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bRihatpArAsharahorAshAstramh 21-30

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 21-30

அத² கrhமபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 21॥
கrhமபா⁴வப²லmh சாऽத² கத²யா தவாkh³ரத: ।
sh’iΝ ைமthேரய தththேவந ph³ரமக³rhகா³தி³பா⁴தmh ॥ 1॥
ஸப³ேல கrhமபா⁴ேவேஶ shேவாchேச shவாmhேஶ shவராஶிேக³ ।
ஜாதshதாதஸுேக²நாTh◌⁴ேயா யஶshவீ ஶுப⁴கrhமkh’th ॥ 2॥
கrhமாதி⁴ேபா ப³ேலாநேசth கrhமைவகlhயமாதி³ேஶth ।
ைஸ: ேகnhth³ரthேகாணshேதா² jhேயாதிShேடாமாதி³யாக³kh’th ॥ 3॥
கrhேமேஶ ஶுப⁴ஸmhkhேத ஶுப⁴shதா²நக³ேத ததா² ।
ராஜth³வாேர ச வாணிjhேய ஸதா³லாேபா⁴ऽnhயதா²nhயதா² ॥ 4॥
த³ஶேம பாபஸmhkhேத லாேப⁴ பாபஸமnhவிேத ।
³Shkh’திmh லப⁴ேத மrhthய:shவஜநாநாmh வி³ஷக: ॥ 5॥
கrhேமேஶ நாஶராஶிshேத² ராஹு ஸmhேத ததா² ।
ஜநth³ேவ மஹாrhேகா² ³Shkh’திmh லப⁴ேத நர: ॥ 6॥
கrhேமேஶ th³நராஶிshேத² மnhத³ெபௗ⁴மஸமnhவிேத ।
th³ேநேஶ பாபஸmhேத ஶிேநாத³ரபராயண: ॥ 7॥
ŋhக³ராஶிmh ஸமாthய கrhேமேஶ ³ஸmhேத ।
பா⁴kh³ேயேஶ கrhமராஶிshேத² மாைநவrhயphரதாபவாnh ॥ 8॥
லாேப⁴ேஶ கrhமராஶிshேத² கrhேமேஶ லkh³நஸmhேத ।
தாெபௗ⁴ ேகnhth³ரெகௗ³ வாபி ஸுக²வநபா⁴kh³ ப⁴ேவth ॥ 9॥
கrhேமேஶ ப³லஸmhkhேத ேந ³ஸமnhவிேத ।
வshthராப⁴ரணெஸௗkh²யாதி³லப⁴ேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 10॥
லாப⁴shதா²நக³ேத ஸூrhேய ராஹுெபௗ⁴மஸமnhவிேத ।
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ரவிthேரண ஸmhkhேத கrhமchேச²thதா ப⁴ேவnhநர: ॥ 11॥
ேந ேவ ph◌⁴’³ேத லkh³ேநேஶ ப³லஸmhேத ।
shேவாchசராஶிக³ேத சnhth³ேர ஸmhயkh³jhஞாநாrhத²வாnh ப⁴ேவth ॥ 12॥
ேகnhth³ேரேஶ லாப⁴ராஶிshேத²லாேப⁴ேஶ லkh³நஸmhshதி²ேத ।
கrhமராஶிshதி²ேத ஶுkhேர ரthநவாnh ஸ நேரா ப⁴ேவth ॥ 13॥
ேகnhth³ரthேகாணேக³ கrhமநாேத²shேவாchசஸமாேத ।
³ ஸேத th³’Shேட ஸ கrhமஸேதா ப⁴ேவth ॥ 14॥
கrhேமேஶ லkh³நபா⁴வshேத²லkh³ேநேஶந ஸமnhவிேத ।
ேகnhth³ரthேகாணேக³ சnhth³ேர ஸthகrhமநிரேதா ப⁴ேவth ॥ 15॥
கrhமshதா²நக³ேத மnhேத³ நீசேக²சரஸmhேத ।
கrhமாmhேஶ பாபஸmhkhேத கrhமேநா ப⁴ேவnhநர: ॥ 16॥
கrhேமேஶ நாஶராஶிshேத² ரnhth◌⁴ேரேஶ கrhமஸmhshதி²ேத ।
பாபkh³ரேஹண ஸmhkhேத ³Shகrhம நிரேதா ப⁴ேவth ॥ 17॥
கrhேமேஶ நீசராஶிshேத² கrhமshேத² பாபேக²சேர ।
கrhமபா⁴thகrhமேக³ பாேப கrhமைவகlhயமாதி³ேஶth ॥ 18॥
கrhமshதா²நக³ேத சnhth³ேர ததீ³ேஶ தththேகாணேக³ ।
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரபா⁴வshேத²ஸthகீrhதிஸேதா ப⁴ேவth ॥ 19॥
லாேப⁴ேஶ கrhமபா⁴வshேத² கrhேமேஶ ப³லஸmhkhேத ।
ேத³ேவnhth³ர³ th³’Shேட ஸthகீrhதிஸேதா ப⁴ேவth ॥ 20॥
கrhமshதா²நாதி⁴ேப பா⁴kh³ேய லkh³ேநேஶ கrhமஸmhேத ।
லkh³நாth பசமேக³ சnhth³ேர kh²யாதநாமா நேரா ப⁴ேவth ॥ 21॥
இதி கrhமப²லmh phேராkhதmh ஸŋhேேபண th³விேஜாthதம ।
லkh³நகrhேமஶஸmhப³nhதா⁴³யமnhயத³பி shவயmh ॥ 22॥

அத²லாப⁴பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 22॥
லாப⁴பா⁴வப²லசாத² கத²யா th³விேஜாthதம ।
யதாmh ஜாதேகா ேலாேக யch²ப⁴thேவ ஸதா³ஸுகீ² ॥ 1॥
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லாபா⁴தி⁴ேபா யதா³லாேப⁴ திShேடth ேகnhth³ரthேகாணேயா: ।
ப³ஹுலாப⁴mh ததா³rhயா³chேச ஸூrhயாmhஶேகா³ऽபி வா ॥ 2॥
லாேப⁴ேஶ த⁴நராஶிshேத² த⁴ேநேஶ ேகnhth³ரஸmhshதி²ேத ।
³ ஸேத பா⁴ேவ ³லாப⁴mh விநிrhதி³ேஶth ॥ 3॥
லாேப⁴ேஶ விkhரேம பா⁴ேவ ஶுப⁴kh³ரஹஸமnhவிேத ।
ஷThthmhேஶ வthஸேர phராphேத ஸஹshரth³வயநிShகபா⁴kh ॥ 4॥
ேகnhth³ரthேகாணேக³லாப⁴நாேத² ஶுப⁴ஸமnhவிேத ।
சthவாmhேஶ  ஸmhphராphேத ஸஹshராrhத⁴ஸுநிShகபா⁴kh ॥ 5॥
லாப⁴shதா²ேந ³ேத த⁴ேந சnhth³ரஸமnhவிேத ।
பா⁴kh³யshதா²நக³ேத ஶுkhேர ஷThஸஹshராதி⁴ேபா ப⁴ேவth ॥ 6॥
லாபா⁴chச லாப⁴ேக³ ேவ ³த⁴சnhth³ரஸமnhவிேத ।
த⁴நதா⁴nhயாதி⁴ப:மாnhthரthநாth³யாப⁴ரணrhத: ॥ 7॥
லாேப⁴ேஶ லkh³நபா⁴வshேத²லkh³ேநேஶ லாப⁴ஸmhேத ।
thரயshthmhேஶ  ஸmhphராphேத ஸஹshரநிShகபா⁴kh³ ப⁴ேவth ॥ 8॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴ராஶிshேத²லாேப⁴ேஶ த⁴நராஶிேக³ ।
விவாஹாthபரதைசவ ப³ஹுபா⁴kh³யmh ஸமாதி³ேஶth ॥ 9॥
ph◌⁴ராth’ேப லாப⁴ராஶிshேத²லாேப⁴ேஶ ph◌⁴ராth’ஸmhshதி²ேத ।
ph◌⁴ராth’பா⁴வாth³த⁴நphராphதிதி³vhயாப⁴ரணஸmhத: ॥ 10॥
லாேப⁴ேஶ நீசேப⁴ऽshேத வா thேக பாபஸமnhவிேத ।
kh’ேத ⁴phரயthேநऽபி ைநவ லாப: ◌⁴ கதா³சந ॥ 11॥

அத² vhயயபா⁴வப²லாth◌⁴யாய: ॥ 23॥
அதா²ஹ vhயயபா⁴வshய கத²யா ப²லmh th³விஜ ।
vhயேயேஶ ஶுப⁴ஸmhkhேத shவேப⁴ shேவாchசக³ேதऽபி வா ॥ 1॥
vhயேய ச ஶுப⁴ஸmhkhேத ஶுப⁴காrhேய vhயயshததா³ ।
சnhth³ேரா vhயயாதி⁴ேபா த⁴rhமலாப⁴மnhthேரஷு ஸmhshதி²த: ॥ 2॥
shேவாchேச shவrhே நிஜாmhேஶ வா லாப⁴த⁴rhமாthமஜாmhஶேக ।
தி³vhயாகா³ராதி³பrhயŋhேகா தி³vhயக³nhைத⁴கேபா⁴க³வாnh ॥ 3॥
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பராrhth◌⁴யரமே தி³vhயவshthரமாlhயாதி³⁴ஷண: ।
பராrhth◌⁴யவிthதஸmhேதா விjhேஞா தி³நாநி நயதி phர: ◌⁴ ॥ 4॥
ஏவmhshவஶthநீசாmhேஶऽShடமாmhேஶ வாऽShடேம ெபௗ ।
ஸmhshதி²த:ேத ஜாதmh காnhதாஸுக²விவrhதmh ॥ 5॥
vhயயாதி⁴khயபkhலாnhதmh தி³vhயேபா⁴க³நிராkh’தmh ।
ஸ ேகnhth³ரthேகாணshத:²shவshthயாऽலŋhkh’த:shவயmh ॥ 6॥
யதா²லkh³நாth ப²லmh ைசததா³thமந: பகீrhதிதmh ।
ஏவmh ph◌⁴ராthராதி³பா⁴ேவஷு தthதthஸrhவmh விசாரேயth ॥ 7॥
th³’யசkhராrhத⁴கா:³ ேக²டா: phரthயப²லதா³யகா: ।
அth³’யாrhத⁴க³தா: ேக²டா: பேராே ப²லதா:³shmh’தா: ॥ 8॥
vhயயshதா²நக³ேதா: ராஹுrhெபௗ⁴மாrhகிரவிஸmhத: ।
ததீ³ேஶऽphயrhகஸmhkhேத நரேக பதநmh ப⁴ேவth ॥ 9॥
vhயயshதா²நக³ேத ெஸௗmhேய ததீ³ேஶ shேவாchசராஶிேக³ ।
ஶுப⁴khேத ஸுைப⁴rhth³’Shேட ேமாkhஸ:shயாnhநாthர ஸmhஶய: ॥ 10॥
vhயேயேஶ பாபஸmhkhேத vhயேய பாபஸமnhவிேத ।
பாபkh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட ேத³ஶாth³ேத³ஶாnhதரmh க³த: ॥ 11॥
vhயேயேஶ ஶுப⁴ராஶிshேத² vhயயrhே ஶுப⁴ஸmhேத ।
ஶுப⁴kh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட shவேத³ஶாth ஸசேரா ப⁴ேவth ॥ 12॥
vhயேய மnhதா³தி³ஸmhkhேத ⁴ேஜந ஸமnhவிேத ।
ஸு/ப⁴th³’Shேடrhந ஸmhphராphதி: பாபலாth³த⁴நாrhஜநmh ॥ 13॥
லkh³ேநேஶ vhயயராஶிshேத² vhயேயேஶ லkh³நஸmhேத ।
ph◌⁴’³thேரண ஸmhkhேத த⁴rhமலாth³த⁴நvhயய: ॥ 14॥

அத² பா⁴ேவஶப²லாth◌⁴யாய: ॥ 24॥
லkh³ேநேஶ லkh³நேக³ ேத³ஹஸுக²பா⁴kh³ ⁴ஜவிkhர ।
மநshவீ சசலைசவ th³விபா⁴rhேயா பரேகா³ऽபி வ ॥ 1॥
லkh³ேநேஶ த⁴நேக³ பா³ேலா லாப⁴வாnh பNh³த:ஸுகீ² ।
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ஸுஶீேலா த⁴rhமவிnhமாநீ ப³ஹுதா³ர³ணrhத: ॥ 2॥
லkh³ேநேஶ ஸஹேஜ ஜாத:mhஹlhயபராkhர ।
ஸrhவஸmhபth³ேதா மாநீ th³விபா⁴rhேயா மதிமாnh ஸுகீ² ॥ 3॥
லkh³ேநேஶ ஸுக²ேக³ பா³ல: பிth’மாth’ஸுகா²nhவித: ।
ப³ஹுph◌⁴ராth’த: கா ³ணபஸமnhவித: ॥ 4॥
