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jAtakapArijAtaH

ஜாதகபாஜாத:

Edition

CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature

Varanasi (India)

 ைத³வjhஞ ைவth³யநாத²

ஜாதகபாஜாத:

அத² ராஶிஶிலாth◌⁴யாய: ॥ 1॥
அத² kh³ரஹநாமshவப³ணேப⁴தா³th◌⁴ஶாஶ: ॥ 2॥
அத² விேயாநிஜnhமாth³யth◌⁴யாய: ॥ 3॥
அதா²Shடாth◌⁴யாய: ॥ 4॥
அத²ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: ॥ 5॥
அத² ஜாதகப⁴ŋhகா³th◌⁴யாய: ॥ 6॥
அத² ராஜேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 7॥
அத² th³vhயாதி³kh³ரஹேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 8॥
அத² மாnhth³யph³தா³தி³ப²லாth◌⁴யாய: ॥ 9॥
அதா²Shடகவrhகா³th◌⁴யாய: ॥ 10॥
அத² phரத²மth³விதீயபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 11॥
அத² th’தீயசrhத²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 12॥
அத² பŋhசமஷShட²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 13॥
அத²ஸphதமாShடமநவமபா⁴வப²லth◌⁴யாய: ॥ 14॥
அத² த³ஶைமகாத³ஶth³வாத³ஶபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 15॥
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ஜாதகபாஜாத:

அத²shthஜாதகாth◌⁴யாய: ॥ 16॥
அத² காலசkhரத³ஶாth◌⁴யாய: ॥ 17॥
அத² த³ஶாபஹலாth◌⁴யாய: ॥ 18॥
அத² kh³ரnhேதா²பஸmhஹார: ।
அத² ராஶிஶிலாth◌⁴யாய: ॥ 1॥
காnhதாஜஶிவshவபமமரjhேயாதிrhக³ணshவாநmh
மாயாதீதமேஶஷவஜக³தாஶmh தி³ேநஶmh ரவிmh ।
நthவா க³rhக³பராஶராதி³ரசிnhதmh ஸŋhkh³’ய ேஹாராப²லmh
வேய ஜாதலபாஜாதமகி²லjhேயாதிrhவிதா³mh phதேய ॥ 1॥
பா⁴ரth³வாஜேலாth³ப⁴வshய வி³ஷ:jhயkhகடாth³ேரஹ ।
jhேயாதி:ஶாshthரவிஶாரத³shய தநய:ைவth³யநாதா²ஸுதீ: ◌⁴ ।
ேஹாராஸாரஸுதா⁴ரஸjhஞவி³த⁴ேரணீமந:phதேய ।
ராஶீதா²நநிபதி³ஸகலmh வேய யதா²ऽiνkhரமnh ॥ 2॥
phரணmhய வnhதா³ஜநாபி⁴வnhth³யபதா³ரவிnhத³mh ர⁴நாயகshய ।
ஸŋhkh³’ய ஸாராவiµkh²யதnhthரmh கேராmhயஹmh ஜாதகபாஜாதmh ॥ 3॥
அத² ராஶீநாmh ஸmhjhஞவிேஶஷா: ।
ேமஷாஜ: விவkh’யmh³ராth³யா vh’ஷாப⁴கா³தா³ேகா³லாநி ।
th³வnhth³வmh nh’kh³மாmh மmh யமmh ச க³mh th’தீயmh ²நmh வத³nhதி ॥ 4॥
ரகrhகடககkhrhகடாkh²யா: கNh²ரவ:mhஹmh’ேக³nhth³ரேலயா: ।
பாthrhேஹாநகnhயாரமணீதNhயshெதௗ வணிkhஜூகலாக⁴டாச ॥ 5॥
அlhயShடமmh vh’சிகrhபிகீடா: த⁴nhவீ த⁴iνசாபஶராஶநாநி ।
mh’ேகா³ mh’கா³shேயா மகரச நkhர:mhேபா⁴ க⁴டshேதாயக⁴ராபி⁴தா⁴ந: ॥ 6॥
நாnhthயமthshயph’²ேராமப⁴வா வத³nhதி த³shthராதி³கrhநவபாத³தா:
khயாth³யா: ।
சkhரshதி²தா தி³விசரா தி³நநாத²ஸŋhkh²யா: ேthரrhராஶிப⁴வநாநி ப⁴ஸmhjhஞிதாநி
॥ 7॥
காலாthமகshய சஶிேராiµக²ேத³ஶவோ’thkh’பா⁴க³கப³shதிரஹshயேத³ஶா:
।
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ஜாதகபாஜாத:

உ ச ஜாiνக³ளmh பரதsh ஜŋhேக³ பாத³th³வயmh khயiµகா²வயவா: khரேமண ॥
8॥
அத² நாதீ³நாmh shவபவrhணநmh ।
jhயthயshேதாப⁴யchச²மshதகெதௗ ெநௗ ஸmhேபா⁴ நர-
shெதௗ² சாபத⁴ரshரŋhக³ஜத⁴ேநா நkhேரா mh’கா³shேதா² ப⁴ேவth ।
வீTh◌⁴யmh ஸக³த³mh nh’kh³மமப³லா ெநௗshதா²ஸஸshயாநலா
ேஶஷா:shவshவ³பி⁴தா⁴நஸth³’ஶா:ஸrhேவ shவேத³ஶாரயா: ॥ 9॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh shதா²நவrhணநmh ।
ேமஷshய தா⁴கரரthநத⁴ராதலmhshயாth உணshஸாkh’ேகா³லகாநநாநி
।
th³தkh’யாரதிவிஹாரம க³shய வாபீதடாகநாநி ரராேஶ: ॥ 10॥
கNhTh:ஈரவshய த⁴நைஶல³ஹாவநாநி ஷShட²shய ஶாth³வலவ⁴ரதிஶிlhப⁴: ।
ஸrhவாrhத²ஸாரரபNhயம லாயா: கீதshய சாமவித⁴கீடபி³லphரேத³ஶா: ॥ 11॥
சாபshய வாரத²வாரணவாஸ⁴: ஏநநshய ஸத³mh³வநphரேத³ஶா: ।
mhப⁴shய ேதாயக⁴டபா⁴Nhட³kh³’ஹshத²லாநி நாதி⁴வாஸஸத³mh³தி⁴ேதாயராஶி:
॥ 12॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh shவபவிேஶஷாதி³வrhணநmh ।
வshவா ேகா³ऽஜக⁴டா:ஸமா mh’க³khசாபாnhthயகrhகடகா: ।
தீ³rhகா⁴ vh’கிககnhயகாஹலா ேமஷாதி³mhேயாெதௗ ।
phராகா³தி³khயேகா³nh’khகடகபா⁴nhேயதாநி ேகாnhவிதா-
nhயாஹு: khரஶுெபௗ⁴ சரshதி²ரதரth³வnhth³வாநி தாநி khரமாth ॥ 13॥
தீ³rhேயாேபதா நிஶி vh’ஷnh’khகrhகிசாபாஜநkhரா:
thவா kh³மmh ப⁴வநமபேர ph’Shடrhேவாத³யாச ।
ேஶஷா: ஶீrhதீ³த³யதி³நப³லா: ேரShட²தா ராஶயshேத
நாகாரth³வயiµப⁴யத: காலலkh³நmh ஸேமதி ॥ 14॥
அத² நாதீ³நாmh ஸலாதி³ஸmhjhஞாவிேஶஷா: ।
நாகrhகடmh’கா:³ஸலாபி⁴நாshேதாயாரயா க⁴டவ⁴க³ேகா³பஸmhjhஞா: ।
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ஜாதகபாஜாத:

நிshேதாய⁴தலசரா: khயசாபெதௗகNh²ரவாச ப³ஹவ: phரவத³nhதி ஸnhத: ॥
15॥
அத² பா⁴வவிேஶஷஸmhப³nhதா⁴mhேமஷாதீ³நாmh சShபதா³தி³ஸjhjhஞாrhவkhmh
ப³thவகத²நmh ।
சாபாபராrhத⁴ஹேகா³மகராதி³ேமஷா மாநshதி²தா ப³லதாச சShபதா³kh²யா: ।
கnhயாnh’kh³மக⁴டடாஊளீஶாரஷாணTh³ய லkh³நாnhவிதா யதி³ நரா th³விபதா³
ப³லாTh◌⁴யா: ॥ 16॥
mh’கா³பராrhth³தா⁴nhthயரஸmhjhஞா ஜலாபி⁴தா⁴நா ப³நசrhேத² ।
ஜலாரேயா vh’சிகநாமேத⁴ய:ஸ ஸphதமshதா²நக³ேதா ப³ shயாth ॥ 17॥
ேகnhth³ரmh க³ேதாऽ th³விபேதா³ ப³லாTh◌⁴ய: சShபதா:³ ேகnhth³ரக³தா ரஜnhயாmh ।
கீடாsh ஸrhேவ யதி³ கNhடகshதா:²ஸnhதி⁴th³வேய வீrhயதா ப⁴வnhதி ॥ 18॥
அத² ராஶீநாmh கா⁴-ல வஸjhjhஞா: ।
கா⁴rhலmh வthவாஹுராrhயா ேமஷாதீ³நாேமாஜkh³ேம தைத²வ ।
shவrhth³வாrhmh’thதிகாnhதmh th’nhதmh vh’ாnhலmh வட:ஸ வ: ॥
19॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh விphரthவாதி³நபmh ।
நாvh’ஷபா⁴ விphராசாபாஜஹரேயா nh’பா: ।
mhப⁴kh³மலா ைவயா: ஶூth³ரா:shthmh’க³கrhகடா: ॥ 20॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh காலவிேஶேஷ அnhத⁴thவாதி³நிபணmh ।
ஸதா³ நிஶாnhதா: ◌⁴ khயேகா³mh’ேக³ஶா மth◌⁴யnhதி³ேந கrhகடkh³மகnhதா: ।
rhவாவகாேல ப³தி⁴ெரௗ லா த⁴nhவீ mh’கா³kh²யச ததா²ऽபராேஹ ॥ 21॥
mh’கா³nhநசாபக⁴ரச பŋh³ஸnhதி⁴th³வேய நாஶகெரௗ ப⁴ேவதாmh ।
shயாth³’ஸnhதி:◌⁴ கடகாநபா⁴nhதmh phரக³Nhடா⁴nhததி phரth³த⁴mh ॥ 22॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh வrhணவிேஶஷ: ।
ரkhதெகௗ³ரஶுககாnhதிபாடலா: பாNh³இthரசிநீலகாŋhசநா: ।
பிŋhக³ல: ஶப³லப³ph◌⁴பாNh³ராshmh³ராதி³ப⁴வேநஷு கதா: ॥ 23॥
அத² ேமஷாதீ³நாmh ப³லாப³லப²லmh ।
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ஜாதகபாஜாத:

வshthராth³யmh ஶாiµkh²யmh, வநப²லநிசய:, கnhத³ iµkh²யதா⁴nhயmh,
shவkhஸாரmh,iµth³க³rhவmh, திலவஸநiµக²mh, thவிுேலாஹாதி³கmh ச ।
ஶshthராவmh, காŋhசநாth³யmh ஜலஜநிஸுமmh, ேதாயஜாதmh ஸமshதmh,
th³ரvhயாNhயாஹு: khயாதி³Shவப³லேதShவlhபதாதி⁴khயபா⁴ŋh ॥ 24॥
அத² ராஶிshவாநிபணmh ।
த⁴ராஜஶுkhரjhஞஶஶிநெஸௗmhயதாரவாrhகஜமnhத³வா: ।
khரேமண ேமஷாதி³ஷு ராஶிநாத²shதத³mhஶபாேசதி வத³nhதி ஸnhத: ॥ 25॥
அத²ஸூrhயாதீ³நாmh thேகாணராயாதி³வrhணநmh ।
லthேகா ஹதா³khயா வ⁴த⁴iνshெதௗக⁴டா தி³வாகரth ।
தாதாகrhகŋhகி³ரஸாmh நகா²mhஶகாshthேகாணமாெதௗ³ பரத:shவமnhதி³ரmh ॥
26॥
vh’ஷாதி³பா⁴க³thரயiµchசnhேதா³rhலthேகாணmh பரதsh ஸrhவmh ।
ேமஷாதி³கா³ th³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhjhஞா: ஜshய ேகாணmh பரத:shவப⁴mh shயாth ॥
27॥
கnhயாrhth³த⁴iµchசmh, ஶஶிஜshய ேலாணmh த³ஶாmhஶகா:shவrhப²லmh ஶராmhஶா: ।
mhப⁴shthேகாணmh, ப²ணிநாயகshய ŋhக³mh nh’kh³மmh, ரமணீ kh³’ஹmh shயாth
॥ 28॥
அத²ஸூrhயாதீ³நாiµchசநீசராஶிநிபணrhவகமthchசேநாசபா⁴க³நிபணmh ।
ேமேஷா vh’ேஷா மகரஷShட²ரநா: ெதௗ ச ŋhக³ப⁴வநாநி தத³shதநீசா: ।
நிthயாŋhக³நாஹமமiνஸாரநீரஸŋhkh²யா தி³வாகரஸுகா²த³திŋhக³பா⁴கா:³ ॥
29॥
அத² த³ஶவrhகீ³நிபணmh தshவாநிபணŋhச ।
லkh³நmh ேஹாரா th³’காணmh shவரநவத³ஶகth³வாத³ஶாmhஶா கலாmhஶா:
thmhஶthஷShThயmhஶகாkh²யா vhயய³தசயகரா மாநவாநாmh ।
ேஹாரா ராயrhத⁴ேமாேஜ இநகரஶஶிேநாnh³மாrhதNhேடா⁴ேர (2)
kh³ேம ராெஶௗ, th³’கா³ நிஜதநயதப:shதா²நபாநாmh ப⁴வnhதி ॥ 30॥ (3)

லkh³நாதி³ஸphதமாmhேஶஶாshthேவாேஜ ராெஶௗ யதா²khரமmh ।
kh³ேம லkh³ேந shவராmhஶாநாமதி⁴பா:ஸphதமாத³ய: ॥ 31॥ (4)
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ஜாதகபாஜாத:

சாபாஜmhஹராஶீநாmh நவாmhஶாshmh³ராத³ய: ।
vh’ஷkhநயாmh’கா³mh ச mh’கா³th³யா நவ கீrhதிதா: ॥ 32॥
nh’khலாக⁴டாநாmh ச லாth³யாசாmhஶகா நவ ।
கrhகிvh’சிகநாநாmh கrhகடாth³யா நவாmhஶகா: ॥ 33॥
சேர சாth³யmhஶேகா jhேஞய:,shதி²ேர மth◌⁴யநவாmhஶக: ।
அnhthயாmhஶேகா th³விshவபா⁴ேவ வrhேகா³thதம இதி shmh’த: ॥ 34॥ (5)

லkh³நாதி³த³ஶமாmhேஶஶாthேவாேஜ, kh³ேம ஶுபா⁴தி³கா: (6)
th³வாத³ஶாmhஶாதி⁴பதயshதthதth³ராவஶாiνகா:³ ॥ 35॥ (7)

ஓேஜ கலாmhஶphர⁴கா²shததீ³ஶா விரŋhசிெஶௗஶதி³வாகராச ।
kh³ேம விலkh³ேந ஸதி பா⁴shகராth³யா விேலாமத: ேஷாட³ஶபா⁴க³நாதா:² ॥ 36॥ (8)

அத² த³யவrhக³ஜாதா:ஸmhjhஞாவிேயஷா: ।
லthேகாணshவkh³’ேஹாchசபா⁴க³வrhேகா³thதமாநாmh த³யவrhக³ஜாநmh ।
ஸmhேபா³க³ஜாேதாthதமநாமrhவா ைவேஶகாmhஶா இதி ேத வத³nhதி ॥ 44॥
உthதமmh  thவrhைக³khயmh சாrhவrhக³nh ேகா³ரmh ।
வrhக³பŋhசகஸmhேயாக³mh mhஹாஸநேஹாchயேத ॥ 45॥
வrhக³வயmh பாஜாதmh ஷTh³mh பாராவதாmhஶக: ।
ஸphதமmh ேத³வேலாக:shயாத³Shடமmh ச ததா² ப⁴ேவth ॥ 46॥
ஐரவதmh  நவகmh ப²லmh ேதஷாmh ph’த²kh ph’த²kh ॥ 1/2॥
அத²ஷth³வrhகா:³ஸphதவrhக³சா ।
விலkh³நேஹாராth³ேரShகாணநவாmhஶth³வாத³ஶாmhஶகா: ॥ 47॥
thmhஶாmhஶகச ஷTh³வrhக:³ ஶுப⁴கrhமஸு ஶshயேத ।
ஸphதாmhஶkhத:ஷTh³வrhக:³ஸphதவrhேகா³ऽபி⁴தீ⁴யேத ॥ 48॥
ஜாதேகஷு ச ஸrhேவஷு kh³ரஹாmh ப³லகாரணmh ॥ 1/2॥
அத² பா⁴வாநாmh நாமாநி ।
கlhேபாத³யாth³யதiνஜnhமவிலkh³நேஹாரா வாக³rhத²⁴khதிnhயநshவmhப³பா⁴நி ।
³சிkhயவிkhரமஸேஹாத³ரவீrhயைத⁴rhயகrhshth’தீயப⁴வநshய ப⁴வnhதி
ஸmhjhஞா: ॥ 49॥
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ஜாதகபாஜாத:

பாதாலvh’th³தி⁴³கதிமாth’விth³யாயாநாmh³ேக³ஹஸுக²ப³nh⁴சShடயாநி
।
தீ⁴ேத³வராஜபிth’நnhத³நபŋhசகாநி ேராகா³ŋhக³ஶshthரப⁴யஷShடா²தாநி ॥
50॥
ஜாthரகாமக³மநாநி கலthரஸmhபth³th³நாshதஸphதமkh³’ஹாணி வத³nhதி சாrhயா:
।
ரnhth◌⁴ராரShடணmh’thவிநாஶநாநி த⁴rhேமா ³: ஶுப⁴தேபாநவபா⁴kh³யமாநி ॥
51॥
vhயாபாரேமஷூrhணமth◌⁴யமாநmh jhஞாநmh ச ராஜாshபத³கrhமஸmhjhஞா: ।
ஏகாத³ேஶாபாnhthயப⁴வாயலாபா⁴ :ப²vhயயth³வாத³ஶகாnhthயபா⁴தி ॥ 52॥
அத² பா⁴வாநாmh ேகnhth³ராதி³ஸmhjhஞா: ।
ேமஷூரேத³யகலthரரஸாதலாநி sh: ேகnhth³ரகNhடகசShடயஸmhjhஞிதாநி ।
லkh³நாthேகாணப⁴வநmh ச shயாதி³thேகாணiµத³யாnhநvhமmh வத³nhதி ॥ 53॥
தiνஸுக²மத³நாjhஞா ராஶய: ேகnhth³ரஸmhjhஞாஉ பணப²ரப⁴வநாநி shவாயthராShடமாநி
।
vhயய³³சிkhயாநி சாேபாkhமாநி phரph◌⁴வதி சரshரmh mh’thப³nh⁴th³வயmh
ச ॥ 54॥
³சிkhயாயாமாநாnhபசயப⁴வநாnhயாஹுராஹுராசாrhயiµkh²யா:
ேஶஷா: பீட³rhஸmhjhஞா நவத⁴நஜலதீ⁴காமரnhth◌⁴ராnhthயேஹாரா: ।
ஏேத பா⁴வாshததீ³ேஶnh³ஜத³பி: ◌⁴ ஸmhதா வீதா வா
நாnhையrhkhதா ந th³’Shடா யதி³ ஶுப⁴ப²லதா³ ஜnhமத: ph’chச²ேதா வா ॥ 55॥
அத² ராஶீநாiµத³யமாநாநி ।
நகா²நா விmhஶதிரShடkhதா ரதா³ŋhக³ேலாகா வியத³rhணவாkh²யா: ।
ேமஷாதி³பா⁴நmh khரமேஶா வத³nhதி லாதி³ஷthகshய விேலாமதshேத ॥ 56॥
அத² ராஶீநாmh ஶுபா⁴ஶுப⁴பா⁴கா:³ ।
தiν: ஶரா ராக²ரா: கிேநா த⁴நா ³rhேஹயநகா² நரா iνகா: ।
ஶஶாŋhகபா⁴கா³ யதி³ mh³ராதி³ேக iµஹூrhதஜnhமாதி³ஷு mh’thஸூசகா: ॥ 57॥
thேரா வrhதி³vhயஜநாதி⁴ேகா த⁴நீ விராடேயா ேகா³thரவேயா தி⁴ேகா ⁴நா: ।
ேமஷாதி³ேக Shகரபா⁴க³ஸmhjhஞகா iµஹுrhதஜnhமாதி³ஷு ேஶாப⁴நphரதா:³ ॥ 58॥
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ஜாதகபாஜாத:

அத² ேமஷாதி³ராஶீநாmh வாஸேத³ஶா: ।
khரமாthபாடலகrhநாதசரேசாலவஸுnhth◌⁴ரா: ।
பாNhTh³யேகரலேகாlhலாஸமலயாவநிைஸnhத⁴வா: ॥ 59॥
உத³khபŋhசாலயவநேகாஶலதிஸmhjhஞகா: ।
ேமஷாதி³ஸrhவராஶீநாmh வாஸேத³ஶா: phரகீrhதிதா: ॥ 60॥
அத² ராஶீநாmh Shலவshவநிபணmh ।
shவாmhயாஶாkh²யmh யthததா³பphலவshவmh பா⁴iνkhராnhதாத³mh³ஸmhjhேஞாऽபி⁴thshயாth
।
ேஹாராதnhthேர பாஜாதாபி⁴தா⁴ேந ஸmhjhஞாth◌⁴யாய: கீrhதிேதா ராஶிஶீல: ॥ 61॥
இதி நவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத
ராஶிஶீலாth◌⁴யாய: phரத²ம: ॥ 1॥

அத² kh³ரஹநாமshவப³ணேப⁴தா³th◌⁴ஶாஶ: ॥ 2॥
தthராெதௗ³ஸூrhயாதீ³நாmh காலாthமthவாதி³நிபணmh ।
காலshயாthமா பா⁴shகதசிthதnh:³ஸthவmh ெபௗ⁴ம:shயாth³வசசnhth³ரஸூiν:
।
ேத³வாசாrhய: ெஸௗkh²யவிjhஞாநஸார: காம: ஶுkhேர ³க²ேப⁴வாrhகஸூiν: ॥ 1॥
அத²rhvhயாதீ³நாmh ராஜthவாதி³நிபணmh

தி³ேநஶசnhth³ெரௗ ராஜாெநௗ ஸசிெவௗ வபா⁴rhக³ெவௗ ।
மாேர விth ேஜா ேநதா phேரShயshதபநநnhத³ந: ॥ 2॥
அத²ஸூrhயதீ³நாmh நாமாnhதராணி ।
th³ேத³:ஸூrhயshதபநதி³நkh’th³பா⁴iνஷாrhகா:
ேஸாம: ஶீதth³தி³பதிkh³லrhmh’கா³ŋhேகnh³சnhth³ரா: ।
ஆேரா வkhரதிஜதி⁴ராŋhகா³ரkhரேநthரா:
ெஸௗmhயshதாராதநய³த⁴விth³ேவாத⁴நாேசnh³thர: ॥ 3॥
மnhth வாசshபதி³ஸுராசாrhயேத³ேவjhயவா:
ஶுkhர: காvhய:தph◌⁴’³ஸுதாchசா²sh²th³தா³நேவjhயா: ।
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ஜாதகபாஜாத:

சா²யாஸூiνshதரணிதநய: ேகாணஶnhயrhகிமnhதா:³
ராஹு:ஸrhபாஸுரப²ணிதம:ைஸேகயாக³வச ॥ 4॥
th◌⁴வஜ: ஶிகீ² ேகதி phரth³தா⁴ வத³nhதி தjhjhஞா ³கச மாnhதி:³ ॥ 4 1/2॥
அத²ரvhயாதீ³நாiµபkh³ரஹா: ।
உphரkh³ரஹா பா⁴iνஸுக²kh³ரராmhஶா: காலாத³ய: கShடப²லphரதா:³ஸுyh: ॥ 5॥
khரமஶ: காலபதி⁴⁴மாrhth³த⁴phரஹராவயா: ।
யமகNhடகேகாத³Nhட³மாnhதி³பாேதாபேகதவ: ॥ 6॥
அத² ரvhயதீ³நாmh shவபmh ।
பா⁴iν: ஶாமலேலாதth³திதiνசnhth³ர:தாŋhேகா³ வா
³rhவாயமலகாnhதிnh³தநய:,ஸmhரkhதெகௗ³ர:ஜ: ।
மnhth ெகௗ³ரகேலவர::, ேகrhவிசிthரth³தி ॥ 7॥
அத² kh³ரஹாmh ஶுபா⁴ஶுப⁴thவாநிபணmh ।
phரகாஶெகௗ ஶீதகரphரபா⁴கெரௗ, தாராkh³ரஹா: பŋhச த⁴ராஸுதாத³ய: ।
தம:shவெபௗ ஶிகி²mhகாஸுெதௗ, ஶுபா: ◌⁴ ஶஶிjhஞாமரவnhth³யபா⁴rhக³வா: ॥
8॥
ேணnh³மnhத³ரவிராth³³ஶிகி²மாஜா: பாபாsh பாபதசnhth³ரஸுதச பாப: ।
ேதயாமதீச ஶுப⁴ெதௗ³ ³தா³நேவjhெயௗ, khெரௗ தி³வாகரஸுததிெஜௗ
ப⁴ேவதாmh ॥ 9॥
ஶுkhலாதி³ராthத³ஶேகऽஹநி மth◌⁴யவீrhயஶா th³விதீயத³ஶேகऽதிஶுப⁴phரேதா³ऽெஸௗ
।
சnhth³ரshth’யத³ஶேக ப³லவrhதsh ெஸௗmhேயதி³ஸேதா யதி³
ேஶாப⁴ந:shயாth ॥ 10॥
அத² ரvhயாதி³நாiµத³யphரகார: ।
ரvhயாரராஹுமnhதா³ச ph’Shேடேநாth³யnhதி ஸrhவதா³ ।
ஶஸா ஶுkhரசnhth³ரjhஞா வshப⁴யேதா vhரேஜth ॥ 11॥
அத² ரvhயாதீ³நாமாகாரவிேஶஷா: ।
தி³வாகரjhெஞௗ விஹக³shவெபௗ ஸsh’பாகாரத: ஶஶாŋhக: ।
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ஜாதகபாஜாத:

ரnhத³ராrhசாயெதௗ th³விபாெதௗ³ சShபெதௗ³ பா⁴iνஸுதமாெஜௗ ॥ 12॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh ஸŋhசாரேத³ஶா: ।
ஜலாஶ சnhth³ரஸுராவnhth³ெயௗ ³தா⁴லயkh³நாமசெரௗ ³jhெஞௗ ।
ஜாமnhத³th◌⁴வஜவாஸேரஶா ப⁴வnhதி ைஶலாடவிஸŋhசரnhத: ॥ 13॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh பா³lhயாதி³வேயாநிபணmh ।
பா³ேலா த⁴ராஜ:மாரகshthmhஶth³³: ேஷாட³ஶவthஸர:த: ।
பŋhசாஶத³rhேகா வி⁴ரph³த³ஸphததி: ஶதாph³த³ஸŋhkh²யா: ஶநிராஹுேகதவ: ॥ 14॥
அத² kh³ரஹாmh ஶாshthராதி⁴பthயநிபணmh தா⁴லாஸmhjhஞாச ।
ஶாகா²தி⁴பா வதாரேபா³த⁴நா தா⁴iνshவபth³செரௗ ஜாெணௗ ।
லphரதா⁴ெநௗ நாகராrhகெஜௗ ெவௗ தாrhெதௗ²  விர இnh³ஜ: ॥
15॥
அத² kh³ரஹாமவshேத²யthதா ।
தீ³phத: phரiµதி³த:shவshத:² ஶாnhத: ஶkhத: phரபீ³த: ।
தீ³ந: க²லsh விகேலா பீ⁴ேதாऽவshதா² த³ஶ khரமாth ॥ 16॥
அத²shதா²நவிேஶஷாத³வshதா²விேஶஷா: ।
shேவாchசthேகாேபக³த: phரதீ³phத:shவshத:²shவேஹேக³iµதி³த:ஸு’th³ேப⁴
।
ஶாnhதsh ெஸௗmhயkh³ரஹவrhக³யாத: ஶkhேதாऽதிஶுth³த:³ sh²டரஜால: ॥
17॥
kh³ரஹாபி⁴⁴தshthவதிபீ³த:shயாத³ராதிராயmhஶக³ேதாऽதிதீ³ந: ।
க²லsh பாபkh³ரஹவrhக³ேயாகா³nhநீ ேவऽதிபீ⁴ேதா விகேலாऽshதயாத: ॥ 18॥
அத² kh³ரஹmh வrhணவிேஶஷா: ।
வrhshதாmhரதாரkhதஹதாபீதகrh³ரா: ।
kh’Shணகாnhதிநாதீ³mh நShடாெதௗ³ ச phரகீrhதிதா: ॥ 19॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh th³ரvhயாணி அதி⁴ேத³வதாச ।
th³ரvhயாணி தாmhரமணிகாŋhசநஶுkhதிெரௗShயiµkhதாnhயயச தி³நநாத²iµக²kh³rhஹாmh
।
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ஜாதகபாஜாத:

வநிஅmh³ஷNhiµக²ஹnhth³ரஶசீவிரŋhசிiµkh²யா தி³வாகரiµகா²த³தி⁴ேத³வதா:
sh: ॥ 20॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh ரthநாநி ।
மாணிkhயmh தி³நநாயகshய, விமலmh iµkhதாப²லmh ஶீதேகா:³
மாேஹயshய ச விth³மmh மரகடmh ெஸௗmhயshய கா³thமகmh ।
ேத³ேவjhயshய ச Shபராக³மஸுராசாrhயshய கா³thமகmh
நீலmh நிrhமலமnhயேயாச க³தி³ேத ேகா³ேமத³ைவ³rhயேக ॥ 21॥
அத² kh³ரஹாmh வshthராதி³நிபணmh ।
shலாmhப³ரmh nh’தநசாேசலmh kh’ஶாiνேதாயாஹதnhth◌⁴யமாநி ।
th³’டா⁴mhஶுகmh rhணநாதி³காநாmh வshthராணி ஸrhேவ iµநேயா வத³nhதி ॥ 22॥
phராகா³தி³கா பா⁴iνதாரராஹுமnhேத³nh³விth³ேத³வேகா³தா:sh: ।
ஶுkhராரசnhth³ரjhெஞௗேரjhயமnhதா³ வஸnhதiµkh²யrhthவதி⁴பா th³’கா³ண: ॥ 23॥
ேத³வேதாயதடவநிவிஹாரா: ேகாஶேக³th³’ஶயேநாthகரேத³ஶா: ।
பா⁴iνrhவநிலயா: பகlhphயா ேவமேகாணநிலயாவேக ॥ 24॥
அத² பrhேத³ஶவிபா⁴க³இநாநாmh ।
லŋhகாதீ³kh’Shஸத³nhதமார:தshதேதா ெகௗ³தபி⁴காnhத⁴: ।
விnhth◌⁴யாnhதமாrhய:ஸுரநிkh³நகா³nhதmh ³த:◌⁴ ஶநி:shயாthநாசகாnhத: ॥ 25॥
அத² kh³ரஹாmh ஜாதேயா ³ச ।
விphெரௗ ப³ெதௗ தி³ேநஶதி⁴ெரௗ ⁴பாலெகௗ ைவயராTh³
இnh:³ ஶூth³ரலாதி⁴ப: ஶஶிஸுேதா மnhேதா³ऽவராmh பதி: ।
ஆதி³thயாமரமnhthஶீதகிர:ஸththவphரதா⁴நkh³ரஹா:
ஶுkhரjhெஞௗ ஸரேஜா³ெணௗ ஶநித⁴ராthெரௗ தம:shவாெநௗ ॥ 26॥
அத² kh³ரஹாmh நராதி³ஸmhjhஞா மஹா⁴தாதி⁴பthயச ।
நராகாரா பா⁴iνதிஜ³ரவ: ஶுkhரஶஶிெநௗ
வ⁴ெபௗ ஷNhட⁴phரkh’திெஷௗ மnhத³ஶஶிெஜௗ ।
வியthோணீேதஜபவநபயஸாேமவ பதய:
ஸுராசாrhயjhஞார⁴மணிஸுதேத³வாஸசிவா: ॥ 27॥
அத² kh³ரஹாmh காkhரம ।
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ஜாதகபாஜாத:

காயாmh khரமஓ தி³ேநஶதயாjhjhேயாதிrhப⁴சkhராதா:
சா²யாஸுiν³மாஜதி³நkh’ch²ேகnh³thேரnhத³வ: ॥ 27 1/2॥
அத²ஸூrhயாதீ³நாmh தா⁴விேஶஷாதி³ ।
ப⁴jhஜாshநாவஸாऽshதி²ஶுkhரதி⁴ரthவkh³தா⁴நாதா² khரமாth³ ।
ஆராrhகிjhயதி³ேநஶஶுkhரஶஶph◌⁴’thதாராஸுதா: கீrhதிதா: ॥ 28॥
லவணககபாயshவா³திkhதாmhலரா:ஶஶிரவிஶநிவாராஸுேரjhயjhஞநாதா:² ।
அயநதி³வஸபrhthவph³த³மாஸேணஶா ரவிஜதெஸௗmhயா மnhத³ேவnhத³வச
॥ 29॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh shதா²நவிேஶேஷ th³’Shடய: ॥
பாேத³ணmhப⁴வதி ேஸாத³ரமாநராேயாரrhத⁴mh thேகாணக³ேளऽகி²லேக²சராmh
।
பாேதா³நth³’Shதிநசயசரshthரkh³ேம ஸmhrhணth³’kh³ப³லmhநŋhக³kh³’ேஹ
வத³nhதி ॥ 30॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh th³’Shவிேஶேஷ ப³thவmh ।
ஶநிரதிப³லஶா பாத³th³’kh³வீrhயேயாேக³ ஸுரலபதிமnhth ேகாணth³’Shெடௗ
ஸுப: ◌⁴ shயாth ।
thதயசரணth³’Shடயா ⁴மார: ஸமrhத:² ஸகலக³க³நவாஸா: ஸphதேம
th³’kh³ப³லாTh◌⁴யா: ॥ 31॥
அத² kh³ரஹாmh’th◌⁴வாrhதி³th³’Shடய: ।
அேதா²rhவth³’Sh தி³நநாத²ெபௗ⁴ெமௗ th³’Sh: கடாேண கவீnh³ஸூnhேவா:
।
ஶஶாŋhக³rhேவா: க³மபா⁴க³th³’Shரேதா⁴ऽபாநshthயதி³நாத²ஶnhேயா: ॥ 32॥
அத² kh³ரஹாmh shதா²நப³லmh ।
shேவாchசthேகாணshவஸு’th³th³’கா³ணராயmhஶைவேஶகவrhக³வnhத: ।
ஆேராஹவீrhயாதி⁴கவிnh³காshேத ேக²சாண:shதா²நப³லாதி⁴கா:sh: ॥ 33॥
நீசாபாபshவக³ேயாக³நியமாshதth³வrhக³ஸnhதி⁴ல⁴பி³nh³³ரmhஶகாச
।
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ஜாதகபாஜாத:

ஆதி³thயரப⁴தபராதாshேத th³’Shடயாதி³ஶkhthயஸதாச ந ேஶாப⁴நா:
sh: ॥ 34॥
அத² kh³ரஹாmh தி³kh³ப³லmh ।
விலkh³நபாதாலப³⁴நேபா⁴கா³ ³தா⁴மேரjhெயௗ ph◌⁴’³ஸூiνசnhth³ெரௗ ।
மnhேதா³ த⁴ராஸூiνதி³வாகெரௗ ேசth khரேமண ேத தி³kh³ப³லஶாந:sh: ॥ 35॥
அத² காலப³லmh ।
நிஶீnh³மnhதா³வநிஜா: பேரऽஹநி shவகீயேஹாராஸமமாஸவாஸரா: ।
தாதி³பth³வயகா:³ ஶுபா⁴ஶுபா⁴ ³த: ◌⁴ ஸதா³ காலஜவீrhயஶாந: ॥ 36॥
அத² ேசShடாப³லmh ।
ைஜthரா vhkhரஸமாக³ேமாபக³தjhஞாராமேரjhயாதா:,
தி³vhயாஶாயநேக³nh³திkh³மகிரெணௗ ேசShடாப³லாmhஶாதி⁴கா: ॥ 36 1/2॥
அத² kh³ரஹாநாmh நிஸrhக³ப³லmh ।
ெஸௗmhயேபதா மஸுத⁴shவா(கா²)ேசShடாப³லாTh◌⁴யா: khரமாnh
ைநஸrhக³shய ப³லாதி⁴கா: ஶநிஜjhஞாசாrhயஶுkhேரnhth³வநா: ॥ 37॥
khரேமண th³’khshதா²நநிஸrhக³ேசShடாதி³khகாலவீrhயாணி ச ஷTh³ப³லாநி ।
ஸுதா⁴கேரShவிnh³ஶேரnh³ைஶலேப⁴தா³நி தாநி phரவத³nhதி ஸnhத: ॥ 38॥
shவபஷShThயmhஶவிஷShகாmhஶா mh’கா³தி³வீrhேயாபக³ஷTh³ப³லாTh◌⁴யா: ।
khரேமண தth³ேயாக³ப⁴வmh ப³லmh  rhண thபத³mh த³லmh வா ॥ 39॥
அத² ப³லphரமாணmh ।
அrhதா⁴தி⁴கmh ஷThகநshய ஸூேர: ஶுkhரshய பŋhசாதி⁴கமrhத⁴பmh ।
ஸphேதnh³thரshய ப³லmh ஷ³nhேதா:³ ெஸௗராரேயா:ஸாயகபஸŋhkh²யா ॥ 40॥
அத² kh³ரஹாmh தாthகாக-ைமthவிநார: ।
அnhேயாnhயத: ேஸாத³ரலாப⁴மாநபாதாலவிthதvhயயராஶிஸmhshதா:² ।
தthகாலthராணி shவகா³ ப⁴வnhதி தத³nhயயாதா யதி³ ஶthரவshேத ॥ 41॥
அத²ஸூrhயாதீ³நாmh ைநஸrhகி³கா: ஶththேராதா³நா: ।
thராணி பா⁴ேநா:ஜசnhth³ரவா: ஶth தாrhகீ ஶஶிஜ:ஸமாந: ।
சnhth³ரshய thேர தி³நநாயகjhேஞ ஸமா ³மாஜதாதா:sh: ॥ 42॥
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ஆரshய thராணி ரவீnh³வாசாnhth³ : ஶுkhரஶநீ ஸமாெநௗ ।
ஸூrhயாஸுேரjhெயௗ ³த⁴shய ஸமா: ஶநீjhயாவநிஜாshthவnh:³ ॥ 43॥
ஸூrhயாரசnhth³ரா:ஸு’த³sh ஸூேர: ஶth தjhெஞௗ ரவிஜ:ஸமாந: ।
thேர ஶநிjhெஞௗ ph◌⁴’³nhத³நshேயnhth³வநாவ வெஜௗ ஸமாெநௗ ॥ 44॥
மnhத³shய ஸூrhேயnh³ஜாச ஶthரவ: ஸம: ஸுேரjhய: ஸு’ெதௗ³
ேதnh³ெஜௗ ॥ 1/2॥

LOST PAGE

LOST PAGE

LOST PAGE

அத²ஸூrhயாதி³ph◌⁴ய: ப²லவிேஶஷசிnhதா ।
ஸூrhயாதா³thமபிth’phரபா⁴வநிஜாஶkhதியசிnhதேயth
ேசேதா³th³தி⁴nh’பphரஸாத³ஜநநீஸmhபthகரசnhth³ரமா: ।
ஸththவmh ேராக³³iνஜாவநிஸுதjhஞாதீrhத⁴ராஸூiνநா
விth³யாப³nh⁴விேவகமாலஸு’ththவkhகrhமkh’th³ேதா⁴த⁴ந: ॥ 49॥
phrhjhஞாநிthயஶரShதநயjhஞாநாநி வாகீ³வராth
பthநீவாஹந⁴ஷணநி மத³நvhயாபாரெஸௗŋhkh²யmh ph◌⁴’ேகா:³ ।
ஆrhவநmh’thகாரணவிபthஸmhபthphரதா³தா ஶநி:
ஸrhேபணவ பிதாமஹmh  ஶிகி²நா மாதாமஹmh சிnhதேயth ॥ 50॥
அத² kh³ரஹாmh பா⁴வகாரகthவmh ।
th³மணிரமரமnhth ⁴ஸுத: ேஸாமெஸௗmhெயௗ ³நதநயாெரௗ பா⁴rhக³ேவா
பா⁴iνthர: ।
தி³நகரதி³விேஜjhெயௗ வபா⁴iνjhஞமnhதா:³ ஸுர³நஸூiν: காரகா:
shrhவிலkh³நாth ॥ 51॥
அத² kh³ரஹாmh shதா²நநவிேஶேஷ ஶுபா⁴ஶுப⁴phரத³தா ।
காமாவநீநnhத³நராஶியாதா:ேதnh³thராமரவnhth³யமாநா: ।
அShThதா³shேதऽகி²லஜாதேகஷுஸதா³ऽShடமshத:²ஶநிShடத:³shயாth॥ 52॥
அத²ஸூrhயாதீ³நாmh shவபாணி ।
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ஜாதகபாஜாத:

phரதாபஶா சரshரேத³ஹ: யாமாŋhேகா³ ம⁴பிŋhக³லா: ।
பிthதாthமக:shவlhபகசாபி⁴ராேமா ேத³வாகர:ஸththவ³ணphரதா⁴ந: ॥ 53॥
ஸŋhஜாரஶீேலா mh’³வாkh³விேவகீ ஶுேப⁴ணசாதரshதி²ராŋhக:³ ।
ஸைத³வ தீ⁴மாmhshத²iνvh’thதகாய: கபா²நிலாthமா ச ஸுதா⁴கர:shயாth ॥ 54॥
khேரணshதணrhthதிதா³ரஶீல: பிthதாthமக:ஸுசபல: kh’ஶமth◌⁴யேத³ஶ: ।
ஸmhரkhதெகௗ³ரசிராவயவ: phரதாபீ கா தேமா³ணரதsh த⁴ராமார: ॥ 55॥
³rhவாத³லth³திதiν:sh²டவாkh kh’ஶாŋhக:³shவா ரேஜா³ணவதாமதிஹாshயேலால:
।
ஹாநிphேயா விலபிthதகபா²நிலாthமா ஸth³ய: phரதாபவிப⁴வ:ஶஶிஜச விth³வாnh ॥
56॥
ph³’ஹ³த³ரஶர: பீதவrhண:கபா²thமா ஸகல³ணஸேமத:ஸrhவஶாshthராதி⁴கா ।
கபிலசிகசா: ஸாththவிேகாऽதிவ தீ⁴மாnh அல⁴nh’பதிசிந: த⁴ேரா
ேத³வமnhth ॥ 57॥
அதலேகஶ: யாமெஸௗnhத³rhயஶா ஸமததசிராŋhக:³ ெஸௗmhயth³’kh
காமஶீல: ।
அதிபவநகபா²thமா ராஜஸ:நிதா⁴ந:ஸுக²ப³லஸு³நாமாகரசாஸுேரjhய: ॥
58॥
கா²nhயேராமாவயவ: kh’ஶாthமா ³rhவாதாŋhக:³ கப²மாதாthமா ।
பீநth³விஜசாபிஶŋhக³th³’Sh: ெஸௗshதேமா ³th³தி⁴ரேதாऽலஸ: shயாth ॥
59॥
இதரேயாேக³ kh³ரஹாmh vh’th³தி⁴மthதா ।
அrhேகண மnhத:³, ஶநிநா மஸுத:,ேஜந ேவா ³ நிஶாகர: ।
ேஸாேமந ஶுkhேராऽஸுரமnhth ³ேதா⁴ ³ேத⁴ந சnhth³ர: க² வrhth³த⁴ேத ஸதா³ ॥
60॥
அத² kh³ரஹாmh shதா²நப³லவிேஶஷ: ।
shேவாchசshவகீயப⁴வநshவth³’கா³ணth³ேதா³ராவாராmhஶேகாத³க³யேநஷு
தி³nhshய மth◌⁴ேய ।
ராஶிphரேவஶஸமேய ஸு’த³mhஶகாெதௗ³ ேமஷூரேண தி³நமணிrhப³லவாநஜshரmh
॥ 61॥
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சnhth³ர: கrhகிணி ேகா³பெதௗ நிஜதி³நth³ேரkhகாணேஹாராmhஶேக
ராயnhேத ஶுப⁴வீேண நிஶி ஸுேக² யாmhயாயேந வீrhயவாnh ।
இnh:³ஸrhவகலாத⁴ேரா யதி³ ப³ ஸrhவthர ஸnhதி⁴ விநா
ஸrhவvhேயாமசேரதsh ேத ⁴பாலேயாக³mh nh’mh ॥ 62॥
ஆர:shவவாரநவபா⁴க³th³’கா³ணவrhேக³ நாகnhப⁴mh’க³ஸுnh³யாநீஷு ।
வkhேர ச யாmhயதி³ேஶ ராஶிiµேக² ப³லாTh◌⁴ேயா ேந ரப⁴வேந ச த³தா³தி ॥ 63॥
அnhயாnh’kh³மப⁴வேந நிஜவாரவrhேக³ சாேப விநா ரவிமஹுrhநிஶnh³ஸூiν: ।
ெஸௗmhயாயேந ச ப³லவாநபி ராஶிமth◌⁴ேய லkh³ேந ஸதா³ யதி³ யேஶாப³லvh’th³தி⁴த:³
shயாth ॥ 64॥
நாசாபகடேக நிஜவrhக³வாேர மth◌⁴யnhதி³ேநாத³க³யேந யதி³ ராஶிமth◌⁴ேய ।
mhேப⁴ ச நீசப⁴வேநऽபி ப³ ஸுேரjhேயா லkh³ேந ஸுேக² ச த³ஶேம ப³ஹுவிthதத:³
shயாth ॥ 65॥
shேவாchசshவவrhக³தி³வேஸ யதி³ ராஶிமth◌⁴ேய ஶthvhயயாiνஜkh³’ேஹ
³ேகऽபராண ।
th³ேத⁴ ச ஶீதகரஸŋhக³மவkhரசாேர ஶுேகாऽணshய ரேதா யதி³ ேஶாப⁴ந:shயாth
॥ 66॥
மnhத³shலாமகரmhப⁴kh³’ேஹ கலthேர யாmhயாயேந நிஜth³’கா³ணதி³ேந
த³ஶாயாmh ।
அnhேத kh³’ஹshய ஸமேர kh’Shணபே வkhர: ஸமshதப⁴வேநஷு ப³லாதி⁴க:
shயாth ॥ 67॥
ேமஷாmhப⁴தணிvh’ஷகrhகேடஷு ேமஷூரேண ச ப³லவாiνரகா³தி⁴ப: யாth ।
கnhயாவஸாநvh’ஷசாபத⁴ேர நிஶாயாiµthபாதேகஜநேந ச ஶிகீ² ப³ shயாth ॥
68॥
phேராkhதphரகாரphரப³லாnhவிதா ேய லmh விப³லா ப⁴வnhதி ।
பா⁴ேவஷு ேயாேக³ஷு த³ஶாகலஷு ந ஸmhய³khதாநி ப²லாநி ஸnhதி ॥ 69॥
அத² kh³ரஹாமதி⁴iµக²thவாதி³ ।
அேதா⁴iµகா² தி³ேநஶshய rhவஷThகshதி²தா kh³ரஹா: ।
அபராrhth³த⁴shதி²தா: பா⁴ேநாrhth◌⁴வாshயா:ஸுக²விthததா:³ ॥ 70॥
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ஜாதகபாஜாத:

பா⁴நாமவshதா²நக³தா: khரேமண மதா³rhயெபௗ⁴மாrhகிதjhஞசnhth³ரா: ।
ேதஷாமத:◌⁴shதா²நக³ேதா ப³யாnh ராஹுrhப⁴மNhட³லrhதி⁴ ஸmhshத:² ॥ 71॥
shதா²நவிேஶேஷ shதி²திkhரமவிேஶேஷ ச kh³ரஹாmh விப²லதா ।
ஸபா⁴iνnh:◌⁴ ஶஶிஜசrhேத²³:ஸுேத ⁴ஸுத:mhேப³ ।
ph◌⁴’:³ஸபthேந ரவிஜ: கலthேர விலkh³நதshேத விப²லா ப⁴வnhதி ॥ 72॥
அத² ேதா³ஷாபஹரணmh ।
ராஹுேதா³ஷmh³ேதா⁴ ஹnhயா³ப⁴ேயாsh ஶைநசர: ।
thரயாmh ⁴ேஜா ஹnhதி சrh தா³நவாrhசித: ॥ 73॥
பŋhசாநாmh ேத³வமnhth ச ஷNhmh ேதா³ஷmh  சnhth³ரமா: ।
ஸphதேதா³ஷmh ரவிrhஹnhயாth³விேஶஷா³thதராயேண ॥ 74॥
அத² kh³ரஹாmh பீடா³கரணphரகார: ।
ஸதா³ऽkh³நிேராக³jhவரvh’th³தி⁴தீ³பநயாதிஸாக³தி³கேராக³ஸŋhலmh ।
nh’பாலேத³வாவநிேத³வகிŋhகைர: கேராதி சிthதvhயஸநmh ேத³வாகர: ॥ 75॥
பாNh³ேதா³ஷஜலேதா³ஷகாமலாபீநஸாதி³ரமணீkh’தாமைய: ।
காகாஸுரஸுவாநீக³ணராலmh ச ேத  சnhth³ரமா: ॥ 76॥
பீநபீ³ஜகப²ஶாshthரபாவகkh³ரnhதி²kh³vhரணத³th³ரஜாமைய: ।
வீரைஶவக³ணைப⁴ரவாதி³பி⁴rhபீ⁴திமாஶு ேத த⁴ராஸுத: ॥ 77॥
³ேயாத³ராth³’யஸரShட²மnhதா³kh³நிஶூலkh³ரஹணீகா³th³ைய: ।
³தா⁴தி³விShiΝphயதா³ஸ⁴ைதரதீவ :³க²mh ஶஶிஜ: கேராதி ॥ 78॥
ஆசாrhயேத³வ³⁴ஸுரஶாபேதா³ைஷ: ேஶாகmh ச ³lhமஜnhth³ர³: கேராதி
।
அnhதாவிகாரஜநிேமஹஜாஸுராth³ைய:shேவShடாŋhக³நாஜநkh’ைதrhப⁴யமாஸுேரjhய:
॥ 79॥
தா³th³யேதா³ஷநிஜகrhமபிஶாசெசௗேர:khேலஶmh கேராதி ரவிஜ:ஸஹஸnhதி⁴ேராைக:³
।
கNh³மஸூேராkh’thமகrhமேராைக:³ shவாசாரநல⁴ஜாதிக³ணச ேக:
॥ 80॥
கேராthயபshமாரமஸூரjhஜூுth³th³’khkh’phேரதபிஶாச⁴ைத: ।
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ஜாதகபாஜாத:

உth³வnhக⁴ேநநாசிShட²ேராைக³rhவி⁴nhத³சாதிப⁴யmh நராmh ॥ 41॥
அத² ராெஶௗ kh³ரஹப²லபபாககால: ।
ஆth³யnhதமth◌⁴யப⁴வேநாபக³தா நேபா⁴கா³சாதி³thய⁴தநெயௗ ஶநிஶீதர ।
வாஸுேரnhth³ரஸசிெவௗ ப²லதா:³khரேமண தாராஸுத: ஸகலகாலப²லphரத:³
shயாth ॥ 42॥
அத² தா⁴ஜேராேக³ தா⁴நாேதா²பாஸநா ।
யth³தா⁴ேகாபஜநிதாகி²லேராக³ஶாnhthைய தnhநாத²மாஶு உபதrhபணேஹாமதா³ைந:
।
ஸmhjhய ேராக³ப⁴யேஶாகவிiµkhதசிthதா:ஸrhேவ நரா:ஸுக²யேஶாப³லஶாந:sh:
॥ 43॥
அத² kh³ரஹாmh பா³lhயாth³யவshதா²நிபணmh ।
பா³ல:மாேராऽத² வா ச vh’th³ேதா⁴ mh’தச ராஶாவ khரேமண ।
thmhஶlhஜைவrhShயthயயத:ஸேம shேரைககேஶாऽஶா: நேரவ காrhயா: ॥ 84॥
அத² ஜாkh³ரதா³th³யாவshதா:² ।
உchசாmhேஶ shவநவாmhேஶ ச ஜாக³கmh வத³nhதி  ।
ஸு’nhநவாmhஶகmh shவphநmh ஸுphதmh நாசாபா⁴mhஶகmh ॥ 85॥
அத² kh³ரஹாmh ப²லதா³நகால: ।
ஶீrhேஷாத³யக³த: ேக²ட: பாகாெதௗ³ ப²லேதா³ ப⁴ேவth ।
ph’Shேடா²த³யshத:² பாகாnhேத ஸதா³ ேசாப⁴யராஶிக:³ ॥ 86॥
ஸமshதேஹாராப²லஸாரஸாnhth³ரவிராேத ஜாதகபாஜாேத ।
kh³ரஹkhயாப³ணphரேப⁴த:³ஸŋhகீrhrhதித: ேக²டkh’பாகடாாth ॥ 87॥
இதி நவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத
kh³ரஹநாமshவப³ணேமதா³th◌⁴யாய: ॥ 2॥

அத² விேயாநிஜnhமாth³யth◌⁴யாய: ॥ 3॥
khரkh³ரைஹ:ஸுப³பி⁴rhவிப³லச ெஸௗmhைய:சShடயக³ேதத த³ேவth³வா
।
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ஜாதகபாஜாத:

சnhth³ேராபக³th³விரஸமாக³ஸமாநபmh ஸththவmh வேத³th³யாதி³ ப⁴ேவthஸ
விேயாநிஸmhjhஞ: ॥ 1॥
பாபா ப³ந:shவபா⁴க³கா:³ பாரkhேய விப³லாச ேஶாப⁴நா: ।
லkh³நmh ச விேயாநிஸmhjhஞகmh th³’Shடாऽthராபி விேயாநிமாதி³ேஶth ॥ 2॥
khய: ஶிேரா வkhthரக³ேலா vh’ேஷாऽnhேய பாதா³mhஸகmh ph’Shேடா²iµேராऽத²
பாrhேவ ।
shthவபாேநாऽkh◌⁴nhயத² ேமth³ர⁴Shெகௗshபி²khchச²thயாஹ சShபதா³ŋhேக³
॥ 3॥
லkh³நாmhஶகாth³kh³ரஹேயாேக³th³வா வrhnh வேத³th³ப³லkhதாth³விேயாெநௗ
।
th³’Shடயா ஸமாநாnh phரவேத³th ஸŋhkh²யாmh ேரகா²mh வேத³thshமரஸmhshைத²ச
ph’Shேட² ॥ 4॥
ேத³ஹாmh³ெகௗ³ஸுகா²ŋhேக³ெஶௗ வShபாjhஜநநmh ப⁴ேவth ।
ேத³ேஹேஶ ஸுக²ேப வாऽேகkhேத பேஶாrhஜநி: ॥ 5॥
அத² kh³ரஹவிேஶஷதி³நா பஶுவிேஶஷஜநி: ।
khேரேத ேகா³ஜநநmh மShயாrhகிேதேத ।
ராஹுேகkhேத ேமஷ: பாபாTh◌⁴ேயऽnhயபேஶாஜநி: ॥ 6॥
அத²shத²லாmh³ஜநிேயாக³க kh³ரஹshதி²தி: ।
க²ேக³ th³’கேண ப³லஸmhேதந வா kh³ரேஹண khேத சரபா⁴mhஶேகாத³ேய ।
³தா⁴mhஶேக வா விஹகா:³shத²லாmh³ஜா: ஶைநசேரnhth³வீணேயாக³ஸmhப⁴வா:
॥ 7॥
ேஹாேரnh³ஸூரவிபி⁴rhவிப³லshதmh ேதயshத²ேல த⁴rhேவாऽஶkh’த:
phரேப⁴த:³ ।
லkh³நாth³kh³ரஹ:shத²லஜலrhபதிsh யாவாmhshதாவnhத ஏவ தரவ:shத²லேதாயஜாதா:
॥ 8॥
அத² ரvhயாதீ³நாmh vh’விேஶஷஜநிகாரணதா ।
அnhத:ஸாராnh ஜநயதி ரவிrh³rh⁴கா³nh ஸூrhயஸூiν:
ேராேபதாmhshநகிரண: கNhடகாTh◌⁴யாmhச ெபௗ⁴ம: ।
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ஜாதகபாஜாத:

வாகீ³ஶjhெஞௗ ஸப²லவிப²லாnh Shபvh’ாmhச ஶுkhர:
shநிkh³தா⁴நிnh:³ ககவிடபாnh ⁴thரsh ⁴ய: ॥ 9॥
ஶுேபா⁴ऽஶுப⁴rhே சிரmh ⁴ஜmh கேராதி vh’mh விபதமnhயதா² ।
பராmhஶேக தா²வதி விchத:shவகாth³ ப⁴வnhதி lhயாshதரவshததா²விதா: ◌⁴ ॥ 10॥
அத² நிேஷகதி⁴தி: ◌⁴ ।
ேஜnh³ேஹ phரதிமாஸமாrhதவmh க³ேத  பீட³rhமiνShணதீ³தி⁴ெதௗ ।
அேதாऽnhயதா²shேத² ஶுப⁴ŋhkh³ரேஹேத நேரண ஸmhேயாக³iµைபதி காநீ ॥
11॥
யதா²ऽshதராஶிrh²நmh ஸேமதி தைத²வ வாchேயா ²நphரேயாக:³ ॥
அஸth³kh³ரஹாேலாகிதஸmhேதऽshேத ஸேராஷ இShைட:ஸவிலாமஹாஸ: ॥ 12॥
ரவீnh³ஶுkhராவநிைஜ:shவபா⁴வைக:³ ³ெரௗ thேகாேத³யஸmhshதி²ேதऽபி। வா
।
ப⁴வthயபthயmh  விபீ³நாகி³ேந கரா மாmhேஶாrhவிth³’ஶாவாப²லா: ॥ 13॥
தி³வாகேரnhth³ேவா:shமரெகௗ³ஜrhகெஜௗ க³த³phரெதௗ³ŋhக³லேயாேதாshததா³
।
vhயயshவெகௗ³ mh’thகெரௗ ெதௗ ததா² தேத³கth³’Shthயா மரய கlhபிெதௗ
॥ 14॥
விவாऽrhகஶுkhெரௗ பிth’மாth’ஸmhjhஞிெதௗ ஶைநசேரnh³ நிஶி தth³விபrhயயாth
।
பிth’vhயமாth’Shவsh’ஸmhjhஞிெதௗ ச தாவெதௗ²ஜkh³மrhக³ெதௗ தேயா:
ஶுெபௗ⁴ ॥ 15॥
ஶீதjhேயாதி jhேயாேதாऽiνபசயshதா²ேந ேஜேநேத ।
ஜாதmh க³rhப⁴ப²லphரத³mh க² ரஜ:shயாத³nhயதா² நிShப²லmh ।
th³’Shேடऽshnh ³ நிேஜாபசயேக³rhயாnhநிேவகmh மாnh ।
அthயாjhேய ச ஸலேப⁴ ஶுப⁴³ேண பrhவாதி³காேலாjhபி⁴ேத ॥ 16॥
அத²shthmh’காலபமாணmh ।
விபா⁴வேஷாட³ஶ பா⁴நீநாmh’th³ரமாth³யா ’காலமாஹு: ।
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ஜாதகபாஜாத:

நாth³யாசதshேராऽthர நிேஶகேயாkh³யா: பராச kh³மா: ஸுததா:³ phரஶshதா: ॥
17॥
அத² rhயாதி³ராthஷு நிேஷேக ஸதாேந விேஶஷ: ।
thேராऽlhபாதா³கா வmhஶகrhதா ப³nhயா thர:ஸுnhத³ேஶா விபா ।
மாnh பாபா த⁴rhமஶீலshததா²:ஸrhவjhஞ:shயாrhயராthராth khரேமண ॥ 18॥
அத²ஸுதாதி³ேயாக³க kh³ரஹshதி²தி: ।
அShடமாShடமேக³ஸூrhேய நிேஷகrhாthஸுேதாth³ப⁴வா: ।
அத²வாऽதா⁴நலkh³நாth thேகாணshேத² தி³ேநவேர ॥ 19॥
அshnhநாத⁴நலkh³ேந  ஶுப⁴th³’Shேதऽத²வா ।
தீ³rhகா⁴rhபா⁴kh³யவாnh ஜாத:ஸrhவவிth³யாnhநேமShயதி ॥ 20॥
ஓஜrhே ஷாmhஶேகஷு ப³பி⁴rhலkh³நாrhக³rhவிnh³பி: ◌⁴
ŋhஜnhம phரவேத³thஸமாmhஶகக³ைதrhkh³ேமஷு தேயாrhத: ।
³rhவrhெகௗ விஷேம நரmh ஶஶிெதௗ வkhரச kh³ேம shthயmh
th³vhயாŋhக³shதா² ³த⁴வீchச யமெலௗ rhவnhதி பே shவேக ॥ 21॥
விஹாய லkh³நmh விஷமrhஸmhshத:² ெஸௗேராऽபி ஜnhமகேரா விலkh³நாth ।
phேராkhதkh³ரஹாவேலாkhய வீrhயmh வாchய: phரஸூெதௗ ேஷாऽŋhக³நா வா ॥
22॥
அத² khயthவகரா ேயாகா:³ ।
அnhேயாnhயmh யதி³ பயத: ஶஶிரவீ யth³யாrhகிெஸௗmhயாவபி
வkhேரா வா ஸமக³mh தி³ேநஶமஸேம சnhth³ேராத³ெயௗ ேசthshதி²ெதௗ ।
kh³ெமௗஜrhக³தாவபிnh³ஶஶிெஜௗ ⁴mhயாthமேஜேநெதௗ
mhபா⁴ேக³தலkh³நஶீதகிர:ஷTh khப³ேயாக³shthவிேம ॥ 23॥
அத² த²மலாதி³ஜநிகரா ேயாகா:³ ।
kh³ேம சnhth³ரெதௗ தெதௗ²ஜப⁴வேந shrhjhஞாரேவாத³யா:
லkh³ேநnh³ nh’நெதௗ ச ஸமெகௗ³ kh³ேமஷு வா phராணிந: ।
rhshேத ²நmh kh³’ேஹாத³யக³தாnhth³vhயŋhகா³mhஶகாnhபயதி
shவாmhேஶ jhேஞ thதயmh jhஞகா³mhஶகவஶாth³kh³மmh thவைச:ஸமmh ॥ 24॥
அத² vhயதி³கஜநநேயாக:³ ।
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த⁴iνrhத⁴ரshயாnhthயக³ேத விலkh³ேந kh³ரைஹshதத³mhேஶாபக³ைதrhப³Shைட: ।
jhேஞநாrhகி வீrhயேதந th³’Shேட ஸnhதி।phர⁴தா ஆபி ேகாஶஸmhshதா:² ॥ 25॥
th³விஶராmhஶஸmhkhதாnh kh³ரஹாnh லkh³நmh ச பயதி ।
கnhயாmhஶகக³தசாnhதி³rhக³rhப⁴shத²mh thதயmh வேத³th ॥ 26॥
kh³மாmhஶகsh கnhையகா th³ெவௗ மாmhெஸௗ ச க³rhப⁴ஜா: ।
kh³மாmhஶகா³nhவிலkh³நmh ச க³rhப⁴shதா:² ஷாshthரய: ॥ 27॥
கnhயாkh³மாmhஶேகாேபதாmhshதyhஹா kh³மாmhஶேகா³ ³த: ◌⁴ ।
கnhயாநவாmhஶக: ெஸௗmhயshதிshthேரா க³rhப⁴க³தாŋhக³நா: ॥ 28॥
th³விshவபா⁴வக³தாrhக³ ³த⁴நிெதௗ ।
mhkh³மmh தshதth³வth ஶஶிஶுkhரமஸுதா: ॥ 29॥
rhவnhதி shthக³mh தthர ப³லாப³லவிேஶஷத: ॥ 29 1/2॥
shthநmhஸகத³சாnhth³: mhநmhஸkhேதா³ऽrhகஜ: ॥ 30॥
நிேஷககாேல சnhth³ராrhகாவnhேயாnhயmh யதி³ பயத: ।
தைத²வ சnhth³ரமnhெதௗ³ வா khப³ஜnhமphரெதௗ³ ததா² ॥ 31॥
நிேஷேக ph◌⁴ராth’லkh³ேநஶேயாேக³ யமலஸmhப⁴வ: ।
லkh³ேநேஶ ph◌⁴ராth’பshேத²shேவாchேச வா யமேலாth³ப⁴வ: ॥ 32॥
ஷShேட²ேஶா ேத³ஹஸmhப³nhதீ⁴ ³த:◌⁴ ஷShட²க³ேதா யதி³ ।
³த⁴ேthேர ச யshய ஸ shthநmhஸக: ॥ 33॥
³த⁴shதா²ேநந ஶநிநா mhநmhஸகதா ப⁴ேவth ॥ 1/2॥
நிேஷகலkh³ேநஶth’தீயநாெதௗ² லkh³நshதி²ெதௗ ேசth³யமேலாth³ப⁴வ: shயாth ॥
1/2॥
அத² பாத³ஜாதshவphரெதௗ³ ேயாெகௗ³ ।
th’தீநாேத²ந ேத நிேஷேக ேபா⁴கீ³ஶkhேத யதி³ பாத³ஜாத: ॥ 34॥
ராஹூத³ேய லkh³நநாேத² கrhமshேத² பாத³rhவஜ: ॥ 1/2॥
அத²ஸrhபேவShதேத³ஹயதா³ ேயாகா:³ ।
ஸராெஹௗ ரnhth◌⁴ரேப லkh³ேந ஜாத:shயாth ஸrhபேவShத: ॥ 35॥
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ரnhth◌⁴ேரவேர பாபேத விலkh³ேந ஜாேதா நேகா³rhேவShேத³ஹவாnhshயாth ।
ேகnhth³ேர ஸரெஹௗ ³ேகந khேத லkh³ேநவேர வாவா நித⁴ேநஶkhேத ॥ 36॥
khரkh³ரஹாmh ச th³’கா³ணlhkh³ேந ஜாேதா நைக³rhேவShதேத³ஹவாnh shயாth
।
லkh³நthபா⁴ேக³ऽNhட³ஜஸrhபேகாலாshரnhநாத²khதsh ததா² thபா⁴க:³ ।
ஶுப⁴phரதா³mh ச th³’ஶா விேந ஜாேதா நைக³rhேவShதேத³ஹவாnh shயாth ॥
37॥
யஶாŋhேக பாபlhkh³ேந வா vh’சிேகஶthபா⁴க³ேக³ ।
ஶுைப:◌⁴ shவாயshதி²ைதrhஜாத:ஸrhபshதth³ேவShேதாऽபி வா ॥ 38॥
சShபாத³க³ேத பா⁴ெநௗ ேஶைஷrhவீrhயஸமnhவிைத: ।
th³விதiνshைத²ச யமெலௗ ப⁴வத: ேகாஶேவShெதௗ ॥ 39॥
சா²க³mhஹvh’ேஷ லkh³ேந தthshேத² ெஸௗேரऽத²வா ேஜ ।
ராயmhஶஸth³’ேஶ கா³thேர ஜதshேத²நாலேவShத: ॥ 40॥
லkh³ேந ஸபாேப ப³ஹுபாபth³’Shேட ராஹுth◌⁴வஜாph◌⁴யாmh ஸேதऽத²வாऽthர ।
பாபkh³ரஹாmh விலkh³நேப⁴ வா ஜாேதா நேரா நாலவிேத³Shதாŋhக:³ ॥ 41॥
khராnhதேர லநக³ேத ஸராெஹௗ லkh³ேந ேஜ வாஸரநாத²th³’Shேட ।
லkh³ேந ஶiν ⁴ஸுேதந th³’Shேட ஜாேதா நேரா நாலவிேவShதாŋhக:³ ॥ 42॥
அத² phரஸூதிகாலjhஞாபிகா kh³ரஹshதி²தி: ।
தthகால இnh³ஸேதா th³விரஸmhஶேகா யshதlhயராஶிஸேத ரத: ஶஶாŋhேக
।
யாவாiνேத³தி தி³நராthஸமாநபா⁴க³shதாவth³ரேத தி³நநிேஶா: phரவத³nhதி ஜnhம ॥
43॥
உத³யதி mh’³பா⁴mhேஶ ஸphதமshேத² ச மnhேத³ ।
யதி³ ப⁴வதி நிேஷக:ஸூதிரph³த³thரyhண ।
ஶஶிநி  விதி⁴ேரஷ th³வாத³ஶாph³ைத:³ phரrhயாth ।
நிக³தி³தஹ சிnhthயmh ஸூதிகாேலऽபி khthயா ॥ 44॥
அத²ஸmhshகாரவிநthரஜnhமjhஞாபகா ேயாகா:³ ।
பிth’கrhேமவெரௗ :³shெதௗ² ேத³ேஹேஶ ப³லஸmhேத ।
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விநா மnhதகமாதி³ ஜாத: thேரா ந ஸmhஶய: ।
லாேப⁴ பாேப பாபkh³’ேஹ ந மnhதேதா ப⁴ேவth ॥ 45 1/2॥
அத² பிரஸnhநிெதௗ⁴ ஜnhமேயாகா:³ ।
பிrhஜாத: பேராshய லkh³நnhதா³வபயதி ।
விேத³ஶshத²shய சரேப⁴ மth◌⁴யாth³த³Shேட தி³வாகேர ॥ 46॥
உத³யshேத²ऽத²வா மnhேத³ வாऽshதmh ஸமாக³ேத ।
shதி²ேத வாऽnhத: சபாநாேத² ஶஶாŋhகஸுதஶுkhரேயா: ॥ 47॥
பிதரyhரஸ: ேthரேஜா ேவதி jhஞபிகா th³சரshதி²தி: ।
லkh³ேந வா யதி³ ஶீதாmhெஶௗ ஶுப⁴ேக²சரராஶிேக³ ।
ஓரேஸாऽயmh ப⁴ேவjhஜாேதா ³rhக³ஸமnhவிேத ॥ 48॥
ேவா ந ெபௗ⁴மஸnhth³’Shட:shவவrhேக³ சாrhகசnhth³ரமா: ।
ேthரேஜாऽயmh ப⁴ேவjhஜாத:ஸெஸௗmhேயா வா ப³லாnhவித: ॥ 49॥
மnhத³வrhக³க³ேத சnhth³ேர மnhத³khேத  பŋhசேம ।
பா⁴iνபா⁴rhக³வஸnhth³’Shேட thர: ெபௗநrhப⁴ேவா ப⁴ேவth ॥ 50॥
அத²அடா⁴பthயthvhஸராத⁴ேகா kh³ரஹேயாக:³ ।
vhயேய பா⁴shகரஸnhth³’Shேட வrhேக³ பா⁴shகரசnhth³ரேயா: ।
சnhth³ரஸூrhயேத வாऽபி காநீேநாऽயmh ப⁴ேவnhநர: ॥ 51॥
அத² த³thதthரthவஸாத⁴ேகா ேயாக:³ ।
சnhth³ரth³’Shேதா மாnhதி³rhபா⁴iνthரஸமnhவித:
தth³வீணேதா வாऽபி த³thதthேரா ப⁴ேவnhநர: ।
ஶnhயŋhகா³ரகஸmhkhேத ஸphதேம வாऽத² பŋhசேம
அnhையரவீேத ேக²ைட: kh’thமmh  விநிrhதி³ேஶth ॥ 52॥
அத² ஜாரஜthவஸாத⁴கா ேயாகா:³ ।
பரshபரேthரக³ெதௗ  ேஹாராரஸாதேகெஶௗ யதி³ ஜnhமலkh³நாth ।
லkh³ேநவேரா வா ³ேகவேரா வா th◌⁴வஜாkhேதா ஜநநmh பேரண ॥ 54॥
லkh³நmh ஶஶாŋhகmh ஸுரராஜமnhth ந வீேத ைநகkh³’ஹshதி²ெதௗ வா ।
ந வவrhக³ேக³ண ெதௗ ததா³நீmh ஜாதmh வேத³த³nhயஸமாக³ேமந ॥ 55॥
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shவாதீth³விதீயா ரவிவாரkhதா ஸஸphத ேஸாமஜேரவதீ ச ।
ஸth³வாத³ஶீபா⁴iνஸுதரவிShடா²ைசேதஷு ஜாத: பரேதா வத³nhதி ॥ 56॥
ப⁴th³ராNhயதிதி²khேதஷு thபாத³rhnhவிேதஷு ச ।
மnhதா³rhகெபௗ⁴மவாேரஷு ஜாthமnhேயாth³ப⁴வmh வி:³ ॥ 57॥
ந லkh³நnh³ ச ³நிேத ந வா ஶஶாŋhகmh ரவி ஸமாக³தmh ।
ஸபாபேகாऽrhேகண ேதாऽத²வா ஶஶீ பேரண ஜாதmh phரவத³nhதி நிசயாth ॥ 58॥
³ேthரக³ேத சnhth³ேர தth³khேத சாnhயராஶிேக³ ।
தth³th³ேரShகாேண தத³mhேஶ வா ந பைரrhஜாத இShயேத ॥ 59॥
அத² ஜnhமநி பிrhப³th³த⁴thவாதி³ ।
khரrhக³தாவேஶாப⁴ெநௗ ஸூrhயாth³ th³நநவாthமஜshதி²ெதௗ ।
ப³th³த⁴sh பிதா விேத³ஶக:³shேவ வா ராஶிவஶாthததா² பதி² ॥ 60॥
அத² ஜnhமேத³ஶா: ।
rhேண ஶஶிநி shவராஶிேக³ ெஸௗmhேய லkh³நக³ேத ஶுேப⁴ ஸுேக² ।
லkh³ேந ஜலேஜாऽshதேக³ऽபி வா சnhth³ேர ேபாதக³தா phரஸூயேத ॥ 61॥
ஆஓேயாத³யமாphயக:³ ஶஶீ ஸmhrhண:ஸமேவேதऽத²வா ।
ேமஷூரணப³nh⁴லkh³நக:³shயாth ஸூதி:ஸேல ந ஸmhஶய: ॥ 62॥
உத³ேயா³பேயாrhvhயயshதி²ேத ³phthயாmh பாபநிேத யேம ।
அகrhகிேத விலkh³நேக³ ெஸௗேர ஶீதலேரேதऽவேட ॥ 63॥
மnhேத³ऽph³ஜக³ேத விலkh³நேக³ ³த⁴ஸூrhேயnhதி³நிேத khரமாth ।
கீடா³ப⁴வேந ஸுராலேய ஜநநmh* ேசாஷர⁴ஷூதி³ேஶth ॥ 64॥
nh’லkh³நக³mh phேரய ஜ: மஶாேந ரmhேய ேதnh³³ரkh³நிேஹாthேர ।
ரவிrhநேரnhth³ராமரேகா³ேலஷு ஶிlhபாலேயா jhஞ: phரஸவmh கேராதி ॥ 65॥
ராயmhஶஸமாநேகா³சேர மாrhேக³ ஜnhம சேர shதி²ேர kh³’ேஹ ।
shவrhாஶக³ேத shவமnhதி³ேர ப³லேயாகா³thப²லமஶகrhேயா: ॥ 66॥
அத² மாthரா shயkhதshய தீ³rhக⁴Shடmh ।
ஆராrhகஜயாshthேகாணேக³ சnhth³ேராऽshேத ச விsh’jhயேதऽmhப³யா ।
th³’Shேடऽமரராஜமnhth தீ³rhக⁴:ஸுக²பா⁴kh ச ஸ shmh’த: ॥ 67॥
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அத² மாthரா shயkhதshய விநாஶேயாக:³ ।
பாேபேத நகா³³த³ேய ேஜऽshேதshயkhேதா விநயதி ஜாrhகஜேயாshததா²ऽேய
।
ெஸௗmhேயऽபி பயதி ததா²வித⁴ஹshதேமதி ெஸௗmhேய தேரஷு பரஹshதக³ேதாऽphயநா:
॥ 68॥
அத² phரஸவshதா²நmh ।
பிth’மாth’kh³’ேஹஷு தth³ப³லாthதஶாலாஇஷு நீசக³ைத: ஶுைப: ◌⁴ ।
யதி³ைநகக³ைதச வீெதௗ லkh³ேநnh³ விஜேந phரஸூயேத ॥ 69॥
மnhத³rhாேஶ ஶஶிநி ³ேக மnhத³th³’Shேடऽph³ஜேக³ வா
தth³khேத வா தம ஶயநmh நீசஸmhshைத²ச ⁴ெமௗ ।
யth³ப⁴th³ராஶிrhph³ரஜதி ஹஜmh க³rhப⁴ேமாsh தth³வth ॥ 70॥
அத²ஸூதீkh³’ேஹ தீ³பjhஞாநmh th³வாரjhஞாநmh ச ।
shேநஹ: ஶஶாŋhகா³த³யாchச வrhதீ தீ³ேபாऽrhகkhதrhவஶாணராth³ய: ।
th³வாரmh ச தth³வாshநி ேகnhth³ரஸmhshைத²rhயmh kh³ரைஹrhவீrhயஸமநிvhைதrhவா
॥ 71॥
அத²ஸூதீkh³’ஹshவபmh ।
rhண ஸmhshkh’தமrhகேஜ திஸுேத த³kh³த⁴mh நவmh ஶீதெகௗ³
காShடா²Th◌⁴யmh ஸுth³’ட⁴mh ரெவௗ ஶஶிஸுேத சாேநகஶிlhphth³ப⁴வmh ।
ரmhயmh சிthரதmh நவmh ச ph◌⁴’³ேஜ ேவ th³’ட⁴mh மnhதி³ரmh
சkhரshைத²sh யேதா²பேத³ஶரசநாmh ஸாமnhதrhவாmh வேத³th ॥ 72॥
அத²ஸுதீkh³’ஹதி³ஶா ।
ேமஷரலாக⁴ைத: phர³thதரேத ³ெஸௗmhயkh³’ேஹஷு ।
பசிமதச vh’ேஷண நிவாேஸா த³ணபா⁴க³கெரௗ mh’க³mhெஹௗ ॥ 73॥
அத²ஸூதீkh³’ேஹ ஜnhமshதா²நmh ।
phராchயாதி³kh³’ேஹ khயாத³ேயா th³ெவௗ th³ெவௗ ேகாணக³தா th³விrhthதய: ।
ஶyhயாshவபி வாshவth³வேத³th பாைத:ஷThthநவாnhthயஸmhshதி²ைத: ॥ 74॥
அத² உபஸுதிகாjhஞாநmh ।
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ஜாதகபாஜாத:

லkh³நசnhth³ராnhரக³ைதrhkh³ரைஹ:shபஸூதிகா: ।
ப³ரnhதச சkhராrhth³ேத⁴ th³’ஶாத³ேயऽnhஷவா பேர ॥ 75॥
அத² ஜாதகshய shவபாதி³jhஞாநmh ।
லkh³நநவாmhஶபlhயதiν:shயாth³வீrhயதkh³ரஹlhயதiνrhவா ।
சnhth³ரஸேமதநவாmhஶபrhவண: காதி³விலkh³நவிப⁴khதப⁴கா³thர: ॥ 76॥
கnhth³’ேராthரநஸாகேபாலஹநேவா வkhthரmh ச ேஹாராத³ய-
shேத கNhடா²mhஸகபா³ஹுபாவ’த³யkhேராடா³நி நாபி⁴shதத: ।
ப³shதி: ஶிந³ேத³ ததச vh’ஷ தேதா ஜாiνநீ
ஜடா³ŋhkh◌⁴thnhஜயthர வாமiµதி³ைதrhth³ேரkhகாணபா⁴ைக³rhshthரதா⁴ ॥ 77॥
அத² ஜாதாŋhேக³ சிவjhஞாநmh ।
தshnhபாபேத vhரணmh ஶுப⁴ேத th³’Shேட ச லமாதி³ேஶth
shவrhmhேஶ shதி²ரஸmhேத ச ஸஹஜ:shயாத³nhயதா²ऽக³nhக: ।
மnhேத³ऽமாநிலேஜாऽkh³நிஶshthரவிஷேஜா ெபௗ⁴ேம ³ேத⁴ ⁴ப⁴வ:
ஸூrhேய காShட²சShபேத³ந மெகௗ³ ஶ ◌்’ŋhkh³யph³ஜேஜாऽnhைய: ஶுப⁴mh ॥ 78॥
ஸமiνபதிதா யshnh பா⁴ேக³ thரய:ஸ³தா⁴ kh³ரஹா
ப⁴வதி நியமாதshயாவாphதி: ஶுேப⁴Shவஶுேப⁴ஷு வா ।
vhரணkh’த³ஶுப: ◌⁴ ஷShேட² ேத³ேஹ தேநாrhப⁴ஸமாேத
திலகமஶkh’th³th³’Shட: ெஸௗmhையrhதச ஸ லமவாnh ॥ 79॥
விேயாநிஜnhமவிjhஞாநmh நிேஷேகாத³யஜmh ப²லmh ।
ஜnhமகாலphjhஞாநmh யthததா³சாrhயபா⁴தmh ॥ 80॥
இதி நவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத
ஆதா⁴நஜnhமாth◌⁴யாயshth’தீய: ॥ 3॥

அதா²Shடாth◌⁴யாய: ॥ 4॥
தthராெதௗ³ th³வாத³ஶாphதீ³மth◌⁴ேய ஆேஷாऽநிவிததா
ஆth³வாத³ஶாph³தா³nhதேயாநிஜnhமநாமாShகலா நிசதிmh ந ஶkhயேத ।
மாthரா ச பிthரா kh’தபாபகrhம பா³லphரைஹrhநாஶiµைபதி பா³லக: ॥ 1॥
ஆth³ேய சShேக ஜநநீkh’தாைத⁴rhமth◌⁴ேய  பிthராऽதபாபைஸ: ।

jAtakaparijAta.pdf 27



ஜாதகபாஜாத:

