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bRihatpArAsharahorAshAstramh 31-40

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 31-40

அதா²ऽrhக³லாth◌⁴யாய:॥ 31॥
ப⁴க³வாnh யாऽrhக³லா phேராkhதா ஶுப⁴தா³ ப⁴வதாऽ⁴நா ।
தாமஹmh shேராchசா² ஸலணப²லmh iµேந ॥ 1॥
ைமthேரய ஸாrhக³லா நாம யயா பா⁴வப²லmh th³’ட⁴mh ।
shதி²ரmh ேக²டப²லmh ச shயாth ஸாऽ⁴நா கth²யேத மயா ॥ 2॥
சrhேத² ச த⁴ேந லாேப⁴ kh³ரேஹ jhேஞயா தத³rhக³லா ।
தth³பா³த⁴கா: khரமாth ேக²டா vhேயாமShப²th’தீயகா:³॥ 3॥
நிrhப³லா nhநஸŋhkh²யா வா பா³த⁴கா ைநவ ஸmhமதா: ।
th’தீேய vhயாதி⁴கா: பாபா யthர ைமthேரய பா³த⁴கா:॥ 4॥
தthராபி சாrhக³லா jhேஞயா விபதா th³விேஜாthதம ।
ததா²பி ேக²டபா⁴வாநாmh ப²லமrhக³தmh வி:³॥ 5॥
பசமmh சாrhக³லாshதா²நmh நவமmh தth³விேராத⁴kh’th ।
தேமாkh³ரஹப⁴வா ஸா ச vhயthயயாjh jhஞாயேத th³விஜ ॥ 6॥
ஏகkh³ரஹா கநிShடா²ஸா th³விkh³ரஹா மth◌⁴யமா shmh’தா ।
அrhக³லா th³vhயதி⁴ேகாthபnhநா iµநிபி: ◌⁴ கதி²ேதாthதமா ॥ 7॥
ராஶிேதா kh³ரஹதசாபி விjhேஞயா th³விவிதா⁴ऽrhக³லா ।
நிrhபா³த⁴கா ஸுப²லதா³ விப²லா ச ஸபா³த⁴கா ॥ 8॥
யthர ராெஶௗ shதி²த: ேக²டshதshய பாகாnhதரmh யதா³ ।
தshnh காேல ப²லmh jhேஞயmh நிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 9॥
அrhக³லாmh phரதிப³nhத⁴ச கத²மாŋhkh◌⁴சrhத²ேயா: ।
th³விthrhயŋhkh◌⁴ரேயாச ேதா² விphர சிnhதேயதி³தி ேம மதmh ॥ 10॥
பேத³லkh³ேந மேத³ வாபி நிராபா⁴ஸாrhக³லா யதா³ ।
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ததா³ ஜாேதாऽதிவிkh²யாேதா ப³ஹுபா⁴kh³யேதா ப⁴ேவth ॥ 11॥
யshய பாப: ஶுேபா⁴ வாபி kh³ரஹshதிShேட²th ஶுபா⁴rhக³ேல ।
ேதந th³ரShThேரதmh லkh³நmh phராப³lhயாேயாபகlhphயேத ॥ 12॥
ஸாrhக³ேல ச த⁴ேந விphர த⁴நதா⁴nhயஸமnhவித: ।
th’தீேய ேஸாத³ராதீ³நாmh ஸுக²iµkhதmh மநீபி:◌⁴ ॥ 13॥
சrhேத²ஸாrhக³ேல ேக³ஹபஶுப³nh⁴லrhத: ।
பசேம thரெபௗthராதி³ஸmhேதா ³th³தி⁴மாnhநர:॥ 14॥
ஷShேட² ப⁴யmh காேம த⁴நதா³ரஸுக²mh ப³ஹு ।
அShடேம ஜாயேத கShடmh த⁴rhேம பா⁴kh³ேயாத³ேயா ப⁴ேவth ॥ 15॥
த³ஶேம ராஜஸmhமாநmh லாேப⁴ லாப⁴ஸமnhவித: ।
ஸாrhக³ேல ச vhயேய விphர vhயயாதி⁴khயmh phரஜாயேத ॥ 16॥
ஶுப⁴kh³ரஹாrhக³லாயாmh  ெஸௗkh²யmh ப³ஹுவித⁴mh ப⁴ேவth ।
மth◌⁴யmh பாபாrhக³லாயாmh ச ராயாமபி ேசாthதமmh ॥ 17॥
லkh³நபசமபா⁴kh³ேயஷு ஸாrhக³ேலஷு th³விேஜாthதம ।
ஜாதச ஜாயேத ராஜா பா⁴kh³யவாnh நாthர ஸmhஶய:॥ 18॥

அத² காரகாth◌⁴யாய:॥ 32॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா kh³ரஹாநாthமாதி³காரகாnh ।
ஸphதரvhயாதி³ஶnhயnhதாnh ராவnhதாnh வாऽShடஸŋhkh²யகாnh ॥ 1॥
அmhைஶ:ஸெமௗkh³நெஹௗ th³ெவௗ ேசth³ராவnhதnh சிnhதேயth ததா³ ।
ஸphைதவ காரகாேநவmh ேகசித³Shெடௗ phரசேத ॥ 2॥
அthமா ஸூrhயாதி³ேக²டாநாmh மth◌⁴ேய யmhஶாதி⁴ேகா kh³ரஹ: ।
அmhஶஸாmhேய கலாதி⁴khயாth தthஸாmhேய விகலாதி⁴க:॥ 3॥
³ெதௗ⁴ ராஶிகலாதி⁴khயth kh³ராேவா ைநவாthமகாரக: ।
அmhஶாதி⁴க: காரக:shயாத³lhபபா⁴ேகா³ऽnhthயகாரக:॥ 4॥
மth◌⁴யாmhேஶா மth◌⁴யேக²ட:shயா³பேக²ட:ஸ ஏவ  ।
விேலாமக³மநாth³ராேஹாரmhஶா: ேஶாth◌⁴யா: க²வநித:॥ 5॥
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அmhஶkhரமாத³ேதா⁴ऽத:◌⁴shதா²சராkh²யா: காரகா இதி ।
ஆthமாkh²யகாரகshேதஷு phரதா⁴நmh கth²யேத th³விஜ ॥ 6॥
ஸ ஏவ ஜாதகாதீ⁴ேஶா விjhேஞேயா th³விஜஸthதம ।
யதா² ⁴ெமௗ phரth³ேதா⁴ऽshதி நராmhதிபாலக:॥ 7॥
ஸrhவவாrhதாதி⁴கா ச ப³nhத⁴kh’nhேமாkhரth ததா²॥ 8॥
யதா² ராஜாjhஞயா விphரா thராமாthயாத³ேயா ஜநா: ।
ஸமrhதா² ேலாககாrhேயஷு தைத²வாnhேயபி காரகா:॥ 9॥
ஆthமாiνலேமவாthர ப⁴வnhதி ப²லதா³யக: ।
phரதிேல யதா² ⁴ேப ஸrhேவऽமாthயாத³ேயா th³விஜ ॥ 10॥
கrhய கrhmh மiνShயாநாmh ந ஸமrhதா² ப⁴வnhதி  ।
ததா²ऽthமகாரேக khேர நாऽnhேய shவஶுப⁴தா³யக:॥ 11॥
அiνேல nh’ேப யth³வth ஸrhேவऽமாthயாத³ேயா th³விஜ ।
நாஶுப⁴mh rhவேத தth³வநாnhேய shவாஶுப⁴தா³யகா:॥ 12॥
ஆthமாகாரகபா⁴ேக³ph◌⁴ேயா nhநாmhேஶாऽமாthயகாரக: ।
தshமாnhnhநாmhஶேகா ph◌⁴ராதா தnhnhேநாமாth’ஸmhjhஞக:॥ 13॥
தnhnhநாmhஶ: பிதாதshமாத³lhபாmhஶ: thரகாரக: ।
thராnhnhநாmhஶேகா jhஞதிrhjhஞாேதrhnhநாmhஶேகா  ய:॥ 14॥
ஸ தா³ரகாரேகா jhேஞேயா நிrhவிஶŋhேக th³விேஜாthதம ।
சராkh²யகாரலா ஏேத ph³ராம கதி²தா: ரா ॥ 15॥
மாth’காரகேமவாऽnhேய வத³nhதி ஸுதகாரகmh ।
th³ெவௗ kh³ரெஹௗ பா⁴க³lhெயௗ ேசjhஜாேயதாmh யshய ஜnhமநி ॥ 16॥
தத³kh³ரகாரகshையவmh ேலாேபா jhேஞேயா th³விேஜாthதம ।
shதி²ரகாரகவஶாthதshய ப²லmh jhேஞயmh ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ॥ 17॥
அ⁴நா ஸmhphரவயா shதி²ராkh²யாnh கரகkh³ரஹாnh ।
ஸ பிth’காரேகா jhேஞேயா ேயா ப³ ரவிஶுkhரேயா:॥ 18॥
சnhth³ராரேயாrhப³ ேக²ேடா மாth’காரக உchயேத ।
ெபௗ⁴மேதா ப⁴கி³நீ யால: கநீயாnh ஜநநீthயபி ॥ 19॥
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³தா⁴nhமாth’ஸஜாதீயா மாலாth³யாச பா³nhத⁴வா: ।
³ேரா: பிதாமஹ: ஶுkhராth பித: thர: ஶைநசராth ॥ 20॥
விphராnhேதவாந: பthநீ பிதெரௗ வஶுெரௗ ததா² ।
மாதாமஹாத³யசிnhthயா ஏேத ச shதி²ரகாரகா ॥ 21॥
அதா²ऽஹmh காரகாnh வேய ேக²டபா⁴வவஶாth³th³விஜ ।
ரவித: nh>யேப⁴ தாதசnhth³ராnhமாதா சrhத²ேக ॥ 22॥
ஜாth th’தீயேதா ph◌⁴ராதா ³தா⁴th ஷShேத² ச மால: ।
ேத³ேவjhயாth பசமாth thேரா தா³ரா: ஶுkhராchச ஸphதேம ॥ 23॥
மnhதா³த³Shடமேதா mh’th: பிthராதீ³நாmh விசிnhதேயth ।
இதி ஸrhவ விசாrhையவ ³த⁴shதthதth ப²லmh வேத³th ॥ 24॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா phரஸŋhகா³th³ேயாக³காரகாnh ।
ேக²டாnh ஜnhமநி ஜாதshய ர:shதி²திவஶாth³ th³விஜ ॥ 25॥
shவrhே shேவாchேச ச thரrhே த:² ேகnhth³ரக³தா kh³ரஹா: ।
ேத ஸrhேவ காரகாshேதஷு கrhமக³sh விேஶஷத:॥ 26॥
யதா²லkh³ேந ஸுேக² காேம shேவாrhோchசshதா² kh³ரஹா th³விஜ ।
ப⁴வnhதி காரகாkh²யாshேத விேஶேஷண ச ேக²shதி²தா:॥ 27॥