லkh³ேநேஶ ஸுதேக³ ஜnhேதா:ஸுதெஸௗkh²யmh ச மth◌⁴யமmh ।
phரத²மாபthயநாஶ:shயாnhமாநீ khேராதீ⁴ nh’பphய: ॥ 5॥
லkh³ேநேஶ ஷShட²ேக³ ஜாேதா ேத³ஹெஸௗkh²யவிவrhத: ।
பாபாTh◌⁴ேய ஶthத: பீடா³ ெஸௗmhயth³’Shவிவrhேத ॥ 6॥
லkh³ேநேஶ ஸphதேம பாேப பா⁴rhயா தshய ந வதி ।
ஶுேப⁴ऽடேநா த³th³ேரா வா விரkhேதா வா nh’ேபாऽபி வா ॥ 7॥
லkh³ேநேஶऽShடமேக³ ஜாத:th³த⁴விth³யாவிஶாரத:³ ।
ேராகீ³ ெசௗேரா மஹாkhேராதீ⁴ th³தீ ச பரதா³ரக:³ ॥ 8॥
லkh³ேநேஶ பா⁴kh³யேக³ ஜாேதா பா⁴kh³யவாஜநவlhலப: ◌⁴ ।
விShiΝப⁴khத: பrhவாkh³ தா³ரthரத⁴ைநrhத: ॥ 9॥
லkh³ேநேஶ த³ஶேம ஜாத: பிth’ெஸௗkh²யஸமnhவித: ।
nh’பமாnhேயா ஜேந kh²யாத:shவாrhதshேவா ந ஸmhஶய: ॥ 10॥
லkh³ேநேஶ லாப⁴ேக³ ஜாத:ஸதா³லாப⁴ஸமnhவித: ।
ஸுஶீல: kh²யாதகீrhதிச ப³ஹுதா³ர³ணrhத: ॥ 11॥
லkh³ேநேஶ vhயயபா⁴வshேத² ேத³ஹெஸௗkh²யவிவrhத: ।
vhயrhத²vhயயீ மஹாkhேராதீ⁴ ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 12॥
த⁴ேநேஶ லkh³நேக³ ஜாத: thரவாnh த⁴நஸmhத: ।
mhப³கNhடக: கா நிSh²ர: பரகாrhயkh’th ॥ 13॥
த⁴ேநேஶ த⁴நேக³ ஜாேதா த⁴நவாnh க³rhவஸmhத: ।
th³விபா⁴rhேயா ப³ஹுபா⁴rhேயா வா ஸுதந: phரஜாயேத ॥ 14॥
த⁴ேநேஶ ஸஹேஜ ஜாேதா விkhர மதிமாnh ³ணீ ।
கா ேலாபீ⁴ ஶுபா⁴Th◌⁴ேய ச பாபாTh◌⁴ேய ேத³வநிnhத³க: ॥ 15॥
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த⁴ேநேஶ ஸுக²பா⁴வshேத²ஸrhவஸmhபதஸமnhவித: ।
³ ஸmhேத shேவாchேச ராஜlhேயா நேரா ப⁴ேவth ॥ 16॥
த⁴ேநேஶ ஸுதபா⁴வshேத² ஜாேதா த⁴நஸமnhவித: ।
த⁴ேநாபாrhஜநஶீலாச ஜாயnhேத தthஸுதா அபி ॥ 17॥
த⁴ேநேஶ பா⁴வshேத²ஸஶுேப⁴ ஶthேதா த⁴நmh ।
ஸபாேப ஶthேதா ஹாநிrhஜŋhகா⁴ைவகlhயவாnh ப⁴ேவth ॥ 18॥
த⁴ேநேஶ ஸphதேம ஜாத: பரதா³ரரேதா பி⁴ேஷkh ।
பாேபதேத தshய பா⁴rhயா ச vhயபி⁴சாணீ ॥ 19॥
த⁴ேநேஶऽShடமேக³ ஜாேதா ⁴⁴த⁴ைநrhத: ।
பthநீஸுக²mh ப⁴ேவth shவlhபmh jhேயShட²ph◌⁴ராth’ஸுக²mh ந  ॥ 20॥
த⁴ேநேஶ த⁴rhமபா⁴வshேத² த⁴நவாiνth³ய ப: ।
பா³lhேய ேராகீ³ஸுகீ² பசாth தீrhத²த⁴rhமvhரதாதி³kh’th ॥ 21॥
த⁴ேநேஶ கrhமேக³ ஜாத: கா மாநீ ச பNh³த: ।
ப³ஹுதா³rhயத⁴ைநrhkhத: கிச thரஸுேகா²jh²த: ॥ 22॥
த⁴ேநேஶ லாப⁴பா⁴வshேத²ஸrhவலாப⁴ஸமnhவித: ।
ஸேதா³th³ேயாக³ேதா மாநீ கீrhதிமாnh ஜாயேத நர: ॥ 23॥
த⁴ேநேஶ vhயயபா⁴வshேத²ஸாஹ த⁴நவrhத: ।
பரபா⁴kh³யரதshதshய jhேயShடா²பthயஸுக²mh ந ॥ 24॥
லkh³நேக³ஸஹஜாதீ⁴ேஶ shவ⁴ஜாrhதவிthதவாnh ।
ேஸவாjhஞ:ஸாஹ ஜாேதா விth³யாேநாऽபி ³th³தி⁴மாnh ॥ 25॥
th³விதீேய ஸஹஜாதீ⁴ேஶ sh²ேலா விkhரமவrhத: ।
shவlhபாரmhபீ⁴ ஸுகீ² ந shயாth பரshthத⁴நகாiµக: ॥ 26॥
ஸஹேஜ ஸஹஜாதீ⁴ேஶ ஸேஹாத³ரஸுகா²nhவித: ।
த⁴நthரேதா ’Shேடா ⁴நkhதி ஸுக²மth³⁴தmh ॥ 27॥
ஸுக²shேத²ஸஹஜாதீ⁴ேஶ ஸுகீ² ச த⁴நஸmhத: ।
மதிமாnh ஜாயேத பா³ேலா ³Shடபா⁴rhயாபதிச ஸ: ॥ 28॥
ஸுதshேத²ஸஹஜாதீ⁴ேஶ thரவாnh ³ணஸmhத: ।
பா⁴rhயா தshய ப⁴ேவth khரா khரkh³ரஹேதேத ॥ 29॥
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ஷShட²பா⁴ேவ thrhதீேயேஶ ph◌⁴ராth’ஶthrhமஹாத⁴நீ ।
மாலச ஸமmh ைவரmh மாலாநீphேயா நர: ॥ 30॥
ஸphதேம ஸஹஜாதீ⁴ேஶ ராஜேஸவாபேரா நர: ।
பா³lhேய :³கீ²ஸுகீ² சாnhேத ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய: ॥ 31॥
அShடேம ஸஹஜாதீ⁴ேஶ ஜாதைசேரா நேரா ப⁴ேவth ।
தா³ஸvh’ththேயாபவீ ச ராஜth³வாேர mh’திrhப⁴ேவth ॥ 32॥
நவேம ஸஹஜாதீ⁴ேஶ பி:ஸுக²விவrhத: ।
shthபி⁴rhபா⁴kh³ேயாத³யshதshய thராதி³ஸுக²ஸmhத: ॥ 33॥
த³ஶேம ஸஹஜாதீ⁴ேஶ ஜாத:ஸrhவஸுகா²nhவித: ।
shவ⁴ஜாrhவிthதச ³Shடshthப⁴ரேண ரத: ॥ 34॥
லாப⁴ேக³ஸஹஜாதீ⁴ேஶ vhயாபாேர லாப⁴வாnh ஸதா³ ।
விth³யாேநாऽபி ேமதா⁴வீ ஸாஹ பரேஸவக: ॥ 35॥
vhயயshேத²ஸஹஜாதீ⁴ேஶ தாrhேய vhயயkh’jhஜந: ।
பிதா தshய ப⁴ேவth khர:shthபி⁴rhபா⁴kh³ேயாத³யshததா² ॥ 36॥
ஸுேக²ேஶ த⁴நேக³ ஜாேதா விth³யா³ணவி⁴த: ।
⁴வாஹநஸmhkhேதா மா:ஸுக²ஸமnhவித: ॥ 37॥
ஸுேக²ேஶ த⁴நேக³ ஜாேதா ேபா⁴கீ³ஸrhவத⁴நாnhவித: ।
mhப³ஸேதா மாநீ ஸாஹ ஹகாnhவித: ॥ 38॥
ஸுேக²ேஶ ஸஹேஜ ஜாேதா விkhர ph◌⁴’thயஸmhத: ।
உதா³ேராऽkh³³ணீ தா³தா shவ⁴ஜாrhதவிthதவாnh ॥ 39॥
ஸுேக²ேஶ ஸுக²பா⁴வshேத² மnhth ஸrhவத⁴நாnhவித: ।
சர: ஶீலவாnh மாநீ jhஞாநவாnh shthphய:ஸுகீ² ॥ 40॥
ஸுேக²ேஶ thரபா⁴வshேத²ஸுகீ²ஸrhவஜநphய: ।
விShiΝப⁴khேதா ³ணீ மாநீ shவ⁴ஜாrhதவிthதவாnh ॥ 41॥
ஸுேக²ேஶ பா⁴வshேத² மா:ஸுக²விவrhத: ।
khேராதீ⁴ ேசாேராऽபி⁴சா ச shேவchசா²சாரச ³rhமநா: ॥ 42॥
ஸுேக²ேஶ ஸphதேம ஜாேதா ப³ஹுவிth³யாஸமnhவித: ।
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பிthராrhதத⁴நthயாகீ³ஸபா⁴யாmh கவth³ ப⁴ேவth ॥ 43॥
ஸுேக²ேஶ ரnhth◌⁴ரபா⁴வshேத² kh³’ஹாதி³ஸுக²வrhத: ।
பிthேரா:ஸுக²mh ப⁴ேவத³lhபmh ஜாத: khப³ஸேமா ப⁴ேவth ॥ 44॥
ஸுேக²ேஶ பா⁴kh³யபா⁴வshேத² ஜாத:ஸrhவஜநphய: ।
ேத³வப⁴khேதா ³ணீ மாநீ ப⁴ேவth ஸrhவஸுகா²nhவித: ॥ 45॥
ஸுேக²ேஶ கrhமபா⁴வshேத² ராஜமாnhேயா நேரா ப⁴ேவth ।
ரஸாயநீ மஹா’Shேடா ஸுக²ேபா⁴கீ³ேதnhth³ய: ॥ 46॥
ஸுேக²ேஶ லாப⁴ேக³ ஜாேதா ³phதேராக³ப⁴யாnhவித: ।
உதா³ ³ணவாnh தா³தா பேராபகரேண ரத: ॥ 47॥
ஸுேக²ேஶ vhயயபா⁴வshேத² kh³’ஹாதி³ஸுக²வrhத: ।
ஜாேதா ³rhvhயஸநீ ட: ◌⁴ ஸதா³ऽலshயஸமnhவித: ॥ 48॥
ஸுேதேஶ லkh³நேக³ ஜாேதா விth³யாnh thரஸுகா²nhவித: ।
கத³rhேயா வkhரசிthதச பரth³ரvhயாபஹாரக: ॥ 49॥
ஸுேதேஶ த⁴நேக³ ஜாேதா ப³ஹுthேரா த⁴நாnhவித: ।
mhப³ேபாஷேகா மாநீ shthphய:ஸுயஶா ⁴வி ॥ 50॥
ஸுேதேஶ ஸஹேஜ பா⁴ேவ ஜாயேத ேஸாத³ரphய: ।
பிஶுநச கத³rhயச shவகாrhயநிரத:ஸதா³ ॥ 51॥
ஸுேதேஶ ஸுக²பா⁴வshேத²ஸுகீ² மாth’ஸுகா²nhவித: ।
லkhத:ஸு³th³தி⁴ச ராjhேஞாऽமாthேயாऽத²வா ³: ॥ 52॥
ஸுேதேஶ ஸுதபா⁴வshேத ஶுபா⁴Th◌⁴ேய thரவாnh நர: ।
பாபாTh◌⁴ேயऽபthயேநாऽெஸௗ ³ணவாnh thரவthஸல: ॥ 53॥
ஸுேதேஶ பா⁴வshேத² thர: ஶthஸேமா ப⁴ேவth ।
mh’தாபthேயாऽத²வா ஜாேதா த³thதkhதஸுேதாऽத²வா ॥ 54॥
ஸுேதேஶ ஸphதேம மாநீ ஸrhவத⁴rhமஸமnhவித: ।
thராதி³ஸுக²khதச பேராபகரேண ரத: ॥ 55॥
ஸுேதேஶ ரnhth◌⁴ரபா⁴வshேத²shவlhபthரஸுகா²nhவித: ।
காஸவாஸஸமாkhத: khேராதீ⁴ ச ஸுக²வrhத: ॥ 56॥
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ஸுேதேஶ பா⁴kh³யேக³ thேரா ப⁴ேபா வா தthஸேமா ப⁴ேவth ।
shவயmh வா kh³ரnhத²கrhதா ச விkh²யாத:லதீ³பக: ॥ 57॥
ஸுேதேஶ ராjhயபா⁴வshேத² ராஜேயாேகா³ ஜாயேத ।
அேநகஸுக²ேபா⁴கீ³ ச kh²யாதகீrhதிrhநேரா ப⁴ேவth ॥ 58॥
ஸுேதேஶ லாப⁴ேக³ ஜாேதா விth³யாவாnh ஜநவlhலப: ◌⁴ ।
kh³ரnhத²கrhதா மஹாத³ோ ப³ஹுthரத⁴நாnhவித: ॥ 59॥
ஸுேதேஶ vhயயபா⁴வshேத² ஜாத: thரஸுேகா²jhjhஞித: ।
த³thதthரேதா வாऽெஸௗ khதthராnhவிேதாऽத²வா ॥ 60॥
ஷShேட²ேஶ லkh³நேக³ ஜாேதா ேராக³வாnh கீrhதிஸmhத: ।
ஆthமஶthrhத⁴நீ மாநீ ஸாஹ ³ணவாnh நர: ॥ 61॥
ஷShேட²ேஶ த⁴நபா⁴வshேத²ஸாஹ லவித: ।
பரேத³ஶீ ஸுகீ² வkhதா shவகrhமநீரத:ஸதா³ ॥ 62॥
ஷShேட²ேஶ ஸஹஜ: ஜாத: khேராதீ⁴ விkhரமவrhத: ।
ph◌⁴ராதா ஶthஸமshதshய ph◌⁴’thயேசாthதரதா³யக: ॥ 63॥
