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laghujAtakam by varAhamihirAchArya

வராஹராசாrhயshய ல⁴ஜாதகmh

அth◌⁴யாயா:அiνkhரமணிகா
1. ராஶிphரேப⁴தா³th◌⁴யாய:

2. kh³ரஹேப⁴தா³th◌⁴யாய:
3. kh³ரஹைமthவிேவகாth◌⁴யாய:
4. kh³ரஹshவபாth◌⁴யாய:
5. க³rhபா⁴தா⁴நாth◌⁴யாய:
6.ஸூதிகாth◌⁴யாய:
7.அShடப⁴ŋhகா³th◌⁴யாய:
8.அShடth◌⁴யாய:
9.ஆrhதா³யாth◌⁴யாய:
10. த³ஶாnhதrhத³ஶாth◌⁴யாய:
11.அShடகவrhகா³th◌⁴யாய:
12. phரகீrhth◌⁴யாய:
13. நாப⁴ஸேயாகா³th◌⁴யாய:
14.shthஜாதகாth◌⁴யாய:
15. நிrhயாth◌⁴யாய:
16. நShடஜாதகாth◌⁴யாய:

அத² ராஶிphரேப⁴தா³th◌⁴யாய: ॥ 1॥
யshேயாத³யாshதஸமேய ஸுரiµடநிkh◌⁴’Shடசரணகமேலாऽபி ।
ேதऽஜmh thேநthர:ஸ ஜயதி தா⁴mhநாmh நிதி⁴ ஸூrhய: ॥ 1॥
ேஹாராஶாshthரmh vh’thைதrhமயா நிப³த⁴mh நய ஶாshthராணி ।
யthதshயாphயாrhயாபி:◌⁴ ஸாரமஹmh ஸmhphரவயா ॥ 2॥
ய³பசிதமnhயஜnhமநி ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh தshய கrhமண: பŋhkhதிmh ।
vhயஜயதி ஶாshthரேமதth தம th³ரvhயாணி தீ³ப இவ ॥ 3॥
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வராஹராசாrhயshய ல⁴ஜாதகmh

ஶீrhஷiµக²பா³ஹு’த³ேயாத³ராணி கப³shதி³யஸmhŋhஞாநி ।
ஊ ஜா ஜŋhேக⁴ சரவிதி ராஶேயாऽஜாth³யா: ॥ 4॥
காலநரshயாவயவாnh ஷாmh சிnhதேயthphரஸவகாேல ।
ஸத³ஸth³kh³ரஹஸmhேயாகா³th Shடா: ேஸாபth³ரவாshேத ச ॥ 5॥
அணதஹதபாடலபாNh³விசிthரா ேததரபிஶŋhெகௗ³ ।
பிŋhக³லகrh³ரப³ph◌⁴கமநா சேயா யதா²ஸŋhkh²யmh ॥ 6॥
mhshth-khராऽkhெரௗ சர-shதி²ர-th³விshவபா⁴வஸmhjhஞாச ।
அஜvh’ஷ²நரா: பசமநவைம:ஸைஹnhth³rhயாth³யா: ॥ 7॥
ஜஶுkhரjhேஞnhth³வrhகjhஞஶுkhரஜவெஸௗயம³ரவ: ।
ேம(ேப⁴)ஷா நவாmhஶகாநாமஜமகரலாராth³யா: ॥ 8॥
shவkh³’ஹாth³ th³வாத³ஶபா⁴கா:³ th³ேரShகா: phரத²மபசநவபாநாmh ।
ேஹாேர விஷேமऽrhேகnhth³ேவா:ஸமராெஶௗ சnhth³ரதீmhேஶா: ॥ 9॥
ஜயமவjhஞதா: பேசnhth³யவஸுiµநீnhth³யாmhஶாநாmh ।
விஷேமஷு ஸமrhேஷூthkhரேமண thmhஶாmhஶபா: கlhphயா: ॥ 10॥
nh’சShபத³கீடாphயாப³ந: phராkh³த³பேராthதரகா:³ ।
ஸnhth◌⁴யாth³ராthப³ந: கீடா nh’சShபதா³ைசவmh ॥ 11॥
ேமஷvh’ஷத⁴nhவிmhஹாசShபதா³ மகரrhவபா⁴க³ச ।
கீட: கrhகடராஶி:ஸsh’ேபா vh’சிக: கதி²த: ॥ 12॥
மகரshய பசிமாrhத⁴mh jhேஞேயா நச ஜலசர: kh²யாத: ।
²நலாக⁴டகnhயா th³விபதா³kh²யா த⁴nhவிrhவபா⁴க³ச ॥ 13॥
அதி⁴பேதா th³’Shேடா வா ³த⁴வேததச ேயா ராஶி: ।
ஸ ப⁴வதி ப³லவாnhந யதா³ khேதா th³’Shேடாऽபி வா ேஶைஷ: ॥ 14॥
தiνத⁴நஸஹஜஸு’th-ஸுதஜாயாmh’thத⁴rhமகrhமாkh²யா: ।
vhயய இதி லkh³நாth³பா⁴வாசரshராkh²ேயऽShடமசrhேத² ॥ 15॥
பாதால³கேவமஸுக²ப³nh⁴ஸmhjhஞாசrhத²பா⁴வshய ।
நவ-பசேம thேகாேண நவமrh ththேகாணmh ச ॥ 16॥
தீ: ◌⁴ பசமmh th’தீயmh ³சிkhயmh ஸphதமmh  யாthரmh ।
th³நmh th³நmh ச தth³வchசி²th³ரமShடமmh th³வாத³ஶmh Shப²mh ॥ 17॥
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ேகnhth³ரசShடயகNhடகலkh³நாऽshதத³ஶமசrhதா²நாmh ।
ஸmhjhஞா பரத: பணப²ரமாேபாkhமmh ச தthபரத: ॥ 18॥
thஷேட³காத³ஶத³ஶமாnhபசயப⁴வநாnhயேதாऽnhயதா²ऽnhயாநி ।
வrhேகா³thதமா நவாmhஶாசராதி³ஷு phரத²மமth◌⁴யாnhthயா: ॥ 19॥
ேமஷாth³யாசthவார:ஸத⁴nhவிமகரா:பாப³லா jhேஞயா: ।
ph’Shேடா²த³யா வி²நா: ஶிரஸாnhேய ப⁴யேதா ந: ॥ 20॥
அஜvh’ஷmh’கா³ŋhக³நாகrhகிநவணிஜாmhஶேகShவிநாth³chசா: ।
த³ஶஶிkh²யShடாவிmhஶதிதிதீ²nhth³யthநவவிmhேஶஷு ॥ 21॥
உchசாnhநீசmh ஸphதமமrhகாதீ³நாmh thேகாணஸmhjhஞாநி ।
mhஹvh’ஷாஜphரமதா³-காrhiµக ph◌⁴’ெதௗmhப⁴த⁴ரா: ॥ 22॥
kh³’ஹேஹாராth³ேரShகா நவபா⁴ேகா³ th³வாத³ஶாmhஶகshthmhஶ: ।
வrhக:³ phரthேயதvhேயா kh³ரஹshய ேயா யshய நிrhதி³Shட: ॥ 23॥
இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக ராஶிphரேப⁴தா³th◌⁴யாய: phரத²ம: ॥

