ஸுேக²ேநா கதா³சிth ஸு’th³வrhக³த:ைபth’கmh நாஶேயதி ।
ஶshth ப³nh⁴வrhகா³th ஸுக²mh shேவாchசேக³ேஹ சிரmh ேநா வேஸth shேவkh³’ேஹ
vhயkh³ரதாேசth ॥ 4॥
பசமshதா²ந ேக ேக கா ப²ல -

யதா³ பசேம ராஹchச²mh phரயாதி ததா³ ேஸாத³ேர கா⁴தவாதாதி³கShடmh ।
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சமthகாரசிnhதாமணி: ப⁴thதநாராயணkh’த:

shவ³th³தி⁴vhயதா²ஸnhததmhshவlhபthர:ஸதா³ேஸா ப⁴ேவth³வீrhயkhேதா நேராऽபி
॥ 5॥
ஷShட²பா⁴வக³த ேக ேக ப²ல -

தம:ஷShட²பா⁴ேக³க³ேத ஷShட²பா⁴ேவ ப⁴ேவth மாலாnh மநப⁴ŋhேகா³ mh ।
விநாஶசShபாth ஸுக²mh chச²விthதmh ஶரmh ஸதா³நாமயmh vhயாதி⁴நாஶ:॥ 6॥
ஸphதமshதா²நக³த ேக கா ப²ல -

ஶிகீ²ஸphதேம ⁴ய மாrhக³சிnhதா நிvh’thத:shவநாேஶாऽத²வா வாபீ⁴தி: ।
ப⁴ேவth கீடக:³ஸrhவதா³லாப⁴கா கலthராதி³பீடா³ vhயேயாvhயkh³ரதா ேசth ॥ 7॥
அShடமபா⁴வக³த ேக ேக ப²ல -

³தா³ பீTh³யேதऽrhஶாேராைக³ரவயmh ப⁴யmh வாஹநாேத:³shவth³ரvhயshயேராத: ◌⁴ ।
ப⁴ேவத³Shடேம ராஹுchேச²ऽrhத²லாப: ◌⁴ ஸதா³ கீடகnhயாऽஜேகா³ kh³மேக³  ॥ 8॥
நவமபா⁴வக³த ேக ேக ப²ல -

ஶிகீ²த⁴rhமபா⁴ேவ யதா³khேலஶநாஶ:ஸுதாrhதீ² ப⁴ேவth mhேலchச²ேதாபா⁴kh³யvh’th³தி:◌⁴
।
ஸேஹாthத²vhயதா²mh ப³ஹுேராக³mh வித⁴thேத தேபாதா³நேதா ஹாshயvh’th³தி⁴mh
ததா³நீmh ॥ 9॥
த³ஶமபா⁴வக³த ேக ேக ப²ல -

பிrhேநா ஸுகீ² கrhமக:³ யshய ேக: ³rhப⁴க³mh கShடபா⁴ேஜ கேராதி ।
ததா³வாஹேந பீ³தmh ஜா ஜnhம vh’ஷாஜாகnhயாஸு ேசth ஶthநாஶmh ॥ 10॥
லாப⁴ பா⁴வக³த ேக ேக ப²ல -

ஸுபா⁴kh³ய:ஸுவிth³யாதி⁴ேகா த³rhஶநீய:ஸுகா³thர:ஸுவshthர:ஸுேதேஜாऽபிதshய
।
த³ேர பீTh³யேத ஸnhததி: ³rhப⁴கா³ ச ஶிகீ²லாப⁴க:³ஸrhவலாேப⁴ கேராதி ॥ 11॥
vhயயshதா²நக³த ேக ேக ப²ல -

ஶிகீ²:ப²ேகா³ வshதி³யாnhth◌⁴ேநthேர ஜாபீடா³நmh மாலாnhைநவ ஶrhம ।
ஸதா³ ராஜlhயmh ஸth³vhயயmh தth³ mh விநாஶmh ரேணऽெஸௗ கேராதி ॥ 12॥
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