ஷShேட²ேஶ ஸுக²பா⁴வshேத² மா:ஸுக²விவrhத: ।
மநshவீ பிஶுநா th³ேவ சலசிthேதாऽதிவிthதவாnh ॥ 64॥
ஷShேட²ேஶ ஸுதேகா³ யshய சலmh தshய த⁴நாதி³கmh ।
ஶthதா thரthைரச ஸுகீ²shவாrhதீ² த³யாnhவித: ॥ 65॥
ஷShேட²ேஶ பா⁴வshேத²ைவரmh shவjhஞாதிமNhட³லாth ।
அnhைய:ஸஹ ப⁴ேவnh ைமth ஸுக²mh மth◌⁴யmh த⁴நாதி³ஜmh ॥ 66॥
ஷShேட²ேஶ தா³ரபா⁴வshேத² ஜாேதா தா³ரஸுேகா²jh²த: ।
கீrhதிமாnh ³ணவாnh மாநீ ஸாஹ த⁴நஸmhத: ॥ 67॥
ஷShேட²ேஶऽShடமேக³ ஜாேதா ேராகீ³ ஶthrhமநீmh ।
பரth³ரvhயாபி⁴லா ச பரதா³ரரேதாऽஶுசி: ॥ 68॥
ஷShேட²ேஶ பா⁴kh³யேக³ ஜாத: காShட²பாஷாணவிkhரயீ ।
vhயவஹாேர khவசிth³தா⁴நி: khவசிth³vh’th³தி⁴ச ஜாயேத ॥ 69॥
ஷShேட²ேஶ த³ஶேம பா⁴ேவ மாநவ:லவித: ।
அப⁴khதச பிrhவkhதா விேத³ேஶ ச ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 70॥
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ஷShேட²ேஶ லாப⁴ேக³ ஜாத: ஶthேதா த⁴நமாphiνயாth ।
³ணவாnh ஸாஹ மாநீ கிnh thரஸுேகா²jh²த: ॥ 71॥
ஷShேட²ேஶ vhயயபா⁴வshேத² vhயஸேந vhயயkh’th ஸதா³ ।
விth³வth³th³ேவ ப⁴ேவjhஜாேதா வmhஸாஸு தthபர: ॥ 72॥
தா³ேரேஶ லkh³நேக³ ஜாத: பரதா³ேரஷு லmhபட: ।
³Shேடா விசேऽதீ⁴ேரா ஜேநா வாதஜாnhவித: ॥ 73॥
தா³ேரேஶ த⁴நேக³ ஜாேதா ப³ஹுshthபி: ◌⁴ ஸமnhவித: ।
தா³ரேயாகா³th³த⁴நாphதிச தீ³rhக⁴ஸூth ச மாநவ: ॥ 74॥
தா³ேரேஶ ஸஹேஜ ஜாேதா mh’தாபthேயா  மாநவ: ।
கதா³சிjhஜாயேத th யthநாth thேராऽபி வதி ॥ 75॥
தா³ேரேஶ ஸுக²பா⁴வshேத² ஜாயா நாshய வேஶ ஸதா³ ।
shவயmh ஸthயphேயா தீ⁴மாnh த⁴rhமாthமா த³nhதேராக³kh ॥ 76॥
தா³ேரேஶ பசேம ஜாேதா மாநி ஸrhவ³nhவித: ।
ஸrhவதா³ஹrhஷkhதச ததா²ஸrhவத⁴நாதி⁴ப: ॥ 77॥
தா³ேரேஶ பா⁴வshேத² பா⁴rhயா தshய ஜாnhவிதா ।
shthயா ஸஹாऽத² வா ைவரmh shவயmh khேராதீ⁴ ஸுேகா²jh²த: ॥ 78॥
தா³ேரேஶ ஸphதேம பா⁴ேவ ஜாேதா தா³ரஸுகா²nhவித: ।
தீ⁴ேரா விசே தீ⁴மாnh ேகவலmh வாதேராக³வாnh ॥ 79॥
தா³ேரேஶ mh’thபா⁴வshேத² ஜாேதா தா³ரஸுேகா²jh²த: ।
பா⁴rhயாऽபி ேராக³khதாऽshய :³ஶீலாऽபி ந சாiνகா³ ॥ 80॥
தா³ேரேஶ த⁴rhமபா⁴வshேத² நாநாshthபி: ◌⁴ ஸமாக³ம: ।
ஜாயா’தமநா ஜாேதா ப³வாரmhப⁴கேரா நர: ॥ 81॥
தா³ேரேஶ கrhமபா⁴வshேத² நாshய ஜாயா வஶாiνகா³ ।
shவயmh த⁴rhமரேதா ஜாேதா த⁴நthராதி³ஸmhத: ॥ 82॥
தா³ேரேஶ லாப⁴பா⁴வshேத² தா³ைரரrhத²ஸமாக³ம: ।
thராதி³ஸுக²மlhபmh ச ஜந: கnhயphரேஜா ப⁴ேவth ॥ 83॥
தா³ேரேஶ vhயயேக³ ஜாேதா த³th³ர: kh’பேऽபி வா ।
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பா⁴rhயா;பி vhயயஶீலாऽshய வshthராவீ நேரா ப⁴ேவth ॥ 84॥
அShடேமேஶ தெநௗ ஜாதshதiνெஸௗkh²யவிவrhத: ।
ேத³வாநாmh ph³ராமநாmh ச நிnhத³ேகா vhரணஸmhத: ॥ 85॥
அShடேமேஶ த⁴ேந பா³ஹுப³லந: phரஜாயேத ।
த⁴நmh தshய ப⁴ேவth shவlhபmh நShட விthதmh ந லph◌⁴யேத ॥ 86॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ஸஹேஜ பா⁴ேவ ph◌⁴ராth’ெஸௗkh²யmh ந ஜாயேத ।
ஸாலshேயா ph◌⁴’thயநச ஜாயேத ப³லவrhத: ॥ 87॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ஸுக²பா⁴வshேத² மாth’ேநா ப⁴ேவchசி²ஶு: ।
kh³’ஹ⁴ஸுைக²rhேநா thரth³ேரா ந ஸmhஶய: ॥ 88॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ஸுதபா⁴வshேத² ஜட³³th³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
shவlhபphரjhேஞா ப⁴ேவjhஜேதா தீ³rhகா⁴ச த⁴நாnhவித: ॥ 89॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ பா⁴வshேத² ஶthேஜதா ப⁴ேவjhஜந: ।
ேராக³khதஶரச பா³lhேய ஸrhபஜலாth³ ப⁴யmh ॥ 90॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ தா³ரபா⁴வshேத² தshய பா⁴rhயாth³வயmh ப⁴ேவth ।
vhயாபாேர ச ப⁴ேவதா⁴நிshதshnh பாபேத th◌⁴வmh ॥ 91॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ mh’thபா⁴வshேத² ஜாதா தீ³rhகா⁴ஷா த: ।
நிrhப³ேல மth◌⁴யமா:shயாchெசௗேரா நிnhth³ேயாऽnhயநிnhத³க: ॥ 92॥
அShடேமேஶ தப:shதா²ேந த⁴rhமth³ேரா ச நாshதிக: ।
³Shடபா⁴rhயாபதிைசவ பரth³ரvhயாபஹாரக: ॥ 93॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ கrhமபா⁴வshேத பிth’ெஸௗkh²யவிவrhத: ।
பிஶுந: கrhமநச யதி³ைநவ ஶுேப⁴ேத ॥ 94॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ லாப⁴பா⁴வshேத²ஸபாேப த⁴நவrhத: ।
பா³lhேய :³கீ²ஸுகீ² பசாth தீ³rhகா⁴ச ஶுபா⁴nhவிேத ॥ 95॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ vhயயபா⁴வshேத²காrhேய vhயயkh’th ஸதா³ ।
அlhபாச ப⁴ேவjhஜாத:ஸபாேப ச விேஶஷத: ॥ 96॥
பா⁴kh³ேயேஶ லkh³நேக³ ஜாேதா பா⁴kh³யவாnh ⁴பவnhதி³த: ।
ஸுஶீலச ஸுபச விth³யாவாnh ஜநத: ॥ 97॥
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பா⁴kh³ேயேஶ த⁴நபா⁴வshேத² பNh³ேதா ஜநவlhலப:◌⁴ ।
ஜாயேத த⁴நவாnh கா shththராதி³ஸுகா²nhவித: ॥ 98॥
பா⁴kh³ேயேஶ ph◌⁴ராth’பா⁴வshேத² ஜாேதா ph◌⁴ராth’ஸுகா²nhவித: ।
த⁴நவாnh ³ணவாmhசாபி பஶீலஸமnhவித: ॥ 99॥
பா⁴kh³ேயேஶ rhயபா⁴வshேத² kh³’ஹயாநஸுகா²nhவித: ।
ஸrhவஸmhபthதிkhதச மாth’ப⁴khேதா ப⁴ேவnhநர: ॥ 100॥
பா⁴kh³ேயேஶ ஸுதபா⁴வshேத²ஸுதபா⁴kh³யஸமnhவித: ।
³ப⁴khதிரேதா தீ⁴ேரா த⁴rhமாthமா பNh³ேதா நர: ॥ 101॥
பா⁴kh³ேயேஶ பா⁴வshேத²shவlhபபா⁴kh³ேயா ப⁴ேவnhநர: ।
மாலாதி³ஸுைக²rhந: ஶthபி: ◌⁴ பீ³த:ஸதா³ ॥ 102॥
பா⁴kh³ேயேஶ தா³ரபா⁴வshேத² தா³ரேயாகா³th ஸுேகா²த³ய: ।
³ணவாnh கீrhதிமாmhசாபி ஜாயேத th³விஜஸthதம: ॥ 103॥
பா⁴kh³ேயேஶ mh’thபா⁴வshேத² பா⁴kh³யேநா நேரா ப⁴ேவth ।
jhேயShட²ph◌⁴ராth’ஸுக²mh ைநவ தshய ஜாதshய ஜாயேத ॥ 104॥
பா⁴kh³ேயேஶ பா⁴kh³யபா⁴வshேத² ப³ஹுபா⁴kh³யஸமnhவித: ।
³ணெஸௗnhத³rhயஸmhபnhேநா ஸஹேஜph◌⁴ய:ஸுக²mh ப³ஹு ॥ 105॥
பா⁴kh³ேயேஶ கrhமபா⁴வshேத² ஜாேதா ராஜாऽத² தthஸம: ।
மnhth ேஸநாபதிrhவாऽபி ³ணவாnh ஜநத: ॥ 106॥
பா⁴kh³ேயேஶ லாப⁴பா⁴வshேத² த⁴நலாேபா⁴ தி³ேந தி³ேந ।
ப⁴khேதா ³ஜநாநாmh ச ³ணவாnh Nhயவாநபி ॥ 107॥
பா⁴kh³ேயேஶா vhயயபா⁴வshேதா² பா⁴kh³யஹாநிகேரா nh’mh ।
ஶுப⁴காrhேய vhயேயா நிthயmh நிrhத⁴ேநாऽதிதி²ஸŋhக³மாth ॥ 108॥
கrhேமேஶ லkh³நேக³ ஜாேதா விth³வாnh kh²யாேதா த⁴நீ கவீ: ।
பா³lhேய ேராகீ³ஸுகீ² பசாth³ த⁴நvh’th³தி⁴rhதி³ேந தி³ேந ॥ 109॥
ராjhேயேஶ த⁴நபா⁴வshேத² த⁴நவாnh ³ணஸmhத: ।
ராஜமாnhேயா வதா³nhயச பிthராதி³ஸுக²ஸmhத: ॥ 110॥
கrhேமேஶ ஸஹேஜ ஜாேதா ph◌⁴ராth’ph◌⁴’thயஸுகா²nhவித: ।
விkhர ³ணஸmhபnhந: வாkh³ ஸthயரேதா நர: ॥ 111॥
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கrhேமேஶ ஸுக²பா⁴வshேத²ஸுகீ² மாth’ேத ரத: ।
யாந⁴kh³’ஹாதீ⁴ேஶா ³ணவாnh த⁴நவாநபி ॥ 112॥
கrhேமேஶ ஸுதபா⁴வshேத²ஸrhவவிth³யாஸமnhவித: ।
ஸrhவதா³’rhஷஸmhkhேதா த⁴நவாnh thரவாநபி ॥ 113॥
கrhேமேஶ பா⁴வshேத² பிth’ெஸௗkh²யவிவrhத: ।
சேராऽபி த⁴ைநrhந: ஶthபி: ◌⁴ பபீ³த: ॥ 114॥
ராjhேயேஶ தா³ரபா⁴வshேத² ஜாேதா தா³ரஸுகா²nhவித: ।