அத² kh³ரஹப³லாth◌⁴யாய: ॥ 2॥
ஆthமா ரவி: ஶீதகரsh ேசத:
ஸththவmh த⁴ராஜ: ஶஶிேஜாऽத² வாணீ ।
jhஞாநmh ஸுக²mh ேசnhth³ர³rhமத³ச
ஶுkhர: ஶநி: காலநரshய :³க²mh ॥ 1॥
ஆthமாத³ேயா க³க³நைக³rhப³பி⁴rhப³லவthதரா: ।
³rhப³லrh³rhப³லா ŋhேஞயா விபத: ஶநி:shmh’த: ॥ 2॥
ராஜா ரவி: ஶஶத⁴ரச ³த:◌⁴ மார:
ேஸநாபதி:திஸுத:ஸசிெவௗ ேதjhெயௗ ।
ph◌⁴’thயshததா² தரணிஜ:ஸப³லா kh³ரஹாச
rhவnhதி ஜnhமஸமேய நிஜேமவ பmh ॥ 3॥
phராchயாதீ³ஶா ரவிதஜராஹுயேமnh³ெஸௗmhயவாkhபதய: ।
ேணnhth³வrhகயமாரா: பாபாshைத:ஸmhத: ெஸௗmhய: ॥ 4॥
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khப³பதீ ³த⁴ெஸௗ சnhth³ரெதௗ ேயாதாmh nh’mh ேஶஷா: ।
’க³த²rhவஸாமயஜுஷாமதி⁴பா ³ெஸௗmhயெபௗ⁴மதா: ॥ 5॥
வெதௗ விphராmh thராmh ரவிெஜௗ விஶாmh சnhth³ர: ।
ஶூth³ராதி⁴ப: ஶஶிஸுத: ஶைநசர:ஸŋhகரப⁴வாநாmh ॥ 6॥
ப³லவாnh shவkh³’ேஹாchசாmhேஶ thரrhே வீத: ஶுைப⁴சாபி ।
சnhth³ரெதௗ shthேthேர ஷேthேராபகா:³ ேஶஷா: ॥ 7॥
phராchயாதி³ஷு வ³ெதௗ⁴ ஸூrhயாெரௗ பா⁴shக: ஶஶாŋhகெதௗ ।
உத³க³யேந ஶஶிஸூrhெயௗ வkhேரऽnhேய shநிkh³த⁴விலாச ॥ 8॥
அஹநி தாrhகஸுேரjhயா th³நிஶmh jhேஞா நkhதnh³ஜெஸௗரா: ।
shவதி³நாதி³Shவஶுப⁴ஶுபா⁴ ப³ஹுேலாthதரபேயாrhப³ந: ॥ 9॥
மnhதா³ரெஸௗmhயவாkhபதிதசnhth³ராrhகா யேதா²thதரmh ப³ந: ।
ைநஸrhகி³கப³லேமதth ப³லஸாmhேயऽshமாth³ ப³லாதி⁴கதா ॥ 10॥
thரேthேர shேவாchேச shவேஹாராயாmh shவப⁴வநthேகாேண ச ।
shவth³ேரShகாேண shவாmhேஶ shவதி³ேந ச ப³லாnhவிதா:ஸrhேவ ॥ 11॥
த³ஶம-th’தீேய நவ-பசேம சrhதா²Shடேம கலthரmh ச ।
பயnhதி பாத³vh’th³th◌⁴யா ப²லாநி ைசவmh phரயchச²nhதி ॥ 12॥
rhணmhபயதி ரவிஜshth’தீயத³ஶேம thேகாணமபி வ: ।
சரshரmh ⁴ஸுத:தாrhக³த⁴மகரா: கலthரmh ச ॥ 13॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக kh³ரஹேப⁴தா³th◌⁴யாய: th³விதீய: ॥

அத² kh³ரஹைமthவிேவகாth◌⁴யாய: ॥ 3॥
thராNhயrhகாjhேவா jhஞ³ jhஞெதௗ விபா⁴shகரா விஜா: ।
வீnhth³வrhகா விஜரவீnhத³வச ேகஷாசித³ரேயாऽnhேய ॥ 1॥
ஶth மnhத³ெதௗ ஸமச ஶஶிேஜா thராணி ேஶஷா ரேவ-

shதீmhஶுrhமரஜச ஸு’ெதௗ³ ேஶஷா:ஸமா: ஶீதேகா:³ ।
ேவnh³Shணகரா:ஜshய ஸு’ேதா³ jhேஞாऽ:தாrhகீ ஸெமௗ
thேர ஸூrhயெதௗ ³த⁴shய ம:³ ஶth:ஸமாசாபேர ॥ 2॥
ஸூேர: ெஸௗmhயதாவ ரவிஸுேதா மth◌⁴ேயாऽபேர thவnhயதா²
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ெஸௗmhயாrhகீ ஸு’ெதௗ³ஸெமௗ ஜ³ ஶுkhரshய ேஶஷாவ
ஶுkhரக³ெயௗ ஸு’ெதௗ³ஸம:ஸுர³: ெஸௗேரshததா²nhேயऽரய-
shதthகாேல ச த³ஶாऽऽயப³nh⁴ஸஹஜshவாऽnhthேயஷு thரmh shதி²த: ॥ 3॥
லthேகாணஷShட²thேகாணநித⁴ைநகராஶிஸphதமகா:³ ।
ஏைககshய யதா²ஸmhப⁴வnhதி தாthகாகா பவ: ॥ 4॥
thரiµதா³ேநாऽrhvhயாkh²யாதா ேய நிஸrhக³பா⁴ேவந ।
ேதऽதி⁴ஸு’nhthரஸமாshதthகாலiµபshதி²தாசிnhthயா: ॥ 5॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக kh³ரஹைமthவிேவகாth◌⁴யாய: th’தீய:
॥

அத² kh³ரஹshவபாth◌⁴யாய: ॥ 4॥
ஸூrhயshவபmh -

சரshthேரா நாthchசshதiνேகஶ:ைபthதிேகாऽshதி²ஸாரச ।
ஶூேரா ம⁴பிŋhகா³ோ ரkhதயாம: ph’²சாrhக: ॥ 1॥
சnhth³ரshவபmh -

shவchச:² phராjhேஞா ெகௗ³ரசபல: கப²வாதிேகா தி⁴ரஸார: ।
mh’³வாkh³ kh◌⁴’ணீ phயஸக²shதiνvh’thதசnhth³ரமா: phராmhஶு: ॥ 2॥
ெபௗ⁴மshவபmh
mhshேரா ரshவshதண: பிŋhகா³:ைபthதிேகா ³ராத⁴rhஷ: ।
சபல:ஸரkhதெகௗ³ேரா மjhஜாஸாரச மாேஹய: ॥ 3॥
³த⁴shவபmh
மth◌⁴யமப: phயவாkh³³rhவாயாம: ஶிராதேதா நிண: ।
thவkhஸாரshthsh²ண:ஸததmh ’Shடsh சnhth³ரஸுத: ॥ 4॥
³shவபmh -

