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bRihatpArAsharahorAshAstramh 41-45

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 41-45

அத² விேஶஷத⁴நேயாகா³ऽth◌⁴யாய: ॥ 41॥
அதா²ऽத:ஸmhphரவயா த⁴நேயாக³mh விேஶஷத: ।
யshnh ேயாேக³ஸiµthபnhேநா நிசிேதா த⁴நவாnh ப⁴ேவth ॥ 1॥
பNhசேம ph◌⁴’³ஜேthேர தshnh ஶுkhேரண ஸmhேத ।
லாேப⁴ ெபௗ⁴ேமந ஸmhkhேத ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 2॥
பசேம  ³த⁴ேthேர தshnh ³த⁴ேதா ஸதி ।
சnhth³ேர ெபௗ⁴ேம ³ெரௗ லாேப⁴ ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 3॥
பNhசேம ச ரவிேthேர தshnh ரவிேத ஸதி ।
லாேப⁴ ஶநீnh³வாTh◌⁴ேய ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 4॥
பசேம  ஶநிேthேர தshnh ஶநிேத ஸதி ।
லாேப⁴ ரவீnh³ஸmhkhேத ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 5॥
பசேம  ³ேthேர தshnh ³ேத ஸதி ।
லாேப⁴ சnhth³ரஸுேத ஜாேதா ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 6॥
பசேம  ஜேthேர தshnh ஜேத ஸதி ।
லாப⁴shேத² ph◌⁴’³thேர  ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 7॥
பசேம  ஶஶிேthேர தshnh ஶஶிேத ஸதி ।
ஶெநௗ லாப⁴shதி²ேத ஜாேதா ப³ஹுth³ரvhயshய நாயக: ॥ 8॥
பா⁴iνேthரக³ேத லkh³ேந தshnh பா⁴iνேத ந: ।
ெபௗ⁴ேமந ³ khேத th³’Shேட ஜாேதா ேதா த⁴ைந: ॥ 9॥
சnhth³ரேthரக³ேத லkh³ேந தshnh சnhth³ரேத ஸதி ।
³ேத⁴ந ³ khேத th³’Shேட ஜாேதா த⁴நீ ப⁴ேவth ॥ 10॥
ெபௗ⁴மேthேர க³ேத லkh³ேந தshnh ெபௗ⁴ேமந ஸmhேத ।
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ெஸௗmhயஶுkhராrhகைஜrhkhேத th³’Shேட மாnhநேரா ப⁴ேவth ॥ 11॥
³த⁴ேthரக³ேத லkh³ேந தshnh ³த⁴ேத ஸதி ।
ஶநிவேத th³’Shேட ஜாேதா த⁴நேதா ப⁴ேவth ॥ 12॥
³ேthரக³ேத லkh³ேந தshnh ³ேத ஸதி ।
³த⁴ெபௗ⁴மேத th³’Shேட ஜாயேத த⁴நவாnhநர: ॥ 13॥
ph◌⁴’³ேthரக³ேத லkh³ேந தshnh ph◌⁴’³ேத ஸதி ।
ஶநிெஸௗmhயேத th³’Shேட ேயா ஜாத:ஸ த⁴நீ ப⁴ேவth ॥ 14॥
ஶநிேthரக³ேத லkh³ேந தshnh ஶநிேத ஸதி ।
ெபௗ⁴ேமந ³ khேத th³’Shேட ஜாேதா த⁴ைநrhத: ॥ 15॥
த⁴நெதௗ³ த⁴rhமதீ⁴நாெதௗ² ேய வா தாph◌⁴யாmh தா kh³ரஹா: ।
ேதऽபி shவshவத³ஶாகாேல த⁴நதா³ நாऽthர ஸmhஶய: ॥ 16॥
kh³ரஹாiµkhதேயாேக³ஷு khரெஸௗmhயவிபா⁴க³த: ।
ப³லாப³லவிேவேகந ப²லயmh விசண: ॥ 17॥
ேகnhth³ேரஶ: பாஜாதshத²shததா³ தா³தா ப⁴ேவnhநர: ।
உthதேம thதேமா தா³தா ேகா³ேர ஷthவkh ॥ 18॥
mhஹாஸேந ப⁴ேவnhமாnhய: ஶூர: பாராவதாmhஶேக ।
ஸபா⁴th◌⁴யோ ேத³வேலாேக ph³ரமேலாேக iµநிrhமத ।
ஐராவதாmhஶேக th’Shேடா தி³kh³ேயாேகா³ைநவ ஜாயேத ॥ 19॥
பாஜாேத ஸுதாதீ⁴ேஶ விth³யா ைசவ ேலாசிதா ।
உthதேம ேசாthதமா jhேஞயா ேகா³ேர ⁴வநாŋhகிதா ॥ 20॥
mhஹாஸேந ததா² வாchயா ஸாசிvhேயந ஸமnhவிதா ।
பாராவேத ச விjhேஞயா ph³ரமவிth³யா th³விேஜாthதம ॥ 21॥
ஸுேதேஶ ேத³வேலாகshேத² கrhமேயாக³ச ஜாயேத ।
உபாஸநா ph³ரமேலாேக ப⁴khதிshthவராவதாmhஶேக ॥ 22॥
த⁴rhேமேஶ பாஜாதshேத² தீrhத²kh’ththவthர ஜnhமநி ।
rhவஜnhமnhயபி jhேஞயshதீrhத²kh’chேசாthதமாmhஶேக ॥ 23॥
ெகௗ³ேர மக²கrhதா ச பேர ைசவாऽthர ஜnhமநி ।
mhஹாஸேந ப⁴ேவth³வீர:ஸthயவாதீ³ேதnhth³ய: ॥ 24॥
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ஸrhவத⁴rhமாnh பthயjhய ph³ரைமகபத³மாத: ।
பாரவேத ச பரேமா ஹmhஅைசவாthர ஜnhமநி ॥ 25॥
ல³³ வா thத³Nh³shயாth³ேத³வேலாேக ந ஸmhஶய: ।
ph³ரமேலாேக ஶkhரதத³mh யாதி kh’thவாऽவேமத⁴கmh ॥ 26॥
ஐராவேத  த⁴rhமாthமா shவயmh த⁴rhேமா ப⁴விShயதி ।
ராம:nhதிthராth³ேயா யதா² ஜாேதா th³விேஜாthதம ॥ 27॥
விShiΝshதா²நmh ச ேகnhth³ரmh shயாlhலshதா²நmh thேகாணகmh ।
ததீ³ஶேயாச ஸmhப³nhதா⁴th³ராஜேயாக:³ ேராதி³த: ॥ 28॥
பாஜாேத shதி²ெதௗ ெதௗ ேசnhnh’ேபா ேலாகாiνரக: ।
உthதேம ேசாthதேமா ⁴ேபா க³ஜவாரதா²தி³மாnh ॥ 29॥
ேகா³ேர nh’பஶாrh³ல: தாnhth◌⁴rhnh’ைபrhப⁴ேவth ।
mhஹாஸேந சkhரவrhதீ ஸrhவ⁴phரபாலக: ॥ 30॥
அshnh ேயாேக³ஹசnhth³ேரா மiνைசேவாthதமshததா² ।
ப³rhைவவாநேரா ஜாதshததா²nhேய சkhரவrhதிந: ॥ 31॥
வrhதமாநேக³ ஜாதshததா² ராஜா தி⁴Sh²ர: ।
ப⁴விதா ஶாவாஹாth³யshதைத²வ th³விஜஸthதம ॥ 32॥
பாராவதாmhஶேகऽphேயவmh ஜாதா மnhவாத³யshததா² ।
விShே:ஸrhேவऽவதாராச ஜாயnhேத ேத³வேலாகேக ॥ 33॥
ph³ரமேலாகேக  ph³ரமாth³யா ஜாயnhேத விவபாலகா: ।
ஐராவதாmhஶேக ஜாத: rhவ shவாயmh⁴ேவா மiν: ॥ 34॥

அத² தா³th³rhயேயாகா³th◌⁴யாய: ॥ 42॥
ப³ஹேவா த⁴நதா³ ேயாகா³ தாshthவthேதா மயா iµேந ।
த³th³ரஜnhமதா³nh ேயாகா³nh kh’பயா கத²ய phரேபா⁴ ॥ 1॥
லkh³ேநேஶ ச vhயயshதா²ேந vhயேயேஶ லkh³நமாக³ேத ।
மாரேகஶேத th³’Shேட நிrhத⁴ேநா ஜாயேத நர: ॥ 2॥
லkh³ேநேஶ ஷShட²பா⁴வshேத²ஷShேட²ேஶ லkh³நமாக³ேத ।
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மாரேகேஶந kh³th³’Shேட த⁴நந: phரஜாயேத ॥ 3॥
லkh³ேநnh³ ேகஸmhkhெதௗ லkh³நேப நித⁴நmh க³ேத ।
மாரேகஶேத th³’Shேட ஜாேதா ைவ நிrhத⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 4॥
ஷShடா²Shடமvhயயக³ேத லkh³நேப பாபஸmhேத ।
த⁴ேநேஶ ேப⁴ நீேச ராஜவmhேயாऽபி நிrhத⁴ந: ॥ 5॥
thேகேஶந ஸமாkhேத பாபth³’Shேட விலkh³நேப ।
ஶநிkhேதऽத⁴வா ெஸௗmhையரth³’Shேட நிrhத⁴ேநா நர: ॥ 6॥
மnhthேரேஶா த⁴rhமநாத²ச khரமாth ஷShட²vhயயshதி²ெதௗ ।
th³’Shெடௗ ேசnhமாரேகேஶந நிrhத⁴ேநா ஜாயேத நர: ॥ 7॥
பாபkh³ரேஹ லkh³நக³ேத ராjhயத⁴rhமாதி⁴ெபௗ விநா ।
மாரேகஶேத th³’Shேட ஜாத:shயnhநிrhத⁴ேநா ப⁴ேவth ॥ 8॥
thேகஶா யthர பா⁴வshதா² தth³பா⁴ேவஶாshthகshதி²தா: ।
பாபth³’Shடத பா³ேலா :³கா²khராnhதச நிrhத⁴ந: ॥ 9॥