shவthேராchசrhேகா³ ேஹரnhேயாऽnhயmh யதி³ ேகnhth³ரக:³ ।
ஸு’th தth³³ணஸmhபnhந: ேஸாऽபி காரக உchயேத ॥ 28॥
நீசாnhவேயऽபி ேயா ஜாத: விth³யமாேந ச காரேக ।
ேஸாऽபி ராஜமேநா விphர த⁴நவாnh ஸுக²ஸmhத:॥ 29॥
ராஜவmhஶஸiµthபnhேநா ராஜா ப⁴வதி நிசயாth ।
ஏவmh லாiνஸாேரண காரேகph◌⁴ய: ப²லmh வேத³th ॥ 30॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா விேஶஷmh பா⁴வகாரகாnh ।
ஜநshய ஜnhமலkh³நmh யth விnhth³யாதா³thமகாரகmh ॥ 31॥
த⁴நபா⁴வmh விஜாநீயாth³ தா³ரகாரகேமவ  ।
ஏகாத³ேஶऽkh³ரஜாதshய th’தீேய  கநீயஸ:॥ 32॥
ஸுேத ஸுதmh விஜாநீயாth பthநீmh ஸphதமபா⁴வத: ।
ஸுதப⁴ேவ kh³ரேஹா ய:shயாth ேஸாऽபி காரக உchயேத ॥ 33॥
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ஸூrhேயா ³:ஜ: ேஸாேமா ³rhெபௗ⁴ப: ◌⁴ த: ஶநி: ।
³சnhth³ரஸுேதா ேவா மnhத³ச ப⁴வகாரகா:॥ 34॥
நshதnhவாத³ேயா பா⁴வ:shதா²phயாshேதஷாmh ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ।
லாப⁴shth’தீேயா ரnhth◌⁴ரச ஶthஸmhjhஞத⁴நvhயயா:॥ 35॥
ஏேத பா⁴வா:ஸமாkh²யாதா: khராkh²யா th³விஜஸthதம ।
ஏஷாmh ேயாேக³ந ேயா பா⁴வshதshய ஹாநி: phரஜாயேத ॥ 36॥
பா⁴வா ப⁴th³ராச ேகnhth³ராரvhயா: ேகாkh²ெயௗ th³விஜஸthதம ।
ஏஷாmh ஸmhேயாக³மாthேரண வஶுேபா⁴ऽபி ஶுேபா⁴ ப⁴ேவth ॥ 37॥

அத² காரகாmhஶப²லாth◌⁴யாய:॥ 33॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா காரகாmhஶப²லmh th³விஜ ।
ேமஷாதி³ராஶிேக³shவாmhேஶ யதா²வth³ ph³ரமபா⁴தmh ॥ 1॥
kh³’ேஹ ஷகமாrhஜாரா ேமஷாmhேஶ வாthமகாரேக ।
ஸதா³ ப⁴யphரதா³ விphர பாபkhேத விேஶஷத:॥ 2॥
vh’ஷாmhஶகக³ேத shவshnh ஸுக²தா³ச சShபதா:³ ।
²நாmhஶக³ேத தshnh கNhTh³வாதி³vhயாதி⁴ஸmhப⁴வ:॥ 3॥
கrhகாmhேஶ ச ஜலாth³பீ⁴தி:mhஹாmhேஶ வபதா³th³ப⁴யmh ।
கNh:³shெதௗ²lhயச கnhயாmhேஶ ததா² வநிகth³ப⁴யmh ॥ 4॥
லாmhேஶ ச வணிkh³ ஜாேதா வshராதி³நிrhெதௗ ப: ।
அlhயmhேஶ ஸrhபேதா பீ⁴தி: பீடா³ மா: பேயாத⁴ேர ॥ 5॥
த⁴iνரmhேஶ khரமா³chசாth பதநmh வாஹநாத³பி ।
மரகாmhேஶ ஜேலாth³⁴ைதrhஜnhபி:◌⁴ ேக²சரshததா²॥ 6॥
ஶŋhக²iµkhதாphரவாலாth³ையrhலாேபா⁴ ப⁴வதி நிசித: ।
mhபா⁴mhேஶ ச தடா³கா³தி³காரேகா ஜாயேத ஜந:॥ 7॥
நாmhேஶ காரேக ஜாேதா iµkhதிபா⁴kh³ th³விஜஸthதம ।
நாऽஶுப⁴mh ஶுப⁴ஸnhth³’Shேட ந ஶுப⁴mh பாபவீேத ॥ 8॥
காரகாmhேஶ ஶுேப⁴ விphர லkh³நாmhேஶ ச ஶுப⁴kh³ரேஹ ।
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ஶுப⁴ஸmhவீேத ஜாேதா ராஜா ப⁴வதி நிசித:॥ 9॥
shவாmhஶாch²ப⁴kh³ரஹா: ேகnhth³ேர ேகாேண வா பாபவrhதா: ।
த⁴நவிth³யாேதா ஜாேதா ைரrhரப²லmh வேத³th³॥ 10॥
உபkh³ரேஹ ச விphேரnhth³ர shேவாchசshவrhmhஸுப⁴rhேக³ ।
பாபth³’kh³ரேத சாऽnhthேய ைகவlhயnhதshய நிrhதி³ேஶth ॥ 11॥
சnhth³ராऽரph◌⁴’³வrhக³shத² காரேக பாரதா³க: ।
விபrhயshேத²ऽnhயதா² jhேஞயmh ப²லmh ஸrhவmh விசண:॥ 12॥
காரகாmhேஶ ரெவௗ ஜாேதா ராஜகாrhயபேரா th³விஜ ।
rhேணnhth³ெரௗ ேபா⁴க³வாnh விth³வாnh ஶுkhரth³’Shேட விேஶஷத:॥ 13॥
shவாmhேஶ ப³லேத ெபௗ⁴ேம ஜாத: கnhதாகீ⁴ ப⁴ேவth ।
வநிவீ நேரா வாऽபி ரஸவாதீ³ ச ஜாயேத ॥ 14॥
³ேத⁴ ப³லேத shவாmhேஶ கலாஶிlhபவிசந: ।
வாணிjhயஶலசாபி ³th³தி⁴விth³யாஸமnhவித:॥ 15॥
ஸுகrhமா jhஞாநநிShட²ச ேவத³விth shவாmhஶேக³³ெரௗ ।
ஶுkhேர ஶேதnhth³ய: கா ராஜகீேதா ப⁴ேவnhநர:॥ 16॥
ஶெநௗ shவாmhஶக³ேத ஜாத:shவேலாசிதகrhமkh’th ।
ராெஹௗ ெசௗரச த⁴iνShேகா ஜாேதா வா ேலாஹயnhthரkh’th ॥ 17॥
விஷைவth³ேயாऽத²வா விphர ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய: ।
vhயயஹா க³ஜாதீ³நாmh ேகெதௗ ெசௗரச ஜாயேத ॥ 18॥
ரவிராஹூ யதா³shவாmhேஶ ஸrhபாth³ பீ⁴தி: phரஜாயேத ।
ஶுப⁴th³’Shெடௗ ப⁴யmh ைநவ பாபth³’Shெடௗ mh’திப⁴ேவth ॥ 19॥
ஶுப⁴ஷTh³வrhக³ஸmhkhெதௗ விஷைவth³ேயா ப⁴ேவnh ததா³ ।
ெபௗ⁴ேமேத காரகாmhேஶ பா⁴iνshவrhபா⁴iνஸmhேத ॥ 20॥
அnhயkh³rhஹா ந பயnhதி shவேவமபரதா³ஹக: ।
தshnh ³ேத⁴ ேத சாபி வநிேதா³ைநவ ஜாயேத ॥ 21॥
பாபrhே ³ th³’Shேட ஸபkh³’ஹதா³ஹக: ।
ஶுkhரth³’Shேட  விphேரnhth³ர kh³’ஹதா³ேஹா ந ஜாயேத ॥ 22॥
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³ேகந ேத shவாmhேஶ rhணசnhth³ேரண வீேத ।
ெசௗைரrh’தத⁴ேநா ஜாத:shவயmh ெசௗேராऽத²வா ப⁴ேவth ॥ 23॥
kh³’ஹாth³’Shேட ஸ³ேக விபேதா³ வா விைஷrhஹத: ।
³த⁴th³’Shேட ph³’ஹth³வீேஜா ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய:॥ 24॥
ஸேகெதௗ காரகாmhேஶ ச பாபth³’Shேட th³விேஜாthதம ।
ஜாதshய கrhணேராேகா³ வா கrhணchேச²த:³ phரஜாயேத ॥ 25॥
ph◌⁴’³thேரேத தshnh தீ³ேதா ஜாயேத ஜந: ।
³தா⁴rhகிth³’Shேட நிrhவீrhேயா ஜாயேத மாநேவா th◌⁴வmh ॥ 26॥
³த⁴ஶுkhேரேத தshnh தா³thர: phரஜாயேத ।
நrhப⁴வாஸுேதா வாऽபி ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய:॥ 27॥
தபshவீ ஸநிநா th³’Shேட ஜாத: phேரShேயாऽத²வா ப⁴ேவth ।
ஶநிமாthேரேத தshnh ஜாத:ஸmhnhயாேவஷவாnh ॥ 28॥
ரவிஸுkhேரேத தshnh ராஜphேரShேயா ஜேநா ப⁴ேவth ।
இதிஸŋhேபத: phேராkhதmh காரகாmhஶப²லmh th³விஜ ॥ 29॥
shவாmhஶாth³த⁴ேந ச ஶுkhராரவrhேக³shயாth பாரதா³க: ।
தேயாrhth³’kh³ேயாக³ேதா jhேஞயத³மாமரணmh ப²லmh ॥ 30॥
ேகெதௗ தthphரதிப³nhத:◌⁴ shயாth ³ெரௗ  shைரண ஏவ ஸ: ।
ராெஹௗ சாऽrhத²நிvh’thதி:shயாth காரகாmhஶாth³ th³விதீயேக³॥ 31॥
shவாmhஶாth th’தீயேக³ பாேப ஜாத: ஶூர: phரதாபவாnh ।
தshnh ஶுப⁴kh³ரேஹ ஜாத: காதேரா நாthர ஸmhஶய:॥ 32॥
shவாmhஶாchசrhத²பா⁴ேவ  சnhth³ரஶுkhரேதேத ।
தthர வா shேவாchசேக³ ேக²ேட ஜாத: phராஸாத³வாnh ப⁴ேவth ॥ 33॥
ஶநிராஹுேத தshைமnh ஜாதshய ச ஶிலாkh³’ஹmh ।
ஐShகmh ஜேகph◌⁴யாmh ³ தா³ரவmh kh³’ஹmh ॥ 34॥
தாrhண  ரவி phேராkhதmh ஜாதshய ப⁴வநmh th³விஜ ।
சnhth³ேர thவநாvh’ேத ேத³ேஶ பthநீக:³ phரஜாயேத ॥ 35॥
பசேம ஜராஹுph◌⁴யாmh யேராக³shய ஸmhப⁴வ: ।
ராthநாேத²ந th³’Shடாph◌⁴யாmh நிசேயந phரஜாயேத ॥ 36॥
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ஜth³’Shெடௗ  ஜாதshய பிடகாதி³க³ேதா³ ப⁴ேவth ।
