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bRihatpArAsharahorAshAstramh 81-90

ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 81-90

அத²அŋhக³லணப²லாth◌⁴யாய: ॥ 81॥
ப³ஹுதா⁴ ப⁴vhதா phேராkhதmh ஜnhமகாலாth ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
ேராchசா² நாேராமŋhக³சிைந: ப²ல iµேந ॥ 1॥
ஶ ◌்’iΝ விphர phரவயா நாமŋhக³ளணmh ।
ப²லmh யதா²ऽஹ பாrhவthைய ப⁴க³வாnh ஶŋhகரshததா² ॥ 2॥
shநிkh³த⁴mh பாத³தலmh shthmh mh’³லmh மாmhஸலmh ஸமmh ।
ரkhதமshேவத³iµShணmh ச ப³ஹுேபா⁴க³phரதா³யகmh ॥ 3॥
விவrhணmh ஷmh mh க²Nh³தmh விஷமmh ததா² ।
ஸூrhபாகாரச ஶுShகmh ச :³க²ெதௗ³rhபா⁴kh³யதா³யகmh ॥ 4॥
ஶŋhக²shவshதிகசkhராऽph³ஜth◌⁴வஜநாऽதபthரவth ।
யshயா: பாத³தேல சிநmh ஸா jhேஞயா திபாŋhக³நா ॥ 5॥
ப⁴ேவth ஸமshதேபா⁴கா³ய ததா² தீ³rhேகா⁴rhth◌⁴வேரகி²கா ।
ேரகா:²ஸrhபாऽ²காகாபா⁴ :³க²தா³th³rhயஸூசிகா: ॥ 6॥
ரkhதா:ஸiµnhநதா:shநிkh³தா⁴ vh’thதா: பாத³நகா:² ஶுபா:◌⁴ ।
sh²தா: kh’Shணவrhச jhேஞயா அஶுப⁴ஸூசகா: ॥ 7॥
உnhநேதா மாmhஸேலாऽŋh³Shேடா² வrhேலாऽலேபா⁴க³த:³ ।
வkhேரா ரshவச சிபிேடா :³க²தா³th³rhயஸூசக: ॥ 8॥
mh’த³ேவாऽŋh³லய: ஶshதா க⁴நா vh’thதாச மாmhஸலா: ।
தீ³rhகா⁴ŋh³பி: ◌⁴ லடா kh’ஶாபி⁴rhத⁴நவrhதா ॥ 9॥
ப⁴ேவth³th◌⁴ரshவாபி⁴ரlhபாrhவிஷமாபி⁴ச Thடநீ ।
சிபடாபி⁴rhப⁴ேவth³தா³ விரலாப⁴ச நிrhத⁴நா ॥ 10॥
யshய த:²ஸமாடா: ◌⁴ பாதா³ŋh³lhேயா ப⁴வnhதி  ।
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ப³ஹுநபி பதீnh thவா பரphேரShயா ச ஸா ப⁴ேவth ॥ 11॥
யshயா பதி² சலnhthயாச ரேஜா ⁴ேம:ஸiµchச²ேலth ।
ஸா பாmhஸு ப³ேவnhநா லthரயவிகா⁴திநீ ॥ 12॥
யshயா: கநிSh²கா ⁴mh க³chச²nhthயா ந பshph’ேஶth ।
ஸா  rhவபதிmh ஹthவா th³விதீயmh ேத பதிmh ॥ 13॥
மth◌⁴யமாऽநாகா சாபி யshயா ⁴mh ந ஸmhshph’ேஶth ।
பதிநா ச ஸா நா விjhேஞயா th³விஜஸthதம ॥ 14॥
phரேத³ஶிநீ ப⁴ேவth³யshயா அŋh³Shடா²th³vhயதிேரகிணீ ।