பா³லshதத³nhthயாஸு ச:ஸமாஸு shவகீயேதா³ைஷ:ஸiµைபதி நாஶmh ॥ 2॥
அதா²Shடrhவகமாஷாmh ேப⁴தா:³ ।
அShெடௗ பா³லாShடமாெதௗ³ நராmh ேயாகா³Shடmh phராஹுராவிmhஶதி:
shயாth ।
அlhபmh சாnhth³ராthmhஶதாnhமth◌⁴யமாராஸphதthயா: rhணமா: ஶதாnhதmh ॥ 3॥
அத²அShடதா³ kh³ரஹshதி²தி: ।
விலkh³நக³தshthவபி ேத³வமnhth விநாஶ:பா²க³ேத ஶஶாŋhேக ।
விேலாகிேத பாபவியசேரண விபா⁴iνநா mh’thiµைபதி kh³ர.. .. : ॥ 4॥
க³Nhடா³nhததாராஸேத mh’கா³khேக பாேபேத பாபஸமnhவிேத வா ।
பா³ேலா லயmh யதி ஸmh’thபா⁴ேக³ சnhth³ேர ததா² பாபநிேத வா ॥ 5॥
தாதாவிகாேஸாத³ரபா⁴லாச மாதாம மாth’பதா ச பா³ல: ।
ஸூrhயாதி³ைக: பŋhசமத⁴rhமயாைத: khரrhைக³ராஶு ஹதா: khரேமண ॥ 6॥
ரஸாதலshெதௗ² யதி³ பா⁴iνசnhth³ெரௗ ஶநி:shமரshேதா² மரய மா: ।
யதா³ யதா³ khரக²ேகா³ விலkh³நாத³ராதிக:³ ேஸாத³ரநாஶேஹ: ॥ 7॥
அத² பிthராதீ³நாமShடேயாகா:³ ।
தாதாnhவிகாேஸாத³ரமாலாச மாதாம மாth’பிதா ச பா³ல: ।
ஸூrhயாதி³ைக: பŋhசமத⁴rhமயாைத: khரrhைக³ராஶு ஹதா: khரேமண ॥ 6॥
ரஸாதலshெதௗ² யதி³ பா⁴iνசnhth³ெரௗ ஶநி:shமரshேதா² மரய மா: ।
யதா³ yh(vh)தா³ khரக²ேகா³ விலkh³நாத³ராதிக:³ ேஸாத³ரநாஶேஹ: ॥ 7॥
khேரெதௗ சnhth³ரவிலkh³நராஶீ ெஸௗmhயkh³ரைஹrhவீchசணேயாக³ெநௗ ।
ேகnhth³ரchேதா யth³யமேரஶமnhth ஜாதshய பா⁴தா ஸiµைபதி நாஶmh ॥ 8॥
அத²ஸக³rhபா⁴mh’thேயாெகௗ³ ।
ஸபா⁴iνேஜ ஶீதகேர விலkh³நாth³ தி³வாகேர :ப²kh³’ேஹாபயாதி ।
த⁴ராஸுேத ந⁴க³ேத ததா³நீmh விபth³யேத தjhஜநநீ ஸக³rhபா⁴ ॥ 9॥
விலkh³நசnhth³ெரௗ ஶுப⁴th³’khவிநாவேஶாப⁴நvhேயாமசராnhதரshெதௗ² ।
விநாஶேமதி phரமதா³ஸக³rhபா⁴ வத³nhதி ஸrhேவ க³பth ph’த²kh³வா ॥ 10॥
ஷShடா²வஸாநாShடமபா⁴வேக³ஷு khேரஷு ெஸௗmhயkh³ரஹவrhேதஷு ।
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ஜாதகபாஜாத:

பாபாnhதரshேத² ph◌⁴’³ேஜ ³ெரௗ வா நா ஸthரா mhயேத  ஸth³ய: ॥ 11॥
லkh³நாshதயாெதௗ யதி³ பாபேக²செரௗ ஶுைப⁴ரkhெதௗ ஶுப⁴th³’Shவrhெதௗ
।
ஶshthேரண mh’th ஸiµைபதி க³rhபி⁴ணீ மாஸாதி⁴ேபா நShடகேரா யதா³ வேத³th ॥
12॥
அத² ஜாதshய மாth’மரணேயாகா:³ ।
சnhth³ராசrhேதா²பக³ைதரஸth³பி⁴rhவா நshதி²ைத: ேஶாப⁴நth³’Shiµkhைத: ।
vhயாபாரைக³rhவா யதி³ வாஸேரஶாjhஜாதshய மாதா நித⁴நmh phரயாதி ॥ 13॥
ஶுkhராth³ரெவௗ விkhரமேக³ ப³லாth◌⁴ேய மnhேத³ேத மnhத³ஸமnhவிேத வா ।
ேண ஶஶாŋhேல யதி³ வா ஸபாேப மாதா ஸthரா mhயேத,அசிேரண ॥ 14॥
லkh³நாதி³ேந வாऽShடமேக³ த⁴ராேஜ பாேபேத ெஸௗmhயth³’ஶா விேந ।
தாராதி⁴ேப vh’th³தி⁴கலாவிேந மாதா kh’தாnhதshய பத³mh ஸேமதி ॥ 15॥
ஶுkhராth ேஜऽஹநி தப: ஸுதராஶியாth சnhth³ராthேகாணkh³’ஹேக³ ரவிேஜ
ரஜnhயாmh ।
பாேபேத ச ஶுப⁴ேயாக³th³’ஶா விேந நாஶmh ஸேமதி ஜநநீ விப³ேல ஶஶாŋhேக
॥ 16॥
அத² க³rhப⁴shய மாஸதி⁴பா:(ேஹாராயாmh)

கலலkh³நநாkhராshதி²சrhமாŋhக³jhேசதநதா:
தஜவரவிசnhth³ராrh³தா:◌⁴ பரத: ।
உத³யஜவரவிசnhth³ராrhகிmh³தா: ◌⁴ க³தி³தா
வத³nhதி ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ச மாஸாதி⁴பேத:ஸth³’ஶmh ॥ 17॥
அத² க³rhப⁴ ஸுக²mh ।
ஶஶாŋhகலkh³ேநாபக³ைத:ஶுப⁴kh³ரைஹshthேகாணஜாயாrhத²ஸுகா²shபத³shதி²ைத:
।
th’தீயலாப⁴rhக³ைதச பாபைக:ஸுகீ² ச க³rhேபா⁴ ரவி நித: ॥ 18॥
அத² ஜாதshய பிth’மரணேயாகா:³ ।
vhயயshதி²ேதऽrhேக ஸஸுேத விலkh³நாத³பி ேயnhெதௗ³ மத³ேநாபயாேத ।
பிrhவிேயாக³mh phரvhத³nhதி ஸth³ய: ஶுேப⁴ேத  thபி⁴ரph³த³மாைந: ॥ 19॥
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ஜாதகபாஜாத:

சேராபேக³ சnhth³ரமபாயாmh ³ேத⁴ேத ³ரதி³ஶmh phரயாத: ।
சேர ஶெநௗ பா⁴iνேத நிஶாயாmh விேத³ஶேகா³ வாதி பிதா விநாஶmh ॥ 20॥
அத² ஜாதshய mh’thேயாகா:³ ।
ேண ஶஶிnhத³யேக³ யதி³கNhடகshேத² பாேபऽத²வா நித⁴நேக³mhயேதऽத² பா³ல:
।
ரnhth◌⁴ரைக³ரஶுப⁴ேக²டth³’ஶா ஸேமைத: ெஸௗmhைய:kh’தாnhதநக³ரmh ஸiµைபதி
மாஸாth ॥ 21॥
ஏகthர மnhதா³வநிநnhத³நாrhகா ரnhth◌⁴ரshதி²தா வா ராஶியாதா: ।
ெஸௗmhையரkhதா அவிேலாகிதாshேத ஜாதshயஸth³ேயா மரணphரதா:³sh:॥ 22॥
சnhth³ராmhேஶ ஸஓphதேம ெபௗ⁴ேம ெஸௗmhயth³’Shவிவrhேத ।
ஸphதஸphததிதாராயாiµைபதி மரணmh ஶிஶு: ॥ 23॥
மnhதா³வநிஜமாrhதNhைட:³ thரshயாநஸமnhவிைத: ।
ஸphதஸphததிநthேர ஜாதshய மரணmh வேத³th ॥ 24॥
த⁴ரஸுேத சnhth³ரநவாmhஶகshேத²லkh³நாmhஶேக வா ந ச வth³’Shேட ।
ஸுதா⁴கேர நnhத³நராஶியாேத ஸேமதி யாmhயmh பத³பா⁴ஶு பா³ல: ॥ 25॥
நீசmh க³ேத லkh³நபெதௗ விலkh³நாnhநாஶmh க³ேத வா ரவிேஜ ததா²ऽshேத ।
ஜாேதா mh’தphராயகேலவர:ஸnhkh’chேச²ண ைவவshவதேலாகதி ॥ 26॥
அேபாkhமshதா²நக³தா ந ேபா⁴கா³ வி⁴தவீrhயாmh யதி³ பா⁴iνiµkh²யா: ।
மாஸth³வயmh தshய வா ஜாதshய சா: கத²யnhதி தjhjhஞா: ॥ 27॥
லkh³நாரnhth◌⁴ரvhயயேக³ ஶஶாŋhேக பாேபந th³’Shேட ஶுப⁴th³’Shேந ।
ேகnhth³ேரஷு ெஸௗmhயkh³ரஹவrhேதஷு phராணவிேயாக³mh vhரஜதி phரஜாத:॥ 28॥
ெஸௗேர மத³shேத² யதி³ வா விலkh³ேந ஜேலாத³யऽph³ேஜ யதி³ கீடேக³ வா ।
ெஸௗmhேயஷு ேகnhth³ேராபக³ேதஷு ஸth³ேயா ஜாதshய நாஶmh யவேநாபதி³Shடmh ॥
29॥
ெபௗ⁴மேthரக³ேத ேவ நீசராஶிக³ேதऽத²வா ।
ஸnhth◌⁴யாthரேய ச ஸŋhஜாேதா மாஸாnhmh’thiµைபதி ஸ: ॥ 30॥
ரnhth◌⁴ேர த⁴ராஸூiνதி³ேநஶெஸௗரா ஜாதsh mh’thmh ஸiµைபதி மாஸாth ।
ேகsh யshnhiνதி³ேதாऽthர ஜாேதா மாஸth³வேயைநவ யமmh phரயாதி ॥ 31॥
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ஜாதகபாஜாத:

பாபா³த³யாshதக³ெதௗ khேரண தச ஶஶீ ।
th³’Shடச ஶுைப⁴rhந யதா³ mh’thச ப⁴ேவத³சிராth ॥ 32॥
ேணமெகௗ³ vhயயேக³ பாைபத³யாShடமைக:³ ।
ேகnhth³ேரஷு ஶுபா⁴ச ந ேசth phரmh நித⁴நmh phரவேத³th ॥ 33॥
khேரண ஸmhத: ஶஶீ shமராnhthயmh’thலkh³நக:³ ।
கNhடகாth³வி:ஶுைப⁴ரவீதச mh’thத:³ ॥ 34॥
ஶஶிnhயவிநாஶேக³ நித⁴நமாஶு பாேபேத ।
ஶுைப⁴ரத²ஸமாShடகmh த³லமதச ேரேத ।
அஸth³பி⁴ரவேலாகிேத ப³பி⁴ரthர mh(ப⁴)ஆஸmh ஶுேப⁴
கலthரஸேத ச பாபவிேத விலkh³நாதி⁴ேப ॥ 35॥
அஶுப⁴ஸேத kh³ரshேத சnhth³ேர ேஜ நித⁴நாேத
ஜநநிஸுதேயாrhmh’thலkh³ேந ரெவௗ  ஸஶshthரஜ: ।
உத³யதி ரெவௗ ஶீதாmhெஶௗ வா thேகாணவிநாஶைக³-
rhநித⁴நமஶுைப⁴rhவீrhேயாேபைத: ஶுைப⁴ரேதேத ॥ 36॥
அதரவிஶஶாŋhக⁴ைஜrhvhயயநவேமாத³யைநத⁴நாைத: ।
ப⁴வதி மரணமாஶு ேத³ஹநாmh யதி³ ப³நா ³ ந வீைத: ॥ 37॥
ஸுதமத³நநவாnhthயலkh³நரnhth◌⁴ேரShவஶுப⁴ேத மரய ஶீத: ।
ph◌⁴’³ஸுதஶஶிthரேத³வjhையrhயதி³ ப³பி⁴rhந ேதாऽவேலாகிதாmh வா ॥ 38॥
அத² வrhஷமth◌⁴ேய மரணmh ।
ேயாேக³shதா²நmh ப³லநசnhth³ேர shவmh வா தiνkh³’ஹமத²வா ।
பைபrhth³’Shேட ப³லவதி மரணmh வrhத⁴shயாnhத: கில iµநிக³தி³தmh ॥ 39॥
அத² வrhஷth³ப⁴யமா: ।
வkh ஶநிெபௗ⁴மkh³’ேஹாபயாத: ேகnhth³ேரऽத²வா ஶthkh³’ேஹ விநாேஶ ।
ேஜந ஸmhphராphதப³ேலந th³’Shேடா வrhஷth³வயmh வயதி phரஜாதmh ॥ 40॥
அத² வrhஷthரயமா: ।
ph³’ஹshபதிrhெபௗ⁴மkh³’ேஹऽShடமshத:²ஸூrhேயnh³ெபௗ⁴மாrhகஜth³’Shடநி:
।
அph³ைத³shthபி⁴rhபா⁴rhக³வth³’Shேநா ேலாகாnhதரmh phராபயதி phரஜாதmh ॥ 41॥

jAtakaparijAta.pdf 31



ஜாதகபாஜாத:

அத² சrhத²வrhஷ மரணmh ।
ஷShடா²Shடேம கrhகிணி ஜnhமலkh³நாth ெஸௗmhேய ஸுதா⁴ரநியமாே ।
அph³ைத³சrhபி: ◌⁴ ஸiµைபதி நாஶmh ஜாேதா நர:ஸrhவப³லாnhவிேதாऽபி ॥ 42॥
அத² பŋhசேமऽph³ேத³ மரணmh ।
ரவிசnhth³ரெபௗ⁴ம³பி:◌⁴ ஜ³ெஸௗேரnh³பி: ◌⁴ ஸைஹகshைத:² ।
ரவிஶநிெபௗ⁴மஶஶாŋhைகrhமரணmh க² பŋhசவrhைஷ: ॥ 43॥
அத²ஷth³வrhஷமா: ।
யதா³ஸுதா⁴ரஶிமநவாmhஶகshேத² நிேத ஶீதகேரண மnhேத³ ।
லkh³நாதி⁴ேப சnhth³ரth³’ஶா ஸேமேத ஜாதshய ஷth³வrhஷதmh ததா³ऽ: ॥ 44॥
அத²ஸphதேமऽph³ேத³ மரணmh ।
லkh³ேந யth³th³ேரkhகாே நிக³லாஹŋhக³பாஶத⁴ரஸூjhஞ: ।
மரய ஸphதவrhைஷ: khரேதா ந shவபதிஸnhth³’Shட: ॥ 45॥
அத²ஸphதாShடவrhேஷ mh’th: ।
லkh³ேந ரவிஶநிெபௗ⁴மா: ஶுkhரkh³’ேஹ ஸphதேம ஶஶீ ண: ।
th³’Shேடா ந ேத³வ³ ஸphதபி⁴ரShடபி⁴ரph³த³ைகrhவா shயாth ॥ 46॥
அத² நவேமऽph³ேத³ mh’th: ।
தி³வகேரnh³⁴thர: thரshயாநஸமnhவிதா: ।
ஜாேதா யமரmh யாதி நவமாph³ேத³ ந ஸmhஶய: ॥ 47॥
பாேபா விலkh³நாதி⁴பதி: ஶஶாŋhகாத³nhயshத²த: khரநிதேசth ।
சnhth³ராmhஶகshேத² யதி³ வா ததீ³ேஶா ஜாத: ஶிஶுrhயாதி லயmh நவாph³ைத:³ ॥ 48॥
அத² த³ஶவrhஶா: ।
mh’கா³mhஶகshதி²ேத மnhேத³ ெஸௗmhயth³’Shஸமnhவிேத ।
ஜnhமphரph◌⁴’திஶththவmh தshயாrhத³ஶவthஸரmh ॥ 49॥
அத² ஏகாத³ேஶ வrhேஷ மரணmh ।
ரவி khத: ஶஶிஜ: ெஸௗmhையrhth³’Shேடா விநாஶயதி ।
ஏகாத³ஶபி⁴rhவrhைஷrhஜாதmh nh’பlhயேபா⁴க³ஸmhபnhநmh ॥ 50॥
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அத² th³வாத³ேஶऽph³ேத³ மரணmh ।
சnhth³ரலkh³நாதி⁴ப:ஸூrhய:shவthேரண ஸமnhவித: ।
லkh³நாத³Shதமராஶிshேதா² th³வாத³ஶாph³ேத³ேதத: ॥ 51॥
அlhயாmhஶகshதி²ேத மnhேத³ஸூrhேயணவ நிேத ।
பிth’th³வஷஸமாkhேதா th³வாத³ஶாph³த³mh ச வதி ॥ 52॥
அத² thரேயாத³ேஶऽph³ேத³ mh’th: ।
லkh³நாmhஶகshதி²ேத மnhேத³ வth³’Shஸமnhவிேத ।
thரேயாத³ஶாph³ேத³ மரணmh ஜாதshய பிth’ைவண: ॥ 53॥
அத² சrhத²த³ஶऽph³ேத³ mh’th: ।
கnhயாmhஶகshதி²ேத மnhேத³ ெஸௗmhயth³’Shஸமnhவிேத ।
சrhத³ஶாph³ேத³ மரணmh ஜாத: ேகாபீ ஸேமதி ச ॥ 54॥
அத² பŋhசத³ஶாph³த³yh: ।
மாmhஶகshதி²ேத மnhேத³ ராஹு ச நிேத ।
ஶshthரபீடா³ ப⁴ேவthதshய சா: பŋhசத³ஶாph³த³கmh ॥ 55॥
அத² ேஷாட³ேஶऽph³ேத³ மரணmh ।
கrhகாஶகshதி²ேத மnhேத³ வth³’Shஸமnhவிேத ।
ஸrhபபீடா³ ப⁴ேவthதshய ேஷாட³ஶாph³தா³nhmh’திmh வேத³th ॥ 56॥
அத²ஸphதத³ேஶऽph³ேத³ mh’th: ।
யமாmhஶகshதி²ேத மnhேத³லkh³நநாேத²ந வீேத ।
ரணஶூேரா மஹாேபா⁴கீ³ mh’த:ஸphதத³ஶாph³த³ேக ॥ 57॥
அத²அShடாத³ேஶऽph³ேத³ mh’th: ।
பரshபரேthரஸமnhவிெதௗ வா ரnhth◌⁴ேரஶலkh³நாதி⁴பதீ ந ெஸௗmhெயௗ ।
:பா²ேப⁴ வா ³ விkhேத thவShடாத³ஶாph³ேத³ நித⁴நmh phரயாதி ॥ 58॥
அத²ஸth³ேயா mh’th: ।
வாmhஶகshதி²ேத மnhேத³ ராஹு ச நிேத ।
ேத³ஹாதி⁴ேப ஶுபா⁴th³’Shேட ஜாத:ஸth³ேயா நயதி ॥ 57॥
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அத² 19 வrhேஷ mh’th: ।
ததீ³ஶshŋhக³பா⁴க³ேசதா³ேரேகாநவிmhஶதி: ॥ 58॥
அத² 20 வrhேஷ mh’th: ।
ேகnhth³ேரஷு பாேபஷு நிஶாகேரண ெஸௗmhயkh³ரைஹணவrhேதஷு ।
ஷShடா²Shடேம வா யதி³ ஶீதரெமௗ ஜாத:ஸுகீ² விmhஶதிவthஸராnhதmh ॥ 59॥
அத² 22 வrhேஷ mh’th: ।
ேவந ஸத:ஸூrhேயா லkh³நshத:² கீடராஶிக:³ ।
அShடமாதி⁴பெதௗ ேகnhth³ேர th³வாவிmhஶthயph³த³ேக mh’தி: ॥ 61॥
26/27 வrhேஷ mh’th: ।
மnhேதா³th³ேய ஶthராெஶௗ ெஸௗmhையராேபாkhேமாபைக:³ ।
ஷTh³விmhஶthயph³த³ேக வா shயாth ஸphதவிmhஶதிவthஸேர ॥ 62॥
அத² 28 வrhேஷ மரணmh ।
ரnhth◌⁴ேரேஶ வஸnhth³’Shேட பாேப பாபநிேத।
ரnhth◌⁴ரshேத² ஜnhமேப mh’thரShடாவிmhஶவthஸேர ॥ 63॥
அத² 29 வrhேஷ mh’th: ।
சnhth³ேர மnhத³ஸஹாயsh ஸூrhயசாShடமஸmhshதி²த: ।
ஏேகாநthmhஶேக வrhேஷ ஜாேதா யmhரmh vhரேஜth ॥ 64॥
அத² 29 வா 30 வrhேஷ mh’th: ।
ஜnhமரnhth◌⁴ரபேயாrhமth◌⁴ேய நிஶாநாேத² vhயேய ³ெரௗ ।
ஸphதவிmhஶதிவrhேஷ வா thmhஶth³வய வா mh’தி: ॥ 65॥
அத² 32 வrhேஷ மரணmh ।
அShடமாதி⁴பெதௗ ேகnhth³ேர லkh³ேநேஶ ப³லவrhேத ।
thmhஶth³வrhஷதாShமாnh th³வாthmhஶth³வthஸேர mh’தி: ॥ 66॥
ேண ஶஶாŋhேக யதி³ பாபkhேத ரnhth◌⁴ராதி⁴ேப ேகnhth³ரக³ேதऽShடேம வா ।
பாபாnhவிேத நப³ேல விலkh³ேந th³வாthmhஶத³ph³ேத³ நித⁴நmh phரயாதி ॥ 67॥
அத²அlhபாrhேயாகா:³ ।
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ஷShடா²Shடேம vhயேய பாேப லkh³ேநேஶ ³rhப³ேல ஸதி ।
அlhபாரநபthேயா வா ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 68॥
khரஷShTh²யmhஶகஏ வாऽபி ரnhth◌⁴ேரேஶ பா⁴iνேஜऽபி வா ।
பாபாnhவிேத பாபேக²ேட சாlhபமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 69॥
vhயயாrhெதௗ² பாபஸmhkhெதௗ ஶுப⁴th³’Shவிவrhெதௗ ।
khரஷShTh²யmhஶஸmhkhெதௗ வாऽlhபமாrhவிநிதி³ேஶth ॥ 70॥
இதி th³வாthmhஶth³வthஸராnhதrh⁴தபா³லாShடேயாகா³Shடshவlhபாrhேப⁴தா:³
ஸமாphதா: ।
அதா²Shடப⁴ŋhகா:³ ।
அthயnhதஸththேவ யதி³லkh³நநாேத² ெஸௗmhயாnhவிேத தாth³’ஶth³’Shேயாேக³ ।
ேகnhth³ரshதி²ேத பாபth³’ஶா விேந ஸth³பா⁴kh³யkh³ வதி தீ³rhக⁴மா: ॥ 71॥
அத² சnhth³ரkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
சnhth³ர:ஸnhrhணகா³thரsh ெஸௗmhயேthராmhஶேகா³ऽபி வா ।
ஸrhவாShடநிஹnhதா shயாth³ விேஶஷாch²khரவீத: ॥ 72॥
அத² ஶுப⁴kh³ரஹkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
வபா⁴rhக³வெஸௗmhயாநாேமக: ேகnhth³ரக³ேதா ப³ ।
பாபkh’th³ேயாக³நேசthஸth³ேயாऽShடshய ப⁴ŋhக³kh’th³ ॥ 73॥
அத² சth³ரkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
shேவாchசshத:²shவkh³’ேஹऽத²வாபி ஸு’தா³mh வrhேக³ ச ெஸௗmhயshய வா ।
ஸmhrhண: ஶுப⁴வீத: ஶஶத⁴ேரா வrhேக³shவகீேயऽபி வா ॥ 74॥
ஶthமவேலாகநாதி³ரத: பாைபரkhேதேதா।
அShடmh ஹnhதி உ³shதரmh தி³நமணி: phராேலயராஶிmh யதா² ॥ 75॥
பேேத ப⁴வதி ஜnhம யதி³பாயாmh kh’Shேணऽத²வாऽஹநி ஶுபா⁴ஶுப⁴th³’Shடrhதி:
।
தmh சnhth³ரமா விநாஶkh³ேதாऽபி நமாபthஸு ரதி பிேதவ ஶிஶுmh phரஜாதmh ॥
76॥
அத²³kh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
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ேகnhth³ேராபேகா³ऽதிப³லவாnhsh²ரத³mhஶுமshவrhேலாகராஜஸசிவ:ஶமேயத³வயmh
।
ஏேகா ப³ஹுநி ³தாநி உ³தராணி ப⁴khthயா phரkhத இவ ஶூலத⁴ேர phரம: ॥
77॥
அத²லkh³ேநஶkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லkhதேசth thேகாேண வா சShடேய ।
அShடேயாக³ஜாேதாऽபி பா³ேலா வதி நிசய: ॥ 77॥
அத² kh³ரஹkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
யshய ஜnhமநி ŋhக³shயா:shவேthரshதா²nhமாதா: ।
சிராஷmh ஶிஶு ஜாதmh rhவnhthயthர ந ஸmhஶய: ॥ 78॥
அத² ராஹுkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
ராஹுshthஷShட²லாேப⁴ லkh³நthெஸௗmhையrhநித:ஸth³ய: ।
நாயதி ஸrhவ³தmh மாth இவ தலஸŋhகா³தmh ॥ 79॥
அஜvhvh’ஷகrhகிவிலkh³ேந ரதி ராஹுrhநிரnhதரmh பா³லmh ।
vh’தி²வீபதி: phரஸnhந: kh’தாபராத⁴mh யதா² ஷmh ॥ 80॥
அத² மசnhth³ரkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
நிஶாகர: ேஶாப⁴நவrhக³khத: ஶுேப⁴த: ததீ³phதிஜால: ।
ஜாநshய நி:ேஶாஷமShடமாஶு நிஹnhதி யth³வth³ க³ரலmh க³thமாnh ॥ 81॥
அத² ராஶீஶkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
சnhth³ராதி⁴Shட²தராஶீேஶ லkh³nhshேத² ஶுப⁴வீேத ।
ph◌⁴’³ வீேத சnhth³ேர shேவாchேசऽShடmh ஹேரthததா³ ॥ 82॥
அத²லkh³ேநஶkh’ேதாऽShடப⁴ŋhக:³ ।
லkh³நாதி⁴ேபாऽதிப³லஶுைப⁴ரth³’Shட: ேகnhth³ரshதி²த:ஶுப⁴க²ைக³ரவேலாkhயமாந:
।
mh’thmhவி⁴ய வித³தா⁴தி ஸ தீ³rhக⁴மா:ஸாrhத⁴mh ³ணrhப³ஹுபி⁴rhதராஜலmhயா
॥ 83॥
அத² மth◌⁴யமா:phரத³தா வshய ।
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ப³லேந விலkh³ேநேஶ ேவ ேகnhth³ரthேகாணேக³ ।
ஷShடா²மvhயேய பாேப மth◌⁴யமாதா³’தmh ॥ 84॥
th³வாthmhஶth³வthஸரா³பதி ஸphததிபrhயnhதmh மth◌⁴யமாrhேயாக:³ ।
அத² rhண:phரதா³ ேயாகா:³ ।
சShடேய ஶுைப⁴rhkhேத லkh³ேநேஶ ஶுப⁴ஸmhேத ।
³ th³’Shஸmhேயாேக³ rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 85॥
ேகnhth³ராnhவிேத விலkh³ேநேஶ ³ஶுkhரஸமnhவிேத ।
தாmhயாmh நிேத வாऽபி rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 86॥
உchசாnhவிைதrhshthபி:◌⁴ ேக²ைடrhலkh³நரnhth◌⁴ேரஶஸmhைத: ।
ரnhth◌⁴ேர பாபவிேந ச தீ³rhக⁴மாவிநிrhதி³ேஶth ॥ 87॥
ரnhth◌⁴ேரshதி²ைதrhshthபி: ◌⁴ ேக²ைட:shேவாchசthரshவவrhக³ைக:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhேத தீ³rhக⁴மாவிநிrhதி³ேஶth ॥ 88॥
shேவாchசshதி²ேதந ேகநாபி ேக²சேரண ஸமnhவித: ।
ஶநிrhவா ரnhth◌⁴ரநாேதா² வா தீ³rhக⁴மாவிநிrhதி³ேஶth ॥ 89॥
thஷடா³யக³தா: பாபா: ஶுபா: ◌⁴ ேகnhth³ரthேகாணகா:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhத: rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 90॥
ஷThஸphதrhnhth◌⁴ரபா⁴ேவஷு உேப⁴ஷு ஸேதஷு ச ।
thஷடா³ேயஷு பாேபஷு தீ³rhக⁴மாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 91॥
:ப²ஶthக³தா: பாபா lhkh³ேநேஶ யதி³ ேகnhth³ரக:³ ।
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³தா பாபா: கrhேமஶ: ப³ஹுஸmhமதmh ॥ 92॥
ரnhth◌⁴ேர ஶshத²kh³’ஹாதீ⁴ேஶா யshnh ராெஶௗ vhயவshதி²த: ।
ததீ³ேஶா லkh³நநாத²ச ேகnhth³ரேகா³ யதி³ தாth³த³ஶmh ॥ 93॥
th³விshவபா⁴வmh க³ேத லkh³ேந ததீ³ேஶ ேகnhth³ரேக³ऽபி வா ।
shேவாchசலthேகாேண வா சிரmh வதி பா⁴kh³யவாnh ॥ 94॥
th³விshவபா⁴வmh க³ேத லkh³ேந லkh³ேநஶாth ேகnhth³ரெகௗ³ யதி³ ।
th³ெவௗ பாெபௗ யshய ஜநேந தshயாrhதீ³rhக⁴மாதி³ேஶth ॥ 95॥
சராmhஶகshதா² ரவிமnhத³ெபௗ⁴மா:shதி²ராmhஶகshெதௗ²³தா³நேவjhெயௗ ।
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ேஶஷாச kh³மாmhஶக³தா யதி³shshததா³ஸiµth³⁴தநர: ஶதா: ॥ 96॥
அத² rhணஷ: phரமாணmh ।
ஸphதthபஶதாnhதmh rhணமா: ।
அத² ேயாக³விேத³ஷாth கா³nhதமா: ।
மnhதா³mhஶகshதா² ரவிவெபௗ⁴மா த⁴rhமshதி²தாshதnhநவபா⁴க³ஸmhshதா:² ।
ப³லாnhவிதா லkh³நக³ேதா மாmhஶுrhகா³nhதமா: யமாத³தா⁴தி ॥ 97॥
அத²iµநிthவphரேதா³ kh³ரஹேயாக:³ ।
ஏகாmhஶபா⁴ெகௗ³³ஸூrhயthெரௗ த⁴rhமshதி²ெதௗ வா யதி³ கrhமஸmhshெதௗ² ।
அrhேகாத³ேய ெஸௗmhயநியமாெணௗ iµநிrhப⁴ேவத³thர ப⁴வசிரா: ॥ 98॥
அத²அதமா: ।
³ஶஶிஸேத ரலkh³ேந ஶஶிதநேய ph◌⁴’³ேஜ ச ேகnhth³ரயாேத ।
ப⁴வஹேஜாபைக³ச ேஶைஷரதஹாரiνkhரமமாth³விநா shயாth ॥ 99॥
அத² ேத³வஸாth³’யphரதா³ kh³ரஹshதி²தி: ।
thேகாேண பாபநிrhiµkhேத ேகnhth³ேர ெஸௗmhயவிவrhேத ।
ரnhth◌⁴ேர பாபவிேந ச ஜாதshthவமரஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 100॥
ஶnhயாதி³ெபௗ⁴மபrhயnhதmh லkh³நாெதௗ³ ேக²சரா:shதி²தா: ।
ைவேஶகாmhஶஸmhkhதா ஜாதshthவமரஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 101॥
அத² ரஸŋhkh²யா:phராphதி: ।
ேமஷாnhthயலkh³ேந ஸ³ெரௗ ph◌⁴’ெகௗ³ வா நிஶாகேர ேகா³kh³’ஹமth◌⁴யமாmhேஶ ।
mhஹாஸநாmhேஶ யதி³ வா த⁴ராேஜ ஜாதshthவஸŋhkh²யாதiµைபதி மnhthைர: ॥
102॥
அத²iµநிஸமthவmh ।
ேத³வேலாகாmhஶேக மnhேத³ ெபௗ⁴ேம பாராவதாmhஶேக ।
mhஹாஸேந ³ெரௗ லkh³ேந ஜாேதா iµநிஸேமா ப⁴ேவth ॥ 103॥
அத² கா³nhதமா: ।
ேகா³ராmhேஶ ³ெரௗ ேகnhth³ேர ஶுkhேர பாராவதாmhஶேக ।
thேகாேண கrhகேட லkh³ேந கா³nhதmh ஸ  வதி ॥ 104॥
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அத² ph³ரமபத³phராphதி: ।
சாபாmhேஶ கrhகேட லkh³ேந தshnh ேத³ேவnhth³ரேத ।
thசrhபி⁴rhkh³ரைஹ: ேகnhth³ேர ஜாேதா ph³ரமபத³mh vhரேஜth ॥ 105॥
லkh³ேந ேஸvhேய ph◌⁴’ெகௗ³ காேம கnhயாயாiµ³நாயேக ।
சாேப ேமஷாmhஶேக லkh³ேந ஜாேதா யாதி பரmh பத³mh ॥ 106॥
அத²ஆஷ:ஸphதவித⁴தா ।
பா³லாShடmh ேயாக³ஸŋhஜாதமlhபmh ேதஷாmh ப⁴ŋhகா³nhமth◌⁴யமmh தீ³rhக⁴மா: ।
தி³vhயmh ேயாகா³mhயாஸமnhthரkhயாth³ையரா:ஸபைததாநி ஸŋhகீrhதிதாநி ॥ 107॥
இதி நவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²ரசிேத ஜாதகபாஜாேத
பா³லாShடாth◌⁴யாய: சrhத:² ॥ 4॥

அத²ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: ॥ 5॥
நிஸrhக³ைபTh³யாmhஶகரchkhரநthரதா³யாShடவrhக³ஜாதி ।
பராஶராth³யி: கதி²தாநி யாநி ஸŋhkh³’ய தாநி khரமஶ: phரவch ॥ 1॥
அத² நிஸrhகா³ேஷா வrhஷஸŋhkh²ய ।
நரவா: யயீ th³ th◌⁴’திyhச th◌⁴’திyhச kh’தி: க²பா³ ராவிrhவகாmh ।
இமா நிkhதா: khரமேயா kh³ரஹாmh ைநஸrhகி³ேக வா வrhஷஸŋhkh²யா: ॥
2॥
அத² பிNhடா³ேஷா வrhஷஸŋhkh²ய: ।
நேவnhத³ேவா வாணயமா: ஶரமா தி³வாகரா: பச⁴வ:பா: ।
நகா²ச பா⁴க²thphரiµக²phரஹாmh பிNhடா³ேஷாऽph³தா³ நிஜŋhகா³நாmh ॥ 3॥
அத² பிNhடா³ஷ:shபShகரணவிதி: ◌⁴ ।
நிேஜாசஶுth³த: ◌⁴ க²சேரா விேஶாth◌⁴ேயா: ப⁴மணட³லாth ஷTh³ப⁴வேநாநகேசth ।
யதா²shதி²த:ஷTh³ப⁴வநாதி⁴கேசlhkh’த:ஸŋh³ணிேதா நிஜாph³ைத:³ ॥ 4॥
தthர கா²ph◌⁴ரரஸசnhth³ரேலாசைநth³th◌⁴’ேத ஸதி யதா³phயேத ப²லmh ।
வrhஷமாஸதி³நநா³காrhத³கmh தாth³தி⁴ பீNhட³ப⁴வமாchயேத ॥ 5॥
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shேவாchேசாநsh²டேக²சரmh யதி³ ரஸாத³lhபmh ப⁴சkhேராth³th◌⁴’தmh
phதீkh’thய நிஜாரph³த³³ணிதmh தchசkhரphதா’தmh ।
லph³த⁴mh வாஸரநாயகாதி³க²சைரrhth³’thதாரph³தா³தி³கmh
நீசாrhth³த⁴khரமேஶா வத³nhதி ⁴நய:ைபNhட³ேய ச ைநஸrhகி³ேக ॥ 6॥
அதா²ேஷா ஹரணmh ேஹாராயாmh ।
நீேசऽேதாऽrhthth³த⁴mh வஸதி  தthவாnhதரshேத²ऽiνபாேதா
ேஹாரா thவாmhஶphரதிப⁴மபேர ராஶிlhயmh வத³nhதி ।
thவா வkhரmh kh³’ஹக³ைதrhயேத shவthபா⁴க:³
ஸூrhேயாசிthரth³திஷு ச த³லmh phேராjh⁴ய ஶுkhராrhகthெரௗ ॥ 7॥
ோணீthரmh வrhயthவா shதா²rhvhயmhஶmh நீசshதா²நகா³shேத தத³rhத⁴mh ।
அshதmh யாதா: ஶrhவ ஏவாrhth³த⁴ஹாநிmh rhthவா ஶுkhரமாrhதNhட³thெரௗ ॥
8॥
அத² vhயயாதி³ஹரணmh

ஸrhவாrhth³த⁴thசரணபசஷShட²பா⁴கா:³யnhேத vhயயப⁴வநாத³ஸthஸு வாமmh ।
ஸthshவrhத⁴mh ஹஸதி தைத²கராஶிகா³நாேமேகாऽmhஶ ஹரதி ப³ ததா²ऽஹ ஸthய:
॥ 9॥
ஏகrhோபகா³நாmh ேயா ப⁴வதி ப³லாதி⁴ேகா விேஶேஷண ।
பயதி யேதா²thகப⁴mhஶmh ஸ ஏவ நாnhேயாऽபி தthரshத:² ॥ 10॥
அத² khேராத³யஹரணmh ।
ஸாrhth³ேதா⁴தி³ேதாதி³தநவாmhஶஹதாthஸமshதாth³ பா⁴ேகா³ऽShடkhதஶதஸth³kh²ய
உைபதி நாஶmh ।
khேர விலkh³நஸேத விதி⁴நா thவேநந ெஸௗmhேயேத த³லமத: phரலயmh phரயாதி
॥ 11॥
ph⁴ைதrhலkh³நபா⁴ைவrhநஹnhயாதா³rhth³த⁴யmh ேக²சராmh ph’த²khshயmh ।
vhேயாமாகாஶthவிnh³பைrhப⁴ேஜthதth shவாrhதா³யாchேசா²th◌⁴யமph³தா³தி³
லph³த⁴mh ॥ 12॥
ஏதth khேர லkh³நேக ெஸௗmhயth³’Shேட தshnhபாேப தthப²லாrhth³த⁴mh
விேஶாth◌⁴யmh ।
ஏதராேயநாmh ஶஸŋhjhேஞ விேத⁴யmh பிNhடா³rhவth கrhம ைநஸrhகி³ேக ச ॥ 13॥
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அத²லkh³நா:ஸாத⁴நmh ।
ஆshைத²ேதஷு ப³லாTh◌⁴யலkh³ேந விஹாய ராஶீnh kh’தphதிேகऽthர ।
ப⁴khேத th³விஶthயா ப²லமph³த³rhவmh யthshயாth³விலkh³நா தச ேயாjhயmh ॥
14॥
லkh³நராஶிஸமாவாph³தா³shதnhமாஸாth³யiνபாதத: ।
லkh³நாrhth³Shயchச²nhதி ேஹாராஶாshthரவிஶாரதா:³ ॥ 15॥
அத²ஷTh³வித⁴ரணmh ।
khேராத³யாshதநீசshவகீ³பகா³நாmh :பா²யமாநநவரnhth◌⁴ரகலthரகா³நாmh ।
kh’thவா யதா²ஹரணஷthகநாதி³காநாmh லkh³நாஷா ஸஹ ேத யதி³lhயமா:
॥ 16॥
அத²அmhஶகா: ।
shவமேதந கிலாஹ வஶrhமா kh³ரஹதா³யmh பரமாப:shவராmhஶmh ।
kh³ரஹ⁴khதநவாmhஶராஶிlhயmh ப³ஹுஸாmhயmh ஸiµைபதி ஸthயவாkhயmh ॥ 17॥
ஸthேயாkhேத kh³ரஹShடmh phதிkh’thவா ஶதth³வேயநாshதmh ।
மNhட³லபா⁴க³விஶுth³ேத⁴ऽph³தா:³sh: ேஶஷாth மாஸாth³யா: ॥ 18॥
shவŋhக³வkhேராபக³ைதrhshthரஸŋh³ே th³விthதமshவாmhஶகப⁴thபா⁴க³கி:³ ।
இயாnh விேஶஷsh மத³nhதபா⁴ேத ஸமாநமnhயth phரத²ேமऽphதீ³தmh ॥ 19॥
கிnhthவthர பா⁴mhஶphரதிமmh த³தா³தி வீrhயாnhவிதா ராஶிஸமmh ச ேஹாரா ।
khேராத³ேய ேசாऽபசய:ஸ நாthர காrhயmh ச நாph³ைத:³ phரத²ேமாபதி³Shைட: ॥ 20॥
ஸthேயாபேத³ேஶா வரமthர கிnh rhவnhthயேயாkh³யmh ப³ஹுவrhக³பி: ◌⁴ ।
வாசாrhயகmh thவthர ப³ஹுkh◌⁴நதாயாேமகmh  ஶth³ தேத³வ காrhஶmh ॥ 21॥
அத² ராஜா: ।
த³ஶேகா³ஶரபா³th³வஸுஸாயகரமய: தி³நநாயகiµkh²ேயஷு நிஜŋhக³ேதஷு
ச ॥ 22॥
shேவாchேசாநShடக²சரmh யதி³ ஷTh³kh³’ேஹாநmh சkhராth³விேஶாth◌⁴ய
kh’phதகமmhஶுமாைந: ॥
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ஹthவா ப⁴சkhரககா’தமchத³rhவmh ரvhயாதி³ரஶிப⁴ஜநிதாதி ph³ஷnhதி ॥
23

அத² ரேமrhஹரணmh ।
shவராஶிமதிஸு’thkh³’ஹshேத² வkhேராபேக³ தth³ராth³வி³ணிkh’தாmh:? ।
வkhரவஸாேநऽShடமபா⁴க³rhகjhயாmh ஸபthநேக³ th³வாத³யபா⁴க³ஹாநி: ॥ 24॥
அshதŋhக³ேதஷு th³சேரஷு சாrhth³த⁴mh thவா ஶாநிmh தா³நவதmh ச ।
தth³ராேயாேக³kh³ரஹத³thதமாrhமேஹnhth³ரஶாshthேராதி³தமாஹுராrhயா:॥ 25॥
அத² சkhரா: ।
ரvhயாதி³ஸphதkh³ரஹதாரகாmhஶ⁴khதாவேஶஷாph³த³ஸஹமா: ।
ஸvhயாபஸvhேயாபக³வாkhயஜmh வா வத³nhதி சkhராநாதி³காநாmh ॥ 26॥
அத² த³ஶா: ।
ஆதி³thயஸுkh²யநவேக²சரேயாக³தாரா⁴khதாவஶிShடக⁴காஜநிவthஸராth³யmh ।
ஆrhத³ஶாஜநிதமShடகவrhக³ஜாதmh யthphேராkhதேமவ ஸகலmh phரவத³nhதி தjhjhஞா:
॥ 27॥
அத² ப³ேலாேபேத ஶுப⁴th³’Shேடऽஶஸmhப⁴வmh ।
ரெவௗ பிNhேடா³th³ப⁴வmh rhயாchசnhth³ேர ைநஸrhகி³கmh khரமாth ॥ 28॥
ஜchசŋhக³ேத ரெவௗ சாnhேய ப³Shடா:² ேகnhth³ரேகாணகா:³ ।
ஸrhேவஷு shேவாchசபா⁴ேவஷு ப³Shேட² ஶஶஹmhஸேக ॥ 29॥
ஏவmh சிராஷாmh ேயாேகா³Shவnhேயஷு க³ணிேதஷு ச ।
சாnhth³ரேயாேக³ஷு thrhேய  சnhth³ேர ச ப³லஸmhேத ॥ 30॥
மஹாஷேயாேக³ஷு வீrhேயாthகடேதஷு ச ।
ராஜேயாேக³ஷு ஸrhேவஷு ைபணTh³யமாஹ பராஶர: ॥ 31॥
லkh³ேந ³ெரௗ கrhமக³ேத ச பா⁴ெநௗ சnhth³ேர ஸுேக² வாऽshதக³ேத ப³லாTh◌⁴ேய ।
ேகnhth³ரthேகாேபசேய ச ெஸௗmhேய பாேபShசதா²ேபாkhமேக³ஷு ைபணTh³யmh
॥ 32॥
ைபணTh³யmh பா⁴ெநௗ நிஸrhக³phரப⁴வiµ³பெதௗ ரஜmh ேஸாமthேர
ெபௗ⁴ேம பி⁴nhநாShடவrhேகா³தி³தமஸுர³ெரௗ காலசkhேராth³ப⁴வா: ।
ேத³வாசாrhேய த³ஶாrhதி³நகரதநேய ஸாiµதா³யmh ப³Shேட
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லkh³ேந யth³யmhஶகாrhப⁴வதி ப³லேத சாஹுராசாrhயiµkh²யா: ॥ 33॥
அதா²ஷ: பShகரணmh ।
ஆரph³தா³தி³கmh ஸrhவmh நிசேலந ³ணிkh’தmh ।
மாதŋhேக³ந ’தmh லph³த⁴mh ெஸௗரமாநாchயேத ॥ 34॥
ஆேஷாऽதி⁴காண: ।
ேய த⁴rhமமாrhக³நிரதா th³விஜேத³வப⁴khதா ேய பvhயேபா⁴ஜநரதா விேதnhth³யச ।
ேயமாநவாth³vh’திஸthலஶீலமாshேதஷாத³mh கதி²தமாதா³ரதீ⁴பி:◌⁴॥ 35॥
ேய பாபph³தா⁴ேவாராச ேத³வph³ராமணநிnhத³கா: ।
ஸrhவாஶிநச ேய ேதஷாமகாலமரணmh nh’mh ॥ 36॥
த⁴rhேம விகlhப³th³தீ⁴நாmh :³ஶீலாநாmh ச விth³விஷாmh ।
ph³ராமநாmh ச ேத³வாநாmh பரth³ரvhயாபஹாmh ॥ 37॥
ப⁴யkhகராmh ஸrhேவஷாmh rhகா²mh பிஶுநshய ச ।
shவத⁴rhமாசாரநாநாmh பாபகrhேமாபவிநாmh ॥ 38॥
ஶாshthேரShவநியதாநாmh ச டா⁴நாமபmh’thயவ: ।
அnhேயஷாiµthதமா:shயாதி³தி ஶாshthரவிேதா³ வி:³ ॥ 39॥
அத² நாநாஜாதீயமா: ।
kh³’th◌⁴ேராகஶுகShthராTh³ஸrhபாmh ச ஸஹshரகmh ।
ேயநவாநரமlhகமண³காநாmh ஶதthரkh³ரmh ॥ 40॥
பசாஶ³thதரஶவmh ராஸாநாmh phரகீrhதிதmh ।
நராmh ஜராmh ச விmhேஶாthதரஶதmh வி:³ ॥ 41॥
th³thmhஶதா³ரசாநாmh பசவிmhஶth க²ேராShேயா: ।
vh’ஷமாஷேயாைவவ சrhவஶதிவthஸரா: ॥ 42॥
விmhஶthயாrhமராmh சா²கா³தீ³நாmh ச ேஷாட³ஶ ।
ஹmhஸshய பŋhசநவகmh th³வாத³ஶாph³தா:³ பிகா: ஶுகா: ॥ 43॥
தth³வthபாராவதாநாmh ச khடshயாShடவthஸரா: ।
³th³³தா³நாமணட³ஜாநாmh ஸphதஸŋhக³தா:²ஸமா:shmh’தா: ॥ 44॥
ஆShடத³ஶா ।

jAtakaparijAta.pdf 43



ஜாதகபாஜாத:

thமணட³ேலShவைத²கshnh பாபshதிShட²தி ³rhப³ல: ।
ந ெஸௗmhயkh³ரஹஸmhkhதshதத³ஶாnhேத mh’திmh வேத³th ॥ 45॥
ராஶிஸnhதி⁴shத²ேக²டாநாmh த³ஶா ேராக³phரதா³ ப⁴ேவth ।
thmhஶth³பா⁴க³மiνkhராnhதத³ஶாயாmh மரணmh nh’mh ॥ 46॥
ஷShடா²Shடமshேதா² th³’Shடrhthதி: பாபkh³ரஹ: பாபkh³’ேஹாபக³ேசth ।
shவாnhதrhத³ஶாயாmh மரணmh நராmh வத³nhதி th³ேத⁴ விதshய தா³ேய ॥ 47॥
பŋhசmhயாரத³ஶா mh’thmh த³th³யாthஷSh²³ேராrhத³ஶா ।
ஶேநசrhதீ² mh’th:shயாத³ஶா ராேஹாsh பச ॥ 48॥
நீசாராதிவிட⁴shய விபthphரthயாைநத⁴நா: ।
த³ஶா த³th³rhmh’திmh தshயmh பாபkhதா விேஶஷத: ॥ 49॥
தthதth³பா⁴வாrhத²காேமஶத³ஶாshவnhதrhத³ஶாஸு ச ।
தthதth³பா⁴வவிநாஶ:shயாth தth³khேததகாரைக: ॥ 50॥
அShடமshய thபா⁴கா³mhஶபதிshதி²தkh³’ஹmh ஶெநௗ ।
ததீ³ஶாநவபா⁴க³rh க³ேத வா மரணmh ப⁴ேவth ॥ 51॥
அத² chசி²th³ரkh³ரஹா: ।
ரnhth◌⁴ேரவேரா ரnhth◌⁴ரkhேதா ரnhth◌⁴ரShடா shவேரவர: ।
ரnhth◌⁴ராதி⁴பதைசவ ச:ஷShடயmhஶநாயக: ॥ 52॥
ரnhth◌⁴ேர வராதிஶthச ஸphத chசி²th³ரkh³ரஹா:shmh’தா: ।
ேதஷாmh மth◌⁴ேய ப³ யsh தshய தா³ேய mh’திmh வேத³th ॥ 53॥
தthதth³பா⁴வாth³வபயshthத²shய தth³பா⁴வாதீ⁴வரshய வா ।
வீrhேயாrhேபதshய ேக²டshய பாேக mh’thrhந ஸmhஶய: ॥ 54॥
அத² th³ேரkhகாணshவபmh ।
ரநாக³தா th³’கா³: மth◌⁴யாவஸாநphரத²மா ⁴ஜŋhகா:³ ।
அth³விதீேயா mh’க³ேலயrhவ: khரேமண பாேஶா நிக³ேடா³ விஹŋhக:³ ॥ 55॥
விலkh³நஜnhமth³ேரkhகாth³யsh th³வாவிmhஶாதி shவர: ।
ஸுதா⁴கேராபகா³mhஶrhாth ச:ஷShThயmhஶேகா ப⁴ேவth ॥ 56॥
அத² க⁴ேத³ஹmh’thஸmhjhஞா: ।
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லkh³நmh பசஹதmh ச மாnhதி³ஸதmh phராணsh²டmh phராணிநாmh
சnhth³rhshய sh²டமShடேகந ³ணிதmh ேத³ஹmh ஸமாnhதி³sh²டmh ।
ஸphதkh◌⁴நmh ³கshடmh ஸஹ தி³வாநேத²ந mh’thrhப⁴ேவth
தshமாjhவகேலவைரkhயவிேல ஜாதவிரmh வதி ॥ 57॥
அத² நிrhயாணஸமயா:

வmh’thதiνேயாக³ராஶிேக³ ேகா³சேரண ரவிேஜ த⁴நய: ।
தnhthேகாணkh³’ஹேக³ऽத²வா nh’mh தnhநவாmhஶகேத mh’திmh வேத³th ॥ 58॥
பா⁴வthேகாணேக³ மnhேத³ பா⁴வநாஶmh வேத³th³த: ◌⁴ ।
பா⁴வாதி⁴பதிேகாேண வா ³ெரௗ phராphேத mh’திrhப⁴ேவth ॥ 59॥
லkh³நாகrhகமாnhதி³sh²டேயாக³ராேஶரதீ⁴வேரா யth³ப⁴வேநாபக³sh ।
தth³ராஶிஸmhshேத² ஹூதவth³ேய தthேகாணேக³ வா mh’திேமதி ஜாத: ॥ 60॥
sh²ேட விலkh³நநாத²shய விேஶாth◌⁴ய யமகNhடகmh ।
தேத³ஆஶிவபா⁴க³shேத² ேவ mh’thrhந ஸmhஶய: ॥ 61॥
மாnhதி³sh²ேட பா⁴iνsh²தmh விேஶாth◌⁴ய ராயmhஶேகாேண ரவிேஜ mh’தி:shயாth ।
⁴மாதி³பŋhசkh³ரஹேயாக³ராஶிth³ேரkhகாணயாேதऽrhகஸுேத ச mh’th: ॥ 62॥
மாnhதி³sh²ேடாதி³தநவாmhஶக³ேதऽமேரjhேய தth³th³வாத³ஶாmhஶஸேத
தி³நநாத²ஸூெலௗ ।
th³ேரkhகணேகாணப⁴வேந தி³நேப ச mh’thrhலkh³ேநnh³மாnhேத³தேப⁴ऽஶ॥ஓத³ேய
shயாth ॥ 63॥
விலkh³நமாnhதி³sh²டேயாக³மாmhஶmh நிrhயாணமாmhஸmh phரவத³nhதி தjhjhஞா: ।
நிrhயாணசnhth³ேர ³ேகnh³ேயாேகா³ லkh³நmh விலkh³நாrhkhகிஸுேதnh³ேயாக³mh ॥
64॥
³கmh ரவிஸூiνmh ச ³ணிthவா நவஸŋhக³யயா ।
உப⁴ேயாைரkhயராஶkh³’ஹேக³ ரவிேஜ mh’தி: ॥ 65॥
ஷShடா²வஸாநரnhth◌⁴ேரஶsh²ைடkhயப⁴வநmh க³ேத ।
தthேகாேபேக³ வாऽபி மnhth³ mh’thப⁴யmh nh’mh ॥ 66॥
ேவ நnhத³ஹேத விŋhசி³ணிதmh மnhத³mh ச மாnhதி³sh²டmh
ஸmhேயாjhயmh நரkhகvh’th³தி⁴பி⁴நஜmh மnhதா³thமஜmh ேயாஜேயth ॥
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தேத³ேவஶேராதsh²டசயphராphதmh நவாmhஶmh க³ேத
ேவ ேகா³சரேக³ யதி³ nh’mh நிrhயாணகாேலா ப⁴ேவth ॥ 67॥
பா⁴iνsh²ேட நவஹேத ரவிஜmh ச மாnhதி³mh ஹthவா kh³ரைஹரததி³நராஶிக³ேணஷு
ேயாjhயmh ।
மாnhதி³ நச நவேகந ஹதmh ச vhjhயாth தth³ராஶிகாmhஶக³தஷணி mh’thகால:
॥ 68॥
ஸுேதஶஸmhkhதநப⁴வராmh த³ஶாph³த³ஸŋhக³யா தி³நநாயகாphதா: ।
தchேச²ேத மா mh’திmh நராmh வத³nhதி லkh³ேநஶதkh³ரைஹrhவா ॥ 69॥
சnhth³ரsh²ேட நவகஸŋh³ணிேத  மாnhதி³mh மnhத³mh ச நnhத³ஹதnh³நிேயாஜநீயmh
।
kh’thவா rhநநவஹதாrhகஸுதmh ஸேமதmh யthதnhநவாmhஶகஶஶீ மரணphரத:³shயாth
॥ 70॥
ஜேதாऽநி ேசத³rhகஶாநிsh²ெடௗkhயதாராதி³நிrhயாணத³ஶா phரகlhphயா ।
தாேரஶராth³³sh²டேயாக³தாராrhவா த³ஶாऽநிShடகரா ரஜnhயாmh ॥ 71॥
அத² நிrhயாணேஹ: ॥
உத³யாth³th³வாவிmhஶதிகmh th³ேரkhகாணmh காரணmh mh’thேயா: ।
தshயாதி⁴பshய நிrhயாணmh ஸூchேயth³விதி⁴வthதம: ॥ 72॥
jhேஞயா ஜnhமாநி யnhநவாmhஶகக³ேதா மாnhதி³shதேதா³யாshதேக
ராெஶௗ திShட²தி ேசth ஶுப⁴sh ப³லவாnh ெஸௗkh²ேயந நmh mh’தி: ।
⁴thேர ஸமேரண ஸூrhயதநேய ேசாராதி³பி⁴rhதா³நைவ:
ஸrhபாth³ையச ததா² nh’பப⁴யாthே³ேப ேதாஶஜாth ॥ 73॥
ரnhth◌⁴ரmh ேயந நிதmh ப³லவதா தth³தா⁴ேகாபnhmh’தி:
ஸூrhயாத³ph◌⁴ஜலாத⁴vhவரககுthth’Thkh’ைதசாமைய: ।
லkh³நாத³Shடமதா⁴மேப தiνக³ேத காலshய காலshய யேத³ஹைஜ:
சி²th³ராmhேஶ ச சரshதி²ேராப⁴யக³ேத ேத³ஶாnhதேர shேவ பாதி² ॥ 74॥
ஶூnhயாகா³ேர ரnhth◌⁴ராெஶௗ ப³Shைட²ராதி³thயாth³ையrhவீேத shேவசேரnhைத:³
।
ேநா ேசnh சி²th³ரshதா²நயாைதச ேநா ேசth தth³ரth³ேரkhகாணshவாநா
mh’thேமதி ॥ 75॥
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ரvhயாதி³ேக²டநிஜதா⁴ப⁴வாமேயந ஜாதshததீ³யக²லŋhகரபீட³யா வா ।
ரnhth◌⁴ேர ஶுப⁴kh³ரஹேத  விலாபேஹmh ெஸௗkh²ேயந mh’th⁴பயாதி
ஶுேபா⁴பயாேத ॥ 76॥
லாயாmh தி⁴ேர phராphேத vh’ஷப⁴shேத² தி³வாகேர ।
சnhth³ேர மnhத³kh³’ஹmh phராphேத விணமth◌⁴ேய மரணmh ப⁴ேவth ॥ 77॥
ப³நா ஶாநிநா th³’Shேட ேணnhெதௗ³ நித⁴நாேத ।
³தா³கபீட³யா வா mh’th: ஶshthரkh’ேதா ப⁴ேவth ॥ 78॥
லkh³நாchசி²th³ரthேகாணshைத²ரrhகாராrhகிநிஶாகைர: ।
mh’th:shயாchைச²லபாேதந வjhஞTh◌⁴யாதி³பி⁴ச வா ॥ 79॥
ெபௗ⁴மாெணௗயதி³பரshபரராஶிkhெதௗ ேகnhth³ரshதி²ெதௗ நித⁴நநாவகேக²சேரnhth³ராth
।
ஜாேதாऽக⁴ஸாநஸமேய திபாலேகாபாth ஶூலாதி³காத⁴வைரநித⁴நmh ஸேமதி ॥
80॥
சnhth³ேர தெநௗ தி³நகேர விப³ேலऽShடமshேத²
லkh³நாth³vhயேய ஸுர³ெரௗ ஸுக²ேக³ ச பாேப ।
ஜாதshய தshய ஶயநாchchதேஹmh’th:
ஶshthேரண வா நிஶி நிதா⁴த³kh’ேதந வா shயாth ॥ 81॥
லkh³ேநேஶ நித⁴நாmhஶshேத²ேட⁴ ஷShட²க³ேதऽத²வா ।
ுவாத⁴யா ச மரணmh ப³nh⁴ேந மதேல ॥ 82॥
ஆrhவிலkh³நாதி⁴பதீ ப³ேலந ெநௗ த⁴ராஸூiνrh’ேஶkhத: ।
th³ேத⁴ mh’திmh தshய வத³nhதி தjhjhஞா:ஶshthேரண ஜாதshய mh’திmh விேஶஷ: ॥
83॥
லkh³ேநவேர வாஹநநாத²khேத வாகீ³வேரபி ேத thவrhth ।
தா³ேரவேர வாஹநாவிthதராஶிநாதா²nhவிேத வா மரணmh thவrhth ॥ 84॥
⁴khthயmhஶேபா பா⁴iνஸுேதந khேதா :³shதா²நேகா³ வா விஷப⁴ேண ।
ஸஹாrhஹநா வா ஶிகி²நா ச தshய mh’thrhப⁴ேவth³ரjhஜுநிப³nhத⁴ேந ॥ 85॥
பிஶாசபீடா³ऽkh³நிஜேல விபthshயாth³ெபௗ⁴மமnhதா³nhயதேமந khத ।
ேண ஶஶாŋhேக நித⁴நshதி²ேத ச :³shேத² thவபshமாரப⁴யாnhmh’தி: shயாth ॥
86॥
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ரnhth◌⁴ரshயாநக³ேத ஸூrhேய ெபௗ⁴ேம வா ப³லவேத ।
விthேத பாபkh³ரைஹrhkhேத பிthதேராகா³nhth³mh’திmh வேத³th ॥ 87॥
ஜலராஶிக³ேத சnhth³ேர சாShடமshேத²ऽத²வா ³ெரௗ ।
பாபkh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட யேராகா³nhmh’திmh வேத³th ॥ 88॥
அShடமshதா²நேக³ ஶுkhேர பாபkh³ரஹநிேத ।
வாதேராகா³thயாth³வாऽபி phரேமஹாth³வா mh’திmh வேத³th ॥ 89॥
ஸூrhயshதா²நக³ேத ெஸௗmhேய பாபkh³ரஹநிேத ।
thேதா³ஷாnhமரணmh விnhth³யாjh jhவரேராேக³ண வா வேத³th ॥ 90॥
mh’thshதா²நக³ேத ராெஹௗ பாபkh³ரஹநிேத ।
பிடகாth³Shணேராகா³th³வா ஸrhபேதா³ஷாnhmh’திrhப⁴ேவth ॥ 91॥
பராப⁴வக³ேத ராெஹௗ பாபkh³ரஹநிேத ।
மஸூகாதி³ேராகா³th³வா பிthதph◌⁴ரmhஶாnhmh’திmh வேத³th ॥ 92॥
அத²ஹshதாதி³விchேச²த³ேயாகா:³ ।
த⁴rhேம ஶெநௗ சாத²³ெரௗ th’தீேய கரchசி²த:³shயாkh³நித⁴ேந vhயேய வா ।
கrhமshதி²தாேசth³யதி³ ராஹுnhமnhத³ெஸௗmhயா:கரchேச²th³ேதாऽthர ஜாத:॥ 93॥
ஶுkhேரண th³’Shேட யதி³ ரnhth◌⁴ரநாேத²ஸூrhேய ஶெநௗ வா பா²ணிநாத²khேத ।
khராதி³ஷShThயmhஶஸமnhவிேத வா விchேச²த³நmh தchசி²ரேஸா வத³nhதி ॥ 94॥
மnhேத³ விலkh³ேந மத³ேந ஸராெஹௗ கnhயாnhவிேத பா⁴rhக³வநnhத³ேந ச ।
ேண ஶஶாŋhேக மத³ராஶிkhேத விchசி²nhநஹshதச பேத³ந ஸாrhth³த⁴mh ॥ 95॥
⁴ஸூiνலkh³ேந யதி³ வா தத³mhேஶ ஸூrhயாnhவிேத kh’Shநிஶாகேர  ।
ப²ணீஶசnhth³ராthமஜஸmhேதऽrhகராெஶௗ யதா³ தrhத³ரphரேப⁴த³mh ॥ 96॥
மnhேதா³த³ேய ெஸௗmhயth³’ஶா விேந ஸrhபாrhகkhேத யதி³ kh’Shணசnhth³ேர ।
நாபி⁴phரேவேஶாத³ரேப⁴த³மாஹு: ஶshthேரண ஜாதshய phராஶராth³யா: ॥ 97॥
அத² ³rhமரணேயாகா:³ ।
ஷShடா²Shதமvhயேய சnhth³ேர லkh³நநாேத²ந வீேத ।
மnhத³மாnhth³ய³ஸmhthkhேத தshய ³rhமரணmh வேத³th ॥ 98॥
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ேமஷுரணshேத² யதி³ சிthரபா⁴ெநௗ ெபௗ⁴ேம சrhேத² ந ச ெஸௗmhkhேத ।
ெஸௗmhேய விலkh³ேநாபக³ேத  mh’th ேகா³ஶ ◌்’ŋhக³த:ஶூலநிபாதேதா வா ॥ 99॥
த³ஶமஸுக²ஸேமைத: பாபth³’Shைதச ஸyhmhைய-
த³யநித⁴நயாைத: ஶூலபாதாnhmh’தி:shயாth ।
ஶஶிநி தiνkh³’ஹshேத² ப³nh⁴ேக³ nhபா⁴iνthேர
கலஹஜநிதேதா³ைஷரmhப³ரshேத² ச ெபௗ⁴ேம ॥ 100॥
லkh³நmh க³ேத தி³நகேர தணீக³ேதnhெதௗ³ பாேபேத கலஹேதாயப⁴யாnhmh’தி:
shயாth ।
லkh³ேந தி³ேநஶஶஶிெநௗ th³விஶரேகऽnhேய பாேபதா யதி³ப³ஹுத³கஶ ◌்’ŋhக³த³Shடாth
॥ 101॥
நகிரணலkh³நாth பாபேக²ேடாபயாேத நவமதநயராெஶௗ பாபேக²ேடேத வா ।
⁴ஜக³நிக³ட³பாேஶ ரnhth◌⁴ரஜnhமthமாேக³ ஜநநஸமயலkh³நாnhmh’thth³ப³nhத⁴ேநந ॥
102॥
ேநாத³ேய ஶஶிரவீ யதி³ பாபkhேதா பாேபऽShடேம ச மரணmh ரப⁴ணீkh’தmh shயாth
॥
ெபௗ⁴ேம ஸுேக² தி³நகேர யதி³ வா மத³shேத² மnhேத³ऽShடேம ஶஶிநி
சாnhநவிேஶஷஜnhயmh ॥ 103॥
மnhேத³ த⁴ேந ஸுக²க³ேத ஶஶிநி மாேஜ மாநshதி²ேத vhரணkh’ேதந mh’திmh
ஸேமதி ।
ப³nh⁴shேத²ऽவநிஸுேத த⁴நேக³ ஶஶாŋhேக பா⁴ெநௗ நப⁴shத²லக³ேத 
க³ஜாவயாநாth ॥ 104॥
ரnhth◌⁴ேர ஶெநௗ வியதி நப³ேல ஶஶŋhேக பா⁴ெநௗ ஸுேக² நிph◌⁴’தகாShட²ஹேதந
mh’th: ।
பாபாnhதேர ஜநலkh³நபெதௗ ஸேகெதௗ லkh³நாShதேம க²லேத ஸாதி
மாth’ேகாபாth ॥ 105॥
ஸுகா²shphத³shைத²ரஶுைப⁴rhkh³ரேஹnhைத³shthேகாணைக³rhவாऽத²விலkh³நராெஶௗ
।
ரnhth◌⁴ேரவேர ⁴தநேயந ஸாrhth³த⁴ உth³ப³nhத⁴நாthதshய mh’திmh வத³nhதி ॥ 106॥
லkh³ேந ரெவௗ ஸுேத மnhேத³ ரnhth◌⁴ரshேத² th’³நாயேக ।
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த⁴rhம க³ேத த⁴ராஸூெநௗ vh’ாஶபி³ப⁴யாnhmh’தி: ॥ 107॥
பாேபShவாjhஞாப³nh⁴ராஶிshதி²ேதஷு ேண தாராnhக³யேக ஶthராெஶௗ ॥
லkh³நாchசி²th³ரshவாநராஶி க³ேத வா யாthராகாேல ஶthேதா³ஷாnhmh’தி:shயாத ॥
108॥
லkh³நாnhthயெகௗ³ பா⁴iνத⁴ராkhரமாெரௗ தி³ேநஶசnhth³ேரnh³ஸுதா மத³shதா:² ।
ஸுராலேதா²th³யாநவநphரேத³ேஶ phரவாஸ⁴ெமௗ ph◌⁴யேத  ஜாத: ॥ 109॥
லkh³நாShதேம பாபேதऽShடேமேஶ :ேபா²பயாேத யதி³ ேகnhth³ரேக³ வா ।
லkh³ேநவேர நப³ேலந khேத ³rhமாrhக³rhேதா³ஷாthphரவத³nhதி mh’thmh ॥ 110॥
ெபௗ⁴மாrhகஜேthரக³ேத ஶஶாŋhேக பாேபேத பாபக²கா³nhதரshேத² ।
கnhயாkh³’ேஹ வா ³ேகாபயாேத mh’திmh வேத³த³kh³நிஜஶshthரபாைத: ॥ 111॥
யாதி³ விஷக⁴காயாமShடேம பாபkhேத விmhஷஶிகி²ப⁴வஸshthைரrhஜாயேத தshய
mh’th: ।
ப³ஹுதி³விசரkhேத லkh³நேப ஸாShடேமேஶ ப³ஹுஜநmh’திகாேல mh’thேமதி
phரஜாத: ॥ 112॥
லkh³ேநஶshத²நவாmhஶshய ராஶிேகாேபாth³ப⁴வாமைய: ।
mh’thmh தshய வத³nhthேயேக ெஹௗகா iµநிŋhkh³ரவா: ॥ 113॥
ேஹாேரஶऽஶக³ேத  nh³ரkh³’ேஹ தாபshவராkh³nhth³ப⁴ைவ-
ே வாஸவிகாரஶூலஜநிைதrhkh³ேம ஶிரஶூலைஜ: ।
வாேதாnhமாத³மைவ:ரப⁴வேந mhேஹ விஷshேபா²டைக:
கnhயவாmh ஜட²ராmhநி³யஜநிைதrhஜாதshய mh’thmh வேத³th ॥ 114॥
ஜூேகேஶாகசShபத³jhவரப⁴ைஷ: கீேடऽshமஶshthராதி³பி⁴-
சாேப தீvhரமth³ப⁴ைஷrhmh’க³ஸுேக² jhவாkh◌⁴ராதி³ஶூலாமைய: ।
mhேப⁴ jhயாkh◌⁴ரவ⁴kh’ைதரநிபி⁴ேஷ ேதாயாதிஸாயிrhmh’திmh
ஸŋhkh◌⁴ரshதா²mhஶக³தா phரசாரத⁴ரணீ ஜாதshய mh’thphரதா³ ॥ 115॥
அத² பி³rhயாணதி³kh³jhஞநாநmh ।
நிஶி ப³லதராெஶௗ லkh³நயாேதऽநிகாேல
யதி³ தி³நப³லkhேத ஜnhமலkh³ேந ரஜnhயாmh ।
உத³யக³நவபா⁴ேக³shவாேயாேக³தாநாmh

50 sanskritdocuments.org



ஜாதகபாஜாத:

தி³ஶி mh’திiµபயாதி shதா²நவீrhயாதி⁴கshய ॥ 116॥
அத² ேமாஹகால: ஶஷபமச ।
ேஹாரேஶஷநவாmhஶமாநக⁴கா ேமாஹ:shவபா⁴mhேஶேத
பாைபshதth³th³வி³ணீkh’தshth³ணித: ெஸௗmhையரவshதா²thமக: ।
khராபவரெஸௗmhயரதiνைக³rhth³வாவிmhஶதிthrhயmhஶைக-
rhnhநஶmh யாதி ஶஶீரமkh³நிஜலஸmhபி⁴ரவiµkh²ைய: khரமாth ॥ 117॥
அத² மரநnhதரmh க³திjhஞநmh ।
ேத³வமrhthயபிth’நாரகாலயphராணிேநா ³நபா⁴ஸுெதௗ ।
rhnh³ph◌⁴’³ெஜௗ ப³தா⁴rhகெஜௗ mh’thகாலப⁴வலkh³நகா³ யதி³ ॥ 118॥
⁴வkhரmh shயாth mh³ராth³யmh சShகmh mhஹாகா³ராth³யmh ⁴வவkhரமாஹு:
।
சாபாதி³shத²mh தthஸுவவkhரஜnhயmh ேவா mh’thேthரேலாகmh ஸேமதி ॥
119॥
:பா²தீ⁴ேஶ பாபஷShthயmhஶயாேத பாைபrhth³’Shேட நாரகmh ேலாகேமதி ।
ராெஹௗ :ேப²மாnhதி³ரnhth◌⁴ேரஶkhேத ஶthshதா²நshவாth³’Shேட ததா²shயாth
॥ 120॥
உchசshேத² ஶுப⁴ேக²சேர vhயயக³ேத பாபkh³ரைஹ: ேஶாப⁴ைந:
ஸnhth³’Shேட ஶுப⁴வrhக³ேக ச விலmh shவrhகா³தி³ேபா⁴க³mh வேத³th ।
கrhமshதா²நபெதௗ ரnhத³ர³ெரௗ :ேபா²பயாேதऽத²வா
ெஸௗmhயvhேயாமநிவாஸth³’Shஸேத தshயாமரthவmh ப⁴ேவth ॥ 121॥
ph³’ஹshபெதௗ சாபநவாmhஶகshேத² ப³லாnhவிேத கrhகடலkh³நயாேத ।
thபி⁴வபி: ◌⁴ ஸஹ கNhடேகஷு நப⁴வைரrhph³ரமபத³mh phரயதி ॥ 122॥
த⁴iνவிலkh³ேந யாதி³ mh³ராmhஶேக லkh³ேந ³ெரௗ தா³நவேதऽshதேக³ ।
கnhயாக³ேத ஶீதகேர ப³லாnhவிேத பரmh பத³mh ேலாகiµைபதி ஶாவதmh ॥ 123॥
அth◌⁴யாேயாபஸmhஹார:

நிஸrhக³தா³யphரiµகா²ரph³த³sh²டkhயாmh’thத³ஶாphரேப⁴தா:³ ।
நிrhயாணகாலphரப⁴வாவ ஸrhேவ ஸkhகீrhதிதா பா⁴iνiµக²phரஸாதா³th ॥ 124॥
இதி நவphரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத
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ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: பŋhசம: ॥ 5॥

அத² ஜாதகப⁴ŋhகா³th◌⁴யாய: ॥ 6॥
தthராெதௗ³ ஜாதகப⁴ŋhக³பபா⁴ஷா ।
ேகசிth³ ேயாகா³ ராஜேயாக³shய ப⁴ŋhகா:³ ேகசிth³ேரகா நாம தா³th³rhயேயாகா:³ ।
ேகசிthphேரShயா: ேக ச ேகமth³மாkh²யாshேத சthவாேரா ஜாதப⁴ŋhகா³கரா: ॥ 1॥
ராஜப⁴ŋhகா:³ ।
ேமேஷ ஜூகநவாmhஶேக தி³நகேர பாேபேத நிrhத⁴ந:
கnhயாராஶிக³ேத யதா³ ph◌⁴’³ஸுேத khnhயாmhஶேக பி⁴ுக: ।
நீசrhே thவாதிநீசபா⁴க³ேத ஜாேதா தி³வாநாயேக
ராஜேரShட²லாkh³ரேஜாऽபி விக³தthரதா³ராஶந: ॥ 2॥
மnhதா³ராஸமnhவிேதऽமர³ெரௗ ஶுkhேரnh³thேரேத
ஜாத: ஶூth³ரகேலவேராऽபி நிகி²லாmh விth³யாiµைபதி யmh ।
தாராநாத²விகrhதெநௗ க³த³க³ெதௗ ெஸௗேரண ஸmhவீெதௗ
ஜாேதாऽெஸௗ ஸiµைபதி நீசவிேதாபாேயந ஸphதீவநmh ॥ 3॥
ேகnhth³ரshேத² வா விலkh³ேந தி³நகரதநேய ெஸௗmhயேக²ைதரth³’Shேட
⁴ஸூேநா: காலேஹாராஸமயஜமiνேஜா பி⁴ுேகா தா³ஸ⁴த: ।
ெஸௗmhயாth³’Shேடऽrhkhகிth³’Shேட ஶஶிநி ஸதி⁴ேர ேமஷேக³ பி⁴ுக:shயா-
த³rhkhகீnhth³வrhkhைக:ஸேகnhth³ைரrhஜட³தiνரத⁴நசாnhய⁴khதாஶந: ॥ 4॥
மnhேத³ ேகnhth³ரக³ேத விலkh³நkh³’ஹேக³ சnhth³ேரऽnhthயேப⁴ வாkhபெதௗ
ஜாேதா பி⁴ுக ஏவ ேஶாகஜலெதௗ⁴ ப⁴kh³ேநா விேத³ஶmh க³த: ।
த⁴rhமshதா²நபெதௗ  :ப²kh³’ஹேக³ பாபkh³ரேஹ ேகnhth³ரேக³
ஜாத: பாபரத: பரnhநத⁴ந⁴kh³ விth³யாவிேநா ப⁴ேவth ॥ 5॥
ேவ ரஹுேதऽத²வா ஶிகி²ேத பாேபேத நீசkh’nh
நீேச நீசஸேத ஸுர³ெரௗ விphராऽதி³Shகrhமkh’th ।
நிth³ சnhth³ரவிலkh³நெபௗ ஸஹ தி³வாநாேத²ந மnhேத³ெதௗ
phேரShய:shயாத³ஶுைப:◌⁴ ஶுப⁴kh³ரஹth³’ஶா ைநச மாநshதி²ைத: ॥ 6॥
பா⁴³ஏேஶऽnhthயக³ேத ஸஹாத³ரக³ைத: பாைபrhvhயேயேஶऽrhத²ேக³
³rhேபா⁴ பப³nhத⁴நாதி³ஸேதா ஜாேதாऽnhயஜாயாரத: ।
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ஜாதகபாஜாத:

ஸrhைவநீசஸபthநபா⁴கா³ைத: கrhேமதshதா²நைக³-
rhவிth³யா³th³தி⁴கலthரthரரத: ேகாபீ ஸதா³ைப⁴kh’th ॥ 7॥
லkh³நshவாநி :ப²ேக³  வியதி khேர ஸசnhth³ேர ேஜ
ஜாேதாऽெஸௗ பரேத³ஶக:³ஸுக²த⁴நthயாகீ³ த³th³ேரா ப⁴ேவth ।
ேஹாராஜnhமபதீ ந ேஶாப⁴nhதாவshதŋhக³தாவnhthயேக³
பா⁴kh³ேயேஶ யதி³ நShடதா³ரதநேயா ஜாத:லth◌⁴வmhஸக: ॥ 8॥
ெஸௗmhயாெஸௗmhயேதஷு ேகnhth³ரப⁴ேநShவிnhெதௗ³ தiνshவாநா
th³’Shேட மnhத³நவாmhஶேக ஸதி லth◌⁴வmh விதா³ராthமஜ: ।
காேமேபா³த⁴நஶுkhரேயா:ஸுதkh³’ேஹ ேவ ஸுக²shேத² ஶுேப⁴
பாேப ரnhth◌⁴ரக³ேத ச சnhth³ரப⁴வநாjhஜாதா:லkh◌⁴வmhந: ॥ 9॥
சராவஸாேந ஶஶிநி shதி²ராெதௗ³ th³விேத³ஹமth◌⁴ேய ப³லவrhேத ச ।
ேந விலkh³ேந யதி³ ேகசேரnhth³ைரrhவிநாஶேமதி திபாலேயாகா³th ॥ 10॥
லkh³நராஶிநவபா⁴வநாயகா பா⁴iνஶீதகரேத³வதா: ।
ஶthபா⁴க³ஸதா:shவநீசப⁴shவாபா⁴mhஶஸதா: பராiνக:³ ॥ 11॥
ஶஶிநி க³க³நாேத காமேக³ தா³நேவjhேய நவமப⁴வநயாேத பாபேக²ேட லkh◌⁴ந: ।
ph◌⁴’³ஜஶஶிஜசnhth³ரா: ேகnhth³ரகா³ ஜnhமலkh³ேந தம விதகrhமkh◌⁴வmhஸேகா
நீசlhய: ॥ 12॥
நீேச ph◌⁴ெகௗ³ mhnhத³நவாmhஶேக வா :³தா²நேக³ பா⁴iνஸுேதேத ச ।
காமshதி²ேத ஶீதகேர ஸபா⁴ெநௗ மாthரா ஸஹ phைரShய⁴ைபதி நிthயmh ॥ 13॥
நீேச ³ெரௗ வாஸrhநாயேக வா ேகnhth³ரshதி²ேத பாபேத ஶிஶுkh◌⁴ந: ।
ேகnhth³ேர ஸபாேப ஶுப⁴th³’Shேந ரnhth◌⁴ேர ³ெரௗ ேகா³mh’க³ஜாதிஹnhதா ॥
14॥
ஶஶாŋhகெஸௗmhெயௗ த³ஶேமாபயாெதௗ பாேபெதௗ பாபஸமnhவிெதௗ ச ।
நீசாmhஶெகௗ³ ெஸௗmhயth³’ஶா விெநௗ ஜாதsh நிthயmh க² பஹnhதா ॥
15॥
சnhth³ராthஸுேத லkh³நபெதௗ த⁴ேந வா ெஸௗmhேயதேரShவShடமராஶிேக³ஷு ।
மாநshதி²ேத ஶீதகேர தத³kh³நீ ஜாதsh வthயதிேஹயvh’ththயா ॥ 16॥
நீசாபா⁴mhெஶௗ ph◌⁴’³ேத³வjhெயௗ தத³mhஶேக வாஸரநாத²thேர ।
ஜாத:ஸு:³க:²ஸுததா³ரந: kh’chேச²ண ஸவதி பா⁴kh³யந: ॥ 17॥
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ஜாதகபாஜாத:

ஸrhேவ பாபா: ேகnhth³ரநீசாஸmhshதா:² ெஸௗmhயrhth³’Shடா :ப²ரnhth◌⁴ராயாத: ।
நிkh◌⁴நthேயேத ராஜேயாkh³mh kh³ரேஹnhth³ரா நீசாராதிkhரஷShTh²யmhஶகாச ॥ 18॥
ேகnhth³ரshதி²தா மnhத³நிஶாகராrhகா: ஶுைப⁴ரth³’Shடா யதி³ மth³யபாயீ ।
khராஷShTh²யmhஶகநீசபா⁴கா³ ³Shகrhமkhேதாऽnhயகலthரகா³ ॥ 19॥
நீேச ph◌⁴’ெகௗ³ த⁴rhமக³ேத ஸபாேப th³விஜphரஹrhதா யதி³ பாபth³’Shேட ।
vhயேய ஶுப⁴rhேऽrhகஸுதாmhஶகshேத² ph◌⁴’ெகௗ³ ச தா³வரநnhத³ந: shயாth ॥
20॥
அத² ேரகாேயாகா:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லவrhேத பப⁴வshதா²நாதி⁴ேபேநேத
ஸூrhேயாchச²nhநகேர ரnhத³ர³ெரௗ ேரகாkh²யேயாேகா³ ப⁴ேவth ।
ப³nh⁴shதா²நphஸmhதாmhஶகபெதௗ திkh³மாmhஶுphதth³ெதௗ
:ேப²ேஶந நிேத ஸதி யதா³ ேயாக³sh ேரகாட³ய: ॥ 21॥
ஷShத²shவாநிேத ஸுக²பெதௗ ரnhth◌⁴ேரஶkhேத ததா²
மாேநேஶ ஸுதேக³ விலkh³நரமேண நீசmh க³ேத ேரகபா⁴kh ।
ரnhth◌⁴ராvhயயராஶிகா³ யதி³ ஶுபா:◌⁴ ேகnhth³ரthேகாேபகா:³
பாபா லாப⁴kh³’ஹாதி⁴ேப ச விப³ேல ேரகாபி⁴ஶshேதா ப⁴ேவth ॥ 22॥
ேஹாரஶ: க²லஸmhத:த ³ சாshதmh க³ெதௗ தth³வேத³th³
ப³nh⁴shதா²நபதி: ஶுேப⁴தரதசாshதmh க³ேதா ேரகத:³ ।
பா⁴kh³யshதா²நபெதௗ விகrhதநகரchச²thேந விலkh³நாதி⁴ேப
நீசshேத² த⁴நேப ச நீசkh³’ஹேக³ ேரகாபி⁴தா⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 23॥
நீசshதா² யதி³ வா தி³ேநஶாகிரணchச²nhநாshthரேயா லkh³நேப
³Shடshதா²நக³ேதऽத²வா க³தph³ேல ேயாக³sh ேரகphரத:³ ।
ேஹாராவிthதநவாshபதா³யஸுக²தீ⁴காமாiνshதா:² க²லா-
shதshயாrhநவபா⁴க³ேரகப²லதா³ நீசாபாேபதா: ॥ 24॥
ஏகth³விகthகshவலth³யசரா நராmh கlhேபshேவவிkhரமக³தா: பரதshதைத²வ ।
ஆெதௗ³ மth◌⁴யவயkhரமஶshதத³nhthேய ேரகphரதா:³shவலkh³நஹநீசth³’Shடா:
॥ 25॥
ேரகாேயாக³ப²லmh ।
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ஜாதகபாஜாத:

நிrhவிth³ேயா வித⁴ேநா த³th³ரஸேதா ேரேகாth³ப⁴வ: காiµக:
khேராதீ⁴ :³கி²தமாநேஸா சிகர: ெஸௗபா⁴kh³யந: ப: ।
பி⁴ாஶீ மேநா விவாத³நிரேதா மாthஸrhயேராபாnhவிேதா
ேத³வph³ராமண³ஷக: phரதிதி³நmh தா³ராthமைஜrhநிதி³த: ॥ 26॥
³Shடாthமா நகீ²மrhக³நிரேதா அபா⁴கா³ேயாகா³nhவிேதா
ப³nh⁴நாமபகார³ஷணபrh:shவlhபா⁴ராபி⁴ுக: ।
mh’ேகாऽnhேதா⁴ ப³தி⁴ர: phரமthதவth³ய: காமாஹுேரா ேராஷவாNh
பŋh³rhேநthரவிகாரபா⁴வஸேதா ேரேகாth³ப⁴வ:shயாnhநர: ॥ 27॥
அத² த³th³ரேயாகா:³ ।
பா⁴kh³ேயவராத³திப³ேலா நித⁴ேநவேரா வா லkh³நாதி⁴பshthத³ஶநாத²³rhயதி³
shயாth ।
ேகnhth³ராth³வதி³நகரshய கராதphேதா லாபா⁴தி⁴ேபா யதி³ விநப³ேலா த³th³ர:
॥ 28॥
லாபா⁴vhயயரnhth◌⁴ரthரkh³’ஹகா³ வாரமnhேத³nh³ஜா
நீசshதா²நக³தா யதா³ ரவிகரchச²nhநாshததா³ பி⁴ுக: ।
பா⁴kh³யshதா²நக³ேதா தி³ேநஶதநய: ெஸௗmhேயதைரேதா
லkh³நshத:² ஶஶிநnhத³ேநா ரவிேதா நீசாmhஶேகா³ பி⁴ுக ॥ 29॥
வjhஞஶுkhரரவிநnhத³ந⁴thரா ரnhth◌⁴ரா:ப²ஸுரகrhமக³தா யதி³shயாth ।
லkh³ேநவராத³திப³ vhயயபா⁴வநாேதா² நீசshதி²ேதா ரவிகராபி⁴ேதா த³th³ர: ॥
30॥
ஶுkhராrhயth³விஜராஜ⁴தநயா நீசshதி²தா ஜnhமநி
vhேயாமாேய நவேம கலthரதநேய ஜாேதா த³th³ேரா ப⁴ேவth ।
லkh³ேந தா³நவேதऽமர³ெரௗ thேர த⁴ராநnhத³ேந
லாேப⁴ ராthகேர th’தீயப⁴வேந நீசmh க³ேத பி⁴ுக: ॥ 31॥
லkh³ேந சேர சரநவாmhஶக³ேதऽேதந th³’Shேட ச நீச³ யதி³ பி⁴ுக:
shயாth ।
ஜாேதா விநாऽமரேராதலkh³நராஶி ேவ vhயயக³ேத  ப⁴ேவth³த³th³ர:॥ 32॥
ஜாத:shதி²ேர லkh³நக³ேத  பாபா: ேகnhth³ரthேகாேபக³தாச ஸrhேவ ।
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ஜாதகபாஜாத:

ேகnhth³ராth³வ:shதா²நக³தாsh ெஸௗmhயா பி⁴ாஶந:shயாthபரேபாதச ॥
33॥
சேர விலkh³ேந நிஶி ெஸௗmhயேக²டshthேகாணேகnhth³ேராபக³தா நவீrhயா: ।
shவலkh³நஹா: ேகnhth³ரப³:shதி²தாேசth³ பி⁴ாஶநmh நிthயiµைபதி ஜாத: ॥
34॥
பாபா நீசshதா²நகா:³ பாபகrhமா, ெஸௗmhயா நீசshதா²நகா³³ட⁴பாப: ।
ேவ நீசshதா²நேக³ கrhமராெஶௗ, நீேச ெபௗ⁴ேம மnhத³நshேத² தைத²வ ॥ 35॥
நீசாmhஶக³shŋhக³kh³’ேஹாபயாதா ஜாதshய நீசmh ப²லமாஶு த³th³: ।
நீசŋhக³தாshŋhக³நவாmhஶகshதா:² ெஸௗmhயmh ப²லmh vhேயாமசரா: phரrh: ॥ 36॥
அத² த³th³ரேயாக³ப²லmh ।
நிrhபா⁴kh³ேயா விலஏnhth³ரேயா விஷம⁴rhதா³ராthமைஜrhநிnhத³ேதா
பி⁴ாஶீ விஷமshதி²ேதா விஷமவாkh ஶிேராத³ேர தthபர: ।
அnhயாயrhஜநதthபரshthவiνதி³நmh மாthஸrhயவாkh கNhடகீ
நிthயmh thயாthபரதா³ரஸkhத’த³ேயா நீேசாऽnhத⁴ேகா ஜட:³ ॥ 37॥
தா³th³ரேயாேக³ கலஹphய:shயாth Sh பேரஷாmh ரவth kh’தkh◌⁴ந: ।
வாசாலேகா ⁴ஸுரப⁴khதிந:தா³ரkhத:நshவீ ச ஜாத: ॥ 38॥
அத² phேரShயேயாகா:³ ।
மாேந ரெவௗ மnhமத²ேக³ நிஶீேஶ ேக³ேஹ ஶெநௗ ேஸாத³ரேக³ த⁴ராேஜ ।
லkh³ேந சேர ேத³வ³ெரௗ த⁴நshேத²ஜாேதா நிஶாயாmh பரகாrhயkh’thshயாth ॥ 39॥
த⁴rhேம ph◌⁴’ெகௗ³ காமக³ேத mh’கா³ŋhேக வாசshபெதௗ விthதவிலkh³நேப வா ।
ரnhth◌⁴ரshதி²ேத ⁴தநேய ச கீrhthயா லkh³ேந shதி²ேர phேரShயப⁴வா ப⁴வnhதி ॥ 40॥
phேரShயசேராத³யபெதௗ நிஶி ஸnhதி⁴யாேத ேகnhth³ரshதி²ேத யதி³ phக²லth³ச 
ஜாத:
மnhேத³nh³வph◌⁴’³ஜா தி³வி ேகnhth³ரேகாேண ஸnhதி⁴shதி²தா:shதி²ரவிலkh³நேத
ததா²shயாth ।
ஐராவதாmhேஶnhth³ர³ெரௗ ஸஸnhெதௗ⁴ ஶீதth³ெதௗ ேசாthதமவrhக³khேத ।
ேகnhth³ராth³ வ:shேத² நிஶி kh’Shணபே ஶுkhேர விலkh³ேந பரகrhமவீ ॥ 42॥

56 sanskritdocuments.org



ஜாதகபாஜாத:

phேரShேயா ப⁴ேவத³ஸுகா²shபத³ஸnhதி⁴யாதா ⁴thரேத³வ³வாஸரநாயகாேசth
।
பாபாmhஶேக ஶஶிநி ேஶாப⁴நராஶிkhேத ேவ விலkh³நபேதபரகாrhயkh’thshயாத ॥
43॥
mh’கா³நநshேத² ஹூதவnhth³ேய ஸபthநபா⁴வாShடம:ப²ராெஶௗ ।
ரஸாதலshேத²மெகௗ³ விலkh³நாjhஜாத: பரphேரShயiµைபதி நிthயmh ॥ 44॥
அத² phேரShயேயாக³ப²லmh ।
பாபாthமா கலஹphய: கா²நவா ⁴ேத³வதா³ஷேகா
விth³யாபா⁴kh³யவிந³Shடரேகா மாthஸrhயேகாபாnhவித: ।
th²யாவாத³விேநாத³வŋhசநரத: ஶிேநாத³ேர தthபர:
காNhயாshதி²ரமாநப⁴ŋhகி³சேரா ேயாேக³ பரphேரShயேக ॥ 45॥
அத²அŋhக³நேயாகா:³ ।
ேமேஷ vh’ேஷ சாபத⁴ேர விலkh³ேந விகாரத³nhேதா யதி³ பாபth³’Shேட ।
மnhேத³ மnhத³shேத²ऽேத ேஜ வா ப³லrhவிேநऽŋhக³விநவாnh shயாth ॥
46॥
லkh³நாth³த³ஶமக³சnhth³ர:ஸphதமshேதா² த⁴ராஸுத: ।
th³விதீயshதா²நேகா³ பா⁴iνரŋhக³ேநா ப⁴ேவnhநர: ॥ 47॥
thேகாணேக³jhேஞ விப³லshதேதாऽபைரrhiµகா²ŋhkh◌⁴ஹshைதrhth³வி³ணshததா³
ப⁴ேவth ।
அவாkh³க³வீnhதா³வஶுைப⁴rhப⁴ஸnhதி⁴ைக:³ஶுேப⁴ேத ேசth ேத கி³ரmh சிராth ॥
48॥
ெஸௗmhyhrhாேஶ ரவிஜதி⁴ெரௗ ேசth ஸத³nhேதாऽthர ஜாத:
ph³ஜ:shவrhே ஶஶிநி தiνேக³ மnhத³மாேஹயth³’Shேட ।
பŋh³rhேந யமஶஶிைஜrhவீேத லkh³நஸmhshேத²
ஸnhெதௗ⁴ பாேப ஶஶிநி ச ஜட:³shயாnhந ேசthெஸௗmhயth³’Sh: ॥ 49॥
ெஸௗரஶஶாŋhகதி³வாகரth³’Shேட வாமநேகா மகராnhthயவிலkh³ேந ।
தீ⁴நவேமாத³யைக³ச th³’கா³ண: பாபைதர⁴ஜாŋhkh◌⁴ஶிரா:shயாTh ॥ 50॥
லkh³நth³ேரkhகாணேகா³ ெபௗ⁴ம: ெஸௗரஸூrhேயnh³வீத: ।
rhயth³விஶிரஸnhதth³வth பŋhசேம பா³ஹுவrhதmh ॥ 51॥
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ஜாதகபாஜாத:

ரவிஶஶிேத mhேஹ லkh³ேந ஜாrhகிநிேத
நயநரத: ெஸௗmhயாெஸௗmhைய:ஸ³th³³த³ேலாசந: ।
vhயயkh³’ஹக³தசnhth³ேரா வாமmh நshthயபரmh ரவி-
rhந ஶுப⁴க³தி³தா ேயாகா³ யாphயா ப⁴வnhதி ஶுேப⁴கிதா: ॥ 52॥
ஶூர: shதph³ேதா⁴ மth◌⁴யth³’Shrhவிலkh³ேந ேமேஷ shேவாchேச ேராக³th³’kh
mhஹேக³ऽrhேக ।
ராthராவnhத⁴shெதௗேக³ நிrhth³த⁴நீ shயாth கrhகிNhயrhேக லkh³நேக³ ³th³³தா³:

॥ 53॥
vhயேய ரவீnh³க³பth ph’த²khshெதௗ² ேநthேர ஹேரதாமபஸvhயஸvhேய ।
ஷThசி²th³ரகா³சா ஹரnhதி ஸvhயmh ெபௗ த³ணமShடமshதா:² ॥ 54॥
விகrhதேநா லkh³நக³ேதாऽshதேகா³ வா தி³ேநஶthராபி⁴ேததேசth ।
தshேயணmh த³ணமாஶு ஹnhயாத³மாஸூiνதsh வாமmh ॥ 55॥
தி³ேநஶசnhth³ெரௗ யதி³ Shப²யாெதௗ ஸபthநரnhth◌⁴ரvhயயகா³shthவெஸௗmhயா: ।
ஹnhயாத³shேதா² நயநmh  வாமmh ரnhth◌⁴ரshதி²ேதா த³ணபா⁴க³ேநthரmh ॥ 56॥
ேஜ த⁴ேநேஶ நித⁴ேந ரவீnhth³ேவா: ஶthvhயயshதா²நக³ேத,அrhகேஜऽnhத:◌⁴ ।
ரnhth◌⁴ராவஸாநாேத ஶஶாŋhேக ஶெநௗ ஸெபௗ⁴ேம யதி³ நShடேநthர: ॥ 57॥
ஷShேத² சnhth³ேரऽShடேம ெபௗ⁴ேம லkh³நாத³nhthயக³ேதऽrhkhகேஜ ।
விthதshதா²நக³ேத ெபௗ⁴ேம ஶkhேராऽphயnhேதா⁴ ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 58॥
லkh³ேநவேரணஸேத யதி³சிthதநாேத²:³shேத²ऽநாஶநமதா²sh²தி³nh³khேத
।
ேநthேரவேர தiνக³ேத யதி³ ைநஶிேகாऽnhக: ◌⁴ shேவாchேச ஶுப⁴kh³ரஹேத ந ததா²
வத³nhதி ॥ 59॥
அத² ேராக³ேயாகா:³ ।
ராெஹௗ விலkh³ேந ஸேஜऽrhகthேர ஸாெஹௗ ph³’ஹth³வீஜவாஹுஏஆrhயா: ।
லkh³ேநவேர mh’thக³ேத ஸராெஹௗ ரnhth◌⁴ேர ஸமாnhெதௗ³ ச தைத²வ வாchயmh ॥
60॥
லkh³ேந ஸராெஹௗ ³ேக thேகாேண ரnhth◌⁴ேர ேஜ மnhத³ேத தைத²வ ।
லkh³ேநவராkhரnhததத³mhஶநாேத² ராவாரமாnhth³யாதி³ேத தைத²வ ॥ 61॥
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ஜாதகபாஜாத:

லkh³ேந ரெவௗ ⁴ஸுேதந th³’Shேட ³lhமயவாஸநிபீ³த:shயாth ।
ெபௗ⁴ேம விலkh³ேந ஶாநிஸூrhயth³’Shேட வஸூேராகா³பி⁴ஹேதா மiνShய: ॥ 62॥
பாேபேத ரவிஸுேத த⁴நராஶிkhேத பாபாnhவிேத ஶுநகபீ⁴திiµைபதி மrhthய: ।
தth³பா⁴வநாத²ஸேத தி³நநாத²thேர th³’Shேடऽத² வா ஶுநகபீ⁴திiµைபதி ஜாத:
॥ 63॥
வீrhயாnhவிேத ராஹுஸேமதராஶிநாதா²nhவிேத ராஹுேத விலkh³ேந ।
ஸrhபாth³ ப⁴யmh விkhரமராஶிநாேத² ³ேத⁴ந khேத க³லேராக³ேமதி ॥ 64॥
நீேச th’தீேயऽkh³’ேஹ வி⁴ேட⁴ பாேபேத தth³ரலேராக³வாnh shயாth ।
விஷphரேயாகா³th³விஷப⁴th³வா ேதஷாமபா⁴ேவऽrhத²விநாஶநாrhத:² ॥ 65॥
பாேப th’தீேய லkh³நேராக³மthர வத³nhதி சாnhth³ராதி³ேத விேஶஷாth ।
ெபௗ⁴மாnhவிேத phேரதஶஸூெநௗ th’தீயராெஶௗ யதி³ கrhணேராக³mh ॥ 66॥
பாேபேத ேஸாத³ரேப⁴ ஸபாேப கrhேth³ப⁴வmh ேராக³iµைபதி ஜாத: ।
khராவிஷShThயmhஶேத ததீ³ேஶ கrhணshய ேராக³mh கத²யnhதி தjhjhஞா: ॥ 67॥
ைபேதாlhப³ணmh யாதி ரெவௗ shேத² பாேபேத பாபமnhவிேத ச ।
பா⁴ெநௗ ஸரnhth◌⁴ேர விப³ேல த⁴ராேஜ பாேப த⁴நshேத²  தைத²வ வாchயmh ॥ 68॥
ேலShமாப⁴யmh ³த⁴ேதऽவநிேஜ shேத² khராmhஶேக யதி³ேதnh³ஸேத
ச ।
பாேபேதऽவநிஸுேத நித⁴ேநாபயாேத ேகெதௗ த⁴நாShடமக³ேத vhரணேராக³ேமதி
॥ 69॥
ஷShேட²வேர பாபேத விலkh³ேந ரnhth◌⁴ரshதி²ேத வா vhரணகஶர: ।
கrhமshதி²ேத தாth³த³ஶேக²சேரnhth³ேர vhரkhகித: shயாch²ப⁴th³’kh³விேந ॥
70॥
லkh³ேநஶ⁴thரஶஶாŋhலthரா:ஸஹ shதி²த: ெஸௗmhயதராnhyhபா⁴வா: ।
அபாநேராக³mh shvhத²வாऽபவிthரmh பயnhதி ஷShட²mh iµநேயா vhத³nhதி ॥ 71॥
லkh³ேநஶஷShடா²தி⁴பதீ தி³ேநஶkhெதௗ jhவரmh சnhth³ரஸமnhவிெதௗ ேசth ।
ஜலphரமாத³mh திஸூiνkhெதௗ th³ேத⁴ந வா shேபா²டகராஶிபி⁴rhவா ॥ 72॥
பிthதாthphரமாத³mh யதி³ ெஸௗmhயkhெதௗ நிrhvhயாதி⁴க:ஸூரஸமnhவிெதௗ ேசth ।
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ஜாதகபாஜாத:

ஶுkhேரண பா⁴rhயாவிபத³mh வத³nhதி மnhேத³ந நீசாநிலேராக³மாஹு: ॥ 73॥
ஸராஹுேக யதி³ஸrhபபீடா³mh ேசாராதி³பி⁴rhபீ⁴பி⁴rhதிiµைபதி ஜாத: ।
ேகnhth³ரthேகாேண யதி³ஸாேக வத³nhதி தjhjhஞா நிக³லmh ததா³நீmh ॥ 74॥
ஷShேட²வரசnhth³ரஸுேதந khத:ஸா³விலkh³ேந shவயமthர ஶிநmh ।
சி²நththயெஸௗ ெஸௗmhயth³த³ஶா விந:ஸ⁴thேரா யதி³ŋhக³ேராகீ³ ॥ 75॥
காேமவர: ஶுkhரேதா shத:² கலthரஷNhட⁴thவ⁴தீ³ரயnhதி ।
ஷShேட²ஶலkh³நாதி⁴பதீ ஸமnhெதௗ³ ேகnhth³ரthேகாேண யதி³ ப³nhத⁴நmh shயாth ॥
76॥
சேர விலkh³ேந நாத²th³’Shேடேஜ ச லாேப⁴ shதி²ரேக³ ச த⁴rhேம ।
th³வnhth³ேவऽshதராெஶௗ phரவேத³nhநராmh ேராக³mh mh kh’தமாபி⁴சாரmh ॥
77॥
ேவ ஸமnhேத³ த³ஶேமஅrhத⁴சnhth³rh ைவகlhயப⁴ŋhேக³திேஜ கலthேர ।
தி³ேநஶசnhth³ெரௗ ரவிராஶிkhெதௗ சnhth³ரrhெகௗ³ வா யதி³ ேஶாஷணmh shயாth
॥ 78॥
லkh³ேந ரெவௗ ⁴ஸுேத கலthேர ஸூnhமாத³பா⁴kh தthர நேரா  ஜாத: ।
உnhமாத³³தி⁴mh ஸiµைபதி லkh³ேந ஶெநௗ கலthேர ஸேஜ thேகாேண ॥ 79॥
லkh³நthேகாேண தி³நநாத²சnhth³ெரௗ ெஶௗrhேய ³ெரௗ ேகnhth³ரஸமnhவிேத வா ।
ேஸாnhமாத³³th³தி: ◌⁴ ஸ ப⁴ேவthததா³நீmh ஶராஸநாெதௗ³ யதி³ ஜnhமலkh³ேந ॥ 80॥
கnhth³ரshதி²ெதௗ ெஸௗmhயநிஶாkhெரௗ வா ெஸௗmhயாmhஶெநௗ ph◌⁴ரமஸmhத:
shயாth ।
ேகnhth³ரshதி²தா மnhத³நிஶாகராrhகா ஜேடா³ ப⁴ேவத³thர ம⁴பேபா⁴khதா ॥ 81॥
ரmhபா⁴நவாmhஶkhேத சnhth³ேர ஸமnhேத³ யதி³³யேராகீ³ ।
சnhth³ேர ஸுேக²தth³ப⁴வநாmhஶkhேத பாபாnhவிேத shயாth³யதி³Nhட²ேராகீ³॥ 82॥
சnhth³ேர ஸபாேப ப²ணிநாத²khேத :ேப²ஸுேத ரnhth◌⁴ரக³ேதऽத²வாऽபி ।
ஜnhமாத³ப⁴kh தthர ஸேராஷkhேதா ஜாதsh நிthயmh கலஹphய:shயாth ॥ 83॥
சnhth³ேரvhயேய வா யதி³ வாஸுேரேஶ மnhேத³ thேகாேண மத³ரnhth◌⁴ரேக³ऽrhேக ।
த³nhதாேராகீ³ ச ப⁴ேவthததா³நீ நீசாபாபாmhஶக³தாshதைத²வ ॥ 84॥
ஸுதாmh³ெகௗ³ பாபக²ெகௗ³ விேஶஷாchேசத³Shட:பா²க³ேதऽnhத⁴தா shயாth ।
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ஜாதகபாஜாத:

ஶுப⁴kh³ரஹாமவேலாகேந சாnhேதா⁴ ப⁴வthேயவ ஶுைப⁴rhந ேதா³ஷ: ॥ 85॥
thவா லkh³நபதி விலkh³நஸேதShவnhthேயஷு Shட²mh வேத³th
நீலmh பா⁴iνஸுேத  சNhட³கிரேண ரkhதmh தmh ⁴ேஜ ।
மnhேத³ந திேஜந வா யதி³ ேத கrhkhயnhthயநkhராmhஶேக
ேகnhth³ேர ேஶாப⁴நேயாக³th³’Shரேத Shடmh வேத³th³ ேத³நாmh ॥ 86॥
பாபாnhவிேத ஶஶிநி ரnhth◌⁴ரபலkh³நராெஶௗ ஸrhேபேத நித⁴நேப யதி³³யேராகீ³ ।
ரnhth◌⁴ேர சshthதயபாபேத தைத²வ ெஸௗmhயkh³ரேஹணஸேத யதி³ ேராக³ந:
॥ 87॥
ஜலசரkh³’ஹேராேக³nhெதௗ³தthபெதௗஷShTh²யாேத ஜலkh³’ஹக³தேக²ைடேத
thரkh’chச²mh ।
பப⁴வயாேத ஶீதெகௗ³ ெபௗ⁴மth³’Shேட ரவிஸுததலkh³ேந ேஶாணிதmh
ேராக³ேமதி ॥ 88॥
ேண மnhத³kh³’ேஹாத³ேய மகேர பாபkh³ரைஹரnhவிேத
ரnhth◌⁴ராராதிக³ேதऽத²வா பவநkh’th³³lhமாதி³ேராக³mh வேத³th ।
சnhth³ேர பாபவியchசராnhதரŋhக³ேத மnhேத³ மத³shதா²நேக³
ஜாேதா விth³ரதி⁴ஜnhமேஶாஷஜநிைத:ஸnhதphதேத³ேஹா ப⁴ேவth ॥ 89॥
அrhண³lhமாமயஶூலேமதி ேஜ விலkh³ேந விப³ேலऽநாேத² ।
லkh³ேந ஸபாேப ப²ணிநாயேக வா மnhேத³ऽShடேம க³தி³த:shயாth ॥ 90॥
வch²லேராக³iµபயாதி ஸுேக² ப²ணீேஶ பாேபேத க³தப³ேல யதி³ லkh³நநாேத²
।
ஶூலாப⁴யmh தiνபெதௗ நீசராெஶௗ ெபௗ⁴ேம ஸுேக² ரவிஸுேத யதி³
பாபth³’Shேட ॥ 91॥
ஜாேதா ⁴khதிவிேராத⁴ேரக³நிஹேதா ரnhth◌⁴ேரவேர ³rhப³ேல
லkh³ேந பாபநிேத பப⁴வshதாேந ஸமnhேத³ேத ।
வாnhதிph◌⁴ராnhதிஜபாNh³ேமதி ஸேஜ சnhth³ேர shதா²nhேக³
ஜாத: ஶூலவிஸrhபேமதி தி³நkh’chசnhth³ராரkhேத யதா³ ॥ 92॥
ஆேரேத யதி³விலkh³நkh³’ேஹऽநாேத²பா⁴ேநऽத²வாऽshததiνேக³kh’தமாபி⁴சாரmh
।
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லkh³நாதி⁴ேபந ஸேதऽவநிேஜ விலkh³ேந ேகnhth³ேரऽத²வா பெதௗ தiνேக³ ததா²
shயாth ॥ 93॥
ஜாேதா நிrhஜரத³rhஶேநந ஜநிதmh ேராக³mh ஸுக²shதா²நேக³
மாேந லkh³நக³ேதऽத²வாऽமர³ெரௗ ேகnhth³ேர ஸமnhதா³thமேஜ ।
மnhேத³ऽshேத சரலkh³நேக³ யதி³ ஶுேப⁴ பாேபேத ஶீதெகௗ³
⁴தphேரதபிஶாசத³rhஶநவஶாth³ ேராக³mh ஸேமதி th◌⁴வmh ॥ 94॥
சnhth³ேர பாபநிேத க³ேத பாபாnhவிேத வாதஜmh
ஜாத: ேஶாணிதபிthதேமதி வஸுதா⁴thேர ததா²ऽshேத ஸதி ।
ெஸௗmhேய வாதகபா²ப⁴யmh ph◌⁴’³ஸுேத லாதிஸாரmh ததா²
மnhேத³³lhமiµைபதி ராஹுஶிகி²ேநா:ைபஶாசேராக³mh வேத³th ॥ 95॥
காஸவாஸயஜநிஜmh பா⁴iνெபௗ⁴மாth³’Shேட
ஷShேட² ெஸௗேர ³கஸேத ெஸௗmhயth³’kh³ேயாக³ேந ।
:ேப² பாேப ஶஶிநி ேக³ மாiνேஜ ரnhth◌⁴ரயாேத
பாபாmhஶshேத² தiνkh³’ஹபெதௗ நஸmh ேராக³ேமதி ॥ 96॥
மnhேத³ரப⁴வேநாபக³ேத mh’க³shேத² சnhth³ேர ஜேலாத³ரஜmh ஸiµைபதி ஜாத: ।
ஸாேர ஶெநௗ க³ேத ரவிராஹுth³’Shேட லkh³நாதி⁴ேப ச விப³ேல ஸதி
தீ³rhக⁴ேராகீ³ ॥ 97॥
ஹshவ: ேஜ நிஜkh³’ேஹ ஸுக²விkhரமshேத² சnhth³ராthமேஜ ரவிஸுேத யதி³
லkh³நேக³shயாth ।
shவrhே ேஜ ஸுக²ஸேஹாத³ரேக³nh³ஸூெநௗ ேஹாரதி⁴ேப ஶநிேத  ததா²
வத³nhதி ॥ 98॥
அத² ேஹாராயாmh

லkh³நாth³vhயயாக³தேயா: ஶஶிதிkh³மரmhேயா: பthnhயா ஸைஹகநயநshய வத³nhதி
ஜnhம ।
th³நshத²ேயாrhநவமபŋhசமஸmhshத²ேயாrhவா ஶுkhராrhகேயாrhவிகலதா³ர⁴ஶnhதி
ஜாதmh ॥ 99॥
நவமாயth’தீயதீ⁴தா ந ச ெஸௗmhையரஶுபா⁴ நிதா: ।
நித²மாchச²வேபகா⁴ததா³ ரத³ைவkh’thயகராச ஸphதேம ॥ 100॥
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ஜாதகபாஜாத:

வrhேகா³thதமாதி³ஶுப⁴வrhக³ேதऽமேரjhேய லkh³ேந ரஸாதலக³ேத யதி³ வா
ப³லாth◌⁴ேய ।
விthதாயvh’th³தி⁴kh³’ஹேக³ஷு வியchசேரஷு லkh³நாதி⁴ேப ப³லேத ஸுக²ேமதி
ஜாத: ॥ 101॥
ேய ஜாதப⁴ŋhகா³ nh’பேயாக³ப⁴ŋhகா:³ phேரShயா த³th³ராŋhக³விநேரகா: ।
ேய ேராக³ேப⁴தா:³ பகீrhதிதாshேத ஸூrhயாதி³ஸrhவth³சரphரஸாதா³th ॥ 102॥
இதி ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத ஜாதகப⁴ŋhகா³shேத²ஷShடா²th◌⁴யாய:॥
6॥

அத² ராஜேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 7॥
கnhயநnh’kh³மேகா³ஹத⁴iν:mhப⁴shதி²ைத: ேக²சைர:
ேஸநாமthதமதŋhக³சாவிேலா ராஜா யஶshவீ ப⁴ேவth ।
ெதௗchசா²க³vh’தா⁴வஸாநkh³’ஹைக³rhஜாேதாऽகி²லமாபதி-
rhகி³சாபாnhthயமேகnhth³ரைக:³ ph’²யஶா: ph’th²வீசேரா ஜாயேத ॥ 1॥
கnhயாேமஷலாmh’ேக³nhth³ரக⁴டைக³rhஜேதா மபாலேகா
³சிkhயphரதிபா⁴ரஸாதலக³ைதrhப³ஹுrhrhத²ேத³ஶாதி⁴ப: ।
ேக²டா விkhரமப³nh⁴thரkh³’ஹகா³ th³ெவௗ விthதத⁴rhமshதி²ெதௗ
ேஶெஷௗ லkh³நகலthரராஶிஸெதௗ ராஜா ப⁴ேவth³th³வாrhக: ॥ 2॥
தாேரஶேஹாராஸதா க³ேபா⁴கா³ ஜாேதா யஶshவீ மiνஜாதி⁴ப:shயாth ।
ெஸௗmhயாshதேபாலாப⁴kh³’ேஹாபயாதா: பாபா vhேயாமக³தா நேரஶ: ॥ 3॥
லkh³நாshபதா³நŋhக³kh³’ேஹாபயாதா ப³லாnhவித: ேஶாப⁴நேக²சேரnhth³ரா: ।
ஜாrhகthெரௗ நவமாயஸmhshெதௗ² nh’ேபா ப⁴ேவthஸrhவ³பி⁴ராmhஅ: ॥ 4॥
வrhேகா³thதமாmhேஶாபக³ேத விலkh³ேந சnhth³ேரऽத²வா சnhth³ரவிiµkhதேக²ைட: ।
ஸுகா²shபதா³நŋhக³kh³’ேஹாபயாைதrhவிேலாகிைதrhபா⁴நவநாயக:shயாth ॥ 5॥
அவிnhயாiµத³யshதி²ேத ph◌⁴’³ஸுேத ஸrhவkh³ரைஹேத
ஜாேதா ராஜலாkh³நேஜா லkh◌⁴வmh ப³ஹுshthரத: ।
thவா நீசநவாmhஶமmhப³ரசைரshthrhயாth³ைய:shவமாகா³nhவிைத-
ேரேகா லkh³நக³ேதா யதி³திபதி: பŋhசாதி³ைகrhவிthதவாnh ॥ 6॥
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ஜாதகபாஜாத:

ஶுkhேரऽநீசமபஹாய mhப³ஸmhshேத² லkh³ேநவேர ப³லேத ph’தி²வீபதி:
shயாth ।
சnhth³ேரऽதிthரநிஜபா⁴க³க³ேத நிஶாயாmh ஶுkhேரேத nh’பதிரnhயவிேலாகேந॥
7॥
ேந நநவாmhஶேக ph◌⁴’உ³ஸுேத லkh³நshதி²ேத ⁴பதி:
shேவாchேச லkh³நkh³’ஹாதி⁴ேப ப³லேத ராஜா ஶஶாŋhேகேத ।
லkh³நshவாநி ŋhக³மnhதி³ரக³ேத நீசாபா⁴க³mhவிநா விநா
ேகnhth³ரshதா²நக³ேத நேபா⁴க³விேத ஜாேதா மபாலக: ॥ 8॥
பா⁴kh³யshேத² நிஜŋhக³thரப⁴வேந ஸmhrhணகா³thேர விெதௗ⁴
லkh³நாதா³shபத³விthதராஶிக³தேயா: ஶnhயாரேயாrh⁴பதி: ।
சnhth³ேர rhணகலாnhவிேத ப³லேத லkh³நmh விநா ேகnhth³ரேக³
th³’Shேட தா³நவமnhth ச ³ ராஜா மதா³நkh’th ॥ 9॥
ஏகshnhபரேமாchசேக³ऽதிஸு’தா³ th³’Shேட யதி³மாபதி-
shதthlhேயா ph◌⁴’³நnhத³ேந ப³லேத லாேப⁴ऽத²வா :ப²ேக³ ।
th³விthvhேயாமசேரஷு ŋhக³kh³’ஹேக³Shவிnhெதௗ³ேர shதி²ேத
லkh³ேந rhணப³லாnhவிேத நரபதி:ஸrhவthர jhேயா ப⁴ேவth ॥ 20॥
ஸrhேவ ேசாபசயshதி²தா: ஶுப⁴shவகா:³ பாபா விலkh³நshதி²தா
மாநshதா² யதி³ வா தாநிசய: khேரா மபாலக: ।
பா⁴ெநௗ ஸphதமேக³ நிஶாகரேத ŋhகா³தி³வrhக³shதி²ேத
ெஸௗmhயாெஸௗmhயநிேதऽதிசபேலா ராஜாऽத²வா தthஸம: ॥ 21॥
நீசŋhக³ேதா ஜnhமநி ேயா kh³ரஹ:shயாthதth³ராஶிநாேதா²ऽபி த³chசநாத:² ।
ஸ சnhth³ரலkh³நாth³யதி³ ேகnhth³ரவrhதீ ராஜா ப⁴ேவth³த⁴rhகசkhரவrhதீ ॥ 23॥
நீசshதி²தkh³ரஹநவாmhஶபெதௗ thேகாேண ேகnhth³ேரऽத²வா சரkh³’ேஹ யதி³
ஜnhமலkh³ேந ।
தth³பா⁴வேப சரkh³’ஹாmhஶஸமnhவிேத வா ஜாேதா மபதிரதிphரப³ேலாऽத²வா
shயாth ॥ 24॥
மாநshத²நபெதௗ பராப⁴வக³ேத பாராவதாmhேஶऽத²வா
shேவாchசshவrhஸு’nhநவாmhஶகக³ேத ராஜாதி⁴ராேஜா ப⁴ேவth ।
லkh³ேந நீசkh³’ேஹ ரnhth³த³ர³ெரௗ ரnhth◌⁴ேர ஸபாபkh³ரேஹ
தth³ராயmhஶஸமnhவிேத யதி³ ததா³ ராஜாதி⁴ராேஜா ப⁴ேவth ॥ 25॥
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வshய vhயயேக³ ஶெநௗ ஸஹஜேப லாேப⁴ऽத²வா பா⁴shகேர
:ேப²லkh³நபெதௗ  நிrhஜர³ராrhவீஶராேஜா ப⁴ேவth ।
பா⁴kh³ேயஶshத²nhவாmhஶேப தநயேக³ ப³nh⁴shதி²ேத வா nh’ேபா
th³’Shேட வா ஶஶிேஜ ஸுேரnhth³ர³ khேத ஸ ராஜphய: ॥ 26॥
பா⁴kh³ேஶேயந நிேத யயிஸுேத ேகnhth³ரshதி²ேத ph◌⁴’³ஜாmh
lhஶthவmh ஸiµைபதி ஜாதமiνேஜா லkh³நshதி²ேத வாkhபெதௗ ।
ேகnhth³ேர வா ஶதி³ ேகாணேக³ ரவிஸுேத லthேகாேchசேக³
லாேப⁴ேயந நிேத ப³லஶுேத ⁴பாலlhேஶா ப⁴ேவth ॥ 27॥
லkh³ேந ஶீதகேர ³ெரௗ ஸுக²க³ேத கrhமshதி²ேத பா⁴rhக³ேவ
ŋhக³shவrhக³ேத தி³வாகரஸுேத ராஜாऽத²வா தthஸம: ।
அnhthேயாபா nhthவவிலkh³நவிthதஸஹஜvhயாபாரேக³ேஹஷு வா
ெஸௗmhயvhேயாமசேர ⁴பதிஸேமா ராஜாதி⁴ராஜphய: ॥ 28॥
மnhேத³ ேசாthதமவrhக³ேக ப³லேத நீசா<ஶவrhjhேய ³ெரௗ
பா⁴ெநௗ ேஶாப⁴நth³’Shதிபா⁴க³ஸேத ராஜphயshதthஸம: ।
ராெஹௗ கrhமணி லாப⁴ேக³ ரவிஸுேத பா⁴kh³யாதி⁴ேபேநேத
லkh³ேநேஶ யதி³ நீசேக²டரேத ph’th²வீஶlhேயா ப⁴ேவth ॥ 29॥
நீசmh க³தா th³விthசrhkh³ரேஹnhth³ரா:ஷShTh²யmhஶேக ேஶாப⁴நபா⁴க³khதா: ।
shவŋhக³ராயாmhஶஸமnhவிதா வா த⁴ராபதிrhத⁴rhகசkhரவrhதீ ॥ 20॥
லkh³நாthகrhமஶுபா⁴ெபௗ ஶுப⁴kh³’ஹாth³வயாபாரத⁴rhேமவெரௗ
மாநாதா³shபத³பா⁴kh³யெபௗ ச ஸthதாவnhேயாnhயராஶிshதி²ெதௗ ।
அnhேயாnhயணேகnhth³ரெகௗ³ த⁴நபேத:ஸmhப³nhதி⁴ெநௗ ேசth³த⁴நீ
ஜாேதா யாநபகாயபிதெதௗ ப³ஹுrhத²யநாதி⁴ப: ॥ 21॥
ஷதஸு kh³ரேஹஷுchசkh³’ஹshதி²ேதஷு ராஜாதி⁴ராேஜாऽகி²ல⁴பதி:shயாth ।
உchசmh க³ைத: பŋhசபி⁴nhth³ரவnhth³ேய லkh³நshதி²ேத ஸrhவஜநாவநீஶ: ॥ 22॥
mhேபா⁴த³யshேத² ரவிேஜ சrhபி:◌⁴ shேவாchசŋhக³ைத:ஸrhவமபதி:shயாth ।
ேமேஷாத³யshேத² யதி³ சnhth³ரthேர shேவாchசmh க³ேத ேத³வ³ெரௗ nh’பால: ॥
23॥
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சnhth³ேர vh’ேஷாத³யக³ேத யதி³ ஷTh³பி⁴ரnhையrhth³’Shேடऽதிபா³lhயவய
திநாயக:shயாth ।
ŋhக³shதி²ைதகshவசேர நிஜthரயாைதரnhைய:ஸேமதி நரபாலஸமாநேபா⁴kh³யmh॥
24॥
வrhேகா³thதேம வா யதி³ Shகராmhேஶ ஸாேரnh³ேத³ேவnhth³ர³ெரௗ nh’பால: ।
கrhமshதி²ேத ேஶாப⁴நth³’Shதிkhேத ஸmhrhணகா³thேர ஶஶிநி தீஶ: ॥ 25॥
³ததசnhth³ேர சாபேக³ சnhth³ரஸூெநௗ யதி³ தiνkh³’ஹயாேத ⁴ேஜ
கnhயகாயாmh ।
mh’க³ஸுக²ப⁴வநshேத²பா⁴iνthேர nh’ப:shயாத³திஶயப³லkhத:ஸrhவ⁴பாலjhய:
॥ 26॥
கnhயாவஸாநக³சாபmh’கா³நநshைத:²ெஸௗmhேயnh³ெபௗ⁴ம³பா⁴iνஸுைதrhnh’பால:
।
ேநாத³ேய ஶஶிநி rhணதெநௗ ப³லாTh◌⁴ேய shேவாchேச ேஜ ரவிஸுேத க⁴டேக³
நேரஶ: ॥ 27॥
mh’ேகா³த³யshேத² யதி³ ⁴மாேர ரேக³ சnhth³ரமதீஶ: ।
த⁴ராஜஷாமரவnhth³யமாநா mh’கா³ஜmhேபா⁴பக³தா நேரஶ: ॥ 28॥
லkh³நாதி⁴ேபதரேத யதி³ rhணசnhth³ேர ஶுkhரjhஞேத³வ³th³’Shேத  ராஜா
।
வrhேகா³thதமாmhஶஸதா ³ஶுkhரெபௗ⁴மா: பாபா ந ேகnhth³ரப⁴வேநாபக³தா
நேரஶ: ॥ 29॥
ஶீrhேஷாத³ேயஷு நிகி²லth³சேரஷு சnhth³ேர ெஸௗmhயkh³ரேஹணேத கடேக
மப: ।
லkh³நாதி⁴ேப நவமேக³த³ஶமshதி²ேத வா லkh³ேந ஸுதா⁴கரேத ph’தி²வீபதி:shயாth
॥ 30॥
சாபாrhத⁴mh க³தவாnh ஸஹnhநகிரணshதthைரவ தாராதி⁴ேபா
லkh³ேந பா⁴iνஸுேதऽதிவீrhயஸேத shேவாchேச ச ⁴நnhத³ந: ।
யth³ேயவmh ப⁴வதி ேதரதி⁴பதி:ஸnhthயjhய ெஶௗrhயmh ப⁴யாth³
³ராேத³வ நமnhதி தshய பேவா த³kh³தா: ◌⁴ phரதாபாkh³நிநா ॥ 31॥
உபசயkh³’ஹஸmhshேதா² ஜnhமேபா shயshய சnhth³ராth
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ஶுப⁴kh³’ஹநவாmhேஶ ேகnhth³ரயாதாச ெஸௗmhயா: ।
ஸகலப³லவிkhதா ேய ச பாபாபி⁴தா⁴நா:
ஸ ப⁴வதி நரநாத:² ஶkhரlhேயா ப³ேலந ॥ 32॥
உchசாலா ஸவிதா thேகாேண shவrhே ஶஶீ ஜnhமநி யshய ஜnhேதா: ।
ஸ ஶாshதி ph’th²வீ ப³ஹுரthநrh ph³’ஹshபதி: கrhகடேகாபக³ேசth ॥ 33॥
shவshய thேகாேண ரவிchசேகா³ऽபி வா shவshவாmhஶshதா² ரவிஶுkhரேஸாமஜா:
।
th’தீயஷShட²மகா³ நிஶாகராth rhவnhதி ேகா³பாலவதீவரmh ॥ 34॥
ரவிஶாஶி³த⁴ஶுkhைரrhvhேயாmhநி thராmhஶகshைத²rhந ச ப⁴வநshைத²rhநாphயth³’ையrhந
நீைச: ।
ஸ ப⁴வதி நரthேரா ⁴பதிrhயth phரயேண க³ஜமத³ஜலேஸைக:chயேத யshய ேரiΝ:

॥ 35॥
மாஸுத:shேவாchசiµபாேதா ப³ ரவீnh³வாசshபதிபி⁴rhநித: ।
ப⁴ேவnhநேரnhth³ேரா யதி³thதshததா³ஸமshதph’th²வீபரணம: ॥ 36॥
ph◌⁴ேதா⁴த³ேய ஸphதமேக³ ph³’ஹshபெதௗ சnhth³ேர ேர ஸுக²ராஶிேக³ऽமேல ।
வியth³ரேத பா⁴rhக³வநnhத³ேந kh³ரேஹ phரஶாshதி ph’Th²வீமக³ேதா³ நிரால: ॥ 37॥
phரதா⁴நப³லஸmhkhத:ஸmhrhண: ஶஶலாŋhச²ந: ।
ஏேகாऽபி ேத ஜாதmh நராதி⁴பமnhத³மmh ॥ 38॥
ேத³வமnhth mhப³shேதா² பா⁴rhக³ேவண ஸமnhவித: ।
கேராதி ப³ஹுதா⁴நாத²mh நிrhதாராதிமNhட³லmh ॥ 39॥
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரராஶிshேத² கrhேமேஶ vh’தி⁴ராஶிேக³ ।
பா⁴kh³ேயேஶ லாப⁴ேக³ ஜாதசிரவீ மபதி: ॥ 40॥
ரவிphதகர: ெஸௗmhய:shவshேதா²லthேகாணக:³ ।
ஸrhவவிth³யாதி⁴ேகா ராஜா ேநதேரஷாmh shவசாmh ॥ 41॥
அrhகjhெஞௗ ஸுக²ராஶிெதௗ² மnhேத³nh³ த³ஶமshதி²ெதௗ ।
ேஜாத³ேய ச ஸŋhஜாேதா யதி³ராஜா ந ஸmhஶய: ॥ 42॥
தி³வாகேராத³ேய mhேஹ ஶுkhராmhஶkhவிவrhேத ।
கnhயாக³ேத ³ேத⁴ ஜாேதா நீேசாऽபி ph’தி²வீபதி: ॥ 43॥
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மா(பா⁴)நthேராத³யshெதௗ² வா மnhதா³வநிஸுெதௗ யதி³ ।
rhேணnhெதௗ³³ராஶிshேத² ஜாேதா ராஜா ப⁴விShயதி ॥ 44॥
ப³ விலkh³நாதி⁴பதிச ேகnhth³ேர ⁴பாலேயாக³mh ேத நராmh ।
தnhthரth³’Shேட யதி³ நீசவmhேஶ ஜாேதாऽபி ராஜா nh’பவnhதி³ேதா வா ॥ 45॥
ஜnhமாதி⁴ப:shேவாchசkh³’ேஹ mh’கா³ŋhகmh பயthயவயmh யதி³ ⁴பால: ।
க³ஜாதி³ேஸநாரகா³தி³ஸŋhைக⁴rhதாேகாrhஜக³தி phரஜாத: ॥ 46॥
லkh³நmh விஹாய ேகnhth³ரshேத² சnhth³ேர rhணகலாnhவிேத ।
³பா⁴rhக³வஸnhth³’Shேட ஜாேதா ராஜா ப⁴ேவnhநர: ॥ 47॥
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரமாவshேத² நீசடா⁴ப⁴mh விநா ।
நாnhயkh³ரஹkhேத ராஜா ஸாrhவெபௗ⁴ேமா ப⁴விShயதி ॥ 48॥
³சnhth³ரதி³வாநாதா:²ஸுதவிkhரமத⁴rhமக:³ ।
ஜாேதா யதி³ மபால:ேப³ரஸமவிthதவாnh ॥ 49॥
சாேபாத³யshேத² ப³நி phரபா⁴கேர மஸுேத கrhமக³ேத ஸஶீதெகௗ³ ।
உபாnhthயேக³வா ph◌⁴’³ேஜ vhயயshதி²ேத ஸுேரnhth³ரlhேயா nh’பதி: phரஜாயேத ॥
50॥
விkhரமாயாகா:³ பாபா ஜnhமப: ஶுப⁴வீத: ।
ராஜா ப⁴வதி ேதஜshவீ ஸமshதஜநவnhதி³த: ॥ 51॥
mh’ேகா³த³யshேத² ப³நி மாஸுேத ஶெநௗதப:shதா²நேதऽத²வாऽnhthயேக³ ।
ேத³வாகேர ஸphதமேக³ஸஶீதெகௗ³ மபதிசŋhசலமாநேஸா ப⁴ேவth ॥ 52॥
லாேப⁴ ஸுேக² வா த³ஶேம ஸமnhத³சnhth³ரமா யதி³ ।
ஜாேதா nh’பேல ராஜா தthஸேமா வா த⁴நீப⁴ேவth ॥ 53॥
ஜாதேசாபசயshதி²ேத தiνபெதௗ சnhth³ேர தப:shதா²நேக³
ேகnhth³ரshதா:² ஶுப⁴வrhக³கா³ யதி³ ஶுபா⁴ வீrhயnhவிதா ⁴பதி: ।
ேவnh³ vh’ஷப⁴shதி²ெதௗ ப³லத: ேகாணshதி²ேதா லkh³நப:
ஶாnhயாேரணவrhேதா யதி³ ததா³ ஜாேதாऽவநீேஶா ப⁴ேவth ॥ 54॥
விவாகேர நkh³’ேஹாபயாேத ரலkh³ேந ஶஶிநி தீஶ: ।
அராதிநீசkh³ரஹth³’Shkhதா ⁴பாலேயாக³mh ந தி³ஶnhதி ஸrhேவ ॥ 55॥
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ஜநயதி nh’பேமேகாऽphchசேகா³thரth³’Shட:phரர³ணஸேமதmhthரேயாகா³chச
th³த⁴mh ।
விவஸுக²ட⁴vhயாதி⁴ேதா ப³nh⁴தphேதா வத⁴³தஸேமத: ஶthநிmhநrhேக³ஷு
॥ 56॥
த⁴iνrhநலாேமஷph◌⁴’க³mhேபா⁴த³ேய ஶெநௗ ।
சாrhவŋhேகா³ nh’பதிவிth³வாnh பkh³ராமாphரணிrhப⁴ேவth ॥ 57॥
shேவாchசthேகாணshவஸு’chச²thநீசkh³’ஹாrhகைக:³ ।
ஶுப⁴mh ஸmhrhணபாேதா³நத³லபாதா³லphநிShப²லmh ॥ 58॥
அத² பŋhச மஹாஷேயாகா:³ ।
லthேகாணநிஜŋhக³kh³’ேஹாபகா³தா ெபௗ⁴மjhஞவதபா⁴iνஸுதா
ப³Shடா:² ।
ேகnhth³ரshதி²தா யதா³ சப⁴th³ரஹmhஸமாலvhயசாஶஶேயாக³கரா ப⁴வnhதி ॥ 59॥
அத² சக-ேயாக³ப²லmh ।
ஜாத:சேக ப³லாnhவிதவ:கீrhதிஶீலாnhவித:
ஶshth மnhthரஜபாபி⁴சாரஶேலா ராஜாऽத²வா தthஸம: ।
லாவNhயாணகாnhதிேகாமலதiνshthயாகீ³ தாrhத⁴நீ
ஸphதthயph³த³தாஷா ஸஹ ஸுகீ² ேஸநாŋhகா³தி⁴ப: ॥ 60॥
த⁴rhேமஶலாேப⁴ஶத⁴ேநவராேமேகாऽபி ஶீதth³திேகnhth³ரவrhதீ ।
shவயmh ச லாபா⁴தி⁴பதிrh³ேசத³க²Nhட³ஸாph◌⁴ராjhயபதிthவேமதி ॥ 61॥
அத² பா⁴th³ரேயாக³ப²லmh ।
ஶாஉலphரதிமாநேநா க³ஜகா³தி: பீேநாவshத²ேலா
லmhபா³பீநஸுvh’thதபா³ஹுக³ளshதthlhயமாேநாchச²ய: ।
மாநீ ப³nh⁴ஜேநாபகாரநிண:ப⁴th³ரேயாேகா³th³ப⁴ேவா
ராஜாऽஶீதிபி⁴தாேரதி விலphரjhஞாயேஶாவிthதவாnh ॥ 62॥
அத²ஹmhஸேயாக³ப²லmh ।
ரkhதாshேயாnhநதநாக:ஸுசரே ஹmhஸக²ர: ேலShமேகா
ெகௗ³ரŋhக:³ஸுமாரதா³ரஸத: கnhத³rhபlhய:ஸுகீ² ।
ஶாshthரjhஞாநபராயேऽதிநிண:ஹmhஸேயாேக³³ணீ
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ஜாேதாऽஶீதிகமாேரதி ஸக³mh 84ஸா⁴khயாசாரவாnh ॥ 63॥
அத² மாலvhயேயாக³ப²லmh ।
shthேசShேடா லதாŋhக³ஸnhதி⁴நயந: ெஸௗnhத³rhயஶா ³ணீ
ேதஜshவீ ஸுததா³ரவாஹநத⁴நீ ஶாshthராrhத²விthபNh³த: ।
உthஸாஹphர⁴ஶkhதிமnhthரசரshthயாகீ³ பரshthரத:
ஸphதthயph³த³iµைபதி ஸphதஸதmh (77) மாலvhயேயாேகா³th³ப⁴வ: ॥ 64॥
அத² ஶஶேயாக³ப²லmh ।
⁴ேபா வா ஸசிேவா வநாchலரத: ேஸநாபதி: khரதீ⁴-
rhக⁴ேதாவாrhத³விேநாத³ŋhசநபேரா தா³தா ஸேராேஷண: ।
ேதஜshவீ நிஜமாth’ப⁴khதிநிரத: ஶூேராऽதாŋhக:³ஸுகீ²
ஜாத:ஸphததிராேரதி ஶஶேக ஜாரkhயாஶீலவாnh ॥ 65॥
க³rhக³ேஹாராயாmh ।
யshய ேயாக³shய ய: கrhதா ப³லவாnh தth³’kh³த: ।
அதி⁴ேயாகா³தி³ேயாேக³ஷு shவத³ஶாயாmh ப²லphரத:³ ॥ 66॥
அத² பா⁴shகராதி³ேயாகா:³ ।
பா⁴ேநாரrhத²க³ேத ³ேத⁴ ஶஶிஸுதாlhலாப⁴shதி²தசnhth³ரமா-
சnhth³ராthேகாணக³ைத: ரnhத³ர³rhேயாக³shததா³ பா⁴shகர: ।
ஶூேரா பா⁴shகரேயாக³ஜ: phர⁴ஸம: ஶாshthராrhத²விth³பவாnh
கா³nhத⁴rhவதிவிthதவாnh க³ணிதவிth³தீ⁴ர:ஸமrhேதா² ப⁴ேவth ॥ 67॥
அத² சnhth³ரேயாக:³ ।
சnhth³ராth³விkhரமக:³ேஜாऽவநிஸுதாத³shேத ஶநி:ஸூrhயஜா-
த³shேத ைத³thய³:தாnhமத³நேகா³ ேவா யதீ³nhth³ராவய: ।
shயாதshதthரப⁴வ:ஸஶீல³ணவாnh ⁴ேபாऽத²வா தthஸேமா
வாkh³ விthதவிசிthர⁴ஷணயேஶாபphரதாபாnhவித: ॥ 68॥
அத² மth³ேயாக:³ ।
ஶுkhராth ேகாணக³ேதா ³:ஸுர³ேரா: thர ஶஶீ ஶீதேகா:³
ேகnhth³ரshதா²நஸமாேதா தி³நகேரா ேயாேகா³ மthஸmhjhஞக: ।
வாkh³ வாப⁴ேவா விஶாலவத³ய:sh²ேலாத³ர: ஶாshthரவிth
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ஸmhபnhந: khரயவிkhரேயஷு ஶேலா ராஜாऽத²வா தthஸம: ॥ 69॥
அத² ³த⁴ேயாக:³ ।
லkh³ேநjhேஞா ³ேகnhth³ரேகா³மகரசnhth³ராத³rhவிthதக:³
ெஸௗrhயshதா²நக³ெதௗ ச பா⁴iνதி⁴ெரௗ ேயாேகா³ ³த: ◌⁴ கீrhதித: ।
ராஜ³த⁴ேயாக³ேஜாऽலphரkh²யாதநாமா வி:³
ஶாshthரjhஞாநகரkhயாஸு சேரா பீ⁴மாநஶthrhப⁴ேவth ॥ 70॥
அத²ஸுநபா²-அநபா²-⁴ரnh⁴ரா-ேகமth³மேயாகா:³ ।
லkh³நshதி²ேதமகேர யதி³வா மத³shேத² ேகமth³ேமா ப⁴வதி வth³’ஶா விேந
।
அthயlhபபி³nh³ஸதா யதி³ ேக²சேரnhth³ரா: ேகமth³ேயாக³ப²லதா³ விப³லாச
ஸrhேவ ॥ 71॥
th³விதீேய th³வாத³ேஶ பாrhேவ th³வேய ேக²சரஸmhேத ।
ஶீதாmhேஶா:ஸுநபா²ேயாக³shthவநபா²நாmh கீrhதித: ॥ 72॥
ேயாேகா³ ⁴ரnh⁴ராkh²ய:shயாth³வீநா ஸrhவthர பா⁴shகரmh ।
ஏதth³ேயாக³thரயாபா⁴ேவ ேகமth³மப²லmh வேத³th ॥ 73॥
சnhth³ேர ஸபா⁴ெநௗ யதி³ நீசth³’Shேட பாபாmhஶேக யாதி³ த³th³ரேயாக³mh ।
ேணnh³லkh³நாnhநித⁴ேந நிஶாயாmh பாேபேத பாபேத ததா²shயாth ॥ 74॥
வி⁴nhதா³தி³kh³ரஹபீ³ேதnhெதௗ பாேபேத சாஶு த³th³ரேமதி ।
லkh³நாசShேகnhth³ரkh³’ேஹ ஸபாேப நிஶாகராth³வாऽஶு த³th³ரேமதி ॥ 75॥
சnhth³ேர பராதஶுப⁴kh³ரஹth³’Shkhேத ராவாதி³பீ³ததெநௗ  த³th³ர ஏவ
।
நீசாவீணேத ராஶிவrhேக³ சnhth³ேர லாத⁴ரக³ேத  ததா² வத³nhதி ॥ 76॥
ேகnhth³ேர வா யதி³ ேகாணேக³மகேர நீசாவrhக³shதி²ேத
சnhth³ராத³nhthயஸபthநரnhth◌⁴ரkh³’ஹேக³ ேவ த³th³ேரா ப⁴ேவth ।
பாபாmhேஶ வீேத சரkh³’ேஹ சnhth³ேர சராmhேஶऽத²வா
ஜாேதா யாதி த³th³ரேயாக³மலmh ேத³ேவjhயth³’kh³வrhேத ॥ 77॥
அnhேயாnhயth³’Shெதௗ ஶநிதா³நேவjhெயௗ நீசாபாபkh³ரஹவrhக³யாெதௗ ।
ஏகrhெகௗ³ வா யதி³ ராஜவmhேஶ ஜாேதாऽபி ேலமth³மேயாக³ேமதி ॥ 78॥
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சnhth³ேர பாபேத  பாபப⁴வேந பாபாmhஶேக வா நிஶி
vhேயாேமேஶந நிேத க³தப³ேல ேகமth³ேயாேகா³ ப⁴ேவth ।
பா⁴kh³யshதா²நபவீேத க²லேத நீசாmhஶேகऽph³ேஜ ததா²
சnhth³ேர நீசேத நிஶி யதெநௗ ஜாதshய ேகமth³ம: ॥ 79॥
அத² ேகமth³மேயாகா³பவாத:³ ।
நிஶாகேர ேகnhth³ரக³ேத ph◌⁴’ெகௗ³ வா ேவேத ைநவ த³th³ரேயாக:³ ।
ஶுபா⁴nhவிேத வாऽஶுப⁴மth◌⁴யேக³nhெதௗ³ ேவேத ைநவ த³th³ரேயாக:³ ॥ 80॥
சnhth³ேரऽதிthரநிஜŋhகா³mhஶகshேத² ேவேத யதி³ த³th³ரதயா விந: ।
சnhth³ேரऽதிthரநிஜŋhக³kh³’ஹாmhஶகshேத² ேவேத யதி³ த³ேராth³ரதயா
விந: ॥ 81॥
ேயாேக³ ேகமth³ேம phராphேத யshnh கshச ஜாதேக ।
ராஜேயாகா³ விநயnhதி ஹmh th³’Shவா யதா² th³விபா: ॥ 82॥
ேஹாராயாmh ।
thவாऽrhகmh ஸுநபா²ऽநபா²³⁴ரா shவாnhthேயாப⁴யthைத²rhkh³ரஹ:

ஶீதாmhேஶா: கதி²ேதாऽnhயதா²  ப³பி: ◌⁴ ேகமth³ேமாऽnhையshthவெஸௗ ।
ேகnhth³ேர ஶீதகேரऽத²வா kh³ரஹேத ேகமth³ேமா ேநShயேத
ேகசிth ேகnhth³ரநவாmhஶேகஷு ச வத³nhthkhதிphரth³தா⁴ ந ேத ॥ 83॥
அத²ஸுநபா²தி³ேயாக³ப²லmh ।
shவயமதி⁴க³தவிthத: பாrhதி²வshதthஸேமா வா ப⁴வதி  ஸுநபா²யாmh
தீ⁴த⁴நkh²யாதிமாmhச ।
phர⁴ரக³த³ஶர:ஶீலவாnh kh²யாதகீrhதிவிஷயஸுக²ஸுேவேஷா நிrhvh’தசாநபா²யாmh
॥ 84॥
த³thபŋhக³ேபா⁴க³ஸுக² பா⁴kh³த⁴நவாஹநாchயshthயாகா³nhவிேதா ³⁴ராphரப⁴வ:
ஸுph◌⁴’thய: ।
ேகமth³ேம மந:³கி²தநீசநி:shவா: phேரShயா: க²லாச nh’பேதரபி வmhஶஜாதா:
॥ 85॥
அத²ஜாதி³kh’தஸுநபா²ேயாக³ப²லாநி ।
ஜாதச ⁴பதிசNhேடா³mhshthேரா mhப:◌⁴ ஸுதீ⁴ரதீ: ◌⁴ ।
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த⁴நவிkhரமவாnh ேகாபீ சnhth³ராth³த⁴நக³ேத ேஜ ॥ 86॥
ேவத³ஶாshthரகலாேக³யஶல:ஸுஶரவாnh ।
மநshவீ தவாkh³ த⁴rh சnhth³ராth³விthதக³ேத ³ேத⁴ ॥ 87॥
ஸrhவவிth³யாதி⁴க:மாnh mhபீ³ nh’பlhலப: ◌⁴ ।
ராஜlhயஶshth ச சth³ராthவிthதக³ேத ³ெரௗ ॥ 88॥
விkhரமshthத⁴நேthரகrhமவாnh ப³ஹுவிthதவாnh ।
chShபதா³Th◌⁴யா ராஜshth:ேத சth³ராth mhப³ேக³ ॥ 89॥
ரkh³ராமshதி²தாேஶைஷ: ேதா த⁴நவாnh ஸுதி:◌⁴ ।
நிண:ஸrhவகாrhேயஷு சnhth³ராth³விthதக³ேத ஶெநௗ ॥ 90॥
அத²ஜாதி³kh³ரஹkh’தாநப²ேயாக³ப²லாநி ।
மாநீ ரேthஸுக: khேராதீ⁴ th◌⁴’Shடேசாரஜநphர:◌⁴ ।
தீ⁴ர:shவதiνேலாபீ⁴ shயாchசnhth³ராத³nhthயக³ேத ேஜ ॥ 91॥
கா³nhத⁴rhவேலkh²யபவாkh கவிrhவkhதா ஸுேத³ஹவாnh ।
யஶ:shவீ ராஜjhய:shயாth சnhth³ராth³vhயயக³ேத ³ேத⁴ ॥ 92॥
ராஜjhேயாऽதிேமதா⁴வீ கா³mhபீ⁴rhய³ணஸththவவாnh ।
ஶுசி:shதா²நத⁴நாTh◌⁴ய:shயாth³ சnhth³ராth³ th³வாத³ஶேக³³ெரௗ ॥ 93॥
வதீஜநகத³rh: பசாதி³த⁴நவாnh ஸுதீ:◌⁴ ।
த⁴nhதா⁴nhயாதி⁴கசnhth³ராத³nhthயshதா²நக³ேத ph◌⁴’ெகௗ³ ॥ 94॥
விshதீrhணபா³ஹுrh³ணவாnh ேநதா பசாதி³விthதவாnh ।
kh³’தவாkhேயா ³shthகசnhth³ராத³nhthயŋhக³ேத ஶெநௗ ॥ 95॥
அத² ³ரnhத⁴ரேயாக³ப²லாநி ।
அஸthயவாதீ³³ணவாnh பி³ேऽதிஷேடா²³ணீ ।
ph³ேதா⁴ vh’th³ேதா⁴ऽஸதீஸkhதசnhth³ேர ெஸௗmhயாரமth◌⁴யேக³ ॥ 96॥
shவகrhமவிப⁴ேவா th³’Shேடா யஶshவீ பிபீ³த: ।
shவேக³ஹஶீலkh’chசnhth³ேர மth◌⁴யேக³ஜவேயா: ॥ 97॥
vhயாயாநீ ஸுப⁴க:³ khேரா ’Shட:ஸthகாமவிthதவாnh ।
ப⁴யாத³ஶீல: ஶீதாmhெஶௗ மth◌⁴யேக³ஜஶுkhரேயா: ॥ 98॥
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thதshthரத: khேராதீ⁴ த⁴நவாnh பிஶுேநாऽமாnh ।
அஸnhth’phேதா நிஶாநாேத² மth◌⁴யேக³ஜமத³ேயா: ॥ 99॥
த⁴rhமாthமா ஶாshthரவிth³வாkh³ ஸthகவி:ஸjhஜநாnhவித: ।
யஶshவீ ச நிஶாநாேத² மth◌⁴யேக³ ³த⁴வேயா: ॥ 100॥
nh’thyhகா³நரத: காnhத: phயவாkh ஶுப⁴க:³ஸுதி: ◌⁴ ।
ஶூrhphரkh’திகசnhth³ேர மth◌⁴யேக³ ³த⁴ஶுkhரேயா: ॥ 101॥
ேத³ஶாth³ேத³ஶmh க³த: jhேயா நாதிவிth³யாத⁴நாnhவித: ।
shவப³nh⁴ஜநவிth³ேவ சnhth³ேர மnhத³jhஞமth◌⁴யேக³ ॥ 102॥
nh’பlhயகர:மாnh நீதிjhேஞா விkhரமாnhவித: ।
kh²யாேராऽ³Shடமதிசnhth³ேர மth◌⁴யேக³³ஶுkhரேயா: ॥ 103॥
ஸுகீ² விநயவிjhஞாநவிth³யாப³nhவித: ।
த⁴நீ ஶாnhதிகரசnhth³ேர மth◌⁴யேக³ ஶநிவேயா: ॥ 104॥
vh’th³தா⁴சார:லாTh◌⁴யச நிணshthஜநphர: ◌⁴ ।
த⁴நீ nh’பphயசnhth³ேர தாதி³thயஸுதாnhதேர ॥ 105॥
அேவாchசshவthரப⁴வேநாபக³ேதஷு ஸrhவmh phராphேநாதி ஜாதமiνேஜா நியதmh
த³khதmh ।
shவாmhேஶஷு வா நிஜஸு’th³kh³’ஹஸmhேதஷு phராஹுshைத²வ ப²லமshதி
பராஶரth³யா: ॥ 106॥
சnhth³ர:ஸராஹுrhயதி³ வா ஸேகசnhth³ராத³rhவா யதி³ :ப²யாத: ।
நீசாshதேகா³ வா யதி³ ேயாக³கrhதா ஜாதshய ரmh ப²லமாஹுராrhயா: ॥ 107॥
அத² ஶகடேயாக:³ ।
ஷShடா²மக³தசnhth³ராthஸுரராஜேராத: ।
ேகnhth³ராத³nhயக³ேதா லkh³நாth³ேயாக:³ ஶகடஸmhjhஞித: ॥ 108॥
அபி ராஜேல ஜாேதா நி:shவ: ஶகடேயாக³ஜ: ।
khேலஶாயாஸவஶாnhநிthயmh ஸnhதphேதா nh’பவிphரய: ॥ 109॥
அத² பாஜாதாதி³ேயாக³ப²லாநி ।
ஸபாஜாரth³சர:ஸுகா²நி நீேராக³தாiµthதமவrhக³யாத: ।
ஸேகா³ராmhேஶா யதி³ ேகா³த⁴நாநி mhஹாஸநshத:²ேத வி⁴திmh ॥ 110॥
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கேராதி பாராவதபா⁴க³khேதா விth³யாயஶ:ஶீவிலmh நராmh ।
ஸேத³வேலாேகா ப³ஹுயாநேஸநாைமராவதshேதா² யதி³ ⁴பதிthவmh ॥ 111॥
அத²அத⁴மாதி³ ேயாக:³ ।
அத⁴மஸமவShடா²nhயrhகேகnhth³ராதி³ஸmhshேத²
ஶஶிநி விநயவிthதjhஞாநதீ⁴ைநநி ।
அஹநி நிஶி ச சnhth³ேர shவாதி⁴thரmhஶேக வா
ஸுrh³தth³’Shேட விthதவாnh shயாth ஸுகீ² ச ॥ 112॥
அத² சnhth³ராதி⁴ேயாகா³ ।
ெஸௗmhைய:shமராநித⁴ேநShவதி⁴ேயாக³இnhth³ேராshதshசபஸசிவதிபாலஜnhம
।
ஸmhபthதிெஸௗŋhkh²யவிப⁴வா ஹதஶthரவச தீ³rhக⁴ேஷா விக³தேரக³ப⁴யாச
ஜாதா: ॥ 113॥
அத²லkh³நாதி⁴ேயாக:³ ।
லkh³நாத³th³நkh³’ஹாShடமshைத:² ஶுைப⁴rhந பாபkh³ரஹேயாக³th³’Shைட: ।
லkh³நாதி⁴ேயாேகா³ ப⁴வதி phரth³தி: ◌⁴ பாப:ஸுக²shதா²நவிவrhைதச ॥ 114॥
லkh³நாதி⁴ேயாேகா³ ப³ஹுஶாshthரகrhதா விth³யாவிநீதச ப³லாதி⁴கா ।
iµkh²யsh நிShகாபேகா மஹாthமா ேலாேக யேஶாவிthத³nhவித: shயாth ॥
115॥
அத² க³ஜேகஸேயாக:³ ।
ேகnhth³ரshதி²ேத ேத³வ³ெரௗ mh’கா³ŋhகாேயாக³shததா³ஹுrhக³jhேகஸதி ।
th³’Shேட தாrhேயnh³ஸுைத: ஶஶாŋhேக நீசாshதைநrhக³ஜேகஸ shயாth ॥
116॥
க³ஜேகஸஸŋhஜாதshேதஜshவீ த⁴நதா⁴nhயவாnh ।
ேமதா⁴வீ ³ணஸmhபnhேநா ராஜphயகேரா ப⁴ேவth ॥ 117॥
அத²அமலாேயாக:³ ।
யshய ஜnhமஸமேய ஶஶிலkh³நாth ஸth³kh³ரேஹா யதி³ ச கrhமணி ஸmhshத:² ।
தshய கீrhதிரமலா ⁴வி திShேடா²தா³ேஷாऽnhதமவிநாஶநஸmhபth ॥ 118॥
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லkh³நாth³வா சnhth³ரலkh³நாth³வா த³ஶேம ஶுப⁴ஸmhேத ।
ேயாேகா³ऽயமப⁴லா நாம கீrhதிராசnhth³ரதாரகீ ॥ 119॥
ராஜjhேயா மஹாேபா⁴கீ³ தா³தா ப³nh⁴ஜநphய: ।
பேராபகா ³ணவாnh அமலாேயாக³ஸmhப⁴வ: ॥ 120॥
அத² வாshயாதி³ேயாகா:³ ।
vhயயத⁴நதேக²ைடrhவாேவேவஶீ தி³ேநஶா³ப⁴யசகேயாக³ேசாப⁴யshதா²நஸmhshைத:²
।
நிஜkh³’ஹஸு’³சshதா²நயாைதச ஜாதா ப³ஹுத⁴நஸுக²khதா ராஜlhயா
ப⁴வnhதி ॥ 121॥
வாshயாதி³ேயாக³ப²லாநி ।
ஜாத:ஸுஶீல: ஶுப⁴ேவேயாேக³ வாkh³ த⁴நீ வீதப⁴ேயா தா: ।
பாபkh³ரேஹ ³Shடஜநாiνரkhத: பாபாrhமகேரா விthதஸுகா²தி³ந: ॥ 122॥
வாெஸௗஶுப⁴kh³ரஹேத நிண:phரதா³தா விth³யாவிேநாத³ஸுக²விthதயேஶாப³லாTh◌⁴ய:
।
பாபாnhவிேத யதி³விேத³ஶக³ேதாऽதிrhக:²காமாேரா வத⁴சிrhவிkh’தாநந:shயாth
॥ 123॥
ெஸௗmhயாnhவிேதாப⁴யசphரப⁴வா நேரnhth³ராshதthlhயவிthதஸுக²ஶீலத³யாiνரkhதா:
।
பாபாnhவிேதாப⁴யசெரௗ யதி³ பாபkh’thயா ேராகா³பி⁴⁴தபரகrhமரதா த³th³ரா: ॥
124॥
அத² ஶுபா⁴தி³ேயாகா:³ ।
ஶுபா⁴ஶுபா⁴Th◌⁴ேய யதி³ ஜnhமலkh³ேந ஶுபா⁴ஶுபா⁴kh²ெயௗ ப⁴வதshததா³நீmh ।
vhயயshவைக:³ பாபஶுைப⁴rhவிலkh³நாth பாபாlhயெஸௗmhயkh³ரஹகrhthத ச ॥
125॥
ஶுப⁴ேயாக³ப⁴ேவா வாkh³ பஶீல³nhவித: ।
பாபேயாேகா³th³ப⁴வ: கா பாபகrhமா பராrhத²⁴kh ॥ 126॥
ஶுப⁴கrhதஸŋhஜாதshேதேஜாவிthதப³லாதி⁴க: ।
பாபகrhதேக பாபீ பி⁴ாஶீ மேநா ப⁴ேவth ॥ 127॥
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ஜாதகபாஜாத:

அத² பrhவதேயாக:³ ।
ெஸௗmhேயஷு ேகnhth³ரkh³’ஹேக³ஷு ஸபthநரnhth◌⁴ேர ஶுth³ேத⁴,அத²வா ஶுப⁴ேத
யதி³ பrhவத:shயாth ।
லkh³நாnhthயெபௗ யதி³ பரshபரேகnhth³ரயாெதௗ thேரெதௗ ப⁴வதி பrhவதநாம
ேயாக:³ ॥ 128॥
பா⁴kh³யாnhவித: பrhவதேயாக³ஜாேதா விth³யாவிேநாதா³பி⁴ரத: phரதா³தா ।
கா பரshthஜநேகேலாலshேதேஜாயஶshவீ ரநாயக:shயாth ॥ 129॥
அத² காஹலேயாக:³ ।
அnhேயாnhயேகnhth³ரkh³’ஹெகௗ³ ³ப³nh⁴நாெதௗ² லkh³நாதி⁴ேப ப³லேத யதி³
காஹல:shயாth ।
கrhேமவேரண ஸேத  விேலாகிேத வா shேவாchசshவேக ஸுக²பெதௗ யதி³
தாth³த³ஶ:shயாth ॥ 130॥
ஓஜshவீ ஸாஹ rhக²சரŋhக³ப³லrhத: ।
யthகிŋhசிth³kh³ராமநாத²sh ஜாத:shயாth காஹேல நர: ॥ 131॥
அத² மாகாேயாக:³ ।
லkh³நாதி³ஸphதkh³’ஹகா³ யதி³ஸphத ேக²டா ஜாேதா மபதிரேநகக³ஜாவநாத:²
।
விthதாதி³ேகா³நிதி⁴பதி: பிth’ப⁴khதிkhேதா தீ⁴ேராऽkh³நப³ணவாnh நரசkhரவrhதீ॥
132॥
ஜாேதா சதா³ விkhரமமாகாயாmh ⁴ப:ஸ ஶூேரா த⁴நீகச ேராகீ³ ।
ஸுக²தி³கேஷth³ ப³ஹுேத³ஶபா⁴mhயேபா⁴கீ³ மஹாதா³நபேரா மப: ॥ 133॥
thராதா² யதி³ மாகா நரபதிrhயnhவாऽத²கா கீrhதிமாnh ।
லாத: சShட²kh³’ஹாth கசிth³ த⁴நஸுக²phராphேதா த³th³ேரா ப⁴ேவth ।
காமாதி³kh³ரஹமாகா யதி³ ப³ஹுshthயjhஞேபா⁴ ⁴பதி: ।
தீ³rhக⁴rhத⁴நவrhேதா நரவரshthநிrhதசாShடமாnh ॥ 134॥
த⁴rhமாதி³kh³ரஹமாகா ³ணநிதி⁴rhயjhவா தபshவீ வி:◌⁴ ।
கrhமாth³யா யதி³ த⁴rhமகrhமநிரத:ஸmhத:ஸjhஜைந: ।
லாபா⁴th³ராஜவராŋhக³நாமநிபதி:ஸrhவkhயாத³ேகா ।
ஜாேதா :ப²kh³’ஹாth³ப³ஹுvhயயகர:ஸrhவthர jhேயா ப⁴ேவth ॥ 135॥
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அத² சாமரேயாக:³ ।
லkh³ேநவேர ேகnhth³ரக³ேத shவŋhேக³ ேவேத சாமரநாmh ேயாக:³ ।
ெஸௗmhயth³வேய லkh³நkh³’ேஹ கலthேர நவாshபேத³ வா யதி³ சாமர: shயாth ॥
136॥
ேயாேக³ ஜாதசாமேர ராஜjhேயா விth³வாnh வாkh³ பNh³ேதா வா மப: ।
ஸrhவjhஞ: shவாth³ேவத³ஶாshthராதி⁴கா ேவlhேலாேக ஸphததிrhவthஸராmh ॥
137॥
அத² ஶŋhகேயாக:³ ।
அnhேயாnhயேகth³nhரkh³’ஹெகௗ³ ஸுதஶthநாெதௗ² லkh³நாதி⁴ேப ப³லேத யதி³
ஶŋhகேயாக:³ ।
லkh³நாதி⁴ேப ச க³க³நாதி⁴பெதௗ சரshேத² பா⁴mhயாதி⁴ேப ப³லேத  தயா வத³nhதி
॥ 138॥
ஶ॥ஏ ஜாேதா ேபா⁴க³ஶீேலா த³யா:shththராrhத²ேthரவாnh Nhயகrhமா ।
ஶாshthரjhஞாநாசாரஸா⁴khயாவாnh ேவlhேலாேக வthஸராப⁴ஶீதி: ॥ 139॥
அத² ேப⁴ேயாக:³ ।
shவாnhthேயாத³யாshதப⁴வேநஷு வியசேரஷு கrhமாதி⁴ேப ப³லேத யதி³ ேப⁴ேயாக:³
।
ேகnhth³ரmh க³ெதௗ ஸுர³ேரா: தலkh³நநாெதௗ² பா⁴kh³ேயவேர ப³லேத 
தைத²வ வாchயmh ॥ 140॥
தீ³rhகா⁴ேஷா விக³தேராக³ப⁴யா நேரnhth³ரா: ப³வrhத²⁴ஸுததா³ரதா:
phரth³த: ◌⁴ ।
ஆசார⁴ஸுக²ெஶௗrhயமஹாiνபா⁴வா: ேப⁴phரஜாதமiνஜா நி:நா: ॥ 141॥
அth² mh’த³ŋhக³ேயாக:³ ।
உchசkh³ரஹாmhஶகபெதௗ யதி³ ேகாணேகnhth³ேர ŋhக³shவகீயப⁴வேநாபக³ேத
ப³லாTh◌⁴ேய ।
லkh³நாதி⁴ேப ப³லேத  mh’த³ŋhக³ேயாக:³கlhயாணபnh’பlhயயஶ:phரத:³shயாth
॥ 142॥
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ஜாதகபாஜாத:

அத²nhநாத²ேயாக:³ ।
காேமவேர கrhமக³ேத shவŋhேக³ கrhமாதி⁴ேப பா⁴kh³யபஸmhேத ச ।
நாத²ேயாக:³ ஶுப⁴த³shததா³நீmh ஜாேதா நர: ஶkhரஸேமா nh’பால: ॥ 143॥
அத² ஶாரத³ேயாக:³ ।
ேயாக:³ ஶாரத³ஸmhjhஞக:ஸுதக³ேத கrhமாதி⁴ேப சnhth³ரேஜ
ேகnhth³ரshேத² தி³நநாயேக நிஜkh³’ஹphராphேதऽதிவீrhயாnhவிேத ।
சnhth³ராth ேகாணக³ேத ரnhத³ர³ெரௗ ெஸௗmhயthேகாேண ேஜ
லாேப⁴ வா யதி³ ேத³வமnhthணி ³தா⁴thதchசா²ரதா³ஸmhjhஞக: ॥ 144॥
shththரப³nh⁴ஸுக²ப³iνரkhதா: ⁴பphயா ³மஸுரேத³வப⁴khத: ।
விth³யாவிேதா³த³ரதிஶீலதேபாப³லாTh◌⁴யா ஜாதா:shவத⁴rhமநிரதா ⁴வி ஶாரதா³kh²ேய
॥ 145॥
அத² மthshயேயாக:³ ।
லkh³நத⁴rhமக³ேத பாேப பŋhசேம ஸத³ஸth³ேத ।
சரshthரmh க³ேத பாேப ேயாேகா³ऽயmh மthshயஸmhjhஞக: ॥ 146॥
காலjhஞ: கnh⁴rh³ணதீ⁴ப³லபவாnh ।
யேஶாவிth³யாதபshவீ ச மthshயேயாக³ஸiµth³ப⁴வ: ॥ 147॥
அத²rhமேயாக:³ ।
கலthரthராkh³’ேஹஷு ெஸௗmhயா:shவŋhக³thராmhஶகராஶியாதா: ।
th’தீயலாேபா⁴த³யகா³shthவெஸௗmhயா thேராchசஸmhshதா² யதி³ rhமேயாக:³ ॥
148॥
விkh²யாதகீrhதிrh⁴வி ராஜேபா⁴கீ³ த⁴rhமாதி⁴க:ஸththவ³ணphரதா⁴ந: ।
தீ⁴ர:ஸுகா² வா³பகாரகrhதா rhேமாth³ப⁴ேவா மாநவநாயேகா வா ॥ 149॥
அத² கா²ŋhக³ேயாக:³ ।
பா⁴kh³ேயேஶ த⁴நபா⁴வshேத² த⁴ேநேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ।
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரேகாணshேத² க²Th³க³ேயாக³இதீத: ॥ 150॥
ேவதா³rhயஶாshthரநிகி²லாக³மதththவkhதிph◌⁴th³தி⁴phரதாபப³லவீrhயஸுகா²iνரkhதா: ।
நிrhமthஸராச நிஜவீrhயமஹாiνபா⁴வா: க²Th³ேக³ ப⁴வnhதி ஷா: ஶலா:
kh’தjhஞா: ॥ 151॥
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அத²லேயாக:³ ।
ேகnhth³ேர லthேகாணshேத² பா⁴kh³ேயேஶ பரேமாchசேக³ ।
கkh³நாதி⁴ேப ப³லாTh◌⁴ேய ச லேயாக³இதீத: ॥ 152॥
³பி⁴ராேபா⁴ ப³ஹுேத³ஶநாேதா² விth³யாமஹாகீrhதிரநŋhக³ப: ।
தி³க³nhதவிராnhதnh’பாலவnhth³ேயா ராஜாதி⁴ராேஜா ப³ஹுதா³ரthர: ॥ 153॥
அத²ஸுமேயாக:³ ।
shதி²ரலkh³ேந ph◌⁴’ெகௗ³ ேகnhth³ேர thேகாேணnhெதௗ³ ஶுேப⁴தேர ।
மாநshதா²நக³ேத ெஸௗேர ேயாேகா³ऽயmh ஸுேமா ப⁴ேவth ॥ 154॥
தா³தா மமNhட³லணத²வnhth³ேயா ேபா⁴கீ³ மஹாவmhஶஜராஜiµkh²ய: ।
ேலாேக மஹாகீrhதித: phரதாபீ நாேதா² நராmh ஸுேமாth³ப⁴வ:shயாth ॥ 155॥
அத² பாஜாதேயாக:³ ।
விலkh³நநாத²shதி²தராஶிநாத²shதா²ேநவேரா வாऽபி தத³mhஶநாத: ◌⁴ ।
ேகnhth³ரthேகாேபக³தஏ யதி³shயாthshவŋhக³ேகா³ வா யதி³ பஜாத: ॥ 156॥
மth◌⁴யாnhதெஸௗkh²ய:திபாலவnhth³ேயா th³த⁴phேயா வாரணவாrhதkhத: ।
shவகrhமத⁴rhமாபி⁴ரேதா த³யாrhேயாேகா³shயாth³யதி³ பாஜாத: ॥ 157॥
அத² கலாநிதி⁴ேயாக:³ ।
th³விதீேய பŋhசேம ேவ ³த⁴ஶுkhரேதேத ।
ேthேர தேயாrhவா ஸmhphராphேத ேயாக:³shயாthஸ கலாநிதி: ◌⁴ ॥ 158॥
கா கலாநிதி⁴ப⁴வ:ஸ³பி⁴ராம:ஸmhshயமாநசரே நரபாலiµkh²ைய: ।
ேஸநாரŋhக³மத³வாரணஶŋhக²ேப⁴வாth³யாnhவிேதா விக³தேரக³ப⁴யாஸŋhக: ◌⁴ ॥
159॥
அத²அmhஶாவதாரேயாக:³ ।
ேகnhth³ரெகௗ³தேத³ேவjhெயௗ shேவாேச ேகnhth³ரக³ேதऽrhகேஜ ।
சரலkh³ேந யதா³ ஜnhம ேயாேகா³ऽயப⁴வதாரஜ: ॥ 160॥
Nhயேலாகshதீrhத²சா கலாjhஞ: காமாஸkhத: காலகrhதா தாthமா ।
ேவதா³nhதjhேஞா ேவத³ஶாshthரதி⁴கா ஜாேதா ராஜத⁴ேராऽmhஶாவதாேர ॥ 161॥
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அத²ஹ-ஹர-விவிேயாகா:³ ।
விthேதஶாth³ப⁴ந:ப²ரnhth◌⁴ரப⁴வநphராphதாச ெஸௗmhயkh³ரஹா:
காேமஶாth ஸுக²பா⁴kh³யரnhth◌⁴ரkh³’ஹகா³ வாph³ஜசnhth³ராthமஜா: ।
ேத³ேஹஶாth³யதி³ ப³nh⁴மாநப⁴வகா³ஸூrhயாsh²th³⁴ஜா:
phேராkhதாshதthர ராதைநrhஹஹரvhரமாkh²யேயாகா³இேம ॥ 162॥
நிகி²லநிக³மவிth³யாபாரக:³ஸthயவாதீ³ஸகலஸுக²ஸேமதசாவாkh காமஶீல: ।
தலஸŋhக: ◌⁴ ஸrhவேவாபகா ஹஹரவிதி⁴ேயாேக³ ஸmhப⁴வ: Nhயகrhமா ॥
163॥
அத² நாப⁴ஸேயாக:³ ।
ேபஷுஶkhதியவத³Nhட³க³தா³ஸiµth³ரchச²thராrhth³த⁴சnhth³ரஶகடாmh³ஜபேயாகா:³
।
ெநௗசkhரவjhநஹலகாrhiµகடவாபீஶ ◌்’nhகா³டகாச விவிதா⁴kh’திவிmhஶதி:sh:
॥ 164॥
ரph³ஜுrhநலசiµஸலshthத யாshரயாkh²யா:shரkh³ேபா⁴கி³ெநௗ த³லேயாக³ப⁴ெவௗ
ப⁴ேவதாmh ।
வீத³யச கதி²தா த³ரதா³மபாஶேகதா³ரஶூலக³ேகா³லகஸphதஸŋhkh²யா: ॥
165॥
ேஹாராயாmh ।
ரph³ஜுrhiµஸலmh நல சராth³ைய:ஸshயshthவாசயஜாnh ஜகா³th³ ேயாகா³nh ।
ேகnhth³ைர: ஸத³ஸth³ைதrhத³வாkh²ெயௗ shவkhஸrhெபௗ கதி²ெதௗ பராஶேரண ॥
166॥
ேயாகா³ vhரஜnhthயாரயஜா:ஸமthவmh யாவாph³ஜவராNhட³ஜேகா³லகாth³ைய: ।
ேகnhth³ேராபக³phேராkhதப²ெலௗ த³லாkh²யாவிthயஹுரnhேய ந ph’த²kh ப²ெலௗ ெதௗ
॥ 167॥
இதா³நீ க³தா³ஶகடவிஹக³ஶ ◌்’nhகா³டகஹலாnh பச ேயாகா³நாஹ ।
ஆஸnhநேகnhth³ரப⁴வநth³வயைக³rhக³தா³kh²யshதnhவshதேக³ஷு ஶகடmh விஹக:³
shவப³nhth◌⁴ேவா: ।
ஶ ◌்’ŋhக³டகmh நவமபŋhசமலkh³நஸmhshைத²rhலkh³நாnhயைக³rhஹலதி phரவத³nhதி
தjhjhஞா: ॥ 168॥
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ஶகடாNhட³ஜவch²பா⁴ஶுைப⁴rhவjhநnhதth³விபதைக³rhயவ: ।
கமலmh  விரஸmhshத²ைதrhவாபீ தth³யாதி³ ேகnhth³ரபா³யத: ॥ 169॥
கNhடகாதி³phரvh’thைதச வrhkh³’ஹக³ைதrhkh³ரைஹ: ।
ேபஷுஶkhதித³Nhடா³kh²யா ேஹாராth³ைய: கNhடைக: khரமாth ॥ 170॥
ெநௗடchச²thரசாபாநி தth³வthஸphதrhஸmhshதி²ைத: ।
அrhத⁴சnhth³ரsh ேஹாராth³ைய: phேராkhதாத³nhயrhஸmhshதி²ைத: ॥ 171॥
ஏகாnhதரக³ைதரrhதா²thஸiµth³ர:ஷTh³kh³’ஹாைத: ।
விலkh³நாதி³shதி²ைதசkhரபி⁴thயாkh’திஜஸŋhkh³ரஹ: ॥ 172॥
ஸŋhkh³யாேயாகா:³ஸphத ஸphதrhஸmhshைத²ேரகாபாயth³வlhலகீதா³மபாஶா: ।
ேகதா³ராkh²ய: ஶூலேயாேகா³ ³க³mh ச ேகா³லசாnhயாnh rhவiµkhதாnhவிஹாய ॥
173॥
அத²ஆரயத³லேயாக³ப²லmh ।
ஈrhShவிேத³ஶநிரேதாऽth◌⁴வரதச ரjhஜவாmh மாநீ த⁴நீ ச iµஸேல ப³ஹுph◌⁴’thயஸkhத:
।
vhயŋhக:³ shதி²ராTh◌⁴யநிே நலஜ: shந³thேதா² ேபா⁴கா³nhவிேதா ப⁴ஜக³ேதா
ப³ஹு:³க²பா⁴ஜ: ॥ 174॥
அத² க³தா³தி³ேயாக³ப²லmh ।
யjhவாऽrhத²பா⁴kh ஸததமrhத²சிrhக³தா³யாmh தth³vh’thதி⁴kh ஶகத:ஸஜ: தா³ர:
।
³ேதாऽடந:கலkh’th³விஹேக³phரதி³Shட:,ஶ ◌்’ŋhகா³டேக சிரஸுகீ²kh’ஷkh’th³த⁴லாkh²ேய
॥ 175॥
வjhேநऽnhthயrhவஸுகி²த: ஸுப⁴ேகா³ऽதிஶூர:, ெஶௗசாnhவிேதாऽபி ச யthேர
ஸுகி²ேதா வேயாऽnhத:
விkh²யாதகீrhthயதெஸௗkh²ய³ச பth³ேம வாphயாmh தiνshதி²ரஸுகீ²
நிதி⁴ேபாऽnhநதா³தா ॥ 176॥
thயாகா³thமவாnh khரைரrhயஜேத ச ேப mhshேராऽத² ³phthயாதி⁴kh’த:
ஶரkh’chச²ராkh²ேய ।
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நீேசாऽலஸ: ஸுக²த⁴ைநrhவிதச ஶlhெதௗ த³Nhேட³ phையrhவிரத:
ேஷாऽnhthயvh’thதி: ॥ 177॥
thேர சாth³யnhதெஸௗkh²யாலத⁴நப³லவாnh ெநௗப⁴shேதாயவீ
சkhேர ராஜா யஶshவீ ஜலாதி⁴ப⁴வநரshேதாயvh’thதி:தீஶ: ।
அrhேத⁴nhெதௗ³ ேபா⁴க³ஶா கி³விபிநசர: khரகrhமா ச ேட
சாேப ஜாதா மiνShயா யதி³ க³ஹநசராெசௗrhயநிShடா² நிkh’Shடா: ॥ 178॥
வீயாmh ஸகலkhயாஸு நிண:ஸŋhகீ³தnh’thயphேயா-
தா³யாiµபகாரkh’thபமதி: phரkh²யாதவிth³யாத⁴நீ ।
பாேஶ ஶீலத⁴நாrhஜேநऽதிசேரா வாசாலக: thரவாnh
ேகதா³ேர kh’விthதவாநலஸதீ³rhப³nh⁴பகா ப⁴ேவth ॥ 179॥
ஶூேல ேகாபரthதnhவிேதா த⁴நசி: ஶூர:ேதா நிrhத⁴நீ
பி⁴ாஶீ க³ேயாக³ேஜாऽதிசபல: பாபNhட³ேகா மth³யப: ।
ேகா³ேல நிrhth³வநேகாऽலேஸாऽடநபர:shவlhபாரjhஞாநதீ⁴-
th³வthmhஶnh கதி²தா வராஹராசாrhேயண ேயாகா³இேய ॥ 180॥
⁴பாலேயாக³சபŋhசகபா⁴shகராth³யா: ேகமth³மாத⁴மஸநkh³ரஹமாகாச ।
லஹஶவிதி⁴காஹலநாப⁴ஸth³யா:ஸூrhயாதி³ேத³வkh’பயா பகீrhதிதாshேத॥
181॥
இதி ைவth³யநாத²ைத³வjhஞவிரசிேத ஜாதகபாஜாேத ராஜேயாகா³ஸேய
ஸphதேமऽth◌⁴யாேய ॥ 7॥

அத² th³vhயாதி³kh³ரஹேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 8॥
ஜாத:shthவஶக:³ khயாஸு நிணசnhth³ரnhவிேத பா⁴shகேர
ேதஜshவீ ப³லஸththவவாநnh’தவாக²◌़ ◌் பாபீ ஸெபௗ⁴ேம ரெவௗ ।
விth³யாபப³லாnhவிேதாऽshதி⁴ரமதி:ஸmhயாnhவிேத ஷணி
ரth³தா⁴கrhமபேரா nh’பphயகேரா பா⁴ெநௗ ஸேவ த⁴நீ ॥ 1॥
shthலாrhதப³nh⁴மாநநித: phராjhஞ:ஸஶுkhேரऽேண
மnhத³phராயமதி:ஸபthநவஶேகா³ மnhேத³ந khேத ரெவௗ ।
ஶூர:ஸthலத⁴rhமவிthத³ணவாநிnhெதௗ³ த⁴ராஜnhவிேத
த⁴rh ராshthரபேரா விசிthர³ணவாnh சnhth³ேர ஸதாrhஸுேத ॥ 2॥
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ஜாத:ஸா⁴ஜநாரேயாऽதிமதிமாநாேயrhண khேத விெதௗ⁴
பாபாshமா khரயவிkhரேயஶு ஶல: ஶுkhேர ஸஶீதth³ெதௗ ।
shthஜ: பிth’³பேகா க³தத⁴நshதாராபெதௗ ஸாrhகேஜ
வாkh³ ெசௗஷக⁴ஶிlhபஶாshthரஶல: ெஸௗmhயாnhவிேத ⁴ஸுேத ॥ 3॥
கா jhய³nhவிேதா க³ணிதவிth³ ெபௗ⁴ேம ஸேத³வாchசிnhேத,
தா⁴ேநாrhவாத³ரத: phரபŋhசரேகா ⁴rhத:ஸெபௗ⁴ேம ph◌⁴’ெகௗ³ ।
வாதீ³ கா³நவிேநாத³விjhஜட³மதி: ெஸௗேரண khேத ேஜ
வாkh³ கா³நவிேநாத³விjhஜேதாऽதி⁴கத⁴நீ வாசshபெதௗ ேஸnh³ேஜ ॥ 4॥
ஶாshth கா³நவிேநாத³ஹாshயரக: ஶுkhேர ஸசnhth³ராthமேஜ
விth³யாவிthதவிஶிShடத⁴rhம³ணவாநrhகாthமேஜ ேஸnh³ேஜ ।
ேதஜshவீ nh’பதிphேயாऽதிமதிமாnh ஶூர:ஸஶுkhேர ³ெரௗ
ஶிlhபீ மnhthணி ஸாகேஜ பஶுபதிrhமlhல:ேத ஸாேத ॥ 5॥
அத² thkh³ரஹேயாகா:³ ।
ஸூrhேயnh³திநnhத³ைநரலkh◌⁴வmh த⁴நீ நீதிமாnh
ஜாதசnhth³ரரவீnh³ைஜrhnh’பஸேமா விth³வாnh யஶshவீ ப⁴ேவth ।
ேஸாபா⁴காrhமnhthபி⁴rh³ணநிதி⁴விth³வாnh nh’பாலphய:
ஶுkhராrhேகnh³பி⁴ரnhயதா³ரநிரத: khேராபீ⁴ேதா த⁴நீ ॥ 6॥
மnhேத³nhth³வrhகஸமாக³ேம க²லமதிrhமாயீ விேத³ஶாphேயா
பா⁴shவth³⁴ஸுதேபா³த⁴ைநrhக³தஸுக:² thராrhத⁴தா³ராnhவித: ।
வாrhகவநிைஜரதிphயகேரா மnhth சேபாऽத²வா
ெபௗ⁴மாrhகாஸுரவnhதி³rhநயநkh³ ேபா⁴கீ³ேநாऽrhத²வாnh ॥ 7॥
மnhதா³rhகாவநிைஜ:shவப³nh⁴ரேதா iµrhேகா²ऽத⁴ேநா ேராக³பா⁴kh
இnhth³ராசாrhயரவீnh³ைந: பமதிrhவிth³யாயேஶாவிthதவாnh ।
பா⁴iνjhஞாஸுரைதrhmh’³தiνrhவிth³யாmhஶshவீ ஸுகீ²
ெஸௗராதி³thய³ைத⁴rhவிப³nh⁴ரத⁴ேநா th³ேவ ³ராசாரவாnh ॥ 8॥
வாதி³thயைத:ஸதா³ரதநய: phராjhேஞாऽkh³ விthதவாnh
மnhேத³nhth³ராசிnhதபா⁴iνபி⁴rhக³தப⁴ேயா ராஜphய:ஸாthவிக: ।
ஜாேதா பா⁴iνதாைத:சேதா க³rhவாபி⁴மாநாnhவித-
சnhth³ராேரnh³ஸுைத:ஸதா³ऽஶநபேரா ³Shகrhமkh’th³³பக: ॥ 9॥
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ேவnh³திைஜ:ஸேராஷவசந: காமாேரா பவா-
நிnh³மாஜைதrhவிஶீலதநய:ஸŋhசாரஶீேலா ப⁴ேவth ।
தாேரஶாrhகஜ⁴ஸுைதசலமதிrh³Shடாthமேகா மாth’ஹா
ேவnh³jhஞஸமாக³ேம ப³ஹுத⁴நkh²யாேதாऽவநீஶphய: ॥ 10॥
விth³யாவாநபி நீசகrhமநிரத: ேஸvhய:தjhேஞnh³பி⁴-
shthயாகீ³ ⁴பதிதச ³ணவாநிnh³jhஞதிkh³மாmhஶுைஜ: ।
phராjhஞ:ஸா⁴ஸுத: கலாஸு நிண: ஶுkhேரnh³ேத³வாchசிnhைத:
ஶாshth vh’th³த³ப³⁴ரேதா nh’பஸேமா வாசshபதீnhth³வrhகைஜ: ॥ 11॥
ேவதீ³ ராஜேராேதாऽதிஸுப⁴க:³ ஶுkhேரnh³சNhடா³mhஶுைஜ-
rhகா³nhத⁴rhவதிகாvhயநாடகபேரா வjhஞ⁴நnhத³ைந: ।
நாŋhக:³ க²லவmhஶஜசலப⁴தி: ஶுkhராரசnhth³ராthமஜ:
phேரய:ஸாமயேலாசேநாऽடநபரshதாராஜெபௗ⁴மாைத: ॥ 12॥
ஶுkhராேரnhth³ரேராைதrhநரபேதShட:ஸthர:ஸுகீ²
வாராrhகஸுைத: kh’ேஶாऽஸுக²தiνrhமாநீ ³ராசாரவாnh ।
ெஸௗராரஸுரைத:தநேய நிthயmh phரவாஸாnhவித:
ஶுkhரjhஞாமரமnhthபி⁴த: கீ திphரதாபாnhவித: ॥ 13॥
ேத³ேவjhேயnh³ஜபா⁴iνைஜரதிஸுக²க:shவதா³ரphேயா
மnhத³jhஞாஸுரவnhதி³ைதரnh’தவாkh³ ³Shேடாऽnhயஜாயாரத: ।
ஜாேதா வதாைதரமலதீ⁴விkh²யாதெஸௗkh²யாnhவித-
சnhth³ேர பாபேத ஸதா³lhபஸுக²வாnh பா⁴ெநௗ பிshதth³வேத³th ॥ 14॥
அத² சrhkh³ரஹேயாகா:³ ।
ஏகrhைக³நநiµசாகர⁴ஸுதjhைஞrhநயீ phரணசஶேலா பிகச ேராகீ³ ।
சnhth³ராரபா⁴iν³பி⁴த⁴நவாnhயஶnhவீ தீ⁴நாnhnh’பphயகேரா க³தேஶாகேராக:³ ॥
15॥
ஆராrhkhசnhth³ரph◌⁴’³ைஜ:ஸுததா³ரப³nh⁴ விth³வாnh நிதாஶநஸுகீ² நிண:பா:

।
ஸூrhேயnh³பா⁴iνந⁴ஸுைதரஶாnhதேநthரஓऽடநச தடாபதிரrhத²நீந: ॥ 16॥
தாராஸுேதnh³ரவிமnhthபி⁴Shடthரஹாராrhத⁴வாnh ³ணவேஶப³லவாiνதா³ய: ।
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ஶுkhேரnh³பா⁴iνஶஶிைஜவிகலச ப⁴kh³நீ மnhேத³nh³விநகைரரத⁴ந: kh’தkh◌⁴ந: ॥
17॥
ேதாயாடவிதிசேராऽவநிபாலjhேயா ப⁴kh³நீ தி³ேநஶதி³நth³திவஶுkhைர: ।
ஜாேதா விஶாலநயேநா ப³ஹுவிthதthேரா வாராŋhக³நாபநிவிேநnh³ஸுேரjhயநnhைத:³
॥ 18॥
மnhேத³nh³பா⁴iνph◌⁴’³ைஜவிப³ேலாऽதிபீ⁴ர: கnhயாjhநாரயத⁴நாஶநththபரச ।
ஆதாணjhஞ³பி: ◌⁴ ஸவேலா விபnhேந த³ராrhத⁴வாnh நயnhேராக³ேதாऽiνக:³shயாth
॥ 19॥
ரவிஜ³த⁴ஶுkhைரரnhயதா³ராiνரkhேதா விஷமநயநேசபேசாரதீ⁴rhவீதஸththவ: ।
தி³நகரஜதாராஸூiνமnhைத³சேபா நரபதிஸசிேவா வா நீசkh’th³ ேபா⁴க³ஶீல:
॥ 20॥
ஸூrhயாராrhயஅதிrhமth³தீ³பதிஸம: kh²யாேதாऽதிjhேயா ப⁴நீ
வாராrhகிதி³வகைரrhக³தத⁴ேநா ph◌⁴ராnhத: mh’³th³ப³nh⁴மாnh ।
⁴thராrhகதாைத: பப⁴வphராphேதா விகrhமா³ண:

ஶுkhராrhேகnh³ஜஸூபி⁴rhத⁴நயேஶாiµkh²யphரதா⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 21

வாrhகிjhஞதி³வாகைர: கலஹkh’nh மாநீ ³ராசாரவாnh
மத³jhஞாணபா⁴rhக³ைவ:ஸுவத³ந:ஸthயvhரதாசாரவாnh ।
அrhகாrhகிjhயைத: கலாஸு நிே நீசphர:◌⁴ ஸாஹ
ேவnh³jhஞைஜrhnh’பphயகேரா மnhth கவி:மாபதி: ॥ 22॥
சnhth³ராரjhஞைத:ஸுதா³ரதநய: phராjhேஞா விப:ஸுகீ²-
மnhத³ேரnh³ph◌⁴ைத⁴th³விமாth’பிth’க: ஶூேரா ப³ஹுshthஸுத: ।
சnhth³ராராrhயைதரத⁴rhமஶேலா நிth³ராரrhதா²iνேரா
வாராrhகிநிஶாகைர:shதி²ரமதி: ஶூர: ஶுகீ² பNh³த: ॥ 23॥
ஶுkhரjhேஞnh³ஸுராrhைத:ஸ வதி⁴ேரா விth³வாnhயஶshவீ த⁴நீ
சnhth³ராrhகிjhஞஸுராchசிைதரதித⁴ேநா ப³nh⁴phேயா தா⁴rhக: ।
ஶீதாmhஶுjhஞதாைதrhப³ஹுஜநth³ேவ பரshthபதி-
rhேவnhth³வrhகஜபா⁴rhக³ைவrhக³தஸுக:² ரth³தா⁴த³யாவrhத: ॥ 24॥
ஜ³ஜ³ஶுkhைரரrhத²வாnhநிnhதி³த: shயாth ³த⁴³ஶநிெபௗ⁴ைம: ஸாமேயா
விthதந: ।
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³தஶநிெஸௗmhையேரகேக³ேஹாபயாைதரதிஶயத⁴நவிth³யாஶீலேமதி phரஜாத:॥
25॥
அத² பŋhசkh³ரஹேயாகா:³ ।
ஏகrhைக³நஶஶிதிஜjhஞைவrhஜாதsh th³த⁴ஶல: பிஶுந:ஸமrhத:² ।
ஶுkhராரபா⁴iν³த⁴ஶீதகைரrhவித⁴rhமரth³தா⁴ரnhயஜநகாrhயபேரா விப³nh: ◌⁴ ॥ 26॥
ப⁴நnhத³ேநnh³ரவிமnhத³ரnhத³ேரjhையராஶாஇShடrhமணீபி³ரஹாபி⁴⁴த: ।
சnhth³ராரபா⁴iνஶஶிஸூiνதி³ேநஶthைரரlhபாரrhஜநபேரா விகலthரthர: ॥ 27॥
ேவnh³ெபௗ⁴மதபா⁴iνபி⁴ராததாயீ thயkhத:shவமாth’பிth’ந⁴ஜைநரேநthர: ।
மnhேத³nh³ஶுkhரரவி⁴ஸுைதrhவிநாமவிthதphரபா⁴வஶேலா மேநாऽnhயதா³ர: ॥
28॥
தாேரஶபா⁴iν³ேபா³த⁴நதா³நேவjhையrhமnhth த⁴நீ ப³லயேஶாநிஜத³Nhட³நாத:² ।
பா⁴shவth³³ேத⁴nh³³பா⁴iνஸுைத:பராnhநேபா⁴ஸுபீ⁴ரதிபாபரேதாkh³ரvh’thதி:
॥ 29॥
ெஸௗmhயாேதnh³தபா⁴iνபி⁴ரrhத²ேநா தீ³rhகா⁴kh’திrhக³தஸுேதா ப³ஹுேராக³கா³thர:
।
ேவnhth³ரஶுkhரரவிபா⁴iνஸுைத: ஸதா³ேரா வாkh³nhth³ரஜாலசேரா விப⁴ய:
ஸஶth: ॥ 30॥
ஶுkhராரபா⁴iν³சnhth³ரஸுைதrhவிேஶாக: ேஸநாரŋhக³பதிரnhயவ⁴விேலால: ।
⁴ஸூiνவரவிபி³த⁴நபா⁴iνthைரபி⁴ாஶேநா மநrhணதராmhப³ர:shயாth ॥ 31॥
jhய: கலாஸு நிே வத⁴ப³nhத⁴நாTh◌⁴ேயா ேராகீ³தாத³jhஞத⁴ராமாைர:
।
ேரShேடா²ऽதி:³க²ப⁴யேராக³த:ுதா⁴rhத:ஶnhயாரேபா³த⁴நவிகrhதநதா³நேவjhைய:
॥ 32॥
phேரShேயாऽத⁴ேநா மநேவஷேதாऽதிrhக²ேவார:ேஜnh³³ஶுkhரதி³ேநஶthைர:
।
மnhthராkhயாஸுரததா⁴ப³லphரth³தி⁴கrhமா ³jhஞஶநிசnhth³ரவஸுnhத⁴ராைஜ:
॥ 33॥
jhஞாநீ ஸேத³வ³ஸnhமதித⁴rhமஶீல:ஶாshth தி³ேநஶ³rhஶுkhரஶநீnh³thைர: ।
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ஸா: ◌⁴ ஸுகீ² ப³ஹுத⁴நphரப³லச விth³வாநிnh³jhஞேத³வ³தா³நவதாைர:॥
34॥
பŋhசkh³ரேரகkh³’ேஹாபயாைதshசnhth³ரjhஞவாஸுkh³வnhth³யமnhைத:³ ।
ஸrhவthர jhேயா விகேலணச மபஅ:ஸசிேவாऽத²வா shயாth ॥ 35॥
அத²ஷTh³kh³ரஹேயாகா:³ ।
ஸூrhேயnhth³வார³தா⁴மேரjhயph◌⁴’³ைஜேரகrhைக³shதீrhத²kh’-
லாேதாऽரNhயாகி³phரேத³ஶநிலய:shththரவிthதாnhவித: ।
ஶுkhேரnhth³வrhக³தா⁴மேரjhயதி³நkh’ththைர: ஶிேராேராக³வா-
iνnhமாத³phரkh’திச நிrhஜநத⁴ராவாேஸா விேத³ஶmh க³த: ॥ 36॥
வjhஞாண⁴ஜாதைத:ஸŋhசாரஶீல:ஸுதீ⁴-
nh³jhஞாரதாrhகிேத³வ³பி⁴shதீrhதா²டந:shயாth³ vhரதீ ।
வாேரnh³ரவீnh³ஜாணஸுைதேசார: பரshthரத:
Sh² பா³nhத⁴வ³ேதா க³தஸுேதா rhேகா² விேத³ஶmh க³த: ॥ 37॥
நீேசாऽnhயகrhமநிரத:யபீநஸாrhேதா நிnhth³ேயா மஸுதரவீnh³தாதjhைஞ:
।
மnhth கலthரத⁴நநnhத³நேபா⁴த³ந: ஶாnhத: தாதஜாணவசnhth³ைர: ॥
38॥
அத² ேமஷாதி³ராஶிshதா²kh³ரஹப²லmh

ஜாத:shவlhபத⁴நsh கா³நரேகா விth³யாத⁴நkhேலஶதீ⁴-
ரjhஞ:ஸrhவகலாரஸjhைஞசேரா ைஹரNhயrhக:ஸாஹ ।
ஸmhjhய:வணிkhkhயாஸு ஶல: thராதி³பா⁴kh³யchத:
மாmhshேதாயkh’khயாதி³பி⁴ேந ேமஷாதி³ராஶிshதி²ேத ॥ 39॥
shவrhே ⁴பkh’khயாடnhத⁴ந: ஶுkhரrhேக³ காமதீ:◌⁴
ெஸௗmhயrhே பதீ³நவாkhகrhடகேப⁴ ராஜphேயா விthதவாnh ।
mhேஹ ⁴ஸுேத  நிrhப⁴யத⁴ேநா ைஜேவ தா:ஸுகீ²
mhேப⁴ ³rhஜநேஸவிேதா mh’க³க³ேத ⁴ேபாऽத²வா தஸம: ॥ 40॥
ெகௗேஜ சnhth³ரஸுேதऽத⁴ந:தkh³’ேஹ விth³வாnhnh’kh³ேம ஸுகீ²
கrhகிshேத² நிஜவிthதஹா ஹக³ேத ஜாேதா வ⁴நித: ।
கnhயாshேத²ஸு³கேரா க³தப⁴யசாேப nh’பாலphேயா
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நshேத²தேஸவக: ஶநிkh³’ேஹ ஶிlhபீ பரphேரயக: ॥ 41॥
ேஸநாவிthதஸுதாதி⁴க:³ணவாnh தா³தா ஜrhே ³ெரௗ
ேதஜshth தேப⁴ பchச²th³ஸு’thதாராஉதrhmh க³ேத ।
phராjhஞ: thரத⁴நச கrhகிணி க⁴ேட ேபா⁴கீ³ யஶshவீ ஹெரௗ
ராஜா ராஜஸேமாऽத²வா நிஜkh³’ேஹ நீேசாऽடந: ேகஶதீ:◌⁴ ॥ 42॥
ஜார:மதிthரப³nh⁴விப⁴ேவா விth³யாத⁴நjhஞாநவாnh
பீ⁴rhமnhத³ஸுேதாऽதிநீசவிதாசாேரா nh’பாலmhphய: ।
³Shடshthக³ணேஸவிேதா ஜநபதிrhேபா⁴கீ³ கமாரத:
விth³யா³ணஶீலவாnh ph◌⁴’³ஸுேத ேமஷாதி³ராஶிshதி²ேத ॥ 43॥
iµrhேகா² நாதித⁴ேநா க³தshவஸுததீ⁴ரmhபா³ஸுக²phரchேதாऽ-
நாrhயய:shவlhபத⁴நாthமேஜா ³ணரkh³ராமாkh³ரணீkh³ரதீ:◌⁴ ।
ஜாத: thரகலthரவிthதவிப⁴ேவா ராஜphேயா விthதவாnh
ேதேஜாராஜ³தி⁴ேகா ரவிஸூேத ேமஷாதி³ராஶிshதி²ேத ॥ 44॥
ய³khதiµ³நாத²shய ப²லmh ேமஷாதி³ராஶிஷு ।
தத³mhஶகப²லmh சாthர பசிnhthய வேத³th³ ³த:◌⁴ ॥ 45॥
அத² th³’Shப²லmh ।
பாேபேத க³க³நகா³நி ³Shடேராகீ³ ஜாத:shவத⁴rhத⁴³ணவிசயேஶாவிந: ।
பாபாnhவிேத  பரவிthதவ⁴விேலால: பாShயவாkhகபட³th³தி⁴ேதாऽலஸ:shயாth
॥ 46॥
யதி³ ஶுப⁴கரth³’Shேட ேக²சேர ஜாதமrhத: ஸுதத⁴நதேபா⁴கீ³ ஸுnhத³ேரா
ராஜjhய: ।
பப⁴வரத:shதா²thெஸௗmhயேக²ேதாபயாேததஹத⁴rhமாசாரவாநிŋhகி³தjhஞ:
॥ 47॥
அத² சnhth³ரshய th³’Shப²லmh ।
சnhth³ேர ேமஷக³ேத ஜாதி³shவசைரராேலாகிேத ⁴பதி-
rhவிth³வாnh ராஜஸம:ஸமshத³ணவாnh ேசாேரா த³th³ேரா ப⁴ேவth ।
நிshவshேத²யnh’மாnhய⁴பத⁴நிகphேரShேயா vh’ஷshேத² ததா²
kh³மshேத² விகேலா nh’ப:ஸுமதிமாnh தீ⁴ர: க²ேலா நிrhத⁴ந: ॥ 48॥
கrhகshேத² ஶஶிநி மாஸுதiµshைவராேலாகிேத ெஶௗrhயவா-
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நாrhயேரShட²லவிrhமபதிrhேயாவீ ஸேநthராமய: ।
⁴ப: பNh³தவாkh³ த⁴நீ நரபதி: பாபீ வி: ◌⁴ mhஹேக³
கnhயாயாmh த⁴நிேகா வி:◌⁴ phர⁴ஸேமா விth³வாnh விஶீல:ஸுகீ² ॥ 49॥
ெதௗshேத²மெகௗ³ ³தா⁴தி³ஶுப⁴ைத³ராேலாகிேத shயாth khரமாth³
⁴ப:shவrhணகேரா வணிkhஜரவிchசா²யாஸுைநrhவŋhசக: ।
கீடshேத² ஶஶிநி th³விமாth’பிth’ேகா ராஜphேயா நீசkh’-
th³ேராகீ³ நிrhவநிேகா nh’பாலஸசிேயா th³’Shேட ³தா⁴தி³kh³ரைஹ: ॥ 50॥
சnhth³ேர த⁴iν:shேத² ஶுப⁴th³’Shதிkhேத விth³யாத⁴நjhஞாநயேஶாப³லாTh◌⁴ய: ।
th³’Shேட ஜாதி³thயதி³ேநஶthைர:ஸபா⁴ஶட:² பNhயவ⁴ரத:shயாth ॥ 51॥
ராஜா மபதிrhவிth³வாnh த⁴நீ நிrhத⁴நிேகா வி: ◌⁴ ।
ஜாதி³kh³ரஹஸnhth³’Shேட மகரshேத² நிஶாகேர ॥ 52॥
mhப⁴shதி²ேத நிஶாநாேத² ஶுப⁴th³’Shேட யேஶாத⁴ந: ।
ஜாத: பரவ⁴ேலால: பாபேக²டநிேத ॥ 53॥
நshேத² ஶுப⁴வீேத மகேர ஹாshயphேயா ⁴பதி-
rhவிth³வாnh பாபநிேத பஷவாkh பாபாthமேகா ஜாயேத ।
பாபாmhேஶ க²லவீேத ஶட²மதிrhஜாேதாऽnhயஜாயாரத:
ெஸௗmhயாmhேஶ ஶுப⁴வீேத மகேர ஜாேதா யஶshவீ ப⁴ேவth ॥ 54॥
ராஶிth³’Shப²லmh யthதத³mhஶேக ச ேயாஜேயth ।
ப⁴வnhதி ஶுப⁴தா:³ஸrhேவ ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³ஸmhதா ॥ 55॥
அத²லkh³நாதி³பா⁴வக³தkh³ரஹப²லmh ।
மாrhதNhேடா³ யதி³லkh³நேகா³ऽlhபதநேயா ஜாத:ஸுகீ² நிrhkh◌⁴’ண:

shவlhபாஶீ விகேலே ரணதலலாதீ⁴ ஶுஶீேலா நட: ।
jhஞாநாசாரரத:ஸுேலாசநஶய:shவாதnhthrhஶகshchசேக³
ேந shthஜநேஸவிேதா ஹக³ேத ராvhயாnhத⁴ேகா வீrhயவாnh ॥ 56॥
ேண ரஶிnhத³யேக³வதி⁴ேராऽŋhக³ந: phேரShயச பாபஸேத  க³தாேரவ ।
shேவாchசshவrhேக த⁴நயேஶாப³ஹுபஶா rhேண தெநௗ யதி³ சிராைபதி
விth³வாnh ॥ 57॥
khர:ஸாஹேகாऽடேநாऽதிசபேலா ேராகீ³ேஜ லkh³நேக³
விth³யாவிthததப:shவத⁴rhமநிரேதா லkh³நshதி²ேத ேபா³த⁴ேந ।
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ேவ லkh³நக³ேத சிராரமலjhஞாநீ த⁴நீ பவாnh
கா காnhதவ:ஸதா³ரதநேயா விth³வாnh விலkh³ேந ph◌⁴’ெகௗ³ ॥ 58॥
³rhநாேகா vh’th³த⁴கலthரேராகீ³ மnhேத³ விலkh³ேநாபக³ேதऽŋhக³ந: ।
மபlhய:ஸு³பி⁴ராேமா(ஆேபா⁴)ஜாத:shவŋhேகா³பக³ேத சிரா: ॥ 59॥
khேரா த³யாத⁴rhமவிநஶீேலா ராெஹௗ விலkh³ேநாபக³ேத  ேராகீ³ ।
ேகெதௗ விலkh³ேந ஸேஜாऽதிph³த: ◌⁴ ெஸௗmhேயேத ராஜஸமாநேபா⁴கீ³ ॥ 60॥
ரவிேthேராத³ேய ராஹூ ராஜேபா⁴கா³ய ஸmhபதி³ ।
shதி²ராrhத²thராnh ேத மnhத³ேthேராத³ேய ஶிகீ² ॥ 61॥
அத² th³விதீயshத²kh³ரஹப²லmh ।
thயாகீ³ தா⁴th³ரvhயவாநிShடஶthவாrhkh³ விthதshதா²நேக³ சிthரபா⁴ெநௗ ।
கா காnhதசாவாகி³ŋhகி³தjhேஞா விth³யாஶீேலா விthதவாnh விthதேக³nhெதௗ³ ॥
62॥
த⁴ேதாrhவாத³kh’khயாடநபர: ேகாபீ ேஜ விthதேக³
³th³th◌⁴ேயாபrhதவிthதஶீல³ணவாnh ஸா: ◌⁴ mhேப³ ³ேத⁴ ।
வாkh³ பி⁴ஜநெஸௗŋhkh²யவிthதவிலshthவாகீ³ த⁴நshேத²³ெரௗ
விth³யாகாமகலாவிலாஸத⁴நவாnhவிthதshதி²ேத பா⁴rhக³ேவ ॥ 63॥
அஸthயவாதீ³ சபேலாऽடேநாஅத⁴ந: ஶெநௗ mhேபா³பக³ேத  வŋhசக: ।
விேராத⁴வாnhவிthதக³ேத வி⁴nhேத³ ஜநாபராதீ⁴ ஶிகி²நி th³விதீயேக³ ॥ 64॥
அத² th’தீயshத²kh³ரஹப²லmh ।
ஶூேரா ³rhஜநேஸவிேதாऽதித⁴நவாnh thயாகீ³ th’திேய ரெவௗ
சnhth³ேர ேஸாத³ரராஶிேக³ऽlhபத⁴நிேகா ப³nh⁴phய:ஸாththவிக: ।
shvhயாேதாऽபாரபராkhரம: ஶட²மதிrh³சிkhயயாேத ேஜ
பா⁴யாகrhமபேராऽடேநாऽதிசபேலா தீ³ேநாऽiνஜshேத² ³ேத⁴ ॥ 65॥
ph◌⁴ராth’shதா²நக³ேத ³ெரௗ க³தத⁴ந:shthநிrhத: பாபkh’த
ஶுkhேர ேஸாத³ரேக³ஸேராஷவசந: பாபீ வ⁴நித: ।
அlhபாஶீ த⁴நஶீலவmhஶ³ணவாnh ph◌⁴ராth’shதி²ேத பா⁴iνேஜ
ராெஹௗ விkhரமேக³ऽதிவீrhயத⁴நிக: ேகெநௗ ³ணீ விthதவாnh ॥ 66॥
ேஸாத³ராராதிக:³ ஶுkhர: ேஶாகேராக³ப⁴யphரத:³ ।
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தthைரவ ஶுப⁴கா shயாth ரேதா யதி³ பா⁴shகராth ॥ 67॥
அத² சrhத²shத²kh³ரஹப²லmh ।
’th³ேராகீ³ த⁴நதா⁴nhய³th³th◌⁴கி³ரத: khர:ஸுக²shேத² ரெவௗ
விth³யாஶீலஸுகா²nhவித: பரவ⁴ேலாலசrhேத² விெதௗ⁴ ।
ெபௗ⁴ேம ப³nh⁴க³ேத  ப³nh⁴ரத:shthநிrhத: ெஶௗrhயவாnh
ப³nh⁴shேத² ஶஶிேஜ விப³nh⁴ரமலjhஞாநீ த⁴நீ பNh³த: ॥ 68॥
வாkh³ த⁴நீ ஸுக²யேஶாப³லபஶா ஜாத: ஶட²phரkh’திnhth³ர³ெரௗ
ஸுக²shேத² ।
shthநிrhத: ஸுக²யேஶாத⁴ந³th³தி⁴விth³யாவாசாலேகா ph◌⁴’³ஸுேத யதி³
ப³nh⁴யாேத ॥ 69॥
ஆசாரத: கப ச மாTh’khேலஶாnhவிேதா பா⁴iνஸுேத ஸுக²shேத² ।
ராெஹௗ கலthராதி³ஜநாவேராதீ⁴ ேகெதௗ ஸுக²shேத² ச பராபவாதீ³ ॥ 70॥
அத² பŋhசமshத²kh³ரஹப²லmh ।
ராஜphயசல³th³தி⁴khத: phரவாஸஶீல:ஸுதேக³ தி³ேநேஶ ।
மnhthரkhயாஸkhதமநா த³யாrhத⁴நீ மநshவீ தநேய மநீnhெதௗ³ ॥ 71॥
khேராऽடநசபலஸாஹேகா வித⁴rhமா ேபா⁴கீ³ த⁴நீ ச யதி³ பŋhசமேக³ த⁴ராேஜ ।
மnhவாபி⁴சாரஶல: ஸுததா³ரவிthதவிth³யாயேஶாப³லத: ஸுதேக³ ஸதி jhேஞ ॥
72॥
மnhth ³ணீ விப⁴வாஸார ஸமnhவித: shயாத³lhபாthமஜ: ஸுர³ெரௗ ஸுத
ராஶியாேத ।
ஸththரthரத⁴நவாநதிபஶா ேஸநாரŋhக³பதிராyhமஜேக³ ச ஶுkhேர ॥ 73॥
மthதசிராரஸுகீ² சபலச த⁴rh ஜாேதா தாநிசய:ஸுதேக³ऽrhகthேர ।
பீ⁴rhth³த³யாரத⁴ந: ஸுதேக³ ப²ணீேஶ ேகெதௗ ஶட:² ஸலபீ⁴ரதீவ ேராகீ³ ॥
74॥
அத²ஷShட²shத²kh³ரஹப²லmh ।
கா ஶூேரா ராஜjhேயாऽபி⁴மாநீ kh²யாத:மாnh ஶthrhயாேத தி³ேநேஶ ।
அlhபா:shயாth ணசnhth³ேரऽஸmhshேத² rhேண ஜாேதாऽதீவ ேபா⁴கீ³ சிரா: ॥
75॥
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shவா யகர: phரப³ேலாத³ராkh³நி:மாnh யேஶாப³லேதாऽவநிேஜ shேத² ।
விth³யாவிேநாத³கலஹphயkh’ஶாேலா ப³nh⁴பகாரரத: ஶஶிேஜऽயாேத ॥ 76॥
கா தாரப³ேலாऽக³ேதऽமேரjhேய ேஶாகாபவாத³ஸேதா ph◌⁴’³ேஜ shேத²
।
ப³வஶேநா விஷமஶீலஸபவபீ⁴த: கா த⁴நீ ரவிஸுேத ஸதி ஶthயாேத ॥ 77॥
ராெஹௗ shதா²நக³ேத தாசிராரthயnhதஸுகீ²ந: ।
ப³nh⁴phேயாதா³ர³ணphரth³த⁴விth³யாயஶshவீ ேக³ ச ேகெதௗ ॥ 78॥
அத²ஸphதமshத²kh³ரஹப²லmh ।
shthth³ேவ மத³நshதி²ேத தி³நகேரऽதீவ phரேகாேபா க²ல-
சnhth³ேர காமக³ேத த³யாரடந:shthவயேகா ேபா⁴க³வாnh ।
shthலphரவிலாபேகா ரணசி: காமshதி²ேத ⁴ேஜ
vhயŋhக:³ ஶிlhபகலாவிேநாத³சரshதாராஸுேதऽshதmh க³ேத ॥ 79॥
தீ⁴ரசாகலthரவாnh பிth’³th³ேவ மத³shேத²³ெரௗ
ேத³யாshthஜநவlhலப⁴ச ஸுப⁴ேகா³ vhயŋhக:³ேத காrhமேக³ ।
பா⁴ராth◌⁴வரமதஸphததீ⁴ரத⁴நிேகா மnhேத³ மத³shதா²நேகா³
க³rhவீ ஜாரஶிshவாநி: கணிபெதௗ காமshதி²ேத ேராக³வாnh ॥ 80॥
அநŋhக³பா⁴ேவாபக³ேத  ேகெதௗ தா³ரேகா வா விகலthரேபா⁴க:³ ।
நிth³ விஶீல: பதீ³நவாkhய:ஸதா³ऽடேநா rhக²ஜநாkh³நக³Nhய: ॥ 81॥
அத²ஆShயமshத²kh³ரஹப²லmh

மேநாऽபி⁴ராம: கலஹphரவீண: பராப⁴வshேத² ச ரெவௗ ந th’phத: ।
ரேthஸுகshthயாக³விேநாத³விth³யாஶீல: ஶஶாŋhேக ஸதி ரnhth◌⁴ரயாேத ॥ 82॥
விநீதேவேஷா த⁴நவாnh க³ேநேஷா மஸுேத ரnhth◌⁴ரக³ேத  ஜாத: ।
விநீதபா³ஹுlhய³ணphரth³ேதா⁴ த⁴நீ ஸுதா⁴ரஸுேதऽShThமshேத² ॥ 83॥
ேமதா⁴வீ நீசகrhமா யதி³ தி³விஜ³ெரௗ ரnhth◌⁴ரயாேத சிரா-
rhதி³rhக⁴:ஸrhவெஸௗkh²யாலப³லத⁴நிேகா பா⁴rhக³ேவ சாShடமshேத² ।
ஶூேரா ேராஷாkh³nhக³Nhேயா விக³தப³லத⁴ேநா பா⁴iνேஜ ரnhth◌⁴ரயாேத
ரெஹௗ khேலஶாபவாதீ³ பப⁴வkh³’ஹேக³ தீ³rhக⁴ஸூthரச ேராகீ³ ॥ 84॥
ேகெதௗ யதா³ ரnhth◌⁴ரkh³’ேஹாபயாேத ஜாத: பரth³ரvhயவ⁴ரேதch:² ।
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ேராகீ³ ³ராசாரரேதாऽதிph³த: ◌⁴ ெஸௗmhேயேதऽதீவ த⁴நீ சிரா: ॥ 85॥
அத² நவமshத²kh³ரஹப²லmh ।
ஆதி³thேய நவமshதி²ேத பிth’³th³ேவ வித⁴rhமத-
சnhth³ேர ைபthகேத³வகாrhயநிரதshthயாகீ³³shேத² யதா³ ।
⁴ஸூெநௗ யதி³ பிthrhயநிShடஸத: kh²யாத: ஶுப⁴shதா²நேக³
ெஸௗmhேய த⁴rhமக³ேத  த⁴rhமத⁴நிக: ஶாshth ஶுபா⁴சாரவாnh ॥ 86॥
jhஞாநீ த⁴rhமபேரா nh’பாலஸசிேவா ேவ தப:shதா²நேக³
விth³யாவிthதகலthரthரவிப⁴வ: ஶுkhேர ஶுப⁴shேத²ஸதி ।
மnhேத³ பா⁴kh³யkh³’ஹshதி²ேத ரணதலkhயாேதா விதா³ேரா த⁴நீ
பா⁴kh³யshேத² ⁴ஜேக³  த⁴rhமஜநகth³ேவ யேஶாவிthதவாnh ॥ 87॥
ேகெதௗ ³shதா²நக³ேத  ேகாபீ வாkh³ வித⁴rh பரநிnhத³க:shயாth ।
ஶூர: பிth’th³ேவஷகேராऽதித³mhபா⁴சாேரா நிthஸாஹரேதாऽபி⁴மாநீ ॥ 88॥
அத² த³ஶமshத²kh³ரஹப²லmh ।
மாநshதி²ேத தி³நகேர பிth’விthதஶீல-விth³யாேஶாப³லேதாऽவநிபாலlhய: ।
சnhth³ேர யதா³ த³ஶப⁴ேகா³ த⁴நதா⁴nhயவshthர-⁴ஷாவ⁴ஜவிலாஸகலாவிேலால: ॥
89॥
ேமஷூரணshேத²ऽவநிேஜ  ஜாதா: phரதாபவிthதphரப³லphரth³தா: ◌⁴ ।
vhயாபாரேக³ சnhth³ரஸுேத ஸமshத-விth³யாயேஶாவிthதவிேநாத³ஶீல: ॥ 90॥
th³தா⁴ரmhப: ◌⁴ ஸா⁴vh’thத:shவத⁴rh விth³வாநாth³ேயா மாநேக³ சாமேரjhேய ।
ஶுkhேர கrhமshதா²நேக³ கrhஷகாŋhச shth⁴லாth³வா லph³த⁴விthேதா வி: ◌⁴ shயாth
॥ 91॥
மnhேத³ யதா³ த³ஶமேக³ யதி³ த³Nhட³கrhதா மாநீ த⁴நீ நிஜலphரப⁴வச ஶூர: ।
ேசாரkhயாநிண³th³தி⁴ரேதா விஶீேலா மாநmh க³ேத ப²ணிபெதௗ  ரேthஸுக:
shயாth ॥ 92॥
ஸுதீ⁴rhப³ ஶிlhபவிதா³thமேபா³தீ⁴ ஜநாiνராகீ³ ச விேராத⁴vh’thதி: ।
கபா²thமக: ஶூரஜநாkh³நக³Nhய:ஸதா³ऽடந: கrhமக³ேத ச ேகெதௗ ॥ 93॥
அத²லாப⁴shத²kh³ரஹப²லmh ।
பா⁴ெநௗ லப⁴க³ேத  விthதவிலshththரதா³ஸாnhவித:
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ஸnhShதச விஷாத³ஶீலத⁴நிேகா லாப⁴shதி²ேத ஶீதெகௗ³ ।
ஆrhத²shேத² த⁴ரணீஸுேத சரவாkhகா த⁴நீ ெஶௗrhயவாnh
ெஸௗmhேய லாப⁴kh³’ஹmh க³ேத நிணதீ⁴விth³யாயஶshவீ த⁴நீ ॥ 94॥
ஆயshேத²ऽமரமnhthணி phரப³லதீ⁴விkh²யாதநாமா த⁴நீ
லாப⁴shேத² ph◌⁴’³ேஜ ஸுகீ² பரவ⁴ேலாலாடேநா விthதவாnh ।
ேபா⁴கீ³ ⁴பதிலph³த⁴விthதவில: phராphதி க³ேத பா⁴iνேஜ
ராெஹௗ ேராthரவிநாஶேகா ரணதலலாதீ⁴ த⁴நீ பNh³த: ॥ 95॥
உபாnhthயயாேத ஶிகி²நி phரதாபீ பரphயசாnhயஜநாபி⁴வnhth³ய: ।
ஸnhShடசிthத: phர⁴ரlhபேபா⁴கீ³ ஶுப⁴khயாசாரரத: phரஜாத: ॥ 96॥
அத² vhயயshத²kh³ரஹப²லmh ।
vhயயshதி²ேத ஷணி thரஶாேலா vhயŋhக:³ஸுதீ⁴ர: பதிேதாऽடந:shயாth ।
சnhth³ேரऽnhvhயயாேத  விேத³ஶவா ெபௗ⁴ேம விேராதீ⁴ த⁴நதா³ரந: ॥ 97॥
ப³nh⁴th³ேவஷகேரா த⁴நீ விக³ததீ⁴shதாராஸுேத Shப²ேக³
சாrhவாகீ சபேலாऽடந: க²லமதிrhேவ யதா³ऽnhthயmh க³ேத ।
ஶுkhேர ப³nh⁴விநாஶேகாऽnhthயkh³’ஹேக³ ஜாேராபசாேராऽத⁴நீ
மnhேத³ Shப²kh³’ஹmh க³ேத விகலதீ⁴rhrhேகா² த⁴நீ வŋhசக: ॥ 98॥
வி⁴nhேத³ Shப²க³ேத விஶீல:ஸmhபthதிஶா விகலச ஸா:◌⁴ ।
ராணவிthதshதி²திநாஶக:shயாchசேலா விஶீல: ஶிகி²நி vhயயshேத² ॥ 99॥
உchசshேத² தி³நநாயேக யதி³ த⁴நீ ேஸநாபதி: ஶீதெகௗ³
Shடாnhநாnhப³ர⁴ஷண:தநேயா ⁴நnhத³ேந ெஶௗrhயவாnh ।
ெஸௗmhேய வmhஶவிவrhth³த⁴ேநா ஜநபதிrhதீ⁴மாŋhதா:கீ²
ேவ வmhஶகர:ஸுஶீலசேரா விth³வாnhnh’பாலphய: ॥ 100॥
ஶுkhேர shேவாchசக³ேத விலாஸvhநிதாஸŋhகி³தnh’thயphேயா
மnhேத³ kh³ராமராடவீதிபதிrhஜாத:மாரத: ।
ராெஹௗ ேசாரஜநாதி⁴ப:லவர: ஶூர:கrh த⁴நீ
ேகெதௗ ேசாரரதsh நத⁴ரணீபாலphேயா ஜாயேத ॥ 101॥
ஏக:shவŋhக³க:³shேவேடா thரkh³ரஹநித: ।
ஜநயthயவநீஶmh தmh jhயmh ஶshயmh ஸு’th³தmh ॥ 102॥
ŋhக³shைத²கவியchசேர ப³லேத ஜாத:ஸ த⁴nhேயா த⁴நீ
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ஸாmhnhth:shவசரth³வேய thஷு த²தா³ ஜாேதாऽவநீேஶா ப⁴ேவth ।
உchசshேத²ஷு சrhkh³நth³ேத³ஷு ப³லவாnh ேகnhth³ேரஷு ⁴பாலராth
பŋhசvhேயாமசேரஷு ŋhக³ப⁴வநphராphேதஷு ேலாேகவர: ॥ 103॥
அத²லthேகாணக³தப²லmh ।
மாrhதNhேட³ யதி³லthேகாணkh³’ஹேக³ ஜாேதா த⁴நீ வnhதி³த-
சnhth³ேர விthதஸுகா²nhவிதச தி⁴ேர ேகாபீ த³யாவrhத: ।
தாராேஜ த⁴நிேகா ஜபீ ஸுர³ெரௗ ேபா⁴கீ³ nh’பாலphய:
ஶுkhேர kh³ராமராதி⁴பshதணிேஜ ஶூரsh ராெஹௗ த⁴நீ ॥ 104॥
அத²shவேthரshத²ப²லmh ।
shவrhே பா⁴shவதி சாமnhதி³ர³ராசாேராऽkh³நகா விெதௗ⁴
ேதேஜாபத⁴நீ ேஜ kh’ப³லkh²யாேதா ³ேத⁴ பNh³த: ।
ேவ காvhயகலாக³மரதபர: ஶுkhேரா மநshவீ த⁴நீ
மnhேத³ சNhட³பராkhரேமா க³தஸுகீ² ராெஹௗ யேஶாவிthதவாnh ॥ 105॥
shவஜாதிகlhபாதி⁴கjhயவிthேதா த⁴நாதி⁴க:மாபதிlhய⁴ப: ।
ஏகாதி³பி: ◌⁴ shவrhக³ைதrhkh³ரேஹnhth³ைரrhஜாலkhரேமணவ ப⁴ேவnhமiνShய: ॥
106॥
அத²thரேthரshத²ப²லmh ।
thரேthரக³ேத ரெவௗ th³’ட⁴ஸு’தா³தா யஶshவீ ேப⁴ேவ-
thதாேரேஶ ப³ஹுமாநெஸௗkh²யத⁴நிேகா ஜாேதா த⁴ராநnhத³ேத ।
விthதாகா³ரஸு’thphய: ஶஶிஶுேத சாrhயஹாshயாkh³ரணீ-
ேவ ஶிShடரத:ேத ஸுதஸுகீ² மnhேத³ பராnhேநா த⁴நீ ॥ 107॥
shvhயாத:ஸுகீ²ஸு’thphதவாrhய³ணவாnh ஸுதீ: ◌⁴ ।
ேபா⁴கீ³ பராnhநேபா⁴khதா ச thரராஶிப²லmh khரமாth ॥ 108॥
பரth³ரvhேயாபேபா⁴khதா shயாேத³ேகா thரேகா³ kh³ரஹ: ।
th³ெவௗ ஸு’th³விthதேபா⁴கீ³shயாth thரய:shவாrhதவிthத⁴kh ॥ 109॥
ஸு’chசShதேய தா³தா க³ணப: பŋhசேக²சரா: ।
சப: பŋhkh³ரஹா:ஸphத kh³ரஹா:shயாth³த⁴ரணிபதி: ॥ 110॥
thபி⁴chசŋhக³ைதrh⁴பshthபி⁴rhமnhth shவராஶிைக:³ ।
thபி⁴ரshதmh க³ைதrhதா³ஸ: thபி⁴நrhசிmh க³ைதrhஜட:³ ॥ 111॥
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அத² ஶthேthரshத²ப²லmh ।
ஶthேthரக³ேத ரெவௗ பிth’ஸுக²thயாகீ³ ச ேஸவாபர:
ஶீதாmhெஶௗ யதி³ மாth’:³க²நிரேதா ’th³ேராக³ஶா ப⁴ேவth ।
⁴ஸூெநௗ விகேலாऽkh’தjhஞமந: ெஸௗmhேய ஸுகீ² பாபதீ⁴-
rhைஜேவ ப⁴vhயரத:ேத  ph◌⁴’தேகா மnhேத³ऽth◌⁴வேஶாகால: ॥ 112॥
ரதா³ கா:³ பŋhச ஷTh³ kh³ரஹா நெஸௗkh²யதா:³ ।
ஸrhவ:³கரா:ஸphத டா: ◌⁴ rhவnhthயேஶாப⁴நmh ॥ 113॥
அத² நீசshத²ப²லmh ।
நீசshேத² தி³நநாயேக  பதிேதாऽப³nh: ◌⁴ phரவாேஸ ரத:
ஶீதாmhெஶௗ ஸேஜாऽlhபNhயத⁴நவாnh ெபௗ⁴ேம kh’தkh◌⁴ேநா த⁴நீ ।
ுth³ேரா ப³nh⁴விேராத⁴kh’chch²ஶிஸுேத ேவऽபவாதீ³ க²ல:
ஶுkhேர :³க²ரத: ஶெநௗ க³தத⁴நshthேகா விphரnhந: க²ல: ॥ 114॥
shேவஷூchசபா⁴ேவஷு ப²லmh ஸமkh³நmh thேகாணவthshயாthப²லமmhஶேகஷு ।
shவராஶிlhயmh ஸு’த³mhஶேகஷு நீசாேட⁴Shவராஶிlhயmh ॥ 115॥
shேவாchசthேகாணshவஸு’chச²thநீசkh³’ஹாrhகைக:³ ।
ப²லmh ஸmhrhணபாேதா³நத³லபாதா³lhபநிShப²லmh ॥ 116॥
ேகnhth³ரthேகாணகா:³ஸrhேவ ஶுப⁴தா³ ப³ந: ஶுபா: ◌⁴ ।
thஷதா³யக³தா: பாபா ப³ேநா யதி³ ேஶாப⁴நா: ॥ 117॥
ஷTh³பŋhசகthசரவியŋhசேரnhth³ரஸmhபrhகஜth³யசரபா⁴வப⁴வாநி யாநி ।
ŋhகா³தி³கkh³ரஹப²லாநி ச கீrhதிதாநி phரth³ேயாதநphரஸுக²லph³த⁴வரphரஸாதா³th ॥
118॥
இதி ஜாதகபாஜாேத th³vhயாதி³kh³ரஹேயாகா³ஸேயऽShடேமऽth◌⁴யாேய விமலா
nhதீ³ கா ஸமாphதா ॥ 8॥

அத² மாnhth³யph³தா³தி³ப²லாth◌⁴யாய: ॥ 9॥
மாnhth³யph³தா³தி³ப²லாநி வாch ³ேக லkh³நshதி²ேத மnhத³தீ⁴
ேராகீ³ பாபேத  வŋhசநபர: கா ³ராசாரவாnh ।
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விthதshேத² விஷயாேராऽThநபர: khேராதீ⁴ ³ராலாபவாnh
பாபvhேயாமசராnhவிேத க³தத⁴ேநா விth³யாrhவிேநாऽத²வா ॥ 1॥
விரஹக³rhவப⁴தா³தி³³ணrhத: phரரேகாபத⁴நாrhஜநஸmhph◌⁴ரம: ।
விக³தேஶாகப⁴யச விேஸாத³ர:ஸஹைஜதா⁴மநி மnhத³ஸுேத யதா³ ॥ 2॥
³khரப⁴வநஸmhshேத²மnhத³ேஜ வீதவிth³யாத⁴நkh³’ஹஸுக²ப³nh⁴ேthரயாேதாऽடந:
shயாth ।
தநையப⁴வநயாேத மnhத³ஸூெநௗவிஶீலசலமதிரத⁴³th³தி: ◌⁴ shவlhபthேராऽlhபவீ
॥ 3॥
ப³ஹுக³ணஹnhதா ⁴பவிth³யாவிேநாதீ³ யதி³ rhkh³’ஹயாேத மnhத³thேர 
ஶூர: ।
கலஹkh’தி³நைபthேர காமயாேத தா³ர: ஸகலஜநவிேராதீ⁴ மnhத³³th³தி:◌⁴
kh’தkh◌⁴ந: ॥ 4॥
விகலநயநவkhர: shவlhபேத³ேஹாऽShடமshேத² ³ஜநபிth’ஹnhதா நீசkh’thேயா
³shேத² ।
அஶுப⁴ஶநஸேமத: கrhமேக³ மnhத³ஸூெநௗ நிஜலதகrhமாசாரேநா விமாந: ॥
5॥
அதிஸுக²த⁴நேதேஜாபவாnh லாப⁴யாேத தி³நகரஸுதthேர சாkh³நஜmh ஹnhதி ஜாத:
।
விஷயரதேவேஷா தீ³நவாkhய: phரவீே நிகி²லத⁴நஹர: shயாnhமத³ேஜ:ப²யாேத
॥ 6॥
மாnhதி³thேகாேபக³ேத விலkh³ேந ரth³th³வாத³ஶாmhேஶ யதி³ வா நவாmhேஶ ।
மாnhth³யாnhவிதா மாnhதி³தrhநாதா² ஸrhேவ ஸதா³ऽநிShடகரா ப⁴வnhதி ॥ 7॥
அத² kh³ரஹkhதமாnhதி³ப²லmh ।
ஸmhkhேத யதி³ பா⁴shகேரண ³ேக ஜாத: பிTh’th³ேவஷேகா
மாth’khேலஶகரsh ஶீதசிநா ெபௗ⁴ேமந வீதாiνஜ: ।
ேஸாnhமாத:³ ஶஶிேஜந ேத³வ³ பாshவNhட³ேகா ³ஷக:
ஶிkhேரண phரமதா³kh’தாமயஹேதா நீசாŋhக³நாவlhலப:◌⁴ ॥ 8॥
ஜாத: ெஸௗkh²யரதsh மnhத³தநேய மnhேத³ந khேத யதா³
ஸrhேபணவ வித⁴(க⁴)phரத³sh ஶிகி²நா வநிphரேதா³ ஜாயேத ।
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பி⁴ு:shயாth³விஷநா³khதkh³’ஹேக³ ⁴பாலேகாऽபி th◌⁴வmh
ஜாதshேயாபக²கா³nhவிதா க³க³நகா:³rhவnhthயநிShடmh ப²லmh ॥ 9॥
அத²ஸmhவthஸரப²லmh ।
phரப⁴வஶரதி³ ஜாத:ஸாஹ ஸthயவாதீ³ஸகல³ணஸேமத: காலவித⁴rhமஶா ।
விப⁴வஶரதி³ கா நிrhமேலா நிthயShட: phரப³லத⁴நஸேமேதா ப³nh⁴விth³யாயஶshவீ
॥ 10॥
ஶுkhலாph³ேத³ பரதா³ரேகா க³தப³லshthயாகீ³ மநshவீ ப⁴ேவ-
nhமnhth காrhயபேராऽதிபா⁴ஷணபrhஜாத: phரேமாதா³பி⁴ேத⁴ ।
த⁴rh தா³நபராயண:ஸுதத⁴ந: ஶாnhத: phரேஜாthமthதிேஜா
நிதிjhேஞா நிண: kh’பாரநிஶmh சாŋhகி³ரஸாph³ேத³ த⁴நீ ॥ 11॥
ஜாத:iµக²thரthஸேர பரவ⁴ேலால: ஶுசிrhவிthதவாnh
ேயாகீ³ ராஜகேரா மஹாத⁴நப³லkh²யாேதா ப⁴வாph³ேத³ ப⁴வ: ।
ph³த⁴சŋhசலதீ: ◌⁴ kh’ஶாமயதiν: khேராதீ⁴ வph³ேத³ பி⁴ஷkh
ஜாேதா தா⁴ப⁴ேவாऽnhயதா³ரநிரத: காrhயாrhத²வாதீ³ ஶட:² ॥ 12॥
மாநீசரவthஸேர ப³லமதிஜாrhேதா ³ணkh³ராஹக:
ஸthகrhமா ப³ஹுத⁴nhயவthஸரப⁴ேவா ேபா⁴கீ³ வணிக³vh’thதிமாnh ।
khர: பாபரத: phரபா⁴தி²ஶரதி³ khேராதீ⁴ விப³nh:◌⁴ ஸுகீ²
ஜாேதா விகமவthஸேர யதி³ த⁴நீ ேஸநாபதி: ெஶௗrhயவாnh ॥ 13॥
vh’ஷரதி³ த³th³ேராவீதலjhேஜா விகrhமா தி³நகரஸமேதேஜாபவாnh விthரபா⁴ெநௗ
।
யதி³ நிஜலவிth³யாசாரத⁴rhம:ஸுபா⁴ெநௗ ப³ஹுத⁴நப³லஶா தாரணph³ேத³ தி⁴ேவகீ
॥ 14॥
ஜாத: பாrhதி²வவthஸேர நரபதி:மாநlhய: ஸுகீ²
கா பீ⁴ரஶீலவிthத³ணவாnh பாபீ vhயயாph³ேத³ யதி³ ।
வாkh³ ஸrhவத³ph³த³ேகऽதிப³லவாnh ஶாshth ³ணீ தththவவிth
ஸmhபnhnhph யதி³ஸrhவத⁴ஜநித: ஶிlhபீ nh’பாலphய: ॥ 15॥
ேஶாகீ ³Shடபேராऽதிபாபநிரத: khேரா விேராth◌⁴யph³த³ேக
மாயாவீ மத³நாேரா விkh’திேஜா மnhthரkhயாதnhthரதீ:◌⁴ ।
நிrhேமா வி³ேऽதிதீ³நவசந: பாபீ shவராph³ேத³ க²ல:
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shரவாநnhத³கேரா nh’பphயநேரா மnhthராrhத²விnhநnhத³ேந ॥ 16॥
விஜயஶரதி³ த⁴rhேமா ஸthயஸmhபnhநஶா
யதி³ ஜயஶரதி³shயாth³ராஜlhேயா nh’ேபா வா ।
மத³நரதிவிேலா9ேலா மnhமதா²ph³ேத³தா-
rh³ணத⁴நரத:shயாth³³rhப⁴shவாph³ேத³ விஶீல: ॥ 17॥
³Shடாshமா யதி³ ேஹமலmhபி³ஜநித: kh’Shயாதி³கrhேமாthஸுக:
மாnhவிphரஜநாத: ப²லபthயாகீ³ விலmhph³யph³த³ேக ।
ேராகீ³ பீ⁴ரவிthதவாந சலமதிrhநீேசா விகாrhயph³த³ேக
ஶாrhவrhயாமதிவிthதேபா⁴க³ஸுமநா:ஸthயvhரதாசாரவாnh ॥ 18॥
ஶாnhேதாதா³ரkh’பாகர: phலவப⁴ேவ: ஶூர:shவத⁴rhமாேதா
ஜாத:shthஜநவŋhசித: ஶுப⁴kh’தி phராjhஞ: ஶுபா⁴ŋhக:³ஸுதீ: ◌⁴ ।
jhஞாநீ ேஶாப⁴kh’தி தீஶ³ணவாnh விth³யாவிேநாத³phேயா
³rhேபா⁴கீ³ பரதா³ரக: ஶட²ப⁴தி: khேராth◌⁴யph³த³ஜ: khேராத⁴kh ॥ 19॥
மாநீ ஹாshயரஸphேயா ³ணத⁴நலாதீ⁴ ச விவாவெஸௗ
³Shடாசாரபர: பராப⁴வஶரjhஜாத:லkh◌⁴வmhஸக: ।
கா ப³nh⁴ரத: phலவŋhக³ஜநிேதா பா³லphேயா மnhத³தீ⁴-
ேத³rhவாராத⁴நதthபேராऽதிஸுப⁴க:³ ெஶௗrhயாnhவித: கீலேக ॥ 20॥
ஶாnhத:ஸrhவஜநphேயாऽதித⁴நிக: ெஸௗmhயாnhத³ேஜா ைத⁴rhயவாnh
நாநாஶாshthரவிஶாரேதா³ விகலதீ:◌⁴ ஸாதா⁴ரph³ேத³ நர: ।
ஆஶாச விேராத⁴kh’th³ப⁴வநர: khேராதீ⁴ த³th³ேராऽடேநா
³ஶீல: பதா⁴விவthஸரப⁴வ: பாShயவாkh³விthதவாnh ॥ 21॥
ஜாேதா ப³nh⁴விராக³kh’th பரவ⁴ேலால: phரமாதீ³ஜநி-
ேமாrhதா³thமா நிகி²லாக³மதிபரசாநnhத³ஜshதththவவிth ।
பாபீ ராஸவthஸேர யதி³ vh’தா²லாேபாऽபகா ஸதாmh
தா³தா தா³ந³nhவிேதாऽநலப⁴வ: ஶாnhத:ஸதா³சாரவாnh ॥ 22॥
ேயாகீ³ பிŋhக³லவthஸேர தமநா ஜாதshதபshவீ ப⁴ேவth
காலjhேஞா யதி³ காலkhதஶரதி³ph◌⁴phக³ஸthகrhமவாnh ।
தா⁴rhேதா²³ேத³வப⁴khதிநிரத:th³தா⁴தி²ஜாத:ஸுதீ⁴-
rhஜேரா ெரௗth³ேரஸiµth³ரவ:லதீ⁴rhமாநீ ³ராசாரவாnh ॥ 23॥
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கா ³rhக³திவthஸேர ஜட³மதி: ேஶாகாபி⁴தphத: க²ல:
sh²ேலாத³ரபா³ஹுமshதகதiν:shதா²th³³³ெபௗ⁴ விthதவாnh ।
phராjhஞ:ஸthயரத:ஸுகீ² ச தி⁴ேராth³ராrhயph³த³ேஜா விthதவாnh
ஶாnhேதா ப³nh⁴ஜநphேயாऽதிஸுப⁴ேகா³ ரkhதாஜ: ஶீலவாnh ॥ 24॥
ஜாேதா ஜார: khேராத⁴நாph³ேத³மாrhகீ³ ப³nh⁴th³ேவ ேசாரநிShடா²ரத:shயாth ।
ஶிShடாசார:ஸுphரஸnhந:ஸுேபா மாநீ வீதாராதிக:³யாph³ேத³ ॥ 25॥
அதா²யநப²லmh ।
உthதராயநஸiµth³ப⁴வ: மாnh நேயாக³நிரதச நிSh²க: ।
த³ணயநப⁴வ: phரக³lhப⁴வ: ேப⁴த³³th³தி⁴ரபி⁴மாநதthபர: ॥ 26॥
அத²rhப²லmh ।
தீ³rhகா⁴நிேகா வஸnhதஸமேய ஜாத:ஸுக³nhத⁴phேயா
kh³Shமைத த⁴நேதாயேஸvhயசேரா ேபா⁴கீ³ kh’ஶாŋhக:³ஸுதீ⁴ ।
ாரஶீரகphய: உவசேநா வrhஷrhஜ:shவchச²தீ: ◌⁴
Nhயாthமா ஸுph◌⁴க:²ஸுகீ² யதி³ ஶரthகாேலாth³ப⁴வ: காiµக: ॥ 27॥
ேயாகீ³ kh’ஶாŋhக:³ kh’ஷச ேபா⁴கீ³ ேஹமnhதகாலphரப⁴வ:ஸமrhத:² ।
shநாநkhயாதா³நரத:shவத⁴rh மாநீ யஶshவீ ஶிஶிரrhஜ:shயாth ॥ 28॥
அத² மாஸப²லmh

ைசthேர shrhவகலாக³மதிபேரா நிthேயாthஸவ:ரேதா
ைவஶாேக² யதி³ஸrhவஶாshthரஶல:shவாதnhthேகா ⁴பதி: ।
jhேயShேட² மா சிராரrhத²தநயீ மnhthரkhயாேகாவித³-
ராஷாேட⁴ऽதித⁴நீ kh’பாரநிஶmh ேபா⁴கீ³ பரth³ேவஷக: ॥ 29॥
ஜாத: ராவணமா ேத³வத⁴ரணீேத³வாrhசேந தthபேரா
நாநாேத³ஶரதச பா⁴th³ரபத³ஜshதnhth மேநாராjhயவாnh ।
மாேஸா சாச shவkhயஜநவிth³ேவ த³th³ரசல:
Shடாŋhக:³ kh’ஷேகா விஶாலநயேநா விthதாதி⁴க: காrhதிேக ॥ 30॥
ஸுர³பிth’ப⁴khேதா மாrhக³ஶீrhேஷா ச த⁴rh த⁴ந³ணப³லஶா ŋhக³நாஸsh
Shேய ।
க²லமதிரதித⁴rhமாசாரவாnh மாத⁴மா phரதிதி³நiµபகrhதா பா²lh³ேந கா³நேலால:॥
31॥
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அத² பப²லmh ।
வ(ப³)பே யதி³ thரெபௗthரத⁴நாதி⁴ேகா த⁴rhமரth: kh’பா: ।
shவகாrhயவாதீ³ நிஜபா⁴th’ப⁴khத:shவப³nh⁴ைவ யதி³ kh’Shணபே ॥ 32॥
அத² காலப²லmh ।
ஜாத: phரthஷ shவத⁴rhமநிரத:ஸthகrhமவீ ஸுகீ²
மth◌⁴யாேவ யதி³ ராஜlhய³ணவாnh ஜாேதாऽபராேஹ த⁴நீ ।
ஸாயŋhகாலப⁴வ:ஸுக³nhத⁴வநிதாேலால: க²லாthமாऽடேநா
ராthெரௗ தthப²லேமவ ெஸௗkh²யப³ஹுல:ஸூrhேயாத³ேய ஜாயேத ॥ 33॥
அத² திதி²ப²லmh

மேஹாth³ேயாகீ³ ஜாத: phரதிபதி³ திெதௗ² Nhயசேதா-
th³விதீயாயாmh ேதஜ:பஶுப³லயேஶாவிthதவில: ।
th’தீயாயாmh Nhயphரப³லப⁴யஶீலச பவாkh
சrhதா²மாஶாshthவடநவேரா மnhthரநிண: ॥ 34॥
பசmhயாமகி²லாக³மதிரத: கா kh’ஶாŋhக³சல:
ஷShTh²யாமlhபப³ேலா மபதிஸம: phராjhேஞாऽதிேகாபாnhவித: ।
ஸphதmhயாmh க²ேநாவாkh³ ஜநபதி: ேலShமphரதா⁴ேநா ப³
சாShடmhயாமதிகாiµக:ஸுதவ⁴ேலால: கபா²thமா ப⁴ேவth ॥ 35॥
kh²யாேதா தி³vhயதiν:தா³ரதநய: கா நவmhயாmh திெதௗ²
த⁴rhமthமா பவாkhகலthரthநய:மாnh த³ஶmhயாmh த⁴நீ ।
ேத³வph³ராமணஜேகா ஹதிெதௗ² தா³ஸாnhவிேதா விthதவாnh
th³வாத³யாமதிNhயகrhமநிரதshthயாகீ³ த⁴நீ பNh³த: ॥ 36॥
thரேயாத³யாmh ph³த⁴phரkh’திரதிகா ச த⁴nhவாnh
சrhத³யாmh ேகாபீ பரத⁴நவ⁴ேகா க³தமநா: ।
அமாயாமாஶா: பிth’ஸுரஸமாராத⁴நபேரா
த⁴நீ ராகாசnhth³ேர யதி³லயஶshவீ ச ஸுமநா: ॥ 37॥
அத² வாரப²லmh ।
மாநீ பிŋhக³லேகஶேலாசசநதiνசாதி³thயவாேர வி: ◌⁴
கா காnhதவrhத³யாரநிஶmh ஶீதாmhஶுவாேராth³ப⁴வ: ।
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khர:ஸாஹஸவாத³காrhயநிரேதா ⁴ஸூiνவாேர ஸதா³
ேத³வph³ராமணஜkh:ஸுvhரசந: ெஸௗmhyhshய வாேராத³ேய ॥ 38॥
யjhவா ⁴பதிவlhlhப⁴ச ³ணவாnh shயாேதா ³ேராrhவஸேர
தா⁴nhயேthரத⁴நாத:ததி³ேந ஸrhவphய: காமதீ:◌⁴ ।
மnhத³phராயமதி: பராnhநத⁴ந⁴kh³ வாத³phரவாதா³nhவிேதா
th³ேவ ப³nh⁴ஜநாவேராத⁴ஶேலா மnhத³shய வாேராth³ப⁴வ: ॥ 39॥
அத² நthரநாமாநி ।
ரŋhக³த³shthராவிக³விநீஹயா யம: kh’தாnhேதா ப⁴ரநீ ச யாmhயப⁴mh ।
ஹுதாஶநஓऽkh³நிrhப³ஹுலா ச kh’thதிகா விதி⁴rhவிŋhச:ஶகடmh ச ேராணீ॥ 40॥
ெஸௗmhயசாnhth³ராkh³rhஹாயNh³பmh’க³ஶிரshதாரகா ெரௗth³ரமாrhth³ரா
சாதி³thயmh தthrhநவshவிதி ஸுரஜநநீ திShயShயாமேரjhயா: ।
ஆேலபாrh⁴ஜŋhக:³ பிth’ஜநகமகா: ◌⁴ ப²lh³நீ பா⁴kh³யப⁴mh shய-
rhத³யmhணேசாthதராkh²யmh ப⁴க³தி கதி²நmh பா⁴iνஹshதாrhகா: ॥ 41॥
thவShடா ச சிthராஸுரவrhth³த⁴கீ  shவாதீ மth³வாதஸரkh²யா: ।
வா:ஸர: பரேதா விஶாகா² th³விைத³வேதnhth³ராkh³நிகஶூrhபபா⁴நி ॥ 42॥
அராதா⁴ ைமthரmh thவத²ஶதாரா: ஶதமshவ:
ஸுரshவா ேஜShடா² பரமஸுரலkhர⁴ஜ: ।
பய:rhவாஷடா⁴ ஸலஜலேதாயாநி ச ஸiµ-

thதராஷாடா⁴ விவmh பரமபி⁴தா³ஹுrhiµநிக³: ॥ 43॥
ேராவிShiΝஹதிரவணபா⁴nhயாஹ: ரவிShடா² வஸு
phராேசதா: ஶததாரகா வணப⁴mh சாைஜகபாேதா³ऽஜபாnh ।
rhவphேராShட²பத³rhகmh பரமrh³kh◌⁴nhேயாthதரா phேராShட²பாnh
ஷாேரவதிெபௗShணமாநி iµநிபி: ◌⁴ ஸkhகீrhதிதாநி khரமாth ॥ 44॥
அத² க³Nhடா³nhததாரா:

லாவாஸவேயாrhமகா⁴⁴ஜக³ேயா: ெபௗShவேயா:ஸnhதி⁴ஜmh
க³Nhடா³nhதmh phரஹரphரமாணமதி⁴காநிShடphரத³mh phராணிநmh ।
jhேயShடா²தா³நவதாரஸnhதி⁴க⁴கா சா⁴khதஸmhjhஞா ப⁴ேவth
தnhநாphரப⁴வாŋhக³நாஸுதபஶுphேரShயா:லkh◌⁴வmhஸகா: ॥ 45॥
அத² jhேயShடா²ப²லாநி
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விப⁴khதா த³ஶபி⁴rhjhேயShடா²நthராகி²லநா³கா: ।
ஆth³யmhேஶ ஜநநீமாதா th³விதீேய ஜநநீபிதா ॥ 46॥
th’தீேய ஜநநீph◌⁴ராதா யதி³ மாதா சrhத²ேக ।
பŋhசேம ஜாததநய:ஷShேத² ேகா³thரவிநாஶக: ॥ 47॥
ஸphதேம ேசாப⁴யலmh thவShடேம வmhஶநாஶநmh ।
நவேம shவஶுரmh ஹnhதி ஸrhவ ஹnhதி த³ஶாmhஶேக ॥ 48॥
ெபௗ⁴மவாஸரேயாேக³ந jhேயShடா²ஜா jhேயShட²ேஸாத³ரmh ।
பா⁴iνவாஸரேயாேக³ந லஜா shவஶுரmh ஹேரth ॥ 49॥
jhேயShடா²th³யபாேத³ऽkh³ரஜமாஶு ஹnhயாth³ th³விதீயபாேத³ யதி³ தthகநிShட²mh ।
th’தீயபாேத³ பிதரmh நிஹnhதி shவயmh சrhேத² mh’திேமதி ஜாத: ॥ 50॥
அத²லப²லாநி ।
லாth³யபாேத³ பிதரmh நிஹnhயாth³ th³விதீயேக மாதரமாஶு ஹnhதி ।
th’தீயேஜா விthதவிநாஶக:shயாchசrhத²பாேத³ஸiµைபதி ெஸௗkh²யmh ॥ 51॥
லrhநிகி²லா நாTh³யshதிதி²ஸŋhkh²யாவிபா⁴தா: ।
ஆth³ேய பிதா பிth’ph◌⁴ராதா th’தீேய ப⁴கி³நீபதி: ॥ 52॥
பிதாமஹசrhேத²  மாதா நயதி பŋhசேம ।
ஷShேட²  மாth’ப⁴கி³நீ ஸphதேம மாலshததா² ॥ 53॥
அShட²மாmhேஶ பி’vhயshth நிகி²லmh  நவாmhஶேக ।
த³ஶேம பஶுஸnhத⁴ேதா ph◌⁴’thயshthேவகாத³ஶாmhஶேக ॥ 54॥
th³வாத³ேஶ  shவயmh ஜாதshதjhjhேயShடsh thரேயாத³ேஶ ।
சrhத³ேஶ தth³ப⁴கி³நீ thவnhேத மாதாமஹshததா² ॥ 55॥
ஆேலஷாth³ேய ந க³Nhட³mh shயாth³த⁴நக³Nhட³mh th³விதீயேக ।
th’தீேய மாth’க³Nhட³mh  பிth’க³Nhட³mh சrhத²ேக ॥ 56॥
லாமதா⁴சரேண phரத²ேம பிச ெபௗShேணnhth³ரேயாச ப²ணிநsh
சrhத²பாேத³ ।
மா: பி: shவவேஷாऽபி கேராதி நாஶmh ஜாேதா யதா² நிஶி தி³ேநऽphயத²
ஸnhth◌⁴யேயாச ॥ 57॥
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தி³வா ஜாதsh பிதரmh ராthேஜா ஜநநீ ததா² ।
ஆthமாநmh ஸnhth◌⁴யேயாrhஹnhதி நாshதி க³Nhேட³ விபrhயய: ॥ 58॥
’shயாnhேத ப⁴ேவth³ராthராவாெதௗ³ யதி³ தி³ேந ததா² ।
ஸnhth◌⁴யாஸு ’ஸnhெதௗ⁴  தேத³தth³ க³Nhட³லணmh ॥ 59॥
rhவாஷாேட³ த⁴iνrhலkh³ேந ஜாத: பிth’விநாஶக: ।
Shேய கrhகடேக லkh³ேநபிth’mh’thகேரா ப⁴ேவth ॥ 60॥
rhவாஷாேட⁴  Shேய ச பிதரmh மாதரmh ஸுதmh ।
மாலmh ச ஶிஶுrhஹnhயாthphரத²மாmhஶகத: khரமாth ॥ 61॥
உthதராபா²lh³நீதாராphரத²ேம சரேண யதி³ ।
திShயநthரமth◌⁴யshத²பாத³ேயாப⁴ேயாrhயதி³ ॥ 62॥
பாேத³ th’தீேய சிthராயா: rhவாrhth³ேத⁴ யமப⁴shய ச ।
th’தீயாmhேஶऽrhகதாராயசrhதா²ேஶऽnhthயப⁴shய ச ।
ஜாதsh பிதரmh ஹnhதி ஜாதா ேசnhமாதரnhததா² ॥ 63॥
அத² க³Nhட³கால: ।
ேஷாட³ஶாph³தா³shரŋhகா³th³ேய மகா⁴th³ேய சாShடவthஸரா: ॥ 64॥
ஏகாph³த:³ ஶkhரதாராயாmh சthவாரshthவாShth³ரலேயா: ।
ஸாrhேப வrhத⁴th³வயmh ைசவ ேரவthயாேமகவthஸர: ॥ 65॥
th³ெவௗ மாெஸௗ ேசாthதராேதா³ஷ: Shயrhே  thமாஸகmh ।
நவேம மா பிதரmh rhவாஷாேடா⁴th³ப⁴வmh ஹேரth ॥ 66॥
ஹshதrhே யதி³ ஜாதsh பிதரmh th³வாத³ஶாph³த³ேக ।
அ⁴khதலஜ: thர: பிதரmh ஹnhதி தthth ॥ 67॥
அ⁴khதலஜநிேதா யதி³ வதி மாநவ: ।
நிஜவmhஶகர:மாnh ப³ஹுேஸநாதி⁴ேபாऽத²வா ॥ 68॥
அத² திதி²ேதா³ஷ: ।
kh’Shணபே சrhத³யாmh ஷட³Nhேஶ phரத²ேம ஶுப⁴mh ।
th³விதீேய பிதரmh ஹnhதி th’தீேய மாதரmh ததா² ॥ 69॥
சrhேத² மாலmh ஹnhதி பŋhசேம ph◌⁴ராth’நாஶநmh ।
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ஷShேட² யதி³ ஶிஶுmh ஹnhதி க³Nhட³ேதா³ஷ இதீத: ॥ 70॥
அமாயாmh  phரஜாதாநாmh க³ஜாநாmh வாநாmh ததா² ।
க³வாmh ச மஷாதீ³நாmh மiνShயாநாmh விேஶஷத: ॥ 71॥
நீவாphரஜாதாநாmh thயாக³ ஏவ  ஸrhவதா³ ।
விேஶஷாச ஹூthதா²நாmh ஶாnhதிmh rhயாth³விதா⁴நத: ।
நா விநாऽவேஶஷாmh பthயாேகா³ விதீ⁴யேத ॥ 72॥
அத² ேயாக³ேதா³ஷ: ।
பிth’ஜnhமrhகrhமrhஜாத: பிth’விநாஶக: ॥ 73॥
ஜnhமrhஶகதkhகkh³நஜாத:ஸth³ேயா mh’திphரத:³ ।
iµஸேல iµth³க³ேர ேயாேக³ ஜாத: ேஶாப⁴நநாஶkh’th ॥ 74॥
விShடயாmh த³th³ரமாசShேட ³ேகऽŋhக³விநவாnh ।
khதாய பிNhட⁴தாmh யாநி பஹு:shயாth³யமகNhடேக ॥ 75॥
kh³ரஹபீ³தநthேர ஜாேதா ேராக³நிபீதி³த: ।
kh³ரஹiµkhேத காnhதrhே த³thதthேரா ப⁴ேவthஸுத: ॥ 76॥
vhயதீபாேதऽŋhக³ந:shயாth பேத⁴ mh’thமாphiνயாth ।
ைத⁴th◌⁴’ெதௗ பிதரmh ஹnhதி விShகmhேப⁴ சாrhத²ஹாநிkh’th ।
ஶூேல  ஶூலேராகீ³shயாth³ க³Nhேட³ க³Nhட³மவாphiνயாth ॥ 77॥
அத² த³nhேதாth³ரமப²லmh ।
ஸத³nhதஜாத:லநாஶக th³விதீயமாஸாதி³சShடயாnhேத ।
த³nhேதாth³ப⁴ேவா mh’thகர: பி:shயாth ஷShேட²ஶிேஶாshதthபரத:ஶுப⁴mh shயாth
॥ 78॥
அத² ஜnhமதாராத³ய: ।
ஜnhமrhமாth³யmh த³ஶமnh கrhம ஸாmhjhஞதிகmh ேஷாட³ஶப⁴mh வத³nhதி ।
அShடாத³ஶ shயாth ஸiµதா³யஸmhjhஞமாதா⁴நேமேகாநிதவிmhஶதி:shயாth ॥ 79॥
thரேயாவிmhஶதிநthரmh ைவநாஶிகநி nhmh’தmh ।
ஜாதிேத³ஶாபி⁴காthvhயா: பŋhசவிஶாதி³நாரகா: ॥ 80॥
jhnhமதாராத³ேயா யnhய விth³த:◌⁴ பாபவியசைர: ।
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ஸth³ேயா mh’thகராshதshய ஶுைப: ◌⁴ ஶுப⁴ப²லphரதா:³ ॥ 81॥
அத² க³Nhட³ேதா³ஷாபவாத:³ ।
ைவஶாேக² ராவேண மாேத⁴ பா²lh³nhயாmh vhேயாமஸmhப⁴வmh ।
ஆஷாட⁴jhயெஸௗmhேயஷு jhேயாShேட² மா ச மாiνஷmh ॥ 82॥
அவkhைசthரகாrhதிkhயாmh பா⁴th³ேர ச விலஸmhப⁴வmh ।
மrhthேய mh’thrhக³Nhட³ேதா³ஷ: பாதாேல நாshதி Shகேர ॥ 83॥
ஜாதமாthேர மாரshய ஸுக²மாேலாகேயthபிதா ।
பிth’thஸ வி⁴chேயத thரshய iµக²த³rhஶநாth ॥ 84॥
அத² நthரப²லmh ।
அவிnhயாமதி³th³தி⁴விthதவிநயphரjhஞாயஶshவீ ஸுகீ²
யாmhயrhே விகேலாऽnhயதா³ரநிரத: khர: kh’தkh◌⁴ேநா த⁴நீ ।
தஜshவீ ப³ஹுேலாth³ப⁴வ: phர⁴ஸேமாऽiµrhக²ச விth³யாத⁴நீ
ேராNhயாmh பrhரnhth◌⁴rhவிthkh’ஶதiνrhேவாதீ⁴ பரshthரத: ॥ 85॥
சாnhth³ேர ெஸௗmhயமேநாऽடந:லth³ரkh காமாேரா ேராக³வாnh
ஆrhth³ராயாமத⁴நசேலாऽதி⁴கப³ல:ுth³ரkhயாஶீலவாnh
டா⁴thமா ச நrhvhெஸௗ த⁴நப³லkh²யாத: கவி: காiµக-
shதிShShேய விphரஸுரphய:ஸத⁴நதீ⁴ ராஜphேயா ப³nh⁴மாnh ॥ 86॥
ஸாrhேப ட⁴மதி: kh’தkh◌⁴நவசந: ேகாபீ ³ராசாரவாnh
க³rhவீ Nhயரத: கலthரவஶேகா³ மாநீ மகா⁴யாmh த⁴நீ ।
ப²lh³nhயாmh சபல:கrhமசதshthயாகீ³ th³ட: ◌⁴ காiµேகா
ேபா⁴கீ³ ேசாthதரப²lh³நீப⁴ஜநிேதா மாநீ kh’தjhஞ:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 87॥
ஹshதrhே யதி³ காமrhத⁴மநிரத: phராjhேஞாபரrhதா த⁴நீ
சிthராயாமதி³phதஶீலநிரேதா மாநீ பரshthரத: ।
shவாthயாmh ேத³வமஸுரphயகேரா ேபா⁴கீ³ த⁴நீ மnhத³தீ⁴-
rhக³rhவீ தா³ரவேஶா தாரதி⁴கkhேராதீ⁴ விஶாேகா²th³ப⁴வ: ॥ 88॥
ைமthேர ஸுphயவாkh³ த⁴நீ ஸுக²ரத: jhேயா யஶshவீ வி⁴-
rhjhேயShடா²யாமதிேகாபவாnh பரவ⁴ஸkhேதா வி⁴தா⁴rhக: ।
லrhே பவாkh³வி⁴தஶேலா ⁴rhத: kh’தkh◌⁴ேநா த⁴நீ
rhவாபாட⁴ப⁴ேவா விகாரசேதா மாநீ ஸுகீ² ஶாnhததீ:◌⁴ ॥ 89॥
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மாnhய: ஶாnhத³ண:ஸுகீ² ச த⁴நவாnh விவrhஜ: பNh³த:
ேராயாmh th³விஜேத³வப⁴khதிநிரேதா ராஜா த⁴நீ த⁴rhமவாnh ।
ஆஶாrhவஸுமாnh வஸூ³ஜநித: பீேநாகNhட:²ஸுகீ²
காலjhஞ: ஶாததாரேகாth³ப⁴வநர: ஶாnhேதாऽlhப⁴kh ஸாஹ ॥ 90॥
rhவphேராShட²பதி³ phரக³lhப⁴வசேநா ⁴rhேதா ப⁴யாrhேதா mh’³-
சாrh³kh◌⁴nhயஜமாநேவா mh’³³ணshthயாகீ³ த⁴நீ பNh³த: ।
ேரவthயாiµலாŋhச²ேநாபக³தiν: காமார:ஸுnhத³ேரா
மnhth thரகலthரthரஸேதா ஜாத:shதி²ர:ரத: ॥ 91॥
அத² ராஶிப²லmh ।
ேமஷshேத² யதி³ ஶீதெகௗ³ ச ல⁴⁴kh கா மேஹாthதா²kh◌⁴நேஜா
தா³தா காnhதயேஶாத⁴ேநாசரண: கnhயாphரேஜா ேகா³க³ேத ।
தி³rhக⁴:ஸுரேதாபசாரஶேலா ஹாshயphேயா kh³மேக
காமாஸkhதமேநாऽடந:ஸுவசநசnhth³ேர ரshதி²ேத ॥ 92॥
mhஹshேத² ph’²ேலாசந:ஸுவத³ேநா க³mhபீ⁴ரth³’Sh:ஸுகீ²
கnhயாshேத² விஷயாேரா லதவாkh³விth³யாதி⁴ேகா ேபா⁴க³வாnh ।
ெதௗshேத²ऽmhரவிphரப⁴khதிநிரேதா ப³nh⁴phேயா விthதவாnh
கீடshேத² ஶஶிநி phரமthதவத³ேயா ேராகீ³ ச ph³ேதா⁴ऽடந: ॥ 93॥
ெஸௗmhயாŋhேகா³ சிேரண:லவர: ஶிlhபீ த⁴iν:shேத² விெதௗ⁴
கீ³தjhஞ: ph’²மshதேகா mh’க³க³ேத ஶாshth பரshthரத: ।
mhப⁴shேத² க³தஶீலவாnh ³த⁴ஜநth³ேவ ச விth³யாதி⁴ேகா
நshேத² mh’க³லாŋhச²ேந வரதiνrhவிth³வாnh ப³ஹுshthபதி: ॥ 94॥
அத² ராயmhஶகப²லmh ।
ேஸநாநீrhக⁴நவாnh பிஶŋhக³நயநேசாரச ேமஷாmhஶேக
பீநshகnhத⁴iµகா²mhஸேகாऽதவrhஜாேதா vh’பாmhேஶ விெதௗ⁴ ।
சாrhவŋhக:³ phர⁴ேஸவேகா பிகேரா kh³மாmhஶேக பNh³த:
யாமாŋhக:³ பிth’thரெஸௗkh²யரதசnhth³ேர ராmhஶேக ॥ 95॥
பீநாŋhேகா³nhநthநாேகா த⁴நப³லkh²யாதச mhஹாmhஶேக
கnhயாmhேஶ mh’³பா⁴ஷண: kh’ஶதiνth◌⁴ய தkhயாேகாவித:³ ।
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கா ⁴பதிேஸவக:ஸுநயநசnhth³ேர லாmhேஶ shதி²ேத
கீதாmhேஶ விகேலாऽத⁴ந: kh’ஶதiν: ேஸவாऽடேநா ேராக³வாnh ॥ 96॥
சாபாmhேஶ kh’ஶதீ³rhக⁴பா³ஹுth³³தiνக³shthயாகீ³ தபshவீ த⁴நீ
ph³த: ◌⁴ kh’Shணதiν:ஸதா³ரதநயசnhth³ேர mh’கா³mhேஶ யதி³ ।
th◌⁴யாவாத³ரத:shவதா³ரவவஶக:³mhபா⁴mhஶேக³ ஶீதெகௗ³
நாmhேஶ mh’³வாkh³தீ³நவசநshதீrhதா²டந: thரவாnh ॥ 97॥
அத² ேயாக³ப²லmh ।
விShகmhேப⁴ தஶthரத²பஶுமாnh phெதௗ பரshthவஶ-
jhவாrhShமnhphரப⁴வராரக³த:³ ெஸௗபா⁴kh³யஜாத:ஸுகீ² ।
ேபா⁴கீ³ ேஶாப⁴நேயாக³ேஜா வத⁴சிrhஜாேதாऽதிக³Nhேட³ த⁴நீ
த⁴rhமாசாரரத:ஸுகrhமஜநிேதா th◌⁴’thயாmh பரshthத⁴ந: ॥ 98॥
ஶூேல ேகாபவஶாiνக:³ கலஹkh’th³க³Nhேட³ ³ராசாரவாnh
vh’th³ெதௗ⁴ பNh³தவாkh³ th◌⁴ேவऽத⁴நவாnh vhயாதா⁴தேஜா கா⁴தக: ।
jhஞாநீ இrhஷணேயாக³ஜ: ph’²யஶா விjhேஞ த⁴நீ காiµக:
th³ெதௗ⁴ ஸrhவஜநாத: phர⁴ஸேமா பா⁴யீ vhயதீபாதஜ: ॥ 99॥
³Shகா ச வயஜsh பேத⁴ விth³ேவஷேகா விthதவாnh
ஶாshthரjhஞ: ஶிவேயாக³ஜச த⁴நவாnh ஶாnhேதாऽவநீஶphய: ।
th³ேத⁴ த⁴rhமபராயண: khரபர:ஸாth◌⁴ேய ஶுபா⁴சாரவாnh
சாrhவŋhக:³ ஶுப⁴ேயாக³ஜச த⁴நவாnh காமார: ேலShmhஅக: ॥ 100॥
ஶுkhேல த⁴rhமரத: பthவவசந: ேகாபீ சல: பNh³ேதா
மாநீ ph³ரமப⁴ேவாऽதி³phதத⁴நிகshthயாகீ³ விேவகphர: ◌⁴ ।
ஐnhth³ேர ஸrhவஜேநாபகாரசத:ஸrhவjhஞதீ⁴விthதவாnh
மாயாவீ பர³ஷகச ப³லவாnh thயாகீ³ த⁴நீ ைவkh’ெதௗ ॥ 101॥
அத² கரணப²லmh ।
ப⁴வகரணப⁴வ: thயாth³வாலkh’thய: phரதாபீ-விநயசதேவேஷா பா³லேவ ராஜjhய: ।
க³ஜரக³ஸேமத: ெகௗலேவ சாகrhமா-mh’³பவசந:shயாthைததிேல Nhயஶீல:
॥ 102॥
க³ரஜகரணஜாேதா வீதஶth: phரதாபீ-வணி நிணவkhதா ஜாரகாnhதாவிேலால: ।
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நிகி²லஜநவிேராதீ⁴ பாபகrhமாऽபவாதீ³-பஜநபjhேயா விShஜாத: shவதnhthர: ॥
103॥
காலjhஞ: ஶநீப⁴வ:shதி²ரஸுகீ² ஜாதshthவநிShடாகர:
ஸrhவjhஞச சShபேத³  லதphரjhஞாயேஶாவிthதவாnh ।
ேதஜshவீ வஸுமாநதீவ ப³லவாnh வாசாலேகா நாக³ேக
கிmhshth◌⁴ேரபரகாrhயkh’chசபலதீ⁴rhஹாshயphேயா ஜாயேத ॥ 104॥
அத²லkh³நப²லmh ।
ப³nh⁴th³ேவஷகேராऽடந: kh’ஶதiν: khேராதீ⁴ விவாth³phேயா
மாநீ ³rhப³லஜாiνரshதி²ரத⁴ந: ஶூரச ேமேஷாத³ேய ।
ேகா³மாnh ேத³வ³th³விஜாrhchசநரத:shவlhபாthமஜ: ஶாnhததீ⁴-
விth³யாவாத³ரேதாऽடநச ஸுப⁴ேகா³ ேகா³லkh³நஜ: காiµக: ॥ 105॥
ேபா⁴கீ³ ப³nh⁴ரேதா த³யாரதி⁴க:மாnh ³ணி தththவவிth³
ேயாகா³thமா ஸுஜநphேயாऽதிஸுப⁴ேகா³ ேராகீ³ ச kh³ேமாத³ேய ।
Shடாnhநாmhப³ர⁴ஷே லதவாkhகாபThயதீ⁴rhத⁴rhமவாnh
ஜாத:sh²லகேலவேராऽnhயப⁴வநphத:ேராத³ேய ॥ 106॥
ஜாத:mhஹவிலkh³நேகऽlhபதநய:ஸnhShடதீ⁴mhஸக:
ேரா ராஜவயீகேரா த: கா விேத³யmh க³த: ।
கnhஶாலkh³நப⁴வ: khஶாஸுநிண:மாnh ஸுதீ: ◌⁴ பNh³த:
ேமதா⁴வீ வநிதாவிலாஸரேகா ப³nh⁴phய:ஸாththவிக: ॥ 107॥
லதவத³நேநthேரா ராஜjhயசவிth³வாnh-மத³நரதிவிேலால:shthத⁴நேthரஶா
।
விரலத³ஶநiµkh²ய: ஶாnhத³th³தி⁴rhவிஷாதீ³-சலமதிரதிபீ⁴rhஜாயேத ெதௗலkh³ேந
॥ 108॥
rhக:² khரவிேலாசேநாऽதிசபேலா மாநீ சிராrhத⁴நீ
விth³வாnh vh’சிகலkh³நஜச ஸுஜநth³ேவ விவாத³phய: ।
phராjhஞshசாபவிலkh³நஜ:லவர:மாnh யேஶாவிthதவா-
nhநா mhபீ⁴ரஸiµth³ப⁴வச ரமணீேலால: ஶேடா² தீ³நவாkh ॥ 109॥
அnhத:ஶட:² பரவ⁴ரதிேகேலால:-காrhபNhயஶீலத⁴நவாnh க⁴டல kh³ரஜாத:
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ேநாத³ேயऽlhபரதிShடஜநாiνல0shேதேஜாப³லphரரதா⁴nhயத⁴நச விth³வாnh ॥
110॥
அத² ேஹாராப²லmh ।
ஓேஜ ராெஶௗ பா⁴iνேஹாராphரஜாத:-khர: கா விthதவாnh ராஜjhய:
வாkh³ தா³தா சாேத³ேஹா த³யா-rhஜாரshthகசnhth³ரேஹாரா யதி³shயாth ॥
111॥
மாrhதNhட³ேஹாராஜநித:ஸப⁴rhே-மnhth kh’தjhஞசபேலாऽதிபீ⁴: ।
சnhth³ரshய ேஹாராphரப⁴வ: phரக³lhப⁴-வாkhேயாऽலஸ: Nhயவ⁴ரத:shயாth ॥ 112॥
அத² th³ேரShகாணப²லmh ।
கNh²ரவாஜக⁴டகீடmh’கா³நநாth³யா நாmhஹவணிக³nhthயக³தா th³’கா:

।
khரா ப⁴வnhதி கடகshயஸsh’பshய-மth◌⁴யshதி²தச ப³ஹுஶ: phரவத³nhதி ஸnhத:
॥ 113॥
ரநாதி³க³ெதௗ th³’காெணௗ-நாŋhக³நாமnhதி³ரமth◌⁴யெகௗ³ ச ।
ேமாkh³மேயாரnhthயக³தthபா⁴ெகௗ³-ப⁴வnhதி ஷTh ேதாயசரா th³’கா: ॥ 114॥
ேமஷாshவிேகா³mhப⁴க³th³விதீய-shலாத⁴ரshthக³rhவபா⁴க:³ ।
சாபாŋhக³நாேதாயத⁴ராnhthயாதா-th³’காNhஸmhjhஞா: phரப⁴வnhதி ெஸௗmhயா:॥ 115॥
mh’கா³ஜகrhkhயnhthயக³தா th³’கா-vh’ஷshய சாபshய ச rhவயாெதௗ ।
nh’kh³மெதௗஹமth◌⁴யகா³shேத/விரஸmhjhஞா இதி ஸmhவத³nhதி ॥ 116॥
khரth³ேரShகாணஜாத:shவலமதிரடந: பாபகrhமாऽபவாதீ³
தா³தா ேபா⁴கீ³ த³யா: kh’ஸலத⁴நshேதாயபா⁴ேக³ விஶீல: ।
ெஸௗmhயth³ேரShகணேஜா ய:ஸுக²த⁴நதநயசாேபா த³யா-

ஜாrhேதா ேர ஶீல: பரவதிரத: khரth³’Shசலாthமா ॥ 117॥
அத² ப³வாmhஶப²லmh ।
மாrhதNhடா³mhேஶ க²லாthமா ப³லஸுதத⁴நவாnh பிŋhகா³ச கா
சnhth³ராmhேஶ ேபா⁴க³ஶா பரவதிரத: பNh³ேதா ேகா³த⁴நாTh◌⁴ய: ।
ெபௗ⁴மாmhேஶ khரகrhமா சலமதிரடந: பிthதேராகீ³ ச ph³த⁴-
shthயாகீ³ ேராகீ³ ³தா⁴mhேஶ லததiνரதிkh²யாதவிth³யாயஶshவீ ॥ 118॥
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வாmhேஶ யதி³ ேஹமேகஶதiνக:³ ேரShட:²ஸுதீ⁴ பவாnh
மnhth பNh³தவாkh phரஸnhநவத³ேநா ராஜாதி⁴ராஜphய: ।
ஶுkhராmhேஶ பரகாநீஜநரதshthயாகீ³ஸுகீ² பNh³ேதா
மnhதா³mhேஶ யதி³ பாப³th³தி⁴ரத⁴ந:sh²லதி³ேஜா ேராக³வாnh ॥ 119॥
அத² th³வாத³ஶாmhஶப²லmh ।
ஜாதீ ேமஷth³வாத³ஶாmhேஶ க²லாthமா-ேசார: பாபாசாரத⁴rhமாiνரkhத: ।
shthவிthதாTh◌⁴ேயா ேராக³வாiνபா⁴mhேஶ-kh³மாmhேஶ  th³தkh’thய:ஸுஶீல:॥
120॥
³Shடாசார: khrhகடாmhேஶ தபshவீ-mhேஹ பா⁴ேக³ ராஜkh’thய:ஸுஶூர: ।
th³தாசார: shthரத: கnhயகாmhேஶ-vhயாபா shயாth ெதௗபா⁴mhேஶ த⁴நாTh◌⁴ய: ॥
121॥
கீதாmhஶேக த⁴நசிrhவிடசாரநாத²-ராபாmhஶேக பிth’மஸுரேத³வப⁴khத: ।
ஸshயாதி⁴ேபா mh’க³iµகா²mhஶப⁴வ: ஸph◌⁴’thய:-mhேப⁴ க²லshthவநிேஷ
த⁴நிகச விth³வாnh ॥ 122॥
அத² thmhஶாmhஶப²லmh ।
thmhஶாmhேஶ த⁴ரணிஸுதshய சபல: கா²nhயவாkh khரதீ⁴-
rhமnhத³shயாடநதthபேரா மநதீ⁴rhவாmhஶேக விthதவாnh ।
ெஸௗmhயாmhேஶ ³ேத³வபா⁴khதிநிரத:ஸா⁴phேயா ப³nh⁴மாnh
கா காnhதவ:ஸுlh ச ph◌⁴’³ஜthmhஶாmhஶேக ஜாயேத ॥ 123॥
அத² ேவலாப²லmh ।
வாkh³ ஶிShடாசாரத⁴rhமshதபshவீ நிthேயாthஸா நிrhமேலா தா³நஶீல: ।
ேதேஜாவிth³யாபவாnh ஸthயவாதீ³ வீதாராதி:ஸththவேவலாphரஜாத: ॥ 124॥
ரேஜாேவலாஜாத:ஸுக²த⁴நயேஶாபப³லவாnh
தாராதி: காமாரமதிரப³nh⁴phயமநா: ।
தேமாேவலாஜாத: பரத⁴நவ⁴ேகா க³தஸுக:²
ஶட²shவா ப³nh⁴th³விஜ³விேராதீ⁴ சபலதீ:◌⁴ ॥ 125॥
தம:ஸththவரேஜாேவலாshதம:ஸththவmh ரஜshதம: ।
ப⁴வnhthயrhகதி³நாதீ³நாமrhத⁴யாைமரiνkhரமாth ॥ 126॥
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அத² காலேஹாராப²லmh ।
மnhthமŋhக³ளமாrhதNhட³ஶுlhkhரjhேஞnh³ஶைநசரா: ।
ஆரph◌⁴ய வாரேதா ேஹாரா ராthெரௗ பŋhசமவாரத: ॥ 127॥
khேலஶாயாஸ:ஸmhபத:³ ேஶாகேராக³mh விth³யாவிthதmh ஸrhவஸmhபth phர⁴thவmh ।
ஜாயாெஸௗkh²யmh விthதநாஶmh தி³ேநஶாjhஜாதshையதthகாலேஹாராப²லmh shயாth
॥ 128॥
மாrhதNhட³ஸூiνதநயாரயபா⁴வஜாநி ஸmhவthஸராயநiµக²phரப⁴வாகி²லாநி ।
ேஹாராதி³வrhக³ஜநிதாநி ப²லாநி யாநி ஸŋhகீrhதிதாநிrhவிiµkh²யவரphரஸாதா³th ॥
129॥
இதி நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥

அதா²Shடகவrhகா³th◌⁴யாய: ॥ 10॥
சkhரmh விvhய மஹலkh³நதி³வாகராth³ைய:ஸூrhயாதி³லkh³நப⁴வநாnhதவியchசராmh
।
வாkhயாShடேகாபக³நவrhணநிேயாநாேசth³பி⁴nhநாShடவrhக³ஜநிநாkh³விலபி³nhத⁴வ:
sh: ॥ 1॥
ேத³ேவா த⁴ேவா தீ⁴க³வஶshதேமா ரமா ⁴: khரமா³ணகாதி³பி³nhத³வ: ।
ஸாேலாலமŋhkh²யா: ப⁴iµதா³யாmhப³nhத³வ: ப⁴வாShடவrhக³ க³iµதா³யஸmhjhஞக: ॥
2॥
ேமஷாதி³யth³kh³’ஹக³தா வஸுஸŋhkh²யயாதாshதth³பா⁴வShப³லvh’th³தி⁴கரா
ப⁴வnhதி ।
ஷth³பŋhசஸphதஸmhதாநி ஶுph◌⁴ரphரதா³நி thth³vhேயகபி³nh³தபா⁴நி ந ேஶாப⁴நாநி
॥ 3॥
ரmh ப²லmh ப⁴வதி ஸாக³ரபி³nh³ேயாேக³ ேராகா³பவாத³ப⁴யதா³ யதி³ஶூnhயபா⁴வா:
।
ஏகாதி³பி³nh³தபா⁴iνiµக²kh³ரஹாmh பி⁴nhநாShடவrhக³ஜநி ஸrhவப²லmh phரவசிmh
॥ 4॥
கேராதி நாநாவித⁴ேராக³:³க²ப⁴யாடநாதீ³நி ச ைஸகபி³nh:³ ।
th³விேகா மநshதாபnh’பாலேசாரதாNhவாதா³ஶநநாஶநாநி ॥ 5॥

jAtakaparijAta.pdf 113



ஜாதகபாஜாத:

thகshthவஸŋhசாரkh’ஶாவலmhப³கேதரvhயலமாநஸாநி ।
ஸுகா²ஸுகா²rhத²vhயயவிthதலாப⁴ப²லத:³ஸாக³ரபி³nh³க:shயாth ॥ 6॥
ஸth³வshthரலாப⁴ஸுதலாலநஸா⁴ஸŋhக³விth³யாத⁴நநி ேத ச ஸபŋhசபி³nh:³ ।
ஷTh³பி³nh³கsh நவேமாஹநபஶீலஸŋhkh³ராமth³த⁴நயேஶாப³லவாஹநாநி ॥
7॥
ஸஸphநபி³nh³shரகா³தி³யாநேஸநாத⁴நphராப⁴வேஶாப⁴நாநி ।
பி³nhth³வShடக:ஸphத³பி⁴ராமராஜphரதாபmh phரககேராதி ॥ 8॥
ஶராதி³பி³nh³shதி²தராஶியாத:shவகீயவrhேக³ ஶுப⁴த³sh நிthயmh ।
அேதாऽnhயதா² ேசத³ப²லphரதா³தா ேகா³சாரத: ஶுnhயப²ேல phரமாதீ³ ॥ 9॥
shேவாchசthராதி³வrhக³shதா:² ேகnhth³ராதி³ப³லஸmhதா: ।
அநிShடப²லதா:³ஸrhேவ shவlhபபி³nh³தா யதி³ ॥ 10॥
³Shடshதா²நshதி²தா ேய ச ேய ச நீசாபா⁴mhஶகா:³ ।
ேத ஸrhேவ ஶுப⁴தா³ நிthயமதி⁴பி³nh³தா யதி³ ॥ 11॥
தி³ேநஶiµkh²யkh³ரஹவrhக³ேகஷு யதா³ ஶநி: ஶூnhயkh³’ஹmh phரயாத: ।
கேராதி பிthராதி³கபா⁴வஜாநாமதீவ ேராகா³ப⁴யாலாநி ॥ 12॥
லkh³நmh க³ேத தி³நகேர நீசபா⁴ேக³ ஜாத: kh’ஶாiνக³பி³nh³ேத ச ேராகீ³ ।
வாதி³பி³nh³ஸேதாத³ேக³ தி³ேநேஶ shேவாchேசऽத²வா நிஜkh³’ேஹ
nh’பதிசிரா: ॥ 13॥
ேகnhth³ரthேகாேபக³ேத தி³ேநேஶ ஷThபŋhசஸphதாShடகபி³nh³வrhேக³ ।
th³ராமலாநீசலாph³த³ேகஷு ஜாதshyh வா தjhஜநகshய mh’th: ॥ 14॥
ேஶாth◌⁴யாவஶிShடth³வயபி³nh³யாேத ேகnhth³ரshதி²ேத ேஸnh³ஶநீnh³ஸூெநௗ ।
பா⁴ெநௗ த³ஶாph³தா³thபரத:ஸmh’th³தா⁴mh தாதshய ராjhயயமாஹுராrhயா:॥ 15॥
அத² சnhth³ரப²லmh ।
ஶூnhயாகா³ரmh தரணிஶஶிேநாரShடவrhேக³ ததீ³ேயா
மாேஸா ராஶி:ஸகலஶுப⁴ேத³ கrhமணி thயாjhய ஆஹு: ।
யமாலshயmh ஶஶிநி தiνேக³ ெஸௗகேலாகாபி³nhெதௗ³
ஸphதthmhஶchச²ரதி³ மரணmh விthrhேக²டாnhவிேத ச ॥ 16॥
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ேகnhth³ரthேகாயக³ேத ஶஶாŋhேக நிசாேக³ vh’th³தி⁴கலாவிேந ।
பி³nh³th³விேக வா யதி³ஸthபி³nhெதௗ³ தth³பா⁴வநாஶmh கத²யnhதி தjhjhஞா: ॥ 17॥
ேத³வாதி³பி³nh³தேகாணசShடேய வா லாேப⁴ விெதௗ⁴ ப³லேத யதி³
பா⁴வvh’th³தி:◌⁴ ।
பி³nh³th³வShடேக ஶஶிநி ேகnhth³ரக³ேத  ஜாதா விth³யாயேஶாத⁴நப³லphரப³லா
நேரnhth³ரா: ॥ 18॥
அத² ெபௗ⁴மப²லmh ।
shேவாchசshவேக ³ஸுேகா²த³யமாநயாேத ³nhth³வShடேக ச யதி³ ேகாக⁴நphர:◌⁴
shயாth ।
சாபாஜmhஹmh’க³கீடவிலkh³நஸmhshேத² ெபௗ⁴ேம சShடயப²ேலாபக³ேத ச
ராஜா ॥ 19॥
பி³nhth³வShடேக த⁴ரணிேஜऽதில⁴தீேஶா மாேநऽத²வா தiνக³ேத ச மபதி:
shயாth ।
ஜாேதாऽவநீஶலேஜா யதி³ ேத³ஶநாத:²shேவாchசshவராஶிஸேத nh’பசkhrhவrhதீ
॥ 20॥
அத² ³த⁴ப²லmh ।
ேகnhth³ரthேகாேண வஸுபி³nh³ேக jhேஞ ஜாதீயவிth³யாதி⁴கேபா⁴க³ஶா ।
shேவாchசாதி³ைககth³விதயthபி³nhெதௗ³ தth³பா⁴வvh’th³தி⁴rhநச பா⁴வஹாநி: ॥
21॥
பி³nhth³வாதி⁴khயmh யthததா³கா³ரமாேஸ விth³யாரmhப:◌⁴ ஸrhவவிth³யாகர:shயாth ।
ேகா³சாேரண jhஞshயmh ஶுnhயாலயshேத² மnhேத³ ப³nh⁴jhஞாதிஸmhபth³விநாஶ: ॥
22॥
அத²³ப²லmh ।
வாShடவrhகா³தி⁴கபி³nh³ராெஶௗ லkh³ேந நிேஷகmh ேத ஸுதாrhதீ² ।
தth³ராஶிதி³kh³பா⁴க³kh³’ஹshதி²தாநி ேகா³விthதயாநாநி ப³ஹூநி ச sh: ॥ 23॥
வாShடவrhக³ல⁴பி³nh³kh³’ேஹாபயாேத பா⁴ெநௗ kh’தாகி²லஶுபா⁴நி
விநாஶிதாநி ।
பŋhசாதி³பி³nhதி³nhகvhயயரnhth◌⁴ரேக³jhேய ஜாதசிராரதிவிthததாக:shயாth ॥
24॥
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shேவாchேசऽத²வா நிஜkh³’ேஹ வஸுப³nh⁴khேத ேகnhth³ரshதி²ேத ஸுர³ெரௗ
³பா⁴வேக³ வா ।
நீசாபா⁴வமபஹாய விட⁴ராெஶௗ ஜாத: shவகீயயஶஸா ph’தி²வீபதி: shயாth ॥
25॥
யதா³ மேத³வலphரஜாதா ததீ³யேயாேக³ நரபாலlhயா: ।
kh’தாநி Nhயphரப⁴வphரth³த⁴³th³தி⁴phரதாபாநி ³பி⁴ராமா: ॥ 26॥
ஸஸphதபி³nhெதௗ³ஸஹ லமேணந ேவ ப³ஹுshthத⁴நthரவnhத: ।
ஷTh³பி³nh³ேக வாஹநவிthதவnhத:ஸபŋhசபி³nhெதௗ³ ஜயஶீலவnhத: ॥ 27॥
அத² ஶுkhரப²லmh ।
ஸாShடபி³nh³ப²லேகாணேகnhth³ரேக³ பா⁴rhக³ேவ  ப³லவாஹநாதி⁴ப: ।
ஆரnhதமவிநாஶேபா⁴க³வாnh விthதரvhநவி⁴ரth³பி³nh³ேக ॥ 28॥
நீசாshதShப²நித⁴ேநாபக³ேத  காvhேய rhேவாதி³ததிபேயாக³விநாஶநmh
shயாth ।
ஶுkhேராऽlhபபி³nh³தமnhதி³ரதி³kh³வபா⁴ேக³ shthவயேஹஶயநீயkh³’ஹmh
phரஶshதmh ॥ 29॥
அத² ஶநிப²லmh ।
ேகாணshய ஶூnhயதரராஶிக³ேத  மேந ஜாதshய mh’thப²லமாஶுத⁴நேயா வா ।
ஏகth³விேலாகக³பி³nh³ேத ச ேகnhth³ேர iµkhேத shவŋhக³ப⁴வேந ரவிேஜऽlhபமா:
॥ 30॥
ஷThபŋhசநி³ஸேத தiνேக³ ப³லாTh◌⁴ேய ஜnhமாதி³:³க²ப³ஹுலmh த⁴நநாஶேமதி ।
மnhேத³ ஶராதி³ப²லநீசஸபthநபா⁴ேவ ஜாதசிராரதிப⁴நவrhக³ேகnhth³ெரௗ ॥ 31॥
டா⁴நீசkh³’ஹேக³ ஶரேவத³பி³nhெதௗ³ தா³shShThரவிthததாshதநேய
தiνshேத² ।
ெஸௗேரऽShடபி³nh³க³ணிேத பரமnhthரதnhthரkh³நாமாதி⁴பாsh கி³பி³nh³kh³’ேஹ
த⁴நாTh◌⁴ய: ॥ 32॥
அத² phரshதாரகmh ।
ஆkh²ய சkhரmh நவrhவேரகா² யாmhேயாthதரshதா² த³ஶ ச thேரகா:² ।
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phரshதாரகmhஷNhNhவதிphரேகாShடmh பŋhkhthயShடகmh சாShடகவrhக³ஜmhshயாth॥
33॥
ேஹாராஶஶீேபா³த⁴நஶுkhரஸூrhயெபௗ⁴மாமேரnhth³ராசிnhதபா⁴iνthரா: ।
யாmhயாதி³பŋhkhthயShடகராஶிநாதா:² khரேமண தth³விnh³ப²லphரதா:³ஸுyh: ॥ 34॥
ஸபி³nh³க:³ஸrhவப²லphரத:³shயாத³பி³nh³ேகா யth³யப²லphரத:³shயாth ।
அராதிநீசாshthக³ேதா நேபா⁴க:³ஸபி³nh³ேகாऽபி phரவிேலாபகrhதா ॥ 35॥
அத² thேகாணேஶாத⁴நmh ।
பŋhச phராசீராேக²(shேவ)th³வாணரŋhkh²யாshதிrhயேக⁴கா² வrhதாnhதசShகா: ।
phராகா³தீ³ஶா th³வாத³ஶ vhேயாமவாஸா jhேயாதிசkhரshவாநshப³ராth³யா: ॥
36॥
அஜஹரகா³ŋhைக³கnhயாmh’க³shைத²rhக³த⁴டக⁴டைப:கrhகிகீடாவஸாைந:
।
தி³நகரஸுக²வrhேக³ தththேகாேபயாதா ல⁴தரஸமஶூnhயா பி³nhத³வ: ேஶாதி⁴தா:
sh: ॥ 37॥
thேகாணபா⁴ேவஷு யத³lhபபி³nhத³வshததீ³யபி³nh³ ப⁴வதsh தாெபௗ⁴ ।
ந பி³nh³ேகா யsh ந ேஶாதி⁴ேததெரௗ ஸமாநஸŋhkh²யா யதி³ஸrhவiµshsh’ேஜth
॥ 38॥
அைத²காதி⁴பthயேஶாத⁴நmh ।
கNh²ரவmh கடkhப⁴mh ச விநா ஜாதி³காவாஸராஶிக³ேளாபக³பி³nh³ஸŋhkh◌⁴யா: ॥
தthlhயஶூnhயவிக⁴மாkh³நஸஹkh³ரஹாth³யாshthேவகாதி⁴பthயபேஶாதி⁴தேஶதா:
sh: ॥ 39॥
ராஶிth³வயmh ஸth³சரmh ந ேஶாத⁴ேயேத³கmh th³வேயா: ஶூnhயமமphயேஶாத⁴ேயth ।
கலாதி⁴ேக ேக²டேத பரmh thயேஜth lhயாநேபா⁴க³th³விதயmh பthயேஜth ॥ 40॥
ஸேக²சராேக²சரபி³nh³ஸாmhேய விேஶாத⁴ேயத³kh³ரஹபி³nh³ஸŋhkh²யாmh ।
விேக²டராஶிth³வயபி³nhத³ேவா ேய nhநாதி⁴கா nhநஸமா விேத⁴யா: ॥ 41॥
ேக²ேடாபயாேத ல⁴பி³nh³ராெஶௗ தthlhயமாயாnhதி தத³nhயஸŋhkh²யா: ।
rhவmh thேகாணmh பேஶாth◌⁴ய பசாேத³காதி⁴பthயshய தத: phரகlhphயா: ॥ 42॥
ேஶாth◌⁴யாவஶிShடாநி ³ணீkh’தாநி ேமஷாதி³மாைநrh³ணகmh  பா⁴நாmh ।
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ஸூrhயாதி³காshேத ³ணிதா:shவமாைநேரஷாmh kh³ரஹாmh ³ணகmh வத³nhதி ॥
43॥
ைஶலாஶாவஸுஸாக³ராmhப³ரஶைர:ைஶலாேகா³ஸாயைக-
ஶth³வாத³ஶர ராஶி³ணைகrhேமஷாதி³பா⁴நாmh khரமாth ।
பா³ண: பŋhசபி⁴ரShThைக: ஶரநப:◌⁴ைஶேலஷுபி⁴rhபி⁴shவரா-
ேத³வmh vhேயாமதலாதி⁴வாஸ³ணைகராrhவிதா⁴ேநாதி³ைத: ॥ 44॥
தth³ராஶிேக²ட³ணைகkhயப²லாநி ’thவா thஶth³பி⁴ரph³த³சயமாஸதி³நாதி³கா:
sh: ।
தth³th³வாத³ஶாதி⁴கஸமா யதி³ ராஶிமாைநரா’thய தthஸமதயாऽiνஹேரthததா³:
॥ 45॥
உchசmh க³தshய th³வி³ணmh ததீ³யmh நீசmh க³தshயாshதக³தshய சாrhth³த⁴mh ।
அேதாऽnhதராேல thவiνபாthயமாராரshய வkhேர th³வி³ணிkh’தmh shயாth ॥ 46॥
லthேகாணநிஜthரkh³’ேஹாபகா³நாmh ŋhகா³தி³வrhக³ஶுப⁴ேயாக³நிதாநாmh
।
உkhதphரகாரக³ணிதாக³மமாேரவ பாபாவrhக³ஸதshய விபாத³மா: ॥ 47॥
ரவிiµkh²யநேபா⁴க³த³thதஸŋhkh²யா: பரமா: ஶரத³sh மாநவாநாmh ।
ஸவிலkh³நஸமாச ேகசிதா³ஹுrh³லாthஸiµைபதி lhயமா: ॥ 48॥
ேகnhth³ராத³nhயக³ேத சnhth³ேர ஸேக²ேட சாShடவrhக³ஜmh ।
ஆேரவ நப:◌⁴shதா²ேந ஶுப⁴பாபேதऽத²வா ॥ 49॥
ரvhயாதி³ேக²டshதி²தராஶியாதா:shவகீயவrhேகா³பக³பி³iνஸŋhkh²யா: ।
ேவதா⁴Shடவrhக³phரப⁴வாரph³தா³ ப⁴வnhதி ஸrhேவ ஹரணkhயாச ॥ 50॥
தthதthகாரகபா⁴வபி³nh³³ணிதmh ேஶாth◌⁴யாவஶிShடmh ப²லmh
விmhஶthயா ஸஹ ஸphதபி⁴ச வி’தmh தchchேஜஷதாராஶெநௗ ।
தாதshதjhஜநநீ ஸேஹாத³ரஜேநா ப³nh: ◌⁴ ஸுத:shthshவயmh
தthlhயா விலயmh phரயாnhதி விலநாஶேஹச வா ॥ 51॥
இதி பி⁴nhநாShடவrhக:³ ।
அத²ஸiµதா³யாShடகவrhக:³ ।
தத:ஸமாkh²ய ப⁴ேகா³லசkhரmh ஸமshதபி³nh³shதி²தராஶிேகாShட²mh ।
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ரvhயாதி³காநாமஜrhவகாmh பி³nh³பக³shதா²நph²லmh வதா³ ॥ 52॥
ஆபŋhசவிmhஶதி ப²லாnhயப²லாnhயஸthயமாthmhஶத³ஸதாநி ஸமth◌⁴யமாநி ।
thmhஶthபராணி ஸுக²விthதயஶshகராணி தth³பா⁴வvh’th³தி⁴ப²லதா³நி ச
ஸாiµதா³ேய ॥ 53॥
ேய ŋhக³ராஶிshவஸு’th³kh³’ஹthவா ேய ேகாணேகnhth³ேராபசயshதி²தச:
ேய ெஸௗmhயவrhகா³தி³ப³ேலாபயாதாshேத நாஶதா:³லாக⁴வபி³nh³காேசth ॥ 54॥
ேய மாnhதி³ராஶிபதிநா ஸஹ ேபா³த⁴காச
ேத ஸrhவiµkh²யப²லதா³shthவதி³பி³nh³காேசth ॥ 55॥
மாநshதி²தாlhலாப⁴kh³’ேஹ ப³ஹுthேவ லாபா⁴lhல⁴thேவ யதி³ Shப²ராெஶௗ ।
Shேபா²பயாதாத³தி⁴ேக விலkh³ேந ஜாத:ஸுகீ² விthதயேஶாப³லாTh◌⁴ய: ॥ 56॥
க²Nhட³thரயmh ஶப²ரகrhகடகீடகாth³யmh தthதchசShடயkh³’ேஹாபக³பி³nh³khதmh
।
ஆth³யmh ச மth◌⁴யமவஸாநபி⁴தி phரkhதmh ேகசிth³vhயயாதி³கதி phரவத³nhதி ேலாேக
॥ 57॥
பி³nh³mh shயkhthவா Shப²ரnhth◌⁴ேராபயாதmh ஶிShடmh க²Nhட³mh ேகசிதி³chச²nhதி
ஸnhத: ।
lhயவlhபாதி⁴khயபி³nh³khரேமண ரmh :³க²mh ஸmhபத:³shrhநராmh ॥ 58॥
ெஸௗmhயாkhராnhதmh யதி³ஸுக²கரmh ரத³mh ரேயாக³mh ।
க²Nhட³mh பாபth³சரஸதmh khேலஶேயாகா³கரmh shயாth ।
பி³nh³shவlhேப யதி³ நிஜமநshதாபவாnh பாபவாதீ³
பி³nhth³வாதி⁴khேய வய வில:ஸேமத: phரஜாத: ॥ 59॥
யாவth³விnh³rhலkh³நக³shதாவதீ³யஸŋhkh²யாதீேத வthஸேர ராஜயாநmh ।
விthதmh thரmh சாதிவிth³யாiµைபதி ஜாத:ஸபth³ேயாக³ஶா நரேசth ॥ 60॥
:பா²தீ⁴ேஶ மnhத³ேக³ேஹாத³யshேத² ேஹாராரnhth◌⁴ரshவாெநௗ ³rhப³ெலௗ ச ।
லkh³ேந யாவதி³பி³nh³ஸŋhkh²யாshததீ³யா ஜாதshயாrhவthஸரா: ஸmhப⁴வnhதி ॥
61॥
யாநாதீ⁴ேஶ லkh³நேக³ வாஹநshேத²லkh³நாதீ⁴ேஶ தth³kh³ரேஹாேபதராேயா: ।
thஶthஸŋhkh²யா பி³nh³வ:ஸthரயேசjhஜாதா ராஜநிதா³நா நேரஶா: ॥ 62॥
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ேஹாராப³nh⁴phராphதிபா⁴வthரேயஷு thmhஶnhமாநாதி⁴khயபி³nh³பேக³ஷு ।
ஜாதshேதஜ:ப³ஹுthவmh ச ராjhயmh சthவாஶth³வthஸரா³rhkh◌⁴வேமதி ॥ 63॥
யthயŋhசவிmhஶதிiµகா²shthத³ஶாnhதஸŋhkh²யா ப³nh⁴shதி²தா நவமராஶிகபி³nhத³வச
।
யth³யShடேகந ஸஹவிஶதிவthஸராமnhேத பேர ஶரதி³வா நரவாஹநாTh◌⁴ய:॥ 64॥
ேத³வாசாrhேய வஹநshேத²shவŋhேக³ சthவாmhஶth³பி³nh³ஸŋhkh²யவthஸேரேஶ ।
ேமஷக³ேத லkh³நேக³ வாஸேரேஶ ஜாேதா ராஜ லஸŋhkh²யாசநாய: ॥ 65॥
சthவாmhஶth³பி³nh³khேத விலkh³ேந சாேப ேவ பா⁴rhக³ேவ நராெஶௗ ।
shேவாchேச ெபௗ⁴ேம mhப⁴ேக³ பா⁴iνthேர ஜாத:ஸrhவத⁴ர:ஸாrhவெபௗ⁴ம: ॥ 66॥
khயாதி³ராஶிthதேயாபயாதா ப⁴வnhதி rhவாதி³சrhத³ஶச ।
ப²லாதி⁴கmh யதி³ஶீ தthphரேத³ேஶ த⁴நாதி³vh’th³தி⁴ ஸiµைபதி ஜாத: ॥ 67॥
லkh³நாதி³ஶnhயnhதக³தmh ரŋhைக:³ஸŋh³Nhய தாரா’தலph³த⁴யாேத ।
ரvhயாதி³பாேப யதி³ ேகாணேக³ வா ேராகா³தி³பீடா³விலmh நராmh ॥ 68॥
மnhதா³இலkh³நாnhதப²லmh ச தth³வlhலkh³நாnhதமாரா³த³யாthஜாnhதmh ।
ஶுைப⁴khயஸŋhkh²யாக³ததாரகாயாmh ஶுப⁴kh³ரேஹ ெஸௗkh²யப²லmh வத³nhதி ॥ 69॥
ேஶாth◌⁴யmh ராஶிth³சரண³ணைக:ஸŋh³ணyhையதைத³khயmh
ஹthவா ைஶல³க³ண’தmh லph³த⁴மph³தா³தி³கmh shயாth ।
மாநாதி⁴khேய விஶதமஶேத தாரகாrhவராŋhைக:³
ஸ³Nhயாphதmh தி³வஸநிசையமாrhல: ஶுth³த⁴மா: ॥ 70॥
shவlhபமth◌⁴யப³ஹுமாநvhthஸரா மNhட³ேலாநதகrhமகlhபிதா: ।
lhயகாலiµபயாnhதி ஸrhவத:ஸth³³ேத³யகடாவீth ॥ 71॥
ைவth³யநாத²kh’தஜாதகபாஜாேத பராஶராதி³ப²லஸாரரேஸாபயாேத ।
phரshதாரபி⁴nhநஸiµதா³யகபி³nh³ஶீல: ஸŋhகீrhதிதsh ஸகலth³சரphரஸாதா³th ॥
72॥
இதி த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மth³விதீயபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 11॥
ேஹாரலkh³நாthiµkh²யphரப⁴வஶுப⁴ப²லாதீ³நி ஸrhவாணி mhஸாmh
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சthதth³பா⁴ேவாth³ப⁴வாநி யசரப³லவஶாth³யாrhந நாநி phரவசிmh ।
ேய ேய பா⁴வா:தjhஞாமrh³பதிபி: ◌⁴ ஸmhதா வீதா வா
நாnhையrhத³Shடா ஜ khதா யாதி³ ஶுப⁴ப²லதா³rhதியாவாதி³ேத³ஷு ॥ 1॥
தnhவாதி³பா⁴ேவஷு ஶுேபா⁴த³ேயஷு தth³பா⁴வநாேதா²பக³ேதேதஷு ।
த³khதபா⁴ப³shய ஸmh’th³தி⁴khதா நபாபேக²ேடதஸmhேதஷு ॥ 2॥
நீசshேதா² ராஶிshத:² ேக²ேடா பா⁴வவிநாஶக: ।
லshவŋhக³thரshேதா² பா⁴வvh’th³தி⁴கேரா ப⁴ேவth ॥ 3॥
யth³பா⁴வநாேதா² Shப²ரnhth◌⁴ேர :³shதா²நேபா தth³ப⁴வநshதி²த॥।
தth³பா⁴வநாஶmh கத²யnhதி தjhjhஞா: ஶுப⁴kh³ரேஹண .. .. .. .. .. .. । ॥ 4॥
யth³பா⁴வேப ேகnhth³ரக³ேத விலkh³நாththேகாணேக³ வா யதி³ ெஸௗmhயth³’Shேட ।
ŋhகா³தி³வrhேகா³பக³ேத ப³லாTh◌⁴ேய தth³பா⁴வShmh ப²லமாஹுராrhயா: ॥ 5॥
தthதth³பா⁴வthேகாேண ஸுக²மத³நkh³’ேஹ வாऽshபேத³ ெஸௗmhயkhேத
பாபாநாmh th³’Shேடேந ப⁴வநபஸேத பாபேக²ைடரkhேத ।
பா⁴வாநாmh Shமாஹு:ஸகலஶுப⁴கரmh சாnhயதா² ேசthphரஶmh
ரmh ரkh³ரேஹnhைத³ரகி²லமாபி ததா²rhதிபா⁴வாதி³காநாmh ॥ 6॥
நாஶshதா²நக³ேதா தி³வாகரகரchச²kh³ரsh யth³ராஶிேபா
நீசாராதிக³ேதாऽத²வா யதி³ ஶுைப: ◌⁴ ேக²ைடrhkhேதத: ।
தth³ராவshய விநாஶநmh iµநிக³: ஶmhஸnhதி ேக²ைடrhேதா
யth³யthராபி ப²லphரேதா³ ந ததா²thயாrhதீ³பா⁴நாmh khரமாth ॥ 7॥
:³shதா²ேந வாேக³ேட⁴ ³rhப³ேல பா⁴வநாயேக ।
பா⁴வshய ஸmhபத³mh கrhmh ந ஶkhதா பா⁴வமாதா: ॥ 8॥
³Shடshதி²ேதா வாபி யதா³ நேபா⁴க:³ பாேபாऽநீசாmhஶகஸmhேதா ய: ।
shவŋhக³thராmhஶகராஇkhத: ஶுேப⁴ேதா வா யதி³ ேஶாப⁴ந:shயாth ॥ 9॥
ப⁴ேவஶாkhரnhதராஶீேஶ :³shேத² பா⁴வshய ³rhப³லmh ।
shேவாvhchசthரshவராஶிshேத² பா⁴வShmh வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 10॥
வth³பா⁴வலாப⁴த⁴நவிkhரமராஶியாதா யth³பா⁴வநாத²ஸு’த³ச த³chசநாதா:² ।
தth³ரபா⁴வShப³லமmhப³ரசாணshேத rhவnhதி ட⁴நீசவிவrhதாேசth ॥
11॥
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பா⁴விmhஶlhய:shவ வrhதமாேநா பா⁴ேவாth³ப⁴வmh rhணப²லmh விக⁴thேத ।
பா⁴ேவாநேக சாphயதி⁴ேக ச ேக²ேட thைரராஶிேகநாthர ப²லmh விசாrhயmh ॥ 12॥
அத² தiνபா⁴வப²லmh ।
ஶரவrhkh’திலநி யேஶா³ணshதா²நஸுகா²ஸுகா²நி ।
phரவாஸதிேஜாப³ல³rhப³லாநி ப²லாநி லkh³நshய வத³nhதி ஸnhத: ॥ 13॥
நரவிராrhnh’பத:ஸுகீ²லkh³ேந ப⁴ேவthெஸௗmhயkh³’ஹmh யயா ததா² ।
லkh³ேந யதா³shவாநிேத த⁴நீ ஶாkh³ர³th³தி:◌⁴ லகீrhதிmhவrhth³த⁴ந: ॥ 14॥
லkh³நாmhஶபாth³வீrhயதkh³ரஹாth³வா தiνshவபாkh’திலநி ।
வrhண வேத³chசாnhth³ரநவாmhஶநாதா²th³விலkh³நபா⁴thஸrhவஶுபா⁴ஶுபா⁴நி ॥ 15॥
thேகாணேகnhth³ேர யாதி³லkh³நநாேத² ஶுபா⁴nhவிேத ேஶாப⁴நவீேத வா ।
ஶுப⁴kh³ரஹாகா³ரக³ேத ப³லாTh◌⁴ேய ச:ஸiµth³ராnhதயஶ:ஸேமதி ॥ 16॥
ேஹாராதி⁴நாேத² ரnhth◌⁴ரShேப² பாபாnhவிேத பாபநிேத வா ।
பாபkh³ரஹாmh ப⁴வேநாபயேத ஜாேதாऽphரகாேஶா ப⁴வதீஹ ப⁴rhthய: ॥ 17॥
கீrhதிshதா²நபெதௗ விலkh³நப⁴வேந ஜாத:shவயmh கீrhதிமாnh ।
விthதshேத²  விேஶஷகீதிஸத:shேவாchசாதி³வrhகா³nhவிேத ।
:³shேத² சŋhசலயாthரயா ஹததiνrhஜாேதாऽத²வா ³rhஜந:
ேகnhth³ேர ேகாணக³ேத ஶுப⁴kh³ரஹேத யாthராஸுக²mh ஜாயேத ॥ 18॥
ேஹாராshவாநி பŋhசேம யதி³ஸுதshதா²ேநஶkhேதऽத²வா
பா⁴kh³ேய வா யாதி³ பா⁴kh³யேபந ஸேத லkh³ேந யஶshவீ பிதா ।
ph◌⁴ராthrh’shதா²நபெதௗ விலkh³நkh³’ஹேக³ தthகாரகph◌⁴ராth’பா-
ேவகshெதௗ² கலஶாெநௗ ச யதி³ வா தthேஸாத³ர: கீrhதிஸாnh ॥ 19॥
விth³யாதி⁴ேப வா யதி³ சnhth³ரஸூrhநா லkh³ேந ஸுேக²லkh³நபாஸmhேத வா ।
ப³லாnhவிேத பாபth³’ஶா விேந விth³யாயஶshவீ ப⁴வதி phரஜாத: ॥ 20॥
த⁴rhேமாத³ேயெஶௗ நவேமாத³யshெதௗ² த⁴rhேமாத³ேயெஶௗ தiνத⁴rhமெகௗ³ வா ।
ஸுேரnhth³ரவnhth³ேயதஸmhெதௗ ேசth ஸேமதி ஜாதசிரகாலபா⁴kh³யmh ॥ 21॥
லkh³நாதி⁴பshய vhயயேக³ த³chசthேர ஸு’thதŋhக³shவேக³ேத வா ।
தth³ராஶிேக³ வா யதி³thரேக²ேட தshய shதி²திrhஜnhமவஸுnhத⁴ராயாmh ॥ 22॥
லkh³ேநஶாth³vhயயேப விலkh³நபெபௗ நீேசऽத²வா ³rhப³ேல
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ஜாேதா யாதி விேத³ஶShடத³iνஜாசாrhேயண th³’Shேட யதி³ ।
தthைரவ shதி²திரnhthயேப ராவிகரchச²nhேந விலkh³நாதி⁴பா-
த³lhபkh³நாமசேரா ப³nhயாபி த⁴நphராமாதி⁴வாேஸா ப⁴ேவth ॥ 23॥
ேஹாேரஶாth³வயயேப விலkh³நப⁴வநாth ேகnhth³ரthேகாணshதி²ேத
thரshேயாஷkh³’ேஹாபேக³ ஶுப⁴ேத பாrhவth³வேய மாநவ: ।
ேசேதாரmhயமசேரா தி³வசராசாrhேயnh³ஶுkhேரேத
தி³vhயேthரiµைபதி ஜnhமத⁴ரணீவாஸshதத³rhேத² ெபௗ ॥ 24॥
விேத³ஶபா⁴kh³யmh சரேப⁴ விலkh³ேந சேர ததீ³ேஶ சரேக²டth³’Shேட ।
shதி²ேத shவேத³ேஶ ப³ஹுபா⁴kh³யkhத:shதி²ரைஹrh⁴த⁴நாnhவித:shயாth ॥ 25॥
ேஹாராதீ⁴ேஶ பாபshேவேட shேத² பாபேthேர பா⁴iνthேரண khேத ।
ஶூth³ரphராேயா ராஹு ேகநா வா ஜாதசாNhடா³ேலாऽத²வா நீசlhய: ॥ 26॥
லkh³நாதி⁴ேப ேஶாப⁴நராஶிkhேத ப³ேலாபயேத தiνShேமதி ।
லkh³நshத²ேக²ேட ணிசபா⁴ேக³ :³shதா²நேப ேத³ஹஸுக²mh ந யாதி ॥ 27॥
விலkh³நத³rhஶீ தiνேபா விலkh³நக³shthரேயாऽபி ஷShடா²ShடமShப²ராஶிபா: ।
ஸபthநநீேசாபக³தாச ³rhப³லா யதி³shவபாேக ந ப²லmh phரrh: ॥ 28॥
லkh³ேந ஜலrhே ஶுப⁴ேக²சேரnhைத³rhkhேத தேநா:shெதௗ²lhயiµதா³ஹரnhதி ।
லkh³நாதி⁴ேப ேதாயரவ(shவ)ேக³ ப³லாTh◌⁴ேய ெஸௗmhயாnhவிேத தthதiνShமாஹு:॥
29॥
லkh³நாதி⁴ேப நாஶக³ேத  ஶுShகராெஶௗ தேநா: கShடமதீவ kh’chch²ரmh ।
லkh³நாmhஶபshதா²mhஶபராஶிநாத:² ஶுShகkh³ரஹ:shயாthதiνஶுShகமாஹு: ॥ 30॥
மth◌⁴யshேத² shேவடேயாshதiνபெதௗ ஜாேதாऽபீ⁴ேதா ப⁴ேவth
ேகெதௗ லkh³நக³ேதऽத²வா ப²ணிபெதௗ :³shேத² விலkh³நாதி⁴ேப ।
தthபாேக தத³ஶ⁴khதிஸமேய ைவகlhயமŋhேக³ வேத³th
லkh³ேந ஶthபெதௗ பா²ணிkh◌⁴வஜேத ேத³ஹvhரணmh ேத³நாmh ॥ 31॥
ப³லாஇrhவிேந யதி³லkh³நநாேத² ேகnhth³ரthேகாேண ஸதி லkh³நபா⁴kh shயாth ।
லkh³ேநவராதி⁴Sh²தராஶிநாேய :³shதா²நேக³³rhப³லேத³ஹவாnh shயாth ॥ 32॥
ஸkhேரா ேத³ஹேபாஇ ேத³ஹெஸௗkh²யஹாऽnhthயாரnhth◌⁴ரக:³ ।
ஸாேஶ ேத³ஹேப :³shேத²லkh³நshேத² வாऽத² ேராக³வாnh ॥ 33॥
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லkh³ேந ஸபாேப லkh³ேநேஶ ப³லேநாऽபி ேராக³வாnh ।
லkh³ேநேஶ ³rhப³ேல ேகாபீ நிrhvhயாதி: ◌⁴ ேகnhth³ரேகாணேக³ ॥ 34॥
ேத³ேஹஶshதி²தராஶீேஶ நாஶேக³ ³rhப³ேலா ப⁴ேவth ।
பா⁴ேவஶாkhராnhதராஶஈைஶ:³shைத²rhபா⁴rhவாச ³rhப³லா: ॥ 35॥
ஸrhபாரேயாrhph³’ஹth³வீேஜா ேயாேகா³ வா ஸrhபமnhத³ேயா: ।
லkh³ேந ேஜ நாபி⁴³lhப²vhரணshெதௗ²lhயmh ஸமாதி³ேஶth ॥ 36॥
லkh³ேநேஶ யதி³ Shப²ேக³ தி³நகரshதா²ராதிநாதா²nhவிேத
ஜாயாவாnh ப³ஹுேராக³வாnh kh’ஶதiν:ஸmhரkhதெகௗ³ரth³தி: ।
லkh³நrhாத³நாத²ேபந ச ேத ஜாேதாऽதாŋhேகா³ யதா³
ஸாெஹௗ லkh³நபெதௗ  வசநவிஷாth³பீ⁴திmh ஸேமதி th◌⁴ரவmh ॥ 37॥
லkh³ேந ஶுேப⁴ ேஶாப⁴நth³’Shேதkhேத பா³lhயாth ஸுக²mh தnhந பாபேயாகா³th ।
:³கீ² ப⁴ேவthபாபப³ஹுthவேயாேக³லkh³ேந  பா³lhயாnhமரnhதமாஹு: ॥ 38॥
ேத³வேலாகாmhஶேக ஶுkhேர லkh³ேநேஶ ேகா³ராmhஶேக ।
லkh³ேந ஶுப⁴kh³ரைஹrhth³’Shேட மth◌⁴ேயऽnhேத ெஸௗkh²யபா⁴phiνயாth ॥ 39॥
லkh³ேந ஶுேப⁴ த⁴ேந பாேப ேகnhth³ேர பாபஸமnhவிேத ।
லkh³ேநவேராthதமாmhஶshேத² சாெதௗ³ :³க²மத:ஸுக²mh ॥ 40॥
லkh³ேநேஶ ஶுப⁴ராஶிshேத² ஶுப⁴kh³ரஹநிேத ।
ேகா³ராmhஶக³ேத வாபி ேஷாட³ஶாph³தா³thபரmh ஸுக²mh ॥ 41॥
லkh³ேநஶshதா²நாேத²  ேகnhth³ரேகாேchசஸmhேத ।
லாேப⁴ வா ப³லஸmhkhேத thmhஶth³வrhஷாthபரmh ஸுக²mh ॥ 42॥
லkh³ேந ரvhயாதி³ஸnhth³’Shேட பாத³ஶ: ப²லiµchயேத ।
ராஜேஸவீ பிth’த⁴ேநா ஜலபNhேயா மஹாத⁴ந: ॥ 43॥
தா⁴rhக:sh²லஶிந:shயாth³விth³யாஶிlhபயேஶாऽnhவித: ।
ராஜjhேயா vhரதேதா ேவயாஸkhேதா த⁴நீ ஸுகீ² ॥ 44॥
மnhத³th³’Shேட விலkh³ேந  vh’th³த⁴shthேகா ம க²ல: ।
ேகநாphயth³’Shடmh லkh³நmh ேசth³ராஶிkh³ரஹவஶாth³வேத³th ॥ 45॥
லkh³ேந shவாேத ராஜா தாthphேயா வா த⁴நீ ஸுகீ² ।
ெஸௗmhேயேதऽகி²லmh ெஸௗmhயmh பாபth³’Shேட thவேஶாப⁴நmh ॥ 46॥
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ஸுகீ²லkh³ேந th³vhயாதி³th³’Shேட ஸrhவth³’Shேட nh’ேபா ப⁴ேவth ।
லkh³ேந thரய: ஶுபா⁴ ராஜா :³கீ² பாபkh³ரஹthரயmh ॥ 47॥
லkh³நாதி⁴ேபாऽதிப³லவாநஶுைப⁴ரth³’Shட: ேகnhth³ரshதி²த:ஶுப⁴கெகௗ³ரவேலாkhயமாந:
।
mh’thmh வி⁴ய வித³கா⁴தி ஸுதீ³rhக⁴மா:ஸாrhth³த⁴ ³ணrhப³ஹுபி⁴தயா ச
லmhயா ॥ 48॥
அத² th³விதீயபா⁴வப²லmh ।
தthராெதௗ³ த⁴நாவிசார: ।
விthதmh ேநthரmh iµக²mh விth³யா வாkh³mhபா³ஶநாநி ச ।
th³விதீயshதா²நஜnhயாநி khரமாjhjhேயாதிவிேதா³ வி:³ ॥ 49॥
விthதாேயத³யராஶய: பாதிதா விthதாதி⁴ேகா ஜாயேத
லாப⁴shெதௗ² த⁴நலாப⁴ெபௗ நிஜஸு’thŋhகா³தி³ெகௗ³ ேசthததா² ।
தth³வnhதாப⁴த⁴நாதி⁴ெபௗ தiνக³தாவnhேயாnhயShடkh³ரெஹௗ
லkh³ேநேஶ த⁴நலாப⁴ராஶிபேத லkh³ேந ப³ஹுth³ரvhயவாnh ॥ 50॥
த⁴ேநாபயாத: phரத²ேமாऽத² த³rhஶீ kh³ரேஹா th³விதீேயா த⁴நபthth’தீய: ।
தthபாக⁴khெதௗ த⁴நலாப⁴ேமதி khரேமண தthகாரகவrhக³லாth ॥ 51॥
த⁴நshேத² யதி³லkh³ேநேஶ நிதி⁴மாnh ப³லஸmhேத ।
³rhப³ேல பாபஸmhkhேத வŋhசநாதி³ப²லmh வேத³th ॥ 52॥
த⁴நshதி²த: பாபth³’ஶா ஸேமத:ஸபthநநீசாrhககராபி⁴தphத: ।
தthபாக⁴khெதௗ த⁴நநாஶமாஹு:ஸ ேகா³சேர ³Shடப³லாnhவிேத வா ॥ 53॥
mhப³பா⁴ேவ ப³ஹுேக²டkhேத த⁴நphரத³vhேயாமசேர ப³லாட⁴ேய ।
shவŋhக³thரshவkh³’ேஹாபேக³ வா த⁴நmh ஸேமthயாமரணnhதமாஹு: ॥ 54॥
விthதாதீ⁴ேஶ ேஸாத³ேரேஶந khேத லkh³நshேத² ச ph◌⁴ராth’விthதmh ஸேமதி ।
மாth’shதா²நshவாநா மாth’விthதmh யth³பா⁴ேவேஶநாnhவிதshதth³ப⁴நmh shயாth
॥ 55॥
விthதாதீ⁴ேஶ லkh³நேக³லkh³நநாேத² விthதshதா²ேநऽயthநேதா விthதேமவ ।
யth³பா⁴வshெதௗ²லkh³நவிthேதவெரௗ ேசthதnhலா  th³ரvhயvh’thதிrhநரmh ॥
56॥
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சnhth³ர:mhப³ப⁴வேந ஶுkhேரண நித: phரதா³தா ச ।
ெஸௗmhேய ஶுப⁴ஸnhth³’Shேட ஸ ஏவ த⁴நவாnh ஸதா³ jhேஞய: ॥ 57॥
அrhதா²தீ⁴ேஶா யthர ஸmhshேதா² நராmh தshnh காேல தthர vh’th³தி⁴rhவிேஶஷாth
।
தth³பா⁴ேக³ ச th³ரvhயலாப⁴mh கேராதி வkhேராऽெஸௗ ேசth³’⁴ ஸrhதா⁴rhத²th³தி:◌⁴
॥ 58॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴ஸmhkhேத லாேப⁴ேஶ த⁴நலாப⁴ேக³ ।
தாெபௗ⁴ ேகnhth³ரெகௗ³ வாபி த⁴நவாnh kh²யாதிபா⁴nh ப⁴ேவth ॥ 59॥
த⁴ேநேஶ vhயயஷShட²shேத² vhயேயேஶ விthதேக³ऽத²வா ।
லாேப⁴ேஶ ரnhth◌⁴ரshேத² vhயேய வா த⁴நநாஶநmh ॥ 60॥
vhயயபா⁴வக³ேத ேவ விthேதேஶ ப³லவrhேத ।
ஶுைப⁴ரநீேத லkh³ேந விthதநாஶmh வேத³th³ ³த:◌⁴ ॥ 61॥
லkh³ேநேஶ த⁴நராஶிshேத² த⁴ேநேஶ லாப⁴ராஶிேக³ ।
லாேப⁴ேஶ வா விலkh³நshேத² நிth◌⁴யாதி³த⁴நமாphiνயாth ॥ 62॥
லkh³நாயத⁴நபா⁴kh³ேயஶா: பரேமாchசாmhஶஸmhதா: ।
ைவேஶகாmhஶகா³ வாபி ததா³ ேகாவேரா ப⁴ேவth ॥ 63॥
தி³ேநவரகரchச²nhேந த⁴ேநேஶ நீசராஶிேக³ ।
பாபஷShth²யmhஶஸmhkhேத ஶுணkh³நshேத ப⁴ேவnhநர: ॥ 64॥
அத² ேநthரவிசார: ।
ஶுkhேரnh³நயநாதி⁴ைஶகshைத²sh நிஶாnhத⁴க: ।
ஸூrhஅஶுkhரவிலkh³ேநைஶரth³’ையrhமth◌⁴யேலாசந: ॥ 65॥
விலkh³நவிthதாshததப:ஸுேதஶா vhயயchசி²th³ரkh³’ேஹாபயாதா: ।
விலkh³நஸmhப³nhத⁴கர:தேவth³விேலாசநாபா⁴வiµைபதி ஜாத: ॥ 66॥
த:ஸுதாஶேதா விலkh³ேந நிேரஶேகாபாnhநயநphரமாத:³ ।
த⁴ேநஶெபௗ⁴ெமௗ யதி³லkh³நயாெதௗ கrhணshய ேராக³mh கத²யnhதி தjhjhஞா:॥ 67॥
ஶnhயாரேயாேக³³ேகந khேத ேநthேரவேர தthர  ேநthரேராக:³ ।
ேநthrh யதா³ பாபப³ஹுthவேயாேக³ யேமந th³’Shேட ஸதி kh³ணேநthர: ॥ 68॥
ேநthேரவேர ஶுப⁴ேத ஶுப⁴th³’Shேதऽத²வா ।
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ஶுபா⁴mhஶகshதி²ேத வாऽபி ஶுப⁴th³’க ஸ நேரா ப⁴ேவth ॥ 69॥
அத²iµக²விசார:

ஜாேதாऽெஸௗ ஸுiµக:² ஶுேப⁴ த⁴நக³ேத ŋhக³தி³வrhக³nhவிேத
தth³பா⁴ேவ யதி³ ெஸௗmhயவrhக³ஸேத வாlhth³தி⁴ேமதி th◌⁴வmh ।
ஆjhயshபrhஶiµைபதி விthதkh³’ஹேக³ ெபௗ⁴ேம ச பாேபேத
ஜாத: கிth³ரவiµkh²ய⁴kh³ த⁴நக³ேத ரெஹௗ ச பாேபேத ॥ 70॥
லkh³நாshதாrhதா²Shடமshேத²ऽrhேக ெபௗ⁴ேம வாऽnhயதேரேத ।
ஆvhயshபrhேஶாऽkh³நிபீ⁴திrhஷா ஸmhப⁴வnhதி மஸூகா: ॥ 71॥
பாைபrhேத iµக²shதா²ேந ³rhiµக:² பாபவீேத ।
ேகாதா⁴நேநா நர: பாபீ ததீ³ேஶ ³காnhவிேத ॥ 72॥
phர²lhலவத³ந:மாnh ேகnhth³ேர iµக²பெதௗ யதா³ ।
shேவாchசshவthரவrhக³shேத²ஸுiµக:² ஶுப⁴வீேத ॥ 73॥
வாkh³பா⁴ேவேஶ ராஹுkhேத ச :³shேத² ராஹுkhராnhதshதா²நநாதா²nhவிேத ச ।
பாேக ⁴khெதௗ தshய த³nhதாப⁴ய:shயாth³ வாேராக³mh தாரகாiν⁴khெதௗ ॥
74॥
ராஹுth³விதீயkh³’ஹெபௗ ஸஹேஜஶkhெதௗ ஜாத: ஸேமதி க³லேராக³மதீவ
கShடmh ।
தா³th³ரயெதௗ³ ஶஶிரவீ த⁴நராஶியாெதௗ ெபௗ⁴மாrhகெஜௗ ஸகலேராக³கெரௗ
ப⁴ேவதாmh ॥ 75॥
அத² விth³யா-வkh³விசார: ।
வாkh³பா⁴ேவேஶ ³ேத நாஶshேய கதா ப⁴ேவth ।
ேத³ஷkh’nhந ஸrhவthர shேவாchசshவrhக³ேதா kh³ரஹ: ॥ 76॥
வாகீ³ஶ³த⁴ேவஷு நிrhவிth³ேயா நாஶேக³ஷு ச ।
ேகnhth³ேரஷு ேத thேகாேண வா shவrhே வா விth³யயாऽnhவித: ॥ 77॥
th³விதீேய ³rhப³ேல ெஸௗmhேய th³வnhth³வth³த⁴ஹேதா ப⁴ேவth ।
வாrhேத²ெஶௗ ³rhப³ெலௗ வா பவநvhயாதி⁴பா⁴nhநர: ॥ 78॥
வாkhshதா²நேப ேத³வேராேதந khேத யதா³ நாஶக³ேத  க: ।
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வாkhshதா²நேப ெஸௗmhயேத thேகாேண ேகnhth³ரshதி²ேத வா ஶுப⁴ேத³ ச வாkh³
॥ 79॥
வாகீ³ஶshதா²mhஶேப ஔmhேய shேவாchேச வா ஶுப⁴வீேத ।
பாராவதாmhஶேக வாऽபி வாkh³ பதேரா ப⁴ேவth ॥ 80॥
ேகnhth³ரthேகாணேக³ ேவ ஶுkhேர shேவாchசmh க³ேத யதி³ ।
வாkh³பா⁴வேபnh³thேர வா க³ணிதjhேஞா ப⁴ேவnhநர: ॥ 81॥
க³ணிதjhேஞா ப⁴ேவjhஜாேதா வாkh³பா⁴ேவ ⁴நnhத³ேந ।
ஸெஸௗmhேய ³த⁴ஸnhth³’Shேட ேகnhth³ேர வா ேஸாமநnhத³ேந ॥ 82॥
வாkh³ப⁴வேப ரெவௗ ெபௗ⁴ேம ³ஶுkhராநிேத ।
பாராவதாmhஶேக வாபி தrhகkhதிபராயண: ॥ 83॥
ஸmhrhணப³லஸmhkhேத ³ெரௗ தth³ப⁴வேநவேர ।
தி³ேநஶph◌⁴’³ஸnhth³’Shேட ஶாph³தி³ேகாऽயmh ப⁴ேவவர: ॥ 84॥
ேவதா³nhதபஶீ shயாthேகnhth³ரேகாேண ³ெரௗ யதி³ ।
³ேத⁴ந ph◌⁴’³ th³’Shேட ஶெநௗ பாராவதாmhஶேக ॥ 85॥
ஷThஶாshthரவlhலப: ◌⁴ ேகth³nhேர ேவ தா³நவேத ।
mhஹாஸேந ேகா³ராmhேஶ வாkh³பா⁴வshயாmhஶேப ³ேத⁴ ॥ 86॥
அத²mhப³விசார: ।
உபvhய நரmh ஸrhேவ ததீ³ேஶ ேகா³ராmhஶேக ।
வrhth³த⁴nhேத iµதி³தாshதshய ph◌⁴’ெகௗ³ பாதாவதாmhஶேக ॥ 87॥
ஜாயாmhப³kh³’ஹெபௗ தபாபkhெதௗ :³shெதௗ² ச தthஸமகலthரஹெரௗ
ப⁴ேவதmh ।
விthதாதி⁴ேப ப³லவதி shமரராஶிேப வா ŋhகா³தி³ேக³ யதி³ஸேமதி கலthரேமகmh ॥
88॥
அத² பாthராஶநேயாவிசார: ।
பி⁴khதிshதா²நபெதௗ ேதnh³ஸேத லkh³நாதி³ேகnhth³ரshதி²ேத
ெரௗphயmh பாthரiµைபதி காலசநமயmh ேவnh³ஶுkhராnhவிேத ।
⁴khதிshதா²நபேத³ஹெபௗ ஶநிெதௗ ேலாஹாதி³பாthரmh வேத³th³
ெபௗ⁴ேம பாபநிேத த⁴நக³ேத ஜாத: கத³kh³நாதி³⁴kh ॥ 89॥
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ஜாதகபாஜாத:

வநாஶேநா ⁴khதிபெதௗ ஸபாேப தா³வாkh³நித³Nhடா³த⁴காலபா⁴ேக³ ।
நீசாmhஶேக பாபநிேத ச ஶுைப⁴rhந ேதா³ஷ:ஸேதேத வா ॥ 90॥
⁴khதிshதா²ேந ஶுப⁴ேத ததீ³ேஶ ஶுப⁴ஸmhkhேத ।
ஶுப⁴kh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட ஸுக²⁴kh ஸ நேரா ப⁴ேவth ।
பராkh³ந⁴kh ததீ³ேஶऽபி நீசஶthஸமnhவிேத ।
நீசேக²சரஸnhth³’Shேட தth³³ஷணபராயண: ॥ 92॥
காேலாசிதாஶேநா ⁴khதிநாேத²லkh³ேநஶவீேத ।
பாபkh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட நீசாmhஶாதி³ேத ந  ॥ 93॥
shவlhபாஶீ சிகாம:shயாth³ ⁴khதிநாேத² ஶுேப⁴ kh³’ேஹ ।
shேவாchேச ஶுேப⁴ந ஸnhth³’Shேட mh’th³வmhஶாதி³ஸமவிேத ॥ 94॥
⁴khதிshதா²நாதி⁴ேப மnhேத³ ததீ³ேஶ வாऽrhகிஸmhேத ।
நீேசऽrhகஸூiνநா th³’Shேட ராth³த⁴⁴kh ஸததmh நர: ॥ 95॥
இதி ஜாதகபாஜாேத ஏகாத³ேஶ தiν-த⁴நபா⁴வப²லாth◌⁴யாேய விப⁴லா nhதீ³ கா
ஸமாphதா ॥ 11॥