ேகth³’Shெடௗ  kh³ரஹணீ ஜலேராேகா³ऽத²வா th³விஜ ॥ 37॥
ஸராஹு³ேக தthர ப⁴யmh ுத³விேஷாth³ப⁴வmh ।
³ேத⁴ பரமஹmhஸச ல³³ வா phரஜாயேத ॥ 38॥
ரெவௗ ேக²Th³க³த⁴ேரா ஜாத:ேஜ nhதாதீ⁴ ப⁴ேவth ।
ஶெநௗ த⁴iνrhத⁴ேரா jhேஞேயா ராெஹௗ ச ேலாஹயnhthரவாnh ॥ 39॥
ேகெதௗ ச க⁴காயnhth மாநேவா ஜாயேத th³விஜ ।
பா⁴rhக³ேவ  கவிrhவாkh³ காvhயjhேஞா ஜாயேத ஜந:॥ 40॥
shவாmhேஶ தthபசேம வாऽபி சnhth³ேரjhயாph◌⁴யாmh ச kh³ரnhத²kh’th ।
ஶுkhேரண கிசி³ேநாऽெஸௗ தேதாऽphயlhேபா ³ேத⁴ந ச ॥ 41॥
³ ேகவேலைநவ ஸrhவவிth³ kh³ரnhத²kh’th ததா² ।
ேவத³ேவதா³nhதவிchசாபி ந வாkh³ ஶாph³த³ேகாऽபி ஸnh ॥ 42॥
ைநயாயிக:ேஜநாெஸௗ jhேஞந மாmhஸகshததா² ।
ஸபா⁴ஜட³sh ஶநிநா கீ³தjhேஞா ரவி shmh’த:॥ 43॥
சnhth³ேரண ஸாŋhkh²யேயாக³jhஞ:ஸாthயjhஞச கா³யக: ।
ேகநா க³ணிதjhேஞாऽெஸௗ ராஹऽபி தைத²வ ச ॥ 44॥
ஸphரதா³யshய th◌⁴:shயாth ³ஸmhப³nhத⁴ேதா th³விஜ ।
shவாmhஶாth³ th³விதீயத: ேகசிth ப²லேமவmh வத³nhதி  ॥ 45॥
shவாmhஶாth ஷShட²க³ேத பாேப கrhஷேகா ஜாயேத ஜந: ।
ஶுப⁴kh³ரேஹऽலஸேசதி th’தீேயऽபி ப²லmh shmh’தmh ॥ 46॥
th³ேந சnhth³ர³ யshய பா⁴rhயா தshயாதிஸுnhத³ ।
தthர காமவதீ ஶுkhேர ³ேத⁴ ைசவ கலாவதீ ॥ 47॥
ரெவௗ ச shவேல ³phதா ஶெநௗ சாபி வேயாऽதி⁴கா ।
தபshவிநீ ஜாTh◌⁴ய வா ராெஹௗ ச வித⁴வா shmh’தா ॥ 48॥
ஶுப⁴shவாேத ரnhth◌⁴ேர shவாmhஶாth³ தீ³rhகா⁴chயேத ।
பாேபதேதऽlhபாrhமth◌⁴யாrhரth³’kh³ேத ॥ 49॥
காரகாmhஶாchச நவேம ஶுப⁴kh³ரஹேதத ।
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ஸthயவாதீ³³ெரௗ ப⁴khத:shவத⁴rhமநிரேதா நர:॥ 50॥
shவாmhஶாchச நவேம பா⁴ேவ பாபkh³ரஹேதேத ।
shவத⁴rhமநிரேதா பா³lhேய th²யாவாதீ³ ச வாrhத⁴ேக ॥ 51॥
நவேம காரகாmhஶாchச ஶநிராஹுேதேத ।
³th³ேரா ப⁴ேவth³ பா³ல: ஶாshthேரஷு விiµேகா² நர:॥ 52॥
காரகாmhஶாchச நவேம ³பா⁴iνேதேத ।
ததா³ऽபி ³th³ேரா shயாth ³வாkhயmh ந மnhயேத ॥ 53॥
காரகாmhஶாchச நவேம ஶுkhரெபௗ⁴மேதேத ।
ஷTh³வrhகா³தி³கேயாேக³  மரணmh பாரதா³கmh ॥ 54॥
காரகாmhஶாchச நவேம jhேஞnh³khேதேத th³விஜ ।
பரshth ஸŋhக³மாth³ பா³ேலா ப³nhத⁴ேகா ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 55॥
நவேம ேகவேலைநேவ ³ ச ேதேத ।
shthேலாேபா ப⁴ேவjhஜாேதா விஷயீ ைசவ ஜாயேத ॥ 56॥
காரகாmhஶாchச த³ஶேம ஶுப⁴lhேஹடேதேத ।
shதி²ரவிthேதா ப⁴ேவth³ பா³ேலா க³mhபீ⁴ேரா ப³ல³th³தி⁴மாnh ॥ 57॥
த³ஶேம காரகாmhஶாchச பாபேக²டேதேத ।
vhயாபாேர ஜாயேத ஹாநி: பிth’ெஸௗkh²ேயந வrhத:॥ 58॥
த³ஶேம காரகாmhஶாchச ³த⁴ஶுkhரேதேத ।
vhயாபாேர ப³ஹுலாப⁴ச மஹthகrhமகஓrh நர:॥ 59॥
காரகாmhஶாchச த³ஶேம ரவிசnhth³ரேதேத ।
³th³’Shடேத விphர ஜாதேகா ராjhயபா⁴kh³ ப⁴ேவth ॥ 60॥
shவாmhஶாேத³காத³ேஶ shதா²ேந ஶுப⁴ேக²டேதேத ।
ph◌⁴ராth’ெஸௗkh²யேதா பா³ல:ஸrhவகாrhேயஷு லாப⁴kh’th ॥ 61॥
ஏகாத³ேஶ ஸபாேப  மாrhகா³lhலாப³kh’nhநர: ।
விkh²யாேதா விkhர ைசவ ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய:॥ 62॥
காரகாmhஶாth³ vhயயshதா²ேந ஸth³kh³ரேஹ ஸth³vhயேயா ப⁴ேவth ।
அஸth³vhயேயாऽஶுேப⁴ jhஞேயா kh³ரஹாபா⁴ேவ ச ஸthப²லmh ॥ 63॥
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காரகாmhஶாth³ vhயயshதா²ேந shவேபா⁴chசshேத² ஶுப⁴kh³ரேஹ ।
ஸth³க³திrhஜாயேத தshய ஶுப⁴ேலாகமவாphiνயாth ॥ 64॥
காரகாmhஶாth³ vhயேய ேகெதௗ ஶுப⁴ேக²டேதேத ।
ததா³  ஜாயேத iµkhதி:ஸாjhயபத³மாphiνயாth ॥ 65॥
ேமேஷ த⁴iν வா ேகெதௗ காரகாmhஶாth vhயேய shதி²ேத ।
ஶுப⁴ேக²ேடந ஸnhth³’Shேட ஸாஜபத³மாphiνயாth ॥ 66॥
vhயேய ச ேகவேல ேகெதௗ பாபkhேதேதபி வா ।
ந ததா³ ஜாயேத iµkhதி: ஶுப⁴ேலாகmh ந பயதி ॥ 67॥
ரவி ஸmhேத ேகெதௗ காரகாmhஶாth³ vhயயshதி²ேத ।
ஶிவப⁴khதிrhப⁴ேவshயthத நிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 68॥
சnhth³ேரண ஸmhேத ேகெதௗ காரகாmhஶாth³ vhயயshதி²ேத ।
ெகௗ³rhயாmh ப⁴khதிrhப⁴ேவthதshய ஶாkhதிேகா ஜாயேத நர:॥ 69॥
ஶுkhேரண ஸmhேத ேகெதௗ காரகாmhஶாth³ vhயயshதி²ேத ।
லmhயாmh ஸஜாயேத ப⁴khதிrhஜாதேகா ெஸௗ ஸmh’th³தி⁴மாnh ॥ 70॥
ேஜந ஸmhேத ேகெதௗ shகnhத³ப⁴khெதௗ ப⁴ேவnhநர: ।
ைவShணேவா ³த⁴ெஸௗph◌⁴யாmh ³ ஶிவப⁴khதிமாnh ॥ 71॥
ராஹு தாமmh ³rhகா³mh ேஸவேத ுth³ரேத³வதாmh ।
ப⁴khதி:shகnhேத³ऽத² ேஹரph◌⁴ேப⁴ ஶிகி²நா ேகவேலந வா ॥ 72॥
காரகாmhஶாth³ vhயேய ெஸௗ: பாபராெஶௗ யதா³ ப⁴ேவth ।
ததா³ऽபி ுth³ரேத³வshய ப⁴khதிshதshய ந ஸmhஶய:॥ 73॥
பாபrhேऽபி ஶெநௗ ஸுkhேர ததா³ऽபி ுth³ரேஸவக: ।
அமாthயகாரகாth ஷShேட²phேதவேமவ ப²லmh வேத³th ॥ 74॥
காரகாmhஶாth thேகாணshேத² பாபேக²தth³வேய th³விஜ ।
மாநேவா மnhthரதnhthரjhேஞா ஜாயேத நாऽthர ஸmhஶய:॥ 75॥
பாேபந வீேத தthர ஜாேதா நிkh³ராஹேகா ப⁴ேவth ।
ஶுைப⁴rhநிேத தshnh நேராऽiνkh³ராஹேகா ப⁴ேவth ॥ 76॥
ஶுkhரth³’Shேட விெதௗ⁴ shவாmhேஶ ரஸவாதீ³ ப⁴ேவnhநர: ।
³த⁴th³’Shேட ச ஸth³ைவth³ய:ஸrhவேராக³ஹேரா ப⁴ேவth ॥ 77॥
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ஶுkhரth³’Shேட ஸுேக² சnhth³ேர பாNh³விth ப⁴ேவnhநர: ।
ெபௗ⁴மth³’Shேட மஹாேராகீ³ ரkhதபிthதாrhதி³ேதா ப⁴ேவth ॥ 78॥
ேகth³’Shேட ஸுேக² சnhth³ேர நீலSh² phரஜாயேத ।
சrhேத² பசேமவாऽshதி²ெதௗ ராஹுெஜௗ யதி³॥ 79॥
யேராேகா³ ப⁴ேவth தshய சnhth³ரth³’Shெடௗ  நிசித: ।
shவாmhஶாth ஸுேக²ஸுேத வாऽபி ேகவல:ஸmhshதி²த:ஜ:॥ 80॥
பிThகாதி³rhப⁴ேவth தshய ததா³ ேராேகா³ ந ஸmhஶய: ।
kh³ரஹணீ ஜலேராேகா³ வா தthர ேகெதௗ shதி²ேத ஸதி ॥ 81॥
kh²வrhபா⁴iν³ெகௗ தthர விஷைவth³ேயா விஷாrhதி³த: ।
shவாmhஶகாth பசேம பா⁴ேவ ேகவேல ஸmhshதி²ேத ஶெநௗ ॥ 82॥
த⁴iνrhவிth³யாவிதா³ ஜாதா ப⁴வnhthயthர ந ஸmhஶய: ।
ேகெதௗ ச ேகவேல தthர க⁴காயnhthரகாரக:॥ 83॥
³ேத⁴ பரமஹmhேஸா வா த³Nh³ ப⁴வதி மாநவ: ।
ேலாஹயnhth ததா² ராெஹௗ ரெவௗ ேக²Th³க³த⁴ேரா ப⁴ேவth ॥ 84॥
ேகவேல ச ேஜ தthர ஜாத:nhதாshthரதா⁴ரக: ।
shவாmhேஶ வா பnhऽசேம shவாmhஶாchசnhth³ேரjhெயௗ ஸmhshதி²ெதௗ ததா³॥ 85॥
kh³ரnhத²கrhதா ப⁴ேவjhஜாத:ஸrhவவிth³யாவிஶாரத:³ ।