கnhையவ ³தா ஸா shயாth லடா ச தத³kh³ரத: ॥ 15॥
உnhநதmh பாத³ph’Shட²mh ேசth ததா³ ராjhஞீ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
அshேவத³மஶிராTh◌⁴யச மாmhஸலmh மsh’ணmh mh’³ ॥ 16॥
அnhயதா² த⁴நநா ச ஶிராலmh ேசthததா³ऽth◌⁴வகா³ ।
ேராமாTh◌⁴யmh ேசth³ ப⁴ேவth³தா³ நிrhமாஸmh யதி³ ³rhப⁴கா³ ॥ 17॥
ஸுப⁴கா³ஸமபாrhShணி:shth ph’²பாrhShணிச ³rhப⁴கா³ ।
லேடாnhநதபாrhShணிச தீ³rhக⁴பாrhShணிச :³கி²தா ॥ 18॥
அேராேம ச ஸேம shநிkh³ேத⁴ யshயா ஜŋhக⁴ ஸுவrhேல ।
விேர ச ஸுரmhேய ஸா ராஜபthநீ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 19॥
வrhலmh மாmhஸலmh shநிkh³த⁴mh ஜாiνkh³மmh ஶுப⁴phரத³mh ।
நிrhமாஸmh shைவரசாNhயா நிrhத⁴நாயாச விலத²mh ॥ 20॥
க⁴ெநௗ ககராகாெரௗ வrhெலௗ mh’³ெலௗ ஶுெபௗ⁴ ।
யshயா ஊ ஶிராெநௗ ஸா ராjhஞீ ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 21॥
சிபிெடௗ ேராமெஶௗ யshயா வித⁴வா ³rhப⁴கா³ ச ஸா ।
சrhபி⁴rhவிஶதிைதரŋh³லச ஸமா க: ।
ஸiµnhநதநிதmhபா³Th◌⁴யா phரஶshதா shயாth mh’கீ³th³’ஶாmh ॥ 22॥
விநதா சிபடா தீ³rhகா⁴ நிrhமாmhஸா ஸŋhகடா க: ।
ரshவா ேராைம:ஸமாkhதா :³க²ைவத⁴vhயஸூசிகா ॥ 23॥
நதிmhப:³ ஶுப⁴த:³shthiµnhநேதா மாmhஸல: ph’:² ।
ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யத:³ phேராkhேதா jhேஞேயா :³க²phரேதா³ऽnhயதா² ॥ 24॥
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shthmh ³ட⁴மணிshŋhேகா³ ரkhதாேபா⁴ mh’³ேராமக: ।
ப⁴க:³ கமட²ph’Shடா²ப: ◌⁴ ஶுேபா⁴ऽவthத²க³லாkh’தி: ॥ 25॥
ரŋhக³²ரேபா யlhேகாத³ரஸmhநிபி: ◌⁴ ।
ேராமேஶா th³’யநாஸச விvh’thதாshேயாऽஶுப⁴phரத:³ ॥ 26॥
வாேமாnhநதsh கnhயாஜ: thேராேஜா த³ேnhநத: ।
ஶŋhகா²வrhேதா ப⁴ேகா³ யshயா:ஸா விக³rhபா⁴ऽŋhக³நா மதா ॥ 27॥
mh’th³வீ வshதி: phரஶshதா shயாth³ விலாlhபஸiµnhநதா ।
ேராமாTh◌⁴யா ச ஶிராலா ச ேரகா²ŋhகா ந ஶுப⁴phரதா³ ॥ 28॥
க³mhபீ⁴ரா த³வrhதா நாபி: ◌⁴ ஸrhவஸுக²phரதா³ ।
vhயkhதkh³ரnhதி:²ஸiµthதாநா வாமாவrhதா ந ேஶாப⁴நா ॥ 29॥
