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bRihatpArAsharahorAshAstram 11-20

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 11-20

அத² பா⁴வவிேவகாth◌⁴யாய: ॥ 11॥

அShடmh தthphரப⁴ŋhக³mh ச தmh thவthேதா மயா iµேந ।
கshமாth³ பா⁴வாth ப²லmh கிmh கிmh விசாrhயதி ேம வத³ ॥ 1॥
ேத³ஹmh பmh ச jhஞாநmh ச வrhணmh ைசவ ப³லாப³லmh ।
ஸுக²mh :³க²mh shவபா⁴வச லkh³நபா⁴வாnhநிேயth ॥ 2॥
த⁴நதா⁴nhயmh mhபா³mhச mh’thஜாலமthரகmh ।
தா⁴ரthநாதி³கmh ஸrhவmh த⁴நshதா²நாnhநிேயth ॥ 3॥
விkhரமmh ph◌⁴’thயph◌⁴ராthராதி³ ேசாபேத³ஶphரயாணகmh ।
பிthேராrhைவ மரணmh விjhேஞா ³சிkhயாchச நிேயth ॥ 4॥
வாஹநாnhயத² ப³nh⁴mhச மாth’ெஸௗkh²யாதி³காnhயபி ।
நிதி⁴ ேthரmh kh³’ஹmh சாபி சrhதா²th பசிnhதேயth ॥ 5॥
யnhthரமnhthெரௗ ததா² விth³யாmh ³th³ேத⁴ைசவ phரப³nhத⁴கmh ।
thரராjhயாபph◌⁴ராmhஶாதீ³nh பேயth thராலயாth³ ³த: ◌⁴ ॥ 6॥
மாலாnhதகஶŋhகாநாmh ஶthmhைசவ vhரதி³காnh ।
ஸபthநீமாதரmh சாபி ஷShட²பா⁴வாnhநிேயth ॥ 7॥
ஜாயாமth◌⁴வphரயாணmh ச வாணிjhயmh நShடவீணmh ।
மரணmh ச shவேத³ஹshய ஜாயாபா⁴வாnhநிேயth ॥ 8॥
ஆ ரணmh mh சாபி ³rhக³mh mh’தத⁴நmh ததா² ।
க³thயiνகாதி³கmh ஸrhவmh பேயth³ரnhth◌⁴ராth³விசண: ॥ 9॥
பா⁴kh³யmh யாலmh ச த⁴rhமmh ச ph◌⁴ராth’பthnhயாதி³காmhshததா² ।
தீrhத²யாthராதி³கmh ஸrhவmh த⁴rhமshதா²நாnhநிேயth ॥ 10॥
ராjhயmh சாகாஶmhvh’thதிmh ச மாநmh ைசவ பிshததா² ।
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phரவாஸshய ’ணshயாபி vhேயாமshதா²நாnhநிணmh ॥ 11॥
நாநாவshப⁴வshயாபி thரஜாயாதி³கshய ச ।
ஆயmh vh’th³தி⁴mh பஶூநாmh ச ப⁴வshதா²நாnhநிணmh ॥ 12॥
vhயயmh ச ைவvh’thதாnhத:ப²மnhthயாதி³கmh ததா² ।
vhயயாchைசஷ  jhஞாதvhயநி ஸrhவthர தீ⁴மதா ॥ 13॥
ேயா ேயா ஶுைப⁴rhேதா th³’Shேடா பா⁴ேவா வா பதிth³’Shடkh ।
வா phரvh’th³ேதா⁴ ராjhயshத:²மாேரா வாऽபி யthபதி: ॥ 14॥
ததீ³ணவஶாth தthதth³பா⁴வெஸௗkh²யmh வேத³th³ ³த: ◌⁴ ।
யth³யth³ பா⁴வபதிrhநShடshthேகஶாth³ையச ஸmhத: ॥ 15॥
பா⁴வmh ந வீேத ஸmhயkh ஸுphேதா vh’th³ேதா⁴mh’ேதாऽத²வா ।
பீ³ேதா வாऽshய பா⁴வshய ப²லmh நShடmh வேத³th³ th◌⁴வmh ॥ 16॥

அத² தiνபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 12॥

ஸபாேபா ேத³ஹேபாऽShடாvhயயேகா³ ேத³ஹெஸௗkh²ய’th ।
ேகnhth³ேர ேகாேண shதி²ேதாऽŋhேக³ஶ:ஸதா³ ேத³ஹஸுக²mh தி³ேஶth ॥ 1॥
லkh³நேபாऽshதŋhக³ேதா நீேச ஶthேப⁴ ேராக³kh’th³ ப⁴ேவth ।
ஶுப: ◌⁴ ேகnhth³ரthேகாணshதா²ஸrhவேராக³ஹரா:shmh’தா: ॥ 2॥
லkh³ேந சnhth³ேரऽத²வ khரkh³ரைஹrhth³’Shேடऽத²வா ேத ।
ஶுப⁴th³’Shவிேந ச ஜnhேதாrhேத³ஹஸுக²mh ந  ॥ 3॥
லkh³ேந ெஸௗmhேய ஸுப:shயாth khேரபவிவrhத: ।
ெஸௗmhயேக²ைடrhேத th³’Shேட லkh³ேந ேத³ஹஸுகா²nhவித: ॥ 4॥
லkh³ேநேஶா jhஞா ³rhவாऽபி ஶுkhேரா வா ேகnhth³ரேகாணக:³ ।
தீ³rhகா⁴rhத⁴நவாnh ஜாேதா ³th³தி⁴மாnh ராஜவlhலப:◌⁴ ॥ 5॥
லkh³ேநேஶ சரராஶிshேத² ஶுப⁴kh³ரஹநிேத ।
கீrhதிமாnh மஹாேபா⁴கீ³ ேத³ஹெஸௗkh²யஸமnhவித: ॥ 6॥
³ேதா⁴ ேவாऽத²வா ஶுkhேரா லkh³ேந சnhth³ரஸமnhவித: ।
லkh³நாth ேகnhth³ரக³ேதா வாऽபி ராஜலணஸmhத: ॥ 7॥
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ஸெஸௗேர ஸேஜ வாபி லkh³ேந ேமேஷ vh’ேஷ ஹெரௗ ।
ராயmhஶஸth³’ெஶௗ கா³thேர ஸ ஜாேதா நாலவிShத: ॥ 8॥
சShபத³க³ேதா பா⁴iν: பேர வீrhயஸமnhவிதா: ।
th³விshவபா⁴வக³தா ஜாெதௗ யமலாவிதி நிrhதி³ேஶth ॥ 9॥
ரெவௗnh³ ஏகபா⁴வshதா²ேவகmhஶகஸமnhவிெதௗ ।
thமாthரா ச thபி⁴rhமாைஸ: பிthரா ph◌⁴ராthரா ச ேபாத: ॥ 10॥
ஏவேமவ ப²லmh வாchயmh சnhth³ராத³பி ஸதா³ ³ைத: ◌⁴ ।
அத² ஜாதநரshயாŋhேக³ vhரணசிநாதி³கmh ph³ேவ ॥ 11॥
ஶிேரா ேநthேர ததா² கrhெணௗ நாேக ச கேபாலெகௗ ।
ஹrhiµக²mh ச லkh³நாth³யா தநாவாth³யth³’காணேக ॥ 12॥
மth◌⁴யth³ேரShகாணேக³லkh³ேந கNhேடா²mhऽெஸௗ ச ⁴ெஜௗ ததா² ।
பாrhேவ ச ’த³ேய khேராேட³ நாபி⁴ேசதி யதா²khரமmh ॥ 13॥
வshதிrhŋhக³³ேத³iµShகா ஜா ச ஜŋhக⁴ேக ।
பாத³ேசthதி³ைதrhவாமமŋhக³mh jhேஞயmh th’தீயேக ॥ 14॥
யshnhநŋhேக³shதி²த: பாேபா vhரணmh தthர ஸமாதி³ேஶth ।
நியதmh ஸ³ைத: ◌⁴ khைர: ெஸௗmhையrhலம வேத³th³ ³த:◌⁴ ॥ 15॥