தthர ைத³thய³ெரௗ கிசி³நkh³ரnhத²கேரா ப⁴ேவth ॥ 86॥
³ேத⁴ தthர தேதாऽphநkh³ரnhத²கrhthதா phரஜாயேத ।
தthர ஶுkhேர கவிrhவாkh³ காvhயjhஞச phரஜாயேத ॥ 87॥
ஸrhவவிth³kh³ராnhதி²ேகா ேவ ந வாkh³ ச ஸபா⁴தி³ஷு ।
ஶph³த³jhஞச விேஶேஷண ேவத³ேவதா³nhதவிth ததா²॥ 88॥
ஸபா⁴ஜேடா³ ப⁴ேவth³ பா³ல உkhதshதா²நக³ேத ஶெநௗ ।
மாmhஸேகா ப⁴ேவnhநiµkhதshதா²நக³ேத ³ேத⁴ ॥ 89॥
shவாmhேஶ வா பசேம ெபௗ⁴ேம ஜாேதா ைநயாயிேகா ப⁴ேவth ।
சnhth³ேர ச ஸாŋhkh²யேயாக³jhஞ:ஸாthயjhஞச கா³யக:॥ 90॥
ரெவௗ ேவதா³nhதவிchைசவ கீ³தjhஞச phரஜாயேத ।
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ேகெதௗ ச க³ணிதjhஞ:shயாjhjhேயாதி:ஶாshthரவிஶாரத:³॥ 91॥
ஸmhphரதா³யshய ஸmhth³தி⁴rh³ஸmhப³nhத⁴ேதா ப⁴ேவth ।
th³விதீேய ச th’தீேய ச shவாmhஶாேத³வmh விசாரேயth ॥ 92॥
பா⁴ேவ ஸூமப²லmh jhஞாthவா ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ।
ேகெதௗ shவாmhஶாth³th³விதீேய வா th’தீேய shதph³த⁴வாkh³ ப⁴ேவth ॥ 93॥
பாபth³’Shேட விேஶேஷண மாநேவா வkhமம: ।
shவாmhஶாlhலkh³நாth பதா³th³வாऽபி th³விதீயாShடமபா⁴வேயா:॥ 94॥
ேகமth³ம: பாபஸாmhேய சnhth³ரth³’Shெடௗ விேஶஷத: ।
அthராऽth◌⁴யாேய ச ேய ேயாகா:³ஸப²லா: கதி²தா மயா ॥ 95॥
ேயாக³கrhth’த³ஶாயாnhேத jhேஞயா:ஸrhேவ ப²லphரதா:³ ।
ஏவmh த³ஶாphரதா³th³ராைஶrhth³விதீயாShடமேயாrhth³விஜ ॥ 96॥
kh³ரஹஸாmhேய ச விjhேஞேயா ேயாக:³ ேகமth³ேமாऽஶுப:◌⁴ ।
த³ஶாphராரmhப⁴ஸமேய ஸலkh³நாnh ஸாத⁴ேயth³ kh³ரஹாnh ॥ 97॥
jhேஞயshதthராபி ேயாேகா³ऽயmh பாபஸாmhேயऽrhத²ரnhth◌⁴ரேயா: ।
ஏவmh தnhவாதி³பா⁴வாநாmh ஸூrhயாதீ³நாmh நப⁴ஸதா³mh ॥ 98॥
தthதthshதி²thயiνஸாேரண ப²லmh வாchயmh விபசிதா ।
இதி ஸŋhேபத: phேராkhதmh காரகாmhஶப²லmh மயா ॥ 99॥

அத² ேயாக³காரகாth◌⁴யாய:॥ 34॥
காரகாmhஶவஶாேத³வmh ப²லmh phேராkhதmh மயா th³விஜ ।
அத² பா⁴வாதி⁴பthேயந kh³ரஹேயாக³ப²லmh shrh’iΝ ॥ 1॥
ேகnhth³ராதி⁴பதய: ெஸௗmhயா நா தி³ஶnhதி ஶுப⁴mh ப²லmh ।
khரா ைநவாऽஶுப⁴mh rh: ஶுப⁴தா³ச thேகாணபா:॥ 2॥
லkh³நmh ேகnhth³ரthேகாணthவாth³ விேஶேஷண ஶுப⁴phரத³mh ।
பசமmh நவமmh ைசவ விேஶஷத⁴நiµchயேத ॥ 3॥
ஸphதமmh த³ஶமmh ைசவ விேஶஷஸுக²iµchயேத ।
thஷடா³யாதி⁴பா:ஸrhேவ kh³ரஹா: பாபப²லா:shmh’தா:॥ 4॥
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vhயயth³விதீயரnhth◌⁴ேரஶா:ஸாஹசrhயாth ப²லphரதா:³ ।
shதா²நாnhதராiνேராதா⁴thேத phரப³லாேசாthதேராthதரmh ॥ 5॥
தthர பா⁴kh³யvhயேயஶthவாth³ரnhth◌⁴ேரேஶா ந ஶுப⁴phரத:³ ।
thமதா³யாதி⁴பthேவऽேதா² ேகாணபthேவ  ஸthப²ல:॥ 6॥
உkhேதShேவஷு ப³ ேயாேகா³ நிrhப³லshய phரபா³த⁴க: ।
ந ரnhth◌⁴ேரஶthவேதா³ேஷாऽthர ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாrhப⁴ேவth ॥ 7॥
³ஶுkhெரௗ ஶுெபௗ⁴ phேராkhெதௗ சnhth³ேரா மth◌⁴யம உchயேத ।
உதா³ேநா ³த:◌⁴ kh²யாத: பாபா ரvhயாrhகி⁴ஜா:॥ 8॥
rhேணnh³jhேஞjhயஶுkhராச phரப³லா உthதேராthதரmh ।
ேணnhth³வrhகாrhகி⁴thரா: phரப³லாச யேதா²thதரmh ॥ 9॥
ேகnhth³ராதி⁴பthயேதா³ேஷாய: ஶுபா⁴நாmh கதி²ேதா  ஸ: ।
சnhth³ரjhஞ³ஶுkhராmh phரப³லாேசாthதேராthதரmh ॥ 10॥
ேகnhth³ரேகாணபதீ shயாதாmh பரshபரkh³’ேஹாபெகௗ³ ।
ஏகேப⁴ th³ெவௗ shதி²ெதௗ வாபி ேயகேப⁴ऽnhயதர:shதி²த:॥ 11॥
rhணth³’ShThேயெதௗ வாபி ேதா² ேயாக³காெரௗ ததா³ ।
ேயாேக³ऽshnh ஜாயேத ⁴ேபா விkh²யாேதா வா ஜேநா ப⁴ேவth ॥ 12॥
ேகாேணஶthேவ யைத³கshய ேகnhth³ேரஶthவmh ச ஜாயேத ।
ேகnhth³ேர ேகாேண shதி²ேதா வாऽெஸௗ விேஶஷாth³ேயாக³காரக:॥ 13॥
ேகnhth³ேரஶthேவந பாபாநாmh யா phேராkhதா ஶுப⁴காதா ।
ஸா thேகாதி⁴பthேயऽபி ந ேகnhth³ேரஶthவமாthரத:॥ 14॥
ேகnhth³ரேகாதி⁴பாேவவ பாபshதா²நாதி⁴ெபௗ யதா³ ।
தேயா:ஸmhப³nhத⁴மாthேரண ந ேயாக³mh லப⁴ேத நர:॥ 15॥
யth³பா⁴ேவஶெதௗ வாபி யth³யth³பா⁴வஸமாக³ெதௗ ।
தthதthப²லாநி phரப³ெலௗ phரதி³ேஶதாmh தேமாphரெஹௗ ॥ 16॥
யதி³ ேகnhth³ேர thேகாேண வா நிவேஸதாmh தேமாkh³ரெஹௗ ।
நாேத²நாthயதேரTh◌⁴ெயௗ th³’Shெடௗ வா ேயாக³காரெகௗ ॥ 17॥
கshlhலkh³ேந phரஜாதshய ேக kh³ரஹா ேயாக³காரகா: ।
ேக சாऽஶுப⁴phரதா:³ ேக²டா: kh’பயா வேத³ ேம iµேந ॥ 18॥
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யதா² ph’Shடmh thவயா விphர தேதா²தா³ஹரணmh ph³ேவ ।
ரnhth◌⁴ேரஶthேவऽபி ⁴thேரா ப⁴ேவch²ப⁴ஸஹாயவாnh ॥ 19॥
மnhத³ெஸௗmhயதா: பாபா: ஶுெபௗ⁴ ³தி³வாகெரௗ ।
ந ஶுப⁴mh ேயாக³மthேரண phரப⁴ேவchச²நிவேயா:॥ 20॥
பாரதnhthrhேயண வshய பாபகrhமாபி நிசிதmh ।
ஶுkhர:ஸாாnhநிஹnhதா shயாnhமாரகthேவந லத:॥ 21॥
மnhதா³த³ேயாऽபி ஹnhதாேரா ப⁴ேவ: பாபிேநா kh³ரஹா: ।
ேமஷலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லmh jhேஞயmh th³விேஜாthதம ॥ 22॥
வஶுkhேரnhத³வ: பாபா: ஶுெபௗ⁴ ஶநிதி³வாகெரௗ ।
ராஜேயாக³கர: ெஸௗrh³த⁴shthவlhபஶுப⁴phரத:³॥ 23॥
வாத³ேயா ஜசாபி ஸnhதி மாரகல: ।
vh’ஷலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லாnhயாநி ஸூபி: ◌⁴ ॥ 24॥
ெபௗ⁴மவா: பாபா: ஏக ஏவ கவி:ஸுப: ◌⁴ ।
ஶைநசரேண வshய ேயாேகா³ ேமஷப⁴ேவா யதா²॥ 25॥
ஶஶீ iµக²நிஹnhதாऽெஸௗ ஸாஹசrhயாchச பாகத:³ ।
th³வnhth³வலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லாnhயாநி பNh³ைத:॥ 26॥
பா⁴rhக³ேவnh³ஸுெதௗ பாெபௗ ⁴ஸுேதjhேயnhத³வ: ஶுபா:◌⁴ ।
rhணேயாக³கர:ஸாாnhமŋhக³ேளா மŋhக³ளphரத:³॥ 27॥
நிஹnhதாऽrhகஸுேதாऽrhகsh ஸாஹசrhயாth ப²லphரத:³ ।
கrhகலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லmh phேராkhதmh மநீபி: ◌⁴ ॥ 28॥
ெஸௗmhயஶுkhராrhகஜா: பாபா:ேஜjhயாrhகா: ஶுபா⁴வஹா: ।
phரப⁴ேவth³ேயாக³மாthேரண ந ஶுப⁴mh ³ஶுkhரேயா:॥ 29॥
மாரகsh ஶநிசnhth³ர:ஸாஹசrhயாth ப²லphரத:³ ।
mhஹலkh³ேந phரஜாதshய ப²லmh jhேஞயmh விபசிதா ॥ 30॥
ஜேவnhத³வ: பாபா: ³த⁴ஶுkhெரௗ ஶுபா⁴வெஹௗ ।
பா⁴rhக³ேவnh³ஸுதாேவவ ப⁴ேவதாmh ேயாக³காரெகௗ ॥ 31॥
மாரேகாऽபி கவி:ஸூrhய:ஸாஹசrhயப²லphரத:³ ।