சnhth³ராkhராnhதநவmhேஶேஶா மாரேகஶேதா யதி³ ।
மாரகshதா²நேகா³ வாऽபி ஜாேதாऽthர நிrhத⁴ேநா நர: ॥ 10॥
லkh³ேநஶலkh³நபா⁴ேக³ெஶௗ ப²ரnhth◌⁴ராெகௗ³ யதி³ ।
மாரேகஶெதௗ th³’Shெடௗ ஜாேதாऽெஸௗ நிrhத⁴ேநா நர: ॥ 11॥
ஶுப⁴shதா²நக³தா: பாபா: பாபshதா²நக³தா: ஶுபா: ◌⁴ ।
நிrhத⁴ேநா ஜாயேத பா³ேலா ேபா⁴ஜேநந phரபீ³த: ॥ 12॥
ேகாேணஶth³’Shநா ேய thேகைஶ:ஸmhதா kh³ரஹா: ।
ேத ஸrhேவ shவத³ஶாகாேல த⁴நஹாநிகரா:shmh’தா: ॥ 13॥
காரகாth³ வா விலkh³நாth³ வா ரnhth◌⁴ேரShேப² th³விேஜாthதம ।
காரகாŋhக³பேயாth³’ShThயா த⁴நந: phரஜாயேத ॥ 14॥
காரேகேஶா vhயயmh shவshமாth லkh³ேநேஶா லkh³நேதா vhயயmh ।
வீேத ேசth ததா³ பா³ேலா vhயயஶீேலா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 15॥
அத² தா³th³rhயேயாகா³mhshth கத²யா ஸப⁴ŋhக³காnh ।
த⁴நஸmhshெதௗ²  ெபௗ⁴மாrhகீ கதி²ெதௗ த⁴நநாஶெகௗ ॥ 16॥
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³ேத⁴ெதௗ மஹாவிthதmh ேதா நாthர ஸmhஶய: ।
நி:shவதாmh ேத தthர ரவிrhநிthயmh யேமத: ॥ 17॥
மஹாத⁴நதmh kh²யாதmh ஶnhயth³’Shட: கேராthயெஸௗ ।
ஶநிசாபி ரேவrhth³’ShThயா ப²லேமவmh phரயchச²தி ॥ 18॥

அதா²rhதா³யாth◌⁴யாய: ॥ 43॥
த⁴நாth◌⁴நாkh²யேயாெகௗ³ ச கதி²ெதௗ ப⁴வதா iµேந ।
நராமாேஷா jhஞாநmh கத²யshவ மஹாமேத ॥ 1॥
ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா விphர ஜநாநாmh ச ேதchச²யா ।
கத²யாmhயாேஷா jhஞாநmh ³rhjhேஞயmh யth ஸுைரரபி ॥ 2॥
ஆrhjhஞாநவிேப⁴தா³sh ப³ஹுபி⁴rhப³ஹுேதா⁴தி³தா: ।
ேதஷாmh ஸாராmhஶமாதா³ய phrhவதா³ தவாऽkh³ரத: ॥ 3॥
shேவாchசநீசாதி³ஸmhshதி²thயா kh³ரஹா ஆ:phரதா³யகா: ।
shவshவவீrhயவைஶrhைநவmh நthராNh ச ராஶய: ॥ 4॥
பிNhடா³: phரத²மmh தthர kh³ரஹshதி²திவஶாத³ஹmh ।
கத²யா th³விஜேரShட² ரiΝShேவகாkh³ரமாநஸ: ॥ 5॥
khரமாth ஸூrhயாதி³ேக²ேடஷு shவshேவாchசshதா²நேக³Shவிஹ ।
நnhேத³nhத³வshதchவதாshதித²ேயாऽrhகா: ஶேரnhத³வ: ॥ 6॥
phரkh’யேதா விmhஶதிசாph³தா³ஆ:பிNhடா:³ phரகீrhதிதா: ।
நீசேக³Shேவதத³rhத⁴ச jhேஞயmh மth◌⁴ேயऽiνபாதத: ॥ 7॥
shவchசஶுth³ெதௗ⁴ kh³ரஹ: ேஶாth◌⁴ய:ஷTh³பா⁴³ேநா ப⁴மNhTh³லாth ।
shவபிNhட³³ணிேதா ப⁴khேதா பா⁴தி³மாேநந வthஸரா: ॥ 8॥
அshதக³sh ஹேரthshவாrhத⁴ விநா ஶுkhரஶைநசெரௗ ।
வkhரசாரmh விநா thrhயாmhஶாmh ஶjhராெஶௗ ஹேரth³ kh³ரஹ: ॥ 9॥
ஸrhவாrhத⁴thச:பசஷShட²பா⁴க³mh khரமாth³ kh³ரஹ: ।
vhயயாth³வாமmh shதி²த: பாேபா ஹேரth ெஸௗmhயச தth³த³லmh ॥ 10॥
ஏகேப⁴  ப³ஹுShேவேகா ஹேரthshவாmhஶாmh ப³ kh³ரஹ: ।
நாऽthர ணshய சnhth³ரshய பாபthவmh iµநிபி:◌⁴ shmh’தmh ॥ 11॥
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லkh³நாmhஶphதிகா ஹthவா phரthேயகmh விஹகா³ஷா ।
பா⁴jhயா மNhட³லphதாபி⁴rhலph³த⁴mh வrhஷாதி³ ேஶாத⁴ேயth ॥ 12॥
shவாேஷா லkh³நேக³ஸூrhேய மŋhக³ேள ச ஶைநசேர ।
தத³rhத⁴mh ஶுப⁴ஸnhth³’Shேட பாதேயth³ th³விஜஸthதம ॥ 13॥
லkh³நராஶிஸமாசாph³தா³ பா⁴கா³th³ையரiνபாதத: ।
மாஸாதி³கா இதீchச²nhதி லkh³நா: ேகऽபி ேகாவிதா:³ ॥ 14॥
லkh³நாதா³ேயாmhऽஶlhய:shயாத³nhதேர சாऽiνபாதத: ।
தthபெதௗ ப³லஸmhkhேத ராஶிlhயmh ச பா⁴கி⁴ேப ॥ 15॥
அத² விphர நிஸrhகா³: ேக²டாநாmh கத²யாmhயஹmh ।
சnhth³ராரjhஞேதjhயாrhகஶநீநாmh khரமேஶாph³த³கா ॥ 16॥
ஏகth³வயŋhகநகா² th◌⁴’thய: kh’தி: பசாஶேத³வ  ।
ஜnhமகாலாth khரமாjh jhேஞயா த³ஶாைசதா நிஸrhக³ஜா: ॥ 17॥
அதா²mhஶா ஸலkh³நாநாmh ேக²டாநாmh கத²யாmhயஹmh ।
நவாmhராஶிlhயாநி ேக²ேடா வrhஷாணி யchச²தி ॥ 18॥
பா⁴தி³mh க²க³mh க²ைக:³ஸூrhையrhஹthவா தth³ப⁴க³தி³கmh ।
kh’thவாऽrhkhரேஶதmh jhேஞயமph³தா³th³யmhஶாஷ:sh²டmh ॥ 19॥
பிNhடா³வ தthராபி ஹாநிmh rhயாth³ விசண: ।
அthராऽபேரா விேஶேஷாऽபி ைகசிth³ விjhைஞதா³’த: ॥ 20॥
ஸாதி⁴தா: க²ேக³shேவாchேச shவrhே வா th³ணmh shmh’தmh ।
th³வி³ணmh shவநவாmhஶshேத²shவth³ேரShகாேண தேதா²thதேம ॥ 21॥
உப⁴யthர க³ேத ேக²ேட காrhயmh th³ணேமவ  ।
ஹாநிth³வேயऽrhத⁴ஹாநி:shயாதி³thயா: phரsh²டmh nh’mh ॥ 22॥
ஏவmh ஸmhஸாth◌⁴ய சாnhேயஷாmh ஹnhயாth shவshவபராஷா ।
nh’mh பராஷா ப⁴khthவா ேதஷாமா:sh²டmh ப⁴ேவth ॥ 23॥
அதா²: பரமmh வேய நாநாஜாதிஸiµth³ப⁴வmh ।
அநnhதஸŋhkh²யmh ேத³வாநாmh’mh ச th³விேஜாthதம ॥ 24॥
kh³’th◌⁴ேராkhஶுகth◌⁴வாŋhஸrhபாmh ச ஸஹshரகmh ।
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ேயநவாநரப⁴lhகமNh³காநாmh ஶதthரயmh ॥ 25॥
பசஶ³thதரஶதmh ராஸாநாmh phரகீrhதிதmh ।
நக³mh ஜராmh ச விmhேஶாthதரஶதmh ததா² ॥ 26॥
th³வாthmhஶth³ ேகா⁴டகாநாச பசவிmhஶth க²ேராShThரேயா: ।
vh’ஷாmh மஷாmh ச சrhவிmhஶதிவthஸரmh ॥ 27॥
விmhஶthயாrhமராmh சா²கா³தீ³நாmh ச ேஷாட³ஶ ।
ஹmhஸாநாmh பசநவ ச பிகாநாmh th³வாத³ஶாph³த³கா: ॥ 28॥
ஶுநாmh பாராவதாநாmh ச khடாநாmh th³வாத³ஶாph³த³கா: ।
³th³³தா³th³யNhட³ஜாநாmh ச பரா:ஸphதவthஸரா: ॥ 29॥
யேத³தத³⁴நா phேராkhதmh thதா⁴th³விஜஸthதம ।
ேதஷு கிச கதா³ kh³ராயதி ேத கத²யாmhயஹmh ॥ 30॥
விலkh³நேப ப³ேலாேபேத ஶுப⁴th³’Shேடmhஶஸmhப⁴வph◌⁴ ।
ரெவௗ பிNhேடா³th³ப⁴வmh kh³ராயmh சnhth³ேர ைநஸrhகி³கmh ததா² ॥ 31॥
ப³லஸாmhேய th³வேயாrhேயாக³த³லமா: phரகீrhதிதmh ।
thரயாmh thேதshthrhயmhஶஸமmh jhேஞயmh th³விேஜாthதம ॥ 32॥
அதா²ऽnhயத³பி வயா rhiΝ thவmh th³விஜஸthதம ।
ைகசிlhலkh³நாShடேமஶாph◌⁴யாmh மnhேத³nh³ph◌⁴யாmh தைத²வ ச ॥ 33॥
லkh³நேஹாராவிலkh³நாph◌⁴யாmh sh²டமா: phரகீrhதிதmh ।
ஆெதௗ³லkh³நாShடேமஶாph◌⁴யாmh ேயாக³ேமகmh விசிnhதேயth ॥ 34॥
th³விதீயmh மnhத³சnhth³ராph◌⁴யாmh ேயாக³mh பேயth³ th³விேஜாthதம ।
லkh³நேஹாராவிலkh³நாph◌⁴யாmh th’தீயmh பசிnhதேயth ॥ 35॥