அத² த⁴நபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 13॥

த⁴நபா⁴வப²லmh வch ஶ ◌்’iΝ thவmh th³விஜஸthதம ।
த⁴ேநேஶா த⁴நபா⁴வshத:² ேகnhth³ரேகாணக³ேதாऽபி வா ॥ 1॥
த⁴நvh’th³தி⁴கேரா jhேஞயshthகshேதா² த⁴நஹாநிkh’th ।
த⁴நத³ச த⁴ேந ெஸௗmhய: பாேபா த⁴நவிநாஶkh’th ॥ 2॥
த⁴நாதி⁴ேபா ³rhயshய த⁴நபா⁴வக³ேதா ப⁴ேவth ।
ெபௗ⁴ேமந ஸேதா வாऽபி த⁴நவாnh ஸ நேரா ப⁴ேவth ॥ 3॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴பா⁴வshேத²லாேப⁴ேஶ வா த⁴நmh க³ேத ।
தாெபௗ⁴ ேகnhth³ரேகாணshெதௗ² த⁴நவாnh ஸ நேரா ப⁴ேவth ॥ 4॥
த⁴ேநேஶ ேகnhth³ரராஶிshேத²லாேப⁴ேஶ தththேகாணேக³ ।
³ஶுkhரேத th³’Shேட த⁴நலாப⁴iµதீ³ரேயth ॥ 5॥
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த⁴ேநேஶா பா⁴வshேதா²லாேப⁴ஶshதth³க³ேதா யதி³ ।
த⁴நாெயௗ பாபkhெதௗ வா th³’Shெடௗ நிrhத⁴ந ஏவ ஸ: ॥ 6॥
த⁴நலாபா⁴தி⁴பாவshெதௗ பாபkh³ரஹஸமnhவிெதௗ ।
ஜnhமphரph◌⁴’திதா³th³ரmh பி⁴ாnhநmh லப⁴ேத நர: ॥ 7॥
ஷShேட²ऽShடேம vhயேய வாऽபி த⁴நலாபா⁴தி⁴ெபௗ யதி³ ।
லாேப⁴ ேஜாத⁴ேந ராஹூ ராஜத³Nhடா³th³ த⁴நய: ॥ 8॥
லாேப⁴ ேவ த⁴ேந ஶுkhேர த⁴ேநேஶ ஶுப⁴ஸmhேத ।
vhயேய ச ஶுப⁴ஸmhkhேத த⁴rhமகாrhேய த⁴நvhயய: ॥ 9॥
shவேபா⁴chசshேத² த⁴நாதீ⁴ேஶ ஜாதேகா ஜநேபாஷக: ।
பேராபகா kh²யாதச விjhேஞேயா th³விஜஸthதம ॥ 10॥
shதி²ேத பாராவதாmhஶாெதௗ³ த⁴ேநேஶ ஶுப⁴ஸmhேத ।
தth³kh³’ேஹ ஸrhவஸmhபthதிrhவிநாऽயாேஸந ஜாயேத ॥ 11॥
ேநthேரேஶ ப³லஸmhkhேத ேஶாப⁴நாோ ப⁴ேவnhநர: ।
ஷShடா²Shடமvhயயshேத² ச ேநthரைவகlhயவாnh ப⁴ேவth ॥ 12॥
த⁴ேநேஶ பாபஸmhkhேத த⁴ேந பாபஸமnhவிேத ।
பிஶுேநாऽஸthயவாதீ³ ச வாதvhயாதி⁴ஸமnhவித: ॥ 13॥

அத²ஸஹஜபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 14॥

அத² விkhரமபா⁴வshய ப²லmh வயா ேபா⁴ th³விஜ ।
ஸஹேஜ ெஸௗmhயkh³th³’Shேட ph◌⁴ராth’மாnh விkhர நர: ॥ 1॥
ஸெபௗ⁴ேமா ph◌⁴ராth’பா⁴ேவேஶா ph◌⁴ராth’பா⁴வmh phரபயதி ।
ph◌⁴ராth’ேthரக³ேதா வாऽபி ph◌⁴ராth’பா⁴வmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 2॥
பாபேயாேக³ந ெதௗ பாபேthரேயாேக³ந வா ந: ।
உthபாThய ஸஹஜாnh ஸth³ேயா நிஹnhதெரௗ ந ஸmhஶய: ॥ 3॥
shthkh³ரேஹா ph◌⁴ராth’பா⁴ேவஶ:shthkh³ரேஹா ph◌⁴ராth’பா⁴வக:³ ।
ப⁴கி³நீ shயாth ததா² ph◌⁴ராதா ŋhkh³’ேஹ ŋhkh³ரேஹா யதி³ ॥ 4॥
ேர ரப²லmh வாchயmh ப³லாப³லவிநிrhணயாth ।
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mh’ெதௗ ஜth’தீேயெஶௗ ஸேஹாத³ரவிநாஶெகௗ ॥ 5॥
ேகnhth³ரthேகாணேக³ வாऽபி shேவாchசthரshவவrhக³ேக³ ।
காரேக ஸஹேஜேஶ யா ph◌⁴ராth’ெஸௗkh²யmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 6॥
ph◌⁴ராth’ேப⁴ ³த⁴ஸmhkhேத ததீ³ேஶ சnhth³ரஸmhேத ।
காரேக மnhத³ஸmhkhேத ப⁴கி³nhேயகாkh³ரேதா ப⁴ேவth ॥ 7॥
பசாth ஸேஹாத³ேராऽphேயகshth’தீயsh mh’ேதா ப⁴ேவth ।
காரேக ராஹுஸmhkhேத ஸஹேஜேஶ  நீசேக³ ॥ 8॥
பசாth ஸேஹாத³ராபா⁴வmh rhவmh  தththரயmh வேத³th ।
ph◌⁴ராth’shதா²நாதி⁴ேப ேகnhth³ேர காரேக தththேகாணேக³ ॥ 9॥
ேவந ஸேத ேசாchேச jhேஞயா th³வாத³ஶ ேஸாத³ரா: ।
தthர jhேயShட²th³வியmh தth³வjhஜாதகாchச th’தீயகmh ॥ 10॥
ஸphதமmh நவமmh ைசவ th³வாத³ஶmh ச mh’தmh வேத³th ।
ேஶஷா:ஸேஹாத³ரா:ஷTh³ைவ ப⁴ேவrhதீ³rhக⁴வநா: ॥ 11॥
vhயேயேஶந ேதா ெபௗ⁴ேமா ³ ஸேதாऽபி வா ।
ph◌⁴ராth’பா⁴ேவ shதி²ேத சnhth³ேர ஸphதஸŋhkh²யாsh ேஸாத³ரா: ॥ 12॥
ph◌⁴ராth’shதா²ேந ஶஶிேத ேகவலmh ŋhkh³ரேஹேத ।
ஸஹஜா ph◌⁴ராதேரா jhேஞயா: ஶுkhரkhேதேதऽnhயதா² ॥ 13॥
அkh³ேர ஜாதmh ரவிrhஹnhதி ph’Shேட² ஜாதmh ஶைநசர: ।
அkh³ரஜmh ph’Shட²ஜmh ஹnhதி ஸஹஜshேதா² த⁴ராஸுத: ॥ 14॥
ஏேதஷாmh விphர ேயாகா³நாmh ப³லாப³லவிநிrhணயாth ।
ph◌⁴ராth’mh ப⁴கி³நீநாmh வா ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ॥ 15॥