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கnhயாலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லாnhயாநி ஸூபி:◌⁴ ॥ 32॥
வாrhக⁴ஸுதா: பாபா: ஶைநசர³ெதௗ⁴ ஶுெபௗ⁴ ।
ப⁴ேவதாmh ராஜேயாக³shய காரெகௗ சnhth³ரதthஸுெதௗ ॥ 33॥
ேஜா நிஹnhதி வாth³யா: பாபா மாரகல: ।
ஶுkhர:ஸம: ப²லாnhேயவmh விjhேஞயாநி ேலாth³ப⁴ேவ ॥ 34॥
தjhஞஶநய: பாபா: ஶுெபௗ⁴ ³நிஶாகெரௗ ।
ஸூrhயாசnhth³ரமஸாேவவ ப⁴ேவதாmh ேயாக³காரெகௗ ॥ 35॥
ஜ:ஸம:தாth³யாச பாபா மாரகல: ।
ஏவmh ப²லmh ச விjhேஞயmh vh’சிேகாத³யஜnhமந:॥ 36॥
ஏக ஏவ கவி: பாப: ஶுெபௗ⁴ ெபௗ⁴மதி³வாகெரௗ ।
ேயாேகா³ பா⁴shகரெஸௗmhயாph◌⁴யாmh நிஹnhதா பா⁴shகராthமஜ:॥ 37॥
³:ஸமப²ல: kh²யாத: ஶுkhேரா மாரகலண: ।
த⁴iνrhலkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லmh jhேஞயmh விபசிதா ॥ 38॥
ஜேவnhத³வ: பாபா: ஶுெபௗ⁴ பா⁴rhக³வசnhth³ரெஜௗ ।
மnhத:³shவயmh ந ஹnhதா shயாth³ஹnhதி பாபா:ஜாத³ய:॥ 39॥
ஸூrhய:ஸமப²ல: phேராkhத: கவிேரக:ஸுேயாக³kh’th ।
mh’க³லkh³ேநாth³ப⁴வshையவmh ப²லாnhயாநி ஸூபி: ◌⁴ ॥ 40॥
வசnhth³ரஜா: பாபா: ஶுkhரஸூrhயாthமெஜௗ ஶுெபௗ⁴ ।
ராஜேயாக³கேரா jhேஞஜ: கவிேரவ ph³’ஹshபதி:॥ 41॥
ஸூrhேயா ெபௗ⁴மச ஹnhதாேரா ³ேதா⁴ மth◌⁴யப²ல:shmh’த: ।
mhப⁴லkh³ேநாth³ ப⁴வshையவmh ப²லாnhயாநி ஸூபி: ◌⁴ ॥ 42॥
மnhத³ஶுkhராmhஶுமthெஸௗmhயா: பாபா ெபௗ⁴மவி⁴ ஶுெபௗ⁴ ।
மஸுத³ ேயாக³காரெகௗ ச மஸுத:॥ 43॥
மாரேகாऽபி ந ஹnhதாऽெஸௗ மnhத³jhெஞௗ மாரெகௗ shmh’ெதௗ ।
நலkh³ேநாth³ ப⁴வshையவmh ப²லாநி பசிnhதேயth ॥ 44॥
ஏவmh பா⁴வாதி⁴பthேயந ஜnhமலkh³நவஶாதி³ஹ ।
ஶுப⁴thவமஶுப⁴thவ ச kh³ரஹாmh phரதிபாதி³தmh ॥ 45॥
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அthயாநபி நrhேயாகா³nh நாப⁴ஸாதீ³nh விசிnhthய ைவ ।
ேத³நா ச ப²லmh வாchயmh phரவயா ச தாநஹmh ॥ 46॥

அத² நாப⁴ஸேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 35॥
அ⁴நா நாப⁴ஸா ேயாகா:³ கth²யnhேத th³விஜஸthதம ।
th³வாthmhஶாth தthphரேப⁴தா³sh ஶதkh◌⁴நாShடாத³ேஶாnhதா:॥ 1॥
ஆரயாkh²யாshthரேயா ேயாகா:³ த³லஸmhjhஞmh th³வயmh தத: ।
ஆkh’திrhவிஶதி:ஸŋhkh²யா:ஸphத ேயாகா:³ phரகீrhதிதா:॥ 2॥
ரjhஜுச iµஸலைசவ நலேசthயாரயாshthரய: ।
மாலாkh²ய:ஸrhபஸmhjhஞச த³லேயாெகௗ³ phரகீrhதிெதௗ ॥ 3॥
க³தா³kh²ய: ஶகடாkh²யச shrh’ŋhகா³டகவிஹŋhக³ெஸௗ ।
ஹலவjhரயவாைசவ கமலmh வாபிபெகௗ ॥ 4॥
ஶரஶkhதித³Nhட³ெநௗகாடchச²thரth◌⁴mh ச ।
அrhத⁴சnhth³ரsh சkhரmh ச ஸiµth³ரேசதி விmhஶதி:॥ 5॥
ஸŋhkh²யாkh²யாவlhலகீதா³மபாஶேகதா³ரஶூலகா: ।
ேகா³ ேகா³லச ஸphைதேத khதா த³nhததா th³விஜ ॥ 6॥
ஸrhைவசேர shதி²ைத ரjhஜு:shதி²ரshைத²rhiµஸல:shmh’த: ।
நலாkh²ேயா th³விshவபா⁴வshைத²ராரயாkh²யா இேம shmh’தா:॥ 7॥
ேகnhth³ரthரயக³ைத: ெஸௗmhைய: பாைபrhவா த³லஸmhjhஞெகௗ ।
khரமாnhமாலா⁴ஜŋhகா³kh²ெயௗ ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லphரெதௗ³॥ 8॥
ஆஸnhநேகnhth³ரth³வயைக:³ஸrhைவrhேயாேகா³ க³தா³வய: ।
ஶகடmh லkh³நஜாயாshைத:² கா²mh³ைக³rhவிஹக:³shmh’த:॥ 9॥
ேயாக:³shrh’ŋhகா³டகmh நாம லkh³நாthமஜதப:shதி²ைத: ।
அnhயshதா²நாth thேகாணshைத:²ஸrhைவrhேயாேகா³ஹலாபி⁴க: ◌⁴ ॥ 10॥
லkh³நஜாயாshதி²ைத: ெஸௗmhைய: பாபாkh²ைய: கா²ऽmh³ஸmhshதி²ைத: ।
ேயாேகா³ வjhராபி⁴த:◌⁴ phேராkhத: வீபதshதி²ைதrhயவ:॥ 11॥
ஸrhவேகnhth³ரக³ைத:ஸrhைவrhைர: கமலஸmhjhஞக: ।
ேகnhth³ராத³nhயthரைக:³ஸrhைவrhேயாேகா³ வாபீஸமாவய:॥ 12॥
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ேபா லkh³நாchசrhப⁴shைத:² ஶரshrhயாchசrhப⁴ைக:³ ।
ஶkhதிrhமதா³chசrhப⁴shைத²rhத³Nhேடா³ மth◌⁴யாchசrhப⁴ைக:³॥ 13॥
லkh³நாth ஸphதமைக³ெநௗ கா டshrhயாchச ஸphதைம: ।
ச²thராkh²ய:ஸphதமாேத³வmh சாபmh மth◌⁴யாth³ ப⁴ஸphதைக:³॥ 14॥
லkh³நாேத³காnhதரshைத²ச ஷTh³ப⁴ைக³சkhரiµchயேத ।
த⁴நாேத³காnhதரshைத²sh ஸiµth³ர:ஷட³kh³’ஹாைத ॥ 15॥
ஏகராஶிshதி²ைதrhேகா³ேலா கா³kh²ேயா th³விப⁴ஸmhshதி²ைத: ।
ஶூலsh thப⁴ைக:³ phேராkhத: ேகதா³ரsh சrhப⁴ைக:³॥ 16॥
பசராஶிshத²ைத: பாஶா தா³மாkh²ய:ஷTh³kh³’ஹாைத: ।
வீnh>ஆ ஸphதப⁴ைக:³ஸrhைவrhவிஹாயாnhயாiνதீ³தாnh ॥ 17॥
அடநphயா:ஸுபா: பரேத³ஶshவாshth²யபா⁴கி³ேநா மiνஜா: ।
khரா: க²லshவபா⁴வா ரjhஜுphரப⁴வா:ஸதா³ கதி²தா:॥ 18॥
மாநjhஞாநத⁴நாth³ையrhkhதா ⁴பphயா: kh²யாதா: ।
ப³ஹுthரா:shதி²ரசிthதா iµஸலஸiµthதா² ப⁴வnhதி நரா:॥ 19॥
nhநாதிkhதேத³ஹா த⁴நஸசயபா⁴கி³ேநாऽதிநிச ।
ப³nh⁴தாச ஸுபா நலேயாேக³ஸmhphரஸூயnhேத ॥ 20॥
நிthயmh ஸுக²phரதா⁴நா வாஹநவshthராnhநேபா⁴க³ஸmhபnhநா ।
காnhதா ஸுப³ஹுshthகா மாலாயாmh ஸmhphரஸூதா:sh:॥ 21॥
ஷமா: khரா நி:shவா நிthயmh :³கா²rhதி³தா:ஸுதீ³நாச ।
பரப⁴பாநநிரதா:ஸrhபphரப⁴வா ப⁴வnhதி நரா:॥ 22॥
ஸதேதாth³khதாrhத²வஶா யjhவாந: ஶாshthரேக³யஶலாச ।
த⁴நகநகரthநஸmhபthஸmhkhதா மாநவா க³தா³யாmh  ॥ 23॥
ேராகா³rhதா:நகா²rhகா:² ஶகடாiνவிேநா நி:shவா ।
thரshவஜநவிநா: ஶகேட ஜாதா ப⁴வnhதி நரா:॥ 24॥
ph◌⁴ரமணசேயாவிkh’Shடா ³தா:ஸுரதாiνவேநா th◌⁴’Shடா: ।
கலஹphயாச நிthயmh விஹேக³ ேயாேக³ஸதா³ ஜாதா:॥ 25॥
phயகலஹா:ஸமரஸஹா:ஸுகி²ேநா nh’பேத: ஶுப⁴கலthரா: ।
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ஆTh◌⁴யா வதிth³ேவShயா:shrh’ŋhகா³டகஸmhப⁴வா மiνஜா:॥ 26॥
ப³வாஶிேநா த³th³ரா: kh’வலா :³கி²தாச ேஸாth³ேவகா³ ।
ப³nh⁴ஸு’தி³ப: ◌⁴ thயkhதா: phேரShயா:ஹலஸmhjhஞேக ஸதா³ ஷா:॥ 27॥
ஆth³யnhதவய:ஸுகி²ந: ஶூரா:ஸுப⁴கா³ நிஹாச: ।
பா⁴kh³யவிநா வjhேர ஜாதா: க²லா விth³தா⁴ச ॥ 28॥
vhரதநியமமŋhக³ளபரா வயேஸா மth◌⁴ேய ஸுகா²rhத²thரதா ।
தா³தார:shதி²ரசிthதா யவேயாக³ப⁴வா:ஸதா³ ஷா:॥ 29॥
விப⁴வ³th³kh³।யா: ஷா:shதி²ராேஷா விலகீrhதய ஶுth³தா: ◌⁴ ।
ஶுப⁴ஶதகா: ph’th²வீஶா: கமலப⁴வா: மாநவா நிthயmh ॥ 30॥
நிதி⁴கரேண நிணதி⁴ய:shதி²ராrhத²ஸுக²ஸmhதா ஸுததாச ।
நயநஸுக²ஸmhphர’Shடா வாபீேயாேக³ந ராஜாந:॥ 31॥
ஆthமவிதி³jhயாநிரத:shthயா த:ஸththவஸmhபnhந: ।
vhரதநியமரதமiνshேயா ேப ஜாேதா விஶிShடச ॥ 32॥
இஷுகாரா ப³nhத⁴நபா: mh’க³யாத⁴நேஸவிதாச மmhஸாதா³ ।