சரராெஶௗ shதி²ெதௗ th³ெவௗ சிth ததா³ தீ³rhக⁴iµதா³’தmh ।
ஏக:shதி²ேரऽபேரா th³வnhth³ேவ தீ³rhக⁴மாshததா²பி  ॥ 36॥
ஏகசேர shதி²ேரऽnhயேசth ததா³மth◌⁴யiµதா³’தmh ।
th³ெவௗ வா th³வnhth³ேவ shதி²ெதௗ விphர மth◌⁴யமாshததா²பி ச ॥ 37॥
ஏகசேரऽபேரா th³வnhth³ேவ th³ெவௗ வா shதி²ரக³ெதௗ ததா³ ।
ஜாதகshய ததா³ऽlhபாrhjhேஞயேமவmh th³விேஜாthதம ॥ 38॥
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ேயாக³thரேயண ேயாகா³ph◌⁴யாmh th³த⁴mh யth³ kh³ராயேமவ தth ।
ேயாக³thரயவிஸmhவாேத³லkh³நேஹாராவிலkh³நத: ॥ 39॥
லkh³ேந வா ஸphதேம சnhth³ேர kh³ராயmh மnhேத³nh³தshததா³ ।
ராேஸா vh’th³தி⁴ச கயாயா விசிnhthயா ஸrhவதா³ ³ைத: ◌⁴ ॥ 40॥
தீ³rhேக⁴ ேயாக³thரேயணவmh நக²சnhth³ரஸமாph³த³கா: ।
ேயாக³th³வேயந வshவாஶா ேயாைக³ேகந ரஸாŋhககா: ॥ 41॥
மth◌⁴ேய ேயாக³thரேயணவmh கா²Shடlhயாph³த³கா:shmh’தா: ।
th³vhயகா³ ேயாக³th³வேயநாऽthரேயாைக³ேகநாph³தி⁴ஷNhதா: ॥ 42॥
அlhேப ேயாக³thரேயऽthரth³வாthmhஶnhதவthஸரா: ।
ேயாக³th³வேயந ஷThthmhஶாth ேயாைக³ேகந ச கா²ph³த⁴ய: ॥ 43॥
ஏவmh தீ³rhக⁴ஸமாlhேபஷு கா²ph³த⁴ேயா ரஸவநய: ।
க²Nhடா³ த³nhததாshேதph◌⁴ய:sh²டமா: phரஸாத⁴ேயth ॥ 44॥
rhண ராயாதி³ேக³ சாnhேத ஹாநிrhமth◌⁴ேயऽiνபாதத: ।
ேயாக³காரகேக²டாmhஶேயாக³shதthஸŋhkh²யயா ’த: ॥ 45॥
லph³தா⁴mhஶாsh யதா²phராphதக²Nhட³kh◌⁴நாshthmhஶேதாth³th◌⁴’தா: ।
லph³த⁴வrhஷாதி³பி⁴rhநmh phராphதா: phரsh²டmh ப⁴ேவth ॥ 46॥
ேயாக³ேஹெதௗ ஶெநௗ கயாராேஸாऽnhையrhvh’th³தி⁴chயேத ।
ந shவrhŋhக³ேக³ ேநா வா பாபமாthரேதேத ॥ 47॥
லkh³நஸphதமேக³ ேவ ஶுப⁴மாthரேதேத ।
கதி²தshயாேஷா விphர கயாvh’th³தி:◌⁴ phரஜாயேத ॥ 48॥
அநாேசth³ ப⁴ேவத³lhபமlhபாnhமth◌⁴யmh phரஜாயேத ।
மth◌⁴யமாjhஜாயேத தீ³rhக⁴mh தீ³rhகா⁴ேசthதேதாऽதி⁴கmh ॥ 49॥
ேயாக³ேஹெதௗ ³ரேவவmh கயாvh’th³ேத⁴ச லணmh ।
ஏதshமாth³ைவபthேயந கயாராஸ: ஶெநௗ ப⁴ேவth ॥ 50॥
ஆேஷா ப³ஹுதா⁴ ேப⁴தா:³ கதி²தா ப⁴வதாऽ⁴நா ।
கதிதா⁴ ஸா கதா³ऽநாரதா: கதா³ ப⁴ேவth ॥ 51॥
பா³லாShடmh ேயாகா³Shடமlhபmh மth◌⁴யச தீ³rhக⁴கmh ।
தி³vhயmh ைசவாऽதmh ைசவmh ஸphததா⁴: phரகீrhதிதmh ॥ 52॥
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பா³லாShேட ஸமா அShெடௗ ேயாகா³Shேட ச விmhஶதி: ।
th³வாthmhஶth³ வthரரா அlhேப சShஷShsh மth◌⁴யேம ॥ 53॥
விmhஶாதி⁴கதmh தீ³rhேக⁴ தி³vhேய வrhஷஸஹshரகmh ।
த³rhth◌⁴வமதmh Nhையரைதராphயேத ஜைந: ॥ 54॥
சnhth³ேரjhெயௗ ச ராŋhேக³ jhnh!அஅ ேகnhth³ரஸmhshதி²ெதௗ ।
அnhேய thrhயாயாகா:³ ேக²டா அதாshததா³ ப⁴ேவth ॥ 55॥
ெஸௗmhயா: ேகnhth³ரthேகாணshதா:² பாபாshthrhயாயாகா³shததா² ।
ஶுப⁴ராெஶௗ shதி²ேத ரnhth◌⁴ேர தி³vhயமாshததா³ ப⁴ேவth ॥ 56॥
ேகா³ராmhேஶ ³ெரௗ ேகnhth³ேர ஶுkhேர பாராவதாmhஶேக ।
thேகாேண கrhகேட லkh³ேந கா³nhதாshததா³ th³விஜ ॥ 57॥
ேத³வேலாகாmhஶேக மnhேத³ேஜ பாராவதாmhஶேக ।
³ெரௗ mhஹாஸநாmhேஶऽŋhேக³ ஜாேதா iµநிஸேமா ப⁴ேவth ॥ 58॥
ஸுேயாைக³rhவrhth◌⁴யேத யா:ேயாைக³rhயேத ததா² ।
அேதா ேயாகா³நஹmh வேய rhணமth◌⁴யாlhபகாரகாnh ॥ 59॥
ேகnhth³ேர ஶுப⁴kh³ரைஹrhkhேத லkh³ேநேஶ ச ஶுபா⁴nhவிேத ।
ஸnhth³’Shேட ³ வாऽபி rhணமாshததா³ ப⁴ேவth ॥ 60॥
ேகnhth³ரshதி²ேத விலkh³ேநேஶ ³ஶுkhரஸமnhவிேத ।
தாph◌⁴யாmh நிேத வாऽபி rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 61॥
உchசshதி²ைதshthபி:◌⁴ ேக²ைடrhலkh³நரnhth◌⁴ரஶஸmhைத: ।
அShடேம பாபேந ச rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 62॥
அShடமshைத²shthபி⁴ ேக²ைட:shேவாchசthரshவவrhக³ைக:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhேத தீ³rhக⁴மாshததா³ ப⁴ேவth ॥ 63॥
shவேபா⁴chசshேத²ந ேகநாபி நெபௗ⁴ேக³ந ஸமnhவித: ।
அShடேமஶ: ஶநிrhவாபி தீ³rhக⁴மாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 64॥
thஷடா³யக³ைத: பாைப: ஶுைப:◌⁴ ேகnhth³ரthேகாணைக:³ ।
லkh³ேநேஶ ப³லஸmhkhேத தீ³rhக⁴மாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 65॥
ஷThஸphதரnhth◌⁴ரப⁴ேவஷு ஶுப⁴ேக²டேதஷு ச ।
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thப⁴ேவஷு ச பாேபஷு rhணமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 66॥
ஶthvhயயக³தா: பாபா லkh³ேநேஶா யதி³ ேகnhth³ரக:³ ।
ரவிthரmh ச ரnhth◌⁴ேரஶ: rhணமாshததா²பி  ॥ 67॥
ஆ:shதா²நshதி²தா: பாபா: கrhேமஶ:shேவாchசேகா³ யதா³ ।
ததா²பி தீ³rhக⁴மா shயாth விjhேஞயmh th³விஜஸthதம ॥ 68॥
th³விshவபா⁴வkh³’ேஹ லkh³ேந லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரஸmhshதி²ேத ।
shேவாchசராஶிthேகாேண வா தீ³rhக⁴மாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 69॥
th³விshவபா⁴வkh³’ேஹ லkh³ேந லkh³ேநஶாth³ ப³லஸmhதாth ।
th³ெவௗ பாெபௗ யதி³ ேகnhth³ரshெதௗ² தீ³rhக⁴மாshததா³ ப⁴ேவth ॥ 70॥
லkh³நாShடேமஶேயாrhமth◌⁴ேய ய: ேக²ட: phரப³ேலா ப⁴ேவth ।
தshnh ேகnhth³ரக³ேத தீ³rhக⁴ மth◌⁴யmh பணப²ரshதி²ேத ॥ 71॥
ஆேபாkhேம shதி²ேத shவlhபமாrhப⁴வதி நிசிதmh ।
லkh³ேநேஶ ச ரேவrhthேர தீ³rhக⁴mhமா:ஸேம ஸமmh ॥ 72॥
ஶthெரௗ shவlhபmh வேத³தி³thத²மShடேமஶாத³பி shmh’தmh ।
thரமth◌⁴யாऽபா⁴வshேத² தshnhேநவmh ப²லmh வேத³th ॥ 73॥
ஸஹஜாதீ⁴ஶ⁴thெரௗ th³ெவௗ ரnhth◌⁴ேரஶஶைநசெரௗ ।
அshெதௗ வா பாபth³’kh³khெதௗ shவlhபமா: phரயchச²த: ॥ 74॥
ஷShேட²ऽShடேம vhயேய வாऽபி லkh³ேநேஶ பாபஸmhேத ।
shவ பாரநபthேயா வா ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhேத ॥ 75॥
சShThயக³ேத பாேப ஶுப⁴th³’Shவிவrhேத ।