ph’²: ஶுபா⁴ நா ஸூேத ஸா ச ப³ஹூnh ஸுதாnh ।
⁴பதிmh ஜநேயth thரmh மNh³காேப⁴ந  ॥ 30॥
உnhநேதந வபா⁴ஜா ஸாவrhேதந ச  ।
வnhth◌⁴யா ஸmhnhயாநீ தா³ ஜாயேத khரமேதா³ऽப³லா ॥ 31॥
ஸேம ஸமாmhேஶ mh’³ேல பாrhேவ shthmh ஶுப⁴phரேத³ ।
உnhநேத ேராமஸmhkhேத ஶிராேல சாऽஶுப⁴phரேத³ ॥ 32॥
நிrhேலாப⁴mh ’த³யmh shthmh ஸேம ஸrhவஸுக²phரத³mh ।
விshதீrhணmh ச ஸேலாமmh ச விjhேஞயமஶுப⁴phரத³mh ॥ 33॥
ஸெமௗ பீெநௗ க⁴ெநௗ vh’thெதௗ th³’ெடௗ⁴ ஶshெதௗ பேயாth◌⁴ெரௗ ।
sh²லாkh³ெரௗ விரெலௗ ஶுShெகௗ shthmh ைநவ ஶுப⁴phரெதௗ³ ॥ 34॥
த³ேnhநதவோஜா நா thரவதீ மதா ।
வாேமாnhநதshதநீ கnhயாphரஜா phேராkhதா ராதைந: ॥ 35॥
நாmh ேக ஶshேத யாமவrhேண ஸுவrhேல ।
அnhதrhப⁴kh³ேந ச தீ³rhேக⁴ ச kh’ேஶ சாபி ந ேஶாப⁴ேந ॥ 36॥
shthmh shகnhெதௗ⁴ ஸெமௗ Shெடௗ ³ட⁴ஸnhதீ⁴ ஶுப⁴phரெதௗ³ ।
ேராமாTh◌⁴யாnhநெதௗ வkhெரௗ நிrhமாஸாவஶுெபௗ⁴ shmh’ெதௗ ॥ 37॥
ஸுஸூமேராேம நாmh Shேட shநிkh³ேத⁴ ஶுப⁴phரேத³ ।
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கே ஶிராேல க³mhபீ⁴ேர ந ஶுேப⁴ shேவத³ேம³ேர ॥ 38॥
³டா⁴shதீ² ேகாமலkh³ரnhதீ² விஶிெரௗ ச பி³ேராமெகௗ ।
ஸரெலௗ ஸுவrhெலௗ ைசவ ⁴ெஜௗ ஶshெதௗ mh’கீ³th³’ஶாmh ॥ 39॥
நிrhமாmhெஸௗ sh²லேராமாெணௗ ரshெவௗ ைசவ ஶிராதெதௗ ।
வkhெரௗ ⁴ெஜௗ ச நாmh khேலஶாய பகீrhதிெதௗ ॥ 40॥
ஸேராஜiµலாகாேரா கராŋh³Shெடௗ² mh’கீ³th³’ஶாmh ।
ஸrhவெஸௗkh²யphரெதௗ³ phேராkhெதௗ kh’ெஶௗ வkhெரௗ ச :³க²ெதௗ³ ॥ 41॥
shthmh கரதலmh ரkhதmh மth◌⁴ேயாnhநதமரnhth◌⁴ரகmh ।
mh’³லmh சாlhபேரகா²Th◌⁴யmh jhேஞயmh ஸrhவஸுக²phரத³mh ॥ 42॥
வித⁴வா ப³ஹுேரேக²ண ேரகா²ேநந நிrhத⁴ேந ।
பி⁴ுகா ச ஶிேராTh◌⁴ேயந நா கரதேலந  ॥ 43॥
பாணிph’Shட²mh ஶுப⁴mh shthmh Shடmh mh’³விேராமகmh ।
ஶிராலmh ேராமஶmh நிmhநாmh ³க²தா³th³rhயஸூசகmh ॥ 44॥
யshயா: கரதேல ேரகா² vhயkhதா ரkhதா ச வrhலா ।
shநிkh³தா⁴ rh ச க³mhபீ⁴ரா ஸா ஸrhவஸுக²பா⁴கி³நீ ॥ 45॥
மthshேயந ஸுப⁴கா³ jhேஞயா shவshதிேகந த⁴நாnhவிதா ।
ராஜபthநீ ஸேராேஜந ஜநநீ ph’தி²வீபேத: ॥ 46॥
