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bRihatpArAsharahorAshAstramh 46-50

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

அத² த³ஶாth◌⁴யாய ॥ 46॥
ஸrhவjhேஞாऽ மஹrhேஷ thவmh kh’பயா தீ³நவthஸல ।
த³ஶா: கதிவிதா: ◌⁴ ஸnhதி தnhேம கத²ய தththவத:॥ 1॥
ஸா⁴ ph’Shடmh shவயா விphர ேலாகாiνkh³ரஹகா ।
கத²யா தவாkh³ேரऽஹmh த³ஶேப⁴தா³நேநகஶ:॥ 2॥
த³ஶாப³ஹுவிதா⁴shதாஸு iµkh²யா விmhேஶாthத மதா ।
ைகசித³Shேடாthத ைகசிth கதி²தா ேஷாட³ேஶாthத ॥ 3॥
th³வாத³ஶாph³ேதா³thத விphர த³ஶா பேசாthத ததா² ।
த³ஶா ஶதஸமா தth³வth சராஶீதிவthஸரா ॥ 4॥
th³விஸphததிஸமா ஷShஸமா ஷTh³thmhஶவthஸரா ।
நthராதா⁴காேசதா: கதி²தா: rhவஸூபி: ◌⁴ ॥ 5॥
அதா² காலத³ஶா சkhரத³ஶா phேராkhதா iµநீவைர: ।
காலசkhரத³ஶா சாऽயா மாnhயாஸrhவத³ஶாஸு யா ॥ 6॥
த³ஶாऽத² சரபrhயாயா shதி²ராkh²யா ச த³ஶா th³விஜ ।
ேகnhth³ராth³ய ச த³ஶா jhேஞயா காரகாதி³kh³ரேஹாth³ப⁴வா ॥ 7॥
ph³ரமkh³ரஹாதrhாth³யா த³ஶா phேராkhதா  ேகநசிth ।
மாNh³கீ ச த³ஶா நாம ததா²sh²லத³ஶா shmh’தா ॥ 8॥
ேயாகா³rhத⁴ஜத³ஶா விphர th³’kh³த³ஶா ச தத: பரmh ।
thேகாkh²யா த³ஶா நாம ததா² ராஶித³ஶா shmh’தா ॥ 9॥
பசshவரத³ஶா விphர விjhேஞயா ேயாகி³நீத³ஶா ।
த³ஶா ைபNh³ ததா²mhஶீ ச ைநஸrhகி³கத³ஶா ததா²॥ 10॥
அShடவrhக³த³ஶ ஸnhth◌⁴யாத³ஸா பாசகஸmhjhஞிகா ।

1



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

அnhயாshதாராத³ஶாth³யாச ந shவrhகா:³ஸrhவஸmhமதா:॥ 11॥
kh’thதிகாத:ஸமாரph◌⁴ய thராvh’thய த³ஶாதி⁴பா: ।
ஆசŋhரா³ஶ³ேகஶுrhவா விஹகா:³ khரமாth ॥ 12॥
வநிபா⁴jhஜnhமப⁴mh யாவth³ யா ஸŋhkh²யா நவதShதா ।
ேஶஷாth³த³ஶாதி⁴ேபா jhேஞயshதமாரph◌⁴ய த³ஶாmh நேயth ॥ 13॥
விmhேஶாthதரஶதmh rhணமா: rhவiµதா³’தmh ।
கல விmhேஶாthத தshமாth³ த³ஶா iµkh²யா th³விேஜாthதம ॥ 14॥
த³ஶாஸமா: khரமாேத³ஷாmh ஷTh³ த³ஶாऽவா க³ேஜnhத³வ: ।
nh’பாலா நவசnhth³ராச நவசnhth³ரா நகா³ நகா:²॥ 15॥
த³ஶாமநாmh ப⁴யாதkh◌⁴நmh ப⁴ேபா⁴ேக³ந ’தmh ப²லmh ।
த³ஶாயா ⁴khதவrhஷாth³ய ேபா⁴kh³யmh மாநாth³ விேஶாதி⁴தmh ॥ 16॥
லkh³ேநஶாth ேகnhth³ரேகாணshேத² ராெஹௗ லkh³நmh விநா shதி²ேத ।
அShேடாthத த³ஶா விphர விjhேஞயா ெரௗth³ரபா⁴தி³த:॥ 17॥
சShகmh thதயmh தshமாth சShகmh thதயmh ந: ।
ஏவmh shவஜnhமப⁴mh யாவth³ விக³ணyhய யதா²khரமmh ॥ 18॥
ஸூrhயசnhth³ர:ஜ: ெஸௗmhய: ஶநிrhவshதேமா ph◌⁴’:³ ।
ஏேத த³ஶாதி⁴பா விphர jhேஞயா: ேகmh விநா kh³ரஹா:॥ 19॥
ரஸா: பேசnhத³ேவா நாகா:³ஸphதசnhth³ராச ேக²nhத³வ: ।
ேகா³ऽph³ஜா:ஸூrhயா:ேநthராச ரvhயாதீ³நாmh த³ஶாஸமா:॥ 20॥
த³ஶாph³தா³ŋhkh◌⁴ச பாபாநாmh ஶுபா⁴நாmh thrhயmhஶ ஏவ  ।
ஏைககேப⁴ த³ஶாமாநmh விjhேஞயmh th³விஜஸthதம ॥ 21॥
ததshதth³யாதேபா⁴கா³th◌⁴யாmh ⁴khதmh ேபா⁴kh³யmh ச ஸாத⁴ேயth ।
விmhேஶாthதவேத³வாthர ததshதthப²லமாதி³ேஶth ॥ 22॥
kh’Shணபே தி³வா ஜnhம ஶுkhலபே ததா² நிஶி ।
ததா³யShேடாthத சிnhthயா ப²லாrhத²ச விேஶஷத:॥ 23॥
சnhth³ரேஹாராக³ேத kh’Shேண ஸூrhயேஹாராக³ேத தீ ।
லkh³ேந nh’mh ப²லjhஞphthைய விசிnhthயா ேஷாட³ேஶாthத ॥ 24॥