ப³லேந விkh³லேநேஶ shவlhபமாrhவிநிrhதி³ேஶth ॥ 76॥
vhயயாrhெதௗ² பாபஸmhkhெதௗ ஶுப⁴th³’kh³ேயாக³வrhெதௗ ।
shவlhபமாshததா³ jhேஞயmh நிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 77॥
லkh³நரnhth◌⁴ேரஶேயாேரவmh :³shத²ேயாrhப³லநேயா: ।
shவlhபமாrh³ைத⁴rhjhேஞயmh ரேயாகா³chச மth◌⁴யமmh ॥ 78॥

அத² மாரகேப⁴தா³th◌⁴யாய: ॥ 44॥

10 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 41-45

ப³ஹுதா⁴ऽऽrhப⁴வா ேயாகா:³ கதி²தா ப⁴வதாऽ⁴நா ।
nh’mh மாரகேப⁴தா³ச கth²யnhதாmh kh’பயா iµேந ॥ 1॥
th’தீயமShடமshதா²நமா:shதா²நாmh th³வயmh th³விஜ ।
மாரகmh தth³vhயயshதா²நmh th³விதீயmh ஸphதமmh ததா² ॥ 2॥
தthராபி ஸphதமshதா²நாth³ th³விதீயmh ப³லவthதரmh ।
தேயாெஶௗ தthர க³தா: பாபிநshேதந ஸmhதா: ॥ 3॥
ேய ேக²டா: பாபிநshேத ச ஸrhேவ மாரகஸmhjhஞகா: ।
ேதஷாmh த³ஶாவிபாேகஷு ஸmhப⁴ேவ நித⁴நmh nh’mh ॥ 4॥
அlhபமth◌⁴யமrh: phரமாணஹ ேயாக³ஜmh ।
விjhஞாய phரத²மmh mhஸாmh மாரகmh பசிnhதேயth ॥ 5॥
அலாேப⁴ நேரேதஷாmh ஸmhப³nhேத⁴ந vhயேயஶி: ।
khவசிch²பா⁴நாmh ச த³ஶshவShடேமஶத³ஶாஸு ச ॥ 6॥
ேகவலாநாmh ச பாபாநாmh த³ஶாஸு நித⁴நmh khவசிth ।
அlhபநீயmh ³ைத⁴rhnh’mh மாரகாமத³rhஶேந ॥ 7॥
ஸthயபி shேவந ஸmhப³nhேத⁴ ந ஹnhதி ஶுப⁴⁴khதிஷு ।
ஹnhதி ஸthயphயஸmhப³nhேத⁴ மாரக: பாப⁴khதிஷு ॥ 8॥
மாரகkh³ரஹஸmhப³nhதா⁴nhநிஹnhதா பாபkh’chச²நி: ।
அதிkhரmhேயதராnh ஸrhவாnh ப⁴வthயthர ந ஸmhஶய: ॥ 9॥
அதா²ऽnhயத³பி வயா th³விஜ மாரகலணmh ।
thவிதா⁴சாேஷா ேயாகா:³shவlhபாrhமth◌⁴யேமாthதமா: ॥ 10॥
th³வாவிmhஶாth rhவமlhபாrhமth◌⁴யமாshதத: பரmh ।
சShஷShThயா: ரshதாth  தேதா தீ³rhக⁴iµதா³’தmh ॥ 11॥
உthதமா: ஶதா³rhth◌⁴வmh jhஞாதvhயmh th³விஜஸthதம ।
ஜைநrhவிmhஶதிவrhஷாnhthயமாrhjhஞாதmh ந ஶkhயேத ॥ 12॥
ஜபேஹாமசிகிthஸாth³ையrhபா³லராmh  காரேயth ।
mhயnhேத பிth’ேதா³ைஷச ேகசிnhமாth’kh³ரைஹரபி ॥ 13॥
ேகசிth shவாShThேயாகா³chச thவிதா⁴ பா³லmh’thயவ: ।
தத: பரmh nh’மாrhக³ணேயth³ th³விஜஸthதம ॥ 14॥
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அதா²ऽnhயத³பி வயா nh’mh மாரகலணmh ।
அlhபாrhேயாக³ஜாதshய விphேப⁴ ச mh’திrhப⁴ேவth ॥ 15॥
மth◌⁴யாrhேயாக³ஜshையவmh phரthயெரௗ ச mh’திrhப⁴ேவth ।
தீ³rhகா⁴rhேயாக³ஜாதshய வத⁴ேப⁴  mh’திrhப⁴ேவth ॥ 16॥
th³வாவிmhஶthrhயmhஶபைசவ ததா²ைவநாஶிகாதி⁴ப: ।
விபthதாராphரthயஶா வத⁴ேப⁴ஶmhshதைத²வ ச ॥ 17॥
ஆth³யாnhதெபௗ ச விjhேஞெயௗ சnhth³ராkhராnhதkh³’ஹாth³ th³விஜ ।
மாரெகௗ பாபேக²ெடௗ ெதௗ ஶுெபௗ⁴ ேசth³ேராக³ெதௗ³shmh’ெதௗ ॥ 18॥
ஷShடா²தி⁴பத³ஶாயாmh ச nh’mh நித⁴நஸmhப⁴வ: ।
ஷShடா²ShடShப²நாதா²நாமபஹாேர mh’திrhப⁴ேவth ॥ 19॥
மாரகா ப³ஹவ: ேக²டா யதி³ வீrhயஸமnhவிதா: ।
தthதth³த³ஶாnhதேர விphர ேராக³கShடாதி³ஸmhப⁴வ: ॥ 20॥
உkhதா ேய மாரகாshேதஷு phரப³ேலா iµkh²யமாரக: ।
தத³வshதா²iνஸாேரண mh’திmh வா கShடமாதி³ேஶth ॥ 21॥
ரஹுேசத³த²வா ேகrhலkh³ேந காேமऽShடேம vhயேய ।
மாரேகஶாnhமேத³ வாऽபி மாரேகேஶந ஸmhத: ॥ 22॥
மாரக:ஸ ச விjhேஞய:shவத³ஶாnhதrhத³ஶாshவபி ।
மகேர vh’சிேக ஜnhம ராஹுshதshய mh’திphரத:³ ॥ 23॥
ஷShடா²ऽShடShப²ேகா³ ராஹுshதth³த³ேய கShடேதா³ ப⁴ேவth ।
ஶுப⁴kh³ரஹேதா th³’Shேடா ந ததா³ கShடkh’nhமத: ॥ 24॥
லkh³நாth th’தீயபா⁴ேவ  ப³நா ரவி ேத ।
ராஜேஹச மரணmh தshய jhேஞயmh th³விேஜாthதம ॥ 25॥
thதீேய ேசnh³நா khேத th³’Shேட வா யம mh’தி: ।
ேஜந vhரணஶshthராkh³நிதா³ஹாth³ையrhமரணmh ப⁴ேவth ॥ 26॥
th’தீேய ஶநிராஹுph◌⁴யாmh khேத th³’Shேடऽபி வா th³விஜ ।
விஷாrhதிேதா mh’திrhவாchயா ஜலாth³வா வநிபீட³நாth ॥ 27॥
க³rhதா³chசாth phரபதநாth³ ப³nhத⁴நாth³ வா mh’திrhப⁴ேவth ।
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th’தீேய சnhth³ரமாnhதி³ph◌⁴யாmh khேத வா வீேத th³விஜ ॥ 28॥
kh’Shடா²தி³நா தshய மரணmh ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
th’தீேய ³த⁴ஸmhkhேத வீேத வாபி ேதந ச ॥ 29॥
jhவேரண மரணmh தshய விjhேஞயmh th³விஜஸthதம ।
th’தீேய ³ khேத th³’Shேட ேஶாபா²தி³நா mh’தி: ॥ 30॥
th’தீேய ph◌⁴’³kh³th³’Shேட ேமஹேராேக³ண தnhmh’தி: ।
ப³ஹுேக²டேத தshnh ப³ஹுேராக³ப⁴வா mh’தி: ॥ 31॥
th’தீேய ச ஶுைப⁴rhkhேத ஶுப⁴ேத³ேஶ mh’திrhப⁴ேவth ।
பாைபச கீகேட ேத³ேஶ ைரrhரshத²ேல mh’தி: ॥ 32॥
th’தீேய ³ஶுkhராph◌⁴யாmh khேத jhஞாநந ைவ mh’தி: ।
அjhஞாேநநாऽnhயேக²ைடச mh’திrhjhேஞயா th³விேஜாthதம ॥ 33॥
சரராெஶௗ th’தீயshேத² பரேத³ேஶ mh’திrhப⁴ேவth ।
shதி²ரராெஶௗ shவேக³ேஹ ச th³விshவபா⁴ேவ பதி² th³விஜ ॥ 34॥
லkh³நாத³Shடமபா⁴வாchச நிthதmh கதி²தmh ³ைத: ◌⁴ ।
ஸூrhேயऽShடேமऽkh³நிேதா mh’thசnhth³ேர mh’thrhஜேலந ச ॥ 35॥
ஶாshthராth³ ெபௗ⁴ேம jhவராjh jhேஞ ச ³ெரௗ ேராகா³th ுதா⁴ ph◌⁴’ெகௗ³ ।
பிபாஸயா ஶெநௗ mh’thrhவிjhேஞேயா th³விஜஸthதம ॥ 36॥
அShடேம ஶுப⁴th³’kh³khேத த⁴rhமேப ச ஶுைப⁴rhேத ।
தீrhேத² mh’திshததா³ jhேஞயா பாபாkh²ையரnhயதா² mh’தி: ॥ 37॥
அkh³nhயmh³ரthrhயmhைஶrhjhேஞேயா mh’thrhkh³’ஹாைத: ।
பம: ஶவshயாऽthர ப⁴shமஸŋhkhேலத³ேஶாஷைக: ॥ 38॥
vhயாலவrhக³th³’காணsh விட³mhேபா³ ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
ஶவshய வஶ ◌்’கா³லாth³ையrhkh³’th◌⁴ரகாகாதி³பபி: ◌⁴ ॥ 39॥
கrhகேட மth◌⁴யேமாऽnhthயச vh’சிகாth³யth³விதீயெகௗ ।
ேநऽnhதிமshthபா⁴க³ச vhயாலவrhகா:³ phரகீrhதிதா: ॥ 40॥
ரவிசnhth³ரப³லாkhராnhதthrhயmhஶநாேத²³ெரௗ ஜந: ।
ேத³வேலாகாth ஸமாயாேதா விjhேஞேயா th³விஜஸthதம ॥ 41॥

par4145.pdf 13



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 41-45