அத²ஸுக²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 15॥

உkhதmh th’தீயபா⁴வshய ப²லmh ஸŋhேபேதா மயா ।
ஸுக²பா⁴வப²லmh சாऽத² கத²யா th³விேஜாthதம ॥ 1॥
ஸுேக²ேஶ ஸுக²பா⁴வshேத²லkh³ேநேஶ தth³க³ேதऽபி வா ।
ஶுப⁴th³’Shேட ச ஜாதshய rhணmh kh³’ஹஸுக²mh வேத³th ॥ 2॥
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shவேக³ேஹ shவாmhஶேக shேவாchேச ஸுக²shதா²நாதி⁴ேபா யதி³ ।
⁴யாநkh³’ஹாதீ³நாmh ஸுக²mh வாth³யப⁴வmh ததா² ॥ 3॥
கrhமாதி⁴ேபந ஸmhkhேத ேகnhth³ேர ேகாேண kh³’ஹாதி⁴ேப ।
விசிthரெஸௗத⁴phராகாைரrhமNh³தmh தth³kh³’ஹmh வேத³th ॥ 4॥
ப³nh⁴shதா²ேநவேர ெஸௗmhேய ஶுப⁴kh³ரஹேதேத ।
ஶஶிேஜ லkh³நஸmhkhேத ப³nh⁴jhேயா ப⁴ேவnhநர: ॥ 5॥
மா:shதா²ேந ஶுப⁴ேத ததீ³ேஶ shேவாchசராஶிேக³ ।
காரேக ப³லஸmhkhேத மாrhதீ³rhகா⁴ராதி³ேஶth ॥ 6॥
ஸுேக²ேஶ ேகnhth³ரபா⁴வshேத² ததா² ேகnhth³ரshதி²ேதா ph◌⁴’:³ ।
ஶஶிேஜ shேவாchசராஶிshேத² மா: rhணmh ஸுக²mh வேத³th ॥ 7॥
ஸுேக² ரவிேத மnhேத³ சnhth³ேர பா⁴kh³யக³ேத ஸதி ।
லாப⁴shதா²நக³ேதா ெபௗ⁴ேமா ேகா³மShயாதி³லாப⁴kh’th ॥ 8॥
சரேக³ஹஸமாkhேதா ஸுேக² தth³ராஶிநாயேக ।
ஷShேட² vhயேய shதி²ேத ெபௗ⁴ேம நர: phராphேநாதி கதாmh ॥ 9॥
லkh³நshதா²நாதி⁴ேப ெஸௗmhேய ஸுேக²ேஶ நீசராஶிேக³ ।
காரேக vhயயபா⁴வshேத²ஸுேக²ேஶ லாப⁴ஸŋhக³ேத ॥ 10॥
th³வத³ேஶ வthஸேர phராphேத வாஹநshய ஸுக²mh வேத³th ।
வாஹேந ஸூrhயஸmhkhேத shேவாchேச தth³பா⁴வநாயேக ॥ 11॥
ஶுkhேரண ஸmhேத வrhேஷ th³வாthmhேஶ வாஹநmh ப⁴ேவth ।
கrhேமேஶந ேத ப³nh⁴நாேத² ŋhகா³mhஶஸmhேத ॥ 12॥
th³விசthவாmhஶேக வrhேஷ நேரா வாஹநபா⁴kh³ ப⁴ேவth ।
லாேப⁴ேஶ ஸுக²ராஶிshேத²ஸுேக²ேஶ லாப⁴ஸmhேத ॥ 13॥
th³வாத³ேஶ வshதேர phராphேத ஜாேதா வாஹநபா⁴kh³ ப⁴ேவth ।
ஶுப⁴mh ஶுப⁴thேவ பா⁴வshய பாபthேவ ப²லமnhயதா² ॥ 14॥