மநshவீ ³ணவாnh வாkh³ ஸthயத⁴rhமரத:ஸதா³ ॥ 115॥
கrhேமேஶ ரnhth◌⁴ரபா⁴வshேத² கrhமேநா ப⁴ேவnhநர: ।
தீ³rhகா⁴ரphயெஸௗ ஜாத: பரநிnhதா³பராயண: ॥ 116॥
ராjhேயேஶ பா⁴kh³யேப⁴ ஜாேதா ராஜா ராஜேலாth³ப⁴வ: ।
தthஸேமாऽnhயேலாthபnhேநா த⁴நthராதி³ஸmhத: ॥ 117॥
கrhேமேஶ ராjhயபா⁴வshேத²ஸrhவகrhமப:ஸுகீ² ।
விkhர ஸthயவkhதா ச ³ப⁴khதிரேதா நர: ॥ 118॥
ராjhேயேஶ லாப⁴பா⁴வshேத² ஜாேதா த⁴நஸுதாnhவித: ।
ஹrhஷவாnh ³ணவாmhசாபி ஸthயவkhதா ஸதா³ஸுகீ² ॥ 119॥
ராjhேயேஶ vhயயபா⁴வshேத² தshய ராஜkh³’ேஹ vhயய: ।
ஶthேதாऽபி ப⁴யmh நிthயmh சரசாபி சிnhதித: ॥ 120॥
லாேப⁴ேஶ லkh³நேக³ ஜாத:ஸாththவிேகா த⁴நவாnh ஸுகீ² ।
ஸமth³’Sh: கவிrhவாkh³ ஸதா³லாப⁴ஸமnhவித: ॥ 121॥
லாேப⁴ேஶ த⁴நபா⁴வshேத² ஜாத:ஸrhவத⁴நாnhவித: ।
ஸrhவth³தி⁴ேதா தா³தா தா⁴rhகச ஸுகீ²ஸதா³ ॥ 122॥
லாேப⁴ேஶ ஸஹேஜ ஜாத:ஶல:ஸrhவகrhமஸு ।
த⁴நீ ph◌⁴ராth’ஸுேகா²ேபத: ஶூலேராக³ப⁴யmh khவசிth ॥ 123॥
லாேப⁴ேஶ ஸுக²பா⁴வshேத²லாேபா⁴ மாth’லாth³ ப⁴ேவth ।
தீrhத²யாthராகேரா ஜாேதா kh³’ஹ⁴ஸுகா²nhவித: ॥ 124॥
லாேப⁴ேஶ ஸுதபா⁴வshேத² ப⁴வnhதி ஸுகி²ந:ஸுதா: ।
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விth³யவnhேதாऽபி ஸchசீ²லா:shவயmh த⁴rhமரத:ஸுகீ² ॥ 125॥
லாேப⁴ேஶ ேராக³பா⁴வshேத² ஜாேதா ேராக³ஸமnhவித: ।
khர³th³தி: ◌⁴ phரவா ச ஶthபி⁴ பபீ³த: ॥ 126॥
லாேப⁴ேஶ தா³ரபா⁴வshேத²லாேபா⁴ தா³ரலாth ஸதா³ ।
உதா³ரச ³ணீ கா ஜேநா பா⁴rhயாவஶாiνக:³ ॥ 127॥
லாேப⁴ேஶ ரnhth◌⁴ரபா⁴வshேத²ஹாநி: காrhேயஷு ஜாயேத ।
தshயாச ப⁴ேவth³தீ³rhக⁴mh phரத²மmh மரணmh shthய: ॥ 128॥
லேப⁴ேஶ பா⁴kh³யபா⁴வshேத² பா⁴kh³யவாnh ஜாயேத நர: ।
சர:ஸthயவாதீ³ ச ராஜjhேயா த⁴நாதி⁴ப: ॥ 129॥
லாேப⁴ேஶ கrhமபா⁴வshேத² ⁴பவnhth³ேயா ³nhவித: ।
நிஜத⁴rhமரேதா தீ⁴மாnh ஸthயவாதீ³ேதnhth³ய: ॥ 130॥
லாேப⁴ேஶ லாப⁴பா⁴வshேத²லாப: ◌⁴ ஸrhேவஷு கrhமஸு ।
பNh³thயmh ச ஸுக²mh தshய வrhth³த⁴ேத ச தி³ேந தி³ேந ॥ 131॥
லாேப⁴ேஶ vhயயபா⁴வshேத²ஸthகாrhேயஷு vhயய:ஸதா³ ।
காiµேகா ப³ஹுபthநீேகா mhேலchச²ஸmhஸrhக³காரக: ॥ 132॥
vhயேயேஶ லkh³நேக³ ஜாேதா vhயயஶீேலா ஜேதா ப⁴ேவth ।
³rhப³ல: கப²ேராகீ³ ச த⁴நவிth³யாவிவrhத: ॥ 133॥
vhயேயேஶ த⁴நபா⁴வshேத² ஶுப⁴காrhேய vhயய:ஸதா³ ।
தா⁴rhக: phயவாதீ³ ச ³ணெஸௗkh²யஸமnhவித: ॥ 134॥
vhயேயேஶ ஸஹேஜ ஜாேதா ph◌⁴ராth’ெஸௗkhயவிவrhத: ।
ப⁴ேவத³nhயஜநth³ேவ shவஶரshய ேபாஷக: ॥ 135॥
vhயேயேஶ ஸுக²பா⁴வshேத² மா:ஸுக²விவrhத: ।
⁴யாநkh³’ஹாதீ³நாmh ஹாநிshதshய தி³ேநதி³ேந ॥ 136॥
vhயேயேஶ ஸுதபா⁴வshேத²ஸுதவிth³யாவிவrhத: ।
thராrhேத² ச vhயயshதshய தீrhதா²டநபேரா நர: ॥ 137॥
vhயேயேஶ பா⁴வshேத² ஜாத:shவஜநைவரkh’th ।
khேராதீ⁴ பாபீ ச :³கீ² ச பரஜாயாரேதா நர: ॥ 138॥
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vhயேயேஶ தா³ரபா⁴வshேத² vhயேயா தா³ரkh’த:ஸதா³ ।
தshய பா⁴rhயாஸுக²mh ைநவ ப³லவிth³யாவிவrhத: ॥ 139॥
vhயேயேஶ mh’thபா⁴வshேத² ஜாேதா லாபா⁴nhவித:ஸதா³ ।
phயவாŋh மth◌⁴யமாச ஸmhrhண³ணஸmhத: ॥ 140॥
vhயேயேஶ பா⁴kh³யபா⁴வshேத²³th³ேவ ப⁴ேவnhநர: ।
thைரரபி ப⁴ேவth³ைவரmh shவாrhத²ஸாத⁴நதthபர: ॥ 141॥
vhயேயேஶ ராjhயபா⁴வshேத² vhயேயா ராஜலாth³ப⁴ேவth ।
பிth’ேதாऽபி ஸுக²mh தshய shவlhபேமவ  ஜாயேத ॥ 142॥
vhயேயேஶ லாப⁴பா⁴வshேத²லாேப⁴ ஹாநி: phரஜாயேத ।
பேரண ரதmh th³ரvhயmh கதா³சிlhலப⁴ேத நர: ॥ 143॥
vhயேயேஶ vhயயபா⁴வshேத² vhயயாதி⁴khயmh  ஜாயேத ।
ந ஶரஸுக²mh தshய khேராதீ⁴ th³ேவஷபேரா nh’mh ॥ 144॥
இதி ேத கதி²தmh விphர பா⁴ேவஶாநாmh ச யth ப²லmh ।
ப³லாப³லவிேவேகந ஸrhேவஷmh தthஸமாதி³ேஶth ॥ 145॥
th³விராஶீஶshய ேக²டshய விதி³thேவாப⁴யதா² ப²லmh ।
விேராேத⁴ lhயப²லேயாrhth³வேயாrhநாஶ: phரஜாயேத ॥ 146॥
விபி⁴nhநேயாsh ப²லேயாrhth³வேயா: phராphதிrhப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
kh³ரேஹ rhணப³ேல rhணமrhத⁴மrhத⁴ப³ேல ப²லmh ॥ 147॥
பாத³mh நப³ேல ேக²ேட jhேஞயthத²mh ³ைத⁴தி ।
உkhதmh பா⁴வshதி²தாநாmh ேத பா⁴ேவஶாநாmh பலmh மயா ॥ 148॥

அதா²ऽphரகாஶkh³ரஹப²லாth◌⁴யாய: ॥ 25॥
ரvhயாதி³ஸphதேக²டாநாmh phேராkhதmh பா⁴வப²லmh மயா ।
அphரகாஶkh³ரஹாmh ச ப²லாநி கத²யாmhயஹmh ॥ 1॥
ஶூேரா விமலேநthராmhஶ:ஸுshதph³ேதா⁴ நிrhkh◌⁴’ண: க²ல: ।
rhதிshேத²⁴மஸmhjhேஞ ச கா³ட⁴ேராேஷா நர:ஸதா³ ॥ 2॥
ேராகீ³ த⁴நீ  நாŋhேகா³ ராjhயாப’தமாநஸ: ।
⁴ேம th³விதீேய ஸmhphராphேத மnhத³phரjhேஞா நmhஸக: ॥ 3॥
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மதிமாnh ெஶௗrhயஸmhபnhந இShடசித: phயmhவத:³ ।
⁴ேம ஸஹஜபா⁴வshேத² ஜநாTh◌⁴ேயா த⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 4॥
கலthராŋhக³பthயkhேதா நிthயmh மந :³கி²த: ।
⁴ேம சrhேத²ஸmhphராphேத ஸrhவஶாshthராrhத²சிnhதக: ॥ 5॥
shவlhபாபthேயா த⁴ைநrhேநா ⁴ேம பசமஸmhshதி²ேத ।
³த ஸrhவப⁴mh ச ஸு’nhமnhthரவிவrhத: ॥ 6॥
ப³லவாச²thவத⁴ேகா ⁴ேம ச பா⁴வேக³ ।
ப³ஹுேதேஜாத: kh²யாத:ஸதா³ ேராக³விவrhத: ॥ 7॥
நிrhத⁴ந:ஸததmh கா பரதா³ேரஷு ேகாவித:³ ।
⁴ேம ஸphதமேக³ ஜாேதா நிshேதஜா:ஸrhவதா³ ப⁴ேவth ॥ 8॥
விkhரேமண பthயkhத: ேஸாthஸாேஹா ஸthயஸŋhக³ர: ।
அphேயா நிSh²ர:shவாrhதீ²⁴ேம mh’thக³ேத ஸதி ॥ 9॥
ஸுதெஸௗபா⁴kh³யஸmhபnhேநா த⁴நீ மாநீ த³யாnhவித: ।
த⁴rhமshதா²ேந shதி²ேத ⁴ேம த⁴rhமவாnh ப³nh⁴வthஸல: ॥ 10॥
ஸுதெஸௗபா⁴kh³யஸmhkhத:ஸnhேதா மதிமாnh ஸுகீ² ।
கrhமshேத² மாநேவா நிthயmh ⁴ேம ஸthயபத³shதி²த: ॥ 11॥
த⁴நதா⁴nhயரNhயாTh◌⁴ேயா பவாmhச கலாnhவித: ।
⁴ேம லாப⁴க³ேத ைசவ விநீேதா கீ³தேகாவித:³ ॥ 12॥
பதித: பாபகrhமா ச ⁴ேம th³வாத³ஶஸŋhக³ேத ।
பரதா³ேரஷு ஸmhஸkhேதா vhயஸநீ நிrhkh◌⁴’ண: ஶட:² ॥ 13॥
லkh³ேந பாேத ச ஸmhphராphேத ஜாதேகா :³கீ²பீ³த: ।
khேரா கா⁴தகேரா rhேகா² th³ேவ ப³nh⁴ஜநshய ச ॥ 14॥
ேமாऽதிபிthதவாnh ேபா⁴கீ³ த⁴நshேத² பாதஸmhjhஞேக ।
நிrhkh◌⁴’ணசாऽkh’தjhஞச ³Shடாthமா பாபkh’thததா² ॥ 15॥
shதி²ரphரjhேஞா ரணீ தா³தா த⁴நாTh◌⁴ேயா ராஜவlhலப:◌⁴ ।
ஸmhphராphேத ஸஹேஜ பாேத ேஸநாதீ⁴ேஶா ப⁴ேவnhநர:॥ 16॥
ப³nhத⁴vhயாதி⁴ஸமாkhத:ஸுதெஸௗபா⁴kh³யவrhத: ।

16 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 21-30

சrhத²ேகா³ யதா³ பாதshததா³shயாnhமiνஜச ஸ: ॥ 17॥
த³th³ேரா பஸmhkhத: பாேத பசமேக³ஸதி ।
கப²பிthதாநிலrhkhேதா நிSh²ேரா நிரபthரப: ॥ 18॥
ஶthஹnhதா ஸுShடச ஸrhவாshthராmh ச சாலக: ।
கலாஸு நிண: ஶாnhத: பாேத ஶthக³ேத ஸதி ॥ 19॥
த⁴நதா³ரஸுைதshthயkhத:shthேதா :³க²ஸmhத: ।
பாேத கலthரேக³ கா நிrhலjhஜ: பரெஸௗ’த:³ ॥ 20॥
விகலாோ விபச ³rhப⁴ேகா³ th³விஜநிnhத³க: ।
mh’thshதா²ேந shதி²ேத பாேத ரkhதபீடா³பphத: ॥ 21॥
ப³ஹுvhயாபாரேகா நிthயmh ப³ஹுthேரா ப³ஹுத: ।
த⁴rhமேப⁴ பாதேக²ேட ச shthphயச phயmhவத:³ ॥ 22॥
ஸேகா த⁴rhமkh’சா²nhேதா த⁴rhமகாrhேயஷு ேகாவித:³ ।
கrhமshேத² பாதஸmhjhேஞ  மஹாphராjhேஞா விசண: ॥ 23॥