ஶுkhேரnhth³ேவா: பிth’ேலாகாth மrhthயாchச ரவிெபௗ⁴மேயா: ।
³தா⁴ऽऽrhkhேயாrhநரகாேத³வmh ஜnhமகாலாth³ வேத³th ஸுதி: ◌⁴ ॥ 42॥
³சnhth³ரெதௗ ஸூrhயெபௗ⁴ெமௗ jhஞாrhகீ யதா²khரமmh ।
ேத³ேவnh³⁴mhயேதா⁴ேலாகாnh நயnhthயshதாரnhth◌⁴ரகா:³ ॥ 43॥
அத² தthர kh³ரஹபா⁴ேவ ரnhth◌⁴ராthrhயmhஶநாத²ேயா: ।
ேயா ப³ ஸ நிஜmh ேலாகmh நயthயnhேத th³விேஜாthதம ॥ 44॥
தshய shேவாchசாதி³ஸmhshதி²thயா வரமth◌⁴யாऽத⁴மா: khரமாth ।
தthதlhேலாேகऽபி ஸஜாதா விjhேஞயா th³விஜஸthதம ॥ 45॥
அnhயாnh மாரகேப⁴தா³mhச ராஶிkh³ரஹkh’தாnh th³விஜ ।
த³ஶாth◌⁴யாயphரஸŋhேக³ஷு கத²யிShயா ஸுvhரத ॥ 46॥

அத² kh³ரஹாவshதா²th◌⁴யாய: ॥ 45॥
அவshதா²வஶத: phேராkhதmh kh³ரஹாmh யth ப²லmh iµேந ।
கா ஸாऽவshதா²iµநிேரShட² கதிதா⁴ ேசதி கth²யயாmh ॥ 1॥
அவshதா² விவிதா: ◌⁴ ஸnhதி kh³ரஹாmh தி³வஜஸthதம ।
ஸார⁴தாச யாshதாஸு பா³லாth³யாshதா வதா³mhயஹmh ॥ 2॥
khரமாth³ பா³ல:மாேராऽத² வா vh’th³த⁴shததா² mh’த: ।
ஷட³mhைஶரஸேம ேக²ட:ஸேம jhேஞேயா விபrhயயாth ॥ 3॥
ப²லmh பாத³தmh பா³ேல ப²லாrhத⁴mh ச மாரேக ।
நி rhணmh ப²லmh jhேஞயmh vh’th³ேத⁴ கிசிth mh’ேத ச க²mh ॥ 4॥
shவேபா⁴chசேயா:ஸமஸு’th³ப⁴ேயா: ஶthப⁴நீசேயா: ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயாkh²யா அவshதா² நாமth³’khப²லா: ॥ 5॥
ஜாக³ேர ச ப²லmh rhணmh shவphேந மth◌⁴யப²லmh ததா² ।
ஸுஷுphெதௗ  ப²லmh ஶூnhயmh விjhேஞயmh th³விஜஸthதம ॥ 6॥
தீ³phத:shவshத:² phரiµதி³த: ஶாnhேதா தீ³ேநாऽத² :³கி²த: ।
விகலச க²ல: ேகாऽபீthயவshதா² நவதா⁴ऽபரா: ॥ 7॥
shேவாchசshத:² ேக²சேரா தீ³phத:shவrhே shவshேதா²ऽதி⁴thரேப⁴ ।
iµதி³ேதா thரேப⁴ ஶாnhத:ஸமேப⁴ தீ³ந உchயேத ॥ 8॥
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ஶthேப⁴ :³கி²த: phேராkhேதா விகல: பாபஸmhத: ।
க²ல: க²லkh³’ேஹ jhேஞய: ேகாபீ shயாத³rhகஸmhத: ॥ 9॥
யாth³’ேஶா ஜnhமகாேல ய: ேக²ேடா யth³பா⁴வேகா³ ப⁴ேவth ।
தாth³’ஶmh தshய பா⁴வshய ப²லiµயmh th³விேஜாthதம ॥ 10॥
லjhேதா க³rhவிதைசவ ுதி⁴தshth’தshததா² ।
iµதி³த: ோபி⁴தைசவ kh³ரஹபா⁴வா: phரகீrhதிதா: ॥ 11॥
thரேக³ஹக³த: ேக²ேடா ராஹுேகேதாऽத²வா ।
ரவிமnhத³ைஜrhkhேதா லjhேதா kh³ரஹ உchயேத ॥ 12॥
ŋhக³shதா²நக³ேதா வாऽபி thேகாேணऽபி ப⁴ேவthந: ।
க³rhவித: ேஸாऽபி க³தி³ேதா நிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 13॥
ஶthேக³ ஶthkhேதா th³’Shேடா ப⁴ேவth³யதி³ ।
ுதி⁴த:ஸ ச விjhேஞய: ஶநிkhேதா யதா² ததா² ॥ 14॥
ஜலராெஶௗ shதி²த: ேக²ட: ஶth சாऽவேலாகித: ।
ஶுப⁴kh³ரஹா ந பயnhதி th’த:ஸ உதா³’த: ॥ 15॥
thரேக³ thரkhேதா thேரண ச விேலாகித: ।
³ ஸேதா யச iµதி³த:ஸ phரகீrhதித: ॥ 16॥
ரவி ஸேதா யச பாபா பயnhதி ஸrhவதா² ।
ோபி⁴தmh தmh விஜாநீயாchச²th யதி³ வீத: ॥ 17॥
ேயஷு ேயஷு ச பா⁴ேவஷு kh³ரஹாshதிShட²nhதி ஸrhவதா² ।
ுதி⁴த: ோபி⁴ேதா வாபி தth³பா⁴வப²லநாஶந: ॥ 18॥
ஏவmh khரேமண ேபா³th³த⁴vhயmh ஸrhவபா⁴ேவஷு பNh³ைத: ।
ப³லாऽப³லவிசாேரண வkhதvhய: ப²லநிrhணய: ॥ 19॥
அnhேயாnhயmh ச iµதா³ khதmh ப²லmh ரmh வேத³thந: ।
ப³லேந ததா³ஹாநி:ஸப³ேல ச மஹாப²லmh ॥ 20॥
கrhமshதா²ேந shதி²ேதா யshய லjhதshth’தshததா² ।
ுதி⁴த: ோபி⁴ேதா வாபி ஸ நேரா :³க²பா⁴ஜநmh ॥ 21॥
ஸுதshதா²ேந ப⁴ேவth³யshய லjhேதா kh³ரஹ ஏவ ச ।
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ஸுதநாேஶா ப⁴ேவthதshய ஏகshதிShட²தி ஸrhவதா³ ॥ 22॥
ோபி⁴தshth’தைசவ ஸphதேம யshய வா ப⁴ேவth ।
mhயேத தshய நா ச ஸthயமாஹுrhth³விேஜாthதம ॥ 23॥
நவாலயாராமஸுக²mh nh’பthவmh கலாபthவmh வித³தா⁴தி mhஸாmh ।
ஸதா³rhத²லாப⁴mh vhயவஹாரvh’th³தி⁴mh ப²லmh விேஶஷாதி³ஹ க³rhவிதshய ॥ 24॥
ப⁴வதி iµதி³தேயாேக³ வாஸஶாலாவிஶாலா ।
விமலவஸந⁴ஷா⁴ேயாஷாஸு ெஸௗkh²யmh ।
shவஜநஜநவிலாேஸா ⁴பாகா³ரவாேஸா ।
நிவஹவிநாேஶா ³th³தி⁴விth³யாவிகாஶ: ॥ 25॥
தி³ஶதி லjhதபா⁴வவஶாth³ரதிmh விக³தராமமதிmh விமதியmh ।
ஸுதக³தா³க³மநmh க³மநmh vh’தா² ககதா²பி⁴சிmh ந சிmh ஶுேப⁴ ॥ 26॥
ஸŋhோபி⁴தshயாபி ப²லmh விேஶஷாth³th³th³ரஜாதmh மதிmh ச கShடmh ।
கேராதி விthதயமnhth◌⁴பா³தா⁴mh த⁴நாphதிபா³தா⁴மவநீஶேகாபாth ॥ 27॥
ுதி⁴தக²க³வஶாth³ைவ ேஶாகேமாஹாதி³பாத: ।
பஜநபதாபாதா³தி⁴பீ⁴thயா kh’ஶthவmh ।
கரபி ேலாைகரrhத²பா³தா⁴ நரா ।
மகி²லph³ப³லநிேராேதா⁴ ³th³தி⁴ேராேதா⁴ விஷாதா³th ॥ 28॥
th’தக²க³ப⁴ேவ shவாத³ŋhக³நாஸŋhக³மth◌⁴ேய ।
ப⁴வதி க³த³விகாேரா th³’Shடகாrhயாதி⁴கார: ।
நிஜஜநபவாதா³த³rhத²ஹாநி: kh’ஶthவmh ।
க²லkh’தபதாேபா மாநஹாநி:ஸைத³வ ॥ 29॥
ஶயநmh ேசாபேவஶmh ச ேநthரபாணிphரகாஶநmh ।
க³மநாக³மநmh சாऽத²ஸபா⁴யாmh வஸதிmh ததா² ॥ 30॥
ஆக³மmh ேபா⁴ஜநmh ைசவ nh’thயmh phஸாmh ச ெகௗகmh ।
நிth³ராmh kh³ரஹாmh ேசShடாmh ச கத²யா தவாkh³த: ॥ 31॥
யshnhnh’ே ப⁴ேவthேக²டshேதந தmh பரேயth ।
நரmhேஶந ஸmhrhய shவநthரmh நிேயாஜேயth ॥ 32॥
யாதத³Nhட³mh ததா²லkh³நேமகீkh’thய ஸதா³ ³த: ◌⁴ ।
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ரவிபி⁴sh ஹேரth³ பா⁴க³mh ேஶஷmh காrhேய நிேயாஜேயth ॥ 33॥
நாthகத³ஶாthயா ந: ரணமாசேரth ।
நாமாth³யshவரஸŋhkh²யாTh◌⁴யmh ஹrhதvhயmh ரவிபி⁴shதத: ॥ 34॥
ரெவௗ பச ததா² ேத³யாசnhth³ேர த³th³யாth³th³வயmh ததா² ।
ேஜ th³வயmh ச ஸmhyhkhதmh ³ேத⁴ thth நிேயாஜேயth ॥ 35॥
³ெரௗ பா³: phரேத³யாச thரயmh த³th³யாchச பா⁴rhக³ேவ ।
ஶெநௗ thரயமேதா² ேத³யmh ராெஹௗ த³th³யாchசShடயmh ॥ 36॥
thபி⁴rhப⁴khதmh ச ேஶஷாŋhைக:ஸா நshthபி³தா⁴ shmh’தா ।
த³ShேசShடா விேசShடா ச தthப²லmh தத²யாmhயஹmh ॥ 37॥