2 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

Shயபா⁴jhஜnhமப⁴mh யாவth³ யா ஸŋhkh²யா க³ஜதShதா ।
ரவிrhெபௗ⁴ேமா ³rhமnhத:³ ேகசnhth³ேரா ³ேதா⁴ ph◌⁴’:³॥ 25॥
இதி khரமாth³ த³ஶாதீ⁴ஶா: jhேஞயா ராஹுmh விநா kh³ரஹா: ।
th³ராth³ேயேகாthதரா:ஸŋhkh²யா th◌⁴’thயnhதmh வthஸரா: khரமாth ॥ 26॥
ஶுkhராmhஶேக phரஜாதshய விசிnhthயா th³வாத³ேஶாthத ।
ஜnhமபா⁴th ெபௗShணப⁴mh யாவth ஸŋhkh²யா  வஸுதShதா ॥ 27॥
ஸூrhேயா ³: ஶிகீ² jhேஞாऽ:³ேஜா மnhேதா³ நிஶாகர: ।
விநா ஶுkhரmh த³ஶாதீ⁴ஶா th³விசயாth ஸphதத:ஸமா:॥ 28॥
அrhகாmhஶ கrhகலkh³ேந பேசாthத மதா ।
thரrhாjhஜnhமப⁴mh யாவth ஸŋhkh²யா ஸphதவிபா⁴தா ॥ 29॥
ஏகாதி³ேஶேஷ விjhயா: khரமாthஸphதத³ஶாதி⁴பா: ।
ரவிrhjhேஞாऽrhகஸுேதா ெபௗ⁴ம: ஶுkhரசnhth³ேரா vh’ஹshபதி:॥ 30॥
ஏேகாthதராchச விjhேஞயா th³வாத³ஶாth³யா: khரமாthஸமா: ।
th◌⁴’thயnhதா:ஸphதேக²டாநாmh ராஹுேக விநா th³விஜ ॥ 31॥
வrhேகா³thதமக³ேத லkh³ேந த³ஶா சிnhthயா ஶதாph³தி³கா ।
ெபௗShNhபா⁴jhஜnhமபrhயnhதmh க³ணேயth ஸphதபி⁴rhப⁴ேஜth ॥ 32॥
ேஶஷாŋhேக ரவிேதா jhேஞயா த³ஶா ஶதஸமாவயா ।
ரவிசnhth³ேரா ph◌⁴’³rhjhஞச ேவா ெபௗ⁴ம: ஶநிshததா²॥ 33॥
khரமேத³ேத த³ஶாதீ⁴ஶா பா³ பா³ தி³ேஶா த³ஶ ।
நகா² நகா:² க²ராமாச ஸமாjhேஞயா th³விேஜாthதம ॥ 34॥
கrhேமேஶ கrhமேக³ jhேஞயா சராஶீதிகா த³ஶா ।
பவநாjhஜnhமப⁴mh யாவth³ யா ஸŋhkh²யா ஸphதபா⁴தா ॥ 35॥
ேஶேஷ ரவீnh³ெபௗ⁴மjhஞா ³ஶுkhரஶைநசரா: ।
த³ஶாதீ⁴ஶா: khரமாேத³ஷாmh jhேஞயா th³வாத³ஶவthஸரா:॥ 36॥
லாjhஜnhமrhபrhயnhதmh க³ணேயத³Shடபி⁴rhப⁴ேஜth ।
ேஶஷாth³த³ஶாதீ⁴பா jhnh‘ஏயா அShெடௗ ரvhயாத³ய: khரமாth ॥ 37॥
நவ வrhஷாணி ஸrhேவஷாmh விேகநாmh நப: ◌⁴ஸதா³mh ।
லkh³ேநேஶ ஸphதேம யshய லkh³ேந வா ஸphதமாதி⁴ேப ॥ 38॥
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சிnhதநீயா த³ஶா தshய th³விஸphததிஸமாவயா ।
விmhேஶாthதவத³thராऽபி ⁴khதmh ேபா⁴kh³யmh ச ஸாத⁴ேயth ॥ 39॥
யதா³rhேகா லkh³நராஶிshத²சிnhthயா ஷShஸமா ததா³ ।
தா³shராth thரயmh சShகmh ச thரயmh ேசதி ந: ந:॥ 40॥
³rhவrhக⁴ஸுதாநாmh ச த³ஶா த³ஶ த³ஶாph³த³கா: ।
தத: ஶஶிjhஞஶுkhராrhகthரா³நாmh ரஸாph³த³கா:॥ 41॥
ரவjhஜnhமப⁴mh யாவth ஸŋhkh²யா வஸுவிபா⁴தா ।
ேஶேஷ சnhth³ரரவீjhயார³தா⁴rhகிph◌⁴’³ராஹவ:॥ 42॥
khரமாth³த³ஶாதி⁴பாshேதஷாேமகாth³ேயேகாthதரா:ஸமா ।
லkh³ேந தி³ேநऽrhகேஹாராயாmh சnhth³ரேஹாராக³ேத நிஶி ॥ 43॥
ஸூrhயshயாऽrhதா⁴shதய: rhவmh பரshதா³த³யாத³பி ।
பச பச க⁴ ஸnhth◌⁴யா த³ஶநா³ phரகீrhதிதா ॥ 44॥
ஸnhth◌⁴யாth³வயச விmhஶthயா நா³காபி: ◌⁴ phரகீrhதிதmh ।
தி³நshய விmhஶதிrhக⁴Thய: rhணஸmhjhஞா உதா³’தா:॥ 45॥
நிஶாயா:iµkh³த⁴ஸmhjhஞாச க⁴கா விmhஶதிச யா: ।
ஸூrhேயாத³ேய ச யா ஸnhth◌⁴யா க²Nhடா³kh²யா த³/ஸநா³கா ॥ 46॥
அshதகாேல ச யா ஸnhth◌⁴யா ஸுதா⁴kh²யா த³ஶநா³கா ।
rhணiµkh³த⁴க⁴மாேந th³வி³ேண திதி²பி⁴rhப⁴ேஜth ॥ 47॥
ததா² க²Nhட³ஸுதா⁴க⁴Thெயௗ சrhkh◌⁴ேந திதி²பி⁴rhப⁴ேஜth ।
லph³த⁴mh வrhஷாதி³கmh மாநmh ஸூrhயாதீ³நாmh க²சாmh ॥ 48॥
ஏகாதி³ஸŋhkh²யயா நிkh◌⁴நmh த³ஶாமாநmh ph’த²kh khரமாth ।
ராஹுேகதாநாmh ச நவாநாmh காலஸmhjhஞகmh ॥ 49॥
ராthெரௗ லkh³நாதாth³ராேஶrhதி³ேந லkh³ேநவராதாmh ।
ஸnhth◌⁴யாயாmh விthதபா⁴வshதா²nhேநயா சkhரத³ஶா ³ைத: ◌⁴ ॥ 50॥
த³ஶா வrhஷாணி ராஶீநாேமைககshய த³ஶாதி: ।
khரமாchசkhரshதி²தாநாச விjhஞாதvhயா th³விேஜாthதம ॥ 51॥
அதா²ऽஹmh ஶŋhகரmh நthவா காலசkhரத³ஶாmh ph³ேவ ।
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பாrhவthைய கதி²தா rhவmh ஸாத³ரmh யா பிநாகிநா ॥ 52॥
தshயா:ஸாரmh ஸiµth³th◌⁴’thய தவாkh³ேர th³விஜமnhத³ந ।
ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh மiνShயாmh யதா² ஜாநnhதி பNh³தா:॥ 53॥
th³வாத³ஶாரmh ேக²chசkhரmh திrhய³rhkh◌⁴வஸமாநகmh ।
kh³’ஹா th³வாத³ஶ ஜாயnhேத ஸvhேயऽஸvhேய th³விதா⁴ th³விஜ ॥ 54॥
th³விதீயாதி³ஷு ேகாShேட²ஷு ராஶீnh ேமஷாதி³காnh ேக²th ।
ஏவmh th³வாத³ஶராயாkh²யmh காலசkhரiµதீ³தmh ॥ 55॥
அவிnhயாதி³thரயmh ஸvhயமாrhேக³ சkhேர vhயவshதி²தmh ।
ேராNhயாதி³thரயmh ைசவமபஸvhேய vhயவிshதி²தmh ॥ 56॥
ஏவmh’விபா⁴க³mh  kh’thவா சkhரmh ஸiµth³த⁴ேரth ।
அவிnhயதி³திஹshதேலphேராShட²பதா³பி⁴தா: ◌⁴ ॥ 57॥
வநிவாதாதி³விவrhேரவthய:ஸvhயதாரகா: ।
ஏதth³த³ேஶாஷுபாதா³நாமவிnhயாெதௗ³ ச வீேயth ॥ 58॥
ேத³ஹெவௗ கத²mh வீெயௗ நthராmh பேத³ஷு ச ।
விஶத³mh தthphரகாரmh ச ைமthேரய கத²யாமயஹmh ॥ 59॥
ேத³ஹெவௗ ேமஷசாெபௗ தா³shராth³யசரணshய ச ।
ேமஷாth³யாசாபபrhயnhதmh ராஶிபாச த³ஶாதி⁴பா:॥ 60॥
mh’க³kh³ேம ேத³ஹெவௗ th³விதீயசரேண shmh’ெதௗ ।
khரமாth ²நபrhயnhதmh ராஶிபாச த³ஶாதி⁴பா:॥ 61॥
தா³shராதி³த³ஶதாராmh th’தீயசரேண th³விஜ ।
ெகௗ³rhேத³ேஹா ²நmh ேவா th³vhேயகாrhேகஶத³ஶாŋhகபா:॥ 62॥
khவராமrhநாதா²ச த³ஶாதி⁴பதய: khரமாth ।
அவிnhயாதி³த³ெஶௗ³நாmh சrhத²சரேண ததா²॥ 63॥
கrhகெநௗ ேத³ஹெவௗ கrhகாதி³நவராஶிபா: ।
த³ஶாதீ⁴ஶாச விjhேஞயா நைவேத th³விஜஸthதம ॥ 64॥
யேமjhயசிthராேதாயrhாऽrh³th◌⁴nhயா:ஸvhயதாரகா: ।
ஏதthபேசா³பாதா³நாmh ப⁴ரNhயாெதௗ³ விசிnhதேயth ॥ 65॥
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யாmhயphரத²மபாத³shய ேத³ஹவாவrhஜ²ஷ: ।
நாகா³க³rhபேயாதீ⁴ஷுராமாnhth³வrhகேப⁴வரா:॥ 66॥
யாmhயth³விதீயபாத³shய ேத³ஹெவௗ க⁴டாŋhக³ேந ।
th³ரதி³ŋhநnhத³சnhth³ராராமாph³தீ⁴Shவŋhக³ேப⁴வரா:॥ 67॥
யாmhயth’தீயபாத³shய ேத³ஹெவௗ லாŋhக³ேந ।
ஸphதாShடாŋhகதி³கீ³ஶாrhகக³ஜாth³ரமேப⁴வரா:॥ 68॥
கrhேகா ேத³ேஹா த⁴iνrhேவா யாmhயrhயபேத³ th³விஜ ।
ேவத³பா³kh³நிேநthேரnh³ஸூrhேயஶாஶாŋhகேப⁴வரா:॥ 69॥
ஸphதேமவmh விஜாநீயாத³ஸvhயmh கத²யாmhயஹmh ।
th³வாத³ஶாராmh ேக²chசகmh rhவவth³ th³விஜஸthதம ॥ 70॥
th³விதீயாதி³ஷு ேகாShேட²ஷு vh’சிகாth³ vhயshதமாகீ²th ।
ேராணீ ச மகா⁴ th³வீஶ: கrhணேசதி சShடயmh ॥ 71॥
உkhதmh சாऽஸvhயநாthரmh rhவாசாrhையrhth³விேஜாthதம ।
ஏதth³ேவேதா³³பாதா³நாmh ேராநீவnhநிேயth ॥ 72॥
ேராNhயாதி³பேத³ ேத³ஹெவௗ கrhகித⁴iνrhத⁴ெரௗ ।
நவதி³kh³th³ரஸூrhேயnh³ேநthராkh³ேநாShவph³தி⁴ேப⁴வரா:॥ 73॥
தா⁴th’th³விதீசரேண ேத³ஹெவௗ லshthெயௗ ।
அŋhகாக³வஸுஸூrhேயஶதி³க³ŋhகவஸுஜூகபா:॥ 74॥
th’தீயசரேண ph³ராம தீ³ஹெவௗ க⁴டாŋhக³ேந ।
ஷTh³பா³ணph³தி⁴³ணnh³நnhத³தி³kh³th³ரேப⁴வரா:॥ 75॥
ேராNhயnhதபேத³ ேத³ஹவாவஜெஷௗ shmh’ெதௗ ।
ஸூrhேயnh³th³வி³ேணShவph³தி⁴தrhகைஶலாShடேப⁴வரா:॥ 76॥
சாnhth³ரெரௗth³ரப⁴கா³rhயmhணthேரnh³வஸுவாணmh ।
ஏதthதாராShடகmh விjhைஞrhவிjhேஞயmh சாnhth³ரவth khரமாth ॥ 77॥
கrhேகா ேத³ேஹா ஜ²ேஷா ேவா mh’கா³th³யசரேண th³விஜ ।
vhயshதாnhநாதி³கrhகாnhதராஶிபாச த³ஶாதி⁴பா:॥ 78॥
ெகௗ³rhேத³ேஹா ²நmh ேவா th³விதீயசரேண mh’ேக³ ।
thth³vhேயகாŋhகதி³ஶீஶாrhகசnhth³ராப⁴வநாதி⁴பா:॥ 79॥
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ேத³ஹெவௗ நkhரkh³ேம th’தீயசரேண mh’ேக³ ।
thபா³ph³தி⁴ரஸாகா³Shடஸூrhேயஶத³ஶேப⁴வரா:॥ 80॥
ேமேஷா ேத³ேஹா த⁴iνrhேவா சrhத²சரேண mh’ேக³ ।
vhயshதாchசாபாதி³ேமஷாnhதராஶிபாச த³ஶாதி⁴பா:॥ 81॥
அபஸvhயக³ேண thேவவmh ேத³ஹவத³ஶாதி³கmh ।
பாrhவthைய ஶmh⁴நா phேராkhததா³வீŋhகதி²தmh மயா ॥ 82॥
ேகஷாmh ச கதி வrhஷாணி த³ேஶஶாநாmh மஹாiµேந ।
த³ஶாயா ⁴khதேபா⁴kh³யாth³யmh ததா³ரmhப⁴ phரசவ ேம ॥ 83॥
⁴ைதகவிmhஶகி³ரேயா நவதி³ோட³ஶாph³த⁴ய: ।
ஸூrhயாதீ³நாmh த³ஶாph³தா: ◌⁴ sh ராஶீநாmh shவாேநா வஶாth ॥ 84॥
நரshய ஜnhமகாேல வா phரநகாேல யத³mhஶக: ।
ததா³தி³நவராஶிநாமph³தா³shதshயாchயேத ॥ 85॥
ஸmhrhrhப⁴ேவதா³தா³வrhத⁴மmhஶshய மth◌⁴யேக ।
அmhஶாnhேத பரமmh கShடthயாஹுரபேர ³தா: ◌⁴ ॥ 86॥
jhஞாthைவவmh sh²டth³தா⁴nhதmh ராயmhஶmh க³ணேயth³ ³த:◌⁴ ।
அiνபாேதந வயா த³பாயமத: பரmh ॥ 87॥
க³ததாராshthபி⁴rhப⁴khதா: ேஶஷmh ைசவ சrh³ணmh ।
வrhதமாநபேத³நாTh◌⁴யmh ராஶீநாமmhஶேகா ப⁴ேவth ॥ 88॥
ேமேஷ ஶதmh vh’ேஷऽாShெடௗ ²ேந thக³ஜா:ஸமா: ।
கrhகேடऽŋhக³க³ஜா: phேராkhதாshதாவnhதshதththேகாணேயா:॥ 89॥
ஜேநா யthராmhஶேக ஜாேதா க³தநா³பலாதி³பி: ◌⁴ ।
ததா³mhஶshய ஹதா:shவாph³தா:³ பச⁴விபா⁴தா:॥ 90॥
ஏவmh மஹாத³ஶாரmhேபா⁴ ப⁴ேவத³mhஶாth³யதா² khரமாth ।
க³ணேயnhநவபrhயnhதmh தthததா³: phரகீrhதிதmh ॥ 91॥
பத³shய ⁴khதக⁴Thயாth³ைய:shவாph³த³மாநmh ஹதmh தத: ।
ப⁴ேபா⁴கா³ŋhkh◌⁴’தmh ⁴khதmh ேபா⁴kh³யmh மாநாth³ விேஶாதி⁴தmh ॥ 92॥
சnhth³ராŋhகாmhஶகலா ⁴khதா:shவாph³த³மாநஹதா ’தா: ।
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th³விஶthயா ⁴khதவrhஷாth³யmh jhேஞயmh ேபா⁴kh³யmh தேதா ³ைத: ◌⁴ ॥ 93॥
ஸvhயாkh²ேய phரத²மாmhேஶா ய:ஸ ேத³ஹ இதி கth²யேத ।
அnhthயாmhேஶா வஸmhjhஞ:shயாth³ விேலாமமபஸvhயேக ॥ 94॥
ேத³ஹாதி³mh க³ணேயth ஸvhேய வாதி³மபஸvhயேக ।
ஏவmh விjhஞாய ைத³வjhஞshததshதthப²லமாதி³ேஶth ॥ 95॥
காலசkhரக³தி: phேராkhதா thதா⁴ rhவமஹrhபி: ◌⁴ ।
மNh³காkh²யா க³திைசகா மrhகஸmhjhஞகாऽபரா ॥ 96॥
mhஹாவேலாகநாkh²யா ச th’தீயா பகீrhதிதா ।
உthphthய க³மநmh விjhஞா மNh³காkh²யmh phரசேத ॥ 97॥
ph’Shட²ேதா க³மநmh நாம மrhகஸmhjhஞகmh ததா² ।
வாchச நவபrhயnhதmh க³தி:mhஹாவேலாகநmh ॥ 98॥
கnhயாகrhகடேயா:mhஹkh³மேயாrhமNh³yhகீ க³தி: ।
கrhகேகஸேேரவmh கth²யேத மrhகmh க³தி:॥ 99॥
நvh’சிகேயாசாபேமஷேயா:ைஸmhகீ க³தி: ।
இதி ஸசிnhthய விjhேஞயmh காலசkhரத³ஶாப²லmh ॥ 100॥
மNh³கக³திகாேல  ஸvhேய ப³nh⁴ஜேந ப⁴யmh ।
பிthேராrhவா விஷஶshthராkh³நிjhவரேசாராதி³ஜmh ப⁴யmh ॥ 101॥
ேகஸkh³மமNh³ேக மாrhமரNhமாதி³ேஶth ।
shவmh’திmh ராஜபி⁴திmh வா ஸnhநிபாதப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 102॥
மrhகக³மேந ஸvhேய த⁴நதா⁴nhயபஶுய: ।
பிrhமரணமாலshயmh தthஸமாநாmh ச வ mh’தி:॥ 103॥
ஸvhேய mhஹாவேலாேக  பஶுபீ⁴திrhப⁴ேவnhnh’mh ।
ஸு’thshேநஹாதி³நாஶச ஸமாநஜநபீட³நmh ॥ 104॥
பதநmh வாபி பாெதௗ³ விஷஶshrhதாkh³நிஜmh ப⁴யmh ।
வாஹநாth பதநmh வாபி jhவராrhதி:shதா²நநாஶநmh ॥ 105॥
மNh³கக³மேந வாேம shthஸுதாதி³phரபீட³நmh ।
jhவரmh ச வாபதா³th³ பீ⁴திmh வேத³th³ விjhஞ: பத³chதிmh ॥ 106॥
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மrhகக³மேந வாऽபி ஜலபீ⁴திmh பத³chதிmh ।
பிrhநாஶmh nh’பkhேராத⁴mh ³rhகா³ரNhயாடநmh வேத³th ॥ 107॥
mhஹாவேலாகேந வாேம பத³ph◌⁴ரmhஶ: பிrhmh’தி: ।
தthஸமாநmh’திrhவாऽபி ப²லேமவmh விசிnhதேயth ॥ 108॥
நாth  vh’சிேக யாேத jhவேரா ப⁴வதி நிசித: ।