phர⁴தத⁴நவாnh மாநீ ஸthயவாதீ³ th³’ட⁴vhரத: ।
அவTh◌⁴ேயா கீ³தஸmhஸkhத: பாேத லாப⁴க³ேத ஸதி ॥ 24॥
ேகாபீ ச ப³ஹுகrhமாட⁴ேயா vhயŋhேகா³ த⁴rhமshய ³ஷக: ।
vhயயshதா²ேந க³ேத பாேத விth³ேவ நிஜப³nh⁴ஷு ॥ 25॥
விth³வாnh ஸthயரத: ஶாnhேதா த⁴நவாnh thரவா²சி: ।
பேதா⁴ தiνேக³ தா³தா ஜாயேத ³வthஸல: ॥ 26॥
ஈவேரா பவாnh ேபா⁴கீ³ஸுகீ² த⁴rhமபராயண: ।
த⁴நshேத² பெதௗ⁴ ஜாத: phர⁴rhப⁴வதி மாநவ: ॥ 27॥
shthவlhலப: ◌⁴ ஸுபாŋhேகா³ ேத³வshவஜநஸŋhக³த: ।
th’தீேய பெதௗ⁴ ph◌⁴’thேயா ³ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 28॥
பெதௗ⁴ ஸுக²பா⁴வshேத² விshதmh thவமŋhக³ளmh ।
அkhரmh thவத²ஸmhrhணmh ேத கீ³தேகாவித³mh ॥ 29॥
லவாnh ஶீலவாnh காnhத: phயவாnh த⁴rhமவthஸல: ।
பசேம பெதௗ⁴ ஜாத:shthmh ப⁴வதி வlhலப: ◌⁴ ॥ 30॥
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vhயkhேதாऽrhத²thரவாnh ேபா⁴கீ³ஸrhவஸththவேத ரத: ।
பெதௗ⁴ பா⁴வshேத² ஶthஹா ஜாயேத நர: ॥ 31॥
shவlhபாபthய:ஸுைக²rhேநா மnhத³phரjhஞ:ஸுநிSh²ர: ।
பெதௗ⁴ th³நபா⁴வshேத²shthmh vhயாதி⁴ச ஜாயேத ॥ 32॥
அth◌⁴யாthமசிnhதக: ஶாnhேதா th³’ட⁴காேயா th³’ட⁴vhரத: ।
த⁴rhமவாmhச ஸஸththவச பெதௗ⁴ ரnhth◌⁴ரஸmhshதி²ேத ॥ 33॥
thராnhவித:ஸுகீ² காnhேதா த⁴நாட⁴ேயா ெலௗlhயவrhத: ।
பெதௗ⁴ த⁴rhமேக³ மாநீ shவlhபஸnhShடமாநஸ: ॥ 34॥
கலாபி⁴jhஞshததா² ேபா⁴கீ³ th³’ட⁴காேயா யமthஸர: ।
பெதௗ⁴ த³ஶேம phராphேத ஸrhவஶாshthராrhத²பாரக:³ ॥ 35॥
shthேபா⁴கீ³³ணவாmhைசவ மதிமாnh shவஜநphய: ।
லாப⁴ேக³ பெதௗ⁴ ஜாேதா மnhதா³kh³நிபபth³யேத ॥ 36॥
vhயயshேத பெதௗ⁴ ஜாேதா vhயயkh’th மாநவ:ஸதா³ ।
:³க²பா⁴kh³ ³Shட³th³தி⁴ச ³நிnhதா³பராயண: ॥ 37॥
த⁴நதா⁴nhயரNhயாTh◌⁴ய: kh’தjhஞ:ஸmhமத:ஸதாmh ।
ஸrhவேதா³ஷபthயkhதசாேப தiνக³ேத நர: ॥ 38॥
phயmhவத:³ phrhக³lhபா⁴Th◌⁴ேயா விநீேதா விth³யயாऽnhவித: ।
த⁴நshேத² சாபேக²ேட ச பவாnh த⁴rhமதthபர: ॥ 39॥
kh’பேऽதிகலாபி⁴jhஞெசௗrhயகrhமரத:ஸதா³ ।
ஸஹேஜ த⁴iν phராphேத நாŋhேகா³ க³தெஸௗ’த:³ ॥ 40॥
ஸுகீ² ேகா³த⁴நதா⁴nhயாth³ைய ராஜஸnhமாநத: ।
காrhiµேக ஸுக²ஸmhshேத²  நீேராேகா³ தiν ஜாயேத ॥ 41॥
சிமாnh தீ³rhக⁴த³rhேஶா ச ேத³வப⁴khத: phயmhவத:³ ।
சாேப பசமேக³ ஜாேதா விvh’th³த: ◌⁴ ஸrhவகrhமஸு ॥ 42॥
ஶthஹnhதாऽதித⁴rhதச ஸுகீ² phதிசி: ஶுசி: ।
ஷShட²shதா²நக³ேத சாேப ஸrhவகrhமஸmh’th³தி⁴பா⁴kh ॥ 43॥
ஈவேரா ³ணஸmhrhண: ஶாshthரபி³th³தா⁴rhபி⁴க: phய: ।
சாேப ஸphதமபா⁴வshேத² ப⁴வதீதி ந ஸmhஶய: ॥ 44॥
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பரகrhமரத: khர: பரதா³ரபராயண: ।
அShடமshதா²நக³ேத சாேப ஜாயேத விகலாŋhக³க: ॥ 45॥
தபshவீ vhரதசrhயாஸு நிரேதா விth³யயாऽதி⁴க: ।
த⁴rhமshேத² ஜாயேத சாேப மாநேவா ேலாகவித: ॥ 46॥
ப³ஹுthரத⁴ைநவrhேயா ேகா³மShயாதி³மாnh ப⁴ேவth ।
கrhமேப⁴ சாபஸmhkhேத ஜாயேத ேலாகவித: ॥ 47॥
லாப⁴ேக³ சபேக²ேட ச லாப⁴khேதா ப⁴ேவnhநர: ।
நிேராேகா³ th³’ட⁴ேகாபாkh³நிrhமnhthரshthபரமாshthரவிth ॥ 48॥
க²ேலாऽதிமாநீ ³rh³th³தி⁴rhநிrhலjhேஜா vhயயஸmhshதி²ேத ।
சாேப பரshthஸmhkhேதா ஜாயேத நிrhத⁴ந:ஸதா³ ॥ 49॥
ஶல:ஸrhவவிth³யாஸு ஸுகீ² வாŋhநிந: phய: ।
தெநௗ ஶிகி²நி ஸஜாத:ஸrhவகாமாnhவிேதா ப⁴ேவth ॥ 50॥
வkhதா phயmhவத:³ காnhேதா த⁴நshதா²நக³ேத th◌⁴வேஜ ।
காvhயkh’th பNh³ேதா மாநீ விநீேதா வாஹநாnhவித: ॥ 51॥
கத³rhய: khரகrhதா ச kh’ஶாŋhேகா³ த⁴நவrhத: ।
ஸஹஜshேத²  ஶிகி²நி தீvhரேராகீ³ phரஜாயேத ॥ 52॥
பவாnh ³ணஸmhபnhந:ஸாththவிேகாऽபி shதிphய: ।
ஸுக²ஸmhshேத²  ஶிகி²நி ஸதா³ ப⁴வதி ெஸௗkh²யபா⁴kh ॥ 53॥
ஸுகீ² ேபா⁴கீ³ கலாவிchச பசமshதா²நேக³ th◌⁴வேஜ ।
khதிjhேஞா மதிமாnh வாkh³ ³ப⁴khதிஸமnhவித: ॥ 54॥
மாth’பயகர: ஶthஹா ப³ஹுவாnhத⁴வ: ।
shதா²ேந th◌⁴வேஜ phராphேத ஶூர: காnhேதா விசண: ॥ 55॥
th³தkhடா³Shவபி⁴ரத: கா ேபா⁴க³ஸமnhவித: ।
th◌⁴வேஜ  ஸphதமshதா²ேக³ ேவயாஸு kh’தெஸௗ’த:³ ॥ 56॥
நீசகrhமரத: பாேபா நிrhலjhேஜா நிnhத³க:ஸதா³ ।
mh’thshதா²ேந th◌⁴வேஜ phராphேத க³தshthrhயபரபக: ॥ 57॥
ŋhக³தா⁴ phரஸnhநாthமா ஸrhவ⁴தேத ரத: ।
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த⁴rhமேப⁴ ஶிகி²நி phராphேத த⁴rhமகாrhேயஷு ேகாவித:³ ॥ 58॥
ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யஸmhபnhந: காநீநாmh ச வlhலப: ◌⁴ ।
தா³தா th³விைஜ:ஸமாkhத: கrhமshேத² ஶிகி²நி th³விஜ ॥ 59॥
நிthயலாப: ◌⁴ ஸுத⁴rh ச லாேப⁴ ஶிகி²நி த: ।
த⁴நாTh◌⁴ய:ஸுப⁴க:³ ஶூர:ஸுயjhஞசாதி ேகாவித:³ ॥ 60॥
பாபகrhமரத: ஶூர: ரth³தா⁴ேநாऽkh◌⁴’ே நர: ।
பரதா³ரரேதா ெரௗth³ர: ஶிகி²நி vhயயேக³ஸதி ॥ 61॥
ேராகா³rhthத:ஸததmh கா பாபாthமாதி⁴க³த: ஶட:² ।
தiνshேத²³ேக ஜாத: க²லபா⁴ேவாऽதி:³கி²த: ॥ 62॥
விkh’ேதா :³கி²த:ுth³ேரா vhயஸநீ ச க³தthரப: ।
த⁴நshேத²³ேக ஜாேதா நி:shேவா ப⁴வதி மாநவ: ॥ 63॥
சாrhவŋhேகா³ kh³ராமப: Nhயஸmhkhத:ஸjhஜநphய: ।
ஸஹேஜ ³ேக ஜாேதா மாநேவா ராஜத: ॥ 64॥
ேராகீ³ஸுக²பthயkhத:ஸதா³ ப⁴வதி பாபkh’th ।
³ேக ஸுக²பா⁴வshேத² வாதபிthதாதி⁴ேகா ப⁴ேவth ॥ 65॥
விshதிrhவித⁴ேநாऽlhபாrhth³ேவுth³ேரா நmhஸக: ।
³ேக ஸுதபா⁴வshேத²shthேதா நாshதிேகா ப⁴ேவth ॥ 66॥
வீதஶth:ஸுShடாŋhேகா³ shதா²ேந யமாthமேஜ ।
ஸுதீ³phத:ஸmhமத:shthmh ேஸாthஸாஹ:ஸுth³’ேடா⁴ த: ॥ 67॥
shthத: பாபkh’jhஜார: kh’ஶாŋhேகா³ க³தெஸௗ’த:³ ।
வித:shthத⁴ேநைநவ ³ேக ஸphதமshதி²ேத ॥ 68॥
ுதா⁴rh:³கி²த khரshதீணேராேஷாऽதிநிrhkh◌⁴’ண: ।
ரnhth◌⁴ரேக³³ேக நி:shேவா ஜாயேத ³ணவrhத: ॥ 69॥
ப³ஹுkhேலஶ: kh’ஶதiνrh³Shடகrhமாதிநிrhkh◌⁴’ண: ।
³ேக த⁴rhமேக³ மnhத:³ பிஶுேநா ப³ராkh’தி: ॥ 70॥
thராnhவித:ஸுகீ² ேபா⁴khதா ேத³வாkh³nhயrhசநவthஸல: ।
த³ஶேம ³ேக ஜாேதா ேயாக³த⁴rhமாத:ஸுகீ² ॥ 71॥
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ஸுshthேபா⁴கீ³ phரஜாth◌⁴யோ ப³nh⁴நாmh ச ேத ரத: ।
லாப⁴shேத²³ேக ஜாேதா நீசாŋhக³ஸாrhவெபௗ⁴மக: ॥ 72॥
நீசகrhமாதித: பாேபா நாŋhேகா³ ³rhப⁴ேகா³ऽலஸ: ।
vhயயேக³³ேக ஜாேதா நீேசஷு ேத ரதிmh ॥ 73॥
லkh³ேந phராணபேத³ே ேராகி³ ப⁴வதி மாநவ: ।
ேகாnhமthேதா ஜடா³ŋhக³sh நாŋhேகா³ :³கி²த kh’ஶ: ॥ 74॥
ப³ஹுதா⁴nhேயா ப³ஹுத⁴ேநா ப³ஹுph◌⁴’thேயா ப³ஹுphரஜ: ।
த⁴நshதா²நshதி²ேத phராேண ஸுப⁴ேகா³ ஜயேத நர: ॥ 75॥
mhshேரா க³rhவஸமாkhேதா நிSh²ேராऽதிமmhச: ।
th’தீயேக³ phராணபேத³³ப⁴khதிவிவrhத: ॥ 76॥
ஸுக²shேத²  ஸுகீ² காnhத:ஸு’th³ரமாஸு வlhலப: ◌⁴ ।
³ெரௗ பராயண: ஶீத: phராேண ைவ ஸthயதthபர: ॥ 77॥
ஸுகி²பா⁴kh ஸுkhேயாேபதshthவபசாரத³யாnhவித: ।
பசமshேத² phராணபேத³ஸrhவகாமஸமnhவித: ॥ 78॥
ப³nh⁴ஶthவஶshதீே மnhதா³kh³நிrhநிrhத³ய: க²ல: ।
ஷShேட² phராணபேத³ ேராகீ³ விthதேபாऽlhபாேரவ ச ॥ 79॥
ஈrhShயா ஸததmh கா தீvhரெரௗth³ரவrhநர: ।
ஸphதமshேத² phராணபேத³ ³ராராth◌⁴ய:³th³தி⁴மாnh ॥ 80॥
ேராக³ஸnhதாபிதாŋhக³ச phராணபேத³ऽShடேம ஸதி ।
பீ³த: பாrhதி²ைவrh:³ைக²rhmh’thயப³nh⁴ஸுேதாth³ப⁴ைவ: ॥ 81॥