th³’Shெடௗ மth◌⁴யப²லmh jhேஞயmh ேசShடாயாmh விலmh ப²லmh ।
விேசShடாயாmh ப²லmh shவlhபேமவmh th³’Shப²லmh வி:³ ॥ 38॥
ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh kh³ரஹாmh ச ஸயாऽத² ப³லாऽப³லmh ।
ŋhக³shதா²ேந விேஶேஷண ப³லmh jhேஞயmh ததா² ³ைத: ◌⁴ ॥ 39॥
மnhதா³kh³நிேராேகா³ ப³ஹுதா⁴ நராmh sh²லthவமnhŋh kh◌⁴ேரரபிபிthதேகாப: ।
vhரணmh ³ேத³ ஶூலiµர:phரேத³ேஶ யேதா³Shணபா⁴iν: ஶயநmh phரயாத: ॥ 40॥
த³th³ரதாபா⁴ரவிஹாராஶா விவாத³விth³யாபி⁴ரேதா நர:shயாth ।
கேதா²ரசிthத: க² நShடவிthத:ஸூrhேயா யதா³ ேச³பேவஶநshத:² ॥ 41॥
நர:ஸதா³நnhத³த⁴ேரா விேவகீ பேராபகா ப³லவிthதkhத: ।
மஹாiµகீ² ராஜkh’பாபி⁴மாநீ தி³வாதி⁴நாேதா² யதி³ ேநthரபாெநௗ ॥ 42॥
உதா³ரசிthத: பrhணவிthத:ஸபா⁴ஸு வkhதா ப³ஹுNhயகrhthதா ।
மஹாப³ ஸுnhத³ரரபஶா phரகாஶேந ஜnhமநி பதி³மநீேஶ ॥ 43॥
phரவாஸஶா கில :³க²மா ஸதா³ல தீ⁴த⁴நவrhதச ।
ப⁴யார: ேகாபபேரா விேஶஷாth³தி³வாதி⁴நாேத² க³மேந மiνShய: ॥ 44॥
பரதா³ரரேதா ஜநதாரேதா ப³ஹுதா⁴க³மேந க³மநாபி⁴சி: ।
க²லதாஶேலா மேநா தி³வஸாதி⁴பெதௗ மiνஜ:மதி: kh’பண: ॥ 45॥
ஸபா⁴க³ேத ேத நர: பேராபகாரதthபர: ।
ஸதா³rhத²ரthநேதா தி³வாகேர ³கர: ।
வஸுnhத⁴ராநவாmhப³ராலயாnhவிேதா மஹாப³ ।
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விசிthரthரவthஸல: kh’பாகலாத⁴ர: பர: ॥ 46॥
ோபி⁴ேதா க³ண:ஸதா³ நரசசல: க²லமதி: kh’ஶshததா² ।
த⁴rhமகrhமரேதா மேதா³th³த⁴தசாக³ேம தி³நபெதௗ ததா³ ததா³ ॥ 47॥
ஸதா³ŋhக³ஸnhதி⁴ேவத³நாபராŋhக³நாத⁴நேயா ।
ப³லய: பேத³ பேத³ யதா³ யதா³ ேபா⁴ஜேந ।
அஸthயதா ஶிேராvhயதா² ததா² vh’தா²nhநேபா⁴ஜநmh ।
ரவாவஸthததா²ரதி:மாrhக³கா³நீ மதி ॥ 48॥
விjhஞேலாைக:shதா³ மNh³த: பNh³த: காvhயவிth³யாநவth³யphரலாபாnhவித: ।
ராஜjhேயா த⁴ராமNhட³ேல ஸrhவதா³ nh’thயphஸாக³ேத பth³நீநாயேக ॥ 49॥
ஸrhவதா³நnhத³த⁴rhதா ஜேநா jhஞாநவாnh யjhஞகrhதா த⁴ராதீ⁴ஶஸth³மshதி²த: ।
பth³மப³nhதா⁴வராேதrhப⁴யmh shவாநந: காvhயவிth³யாphரலாபீ iµதா³ ெகௗேக ॥ 50॥
நிth³ராப⁴ராரkhதநிேப⁴ ப⁴ேவதாmh நிth³ராக³ேத ேலாசநபth³மkh³ேம ।
ரெவௗ விேத³ேஶ வஸதிrhஜநshய கலthரஹாநி: காதிதா⁴rhத²நாஶ: ॥ 51॥
ஜாiν:காேல பாநாேத² ஶயநmh ேச³பாக³ேத ।
மாநீ ஶீதphரதா⁴நச கா விthதவிநாஶக: ॥ 52॥
ேராகா³rhதி³ேதா மnhத³மதிrhவிேஶஷாth³விthேதந ேநா மiνஜ: கேடா²ர: ।
அகாrhயகா பரவிthதஹா பாகேர ேச³பேவஶநshேத² ॥ 53॥
ேநthரபாெணௗ பாநாேத² மஹாேராகீ³ நேரா ப⁴ேவth ।
அநlhபஜlhபேகா ⁴rhத:கrhமநிரத:ஸதா³ ॥ 54॥
யதா³ ராகாநாேத² க³தவதி விகாஶmh ச ஜநேந ।
விகாஶ:ஸmhஸாேர விமல³ணராேஶரவநிபாth ।
நவாஶாமாலா shயாthகரக³லmhயா பvh’தா ।
வி⁴ஷா ேயாஷாபி: ◌⁴ ஸுக²மiνதி³நmh தீrhத²க³மநmh ॥ 55॥
ேததேர பாபரேதா நிஶாகேர விேஶஷத: khரகேரா நேரா ப⁴ேவth ।
ஸதா³ேராைக:³ பபீTh³யமாேநா வலபே க³மேந ப⁴யார: ॥ 56॥
விதா⁴வாக³மேக³ மாநீ பாத³ேராகீ³ நேரா ப⁴ேவth ।
³phதபாபரேதா தீ³ேநா மதிேதாஷவிவrhத: ॥ 57॥
ஸகலஜநவதா³nhேயா ராஜராேஜnhth³ரமாnhேயா ।
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ரதிபதிஸமாகாnhதி: ஶாnhதிkh’thகாநீநாmh ।
ஸபதி³ஸத³ யாேத சாபி³mhேப³ ஶஶŋhேக ।
ப⁴வதி பரமதிphதிவிjhேஞா ³ணjhஞ: ॥ 58॥
விதா⁴வாக³மேக மthேயாmh வாவாேலா த⁴rhமத: ।
kh’Shணபே th³விபா⁴rhய:shயாth³ேராகீ³ ³Shடதேரா ஹ² ॥ 59॥
ேபா⁴ஜேந ஜiν rhணசnhth³ரமா மாநயாநஜநதாஸுக²mh nh’mh ।
ஆதேநாதி வநிதாஸுதாஸுக²mh ஸrhவேமவ ந ேததேர ஶுப⁴mh ॥ 60॥
nh’thயphஸாக³ேத சnhth³ேர ஸப³ேல ப³லவாnhநர: ।
கீ³தjhேஞா  ரஸjhஞச kh’Shேண பாபகேரா ப⁴ேவth ॥ 61॥
ெகௗதகப⁴வநmh க³தவதி சnhth³ேர ப⁴வதி nh’பthவmh வா த⁴நபthவmh ।
காமகலாஸு ஸதா³ஶலthவmh வாரவ⁴ரதிதமணபthவmh ॥ 62॥
நிth³ராக³ேத ஜnhமநி மாநவாநாmh கலாத⁴ேர வேத மஹththவmh ।
ேநऽŋhக³நாஸசிதவிthதநாஶ: ஶிவாலேய ெரௗதி விசிthரiµchைச: ॥ 63॥
ஶயேந வஸுதா⁴thேர vhரணkhேதா ஜேநா ப⁴ேவth ।
ப³ஹுநா கNh³நா khேதா த³th³ ச விேஶஷத: ॥ 64॥
ப³ ஸதா³ பாபரேதா நர:shயாத³ஸthயவாதீ³ நிதராmh phரக³lhப: ◌⁴ ।
த⁴ேநந rhே நிஜத⁴rhமேநா த⁴ராஸுதேச³பேவஶநshத:² ॥ 65॥
யதா³ ⁴ஸுேதா லkh³ேந ேநthரபாணிiµபாக³த: ।
த³th³ரதா ததா³ mhஸாமnhயேப⁴ நக³ேரஶதா ॥ 66॥
phரகாேஶா ³ணshயாபி வாஸ: phரகாேஶ த⁴ராதீ⁴ஶph◌⁴ர:ஸதா³ மாநvh’th³தி:◌⁴ ।
ஸுேத ⁴ஸுேத thரகாnhதாவிேயாேகா³ ப⁴ேவth³ராஹு தா³ே வா நிபாத: ॥
67॥
க³மேந க³மநmh ேதऽiνதி³நmh vhரணஜாலப⁴யmh வநிதாகலஹ: ।
ப³ஹுத³th³ககNh³ப⁴யmh ப³ஹுதா⁴ வஸுதா⁴தநேயா வஸுஹாநிகர: ॥ 68॥
ஆக³மேந ³ணஶா மணிமாவா கராலகரவா ।
க³ஜஹnhதா ஹnhதா பஜநஸnhதாபஹாரேகா ெபௗ⁴ேம ॥ 69॥
ŋhேக³ th³த⁴கலாகலாபஶேலா த⁴rhமth◌⁴வேஜா விthதப: ।
ேகாேண ⁴ஸுேத ஸபா⁴iµபக³ேத விth³யாவிந: மாnh ।
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அnhேதऽபthயகலthரthரரத: phேராkhேததரshதா²நேக³ ।
ऽவயmh ராஜஸபா⁴³ேதா⁴ ப³ஹுத⁴நீ மாநீ ச தா³நீ ஜந: ॥ 70॥
ஆக³ேம ப⁴வதி ⁴ேஜ ஜேநா த⁴rhமகrhமரேதா க³தா³ர: ।
கrhணல³ஶூலேராக³வாேநவ காதரமதி:ஸŋhக³ ॥ 71॥
ேபா⁴ஜேந Shடேபா⁴ ச ஜநேந ஸப³ேல ேஜ ।
நீசகrhமகேரா நிthயmh மiνேஜா மாநவrhத: ॥ 72॥
nh’thயphஸாக³ேத ⁴ஸுேத ஜnhநாnhதி³ராராஶிராயாதி ⁴பேத: ।
shவrhநரthநphரவால:ஸதா³மNh³தா வாஸஶாலா நராmh ப⁴ேவthஸrhவதா³॥ 73॥
ெகௗகீ ப⁴vhதி ெகௗேக ேஜ thரthரபேதா ஜந: ।
உchசேக³ nh’பதிேக³ஹமNh³த: ேதா ³ணவைரrh³கைர: ॥ 74॥
நிth³ராவshதா²mh க³ேத ெபௗ⁴ேம khேராதீ⁴ தீ⁴த⁴நவrhத: ।
⁴rhேதா த⁴rhமபph◌⁴ரShேடா மiνShேயா க³த³பீ³த: ॥ 75॥
ுதா⁴ேரா ப⁴ேவத³ŋhேக³ க²ேஜா ³ஜாநிேப⁴ண: ।
அnhயேப⁴ லmhபேடா ⁴rhேதா மiνஜ: ஶயேந ³ேத⁴ ॥ 76॥
ஶஶாŋhகthேர ஜiνரŋhக³ேக³ேஹ யேதா³பேவேஶ ³ணராஶிrhண: ।