அத² பசமபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 16॥

அத² பசமபா⁴வshய கத²யா ப²லmh th³விஜ ।
லkh³நேப ஸுதபா⁴வshேத²ஸுதேப ச ஸுேத shதி²ேத ॥ 1॥
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ேகnhth³ரthேகாணஸmhshேத² வா rhணmh thரஸுக²mh வேத³th ।
ஷShடா²Shடமvhயயshேத²  ஸுதாதீ⁴ேஶ thவthரதா ॥ 2॥
ஸுேதேஶshதŋhக³ேத வாऽபி பாபாkhராnhேத ச நிrhப³ேல ।
ததா³ ந ஜாயேத thேரா ஜாேதா வா mhயேத th◌⁴வmh ॥ 3॥
ஷShட²shதா²ேந ஸுதாதீ⁴ேஶ லkh³ேநேஶ ஜஸmhேத ।
mhயேத phரத²மாபthயmh காகப³nhth◌⁴யா ச ேக³நீ ॥ 4॥
ஸுதாதீ⁴ேஶா  நீசshேதா² vhயயஷShடா²Shடமshதி²த: ।
காகப³nhth◌⁴யா ப⁴ேவnhநா ஸுேத ேக³ெதௗ⁴ யதி³ ॥ 5॥
ஸுேதேஶா நீசேகா³ யthர ஸுதshதா²நmh ந பயதி ।
தthர ெஸௗ³ெதௗ⁴ shயாதாmh காகப³nhth◌⁴யாthவமாphiνயாth ॥ 6॥
பா⁴kh³ேயேஶா rhதிவrhதீ ேசth ஸுேதேஶா நீசேகா³ யதி³ ।
ஸுேத ேக³ெதௗ⁴ shயாதாmh ஸுதmh கShடாth³ விநிrhதி³ேஶth ॥ 7॥
ஷShடா²Shடமvhயயshேதா² வா நீேசா வா ஶthராஶிக:³ ।
ஸுேதஶச ஸுேத தshய கShடாth³ thரmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 8॥
thரபா⁴ேவ ³த⁴ேthேர மnhத³ேthேரऽத²வா ந: ।
மnhேத³ மாnhதி³ெதௗ th³’Shேட ததா³ த³thதாத³ய:ஸுதா: ॥ 9॥
ரவிசnhth³ெரௗ யைத³கshதா²ேவகாmhஶகஸமnhவிெதௗ ।
thமாth’பி⁴ரெஸௗ யாth³வா th³விபிthராऽபி ச ேபாத: ॥ 10॥
பசேம ஷTh³kh³ரைஹrhkhேத ததீ³ேஶ vhயயராஶிேக³ ।
லkh³ேநேஶnh³ ப³லாட⁴ெயௗ ேசth ததா³ த³thதஸுேதாth³ப⁴வ: ॥ 11॥
ஸுேத jhஞவஶுkhைரச ஸப³லரவேலாகிேத ।
ப⁴வnhதி ப³ஹவ: thரா:ஸுேதேஶ  ப³லாnhவிேத ॥ 12॥
ஸுேதேஶ சnhth³ரஸmhkhேத தth³th³ேரShகாணக³ேதऽபி வா ।
ததா³ கnhயேகாthபthதி: phரவேத³th³ைத³வசிnhதக: ॥ 13॥
ஸுேதேஶ சரராஶிshேத² ராஹு ஸேத விெதௗ⁴ ।
thரshதா²ந: க³ேத மnhேத³ பரஜாதmh வேத³chசி²ஶுmh ॥ 14॥
லkh³நாத³Shடமேக³ சnhth³ேர சnhth³ராத³Shடமேக³³ெரௗ ।
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பாபkh³ரைஹrhேத th³’Shேட பரஜாேதா ந ஸmhஶய: ॥ 15॥
thரshதா²நாதி⁴ேப shேவாchேச லkh³நாth³வா th³விthேகாணேக³ ।
³ ஸmhேத th³’Shேட thரபா⁴kh³யiµைபதி ஸ: ॥ 16॥
thச:பாபஸmhkhேத ஸுேத ெஸௗmhயவிவrhேத ।
ஸுேதேஶ நீசராஶிshேத² நீசஸmhshெதௗ² ப⁴ேவchசி²ஶு: ॥ 17॥
thரshதா²நmh க³ேத ேவ ததீ³ேஶ ph◌⁴’³ஸmhேத ।
th³வாthmhேஶ ச thரயshthmhேஶ வthஸேர thரஸmhப⁴வ: ॥ 18॥
ஸுேதேஶ ேகnhth³ரபா⁴வshேத² காரேகண ஸமnhவிேத ।
ஷTh³thmhேஶ thmhஶத³ph³ேத³ ச thேராthபthதிmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 19॥
லkh³நாth³ பா⁴kh³யக³ேத ேவ வாth³ பா⁴kh³யக³ேத ph◌⁴’ெகௗ³ ।
லkh³ேநேஶ ph◌⁴’³khேத வா சthவாmhேஶ ஸுதmh வேத³th ॥ 20॥
thரshதா²நmh க³ேத ராெஹௗ ததீ³ேஶ பாபஸmhேத ।
நீசராஶிக³ேதா ேவா th³வாthmhேஶ thரmh’thத:³ ॥ 21॥
வாth பசமேக³ பாேப லkh³நாth பசமேக³ऽபி ச ।
ஷTh³thmhேஶ ச thரயshthmhேஶ சthவாmhேஶ ஸுதய: ॥ 22॥
லkh³ேந மாnhதி³தமாkhேத லkh³ேநேஶ நீசராஶிேக³ ।
ஷTh³பசாஶthதேமऽph³ேத³ ச thரேஶாகஸமால: ॥ 23॥
சrhேத² பாபஸmhkhேத ஷShட²பா⁴ேவ தைத²வ  ।
ஸுேதேஶ பரேமாchசshேத²லkh³ேநேஶந ஸமnhவிேத ॥ 24॥
காரேக ஶுப⁴ஸmhkhேத த³ஶஸŋhkh²யாsh ஸூநவ: ।
பரேமாchசக³ேத ேவ த⁴ேநேஶ ராஹுஸmhேத ॥ 25॥
பா⁴kh³ேயேஶ பா⁴kh³யஸmhkhேத ஸŋhkh²யாதா நவ ஸூநவ: ।
thரபா⁴kh³யக³ேத ேவ ஸுேதேஶ ப³லஸmhேத ॥ 26॥
த⁴ேநேஶ கrhமபா⁴வshேத² வஸுஸŋhkh²யாsh ஸூநவ: ।
பசமாth பசேம மnhேத³ஸுதshேத² ச ததீ³வேர ॥ 27॥
ஸூநவ:ஸphதஸŋhkh²யச th³விக³rhேப⁴ யமெலௗ வேத³th ।
விthேதேஶ பசமshதா²ேந ஸுதshேத² ச ஸுதாதி⁴ேப ॥ 28॥
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ஜாயnhேத ஷTh ஸுதாshதshய ேதஷாmh ச thphரஜாmh’தி: ।
மnhதா³th பசமேக³ ேவ வாth பசமேக³ ஶெநௗ ॥ 29॥
ஸுதேப⁴ பாபஸmhkhேத thரேமகmh விநிrhதி³ேஶth ।
பசேம பாபkhேத வா வாth பசமேக³ ஶெநௗ ॥ 30॥
பthnhயnhதேர thரலாப⁴mh கலthரthரயபா⁴kh³ ப⁴ேவth ।
பசேம பாபஸmhkhேத வாth பசமேக³ ஶெநௗ ॥ 31॥
லkh³ேநேஶ த⁴நபா⁴வshேத²ஸுேதேஶா ெபௗ⁴மஸmhத: ।
ஜாதmh ஜாதmh ஶிஶுmhஹnhதி தீ³rhகா⁴ச shவயmh ப⁴ேவth ॥ 32॥