thரவாnh த⁴நஸmhபnhந:ஸுப⁴க:³ phயத³rhஶந: ।
phராேண த⁴rhமshதி²ேத ph◌⁴’thய:ஸதா³ऽ³Shேடா விசண: ॥ 82॥
வீrhயவாnh மதிமாnh த³ோ nh’பகாrhேயஷு ேகாவித:³ ।
த³ஶேம ைவ phராணபேத³ ேத³வாrhசநபராயண: ॥ 83॥
விkh²யாேதா ³ணவாnh phராjhேஞா ேபா⁴கீ³த⁴ நஸமnhவித: ।
லாப⁴shதா²நshதி²ேத phராேண ெகௗ³ராŋhேகா³ மாth’வthஸல: ॥ 84॥
ுth³ேரா ³Shடsh நாŋhேகா³ விth³ேவஶீ th³விஜப³nh⁴ஷு ।
vhயேய phராேண ேநthரேராகீ³ காே வா ஜாயேத நர: ॥ 85॥
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இthயphரகாஶேக²டாநாmh ப²லாnhkhதாநி ⁴ஸுர ।
ததா² யாநி phரகாஶாநாmh ஸூrhயாதீ³நாmh க²சாmh ॥ 86॥
தாநி shதி²திவஶாthேதஷாmh sh²டth³’Shவஶாth ததா² ।
ப³லாऽப³லவிேவேகந வkhதvhயாநி ஶmh ॥ 87॥

அேத² kh³ரஹsh²டth³’Shகத²நாth◌⁴யயா: ॥ 26॥
ப⁴க³வாnh கதிதா⁴ th³’Shrhப³லmh கதிவித⁴mh ததா² ।
இதி ேம ஸmhஶேயா ஜாதshதmh ப⁴வாnh ேச²thமrhதி ॥ 1॥
ஏகா ராஶிவஶாth³ th³’Sh: rhவiµkhதா ச யா th³விஜ ।
அnhயா ேக²டshவபா⁴ேவாthதா²sh²டா தாmh கத²யாmhயஹmh ॥ 2॥
thத³ேஶ ச thேகாேண ச சரshேர ச ஸphதேம ।
பாத³vh’th³த⁴யா phரபயnhதி phரயchச²nhதி ப²லmh ததா² ॥ 3॥
rhணmh ச ஸphதமmh ஸrhேவ ஶாநிவஜா: ந: ।
விேஶஷதச thத³ஶthேகாணசரShடமாnh ॥ 4॥
இதி ஸாமாnhயத: rhைவராசாrhைய: phரதிபாதி³தா ।
sh²டாnhதரவஶாth³யா ச th³’Sh:ஸாऽதிsh²டா யதா² ॥ 5॥
th³’யாth³ விேஶாth◌⁴ய th³ரShடாரmh ஷTh³ராஶிph◌⁴ேயாऽதி⁴காnhதரmh ।
தி³க³ph◌⁴ய:ஸmhேஶாth◌⁴ய தth³பா⁴கா³ th³விப⁴khதா th³’kh sh²டா ப⁴ேவth ॥ 6॥
பசாதி⁴ேக விநா ராஶிmh பா⁴கா³th³விkh◌⁴நாச th³’kh sh²டா ।
ேவதா³தி⁴ேக thயேஜth³ ⁴தாth³ பா⁴கா³ th³’Sh: thபா⁴தி⁴ேக ॥ 7॥
விேஶாth◌⁴யாrhணவேதா th³வாph◌⁴யாmh லph³த⁴mh thmhஶth³தmh ச th³’kh ।
th³vhயதி⁴ேக  விநா ராஶிmh பா⁴கா³shதிதி²தாshததா² ॥ 8॥
பாதி⁴ேக விநா ராஶிmh பா⁴கா³ th³வயாphதாச th³’kh³ ப⁴ேவth ।
ஏவmh ராயாதி³ேக ேஶேஷ ஶெநௗ th³ரShட ேபா⁴ th³விஜ ॥ 9॥
ஏகேப⁴ நவேப⁴ பா⁴கா³ ⁴khதா ேபா⁴kh³யா th³விஸŋh³: ।
th³விேப⁴mhऽஶாrhேதா⁴நிதா:ஷShரShடேப⁴ கா²kh³நிkh³லவா: ॥ 10॥
thஸphதேப⁴  ெபௗ⁴மshய ஷShரthர லேவாநிதா ।
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ஸாrhதா⁴mhஶாshதிதி²ஸmhkhதா th³விேப⁴ பmh ஸதா³ऽŋhக³ேப⁴ ॥ 11॥
thஸphதேப⁴  வshய பா⁴கா³rhத⁴mh ஶரேவத³kh ।
th³வி³ணsh லைவேசாநா: க²ரஸாசரShடேப⁴ ॥ 12॥
ஏவmh ரvhயாதி³ேக²டாநாmh sh²டா th³’Sh: phரஜாயேத ।
தth³வஶாேத³வ பா⁴வாநாmh ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ॥ 13॥

அத²shபShடப³லாth◌⁴யாய: ॥ 27॥
அத²shபShடப³லmh வேய shதா²நகாலாதி³ஸmhப⁴வmh ।
நீேசாநாmh க²சரmh பா⁴rhதா⁴தி⁴க சkhராth³ விேஶாத⁴ேயth ॥ 1॥
பா⁴கீ³kh’thய thபி⁴rhப⁴khதmh லph³த⁴iµchசப³லmh ப⁴ேவth ।
shவthேகாணshவேக³ஹாதி⁴thரthரஸமாஷு ॥ 2॥
அதி⁴ஶthkh³’ேஹ சாபி shதி²தாநாmh khரமேஶா ப³லmh ।
⁴தாph³த⁴ய: கா²kh³நிநகா²shதிth²ேயா த³ஶ கா:³ கரா: ॥ 3॥
ஏவmh ேஹாராth³’காth³பா⁴கா³ŋhகth³வாத³ஶாmhஶஜmh ।
thmhஶாmhஶஜmh தைத³khயச ஸphதவrhக³ஸiµth³ப⁴வmh ॥ 4॥
ஶுkhேரnh³ஸமபா⁴mhேஶऽnhேய விஷேமऽŋhkh◌⁴தmh ப³லmh ।
ேகnhth³ராதி³ஷுshதி²தா: ேக²டா: rhऽrhதா⁴ऽŋhkh◌⁴தmh khரமாth ॥ 5॥
ஆth³யமth◌⁴யாவஸாேநஷு th³ேரShகாேணஷு shதி²தா: khரமாth ।
mhநmhஸகேயாஷாkh²யா த³th³ரŋhkh◌⁴தmh ப³லmh ॥ 6॥
ஸூrhயாth ஜாth ஸுக²mh வாjhjhஞாchசாऽshதmh லkh³நமாrhkhத: ।
த³ஶமmh ச ph◌⁴’ேகா³சnhth³ராth³thவா ஷTh³பா⁴தி⁴ேக ஸதி ॥ 7॥
சkhராth³ விேஶாth◌⁴ய தth³பா⁴கா³shthபி⁴rhப⁴khதாச தி³kh³ப³லmh ।
இShடாத⁴ நிஶீதா²thதnhநதmh thmhஶchchதmh நதmh ॥ 8॥
சnhth³ரெபௗ⁴மஶநீநாmh ச நதmh th³விkh◌⁴நmh கலாதி³கmh ।
ஷShஶுth³த⁴mh தத³nhேயஷாmh ஸதா³பmh ³த⁴shய  ॥ 9॥
அத² பப³லmh வேய ஸூrhேய சnhth³ராth³ விேஶாth◌⁴ய ச ।
ஷTh³பா⁴தி⁴ேக விேஶாth◌⁴யாrhகாth³ பா⁴கீ³kh’ththய thபி⁴rhப⁴ேஜth ॥ 10॥
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பஜmh ப³லnh³jhஞஶுkhேரjhயாநாmh  ஷShத: ।
விேஶாth◌⁴ய தph³த³லmh jhேஞநmh பாபாநாmh பஸmhப⁴வmh ॥ 11॥
தி³நthrhயmhேஶஷு ெஸௗmhயாrhகஶநீநாmh நிThthபா⁴க³ேக ।
சnhth³ரஶுkhரஜாநாmh ச ப³லmh rhணmh ஸதா³³ேரா: ॥ 12॥
வஷமாஸதி³ேநஶாநாmh திth²யshthmhஶchச²ராrhணவாmh ।
ேஹாேரஶshய ப³லmh ஷShkhதmh ைநஸrhகி³கmh ரா ॥ 13॥
தnhமாநாmh ஸphத’thஷShேரகாth³ேயேகாthதைரrhஹதா ।
ஶமmh³³ஶுசmhராதி³ேக²டாநாmh khரமேதா th³விஜ ॥ 14॥
பசாph³த⁴ய:ஸுரா:ஸூrhயா: க²Nhட³காmhஶா: khரமாத³ ।
ஸாயநkh³ரஹேதா³ராஶிlhயக²Nhட³திச ஸ ॥ 15॥
பா⁴கா³தி³கஹதாேத³Shயாth thmhஶlhலph³த⁴தா லவா: ।
shவmh’ணmh லேமஷாெதௗ³ ஶநீnhth³ேவாச thராஶிஷு ॥ 16॥
ததா²ऽராrhேகjhயஶுkhராmh vhயshதmh jhஞshய ஸதா³ த⁴நmh ।
தth³பா⁴கா³ச thபி⁴rhப⁴khதா jhேஞயமாயநஜmh ப³லmh ॥ 17॥
யth³ரேவராயநmh வீrhயmh ேசShடாkh²யmh தாவேத³வ  ।
விேதா:◌⁴ பப³லmh யாவth தாவchேசShடாப³லmh shmh’தmh ॥ 18॥
பாபth³’khபாத³நmh தch²ப⁴th³’khபாத³kh ததா² ।
ப³லkhயmh jhேஞjhயth³’khkhதேமவmh ேக²டப³லmh ப⁴ேவth ॥ 19॥
அத² தாரkh³ரஹாmh  th³th◌⁴யேதாச th³வேயாrhத:² ।
ப³லாnhதரmh விேஜ:shவmh நிrhதshய ப³ேல thvh’ணmh ॥ 20॥
சkhராiνவkhரா விகலா மnhதா³ மnhத³தரா ஸமா ।
சரா சாऽதிசரா ேசதி kh³ரஹாமShடதா⁴ க³தி: ॥ 21॥
ஷShrhவkhரக³ேத வீrhயமiνவkhரக³ேதrhத³லmh ।
பாேதா³ விகல⁴khேத:shயாth ததா² மth◌⁴யக³ேதrhத³லmh ॥ 22॥
பாேதா³ மnhத³க³ேதshதshய த³லmh மnhத³தரshய  ।
சர⁴khேதsh பாேதா³நாmh த³லmh shயாத³திசாண: ॥ 23॥
மth◌⁴யமsh²டேயாகா³rhத⁴நmh shவshவசேலாchசகmh ।
ஷTh³பா⁴தி⁴கmh chதmh சkhராchேசShடாேகnhth³ரmh shmh’தmh ஜாth ॥ 24॥
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பா⁴கீ³kh’தmh thபி⁴rhப⁴khதmh லph³த⁴mh ேசShடாப³லmh thவிதி ।
shதா²நதி³khகாலth³’khேசShடாநிஸrhேகா³thத²mh ச ஷTh³வித⁴mh ॥ 25॥
ஏவmh kh³ரஹப³லmh phேராkhதமத² பா⁴வப³லmh ஶ ◌்’iΝ ।
கnhயாkh³மலாmhப⁴சாபாth³யாrhதா⁴ச ஸphதமmh ॥ 26॥
ேகா³ऽஜmhஹmh’கா³th³யாrhத⁴சாபாnhthயாrhதா⁴th ஸுக²mh thயேஜth ।
கrhகvh’சிகேதா லkh³நmh mh’கா³thயாrhதா⁴jhஜ²ஷாச க²mh ॥ 27॥
ேஶாth◌⁴யமŋhகா³தி⁴கmh சkhராchchதmh பா⁴கீ³kh’தmh th’th ।
ஸth³th³’Shபாத³khபாபபாபth³’Shபாத³விவrhதmh ॥ 28॥
jhேஞjhயth³’Shதmh தchச shவshவshவாப³லாnhவிதmh ।
இதி பா⁴வப³லmh shபShடmh ஸாமாnhயmh ச ேராதி³தmh ॥ 29॥
³ேத⁴jhயkhதபா⁴வshய ப³லேமேகந ஸmhதmh ।
மnhதா³ரரவிkhதshய ப³லேமேகந வrhதmh ॥ 30॥
தி³ேந ஶீrhேஷாத³ேயா பா⁴வ:ஸnhth◌⁴யாயாiµப⁴ேயாத³ய: ।
நிஶி ph’Shேடா²த³யாkh²யச த³th³யாth பாத³தmh ப³லmh ॥ 31॥
அŋhகாkh³நேயாऽŋhக³ராமாச கா²kh³நயா கரnhத⁴வ: ।
நவாkh³நய:ஸுராshthmhஶth³ த³ஶஸŋh³ணிதா: khரமாth ॥ 32॥
ரvhயாதீ³நாmh ப³லkhயேசth ததா³ஸுப³ேநா மதா: ।
அதி⁴கmh rhணேமவ shயாth³ ப³லmh ேசth³ப³ேநா th³விஜ ॥ 33॥