கnhயாத: கrhகேட யாேத ph◌⁴ராth’ப³nh⁴விநாஶநmh ॥ 109॥
mhஹாth ²ேந யாேத shthயா vhயாதி⁴rhப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ।
கrhகடாchச ஹெரௗ யாேத வேதா⁴ ப⁴வதி ேத³நாmh ॥ 110॥
பிth’ப³nh⁴mh’திmh விth³யாchசாபாnhேமேஷ க³ேத ந: ।
ப⁴யmh பாபக²ைக³rhkhேத ஶுப⁴ேக²டேத ஶுப⁴mh ॥ 111॥
ஶுப⁴mh வாऽphயஶுப⁴mh வாऽபி காலசkhரத³ஶாப²லmh ।
ராஶிதி³khபா⁴க³ேதா வாபி rhவாதி³தி³kh³தப⁴சராth ॥ 112॥
தth³தி³கா³வபா⁴ேக³ வkhதvhயmh தth³த³ஶாஸமேய nh’mh ।
யேதா²பேத³ஶமாrhேக³ண ஸrhேவஷாmh th³விஜஸthதம ॥ 113॥
கnhயாத: கrhகேட யாேத rhவபா⁴ேக³ மஹthப²லmh ।
உthதரmh ேத³ஶமாthய ஶுபா⁴ யாthரா ப⁴விShயதி ॥ 114॥
mhஹாth ²ேந யாேத rhவபா⁴க³mh விவrhஜேயth ।
காrhயாnhேதऽபி ச ைநrh’thயாmh ஸுக²mh யாthரா ப⁴விShயதி ॥ 115॥
கrhகடாth mhஹேப⁴ யாேத காrhயஹாநிச த³ேண ।
த³mh தி³ஶமாthய phரthயகா³க³மநmh ப⁴ேவth ॥ 116॥
நாth vh’சிேக யாேத உத³kh³ க³chச²தி ஸŋhகடmh ।
சாபாchச மகேர யாேத ஸŋhகடmh ஜாயேத th◌⁴வmh ॥ 117॥
சாபாnhேமேஷ  யாthராயாmh vhயாதி⁴rhப³nhேதா⁴ mh’திrhப⁴ேவth ।
vh’சிேக  ஸுக²mh ஸmhபth shthphராphதிச th³விேஜாthதம ॥ 118॥
mhஹாchச கrhகேட யாேத பshசிமாmh வrhஜேயth³தி³ஶmh ।
ஶுப⁴ேயாேக³ ஶுப⁴mh ph³யாத³ஶுேப⁴ thவஶுப⁴mh ப²லmh ॥ 119॥
ஶூரெசௗரச ேமஷாmhேஶ லவாmhச vh’ஷாmhஶேக ।
²நாmhேஶ ப⁴ேவjhjhஞாநீ கrhகாmhேஶ nh’பதிrhப⁴ேவth ॥ 120॥
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mhஹாmhேஶ ராஜமாnhயச கnhயாmhேஶ பNh³ேதா ப⁴ேவth ।
லாmhேஶ ராஜமnhth shயாth³ vh’சிகாmhேஶ ச நிrhத⁴ந:॥ 121॥
சாபாmhேஶ jhஞாநஸmhபnhேநா மரகாmhேஶ ச பாபkh’th ।
mhபா⁴mhேஶ ச வணிkhகrhமா நாmhேஶ த⁴நதா⁴nhயவாnh ॥ 122॥
ேத³ேஹா ேவாऽத²வா khேதா ரவிெபௗ⁴மாrhகிராஹுபி:◌⁴ ।
ஏைககேயாேக³ mh’th:shயாth³ ப³ஹுேயாேக³  கா கதா²॥ 123॥
khைரrhkhேத தெநௗ ேராக³mh ேவ khேத மஹth³ ப⁴யmh ।
ஆதீ⁴ ேராேகா³ ப⁴ேவth³ th³வாph◌⁴யாmhஅபmh’thshrhதிபி⁴rhப⁴ேவth ॥ 124॥
சrhபி⁴rhmh’திமாபnhேநா ேத³ேஹ ேவऽஶுைப⁴rhேத ।
க³பth³ேத³ஹெவௗ ச khரkh³ரஹெதௗ ததா³॥ 125॥
ராஜேசாராதி³பீ⁴திச mh’திசாபி ந ஸmhஶய: ।
வநிவாதா⁴ ரெவௗ jhேஞயா ேணnhெதௗ³ ச ஜலாth³ ப⁴யmh ॥ 126॥
ேஜ ஶshthரkh’தா பீடா³ வாவாதா⁴ ³ேத⁴ ப⁴ேவth ।
³lhமவாதா⁴ ஶெநௗ jhேஞயா ராெஹௗ ேகெதௗ விஷாth³ ப⁴யmh ॥ 127॥
ேத³ஹவkh³’ேஹ யாேதா ³ேதா⁴ ேவாऽத²வா ph◌⁴’:³ ।
ஸுக²shmhபthகரா:ஸrhேவ ேராக³ேஶாகவிநாஶநா:॥ 128॥
ரkh³’ைஹச ஸmhkhேத ரmh ப²லமவாphiνயாth ।
பாபேthரத³ஶாகாேல ேத³ஹெவௗ  :³கி²ெதௗ ।
ஶுப⁴ேthரத³ஶாகாேல ஶுப⁴mh ப⁴வதி நிசிதmh ॥ 129॥
ஶுப⁴khதாஶுப⁴ேthரத³ஶா ரப²லா shmh’தா ।
khரkhதஶுப⁴ேthரத³ஶா ரப²லா ததா²॥ 130॥
ஜநாநாmh ஜnhமகாேல  ேயா ராஶிshதiνபா⁴வக:³ ।
தshய சkhரத³ஶாகாேல ேத³ஹாேராkh³யmh ஸுக²mh மஹth ॥ 131॥
ஶுேப⁴ rhணஸுக²mh பாேப ேத³ேஹ ேராகா³தி³ஸmhப⁴வ: ।
shேவாchசாதி³க³தேக²டாTh◌⁴ேய ராjhயமாநத⁴நாphதய:॥ 132॥
த⁴நபா⁴ேவ ச ேயா ராஶிshதshய சkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ஸுேபா⁴ஜநmh thரshthஸுக²mh ச த⁴நாphதய:॥ 133॥
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விth³யாphதிrhவாkhபthவmh ச ஸுேகா³ShTh²யா காலயாபநmh ।
ஶுப⁴rhே ப²லேமவmh shயாth பாபேப⁴ ப²லமnhயதா²॥ 134॥
th’தீயபா⁴வராேஶsh காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ ph◌⁴ராth’ஸுக²mh ெஶௗrhயmh ைத⁴rhயmh சாபி மஹthஸுக²mh ॥ 135॥
shவrhப⁴ரணவshthராphதி:ஸmhமாநmh ராஜஸmhஸதி³ ।
ஶுப⁴rhே ப²லேமவmh shயாth பாபrhே ப²லமnhயதா²॥ 136॥
ஸுக²பா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ ப³nh⁴ஸுக²mh ⁴kh³’ஹராjhயஸுகா²phதய:॥ 137॥
ஆேராkh³யமrhத²லாப⁴ச வshthரவாஹநஜmh ஸுக²mh ।
ஶுப⁴rhே ேஶாப⁴நmh jhேஞயmh பாபேப⁴ ப²லமnhயதா²॥ 138॥
ஸுதபா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ஸுதshthராjhயெஸௗkh²யாphதிராேராkh³யmh thரஸŋhக³ம:॥ 139॥
விth³யா³th³தி⁴யேஶாலாேபா⁴ ைத⁴rhயmh ச விkhரேமாத³ய: ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுப⁴mh rhணmh பாபrhே ப²லமnhயதா²॥ 140॥
பா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ ேசாராதி³⁴பாkh³நிவிஷஶshthரப⁴யmh மஹth ॥ 141॥
phரேமஹ³lhமபNhTh³வாதி³ேராகா³மபி ஸmhப⁴வ: ।
பாபrhே ப²லேமவmh shயாth ஶுப⁴rhே ரமாதி³ேஶth ॥ 142॥
ஜாயாபா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ பாணிkh³ரஹ: பthநீthரலாபா⁴தி³கmh ஸுக²mh ॥ 143॥
kh’ேயாத⁴நவshthராphதிrhnh’பஜா மஹth³யஶ: ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ப²லmh rhணmh பாபராெஶௗ ச தth³த³லmh ॥ 144॥
mh’thபா⁴வshதி²தrhshய காலசkhரத³ஶா ததா³ ।
shதா²நநாஶmh மஹth³ :³க²mh ப³nh⁴நாஶmh த⁴நயmh ॥ 145॥
தா³th³rhயமnhநவிth³ேவாபமபீ⁴திmh ச நிrhதி³ேஶth ।
பாபராெஶௗ ப²லmh rhணmh ஶுப⁴ராெஶௗ ச தth³த³லmh ॥ 146॥
த⁴rhமபா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ததா³ thரகலthராrhத²kh’ேக³ஹஸுக²mh வேத³th ॥ 147॥
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ஸthகrhமத⁴rhமஸmhth³தி⁴mh மஹjhஜநபkh³ரஹmh ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுப⁴mh rhணmh பாபராெஶௗ ச தth³த³லmh ॥ 148॥
கrhமபா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
ராjhயாphதிrh⁴பஸmhமாநmh thரதா³ராதி³ஜmh ஸுக²mh ॥ 149॥
ஸthகrhமப²லைமவrhயmh ஸth³ேகா³ShTh²யா காலயாபநmh ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ப²லmh rhணmh பாபராெஶௗ ச தmh ॥ 150॥
லாப⁴பா⁴வshதி²தrhshய காலசkhரத³ஶா யதா³ ।
thரshthப³nh⁴ெஸௗkh²யாphதிrh⁴பphதிrhமஹthஸுக²mh ॥ 151॥
த⁴நவshthராphதிராேராkh³யmh ஸதாmh ஸŋhக³ச ஜாயேத ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ப²லmh rhணmh பாபராெஶௗ ச க²Nh³தmh ॥ 152॥
vhயயபா⁴வக³தrhshய காலசkhரத³ஶா ததா³ ।
உth³ேயாக³ப⁴ŋhக³மாலshயmh ேத³ஹபீடா³mh பத³chதிmh ॥ 153॥
தா³th³யmh கrhமைவப²lhயmh ததா² vhயrhத²vhயயmh வேத³th ।
பாபராெஶௗ ப²லmh thேவவmh ஶுப⁴ராெஶௗ ச தth³த³லmh ॥ 154॥
லkh³நாதி³vhயயபrhயnhதmh பா⁴நாmh சரத³ஶாmh ph³ேவ ।
தshமாth ததீ³ஶபrhயnhதmh ஸŋhkh²யாமthர த³ஶாmh வி:³॥ 155॥
ேமஷாதி³ththைப⁴rhjhேஞயmh பத³ேமாஜபேத³ khரமாth ।
த³ஶாph³தா³நயேந காrhயா க³ணநா vhthkhரமாth ஸேம ॥ 156॥
vh’சிகாதி⁴பதீ th³ெவௗ ச ேகெபௗ⁴ெமௗ shmh’ெதௗ th³விஜ ।
ஶநிராஹு ச mhப⁴shய shவாெநௗ பகீrhதிேதா ॥ 157॥
th³விநாத²ேthரேயாரthர khயேத நிrhணேயாऽ⁴நா ।
th³வாேவவாதி⁴பதீ விphர khெதௗ shவrhே shதி²ெதௗ யதி³॥ 158॥
வrhஷ th³வாத³ஶகmh தthர ந ேசேத³காதி³ சிnhதேயth ।
ஏக:shவேthரேயாऽnhயsh பரthர யதி³ஸmhshதி²த:॥ 159॥
ததா³ऽnhயthர shதி²தmh நாத²mh பkh³’ய த³ஶாmh நேயth ।
th³வாவphயnhயrhெகௗ³ ெதௗ ேசth தேமாrhமth◌⁴ேய ச ேயா ப³ ॥ 160॥
தத ஏவ த³ஶா kh³ராயா khரமாth³ ேவாthkhரமேதா th³விஜ: ।
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ப³லshயாऽthர விசாேர shயாத³kh³ரஹாth ஸkh³ரேஹா ப³ ॥ 161॥
th³வாேவவ ஸkh³ரெஹௗ ெதௗ ேசth ப³ தthராதி⁴கkh³ரஹ: ।
kh³ரஹேயாக³ஸமாநthேவ jhேஞயmh ராஶிப³லாth³ ப³லmh ॥ 162॥
jhேஞயாசரshதி²ரth³வnhth³வா: khரமேதா ப³லஶாந: ।
ராஶிஸththவஸமாநthேவ ப³ஹுவrhேஷா ப³ ப⁴ேவth³॥ 163॥
ஏக:shேவாchசக³தசாऽnhய: பரthர யதி³ஸmhshதி²த: ।
kh³’ணீயா³chசேக²டshத²mh ராஶிமnhயmh விஹாய ைவ ॥ 164॥
உchசேக²டshய ஸth³பா⁴ேவ வrhஷேமகmh ச நிேபth ।
தைத²வ நீசேக²டshய வrhஷேமகmh விேஶாத⁴ேயth ॥ 165॥
ஏவmh ஸrhவmh ஸமாேலாchய ஜாதகshய ப²லmh வேத³th ॥ 166॥
khரமா³thkhரமேதா வாऽபி த⁴rhமபா⁴வபத³khரமாth ।
லkh³நராஶிmh ஸமாரph◌⁴ய விjhஞசரத³ஶாmh நேயth ॥ 167॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா shதி²ரஸmhjhஞாmh த³ஶாmh th³விஜ ।
சேர ஸphத shதி²ேர சாऽShெடௗ th³வnhth³ேவ நவ ஸமா:shmh’தா:॥ 168॥
shதி²ரthவாchச த³ஶாph³தா³நாmh shதி²ராkh²ேயதி நிக³th³யேத ।
ph³ரமேக²டாதrhாதி³rhத³ேஶயmh பவrhதேத ॥ 169॥
ேயாऽெஸௗ ph³ரமkh³ரஹ: phேராkhத: கத²mh ஸ jhஞாயேத iµேந ।
இதி shபShடதரmh ph³ kh’பாऽshதி யதி³ ேத மயி ॥ 170॥
ஷShடா²Shடvhயயநாேத²ஷு ேயா ப³ விஷமrhக:³ ।
ph’Shட²shதி²ேதா ப⁴ேவth³ ph³ரமாmh ப³ேநா லkh³நஜாயேயா:॥ 171॥
காரகாத³Shடேமேஶா வா ph³ரமாऽphயShடபா⁴வக:³ ।
ஶெநௗ பாேத ச ph³ரமththேவ ph³ரமா தthஷShட²ேக²சர:॥ 172॥
ப³ஹேவா லணkhராnhதா jhேஞயshேதShவதி⁴காmhஶக: ।
அmhஶஸாmhேய ப³லாதி⁴khயாth³ விjhேஞேயா ph³ரமேக²சர:॥ 173॥
ேயாகா³rhேத⁴ ச த³ஶாமாநmh th³வேயாrhேயாகா³rhத⁴ஸmhதmh ।
லkh³நஸphதமphராNhயாதி³rhத³ேஶயmh ச phரவrhதேத ॥ 174॥
லkh³நஸphதமேயாrhமth◌⁴ேய ேயா ராஶிrhப³லவாnh ப⁴ேவth ।
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தத: ேகnhth³ராதி³ஸmhshதா²நாmh ராஶீநாச ப³லkhரமாth ॥ 175॥
காரகாத³பி ராஶீநாmh ேக²டாநாmh ைசவேமவ  ।
த³ஶாph³தா³சரவjhjhேஞயா: ேக²டாநாmh ச shவபா⁴வதி⁴ ॥ 176॥
th³விராயதி⁴பேடshய க³Nhேய³ப⁴யாவதி⁴ ।
உப⁴ேயாrhதி⁴க ஸŋhkh²யா காரகshய த³ஶா ஸமா:॥ 177॥
ஆthமகாரகமாரph◌⁴ய காரகாkh²யத³ஶா khரமாth ।
லkh³நாth காரகபrhயnhதmh ஸŋhkh²யாமthர த³ஶாmh வி:³॥ 178॥
மNh³காபரபrhயாயா thடாkh²யத³ஶா th³விஜ ।
லkh³நஸphதமேயாrhமth◌⁴ேய ேயா ராஶிrhப³லவாnh ப⁴ேவth ॥ 179॥
தத: khரேமெணௗஜராெஶௗ ஸேம ேநயா தேதா²ऽthkhரமாth ।
thடாநாmh ச விjhேஞயா:shதி²ரவchச த³ஶா ஸமா:॥ 180॥
நிrhயாணshய விசாராrhத²mh ைகசி²லத³ஶா shmh’தா ।
லkh³நஸphதமேதா mh’thப⁴ேயாrhேயா ப³லவாnh ப⁴ேவth ॥ 181॥
ததா³தி³rhவிஷேம விphர khரமா³thkhரமத:ஸேம ।
த³ஶாph³தா:³shதி²ரவthதthர ப³மாரகேப⁴ mh’தி:॥ 182॥
ஜnhமலkh³நthேகாேணஷு ேயா ராஶிrhப³லவாnh ப⁴ேவth ।
தமாrhph◌⁴ய நேயth³ தீ⁴மாnh சபrhயாயவth³ த³ஶாmh ॥ 183॥
khரமா³thkhரமேதா kh³ராயmh thேகாணmh விஷேம ஸேம ।
thேகாkh²யத³ஶா phேராkhதா ஸமா நாதா²வஸாநகா:॥ 184॥
லkh³நாth³ த⁴rhமshய தth³th³’Shடராஶீநாmh ச த³ஶாshதத: ।
த³ஶமshய ச தth³th³’Shடராஶீநாmh ச நேயth ந:॥ 185॥
ஏகாத³ஶshய தth³th³’Shடராஶீநாmh shதி²ரவth ஸமா: ।
phரvh’thதா th³’kh³ வஶாth³யshமாth³ th³’kh³த³ேஶயmh தத:shmh’தா ॥ 186॥
சேர vhthkhரமேதா kh³ராயா th³’kh³ேயாkh³யா:shதி²ரேப⁴ khரமாth ।
விஷேம khரமேதா th³வnhth³ேவ ராஶேயா vhthkhரமாth ஸேம ॥ 187॥
’ே லkh³நாதி³ராஶீநாmh த³ஶா ராஶித³ஶா shmh’தா ।
ப⁴யாதmh ரவிபி⁴rhநிkh◌⁴நmh ப⁴ேபா⁴க³வி’தmh ப²லmh ॥ 188॥