அத²ஷShட²பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 17॥

அத² விphர ப²லmh வேய ஷShட²பா⁴வஸiµth³ப⁴வmh ।
ேத³ேஹ ேராக³vhரth³யmh தth யதாேமகேசதஸா ॥ 1॥
ஷShடா²தி⁴ப:shவேக³ேஹ வா ேத³ேஹ வாऽphயShடேம shதி²த: ।
ததா³ vhர ப⁴ேவth³ேத³ேஹ ஷShட²ராஶிஸமாேத ॥ 2॥
ஏவmh பிthராதி³பா⁴ேவஶாshதthதthகாரகஸmhதா: ।
vhரதி⁴பதாசாபி ஷShடா²Shடமதா யதி³ ॥ 3॥
ேதஷாமபி vhரணmh வாchயமாதி³thேயந ஶிேராvhரணmh ।
இnh³நா ச iµேக² கNhேட² ெபௗ⁴ேமந jhேஞந நாபி⁴ஷு ॥ 4॥
³ நாகாயாmh ச ph◌⁴’³ நயேந பேத³ ।
ஶநிநா ராஹு ௌ ேகநா ச ததா² ப⁴ேவth ॥ 5॥
லkh³நாதி⁴ப:ஜேthேர ³த⁴ேப⁴ யதி³ஸmhshதி²த: ।
யthர thர shதி²ேதா jhேஞந வீேதா iµக²khphரத:³ ॥ 6॥
லkh³நாதி⁴ெபௗ ஜ³ெதௗ⁴ சnhth³ேரண யதி³ஸmhெதௗ ।
ராஹு ஶநிநா ஸாrhth³த⁴mh Shட²mh தthர விநிrhதி³ேஶth ॥ 7॥
லkh³நாதி⁴பmh விநா லkh³ேந shதி²தேசthதமஸா ஶஶீ ।
shேவதShட²mh ததா³ kh’ShணShட²mh ச ஶநிநா ஸஹ ॥ 8॥
ேஜந ரkhதShட²mh shயாthதthதேத³வmh விசாரேயth ।
லkh³ேந ஷShடா²Shடமாதீ⁴ெஶௗ ரவி யதி³ஸmhெதௗ ॥ 9॥
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jhவரக³Nhட:³ேஜ kh³ரnhதி:² ஶshthரvhரணமதா²பி வா ।
³ேத⁴ந பிthதmh ³ ேராகா³பா⁴வmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 10॥
shthபி:◌⁴ ஶுkhேரண ஶஶிநா வாநா ஸmhேதா யதி³ ।
க³Nhட³சாNhடா³லேதா நாெபௗ⁴ தம:ேகேத ப⁴யmh ॥ 11॥
சnhth³ேரண க³Nhட:³ஸல: கப²ேலShமாதி³நா ப⁴ேவth ।
ஏவmh பிthராதி³பா⁴வாநாmh தthதthகாரகேயாக³த: ॥ 12॥
க³Nhட³mh ேதஷாmh வேத³ேத³வயமthர மநீபி: ◌⁴ ।
ேராக³shதா²நக³ேத பாேப ததீ³ேஶ பாபஸmhேத ॥ 13॥
ராஹு ஸmhேத மnhேத³ஸrhவதா³ ேராக³ஸmhத: ।
ேராக³shதா²நக³ேத ெபௗ⁴ேம ததீ³ேஶ ரnhth◌⁴ரஸmhேத ॥ 14॥
ஷTh³வrhேஷ th³வாத³ேஶ வrhேஷ jhவரேராகீ³ ப⁴ேவnhநர: ।
ஷShட²shதா²நக³ேத ேவ தth³kh³’ேஹ சnhth³ரஸmhேத ॥ 15॥
th³வாவிmhெஶௗேகாநவிmhேஶऽph³ேத³Shட²ேராக³mh விநிrhதி³ேஶth ।
ேராக³shதா²நmh க³ேதா ராஹு: ேகnhth³ேர மாnhதி³ஸமnhவிேத ॥ 16॥
லkh³ேநேஶ நாஶராஶிshேத²ஷTh³விmhேஶ யேராக³தா ।
vhயேயேஶ ேராக³ராஶிshேத² ததீ³ேஶ vhயயராஶிேக³ ॥ 17॥
thmhஶth³வrhைஷேகாநவrhேஷ ³lhமேராக³mh விநிrhதி³ேஶth ।
shதா²நக³ேத சnhth³ேர ஶஶிநா ஸmhேத ஸதி ॥ 18॥
பசபசாஶத³ph³ேத³ஷு ரkhதShட²mh விநிrhதி³ேஶth ।
லkh³ேநேஶ லkh³நராஶிshேத² மnhேத³ ஶthஸமnhவிேத ॥ 19॥
ஏேகாநஷShவrhேஷ  வாதேராகா³rhதி³ேதா ப⁴ேவth ।
ரnhth◌⁴ேரேஶ ராஶிshேத² vhயேயேஶ லkh³நஸmhshதி²ேத ॥ 20॥
சnhth³ேர ஷShேட²ஸmhkhேத வஸுவrhேஷ mh’கா³th³ப⁴யmh ।
ஷShடா²Shடமக³ேதா ரஹுshதshமாத³Shடக³ேத ஶெநௗ ॥ 21॥
ஜாதshய ஜnhமேதா விphர phரத²ேம ச th³விதீயேக ।
வthஸேரऽkh³நிப⁴யmh தshய thவrhேஷ பேதா³ஷபா⁴kh ॥ 22॥
ஷShடா²Shடமக³ேத ஸூrhேய தth³vhயேய சnhth³ரஸmhத: ।
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பசேம நவேமऽph³ேத³  ஜலபீ⁴திmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 23॥
அShடேம மnhத³ஸmhkhேத தshமாth³வா th³வாத³ேஶ ஜ: ।
thmhஶாph³ேத³ த³ஶேமऽph³ேத³  shேபா²டகாதி³ விநிrhதி³ேஶth ॥ 24॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ராஹுஸmhkhேத தத³mhேஶ ரnhth◌⁴ரேகாணேக³ ।
th³வாவிmhேஶऽShடாத³ேஶ வrhேஷ kh³ரnhதி²ேமஹாதி³பீட³நmh ॥ 25॥
லாேப⁴ேஶ பா⁴வshேத² ேராேக³ேஶ லாப⁴ராஶிேக³ ।
ஏகthmhஶthஸேம வrhேஷ ஶthலாth³த⁴நvhயய: ॥ 26॥
ஸுேதேஶ பா⁴வshேத²ஷShேட²ேஶ ³ஸmhேத ।
vhயேயேஶ லkh³நபா⁴வshேத² தshய thேரா rhப⁴ேவth ॥ 27॥
லkh³ேநேஶ ஷShட²ராஶிshேத² ததீ³ேஶ ஷShட²ராஶிேக³ ।
த³ஶைமேகாநவிmhேஶऽph³ேத³ ஶுநகாth³பீ⁴திchயேத ॥ 28॥