பாேபேத பாபேத த³th³ேரா ேத ஶுேப⁴ விthதஸுகீ² மiνShய: ॥ 77॥
விth³யாவிேவகரேதா தேதாஷேநா மநீ ।
ஜேநாப⁴வதி சnhth³ரஸுேதऽ பாெணௗ ।
thராலேய ஸுதகலthரஸுேக²ந ந: கnhயா ।
phரஜா nh’பதிேக³ஹ³ேதா⁴ வராrhத:² ॥ 78॥
தா³தா த³யா: க² Nhயகrhதா விகாஶேந சnhth³ரஸுேத மiνShய: ।
அேநகவிth³யாrhணவபாரŋhக³தா விேவகrhண: க²லவrhக³ஹnhதா ॥ 79॥
க³மநாக³மேந ப⁴வேதா க³மேந ப³ஹுதா⁴ வஸுதா⁴தி⁴பேதrhப⁴வேந ।
ப⁴வநmh ச விசிthரமலmh ரமயா விதி³ iνச ஜiν:ஸமேய நிதராmh ॥ 80॥
ஸபதி³ விதி³ ஜநாநாiµchசேக³ ஜnhமகாேல ।
ஸத³ த⁴நஸmh’th³தி: ◌⁴ ஸrhவதா³ Nhயvh’th³தி: ◌⁴ ।
த⁴நபதிஸமதா வா ⁴பதா மnhthதா வா ।
ஹஹரபத³ப⁴khதி:ஸாththவிகீ iµkhதிலph³தி:◌⁴ ॥ 81॥
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ஆக³ேம ஜiν ஜnhநாmh யதா³ சnhth³ரேஜ ப⁴வதி நேஸவயா ।
அrhத²th³தி⁴ரபி thரkh³மதா பா³கா ப⁴வதி மாநதா³யிகா ॥ 82॥
ேபா⁴ஜேந சnhth³ரேஜ ஜnhமகாேல யதா³ ஜnhநாநrhத²ஹாநி:ஸதா³ வாத³த: ।
ராஜபீ⁴thயா kh’ஶthவசலthவmh மேதரŋhக³ஸŋhேகா³ ந ஜாயா ந ஜாயாஸுக²mh ॥
83॥
nh’thயphஸாக³ேத சnhth³ரேஜ மாநேவா மாநயாநphரவாலvhரைஜ:ஸmhத: ।
thரthரphரதாைப:ஸபா⁴பNh³த: பாபேப⁴ வாரவாமாரேதா லmhபட: ॥ 84॥
ெகௗேக சnhth³ரேஜ ஜnhமகாேல nh’மŋhக³ேப⁴ கீ³தவிth³யாऽநவth³யா ப⁴ேவth ।
ஸphதேம ைநத⁴ேந வாரவth◌⁴வா ரதி: Nhயேப⁴ Nhயkhதா மதி:ஸth³க³தி: ॥ 85॥
நிth³ராேத சnhth³ரஸுேத ந நிth³ராஸுக²mh ஸதா³ vhயாதி⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³ ।
ஸேஹாthத²ைவகlhயமநlhபதாேபா நிேஜந வாேதா³ த⁴நமாநநாஶ: ॥ 86॥
வசஸாமதி⁴ேப  ஜiν:ஸமேய ஶயேந ப³லவாநபி நரவ: ।
அதிெகௗ³ரதiν: க²தீ³rhக⁴ஹiν:ஸுதராமபீ⁴திேதா மiνஜ: ॥ 87॥
உபேவஶmh க³தவதி யதி³ ேவ வாசாேலா ப³ஹுக³rhவபத: ।
ோணீபதிஜநபதிrhதphத: பத³ஜŋhகா⁴shயகரvhரணkhத: ॥ 88॥
ேநthரபாணிmh க³ேத ேத³வராஜாrhசிேத ேராக³khேதா விkhேதா வராrhத²யா ।
கீ³தnh’thயphய: காiµக:ஸrhவதா³ ெகௗ³ரவrhே விவrhேth³ப⁴வphதிkh ॥ 89॥
³நாமாநnhத³mh விமலஸுக²கnhத³mh விதiνேத ।
ஸதா³ ேதஜ:ஜmh vhரஜபதிநிஜmh phரதிக³மmh ।
phரகாஶmh ேச³chேச th³தiµபக³ேதா வாஸவ³ ।
rh³thவmh ேலாகாநாmh த⁴நபதிஸமthவmh தiνph◌⁴’தாmh ॥ 90॥
ஸாஹ ப⁴வதி மாநவ:ஸதா³thரவrhக³ஸுக²ேதா iµதா³ ।
பNh³ேதா விவித⁴விthதமNh³ேதா ேத³வவிth³யதி³³ெரௗ க³மmh க³ேத ॥ 91॥
ஆக³மேந ஜநதா வரஜாயா யshய ஜiν:ஸமேய ஹமாயா ।
iµசதி நாலஹாலயமth³தா⁴ ேத³வ³ெரௗ பத: பப³th³தா⁴ ॥ 92॥
ஸுர³ஸமவkhதா ஶுph◌⁴ரiµkhதாப²லாTh◌⁴ய: ।
ஸத³ஸபதி³ rhே விthதமாணிkhயமாைந: ।
க³ஜரக³ரதா²Th◌⁴ேயா ேத³வதாதீ⁴ஶjhேயா ।
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ஜiν விவித⁴விth³யாக³rhவிேதா மாநவ:shயாth ॥ 93॥
நாநாவாஹநமாநயாநபடெஸௗkh²யmh ³ராவாக³ேம ।
ph◌⁴’thயாபthயகலthரthரஜஸுக²mh விth³யாऽநவth³யா ப⁴ேவth ।
ோணீபாலஸமாநதாநவரதmh சாऽதீவ ’th³யா மதி: ।
காvhயாநnhத³ரதி:ஸதா³நக³தி:ஸrhவthர மாேநாnhநதி: ॥ 94॥
ேபா⁴ஜேந ப⁴வதி ேத³வதா³ெரௗ யshய தshய ஸததmh ஸுேபா⁴ஜநmh ।
ைநவ iµசதி ரமாலயmh ததா³ வாவாரணரைத²ச மNh³தmh ॥ 95॥
nh’thயphஸாக³ேத ராஜமாநீ த⁴நீ ேத³வதாதீ⁴ஶவnhth³ய:ஸதா³ த⁴rhமவிth ।
தnhthரவிjhேஞா ³ைத⁴rhமNh³த: பNh³த: ஶph³த³விth³யாநவிth³ேயா  ஸth³ேயா
ஜந: ॥ 96॥
ஹ ஸெகௗேக மாஹாத⁴நீ ஜந:ஸதா³ ।
நிஜாnhவேய ச பா⁴shகர: kh’பாகலாத⁴ர:ஸுகீ² ।
நிmhபராஜேத ஸுேதந ⁴நேயந வா ।
ேதா மஹாப³ த⁴ராதி⁴ேபnhth³ரஸth³மபNh³த: ॥ 97॥
³ெரௗ நிth³ராக³ேத யshய rhக²தா ஸrhவகrhமணி ।
த³th³ரதாபkhரnhதmh ப⁴வேநmh Nhயவrhதmh ॥ 98॥
ஜேநா ப³யாநபித³nhதேராகீ³ ph◌⁴’ெகௗ³ மஹாேராஷஸமnhவித:shயாth ।
த⁴ேநந ந: ஶயநmh phரயாேத வாராŋhக³நாஸŋhக³மலmhபடச ॥ 99॥
யதி³ ப⁴ேவ³ஶநா உபேவஶேந நவமணிvhரஜகாசந⁴ஷண: ।
ஸுக²மஜshரமய ஆத³ராத³வநிபாத³பி மாநஸiµnhநதி: ॥ 100॥
ேநthரபாணிŋhக³ேத லkh³நேக³ேஹ கெவௗ ஸphதேம மாநேப⁴ யshய தshய th◌⁴வmh ।
ேநthரபாேத நிபாேதா த⁴நாநாமலmh சாnhயேப⁴ வாஸஶாலா விஶாலா ப⁴ேவth ॥ 101॥
shவாலேய ŋhக³ேப⁴ thரேப⁴ பா⁴rhக³ேவ ŋhக³மாதŋhக³லாகலாபீ ஜந: ।
⁴பேதshlhய ஏவ phரகாஶmh க³ேத காvhயவிth³யாகலாைககீ கீ³தவிth ॥ 102॥
க³மேந ஜநேந ஶுkhேர தshய மாதா ந வதி ।
ஆதி⁴ேயாேகா³ விேயாக³ச ஜநாநாமபீ⁴தித: ॥ 103॥
ஆக³மநmh ph◌⁴’³thேர க³தவதி விthேதவேரா மiνஜ: ।
ஸthேதrhத²ph◌⁴ரமஶா நிthேயாthஸா கராŋhkh◌⁴ேராகீ³ ச ॥ 104॥
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அநாயாேஸநாலmh ஸபதி³ மஹஸா யாதி ஸஹஸா ।
phரக³lhப⁴thவmhராjhஞ:ஸத³ ³ணவிjhஞ: கில கெவௗ ।
ஸபா⁴யாமாயாேத நிவஹஹnhதா த⁴நபேத: ।
ஸமthவmh வா தா³தா ப³லரக³க³nhதா நரவர: ॥ 105॥
ஆக³ேம பா⁴rhக³ேவ மாக³ேமா ஜnhநாமrhத²ராேஶரராேதரதீவ தி: ।
thரபாேதா நிபாேதா ஜநாநாமபிvhயாதி⁴பீ⁴தி: phயாேபா⁴க³ஹாநிrhப⁴ேவth ॥ 106॥
ுதா⁴ேரா vhயாதி⁴நிபீ³த:shயாத³ேநகதா⁴ராதிப⁴யrhth³தி³தச ।
கெவௗ யதா³ ேபா⁴ஜநேக³ வthயா மஹாத⁴நீ பNh³தமNh³தச ॥ 107॥
காvhயவிth³யாநவth³யா ச ’th³யா மதி:ஸrhவதா³ nh’thயphஸாக³ேத பா⁴rhக³ேவ
।
ஶŋhக²வீmh’த³ŋhகா³தி³கா³நth◌⁴வநிvhராதைநNhயேமதshய விthேதாnhநதி: ॥
108॥
ெகௗகப⁴வநmh க³தவதி ஶுkhேர ஶkhேரஶthவmh ஸத³ மஹththவmh ।
’th³யா விth³யா ப⁴விதி ச mhஸ: பத³மா நிவஸதி ஸத³மாரத: ॥ 109॥
பரேஸவாரேதா நிthயmh நிth³ராiµபக³ேத கெவௗ ।
பரநிnhதா³பேரா வீேரா வாசாேலா ph◌⁴ரமேத மmh ॥ 110॥
ுthபிபாஸாபkhராnhேதா விராnhத: ஶயேந ஶெநௗ ।
வய phரத²ேம ேராகீ³ தேதா பா⁴kh³யவதாmh வர: ॥ 111॥
பா⁴நஓ:ஸுேத ேச³பேவஶநshேத² கராலகாராதிஜநாiνதphதா: ।
அபாஶா க² த³th³மா நேராபி⁴மாநீ nh’பத³Nhட³khத: ॥ 112॥
நயநபாணிக³ேத ரவிநnhத³ேந பரமயா ரமயா ரமயாத: ।