14 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

ராயாth³யmh லkh³நராயாெதௗ³ ேயாjhயmh th³வாத³ஶேஶதmh ।
ததா³ரph◌⁴ய khரமாேதா³ேஜ த³ஶா jhேஞேயாthkhரமாth ஸேம ॥ 189॥
த³ஶாph³தா³ ⁴khதபா⁴க³kh◌⁴நா thmhஶதா வி’தா ப²லmh ।
⁴khதmh வrhஷாதி³கmh jhேஞயmh ேபா⁴kh³யmh மாநாth³ விேஶாதி⁴தmh ॥ 190॥
அகாராதீ³nh shவராnh பச phரத²மmh விnhயேஸth khரமாth ।
காதி³ஹாnhதாmhlhேக²th³ வrhnh shவராேதா⁴ ஙஞேjh²தாnh ॥ 191॥
திrhயkh பŋhkhதிkhரேமணவ பசபசவிபா⁴க³த: ।
ந phேராkhதா ஙஞ வrh நாமாெதௗ³ஸnhதி ேத ந ॥ 192॥
ேசth³ ப⁴வnhதி ததா³ jhேஞயா க³ஜடா³shேத யதா²khரமாth ।
யthர shவேர shவநாமாth³யவrhண:shயாth தthshவராத³ய:॥ 193॥
khரமாth பச த³ஶாதீ⁴ஶா: th³வாத³ஶth³வாத³ஶாph³த³கா: ।
shவராmh ச khரமாjhjhேஞயா: த³ஶாshவnhதrhத³ஶாத³ய:॥ 194॥
rhவேமவ மயா phேராkhதா வrhணதா³kh²யா த³ஶா th³விஜ ।
இதா³நீmh ஶmh⁴நா phேராkhதா கth²யேத ேயாகி³நீ த³ஶா ॥ 195॥
மŋhக³ளா பிŋhக³லா த⁴nhயா ph◌⁴ராம ப⁴th³கா ததா² ।
உlhகா th³தா⁴ ஸŋhகடா ச ேயாகி³nhேயாऽShெடௗ phரகீrhதிதா:॥ 196॥
மŋhக³ளாேதாऽப⁴வchசnhth³ர: பிŋhக³லாேதா தி³வாகர: ।
த⁴nhயாேதா ேத³வjhேயாऽ⁴th³ ph◌⁴ராமேதாऽப⁴வth ஜ:॥ 197॥
ப⁴rhதி³காேதா ³ேதா⁴ ஜாதshதேதா²lhகாத: ஶைநசர: ।
th³தா⁴ேதா பா⁴rhக³வி ஜாத:ஸŋhகடாதshதேமாऽப⁴வth³॥ 198॥
ஜnhமrh ச thபி⁴rhkhதmh வஸுபி⁴rhபா⁴க³மாஹேரth ।
ஏகாதி³ேஶேஷ விjhேஞயா ேயாகி³nhேயா: மŋhக³ளாதி³கா:॥ 199॥
ஏகாth³ேயேகாthதரா jhேஞயா: khரமாதா³ஸாmh த³ஶாஸமா: ।
நthரயாதேபா⁴கா³ph◌⁴யாmh ⁴khதmh ேபா⁴kh³யmh ச ஸாத⁴ேயth ॥ 200॥
ேயஷாmh யதா³:ஸmhphேராkhதmh ைபNhட³மாmhஶmh நிஸrhக³ஜmh ।
தth ேதஷாmh த³ஶா jhேஞயா ைபNh³ சாmhஶீ நிஸrhக³ஜா ॥ 201॥
ப³ லkh³நாrhகசnhth³ராmh யthதshய phரத²மா த³ஶா ।
தthேகnhth³ராதி³க³தாநாmh ச jhேஞயா ப³லவஶாthதத:॥ 202॥
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அShடவrhக³ப³ேலைநஷாmh ப²லாநி பசிnhதேயth ।
அShடவrhக³த³ஶாைசதா: கதி²தா: rhவஸூபி: ◌⁴ ॥ 203॥
பராrhth³வாத³ேஶா பா⁴க³shதshய ஸnhth◌⁴யா phரகீrhதிதா ।
தnhதா லkh³நபா⁴தீ³நாmh khரமாth ஸnhth◌⁴யாத³ஶா shmh’தா ॥ 204॥
ஸnhth◌⁴யா ரஸ³ காrhயா சnhth³ரவநி’தா ப²லmh ।
ஸmhshதா²phயmh phரத²ேம ேகாShேட² தத³rhத⁴mh thஷு விnhயேஸth ॥ 205॥
thபா⁴க³mh வஸுேகாShேட²ஷு விnhயshய தthப²லmh வேத³th ।
ஏவmh th³வாத³ஶபா⁴ேவஷு பாசகாநி phரகlhபேயth ॥ 206॥
விmhஶthதத³ேஶவாऽthர ைகசிth தாராத³ஶா shmh’தா ।
ஆஶŋhரா³ஶ³ேகவாதி³shதா²ேநஷு தாரகா:॥ 207॥
அnhமஸmhபthவிபthேமphரthய:ஸாத⁴ேகா ப³த: ◌⁴ ।
ைமthரmh பரமைமthரmh ச ேகnhth³ரshத²ப³ேநா kh³ரஹாth ॥ 208॥
jhேஞயா தாராத³ஶா விphர நாமlhயப²லphரதா³ ।
யshய ேகnhth³ேர shதி²த: ேக²ேடா த³ேஶயmh தshய கீrhதிதா ॥ 209॥
இதி ேத கதி²தா விphர த³ஶ ேப⁴தா³அேநகதா⁴ ।
ஏதத³nhதrhத³ஶாேப⁴தா³nh கத²யிShயா சாkh³ரத:॥ 210॥