அத² ஜாயாபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 18॥

ஜாயாபா⁴வப²லmh வேய ஶ ◌்’iΝ thவmh th³விஜஸthதம ।
ஜாயாதி⁴ேப shவேப⁴ shேவாchேச shthஸுக²mh rhணமாதி³ேஶth ॥ 1॥
கலthரேபா விநா shவrhmh vhயயஷShடா²Shடமshதி²த: ।
ேராகி³ணீmh ேத நாmh ததா² ŋhகா³தி³கmh விநா ॥ 2॥
ஸphதேம  shதி²ேத ஶுkhேரऽதீவகா ப⁴ேவnhநர: ।
யthரthரshதி²ேத பாபேத shthமரணmh ப⁴ேவth ॥ 3॥
ஜாயாதீ⁴ஶ: ஶுைப⁴rhkhேதா th³’Shேடா வா ப³லஸmhத: ।
ததா³ ஜாேதா த⁴நீ மாநீ ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யஸmhத: ॥ 4॥
நீேச ஶthkh³’ேஹऽshேத வா நிrhப³ேல ச கலthரேப ।
தshயாபி ேராகி³ணீ பா⁴rhயா ப³ஹுபா⁴rhேயா நேரா ப⁴ேவth ॥ 5॥
மnhத³ேப⁴ ஶுkhரேக³ேஹ வா ஜாயாதீ⁴ேஶ ஶுேப⁴ேத ।
shேவாchசேக³  விேஶேஷண ப³ஹுபா⁴rhேயா நேரா ப⁴ேவth ॥ 6॥
வnhth◌⁴யாஸŋhேகா³ மேத³ பா⁴ெநௗ சnhth³ேர ராஶிஸமshthய: ।
ேஜ ரஜshவலாஸŋhேகா³ வnhth◌⁴யாஸŋhக³ச கீrhதித: ॥ 7॥
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³ேத⁴ ேவயா ச நா ச வணிkh shth வா phரகீrhதிதா ।
³ெரௗ ph³ராமணபா⁴rhயா shயாth³க³rhபி⁴ணீஸŋhக³ ஏவ ச ॥ 8॥
நா ச Shபிணீ வாchயா மnhத³ராஹுப²ணீவைர: ।
ேஜऽத²ஸுshதநீ மnhேத³ vhயாதி⁴ெதௗ³rhப³lhயஸmhதா ॥ 9॥
க²ேநாrhth◌⁴வசாrhேய ச ஶுkhேர sh²ேலாthதமshதநீ ।
பாேப th³வாத³ஶகாமshேத²ணசnhth³ரsh பசேம ॥ 10॥
ஜாதச பா⁴rhயாவய:shயாதி³தி ஜாதிவிேராத⁴kh’th ।
ஜாthேர மnhத³ெபௗ⁴ேம ச ததீ³ேஶ மnhத³⁴ேஜ ॥ 11॥
ேவயா வா ஜாணீ வாऽபி தshய பா⁴rhயா ந ஸmhஶய: ।
ெபௗ⁴மாmhஶகக³ேத ஶுkhேர ெபௗ⁴மேthரக³ேதऽத²வா ॥ 12॥
ெபௗ⁴மkhேத ச th³’Shேட வா ப⁴க³mhப³நபா⁴kh³ ப⁴ேவth ।
மnhதா³mhஶகக³ேத ஶுkhேர மnhத³ேthரக³ேதऽபி ச ॥ 13॥
மnhத³khேத ச th³’Shேட ச ஶிநmhப³நதthபர: ।
தா³ேரேஶ shேவாchசராஶிshேத² மேத³ ஶுப⁴ஸமnhவிேத ॥ 14॥
லkh³ேநேஶா ப³லஸmhkhத: கலthரshதா²நஸmhத: ।
தth³பா⁴rhயா ஸth³³ேேபதா thரெபௗthரphரவrhதி⁴நீ ॥ 15॥
கலthேர தthபெதௗ வாபி பாபkh³ரஹஸமnhவிேத ।
பா⁴rhயாஹாநிmh வேத³th தshய நிrhப³ேல ச விேஶஷத: ॥ 16॥
ஷShடா²Shடமvhயயshதா²ேந மேத³ேஶா ³rhப³ேலா யதி³ ।
நீசராஶிக³ேதா வாபி தா³ரநாஶmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 17॥
கலthரshதா²நேக³ சnhth³ேர ததீ³ேஶ vhயயராஶிேக³ ।
காரேகா ப³லநச தா³ரெஸௗkh²யmh ந விth³யேத ॥ 18॥
ஸphதேமேஶ shவநீசshேத² பாபrhே பாபஸmhேத ।
ஸphதேம khவராயmhேஶ th³விபா⁴rhேயா ஜாதேகா ப⁴ேவth ॥ 19॥
கலthrhshதா²நேக³ ெபௗ⁴ேம ஶுkhேர ஜாthரேக³ ஶெநௗ ।
லkh³ேநேஶ ரnhth◌⁴ரராஶிshேத² கலthரthரயவாnh ப⁴ேவth ॥ 20॥
th³விshவபா⁴வக³ேத ஶுkhேர shேவாchேச தth³ராஶிநாயேக ।
தா³ேரேஶ ப³லஸmhkhேத ப³ஹுதா³ரஸமnhவித: ॥ 21॥

12 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 11-20

தா³ேரேஶ ஶுப⁴ராஶிshேத²shேவாchசshவrhக³ேதா ph◌⁴’:³ ।
பசேம நவேமऽph³ேத³  விவாஹ: phராயேஶா ப⁴ேவth ॥ 22॥
தா³ரshதாநmh க³ேத ஸூrhேய ததீ³ேஶ ph◌⁴’³ஸmhேத ।
ஸphதைமகாத³ேஶ வrhேஷ விவாஹ: phராயேஶா ப⁴ேவth ॥ 23॥
mhப³shதா²நேக³ ஶுkhேர தா³ேரேஶ லாப⁴ராஶிேக³ ।
த³ஶேம ேஷாட³ஶாऽph³ேத³ ச விவாஹ: phராயேஶா ப⁴ேவth ॥ 24॥
லkh³நேகnhth³ரக³ேத ஶுkhேர லkh³ேநேஶ மnhத³ராஶிேக³ ।
வthஸைரகாத³ேஶ phராphேத விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 25॥
லkh³நாth ேகnhth³ரக³ேத ஶுkhேர தshமாth காமக³ேத ஶெநௗ ।
th³வாத³ைஶேகாநவிmhேஶ ச விவாஹ: phராயேஶா ப⁴ேவth ॥ 26॥
சnhth³ராjhஜாthரேக³ ஶுkhேர ஶுkhராjhஜாthரேக³ ஶெநௗ ।
வthஸேரऽShடாத³ேஶ phராphேத விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 27॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴ராஶிshேத²லkh³ேநேஶ கrhமராஶிேக³ ।
அph³ேத³ பசத³ேஶ phராphேத விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 28॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴ராஶிshேத லாேப⁴ேஶ த⁴நராஶிேக³ ।
அph³ேத³ thரேயாத³ேஶ phராphேத விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 29॥
ரnhth◌⁴ராjhஜாthரேக³ ஶுkhேர ததீ³ேஶ ெபௗ⁴மஸmhேத ।
th³வாவிmhேஶ ஸphதவிmhேஶऽph³ேத³ விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 30॥
தா³ராmhஶகக³ேத லkh³நநாேத² தா³ேரவேர vhயேய ।
thரேயாவிmhேஶ ச ஷTh³விmhேஶ விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 31॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ தா³ரராஶிshேத²லkh³நாmhேஶ ph◌⁴’³ஸmhேத ।
பசவிmhேஶ thரயshthmhேஶ விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 32॥
பா⁴kh³யாth³பா⁴kh³யக³ேத ஶுkhேர தth³th³வேய ராஹுஸmhேத ।
ஏகthmhஶாshthரயshthmhேஶ தா³ரலாப⁴mh விநிrhதி³ேஶth ॥ 33॥
பா⁴kh³யாjhஜாthரேக³ ஶுkhேர தth³th³ேந தா³ரநாயேக ।
thmhேஶ வா ஸphதவிmhஶாph³ேத³ விவாஹmh லப⁴ேத நர: ॥ 34॥
தா³ேரேஶ நீசராஶிshேத² ஶுkhேர ரnhth◌⁴ராஸmhேத ।
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அShடாத³ேஶ thரயshthmhேஶ வthஸேர தா³ரநாஶநmh ॥ 35॥
மேத³ேஶ நாஶராஶிshேத² vhயேயேஶ மத³ராஶிேக³ ।
தshய ைசேகாநவிmhஶாph³ேத³ தா³ரநாஶmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 36॥
mhப³shதா²நேகா³ ராஹு: கலthேர ெபௗ⁴மஸmhேத ।
பாணிkh³ரேஹ ச thதி³ேந ஸrhபத³Shேட வ⁴mh’தி: ॥ 37॥
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³ேத ஶுkhேர ததீ³ேஶ ெஸௗராஶிேக³ ।
th³வாத³ைஶேகாநவிmhஶாph³ேத³ தா³ரநாஶmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 38॥
லkh³ேநேஶ நீசராஶிshேத² த⁴ேநேஶ நித⁴நmh க³ேத ।
thரேயாத³ேஶ  ஸmhphராphேத கலthரshய mh’திrhப⁴ேவth ॥ 39॥
ஶுkhராjhஜாthரேக³ சnhth³ேர சnhth³ராjhஜாthரேக³ ³ேத⁴ ।
ரnhth◌⁴ேரேஶ ஸுதபா⁴வshேத² phரத²மmh த³ஶமாph³தி³கmh ॥ 40॥
th³வாவிmhேஶ ச th³விதீயmh ச thரயshthmhேஶ th’தீயகmh ।
விவாஹmh லப⁴ேத மrhthேயா நாऽthர காrhயா விசார ॥ 41॥
ஷShேட² ச ப⁴வேந ெபௗ⁴ம:ஸphதேம ராஹுஸmhshதி²தி: ।
அShடேம ச யதா³ ெஸௗshதshய பா⁴rhயா ந வதி ॥ 42॥