ம⁴நிப⁴நயேநா மதிமாiνபசிதமாmhஸ: கபா²thமேகா ெகௗ³ர: ।
ஈஷthபிŋhக³லேகேஶா ேமத:³ஸாேரா ³rhதீ³rhக⁴ச ॥ 5॥
ஶுkhரshவபmh
யாேமா விShடபrhவா லாதrhத⁴ஜ:ஸுகீ² காnhத: ।
கப²வாதிேகா ம⁴ரவாkh³ph◌⁴’³thர: ஶுkhரஸாரச ॥ 6॥
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ஶநிshவபmh -

kh’ஶதீ³rhக: ◌⁴ பிŋhகா³: kh’Shண: பிஶுேநாऽநிலphரkh’தி: ।
sh²லநக²த³nhதேராமா ஶைநசேரா shநாஸாரச ॥ 7॥
shவபphரேயாஜநmh
ஏேத kh³ரஹா ப³Shடா:² phரஸூதிகாேல nh’mh shவrhதிஸமmh ।
rhrhேத³ஹmh நியதmh ப³ஹவச ஸமாக³தா ரmh ॥ 8॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக kh³ரஹshவபாth◌⁴யாயசrhத:² ॥

அத² க³rhபா⁴தா⁴நாth◌⁴யாய: ॥ 5॥
ஆதா⁴ேநऽshதkh³’ஹmh யthதchசீ²ேலா ைம²ேந மாnh ப⁴வதி ।
ஸாயாஸமஸth³தவீேத வித³kh³த⁴mh ஶுைப⁴ரshேத ॥ 1॥
ெஸௗராmhேஶऽph³ஜாmhேஶ வா சnhth³ர: ெஸௗராnhவிேதாऽத²³ேக வா ।
ஶாnhேதா தீ³ேபா ஜnhமnhயாதா⁴ேந ேசnhந ரவிth³’Shட: ॥ 2॥
சnhth³ேரா யாவthஸŋhkh²ேய th³வாத³ஶபா⁴ேக³ நிேஷகஸமேய shயாth ।
தshமாth தாவதி ராெஶௗ ஜnhேமnhெதௗ³ஸmhப⁴ேவ மா ॥ 3॥
உத³யதி mh’³பா⁴mhேஶ ஸphதமshேத² ச மnhேத³
யதி³ ப⁴வதி நிேஷக:ஸூதிமph³த³thரேயண ।
ஶஶிநி  விதி⁴ேரஷ th³வாத³ேஶऽph³ேத³ phரrhயா-
nhநிக³தி³தஹ சிnhthயmh ஸூதிகாேலऽபி khthயா ॥ 4॥
யமவkhெரௗ th³ேநऽrhகாth mhேஸா ேராக³phரெதௗ³shthயசnhth³ராth ।
தnhமth◌⁴யக³ேயாrhmh’thshதேத³கதth³’Shடேயாைசவmh ॥ 5॥
கலலக⁴நாவயவாshதி²thவkh³ேராமshmh’திஸiµth³ப⁴வா: khரமஶ: ।
மாேஸஷு ஶுkhரஜவஸூrhயசnhth³ராrhகிெஸௗmhயாநாmh ॥ 6॥
அஶேநாth³ேவக³phரஸவா: பரேதா லkh³ேநஶசnhth³ரஸூrhயாmh ।
கைஷ: பீடா³ பதநmh நிபீ³ைதrhநிrhமல: Sh: ॥ 7॥
ப³லkhெதௗ shவkh³’ஹாmhேஶShவrhகதாபசயrhெகௗ³ mhஸாmh ।
shthmh வா ஜசnhth³ெரௗ யதா³ ததா³ க³rhப⁴ஸmhப⁴ேவா ப⁴வதி ॥ 8॥
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லkh³ேந ப³நி ³ெரௗ வா நவபசமஸmhshதி²ேதऽபி வா ப⁴வதி ।
ேயாகா³ஹதபீ³ஜாநாமப²லா வீேணவ ப³தி⁴ராmh ॥ 9॥
விஷமrhே விஷமாmhேஶ ஸmhshதி²தாச ³ஶஶாŋhகலkh³நாrhகா: ।
ஜnhமகரா:ஸமேப⁴ஷு ேயாதாmh ஸமநவாmhஶக³தா: ॥ 10॥
ப³ெநௗ விஷேமऽrhக³ நரmh shthயmh ஸமkh³’ேஹ ேஜnh³தா: ।
யமலmh th³விஶராmhேஶShவிnh³ஜth³’Shடா:shவபஸமmh ॥ 11॥
லkh³நாth³விஷேமாபக³த: ஶைநசர: thரஜnhமேதா³ ப⁴வதி ।
நிக³தி³தேயாக³ப³லாப³லமவேலாkhய விநிசேயா வாchய: ॥ 12॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக க³rhபா⁴தா⁴நாth◌⁴யாய: பசம: ॥

அத²ஸூதிகாth◌⁴யாய: ॥ 6॥
³ஶஶிரவய:ஸththவmh ரஜ:தjhெஞௗ தேமாऽrhகஸுதெபௗ⁴ெமௗ ।
ஏேதऽnhதராthமநி shவாmh phரkh’திmh ஜnhேதா: phரயchச²nhதி ॥ 1॥
ஸththவmh ரஜshதேமா வா thmhஶாmhேஶ யshய பா⁴shகரshதாth³’kh ।
ப³ந:ஸth³’ஶீ rhதிrh³th◌⁴வா வா ஜாதிலேத³ஶாnh ॥ 2॥
rhவவிலkh³ேந யாth³’kh³ நவ பா⁴க³shதாth³’ஶீ ப⁴வதி rhதி: ।
ேயா வா kh³ரேஹா ப³Shட²shதthகாேல தாth³’ஶீ வாchயா ॥ 3॥
சnhth³ேர லkh³நமபயதி மth◌⁴ேய வா ஶுkhரெஸௗmhயேயாசnhth³ேர ।
ஜnhம பேராshய பிrhயேமாத³ேய வா ேஜ வாऽshேத ॥ 4॥
பாபேதாऽrhக: ேஸnh:³ பயதி ேஹாராmh ந சnhth³ரமபி வ: ।
பயதி ஸாrhகmh ேநnh³mh யதி³ ேவா வா பைரrhஜாத: ॥ 5॥
th³வாரmh வாshநி ேகnhth³ேராபகா³th³ kh³ரஹாத³ஸதி வா விலkh³நrhாth ।
தீ³ேபாऽrhகா³த³யாth³ வrhதிnh³த:shேநஹநிrhேத³ஶ: ॥ 6॥
அth³’ட⁴mh நவமத² த³kh³த⁴mh சிthரmh ஸுth³’ட⁴mh மேநாரமmh rhணmh ।
kh³’ஹமrhகாதி³கவீrhயாth பதிப⁴வநmh ஸnhநிkh’Shைடச ॥ 7॥
³chேசா த³ஶமshேதா² th³விthசrh⁴கmh கேராதி kh³’ஹmh ।
த⁴iν ஸப³லshthஶாலmh th³விஶாலமnhேயஷு யமேலஷு ॥ 8॥
ஷThthநவாnhthயா: பாதா:³ க²Thவாŋhகா³nhயnhதராலப⁴வநாநி ।
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விநதthவmh யமலrhை: khைரshதthlhய உபகா⁴த: ॥ 9॥
சா²ேக³mhேஹ vh’ேஷ லkh³ேந தthshேத² ெஸௗேரऽத²வா ேஜ ।
ராயmhஶஸth³’ேஶ கா³thேர ஜாயேத நாலேவShத: ॥ 10॥
jhேஞயாநி தாmhரமணிேஹமஶுkhதிெரௗphயாணி ெமௗkhதிகmh ேலாஹmh ।
அrhகாth³ையrhப³லவth³பி:◌⁴ shவshதா²ேந ேஹம ேவऽபி ॥ 11॥
ஶஶிலkh³நாnhதரஸmhshத²kh³ரஹlhயாேசாபஸூதிகா jhேஞயா: ।
உத³க³rhேத⁴ऽph◌⁴யnhதரகா³ பா³யாசkhரshய th³’ேயऽrhேத⁴ ॥ 12॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக ஸூதிகாth◌⁴யாய:ஷShட:² ॥