அத² த³ஶாப²லாth³யாய:॥ 47॥
தாச ப³ஹுதா⁴ ேப⁴தா³ த³ஶாநாmh ச மயா iµேந ।
ப²லmh ச கீth³’ஶmh தாஸாmh kh’பயா ேம த³chயதாmh ॥ 1॥
ஸாதா⁴ரணmh விஶிShடச த³ஶாநாmh th³விவித⁴mh ப²லmh ।
kh³ரஹாmh ச shவபா⁴ேவந shதா²நshதி²திவேஶந ச ॥ 2॥
kh³ரஹவீrhயாiνஸாேரண ப²லmh jhேஞயmh த³ஶாஸு ச ।
ஆth³யth³ேரShகாணேக³ ேக²ேட த³ஶாரmhேப⁴ ப²லmh வேத³th ॥ 3॥
த³ஶாமth◌⁴ேய ப²லmh வாchயmh மth◌⁴யth³ேரShகாணேக³ க²ேக³ ।
அnhேத ப²லmh th’தீயshேத² vhயshதmh ேக²ேட ச வkhரேக³॥ 4॥
த³ஶாரmhேப⁴ த³ஶாதீ³ேஶ லkh³நேக³ ஶுப⁴th³’kh³ேத ।
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shேவாchேச shவேப⁴ shவைமthேர வா ஶுப⁴mh தshய த³ஶாப²லmh ॥ 5॥
ஷShடா²ऽShடமvhயயshேத² ச நீசாshதப⁴shதி²ேத ।
அஶுப⁴mh தthப²லmh சாऽத² ph³ேவ ஸrhவத³ஶாப²லmh ॥ 6॥
லthேகாேண shவேthேர shேவாchேச வா பரேமாchசேக³ ।
ேகnhth³ரthேகாணலாப⁴shேத² பா⁴kh³யகrhமாதி⁴ைபrhேத ॥ 7॥
ஸூrhேய ப³லஸமாkhேத நிஜவrhக³ப³லrhேத ।
தshnhதா³ேய மஹth ெஸௗkh²யmh த⁴நலாபா⁴தி³கmh ஶுப⁴mh ॥ 8॥
அthயnhதmh ராஜஸnhமாநமவாnhேதா³lhயாதி³கmh ஶுப⁴mh ।
ஸுதாதி⁴பஸமாkhேத thரலாப⁴mh ச விnhத³தி ॥ 9॥
த⁴ேநஶshய ச ஸmhப³nhேத⁴ க³ஜாnhைதவrhயமாதி³ேஶth ।
வாஹநாதி⁴பஸmhப³nhேத⁴ வாஹநாthரயலாப⁴kh’th ॥ 10॥
nh’பலShrhவிthதாTh◌⁴ய: ேஸநாதீ⁴ஶ:ஸுகீ² நர: ।
வshthரவாஹநலாப⁴ச த³ஶாயாmh ப³ேநா ரேவ:॥ 11॥
நீேச ஷட³Shடேக :ேப² ³rhப³ேல பாபஸmhேத ।
ராஹுேகஸமாkhேத ³shதா²நாதி⁴பஸmhேத ॥ 12॥
தshnhதா³ேய மஹாபீடா³ த⁴நதா⁴nhயவிநாஶkh’த ।
ராஜேகாப: phரவாஸச ராஜத³Nhேடா³ த⁴நய:॥ 13॥
jhவரபீடா³ யேஶாஹாநிrhப³nh⁴thரவிேராத⁴kh’த ।
பிth’யப⁴யmh ைசவ kh³’ேஹ thவஶுப⁴ேமவ ச ॥ 14॥
பிth’வrhேக³ மநshதாபmh ஜnhth³ேவஷmh ச விnhத³தி ।
ஶுப⁴th³’Shேத ஸூrhேய மth◌⁴ேய தshnh khவசிthஸுக²mh ।
பாபkh³rhேஹண ஸnhth³’Shேட வேத³thபாபப²லmh ³த: ◌⁴ ॥ 15॥
ஏவmh ஸூrhயப²லmh விphர ஸŋhேபா³தி³தmh மயா ।
விmhேஶாthதமேதநாத² ph³ேவ சnhth³ரத³ஶாப²லmh ॥ 16॥
shேவாchேச shவேthரேக³ைசவ ேகnhth³ேர லாப⁴thேகாணேக³ ।
ஶுப⁴kh³ரேஹண ஸmhkhேத rhேண சnhth³ேரப³லrhேத ॥ 17॥
கrhமபா⁴kh³யாதி⁴ைபrhkhேத வாஹேநஶப³லrhேத ।
ஆth³யnhைதவrhயெஸௗபா⁴kh³யத⁴நதா⁴nhயாதி³லாப⁴kh’த ॥ 18॥
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kh³’ேஹ  ஶுப⁴காrhயாணி வாஹநmh ராஜத³rhஶநmh ।
யthநகாrhயாrhத²th³தி: ◌⁴ shயாth³ kh³’ேஹ லகடாkh’th ॥ 19॥
thரphர⁴வஶாth³பா⁴kh³யmh ராjhயலாப⁴mh மஹthஸுக²mh ।
அவாnhேதா³lhயாதி³லாப⁴mh ச ேவதவshthராதி³கmh லேப⁴th ॥ 20॥
thரலாபா⁴தி³ஸnhேதாஷmh kh³’ஹேகா³த⁴நஸŋhலmh ।
த⁴நshதா²நக³ேத சnhth³ேர ŋhேக³shவேthரேக³ऽபி வா ॥ 21॥
அேநகத⁴நலாப⁴mh ச பா⁴kh³யvh’th³தி⁴rhமஹthஸுக²mh ।
நிேபராஜஸnhமாநmh விth³யாலாப⁴mh ச விnhத³தி ॥ 22॥
நீேச வா ணசnhth³ேர வா த⁴நஹாநிrhப⁴விShயதி ।
³சிkhேய ப³லஸmhkhேத khவசிthெஸௗkh²யmh khவசிth³த⁴நmh ॥ 23॥
³rhப³ேல பாபஸmhkhேத ேத³ஹஜாTh³யmh மேநாஜmh ।
ph◌⁴’thயபீடா³ விthதஹாநிrhமாth’வrhக³ஜநாth³வத:◌⁴ ॥ 24॥
ஷShடா²Shடமvhயேய சnhth³ேர ³rhப³ேல பாபஸmhேத ।
ராஜth³ேவேஷா மேநா:³க²mh த⁴நதா⁴nhயாதி³நாஶநmh ॥ 25॥
மாth’khேலஷmh மநshதாபmh ேத³ஹஜாTh³யmh மேநாஜmh ।
:³shேத² சnhth³ேர ப³லrhkhேத khவசிlhலாப⁴mh khவசிthஸுக²mh ।
ேத³ஹஜாTh³யmh khவசிchைசவ ஶாnhthயா தthர ஶுப⁴mh தி³ேஶth ॥ 26॥
shவேபா⁴chசாதி³க³தshையவmh நீசஶthப⁴க³shய ச ।
ph³ரவீ ⁴rhதshய ஶுபா⁴ऽஶுப⁴த³ஶாப²லmh ॥ 27॥
பரேமாchசக³ேத ெபௗ⁴ேம shேவாchேச லthேகாணேக³ ।
shவrhே ேகnhth³ரthேகாேண வா லாேப⁴ வா த⁴நேக³ऽபி வா ॥ 28॥
ஸmhrhணப³லஸmhkhேத ஶுப⁴th³’Shேட ஶுபா⁴mhஶேக ।
ராjhயலாப⁴mh ⁴லாப⁴mh த⁴நதா⁴nhயாதி³லாப⁴kh’th ॥ 29॥
ஆதி⁴khயmh ராஜஸmhமாநmh வாஹநாmhப³ர⁴ஷணmh ।
விேத³ேஶ shதா²நலாப⁴mh ச ேஸாத³ராmh ஸுக²mh லேப⁴th ॥ 30॥
ேகnhth³ேர க³ேத ஸதா³ ெபௗ⁴ேம ³சிkhேய ப³லஸmhேத ।
பராkhரமாth³விthதலாேபா⁴ th³ேத⁴ ஶthஜேயா ப⁴ேவth ॥ 31॥
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கலthரthரவிப⁴வmh ராஜஸmhமாநேமவ ச ।
த³ஶாெதௗ³ஸுக²மாphேநாதி த³ஶாnhேத கShடமாதி³ேஶth ॥ 32॥
நீசாதி³³Shடபா⁴வshேத² ெபௗ⁴ேம ப³லவிவrhேத ।
பாபkhேத பாபth³’Shேட ஸா த³ஶா ேநShடதா³யிகா ॥ 33॥
ஏவmh ராேஹாச ேகேதாச கத²யா kh³’ஹாதி³கmh ।
தேயாrhத³ஶாப²லjhஞphthைய தவாऽkh³ேர th³விஜநnhத³ந ॥ 34॥
ராேஹாsh vh’ஷப⁴mh ேகேதாrhvh’சிகmh ŋhக³ஸmhjhஞகmh ।
லthேகாணகmh jhேஞயmh kh³மmh சாபmh khரேமண ச ॥ 35॥
mhபா⁴ ச kh³’ெஹௗ phேராkhெதௗ கnhயாெநௗ ச ேகநசிth ।
தth³தா³ேய ப³ஹுெஸௗkh²யmh ச த⁴நதா⁴nhயாதி³ஸmhபதா³mh ॥ 36॥
thrhphர⁴வஶாதி³Shடmh வாஹநmh thரஸmhப⁴வ: ।
நவீநkh³’ஹநிrhமாணmh த⁴rhமசிnhதா மேஹாthஸவ:॥ 37॥
விேத³ஶராஜஸnhமாநmh வshthராலŋhகார⁴ஷணmh ।
ஶுப⁴khேத ஶுைப⁴rhth³’Shேட ேயாக³காரகஸmhேத ॥ 38॥
ேகnhth³ரthணலாேப⁴ வா ³சிkhேய ஶுப⁴ராஶிேக³ ।
மஹாராஜphரஸாேத³ந ஸrhவஸmhபthஸுகா²வஹmh ॥ 39॥
யவநphர⁴ஸnhமாநmh kh³rhேஹ கlhயாணஸmhப⁴வmh ।
ரnhth◌⁴ேர வா vhயயேக³ ராெஹௗ தth³தா³ேய கShடமாதி³ேஶth ॥ 40॥
பாபkh³ரேஹண ஸmhப³nhேத⁴ மாரகkh³rhஹஸmhேத ।
நீசராஶிக³ேத வாபி shதா²நph◌⁴ரmhேஶா மேநாvhயதா²॥ 41॥
விநாேஶா தா³ரthராmh thதாnhநmh ச ேபா⁴ஜநmh ।
த³ஶாெதௗ³ ேத³ஹபீடா³ ச த⁴நதா⁴nhயபchதி:॥ 42॥
த³ஶாமth◌⁴ேய  ெஸௗkh²யmh shயாth shவேத³ேஶ த⁴நலாப⁴kh’th ।
த³ஶாnhேத கShடமாphேநாதி shதா²நph◌⁴ரmhேஶா மேநாvhயதா²॥ 43॥
ய:ஸrhேவஷு நாேபா⁴ேக³ஷு ³ைத⁴ரதிஶுப:◌⁴ shmh’த: ।
தshய ேத³ேவnhth³ரjhயshய கத²யா த³ஶாப²லmh ॥ 44॥
shேவாchேச shவேthரேக³ ேவ ேகnhth³ேர லாப⁴thேகாணேக³ ।
லthேகாணலாேப⁴ வா ŋhகா³mhேஶ shவாmhஶேக³ऽபி வா ॥ 45॥
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ராjhயலாப⁴mh மஹாெபௗஷmh ராஜஸnhமாநகீrhதநmh ।
க³ஜவாஸமாkhதmh ேத³வph³ராமணஜநmh ॥ 46॥
தா³ரthராதி³ெஸௗkh²யmh ச வாஹநாmhப³ரலாப⁴ஜmh ।
யjhஞாதி³கrhமth³தி: ◌⁴ shயாth³ேவதா³nhதரவதி³கmh ॥ 47॥
மஹாராஜphரஸாேத³நாऽபீ⁴Shடth³தி: ◌⁴ ஸுகா²வஹா ।
ஆnhேதா³காதி³லாப⁴ச கlhயாணmh ச மஹthஸுக²mh ॥ 48॥
thரதா³ராதி³லாப⁴ச அnhநதா³நmh மஹthphயmh ।
நீசாshதபாபஸmhkhேத ைவ Shபா²Shடஸmhேத ॥ 49॥
shதா²நph◌⁴ரmhஶmh மநshதாபmh thரபீடா³மஹth³ப⁴யmh ।
பவாதி³த⁴நஹாநிச தீrhத²யாthராதி³கmh லேப⁴th ॥ 50॥
ஆெதௗ³ கShடப²லmh ைசவ சShபாjhவலாப⁴kh’th ।
மth◌⁴யாnhேத ஸுக²மாphேநாதி ராஜஸmhமாநைவப⁴வmh ॥ 51॥
அத²ஸrhேவஷு ேக²ேடஷு ேயாऽதிந: phரகீrhதித: ।
தshய பா⁴shகரthரshய கத²யா த³ஶாப²லmh ॥ 52॥
shேவாchேச shவேthரேக³ மnhேத³thரேthேரऽத² வா யதி³ ।
லthேகாேண பா⁴kh³ேய வா ŋhகா³mhேஶ shவாmhஶேக³ऽபி வா ॥ 53॥
³சிkhேய லாப⁴ேக³ைசவ ராஜஸmhமாநைவப⁴வmh ।
ஸthகீrhதிrhத⁴நலாப⁴ச விth³யாவாத³விேநாத³kh’th ॥ 54॥
மஹாராஜphரஸாேத³ந க³ஜவாஹந⁴ஷணmh ।
ராஜேயாக³mh phரrhவீத ேஸநாதீ⁴ஶாnhமஹthஸுக²mh ॥ 55॥
லகடாசிநாநி ராjhயலாப⁴mh கேராதி ச ।
kh³’ேஹ கlhயாணஸmhபthதிrhதா³ரthராதி³லாப⁴kh’th ॥ 56॥
ஷShடா²Shடமvhயேய மnhேத³ நீேச வாऽshதŋhக³ேதऽபி வா ।
விஷஶshthராதி³பீடா³ ச shதா²ph◌⁴ரmhஶmh மஹth³ப⁴யmh ॥ 57॥
பிth’மாth’விேயாக³mh ச தா³ரthராதி³பீட³நmh ।
ராஜைவsh:அmhயகாrhயாணி யநிShடmh ப³nhத⁴நmh ததா²॥ 58॥
ஶுப⁴khேதேத மnhேத³ ேயாக³காரகஸmhேத ।
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ேகnhth³ரthேகாணலாேப⁴ வா நேக³ காrhiµேக ஶெநௗ ॥ 59॥
ராjhயலாப⁴mh மேஹாthஸாஹmh க³ஜவாmhப³ரஸŋhலmh ॥ 60॥
அத²ஸrhவநேபா⁴ேக³ஷு ய:மார: phரகீrhதித: ।
தshய தாேரஶthரshய கத²யா த³ஶாப²லmh ॥ 61॥
shேவாchேச shவேthரஸmhkhேத ேகnhth³ரலாப⁴thேகாணேக³ ।
thரேthரஸமாkhேத ெஸௗmhேய தா³ேய மஹthஸுக²mh ॥ 62॥
த⁴நதா⁴nhயாதி³லாப⁴mh ச ஸthகீrhதித⁴நஸmhபதா³mh ।
jhஞாநாதி⁴khயmh nh’பphதிmh ஸthகrhம³ணவrhth³த⁴நmh ॥ 63॥
thரதா³ராதி³ெஸௗkh²யmh ச ேத³ஹாேராkh³யmh மஹthஸுக²mh ।
ேரண ேபா⁴ஜநmh ெஸௗkh²யmh vhயாபாராlhலப⁴ேத த⁴நmh ॥ 64॥
ஶுப⁴th³’Shேத ெஸௗmhேய பா⁴kh³ேய கrhமாதி⁴ேப த³ஶா ।
ஆதி⁴பthேய ப³லவதீ ஸmhrhNhப²லதா³தி³கா ॥ 65॥
பாபkh³ரஹேத th³’Shேட ராஜth³ேவஷmh மேநாஜmh ।
ப³nh⁴ஜநவிேராத⁴mh ச விேத³ஶக³மநmh லேப⁴th ॥ 66॥
பரphேரShயmh ச கலஹmh rhதkh’rhchசா²nhமஹnhப⁴யmh ।
ஷShடா²Shடமvhயேய ெஸௗmhேய லாப⁴ேபா⁴கா³rhத²நாஶநmh ॥ 67॥
வாதபீடா³mh த⁴நmh ைசவmh பாNh³ேராக³mh விநிrhதி³ேஶth ।
nh’பெசௗராkh³நிபீ⁴திmh ச kh’ேகா³⁴நாஶநmh ॥ 68॥
த³ஶாெதௗ³ த⁴நதா⁴nhயmh ச விth³யாலாப⁴mh மஹthஸுக²mh ।
thரகlhயாணஸmhபthதி:ஸnhமாrhேக³ த⁴நலாப⁴kh’th ॥ 69॥
மth◌⁴ேய நேரnhth³ரஸnhமாநமnhேத :³க²mh ப⁴விShயதி ॥ 70॥
யshதேமாkh³ரஹேயாrhமth◌⁴ேய கப³nhத: ◌⁴ கth²யேத ³ைத:◌⁴ ।
தshய ேகேதாதா³நீmh ேத கேத²யா த³ஶாப²லmh ॥ 71॥
ேகnhth³ேர லாேப⁴ thேகாேண வ ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுேப⁴ேத ।
shேவாchேச வா ஶுப⁴வrhேக³ வா ராஜphதிmh மேநாiνக³mh ॥ 72॥
ேத³ஶாkh³ராமாதி⁴பthயmh ச வாஹநmh thரஸmhப⁴வmh ।
ேத³ஶாnhதரphரயாணmh ச நிrhதி³ேஶth தth ஸுகா²வஹmh ॥ 73॥
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thரதா³ரஸுக²mh ைசவ சShபாjhவலாப⁴kh’th ।
³சிkhேய ஷShட²லாேப⁴ வா ேகrhதா³ேய ஸுக²mh தி³ேஶth ॥ 74॥
ராjhயmh கேராதி thராmhஶmh க³ஜவாஸமnhவிதmh ।
த³ஶெதௗ³ ராஜேயாக³ச த³ஶாமth◌⁴ேய மஹth³ப⁴யmh ॥ 75॥
அnhேத ³ராடநmh ைசவ ேத³ஹவிரமணmh ததா² ।
த⁴ேந ரnhth◌⁴ேர vhயேய ேகெதௗ பாபth³’Shேதேத ॥ 76॥
நிக³ட³mh ப³nh⁴நாஶmh ச shதா²நph◌⁴ரmhஶmh மேநாஜmh ।
ஶூth³ரஸŋhகா³தி³லாப⁴mh ச ேத ேராக³ஸŋhலmh ॥ 77॥
அத² ⁴ேதஷு ய: ஶுkhரா மத³ேபண திShட²தி ।
தshய ைத³thய³ேராrhவிphர கத²யா த³ஶாப²லmh ॥ 78॥
பரேமாchசக³ேத ஶுkhேர shேவாchேச shவேthரேகnhth³ரேக³ ।
nh’பாऽபி⁴ேஷகஸmhphராphதிrhவாஹநாऽmhப³ர⁴ஷணmh ॥ 79॥
க³ஜாவபஶுலாப⁴mh ச நிthயmh Shடா²nhநேபா⁴ஜநmh ।
அக²Nhட³மNhட³லாதீ⁴ஶாராஜஸnhமாநைவப⁴வmh ॥ 80॥
mh’த³ŋhக³வாth³யேகா⁴ஷmh ச kh³’ேஹ லகடாkh’th ।
thேகாணshேத² நிேஜ தshnh ராjhயாrhத²kh³’ஹஹஸmhபத:³॥ 81॥
விவாேஹாthஸவகாrhயாணி thரகlhயாணைவப⁴வmh ।
ேஸநாதி⁴பthயmh ேத இShடப³nh⁴ஸமாக³நmh ॥ 82॥
நShடராjhயாth³த⁴நphராphதிmh kh³’ேஹ ேகா³த⁴நஸŋhkh³ரஹmh ।
ஷShடா²Shடமvhயேய ஶுkhேர நீேச வா vhயயராஶிேக³॥ 83॥
ஆthமப³nh⁴ஜநth³ேவஷmh தா³ரவrhகா³தி³பீட³நmh ।
vhயவஸாயாthph²லmh நShடmh ேகா³மShயாதி³ஹாநிkh’th ॥ 84॥
தா³ரthராதி³பீடா³ வா ஆthமப³nh⁴விேயாக³kh’th ।
பா⁴kh³யகrhமாதி⁴பthேயந லkh³நவாஹநராஶிேக³॥ 85॥
தth³த³ஶாயாmh மஹthெஸௗkh²யmh ேத³ஶkh³ராமாதி⁴பாலதா ।
ேத³வாலயதடா³கா³தி³Nhயகrhமஸு ஸŋhkh³ரஹ:॥ 86॥
அnhநதா³ேந மஹthெஸௗkh²யmh நிthயmh Shடா²nhநேபா⁴ஜநmh ।
உthஸாஹ: கீrhதிஸmhபthதீ shththரத⁴நஸmhபத:³॥ 87॥
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shவ⁴khெதௗ ப²லேமவmh shயாth³ப³லாnhயnhயாநி ⁴khதிஷு ।
th³விதீயth³நநாேத²  ேத³ஹபீடா³ ப⁴விShயதி ॥ 88॥
தth³ேதா³ஷபஹாராrhத²mh th³ரmh வா thrhயmhப³கmh ஜேபth ।
shேவதாmh கா³mh மmh த³vhயாதா³ேராkh³யmh ச தேதா ப⁴ேவth ॥ 89॥