அத²ஆrhபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 19॥

ஆrhபா⁴வப²லmh சாऽத² கத²யா th³விேஜாthதம ।
ஆ:shதா²நாதி⁴ப: ேகnhth³ேர தீ³rhக⁴மா: phரயchச²தி ॥ 1॥
ஆshதா²நாதி⁴ப: பாைப:ஸஹ தthைரவ ஸmhshதி²த: ।
கேராthயlhபாஷmh ஜாதmh லkh³ேநேஶாऽphயthர ஸmhshதி²த: ॥ 2॥
ஏவmh  ஶநிநா சிnhதா காrhயா தrhைகrhவிசண: ।
கrhமாதி⁴ேபந ச ததா² சிnhதநmh காrhயமாஷ: ॥ 3॥
ஷShேட² vhயேயऽபி ஷShேட²ேஶா vhயயாதீ⁴ேஶா ெபௗ vhயேய ।
லkh³ேநऽShடேம shதி²ேதா வாऽபி தீ³rhக⁴மா: phரயchச²தி ॥ 4॥
shவshதா²ேந shவாmhஶேக வாऽபி thேரேஶ thரமnhதி³ேர ।
தீ³rhகா⁴ஷmh கேராthேயவ லkh³ேநேஶாऽShடமப: ந: ॥ 5॥
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லkh³நாShடமபகrhேமஶமnhதா:³ ேகnhth³ரthேகாணேயா: ।
லாேப⁴ வா ஸmhshதி²தாshதth³வth³ தி³ேஶrhதீ³rhக⁴மாஷmh ॥ 6॥
ஏவmh ப³ஹுவிதா⁴ விth³வnhநாrhேயாகா:³ phரகீrhதிதா: ।
ஏஷு ேயா ப³லவாmhshதshயாऽiνஸாராதா³ராதி³ேஶth ॥ 7॥
அShடமாதி⁴பெதௗ ேகnhth³ேர லkh³ேநேஶ ப³லவrhஜேத ।
விmhஶth³வrhஷாNhயெஸௗ ேவth³ th³வாthmhஶthபரமாஷmh ॥ 8॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ நீசராஶிshேத² ரnhth◌⁴ேர பாபkh³ரைஹrhேத ।
லkh³ேநேஶ ³rhப³ேல ஜnhரlhபாrhப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 9॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ பாபஸmhkhேத ரnhth◌⁴ேர பாபkh³ரைஹrhேத ।
vhயேய khரkh³ரஹாkhராnhேத ஜாதமாthரmh mh’திrhப⁴ேவth ॥ 10॥
ேகnhth³ரthேகாணகா:³ பாபா: ஶுபா: ◌⁴ ஷShடா²Shடகா³ யதி³ ।
லkh³ேந நீசshத²ரnhth◌⁴ேரேஶா ஜாத:ஸth³ேயா mh’ேதா ப⁴ேவth ॥ 11॥
பசேம பாபஸmhkhேத ரnhth◌⁴ேரேஶ பாபஸmhேத ।
ரnhth◌⁴ேர பாபkh³ரைஹrhkhேத shவlhபமா: phரஜாயேத ॥ 12॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ரnhth◌⁴ரராஶிshேத² சnhth³ேர பாபஸமnhவிேத ।
ஶுப⁴th³’Shவிேந ச மாஸாnhேத ச mh’திrhப⁴ேவth ॥ 13॥
லkh³ேநேஶ shேவாchசராஶிshேத² சnhth³ேர லாப⁴ஸமnhவிேத ।
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³ேத ேவ தீ³rhக⁴மாrhந ஸmhஶய: ॥ 14॥
லkh³ேநேஶாऽதிப³ th³’Shட: ேகnhth³ரஸmhshைத:² ஶுப⁴kh³ரைஹ: ।
த⁴ைந:ஸrhவ³ண:ஸாrhத⁴mh தீ³rhக⁴மா: phரயchச²தி ॥ 15॥