mhshரா:ஶிlhபகாரா: ஶரேயாேக³ மாநவா: phரஸூயnhேத ॥ 33॥
த⁴நரதவிப²ல:³கி²தநீசலஸாசிராஷ: ஷா: ।
ஸŋhkh³ராம³th³தி⁴நி: ஶkhthயாmh ஜாதா:shதி²ரா: ஶுப⁴கா:³॥ 34॥
ஹதthரதா³ரநி:shவா:ஸrhவthர ச நிrhth◌⁴’mh:shவஜநபா³யா: ।
:³கி²தநீசphேரShயா த³Nhட³phrhப⁴வா ப⁴வnhதி நரா:॥ 35॥
ஸேலாபவிவிப⁴வா: ப³வாஶா: kh²யாதகீrhதேயா ³Shடா: ।
kh’ப மநா ph³தா⁴ ெநௗஸஜாதா: க²லா: ஷா:॥ 36॥
அnh’தகத²நப³nhத⁴நபா நிShகிசநா: ஶடா:² khரா: ।
டஸiµthதா² நிthயmh ப⁴வnhதி கி³³rhக³வாேநா மiνஜா:॥ 37॥
shவஜநாரேயா த³யாவாnhநாநாnh’பவlhலப: ◌⁴ phரkh’Shடமதி: ।
phரத²ேமऽnhthேய வய நரா:ஸுக²வாnh தீ³rhகா⁴ராதபth shயாth ॥ 38॥
ஆnh’திக³phதபாலாேசாரா: கிதவாச காநேந நிரதா: ।
காrhiµகேயாேக³ ஜாதா பா⁴kh³யவிநா: ஶுபா⁴ வேயாமth◌⁴ேய ॥ 39॥
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ேஸநாபதய:ஸrhவீ காnhதஶரா nh’பphயா ப³ந: ।
மணிகநக⁴ஷணதா ப⁴வnhதி ேயாேக³ऽrhத⁴சnhth³ராkh²ேய ॥ 40॥
phரணதாऽऽேஶஷநராதி⁴பகிடரthநphரபா⁴sh²தபாத:³ ।
ப⁴வதி நேரnhth³ேரா மiνஜசkhேர ேயா ஜாயேத ேயாேக³॥ 41॥
ப³ஹுரthநத⁴நஸmh’th³தா⁴ ேபா⁴க³தா த⁴நஜநphயா:ஸஸுதா ।
உத³தி⁴ஸiµthதா:² ஷா:shதி²ரவிப⁴வா:ஸா⁴ஶீலாச ॥ 42॥
phயகீ³தnh’thயவாth³யா நி:ஸுகி²நச த⁴நவnhத: ।
ேநதாேரா ப³ஹுph◌⁴’thயா வீயாmh கீrhதிதா: ஷா:॥ 43॥
தா³mhநி ஸுஜேநாபகா நயத⁴நkhேதா மேஹவர: kh²யாத: ।
ப³ஹுஸுதரthநஸmh’th³ேதா⁴ தீ⁴ேரா ஜாேயத விth³வாmhச ॥ 44॥
பாேஶ ப³nhத⁴நபா⁴ஜ: காrhேய த³ா: phரபசகாராச ।
ப³ஹுபா⁴ே விஶீலா ப³ஹுph◌⁴’thயா:ஸmhphரதாநாச ॥ 45॥
ஸுப³ஹூநாiµபேயாjhயா: kh’வலா:ஸthயவாதி³ந:ஸுகி²ந: ।
ேகதா³ேர ஸmh⁴தாசலshவபா⁴வா த⁴ைநrhkhதா:॥ 46॥
தீலஸத⁴நநா mhshரா:ஸுப³Shkh’தா மஹாஶூரா: ।
ஸŋhkh³ராேம லph³த⁴யஶா ஶூேல ேயாேக³ ப⁴வnhதி நரா:॥ 47॥
பாக²Nhட³வாதி³ேநா வா த⁴நரதா வா ப³Shkh’தா ேலாேக ।
ஸுதமாth’த⁴rhமரதா க³ேயாேக³ ேய நரா ஜாதா:॥ 48॥
ப³லஸmhkhதா வித⁴நா வth³யாவிjhஞாநவrhதா மநா ।
நிthயmh :³கி²ததீ³நா ேகா³ேல ேயாேக³ ப⁴வnhதி நரா:॥ 49॥
ஸrhவாshவபி த³ஶshேவேத ப⁴ேவ: ப²லதா³யிந: ।
phராணிநாதி விjhேஞயா: phரவத³nhதி தவாkh³ரஜா:॥ 50॥

அத² விவித⁴ேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 36॥
லkh³ேந ஶுப⁴ேத ேயாக:³ ஶுப:◌⁴ பாபேதऽஶுப:◌⁴ ।
vhயயshவைக:³ ஶுைப:◌⁴ பாைப: khரமாth³ேயாெகௗ³ ஶுபா⁴ऽஶுெபௗ⁴ ॥ 1॥
ஶுப⁴ேயாேகா³th³ப⁴ேவா வாkh³ பஶீல³ணவnhவித: ।
பாபேயாேகா³th³ப⁴வ: கா பாபகrhமா பராrhத²kh ॥ 2॥
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ேகnhth³ேர ேத³வ³ெரௗ லkh³நாchசnhth³ராth³வா ஶுப⁴th³’kh³ேத ।
நீசாshதாkh³’ைஹrhேந ேயாேகா³ऽயmh க³ஜேகஸ ॥ 3॥
க³ஜேகஸஸஜாதshேதஜshவீ த⁴நவாnh ப⁴ேவth ।
ேமதா⁴வீ ³ணஸmhபnhேநா ராஜphயகேரா நர:॥ 4॥
த³ஶேமऽŋhகா³thததா² சnhth³ராth ேகவலச ஶுைப⁴rhேத ।
ஸ ேயாேகா³ऽமலகீthrhthயாkh²ய: கீrhதிராசnhth³ரதாரகீ ॥ 5॥
ராஜjhேய மஹாேபா⁴கீ³ தா³தா ப³nh⁴ஜநphய: ।
பேராபகா த⁴rhமாthமா ³ணTh◌⁴ேயாऽமலகீrhதிஜ:॥ 6॥
ஸphதேம சாऽShடேம ஶுth³ேத⁴ ஶுப⁴kh³ரஹேதऽத²வா ।
ேகnhth³ேரஷு ஶுப⁴khேதஷு ேயாக:³ பrhவதஸmhjhஞக:॥ 7॥
பா⁴kh³யவாnh பrhவேதாthபnhந: வாkh³ தா³தா ச ஶாshthரவிth ।
ஹாshயphேயா யஶshவீ ச ேதஜshவீ ரநாயக:॥ 8॥
ஸுேக²ேஶjhெயௗ த:² ேகnhth³ரக³ெதௗ ப³நி லkh³நேப ।
காஹேலா வா shவேபா⁴chசshேத²ஸுேக²ேஶ கrhமபாnhவிேத ॥ 9॥
ஓஜshவீ ஸாஹ ⁴rhதசரŋhக³ப³லாnhவித: ।
யthகிசிth³ kh³ராமநாத²ச காஹேல ஜாயேத நர:॥ 10॥
லkh³ேநேஶ ŋhக³ேக³ ேகnhth³ேர ³th³’Shேட  சாமர: ।
ஶுப⁴th³வேய விலkh³ேந வா நவேம த³ஶேம மேத³॥ 11॥
ராஜா வா ராஜjhேயா வா சிரவீ ச பNh³த: ।
வாkh³ ஸrhவகலாவிth³ வா சாமேர ஜாயேத ஜந:॥ 12॥
ஸவேல லkh³நேப thரஷShட²ெபௗ ேகnhth³ரெகௗ³த:² ।
ஶŋhேகா² வா லkh³நகrhேமெஶௗ சேர ப³நி பா⁴kh³யேப ॥ 13॥
த⁴நshththரஸmhkhேதா த³யா: Nhயவாnh ஸுதீ:◌⁴ ।
Nhயகrhமா சிரவீ ஶŋhக²ேயாேகா³th³ப⁴ேவா நர:॥ 14॥
ஸப³ேல பா⁴kh³யேப ேப⁴ க²ைக:³shவாnhthேயாத³யாshதைக:³ ।
ஸப³ேல பா⁴kh³யேப வாऽெஸௗ ேகnhth³ேர ஶுkhேரjhயலkh³நைப:॥ 15॥
த⁴நshththரஸmhkhேதா ⁴ப: கீrhதி³nhவித: ।
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ஆசாரவாnh ஸுகீ² ேபா⁴கீ³ ேப⁴ேயாேக³ ஜேநா ப⁴ேவth ॥ 16॥
ஸப³ேல லkh³நேப ேக²டா: ேகnhth³ேர ேகாேண shவேபா⁴chசகா:³ ।
mh’க³ŋhக³ேயாேகா³ ஜாேதாऽthர ⁴ேபா வா தthஸம:ஸுகீ²॥ 17॥
கீேமேஶ கrhமேக³ ŋhேக³ கrhேமேஶ பா⁴kh³யபாnhவிேத ।
ேயாக:³நாத²ஸmhjhேஞாऽthர ஜாத: ஶுkhரஸேமா nh’ப:॥ 18॥
கrhேமேஶ ஸுதேக³ ேகnhth³ேர ³ேத⁴ऽrhேக ஸப³ேல shவேப⁴ ।
சnhth³ராth ேகாேண ³ெரௗ jhேஞ வா ேஜ லாேப⁴ ச ஶாரத:³॥ 19॥
த⁴நshththரஸmhkhத:ஸுகீ² விth³வாnh nh’பphய: ।
தபshவீ த⁴rhமஸmhkhத: ஶாரேத³ ஜாயேத ஜந:॥ 20॥
த⁴rhமலkh³நக³ேத ெஸௗmhேய பசேம ஸத³ஸth³ேத ।
பாேப ச சரshரshேத² ேயாேகா³ऽயmh மthshயஸmhjhஞக:॥ 21॥
காலjhஞ: கrhதிrh³ணதீ⁴ப³லபவாnh ।
யேஶாவிth³யாதபshவீ ச மthshயேயாேக³ ஜாயேத ॥ 22॥
thராமத³கா:³ ெஸௗmhயா:shவேபா⁴chசஸு’த³mhஶகா:³ ।
thலாேபா⁴த³யகா:³ பாபா:rhமேயாக:³shவேபா⁴chசகா:³॥ 23॥
rhமேயாேக³ ஜேநா ⁴ேபா தீ⁴ேரா த⁴rhம³nhவித: ।
கீrhதிமாiνபகா ச ஸுகீ² மாநவநாயக:॥ 24॥
பா⁴kh³ேயேஶ த⁴நபா⁴வாshேத² த⁴ேநேஶ பா⁴kh³யபா⁴வேக³ ।
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரேகாணshேத² க²Th³க³ேயாக:³ஸ கth²யேத ॥ 25॥
க²Th³க³ேயாேக³ஸiµthபnhேநா த⁴நபா⁴kh³யஸுகா²nhவித: ।
ஶாshthரjhேஞா ³th³தி⁴வீrhயாTh◌⁴ய: kh’தjhஞ:ஶேலா நர:॥ 26॥
ேகnhth³ேர லthேகாணshேத பா⁴kh³ேயேஶ வா shவேபா⁴chசேக³ ।
லkh³நாதி⁴ேப ப³லாTh◌⁴ேய ச லேயாக:³ phரகீrhthயேத ॥ 27॥
ஸுேபா ³ணவாnh ⁴ேபா ப³ஹுthரத⁴நாnhவித: ।
யஶshவீ த⁴rhமஸmhபnhேநா லேயாேக³ ஜேநா ப⁴ேவth ॥ 28॥
லkh³ேந shதி²ேர ph◌⁴’ெகௗ³ ேகnhth³ேர சnhth³ரேகாேண ஶபா⁴nhவிேத ।
மாநshதா²நக³ேத ெஸௗேர ேயாேகா³ऽயmh ஸுமாபி⁴த: ◌⁴ ॥ 29॥
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⁴ேபா வா ⁴பlhேயா வா த³தா ேபா⁴கீ³ஸுகீ² ஜந: ।