அத² விேஶஷநthரத³ஶாப²லாth◌⁴யாய:॥ 48॥
shதா²நshதி²திவேஶைநவmh ப²லmh phேராkhதmh ராதைந: ।
ேதா² பா⁴ேவஶஸmhப³nhதா⁴thப²லாநி கத²யாmhயஹmh ॥ 1॥
லkh³ேநஶshய க³ஶாகாேல ஸthகீதிrhேத³ஹஜmh ஸுக²mh ।
த⁴ேநஶshய த³ஶாயாmh  khேலேஶா வா mh’thேதா ப⁴யmh ॥ 2॥
ஸஹேஜஶத³ஶாகாேல jhேஞயmh பாபப²லmh nh’mh ।
ஸுகா²தீ⁴ஶத³ஶாயாmh  kh³’ஹ⁴ஸுக²mh ப⁴ேவth ॥ 3॥
பசேமஶshய பாேக ச விth³யாphதி: thரஜmh ஸுக²mh ।
ேராேக³ஶshய த³ஶாகாேல ேத³ஹபீடா³ ேபாrhப⁴யmh ॥ 4॥
ஸphதேமஶshய பாேக  shthபீடா³ mh’thேதா ப⁴யmh ।
அShடேமஶத³ஶாகாேல mh’thபீ⁴திrhத⁴நதி:॥ 5॥
த⁴rhமஶshய த³ஶாயாmh ச ⁴lhலாேபா⁴ யஶ:ஸுக²mh ।
த³ஶேமஶத³ஶாகாேல ஸmhமாநmh nh’பஸmhஸதி³॥ 6॥
லாேப⁴ஶshய த³ஶாகாேல லாேப⁴ பா³தா⁴ ேஜாப⁴யmh ।
vhயேயஶshய த³ஶா nh’mh ப³ஹுகShடphரதா³ th³விஜ ॥ 7॥
த³ஶாரmhேப⁴ ஶுப⁴shதா²ேந shதி²தshயாபி ஶுப⁴mh ப²லmh ।
அஶுப⁴shதா²நக³shையவmh ஶுப⁴shயாபி ந ேஶாப⁴நmh ॥ 8॥
பசேமேஶந khதshய கrhேமஶshய த³ஶா ஶுபா⁴ ।
நவேமேஶந khதshய கrhேமஶshயாதிஶப⁴நா ॥ 9॥
பசேமேஶந khதshய kh³ரஹshயாபி த³ஶா ஶுபா⁴ ।
ததா² த⁴rhமபkhதshய த³ஶா பரமேஶாப⁴நா ॥ 10॥
ஸுேக²ஶஸதshயாபி த⁴rhேமஶshய த³ஶா ஶுபா⁴ ।

par4650.pdf 23



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

பசமshதா²நக³shயாபி மாேநஶshய த³ஶாஶுபா⁴ ॥ 11॥
ஏவmh thேகாணநாதா²நாmh ேகnhth³ரshதா²நாmh த³ஶா: ஶுபா: ◌⁴ ।
ததா² ேகாணshதி²தாநாmh ச ேகnhth³ேரஶாநாmh த³ஶா: ஶுபா:◌⁴ ॥ 12॥
ேகnhth³ேரஶ: ேகாணபா⁴வshத:² ேகாேணஶ: ேகnhth³ரேகா³ யதி³ ।
தேயாrhத³ஶாmh ஶுபா⁴mh phராஹுrhjhேயாதி:ஶாshthரவிேதா³ ஜநா:॥ 13॥
ஷShடா²Shடமvhயயாதீ⁴ஶா அபி ேகாேணஶஸmhதா ।
ேதஷாmh த³ஶாऽபி ஶுப⁴தா³ கதி²தா காலேகாவிைத:³॥ 14॥
ேகாேணேஶா யதி³ ேகnhth³ரshத:² ேகnhth³ேரேஶா யதி³ ேகாணக:³ ।
தாph◌⁴யாmh khதshய ேக²டshய th³’Shkhதshய ைசதேயா:॥ 15॥
த³ஶாmh ஶுப⁴phரதா³mh phராஹுrhவிth³வாmhேஸா ைத³வசிnhதகா: ।
லkh³ேநேஶா த⁴rhமபா⁴வshேதா² த⁴rhேமேஶா லkh³நேகா³ யதி³॥ 16॥
ஏதேயாsh த³ஶாகாேல ஸுக²த⁴rhமஸiµth³ப⁴வ: ।
கrhேமேஶா லkh³நராஶிshேதா²லkh³ேநஶ: கrhமபா⁴வக:³॥ 17॥
தேயாrhத³ஶாவிபாேக  ராjhயலாேபா⁴ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
thஷடா³யக³தாநாmh ச thஷடா³யாதி⁴ைபrhஜmh ॥ 18॥
ஶுபா⁴நாமபி ேக²டாநாmh த³ஶா பாபப²லphரதா³ ।
மாரகshதா²நகா³நாmh ச மாரேகஶஜாமபி ॥ 19॥
ரnhth◌⁴ரshதா²நக³தாநாmh ச த³ஶாऽநிShடப²லphரதா³ ।
ஏவmh பா⁴ேவஶஸmhப³nhதா⁴³ரநீயmh த³ஶாப²லmh ॥ 20॥

அத² காலசkhரத³ஶாப²லாth◌⁴யாய:॥ 49॥
கத²யாmhயத² விphேரnhth³ர காலசkhரத³ஶாப²லmh ।
தthராெதௗ³ ராஶிநாதா²நாmh ஸூrhயாதீ³நாmh ப²லmh ph³ேவ ॥ 1॥
ரkhதபிthதாதி³ேதா vhயாதி⁴mh nh’மrhகப²லmh வேத³th ।
த⁴நகீrhதிphரஜாvh’th³தி⁴வshthராப⁴ரணத:³ ஶஶீ ॥ 2॥
jhவரமாஶு தி³ேஶth ைபththயmh kh³ரnhதி²shேபா²டmh ஜshததா² ।
phரஜாநாmh ச த⁴நாநாmh ச ஸதா³ vh’th³தி⁴mh ³ேதா⁴ தி³ேஶth ॥ 3॥

24 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

த⁴நmh கீrhதிmh phரஜாvh’th³தி⁴mh நாநாேபா⁴க³mh ph³’ஹshபதி: ।
விth³யாvh’th³தி⁴rhவிவாஹச kh³’ஹmh தா⁴nhயmh ph◌⁴’ேகா:³ ப²லmh ॥ 4॥
தாபாதி⁴khயmh மஹth³:³க²mh ப³nh⁴நாஶ: ஶேந: ப²லmh ।
ஏவமrhகாதி³ேயாேக³ந வேத³th³ராஶித³ஶாப²லmh ॥ 5॥
ேமேஷ  ரkhதபீடா³ ச vh’ஷேப⁴ தா⁴nhயவrhth³த⁴நmh ।
²ேந jhஞாநஸmhபாnhநசாnhth³ேர த⁴நபதிrhப⁴ேவth ॥ 6॥
ஸூrhயே ஶthபா³தா⁴ ச கnhயா shthmh ச நாஶநmh ।
தாேக ராஜமnhththவmh vh’சிேக மரணmh ப⁴ேவth ॥ 7॥
அrhத²லாேபா⁴ ப⁴ேவchசாேப ேமஷshய நவபா⁴க³ேக ।
மகேர பாபகrhமாணி mhேப⁴ வாணிjhயேமவ ச ॥ 8॥
ேந ஸrhவாrhத²th³தி⁴ச vh’சிேகShவkh³நிேதா ப⁴யmh ।
ெதௗேக ராஜjhயச கnhயாயாmh ஶthவrhத⁴நmh ॥ 9॥
ஶஶிேப⁴ தா³ரஸmhபா³தா⁴ mhேஹ ச thவேராக³kh’th ।
²ேந vh’thதிபா³தா⁴ shயாth³vh’ஷப⁴shய நவாmhஶேக ॥ 10॥
vh’ஷேப⁴ thவrhத²லாபா⁴ச ேமேஷ  jhவரேராக³kh’th ।
ேந  மாலphதி:mhேப⁴ ஶthphரவrhth³த⁴நmh ॥ 11॥
mh’ேக³ ெசௗரshய ஸmhபா³தா⁴ த⁴iν ஶshthரவrhத⁴நmh ।
ேமேஷ  ஶshthரஸŋhகா⁴ேதா vh’ஷேப⁴ கலேஹா ப⁴ேவth ॥ 12॥
²ேந ஸுக²மாphேநாதி ²நshய நவாmhஶேக ।
கrhகேட ஸŋhகடphராphதி:mhேஹ ராஜphரேகாபkh’th ॥ 13॥
கnhயாயாmh ph◌⁴ராth’ஜா வ ெதௗேக phயkh’nhநர: ।
vh’சிேக பிth’பா³தா⁴ shயாth சாேப jhஞாநத⁴ேநாத³ய:॥ 14॥
மகேர ஜலபீ⁴தி:shயாth mhேப⁴ தா⁴nhயவிவrhத⁴நmh ।
ேந ச ஸுக²ஸmhபthதி: கrhகடshய நவாmhஶேக ॥ 15॥
vh’சிேக கல: பீடா³ ெதௗேக யதி⁴கmh ப²லmh ।
கnhயாயாமதிலாப⁴ச ஶஶாŋhேக mh’க³பா³தி⁴கா ॥ 16॥
mhேஹ ச thரலாப⁴ச ²ேந ஶthவrhth³த⁴நmh ।
vh’ேஷ: சShபதா³lhலாேபா⁴ ேமஷாmhேஶ பஶுேதா ப⁴யmh ।
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ேந  தீ³rhக⁴யாthரா shயாth mhஹshய நவபா⁴க³ேக ॥ 17॥
mhேப⁴  த⁴நலாப⁴ச மகேர th³ரvhயலாப⁴kh’th ।
த⁴iν ph◌⁴ராth’ஸmhஸrhேகா³ ேமேஷ மாth’விவrhth³த⁴நmh ॥ 18॥
vh’ஷேப⁴ thரvh’th³தி:◌⁴ shயாnh²ேந ஶthவrhth³த⁴நmh ।
ஶஶிேப⁴  shthயாmh phதி:mhேஹ vhயாதி⁴விவrhth³த⁴நmh ॥ 19॥
கnhயாயாmh thரvh’th³தி: ◌⁴ shயாthகnhயாயா நவமாmhஶேக ।
லாயாமrhத²லாப⁴ச vh’சிேக ph◌⁴ராth’வrhth³த⁴நmh ॥ 20॥
சாேப ச தாதெஸௗkh²யmh ச mh’ேக³ மாth’விேராதி⁴தா ।
mhேப⁴ thராrhத²லாப⁴ச ேந ஶthவிேராதி⁴தா ॥ 21॥
அெலௗ ஜாயாவிேராத⁴ச ேல ச ஜலபா³த⁴தா ।
கnhயாயாmh த⁴நvh’th³தி: ◌⁴ shயாth லாயா நவபா⁴க³ேக ॥ 22॥
கrhகேட யrhத²நாஶச mhேஹ ராஜவிேராதி⁴தா ।
²ேந ⁴லாப⁴ச vh’ஷேப⁴ சாऽrhத²லாப⁴kh’th ॥ 23॥
ேமேஷ ஸrhபாதி³பீ⁴தி:shயாnhேந ைசவ ஜலாth³ ப⁴யmh ।
mhேப⁴ vhயாபாரேதா லாேபா⁴ மகேரऽபி ேஜா ப⁴யmh ॥ 24॥
சாேப  த⁴நலாப: ◌⁴ shயாth³ vh’சிகshய நவாmhஶேக ।
ேமேஷ  த⁴நலாப: ◌⁴ shயாth³ vh’ேஷ ⁴விவrhth³த⁴நmh ॥ 25॥
²ேந ஸrhவth³தி:◌⁴ shயாthகrhகேட ஸrhவth³தி⁴kh’th ।
mhேஹ  rhவvh’th³தி: ◌⁴ shயாthகnhயாயாmh கலேஹா ப⁴ேவth ॥ 26॥
ெதௗேக சாrhத²லாப: ◌⁴ shயாth³ vh’சிேக க³மாphiνயாth ।
சாேப  ஸுதvh’th³தி:◌⁴ shயாchசாபshய நவமாmhஶேக ॥ 27॥
மகேர thரலாப:◌⁴ shயாthmhேப⁴ தா⁴nhயவிவrhth³த⁴நmh ।
ேந கlhயாணமாphேநாதி vh’சிேக விஷபா³தி⁴தா ॥ 28॥
ெதௗேக thவrhத²லாப⁴ச கnhயாயாmh ஶthவrhth³த⁴நmh ।
ஶஶிேப⁴ shrh/இயமாphேநாதி mhேஹ  mh’க³பா³தி⁴தா ॥ 29॥
²ேந vh’பா³தா⁴ ச mh’க³shய நவபா⁴க³ேக ।
vh’ஷேப⁴ thவrhத²லாப⁴ச ேமஷேப⁴ thவேராக³kh’th ॥ 30॥
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ேந  தீ³rhக⁴யாthரா shயாthmhேப⁴ த⁴நவிவrhth³த⁴நmh ।
மகேர ஸrhவth³தி: ◌⁴ shயாchசாேப ஶthவிவrhth³த⁴நmh ॥ 31॥
ேமேஷ ெஸௗkh²யவிநாஶச vh’ஷேப⁴ மரணmh ப⁴ேவth ।
kh³ேம கlhயாணமாphேநாதி mhப⁴shய நவமாmhஶேக ॥ 32॥
கrhகேட த⁴நvh’th³தி:³shயாth mhேஹ  ராஜஜநmh ।
கnhயாயாமrhத²லாப⁴sh லாயாmh லாப⁴மாphiνயாth ॥ 33॥
vh’சிேக jhவரமாphேநாதி சாேப ஶthவிவrhth³த⁴நmh ।
mh’ேக³ ஜாயாவிேராத⁴ச mhேப⁴ ஜலவிேராத⁴தா ॥ 34॥
ேந  ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யmh நshய நவபா⁴க³ேக ।
த³ஶாmhஶkhரேமணவmh jhஞாthவா ஸrhவப²லmh வேத³th ॥ 35॥
khரkh³ரஹத³ஶாகாேல ஶாnhதிmh rhயாth³விசண: ।
யth phேராkhதmh ராஜேயாகா³ெதௗ³ஸmhjhஞாth◌⁴யாேய ச யth ப²லmh ॥ 36॥
தthஸrhவmh சthரகாேல  ஸு³th³th◌⁴யா ேயாஜேயth³ ³த: ◌⁴ ।
இதி ஸŋhேபத: phேராkhதmh காலசkhரத³ஶாப²லmh ॥ 37॥