அத²அShடாth◌⁴யாய: ॥ 7॥
ஷShேட²ऽShடேமऽபி சnhth³ர:ஸth³ேயா மரய பாபஸnhth³’Shட: ।
அShடாபி: ◌⁴ ஶுப⁴th³’Shேடா வrhைஷrhைரshதத³rhேத⁴ந ॥ 1॥
ஶஶிவthெஸௗmhயா: பாைபrhவkhபி⁴ரவேலாகிதா ந ஶுப⁴th³’Shடா: ।
மாேஸந மரணதா:³sh: பாபேதா லkh³நபசாshேத ॥ 2॥
ராயnhதshைத:² பாைப:ஸnhth◌⁴யாயாmh மமக²ேஹாராயாmh ।
mh’th: phரthேயகshைத:² ேகnhth³ேரஷு ஶஶாŋhகபாைபச ॥ 3॥
சkhரphராkhபசாrhேத⁴ பாபஶுைப: ◌⁴ கீடேபா⁴த³ேய mh’th: ।
நித⁴நசShடயைக³rhவா khைர:ேண ஶஶிnhத³ேய ॥ 4॥
ஸphதாShடாnhthேயாத³யேக³ ஶஶிநி ஸபாேப ஶுேப⁴ணவிkhேத ।
ந ச கNhடேகऽshதி கசிch²ப⁴shததா³ mh’thராேத³ய: ॥ 5॥
சரshேர ஸphதமக:³ பாபாnhதshத:² ஶஶீ மரணதா³தா ।
உத³யக³ேதா வா சnhth³ர:ஸphதமராஶிshதி²ைத: பாைப: ॥ 6॥
ேணnhெதௗ³ th³வாத³ஶேக³லkh³நாShடமராஶிஸmhshதி²ைத: பாைப: ।
ெஸௗmhயரேத ச ேகnhth³ேர ஸth³ேயா mh’thrhவிநிrhேத³ய: ॥ 7॥
ேஸாபphலேவ ஶஶாŋhேக ஸkhேர லkh³நேக³ேஜऽShடமேக³ ।
mh’thrhமாthரா ஸாrhத⁴mh சnhth³ரவத³rhேக ச ஶshthேரண ॥ 8॥
லkh³ந-th³வாத³ஶ-நவமாऽShடமஸmhshைத²சnhth³ர-ெஸௗ-ஸூrhயாऽऽைர: ।
ஜாதshய ப⁴வதி மரணmh யதி³ ந ப³லத: பதிrhவசஸாmh ॥ 9॥
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ஸுதமத³நநவாnhthயலkh³நரnhth◌⁴ேரShவஶுப⁴ேதா மரய ஶீதர: ।
ph◌⁴’³ஸுதஶஶிthரேத³வjhையrhயதி³ ப³பி⁴rhந ேதாऽவேலாகிேதா வா ॥ 10॥
ேயாேக³shதா²நmh க³தவதி ப³நசnhth³ேர shவmh வா தiνkh³’ஹமத²வா ।
பாைபrhth³’Shேட ப³லவதி மரணmh வrhஷshயாnhத: கில iµநிக³தி³தmh ॥ 11॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக அShடாth◌⁴யாய:ஸphதம: ॥