அத² பா⁴kh³யபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 20॥

அத² பா⁴kh³யபா⁴வmh விphர ப²லmh வேய தவாऽkh³ரத: ।
ஸப³ேலா பா⁴kh³யேப பா⁴kh³ேய ஜாேதா பா⁴kh³யேதா ப⁴ேவth ॥ 1॥
பா⁴kh³யshதா²நக³ேத ேவ யதீ³ேஶ ேகnhth³ரஸmhshதி²ேத ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhேத ப³ஹுபா⁴kh³யேதா ப⁴ேவth ॥ 2॥
பா⁴kh³ேயேஶ ப³லஸmhkhேத பா⁴kh³ேய ph◌⁴’³ஸமnhவிேத ।
லkh³நாth ேகnhth³ரக³ேத ேவ பிதா பா⁴kh³யஸமnhவித: ॥ 3॥
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பா⁴kh³யshதா²நாth³ th³விதீேய வா ஸுேக² ெபௗ⁴மஸமnhவிேத ।
பா⁴kh³ேயேஶ நீசராஶிshேத² பிதா நிrhத⁴ந ஏவ  ॥ 4॥
பா⁴kh³ேயேஶ பரேமாchசshேத² பா⁴kh³யாmhேஶ வஸmhேத ।
லkh³நாchசShடேய ஶுkhேர தthபிதா தீ³rhக⁴வந: ॥ 5॥
பா⁴kh³ேயேஶ ேகnhth³ரபா⁴வshேத²³ ச நிேத ।
தthபிதா வாஹைநrhkhேதா ராஜா வா தthஸேமா ப⁴ேவth ॥ 6॥
பா⁴kh³ேயேஶ கrhமபா⁴வshேத² கrhேமேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ।
ஶுப⁴th³’Shேட த⁴நாTh◌⁴யச கீrhதிமாmhshதthபிதா ப⁴ேவth ॥ 7॥
பரேமாchசாmhஶேக³ஸூrhேய பா⁴kh³ேயேஶ லாப⁴ஸmhshதி²ேத ।
த⁴rhShேடா² nh’பவாthஸlhய: பிth’ப⁴khேதா ப⁴ேவnhநர: ॥ 8॥
லkh³நாththேகாணேக³ஸூrhேய பா⁴kh³ேயேஶ ஸphதமshதி²ேத ।
³ ஸேத th³’Shேட பிth’ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 9॥
பா⁴kh³ேயேஶ த⁴நபா⁴வshேத² த⁴ேநேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ।
th³வாthmhஶாthபரேதா பா⁴kh³யmh வாஹநmh கீrhதிஸmhப⁴வ: ॥ 10॥
லkh³ேநேஶ பா⁴kh³யராஶிshேத²ஷShேட²ேஶந ஸமnhவிேத ।
அnhேயாnhயைவரmh ph³வேத ஜநக:thேதா ப⁴ேவth ॥ 11॥
கrhமாதி⁴ேபந ஸேதா விkhரேமேஶாऽபி நிrhப³ல: ।
பா⁴kh³யேபா நீசட⁴shேதா² ேயாேகா³ பி⁴ாஶநphரத:³ ॥ 12॥
ஷShடா²Shடமvhயேய பா⁴ ரnhth◌⁴ேரேஶ பா⁴kh³யஸmhேத ।
vhயேயேஶ லkh³நராஶிshேத²ஷShேட²ேஶ பசேம shதி²ேத ॥ 13॥
ஜாதshய ஜநநாthrhவmh ஜநகshய mh’திrhப⁴ேவth ।
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³ேத ஸூrhேய ரnhth◌⁴ேரேஶ பா⁴kh³யபா⁴வேக³ ॥ 14॥
ஜாதshய phரத²மாph³ேத³  பிrhமரணமாதி³ேஶth ।
vhயேயேஶ பா⁴kh³யராஶிshேத² நீசாmhேஶ பா⁴kh³யநாயேக ॥ 15॥
th’தீேய ேஷாட³ேஶ வrhேஷ ஜநகshய mh’திrhப⁴ேவth ।
லkh³ேநேஶ நாஶராஶிshேத² ரnhth◌⁴ேரேஶ பா⁴iνஸmhேத ॥ 16॥
th³விதீேய th³வாத³ேஶ வrhேஷ பிrhமரணமாதி³ேஶth ।
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பா⁴kh³யாth³ரnhth◌⁴ரக³ேத ராெஹௗ பா⁴kh³யாth³பா⁴kh³யக³ேத ரெவௗ ॥ 17॥
ேஷாட³ேஶऽShடாத³ேஶ வrhேஷ ஜநகshய mh’திrhப⁴ேவth ।
ராஹு ஸேத ஸூrhேய சnhth³ராth³பா⁴kh³யக³ேத ஶெநௗ ॥ 18॥
ஸphதைமேகாநவிmhஶாph³ேத³ தாதshய மரணmh th◌⁴வmh ।
பா⁴kh³ேயேஶ vhயயராஶிshேத² vhயேயேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ॥ 19॥
வதா³ph³தி⁴தவrhஷாchச பிrhமரணமாதி³ேஶth ।
ரvhயmhேஶ ச shதி²ேத சnhth³ேர லkh³ேநேஶ ரnhth◌⁴ரஸmhேத ॥ 20॥
பசthmhைஶகசthவாmhஶth³வrhேஷ மரணmh பி: ।
பிth’shதா²நாதி⁴ேப ஸூrhேய மnhத³ெபௗ⁴மஸமnhவிேத ॥ 21॥
பசாஶth³வthஸேர phராphேத ஜநகshய mh’திrhப⁴ேவth ।
பா⁴kh³யாth ஸphதமேக³ஸூrhேய ph◌⁴ராth’ஸphதமக³shதம: ॥ 22॥
ஷShேட²ऽph³ேத³ பசவிmhஶாph³ேத³ பிrhமரணமாதி³ேஶth ।
ரnhth◌⁴ரஜாthரேக³ மnhேத³ மnhதா³jhஜாthரேக³ ரெவௗ ॥ 23॥
thmhைஶகவிmhேஶ ஷTh³விmhேஶ ஜநகshய mh’திrhப⁴ேவth ।
பா⁴kh³ேயேஶ நீசராஶிshேத² ததீ³ேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ॥ 24॥
ஷTh³விmhேஶऽph³ேத³ thரயshthmhேஶ பிrhமரணமாதி³ேஶth ।
ஏவmh ஜாதshய ைத³வjhேஞா ப²லmh jhஞாthவா விநிrhதி³ேஶth ॥ 25॥
பரேமாchசாmhஶேக³ ஶுkhேர பா⁴kh³ேயேஶந ஸமnhவிேத ।
ph◌⁴ராth’shதா²ேந ஶநிேத ப³ஹுபா⁴kh³யாதி⁴ேபா ப⁴ேவth ॥ 26॥
³ ஸmhேத பா⁴kh³ேய ததீ³ேஶ ேகnhth³ரராஶிேக³ ।
விmhஶth³வrhஷாth பரmh ைசவ ப³ஹுபா⁴kh³யmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 27॥
பரேமாchசாmhஶேக³ ெஸௗmhேய பா⁴kh³ேயேஶ பா⁴kh³யராஶிேக³ ।
ஷThthmhஶாchச பரmh ைசவ ப³ஹுபா⁴kh³யmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 28॥
லkh³ேநேஶ பா⁴kh³யராஶிshேத² பா⁴kh³ேயேஶ லkh³நஸmhேத ।
³ ஸmhேத th³ேந த⁴நவாஹநலாப⁴kh’th ॥ 29॥
பா⁴kh³யாth³பா⁴kh³யவேதா ராஹுshததீ³ேஶ நித⁴நmh க³ேத ।
பா⁴kh³ேயேஶ நீசராஶிshேத² பா⁴kh³யேநா ப⁴ேவnhநர: ॥ 30॥
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பா⁴kh³யshதா²நக³ேத மnhேத³ ஶஶிநா ச ஸமnhவிேத ।
லkh³ேநேஶ நீசராஶிshேத² பி⁴ாஶீ ச நேரா ப⁴ேவth ॥ 31॥
ஏவmh பா⁴kh³யப²லmh விphர ஸŋhேபாth கதி²தmh மயா ।
லkh³ேநஶபா⁴kh³யபா⁴ேவஶshதி²thயாऽnhயத³பி நிrhதி³ேஶth ॥ 32॥
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