அத² சராதி³த³ஶாப²லாth◌⁴யாய:॥ 50॥
சரshதி²ராதி³ஸmhjhஞா யா த³ஶா: phேராkhதா: ரா th³விஜ ।
ஶுபா⁴ऽஶுப⁴ப²லmh தாஸாmh கத²யா தவாऽkh³ரத:॥ 1॥
லkh³நாதி³th³வாத³ஶாnhதாநாmh பா⁴வாநாmh ப²லகீrhதேந ।
தthதth³ராஶீஶவீrhேயண யதா²ேயாkh³யmh phரேயாஜேயth ॥ 2॥
ப³லkhேத ச ராஶீேஶ rhணmh தshய ததா³ ப²லmh ।
ப²லmh மth◌⁴yhப³ேல மth◌⁴யmh ப³லேந விபrhயய:॥ 3॥
ேயா ேயா த³ஶாphரேதா³ ராஶிshதshய ரnhth◌⁴ரthேகாணேக ।
பாபேக²டேத விphர தth³த³ஶா :³க²தா³யிகா ॥ 4॥
th’தீயஷShட²ேக³ பாேப jhயாதி:³ பகீrhதித: ।
ஶுப⁴ேக²டேத தthர ஜாயேத ச பராஜய:॥ 5॥
லாப⁴shேத² ச ஶுேப⁴ பாேப லாேபா⁴ ப⁴வதி நிசித: ।
யதா³ த³ஶாphரேதா³ ராஶி: ஶுப⁴ேக²டேதா th³விஜ ॥ 6॥
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ஶுப⁴ேthேர  தth³ராேஶ: ஶுப⁴mh jhேஞயmh த³ஶாப²லmh ।
பாபkhேத ஶுப⁴ேthேர rhவmh ஶுப⁴மஸthபேர ॥ 7॥
பாபrhே ஶுப⁴ஸmhkhேத rhவmh ெஸௗkh²யmh தேதாऽஶுப⁴mh ।
பாபேthேர பாபkhேத ஸா த³ஶா ஸrhவ³க²தா³॥ 8॥
ஶுப⁴ேthரத³ஶா ராெஶௗ khேத பாபஶுைப⁴rhth³விஜ ॥ 9॥
rhவmh கShடmh ஸுக²mh பசாnhநிrhவிஶŋhகmh phரஜாயேத ।
ஶுப⁴ேthேர ஶுப⁴mh வாchயmh பாபrhே thவஶுப⁴mh ப²லmh ॥ 10॥
th³விதீேய பசேம ெஸௗmhேய ராஜphதிrhஜேயா th◌⁴வmh ।
பாேப தthர க³ேத jhேஞயமஶுப⁴mh தth³த³ஶாப²லmh ॥ 11॥
சrhேத²  ஶுப⁴mh ெஸௗkh²யமாேராkh³யmh thவShடேம ஶுேப⁴ ।
த⁴rhமvh’th³தி⁴rh³ஜநாthெஸௗkh²யmh ச நவேம ஶுேப⁴ ॥ 12॥
விபேத விபrhயாேஸா ேர ரmh phரகீrhதிதmh ।
பாேக ேபா⁴ேக³ ச பாபாTh◌⁴ேய ேத³ஹபீடா³ மேநாvhயதா²॥ 13॥
ஸphதேம பாகேபா⁴கா³ph◌⁴யாmh பாேப தா³ராrhதிதா ।
சrhேத²shதா²நஹாநி:shயாthபசேம thரபீட³நmh ॥ 14॥
த³ஶேம கீrhதிஹாநி:shயாnhநவேம பிth’பீட³நmh ।
பாகாth³th³ராக³ேத பாேப பீடா³ஸrhவாphயபா³தி⁴கா ॥ 15॥
உkhதshதா²நக³ேத ெஸௗmhேய தத: ெஸௗkh²யmh விநிrhதி³ேஶth ।
ேகnhth³ரshதா²நக³ேத ெஸௗmhேய லாப: ◌⁴ ஶthஜபphரத:³॥ 16॥
ஜnhமகாலkh³ரஹshதி²thயா ஸேகா³சக³kh³ரைஹரபி ।
விசாைத: phரவkhதvhயmh தthதth³ராஶித³/ஸாப²லmh ॥ 17॥
யச ராஶி: ஶுபா⁴காnhேதா யshய பசாch²ப⁴kh³ரஹா: ।
தth³த³ஶா ஶுப⁴தா³ phேராkhதா விபேத விபrhயய:॥ 18॥
thேகாணரnhth◌⁴ரShப²shைத:² ஶுப⁴பாைப: ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ।
தth³த³ஶாயாmh ச வkhதvhயmh ப²லmh ைத³வவிதா³ஸதா³॥ 19॥
ேமஷகrhகலாநkhரராஶீநாmh ச யதா²khரமmh ।
பா³தா⁴ shதாநாநி ஸmhphேராkhதா ப⁴ேகா³mhஹvh’சிகா:॥ 20॥
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பாேகஶாkhராnhதராெஶௗ வா பா³தா⁴shதா²ேந ஶுேப⁴தேர ।
shதி²ேத ஸதி மஹாேஶாேகா ப³nhத⁴நvhயஸநாமயா:॥ 21॥
உchசshவrhkh³rhேஹ தsh²ப⁴mh ெஸௗkh²யmh த⁴நாக³ம: ।
தch²nhயmh ேசத³ெஸௗkh²யmh shயாthதth³த³ஶா ந ப²லphரதா³॥ 22॥
பா³த⁴கvhயயஷட³ரnhth◌⁴ேர ராஹுkhேத மஹth³ப⁴யmh ।
phரshதா²ேந ப³nhத⁴நphராphதீ ராஜபீடா³ ேபாப⁴யmh ॥ 23॥
ரvhயாரராஹுஶநேயா ⁴khதிராெஶௗ shதி²தா யதி³ ।
தth³ராஶிபி⁴khெதௗ பதநmh ராஜேகாபாnh மஹth³ப⁴யmh ॥ 24॥
⁴khதிராஶிthேகாேண  நீசேக²ட:shதி²ேதா யதி³ ।
தth³ராெஶௗ வா ேத நீேச பாேப mh’thப⁴யmh வேத³th ॥ 25॥
⁴khதிராெஶௗ shவŋhக³shேத² thேகாேண வாபி ேக²சேர ।
யதா³ ⁴khதித³ஶா phராphதா ததா³ ெஸௗkh²யmh லேப⁴nhநர:॥ 26॥
நக³ரkh³ராமநாத²thவmh thரலாப⁴mh த⁴நாக³மmh ।
கlhயாணmh ⁴பா⁴kh³யmh ச ேஸநபthயmh மேஹாnhநதmh ॥ 27॥
பாேகவேரா வth³’Shட: ஶுப⁴ராஶிshதி²ேதா யதி³ ।
தth³த³ஶாயாmh த⁴நphராphதிrhமŋhக³ளmh thரஸmhப⁴வmh ॥ 28॥
தாதப⁴kh³மாச ஸூrhயshய ராஶய: ।
ெகௗrhபிெதௗக⁴டாேசnhth³ேராrhெபௗ⁴மshய ராஶய:॥ 29॥
க⁴டநnh’lhெதௗகnhயா jhஞshய தத: பரmh ।
கrhகநாmhபா⁴ச ராஶேயா பவ:shmh’தா:॥ 30॥
vh’ஷெதௗnh’khகnhயாராஶேயா பேவா ³ேரா: ।
mhஹாகrhகசாபாச ஶுகshய ராஶய:॥ 31॥
ேமஷmhஹத⁴iν:ெகௗrhபிகrhகடா ஶநிஶthரவ: ।
ஏவmh kh³ராஹnhதரதா³ஶாmh சிnhதேயthேகாவிேதா³ th³விஜ ॥ 32॥
ேய ராஜேயாக³தா³ ேய ச ஶுப⁴மth◌⁴யமதா kh³ரஹா: ।
யshமாth³வா th³விthrhயshதா:² kh³ரஹா: ஶுப⁴ப²லphரதா:³॥ 33॥
தth³த³ஶாநாmh ஶுப⁴mh ph³யாth³ராஜேயாகா³தி³ஸmhப⁴வmh ।