அத²அShடப⁴ŋhகா³th◌⁴யாய: ॥ 8॥
ஸrhவாநிமாநதிப³ல:sh²ரத³mhஶுஜாேலா
லkh³நshதி²த: phரஶமேயth ஸுரராஜமnhth ।
ஏேகா ப³ஹூநி ³தாநி ஸு³shதராணி
ப⁴khthயா phரkhத இவ ஶூலத⁴ரphரம: ॥ 1॥
லkh³நாதி⁴ேபாऽதிப³லவாநஶுைப⁴ரth³’Shட:
ேகnhth³ரshதி²ைத: ஶுப⁴க²ைக³ரவேலாkhயமாந: ।
mh’thmh வி⁴ய வித³தா⁴தி ஶுதீ³rhக⁴மா:
ஸாrhத⁴mh ³ணrhப³ஹுபி⁴rhதயா ச லmhயா ॥ 2॥
லkh³நாத³Shடமவrhthயபி ³த⁴³பா⁴rhக³வth³’காணக³சnhth³ர: ।
mh’thmh phராphதமபி நரmh பரthேயவ நிrhvhயாஜmh ॥ 3॥
சnhth³ர:ஸmhrhணதiν: ெஸௗmhயrhக³த:shதி²த: ஶுப⁴shயாnhத: ।
phரகேராதி Shடப⁴ŋhக³mh விேஶஷத: ஶுkhரஸnhth³’Shட: ॥ 4॥
³த⁴பா⁴rhக³வவாநாேமகதம: ேகnhth³ரமாக³ேதா ப³லவாnh ।
khரஸஹாேயா யth³யபி ஸth³ேயா Shடshய ப⁴ŋhகா³ய ॥ 5॥
ப⁴வநக³ேதாऽபி ஶஶீ ³தசnhth³ராthமஜth³’காணshத:² ।
க³ட³இவ ேபா⁴கி³த³Shடmh பரthேயவ நிrhvhயாஜmh ॥ 6॥
ெஸௗmhயth³வயமth◌⁴யக³த:ஸmhrhண:shநிkh³த⁴மNhட³ல: ஶஶph◌⁴’th ।
நி:ேஶஷாShடஹnhதா ⁴ஜŋhக³ேலாகshய க³ட³இவ ॥ 7॥
ஶஶph◌⁴’தி rhணஶேர ஶுkhேல பே நிஶாப⁴ேவ காேல ।
நித⁴நshேத² Shடmh phரப⁴வதி ைநவாthர ஜாதshய ॥ 8॥
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phரsh²தகிரணஜாேல shநிkh³தா⁴மலமNhட³ேல ப³ேலாேபேத ।
ஸுரமnhthணி ேகnhth³ரக³ேத ஸrhவாShடmh ஶமmh யாதி ॥ 9॥
ெஸௗmhயப⁴வேநாபயாதா: ெஸௗmhயாmhஶககா:³ ெஸௗmhயth³’khகாணshth²ஹா: ।
³சnhth³ரகாph³யஶஶிஜா:ஸrhேவऽShடshய ஹnhதார: ॥ 10॥
சnhth³ராth◌⁴யாதராேஶரதி⁴ப: ேகnhth³ேர ஶுப⁴kh³ரேஹா வாபி ।
phரஶமயதி Shடேயாக³mh பாபாநி யதா²ஹshமரணmh ॥ 11॥
பாபா: யதி³ ஶுப⁴வrhேக³ ெஸௗmhையrhth³’Shடா: ஶுேப⁴ஶவrhக³shைத:² ।
நிkh◌⁴நnhதி ததா³ Shடmh பதிmh விரkhதா யதா² வதி: ॥ 12॥
ராஹுshthஷShட²லாேப⁴ லkh³நாth ெஸௗmhையrhநித:ஸth³ய: ।
நாஶயதி ஸrhவ³தmh மாத இவ லஸŋhகா⁴தmh ॥ 13॥
ஶீrhேஷாத³ேயஷு ராஶிஷு ஸrhேவ க³க³நாதி⁴வாந:ஸூெதௗ ।
phரkh’திshத²சாShடmh வியேத kh◌⁴’தவாkh³நிshத²mh ॥ 14॥
தthகாேல யதி³ விஜயீ ஶுப⁴kh³ரஹ: ஶுப⁴நிேதாऽவயmh ।
நாஶயதி ஸrhவாShடmh மாத இவ பாத³பாnh phரப³ல: ॥ 15॥
பே ேத ப⁴வதி ஜnhம யதி³பாயாmh
kh’Shேண ததா²ऽஹநி ஶுபா⁴ஶுப⁴ऽth³th³’யமாந: ।
தmh சnhth³ரமா விநாஶக³ேதாऽபி யthநா-
தா³பthஸு ரதி பிேதவ ஶிஶுmh ந ஹnhதி ॥ 16॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக அShடப⁴ŋhகா³th◌⁴யாய:அShடம: ॥

அத²ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: ॥ 9॥
ராயmhஶகலா ³ணிதா th³வாத³ஶநவபி⁴rhkh³ரஹshய ப⁴க³ேணph◌⁴ய: ।
th³வாத³ஶ’தாவேஶேஷऽph³த³மாஸதி³நநா³கா: khரமஶ: ॥ 1॥
ேஹாராதா³ேயாऽphேயவmh ப³லkhதாऽnhயாநி ராஶிlhயாநி ।
வrhஷாணி ஸmhphரயchச²thயiνபாதாchசாmhஶகாதி³ப²லmh ॥ 2॥
வrhேகா³thதமshவராஶிth³ேரShகாணநவாmhஶேகஸkh’th³-th³வி³ணmh (th³th³வி³ணmh)
।
வkhேராchசேயாshth³ணிதmh th³விth³ணthேவ ஸkh’th th³ணmh ॥ 3॥
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thrhயmhஶமவkhேரா ேப⁴ நீேசऽrhத⁴mh ஸூrhயphதகிரணச ।
பயதி shவாrhதா³யாnhநாshதmh யாெதௗ ராவிஜஶுkhெரௗ ॥ 4॥
ஸrhவாrhத⁴thசrhேத²nhth³யrhபா⁴கா³nh vhயயாth³த⁴ரnhthயஶுபா: ◌⁴ ।
ஸnhேதாऽrhத⁴மேதா வாமmh ப³லவாேநகrhேக³Shேவக: ॥ 5॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: நவம: ॥

அத² த³ஶாnhதrhத³ஶாth◌⁴யாய: ॥ 10॥
ேஶாth◌⁴யேபவிஶுth³த: ◌⁴ காேலா ேயா ேயந விேத த³thத: ।
ஸ விசிnhthயா தshய த³ஶா shவத³ஶாஸு ப²லphரதா:³ஸrhேவ ॥ 1॥
லkh³நாrhகஶஶாŋhகாநாmh ேயா ப³லவாmhshதth³த³ஶா ப⁴ேவth phரத²மா ।
தthேகnhth³ரபணப²ராேபாkhமக³தாநாmh ப³லாchேச²ஷா: ॥ 2॥
thேராchசshவkh³’ஹாmhேஶாபக³தாநாmh ேஶாப⁴நா த³ஶா:ஸrhவா: ।
shேவாchசாபி⁴லாமபி ந  கதி²தவிபrhயயshதா²நாmh ॥ 3॥
ேஹாராத³ஶா th³’காண: தமth◌⁴யாத⁴மா சேர khரமஶ: ।
th³விஶேர விபதா shதி²ேர  பாேபShடமth◌⁴யப²லா ॥ 4॥
ஏகrhேऽrhத⁴mh thrhயmhஶmh thேகாணேயா:ஸphதேம  ஸphதாmhஶmh ।
சரshர(shthர)ேயாsh பாத³mh பாசயதி க³ேதா kh³ரஹ:shவ³ண: ॥ 5॥
பா⁴கா:³ஸth³’ஶchேச²ைத³rhவிவrhதா:ஸmhதா த³ஶாchேச²தா:³ ।
phரthயmhஶா ³ணகாரா: ph’த²kh ph’த²kh சாnhதrhத³ஶாshதா: ॥ 6॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக த³ஶாnhதrhத³ஶாth◌⁴யாய: த³ஶம: ॥