லiµkh²ேயா ³ணீ விth³வாnh ஜாயேத ஸுமாவேய ॥ 30॥
th³விதீேய பசேம ேவ ³த⁴ஶுkhரேதேத ।
thேர தேயாrhவா ஸmhphரphேத ேயாக:³ஸ ச கலாநிதி: ◌⁴ ॥ 31॥
கலாநிதி⁴ஸiµthபnhேநா ³ணவாnh ⁴பவnhதி³த: ।
ேராக³ந:ஸுகீ² ஜாேதா த⁴நவிth³யாஸமnhவித:॥ 32॥
லkh³ேநஶதth³க³தrhேஶதth³க³தrhேஶதத³mhஶபா: ।
ேகnhth³ேர ேகாேண shவŋhேக³ வா ேயாக:³ கlhபth³ேமா மத:॥ 33॥
ஸrhைவவrhயேதா ⁴ேபா த⁴rhமாthமா ப³லஸmhத: ।
th³த⁴phேயா த³யாச பாஜாேத நேரா ப⁴ேவth ॥ 34॥
shவாnhthயாShடshைத²rhth³விதீேயஶாth³ஹேயாக:³ ஶுப⁴kh³ரைஹ: ।
காேமஶாth³ ப³nh⁴த⁴rhமாShடshதி²ைத: ெஸௗmhையrhஹராபி⁴த: ◌⁴ ॥ 35॥
லkh³ேநஶாth³ ப³nh⁴கrhமாயshதி²ைதrhph³ரமாவய:shmh’த: ।
ஏஷு ஜாத:ஸுகீ² விth³வாnh த⁴நthராதி³ஸmhத:॥ 36॥
லkh³நாnhமதா³Shடைக:³ ெஸௗmhைய: பாபth³’kh³ேயாக³வrhைத: ।
ேயாேகா³லkh³நாதி⁴ேயாேகா³ऽshnh மஹாthமா ஶாshthரவிth ஸுகீ²॥ 37॥
லkh³நேப பாஜாதshேத²ஸுகீ² வrhேகா³thதேம யkh ।
ேகா³ேர த⁴நதா⁴nhயாTh◌⁴யா ⁴ப:mhஹாஸேந shதி²ேத ॥ 38॥
விth³வாnh பாராவேத மாnh ேத³வேலாேக ஸவாஹந: ।
ஐராவதshதி²ேத ஜாேதா விkh²யாேதா ⁴பவnhதி³த:॥ 39॥

அத² சnhth³ரேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 37॥
ஸஹshரரதசnhth³ேர கNhடகாதி³க³ேத khரமாth ।
த⁴நதீ⁴ைநதீ³நி nhநமth◌⁴ேயாthதமாநி  ॥ 1॥
shவாmhேஶ வா shவாதி⁴thராmhேஶ shதி²தச தி³வேஸ ஶஶீ ।
³ th³’யேத தthர ஜாேதா த⁴நஸுகா²nhவித:॥ 2॥
shவாmhேஶ வா shவாதி⁴thராmhேஶ shதி²தச ஶஶph◌⁴’nhநிஶி ।
ஶுkhேரண th³’யேத தthர ஜாேதா த⁴நஸுகா²nhவித:॥ 3॥
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ஏதth³விபrhயயshேத² ச ஶுkhேரjhயாநவேலாகிேத ।
ஜாயேதऽlhபத⁴ேநா பா³ேலா ேயாேக³ऽshnhநிrhத⁴ேநாऽத²வா ॥ 4॥
சnhth³ராth³ரnhth◌⁴ராகாமshைத² ெஸௗmhைய:shயாதி⁴ேயாக³க: ।
தthர ராஜா ச மnhth ச ேஸநாதீ⁴ஶச ப³லkhரமாth ॥ 5॥
சnhth³ராth³ vh’th³தி⁴க³ைத:ஸrhைவ: ஶுைப⁴rhஜாேதா மஹாத⁴நீ ।
th³வாph◌⁴யாmh மth◌⁴யத⁴ேநா ஜாத ஏேகநாऽlhபத⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 6॥
சnhth³ராth shவாnhthேயாப⁴யshேத² kh³ரேஹ ஸூrhயmh பி³நா khரமாth ।
ஸுநபா²kh²ேதாऽநபா²kh²யச ேயாேகா³ ³ரத⁴ராவய:॥ 7॥
ராஜா வா ராஜlhேயா வா தீ⁴த⁴நkh²யாதிமாஜந: ।
shவ⁴ஜாrhதவிthதச ஸுநபா²ேயாக³ஸmhப⁴வ:॥ 8॥
⁴ேபாऽக³த³ஶரச ஶீலவாnh kh²யாதகீrhதிமாnh ।
ஸுபசாऽநபா²ஜாேதா ஸுைக:²ஸrhைவ:ஸமnhவித:॥ 9॥
உthபnhநஸுக²⁴kh³ தா³தா த⁴நவாஹநஸmhத: ।
ஸth³ph◌⁴’thேயா ஜாயேத நmh ஜேநா ³ரத⁴ராப⁴வ:॥ 10॥
சnhth³ராதா³th³யத⁴நாऽnhthயshேதா² விநா பா⁴iνmh ந ேசth³kh³ரஹ: ।
கசிth shயாth³வா விநா சnhth³ரmh லkh³நாth ேகnhth³ரக³ேதாऽத² வா ॥ 11॥
ேயாக:³ ேகமth³ேமா நாம தthர ஜாேதாऽதிக³rhத: ।
³th³தி⁴விth³யாவிநச த³th³ராபthதிஸmhத:॥ 12॥
அnhயேயாக³ப²லmh ஹnhதி சnhth³ரேயாேகா³ விேஶஷத: ।
shவப²லmh phரத³தா³தீதி ³ேதா⁴ யthநாth³ விசிnhதேயth ॥ 13॥

அத² ரவிேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 38॥
ஸூrhயாth shவnhthேயாப⁴யshைத²ச விநா சnhth³ரmh ஜாதி³பி: ◌⁴ ।
ேவஶிேவாஶிஸமாkh²ெயௗ ச தேதா²ப⁴யசர: khரமாth ॥ 1॥
ஸமth³’kh ஸthயவாŋh மrhthேயா தீ³rhக⁴காேயாऽலஸshததா² ।
ஸுக²பா⁴க³lhபவிthேதாऽபி ேவஶிேயாக³ஸiµth³ப⁴வ:॥ 2॥
ேவாெஶௗ ச நிே தா³தா யேஶாவிth³யாப³லாவnhதி: ।
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தேதா²ப⁴யசேர ஜாேதா ⁴ேபா வா தthஸம:ஸுகீ²॥ 3॥
ஶுப⁴kh³ரஹப⁴ேவ ேயாேக³ ப²லேமவmh விசிnhதேயth ।
பாபkh³ரஹஸiµthபnhேந ேயாேக³  ப²லமnhயதா²॥ 4॥

அத² ராஜேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 39॥
அதா²ऽத:ஸmhphரவயா ராயேயாகா³nh th³விேஜாthதம ।
ேயஷாmh விjhஞாநமாthேரண ராஜjhேயா ஜேநா ப⁴ேவth ॥ 1॥
ேய ேயாகா:³ ஶmh⁴நா phேராkhதா: ரா ைஶலஸுதாkh³ரத: ।
ேதஷாmh ஸாரமஹmh வேய தவாkh³ேர th³விஜநnhத³ந ॥ 2॥
சிnhதேயth காரகாmhேஶ வா ஜiνrhலkh³ேநऽத² வா th³விஜ ।
ராஜேயாக³கெரௗ th³ெவௗ th³ெவௗ sh²ெடௗ ேக²ெடௗ phரயthநத:॥ 3॥
ஆthமகாரகthராph◌⁴யாmh ேயாக³ேமகmh phரகlhபேயth ।
தiνபசமநாதா²ph◌⁴யாmh தைத²வ th³விஜஸthதம ॥ 4॥
லkh³நthேரஶேயாராthமthரகாரகேயாrhth³வேயா: ।
ஸmhப³nhதா⁴th rhணமrhத⁴mh வா பாத³mh வீrhயாiνஸாரத:॥ 5॥
லkh³ேநேஶ பசேம பா⁴ேவ பசேமேஶ ச லkh³ேந ।
thராthமகாரெகௗ விphர லkh³ேந ச பசேம shதி²த ॥ 6॥
shேவாchேச shவmhேஶ shவேப⁴ வாऽபி ஶுப⁴kh³ரஹநிேதா ।
மஹாராஜாkh²யேயாேகா³ऽthர ஜாத: kh²யாத:ஸுகா²nhவித:॥ 7॥
பா⁴kh³ேயஶ: காரேகா லkh³ேந பசேம ஸphதேமऽபி வா ।
ராஜேயாக³phரதா³தாெரௗ ஶுப⁴ேக²டேதெதௗ ॥ 8॥
லkh³ேநஶாth காரகாchசாபி த⁴ேந rhேய ச பசேம ।
ஶுப⁴ேக²டேத பா⁴ேவ ஜாேதா ராஜா ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 9॥
th’தீேய ஷShட²ேப⁴ தாph◌⁴யாmh பாபkh³ரஹேதேத ।
ஜாேதா ராஜா ப⁴ேவேத³வmh ேர ரப²லmh வேத³th ॥ 10॥
shவாmhேஶ வா பசேம ஶுkhேர ேவnh³தவீேத ।
லkh³ேந லkh³நபேத³ வாऽபி ராஜவrhேகா³ ப⁴ேவnhநர:॥ 11॥
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ஜnhமாŋhேக³ காலேஹாராŋhேக³ காலŋhேக³ ேயந ேகநசிth ।
ஏகkh³ரேஹண ஸnhth³’Shேட thதேய ராஜபா⁴kh³ ஜந:॥ 12॥
லkh³நஷTh³வrhக³ேக ைசவேமகேக²டேதேத ।
ராஜேயாேகா³ ப⁴வthேயவ நிrhவிஶŋhக th³விேஜாthதம ॥ 13॥
rhணth³’Shேட rhநேயாக³மrhத⁴th³’Shேடऽrhத⁴ேமவ ச ।
பாத³th³’Shேட பாத³ேயாக³தி jhேஞயmh khரமாth ப²லmh ॥ 14॥
லkh³நthரேய shவேபா⁴chசshேத² ேக²ேட ராஜா ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ।
யth³வா லkh³ேந th³’காேணmhऽேஶ shேவாchசேக²டேத th³விஜ ॥ 15॥
பேத³ ஶுப⁴ ஸசnhth³ேர ச த⁴ேந ேத³வ³ெரௗ ததா² ।
shேவாchசshத²ேக²டஸnhth³’Shேட ராஜேயாேகா³ ந ஸmhஶய:॥ 16॥
ஶுேப⁴ லkh³ேந ஶுேப⁴ thவrhேத² th’தீேய பாபேக²சேர ।
சrhேத² ச ஶுேப⁴ phராphேத ராஜா வா தthஸேமாऽபி வா ॥ 17॥
shேவாchசshேதா²ஹŋhேகா வா ேவா வா ஶுkhர ஏவ வா ।
³ேதா⁴ வா த⁴நபா⁴வshத:² யmh தி³ஶதி ேத³ந:॥ 18॥
ஷShேட²ऽShடேம th’தீேய வா shவshவநீசக³தா kh³ரஹா: ।