அத² th’தீயசrhத²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 12॥
தthர th’தியபா⁴வப²லmh ।
jhேயாShடா²iνஜshதி²திபராkhரமஸாஹஸாநி கNhTh²க²ரஜ◌़ ◌்திவராப⁴ரஜ◌़ ◌ுகாநி
।
ைத⁴rhய ச வீrhயப³லலப²லாஜ◌़நாநி வேய th’தீயப⁴வநாth khரமஜ◌़ே◌ாऽகி²லாநி
॥ 1॥
அத² ph◌⁴ராth’விசார ।
ph◌⁴ராth’shதா²நmh th’தீயmh ச நைவகத³ஶஸphதமmh ।
தthததீ³ஶாத³ஶாயாmh ச ph◌⁴ரth’லாேபா⁴ ப⁴ேவnhnh’mh ॥ 2॥
ph◌⁴ராth’shதா²ேநஶதth³ராஶிதth³பா⁴வshத²th³சாmh ।
மth◌⁴ேய ப³லஸேமதshய த³ஶா ேஸாத³ரkh’th³தி⁴தா³ ॥ 3॥
ெபௗ⁴ேமா ப³லவிநேசதீ³rhகா⁴rhph◌⁴ராth’ேகா³ ப⁴ேவth ।
விலkh³நேகா³ ப³ யshய காரக:ஸ phர:◌⁴ thmh’த: ॥ 4॥
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ஜாதகபாஜாத:

ஜnhமகாேல ³ணீ phராணீ காரேகா ய:ஸmh’த³kh’th ।
யகா விபrhயாேத பா⁴வேபா விபேகாऽக: ॥ 5॥
ேஸாத³ேரேஶெஜௗ நாஶmh க³ெதௗ ேசthேமாத³ரய:
பாபrhெகௗ³ஸபாெபௗ வா ph◌⁴ராth’iνthபாth³ய நாஶெதௗ³ ॥ 6॥
நீசாshதெகௗ³ ேஸாத³ரநாயகாkh²ெயௗ(ேஸாத³ரநாயகாரvhெயௗ)நீசmhஶெகௗ³
பாபஸமக³ெதௗ வா ।
khராதி³ஷShடrhயmhஶக³ெதௗ ததா³நீmh ph◌⁴ராth’nhஸiµthபாth³ய விநாஶேஹ: ॥
7॥
அதிkhரஸமாkhேத பா⁴ேவ வா காரேகऽபி வா ।
தth³பா⁴வநாயேக வாऽபி ப³lhேய ேஸாத³ரநாஶநmh ॥ 8॥
த⁴ேநவேர நkh³ஶக³ேத ப³லாTh◌⁴ேய பாபாnhவிேத ேஸாத³ரகாரகாkh²ேய ।
தnhமாth’காரமஹஸmhேத ச ஸாபthநமா:ஸஹஜா வத³nhதி ॥ 9॥
ph◌⁴ராth’shதா²ேந யதி³ ஶுப⁴ேத ேஸாத³ராணmh சிரா:
பாபாkhரnhேத ஸஹஜப⁴வேந பாபth³’Shேட விநாஶmh ।
jhேயShடmh ஹnhதி th³மணிரiνஜshதா²நக:³ பாபth³’Shட:
ெஸௗரshதshயாiνஜமவநிேஜா ஹnhதி ஸrhவnh கநிShடாnh ॥ 10॥
thேகாணேகnhth³ேர யதி³ பாபேக²ேட th’தீயபா⁴வாத³iνஜshய நாஶmh ।
ஶுேபா⁴பயாேத ஸஹஜாபி⁴vh’தி: ◌⁴ ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ரப²லmh வத³nhதி ॥ 11॥
:³shேத² சnhth³ேர ேஸாத³ரshவாkhேத ஜாதshயாnhயshதnhயபாநmh வத³nhதி ।
மாth’ph◌⁴ராth’shதா²நெபௗ ப³nh⁴யாெதௗ நாshதி ph◌⁴ராth’shதா²நvh’th³தி⁴rhநராmh
॥ 12॥
ெபௗ⁴மாnhவிெதௗ ேஸாத³ரெதௗ³ ப⁴ேவதாமnhைய:ஸேமெதௗ யதி³ நாiνஜ:shயாth ।
ெஸௗரshth’தீேயऽiνஜநாஶகrhதா வி⁴nhத:³ ேஸாத³ரvh’th³தி⁴kh’thshயாth ॥
13॥
அth³’யராெஶௗ யதி³ வா ஸபாேப வ⁴kh³’ஹshேத²ஸஹஜாதி⁴நாேத² ।
ஜாதாiνஜshேயாப நாiνஜ:shயாth mhவrhக³ேக³ th³’யக³ேத தைத²வ ॥ 14॥
ph◌⁴ராth’shதா²நபெதௗ  mhப⁴வநேக³ தshயாiνேஜா ஜாயேத
kh³மrhே யதி³ பா⁴rhக³ேவண ஶஶிநா khேதऽத²வா வீேத ।
ெஸௗmhயrhே ஶுப⁴ேக²சேரதேத ேகnhth³ரthேகாணshதி²ேத
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ஜாதகபாஜாத:

பசாjhஜாதஸேஹாத³வரஸுகீ² தீ³rhகா⁴ராேராkh³யபா⁴kh ॥ 15॥
ஸேஹாத³ரshதா²நபெதௗ தiνshேத²ஸலkh³நேப ேஸாத³ரநாயேக வா ।
க³rhேபா⁴ऽப⁴ேயாऽநnhதரமshய மாshth’தீயராெஶௗ ஸபெதௗ தைத²வ ॥ 16॥
அத² ேஸாத³ரஸŋhkh²யாஶாநmh ।
லாபா⁴வஸாநப⁴வேநாபக³தkh³ரேஹnhth³ரஸŋhkh²யாshதத³kh³ரஜஜநா:ஸஹஜா ப⁴வnhதி
।
லkh³நாthth’தீயத⁴நயாதவியchசேரnhth³ைர: ஸŋhkh²யாஜநா: shரiνஜா: கத²யnhதி
தjhjhஞா: ॥ 17॥
ph◌⁴ராTh’shதா²நபகாரேகததா வீrhயாதி⁴கா யth³யதா³
தth³khதphரஹஸŋhkh²யயாऽiνஜஜநிmh ஜாத:ஸேமதி th◌⁴ரவmh ॥
சthவாேரா யதி³ நீசiµட⁴கா³ நிkh◌⁴நnhதி ஜாதாiνஜாmh
shேத rhவnhதி சிராShடப³ந:ஸrhவாiνஜாநாmh kh³ரஹா: ॥ 18॥
ph◌⁴ராthrh’shதா²நபiµkh²யேக²சரக³ேண th³ெவௗ வீrhயவnhெதௗ யதா³
நாஶாநாஶப²லphரெதௗ³ஸமதயா வீrhயாதி⁴காேசththரய: ।
ேக²ட:shthரlhபஸேஹாத³ரயகரா :³shதா²நகா:³shthkh³ரஹா:
யth³யlhபாiνஜvh’th³தி⁴தா³shதத³iνஜshவாmhயmhஶஸŋhkh²யாiνஜா: ॥ 19॥
⁴ேஜ ஸஹஜshதா²ேந யவதாmh விth³யேத ப³லmh ।
ஶthநீசkh³ரஹmh shயkhthவா தாவnhத:ஸஹஜா:shmh’தா: ॥ 20॥
ph◌⁴ராthெதௗ³ கீ²kh³ரஹrhshெதௗ² ph◌⁴ராth’ெதௗ³ ŋhkh³ரஹrhெகௗ³ ।
ேஸாத³ேரஶெஜௗ shயாதாmh ph◌⁴ராth’ph◌⁴ராthஸுக²phரெதௗ³ ॥ 21॥
shவீேஹாரயா வா வதிkh³ரேஹண khேத யதி³ ph◌⁴ராth’ேஹ விலkh³நாth ।
ஸேஹாத³லாப⁴iµைபதி ஜாத:ஸேஹாத³ரmh தthபரேதாऽnhயதா² ேசth ॥ 22॥
காரக:ஸஹஜாதி⁴ஶshதth³’rhேஶ(தth³த³rhேஶ)தthர ஸmhshதி²த: ।
இShடாநிShடகராshேதஷாmh shவத³ஶாnhதrhத³ஶாஸு ச ॥ 23॥
காரகாதி³ச:ேக²ட²டேயாகா³mhஶகாiνஜா: ।
வrhjhயா நீசாடா⁴mhஶா:shேவாchசாmhஶா th³வீ³ணிkh’தா: ॥ 24॥
th’தீயாthஸphதமrhேண ph◌⁴ராth’பா⁴rhயாப²லmh வேத³th ।
லkh³ேநஶஜேஸாthேத²ஶா ph◌⁴ராthரநிShடஶுப⁴phரதா:³ ॥ 25॥
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ஜாதகபாஜாத:

அnhேயாnhயாShடவிலmh  ஸேஹாத³ராmh லkh³நாதி⁴ேபந ஸாேத யதி³
ேஸாத³ேரேஶ ।
அnhேயாnhயாShடshவசராmh யதி³ ெதௗ ப³லாTh◌⁴ெயௗ லkh³ேநऽத²வா ஸஹஜேப⁴ ந
விபா⁴க³மாஹு: ॥ 26॥
அத²ph◌⁴ராthரShடmh ।
லkh³ேநஶாiνஜநாயெகௗ விப³நாவnhேயாnhயஶthkh³ரெஹௗ
³சிkhயshதி²தகாரெகௗ ச யதி³ வா :³shதா²நெகௗ³ ³rhப³ெலௗ ।
தthபாேக ஸஹஜphரமாத³கலஹmh தnhநாஶப⁴rhத²யmh
தth ேக²ேடாபக³ேகாபேஹகலஹshேநஹாதி³ஸrhவmh வேத³th ॥ 27॥
³th³’Shேடऽiνேஜ ஶுkhேர ph◌⁴ராth’ரணதthபர: ।
ரவிth³’Shேட ³ேத⁴ ேஸாthேத²ஸு’nhநாஶகேரா ப⁴ேவth ॥ 28॥
ph◌⁴ராth’shதா²தnhநாயககாரகாmh நீச:³shதா²நஸமnhவிதாநாmh ।
⁴khெதௗ த³ஶாயாmh ப⁴நஸththவநாஶmh பராஜயmh ph◌⁴ராth’விநாஶமாஹ: ॥ 29॥
லkh³ேநஶsh²டேதா விேஶாth◌⁴ய ஸஹஜshதா²நாதி⁴பshய sh²டmh
தnhவthரக³ேத ஶெநௗ  மரணmh தshேமாத³ராmh வேத³th ।
தshமாth³தி⁴ sh²டதsh மாநkh³’ஹேப ெபௗ⁴ேம ச ஸmhேஶாதி⁴ேத
ராெஶௗ பா⁴iνஸுேத தைத²வ ச சrhேதா²க³sh²தாmhேஶऽத²வா ॥ 30॥
ச:sh²டாkhராnhதth³’காணராஶிmh க³ேத ³ெரௗ ேஸாத³ரநாஶமாஹு: ।
தthதாரகாநாத²த³ஶாऽiνஜாநாமதீவ ஸmhபthஸுக²தா³யிநீ shயாnh ॥ 31॥
⁴ஸூiνsh²டேதா விேஶாth◌⁴ய ப²ணிநmh ேஶஷthேகாேண ³ெரௗ
ஜாதshயாiνஜநாஶநmh திஸுதmh ராஹுsh²டாchேசா²த⁴ேயth ।
தth³ராஶிshத²நவாmhஶேகऽமர³ெரௗ தjhjhேயShட²நாஶmh வேத³th³
ஜnhமாதா⁴நபகrhமபsh²டkh³’ேஹ ேவऽiνேஜா ஜாயேத ॥ 32॥
பராkhரமவிசார:

விkhரமாதி⁴பெதௗ shேவாchேச நாஶshேத² பாபஸmhேத ।
சரராெஶௗ சராmhஶshேத² th³தா⁴thrhவ th³’ேடா⁴ ப⁴ேவth ॥ 33॥
காரேக ப³லேந வா khரஷShடயmhஶஸmhேத ।
ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³ஸmhப³nhேத⁴ விஜயீ விkhரேமவேர ॥ 34॥
ெஸௗmhயாrhதி⁴ேப பா⁴iνேதऽthர வீரவnhth³ராnhவிேத பா⁴நshதைத⁴rhயஜாத: ।
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³Shேடா ஜேஹா ெபௗ⁴மேத phரேகாபீ ெஸௗmhயnhவிேத ஸாththவிகஷுth³தி⁴khத:॥
35॥
வாnhவேத தீ⁴ர³பி⁴ராம:ஸமshதஶாshthராrhத²விஶாரத:³shயாth ।
காமார: ஶுkhரஸமnhவிேத  தnhலேகாபth கலஹphரவீண: ॥ 36॥
ஜேடா³ ப⁴ேவth³வாஸரநாத²shiνkhேதऽதிபீ⁴ேதா பா²ணிஸmhேத shயாth ।
பா³rhக³ேதா³’th³ரத³ஜாTh³யkhத: ேகthவnhவிேத மாnhதி³ேத தைத²வ ॥ 37॥
லkh³ேந ³ெரௗ விkhரமநாத²khேத சShபதா³நாmh phரவத³nhதி பீ⁴திmh ।
க³வாmh ப⁴யmh ஜலராஶிலkh³ேந ஜலphரமாத³mh ஸiµைபதி ஜாத: ॥ 38॥
ேஜந khேத shவசேர விலShேட²ஸththவmh ப³லmh கா³ெநௗக²mh ஸேமதி ।
ஜாiνஜshயாiνஜராஇநாதா²shthரேயா ப³Shடா² ரணரŋhக³ஶூரா: ॥ 39॥
ேதஷாmh thரயாமபஹாரகாேல பாேகऽத²வா லப²லாrhத³ெஸௗkh²யmh ।
ேராthரth³வயmh ⁴ஷணஸthகதா²தி³ஸmhபthகரmh ph◌⁴ராth’ஸுதாதி³லாமmh ॥ 40॥
ஸாththவிேகா ப⁴வதி ேஸாத³ராதி⁴ேப ெஸௗmhயவrhக³ஸேத ப³லாnhவிேத ।
நீசட⁴பாபராஶிேக³ பாபேக²சரேத  ஸாஹ ॥ 41॥
அத² கNhட²விசார:
ெஶௗrhயாதி⁴ேப ராஹுஸேமதராஶிநாதா²nhவிேத ராஹுேத விலkh³ேந ।
ஸrhபாth³ப⁴யmh விkhரமராஶிநாேத² ³ேத⁴ந khேத க³லேராக³பா⁴kh shயாth ॥ 42॥
பாேப th’தீேய க³லேராக³மthர வத³nhதி மாnhth³யாதி³ேத விேஶஷாth ।
ெபௗ⁴மாnhவிேத பா⁴iνஸுேத ப³லாTh◌⁴ேய th’தீயராெஶௗ யதி³ கNhேராக³mh ॥ 43॥
விkhரேமஶ³ லkh³நmh க³ெதௗ ேகா³பீ⁴திஸூசெகௗ ।
ராஹு வா ப²ணிkhராnhதராஶிேபந ெதௗ யதி³ ॥ 44॥
ஸு³ேதா⁴ விkhரமபதிrhக³லேராக³கேரா ப⁴ேவth ।
ேஸாthேத²ऽநீசேக³ பாேப ேஸாthதா²பா⁴ேவா விஷாதி³⁴kh ॥ 45

³ேத⁴ந ேவந ேதேத வா th’தீயராெஶௗ ப³லஸmhேத ச ।
தthkhnhth³ரேக³ மnhthணி ேபா³த⁴ேந வா கNhட²shவரmh சாதரmh ஸேமதி ॥ 46 ॥
அத² தி⁴ஷாவிசார:

th’தீேய ெஸௗmhயஸmhேத ெஸௗmhயேக²சரவீேத ।
ததி³ேஶ ஶுப⁴ஸmhkhேத கrhணேயாrh⁴ஷணmh வேத³th ॥ 47॥
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ஶுkhேர th’தீேய யதி³ ெமௗkhதிகmh  ேவ லshயாப⁴ரணmh வத³nhதி ।
ஸரkhதமாநீலமயmh தி³ேநேஶ சnhth³ேர ப³ஹு thவாப⁴ரணmh ப³லாTh◌⁴ேய ॥ 48॥
ெஸௗmhேய யாமmh ஜேthேர விசிthராப⁴ரணmh வேத³th ।
தthபெதௗ shேவாchசவrhக³shேத² தி³vhயபா⁴ப⁴ரணmh ॥ 49॥
அத² வshthரவிசார:

மாநshேத²³ரேக³ऽத²வாऽiνஜபெதௗ ெஸௗmhயrhேக³ தth³யேத
தி³vhயmh வshthரமrhவேமதி ஸஹேஜ ெஸௗmhேய ஸுவshthரmh லேப⁴th ।
வீrhயாெதௗ² ப³ஹுவshthர⁴ஷணkhெரௗ ஶுkhராiνஜshதா²நெபௗ
shயாதாmh த⁴rhமகதா²ரஸரவணெதௗ³ வjhஞாkhேதெதௗ ॥ 50॥
அத²ைத⁴rhயவிசார: ।
ைத⁴rhயாnhவிேதா விkhரேமேஶ ெஸௗmhயkh³ரஹநவாmhஶேக ।
ஶுேப⁴ேத ஶுப⁴ேத ைவேஶகஸமnhவிேத ॥ 51॥
ைத⁴rhயாதி⁴ேப பாதேதேத வா :³shதா²நேக³ைத⁴rhயவிநாஶேமதி ।
ேகnhth³ரthேகாேண ஶுப⁴ேக²டkhேத ஶுேப⁴ேத வா யதி³ைத⁴rhயஶா ॥ 52॥
அத² ப³லவிசார:

வீrhயாதி⁴ேப ⁴iµஸுேதந khேத பாபrhேக³ வீrhயாவிநாஶேஹ: ।
ேகnhth³ரthேகாேண ஸேத ப³லாTh◌⁴ேய வீrhயாதி⁴ேகா ேபா⁴க³³ணphரகாஶ: ॥ 53॥
அத²அஶநmhவிசார:

ஶுkhரmh நிஶாகரmh shயாthவா லkh³நாthேஸாத³ரேப⁴ ஶுேப⁴ ।
ஶுப⁴ராயாmhஶேக³ ஜாத:ஸேமதி ஸுக²ேபா⁴ஜநmh ॥ 54॥
வshய ராஶிநவபா⁴க³◌़ ◌ாTh³’க²◌़நாஷாmhshேத²வீrhயாதி⁴ேப யதி³ஸுராசிnhதவீேத
வா ।
தthேகnhth³ரேகாணkh³’ஹேக³ऽவநிேஜ ப³லாTh◌⁴ேய ஜாதsh கnhத³ப²லலரஸphய:
shயாth ॥ 55॥
ேஸாத³ராராதிக:³ ஶுkhர: ேஶாகேராக³ப⁴யphரத:³ ।
தthைரவ ஶுப⁴கா shயாthரேதா யதி³ பா⁴ரகராth ॥ 56॥
³ஶுkhரேத ⁴khெதௗ நாேத² ெஸௗmhயேதேத ।
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ப³லவch²ப⁴th³’Shேட வா thவnhநதா³தா ப⁴ேவnhநர: ॥ 57॥
ெஸௗmhேய shேவாchசmh க³ேத ⁴khெதௗ ெஸௗmhயkh³ரஹநிேத ।
நாேத²ைவேஶகாmhஶ வா ஸுக²⁴khதிphரேதா³ ப⁴ேவth ॥ 58॥
இதி th’தீயபா⁴வப²லாநி ।
அத² சrhத²பா⁴வப²லmh ।
வத³nhதி விth³யாஜநநீஸுகா²நி ஸுக³nhத⁴ேகா³ப³nh⁴மேநா³நி ।
மபயாநதிமnhதி³ராணி சrhத²பா⁴வphரப⁴வாநி தjhjhஞா: ॥ 59॥
அத² விth³யாதி⁴சார: ।
விth³யாராெஶௗ நிஜபதிேத ெஸௗmhயkhேதேத வா
ஜாேதா விth³யாவிநயசரசnhth³ரஸூெநௗ ப³Shேட² ।
:³shேத² பாபth³சரஸேத பாபth³’Shேட ததீ³ேஶ
விth³யாேநா ப⁴வதி மiνஜ: பாபராஶிshதி²ேத வா ॥ 60॥
விth³யாshதா²நபவசnhth³ரthநயா:ஷThthvhயயா:shதிதா
விth³யா³th³தி⁴விேவகநப²லதா³ நீசாகா³ வா யதி³ ।
shேவாchசshவrhக³தாshthேகாணkh³’ஹகா:³ ேகnhth³ரshதி²தா வா யதி³
ஶீவிth³யாவிநயாதி³khதிநிே ராஜாதி⁴ராஜphய: ॥ 61॥
அத² மாth’விசார: ।
ஶுkhேர ப³Shேட² யதி³ வா ஶஶாŋhேக ெஸௗmhேயேத ேஶாப⁴நபா⁴க³khேத ।
சShடேய மாth’kh³’ேஹ ப³லாTh◌⁴ேய மாவிராShடiµதா³ஹரnhதி ॥ 62॥
மாth’shதா²நாதி⁴ேப ஷShேட² vhயேய வா வலவrhேத ।
லkh³ேந பாேப பாபth³’Shேட மாth’நாஶmh வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 63॥
ேண சnhth³ேரऽShடேப⁴ ஷShேட² vhயேய வா பாபஸmhேத ।
பாதாேல பாபஸmhkhேத மாth’ஹாநிrhந ஸmhஶய: ॥ 64॥
மாth’shதா²நக³ேத மnhேத³ பாபkh³ரஹநிேத ।
ரnhth◌⁴ரநாேத²ऽநீசshேத² மாth’நாஶmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 65॥
ph◌⁴ராth’thரக³ேத பாேப பாதாேலேஶऽநீசேக³ ।
சnhth³ேர பாபஸமாkhேத மாth’ேராக³mh விநிrhதி³ேஶth ॥ 66॥
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ஷShேட²வேரண ஸத: ஸுக²ராஶிநாேதா² த⁴rhமshதி²ேதா ஜநகமthர விடmh
கேராதி ।
பா⁴kh³யதி⁴ேபந ஸேதா யதி³ மாth’நாத:² ெஸௗkh²யshதி²ேதா ஜnhகமthர விடmh
கேராதி ॥ 67॥
ஷNhமாth’ெபௗ பிth’shத²ேந பிவ vhயபி⁴சாரெதௗ³ ।
மாth’தாதாேத³ேஹைஶேரகshைத:² பரஜாதக: ॥ 68॥
பாேபேத பாபஶுேத ஶஶாŋhேக தி³வாகேர வா யதி³ ேகnhth³ரராெஶௗ ।
khேர ஸுேக² வா யதி³ பாபth³’Shேட ஜாேதா நர:shயாth³யதி³ மாth’க³ ॥ 69॥
சnhth³ேர ph◌⁴’ெகௗ³ வா ேகnhth³ரshேத² பாபth³’Shேடऽத²வா th³வேயா: ।
khேர ஸுேக² மாth’கா³ யதி³ வா ³தா³ரபா⁴kh ॥ 70॥
ஸுக²shேத²ஸாரஷShேத²ேஶ சnhth³ேர மாதாऽnhயைம²நீ ।
vhயபி⁴சரphரேதா³ மா:ஸரா³தி³நநாயக: ॥ 71॥
ஶீதாmhெஶௗ ராஹுேகph◌⁴யாmh khேத நீேசந ஸŋhக³ம: ।
மnhத³khேத ச ஶூth³ேரண ைவேயந ³த⁴ேயாக³த: ॥ 72॥
ரவிkhேத ேthேயnhண மnhthph◌⁴யாmh th³விஜஸŋhக³ம: ।
ஏவmh சnhth³ர:ஜாஶkhதshதthப²லேதா³ ப⁴ேவth ॥ 73॥
சnhth³ேராऽநிShடshதா²நக:³ஸாiνேஜேஶா ஜாதshயாshதnhயபாநmh கேராதி ।
:³shதா²நshெதௗ² மாth’பிth’நாெதௗ² பிthேராrhmh’thrhலkh³நநாேத²
ப³லாTh◌⁴ேய ॥ 74॥
பிth’கrhமாதி⁴ேப :³shேத²லkh³ேநேஶ ப³லஸmhேத ।
பிthேராரநிShடகா shயாth மnhதரேதாऽத²வா ॥ 75॥
மாth’shதா²ேநஶலkh³ேநெஶௗ தthர ேகாணக³ெதௗ யதி³ ।
ததீ³ேஶா லkh³நேகா³ மாதா பிthரா ஸஹ mh’தா ப⁴ேவth ॥ 76॥
மாth’லkh³ேநஶபிth’பா: ேகnhth³ரேகாணshதி²தா யதி³ ।
தth³’ஶாnhதrhத³ஶகாேல ஜnhnhயாshthவiνmh’thதா:³ ॥ 77॥
ரவீnh³ பிth’மாth’shெதௗ² யதி³ தாவiνmh’thெதௗ³ ।
ததீ³ேஶாதkhதா வா ரவிஸmhப³nhதி⁴நshததா² ॥ 78॥
ேய மாth’பா⁴வமதிகாரகதthஸேமதா-shதnhமாth’ராஶிக³தவீதேக²சேரnhth³ரா: ।
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ேதஷாமநிShடகரேக²டத³ஶாபஹாேர-ஜாதshய மாth’மரணmh phரவத³nhதி ஸnhத: ॥
79॥
மாrhதNhட³sh²டேதா விேஶாth◌⁴ய ஶஶிணmh தchேச²ஷராயmhஶேக
ேவ பா⁴iνஸுேத ச மாth’மரணmh தthேகாநேக³ வா nh’mh ।
ஸmhேஶாth◌⁴யmh யமகடகmh மகராth³ரnhth◌⁴ராதி⁴பshய sh²டmh
தth³ராெஶௗ ரவிநnhத³ேந mh’திiµைபthயmhபா³ தத³mhேஶ ரெவௗ ॥ 80॥
அத²ஸுக²விசார: ।
ேகா³ராth³யmhஶேக ேவ ஸுக²shதா²நக³ேதऽபி வா ।
த⁴நாயvh’th³தி⁴பா⁴ேவஷு ேக²ேடஷு ச ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 81॥
³த⁴th³’Shேத ெஸௗkh²ேய ெஸௗmhயமth◌⁴யக³ேதऽத²வா ।
வராயmhஶேக வாऽபி Nhயகrhமரத:ஸதா³ ॥ 82॥
ஸுக²shதி²த: ேஶாப⁴நராஶிேகா³ ப³ விலkh³நஸmhப³nhத⁴³தி⁴ேகா யதி³ ।
தjhஜாதிவrhேக³ண ஸுக²mh ததீ³யதா⁴யேமதி மாநவ: ॥ 83॥
சrhத²ேகா³ நீசஸபலயாதshthவநிShடபா⁴வாதி⁴பதிrhவிலkh³நாth ।
லkh³ேநஶஶthrhயதி³ தthphரேகாபாnh ஶரெஸௗkh²யாதி³விநாஶமாஹு: ॥ 84॥
சrhத²பா⁴வshதி²தத³rhஶிகாரகா ப³லாnhவிதா யth³யதிெஸௗkh²யth³ேரகா: ।
அநிShடதா³ நீசஸபthநiµட⁴கா:³ஸுக²mh ஶுேப⁴நாஶுப⁴மnhயேக²சைர: ॥ 85॥
சrhத²ேக³ பா⁴kh³ஶபெதௗ ஸkhேர ப³லாதி⁴ேக shயாchசிரகாலேபா⁴கீ³ ।
ஶுபா⁴nhவிேத ரnhth◌⁴ரvhயயshேத² ஜாேதாऽlhபகாலmh ஸiµைபதி ெஸௗkh²யmh ॥
86॥
அத²ஸுகா²தி³விசாரநிrhணய: ।
ஸுகா²சிnhதா kh³’ேஹjhயாph◌⁴யாNh மாth’சிnhதா ஸுேக²nh³த: ।
ஸுக³nhத⁴mh kh³’ஹஶுkhராph◌⁴யாmh வshthரவஹாந⁴ஷணmh ॥ 87॥
அத²ஸுக³nhத⁴விசார: ।
ஸுேக²வேர ேஶாப⁴நராஶிkhேத ஶுkhேரண th³’Shேட ஸதி ஸmhேத வா ।
அராதிநீசkh³ரஹth³’Shதிேந ஸுக³nhத⁴மாlhயாதி³ஸுக²mh ஸேமதி ॥ 88॥
அத² வshthரவிசார: ।
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வீrhயாnhவிேத ஶீதகேர ஸுவshthரmh ஸாth◌⁴வேஜ rhணதரmh ஸேமதி ।
ெகௗேஶயகmh வேத ச ரthநசிthரmh ஸஶுkhேர ஸஶெநௗ  kh’Shணmh ॥ 89॥
ஶுkhேரnh³வrhக³ஸேத ஸுக²ராஶிநாேத²ஶுkhேரண ஶீதசிநா ஸேதேத யா
।
நீசாபாபக³க³நாடநTh³’Shiµkhேத பŋhசாதி³விthதமகி²லmh லப⁴ேத மiνShய: ॥
90॥
அத² ப³nh⁴விசார: ।
ப³nh⁴shதா²ேநவேர ெஸௗmhேய ெஸௗmhயkh³ரஹநிேத ।
காரேக ப³லஸmhrhேண ப³nh⁴jhேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 91॥
ப³nh⁴பகrhதா தnhநாேத² ேகnhth³ரேகாயஸmhேத ।
ைவேஶகாmhஶஸmhkhேத பாபth³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 92॥
ப³nh⁴th³ேவ ப⁴ேவnhநிthயmh பாபாkhராnhேத ரஸாதேல ।
நீசாshதேக²டஸmhkhேத ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 93॥
அத² யேநாவிசார: ।
ஸபாேப ரnhth◌⁴ரேப ெஸௗkh²ேய கப பாபஸmhேத ।
shேவாchசthரshவrhக³shேத² நிShகாநvhயmh ஶுேப⁴ேத ॥ 94॥
விஶுth³த⁴வத³ய: ஶாnhேதா ’த³யmhேஶ ப³லாnhவிேத ।
ேகா³ராth³யmhஶேக வாऽபி mh’th³வmhஶாதி³ஸமnhவிேத ॥ 95॥
அத² வாஹநவிசார: ।
வாஹேநேஶ ப³லேத யாநராெஶௗ ப³லாnhவிேத ।
ஶுப⁴kh³ரேஹண ஸnhth³’Shேத வாஹநாதி³ ப²லmh வேத³th ॥ 96॥
வாஹேநேஶ வாஹநshேத² ேஸnh³ேஜ ஶுப⁴வீேத ।
ஶுப⁴ேக²சரராயmhேஶ வாஹநாதி³ ப²லmh வேத³th ॥ 97॥
சnhth³ேரா விலkh³நஸmhப³nhதீ⁴ வாஹேநஶஸமnhவித: ॥
ரŋhக³வாஹநmh தshய வத³nhதி iµநிŋhக³வா: ॥ 98॥
th³விதீேய வா சrhேத² வா சnhth³ேர ேஶாப⁴நராஶிேக³ ।
ஶுப⁴ேக²சரஸmhkhேத ஸiµைபthயவவாஹநmh ॥ 99॥
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ேஸnhெதௗ³ சrhதா²தி⁴பெதௗ விலkh³ேநலkh³ேநவேரபி ேதऽவலாப⁴mh ।
ஶுkhேரண khேத யதி³ வாஹேநேஶ ேத³ஹாnhயேத வா நரவாஹநmh shயாth ॥ 100॥
ஆnhேதா³காப⁴ரணெதௗ³ தrhணசnhth³ெரௗ ேகnhth³ரthேகாணkh³’ஹெகௗ³
ப³ெநௗ ப⁴ேவதாmh ।
ரkhதாmhப³ராப⁴ரணத:³ஸுரதrhே சnhth³ேர ஸுேரnhth³ரஸசிேவதஸmhேத வா
॥ 101॥
ஆnhேதா³காரக³லாப⁴⁴ைபதி ஜாத: ஶுkhேரnh³யாநபதயshதiνநாத²khதா: ।
ஏகthர ேத³வ³யாநபசnhth³ரஶுkhரா: ேகnhth³ரthேகாணkh³’ஹகா³வரŋhக³யாநmh
॥ 102॥
வாஹேநேஶ ³ேத சரŋhகா³kh²யவாஹநmh ।
யாேநேஶ ஸஶுேப⁴ மாேந சாமரchச²thரஸmhத: ॥ 103॥
ஸுேக²வேர ேகnhth³ரக³ேத ததீ³ேஶ லkh³நshதி²ேத வாஹநேயாக³வnhத: ।
கrhேமவேர லாப⁴க³ேத ததீ³ேஶ கrhமshதி²ேத ⁴ஷணயாநவnhத: ॥ 104॥
அத² ராjhயவிசார: ।
யாேநேஶ லாப⁴ராஶிshேத²ஸுேக² வா லாப⁴ேக³ேஜ ।
அத²வா ெபௗ⁴மராஶிshேத² ராjhயphராphதிrhந ஸmhஶய: ॥ 105॥
லkh³நாth³வாஹநராஶிக³shதத³தி⁴பshதth³வீகச thரய:
shேவாchசshவrhஸு’th³kh³’ேஹஷு ப³ந: ேகnhth³ரthேகாயகா:³ ।
தீ³rhகா⁴: ஶாயநாஸநாmhவரப³ப³nh⁴ேthராணீ ஸnhமnhதி³ரmh
ப³nh⁴shேநஹமேநாjhஞவாஹநயஶெஸௗkh²யாநி rhவnhதி ேத ॥ 106॥
shேவாchசராஶிக³தசாnhth³: ேகnhth³ரேகாணஸமnhவித: ।
விth³யாவாஹநஸmhபதிmh கேராதி விலmh த⁴நmh ॥ 107॥
லkh³ேநஶாthஸுக²நாத²தth³ப⁴வநெகௗ³ பா⁴kh³ேயஶபா⁴kh³யshதி²ெதௗ
சthவாrh: ஶுப⁴வrhக³கா:³ஸுப³நshேத லkh³நஸmhப³nhதி⁴ந: ।
அnhேயாnhயாதவீதா யதி³ மபாவரா:ஸுகீ²
ேதஜshவீ சரŋhக³யாநவிலராஜசிஹாŋhகித: ॥ 108॥
kh³ரஹthரயmh shதா²நப³லாதி⁴கmh ேசth³விசிthரthநாப⁴ரதி³ யாநmh ।
ேக²டth³வேய வீrhயேத விலkh³ேந ரதீ³யபாேக ஸiµைபதி ெஸௗkh²யmh ॥ 109॥
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உkhதshதா²நthrhேயShேவேகா ப³ வாஹநராஶிப: ।
லkh³நலkh³ேநஶஸmhப³nhதீ⁴ தth³த³ஶா வாஹநphரதா³ ॥ 110॥
சrhத²த⁴rhமாயத⁴நாதி⁴நாதா² விலkh³நஸmhப³nhதி⁴ப³லாதி⁴காேவth ।
ததீ³யபாேக ஸiµைபதி ராjhயmh khரேமண பா⁴kh³யmh த⁴நலாப⁴மrhத²mh ॥ 111॥
ேத சthவாேராऽதி⁴கப³லதா ேத³ஹஸmhப³nhதி⁴நேச-
ேத³தthஸrhவmh ப⁴வதி விலmh ³rhப³லா :³க²தா:³sh: ।
ரmh ைரshதiνபப⁴வ: காரேகா பா⁴வநாேதா²
பா⁴வாkhராnhேதா விக³தப³நேவத³திkhேலஶதா³shேத ॥। 112॥
வாஹேநேஶऽநீசshேத² :³shேத² த⁴rhமாதி⁴ேபேத ।
ஸு³rhவாஹநஸmhphராphதிவலவாஹநதாऽபி வா ॥ 113॥
த⁴rhமகrhமவிலkh³நshதா²shŋhேகா³பக³ஶுப⁴kh³ரஹா: ।
லkh³நாதி⁴ேபந ஸnhth³’Shதா யாநாnhேத :³க²மாphiνயாth ॥ 114॥
ேவ வா ஸுக²ேப ஶுப⁴kh³ரஹேத லkh³நாthதப:shதா²நேக³
ெஸௗmhயrhே நரவஹாநmh சிரதரmh ராஜphரதாபாnhவிதmh ।
:³shேத பாபேதऽshதநீசேக³ யாநாதி³பா⁴kh³யmh ந
shவrhே ஸrhவப³லாதி⁴ேக சிரஸுக²mh சாnhேதா³காேராஹணmh ॥ 115॥
ப³nh⁴கrhமkh³’ஹாதீ⁴ெஶௗ லாப⁴shதா²நக³ேதெகௗ ।
ப³லவnhெதௗ யதி³shயாதாmh ஸrhவபா⁴kh³யப²லkh³நெதௗ³ ॥ 116॥
லாப⁴shெதௗ²ஸுக²பா⁴kh³ேயெஶௗ பயnhெதௗ வா ஸுக²shத²லmh ।
வாநீஸrhவபா⁴kh³யாTh◌⁴ேயா ராஜphதிகேரா ப⁴ேவth ॥ 117॥
த⁴rhமவாஹநராஶீெஶௗ லkh³நஸmhபா³nh⁴ெநௗ யதி³ ।
வth³’Shதிெதௗ தshய ராஜவயாதி³⁴ஷணmh ॥ 118॥
ஶுப⁴வாஹநராஶீெஶௗ ஶுப⁴ேக²சரஸmhெதௗ ।
ப³ஹுேஸநாதி⁴ப:மாnh ப³ெநௗ யதி³ ஜாயேத ॥ 119॥
பா⁴kh³யshதி²ேத வாஹநராஶிநாேத²ஸஶுkhரேவ ஶுப⁴ேக²டராெஶௗ ।
பா⁴kh³யாதி⁴ேப ேகாணசShடேய ப³ஹுthவேத³ஶாப⁴ரrhத²யாநmh ॥ 120॥
காமாயாநஸஹஜதேபாலkh³நvhயேயவரா: ।
ஸுகா²தி⁴ேபந ஸmhkhதாரthவஸŋhkh²யாகரேத³ஶபா⁴kh ॥ 121॥
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ஸுகா²தி⁴ேபா ேத³வ³:ேதா வா ப³ விலkh³நாnhநவேமாபயாத: ।
thேகாணேகnhth³ேரபக³த: ஶுேப⁴ஶ:ஸேமதி ஜாேதா ப³ஹுவாஹநாநி ॥ 122॥
ஸஶுkhரேவா ேக³ேஹேஶா பா⁴kh³யshேதா² பா⁴kh³யேப ஸுேக² ।
ேகnhth³ரthேகாணேயாrhவாऽபி ப³ஹுவாஹநேத³ஶபா⁴kh ॥ 123॥
அத² ராஜேயாகா:³ ।
லkh³நேகnhth³ரshதி²ேத ெஸௗmhேய த⁴rhேம ŋhக³kh³’ஹாேத ।
த⁴ேநேஶ ேகnhth³ரபா⁴வshேத² ேயாக:³mhஹாஸநphரத:³ ॥ 124॥
பா⁴kh³ேய ஶுேப⁴ேத ேகnhth³ேர ஶுைப: ◌⁴ ஸஹ த⁴நாதி⁴ேப ।
உchசkh³ரேஹ th³விதீயshேத² ஜnhம mhஹாஸநphரத³mh ॥ 125॥
லkh³நவாஹநபா⁴kh³ேயஶா: கrhமshதா:² கrhமபshதெநௗ ।
லkh³நmh பயதி வா ேக²ட:mhஹாஸநப²லphரத:³ ॥ 126॥
கrhமலkh³நஸுகா²தீ⁴ஶா: கrhமshதா²நக³தா யதி³ ।
கrhமேபா லkh³நஸmhப³nhதீ⁴ mhஹாஸநபதிrhப⁴ேவth ॥ 127॥
³ஶுkhரஶுபா⁴தீ⁴ஶா: ேகnhth³ரேகாணயகா³ யதி³ ।
அேநகயாநஸmhபnhேநா மNhட³லாதி⁴பதிrhப⁴ேவth ॥ 128॥
தா²ேநஶகrhேமாபக³ெதௗ ப³Shெடௗ த⁴rhேமஶth³’Shெடௗ யதி³ தth³ெதௗ வா ।
பரshபரேthரஸமாக³ெதௗ வா mhஹாஸநphராphதிகெரௗ ப⁴ேவதாmh ॥ 129॥
தth³த³ஶாnhதrhth³த³ஶாகாேல தth³ராஶிபத³ஶாக³ேம ।
ததீ³ஶ⁴khதிஸmhphராெஸௗ mhஹாஸநபதிrhப⁴ேவth ॥ 130॥
அத² பா⁴kh³யவிசார: ।
ஶுேபா⁴த³ேயெஶௗ ஸுக²ராவாெதௗ ஸுகா²தி⁴ேபா லkh³நக³த: ஶுப⁴rhே ।
அதீவ ெஸௗkh²யmh ஸiµைபதி நிthயmh ஸபthநயா யதி³ ஶthபா⁴kh³யmh ॥ 131॥
ஸபthநபா⁴வாதி⁴பெதௗ தப:shேத² ஶுைப⁴ரth³’Shேட ப³லஸmhேத வா ।
shவகீயபா⁴kh³யாதி³கமlhபகாலmh த³தா³தி ஶthெரௗ உக²நாத²தா³ேய ॥ 132॥
ஸுகா²தி⁴ேப ேஶாப⁴நேக²டkhேத ததீ³யபாகாnhதமராதிக³mh தth ।
பாபாnhவிேத தshய த³ஶாவஸாேந ந:shவபா⁴kh³யmh ஸiµைபதி ஸrhவmh ॥ 133॥
அத² ேthரவிசார: ।
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ேசthரshதா²ேந ஶுப⁴ேthேர ததீ³ேஶ ஶுப⁴ஸmhேத ।
தthகாரேக ததா² phராphேத ப³ஹுேthரத⁴நாnhவித: ॥ 134॥
ேthேரவேர நீசஸmhபnhநபா⁴ேக³ காலாkh³நிஶூலாnhதகஷShபா⁴ேக³ ।
பாபாnhவிேத பாபேத வா ேthராதி³நாஶmh கத²யnhதி தjhjhஞா: ॥ 135॥
லkh³நாதி⁴பshய kh³’ஹேபா ஶthேக²டshதthபாக⁴khதிஸமேய kh³’ஹ⁴நாஶmh ।
யேநஶ⁴khதிஸமேய நிஜப³nh⁴ஹாநி: ஶாnhயாரமாnhதி³த⁴khதிரநrhத²ேஹ: ॥ 136॥
விthேதஶ:ஸஸுகா²தி⁴ேபா நவமக:³ ெஸௗmhயாnhவித: ெஸௗmhயேப⁴
நிேபmh ஸiµைபதி லாப⁴வநெபௗ பாபாலராஶிshதி²ெதௗ ।
தnhநாத:² ஶுப⁴ராஶிக:³ ஶுப⁴ேதா நிேபth³தி⁴rhப⁴ேவ-
லthவாேப⁴ஶ:ஸுக²ராஶிக:³ ஶுப⁴ேதா நிேபவிthதphரத:³ ॥ 137॥
அத² kh³’ஹவிசார: ।
அrhத²vhயயkh³’ஹாதீ⁴ஶா நாஶகா:³ பாபஸmhதா: ।
யாவாth³பி⁴ரஶுைப⁴rhkhதாshதாவth³ேக³ஹாலஸthவதா:³ ॥ 138॥
பாேபऽெரௗ வா பாphth³’Shேட ஸுேக² ேக³ஹஸுகா²rhதிபா⁴kh ।
நீேசऽராெதௗ வா பாபth³’Shேட ஸுேக²shயாth³kh³’ேஹா நர: ॥ 139॥
நீேசऽshதேக³ வா ேக³ஹshேத² :³கா²mhேபா⁴ெதௗ⁴ பதிShயதி ।
ஸுேக² பாேப பாபபா⁴kh shயாth ஸுேக² மnhேத³ஸுக²ய: ॥ 140॥
kh³’ேஹேஶ vhயயேக³லkh³நாேத³nhயேக³ேஹऽnhயேத³ஸக:³ ।
ரnhth◌⁴ேர kh³’ஹாth³யபா⁴ேவா வா ஷShேட² jhஞாthயதி³ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 141 ॥
அயthநேதா மnhதி³ரலாப⁴த:³shயth சrhத²பshதthர ப³லாதி⁴ேகா வா ।
:³shதா²நேகா³ ³Shடப³லாnhவிதேசதா³லshயேக³ஹmh kh³ரஹபீ³தmh வா ॥
142॥
க⁴ThthvhயயாShடேமாேபதா vhயயவிthதkh³’ஹாதி⁴பா: ।
யாவthபாபஸேமாேபதாshதாவth³kh³’ஹவிநாஶதா:³ ॥ 143॥
லkh³நthேகாநேகnhth³ரshதா² யாவth³ப³லஸமnhவிதா: ।
தாவthஸŋhkh²yhகேக³ஹாநாmh ஸாசீnhயmh வேத³th³ ³த:◌⁴ ॥ 144॥
சrhத²பா⁴வாதி⁴பெதௗ விலkh³நாth³வயயshதி²ேத rhணkh³’ஹmh ஸேமதி ।
thேகாணேகnhth³ேரபக³ேத ப³லாTh◌⁴ேய விசிthரேக³ஹmh சிரmh ததா³ஹு: ॥ 145॥
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th’தீேய ெஸௗmhயஸmhkhேத ேக³ேஹேஶ ப³லஸmhேத ।
ேகா³ராth³யாmhஶேக³ வாऽபி ஸேமதி th³’ட⁴மnhதி³ரmh ॥ 146॥
ஆjhஞாkhயாேthரவிநாஶமாஹுராjhேஞவேர ேக³ஹக³ேத ஸபாேப ।
khராmhஶேக mh’thகராதி³பா⁴kh³ ரnhth◌⁴ேரவேரபி ேத தைத²வ ॥ 147॥
th’தீேய ஸyhmhயஸmhkhேத kh³ேஷேஶ shவப³லாnhவிேத ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhrhேண ஹmhேய phராகாரரஸmhதmh ॥ 148॥
பாராவதாmhஶேக ேக³ஹநாேத²³விnh³வீேத ।
ேகா³ராth³யmhஶேக வாऽபி ைத³விகmh kh³’ஹமாதி³ேஶth ॥ 149॥
இதிநவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாத th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 12॥

அத² பŋhசமஷShட²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 13॥
அத² பŋhசமபா⁴வப²லmh

thராேத³வமபthரபிth’தீ⁴Nhயாநி ஸjhசிnhதேய-
th³யாthராமshெதௗதக²rhகமப⁴வைநrh³ராடநmh Shப²த: ।
லkh³நாth³வnh⁴தி³ேநஶத: பிth’ஸுக²mh வாthமஜshதா²நத:
thரphராphதிரŋhக³விthதபைத:shthஸmhபத³சிnhதேயth ॥ 1॥
அத² ேத³வதாவிசார: ।
லkh³நாதா³thமநி ŋhkh³ரேஹதேத nhேத³வதாராத⁴நmh
kh³ேம ஶுkhேரநிஶாகேரதேத shthேத³வதாchச²தி ।
பா⁴ெநௗ பா⁴shகரiµkh²யnh³தேயாெகௗ³ மாரmh ேஜ
விShiΝmh சnhth³ரஸுேத ³ெரௗ ஶஶிக⁴ரmh ராnhயாதி³ேயாேக³ பராnh ॥ 2॥
லkh³நாதி⁴பshயாthமபெதௗ ஸபthேந தth³ேத³வப⁴khதி:ஸுதநாஶேஹ: ।
ஸமாநதா ஸாmhயதேர ஸு’ththேவ தth³ேத³வதாऽபாரkh’பாiµைபதி ॥ 3॥
அத² ராjhயவிசார: ।
ராஜshதா²ேந ³³த⁴ைதேத ஸmhேத வா
தth³ராஶீேஶ ப³லவதி nh’பphதிஸmhபதிேமதி ।
பாபாkhராnhேத விக³தப³நி shவாநி khரபா⁴ேக³
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ஜாேதா விth³யாவிநய³ணதீ⁴ராஜஸnhமாநந: ॥ 4॥
அத² ஜnhமவிசார:

லkh³ந யாநபெதௗ ஸுேக² தiνபெதௗ th³’Shேடऽத²வா ேக²சைர:
ஸmhkhேத  சShபத³shய ஜநநmh ராஹுth◌⁴வஜாph◌⁴யாமஜ: ।
ேகா³ஜnhமாrhயேதnh³பி⁴ச ம மnhேத³ந th³’Shேட ேத
ஜாத: பாத³ர:ஸரmh தiνபதிமநி தெநௗ ேபா⁴கி³ராTh ॥ 5॥
விthதாshதெகௗ³ பŋhசமயாநநாெதௗ² பாேபெதௗ பாபஸமnhவிெதௗ வா ।
mhஸshthபா⁴ேக³ ஷkh³ரேஹnhth³ேர ஜாதா: கபிkhேராட³பி³டா³லகாth³யா: ॥ 6॥
தshnhத³³ேத⁴ேத  ஜநநmh பிNhடா³kh’திrhவாkhபதி: ।
ஸாrh³rhப³லவீேதா யதி³ மேத³வாnhவேயா நீசkh’th ।
ஏகshதா²³ராஹுபா⁴iνதநயா: ஶுkhேரnh³thேரதா:
ஶூth³ேராऽபி th³விஜெதௗlhயேமதி நிகி²லாmh விth³யாiµைபதி th³விஜ: ॥ 7॥
அத² thரவிசார: ।
லkh³நாththரகலthரேப⁴ ஶுப⁴பதிphராphேதऽத²வாऽேலாகிேத
சnhth³ராth³வா யதி³ஸmhபத³shதி  தேயாrhjhேஞேயாऽnhயதா²।ஸmhப⁴வ: ।
பாேதா²ேநாத³யேக³ ரெவௗ ரவிஸுேத நshதி²ேத தா³ரஹா
thரshதா²நக³தவ thரமரணmh thேராऽவேநrhயchச²தி ॥ 8॥
thரshயாநபெதௗ  வா நவமேப லkh³நாthகலthேரऽத²வா
kh³மேர ஶஶிஶுkhரவீதேத thஜேநா ஜாயேத ।
mhவrhேக³ ஷkh³ரேஹதேத ஜாதsh thராதி⁴ேகா
வாthபŋhசமராஶிதவ தநயphராphதிmh வேத³th³ைத³க: ॥ 9॥
ஶுkhேரnh³வrhேக³ஸுதேப⁴ விலkh³நாchkhேரண சnhth³ேரண ேதऽத² th³’Shேட ।
பாைபரkhேத ப³ஹுthரஶா ஶாnhயாரth³’Shேட ஸதி thரந: ॥ 10॥
ெபௗthரphராphதிரŋhக³ேப⁴ ஸுதkh³’ஹாthெஸௗmhயshய ராயmhஶேக
தnhநாேத² ஶுப⁴ேக²டவீதேத ேகnhth³ரthேகாேணऽத²வா ।
shவேthேராபக³ேத  thரkh³’ஹேப ஜாேதாऽlhபthேரா ப⁴ேவth
thேரஶாmhஶபதி:shவபா⁴mhஶகக³ேதா யth³ேயகthரmh வேத³th ॥ 11॥
ேகnhth³ரthேகாணkh³’ஹக:³ ஸுதப: ஶுப⁴rhே ெஸௗmhயாnhவிேதா யதி³ ஸுதmh
ஸiµைபதி பா³lhேய ।
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ேபா⁴கீ³ஶkhதஸுதராஶிப⁴khதிஜாத:shவlhபாரதி ப²ணி⁴khதிப⁴வவிரா: ॥ 14॥
thரshதா²நபவிthதெபௗ kh³தப³ெலௗ பாேபேத thரேப⁴
ஜாேதாऽேநககலthரவாநபி ஸுதாபா⁴வmh ஸேமதி th◌⁴வmh ।
தjhஜாயா யதி³ thரேயாக³ஜநிதா ெஸௗmhேயந வா பŋhசமாth
ஷShேட²ேஶந நிேத ஸுதவதீ ஜாேரண ஸmhjhஞாயேத ॥ 15॥
thரshதா²ேந ததீ³ேஶ வா ³ெரௗ வா ஶுப⁴வீேத ।
ஶுப⁴kh³ரேஹண ஸmhkhேத thரphராphதிrhந ஸmhஶய: ॥ 16॥
லkh³ேநேஶ thரபா⁴வshேத² thேரேஶ ப³லஸmhேத ।
பrhணப³ேல ேவ thரphராphதிrhந ஸmhஶய: ॥ 17॥
thரshதா²நக³ேத ேவ பrhணப³லாnhவிேத ।
லkh³நாதி⁴ேபந ஸnhth³’Shேட thரphராphதிrhந ஸmhஶய: ॥ 18॥
ைவேஶகாmhஶேக ேவ thேரேஶ ச ததா²shதி²ேத ।
ஶுப⁴நாேத²ந ஸnhth³’Shேட thேர தthphராphதிமாதி³ேஶth ॥ 19॥
த³ஶேம ஶீத³rhth³ேந ph◌⁴’³ஜ: பாபிந:ஸுேக² ।
தshய ஸnhததிவிchேச²ேதா³ ப⁴ேவShயதி ந ஸmhஶய: ॥ 20॥
ஷShடா²Shடமshேதா²லkh³ேநஶ: பாபkhத:ஸுதாதி⁴ப: ।
th³’Shேடா வா ஶthநீசshைத:² thரஹாநி வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 21॥
லkh³நஸphதமத⁴rhமாnhthயராஶிகா:³ பாபேக²சரா: ।
ஸபthநராஶிவrhக³shதா² வmhஶவிchேச²த³காண: ॥ 22॥
ப³nhth◌⁴யா vh’th³தா⁴ kh’ஶா பா³லா ேராகி³ணீ Shபவrhதா ।
கrhகஶா sh²லேத³ஹா ச நாேயாrhऽShெடௗ பவrhதா: ॥ 23॥
³லkh³ேநஶதா³ேரஶthரshதா²நாதி⁴ேபஷு ச ।
ஸrhேவஷு ப³லேநஷு வkhதvhயா thவநபthயதா ॥ 24॥
thரshதா²நmh க³ேத பாேப ததீ³ேஶ நீசராஶிேக³ ।
ஶுப⁴th³’Shதிவிேந  வkhதvhயா thவநபthயதா ॥ 25॥
³லkh³நமாmhஶூநாmh பŋhசமshைத²ரேஶாப⁴ைந: ।
ஶுப⁴th³’mhேயாக³ரைதrhவkhதvhயா thவாநபthயதா ॥ 26॥
thரshதா²நக³ேத பாேப ததீ³ேஶ பாபமth◌⁴யேக³ ।
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ெஸௗmhயth³’kh³ேயாக³ரேத வkhதvhயா thவநபthkhதா ॥ 27॥
பாபமth◌⁴யக³ேத ேவ thேரேஶ ப³லவrhேத ।
ெஸௗmhயth³’mhேயாக³ரேத வkhதvhயmh thவநபthகதா ॥ 28॥
thரshதா²ேந ³த⁴ேthேர மnhத³ேthேரऽத²வா யதி³ ।
மாnhதி³மnhத³ேத th³’Shேட ததா³ த³thதாத³ய:ஸுதா: ॥ 29॥
நshேதா²ऽthயlhபஸnhதாநவாபshத:² kh’chch²ரஸnhததி: ।
அஸnhததி:ரshேதா² வ:mhேப⁴ ந ஸnhததி॥ 30॥
thரshதா²ேந ேர வா ேந mhேப⁴ ஶரஸேந ।
shதி²ேதா யதி³ஸுராசாrhத²shதthப²லmh ேத nh’mh ॥ 31॥
பாபkh³ரேஹந ஸnhth³’Shேட ேத³வஶாபthஸுதய: ।
ஷShடாதி⁴பேத th³’Shேட விphரஶாபthமதய: ॥ 32॥
ஸுேதேஶ ஜஸmhkhேத நாேத⁴ந வீேத ।
ஶுப⁴th³’Shவிேந ச ேதா³ஷthஸுதய: ॥ 33॥
நவேம பாபஸmhkhேத மnhத³khேத ஸுததி⁴ேப ।
thேகாேண மாnhதி³ஸmhkhேத பிth’ேதா³ஷாthஸுதய: ॥ 34॥
மாth’shதா²நக³ேத பாேப ஸுேதேஶ மnhத³ஸmhேத ।
vhயயநாஶக³ேத பாேப மாth’ேதா³ஶாthஸுதய: ॥ 35॥
ராஹு ேகேத th³’Shேட பŋhசேம ப³லவrhேத ।
ததீ³ேஶ வா ததா² phராphேத ஸrhபேதா³ஷாthஸுதய: ॥ 36॥
³thேரஶதா³ேரஶ⁴ஜா:ஸmhதா யதி³ ।
³rhேத³வபீட³யா ththரநாஶmh வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 37॥
thரshதா²நக³த: கசிthபrhணப³லாnhவித: ।
அth³’Shட: thரநாேத²ந ததா³ த³thதாத³ய:ஸுதா: ॥ 38॥
பாபேthேரக³ேத சnhth³ேர thேரேஶ த⁴rhமராஶிேக³ ।
த³thதthரshய ஸmhphராphதிrhலkh³ேநஶsh thேகாநக:³ ॥ 39॥
kh³ேமாத³ேய thரநாத²சrhத²shதா²நேகா³ऽபி வா ।
மnhதா³ஶகஸமாேடா⁴ த³thதthேரா ப⁴விShயதி ॥ 40॥
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kh³மாmhேஶ பா⁴iνஜாmhேஶ வா ேதேஶாऽrhேகnh³ஜாnhவித: ।
த³thதthரshய ஸmhphராphதிshதshnhேயாேக³ ப⁴விShயதி ॥ 41॥
மnhதா³mhேஶ thரராஶீஶ:shவராெஶௗ ³பா⁴rhக³ெவௗ ।
rhவmh த³thதஸுதphராphதி: நrhநாrhயா: ந:ஸுத: ॥ 42॥
மnhதா³mhஶகshதி²தா: ேக²டா: ஶுkhலபப³லாதி⁴கா: ।
³rhயதி³ஸுக²shதா²ேந த³thதthேரண ஸnhததி: ॥ 43॥
விலkh³நshேத² த⁴ராஸூெநௗ நித⁴நshேத² தி³வாகேர ।
ஸுேக² வா ஶுப⁴ஸnhth³’Shேட thர காலாnhதேர ப⁴ேவth ॥ 44॥
லkh³ேந தி³ேநஶதநேய ரnhth◌⁴ரshதா²நக³ேத ³ெரௗ ।
பŋhசேம ³rhப³ேல Shேப² ெபௗ⁴ேம காலாnhதேர ஸுத: ॥ 45॥
thராnh பŋhசமபா⁴th’தீயப⁴வநாth³ ph◌⁴ராth’nh கலthராth shநிேயா
தா³சதிராஶித:shவப⁴வநாth³த³ஸாmhஅச thராணி ச ।
யாதாmhைசவ நவாmhஶகாjhch²ப⁴th³’ஶா ஹthவா ததா² ேராபேயth³ ।
vhேயாமvhேயாமகைரrhவிப⁴jhய  ph◌⁴’தாவ thராத³ய: ॥ 46॥
thரmh ேஸாத³ரப⁴mh கலthரiµத³யmh யாநmh ச ராஶி விநா
தlhphதா: ஶுப⁴ேக²டth³’kh³ப³லஹதா:ஷShThயா விப⁴khதா: khரமாth ।
vhேயாமாகாஶகராphதthரஸஹஜshthதா³ஸதா³உ’th-
ஸŋhkh²யா: பாபநேபா⁴க³th³’kh³ப³லப⁴வா: thராதி³நாஶphரதா:³ ॥ 47॥
thரshதா²நபலkh³நபsh²டேத ராயmhஶேகாேண ³ெரௗ
thராதி:ஸசிேவnhth³ரநsh²டேத ராயmhஶஸŋhkh²யா:ஸுதா: ।
தீ⁴த⁴rhமாவநிநாயகsh²டசயphராphராmhஶஸŋhkh²யாऽத²வ:
தீ⁴rhக⁴மதிக³sh²ைடkhயப⁴வேந யாதாmhஶlhயா: iνதா: ॥ 48॥
வாchசnhth³ரமேஸா விலkh³நப⁴வநாththரphரத³mh பசமmh
தshமாth³த⁴rhமkh³’ஹmh ச தthபதித³ஶா⁴khெதௗ iµதாphதிmh வேத³th ।
thரshதா²நபகாமபsh²டேத யthதாரகா தth³த³ஶா
தthேக²டாnhவிதவிகkh³ரஹத³ஶா⁴khதிச thரphரதா³ ॥ 49॥
thரshதா²நபகாரேககதா :³shதா²நபா ³rhப³லா
:³shதா²shதthபபால⁴khதிஸமேய thரshய நாஶmh வேத³th ।
சthவாேரா ப³லஶாேநா யதி³ ஶுபா⁴shதthபாகph◌⁴khthயnhதேர
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thராphதிmh ஸுதஸmhபத:³ phர⁴ஜநphதிmh ச rhவnhதி ேத ॥ 50॥
thேரஶகாரகேதகேக²சராmh தthகாலஜsh²டதாmhஶகராஶியாெதௗ ।
வாகீ³ஶபா⁴iνதநெயௗ யதி³ ேகா³சேரண ஜாதshய thரஜநிmh’thகெரௗ ப⁴ேவதாmh ॥
51॥
அத² பிth’விசார: ।
பிth’shதா²ேநவேர ெஸௗmhேய காரேக ஶுப⁴ஸmhேத ।
பா⁴ேவ வா ஶுப⁴ஸmhkhேத பிth’ெஸௗkh²யmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 52॥
பாராவதாெதௗ³ தnhநாேத² காரேக ச ததா²shதி²ேத ।
shேவாchசthராmhஶேக வாऽபி பிth’தீ³rhக⁴ராதி³ேஶth ॥ 53॥
khரநீசாmhஶகshேத² வா பா⁴வநாேத² ச காரேக ।
மnhத³மாnhth³ய³ஸmhkhேத பிth’:³க²mh விநிrhதி³ேஶth ॥ 54॥
ெஸௗmhேய ததீ³வேர வாऽபி நீசடா⁴ராஶிேக³ ।
khரஷShThயmhஶேக வாऽபி பிth’:³க²mh விநிrhதி³ேஶth ॥ 55॥
பிthகrhமkh³’ேஹ ஜாத: பிth’lhய³nhவித: ।
பிth’ஜnhமth’தீயrhே ஜாத: பிth’வஶாiνக:³ ॥ 56॥
பிth’ஷShடா²Shடேம ஜாத: பிth’ஶthrhப⁴வியதி ।
தth³பா⁴வேப விலkh³நshேத² பிth’ேரShேடா² ப⁴ேவthஸுத: ॥ 57॥
லkh³நாதா³யதப:shத²நா: ஶநிமthராக³ேவா mh’thதா³-
shதாதshயாrhகஜ⁴ஸுெதௗ நித⁴நெதௗ³ ப³லshய ரnhth◌⁴ராshத²ெகௗ³ ।
மாேந வா யதி³ பசேம ஜரவிchசா²யாமாேரnhத³வ:
ஸth³ேயா மாலதாதபா³லஜநநீநாஶmh phரrhவnhதி ேத ॥ 58॥
ஸப³ேல பிth’பா⁴ேவேஶ லkh³ேநேஶnh³சrhத²பா: ।
³rhப³லா யதி³ தnhமாrhக³rhப⁴ேதா மரணmh வி:³ ॥ 59॥
நவமாத³Shடமாதீ⁴ேஶா நவமாthக²ரேபாऽத²வா ।
ஶநிrhேவேத⁴ஷு ய: khர:ஸmhப⁴ேவth பிth’mh’thத:³ ॥ 60॥
தி³ேநஶshதி²தராயmhஶphராணித: ேகாணேக³ ரெவௗ ।
பிth’mh’thrhமாth’mh’thnh³shதா²mhஶrhேயாrhப³லாTh ॥ 61॥
பா⁴iνshதி²தாmhஶபாட⁴நவாmhஶth³வாத³ஶாmhஶப⁴mh ।
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க³ேத சnhth³ேர ப⁴ேவnhmh’thrhமாதாபிthேராrhயதா²khரமmh ॥ 62॥
³Shடshதா²நக³ேத பா⁴ெநௗ mhஹாnhthயth³வாத³ஶாmhஶேக ।
ஜாதேவjhஜநநாthrhவmh பிth’mh’thmh phரயchச²தி ॥ 63॥
மாrhதNhேட³³கsh²டாத³ப’ேத ராஶிthேகாேண ஶெநௗ
ராக³mh தjhஜநகshய ேத³வஸசிேவ mh’thshதத³mhேஶாபேக³ ।
ஆதி³thேய யமகNhடகsh²டேத தth³ராஶிேகாேண ³ெரௗ
ராக³mh தth³பா⁴வநாmhஶேகऽமர³ெரௗ தாதshய நாஶmh வேத³th ॥ 64॥
ேகnhth³ேர சேரऽrhேக சnhth³ேர வா பிதெரௗ ந த³ேஹthஸுத: ।
ேகnhth³ேர th³விேத³ஹெகௗ³ ெதௗ ேசnhmh’thதா³ெஹௗ th³விகாலெகௗ³ ॥ 65॥
அth³’யயாெதௗ பிth’மாth’நாெதௗ² பிthேராrhiµகா²த³rhஶநெதௗ³ ப⁴ேவதாmh ।
thராதி⁴ேபாऽTh³’ஶுஅkh³’ேஹாபக³shேசththராநநாத³rhஶநேதா³ऽnhthயகாேல ॥
66॥
அத² ³th³தி⁴விசார: ।
:³shேத² ³th³தி⁴shதா²நேபऽth³’யேக³ வா ஜாேதா மnhத³phராய³th³தி⁴ ஸேமதி ।
ேகnhth³ேர ேகாேண ெஸௗmhயவாகி³ஶkhேத வீrhேயாேபேத ³th³தி⁴மாநிŋhகி³தjhஞ: ॥
67॥
thகாலjhேஞா ப⁴ேவjhேவ shவாmhேஶ mh’th³வmhஶஸmhேத ।
ேகா³ராth³யmhஶேக வாऽபி ஶுப⁴mhேஶ ஶுப⁴வீேத ॥ 68॥
’th³ேராகீ³ பŋhசேம பாேப ஸபேப ச ரஸாதேல ।
khரஷShthயmhஶஸmhkhேத ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 69॥
அத² Nhயவிசார: ।
அnhநதா³நபேரா நிthயmh பŋhசேமேஶ ஶுபா⁴mhஶேக ।
ஶுப⁴ேக²சரஸmhkhேத ⁴ேஜ ேகnhth³ரமாேத ॥ 70॥
இதி பŋhசமபா⁴வப²லாநி ।
அத²ஷShத²பா⁴வப²லmh ।
தthராெதௗ³ ேராக³விசார: ।
ேராகா³vhயஸநதாநி வஸுதா⁴thராதசிnhதேய-
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³khதmh ேராக³கரmh தேத³வ ேக³ ேவ தாப⁴ேவth ।
த⁴Nhேடா⁴ऽஶ³ெதௗ⁴ வி⁴nhத³ெதௗ லkh³ேநஶஸmhப³தி⁴ெநௗ
ŋhக³shயாமயkh’th³ vhரேணந தி⁴ர:ஷShேட²ஸலkh³நாதி⁴ப: ॥ 71॥
பthநீ ஷNhட⁴ththரேமதி தப⁴வnhக³ேத காமேப ஸாஸுேரjhேய
ெபௗ⁴ேம மnhேத³ந th³’Shேட பிப⁴வநக³ேத ஶthபா⁴rhயiµைபதி ।
ெஸௗmhையrhth³’Shேட ேத வா ந ப⁴யமஜநாchச²thேப⁴ ஜnhமலkh³நாth
பாைப: ஶthதாதி³vhரணப⁴யவிலmh ஜாயேத லாŋhச²நmh வா ॥ 72॥
ஷShேத² பா⁴shவதி லkh³நநாயகெபௗ நீசாேக³ ³rhப³ேல
ஜாதshதnhபிth’வrhக³ஶஸேதா லkh³ேநஶாthரkh³ரேஹ ।
இShடshதா²நக³ேத நிேஜாchசஸு’தா³mh வrhேகா³பயாேத ஸதி
jhஞாதீநாmh ப³ஹுலmh வத³nhதி iµநய: ஶthvhரபா⁴வபா⁴kh ॥ 73॥
ஶthரshதா²நக³ேதாऽநீசkh³’ஹேகா³ வkhரmh க³ேதா வாऽshதேகா³।-
அேநகாராதிஜேநா ப³ஹுதத:³ஷShதா²தி⁴ேபா வா ததா² ।
ஷShட²shதா²நக³ேதஷு பா⁴thகரiµக²th◌⁴ேயாமாதேநஷு khரமாth
தthதகாரகேக²டவrhக³ ஸmhபீ⁴த:ஸnhததmh ॥ 74॥
பாபvhேயாமசராshthரேயாऽபதிதthphராphேதகா ³rhப³லா-
ேகா³விthதயமாமயmh ப⁴யmh rhவnhதி ஜnhமாதி³த: ।
ேத ஸrhேவ ப³லஶாேந யதி³ ஶுபா⁴ ேகா³விthதமவதி³கmh
ராஜாnhநmh ஸகேலாபத³mhஶஸதmh ேராகா³நாஶmh வேத³th ॥ 75॥
ேதஷாமmhப³ரசாமதிஶுெபௗ⁴ ேகnhth³ரthேகாயெகௗ³
th³வாேவெதௗ ப³லஶாெநௗ யதி³ல⁴vhயாth◌⁴யாதி³நாஶmh nh’mh ।
ஏேகாऽபி phரப³ேலா யதி³ vhரணkhேலஶாதி³ கிŋhசிth ப²லmh
யthதthகாரகவrhக³லமகி²லmh ேபா⁴த³mh phரமாத³mh  வா ॥ 76॥
பாேப லkh³நக³ேத ஸபthநபேத ேத³ஹvhரணmh ேத³நாmh
thரshேத² பிth’thரேயா:ஸுக²க³ேத மா: கலthேர shநியா: ।
த⁴rhமshேத²ஸதி மாலshய ஸஹேஜ தshயாiνஜshய vhரணmh
லாப⁴shேத²  தத³kh³ரஜshய நித⁴ேந ஜாேதா ³தா³rhேதா ப⁴ேவth ॥ 77॥
பா⁴iνrhth◌⁴ ஶஶீ iµேக²ऽவநிஸுத: கNhேட²  நாேப⁴ரத⁴-
சnhth³ர:ஸூரநாமயmh phரேத ேநthராப⁴யmh பா⁴rhக³வ: ।
மnhேதா³ வாதmhச ேகத³ரvhயாதி⁴ ³த⁴ேthரேகா³
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லkh³ேநஶ: ஶஶிேஜந வீதேதா ³யvhரணmh யchச²தி ॥ 78॥
லkh³நாஇயth³ராஶிக³ேத ப²ணீேஶ ஶுkhேரேத தthதiνசிநேமதி ।
மnhதா³khேத ராஶிநாேத² ரŋhக³பவாதி³ப⁴யmh வத³nhதி ॥ 79॥
பாபkh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட ப³லேநऽநாயேக ।
பாபாnhதரக³ேத வாऽபி ஶthபீடா³ ப⁴விShயதி ।
ஶthshதா²நாதி⁴ேப :³shேத² நீசடா⁴ராஶிேக³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhேத ஶthநாஶmh vhேத³th³³த: ◌⁴ ॥ 80॥
ஷShேட²ேஶ ேகா³ராmhஶாெதௗ³ தி³வாகரநிேத ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhrhேண jhஞாதீநாiµபகாரkh’th ।
இதி நவkh³ரஹபவா ைவth³யநாத²விரசிேத
ஜாதகபாஜாேத thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 13॥

அத²ஸphதமாShடமநவமபா⁴வப²லth◌⁴யாய: ॥ 14॥
தthர ஸphதமபா⁴வப²லmh ।
யாthராthரகலthரெஸௗkh²யமகி²லmh ஸŋhசிnhதேயthஸphதமா-
³khதmh thரஸுகா²ஸுகா²க³மப²லmh ஸrhவmh ச யthதth³வேத³th ॥ 1/2॥
ஜார: காமக³ேத ேத மத³நேப ஸாth◌⁴வேஜ வா தவா
காேம வyhகீ³ேத ஶுப⁴kh³’ேஹ ஜாேதா ந ஜாேரா ப⁴ேவth ॥ 1॥
:³shேத² காமபெதௗ  பாபkh³’ஹேக³ பாேபேத தth³ேத
தjhஜாயாப⁴வநshய மth◌⁴யப²லmh ஸrhவ ஶுப⁴mh சாnhயதா² ।
காமshதா²நபெதௗ ேதந ஸேத பாபrhேக³ காமதீ:◌⁴
ெஸௗmhயrhே ஶுப⁴ேக²டவீதேத ஜாத:தchச²thரவாnh ॥ 2॥
விthதாshதாபபா⁴rhக³வாshதiνக³தா: பாபாnhவிதா: காiµக:
பாபvhேயாமசராnhவிெதௗ தiνshதா²நதி⁴ெபௗ ேசthததா² ।
காமshேத² விthதலkh³நபேத பாேப பரshthரத:
பாபாராதிகலthரபா நவமகா:³ காமாேரா ஜாயேத ॥ 3॥
ஜார: கrhமத⁴நாshதபா த³ஶமகா:³ thராதி³காரkh³ரஹா-
:³shதா² தீ⁴³காமபா:ஸுதkh³’ேஹ பாேபேதऽநாthமஜ:
வjhெஞௗ யதி³வா நிஶாகரெதௗ காேம ப³ஹுshthரத:
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ஶுkhேர மnhமத²ராஶிேக³ ப³லவதி shthmh ப³ஹுநாmh பதி: ॥ 4॥
ஶுkhராெரௗ மத³ெகௗ³ கலthரரேதா த⁴rhமாthமஜshெதௗ² ததா²
ஶthshதா²நக³ெதௗ நிஶாகரெதௗ யth³ேயகthேரா ப⁴ேவth ।
லkh³நாshதvhயயேக³ஷு பாபேக²சேரShவிnhெதௗ³ஸுேத ³rhப³ேல
வnhth◌⁴யாshthபதிேரவ ஜாதமiνேஜா ஜாயவிேநாऽத²வா ॥ 5॥
ப³nhth◌⁴யாபதி: தரவீ மத³ேநாத³யshெதௗ² சnhth³ேரத³ேய ஸமkh³’ேஹ
லlhலநாkh’தி:shயாth ।
mhராஶிேக³ ஷபா⁴வதmh கலthரmh shthŋhkh³ரேஹதேத ஸதி ரபmh ॥
6॥
ெபௗ⁴மாmhேஶ வா ெபௗ⁴மராெஶௗ விலkh³நாth காமshதா²ேந ஜnhமேப⁴ வா வ⁴நாmh
।
ஜாயா தா³ நீசட⁴kh³ரஹாmhேஶ ³Shடா வா shயாth³ையவேந ப⁴rhth’நா॥ 7॥
ஶுபா⁴mhஶராெஶௗ யதி³ஸth³³Th◌⁴யா ஶுேப⁴ேத சாதரmh கலthரmh ।
சnhth³ராmhஶேக ³rhப³லசnhth³ரராெஶௗ ஜாதா பதிkh³நீ ஸப³ேல  ஸாth◌⁴வீ ॥ 8॥
அrhகாேஶ லடா நிேஜாchசkh³’ஹேக³ஸாth◌⁴வீ ஶுபா⁴ேலாகிேத
லkh³ேந ஶீதகேரऽத²வா மத³நேப⁴ நீசாடா⁴nhவிேத ।
பாபvhயாலவிஹŋhக³பாஶநிக³லth³ேரkhகாணபா⁴கா³nhவிேத
ஸnhth◌⁴யmhேஶ விக³தph³ரதா ச வித⁴வா ஜாதshய ஜாயா ப⁴ேவth ॥ 9॥
காமshேத² தiνேப ஶுப⁴kh³ரஹேத ஸth³வmhஶஜாchச²தி
khரrhே மத³ேக³ விலkh³நரமேண ³rhவஶஜாதாŋhக³நாmh ।
வrhணmh ப³kh’திmh ச ஸகலmh யதth³kh³’ேஹாkhதmh வேத³th
³ŋhயாrhபாரகரkh³ரஹாkh’திநரphதிmh phரயாthயŋhக³நா ॥ 10॥
பாபாphரகாஶஸmhkhேத கலthேர ³Shடசாணீ ।
ரெவௗ ப³nhth◌⁴யா  ஶீதாmhெஶௗ ேண  vhயபி⁴சாணீ ॥ 11॥
ேஜ  ph◌⁴யேத மnhேத³ ³rhப⁴கா³ராஹுஸmhேத ।
பரதா³ேராऽரதி:shவீயாmh நிேஷகாபா⁴வேகாऽஸுத: ॥ 12॥
⁴ேம விவாஹந:shயாnhph◌⁴ரயேத காrhiµேக ஸதி ।
பேவேஷ  :³ஶீலா ேகெதௗ ப³nhth◌⁴யா ஸதீ ப⁴ேவth ॥ 13॥
காேல விதா³ர: பாேப  க³rhப⁴shthராேவண ஸmhதா ।
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ஸுஶீலா shth phரஸூதா ச rhயமாேண ஸுதா⁴கேர ॥ 14॥
³ேத⁴ ஸுthரா வாகீ³ேஶ ³ணkhதா ஸுthணீ ।
ஶுkhேர ெஸௗபா⁴kh³யஸmhkhதா மதீ ச ப³லாnhவிேத ॥ 15॥
shththரேப ப³நிேஶாப⁴நேக²டth³’Shேட ஷShடா²தி⁴ேபந ஸேத ஸதி விேத
வா ।
ஜாேரண thரநிலாப⁴iµைபதி ஜாயா தshயா த⁴ேவா வஹுகலthரேதாऽphயthர: ॥
16॥
நீேச ³ெரௗ மத³நேக³ஸதி நShThதா³ேரா ேந கலthரப⁴வேந ரவிேஜ தைத²வ ।
மnhதா³ரராஶிநவபா⁴க³க³ேத ஸுேரjhேய ஜாேரா ப⁴ேவதி³நஸுதாரஸமnhவிேத வா ॥
17॥
ஸுவmhஶஜாதmh phரத²மmh கலthரmh லkh³ேநவேரா தா³ரபஸmhதேசth ।
தி³ேநஶகாnhthயாபி⁴ஹதshததா³நீ shவபநாmh ஸுதராmh வத³nhதி ॥ 19॥
விthேத பாபப³ஹுthேவ ச கலthேரேஶ ததா²shதி²ேத ।
அஶthshவாநக³ேத ேகெதௗ கலthரthரயபா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 20॥
ேகnhth³ரthேகாேண தா³ேரேஶ shேவாchசthரshவவrhக³ேக³ ।
கrhமாதி⁴ேபந வா th³’Shேட ப³ஹுshthஸேதா ப⁴ேவth ॥ 21॥
கலthராதி⁴பெதௗ ேகnhth³ேர ஶுப⁴kh³ரஹநிேத ।
ஶுபா⁴mhேஶ ஸுப⁴ராெஶௗ வா பthநீ vhரதபராய ॥ 22॥
தா³ராதி⁴ேப ேஸாமஸுேத ஸபாேப நீசாவrhேக³ நாஶபா⁴ேவ ।
பாபாnhதேர பாபth³’ஶா ஸேமேத ஜாயா பதிkh◌⁴நீ லநாஶிநீ shயாth ॥ 23॥
ஶுபா⁴mhேஶ ஶுph◌⁴ஸnhth³’Shேட நாேத² ஜாயா ஸுவmhஶஜா ।
பாபாேட⁴ பாபவrhேக³ தshய ஜாயா வmhஶஜா ॥ 24॥
காமshதா²ேந ஸேக²ேட ததshவசைரrhத³ரஸmhshvhயாmh - வத³nhதி
shேவாchசshவŋhேஷாமவாேஸா ந ப⁴வதி க³ணேந ஶுkhரkhதkh³ரைஹrhவா ।
ஜாயாதீ⁴ேஶ தrhே ஸதி த⁴நப⁴வேந ஶுkhரஸmhkhதஸŋhkh²யா
ஶுkhராநŋhேக³ஶkhதth³சரநவவ⁴வlhலேபா⁴ ஜாயேத வா ॥ 25॥
தா³ேரேஶந mhப³ேபந ஸதா யாவth³kh³ரஹா ³rhப³லா-
shதthஸŋhkh²யாககலthரநாஶநகரா :³shதா²நாதா² யதி³ ।
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யாவnhேதா ப³லஶாந: ஶுப⁴கராshதthlhயஜாயாஸுக²mh
rhவnhthேயகவியchசேரா ப³லேதா யth³ேயகதா³ேரா ப⁴ேவth ॥ 26॥
அத² விவாஹகாjhஞ: ।
லkh³நாநŋhக³பதிsh²ைடvhயkh³’ஹேக³ ேவ விவாஹmh வேத³-
chசnhth³ராதி⁴Sh²ததாரகாவ⁴பேயாைரkhயாmhஶேக வா ததா² ॥
ேவ thரநவாmhஶேக ப³லேத யth³ேயகதா³ராnhவித:
shவாmhேஶ th³விthகலthரவாnh ப³ஹுவ⁴நாத:²shவŋhகா³mhஶேக ॥ 27॥
கலthரநாத²shதி²தபா⁴mhஶேகஶேயா:தபாநாயகேயாrhப³யஸ: ।
த³ஶாக³ேம th³நkhதபா⁴mhஶகthேகாணேக³ ேத³வ³ெரௗ கரkh³ரஹ: ॥ 28॥
ஶுkhேராேபதகலthரராஶிபத³ஶாiµkhேதாவிவாஹphரதா³
லkh³நாth³விthதபதிshத²ராஶிபத³ஶா⁴khெதௗ ச பாணிkh³ரஹ: ।
கrhமாrhப⁴வநாதி⁴நாயகத³ஶா⁴khெதௗ விவாஹ: khரமாth
காேமேஶந த: கலthரkh³’ஹக³shதthபாகiµkhெதௗ  வா ॥ 29॥
ெஸௗmhயஓமசர:shதி²த: ஶுப⁴kh³’ேஹ சாெதௗ³ த³தா³தி யmh
பாபrhே ஶுப⁴ேக²சேரா யதி³ த³ஶாமth◌⁴ேய விவாஹாதி³கmh ।
khர: பாபkh³’ேஹாபேகா³ யதி³ ப²லmh பாகாவஸாேந ததா²
ெஸௗmhyhrhே யதி³ஸrhவகாலப²லத:³ ெஸௗmhயாnhவித: ேஶாப⁴ந: ॥ 30॥
லkh³ேநவரshதி²தநவாmhஶபதி: shவராெஶௗ சnhth³ேர ரnhத³ர³ெரௗ ச
கலthரலாப⁴mh ।
காேமஶஸுkhரkh³’ஹேக³ऽமரமnhthணிnhெதௗ³ ேகnhth³ேரऽத²வா ³ேத ஸதி
ேகா³சேரண ॥ 31॥
யஸŋhkh²யாகமஜாதி³ காமப⁴வநmh தth³வthஸேர வா nh’mh
ஸாShடாph³ேத³ kh’தெபௗ⁴ŋhகrhமபரத: கnhயாநகாேலா ப⁴ேவth ।
லkh³நாத³shதவிலkh³நநாயகதேthராmhஶேக ஸப⁴வா
யா ஸா ப⁴rhth’மந:phரஸாத³கரணி ப⁴rhதா தைத²வ shthயா: ॥ 32॥
காமாnhவிேதகவியணரராஶிஜாதா சnhth³ராத³தீவ ஸுப⁴கா³ ச பதிphயா shயாth ।
shthஜாதேக ச பதிShடகேரா வ⁴நாmh தி³kh³ேத³ஶஜா ph◌⁴’³ஸுதாத³ப³லாதி⁴பய
॥ 33॥
அத² வரவ⁴ஜாதகஸmhேயாக:³ ।
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த⁴நாவஸாநshமரயாநரnhth◌⁴ரேகா³ த⁴ராஸுேதா ஜnhமநி யshய தா³ரஹா ।
ததி²வ கnhயாஜநஜnhமலkh³நேபா யதி³மாஸூiνரநிShடத:³ பேத: ॥ 34॥
khரvhேயாமசர:shthமShடமshேதா² விலkh³நத: ।
நீசாபாபவrhேக³ஷு யதி³ mh’thகர: பேத: ॥ 35॥
th³நmhப³க³ெதௗ யதி³ பாெபௗ தா³ரவிேயாக³ஜ³shவகெரௗ ெதௗ ।
தாth³ராஶேயாக³ஜதா³ரதேசjhவதி thரத⁴நாதி³தச ॥ 36॥
கலthரராஶிthதேயऽத²வா shயாthததீ³ஶஸmhkhதப⁴ராஶிேகாேண ।
கலthரராஶிrhயதி³ thரஶா ததா³nhயராஶிrhயதி³ thரந: ॥ 37॥
அத²shthயா:shதநவிசார: ।
கா²nhேயாசா மேத³ தி³நகேர காமாதி⁴ேப ேகnhth³ரேக³
ேவnh³jhஞதாnhவிேத ³சா ஶுShகshதநா ⁴ேஜ ।
லmhபா³பீநபேயாத⁴ரா ஸ³கchசா²யாஸுதாக³◌़ ◌்வேஜ
⁴மாெதௗ³ விஷமாkh’திshதநவதீ :³shேத²ऽத²வா காமேப ॥ 38॥
அத² க³mhயshthவிசாரணmh ।
ப³nhth◌⁴யாஸŋhக³ேநऽshதேக³ஸமவ⁴ேக நிஶாநாயேக
⁴thேர  ரஜshவலாஜநரதி ப³nhth◌⁴யாவ⁴ேமதி வா ।
ேவயாnh³ஸுேத  விphரவநிதாmh ேவ ேத க³rhபி⁴ணீ
நீசshthரதிமrhகேஜாரக³ஶிshவிphராphேதऽத²வா Shபநீmh ॥ 39॥
அத²shthஸŋhக³ேம shதா²நவிசார: ।
khடா³க³ரேந வநmh ஸுக²க³ேத சா shவேக³ஹmh விெதௗ⁴
⁴thேர ஸதி ŋhயchச²தி ³ேத⁴ ஜாேதா விஹாரshத²லmh ।
ேவ ேத³வkh³’அmh ேத  ஸலmh மnhேத³ऽத²வா பthநேக³
ேகெதௗ பா⁴த⁴வஶkhகரphயஸுதshதா²நmh வ⁴ஸŋhக³ேம ॥ 40॥
ஶுkhராmhேஶ மத³நshதி²ேதऽவநிஸுேத காமாதி⁴ேப பŋhசேம
ஜாயாShடiµைபதி ஸphதமக³ேத பா⁴ெநௗ கலthராrhத²வாNh ।
:³shெதௗ² காமmhப³ெபௗ ஸph◌⁴’³ெஜௗ ³சிkhயயாth  வா
தshமth³kh²யாககலthரஹா ப³லெதௗ விthதாshதெபௗ தா³ரவாNh ॥ 41॥
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அத² ப⁴க³mhப³நேயாக:³ ।
ஜாத:ஸேமதி ப⁴க³mhப³நஸnhதநாேத² ஶுkhேரண வீதேத ph◌⁴’³மnhதி³ேர வா ।
ஏவmh mhப³ப⁴வவாதி⁴பெதௗ ததா² shயாth³ தா³ரrhேக³ த³ஶமேப ஸேத
தைத²வ ॥ 42॥
அத²shthயா ப⁴க³விசார: ।
காேமவேர ேத³வ³:ேதா வா ஸமmh ப⁴க³mh சாதரmh தNhயா: ।
ஹshவmh ப⁴க³mh ஸphதமராஶிநாேத² ஶநீnh³தாராஸுதமth◌⁴யாேத ॥ 43॥
தீ³rhக⁴ ஸேமதி ப⁴க³மshதபெதௗ ஜலrhே தthகாரேக ஜலkh³’ேஹாபக³ேத தைத²வ
।
ஸாrhth³ரmh ப⁴க³mh மத³நேக³ ph◌⁴’³வீேதऽph³ேஜ ³யmh thவநாrhth³ரiµபயாதி
வ: ◌⁴ ஸபாேப ॥ 44॥
லkh³ேநஶshத²நவாmhஶநாத²kh³’ஹேக³ ேவ ஸேமதி shthயmh
நீசாராதிநவாmhஶேக ஸதி mh’தshthேகா விதா³ேரऽத²வா ।
லkh³ேந காமபதிsh²டாத³பவேத ராஶிthேகாேண ³ெரௗ
லkh³ேந ஸphதமராஶிபsh²டவேத ேவ mh’திmh ேயாத: ॥ 45॥
லkh³நாthகாமபகாரெகௗ ஶுப⁴கெரௗ வீrhயாதி⁴ேக ஸphதேம
பthயா ஸாகiµைபதி ph◌⁴’thமப³லா ஷாைபrhkhேதேத ।
காமchசி²th³ரத³ஶாபஹாரஸமேய ஶுkhராShடவrhkh³rhதி³ேத
ராெஶௗ பா⁴iνஸுேத கலthர கரணmh ேவ ததா³mhஶாnhவிேத ॥ 46॥
மத³நப⁴வநநாேத² பஜாதாதி³வrhேக³ஸுர³தth³’Shேட ேஶாப⁴நshதா²நயாேத ।
த³தி⁴ம⁴th◌⁴’தஸூபரபேகாபத³mhைஶ:ஸஹஶுசி சிராthநmh சாகாnhதாiµைபதி
॥ 47॥
இதி ஸphதமபா⁴வவிசார: ।
அதா²Shடமபா⁴வப²லmh ।
ஆrhதா³யமநிShடேஹiµத³யvhேயாமாஶாrhகைஜ-
khதmh தthஸகலmh ததா²பி நித⁴நphராphதிmh phரவேய ந: ।
சlhபாrhvhயயேக³ऽத²வா க³ேத பாபாnhவிேத ரnhth◌⁴ரேப
லkh³ேநேஶந ேத  தthர விப³ேல ஜாேதாऽlhபவீ நர: ॥ 48॥
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shவshேத² ரnhth◌⁴ரபெதௗ சிராத³யாchசி²th³ராதி⁴ெபௗ ஷShட²ெகௗ³
Shப²shெதௗ² யதி³ வா ஸேமதி மiνேஜா ஜாதவிராrhப³லmh ।
jhயாபாேராத³யரnhth◌⁴ரராஶிபதய: ேகnhth³ரthேகாயகா³
தீ³rhகா⁴விப³லா:ஸபா⁴iνதநயா யth³யlhபமாrhவேத³th ॥ 49॥
கrhேமஶரnhth◌⁴ரதiνபா ப³லஶாநேசjhஜாதவிரா நநnhத³நேயாக³நா: ।
th³வாவphயதீவ ப³ெநௗ யதி³ மth◌⁴யமாேரேகா ப³ த⁴தராரநாரnhய: ॥ 50॥
ரnhth◌⁴ராதி⁴ேப பாபkh³’ேஹாபயாேத :³shதா²நேக³ பாபேதऽlhபமா: ।
ஶுபா⁴nhவிேத ேஶாப⁴நராஶிkhேத ஶுேப⁴ேத ரnhth◌⁴ரக³ேத சிரா: ॥ 51॥
நாஶshேத² தiνேபऽத²வா நித⁴நேப பாேபந khேதேத
ேட⁴ऽth³’யக³ேதऽத²வா kh³’ேஹ ஜாேதா க³தாrhப⁴ேவth ।
rhகா⁴rhநிஜŋhக³ேக³ ஶுப⁴ேத ேகnhth³ரthேகாேணऽத²வா
ரnhth◌⁴ேர ரnhth◌⁴ரபெதௗ சிராத³யmh யாேதா விலkh³நாதி⁴ேப ॥ 52॥
லkh³நாத³nhthயkh³’ஹாதி⁴ேப ப³லவதி shவrhே சிரா:ஸுகீ²
லkh³ேநேஶா யதி³ ரnhth◌⁴ரபச ப³ெநௗ ேகnhth³ரshதி²ெதௗ ேசthததா² ।
ஆதா⁴ேநாத³யராஶிऽShThமkh³’ஹாnhேமஷுரணmh ஜnhமப⁴mh
ஶுkhரjhஞாமரவnhதி³ேதததmh யth³யாராேராkh³யபா⁴kh ॥ 53॥
அத² mh’thவிசார:

ரnhth◌⁴ேரேஶ ரnhth◌⁴ரShப²kh³’ஹேக³ தthபாக⁴khெதௗ mh’திmh
மnhதா³காnhதkh³’ேஹஶபாகஸமேய ரnhth◌⁴ேரஶ⁴khெதௗ ததா² ।
பாேக ரnhth◌⁴ரkh³’ஹாதி⁴பshய தத³iνkhராnhதshய ⁴khெதௗ  வா
ேக²டாநாmh ப³ல³rhப³ேலந ஸகலmh ஸசிnhthய யthதth³வேத³th ॥ 54॥
லkh³ேநேஶ நித⁴நாShப²kh³’ஹேக³ஸாெஹௗ ஸேகெதௗ  வா
ேஹாராரnhth◌⁴ரபஸmhதkh³ரஹத³ஶா ஜாதshய mh’thphரதா³ ।
தthேக²டாnhவிதராஶிநாயகத³ஶா நாஶphரதா³ ேத³நாmh
ேக²டாநாmh phரத²மாக³தshய ப²ணிந: பாகாபஹாேர khரமாth ॥ 55॥
vhயாபாரரnhth◌⁴ரதiνநாத²ஶைநசராmh மth◌⁴ேய வி⁴nhத³ேதா விப³லkh³ரேஹா ய:
।
தthபாக⁴khதிஸமேய மரணmh நராmh தth³khதவீகநேபா⁴க³த³ஶாnhதேர வா ॥
56॥
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நாேஶ நாஶபெதௗ  தth³kh³ரஹத³ஶா⁴khெதௗ ஸேமthயாமயmh
லkh³ேந லkh³நபெதௗ  லkh³நபத³ஶா⁴khெதௗ ஶராதிபா⁴kh ।
பசாதா³மயநாஶநmh தiνஸுக²mh ேமாத³ச ஸஜாயேத
ரnhth◌⁴ேரேஶ ப³லஸmhேத தiνபேதrhதா³ேய mh’திrhேத³நாmh ॥ 57॥
ஜாதshய ஜnhமஸமேய விப³ேல விலkh³ேந லkh³ேநஶரnhth◌⁴ரபதிபாகலதிவ கShடmh ।
பசாத³தீவ ஸுக²ேமதி விலkh³நநாேத²வீrhயாnhவிேத நித⁴நபshய mh’திmh த³ஶாயாmh
॥ 58॥
ேத³ேஹேஶ ச விநாஶேப ப³லேத ேகnhth³ரthேகாணshதி²ேத
தth³khதkh³ரஹபாக⁴khெதௗஸமேய ேராகா³பவாத:³ ப²லmh ।
ரnhth◌⁴ேரஶshதiνபச ேக²சரெதௗ ேகnhth³ரthேகாணshதி²ெதௗ
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³தshய பாகஸமேய mh’thmh ஸேமதி th◌⁴வmh ॥ 59॥
ேநா ேசத³Shடமேக²செரௗ யதி³ தiνphராphேதந ஸŋhசிnhதேய-
nhமnhேத³லkh³நக³ேதऽத²வாShடப⁴க³ேத தthபாக⁴khெதௗ mh’தி: ।
ரnhth◌⁴ேரேஶாத³யநாயெகௗ ஸக²செரௗ khதkh³ரேஹா ³rhப³ேலா
யshதshய th³சரshய பாகஸமேய ⁴khெதௗ ச mh’thmh வேத³th ॥ 60॥
லkh³நாthபŋhசமராஶிேபந ஸதvhேயாமாடநாநாmh த³ஶா-
ஸŋhkh²யாபா⁴iνவதாவேஶஷkh³’ஹேக³ mh’thmh த³ேநேஶ ஸதி ।
thேரேஶா ந வியchசேரண ஸத:shவாph³ேத³ந ஸŋhசிnhதேய-
lhலkh³ேநேஶந தாph³த³மŋhக³வி’த:ஸŋhkhராnhதிrhவmh தி³நmh ॥ 61॥
thேகாேண ேகnhth³ேர வா யதி³ பிth’தiνேthரபதேயா
த³ஶா⁴khெதௗ ேதஷாமiνமரணமாஹுrhiµநிக³: ।
ஸெபௗ⁴ேம மnhதா³Th◌⁴ேய ப²ணி  ேவnh³அ நித⁴நேக³
thவபshமாரshதshமாnhமரணமத²ேவnhெதௗ³ kh’ஶதெநௗ ॥ 62॥
சnhth³ேர விthதக³ேதऽத²வா நித⁴நேக³ ஜாேதா ப³ஹுshேவத³வாmh
கrhமshதா²நக³ேத ேஜ ³த⁴ேத ³rhக³nhத⁴ேத³ேஹா ப⁴ேவth ।
பாேப ரnhth◌⁴ரக³ேத  பாபஸேத ேராக³phரபா⁴தா³கர:
ெஸௗmhயvhேயாமkh³’ேஹऽதிேஶாப⁴நேத ஜாத:ஸேமாத:³ஸுகீ² ॥ 63॥
ஶீrhேஷாத³ேயஷு சரபா⁴தி³ஷு விthதபshய லkh³நாதி⁴பshய ⁴ஜக³shய த³ஶாபஹாேர
।
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ph’Shேடா²த³ேய ஸதி ததீ³யth³’கா³ணபshய தth³வீதாதி³ஸதshய mh’திmh
வேத³th³வா ॥ 64॥
இதி அShடமபா⁴வப²லவிசார:

அத² நவமபா⁴வப²லmh ।
பா⁴kh³யphரமாவ³த⁴rhமதப:ஶுபா⁴நி ஸசிnhthேயnhநவமேத³வேராதாph◌⁴யாmh ।
பா⁴kh³ேயஶேத³வஸசிெவௗ ஶுப⁴வrhக³யாெதௗ பா⁴kh³ேய ஶுப⁴kh³ரஹேத ஸiµைபதி
பா⁴kh³யmh ॥ 65॥
பாபாநீசரவிphதகரா நேபா⁴கா³ பா⁴kh³யshதி²தா யதி³ யேஶாத⁴நத⁴rhமநா: ।
பாேபऽபி ŋhக³ஜthரkh³’ேஹாபக³ேசth³பா⁴kh³ேய  பா⁴kh³யப²லத:³ ஸதthmh
நராmh ॥ 66॥
ெஸௗmhயshவாேததmh நவமப⁴mh பா⁴kh³யphரத³mh phராணிநாmh
தth³ராஶீஶஸேமதராஶிரமே பா⁴kh³யshய கrhthதா ப⁴ேவth ।
பா⁴kh³ேயஶா: பபாசேகா ப⁴வதி தththேரவேரா ேபா³த⁴க
shŋhக³shவrhkh³’ேஹாபேகா³ யதி³ சிரmh பா⁴kh³ேய phரrhவnhதி ேத ॥ 67॥
பா⁴kh³யshேத² த³ஶவrhக³ேஜாchசப⁴வநshவாmhஶshதி²ேத பŋhசேக
பா⁴kh³யmh விலmh ஸேமதி nh’பதிshதthshவாkhேதேத ।
சthவாேர ப³லஶாேநா நவமகா³ பா⁴kh³யmh phரயchச²nhதி ேத
ŋhக³shவாmhஶக³தா:shவேத³ஶவிப⁴வmh thவnhயthர சாnhயாmhஶகா:³ ॥ 68॥
அத² நவேம ³ெரௗ kh³ரஹth³’Shப²லாநி ।
பா⁴kh³ேய தthபேதாேஶாப⁴ேநதேத பா⁴kh³யmh ஸேமதி th◌⁴வmh
த⁴rhேம பாபேத ph◌⁴’ெகௗ³ ஶஶிநி வா ஜாேதா ³shthரத: ।
th³’Shேடऽrhேகண ³ெரௗ nh’ப:தி⁴வாmh மnhth ³ேத⁴நாrhத²வாnh
ஶுkhேரவபதி:ஸுகீ²  ஶஶிநா மnhேத³ந ேசாShடாதி³பா⁴க²◌़ ◌் ॥ 69॥
விth³வாnh வாரணேகா³ŋhக³த⁴நவாநிnhth³வrhகth³’Shேட ³ெரௗ
ேஸநாவாஹநரthநவாnhநவமேக³ ேவஜாrhேகேத ।
விth³யாவாத³விேநாத³விthதவில:ஸூrhேயnh³ஜாேலாகிேத
ஶுkhராதி³thயநிேத விநயவாkh³ ேவ தப:shதா²நேக³ ॥ 70॥
மnhத³தி³thயநிேத ³ணநிதி: ◌⁴ phராjhேஞா ப³ஹுkh³ராமவாnh
ேவ சnhth³ரேஜேத ph’²யஶா: ேஸநாஸுக²த: ।
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தாேரேஶnh³phரவிேலாகிேத kh³’ஹஸுக²ேரShடா²rhத²ஶyhயாஸந:
ஶுkhேரnh³phரவிேலாகிேத விதநய: ஶூேரா த⁴நீ கrhமkh’th ॥ 71॥
சnhth³ராதி³thயஸுேதேத  ³ணவாnh வாதீ³ விேத³ஶmh க³ேதா-
ேவ ஶுkhர³ேத⁴ேத நவமேக³ விth³யாதி⁴ேகா ஜாயேத ।
ஸrhவvhேயாமசேரேத நரவேரா ராஜா ப³ஹுth³ரvhயவாnh
ெஸௗபா⁴kh³யாசரராjhயவிthதப²லதா:³ஸrhேவ தப:shதா²நகா:³ ॥ 72॥
நவேம th³விkh³ரஹேயாக³ப²லாநி

பா⁴kh³யshேத² ஶஶிநி phரபா⁴கரஸுதjhஞாேரேத ⁴பதி-
shŋhக³vhேயாமசேர தப:shத²லக³ேத ⁴ப: ஶுபா⁴ேலாகிேத ।
ேஸnhெதௗ³ திkh³மகேர  தthர த⁴நிேகா ேநthராமயாrhthேதா ப⁴ேவth³
:³கீ² வாத³ரத:ேஜந ஸேத பா⁴ெநௗ nh’பாலphய: ॥ 73॥
பா⁴ெநௗ ேஸnh³ஸுேத ஸபthநப³th³³ேலா :³shவீ கா³rhத:ஸதா³
வாகீ³ேஶந ேத பிth’phயகேரா ஜாத:shவயmh விthதவாnh ।
ேராகீ³ ஶுkhரேத ரெவௗ ஶநிேதrhkh³ண: பிதா kh
சnhth³ேர ஸாவநிநnhத³ேந  ஜநநீஹnhதா த⁴நthயாக³வாnh ॥ 74॥
வாkh³ ஶாshthரகலாபவாnh நவமேக³ சnhth³ேர ஸதாரஸுேத
ேஸnhெதௗ³ மnhthணி தீ⁴ரதீ⁴rhநரவர:மாnh ³shதா²நேக³ ।
தாேரேஶ லதாபதி:ஸph◌⁴’³ேஜ ஸாபthநமாth’phய-
சnhth³ேர மnhத³ேத வித⁴rhம³ணவாnh மாதா லphரchதா ॥ 75॥
ஶாshth ேபா⁴க³ஸுகீ²ேஜ ³த⁴ேத ேஸvhேய த⁴நீ த:
ஶுkhேரண th³விவ⁴பதி:ஸஹேஜ வாதீ³ விேத³ஶmh க³த: ।
ெபௗ⁴ேம பா⁴iνஸுதாnhவிேத நவமேக³ பாபீ பராshthரத:
ெஸௗmhேய ஸாமரவnhதி³ேத பமதிவிth³வாnh த⁴நீ பNh³த: ॥ 76॥
phராjhேஞா கீ³தரதிphய:ஸph◌⁴’³ேஜ சnhth³ராthமேஜ பNh³த:
ெஸௗmhேய மnhத³ேத  ேராகி³தiνேகா விthதாதி⁴ேகாऽஸthயவாkh ।
ேவ ஶுkhரேத சிராரதி⁴கமாnh ஸமnhேத³³ெரௗ
ேராகீ³ரthநத⁴ந:ேதऽதேத ⁴பாலlhேயா ப⁴ேவth ॥ 77॥
அத² நவேம thkh³ரஹேயாக³ப²லாநி ।
ரவீnh³ெபௗ⁴மா நவேமாபயாதா யதி³தாŋhக:³ பிth’மாth’ந: ।

160 sanskritdocuments.org



ஜாதகபாஜாத:

mh விகrhமா ராவிசnhth³ரெஸௗmhயா ரவிnh³வா:ஸுக²வாஹநாTh◌⁴ய: ॥ 78॥
சnhth³ராrhெகௗஸெதௗ வ⁴கலஹkh’th³ ராஜphேயா விthதஹா
பா⁴kh³யshெதௗ² ரவிஶீத³ ஶநிெதௗ ph◌⁴’thேயா விேராதி⁴ ஸதாmh ।
ரvhயாெரௗ ஸ³ெதௗ⁴  தthர ஸுப⁴க:³ khth³ேதா⁴ விவாத³phய:
ேஸjhெயௗ ேத³வபிth’phய:ஸுதவ⁴விthதாnhவிேதா ஜாயேத ॥ 79॥
ஸூrhயாெரௗ ஸெதௗ விவாத³நிரத: ேகாபீ வ⁴³ஷக-
சா²யாஸூiνெதௗ விப³nh⁴ரத⁴ேநாஸா:◌⁴ பிமாரக: ।
த⁴rhமshெதௗ² ரவிசnhth³ரெஜௗ ³ெதௗ ராஜphேயா விthதவாnh
ஸாchch²ெயௗ ராஜஸmh:ஸபா⁴iνதநெயௗ பாபீ பரshthபதி: ॥ 80॥
வாrhெகௗ தஸmhெதௗ பரவ⁴ஸkhேதா த⁴நீ பNh³த: ।
ஸாrhகீ வதி³வாகெரௗ யதி³ விடshவா தப:shதா²நெகௗ³ ।
ஆதி³thயாphதிதபா⁴rhக³வா நவமகா³ேநா nh’ைபrhத³Nhட³ேதா
பா³lhேய தphதமநா:ஸுகீ² ச பரதசnhth³ராரஶீதாmhஶுஜா: ॥ 81॥
ேத³வாராத⁴நதthபேரா நவமைக³சnhth³ராரவாகீ³வைர-
rhஜாேதா நShடகலthரவாnh ததiν: ஶுkhேரnh³⁴நnhத³ைந: ।
ுth³ேரா மாth’ஹேரா மபதிஸமசnhth³ராரஸூrhயாnhதைஜ-
ராசாrhேயா த⁴நவாnh வி⁴ச ரஜநீநாத²jhஞேத³வாசிசைத: ॥ 82॥
மா:ஸபthநீஜநேகா வி: ◌⁴ shயாth சnhth³ரjhஞஶுkhரா நவேமாபயாதா: ।
பாபீ விவாத³phய³th³தி⁴khேதா ஜாத:ஸுதா⁴ரஶிம³தா⁴rhகthரா: ॥ 83॥
சnhth³ராமேரjhெயௗ ஸெதௗ மப:ஸாrhகாthமெஜௗ ஸth³³ணகrhமஶீல: ।
மnhத³jhஞஶுkhரா நரபாலlhய: kh’khயாவிthதபேரா ³thதா:² ॥ 84॥
ராஜphேயா மாNhட³க:ஸவீபா⁴வshதி²ெதௗ ⁴ஸுதசnhth³ரthராmh ।
ஶாshth ஸஶுkhெரௗ சபலச பீ⁴:ஸப⁴iνெஜௗ வாத³ஸமrhத:² ॥ 85॥
kh²யாேதா விth³வாnh த⁴rhமவாnh வெஸௗrhெயௗ த⁴rhமshதா²ேந ॥। ।
விth³யாவாnh ஸாெதௗ த⁴rhமரேதா ரா .. .. .. .. .. .. .. .. ॥। ॥ 86॥
ஜாத:ஸாஹஸவிkhரமாrhதத⁴ந:ஸூrhயரவாrhகைஜ:
ஶூர:ஸrhவ³ணphரப[nhசரக: khராரேவnh³பி: ◌⁴ ।
ஷThபŋhசthசrhவிஶchசரேத பா⁴kh³ேய ஸேமதி yhயmh
ராஜthயmh ஸ³ேத⁴ விேபா³த⁴ந³ெரௗ ஜாத:ஸேமthயயmh ॥ 87॥
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ஜநயnhதி பா⁴kh³யஸmhshதா²³ெஸௗmhயவிவrhதா kh³ரஹா ஷmh ।
vhயாதி⁴phராயமகாnhதmh ஜநநmh ப³nhத⁴நாrhதமதிதீ³நmh ॥ 88॥
பா⁴kh³யாதி⁴ேப விநாஶshேத² நீசஸthshவேக³ேத ।
khராmhேஶ நீசராயாெதௗ³ பா⁴kh³யேநா ப⁴ேவnhநர: ॥ 89॥
பா⁴kh³யாதி⁴ேப ஶுப⁴ேத ஶுப⁴kh³ரஹநிேத ।
தth³பா⁴ேவ ஶுப⁴ஸmhப³nhேத⁴ தthகீrhதித⁴நபா⁴kh³யவாnh ॥ 90॥
mhஹாஸநாmhேஶ தnhநாேத²லkh³ேநேஶந நிேத ।
கrhமாதி⁴ேபந ஸnhth³’Shேட .. .. ॥ऽகேரா ப⁴ேவth ॥ 91॥
ஜாத: ேராேதா .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ॥। ।
தா³நாth◌⁴யோபகா ॥। வrhணேமத³விகlhபநா ॥ 92॥
³ெரௗ தth³பா⁴வஸmhkhேத நவாmhஶாதி⁴பெதௗ ததா² ।
ஶுப⁴kh³ரேஹேத வாऽபி ³ப⁴khதிேதா ப⁴ேவth ॥ 93॥
³shதா²ேந ெஸௗmhயேத ³வrhக³ஸமnhவிேத ।
ததீ³ேஶ ³பா⁴க³shேத²³ப⁴khதிரத:ஸுகீ² ॥ 94॥
³ஶுkhர³தா⁴mhஶshேத² த⁴rhமநாேத²ந வீேத ।
ஶுப⁴kh³ரஹாmh மth◌⁴யshேத² த⁴rhமkh’thஸ நேரா ப⁴ேவth ॥ 95॥
த⁴rhேம பாேப பாபபா⁴kh shயாth ததீ³ேஶ பாபஸmhேத ।
khரஷShThயmhஶேக வாऽபி த⁴rhமேநா ப⁴ேவnhநர: ॥ 96॥
ப³லவதி ஶுப⁴நாேத² ேகnhth³ரேகாேபயாேத ஶுப⁴ஶதiµைபஆதி shவாth³’Shேட
விலkh³ேந ।
ஸுர³நவபா⁴க³shthmhஶத³mhஶthபா⁴ேக³ த³ஶமப⁴வநேப வா வீதேபா⁴க³shதபshவீ
॥ 97॥
ஸகலக³க³நவாஸா: shேவாchசகா³ பா⁴kh³யராெஶௗ த⁴நகநகஸmh’th³தி⁴mh
ேரShட²iµthபாத³யnhதி ।
யதி³ ஶுப⁴shவசேரnhைத³shதthர th³’Shடா நேபா⁴கா³ விநிஹாதபௌ
தி³vhயேத³ஹ:ஸுகீrhதி: ॥ 98॥
தாேதஶதthகாரகேக²சேரnhth³ெரௗ :³shெதௗ² தேயா: thரiµக²mh ந th³’யmh ।
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ேகnhth³ரthேகாேண யதி³ ெதௗ நேபா⁴ெகௗ³வேத³தேயா: thரiµக²mh  th³’யmh ॥
99॥
இத³நீmh ஜாதshய பிrhமரணmh தி³ேந ராெவௗ ஸ shயாதி³thயாஹ ।
பிrhநஶாயாmh மரணmh ஸுேக²ஶஶுkhேரnhத³வ:ஷShட²க³தா ப³லாth◌⁴யா: ।
நாவராshதnhப⁴ரணmh தைத²வ சnhth³ேரணநாsh தி³வா mh’த:shயாth॥ 100॥
ெஸௗmhேய சராth³யபா⁴க³shேத² பா⁴kh³ேயேஶ ப³லஸmhேத ।
³ஶுkhரேத th³’Shேட ஜபth◌⁴யாநஸமாதி⁴மாnh ॥ 101॥
ேத³வேலாகதி³பா⁴க³shேத² கrhேமேஶ பா⁴kh³யேபऽபி வா ।
பாராவதாmhஶேக ெஸௗmhேய ph³ரமநிShடாபேரா ப⁴ேவth ॥ 102॥
பாராவதாதி³பா⁴க³shேத² த⁴rhேமேஶ ³ஸmhேத ।
லkh³ேநேஶ ³ஸnhth³’Shேட மஹாதா³கேரா ப⁴ேவth ॥ 103॥
இதிநவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 14॥

அத² த³ஶைமகாத³ஶth³வாத³ஶபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 15॥
தthர த³ஶமபா⁴வப²லmh ।
ஆjhஞாமாநவி⁴ஷநி வஸநvhயாபாரநிth³ராkh’-

phரvhரjhயாக³மகrhமவநயேஶா।விjhஞாநவிth³யா: khரமாth ।
லrhமshவாதி³ேநஶேபா³த⁴ந³chசா²யாஸுைதவிnhதேய-
³khதாநி phரவிஹாய rhவஶுேப⁴ மாநீ விமாேநா ப⁴ேவth ॥ 1॥
அத² கrhமவிசார: ।
கrhேமேஶ ப³லவrhேத சபலதீ⁴rhஜேதா ³ராசாரவாnh
வjhஞாதபா⁴நேவா விப³ேநா :³shதா² விகrhமphரதா:³ ।
க³ŋhகா³thநாநப²லmh ஸேமதி த³ஶேம ராெஹௗ தி³ேநேஶऽத²வா
ேந கrhமணி சnhth³ரஜாரஸேத ஜாத:ஸ ⁴khேதா ப⁴ேவth ॥ 2॥
பா⁴ேநவேர ஶுkhரேத ச ேகnhth³ேர ŋhக³shதி²ேத தாth³த³ஶேதாயத: ।
vhயேய ³ேத⁴ தth³ப⁴வநாதி⁴ேப வா shேவாchசாnhவிேத தாth³த³ஶNhயபா⁴kh shயாTh ॥
3॥
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சnhth³ேர கrhமணி ஜாநவீஸலத: ேதா  தth³ெதௗ
பாேபா யchச²தி கrhமேகா³ விப³லவாnh th³தkhயாஸாஹஸmh ।
ெஸௗmhயா ³rhப³லஶாேநா த³ஶŋhகா:³ஸthகrhமவிkh◌⁴வmhஸகா:
கrhேமஶjhஞஸுராசிைத: khரப²லmh ஸŋhசிnhthய ஸmhயkh³வேத³th ॥ 4॥
ஏகshெதௗ² தiνகrhமெபௗ யதி³ தேயாேரகாதி⁴பthயmh  வா
ஜாத:shவாrhதஸth³ப⁴ேநந ேத யjhஞாதி³கrhேமாthஸஷmh ।
ஸாrhெகௗ ஶூth³ரத⁴ேநந ஸாஶிகி²நி ுth³ைர:ஸேவ nh’ப-
shதthதthகாரகவிthதேதா யதி³ ேத ரvhயாதி³பி: ◌⁴ கrhமேப ॥ 5॥
ப³ஹுஶுப⁴ நாேந வாஜேபயாதி³th³தி:◌⁴ தத⁴தராஶிshthராெநௗ
³rhப³லாth◌⁴ெயௗ ।
யதி³ kh’தஸவேநாऽபி phராphரகrhமphரநShேடா ப⁴வதி பரமகrhமா தா³நவாசாரஶீல: ॥
6॥
சnhth³ராth கrhமணி ேஸாப⁴ேந ப³லேத ŋhகா³தி³வrhக³shதி²ேத
வாகீ³ேஶந ேதேத நரவேரா யjhவா யஶshவீ ப⁴ேவth ।
வjhஞாஸுரதshதி²தkh³’ஹாதீ⁴ஶா விநாஶmh க³தா
ஜாத:ஸthப²லகrhமவாநபி kh’தாmh கrhமயmh நாphiνயாth ॥ 7॥
கrhேமஶjhஞஸுராசிnhதா ப³லத யjhஞாதி³ஸthகrhமதா:³
ெஸௗmhயvhேயாமசேரண வீததாshேத வாஜேபயாதி³பா⁴kh ।
rhேth³பா⁴ரணஸுkh²யேகா³ரதடாகாராமNhயphரதா³
யjhவா கrhமபெதௗ ஶுேப⁴ ஶஶிேத மாேந விராஹுvhயேஜ ॥ 8॥
உchசshேத² யயிேஜऽேகவிஶுேத பா⁴kh³ேஶாபஶாேதऽத²வா
கrhமshவாநி பா⁴kh³ஶேக³ ச மiνேஜா ஶாகா³தி³ஸthகrhமவாnh ।
கrhேமேய நிஜŋhேக³ ³த⁴ேத தாராஸுேத சாshதேக³
ŋhக³shதா²நக³ேத ஸதி khரப²லmh ஜாத:ஸேமதி th◌⁴வmh ॥ 9॥
கrhமshேத² ஶஶிநிnhத³ேந ஸவநkh’thஸாth◌⁴வேஜ கrhமஹா
கrhேமேஶ ரnhth◌⁴ரShப²kh³’ஹேக³ கrhமாவேராதீ⁴ ப⁴ேவth ।
கrhேமஶshய ³த⁴shய கrhமப⁴வேந ராெஹௗ மshவth◌⁴வஸக-
shŋhக³shதா²நக³ேதாऽபி கrhமkh³’ஹேபா :³shதா²நக:³ கrhமஹா ॥ 10॥
vhயாபாரத⁴rhமப⁴வேத ஶுப⁴ேக²டkhேத தnhநாத²வதiνபா ப³லஶாநேரth ।
ஆசாரத⁴rhம³ணகrhமவிதி⁴phரkhதரth³த⁴பேரா ப⁴வதி விphரலாkh³நக³Nhய:॥ 11॥
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jhஞாநvhேயாமாதி⁴வாஸாshதiν³த³ஶமshதா²நபா:ஷTh³ப³லாTh◌⁴யா
ஜாத:ஷThஶாshthரேவthதா நிகி²லநிக³மவிjhjhஞாநதீ³ாiµைபதி ।
த⁴rhமvhயாபாரலkh³நாதி⁴ப³தா⁴சாrhயபாகாபஹாேர
ஸthகrhமாசாரஸrhவkhரப²லநிக³மjhஞாநவிth³யாகர:shயாth ॥ 13॥
சnhth³ேர th’தீேய ஜலராஶிkhேத கேராதி rhேth³ப⁴ரதி³ Nhயmh ।
தடாகபாதி³கமthர லkh³நாth கrhேமவேர ேகா³ரபா⁴க³khேத ॥ 14॥
அத² phரvhரjhயாேயாக:³ ।
ஜாத: பŋhசசrhவியchசரவைர: ேகnhth³ரthேகாணshதி²ைத-
ேரகshைத²rhப³பி: ◌⁴ phரதா⁴நப³லவthேக²டாshரமshேதா² ப⁴ேவth ।
ஆதி³thயாதவஶுkhரத⁴ரணீthேரnh³தாராஹுைத-
rhவாநphரshத²விவாஸபி⁴ுசரகா: ஶாkhthேயா ³rhவக: ॥ 15॥
வாநphரshத²shதபshவீ வநகி³நிலேயா நkh³நஶிேலா விவாஸா
பி⁴ு:shயாேத³கத³Nh³ஸததiµபநிஷthதththவநிShேடா மஹாthமா ।
நாநாேத³ஶphரவா chரகபதிவர: ஶாkhயேயாகீ³ஶீேலா
ராஜமாnh யஶshவீ ³ரஶநபேரா ஜlhபேகா வக:shயாth ॥ 16॥
கrhமshதா² ப³நshthரேயா க³க³நகா:³ ேகா²chசாதி³வrhக³shதி²தா:
கrhேமஶவ ப³லாதி⁴ேகா யதி³ யதிshதthதlhயஶீேலாऽத²வா ।
கrhேமேஶ ப³லவrhேத kh³’ஹkh³’ஹphராphேத ³ராசாரவாnh
தth³ேயாக³phரத³மth◌⁴யெகௗ³ த⁴நத³shதா²நாதி⁴ெபௗ காமதீ:◌⁴ ॥ 17॥
தth³ேயாக³phரத³ேக²சைரநஶநிஓநீமாராnhவிைத:
ஸnhயாஸ ஸiµைபதி விthததநயshthவrhேதா மாநவ: ।
ெஸௗmhயாmhேஶாபக³த:ஸஹshரகிரணshŋhகா³தபா⁴க³shதி²தmh
ேக²டmh பயதி ெயௗவேந வய வா பா³lhேய யதீேஶா ப⁴ேவth ॥ 18॥
ஶுkhேரnh³phரவிேலாகிேத க³தப³ேல லkh³நாதி⁴ேப நிrhth³த⁴ேநா
பி⁴ு:shயாth³யதி³ ŋhக³பா⁴mhஶகதshதாராபதி பயதி ।
ஏகrhshைத²ரவிேலாகிேத  ப³ஹுபி⁴rhலkh³ேநவேர தீ³த-
shதth³ேயாக³phரத³பா⁴வகாரகத³ஶா⁴khெதௗ ததீ³யmh ப²லmh ॥ 19॥
ஶீதாmhஶுராஶீஶநாthமேஜா வா லkh³ேநவர: பயதி தீ³த:shயாth ।
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ெபௗ⁴மrhேக³ மnhத³th³’கா³ணபா⁴ேக³ மnhேத³ேத ஶீதகேர யதி:³shயாth ॥ 20॥
வாரமnhத³லkh³ேநஷு மnhத³th³’Shதிேதஷு ச।
லkh³நாth³த⁴rhமக³ேத ேவ nh’பேயாேக³ऽபி தீrhத²kh’th ॥ 21॥
நவமshதா²நேக³ சnhth³ேர நேபா⁴ைக³rhநாவேலாகிேத ।
nh’பேயாேக³ऽபி ஸŋhஜாேதா தீ³ேதா nh’பதிrhப⁴ேவth ॥ 22॥
ஸுர³ஶஶிேஹாராshவாகிth³’Shடாஸு த⁴rhேம ³ரத² nh’பதீநாmh
ேயாக³ஜshதீrhத²kh’th ।
நவமப⁴vhநஸŋhkh²ேய மnhத³ேக³ऽnhையரth³’Shேட ப⁴வதி நரபேயாேக³ தீ³த:
பாrhதி²ேவnhth³ர: ॥ 23॥
தாrhகெபௗ⁴மாrhகஸுதா மஹாப³லா:ஸுேரjhய⁴நnhத³நபா⁴iνபா⁴iνஜா: ।
ேஜnh³வாகீ³ஶஶைநவரா இேம ஸமmh க³தாேசjhஜநயnhதி தாபஸmh ॥ 24॥
kh³ரைஹசrhபி: ◌⁴ ஸேத ததீ³ேஶ ேகnhth³ரthேகாேபக³ைதsh iµkhத: ।
சrhkh³ரஹ: கrhமக³ைத: phரvhரjhயாmh phராphேநாதி ஜாத: கதி²ேதா iµநீnhth³ைர: ॥ 25॥
ஜாrhகேஸாமாrhகஜேத³வvhnhதி³ைத:ஜாrhகசnhth³ராrhமஜமnhத³பா⁴rhக³ைவ: ।
ரவீnh³ெபௗ⁴மாததா³நவphையrhப⁴வnhதி ஜாதா vhரதஸmhதா நரா: ॥ 26॥
தாரஸூrhயாthமஜவபா⁴shகைர:ேஜnh³ேத³ேவjhய³தா⁴rhகநnhத³ைந: ।
ேதnh³thராrhகிஶஶாŋhக⁴ைஜrhப⁴ேவthதபshவீ வநபrhவதாரய: ॥ 27॥
சnhth³ேரnh³thராரஸுேரjhயபா⁴shகைர: ஶஶாŋhகஸூrhேயnh³ஜஶுkhர⁴ைஜ: ।
ஏகrhைக³ேரபி⁴ஹ phரஜாதா ப⁴வnhதி விth³யாiµநேயாऽshthர³ஷகா: ॥ 28॥
ரவீnh³ெபௗ⁴ேமnh³ஜவபா⁴rhக³ைவ:ஸுதா⁴கராராகிŋh³jhஞபா⁴shகைர: ।
ேஜnh³ஸூrhயாrhகிேதnh³ஸmhப⁴ைவrhப⁴ேவத³பி: ◌⁴ ஸைதrhvhரதீ நர: ॥ 29॥
ேதnhதி³வாrhகஜபா⁴iνேலாைத:தாrhகிவாrhகph◌⁴’கா³khகேஸாமைஜ: ।
ஏகthர ஶாைதrhக³க³நாடைந:ஸதா³ ப⁴வnhதி ஜாதா iµநஶshதபshவநி: ॥ 30॥
ஹjhஞவாகீ³ஶதாதாண:தாrhகிnh³ஜசnhth³ர⁴ைஜ: ।
ப³லphரதா⁴ைநrhக³நாடைநyhதா³ யதி³ phரஜாத: ஷshthபshவிநாmh ॥ 31॥
shவீnh³வாஶதி³ேநஶthைர: ஶைநசேரnhth³வrhகைதரவயmh ।
ரவீnh³thரதிஜாமேரjhையshதபshவிேநா லப²லாஶநா:sh: ॥ 32॥
வkhராrhகேஸாமாthமஜதா³நேவjhயா ெபௗ⁴ேமnh³வாகீ³ஶஶஶாŋhகthரா ।
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ஏகrhகா³ jhnhமநி யshய ஜnhேதாrhப⁴ேவth³யதீ வlhகல⁴திதா⁴ ॥ 33॥
ஶஶீnh³ஸுiνதிஜாrhகthரா ³த⁴மாthரஸுேரjhயெஸௗரா: ।
ஏகthரகா³ யshய நரshய ஜாதmh rhவnhதி ேத தாபஸேமவ ஶாnhதmh ॥ 34॥
சnhth³ராrhகபா⁴rhக³வஶஶாŋhகஸுத ப³Shடா²ெபௗ⁴ேமnh³thரதபா⁴shகரநnhத³நாச
।
மnhேத³nh³தா⁴khபதிதா நியதmh யதீநாmh rhவnhதி ஜnhம kh’தவlhகப²லாஶநாநாmh
॥ 35॥
ரவிஶஶிஜஶுkhைரசnhth³ரெபௗ⁴மTh³யஸூrhையrh³தரவிமnhைத:³ஶுkhரமnhேத³nh³ைவ:
।
ஜ³த⁴தசnhth³ைரேரபி⁴ேரகrhயாைதrhப⁴வதி கி³வைநகாshதாபஸ:ஸrhவயnhth³ய:
॥ 36॥
தஶஶிஜ³மnhைத³சnhth³ேரnh³ஜெபௗ⁴ம³ஶுkhைர: ।
ரவிஜஶநி³த⁴ைவrhப⁴வதி யதீ :³கி²ேதா தீ³ந: ॥ 37॥
ஜாrhகிேத³ jhயேதnh³thைர: ஶநீநேஸாமாthமஜசnhth³ரெபௗ⁴ைம: ।
நப⁴சைரேரகkh³’ேஹாபயாைதrhஜடாத⁴ரா வlhகலதா⁴ண:sh: ॥ 38॥
பா⁴nhவிnh³ேஜnh³ஜவஸுராjhைய:ஸூேரnh³ெபௗ⁴ம³ஶுkhரதி³ேநஶthைர:
।
phராphேநாthயவயஹ தாபஸபேமபி⁴ேரகrhைக³rhக³க³நசாபி⁴ராயதா: ॥
39॥
ந வீதேசதி³தரkh³ரேஹnhைத³rhலkh³நாதி⁴ப: பயதி பா⁴iνthரmh ।
லkh³நாதி⁴பmh வா யதி³ பா⁴iνthர:ஸmhnhயாஸேயாேகா³ ப³ேலந நmh ॥ 40॥
சnhth³ேர பா⁴iνஸுேதேத ரவிஸுதth³ேரkhகணயாேத ததா²
பி⁴ுrhமnhத³நிேத ரவிஸுதோணிஸுதாmhேஶ விெதௗ⁴ ।
ஸnhயாஸphரத³ேக²சர:ஸ³க:ஸாkh◌⁴வேஜா வா யதி³
khராmhேஶாபக³த: கேராதி விக³தாசாரmh யதீநாmh th◌⁴வmh ॥ 41॥
ரவிphதகைரரதீ³தா ப³பி⁴shதth³க³தப⁴khதேயா நரா: ।
அபி⁴யாசிதமாthரதீ³தா நிஹைதரnhயநிைதரபி ॥ 42॥
அத² விகாேயாகா:³ ।
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அrhதா²phதி: பிth’ஜநநீஸபthநthரph◌⁴ராth’தகஜநாவாகராth³ைய: ।
ேஹாேரnhth³ேவாrhத³ஶமக³ைதவிகlhபநீயா ேப⁴nhth³வrhகாshபத³பதிகா³mhஶநாத²vh’ththயா
॥ 43॥
அrhதா²phதிmh கத²ேயth³விலkh³நஶஶிேநாrhமth◌⁴ேய ப³ யshதத: ।
கrhேமஶshத²நவாmhஶராஶிபவஶாth³ vh’thதிmh ஜ³shதth³வித:³ ॥ 43 1/2॥
அத² kh³ரஹாmh vh’thதய: ।
ைப⁴ஷjhேயாrhணth’mh³தா⁴nhயகநகvhயாபாரiµkhதாதி³ைக-
ரnhேயாnhயாக³ம³தvh’thதிபி⁴நshயாmhேஶா  வthயெஸௗ ॥ 44॥
ஜேலாth³ப⁴வாநாmh khரயவிkhேரண kh’ேஷவ mh’th³வாth³யாrhவேநாத³மாrhகா³th ।
ராஜாŋhக³நாஸmhரயவிthதபாnhநிஶாகராmhேஶ வஸநkhரயாth³வா ॥ 45॥
தா⁴ேதாவிவாேத³ந ரணphரகாராth shதph³தா⁴kh³நிவாதா³th கலஹphரvh’ththயா ।
வshயெஸௗ ஸாஹஸமாrhக³பாth³ த⁴ராஸுதாmhேஶ யதி³ ெசௗரvh’ththயா ॥
46॥
ஶிlhபாதி³காvhயாக³மஶாshthரமாrhகா³jhjhேயாதிrhக³ணjhஞாநவஶாth³ ³தா⁴mhேஶ ।
பராrhத²ேவதா³th◌⁴யயநாjhஜபாchச ேராதாth³யாjhயவஶாth phரvh’thதி: ॥ 47॥
வாmhஶேக ph◌⁴’ஸுரth³வதாநாiµபாஸநாth◌⁴யாபகபமாrhகா³th ।
ராணஶாshthராக³மநீதிமாrhகா³th³த⁴rhேமாபேத³ைஶரத³மாஹு: ॥ 48॥
ஸுவrhணமாணிkhயக³ஜாவலாth³ க³வாmh khரயாjhவநமாஹுராrhயா: ।
³ெடௗ³த³நாரத³தி⁴khரேயண shthயா: phரேலாேப⁴ந ph◌⁴’ேகா:³ஸுதாmhேஶ ॥ 4॥
ஶnhயாmhஶேக thதமாrhக³vh’ththயா ஶிlhபாதி³பி⁴rhதா³மையrhவதா⁴th³ைய: ।
விnhயshதபா⁴ராjhஜநவிphரலmhபா⁴த³nhேயாnhயைவராக³மமாrhக³லாth ॥ 50॥
ெஸௗmhையசShேகnhth³ரkh³’ேஹாபயாைத:ேலாthதமா வmhஶகரா nh’பாலா: ।
ஸrhவjhஞதீ⁴விthதயேஶா³Th◌⁴யா நரா nh’பphதிகராச வா sh: ॥ 51॥
கrhமகrhமாஶகா:³ ெஸௗmhயா ஜாத: Nhயரத:ஸதா³ ।
பாபிந: பாபகrhமாthமா சnhth³ராth³வா யதி³ ஜாயேத ॥ 52॥
கrhமராயmhஶேபா யthர ததீ³ஶ: பாபேக²சர: ।
⁴மாதி³kh³ரஹஸmhப³nhதீ⁴ யதி³ பாபரேதா ப⁴ேவth ॥ 53॥
th³தா⁴ரmhப: ◌⁴ கrhமேக³ சnhth³ரலkh³நாth³பா⁴ெநௗ ெபௗ⁴ேம ஸாஹ பாப³th³தி: ◌⁴ ।
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விth³வாnh ெஸௗmhேய வாkhபெதௗ ராஜlhய: ஶுkhேர ேபா⁴கீ³ பா⁴iνேஜ ேஶாகதphந: ॥
54॥
சnhth³ராthகrhமக³ேத ரெவௗ ஸதி⁴ேர மthத: பரshthரேதா-
jhேயாதிrhவிச ஸசnhth³ரேஜ ஜலத⁴நshthஷதி³phய: ।
th³தா⁴rhேதா² nh’பஸmhமதச ஸ³ெரௗ ஶுkhேரண khேத nh’ப-
phதிshthத⁴நvh’th³தி⁴பா⁴kh ஶநிேத தீ³ேநா த³th³ேரா ப⁴ேவth ॥ 55॥
சnhth³ராthகrhமணி ⁴ஸுேத ³த⁴ேத ஶாthேராபவீ ப⁴ேவth
ேஸjhேய நீசஜநாதி⁴ப:ஸph◌⁴’³ேஜ ைவேத³ஶிக:shயாth³வணிkh ।
ஸாrhெகௗ ஸாஹேகாऽஸுதச ஶஶிந: கrhமshதி²ேத ேபா³த⁴ேந
ேஸjhேய ஷNhட³தiνச தீ³நவShடந: kh²யாேதா nh’பாlhphய: ॥ 56॥
மாnhேத³ சnhth³ரமஓ ³ேத⁴ ஸph◌⁴’³ேஜ விTh³யாவ⁴விthதவாnh
ஸாrhெகௗ shதப²லshவகச விஷமாசாரphரvh’thேதாऽத⁴வா ।
ேவ ஶுkhரேத  விphரஜநேபா ⁴பphய: பNh³த:
ஸாrhெகௗ ஸrhவஜேநாபதாபசேரா ஜாத:shதி²ராரmhப⁴தீ: ◌⁴ ॥ 57॥
ஸுக³nhத⁴நீலrhதி³சிthரகாேரா பி⁴ஷkh³வணிkh ।
கrhமshதா²நக³ேத மnhேத³ஸாஸுேரjhேய நிஶாகராth ॥ 58॥
அத²ஆjhஞவிசார: ।
ஆjhஞாshதா²நாதி⁴ேப ெஸௗmhேய ஶுப⁴khேதேதऽபி வா ।
ேஶாப⁴நாmhஶக³ேத வாऽபி ஜாதshthவாjhஞத⁴ேரா ப⁴ேவth ॥ 59॥
ஆjhஞாதி⁴ேப மnhத³ேத ரnhth◌⁴ரநாேத²ந வீேத ।
khராmhேஶ ேகnhth³ரராெஶௗ வா khரராjhஞாmh phரகேராதி ஸ: ॥ 60॥
அத² கிrhதிmh-மாந-kh’-vhயாபார-நிth³ராவிசார: ।
கrhகடshேத² நிஶாநாேத²³ஶுkhரநிேத ।
பாராவதாதி³பா⁴க³shேத²ஸthகீrhதித⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 61॥
மாேநேஶ ஶுப⁴ஸmhkhேத ஶுப⁴மth◌⁴யக³ேதऽபி வா ।
ஶுப⁴kh³ரஹாmhஶேக வாऽபி கீrhதிமாநபி⁴மாநவாnh ॥ 62॥
பாேபேத கrhமணி பாபkhேத மாநாதி⁴ேப நப³ேலாபயாேத ।
ஜாேதாऽபவதீ³ விக³தாபி⁴மாந:shவகrhமேதேஜாப³லகீrhதிந: ॥ 63॥
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கrhேமஶதkh³நவாmhேஶெஸௗ ஸநிஸmhப³nhத⁴ஸmhெதௗ ।
ஷShடா²தி⁴பெதௗ th³’Shெதௗ ப³ஹுதா³ராnhவிேதா ப⁴ேவth ॥ 64॥
⁴ஸூiνதி³ராஶிெபௗ ச ப³ெநௗ ேகnhth³ரthேகாயெகௗ³
கrhேமேஶ ph◌⁴’உசnhth³ரவிதேத kh’Shயாதி³ேகா³விthதவாnh ।
ஸmhப³nhதீ⁴ யதி³ கrhமணீ: ஶஶிஸுேதா வாணிjhயஶீல:ஸதா³
ெஸௗmhயாெஸௗmhயேத  ஸாththவிகதேமாநிth³ விேரऽnhயதா² ॥ 65॥
அத²லாப⁴பா⁴வப²லmh ।
லாப⁴shத²ேநந லkh³நாத³shவி(கி²)லத⁴நசயஙphதிchச²nhதி ஸrhேவ
லாப⁴shதா²ேநாபயாத:ஸகலப³லத: ேக²சேரா விthதத:³shயாth ।
பா⁴iνேசjhjhஞாதிவrhகா³த³திக⁴நiµ³ேபா மாth’வrhேக³ண ெபௗ⁴ம:
shேவாthதா²chசாnhth³rhயrhதீ³Shடphர⁴வி³த⁴ஸு’nhமாலrhவிthதேமதி ॥ 66॥
ேவா யchச²தி ேவத³ஶாshthரயஜநாசாராதி³thைரrhth³த⁴நmh
ஶுkhர:shthஜநகாchயநாடககலாஸŋhகி³தவிth³யாதி³பி: ◌⁴ ।
தா³தா³ஸkh’யாதத⁴நmh த⁴nhயmh ஸmh’th³தி⁴ ஶநி-
rhவிkh³நாதி³th³சேரண வீதேத விphராத³ேயா விthததா:³ ॥ 67॥
ஆயshத:² ஶுப⁴ேக²சர: ஶுப⁴த⁴நmh பாபsh பாபாrhதmh
thைரரரத⁴நmh ஸேமதி ப⁴iνஜshதjhஜாதேகாkhதmh வேத³th ।
லாப⁴shதா²நக³த:ஸமshத³ணவாநிShடாதி⁴கேசth³ப³
ஜாேதா யாநவி⁴ஷmhப³ரவ⁴ேபா⁴கா³தி³விth³யாதி⁴க: ॥ 68॥
விthேதஶாயkh³’ஹாதி⁴ெபௗ தiνபேதShடkh³ரெஹௗ ேசth³த⁴நmh
ஸthகrhமாமராவிphரNhயவிஷேய தா³நாதி³ேயாkh³யmh வேத³th ।
ஆயshேதா² விப³ல: பராrhஜதப³ேலா நீசா:³shதா²நேபா
ேரகாேயாக³கேரா யதி³ phரதிதி³நmh rhவீத பி⁴ாடநmh ॥ 69॥
லாேப⁴ேஶ தி³நேபऽத²வா ஶஶத⁴ேர ⁴பாலlhயாரயாth³
ெபௗ⁴ேம மnhthஜநkh³ரஜாiνகkh’th³வாைரrhத⁴நmh லph◌⁴யேத ।
விth³யாப³nh⁴ஸுைத:ஸுதா⁴கரஸுேத ேவ நிஜாசாரத:
ஶுkhேர ரthநவ⁴க³ஜாதி³பஶுபி⁴rhமnhேத³vh’ththயா யmh ॥ 70॥
லாப⁴shதா²நபெதௗ விலkh³நப⁴வநாth ேகnhth³ரthேகாணshதி²ேத
லாேப⁴ பாபஸமnhவிேத  த⁴நவாnh ŋhகா³தி³ராயmhஶேக ।
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தthதthகாரகவrhக³ேதா ப³லவஶாth³ ேயாகா³iνஸாரmh வேத³th
தthதthேக²டத³ஶாபஹாராமேய விthதmh வேத³thதth³தி³ஶி ॥ 71॥
இதி லாப⁴பா⁴வவிசார: ।
அத² vhயயப⁴வாப²லmh ।
khரkh³ரேஹ ப³லவதி vhயயேக³ऽநாஶshதா²நாதி⁴ேப kh’த⁴நshதி²திநாஶக:
shயாth ।
Shேப² சrhth³விபத³ேப⁴ ஸஹ தthபேத³ந ேக²ேடந ஸrhவபஶுmhph◌⁴’thயவிநாஶேமதி
॥ 75॥
விphராதி³ேக²சரேத ஸதி விphரiµkh²ைய:shthவrhக³தsh தணிshவசேரண khேத
।
Shேப²நரkh³ரஹேத ஸு’th³ேப⁴ ஜாத:ஸு’jhஜநவஶாth³ப⁴நநாஶேமதி
॥ 76॥
அத² தா³நவிசார: ।
thயாகீ³ஶுப⁴kh³ரஹேத kh’ஷகச த⁴rh பாேபऽவஸாநkh³’ஹேக³ விவாத³ஶீல:
।
ேநthராமய: பவநkh’chசபேலாऽடந:shயா³chசshவthரப⁴வேந  பேராபகா ॥ 77॥
பா⁴iνrhவா kh’ஶஶீத³rhvhயயக³ேதா விthதshய நாஶmh nh’ைப-
rhெபௗ⁴ேமா நாஶயதீnh³ேஜதேதா நாநாphரகாrhth³த⁴நmh ।
வாகீ³ேஶnh³தா யதி³ vhயயக³தா விthதshய ஸmhரகா:
ெஸௗmhய: ஶுkhரேதேதா யதி³ nh’mh ஶvhயாஸுக²mh ஜாயேத ॥ 78॥
அத² ஶயநவிசார: ।
vhயேயேஶ shேவாchசராஶிshேத² ஶுப⁴வrhக³ஸமnhவிேத ।
ஶுப⁴ேக²சரஸnhth³’Shேட பrhயŋhகஶயநmh வேத³th ॥ 79॥
விசிnhநமஜ◌़ ◌்nhேச ஶயநmh vhயேயேஶ பரேமாchசேக³ ।
பா⁴kh³யநாேத²ந வா th³’Shேட மணிரthநவி⁴தmh ॥ 80॥
ஶுkhேர வா ரவிநnhத³ேந மகேர ரnhth◌⁴ரthேகாணshதி²ேத
தth³ேக³ேஹ ஶிதி²ப⁴ேவnhnh’பதநmh ஜாதshய ேகthவnhவிேத ॥ 81॥
அத² க³திதி⁴சார: ।
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மnhதா³kh◌⁴வஜஸmhேத  நிக⁴நshதா²நாதி⁴ேபநாnhவிேத
Shேப² ³rhக³திேமதி ஷShட²பதிநா th³’Shேடऽத²வா மாநவ: ।
ஜாேதா யாதி பரmh பத³mh ஸுர³ெரௗ லkh³ேந ph◌⁴’ெகௗ³ காமேக³
கnhயshேத² ரஜநீகேர யதி³ த⁴iνrhலkh³ேந ச ேமஷாmhஶேக ॥ 82॥
³shேத² ³Shதkh³’ஹாதி⁴ேப ப³லேத தth³பா⁴வShmh வேத³-
தா³:shயாநபெதௗ  யthர விஷேல தth³பா⁴வநாஶmh ததா² ।
லkh³ேநஷ: ஶுப⁴ேக²டவீதேதா யth³பா⁴வயாேதா வlh
தth³பா⁴வshய ஶுப⁴mh கேராதி விலmh நீசாக³shthவnhயதா²mh ॥ 83॥
இதி நவkh³ரஹkh’பவா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேதபசத³ேஶா।ஆth◌⁴யாய:
॥ 15॥

அத²shthஜாதகாth◌⁴யாய: ॥ 16॥
shthப³லாேராkh³யஸnhதாநவிth³யாகீதிவிவrhth³த⁴நmh ।
திதி²மkh³ரஹஸmhkhதmh ஜாதகmh ph³ரமேஹ வயmh ॥ 1॥
அrhதா²rhஜேந ஸஹாய: ஷாணமாபத³rhணேவ ேபாத: ।
யாthராகாேல மnhth ஜாதகமபஹாய நாshயபர: ॥ 2॥
மjhஜாதலபthகா பரதmh vhேயாமாதி⁴வாஸsh²ைட:
பŋhசாŋhக³th³சராShடவrhக³ஸதshதா²நாதி³ஷTh³வீrhயைஜ: ।
ஆrhேகா³சரேயாக³பா⁴வஜப²ல:ஸாrhth³த⁴mh த³ஶாசkhரjhைஞ-
rhதீ³rhகா⁴:ஸுதப⁴rhth’ெஸௗkh²யவிலகீrhதிதா³kh²யேத ॥ 3॥
shthmh ஜnhமப²லmh nh’ேயாக³iµதி³தmh யthதthபெதௗ ேயாஜேயth-
தாஸாmh ேத³ஹஶுபா⁴ஶுப⁴mh மகராlhலkh³நாchச வீrhயாதி⁴காth ।
ப⁴rhth’ம³ணmh ³ணmh மத³kh³’ஹாchசி²th³ராchச ேதஷாmh mh’திmh
ெஸௗmhயாெஸௗmhயப³லாப³ேலந ஸகலmh ஸŋhசிnhthய ஸrhவmh வேத³th ॥ 4॥
shthmh ஜnhமநி லkh³நஶீதகரேயாrhமth◌⁴ேய ப³ யshதத:
ஸmhபth³பப³லாநி தnhநவமத: thராயvh’th³தி⁴mh வேத³th ।
ெஸௗமŋhக³LhயphரநிShடமShடமkh³’ஹாth³ ப⁴rhth’யmh ஸphதமாth
ேகசிth³ப⁴rhth’ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ஶுப⁴kh³’ஹாதி³chச²nhதி ேஹாராவித:³ ॥ 5॥
ைவத⁴vhயmh நித⁴ேநந லkh³நப⁴வநாthேதேஜா யஶ:ஸmhபத:³
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thரmh பŋhசமபா⁴வத: பதிஸுக²mh காேமந ேகசிth³வி:³ ।
phரvhரjhயாமபி ேயாதாமதிஸுக²mh த⁴rhேமாபயாதkh³ரைஹ:

ேஶஷmh பா⁴வஜேயாக³ஜnhயமகி²லmh நாநராmh ஸமmh ॥ 6॥
யேம லkh³நநிஶாகெரௗ யதி³ வரshth பஶிலாnhவிதா
ெஸௗmhயாேலாகிதஸmhெதௗ ³ணவதீ ஸாth◌⁴வீ ச ஸmhபth³தா ।
ஓஜrhே ஷாkh’திச சபலா mhேசShத பாபிநீ
பாபvhேயாமசேரண வீதெதௗ ஜாதா ³ராசாணீ ॥ 7॥
லkh³ேநnh³ விபமrhெகௗ³ ஶுப⁴ெதௗ ெஸௗmhயkh³ரஹாேலாகிெதௗ
நா ர³kh’தி:shதி²திக³திphராவதீ ஜாயேத ।
kh³மாகா³ரக³ெதௗ  பாபஸெதௗ பாேபெதௗ வா ததா²
தth³ராஶீஶேதகkh³ரஹப³லாதா³ஹு:ஸமshதmh வித:³ ॥ 8॥
ஓேஜ விலkh³ேந ைஷrhப³Shைட²rhப³லாnhவிைதசnhth³ர³தா⁴ஸுேரjhைய: ।
ஸாமாnhயஶkhெதௗஸதி ஸூrhயthேர ஜாதா தshதா² ப³ஹேவா த⁴வா:sh:॥ 9॥
kh³ேம விலkh³ேந ஜெஸௗmhயவஶுkhைரrhப³கிShைட:² க² ஜாதகnhயா ।
விkh²யாதநாmhநீ ஸகலாrhத²தththவ³th³தி⁴phரth³தா⁴ ப⁴வதீஹ ஸாth◌⁴வீ ॥ 10॥
ெஸௗேர மth◌⁴யப³ேல ப³ேலந அைத: ஶீதாmhஶுஶுkhேரnh³ைஜ:
ேஶைஷrhவீrhயஸமnhவிைத: ணீ யth³ேயாஜராth³ரேம ।
வாராsh²ைத³nhத³ேவஷு ப³ஷு phராkh³லkh³நராெஶௗ ஸேம
விkh²யாதாகி²லஶாshthரkhதிஶலா shth ph³ரமவாதி³nhயபி ॥ 11॥
அத² thmhஶாமஶப²லmh ।
லkh³ேந ெபௗ⁴மkh³’ஹmh க³ேத ஶஶிநி வா வீrhயாதி⁴ேக ⁴ஸுேத
thmhஶாmhஶphரப⁴வாऽப³லா யதி³ ³ராசாரphரkhதா ப⁴ேவth ।
phேரShயா பா⁴iνஸுதாmhஶேக ³ணவதீ ஸாth◌⁴வீ ச வாmhஶேக
ெஸௗmhயாmhேஶ மநா தாmhஶஜவ⁴rhஜாரvhரதாசாணீ ॥ 12॥
லkh³ேந பா⁴rhக³வராஶிேக³ கலஹkh’th³ ³Shடா ஜshயாmhஶேக
ஸாth◌⁴வீ thரவதீ ரnhத³ர³ேராரmhேஶ நrh: ◌⁴ ஶேந: ।
ெஸௗmhயshயாmhஶஸiµth³ப⁴வாऽகி²லகலாஸŋhகீ³தவாth³யphயா
ஶுkhராmhேஶ ³த⁴வLhலபா⁴ ச ஸுப⁴கா³ ேலாகphயா ஜாயேத ॥ 13॥
thmhஶாmhேஶऽவநிஜshய ேபா³த⁴நkh³’ேஹ லkh³ேந  thராnhவிதா
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மnhதா³mhேஶ வித⁴வாऽத²வா mh’தஸுதா khபா³kh’திshதா²ऽஸநீ ।
ைஜேவ ப⁴rhth’பரா ³த⁴shய தணீ விkh²யாதேதஜshவிநீ
ெஶௗkhேர சாதராmhப³ராப⁴ரணேகா³விthதphரth³தா⁴ ப⁴ேவth ॥ 14॥
லkh³ேந சnhth³ரkh³’ஹmh க³ேத ப³லவதி ோணிஸுதshயாmhஶேக
ஜாதா ஜாரவிேநாத³ஶீலரகா பாேபேத ஶீதெகௗ³ ।
விவshதா ரவீஜshய நிrhஜஜர³ேராரlhபாரlhபாthமஜா
ெபௗ³ேத⁴ ஶிlhபகலாவதீ ph◌⁴’³ஸுதthmhஶாmhஶேக காiµகீ ॥ 15॥
பா⁴iνேthரக³ேத தெநௗ ஶஶிநி வா ⁴நnhத³நshயாmhஶேக
நா mhphரkh’திshதி²தா ச லடா மnhதா³mhஶேக :³கி²தா ।
வாmhேஶ nh’பவlhலபா⁴ ³ணவதீ ெஸௗmhயshய mhேசShதா
³Shடா சாஸுரவnhதி³தshய பதிshேநஹாnhவிதா ேராகி³ணீ ॥ 16॥
வாகீ³ஶshய kh³’ேஹாத³ேய வஸுமதீthரshய பா⁴ேகா³th³ப⁴வா
விkh²யாதா பவாணீ ரவிஸுதshயாmhேஶ த³th³ரா ப⁴ேவth ।
வாmhேஶ த⁴நவshthர⁴ஷணவதீ ெஸௗmhயshய ஸmhதா
ஸாth◌⁴வீ தா³நவமnhthண:ஸுதவதீ ஸth³வshthர⁴ஷாnhவிதா ॥ 17॥
லkh³ேந மnhத³kh³’ேஹ ப³nhயவநிஜthmhஶாmhஶேக ேஶாகிநீ
மnhதா³mhேஶ ஸதி ³rhப⁴கா³ நிஜலாசாராiνரkhதா ³ேரா: ।
ஸrhவjhஞா லடா ³தா⁴mhஶஜநிதா ஶுkhரshய ப³nhth◌⁴யா ஸதீ
லkh³ேநnh³sh²டேயாக³தsh ஸகலthmhஶாmhஶஜmh வா வேத³th ॥ 18॥
ஆkh³ேநையrhவித⁴வாऽshதராஶிஸைதrhைர: நrh⁴rhப⁴ேவth
khேர நப³ேலऽshதேக³shவபதிநா ெஸௗmhேயேத phேராjhபி⁴தா ।
அnhேயாnhயாmhஶகேயா:தாவநிஜேயாரnhயphரஸkhதாŋhக³நா
th³ேந வா யதி³ ஶீதரஸேத ப⁴rhshததா³ऽiνjhஞயா ॥ 19॥
shைவணீ சா பதி shயkhthவா ஸrhவணmh காமத: ரேயth ।
அதmh ச phரஜாth³வாரmh நrh: ◌⁴ ஸmhshkh’தா ந: ॥ 20॥
ெஸௗராrhேலkh³நேக³ ேஸnh³ஶுkhேர மாthரா ஸாrhth³த⁴mh mhச பாபth³’Shேட
।
ெகௗேஜ shவாmhேஶ ெஸௗ vhயாதி⁴ேயாநிசாேராணீ வlhலபா⁴
ஸth³kh³ரஹாmhேஶ ॥ 21॥
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ப³லேநऽshதேக³ பாேப ெஸௗmhயkh³ரஹநிேத ।
பthயா விsh’ஜேத நா நீசாshேத² ச ைவணீ ॥ 22॥
உthsh’Shடா மத³நshதி²ேத தி³நகேர ஶthkh³ரஹாேலாகிேத।
அவிவshதாऽவநிேஜ வ⁴ரமணேயாரnhேயாnhயைவரmh  வா ।
ெஸௗmhயாெஸௗmhயேத கலthரப⁴வேந ஜாதா நrh: ◌⁴ ஶெநௗ
காமshேத² வீேத thவவித⁴வா ஜாதா ஜராmh க³chச²தி ॥ 23॥
பாபrhே மத³நshதி²ேத ஶநிேத ைவத⁴vhயேமthயŋhக³நா
ஜாராஸkhதவிலாநீ தஜாவnhேயாnhயராயmhஶெகௗ³ ।
சnhth³ேர காமkh³’ஹmh க³ேத  பதிநா ஸாrhth³த⁴mh ³ராசாணீ
மnhதா³ரrhவிலkh³ெநௗ ஶஶிெதௗ ப³nhth◌⁴யா ஸுதshேத² க²ேல ॥ 24॥
கலthரராயாmhஶக³ேத மேஜ மnhேத³ேத ³rhப⁴க³ேமதி கnhயா ।
கலthராmhஶேக ெஸௗmhயth³’ஶா ஸேமேத கலthரராெஶௗ பதிவlhலபா⁴ shயாth ॥
25॥
ெபௗ⁴மாகா³ரவிலkh³நெகௗ³ ஶஶிெதௗ நா பதிth³ேவணீ
சnhth³ரjhெஞௗ பரதththவவாத³சரா ெபௗ⁴ேமnh³ெஜௗ ேபா⁴கி³நீ ।
சnhth³ரjhஞாஸுரவnhதி³தா யதி³ஸுக²th³ரvhயாnhவிதா லkh³நகா³
வாகீ³ேஶா யதி³லkh³நக:³ஸுதநயா phரjhஞாவி⁴ஷாnhவிதா ॥ 26॥
ŋhக³தா² க³க³நாடநா: ஶுப⁴கரா ரnhth◌⁴ேர ஸபாேப வ⁴-
rhைவத⁴vhயmh ஸiµைபதி பாபப⁴வேந பாபkh³ரஹாேலாகிேத ।
ரnhth◌⁴ேரஶாmhஶபெதௗ க²ேல ச வித⁴வா நிஸmhஶேயா பா⁴நீ
ெஸௗmhைய ரnhth◌⁴ரக³ைத:ஸேமதி தணீ phராேக³வ mh’th பேத: ॥ 27॥
ப⁴kh³யாshதா:² ஶுப⁴ேக²சரா:shமரக³ேத பாேபऽShடமshேத²ऽத²வா
ப⁴rhth’ப³ஹுthரெஸௗkh²யவிப⁴ைவ:ஸாrhth³த⁴ சிரmh வதி ।
khைரrhப³nh⁴kh³’ேஹாபைக³rhப³ஹுஸுதphராphதா ப⁴வthயŋhக³நா
சாேப வா கடேகாத³ேய பதிஸுதphராphதா த³th³ராnhவிதா ॥ 28॥
ேகா³mhஹாவ⁴த³ேய ஸுதக³ேத சnhth³ேரऽlhபthராnhவிதா
பாபிரshதஶுேபா⁴த³யாShடமக³ைதrhதா³th³ரயேஶாகாலா ।
ெஸௗmhயாெஸௗmhயைதச ரப²நீ ெஸௗmhைய: ஶுப⁴தா
thேரேஶऽக³ேத லkh³ெநௗ பெதௗ ஶshthேரண mh’thrhப⁴ேவth ॥ 29॥
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கரkh³ரைஹரshதக³ைத:ஸமshைதrhவிலkh³நராேஶrhவித⁴வா ப⁴ேவthஸா ।
ைர: நrh⁴ஹ ஜாதகnhயா பthjhபி⁴தா நப³லரஸth³பி: ◌⁴ ॥ 30॥
shthஜnhமலkh³நாnhமத³ேக³ ஶஶாŋhேக ஶுkhராரkhேத யதி³ ஜாதகnhயா ।
ஸா பthயiνjhஞாபரகா³நீ shயாthெஸௗராரபா⁴mhேஶாபக³ேத தைத²வ ॥ 31॥
ெஸௗராரபா⁴mhேஶாபக³தkh³ரேஹஷு ஶுkhேரnh³khேதவஶுேப⁴ேதஷு ।
ஜாதா லாசார³ணrhவிநா மாthரா ச ஸாகmh vhயபி⁴சாணீ shயாth ॥ 32॥
திதநயநவாmhேஶ லkh³நத: ஸphதமshேத² தி³நகர³த⁴th³’Shேட vhயாதி⁴ேயாநி:
phரஜாதா ।
ஶுப⁴கரநவபா⁴ேக³ ஸphதமshதா²நஸmhshேத² ஸுப⁴க³ஸுதவதீ ஸா சாnhயதா²
³rhப⁴கா³shயாth ॥ 33॥
காமாஸkhதமநshவிநீ ச வித⁴வா பாபth³வேய ஸphதேம
பசாrhகா²வத⁴mh கேராதி லடா பாபthரேய சாshதேக³ ।
ராஜாமாthயவராŋhக³நா யதி³ ஶுேப⁴ காமmh க³ேத கnhயகா
மாரshேத²  ஶுப⁴thரேய ³ணவதீ ராjhஞீ ப⁴ேவth³ ⁴பேத: ॥ 34॥
அnhேயாnhயாmhஶக³ெதௗ தாrhகதநயாவnhேயாnhயth³’Shெடௗ  வா
mhேப⁴ சாShடமபா⁴க³ஜாதவநிதா காமாkh³நிதphதா ப⁴ேவth ।
ைவத⁴vhயmh ஸiµைபதி சnhth³ரப⁴வநாth khேர மத³shதா²நேக³
சnhth³ராத³shதkh³’ேஹாபக:³ ஶுப⁴கேரா ராjhயாபத³mh யchச²தி ॥ 35॥
shthஜnhமலkh³ேந ஶஶிஶுkhரkhேத ேகாபாnhவிதா ஸா ஸுக²பா⁴கி³நீ shயாth ।
ஸrhவthர சnhth³ேர ஸதி தthர ஜாதா ஸுகா²nhவிதா வீதரதிphயா shயாth ॥ 36॥
ஶுkhேரnh³ேப⁴ ப³பி⁴ராமா கலாவதீ வ³ேதா⁴த³ேய  ।
லkh³நshதி²தா வ³தா⁴ஸுேரjhயா ஜாதாŋhக³நா ஸrhவ³ணphரth³தா⁴ ॥ 37॥
வாசshபெதௗ நவமபŋhசமேகnhth³ரஸmhshேத² ŋhகா³தி³ேக ப⁴வதி ஶீலஸமnhவிதா ச
।
ஸாth◌⁴வீ ஸுthரஜநநீ ஸுகி²நீ ³Th◌⁴யாmhநmh லth³வயயஶthகணீ ப⁴ேவthஸா
॥ 38॥
யதி³ ஶுப⁴கரth³’Shடா ஶிlhபிநீ ஶுth³த⁴சிthதா ஸததஹ ஸலjhஜா சாதி:
ஸுthரா ।
ப³ஹுத⁴நஶுப⁴khதா வlhலேப⁴ vhரஜதி ஶுப⁴ஶதாநாmh பா⁴ஜநthவmh ச ேஹாரா॥ 39॥
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ஜாதகபாஜாத:

சnhth³ேர கrhகடேகாத³ேய ச ப³பி: ◌⁴ ஶுkhரjhஞேவnh³பி⁴-
rhநாநாஶாshthரகலாரஸjhஞசரா விkh²யாதேதஜகி²நீ ।
காமshைத²ரத²வா விலkh³நப⁴வநாth³த⁴rhமshதி²ைத: ேக²சைர:
phரvhரjhயா⁴பயாதி ஜnhமஸமேய பாணிkh³ரேஹ சிnhதேயth ॥ 40॥
பாேபऽshேத நவமக³தkh³ரஹshய lhயாmh phரvhரjhயாmh வதிைபthயஸmhஶேயந ।
உth³வாேஹ வரணவிெதௗ⁴ phரதா³நகாேல சிnhதாயாமபி ஸகலmh விேத⁴யேமதnh॥ 41॥
ஜnhமnhth³தா⁴ஹகாேல ச சிnhதாயாmh வரேண ததா² ।
shthmh சிnhதா ³ேத⁴ேநாkhதா க⁴டேத தthபதிShவபி ॥ 42॥
khேரऽShடேம வித⁴வதா நித⁴ேநவராmhேஶ யshய shதி²ேத வய தshய ஸேம
phரதி³Shடா ।
ஸthshவrhத²ேக³ஷு மரணmhshவயேமவ தshயா:கnhயாேகா³ஹஷு சாlhபஸுதthவnhெதௗ³
॥ 43॥
ரnhth◌⁴ேர ரப³ேல ஶுபா⁴ஶுப⁴க²ைக³ராேலாகிேத வா ேத
த³mhபthேயா ஸமகாலmh’thமகி²லjhேயாதிrhவித:³ஸmhவி:³ ।
ஏகshெதௗ² மத³லkh³நெபௗ யதி³ வா லkh³நshதி²ேத காமேப
காமshேத² தiνேப ஶுப⁴kh³ரஹேத mh’thshதேயshlhயத: ॥ 44॥
ஸthshவrhத²ேக³ஷு shவயேமவ ஸா shth விபth³யேத தthபபாககாேல ।
ரnhth◌⁴ரshத²தnhநாத²தத³mhஶபாநாmh த³ஶாபஹாேர mh’திமாஹுராrhயா: ॥ 45॥
ஸஹஜப⁴வநநாேத²ŋhkh³ரேஹ ŋhkh³ரஹrhேஷshவசரkhேத ŋhkh³ரஹாேலாகிேத
வா ।
நyhநப⁴வநேகnhth³ேர ேகாணேக³ வா ப³Shேட ப³ஹுத⁴நஸுக²வnhதmh ேஸாth³ரmh
யாதி ஜாதா ॥ 46॥
ஸேஹாத³ரshதா²நபலாப⁴நாெதௗ² விலkh³நத: பŋhசமராஶியாெதௗ ।
nh’பாலேதேஜா³ணபவnhதmh ஸேஹாத³ரmh ஜாதவ: ◌⁴ ஸேமதி ॥ 47॥
அth² பதிலணmh ।
யshயா மnhமத²மnhதி³ேர க³தப³ேல ஶூnhேய க²லாேலாகிேத
ெஸௗmhயvhேயாமநிவாஸth³’Shரேத ப⁴rhதா நர: ேகா ப⁴ேவth ।
khப:³shயாnh பதிரshதேக³ ஶஶிஸுேத ஸாrhகாthமேஜ ³rhப⁴கா³
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ப³nhth◌⁴யா வா தணீ சேர மத³kh³’ேஹ நிthயmh phரவாஸாnhவித: ॥ 48॥
shவாmhேஶ பா⁴shவதி காமேக³ mh’³ரதிkhடா³விேநாதீ³ பதி-
சnhth³ேர ெஸௗkh²யiµைபதி ⁴தநேய ஜாேர வ⁴தthபர: ।
விth³வாnh சnhth³ரஸுேத ேதnhth³யவேரா ேவ மத³shதா²நேக³
ஶுkhேர காnhதவ:ஸுகீ² ச ரவிேஜ vh’th³ேதா⁴ऽதிrhேகா² ப⁴ேவth ॥ 49॥
shதா²nhமாrhத³வாŋhேகா³ ³ணவாnhphரக³lhேபா⁴ ஜாthரராyhmhஶகஜா  தா²ऽshயா:
।
ெஸௗேரऽshதேக³shவாmhஶkh³’ேஹாபயாேத vh’th³ேதா⁴ऽதிrhக:² பதிேரவ தshயா:
॥ 50॥
:³shெதௗ² த⁴rhமkh³’ேஹஶேத³ஶேத³ஸசிெவௗ ப⁴rhதா க³தாrhப⁴ேவth³
தீ³rhகா⁴rhத⁴நவாmhshthேகாணkh³’ஹெகௗ³ ேகnhth³ரshதி²ெதௗ வா யதி³ ।
விth³வாnh ேபா³த⁴நவாஹேநஶஸெதௗ ஸாராrhகெஜௗ கrhஷக:
shவrhபா⁴iνth◌⁴வஜஸmhெதௗ யதி³ க²ல:ஸாரரேசாரராTh ॥ 51॥
ெகௗ³ராŋhக:³ பதிரshதேக³ தி³நகேர கா ஸேராேஷண-