ஸாrhவெபௗ⁴மphயா பாெணௗ நth³யாவrhேத phரத³ேண ।
ஶŋhகா²தபthரகமைட²rh⁴பshய ஜநநீ ப⁴ேவth ॥ 47॥
ேரகா² லாkh’தி: பாெணௗ யshயா:ஸா  ப³ணிkh³வ: ◌⁴ ।
க³ஜவாvh’ஷாபா⁴ வா கேர வாேம mh’கீ³th³’ஶ: ॥ 48॥
ேரகா² phரஸாத³வjhராபா⁴ ஸூேத தீrhத²கரmh ஸுதmh ।
kh’வலshய பthநீ shயாchச²கேடந ேக³ந வா ॥ 49॥
சாமராŋhஶசாைபச ராஜபthநீ பதிvhரதா ।
thஶூலாऽக³தா³ஶkhதி³nh³ph◌⁴யாkh’திேரக²யா ॥ 50॥
அŋh³Shட²லாnhநிrhக³thயா ேரகா² யாதி கநிSh²காmh ।
ஸா நா பதிஹnhth shயாth³³ரதshதாmh பthயேஜth ॥ 51॥
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காகமNh³கஜmh³கvh’கvh’சிகேபா⁴கி³ந: ।
ராஸேபா⁴ShThரவிடா³லாபா⁴ ேரகா² :³க²phரதா:³shthயா: ॥ 52॥
mh’³லாச ஸுபrhவாே தீ³rhகா⁴ vh’thதா: khரமாth kh’ஶா: ।
அேராமகா: ஶுபா: ◌⁴ shthமŋh³lhய: பகீrhதிதா: ॥ 53॥
அதிரshவா: kh’ஶா வkhரா விரலா ேராமஸmhதா: ।
ப³ஹுபrhவதா வாऽபி பrhவநாச :³க²தா:³ ॥ 54॥
ரkhதவrh நகா²shŋhகா³ஸஶிகா²ச ஶுப⁴phரதா:³ ।
நிmhநா விவrh பீதா வா Shபிதா :³க²தா³யகா: ॥ 55॥
அnhதrhநிமkh³நவmhஶாshதி² ph’Shட²mh shயாnhமாmhஸலmh ஶுப⁴mh ।
ஸஶிரmh ேராமkhதmh வா வkhரmh சாऽஶுப⁴தா³யகmh ॥ 56॥
shthmh கNhத²shthேரகா²ŋhகshthவvhயkhதாshதி²ச வrhல: ।
மாmhஸேலா mh’³லைசவ phரஶshதப²லதா³யகா: ॥ 57॥
sh²லkh³வ: ச வித⁴வா வkhரkh³வ ச கிŋhக ।
ப³nhth◌⁴யா ச சிபிடkh³வா ல⁴kh³வா ச நி:ஸுதா ॥ 58॥
ேரShடா² kh’காகா ’jhவீ ஸமாmhஸா ச ஸiµnhநதா ।
ஶுShகா ஶிராலா ேராமாTh◌⁴யா விஶாலா லாऽஸுபா⁴ ॥ 59॥
அணmh mh’³லmh Shடmh phரஶshதmh சி³கmh shthயா: ।
ஆயதmh ேராமஶmh sh²லmh th³விதா⁴ப⁴khதமேஶாப⁴நmh ॥ 60॥
கேபாலாnhநெதௗ shthmh பீெநௗ vh’thெதௗ ஶுப⁴phரெதௗ³ ।
ேராமெஶௗ ெஷௗ நிmhெநௗ நிrhமாmhெஸௗ சாऽஶுப⁴phரெதௗ³ ॥ 61॥
shthmh iµக²mh ஸமmh ph’Shட²mh வrhலmh ச ஸுக³nhதி⁴மth ।
ஸுshநிkh³த⁴mh ச மேநாஹா ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யஸூசகmh ॥ 62॥
வrhல: பாடல:shநிkh³தா⁴ேரகா²⁴தமth◌⁴ய: ◌⁴ ।