³ெஸௗmhயரவீmh  ⁴தஷThேகnhத³ேவா th³விஜ ।
பசாkh³நய: க²⁴தாநி கர⁴ஸுதா⁴கரா: ॥ 34॥
கா²kh³நயச khரமாthshதா²நதி³khேசShடாஸமயாऽயேந ।
ேதnhth³ேவாshthrhயkh³நிசnhth³ராச ேக²ஷவ: கா²kh³நய: ஶதmh ॥ 35॥
சthவாmhஶth கலா ெபௗ⁴மமnhத³ேயா:ஷNhணவ khரமாth ।
thmhஶth க²ேவதா:³ஸphதாŋhகா³ நகா²ேசthதி³தா th³விஜ ॥ 36॥
ஏவmh kh’thவா ப³லkhயச ததசிnhthயmh ப²லmh th³விஜ ।
பா⁴வshதா²நkh³ரைஹ: phேராkhதேயாேக³ ேய ேயாக³ேஹதவ: ॥ 37॥
ேதஷாmh மth◌⁴ேய ப³ கrhதா ஸ ஏவாऽshய ப²லphரத:³ ।
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ேயாேக³Shவாphேதஷு ப³ஹுஷு நீதிேரவmh phரகீrhதிதா ॥ 38॥
க³ணிேதஷு phரவீே ய: ஶph³த³ஶாshthேர kh’தரம: ।
nhயாயவிth³ ³th³தி⁴மாnh ேத³ஶதி³khகாலjhேஞா ேதnhth³ய: ॥ 39॥
ஊஹாேபாஹபrhேஹாராshகnhத⁴ரவணஸmhமத: ।
ைமthேரய ஸthயதாmh யாதி³ தshய வாkhயmh ந ஸmhஶய: ॥ 40॥

அேத²ShடகShடாth◌⁴யாய: ॥ 28॥
அத² ேசShடமநிShடmh ச kh³ரஹாநாmh கத²யாmhயஹmh ।
யth³வஶாchச phரயchச²nhதி ஶுபா⁴ऽஶுப⁴த³ஶாப²லmh ॥ 1॥
shவநீேசாேநா kh³ரஹ ேஶாth◌⁴ய:ஷTh³பா⁴தி⁴khேய ப⁴மNhட³லாth ।
ைஸேகா ராஶிrhப⁴ேவ³chசரrhth³விkh◌⁴நாmhஶஸmhத: ॥ 2॥
ேசShடாேகnhth³ராchச தth³ரmh ஸாத⁴ேய³chசரவth ।
ேசShடாேகnhth³ரmh ஜாதீ³நாmh rhவiµkhதmh மயா th³விஜ ॥ 3॥
ஸாயநாrhகshthேபா⁴ऽrhகshய vhயrhேகnh³ச விேதா⁴shததா² ।
ேசShடாேகnhth³ரmh ரஸாlhபmh தchசkhராchேசா²th◌⁴யmh ரஸாதி⁴ேக ॥ 4॥
ேசShேடாchசரேயாகா³rhத⁴mh ஶுப⁴ர: phரகீrhthயேத ।
அShடph◌⁴யச விஶுth³ேதா⁴ऽஸாப³ஶுபா⁴kh²யச கth²யேத ॥ 5॥
உchசேசShடாகராnh vhேயகாnh தி³kh³பி⁴rhஹthவா  ேயாஜேயth ।
தத³rhத⁴Shடஸmhjhஞmh shயாth கShடmh தthஷShதchதmh ॥ 6॥
shேவாchேச லthேகாேண ச shவேப⁴ऽதி⁴ஸு’தீ³Shடேப⁴ ।
ஸமேப⁴ ஶthேப⁴ சாதி⁴ஶthேப⁴ நீசேப⁴ khரமாth ॥ 7॥
ஷShShவph³த⁴யshthmhஶதா³kh’திshதித²ேயா க³ஜா: ।
சthவாேரா th³ெவௗ ச ஶூnhயmh ச ஶுப⁴ேமதthப²லmh kh³’ேஹ ॥ 8॥
ஷShத: பதிதmh ைசதchேச²ஷmh shயாத³ஶுப⁴mh kh³’ேஹ ।
தத³rhத⁴மnhயவrhேக³ஷு jhேஞயmh விphர ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ॥ 9॥
பசshவிShடப²லmh சாth³யாth ஸமmh ஷShேட² தத: பரmh ।
அஶுப⁴mh thஷு விjhேஞயதி ஶாshthேரஷு நிசிதmh ॥ 10॥
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தி³kh³ப³லmh தி³khப²லmh தshய ததா² தி³நப²லmh ப⁴ேவth ।
தேயா: ப²லmh ஶுப⁴mh phேராkhதமஶுப⁴mh ஷShதchதmh ॥ 11॥
ஶுேப⁴ऽதி⁴ேக ஶுப⁴mh jhேஞயமஶுப⁴mh thவஶுேப⁴ऽதி⁴ேக ।
த³ஶாப²லmh நேபா⁴க³shய ததா² பா⁴வப²லmh th³விஜ ॥ 12॥
ப³ல:ஷTh³பி: ◌⁴ ஸேமாதி⁴thவா ப³லkhேயந ப⁴ேஜth ph’த²kh ।
தthதth³ப³லப²லாநி shரஶுபா⁴நி ஶுபா⁴நி ச ॥ 13॥
ஶுப⁴பாபப²லாph◌⁴யாmh ச ஹnhயாth³ th³’Shmh ப³லmh ததா² ।
th³’Sh ேத ஶுப⁴பாபாkh²ேய ப³ேல shயாதாmh ததா³வேய ॥ 14॥
பா⁴வாநாmh ச ப²ேல phேராkhேத பதீநாmh ச ப²ேல உேப⁴ ।
ராெஶௗ ஶுப⁴நேபா⁴க³ேசth³ பா⁴வஸாத⁴நஸmhப⁴வmh ॥ 15॥
ப²லmh தshய ஶுேப⁴ jhயாத³ஶுேப⁴ வrhஜேயth ததா² ।
பாபேசத³nhயதா²ைசவmh ப³ேல th³’ShThயாmh தைத²வ ச ॥ 16॥
jhயா³chசாதி³ேக³ ேக²ேட ப²லmh நீசாதி³ேக³ thயேஜth ।
ஏவmh ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh jhஞாthவா ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ॥ 17॥
அShடவrhக³ப²லmh ைசவmh shதா²ேந ச கரேணऽnhயதா² ।
ராஶிth³வயக³ேத பா⁴ேவ தth³ராயதி⁴பேத: khயா ॥ 18॥
shதா²நாதி⁴ேகந பா⁴ேவந பா⁴வலாப: ◌⁴ phரகீrhதித: ।
தthஸமாேந ச தth³பா⁴ேவ ததா³நீmh shதா²நதா³nh kh³ரஹாnh ॥ 19॥
ஸmhேயாjhேய shதா²நஸŋhkh²யாயா த³லேமதthஸமmh ப²லmh ।
ஏவmh ஸேக²டபா⁴வாநாmh ப²லmh jhேஞயmh ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ॥ 20॥

அத² பதா³th◌⁴யாய: ॥ 29॥
கth²யாmhயதா² பா⁴வாநாmh ேக²டாநாmh ச பத³mh th³விஜ ।
தth³விேஶஷப²லmh jhஞாmh யேதா²khதmh phராŋh மஹrhபி: ◌⁴ ॥ 1॥
லkh³நாth³ யாவதிேத² ராெஶௗ திShேட²lhலkh³ேநவர: khரமாth ।
ததshதாவதிேத² ராெஶௗ லkh³நshய பத³iµchயேத ॥ 2॥
ஸrhேவஷாமாப பா⁴வாநாmh jhேஞயேமவmh பத³mh th³விஜ ।
தiνபா⁴வபத³mh தthர ³தா⁴ iµkh²யபத³mh வி:³ ॥ 3॥
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shவshதா²நmh ஸphதமmh ைநவmh பத³mh ப⁴விமrhஹதி ।
தshnh பத³thேவ விjhேஞயmh மth◌⁴யmh rhயmh khரமாth பத³mh ॥ 4॥
யதா² rhயshதி²ேத நாேத² rhயேமவ பத³mh ப⁴ேவth ।
ஸphதேம ச shதி²ேத நாேத² விjhேஞயmh த³ஶமmh பத³mh ॥ 5॥
யshமாth³ யாவதிேத² ராெஶௗ ேக²டாth தth³ப⁴வநmh th³விஜ ।
ததshதாவதித²mh ராஶிmh ேக²டாட⁴mh phரசேத ॥ 6॥
th³விநாத²th³விப⁴ேயாேரவmh விjhேஞயmh ஸப³லாவதி⁴ ।
விக³ணyhய பத³mh விphர ததshதshய ப²லmh வேத³th ॥ 7॥
அதா²ऽஹmh பத³மாthய ப²லmh கிசிth³ ph³ேவ th³விஜ ।
பதா³ேத³காத³ேஶ shதா²ேந kh³ரைஹrhkhேதாऽத²ேவேத ॥ 8॥
த⁴நவாnh ஜாயேத பா³லshததா²ஸுக²ஸமnhவித: ।
ஶுப⁴ேயாகா³th ஸுமாrhேக³ண த⁴நாphதி: பாபேதாऽnhததா² ॥ 9॥
ைரrhரmh ப²லmh jhேஞயmh shேவாchசthராதி³ேக³ஹைக:³ ।
ப³ஹுதா⁴ ஜாயேத லாேபா⁴ ப³ஹுதா⁴ ச ஸுகா²க³ம: ॥ 10॥
பதா³lhலாப⁴kh³’ஹmh யshய பயnhதி ஸகலா kh³ரஹா: ।
ராஜா வா ராஜlhேயா வா ஸ ஜாேதா நாthர ஸmhஶய: ॥ 11॥
பதா³lhலாப⁴kh³’ஹmh பேயth³ vhயயmh கசிnhந பயதி ।
அவிth◌⁴ேநந ஸதா³லாேபா⁴ ஜாயேத th³விஜஸthதம ॥ 12॥
kh³ரஹth³’kh³ேயாக³பா³ஹுlhேய பதா³ேத³காத³ேஶ th³விஜ ।
ஸாrhக³ேல சாபி தthராபி ப³வrhக³லஸமாக³ேம ॥ 13॥
ஶுப⁴kh³ரஹாrhக³ேல விphர தthராphchசkh³ரஹாrhக³ேல ।
ஶுேப⁴ந shவாநா th³’Shேட லkh³நபா⁴kh³யாதி³ேக³ந வா ॥ 14॥
ஜாதshய பா⁴kh³யphராப³lhயmh நிrhதி³ேஶ³thதேராthதரmh ।
உkhதேயாேக³ஷு ேசth ேக²ேட th³வாத³ஶmh ைநவ பயதி ॥ 15॥
பத³shதா²நாth³ vhயேய விphர ஶுப⁴பாபேதேத ।
vhயயபா³ஹுlhயthேயவmh விேஶேஷாபாrhஜநாth ஸதா³ ॥ 16॥
ஶுப⁴kh³ரேஹ ஸுமாrhேக³ண மாrhகா³th பாபேக²சேர ।
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ேர ரப²லmh வாchயேமவmh லாேபா⁴ऽபி லாப⁴ேக³ ॥ 17॥
பதா³டா⁴th³ vhயேய ஶுkhரபா⁴iνshவrhபா⁴iνபி⁴rhேத ।
ராஜலாth³ vhயேயா வாchயசnhth³ரth³’ShThயா விேஶஷத: ॥ 18॥
பதா³டா⁴th³ vhயேய ெஸௗmhேய ஶுப⁴ேக²டேதேத ।
jhஞாதிமth◌⁴ேய vhயேயா நிthயmh பாபth³’kh கலஹாth³ vhயய: ॥ 19॥
பதா³th³ vhயேய ஸுராசாrhேய வீேத சாnhயேக²சைர: ।
கரலாth³ vhயேயா வாchய:shவshையவ th³விஜஸthதம ॥ 20॥
ஆடா⁴th³ th³வாத³ேஶ ெஸௗேர த⁴ராthேரண ஸmhேத ।
அnhயkh³ரேஹேத விphர ph◌⁴ராth’வrhகா³th³ த⁴நvhயய: ॥ 21॥
ஆடா⁴th³ th³வாத³ேஶ shதா²ேந ேய ேயாகா:³ கதி²தா யதா² ।
லாப⁴பா⁴ேவ ச ேத ேயாகா³லாப⁴ேயாக³கராshததா² ॥ 22॥
ஆடா⁴th ஸphதேம ராஹுரத²வா ஸmhshதி²த: ஶிகீ² ।
vhயதா²ேதா பா³ல: ஶிகி²நா பீ³ேதா‘த² வா ॥ 23॥
ஆதா⁴th ஸphதேம ேக: பாபேக²டேதத: ।
ஸாஹ ேவதேகஶீ ச vh’th³த⁴ŋhகீ³ ப⁴ேவnhநர: ॥ 24॥
பதா³th ஸphதேம shதா²ேந ³ஶுkhரநிஶாகரா: ।
thரேயா th³வயமைத²ேகாऽபி லவாnh ஜாயேத ஜந: ॥ 25॥
shவŋhேக³ஸphதேம ேக²ட: ஶுேபா⁴ வாऽphயஶுப: ◌⁴ பதா³th ।