லkh³நmh பேயth shவேபா⁴chசshேதா²லkh³நேபா ராjhயேயாக³த:³॥ 19॥
ஷShடா²ऽShடமvhயயாதீ⁴ஶா நீசshதா² ேப⁴ऽshத²கா:³ ।
shேவாchசshவப⁴க³லkh³ேநேஶா லkh³நmh பயmhச ராjhயத:³॥ 20॥
shேவாchசshவப⁴shத²ராjhேயேஶா லkh³நmh பயmhச ராjhயத:³ ।
ஶுபா: ◌⁴ ேகnhth³ரshதி²தா வாऽபி ராjhயத:³ நாऽthர ஸmhஶய:॥ 21॥
ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுபா⁴mhேஶ ச காரேகா த⁴நவாnh ப⁴ேவth ।
தத³mhஶேகnhth³ேரஷு ஶுேப⁴ நmh ராஜா phரஜாயேத ॥ 22॥
லkh³நாட⁴mh தா³ரபத³mh த:² ேகnhth³ர shதி²தmh யதி³ ।
thலாேப⁴ வா thேகாேண வா ததா³ ராஜா ந ஸmhஶய:॥ 23॥
பா⁴வேஹாராக⁴ஸmhjhஞலkh³நாநி ச phரபயதி ।
shேவாchசkh³rhேஹா ராஜேயாேகா³லkh³நth³வயமதா²பி வா ॥ 24॥
ராேஶrhth³ேரShகாணேதாmhऽஶாchச ராேஶரmhஶாத³தா²பி வா ।
யth³வா ராஶிth³’காph◌⁴யாmh லkh³நth³ரShடா  ேயாக³த:³॥ 25॥
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பேத³shேவாchசக²கா³khராnhேத சnhth³ராkhராnhேத விேஶஷத: ।
khராnhேத ச ³ஶுkhராph◌⁴யாmh ேகநாphchசkh³ரேஹண வா ॥ 26॥
³Shடாrhக³லkh³ரஹாபா⁴ேவ ராஜேயாேகா³ ந ஸmhஶய: ।
ஶுபா⁴ேட⁴ தthர சnhth³ேர த⁴ேந ேத³வ³ெரௗ ததா²॥ 27॥
:³shதா²ேநேஶாऽபி நீசshேதா² யதி³லkh³நmh phரபயதி ।
ததா³ऽபி ராஜேயாக:³shயாதி³தி jhேஞயmh th³விேஜாthதம ॥ 28॥
சrhத²த³ஶமாrhதா²யபதிth³’Shேட விலkh³நேப⁴ ।
பதா³lhலாேப⁴  ஶுkhேரண th³’Shேடऽphயாட⁴ேப⁴ ஶுேப⁴ ॥ 29॥
ராஜா வா தthஸேமா வாபி ஜாதேகா ஜாயேத th◌⁴வmh ।
ஷ।Shடா²Shடமக³ேத நீேச லkh³நmh பயதி வா ததா²॥ 30॥
th’தீயலாப⁴ேக³ நீேச லkh³நmh பயதி வா ததா² ।
லkh³நாmhஶேகnhth³ேரஷு ஶுேப⁴ நிkh³ரஹாiνkh³ரஹம:॥ 31॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா ராஜேயாகா³தி³கmh பரmh ।
kh³ரஹாmh shதா²நேப⁴ேத³ந th³’Shேயாக³வஶாth ப²லmh ॥ 32॥
தப:shதா²நாதி⁴ேபா மnhth மnhthராதீ⁴ேஶா விேஶஷத: ।
உபா⁴வnhேயாnhயஸnhth³’Shெடௗ ஜாதேசதி³ஹ ராjhயபா⁴kh ॥ 33॥
யthர thராபி ஸmhkhெதௗ ெதௗ வாபி ஸமஸphதெமௗ ।
ராஜவmhஶப⁴ேவா பா³ேலா ராஜா ப⁴வதி நிசிதmh ॥ 34॥
வாஹேநஶshததா² மாேந மாேநேஶா வாஹேந shதி²த: ।
³th³த⁴த⁴rhமாதி⁴பாph◌⁴யாmh  th³’Shடேசதி³ஹ ராjhயபா⁴kh ॥ 35॥
ஸுதகrhமஸு’lhலkh³நநாதா² த⁴rhமபஸmhதா: ।
யshய ஜnhமநி ⁴ேபாऽெஸௗ கீrhthயா kh²யாேதா தி³க³nhதேர ॥ 36॥
ஸுக²கrhமாதி³ெபௗ வாபி மnhthநாேத²ந ஸmhெதௗ ।
த⁴rhமநாேத²ந வா khெதௗ ஜாதேசதி³ஹ ராjhயபா⁴kh ॥ 37॥
ஸுேதேஶ த⁴rhமநாேத²ந ேத லkh³ேநவேரண வா ।
லkh³ேந ஸுேக²ऽத²வா மாேந shதி²ேத ஜாேதா nh’ேபா ப⁴ேவth ॥ 38॥
த⁴rhமshதா²ேந shதி²ேத ேவ shவkh³’ேஹ ph◌⁴’³ஸmhேத ।
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பசமாதி⁴பkhேத வா ஜாதேசதி³ஹ ராஜபா⁴kh ॥ 39॥
தி³நாrhதா⁴chச நிஶாrhதா⁴chச பரmh ஸாrhத⁴th³விநா³கா ।
ஶுபா⁴ ேவலா த³thபnhேநா ராஜா shயாthதthஸேமாऽபி வா ॥ 40॥
சnhth³ர: கவிmh கவிசnhth³ரமnhேயாऽnhயmh thப⁴வshதி²த: ।
த:² பயதி வா khவாபி ராஜேயாக³ உதா³’த:॥ 41॥
சnhth³ேர வrhேகா³thதமாmhஶshேத²ஸப³ேல சராதி³பி:◌⁴ ।
kh³ரைஹrhth³’Shேட ச ேயா ஜாத:ஸ ராஜா ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 42॥
உthதமாmhஶக³ேத லkh³ேந சnhth³ராnhையசராதி³பி: ◌⁴ ।
kh³ரைஹrhth³’Shேடऽபி ேயா ஜாத: ேஸாऽபி ⁴பதிrhப⁴ேவth ॥ 43॥
thrhயlhைபchசshதி²ைத: ேக²ேட ராஜா ராஜேலாth³ப⁴வ: ।
அnhயவmhஶப⁴வshதthர ராஜlhேயா த⁴ைநrhத:॥ 44॥
சrhபி: ◌⁴ பசபி⁴rhவாऽபி ேக²ைட:shேவாchசthேகாணைக:³ ।
நவmhஶப⁴வசாபி ராஜா ப⁴வதி நிசித:॥ 45॥
ஷTh³பி⁴chசக³ைத: ேக²ைடசkhரவrhதிthவமாphiνயாth ।
ஏவmh ப³ஹுவிதா⁴ ராஜேயாகா³ jhேஞயா th³விேஜாthதம ॥ 46॥
ஏேகா ³rhph◌⁴’³rhவாபி ³ேதா⁴ வா shேவாchசஸmhshதி²த: ।
ஶுப⁴kh³ரஹேத ேகnhth³ேர ராஜா வா தthஸேமா ப⁴ேவth ॥ 47॥
ேகnhth³ேரshதி²ைத: ஶுைப: ◌⁴ ஸrhைவ: பாைபச thஷடா³யைக:³ ।
நவmhேஶாऽபி ேயா ஜாத:ஸ ராஜா ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 48॥

அத² ராஜஸmhப³nhத⁴ேயாகா³th◌⁴யாய:॥ 40॥
ராjhயநாேத² ஜiνrhலkh³நாத³மாthேயஶேதேத ।
அமாthயகாரேகபி phரதா⁴நthவmh nh’பாலேய ॥ 1॥
லாேப⁴ஶவீேத லாேப⁴ பாபth³’kh³ேயாக³வrhேத ।
ராjhயபா⁴ேவ ததா³ விphர phரதா⁴நthவmh nh’பாலேய ॥ 2॥
அமாthயகாரேகபி காரேகnhth³ேரண ஸmhேத ।
தீvhர³th³தி⁴ேதா பா³ேலா ராஜமnhth ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 3॥
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அமாthயகாரேக விphர ஸப³ேல ஶுப⁴ஸmhேத ।
shவேthேரshேவாchசேக³ வாபி ராஜமnhth ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 4॥
அமாthயகாரேக லkh³ேந பசேம நவேமऽபி வா ।
ராஜமnhth ப⁴ேவth³ பா³ேலா விkh²யாேதா நாऽthரஸmhஶய:॥ 5॥
ஆthமகாரகத: ேகnhth³ேர ேகாேண வாऽமாthயகாரேக ।
ததா³ ராஜkh’பாkhேதா ஜாேதா ராஜாத:ஸுகீ²॥ 6॥
காரகாchச ததா²டா⁴th லkh³நாchச th³விஜஸthதம ।
th’தீேய ஷShட²ேப⁴ பாைப: ேஸநாதீ⁴ஶ: phரஜாயேத ॥ 7॥
காரேக ேகnhth³ேர ேகாேணஷு shவŋhேக³ வா shவேப⁴ shதி²ேத ।
பா⁴kh³யேபந ேத th³’Shேட ராஜமnhth ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 8॥
காரேக ஜnhமராஶீேஶ லkh³நேக³ ஶுப⁴ஸmhேத ।
மnhththேவ iµkh²யேயாேகா³ऽயmh வாrhத⁴ேகநாऽthர ஸmhஶய:॥ 9॥
காரேக ஶுப⁴ஸmhkhேத பசேம ஸphதேமऽபி வா ।
த³ஶேம நவேம வாऽபி த⁴நmh ராஜாரயாth³ ப⁴ேவth ॥ 10॥
பா⁴kh³யபா⁴வபேத³லkh³ேந காரேக நவேமऽபி வா ।
ராஜஸmhப³nhத⁴ேயாேகா³ऽயmh நிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 11॥
லாேப⁴ேஶ லாப⁴பா⁴வshேத² பாபth³’Shவிவrhேத ।
காரேக ஶுப⁴ஸmhkhேத லாப⁴shதshய nh’பாலயாth ॥ 12॥
லkh³ேநேஶ ராjhயபா⁴வshேத² ராjhேயேஶ லkh³நஸmhshதி²ேத ।
phரப³ேலா ராஜஸmhப³nhத⁴ேயாேகா³ऽயmh பகீrhதித:॥ 13॥
காரகாth rhயmhபா⁴வshெதௗ²ேதnh³ th³விஜஸthதம ।
யshய ஜnhமநி ஜாேதாऽயmh ராஜசிேநந ஸmhத:॥ 14॥
லkh³ேநேஶ காரேக வாऽபி பசேமேஶந ஸmhேத ।
ேகnhth³ேர ேகாேண shதி²ேத தshnh ராஜthரmh ப⁴ேவnhநர:॥ 15॥
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