அத²அShடகவrhகா³th◌⁴யாய: ॥ 11॥
ேகnhth³ராயாShடth³விநவshவrhக:shவாதா³rhகிெபௗ⁴மதச ஶுப:◌⁴ ।
ஷThஸphதாnhthேயஷு தாth ஷடா³யதீ⁴த⁴rhமேகா³ வாth ॥ 1॥
உபசயேகா³ऽrhகசnhth³ரா³பசயநவமாnhthயதீ⁴க³த: ெஸௗmhயாth ।
லkh³நா³பசயப³nh⁴vhயயshதி²த: ேஶாப⁴ந: phேராkhத: ॥ 2॥
ஶபசேயஷு லkh³நாthஸாth³யiµநி:shவாthஜாthவநவதீ⁴ஷு ।
ஸூrhயth ஸாShடshமரக³shthஷடா³யஸுேதஷு ஸூrhயஸுதாth ॥ 3॥
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jhஞாth ேகnhth³ரthஸுதாயாShடேகா³³ேராrhvhயயாயmh’thேகnhth³ேரஷு ।
thச:ஸுதநவத³ஶமth³நாயக³சnhth³ரமா: ஶுkhராth ॥ 4॥
ெபௗ⁴ம:shவாதா³யshவாShடேகnhth³ரக³shthrhயாயஷThஸுேதஷு ³தா⁴th ।
வாth³ த³ஶாய-ஶth-vhயேயShவிநா³பசய-ஸுேதஷு ॥ 5॥
உத³யா³பசயதiνஷு thஷடா³ேயShவிnh³த:ஸேமா த³ஶம: ।
ph◌⁴’³ேதாnhthயஷட³ShடாேயShவதாth ேகnhth³ராயநவவஸுஷு ॥ 6॥
ெஸௗmhேயாऽnhthயஷNhணவாயாthமேஜShவிநாth shவாth thதiνத³ஶேதஷு ।
சnhth³ராth³th³வித³ஶாயாShடஸுக²க³த:shவாth ஸாதி³ஷு விலkh³நாth ॥ 7॥
phரத²மஸுகா²யth³விநித⁴நத⁴rhேமஷு தாth thதீ⁴ஸேமேதஷு ।
ஸாஶாshமேரஷு ெஸௗராரேயாrhvhயயாயவஸுஷு ³ேரா: ॥ 8॥
ேவா ெபௗ⁴மாth³ th³வயாயாShடேகnhth³ரேகா³ऽrhகாth ஸத⁴rhமஸஹேஜஷு ।
shவாth ஸthேகஷு ஶுkhராnhநவத³ஶலாப⁴shவதீ⁴ஷு ॥ 9॥
ஶஶிந:shவரthேகாrhத²லாப⁴க³shthதீ⁴vhயேயஷு யமாth ।
நவதி³khஸுகா²th◌⁴யதீ⁴shவாயஶthஷு jhஞாth ஸகாமேகா³லkh³நாth ॥ 10॥
ஶுkhேரா லkh³நாதா³ஸுதநவாShடலாேப⁴ஷு ஸvhயயசnhth³ராth ।
shவாth ஸதி³க³தாth thஸுகா²thமஜாShடதி³kh³த⁴rhமலாேப⁴ஷு ॥ 11॥
வshவnhthயாேயShவrhகாnhநவதி³kh³லாபா⁴Shடதீ⁴shதி²ேதா வாth ।
jhஞாth thஸுதநவாயாShவாயஸுதாேபாऽkhேமஷு ஜாth ॥ 12॥
shவாth ெஸௗshthஸுதாயாக:³ஜாத³nhthயகrhமஸேதஷு ।
shவாயாShடேகnhth³ரேகா³ऽrhகாch²khராth ஷShடா²nhthயலாேப⁴ஷு ॥ 13॥
thஷடா³யக:³ ஶஶாŋhகா³த³யாth ஸஸுகா²th³யகrhமேகா³ऽத²³ேரா: ।
ஸுதஷThvhயயாயேகா³ jhஞாth vhயயாயதி³ŋhநவாShடshத:² ॥ 14॥
shதா²ேநShேவேதஷு ஶுபா: ◌⁴ ேஶேஷShவதா ப⁴வnhதி சாShடாநாmh ।
அஶுப⁴ஶுப⁴விேஶஷப²லmh kh³ரஹா: phரயchச²nhதி சாரக³தா: ॥ 15॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக அShடகவrhகா³th◌⁴யாய: ஏகாத³ஶ: ॥
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அத² phரகீrhth◌⁴யாய: ॥ 12॥
ரவிவrhjhயmh th³வாத³ஶைக³ரநபா² சnhth³ராth³th³விதீயைக:³ஸுநபா² ।
உப⁴யshதி²ைதrh³த⁴ரா ேகமth³மஸmhjhஞேகாऽேதாऽnhய: ॥ 1॥
ஸchசீ²லmh விஷயஸுகா²nhவிதmh phர⁴mh kh²யாதிkhதமநபா²யாmh ।
ஸுநபா²யாmh தீ⁴த⁴நகீrhதிkhதமாthமாrhைதவrhயாmh ॥ 2॥
ப³ஹுph◌⁴’thயmhபா³ரmhப⁴mh ஸுக²ேபா⁴கா³nhவிதmh ச ெதௗ³rhத⁴ேக ।
ph◌⁴’தகmh :³கி²தமத⁴நmh ஜாதmh ேகமth³ேம விth³யாth ॥ 3॥
ெபௗ⁴ம: ஶூரசNhேடா³ மஹாத⁴ேநா jhஞாநவாnh ³ேதா⁴ நிண: ।
’th³த:◌⁴ ஶுkhர:ஸுகி²ேதா ³rh³Th◌⁴ேயா nh’பதிjhய: ॥ 4॥
ப³வாரmhப:◌⁴ ெஸௗrhப³ஹுph◌⁴’thயா: ேதா ³ணrhவிth³த: ◌⁴
ஏஷாmh ³ண:ஸம³ jhேஞயா ேயாேகா³th³ப⁴வா: ஷா: ॥ 5॥
ஸூrhயாth³th³விதீயmh’mh ேவஶிshதா²நmh phரகீrhதிதmh யவைந: ।
தchேசShடkh³ரஹkhதmh ஜnhமநி ேசShடாஸு ச விலkh³நmh ॥ 6॥
யnhthரjhஞmh பாபரதmh நிணmh khரmh ச ஶshthரvh’thதிmh ச ।
தா⁴jhஞmh ச khரமஶசnhth³ராதி³பி⁴ரnhவித:ஸூrhய: ॥ 7॥
சnhth³ேராऽŋhகா³ரகrhைவ:டjhஞmh phரதmh லாph◌⁴யதி⁴கmh ।
வshthரvhயவஹாரjhஞmh khரேமண ெபௗநrhப⁴வmh சாபி ॥ 8॥
மlhேலா ரோऽnhயshthஸkhேதா :³கா²nhவித:ேஜா jhஞாth³ைய: ।
jhேஞா வாth³ையrhகீ³தjhஞmh வாkh³நmh மேஹnhth³ரஜாலjhஞmh ॥ 9॥
வ:ேதந ப³ஹு³ணமேதந ஸமnhவிேதாऽthர க⁴டகாரmh ।
shthshவmh மnhேத³ந தshthபி⁴ரphேயவmh ப²லாநி வேத³th ॥ 10॥
சராதி³பி⁴ேரகshைத:² phரvhரjhயாmh shவாmh kh³ரஹ: கேராதி ப³ ।
ப³ஹுவீrhையshதாவthய: phரத²மா வீrhயாதி⁴கshையவ ॥ 11॥
தாபஸvh’th³த⁴ராவகரkhதபடாவிபி⁴ுசரகாmh ।
நிrhkh³ரnhதா²நாmh சாrhகாth பராைத: phரchதிrhப³பி: ◌⁴ ॥ 12॥
தி³நகரphதமைக²ரதீ³(வீ)தா ப⁴khதிவாதி³நshேதஷாmh ।
யாசிததீ³ா ப³பி: ◌⁴ பராைதரnhயth³’Shைடrhவா ॥ 13॥
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அத² ராஶிஶீலநிபணmh