சnhth³ேர ப³nhவித: kh’ஶதiνrhேபா⁴கீ³ கா³rhேதா ப⁴ேவth ।
நmhர: khரரேஸாऽலஸ: பவசா:ஸmhரkhதகாnhதி:ேஜ
விth³யாவிthத³ணphரபŋhசைரக: ெஸௗmhேய மத³shதா²நேக³ ॥ 52॥
தீ³rhகா⁴rhnh’பlhயவிthதவிப⁴வ: கா ச பா³lhேய ³ெரௗ
காnhேதா நிthயவிேநாத³ேகசர: காvhேய கவி: மாபதி: ।
மnhேத³ vh’th³த⁴கேலவேராऽshதி²ரதiν: பாபீ பதி: காமேக³
ராெஹௗ வா ஶிகி²நி shதி²ேத மநதீ⁴rhநீேசாऽத²வா தthஸம: ॥ 53॥
தி³kh³ேத³ஶshதி²தித⁴rhமகrhமஜ³: பŋhசாதேக ேயாதாmh
ேய நாஜநஜாதேக நிஜபெதௗ ஸmhேயாதாshதthவத: ।
th³mhேஶாபக³தkh³ரேஹஷு ப³லவthேக²டாmhஶlhயா:ஸுதா:
ேகnhth³ேர காமபதி: கேராதி விலmh கlhயாணகாேலாthஸவmh ॥ 54॥
இதிநவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேத ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 16॥

அத² காலசkhரத³ஶாth◌⁴யாய: ॥ 17॥
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ஜாதகபாஜாத:

phரணmhய பரமாthமாநmh ஶிவmh பரமகாரணmh ।
ேக²சரmh சkhரமth◌⁴யshத²mh ச:ஷShகலாthமகmh ॥ 1॥
பphரchச² ேத³வேத³ேவஶசரmh ஸrhவமŋhக³ளா ।
காலசkhரக³திmh ஸrhவாmh விshதராth³வத³ ேம phரேபா⁴ ॥ 2॥
இவர உவாச ।
அஹமாதி³thயேபாऽsh சnhth³ரமாshthவmh phரசேஸ ।
ஸmhேயாேக³ந விேயாேக³ந ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ॥ 3॥
பŋhச phராசீராேக²th³வாணஸŋhக³யாshதிrhயkh³ேநகா² வrhஜதாnhதசShகா: ।
phராகா³தீ³ஶா th³வாத³ஶ vhேயாமவாஸா jhேயாதிசkhரshவாநshப³ராth³யா: ॥
4॥
த⁴ராஜஶுkhரjhஞஶஶீநெஸௗmhயதாரவாrhகஜமnhத³வா: ।
khரேமண ேமஷாதி³கராஶிநாதா²shதத³mhஶபாேசதி வத³nhதி ஸnhத: ॥ 5॥
⁴ைதகவிmhஶth³ரேயா நவதி³ோட³ஶாph³த⁴ய: ।
ஸூrhயாதீ³நாmh khரமாத³ph³தா³ ராஶீநாmh shவாேநா வஶாth ॥ 6॥
அவீநrhவஸூஹshதலphேராShட²பதா³தி³ஷு ।
அmhஶகாnh க³ணேயnhேமஷாthphராத³Nhயkhரமmh வேத³th ॥ 7॥
ேராணீமக⁴ைவஶாக²ைவShணவாதி³ஷு ேப⁴ஷு ச ।
அmhஶகாnh vh’சிகாதீ³நாmh க³ணேயத³பஸvhயத: ॥ 8॥
த³பி⁴கநthரmh th³வாத³ஶாmhஶகராஶிஷு ।
சkhரmh phரத³ணிkh’thய நாnhேத விnhயேஸthந: ॥ 9॥
உthதராthரயநthரmh vh’சிகாth³யphரத³ணmh ।
kh’thவா சாபாnhதேகऽnhயshjhjhஞாதvhேய த³ேthதேர ॥ 10॥
ஸvhயாபஸvhயமாrhேக³ண சாchவிnhயாதி³ thகmh thகmh ।
ேத³ஹாதி³ க³ணேயthஸvhேய வாேம வாதி³ க³Nhயேத ॥ 11॥
ேமஷேகா³யமரமnhதீ³ேரShவmhஶேகஷு பரமாchயேத ।
jhஞாநகmh மத³க³ஜாshததா³ khரமாthதthர ேகாணப⁴வேநஷு தth³வேத³th ॥ 12॥
ஏவமா: பjhஞாநmh ேத³ஹெவௗ phரகlhphய ச ।
ஸvhேய  phரத²மாmhஶsh ேத³ஹ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 13॥
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வ:ஸrhேவShவnhthயபாெதௗ³ விேலாமமபஸvhயேக ।
ேத³ஹேவ யதா³ ராஹு: ேகெபௗ⁴ேமா ரவி:shதி²த: ॥ 14॥
ததா³ தshnhப⁴ேவnhmh’th ேராக:³ phரவrhதேத ।
ேத³ஹவkh³’ஹmh யாத: ெஸௗmhேயா வச பா⁴rhக³வ: ॥ 15॥
ஸுக²ஸmhபthகரmh ஸrhவmh ேஶாகேராக³விநாஶநmh ।
ரேக²சரஸmhkhேத ரmh ப²லமவாphiνயாth ॥ 16॥
mhஹாவேலாகஸமேய மNh³கக³திஸmhப⁴ேவ ।
அபmh’thப⁴யmh தshnh phராயசிthதாth³விiµchயேத ॥ 17॥
நாthத vh’சிேக யேத jhவரmh ப⁴வதி ேத³நாmh ।
பாேதா²நாthகrhகேட யாேத மாth’ப³nh⁴வ⁴mh’தி: ॥ 18॥
கrhகடாth ஹெரௗ யாேத vhரணேராக³mh வேத³th³ ³த:◌⁴ ।
mhஹாth ²நmh யாேத shவshthvhயாதி⁴rhmh’திrhப⁴ேவth ॥ 19॥
thரப³nh⁴mh’mh விth³யாchசாபாnhேமஷmh க³ேத ந: ।
ஶுப⁴kh³ரேஹऽshthnhநப⁴யmh பாபkh³ரஹேத ப⁴யmh ॥ 20॥
கnhயாயா: கrhகேட யாேத rhவபா⁴ேக³ மஹாnhப⁴ேவth ।
உthதராmh தி³ஶமாthய ஶுப⁴யாthராmh க³Shயதி ॥ 21॥
mhஹாth ²நmh யாேத rhவபா⁴க³mh விவrhஜேயth ।
காrhயாரmhேப⁴  ைநrhkh’thயாmh ஸுக²யாthராmh க³Shயதி ॥ 22॥
கrhகடாத³ேண mhேஹ காrhயஹாநிச ேராக³kh’th ।
த³mh தி³ஶமாthய பசதா³க³மநmh ப⁴ேவth ॥ 23॥
நாshvh’சிேக khராnhேத உத³kh³க³chச²தி ஸŋhகடmh ।
சாபாnhேமேஷ ப⁴யmh யாthரா vhயாதி⁴rhப³nh⁴mh’திrhப⁴ேவth ॥ 24॥
தthர ஸmhபth³விவாஹாதி³ ஶுப⁴mh ப⁴வதி பசிேம ।
ஶுபா⁴ேட⁴ nh’பphதிmh ஸrhவஸmhபthகரmh nh’mh ॥ 25॥
ேத³ேஹா ேமஷசாபmhஹாஜபா⁴நாmh வசாபீ ேகா³வ⁴நkhரமாநாmh ।
ஆேகாேகேரா ேத³ஹஸmhjhேஞா nh’kh³மmh வ:ஸvhேய சாபஸvhேய விேலாமாth ॥
26॥
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உா ேத³ேஹா kh³மேகாணmh க³தாநாmh வmh kh³மாகா³ரமாஹுrhiµநீnhth³ரா: ।
ேநா வ: கrhகேடா ேத³ஹராஶி:ஸvhேய சkhேர கrhகிகீதாnhthயபா⁴நாmh ॥ 27॥
ேத³ஹவஸமாkhைதrhெபௗ⁴மாrhகிரவிேபா⁴கி³பி: ◌⁴ ।
ஏைககேயாேக³ மரணmh ப³ஹுேயாேக³ ந ஸmhஶய: ॥ 28॥
ேத³ஹkhேத மஹாேராக³mh வkhேத மஹth³ப⁴யmh ।
th³வாmhயாmh ஸmhேயாக³மாthேரண இnhயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 29॥
அதி³ேராேகா³ ப⁴ேவth³ th³வாmhயாமபmh’thshthபி⁴rhப⁴ேவth ।
சrhபி⁴mh’திராபnhநா ேத³ஹேவ ப⁴ேவth³யதி³ ॥ 30॥
க³பேத³ஹெவௗ  பாபkh³ரஹெதௗ ததா² ।
ராஜேசாராதி³பீ⁴திச th³வாph◌⁴யாmh mh’thrhந ஸmhஶய: ॥ 31॥
அkh³நிபா³கா⁴mh ரெவௗ விth³யாchசnhth³ேர jhவலநபா³க⁴நmh
ெபௗ⁴ேம ஶshthரkh’தா பீடா³ வாபா³தா⁴கரmh ³ேத⁴ ॥ 32॥
³ெரௗ ேசாத³ரபா³கா⁴ shயாth ஶுkhேரऽkh³நிப⁴யமாphiνயாth ।
ஶெநௗ ³lhேமந பா³தா⁴ shயாth³ ராெஹௗ விஷkh’தாmh ஜmh ॥ 33॥
ph◌⁴ராth’shதா²நக³ேதா ேவா தா³ரshதா²நக³த:ஜ: ।
ததா² ஜnhமக³ேதா மnhேதா³ ராஹுrhநவமராஶிக:³ ॥ 34॥
சnhth³ேராऽShடமkh³’ஹmh யாத:ஸூrhேயா Shப²kh³’ஹmh க³த: ।
³த: ◌⁴ ஸphதமபா⁴வshேதா² பா⁴rhக³வ: ஶthராஶிக:³ ॥ 35॥
இthேயவmh மரணshதா²நmh தshnhபாபேதऽத²வா ।
பாபth³’Shேடऽநீசshேத² ³rhப³ேல :³க²மாphiνயாth ॥ 36॥
அத² ேத³ஹவப²லmh ।
பா⁴iν: கேராதி விவிதா⁴பத³மrhத²நாஶமாதிjhவராஜநபீ⁴திபத³chதிmh ச ।
பிthதா³lhமkh³ரஹணீயகrhணேராக³mh பசாதி³ப³nh⁴மரணmh ஸஜாதி³நாஶmh
॥ 37॥
இதி ஸூrhயப²லmh ।
சnhth³ர: shவப³nh⁴நஜஸŋhக³மகnhயகாphதிமாேராkh³ய⁴ஷணஸுகா²mhப³ரராஜjhயmh
।
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தா³நkhயாதி³ஸுர⁴ஸுரNhயதீrhத²shநாநாrhசநmh mh’³ஸுகா²nhநஸுக²mh
கேராதி ॥ 38॥
இதி சnhth³ரப²லmh ।
ெபௗ⁴ம: கேராதி தiνதாபக³kh³நிேசாரபீ⁴திmh shவப³nh⁴கலmh ஸஹஜாதி³நாஶmh ।
ேthராrhத²நாஶபத³விchதிth³த⁴நீதிmh ³lhமாrhஶShட²விஷஶthப⁴யmh
vh’thதிmh ॥ 39॥
shவரமாஸுகாைபththயmh kh³ரnhதி²shேபா²டmh ஜshய ச ।
விஷாkh³நிநஶshthரேசாராnh’பபீ⁴திmh வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 40॥
இதி ெபௗ⁴மப²லmh ।
ெஸௗmhய:கேராதி ஸு’தா³phதமஹthphரஸாத³விjhஞாநஶீலநிக³மாக³மஶாshthரேபா³க⁴mh
।
shththரதா³ரnh’ப⁴ஷணேகா³க³ஜாசலாப⁴mh விேவகத⁴ந³th³தி⁴யேஶாऽபி⁴vh’th³தி⁴mh
॥ 41॥
இதி ³த⁴ப²லmh ।
வ: விவிதா⁴rhத²ஸுக²mh மஹththவmh ராjhயாபி⁴ேஷகமவநிphர⁴ஜநாth³யmh ।
shththரலாப⁴ஸுக²⁴ஷணேபா⁴ஜநாrhத²மாேராkh³யகீrhதிவிஜயmh ச பேராபகாரmh ॥
42॥
இதி ³ப²லmh ।
ஶுkhர: கேராதி ரதிலாப⁴ஸுகா²ŋhக³நாதி³சிthராmhப³ராrhத²பஶுவாஹநரthநஜாலmh ।
கா³நkhயாநடநேகா³Sh²மஹthphரதாபmh ஸthகீrhதிதா³நவிப⁴வmh ஸுஜைந:ஸமாஜmh
॥ 43॥
இதி ஶுkhரப²லmh ।
மnhத:³கேராதி கலஹmh தiνkh’chch²நmh’thப³nhth◌⁴வாதிமkh³நி⁴தப⁴யmh விகா⁴திmh
।
மாநாrhத²ஹாநிமபி⁴மாநகலthரthரநாஶmh kh³’ஹாrhத²kh’வாணிஜேகா³விநாஶmh
॥ 44॥
இதி ஶஶிப²லmh ।
ராெஹௗ ேத³ேஹऽபீடா³ऽthமப³nh⁴கShடபph◌⁴ரமmh ।
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பாகா⁴தாதி³பீடா³mh ச ராஜபீ⁴திmh வேத³nhnh’mh ॥ 45॥
இதி ராஹுப²லmh ।
ேகெதௗ ேசாராkh³நிபீடா³தி³ரkhதshthராவாதி³பீட³நmh ।
தா³th³ரயmh ப³nh⁴நாஶmh ச shதா²நநாஶmh த⁴நயmh ॥ 46॥
இதி ேகப²லmh ।
அத² சkhரத³ஶாப²லmh ।
லkh³நசkhரத³ஶாகாேல ேத³ஹாேராkh³யmh மஹthஸுக²mh ।
கீதி⁴ஷணராjhயாrhத²ஸுததா³ராmhப³ராயதிmh ॥ 47॥
ஶுப⁴ேthேர ஶுப⁴mh ஸrhவmh பாபrhே ப²லமnhயதா² ।
தth³வthபாபஸமாkhேத ஶுப⁴khேத ஶுபா⁴தி³கmh ॥ 48॥
shவேthரŋhக³thரshத²ேக²சேரண ஸmhnhவிேத ।
விலkh³நசkhரபாேக  ராjhயாrhத²nh’பஜநmh ॥ 49॥
நீசடா⁴ராஶிshத²ேக²சேரண ஸமnhவிேத ।
thரதா³ராதி³நாஶmh ச ேர ரப²லmh வேத³th ॥ 50॥
இதி லkh³நப²லmh ।
th³விதீயராஶிசkhேர  த⁴நதா⁴nhயவிவrhத⁴நmh ।
ேபா⁴ஜநmh ஸுததா³ராphதிmh ேthரேகா³nh’பஜநmh ॥ 51॥
விth³யாphதிmh வkhபthவmh ச ஸth³ேகா³Shட²யா காலயாபநmh ।
ஶுப⁴rhே ப²லேமவmh shயாthபாபrhே ப²லமnhயதா² ॥ 52॥
இதி th³விதீயப²லmh ।
th’தீயராஶிசkhரshய பபாேக மஹthஸுக²mh ।
ப⁴யேபா⁴jhயப²லாphதிmh ச ெஶௗrhயmh ைத⁴rhய மேநாஜயmh ॥ 53॥
கrhப⁴ணரவshthராphதிmh கNhட²⁴ஷணமாயதிmh ।
அnhநபாநாதி³ஸmhபthதிmh ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுப⁴mh வேத³th ॥ 54॥
இதி th’தீயப²லmh ।
வrhத²ராஶிசkhரshய பாேக வாஹந⁴ஷணmh ।
மாphதி தீrhத²யாthராதி³மஹjhஜநநிேஷவணmh ॥ 55॥
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சிthதஶுth³தி⁴mh மேஹாthஸாஹmh shthஸுநாphதிmh kh’khயாmh ।
ப³nh⁴ேthராபி⁴vh’th³தி⁴mh ச kh³’ஹலாப⁴mh மஹthஸுக²mh ॥ 56॥
ஆேராkh³யமrhத²லாப⁴mh ச ஸுக³nhதா⁴mhப³ர⁴ஷணmh ।
ஶுப⁴rhே ேஶாப⁴நmh விth³யாthபாபrhே ஸrhவநாஶநmh ॥ 57॥
இதி சrhத²ப²லmh ।
ெஸௗதிராயthமேக சkhேர ராjhயாphதிmh ராஜஜநmh ।
shthஸுதாphதிmh மஹாைத⁴rhயமாேராkh³யmh ப³nh⁴ேபாஷணmh ॥ 58॥
அkh³நதா³நmh யேஶாலாப⁴மாநnhதா³ph³தி⁴மேஹாத³யmh ।
உபகrhth’thவமrhதா²phதிmh வாஹநாmhப³ர⁴ஷணmh ॥ 59॥
ஶுப⁴பாபrhஜmh ஸrhவmh kh³ரஹேயாகா³தி³ஸmhப⁴வmh ।
rhவவth³ேயாஜேயாthதthர சரராெஶௗ வேத³th³ th³திmh ॥ 60॥
இதி ஸுதப²லmh ।
சkhரshய ஷShTh²ராேஶsh பாபாேகऽkh³நிஜmh ப⁴யmh ।
ேசாராவிஷ⁴பாrhதிshதா²நநாஶmh மஹth³ப⁴யmh ॥ 61॥
phரேமஹ³lhமபாNhTh³வாதி³kh³ரஹணியஸmhப⁴வmh ।
அபகீrhதி: கலthராrhேத²ஸுதph³nh⁴விநாஶநmh ॥ 62॥
ப³nhத⁴நாநி க³ரphராphதிmh’ணதா³th³ரயபீட³நmh ।
பாபrhே ப²லேமவmh shயாnhரmh ஶுப⁴kh³’ேஹ ஸதி ॥ 63॥
இதி ஷShட²ப²லmh ।
கலthரராஶிசkhரshய பபாேக கரkh³ரஹ: ।
shthஸுக²mh thரலாப⁴mh ச க⁴தஸூப³டா³தி³கmh ॥ 64॥
kh’ேகா³க³ஜ⁴ஷாphதிmh ராஜஜாmh மஹth³யஶ: ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ப²லmh ஸthயmh ஶுப⁴ேக²சரஸmhேத ॥ 65॥
இதி ஸphதமப²லmh ।
mh’thrhசkhரத³ஶாகாேல மஹth³ :³க²mh த⁴நயmh ।
shதா²நநாஶmh ப³nh⁴நாஶmh ³ேயாத³ரநிபீட³நmh ॥ 66॥
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தா³th³ரயமkh³நவிth³ேவஷமnhநாபா⁴வமேரrhப⁴யmh ।
பாபrhே பாபஸmhேயாேக³ ப²லேமவmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 67॥
இthயShடமப²லmh ।
ஶுப⁴சkhரத³ஶாகாேல ேஶாப⁴நmh ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
thரthரகலthராrhத²kh’ேகா³kh³’ஹ⁴ஷணmh ॥ 68॥
ஸthகrhமத⁴rhமஸmhth³தி⁴mh மஹjhஜநபkh³ரஹmh ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுப⁴mh ஸrhவmh பாபராெஶௗ விபrhயய: ॥ 69॥
இதி நவமப²லmh ।
கrhமசkhரத³ஶாகாேல ராjhயாphதிmh nh’பஜநmh ।
ஸthகீதிதா³ரthராthமப³nh⁴ஸŋhக³mh மேஹாthஸவmh ॥ 70॥
ஆjhஞாத⁴ரthவமாேராkh³யmh ஸth³ேகா³Shட²யா காலயாபநmh ।
ஸthகrhமப²லைமவயrhயmh ஶுப⁴ராெஶௗ வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 71॥
இதி த³ஶமப²லmh ।
லாப⁴சkhரத³ஶாகாேல த⁴நாphயாேராkh³ய⁴ஷணmh ।
விசிthரவshthவாக³மநmh kh³’ேஹாபகரணmh லேப⁴th ॥ 72॥
shththரப³nh⁴ெஸௗkh²யாphதிmh’ணth³ரvhயாயதி ஶுப⁴mh ।
ராஜphதி மஹthஸŋhக³mh பரவத³nhதி ஶுேபா⁴த³ேய ॥ 73॥
இதி லாப⁴ப²லmh ।
vhயயchkhரத³ஶாகாேல ேத³ஹாதிmh shவபத³chதிmh ।
ேசாராkh³நிnh’பேகாபாதி³ப³nh⁴thnh’பபீட³நmh ॥ 74॥
உth³ேயாக³ப⁴ŋhக³மாலshயmh kh’ேகா³⁴நாஶநmh ।
தா³th³rhயmh கrhமைவகlhயmh பாபrhே  ந ஸmhஶய: ॥ 75॥
இதி vhயயப²லmh ।
அத² சkhரத³ஶாப²ேலஷு விேஶஷ: ।
லkh³நாதி³th³வாத³ஶாnhதாநாmh பா⁴வாநாmh ப²லth³’ஶmh ।
phேராkhதமthர விேஶேஷாऽshதி விேஶஷாthகth²யேதऽ⁴நா ॥ 76॥
தthதth³ராஶீஶவீrhேயண யதா²ேயாkh³யmh phரேயாஜேயth ।
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ராஶீவேர ப³லேத shேவாchசthரshவவrhக³ேக ॥ 77॥
thராnhவிேத ஶுைப⁴rhth³’Shேட யthphேராkhதmh தch²ப⁴mh வேத³th ।
ப³லேநऽநீசshேத² தி³ேநஶகரபீ³ேத ॥ 78॥
ஷShடா²Shடmhvhயயshதா²ேந பாபஶthநிேத ।
தth³ராஶிேப  ஜநேந கShடmh ராth³ப⁴வmh ப²லmh ॥ 79॥
ப²லmh தth³வி³ணmh கShடmh ஶுப⁴mh ராth³ப⁴வmh ப²லmh ।
அதி⁴பshய ப³லmh நmh யதி³ சாநrhத²மாphiνயாth ॥ 80॥
அதி⁴பshய ப³லாதி⁴khயmh ராth³ப⁴வப²லmh ஶுப⁴mh ।
யதி³ ேசth³ th³வி³ணmh ெஸௗmhயmh ப²லthேயவ ந ஸmhஶய: ॥ 81॥
அதி⁴ேப சரராஶிshேத² சரராயmhஶேகऽபி வா ।
சரராth³ப⁴வmh சkhரmh விேத³ஶக³மநphரத³mh ॥ 82॥
யாவchசkhரmh ததா³ jhேஞயmh யth³ேயகshnh சேர ஸதி ।
விேத³ஶக³மநmh வாऽபி shவshதா²நாphதிmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 83॥
ஸŋhkh³யாvhயாேய ச யthphேராkhதmh கrhமாேவ ச யthப²லmh ।
ப²லமாரயஜmh யth³யshthக³நஜnhயmh ச யthப²லmh ॥ 84॥
யthphேராkhதmh ராஜேயாகா³ெதௗ³ சாnhth³ரேயாேக³ ச யthப²லmh ।
நாப⁴ஸாதி³ஷு யthphேராkhதmh ஶுப⁴பாேபத³பி ॥ 85॥
th³விkh³ரஹாதி³ஷு யthphேராkhதmh kh³ரஹாmh rhவஸூபி: ◌⁴ ।
தth³ராஶிசkhரகாேல  shவதி⁴யா ேயாக³ேயth³ ³த: ◌⁴ ॥ 86॥
ேமஷாதி³ராஶிசkhரmh  ⁴பா⁴ேக³ nhயshய த³ணmh ।
அlhயாதி³ையthதரmh யச தchசkhரmh தthர நிrhதி³ேஶth ॥ 87॥
ப²லmh வா விப²லmh வாऽபி phராகா³தி³th³சராத³த:◌⁴ ।
ராஶிதி³kh³பா⁴க³ேதா வாऽபி ததி³kh³பா⁴ேக³ விநிrhதி³ேஶth ॥ 88॥
யேதா²பேத³ஶமாrhேக³ண ஸrhேவஷாmh ப²லth³’ஶmh ॥ 1/2॥
அத² thவித⁴காலசkhரக³தி: ।
காலசkhரக³திshthேரதா⁴ நிசிதா rhவஸூபி: ◌⁴ ॥ 89॥
மNh³கக³மநmh ைசவ ph’ShTh:அேதா க³மநmh ததா² ।
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mhஹாவேலாகநmh நாம நŋhக³மநmh ப⁴ேவth ॥ 90॥
ph’Shட²ேதா க³மநmh ைசவ கrhகிேகஸேரபி ।
நvh’சிகேயாசாphேமஷேயா: ேகஸ க³தி: ॥ 91॥
கnhயாகrhகடேயா:mhஹkh³மேயாrhமNh³கீ க³தி: ॥ 1/2॥
mhஹாவேலாகஸமேய thவராதிshதா²நநாஶநmh ॥ 92॥
ப³nh⁴shேநஹாதி³நாஶmh ச ஸமாநஜநபீட³நmh ।
ஜேல வா பதநmh ேப பிஷஶshthராkh³நிஜmh ப⁴யmh ॥ 93॥
பா³ஹநாthபதநmh வாऽபி த³ஶாchசி²th³ராnhவிேத ஸதி ।
khராshதநீசாபசயேக²சரshய த³ஶா யதி³ ॥ 94॥
த³ஶாchசி²th³ரதி jhேஞயmh phரவத³nhதி விபசித: ॥ 1/2॥
மNh³கக³திஸmh⁴தஸமேய மரணmh ³ேரா: ॥ 95॥
பிthேராrhவா விஷஶshthராkh³நிjhவரேசாராkh³நிபி⁴ப⁴யmh ।
மNh³கஸமேய ஸvhேய ஸமாநஜநபீட³நmh ॥ 96॥
ேகஸkh³மமNh³ேக மாrhமரணமாதி³ேஶth
மரணmh ராஜபீ⁴திmh ச ஸnhநிபாதமேரrhப⁴யmh ॥ 97॥
ஸvhேய mhஹாவேலாேக  சShபாth³ப⁴யமkh³நிஜmh ।
ph’Shட²ேதா க³மேதா ஸvhேய த⁴நதா⁴nhயபஶுய: ॥ 98॥
பிrhமரணமாshயmh தthஸமாேநஷு வா mh’தி: ।
மNh³கக³மேந வாேம ஸுதாதிபரமmh ॥ 99॥
பாபjhவரmh mh’கா³th³ பீ⁴திmh பத³chதிமேரrhப⁴யmh ।
mhஹாவேலாகேந வாேம shதா²நph◌⁴ரmhஶ: பிrhmh’தி: ॥ 100॥
ph’Shட²ேதா க³மேந வாऽபி ஜலபீ⁴திmh பத³chதிmh ।
பிrhநாஶmh nh’பkhேராத⁴mh ³rhகா³ரNhயாடமmh வேத³th ॥ 101॥
அத² காலசkhரத³ஶாphரகார: ।
த³shthராநலாதி³தி⁴ஜŋhக³தி³ேநஶபா⁴நாmh ஷாஸுmhராஜபத³விவஸரநாmh ।
வாkhயாநி ஸvhயக³திசkhரப⁴வாதி³காநி சthவா ஸrhவiµநய: phரவத³nhதி தjhjhஞா: ॥
102॥
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சிthராrh³kh◌⁴nhயப⁴ரணீrhவாஷாேத³nhth³ரமnhthmh ।
ஸvhயசkhராnhthயவாkhயாநி சthவா khரமேஶா வி:³ ॥ 103॥
th³விைத³வகமலாகா³ரபிth’தா³நவைவmh ।
அphஸvhயshய சkhரshய வாkhயmh சாதி³சShடயmh ॥ 104॥
ஜேலஶthேரnhth³ரmh’க³ரவிShடா²ப⁴கா³rhயமாஶŋhகரதாரகாmh ।
அnhthயாநி வாkhயாnhயபஸvhயஜாநி சthவா சkhேரா॥।தநி சாஹு: ॥ 105॥
அத²ஸvhயசkhரவாkhயாநி ।
ெபௗரŋhகா³ேவாமாதாஸேஹாதீ⁴ ॥ 1॥ நthரதா³சrhவணக:³ ॥ 2॥
ேபாthருநிகா⁴யரŋhக³mh ॥ 3॥ வாணீ சshத²nhத³தி⁴நthரmh ॥ 4॥
ஹmhஸசவஶாmhப³ரபthரmh ॥ 5॥ nhநாதீ⁴கரேகா³பீ⁴மாச ॥ 6॥
ஸுத³தி⁴நthரஜ:த: ॥ 7॥ வாமாŋhகா³ரேகாthரு நதி: ◌⁴ ॥ 8॥
அதா²பஸvhயசkhரவாkhயாநி ।
த⁴நேthரபராŋhக³வ ॥ 1॥ தாஸாத³thருrhநிதி⁴rhஹாஸா ॥ 2॥
சrhேபா⁴கீ³ராயத⁴நrhmh ॥ 3॥ thரேயாராகீ³மாேப⁴தாஸஹ ॥ 4॥
thருநிதி³rhஹாஸshதேமவ ॥ 5॥ கி³ராத⁴நthரபர: ॥ 6॥
ேகா³மாவாசீஸதா³thுnhேந ॥ 6॥ தீ⁴ஜ:ேதாபி⁴வாŋhகா³கா ॥ *॥
அத² காலசkhரத³ஶாவrhஷாணி ।
⁴ைதகவிmhஶth³ரேயா நவதி³ோட³ஶாph³த⁴ய: ।
ஸூrhயாதீ³நாmh khரமாத³ph³தா³ ராஶீநாmh shவாேநா வஶாth ॥ 106॥
அதா²nhதrhத³ஶாphரகார: ।
த³ஶாmh த³ஶாnhைத:³ஸŋhக³Nhய ஸrhவா:ஸŋhkh²யயா ஹேரth ।
லph³த⁴மnhதrhத³ஶா jhேஞயா வrhஷமாஸதி³நாrhத³கா: ॥ 107॥
சkhேரஶாph³தா³ ⁴khதிராஶீவராph³ைத³rhஹthவா தthதth³ராஶிமாநாராphதா: ।
அph³தா³ மாஸா வாஸரா நா³காth³யா :³shதா²ேநஶா :³க²ேராகா³கரா sh: ॥
108॥
இthத²mh மஹாதா³யதி³நmh மஹாph³ைத:³ஸŋhக³Nhய தthராnhதரதா³sh தா³ேய ।
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நshததா³ தth பரமாரph³த³வதmh த³ஶாshவnhதரகா³ த³ஶா shயாth ॥ 109॥
விநா³kh’thய நthரmh shைவ:ஸmhவthஸைர: ph’த²kh ।
தா³ைய:ஸŋhக³Nhய ஸrhவாராphதmh ஸூமத³ஶாப²லmh ॥ 110॥
kh³ரஹவthஸரவாஸரா ’தா: பரமாShயஸமாபி⁴தth◌⁴ைவ: ।
நிஜவrhஷ³:shவபாகதா³இதி பாேகShவகி²ேலஷு சிnhதேயth ॥ 111॥
இதிநவkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேதஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 17॥

அத² த³ஶாபஹலாth◌⁴யாய: ॥ 18॥
த³ஶாiνஸாேரண ப²லmh வத³nhதி iµநீவரா ஜாதஶுபா⁴ஶுப⁴mh யth ।
ஸாரmh ஸiµth³ரth◌⁴’thய தைத²வ வேய ேப⁴த³mh யதா²விshதரேதா த³ஶாயாmh ॥
1॥
ப³லாiνஸாேரண யதா² ேயாேகா³ ேயாகா³iνஸேரண த³ஶா⁴ைபதி ।
த³ஶாப²ல:ஸrhவப²லmh நராmh வrhiνஸேரண யதா² விபா⁴க:³ ॥ 2॥
அத² விmhேஶாthத மஹாத³ஶா ।
ஆதி³thயசnhth³ரஜராஹுஸுேரஶமnhthமnhத³jhஞேகph◌⁴’³ஜா நவ kh’திகாth³யா:
।
ேதேநா நய:நத³யாதடக⁴nhயேஸvhயேஸநாநரா தி³நகராதி³த³ஶாph³த³ஸŋhkh²யா: ॥
3॥
அத² த³ஶாபேத: ஶுபா⁴ஶுப⁴shவmh ।
ஆேராஹவீrhயாதி⁴கபா⁴வlhயபி³nhவாதி⁴கா: கrhமப⁴ேவாத³யயா: ।
nhகா³தீ³வrhேகா³பக³தா லேபா⁴கா:³ஷTh³வீrhயவnhதச ஶுப⁴phரதா:³sh: ॥ 4॥
மாnhதி³ராஶிபதிமாnhதி³பா⁴வகா:³shவlhபபி³³நீசட⁴கா:³ ।
பாபேக²டதபா⁴வஸnhதி⁴கா³ ராஶிஸnhதி⁴லவகா³shthவநிShடகா: ॥ 5॥
த³ஶாபதிrhலkh³நக³ேதா யதி³shயாth thmhஷTh³த³ைஶகாத³ஶக³ச லkh³நாth ।
தஸphதவrhேகா³ऽபிஅத² தth ஸு’தா³லkh³ேந ஶுேபா⁴ வா ஶுப⁴தா³ த³ஶா shயாth
॥ 6॥
த³ஶாதி³நாத²shய ஸு’th³kh³’ஹshத²த³chசேகா³ வாऽth² த³ஶாதி⁴நாயாth ।
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shமரthேகாேபசேயாபக³ச த³த³தி சnhth³ர: க² ஸthப²லாநி ॥ 7॥
உkhேதஷு ராஶீஸூ க³தshயவிேகா:◌⁴ ஸ பா⁴வ:shயாjhஜnhமகாலப⁴வrhதிக⁴நாதி³பா⁴வ:
।
தthதthphரvh’th³தி⁴kh’த³ெஸௗ ேகதி²ேதா நராmh தth³ராவஹாநிkh’த³ேயதரராஶிஸmhshத:²
॥ 8॥
த³ஶாphரேவேஶ shவkh³’ஹதி³ஸmhshேத²மth³ெதௗ யthப²லiµkhதமாஇ: ।
தth³வாchயnh³ ஶுபா⁴ஶுபா⁴chய ப²லmh மேநாபதயா த³தா³தி ॥ 9॥
உthபாதி³தmh  th³சரshய rhவ ஶுபா⁴தி³கmh கShடப²லmh  யthதth ।
ேதநாiνஸேரண தா³ஸு கlhphயmh ஶரபா⁴ஜாமஶுப⁴mh ஶுப⁴mh வா ॥ 10॥
இShேடாthகடthேவ  ஶுபா⁴நி mhஸாmh ப²லாnhயநிShடாnhயஶுேபா⁴thகடthேவ ।
ஸாmhேய  ராணி ப²லாநி nh’நmh ஸrhவthர ைசவmh பகlhபநீயmh ॥ 11॥
ஸmhjhஞாth◌⁴யாேய யshய யth³th³ரvhயiµkhதmh கrhமாேவா யshய யேசாபதி³Shட: ।
பா⁴வshதா²நேலாகேயாேகா³th³ப⁴வmh ச தthதthஸrhவ தshய ேயாjhயmh த³ஶாயாmh ॥
12॥
ஶுப⁴ப²லத³ஶாயmh தாth³த³ேக³வாnhதராthமா ப³ஹுஜநயதி mhஸாmh ெஸௗkh²யமrhதா²க³மmh
ச ।
கrhயதப²லவிபாஇகshதrhகேயrhth³வதமாநாmh பணமதி ப²ேலாkhதி:shவphரசிnhதாshவவீrhைய:
॥ 13॥
பாகshவாநீ லkh³நேக³ஸு’தி³ வா வrhேக³ऽshய வா ெஸௗmhேயऽபி வா
phராரph³தா⁴ ஶுப⁴தா³ த³ஶா thத³ஶஷTh³லாேப⁴ஷு வா பாகேப ।
thேசாபசயthேகாணமத³ேந பாேகவரshய shதி²த-
சnhth³ர:ஸthப²லேஷாத⁴நாணீ ேத பாபாநி சாேதாऽnhயதா² ॥ 14॥
லkh³நாதி³Shடkh³’ேஹாபக:³shவப⁴வேந ŋhேக³ஸு’th³ேப⁴ऽத²வா
பாேகஶ: ஶுப⁴thரவீணதshதthபாக⁴khெதௗ ஶுப⁴mh ।
ேகnhth³ேர வா யதி³ ேகாணேகா³ऽதீஶுப⁴தா³ பாபாshthஷShடா²யகா³-
shŋhகா³ேயாபசேயஷு ேய ப³லவாshேதஷாmh த³ஶாயாmh ஶுப⁴mh ॥ 15॥
அnhேயாnhயShடphரஹேயாrhத³ஶாயாmh ⁴khெதௗ ஶுப⁴mh ஷTh³ப³லஶாேநார ।
ஶthphரெஹௗ ³rhப³லஶாெநௗ ேசth பாகாபஹாேர  தேயாரநrhத:² ॥ 16॥
கேராதி யபா⁴வக³த:shவபாேக தth³பா⁴வஜnhயmh thவஶுப⁴mh ஶுப⁴mh வா ।
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ஶுப⁴mh ஶுப⁴vhேயாமசரshய தா³ேய பாபshய தா³ேய shவஶுப⁴mh வத³nhதி ॥ 17॥
ஸmhயாnhவிதphரஹத³ஶாऽதிஶுப⁴phரதா³shயாth பாபாnhவிதshய விப²லmh பபாககாேல
।
ரphரேஹணஸதshய த³ஶாபஹேர ரmh ப²லmh ப⁴வதி ரப³லாnhவிதshய ॥
18॥
யth³பா⁴ேக²டshய த³ஶாபஹாேர தth³பா⁴விthதாயதிபா⁴ஹுராrhய: ।
தா⁴யmh பாபவியசரshய பாேகऽபி⁴vh’th³தி⁴mh ஶுப⁴த³shய தா⁴ேதா: ॥ 19॥
ஸபnhநேக²ேடாபக³தshய பாேக ஸபnhநvh’th³தி⁴mh ஸகலாrhத²நாஶmh ।
யthகrhமகrhth’phரஹபாககாேல தthkhrhமth³தி⁴ phரவத³nhதி ஸnhத: ॥ 20॥
யthகாrhயகாth³சரshய த³ேய தthகrhயth³தி⁴mh phரவேத³nhநராmh ।
ஶுப⁴kh³ரேஹாऽெஸௗ யதி³ கrhயth³தி⁴mh பாபsh தthகாrhயவிநாஶேநவ ॥ 21॥
ராjhயshதா²நபராjhயகாரகத³ஶா ராஜphரஸாத³phரதா³
ேத³வvhேயாமசரshய பாகஸமேய தth³ேத³வதாராத⁴நmh ।
த⁴rhமாதீ⁴ஶத³ஶாக³ேத லதி தேபாத⁴rhமாதி³தி⁴mh வேத³th
கrhேமஶshய த³ஶாபாகஸமேய யjhஞதி³கrhேமாthஸவmh ॥ 22॥
ஸththவாதி³kh³ரஹபாக⁴khதிஸமேய தthதth³³ே ஜாயேத
ஜnhமrhாதி³நவrhkh³kh³rhஹத³ஶா rhவீத ⁴தmh ப²லmh ।
கrhமrhாதி³நவrhக³shய ப³ந: பாேக ப⁴விShயthப²லmh
சாதா⁴நாதி³க³தshய ஸrhவமப²லmh பாேக ப²லmh வா வேத³th ॥ 23॥
ஶீrhேஷாத³யக³த: ேக²ட: பாகாெதௗ³ ப²லேதா³ ப⁴ேவth ।
ph’Shேடா²த³யshத:² பாகாnhேத ேசாப⁴ேயாத³யக:³ஸதா³ ॥ 24॥
ஷShேட²ஶshய த³ஶா விலாபகரணீ mh’thவிநாஶphரேபா⁴-
ரshதvhேயாமசரshய ப³nh⁴மரணmh பாேகऽபஹாேரऽத²வா ।
ஸmhபthஸாத⁴கைமthரபா: பரமைமthரேமதாராதி⁴பா-
ேவேதஷாமபஹார⁴khதிஸமேய ஸmhபthஸmh’தி⁴mh வேத³th ॥ 25॥
thமNhட³ேலShவைத²கshnh பாபshதிShட²தி ³rhப³ல: ।
தth³ரஶாயாmh mh’திmh விTh³யாth ஸெஸௗmhேயா யதி³ ேஶாப⁴நmh ॥ 26॥
ராஶிஸnhதி⁴க³தா³ேய  ேஶாகேராகா³தி³பீட³நmh ।
thmhஶth³பா⁴க³மiνkhராnhதத³ஶா mh’thப²லphரதா³ ॥ 27॥
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நீசshதி²ேதா ஜnhமநி ேயா kh³ரஹ:shயாth ஸ சாபி தth³khதக²ேகா³ ந ஶkhத: ।
தா³mh ஶுப⁴mh ராஹுதshthவநிShடmh தthேthரக³shதth³தராஶிபச ॥ 28॥
தthதth³பா⁴வாதீ⁴சரshயாதி⁴ஶthrhேயா வா ேக²ேடா பி³nh³ஶூnhயrhkhத: ।
தthதthபாேக rhதிபா⁴வாதி³காநாmh நாஶmh ph³யாேத³வமாth³³rhiµநீnhth³ரா: ॥ 29॥
பா³தா⁴shதா²நபதth³தkh³ரஹத³ஶா ேஶாகாதி³ேராக³phரதா³
தthேகnhth³ரshத²த³ஶாபஹாரஸமேய உ:க²mh விேத³ஶாடநmh ।
அnhேயாnhயாShடமஷShட²க³th³சரேயா: பாகாபஹாேர ப⁴யmh
ேத³ஶthயாக³மநrhத²Shடஶுப⁴ேயா:ஸrhவmh விரmh வேத³th ॥ 30॥
பாேக தீ³phதshய ராஜா ப⁴வதி த⁴நயேஶாதா³நவிth³யாவிேநாதீ³
shவshத²shயாசாரத⁴rhமரவணப³ஹுஸுகா²ேராkh³யவிthதாnhவித:shயாth ।
ராஜphதிmh வி⁴திmh ஸுக²ஹ iµதி³தvhேயாமவாஸshய தா³ேய
ஶாnhதshயாேராkh³யெஸௗkh²யயமவாrhநபதிphதிiµthஸாஹேமதி ॥ 31॥
பாேக ஶkhதshய விth³யாநிவயத⁴நதப:th³தி⁴த⁴rhமphரvh’thதி-
ேசாராராதிதீைஶrhப⁴யமiνஜmh’தி: பீ³தshய kh³ரஹshய ।
தா³ேய தீ³நshய ைத³nhயmh விகலக²க³த³ஶா ேஶாகேராக³phரதா³shயாth
சிthதkhேலஶ: க²லshய phரதிதி³நமபி⁴rhபீ⁴தேக²டshய பீ⁴தி: ॥ 32॥
விலkh³நதாேரnh³ப⁴நாமதாராphரேநnh³நthரக³ேணஷு மth◌⁴ேய ।
ப³லாதி⁴லrhேஶத³ஶாkhரேமண ப²லmh ஶுப⁴mh வாऽஶுப⁴மாஹுராrhயா: ॥ 33॥
உதபnhநநthரவிலkh³நேதா வா ⁴யாth khரேமணவ த³ஶாப²லாநி ।
த³ஶாவஸாேநShவஶுப⁴mh ச ஸrhேவ rhவnhதி ஸாமாnhயப²லmh நராmh ॥ 34॥
ஜnhமrhாthபரதsh பசமப⁴வாऽேதா²thபnhநஸmhjhஞா த³ஶா
shயாதா³தா⁴நத³ஶாऽphயதா²Shடமப⁴வாth ேமாnhமஹாkh²யா த³ஶா ।
ஆஸாmh ைசவ த³ஶாவஸாநஸமேய mh’thmh வேத³thphராணிதாmh
தீ³rhக⁴shவlhபஸமாஷாmh வதா⁴விபthphரthயkh³-த³ஶாஸு khரமாth ॥ 35॥
அத² நிrhயாணத³ஶா ।
ஜாேதாऽநி ேசத³rhகஸநிsh²ைடkhயதாராதி³ேநrhயாணத³ஶா phரகlhphயா ।
தாேரஶராஹுsh²டேயாக³தாராrhவா த³ஶாShடகரா ரஜnhயாmh ॥ 36॥
அத²³கத³ஶா
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³கshதி²தநthராத³ஶா தshய phரகlhபிதா ।
தth³khதப⁴வநாmhேஶெஶௗ ஸஹகா ச mh’thதா:³ ॥ 37॥
அத² ஶூலத³ஶா ।
தி³ேநஶாவிநஶுkhெரௗ ச ராஜாெரௗ காரகா:shmh’தா: ।
காரகshய thஶூலrhே யதா³ சரதி யா த³ஶா ॥ 38॥
தthகாரலshதி²thதkh³’ஹாதி³ஷுஸrhவேப⁴ஷு சkhரphரமாணத³லவthஸரஸmhேதஷு
।
வீrhயாnhவிேதஷு ஶுப⁴th³’Shேதஷு ெஸௗkh²யmh நீசாபாபதேப⁴ஷு
வத³nhthயநிShடmh ॥ 39॥
அத² மஹாத³ஶவிேஶஷ: ।
யthதாராmhஶக³த: ஶஶீ தத³தி⁴ேபநாேலாகிேதா வா த-
shேதஷாmh சkhரத³ஶா விேஶஷப²லதா³ வயா தசkhரஜmh
ேத³ேஹ பாபேத  ேராக³மாதி⁴கmh ேவ  வph◌⁴ரமmh
த³th³யாth³யநேயா:ஸஹாப³லதிrhmh’thmh த³ஶாயாmh nh’mh ॥ 40॥
அதா²nhதrhத³ஶாவிேஶஷப²லmh ।
பாேபா விலkh³நkh³’ஹேகா³யதி³தth³த³ஶாயmh பாபாபஹதஸமேய ப³ஹுேஶாகேராக³mh
।
விthதயmh nh’ஸபthநப⁴யmh நராணmh ெஸௗmhயshய ரமகி²லmh phரவத³nhதி
ஸnhத: ॥ 41॥
லkh³நாதி⁴பth³ஶாகாேல மnhத³⁴khெதௗ த⁴நயmh ।
இShடப³nh⁴விேராத⁴ச ப⁴வியதி ந ஸmhஶய: ॥ 42॥
த⁴நாதி⁴ப: பாபக²ேகா³(பாபshவேகா³)யதி³ shயாchச²nhயாரேபா⁴கீ³ஶதி³ேநShவராmh
।
அnhதrhத³ஶாயாmh த⁴நநாஶமாஹு: பாபாnhவிேத தth³ப⁴வேந தைத²வ ॥ 43॥
த⁴நாnhவித: பாபக²க³shததீ³ஶ:shயாthதத³ஶாயாmh திபாலேகாபாth ।
மாநாrhத²நாஶmh நிக³லmh நராmh shதா²நchதிmh thரவிேராத⁴ேமதி ॥ 44॥
பாபkh³ரேஹ விkhரமபா⁴வநாேத² பாபவியchசராmh ।
அnhதrhத³ஶாயாமஶthேசாைரrh:³க²mh ஸமாயாதி ஶுபா⁴nhவிேத வா ॥ 45॥
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³சிkhயபா⁴வாதி⁴பதா³யகாேல மnhதா³ரேபா⁴கி³th◌⁴வஜபா⁴iν⁴khெதௗ ।
நாஶmh வேத³thதthர ஸேஹாத³ராmh ப⁴ேவth³விேஶஷாthஸஹைஜrhவிேராத: ◌⁴ ॥ 46॥
ேthராதி⁴நாத²shய ஶுேப⁴தரshய பாேக  பாபkh³ரஹ⁴khதிகாேல ।
shதா²நchதிmh ப³nhஹுஜைநrhவிேராத⁴mh kh’Shயாதி³ேகா³விthதவிநாஶமாஹு: ॥
47॥
பாபாபஹாரஸமேய ஸுதராஶிபshய பாேக nh’பாலப⁴யShதஸுதாrhதிமாஹு: ।
ெஸௗmhயாபஹாரஸமேய ஸுதவிthதலாப⁴iµrhவிஶப³nh⁴ஜநலாலநShடth³தி⁴mh
॥ 48॥
ஷShேட²ஶபாகஸமேய  ஶுேப⁴தராmh ⁴khெதௗ nh’பாநலப⁴யmh vhயஸநmh ச
ேராக³mh ।
பாேக கலthரkh³’ஹபshய க²லாபஹேர பவிநாஶமடநmh ச விேதா³ வத³nhதி ॥ 49॥
ரnhth◌⁴ரshவாத³ஶாக³ேம ப⁴யmh பாபாபஹேர nh’-

பா⁴rhவிthதயேஶாவிநாஶமடநmh shதா²நchதிmh வா வேத³th ।
பாேக த⁴rhமkh³’ஹாதி⁴பshய ப⁴ரணmh பிthேராரத⁴rhமாயதிmh
⁴khெதௗ பாபவியசரshய நிக³லphராphதிmh ச விthதயmh ॥ 50॥
கrhேமஶshய க²லshய பாகஸமேய ⁴khெதௗ யதா³ பாபீநா-
Shடாதிmh பத³விchதிmh ஸுக²யேஶாஹாநிmh ச விthதயmh ॥
மnhதா³ராrhகப²ணிஶ⁴khதிஸமேய லாேப⁴ஶதா³ேய ஸுக²mh
kh’Shயாதி³phரவிநாயநmh nh’பப⁴யmh விthதshய நாஶmh வி:³ ॥ 51॥
vhயேயஶதா³ேய ரவிமnhத³ெபௗ⁴ம⁴khெதௗ கலthராthமஜப³nh⁴ைவரmh ।
ப³லயmh மாநத⁴நயmh ச ப²ணீஶ⁴khெதௗ விஷபீ⁴திமாஹு: ॥ 52॥
அnhேயாnhயஷShடா²Shதமபாக⁴khெதௗ பத³chதிmh வா மரநmh நராmh ।
ஏகshத²ேயாரnhதரதா³யகாேல mh’thmh வேத³th³ ³rhப³லஶாேநாsh ॥ 53॥
khரkh³ரஹத³ஶாகேல khரshயாnhதrhத³ஶாக³ேம ।
மரணmh தshய ஜாதshய ப⁴வியதி ந ஸmhஶய: ॥ 54॥
khரராஶிக³தா: பாபா: ஶthேக²டநிதா: ।
ஶthேக²சரஸmhkhதாshதத³ஶாயாmh mh’திrhப⁴ேவth ॥ 55॥
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த³ஶாதி⁴பshய ய: ஶthshதshய ⁴khthயnhதராnhதேர ।
mh’thகாேலா ப⁴ேவnhநmh பாபேக²டshய நீசய: ॥ 56॥
shேவாசாதி³ஜnhயமஶுப⁴shய த³ஶாphரேவேஶ பா⁴வாதி³ஜmh ப²லமேஶாப⁴நபாகமth◌⁴ேய
।
இShடth³ப⁴வmh ஸகலபாபவியசராmh பாகாவஸாநஸப⁴ேய ப²லமாஹுராrhயா: ॥
57॥
பாகshயாெதௗ³ பா⁴வஜnhயmh ஶுபா⁴நாmh தthதth³ராஶிshதா²நஜmh பாகமth◌⁴ேய ।
தா³யshயாnhேத th³’Shடஸஜாதேமவmh ஸrhேவ தாராபாகேப⁴த³mh வத³nhதி ॥ 58॥
அதா²nhதrhத³ஶாப²லாணி ।
அத² தரணித³ஶாயாmh ெசௗrhயiµசாடநாth³ையrhத⁴நமநலசShபாthபீட³நmh
ேநthரதாபmh ।
உத³ரத³ஶநேராக:³thரதா³ைரrhவிேயாேகா³³ஜநபிth’நாேஶா ph◌⁴’thயேகா³விthதஹாநி:
॥ 59॥
த³ஶா த³ஶாஹதா மாஸாைவகshதா²நmh விநா பேர ।
ஏகshதா²நmh th³ணிதmh தி³நாnhயnhதrhத³ஶாkhரம: ॥ 60॥
அத² ரவிதா³ஶாயாmhஅnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
th³விஜ⁴பதிஶாshthராth³ையrhத⁴நphராphதிmh மேநாஜmh ।
விேத³ஶவநஸŋhசாரmh பா⁴ேநாரnhதrhக³ேத shெவௗ ॥ 61॥
ப³nh⁴thரஜைநரrhத²mh phரமாத³mh thரஸjhஜைந: ।
பாNh³ேராகா³தி³ஸnhதாபmh சnhth³ேர பா⁴iνத³ஶாnhதேர ॥ 62॥
ரthநகாŋhசநவிthதாphதிmh ராஜshேநஹmh ஶுபா⁴வஹmh ।
ைபthயேராகா³தி³ஸŋhசாரmh ேஜ பா⁴iνத³ஶாnhதேர ॥ 63॥
அகாேல mh’thஸnhதாபmh ப³nh⁴க³rhகா³பீட³நmh ।
பத³chதிmh மேநா:³க²mh ரேவரnhதrhக³ேதऽphயெஹௗ ॥ 64॥
ஸrhவjhயmh ஸுதாth³விthதmh ேத³வph³ராமணஜநmh ।
ஸthகrhமாசாரஸth³ேராSh ரேவரnhதrhக³ேத ³ெரௗ ॥ 65॥
ஸrhவஶththவமாலshயmh நvh’thதிmh ப⁴ேநாஜmh ।
ராஜேசாரப⁴யphராphதிmh ரேவரnhதrhக³ேத ஶெநௗ ॥ 66॥
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ஜாதகபாஜாத:

ப³nh⁴பீடா³mh மேநா:³க²mh ஸnhேநாshஸாஹmh த⁴நயmh ।
கிŋhசிthஸுக²மவாேநாதி ரேவரnhதrhக³ேத ³ேத⁴ ॥ 67॥
கNhட²ேராக³mh மநshதாபmh ேநthரேராக³மதா²பி வா ।
அகாலmh’thமாphேநாதி ரேவரnhதrhக³ேத th◌⁴வேஜ ॥ 68॥
ஜேல th³ரvhயாphதிமாயாஸmh shthஜநநிேஷவணmh ।
ஶுShகஸmhவாத³மாphேநாதி ரேவரnhதrhக³ேத ph◌⁴’ெகௗ³ ॥ 69॥
த³ஶாெதௗ³ தி³நநாத²shய பிth’ேராக³mh த⁴நயmh ।
ஸrhவவாதா⁴த⁴ரmh மth◌⁴ேய த³ஶாnhேத ஸுக²மாphiνயாth ॥ 70॥
shேவாchேச நீசநவாmhஶக³shய தரேணrhத³ேயऽபவாத³mh ப⁴யmh
thரshthபிth’வrhக³ப³nh⁴மரணmh kh’Shயாதி³விthதயmh ।
நீேச ŋhக³நவாmhஶக³shய ச ரேவ: பாேக nh’பாலயmh
ெஸௗkh²யmh யாதி த³ஶாவஸாநஸமேய விthதயmh வா mh’திmh ॥ 71॥
அத² சnhth³ரத³ஶாப²லmh ।
மகிரணத³ஶாயாmh மnhthரதி³வth³விஜாphதிrhவதிஜநவி⁴தி:shthத⁴நேthரth³தி: ◌⁴
।
ஸுமவஸந⁴ஷாக³நாநாத⁴நாTh◌⁴ேயா ப⁴வதி ப³லவிேராேத⁴ சாrhத²ஹா வாதேராகீ³
॥ 72॥
அத² சnhth³ரத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
விth³யாshthகீ³தவாth³ேயShவபி⁴ரதிஶமநmh பவshthராதி³th³தி⁴mh
ஸthஸŋhக³mh ேத³ஹெஸௗkh²யmh nh’பஸசிவசநாயைக: jhயமாநmh
ஸthகீrhதிmh தீrhத²யாthராmh விதரதி ம:³ thராthைர: phயmh ச ।
ோணீேகா³வாலாப⁴mh ப³ஹுஜநவிப⁴வmh shேவ த³ஶாnhதrhவிபாேக ॥ 73॥
ேராக³mh விேராத⁴³th³தி⁴ ச shதா²நநாஶmh த⁴நயmh ।
thரph◌⁴ராth’வஶாth khேலஶmh சnhth³ரshயாnhதrhக³ேத ேஜ ॥ 74।
ேராக³ப⁴யாth khேலஶmh ப³nh⁴நாஶmh த⁴நயவmh ।
ந கிசிthஸுக²மாphேநாதி ராெஹௗ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 75॥
யாநாதி³விவிதா⁴rhதா²phதிmh வshthராப⁴ரணஸmhபத:³ ।
யthநாth காrhயமவாphேநாதி ேவ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 76॥
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ஜாதகபாஜாத:

மாth’பீடா³ மேநா:³க²mh வாதைபththயாதி³பீட³நmh ।
shதph³த⁴வாக³ஸmhவாத³mh ஶெநௗ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 77॥
மாth’வrhகா³th³த⁴நphராphதிmh விth³வjhஜநஸமாரயmh ।
வshthர⁴ஷணஸphராphதிmh ³ேத⁴ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 78॥
shthேராக³mh ப³nh⁴நாஶmh ச ேராகா³தி³பீட³நmh ।
th³ரvhயநாஶமவாphேநாதி ேகெதௗ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 79॥
shthத⁴ந kh’பவாதி³ஜலவshthராக³மmh ஸுக²mh ।
மாth’ேராக³ப⁴வாphேநாதி ph◌⁴’ெகௗ³ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 80॥
nh’பphராயகைமchவrhயmh vhயாதி⁴நாஶmh யmh ।
ெஸௗkh²யmh ஶுப⁴மவாphேநாதி ரெவௗ சnhth³ரத³ஶாnhதேர ॥ 81॥
ஆெதௗ³ பா⁴வப²லmh மth◌⁴ேய ராஶிshதா²நப²லmh வி:³ ।
பாகாவஸாநஸமேய சாŋhக³ஜmh th³’Shதிஜmh ப²லmh ॥ 82॥
அத²ஜத³ஶாப²லmh ।
பாேக ⁴ஸுதshய ஶshthரஹுத⁴வாஹநாth³ையrhக⁴நmh
ைப⁴ஷjhயாnhநபŋhசைநச விவிைத:◌⁴ khெரௗrhையrhத⁴நshதா²நக³மmh ।
பிthதாsh’kh³jhவரபீட³நmh  ஸததmh நீசாŋhக³நாேஸவநmh
விth³ேவஷmh ஸுததா³ரப³nh⁴³பி⁴rh³Shடாnhநேபா⁴க³mh வி:³ ॥ 83॥
அத²ஜத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
உShதி⁴khயmh ஸு’th³th³ேவஷmh மாth’பீடா³mh nh’பாth³ப⁴யmh ।
ஸrhவகாrhயrhத²நாஶmh ச ேஜ ஜத³ஶாnhதேர ॥ 84॥
nh’பேசாராதி³பீ⁴திச த⁴நதா⁴nhயா த³நாஶநmh ।
³Shடகrhமாதி³ஸmhth³தி⁴ ராெஹௗ ஜத³ஶாnhதேர ॥ 85॥
th³விஜலாth³த⁴நபாphதிmh ⁴லாப⁴mh ச நிராமயmh ।
ஸmhஜநஜயmh ெஸௗkh²யmh ³ெரௗ ஜத³ஶாnhதேர ॥ 86॥
ப³ஹு:³கா²கரvhயாதி⁴மேசாரnh’ைபrhப⁴யmh ।
த⁴நயமவாphேநாதி ஶெநௗ ெபௗ⁴மத³ஶாnhதேர ॥ 87॥
ைவயவrhகா³th³த⁴நphராphதிmh kh³’ஹேகா³தா⁴nhயஸmhபத:³ ।
ஶthபா³தா⁴mh மநkhேலஶmh ³ேத⁴ ஜத³ஶாnhதேர ॥ 88॥
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ஜாதகபாஜாத:

ேராேக³ண ஸnhதாபmh ப³nh⁴ேஸாத³ரபீட³நmh ।
³Shடமாநஷஶththவmh ேகெதௗ ஜத³ஶாnhதேர ॥ 89॥
கலthர⁴ஷணmh வshthரmh ப³nh⁴வrhகா³th³த⁴நாக³மmh ।
shthஜnhth³ேவShயதth³ேராSh² ஶுkhேர ெபௗ³மத³ஶாnhதேர ॥ 90॥
அபவாத³mh ³th³ேவஷmh கலஹmh vhயாதி⁴பீட³நmh ।
ஆthமவrhகா³nhமேநா:³க²mh ரெவௗ ெபௗ⁴மத³ஶாnhதேர ॥ 91॥
நாமாவிthதஸுக²mh வshthரiµkhதாமணிவி⁴ஷணmh ।
நிth³ராலshயமேதா²th³ேவக³mh சnhth³ேர ெபௗ⁴மத³ஶாnhதேர ॥ 92॥
⁴நnhத³நshய பாகாெதௗ³ மாநஹாநிrhத⁴நய: ।
மth◌⁴ேய nh’பாkh³நிேசாரth³ையrhபீ⁴திசாnhேத தத² ப⁴ேவth ॥ 93॥
உchசshதி²தshய த⁴ரணீதநயshய பாேக நீசாmhஶக³shய மரணmh ஸுதேஸாத³ராmh
।
நீேச  ŋhக³ப⁴வநாmhஶக³தshய தா³ேய kh’Shயாதி³பி⁴த⁴நதா⁴nhயஸுக²mh வத³nhதி
॥ 94॥
ராஹுத³ஶாப²லmh ।
ெஸௗkh²யாதி³விthதshதி²திநாஶநmh ச கலthரthராதி³விேயாக³:³க²mh ।
அதீவ ேராக³mh பரேத³ஶவாஸmh விவாத³³th³தி⁴ ேத ப²ணிஶ: ॥ 95॥
அத² ராஹுத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
ஜாயாேராக³mh விவாத³mh ச ³th³தி⁴நாஶmh த⁴நயmh ।
³ரேத³ஶாடநmh :³க²mh ராெஹௗ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 96॥
vhயாதி⁴ஶthவிநாஶmh ச ராஜphதிmh த⁴நாக³மmh ।
thரலாப⁴mh தேதா²thஸாஹmh ³ெரௗ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 97॥
வாதபிthதkh’தmh ேராக³mh ப³nh⁴thராதி³பீட³நmh ।
³ரேத³ஶநிவாஸmh ச ஶெநௗ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 98॥
thரப³nh⁴கலthராதி³ஸmhேயாக³mh ச த⁴நாக³மmh ।
ராஜphதிப⁴வாphேநாதி ³ேத⁴ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 99॥
ெசௗrhயmh ச மாநஹாநி ச thரநாஶmh பஶுயmh ।
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ஜாதகபாஜாத:

ஸrhேவாபth³ரவபா⁴phேநாதி ேகெதௗ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 100॥
விேத³ஶாth³வாஹநphராphநிசா²thரசாமரஸmhபத:³ ।
ேராகா³ப³nh⁴பீ⁴தி:shயாth ஶுkhேர ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 101॥
தா³நத⁴rhமரதி: phதி:ஸrhேவாபth³ரவநாஶநmh ।
ஸmhஸாரேராக³ஸŋhசாேரா ரெவௗ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 102॥
ேபா⁴க³ஸmhபth³ப⁴ேவnhநிthயmh ஸshயvh’th³தி⁴த⁴rhநாக³ம: ।
shவப³nh⁴ஜநஸmhவாத³சnhth³ேர ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 103॥
ஸrhேவாபth³ரவஸmhேயாக:³ஸrhவகாrhேயஷு ட⁴தா ।
விthதவிshmh’திேதா³ஷ:shயாth ேஜ ராஹுத³ஶாnhதேர ॥ 104॥
ரேகா³ேமஷதshய ராேஹாrhத³ஶாவிபாேக த⁴நதா⁴nhயலாப⁴mh ।
விth³யாவிேநாத³mh nh’பமாநநmh ச கலthரnh’thயாதி³ஸுக²mh வத³nhதி ॥ 105॥
பாேதா²நநாவதshய ராrhத³ஶாவிபேக ஸுததா³ரலாப⁴mh ।
ேத³ஶாதி⁴பthயmh நரவாஹநmh ச த³ஶாவஸாேந ஸகலmh விநாஶmh ॥ 106॥
mh’க³பதிvh’ஷகnhயாகrhகடshத²shய ராேஹாrhrhப⁴வதி ச பபாேக ராஜlhேயா
nh’ேபா வா ।
க³ஜரக³சப:ஸrhவேவாபகா ப³ஹுத⁴நஸுக²ஶீல: thரதா³ராiνரkhத: ॥ 107॥
த³ஶாெதௗ³ :³க²மாphேநாதி த³ஶாnhth◌⁴ேய மஹthஸுக²mh ।
th³ஶாnhேத ப²ணிநாத²shய பிth’நாஶmh பத³chதிmh ॥ 108॥
அத²³த³ஶாப²லmh ।
shதா²நphராphதிmh விthதயாநாmhப³ராphதிmh ராஜshேநஹmh சிthதஶுth³தி⁴ வி⁴khதிmh ।
jhஞாநாசாரmh thரதா³ராதி³லாப⁴mh ேத³வாசாrhய:shேவ விபாேக கேராதி ॥ 109॥
அத²³த³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
nh’பphதி தேதா²thஸாஹmh ஸrhவகாrhயாrhத²ஸாத⁴நmh ।
விth³யாவிjhஞாநமாphேநாதி ³ெரௗ ³த³ஶாnhதேர ॥ 110॥
th³ேவஷ³th³தி⁴mh மநshதாபmh thரலாth³த⁴நvhயயmh ।
கrhமநாஶப⁴வாphேநாதி ஶெநௗ வத³ஶாnhதேர ॥ 111॥
ைவயவrhேக³ண விthதாphதிmh ராஜshேநஹmh ஸுகா²வஹmh ।
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ஸthகrhமாசரth³தி⁴mh ச ³ேத⁴ வத³ஶாnhதேர ॥ 112॥
iµkhதாphரவால⁴ஷாphதிshதீrhத²யாthரா த⁴நாயதி: ।
³⁴பவஶாதா³phதி: ேகெதௗ வத³ஶாnhதேர ॥ 113॥
வாஹநாதி³த⁴நphராphதி: ச²thரசாமரைவப⁴வmh ।
shthபீடா³ ஜநவிth³ேவேஷா ph◌⁴’ெகௗ³ வத³ஶாnhதேர ॥ 114॥
ஶthநாஶmh ஜயmh ெஸௗkh²யmh சிthேதாthஸாஹmh த⁴நாக³மmh ।
ராஜphரஸாத³மாேராkh³யmh ரெவௗ வத³ஶாnhதேர ॥ 115॥
shthkh’ேதாthஸாஹைமசrhய ராஜphதி:ஸுகா²வஹmh ।
தி³vhயவshthரவி⁴ஷாphதிmh சnhth³ேர வத³ஶாnhதேர ॥ 116॥
கrhமநாஶmh ச ஸŋhசாரmh jhவரதாபmh மஹth³ப⁴யmh ।
வநநாஶmh நிthஸாஹmh ேஜ வத³ஶாnhதேர ॥ 117॥
ஸrhவkhேலஶப⁴யmh ேராக³mh ஸrhேவாபth³ரவகாரணmh ।
த⁴நchேச²த³ப⁴வாphேநாதி ராெஹௗ வத³ஶாnhதேர ॥ 118॥
நீசாmhேஶாபக³த:shவŋhக³ப⁴வேந வshய பாேக ப⁴யmh
ேசாராராதிnh’ைப: கலthரதநயth³ேவஷmh கேராthயயmh ।
நீேச ŋhக³நவாmhஶேகா யதி³ மஹாராஜphரஸாத³mh ஸுக²mh
விth³யா³th³தி⁴யேஶாத⁴நாதி³விப⁴வmh ேத³ஶாதி⁴பthயmh  வா ॥ 119॥
அத² ஶநித³ஶாப²லmh ।
ஶேநrhத³ஶாயாமஜக³rhத³ேபா⁴Shth³ரvh’th³தா⁴ŋhக³நாபதா⁴nhயலாப⁴mh ।
ேணீரkh³ராமஜநாதி⁴காராth³த⁴நmh வேத³nhநிசலாதி⁴பthயmh ॥ 120॥
அத² ஶேநrhத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
khேலஶாதி³பி⁴rhvhயாதி⁴நிபீட³நmh ச மாrhஸrhயமாைநrhப³ஹுேஶாகதாபmh ।
⁴பாலேசாைரrhத⁴நதா⁴nhயநாஶmh கேராதி மnhத:³shவத³ஶாபஹாேர ॥ 121॥
ரவிதநயத³ஶாயாmhshவாபஹாேர விேராத⁴mh நரபதி ஜநகிபmh phேரShயvh’th³தா⁴ŋhக³நாphதிmh
।
பஶுக³ணவிஷபீ⁴திmh thரதா³ராதி³பீடா³mh jhவரபவநகபா²திmh ஶூலேராக³mh வத³nhதி
॥ 122॥
ஸுக²விthதயேஶாvh’th³தி⁴mh ஸthகrhமாசாரஸmhபத:³ ।
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kh’வாணிjhயமாphேநாதி ³ேத⁴ மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 123॥
வாதபிthதkh’தmh ேராக³mh கலஹmh நீச³rhஜைந: ।
:³shவphநப⁴யமாphேநாதி ேகெதௗ மnhத³th³ஶாnhதேர ॥ 124॥
ப³nh⁴shேநஹmh ஜநphதிmh ஜாயாவிthதத⁴நாயதிmh ।
kh’Shயாதி³ஸுக²மாphேநாதி ph◌⁴’ெகௗ³ மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 125॥
thரதா³ரவிநாஶmh ch nh’பேசாராதி³பீட³நmh ।
மேநாப⁴யமவாphேநாதி பா⁴ெநௗ மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 126॥
³shthமரணmh :³க²mh ப³nh⁴th³ேவஷmh த⁴நாக³மmh ।
வாதேராக³மவாphேநாதி சnhth³ேர மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 127॥
shதா²நchதிmh மஹாேராக³mh நாநாவிக⁴மேநாப⁴யmh ।
ஸேஹாத³ரஸு’thபீடா³mh ெபௗ⁴ேம மnhத³th³ஶாnhதேர ॥ 128॥
shrhவாŋhக³ேராக³ஸnhதாபmh ேசாராnh’பபீட³நmh ।
த⁴நchேச²த³மவாphேநாதி ராெஹௗ மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 129॥
ேத³வ⁴ேத³வப⁴khதிmh ச ராஜphதிmh மஹthஸுக²mh ।
shதா²நலாப⁴மவாphேநாதி ³ெரௗ மnhத³த³ஶாnhதேர ॥ 130॥
shேவாchேச நீசநவாmhஶேகா³ ரவிஸுத:rhவீத ெஸௗkh²யmh ப²லmh
பாகாெதௗ³  த³ஶாவஸாநஸமேய கShடmh ப²லmh phராணிநாmh ।
ŋhகா³mhேஶாபக³ேத shவநீசப⁴வேந பாகாவஸாேந ஸுக²mh
தா³யாெதௗ³ ேசாரபீ⁴திமதி⁴கmh :³க²mh விேத³ஶாடநmh ॥ 131॥
அத² ³த⁴த³ஶாப²லmh ।
shவகீயதா³ேய ³ப³nh⁴thைரரrhதா²rhஜநmh கீrhதிஸுக²mh கேராதி ।
ைத³thயmh ச ஸthகrhமரNhயNhையrhத⁴நாயதிmh வாதஜmh மார: ॥ 132॥
அத² ³த⁴த³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
விசிthரkh³’ஹவிthதாphதிmh ராஜphதிmh மஹthஸுக²mh ।
ஸrhவகாrhயாrhத²ஸmhth³தி⁴mh ³th³ேத⁴ ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 133॥
ப³nh⁴பீடா³mh மநshதாபmh ெஸௗkh²யஹாநிமேரrhப⁴யmh ।
காrhயநாஶப⁴வாphேநாதி ேகெதௗ ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 134॥
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³ேத³வாkh³நிவிphேரஷு தா³நmh த⁴rhமphயmh தப: ।
த⁴நவshthரவி⁴ஷாphதிmh ஶுkhேர ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 135॥
வshthர⁴ஷணவிthதாphதிmh ராஜphதிmh மஹthஸுக²mh ।
த⁴rhமரவணமாphேநாதி ரெவௗ ³த⁴த³ஶாnhதேர ॥ 136॥
ேராகா³ராதிஜநth³ேவஷmh ஸrhவகாrhயாrhத²நாஶநmh ।
சShபாth³ப⁴யமாphேநாதி சnhth³ேர ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 137॥
ேராகா³ேரப⁴யநாஶmh ச Nhயகrhமப²லmh யஶ: ।
ராஜphதிமவாphேநாதி ேஜ ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 138॥
thரப³nh⁴த⁴நphராphேநாதி ஸுக²விth³யாவி⁴ஷணmh ।
ராஜphதிமவாphேநாதி ராெஹௗ ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 139॥
இShடப³nh⁴³th³ேவஷmh த⁴நலாப⁴mh ஸுதாயதிmh ।
ேராகா³தி³ப⁴யமாphேநாதி ³ெரௗ ஸுஅmhயத³ஶாnhதேர ॥ 140॥
த⁴rhமஸthகrhமவிthதாphதிmh ஸுக²மlhபஜநாதி⁴ைப:
kh’Shயாதி³நாஶமாphேநாதி ஶெநௗ ெஸௗmhயத³ஶாnhதேர ॥ 141॥
உchசராஶிக³த: ெஸௗmhேயா நீசாmhஶகஸமnhவித: ।
கேராதி கrhமைவகlhயmh நிஜதா³ேய ச வrhத⁴நmh ॥ 142॥
நீசshதா²நக³தசாnhth³shŋhகா³mhஶகஸமnhவித: ।
பாகாெதௗ³ விப²லmh ஸrhவmh ஶுப⁴மnhேத phரயchச²தி ॥ 143॥
அத² ேகத³ஶாப²லmh ।
தீ³ேநா நேர ப⁴வதி ³th³தி⁴விேவகநShேடா
நாநாऽமயாலவிவrhjhth³தி⁴தேத³ஹதாப: ।
பாபாதி³vh’th³தி⁴ரதிகShடசthரkhத:
கிŋhசிthஸுகீ² ச ஶிகி²ந: பபாககாேல ॥ 144॥
அத² ேகத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
கலthரthரமரணmh ஸுக²விthதவிநாஶநmh ।
பீ⁴திமபா³phேநாதி ேகெதௗ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 145॥
shththரேராக³கலஹmh ப³nh⁴thராதி³நாஶநmh ।
shவராதிஸாரமாphேநாதி ஶுkhேர ேகத³ஶாnhதேர ॥ 146॥
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மேநாப⁴ŋhக³mh ஶரrhதி விேத³ஶக³மநmh ப⁴யmh ।
ஸrhவகாrhயவிேராத⁴mh ச ரெவௗ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 147॥
தா³ரthரஜநாலshயmh தா⁴நதா⁴nhயவிநாஶநmh ।
மnhshதாபமவாphேநாதி சnhth³ேர ேகத³ஶாnhதேர ॥ 148॥
thரதா³ராiνஜth³ேவஷmh ேராகா³nh’பபீட³நmh ।
ப³nh⁴நாஶமவாphேநாதி ேஜ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 149॥
ராஜேசாரப⁴யmh :³க²mh ஸrhவகாrhயவிநாஶநmh ।
³Shடமாநவஸmhவாத³mh ராெஹௗ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 150॥
ேத³வth³விஜ³phதிmh ராஜshேநஹmh நிராmhயmh ।
⁴thரலாப⁴மாphேநாதி ³ெரௗ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 151॥
மேநாப⁴யmh மநshதாபmh shவப³nh⁴ஜநவிkh³ரஹmh ।
ேத³ஶthயாக³மவாphேநாதி ஶெநௗ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 152॥
ப³nh⁴thராதி³ஸmhேயாக³mh thரதா³ரத⁴நாக³மmh ।
விth³யாஸுக²மவாphேநாதி ³ேத⁴ ேகத³ஶாnhதேர ॥ 153॥
ஶுப⁴kh³ரஹத: ேக:shவத³ஶாயாmh ஸுக²phரத:³ ।
யதி³ ேஶாப⁴நஸnhth³’Shத: கேராதி விலmh த⁴நmh ॥ 154॥
ஸபாப:ேத ேக:shவபாேக ³Shடமாநைவ: ।
பீ⁴திmh kh’திமேராகா³th◌⁴ையrhvhயஸநmh த⁴நநாஶநmh ॥ 155॥
த³ஶாெதௗ³³ப³nhth◌⁴வாrhதி த³ஶாமth◌⁴ேய த⁴நாயதிmh ।
த³ஶாnhேத ஸுக²மாphேநாதி ேகேதாrhத³யப²லmh thதா⁴ ॥ 156॥
அத² ஶுkhரத³ஶாப²லmh ।
shththரவிthதாphதிமதீவ ெஸௗkh²யmh க³nhத⁴மாlhயாmhப³ர⁴ஷphதிmh ।
யாநாதி³பா⁴kh³யmh நரபாலlhயmh யஶ:shவபாேக ph◌⁴’³ஜ: கேராதி ॥ 157॥
அத² ஶுkhரத³ஶாயாமnhதrhத³ஶாப²லாநி ।
ஶvhயாshthத⁴நவshthராphதிmh த⁴rhமாதி³ஸுக²ஸmhபத:³ ।
நாஶmh யேஶாலாப⁴mh ஶுkhேர ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 158॥

jAtakaparijAta.pdf 203



ஜாதகபாஜாத:

iµrhேதா⁴த³ராராக³mh ச kh’ேகா³விthதநாஶநmh ।
nh’பkhேராத⁴மவாphேநாதி ரெவௗ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 159॥
ஶீrhேஷாShணேராக³ஸnhதாபmh காமாதி³பீட³நmh ।
கிŋhசிrh ஸுக²மவாphேநாதி சnhth³ேர ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 160॥
பிthதாsh’க³ேராக³mh ச சிthேதாthஸாஹmh த⁴நாக³மmh ।
தா³ரலாப⁴மாphேநாதி ேஜ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 161॥
நீலவshத⁴நphராphேநாதி ப³nh⁴th³ேவஷmh ஸு’th³ப⁴யmh ।
அkh³நிபா³தா⁴மவாphேநாதி ரெஹௗ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 162॥
த⁴நவshthரவி⁴ஷாphதிmh த⁴rhமசாரmh ஸுகா²வஹmh ।
shthஸுதாrhதி ச ைவஷmhய ³ெரௗ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 163॥
vh’th³த⁴shthஜநஸmhேபா⁴க³mh kh³’ஹேthரத⁴நாக³மmh ।
ஶthநாஶமவாphேநாதி மnhேத³ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 164॥
ஸுதthரஸுகா²rhதா²phதி nh’பphதிmh மஹthஸுக²mh ।
ஸுப⁴மாேரjhயமாphேநாதி ³ேத⁴ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 165॥
கலஹmh ப³nh⁴நாஶmh ச ஶthபீடா³mh மேநாப⁴யmh ।
த⁴நchேச²த³மவாphேநாதி ேகெதௗ ஶுkhரத³ஶாnhதேர ॥ 166॥
உchசராஶிmh க³த: ஶுkhேரா நீசாmhஶகஸமnhவித: ।
shவபாேக த⁴nhநநாஶmh ச rhவீத பத³விchதிmh ॥ 167॥
பா⁴rhக³ேவா நீசராஶிshத:²shேவாchசாmhஶகஸமnhவித: ।
shவதா³ேய kh’வாணிjhயmh த⁴நலாப⁴mh phrhயchச²தி ॥ 168॥
த³ஶாப²ேல விேஶஷதா ।
ஸmhயkh³ப³ந:shவŋhக³பா⁴ேக³ஸmhrh ப³லவrhதshய khதா ।
நீசாmhஶக³தshய ஶthப⁴ேகா³ jhேஞயாऽநிShடப²லா த³ஶா phரஸூெதௗ ॥ 169॥
தthதth³பா⁴வாrhத²லாேமஶத³ஶாshவnhதrhத³ஶாஸு ச ।
தthதth³பா⁴வவிநாஶ:shயாth தth³ேதஇதகாரைக: ॥ 170॥
thேகாணத⁴நலாப⁴shதா² ப³ேநா யதி³ ேஶாப⁴நா: ।
shவத³ஶாnhதrhத³ஶாகாேல rhவnhதி விlhகmh ஸுக²mh ॥ 171॥
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அshடாத³ஶாth◌⁴யாயிநி ஸrhவேஹாராஸiµth³th◌⁴’ேத ஜாதகபஜாேத ।
ராஶிshவபாதி³ த³ஶாப²லாnhதmh phேராkhதmh மயா பா⁴iνiµக²phரஸாதா³th ॥ 172॥
இதிநvhkh³ரஹkh’பயா ைவth³யநாத²விரசிேத ஜாதகபாஜாேதऽShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 18॥

அத² kh³ரnhேதா²பஸmhஹார: ।
ஶாகா²பி⁴ரShடாத³ஶஸŋhkh²யகாபி⁴ரth◌⁴யாயபாபி⁴ரதிphரகாஶ: ।
jhேயாதிrhமய:ஸrhவப²லphரதா⁴ந:ஸŋhகிrhதிேதா ஜாதகபாஜாத: ॥ 1॥
உkhதmh ராஶி³லயmh kh³ரஹக³திshதா²நshவபா⁴வாkh’தி-
ராதா⁴நாதி³ஸமshதவஜநநmh பா³லாth³யநிShடாகரmh ।
ஆrhjhஜாதகப⁴ŋhக³ேயாக³ஜவிதி:◌⁴ ராஜேயாகா³தி³ேஜா
th³விvhயாதி³kh³ரஹேயாக³ஜ: ஶுப⁴க மாnhth³யph³த³ஜmh ச khரமாth ॥ 2॥
பசாத³Shடகவrhக³பி³nh³க³ணிதmh ேஹாராத⁴நshதா²நஜmh
³சிkhயாவநிபா⁴வஜmh ஸுதshதா²நphரkhதmh ப²லmh ।
கnhத³rhபாShடமத⁴rhமராஶிஜநிதmh vhயாபாரலாபா⁴nhthயஜmh
நாஜாதகலணmh நிக³தி³தmh சkhரmh த³ஶாnhதrhத³ஶா ॥ 3॥
விth³யாதி⁴கேவŋhகடாth³தநய:ைவth³யநாத:²ஸுதீ⁴-
ராதி³thயாதி³ஸமshதேக²டkh’பயா விth³வjhஜநphதேய ।
ேஹாராnh⁴ஸiµth³th◌⁴’தாmh’தமயீமShடாத³ஶாvhயாயிநீ
சkhேர ஜாதகபாஜாதஸரணிmh கீ³ேதாthஸுகேலாகிநீmh ॥ 4॥
இதி ஜாதகபாஜாத:ஸமாphத: ।
ஸமாphேதாऽத²mh kh³ரnhத:² ।
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ஜாதகபாஜாத:
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