மாnh ேஸாऽபி ப⁴ேவnhiνநmh ஸthகீrhதிஸேதா th³விஜ ॥ 26॥
ேய ேயாகா:³ஸphதேம shதா²ேந பதா³ச கதி²தா மயா ।
சிnhthயாshதைத²வ ேத ேயாகா³ th³விதீேயऽபி ஸதா³ th³விஜ ॥ 27॥
உchசshேதா² ெரௗேணேயா வா ேவா வா ஶுkhர ஏவ வா ।
ஏேவா ப³ த⁴நக³த: யmh தி³ஶதி ேத³ந: ॥ 28॥
ேய ேயாகா³ச பேத³லkh³ேந யதா²வth³ க³தி³தா மயா ।
ேத ேயாகா:³ காரகாmhேஶऽபி விjhேஞயா பா³nhத⁴வrhதா: ॥ 29॥
ஆடா⁴th³ விthதேப⁴ ெஸௗmhேய ஸrhவேத³ஶாதி⁴ேபா ப⁴ேவth ।
ஸrhவjhேஞா யதி³ வா ஸ shயாth கவிrhவாதீ³ ச பா⁴rhக³ேவ ॥ 30॥
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ஆதா⁴th ேகnhth³ரேகாேணஷு shதி²ேத தா³ரபேத³ th³விஜ ।
லkh³நஜாயாபேத³ வாபி ஸப³லkh³ரஹஸmhேத ॥ 31॥
shrh/ஈமாmhச ஜாயேத நmh ேத³ேஶ விkh²யாதிமாnh ப⁴ேவth ।
ஷShேட²Shடேம vhயயshதா²ேந ஜாேதா தா³ரபேத³ऽத⁴ந: ॥ 32॥
பேத³ தthஸphதேம வாபி ேகnhth³ேர vh’th³ெதௗ⁴ thேகாணேக ।
ஸுவீrhய:ஸmhshதி²த: ேக²த: பா⁴rhயாப⁴rhth’ஸுக²phரத:³ ॥ 33॥
பதா³th³தா³ரபேத³ைசவmh ேகnhth³ேர ேகாேண ச ஸmhshதி²ேத ।
th³வேயாrhைமth ப⁴ேவnhநmh thேக ைவரmh ந ஸmhஶய: ॥ 34॥
ஏவmh லkh³நபதா³th³ விphர தநயாதி³பேத³shதி²ேத ।
thராthேர விஜாநீயாlhலாபா⁴லாெபௗ⁴ விசண: ॥ 35॥
லkh³நதா³ரபேத³ விphர த:² ேகnhth³ரக³ேத யதி³ ।
thலாப⁴ேயாshthேகாேண வா ததா² ராஜா த⁴ராதி⁴ப: ॥ 36॥
ஏவmh லkh³நபதா³ேத³வ த⁴நாதி³பத³ேதா th³விஜ ।
shதா²நth³வயmh ஸமாேலாkhய ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ॥ 37॥

அேதா²பபதா³th◌⁴யாய: ॥ 30॥
அேதா²பபத³மாthய கத²யா ப²லmh th³விஜ ।
ch²ப⁴thேவ ப⁴ேவnhnh’mh thரதா³ராதி³ஜmh ஸுக²mh ॥ 1॥
தiνபா⁴வபத³mh விphர phரதா⁴நmh பத³iµchயேத ।
தேநாரiνசராth³யth shயா³பாட⁴mh த³chயேத ॥ 2॥
தேத³ேவாபபத³mh நாம ததா² ெகௗ³ணபத³mh shmh’தmh ।
ஶுப⁴ேக²டkh³’ேஹ தshnh ஶுப⁴kh³ரஹேதேத ॥ 3॥
thரதா³ரஸுக²mh rhணmh ஜாயேத th³விஜஸthதம ।
பாபkh³ரஹேத தthர பாபேப⁴ பாபவீேத ॥ 4॥
phரvhராஜேகா ப⁴ேவjhஜேதா தா³ரேநாऽத² வா நர: ।
ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³ேதா ைநவ ேயாேகா³ऽயmh தா³ரநாஶக: ॥ 5॥
ரவிrhைநவாthர பாப:shயாth shேவாchசthரshவப⁴shதி²த: ।
நீசஶthkh³’ஹshத²ேசthததா³ऽெஸௗ பாப ஏவ  ॥ 6॥
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ஶுப⁴kh³ரஹாmh th³’Shேச³பாடா⁴th³ th³விதீயேக ।
ஶுப⁴rhே ஶுப⁴khேத ச rhேவாkhதmh  ப²லmh shmh’தmh ॥ 7॥
உபாடா⁴th³ th³விதீயmh ச நீசாmhேஶ நீசேக²டkh ।
khரkh³ரஹஸமாkhதmh ஜாதேகா தா³ரஹா ப⁴ேவth ॥ 8॥
shேவாchசாmhேஶ shேவாchசஸmhshேத² வா ŋhக³th³’Shவஶாth ததா² ।
ப⁴வnhதி ப³ஹேவா தா³ரா பலணஸmhதா: ॥ 9॥
உபாேட⁴ th³விதீேய வா ²ேந ஸmhshதி²ேத ஸதி ।
தthர ஜாதநேரா விphர ப³ஹுதா³ரேதா ப⁴ேவth ॥ 10॥
உபாேட⁴ th³விதீேயऽபி shவshவாkh³ரஹஸmhேத ।
shவrhேக³ தthபெதௗ வாபி யthர thராபி ⁴ஸுர ॥ 11॥
யshய ஜnhமநி ேயாேகா³ऽயmh ஸ நேரா th³விஜஸthதம ।
உthதரா நிrhதா³ேரா ப⁴வthேயவ ந ஸmhஶய: ॥ 12॥
shவராெஶௗ ஸmhshதி²ேதऽphேயவmh நிthயாkh²ேய தா³ரகாரேக ।
உthதரா நிrhதா³ேரா ப⁴வthேயவ ந ஸmhஶய: ॥ 13॥
உபாட⁴பதி:shேவாchேச shதி²ரshthகாரேகாऽத² வா ।
ஸுலாth³ தா³ரலாப:◌⁴ shயாnhநீசshேத²  விபrhயயாth ॥ 14॥
உபாேட⁴ th³விதீேய வா ஶுப⁴ஸmhப³த⁴ேதா th³விஜ ।
ஜாதshய ஸுnhத³ பா⁴rhயா ப⁴vhயா ப³nhவிதா ॥ 15॥
உபாடா⁴th³ th³விதீேய ச ஶநிராஹூ shதி²ெதௗ யதி³ ।
உபவாதா³th shthயshthயாேகா³ நாேஶா வா ஜாயேத th³விஜ ॥ 16॥
உபாேட⁴ th³விதீேய வா ஶிகி²ஶுkhெரௗ யதா³shதி²ெதௗ ।
ரkhதphரத³ரேராகா³rhதா ஜாயேத தshய பா⁴நீ ॥ 17॥
³த⁴ேக shதி²ெதௗ தthர ததா³ऽshதி²shராவஸmhதா ।
தthரshதா:² ஶநிராவrhகாshததா³ऽshதி²jhவரஸmhதா ॥ 18॥
sh²லாŋhகீ³ ³த⁴ராஹூph◌⁴யாmh தthரshதா²ph◌⁴யாmh th³விேஜாthதம ।
³த⁴ேthேர ஜாrhகீ ேசnhநகாேராக³ஸmhதா ॥ 19॥
ஜேthேரऽphேயவேமவ ப²லmh jhேஞயmh th³விேஜாthதம ।
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ph³’ஹshபதிஶநீ தthர கrhணேநthரஜாnhவிதா ॥ 20॥
தthராnhயேக³ஹெகௗ³ விphர ³th³த⁴ெபௗ⁴ெமௗ shதி²ெதௗ யதா³ ।
யதா³shவrhபா⁴iνேத³ேவjhெயௗ பா⁴rhயா த³nhதஜாnhவிதா ॥ 21॥
ஶநிராஹூ ஶநிேthேர பŋh³rhவாதஜாnhவிதா ।
ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³ேதா ேநதி ப²லmh jhேஞயmh விபசிதா ॥ 22॥
லkh³நாth பதா³³பாடா⁴th³ ேயா ராஶி:ஸphதேமா th³விஜ ।
தshமாth தthshவாந: ேக²டாth தத³mhஶாchச th³விேஜாthதம ॥ 23॥
ஏவேமவ ப²லmh jhேஞயthயாஹுrhநாரதா³த³ய: ।
உkhேதph◌⁴ேயா நவேம விphர ஶநிசnhth³ர³தா⁴ யதி³ ॥ 24॥
அthரதா ததா²ऽrhேகjhயராஹுபி⁴rhப³ஹுthரதா ।
சnhth³ேரணகஸுதshதthர ைர: thேரா விலmhப³த: ॥ 25॥
ரவீyhஜராஹுேயாேக³ந thேரா வீrhயphரதாபவாnh ।
phரசNhட³விஜயீ விphர நிkh³ரஹகாரக: ॥ 26॥
உkhதshதா²ேந ஜாrhகிph◌⁴யாmh thரந: phரஜாயேத ।
த³thத thரேதா வாபி ஸேஹாthத²ஸுதவாnh ப⁴ேவth ॥ 27॥
தthரshேத² விஷேம ராெஶௗ ப³ஹுthrhேதா நர: ।
shவlhபாபthய:ஸேம ராெஶௗ ஜாயேத th³விஜஸthதம 1 ॥ 28॥
mhேஹ ேசாபபேத³ விphர நிஶாநாத²ேதேத ।
அlhபphரேஜாऽத² கnhயாயாmh ஜாத: கnhயாphரேஜா ப⁴ேவth ॥ 29॥
ஸுதபா⁴வநவாmhஶாchச shதி²ரஸnhததிகாரகாth ।
ஏவmh thஶாmhஶNhட³lhயாமபி ேயாக³mh விசிnhதேயth ॥ 30॥
ஶநிராஹூ thலாப⁴shெதௗ² பதா³th³ ph◌⁴ராrhவிநாஶெகௗ ।
jhேயShட²shையகாத³ேஶ தthர கநிShட²shய th’தீயேக ॥ 31॥
ைத³ேதjhேய தthர க³rhப⁴shய நாேஶா vhயவதshய ச ।
லkh³ேந வாபி பேத³ ரnhth◌⁴ேர ைத³thயாசாrhயேதேத ॥ 32॥
தைத²வ ப²லthயாஹுrhநிrhவிஶŋhகmh iµநீசரா: ।
th’தீயலாப⁴ேயாrhவிphர சnhth³ேரjhய³த⁴மŋhக³ளா: ॥ 33॥
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ப³ஹேவா ph◌⁴ராதரshதshய ப³லவnhத: phரதாபிந: ।
ஶnhயாரஸmhேத th³’Shேட th’தீையகாத³ேஶ th³விஜ ॥ 34॥
கநிShட²jhேயShட²ேயாrhநாேஶா தி³வjhேஞேயா th³விஜஸthதம ।
ஶநிேரேகா யதா³ விphர லாப⁴ேகா³ வா th’தீயக:³ ॥ 35॥
ததா³shவமாthரேஶஷ:shயாத³nhேய நயnhதி ேஸாத³ரா: ।
th’தீேய லாப⁴ேக³ ேகெதௗ ப³ஹுலmh ப⁴கி³நீஸுக²mh ॥ 36॥
ஆடா⁴th ஷShட²பா⁴வshேத² பாபாkh²ேய ஶுப⁴வrhேத ।
ஶுப⁴ஸmhப³nhத⁴ரேத ெசௗேரா ப⁴வதி ஜாதக: ॥ 37॥
ஸphதேம th³வாத³ேஶ shதா²ேந ைஸேகயேதேத ।
jhஞாநவாmhச ப⁴ேவth³ பா³ேலா ப³ஹுபா⁴kh³யேதா th³விஜ ॥ 38॥
ஆேட⁴ ஸmhshதி²ேத ெஸௗmhேய ஸrhவேத³ஶாதி⁴ேபா ப⁴ேவth ।
ஸrhவjhஞshதthர ேத³ேவjhேய கவிrhவாதீ³ ச பா⁴rhக³ேவ ॥ 39॥
உபாடா⁴th பதா³th³ வாபி த⁴நshேத² ஶுப⁴ேக²சேர ।
ஸrhவth³ரvhயாதி⁴ேபா தீ⁴மாஜாயேத th³விஜஸthதம ॥ 40॥
உபாடா⁴th³த⁴நாதீ⁴ேஶ th³விதியப⁴வநshதி²ேத ।
பாபேக²சரஸmhkhேத ெசௗேரா ப⁴வதி நிசிதmh ॥ 41॥
தthஸphதமkh³’ஹாதீ⁴ஶாth³ ராெஹௗ த⁴நக³ேத th³விஜ ।
த³mhShThராவாnh ஜாயேத பா³ல:shதph³த⁴வாkh ேகேக²சேர ॥ 42॥
ஶைநசேர ப:shயாthஸphதேமஶாth³ th³விதீயேக³ ।
ரkh³ரஹஸமாkhேத ப²லmh ரmh ஸமாதி³ேஶth ॥ 43॥
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