அshதி²ரவி⁴திthரmh சலநமடநmh shக²தநியமமபி சரேப⁴ ।
shதி²ரேப⁴ தth³விபதmh மாnhவிதmh தீ³rhக⁴ஸூthரmh (தீ³rhக⁴ஸூnhநmh) ச ॥ 1॥
th³விஶேர (தth³விபதmh)thயாக³தmh kh’தjhஞiµthஸாதmh விவித⁴ேசShடmh ।
kh³ராmhயாரNhயஜேலாth³ப⁴வராஶிஷு விth³யாchச தchசீ²லாnh ॥ 2॥
ேthராதி⁴பஸnhth³’Shேட ஶஶிநி nh’பshதthஸு’th³பி⁴ரபி த⁴நவாnh ।
th³ேரShகாmhஶகைபrhவா phராய: ெஸௗmhைய: ஶுப⁴mh நாऽnhைய: ॥ 3॥
Shணnhதி ஶுபா⁴ பா⁴வாnhrhthயாதீ³nh kh◌⁴நnhதி ஸmhshதி²தா: பாபா: ।
ெஸௗmhயா:ஷShேட²ऽkh◌⁴நா:(Sh:)ஸrhேவऽShடா vhயயாShடமகா:³ ॥ 4॥
கrhகvh’ஷாேஜாபக³ேத சnhth³ேர லkh³ேந த⁴நீ ஸுபச ।
விகலாŋhக³ஜட³த³th³ரா: ேஶேஷஷு விேஶஷத: kh’Shேண ॥ 5॥
விகேலேநாऽrhகலkh³ேந ைதேகாऽேஜ shவேப⁴  ராthrhயnhத: ◌⁴ ।
³th³-³th³th³’Sh: கrhகிணி காே vhயயேக³ ஶஶாŋhேக வா ॥ 6॥
இShடmh பாத³விvh’th³th◌⁴யா thரshவkh³’ஹthேகாணŋhேக³ஷு ।
ேப⁴ऽlhபmh ப²லமrhேகாபக³தshய பாபmh ஶுப⁴mh ைநவ ॥ 7॥
இதி ராஶிஶீலநிபணmh ।

அத²ஆரயேயாக³ நிபணmh

தshகரேபா⁴khth’விசணத⁴நிnh’பதிநmhஸகாऽப⁴யத³th³ரா: ।
க²(shவ)லபாேபாkh³ேராthkh’kh’Shடா ேமஷாதீ³நாmh நவாmhஶப⁴வா: ॥ 1॥
லlhயலாதி⁴கப³nh⁴மாnhயத⁴நிேபா⁴கி³nh’பஸமநேரnhth³ரா: ।
shவrhக³ைதகவிvh’th³th◌⁴யா கிசிnhnhநா ஸு’th³ kh³’ஹைக:³ ॥ 2॥
thphரph◌⁴’திபி⁴chசshைத²rhnh’பவmhஶப⁴வா ப⁴வnhதி ராஜாந: ।
பசாதி³பி⁴ரnhயேலாth³ப⁴வாச தth³வththேகாணக³ைத: ॥ 3॥
நிrhத⁴ந:³கி²தட⁴vhயாதி⁴தப³nhதா⁴பி⁴தphதவத⁴பா⁴ஜ: ।
ஏேகாthதரபvh’th³th◌⁴யா நீசக³ைத: ஶthkh³’ஹைக³rhவா ॥ 4॥
ஏேகாऽபி nh’பதிஜnhமphரேதா³ kh³ரஹ:shேவாchசக:³ஸு’th³ th³’Shட: ।
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ப³பி:◌⁴ ேகnhth³ேராபக³ைதshthphரph◌⁴’திபி⁴ரவநிபாலப⁴வ: ॥ 5॥
வrhேகா³thதமேக³ சnhth³ேர சராth³ையrhவீேத விலkh³ேந வா ।
nh’பஜnhம ப⁴வதி ராjhயmh nh’பேயாேக³ ப³லதத³ஶாயாmh ॥ 6॥
உ³பதிேயாக³ஸமாக³மப⁴ஶீலஸnhத³rhஶநாநி பா⁴வாச ।
ஆரயராjhயphரபா⁴வாசாth◌⁴யாேயऽshnh khரேமேkhதா: ॥ 7॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக phரகீrhth◌⁴யாய: th³வாத³ஶ: ॥

அத² நாப⁴ஸேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 13॥
சrhப⁴ப⁴வநாதி³ஷு ஸrhைவராரயஜா ரjhஜுiµஸலநலேயாகா:³ ।
ஈrhShrhமாநீ த⁴நவாnh khரேமண லவிதா:ஸrhேவ ॥ 1॥
த³லேயாெகௗ³ (ஸுph³திthேல திnh ேத³ ேசாேமnhதஉ)
ேகnhth³ரthரயைக:³ பாைப: ஶுைப⁴rhத³லாkh²யாவச மாலா ச ।
ஸrhேபऽதி:³கி²தாநாmh மாலாயாmh ஜnhம ஸுகி²நாmh ச ॥ 2॥
th³விரநnhதரேகnhth³ரshைத²rhக³தா³விலkh³நாshதஸmhshதி²ைத: ஶகடmh ।
க²சrhத²ேயாrhவிஹŋhக:³ ஶ ◌்’ŋhகா³டகiµத³யஸுதநவைக:³ ॥ 3॥
ஶ ◌்’ŋhகா³டகேதாऽnhயக³ைதrhஹலேமேதஷாmh khரமாth ப²ேலாபநய: ।
யjhவா ஶகடாவீ(ேவா)³தசிரெஸௗŋhkh²யபா⁴kh-kh’kh’th ॥ 4॥
khைர:ஸுக²கrhமshைத:² ெஸௗmhையத³யாshதஸmhshதி²ைதrhவjhரmh ।
யவ இதி தth³விபைதrhைர: கமலmh chைதrhவாபீ ॥ 5॥
லkh³நாதி³கNhடேகph◌⁴யசrhkh³’ஹாவshதி²ைதrhkh³ரைஹrhேயாகா:³ ।
ேபஷுஶkhதித³Nhடா³ வjhராதீ³நாmh ப²லாnhயshமாth ॥ 6॥
ஆth³யnhதேயா:ஸுக²த:ஸுக²பா⁴ŋhமth◌⁴ேய த⁴நாnhவிேதாऽlhபஸுக:² ।
thயாகீ³mhshthேரா(shேரா) த⁴நவrhத: மாnh phையrhவிkhதச ॥ 7॥
தth³வth ஸphதப⁴ஸmhshைத²rhெநௗடchச²thரகாrhiµகாணி sh: ।
நாவாth³ையரphேயவmh கNhடகாnhயshைத:²shmh’ேதாऽrhத⁴ஶஶீ ॥ 8॥
ஏகாnhதைரrhவிலkh³நாth ஷTh³-ப⁴வநாவshதி²ைதrhkh³ரைஹசkhரmh ।
அrhதா²chச தth³வ³த³தி⁴ெநௗphரph◌⁴’திப²லாnhயேதா² khரமஶ: ॥ 9॥
கீrhthயா khேதாऽnh’தவாkh shவஜநத: ஶூரஸுப⁴க³த⁴நீ⁴பா: ।
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இthயாkh’திஜா ேயாகா³ விmhஶதிராthம³ணshேதஷு நnhத³nhேத ॥ 10॥
ஏகாதி³kh³’ேஹாபக³ைதkhதாnh ேயாகா³nh விஹாய ஸŋhkh²யாேந ।
ேகா³ல-க³-ஶூல-ேகதா³ர பாஶ-தா³மாkh²ய-வீ:sh: ॥ 11॥
:³கி²தத³th³ரகா⁴தகkh’கர:³ஶீலபஶுபதிநிநாmh ।
ஜnhம khரேமண ஸுகி²ந: பரபா⁴kh³ையshஸrhவ ஏைவேத ॥ 12॥
॥இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக நாப⁴ஸேயாகா³th◌⁴யாயஸ:thரேயாத³ஶ:॥