par4650.pdf 29



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 46-50

ஶுப⁴th³வயாnhதரக³த: பாேபாऽபி ஶுப⁴த:³shmh’த:॥ 34॥
க³தா ஶுப⁴த³ஶாமth◌⁴யmh த³ஶா ெஸௗmhயshய ேஶாப⁴நா ।
ஶுபா⁴ யshய thேகாணshத²shதth³த³ஶாபி ஶுப⁴phரதா³॥ 35॥
ஆரmhபா⁴nhேதா thரஶுப⁴ராேயாrhயதி³ ப²லmh ஶுப⁴mh ।
phரதிராையவமvhதா³th³யmh விப⁴jhய தthப²லmh வேத³th ॥ 36॥
ஆரmhபா⁴thதththேகாேண  ெஸௗmhேய  ஶுப⁴பா⁴வேஹth ।
ஶுப⁴ராெஶௗ ஶுபா⁴ரmhேப⁴ த³ஶா shயாத³திேஶாப⁴நா ॥ 37॥
ஶுபா⁴தி³ராெஶௗ பாபேசth³த³ஶாரmhேப⁴ ஶுபா⁴ shmh’தா ।
ஶுபா⁴ரmhேப⁴ கதா² ேகதி phராரmhப⁴shய ப²லmh வேத³th ॥ 38॥
ஆரmhேப⁴ பாபராெஶௗ வா யதீ³ேஶா ³rhப³ேலா th³விஜ ।
நீசாெதௗ³ தth³த³ஶாth³யnhேத வேத³th³பா⁴kh³யவிபrhயயmh ॥ 39॥
யthர shதி²ேதா நீசேக²டshthேகாேண வாऽத² நீசக:³ ।
ததா² ராஶீவேர நீேச ஸmhப³nhேதா⁴ நீசேக²டைக:॥ 40॥
பா⁴kh³யshய விபதthவmh கேராthேயவ th³விேஜாthதம ।
த⁴நதா⁴nhயாதி³ஹாநிச ேத³ேஹ ேராக³ப⁴யmh ததா²॥ 41॥
ராேஹா: ேகேதாச mhபா⁴தி³ vh’சிகாதி³ சShடயmh ।
shவப⁴mh தthர ஸமாரmhப⁴shதth³த³ஶாயாmh ஶுப⁴mh ப⁴ேவth ॥ 42॥
யth³த³ஶாயாmh ஶுப⁴mh ph³யாthஸ ேசnhமாரகஸmhshதி²த: ।
யshnh ராெஶௗத³ஶாnhத:shயாthதshnh th³’Shேட ேதऽபி வா ॥ 43॥
ஶுkhேரண வி⁴நா வா shயாth³ராஜேகாபாth³த⁴நய: ।
த³ஶாnhதேசத³ேthேர ராஹுth³’Shடேதऽபி வா ॥ 44॥
இத³mh ப²லmh ஶேந: பாேக ந விசிnhthயmh th³விேஜாthதம ।
த³ஶாphரேத³ நkhரராெஶௗ ந விசிnhthயத³mh ப²லmh ॥ 45॥
ராஹுrhத³ஶாnhேத ஸrhவshவநாேஶா மரணப³nhத⁴ேந ।
த³ஶாnhநிrhவாஸநmh வா shயாthகShடmh வா மஹத³iνேத ॥ 46॥
தththேகாணக³ேத பாேப நிசயாth³:³க²மாதி³ேஶth ।
ஏவmh ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ஸrhவmh நிசேயந வேத³th³ ³த: ◌⁴ ॥ 47॥
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ராவாth³யாதராஶிsh ப⁴ேவth³யதி³ த³ஶாphரத:³ ।
தthர காேலऽபி rhேவாkhதmh சிnhதநீயmh phரயthநத:॥ 48॥
த³/ஸாரmhேபா⁴ த³ஶாnhேதா வா மாரேக ேசnhந ேஶாப⁴நmh ।
தshnhேநவ ச ராஹுசnhநேராேதா⁴ th³ரvhயநாஶந:॥ 49॥
யthர khவாபி ச ேப⁴ ராெஹௗ த³ஶாரmhேப⁴ விநாஶநmh ।
kh³’ஹph◌⁴ரmhஶ:ஸiµth³தி³Shேடா த⁴ேந ராஹுத⁴நாrhதிkh’th ॥ 50॥
சnhth³rhஶுkhெரௗ th³வாத³ஶ ேசth³ராஜேகாேபா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
ெபௗ⁴மேக தthர யதி³ வேதா⁴ऽkh³ேநrhமஹதீ vhயதா²॥ 51॥
ேசnhth³ரஶுkhெரௗ த⁴ேந விphர யதி³ ராjhயmh phரயchச²த: ।
த³ஶாரmhேப⁴ த³ஶாnhேத ச th³விதீயshத²த³mh ப²லmh ॥ 52॥
ஏவமrhக³லபா⁴வாநாmh ப²லmh விjhைஞ: phரத³rhஶிதmh ।
யshய பாப: ஶுேபா⁴ வாऽபி kh³ரஹshதிShேட²ch²பா⁴rhக³ேல ॥ 53॥
ேதந th³ரShThேரேத லkh³நmh பாப³lhயாேயாபகlhphயேத ।
யதி³ பேயth³kh³ரஹshதnhந விபதாrhக³லshதி²த:॥ 54॥
தth³பா⁴வshய த³ஶாயாsh விபதப²லmh ப⁴ேவth ।
ஸth³th³’Shேடऽபி ஶுப⁴mh ph³யாnhநிrhவிஶŋhகmh th³விேஜாthதம ॥ 55॥
யshnhபா⁴ேவ ஶுப⁴shவாஸmhப³nhத⁴shŋhக³ேக²சர: ।
shயாthதth³பா⁴வத³ஶாயாmh  அnhthையவrhயமக²Nh³தmh ॥ 56॥
யth³பா⁴ேவஶ:shவாrhத²ராஶிமதி⁴திShட²தி பயதி ।
shயாதth³பா⁴வத³ஶாகாேல த⁴நலாேபா⁴ மஹthதர:॥ 57॥
யshமாth³vhயயக³ேதா யsh தth³த³ஶாயாmh த⁴நய: ।
யshமாththேகாணகா:³ பாபாshதthராthமஶுப⁴நாஶநmh ॥ 58॥
thரஹாநி: பி: பீடா³ மநshதாேபா மஹாnh ப⁴ேவth ।
யshமாththேகாŋhகா³ :ப²ரnhth◌⁴ேரஶாrhகாரஸூrhயஜா:॥ 59॥
thரபீடா³ th³ரvhயஹாநிshதthர ேகthவஸŋhக³ேம ।
விேத³ஶph◌⁴ரமணmh khேலேஶா ப⁴யmh ைசவ பேத³ பேத³॥ 60॥
தshமாthஷShடா²Shடேம khரநீசேக²டாத³ய:shதி²தா: ।
ேராக³ஶthnh’பாேலph◌⁴ேயா iµஹு: பீடா³ஸு:³ஸஹா ॥ 61॥
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யshமாchசrhத:² khர:shயாth³⁴kh³’ஹேthரநாஶநmh ।
பஶுஹாநிshதthர ெபௗ⁴ேம kh³’ஹதா³ஹ: phரமாத³kh’th ॥ 62॥
ஶெநௗ ’த³யஶூலmh shயாthஸூrhேய ராஜphரேகாபநmh ।
ஸrhவshவஹரணmh ராெஹௗ விஷெசௗராதி³ஜmh ப⁴யmh ॥ 63॥
யshமாth³ த³ஶமேப⁴ ராஹு: Nhயதீrhதா²டநmh ப⁴ேவth ।
யshமாthகrhமாயபா⁴kh³யrhக³த: ேஶாப⁴நேக²சரா:॥ 64॥
விth³யாrhத²த⁴rhமஸthகrhமkh²யாதிெபௗஷth³த⁴ய: ।
யத: பசமகாமாக³தா:shேவாchசஶுப⁴kh³ரஹா:॥ 65॥
thரதா³ராதி³ஸmhphராphதிrhnh’பஜா மthதரா ।
யshமாnhthராயகrhமாmh³நவலkh³நாதி⁴பா:shதி²தா:॥ 66॥
தthதth³பா⁴வாrhத²th³தி: ◌⁴ shயாchch²ேரேயா ேயாகா³iνஸாரத: ।
யshnh ³rhவா ஶுkhேராவா ஶுேப⁴ேஶா வாபி ஸmhshதி²த:॥ 67॥
கlhயாணmh ஸrhவஸmhபthதிrh ேத³வph³ராமணதrhபநmh ।
யthசrhேத² ŋhக³ேக²டா: ஶுப⁴shவா kh³ரஹச வா ॥ 68॥
வாஹநkh³ராமலாப⁴ச பஶுvh’th³தி⁴ச ⁴ய ।
தthர சnhth³ேர ச லாப: ◌⁴ shயாth³ப³ஹுதா⁴nhயரஸாnhவித:॥ 69॥
rhேண விெதௗ⁴ நிதி⁴phராphதிrhலேப⁴th³வா மணிஸஜயmh ।
தthர ஸுkhேர ph◌⁴’த³ŋhகா³தி³வாth³யகா³நரshkh’த:॥ 70॥
ஆnhேதா³காphதிrhேவ  கநகாnhேதா³கா th◌⁴வmh ।
லkh³நகrhேமஶபா⁴kh³ேயஶŋhக³shத²ஶுப⁴ேயாக³த:॥ 71॥
ஸrhேவாthகrhஷமைஹவrhயஸாmhராjhயாதி³மஹthப²லmh ।
ஏவmh தthதth³பா⁴வதா³யப²லmh யthshயாth³விசிnhதேயth ॥ 72॥
ஏைகேகா³த³ஶா shவீையrh³ணரShடாத³ஶாthமபி⁴ ।
பி⁴nhநmh ப²லவிபாகmh  rhயாth³ைவ சிthரஸmhதmh ॥ 73॥
பரேமாchேச ŋhக³மாthேர தத³rhவாkhத³பrhயபி ।
லthேகாணேப⁴ shவrhே shவாதி⁴thரkh³ரஹshய ேப⁴ ॥ 74॥
தthகாலஸு’ேதா³ ேக³ேஹ உதா³நshய ேப⁴ ததா² ।
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ஶrhேதாrhேப⁴ऽதி⁴ேபாrhேப⁴ ச நீசாnhதா³rhth◌⁴வேத³ஶேப⁴ ॥ 75॥
தshமாத³rhவாŋh நீசமாthர நீசாnhேத பரமாmhஶேக ।
நீசாவrhேக³ஸக²ேல shவவrhேக³ ேகnhth³ரேகாணேப⁴ ॥ 76॥
vhயவshதி²தshய ேக²டshய ஸமேர பீ³தshய ச ।
கா³ட⁴ட⁴shய ச த³ஶாபசிதி:shவ³ண: ப²லmh ॥ 77॥
பரேமாchசக³ேதா யsh ேயாऽதிவீrhயஸமnhவித: ।
ஸmhrhkh²யா த³ஶா தshய ராjhய⁴kh³யஶுப⁴phரதா³॥ 78॥
லகடாசிநாநாmh சிரவாஸkh³’ஹphரதா³ ।
ŋhக³மாthரக³தshயாபி ததா² வீrhயாதி⁴கshய ச ॥ 79॥
rhkh²யா ப³ஹுலவrhயதா³யிnhயாபி ஜphரதா³ ।
அதிநீசக³தshயாபி ³rhப³லshய kh³ரஹshய  ॥ 80॥
khதா thவநிShடப²லதா³ vhயாth◌⁴யநrhத²mh’திphரதா³ ।
அthchேசऽphயதிநீசshேத² மth◌⁴யக³shயாவேராணீ ॥ 81॥
thேராchசபா⁴வphராphதshய மth◌⁴யாkh²யா யrhத²தா³ த³ஶா ।
நீசாnhதா³chசபா⁴கா³nhதmh ப⁴ஷThேக மth◌⁴யக³shய ச ॥ 82॥
த³ஶா சாேராணீ நீசபா⁴mhஶக³தshய ச ।
அத⁴மாkh²யா ப⁴யkhேலஶvhயாதி⁴:³க²விவrhதி⁴நீ ॥ 83॥
நாமாiνபப²லதா:³ பாககாேல த³ஶா இமா: ।
பா⁴kh³ேயஶ³ஸmhப³nhேதா⁴ ேயாக³th³’khேகnhth³ரபா⁴தி³பி: ◌⁴ ॥ 84॥
பேரஷாமபி தா³ேயஷு ப⁴kh³ேயாபkhரமiµnhநேயth ।
ஜாதேகா யsh ப²லேதா³ ப⁴kh³யேயாக³phரேதா³ऽத² ய:॥ 85॥
ஸப²ேலா வkhமா³rhth◌⁴வமnhயாநபி ச ேக²சராnh ।
³rhப³லாநஸமrhதா²mhச ப²லதா³ேநஷு யாக³த:॥ 86॥
தாரதmhயாthஸுஸmhப³nhதா⁴ த³ஶா ேயதா: ப²லphரதா:³ ।
shவேகnhth³ராதி³ஜுஷாmh ேதஷாmh rhrhth³தா⁴ŋhkh◌⁴vhயவshத²யா ॥ 87॥
ஶீrhேஷாத³யப⁴கா:³shவshவத³ஶாெதௗ³shவப²லphரதா:³ ।
உப⁴ேயாத³யராஶிshத²த³ஶா மth◌⁴யப²லphரதா³॥ 88॥
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ph’Shேடா²த³யrhகா:³ ேக²டா:shவத³ஶாnhேத ப²லphரதா:³ ।
நிஸrhக³தச தthகாேல ஸு’தா³mh ஹரேண ஶுப⁴mh ॥ 89॥
ஸmhபாத³ேயthததா³ கShடmh தth³விபrhயயகா³நாmh ।
த³ேஶஶாkhராnhதபா⁴வrhாதா³ரph◌⁴ய th³வாத³ஶrhகmh ॥ 90॥
ப⁴khthவா th³வாத³ஶராஶீநாmh த³ஶா⁴khதி phரகlhபேயth ।
ஏைககராேஶrhயா தthர ஸு’thshவேthரகா³நீ ॥ 91॥
தshயாmh ராjhயாதி³ஸmhபthதிrhவகmh ஶுப⁴ரேயth ।
:³shதா²நேக³ஹshத²நீசkhரதா ச யா ॥ 92॥
தshயாமநrhத²கலஹmh ேராக³mh’thப⁴யாதி³கmh ।
பி³nh³⁴யshthவஶூnhயthவவஶாth shவீயாShடவrhக³ேக ॥ 93॥
vh’th³தி⁴mh ஹாநிmh ச தth³ராஶிபா⁴வshய shவkh³’ஹாthkhரமாth ।
பா⁴வேயாஜநயா விth³யாthஸுதshthrhயாதி³ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ॥ 94॥
தா⁴thவாதி³ராஶிேப⁴தா³chச தா⁴thவாதி³kh³ரஹேயாக³த: ।
ஶுப⁴பாபநஶாேப⁴தா³ch²ப⁴பாபைதரபி ॥ 95॥
இShடாநிShடshதா²நேப⁴தா³th ப²லேப⁴தா³th ஸiµnhநேயth ।
ஏவmh ஸrhவkh³ரஹாmh ச shவாmh shவாமnhதrhத³ஶாமபி ॥ 96॥
shவராஶிேதா ராஶி⁴khதிmh phரகlhphய ப²லரேயth ।
அnhதரnhதrhத³ஶாmh shவீயாmh விப⁴jhையவmh ந: ந:॥ 97॥

Encoded and proofread by ajarve at fms30.cca.rockwell.com (Ahto Jarve)

bRihatpArAsharahorAshAstramh 46-50

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

34 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