nh’பதிேதா தேதா மேதாஷkh’th³ப³ஹுகலாகேதா விமேலாkhதிkh’th ॥
113॥
நாநா³ணphராமத⁴நாதி⁴ஶா ஸதா³ நேரா ³th³தி⁴விேநாத³மா ।
phரகாஶேந பா⁴iνஸுேத ஸுபா⁴iν: kh’பாiνதkhேதா ஹரபாத³ப⁴khத: ॥ 114॥
மஹாத⁴நீ நnhத³நநnhதி³த:shயாத³பாயகா ⁴ஹா ।
க³ேம ஶெநௗ பNh³தராஜாபா⁴வmh த⁴ராபேதராயாதேந phரயாதி ॥ 115॥
ஆக³மேந க³rhத³ப⁴பத³khத: thரகலthரஸுேக²ந விiµkhத: ।
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பா⁴iνஸுேத ph◌⁴ரமேத ⁴வி நிthயmh தீ³நமநா விஜநாரயபா⁴வmh ॥ 116॥
ரthநாவளீகாசநெமௗkhதிகாநாmh vhராேதந நிthயmh vhரஜதி phரேமாத³mh ।
ஸபா⁴க³ேத பா⁴iνஸுேத நிதாnhதmh நேயந rhே மiνேஜா மெஹௗஜா: ॥ 117॥
ஆக³ேம க³த³ஸமாக³ேமா nh’மph³ஜப³nh⁴தநேய யதா³ ததா³ ।
மnhத³ேமவ க³மநmh த⁴ராபேதrhயாசநாவிரதா மதி:ஸதா³ ॥ 118॥
ஸŋhக³ேத ஜiν பா⁴iνநnhத³ேந ேபா⁴ஜநmh ப⁴வதி ேபா⁴ஜநmh ரைஸ: ।
ஸmhதmh நயநமnhத³தா ததா ேமாஹதாபபதாபிதா மதி: ॥ 119॥
nh’thயphஸாக³ேத மnhேத³ த⁴rhமாthமா விthதத: ।
ராஜjhேயா நேரா தீ⁴ேரா மஹாவீேரா ரŋhக³ேண ॥ 120॥
ப⁴வதி ெகௗதகபா⁴வiµபாக³ேத ரவிஸுேத வஸுதா⁴வஸுத: ।
அதிஸுகீ²ஸுiµகீ²ஸுக²த: கவிதயாமலயா கலயாநர: ॥ 121॥
நிth³ராக³ேத வாஸரநாத²thேர த⁴நீ ஸதா³ சா³ணேபத: ।
பராkhர சNhட³விபஹnhதா ஸுவாரகாnhதாரதிதிவிjhஞ: ॥ 122॥
யதா³க³ேமா ஜnhமநி யshய ராெஹௗ khேலஶாதி⁴கthவmh ஶயநmh phரயாேத ।
vh’ேஷऽத² kh³ேமऽபி ச கnhயகாயாமேஜ ஸமாேஜா த⁴நதா⁴nhயராேஶ: ॥ 123॥
உபேவஶநஹ க³தவதி ராெஹௗ த³th³க³ேத³ந ஜந: பதphத: ।
ராஜஸமாஜேதா ப³ஹுமாநீ விthதஸுேக²ந ஸதா³ ரத:shயாth ॥ 124॥
ேநthரபாவெகௗ³ ேநthேர ப⁴வேதா ேராக³பீ³ேத ।
³Shடvhயாலாெசௗராmh ப⁴யmh தshய த⁴நய: ॥ 125॥
phரகாஶேந ஶுபா⁴ஸேந shதி²தி: kh’தி: ஶுபா⁴ nh’mh ।
த⁴ேநாnhநதிrh³ேnhநதி:ஸதா³ விதா³மகா³விஹ ।
த⁴ராதி⁴பாதி⁴காதா யேஶாலதா ததா ப⁴ேவ ।
nhநவீநநீரதா³kh’திrhவிேத³ஶேதா மேஹாnhநதி: ॥ 126॥
க³மேந ச யதா³ ராெஹௗ ப³ஹுஸnhதாநவாnhநர: ।
பNh³ேதா த⁴நவாnh தா³தா ராஜjhேயா நேரா ப⁴ேவth ॥ 127॥
ராஹாவாக³மேந khேராதீ⁴ ஸதா³ தீ⁴த⁴நவrhத: ।
ல: kh’பண: கா நேரா ப⁴வதி ஸrhவதா² ॥ 128॥
ஸபா⁴க³ேதா யதா³ ராஹு: பNh³த: kh’பே நர: ।
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நாநா³ணபkhராnhேதா விthத ெஸௗkh²யஸமnhவித: ॥ 129॥
ேசத³கா³வாக³மmh யshய யாேத ததா³ vhயாலthவmh ஸதா³ராதிபீ⁴thயா ப⁴யmh ।
மஹth³ப³nh⁴வாேதா³ ஜநாநாmh நிபாேதா ப⁴ேவth³விthதஹாநி: ஶட²thவmh kh’ஶthவmh
॥ 130॥
ேபா⁴ஜேந ேபா⁴ஜேநநாலmh விகேலா மiνேஜா ப⁴ேவth ।
மnhத³³th³தி: ◌⁴ khயாபீ⁴:shththரஸுக²வrhத: ॥ 131॥
nh’thயphஸாக³ேத ராெஹௗ மஹாvhயாதி⁴விவrhth³த⁴நmh ।
ேநthரேராகீ³ ேபாrhபீ⁴திrhத⁴நத⁴rhமேயா nh’mh ॥ 132॥
ெகௗேக ச யதா³ ராெஹௗ shதா²நேநா நேரா ப⁴ேவth ।
பரதா³ரரேதா நிthயmh பரவிthதாபஹாரக: ॥ 133॥
நிth³ராவshதா²mh க³ேத ராெஹௗ ³ணkh³ராமேதா நர: ।
காnhதாஸnhதாநவாnh தீ⁴ேரா க³rhவிேதா ப³ஹுவிthதவாnh ॥ 134॥
ேமேஷ vh’ேஷऽத² வா kh³ேம கnhயயாmh ஶயநmh க³ேத ।
ேகெதௗ த⁴நஸmh’th³தி: ◌⁴ shயாத³nhயேப⁴ ேராக³வrhத⁴நmh ॥ 135॥
உபேவஶmh க³ெதௗ ேகெதௗ த³th³ேராக³விவrhth³த⁴நmh ।
அவாதnh’பvhயாலைசரஶŋhகா ஸமnhதத: ॥ 136॥
ேநthரபாணிmh க³ேத ேகெதௗ ேநthரேராக:³ phரஜாயேத ।
³Shடஸrhபாதி³பீ⁴திச ராஜலாத³பி ॥ 137॥
ேகெதௗ phரகாஶேந ஸmhjhேஞ த⁴நவாnh தா⁴rhக:ஸதா³ ।
நிthயmh phரவா ேசாthஸா ஸாththவிேகா ராஜேஸவக: ॥ 138॥
க³ேமchசா²யாmh ப⁴ேவthேகrhப³ஹுthேரா மஹாத⁴ந: ।
பNh³ேதா ³ணவாnh தா³தா ஜாயேத ச நேராthதம: ॥ 139॥
ஆக³மேந ச யதா³ ேகrhநாநாேராேகா³ த⁴நய: ।
த³nhதகா⁴தீ மஹாேராகீ³ பிஶுந: பரநிnhத³க: ॥ 140॥
ஸபா⁴வshதா²mh க³ேத ேகெதௗ வாசாேலா ப³ஹுக³rhவித: ।
kh’பே லmhபடைசவ ⁴rhதவிth³th³யாவிஶாரத:³ ॥ 141॥
யதா³க³ேம ப⁴ேவthேக: ேக:shயாthபாபகrhமmh ।
ப³nh⁴வாத³ரேதா ³Shேடா ேராக³நிபீ³த: ॥ 142॥
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ேபா⁴ஜேந  ஜேநா நிthயmh ுத⁴யா பபீ³த: ।
த³th³ேரா ேராக³ஸnhதphத: ேகெதௗ ph◌⁴ராமதி ேமதி³நீmh ॥ 143॥
nh’thயphஸாŋhக³ேத ேகெதௗ vhயாதி⁴நா விகேலா ப⁴ேவth ।
³th³³தா³ோ ³ராக⁴rhேஷா ⁴rhேதாऽநrhத²கேரா நர: ॥ 144॥
ெகௗகீ ெகௗேக ேகெதௗ நடவாமாரதிphய: ।
shதா²நph◌⁴ரShேடா ³ராசா த³th³ேரா ph◌⁴ரமேத மmh ॥ 145॥
நிth³ராவshதா²mh க³ேத ேகெதௗ த⁴நதா⁴nhயஸுக²mh மஹth ।
நாநா³ணவிேநாேத³ந காேலா க³chச²தி ஜnhநாmh ॥ 146॥
ஶயேந th³விஜ பா⁴ேவஷு யthர திShட²nhதி ஸth³kh³ரஹா: ।
நிthயmh தshய ஶுப⁴jhஞாநmh நிrhவிஶŋhகmh வேத³th ³த: ◌⁴ ॥ 147॥
ேபா⁴ஜேந ேயஷு பா⁴ேவஷு பாபாshதிShட²nhதி ஸrhவதா² ।
ததா³ஸrhவவிநாேஶऽபி நாऽthர காrhயா விசார ॥ 148॥
நிth³ராயாmh ச யதா³ பாேபா ஜாயாshதா²ேந ஶுப⁴mh வேத³th ।
யதி³ பாபkh³ரைஹrhth³’Shேடா ந ஶுப⁴mh ச கதா³சந ॥ 149॥
ஸுதshதா²ேந shதி²த: பாேபா நிth³ராயாmh ஶயேநऽபி வா ।
ததா³ ஶுப⁴mh வேத³thதshய நாऽthர காrhயா விசார ॥ 150॥
mh’thshதா²நshதி²த: பாேபா நிth³ராயாmh ஶயேநऽபி வா ।
ததா³ தshயாऽபmh’th:shயாth³ராஜத: பரதshததா² ॥ 151॥
ஶுப⁴kh³ரைஹrhயதா³ khத: ஶுைப⁴rhவா யதி³ வீத: ।
ததா³  மரணmh தshய க³ŋhகா³ெதௗ³ ச விேஶஷத: ॥ 152॥
கrhமshதா²ேந யதா³ பாப: ஶயேந ேபா⁴ஜேநऽபி வா ।
ததா³ கrhமவிபாக:shயாnhநாநா:³க²phரதா³யக: ॥ 153॥
த³ஶமshேதா² நிஶாநாத:² ெகௗேக ச phரகாஶேந ।
தைத³வ ராஜேயாக:³shயாnhநிrhவிஶகmh th³விேஜாthதம ॥ 154॥
ப³லாऽப³லவிசாேரண jhஞாதvhயச ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ।
ஏவmh khரேமண ேபா³th³த⁴vhயmh ஸrhவாபா⁴ேவஷு ³th³தி⁴மnh ॥ 155॥
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