அத²shthஜாதகாth◌⁴யாய: ॥ 14॥
shthmhேஸாrhஜnhமப²லmh lhயmh கிnhthவthர லkh³நசnhth³ரshத²mh ।
தth³ப³லேயாகா³th³வராkh’திச ெஸௗபா⁴kh³யமshதமயாth ॥ 1॥
kh³மrhே லkh³ேநnhth³ேவா: phரkh’திshதா²பஶீல³ணkhதா ।
ஓேஜ ஷாகாரா :³ஶீலா :³கி²தா ைசவ ॥ 2॥
அப³ேல ஸphதமப⁴வேந ெஸௗmhேயணவrhேத ச காஷ: ।
ப⁴வதி பதிசரேப⁴ऽshேத phரவாஸஶீேலா ப⁴ேவth³ ph◌⁴ராnhதீ ॥ 3॥
பா³lhேய வித⁴வா ெபௗ⁴ேம பதிஸnhthயkhதா தி³வாகேரऽshதshேத² ।
ெஸௗேர பாைபrhth³’Shேட கnhையவ ஜாரmh ஸiµபயாதி ॥ 4॥
தஜேவnh³ஸுைதrhப³பி⁴rhலkh³ேந ஸமச யதி³ ராஶி: ।
shth ph³ரமவாதி³நீ shயாth ஸுஶாshthரஶலா phரதீதா ஸா ॥ 5॥
ஜnhமப²லmh யth³யnhந க⁴டதி வநிதாஸு தthதாஸாmh ।
வkhதvhயmh ராjhயாth³யmh vh’ஷணவிநாஶாதி³ வா பாபmh ॥ 6॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக shthஜாதகாth◌⁴யாய: சrhத³ஶ: ॥

அத² நிrhயாth◌⁴யாய: ॥ 15॥
ஸூrhயாதி³பி⁴rhநித⁴நைக³rhஹுதவஹஸலாத⁴jhவராமயjhஞ: ।
ுthth’Thkh’தச mh’th: பரேத³ேஶ ைநத⁴ேந சரேப⁴ ॥ 1॥
ேயா வா நித⁴நmh பயதி ப³லவாmhshதth³தா⁴ேகாபேஜா mh’th: ।
லkh³நாth thrhயmhஶபதிrhவா th³வாவிmhஶ: காரணmh mh’thேயா: ॥ 2॥
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ஸுரபிth’திrhயŋhநரகாnh ³nh³தாவsh’kh³ரவீ jhஞயெமௗ ।
ரnhth◌⁴ரthrhயmhஶகபா நயnhதி சாऽshதாநித⁴நshதா:² ॥ 3॥
ஷShடா²ShடமகNhடகேகா³³chேசா ப⁴வதி நலkh³ேந வா ।
ேஶைஷரப³லrhஜnhமநி மரேண வா ேமாக³திமாஹு: ॥ 4॥
³³பதிஶுkhெரௗ shrhயெபௗ⁴ெமௗ யமjhெஞௗ
வி³த⁴பிth’திரேசா நாரகீயாmhச rh: ।
தி³நகரஶஶிவீrhயாऽதி⁴Sh²தthrhயmhஶநாதா:²
phரவரஸமநிkh’Shடாshŋhக³ராஸாத³ேக ॥ 5॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக நிrhயாth◌⁴யாய: பசத³ஶ: ॥

அத² நShடஜாதகாth◌⁴யாய: ॥ 16॥
ேகா³mhெஹௗ மாShடெமௗ(²நாShடெமௗ) khயேல கnhயாmh’ெகௗ³ ச
khரமாth
ஸmhவrhkh³யா த³ஶகாShடஸphதவிஷைய: ேஶஷா:shவஸŋhkh²யா³: ।
வாராsh²ைத³nhத³வ:(வா:) phரத²மவchேச²ஷா kh³ரஹா: ெஸௗmhயவ-

th³ராஶீநாmh நியேதா விதி⁴rhkh³ரஹைத: காrhயா ச தth³வrhக³ ॥ 1॥
ஸphதாஹதmh thக⁴நபா⁴தேஶஷmh’mh
த³thவாऽத²வா நவ ஶிேஶாth◌⁴ய நவாऽத²வா shயாth ।
ஏவmh கலthரஸஹஜாthமஜஶthேப⁴ph◌⁴ய:
phரShrhவேத³³த³யராஶிவேஶந ேதஷாmh ॥ 2॥
வrhஷrhமாஸதித²ேயா th³நிஶmh ³நி
ேவேலாத³யrhநவபா⁴க³விகlhபநா:sh: ।
⁴ேயா த³ஶாதி³³ணிதா:shவவிகlhபப⁴khதா
வrhஷாத³ேயா நவகதா³நவிேஶாத⁴நாph◌⁴யாmh ॥ 3॥
விjhேஞயா த³ஶேகShவph³தா³ ’மாஸாshதைத²வ ச ।
அShடேகShவபி மாஸாrhத⁴mh தித²யச ததா²shmh’தா: ॥ 4॥
தி³வாராthphரஸூதிmh ச நthராநயநmh ததா² ।
ஸphதஸŋhkh²ேயऽபி வrhேக³  நிthயேமேவாபலேயth ॥ 5॥
ேவலாமத² விலkh³நmh ச ேஹாராமmhஶகேமவ ச ।
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பசேகஷு விஜாநீயாnhநShடஜாதகth³த⁴ேய ॥ 6॥
॥ இதி வராஹரவிரசித ல⁴ஜாதேக நShடஜாதகாth◌⁴யாய: ேஷாட³ஶ: ॥
॥ இதி வராஹராசாrhயkh’ேத ல⁴ஜாதகkh³ரnhத:²ஸமாphத: ॥
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