மேநாஹேராऽத⁴ேரா யshயா:ஸா ப⁴ேவth³ ராஜவlhலபா⁴ ॥ 63॥
நிrhமாmhஸ:sh²ேதா லmhேபா³ோ வா யாமவrhணக: ।
sh²ேலாऽத⁴ரச நாmh ைவத⁴vhயkhேலஶஸூசக: ॥ 64॥
ரkhேதாthபலநிப: ◌⁴ shநிkh³த⁴ உthதேராShேடா² mh’கீ³th³’ஶாmh ।
கிசிnhமth◌⁴ெயௗnhநேதாऽேராமா ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யேகா³ ப⁴ேவth ॥ 65॥
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shநிkh³தா⁴³kh³த⁴நிபா: ◌⁴ shthmh th³வாthmhஶth³த³ஶநா: ஶுபா: ◌⁴ ।
அத⁴shதா³பShடா²chச ஸமா:shேதாகஸiµnhநதா: ॥ 66॥
அத⁴shதாத³தி⁴கா: பீதா: யாமா தீ³rhகா⁴ th³விபŋhkhதய: ।
விகடா விரலாசாபி த³ஶநா ந ஶுபா: ◌⁴ shmh’தா: ॥ 67॥
ேஶா mh’th³வீ ஶுபா⁴ வா shthமலேபா⁴க³தா³ ।
:³க²தா³ மth◌⁴யஸŋhகீrh ேராபா⁴ேக³ऽதிவிshதரா ॥ 68॥
தயா மரணmh ேதாேய யாமயா கலஹphயா ।
மாmhஸலயா த⁴ைநrhநா லmhப³யாऽப⁴யப⁴ணீ ॥ 69॥
phரமாத³ஸதா நா வயா ச விஶாலயா ।
ஸுshநிkh³த⁴mh பாடலmh shthmh ேகாமலmh தாேஶாப⁴நmh ॥ 70॥
ேவேத தாநி ைவத⁴vhயmh பீேத phரvhரதா ப⁴ேவth ।
kh’Shேண ஸnhததிநா shயாth³ே ⁴mhபி³நீ ॥ 71॥
அலதரத³mh shthmh கிசிth²lhலகேபாலகmh ।
shதmh ஶுப⁴phரத³mh jhேஞயமnhயதா² thவஶுப⁴phரத³mh ॥ 72॥
ஸமvh’thதடா நாஸா ல⁴chசி²th³ரா ஶுப⁴phரதா³ ।
sh²லாkh³ரா மth◌⁴யநிmhநா வா ந phரஶshதா mh’கீ³th³’ஶாmh ॥ 73॥
ரkhதாkh³ராऽசிதாkh³ரா வா நாஸா ைவத⁴vhயகாணீ ।
தா³ ஸா சிபிடா யshயா ரshவா தீ³rhகா⁴ கphயா ॥ 74॥
ஶுேப⁴ விேலாசேந shthmh ரkhதாnhேத kh’Shணதாரேக ।
ேகா³ரவrhேண விஶேத³ஸுshநிkh³ேத⁴ kh’Shணபணீ ॥ 75॥
உnhநதா ந தீ³rhகா⁴rhvh’thதா லடா ப⁴ேவth ।
ரமணீ ம⁴பிŋhகா³ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யபா⁴கி³நீ ॥ 76॥
mhச வாமகா வnhth◌⁴யா த³ணகாணிகா ।
பாராவதா :³ஶீலா க³ஜா ைநவ ேஶாப⁴நா ॥ 77॥
mh’³பி: ◌⁴ பமபி: ◌⁴ kh’Shணrhக⁴ைந:ஸூைம:ஸுபா⁴kh³யkh ।
விரல: கபில:sh²லrhபா⁴நீ ³க²பா⁴கி³நீ ॥ 78॥
வrhெலௗ காrhiµகாகாெரௗ shநிkh³ேத⁴ kh’Shேண அஸmhஹேத ।

6 sanskritdocuments.org



ph³’ஹthபாராஶரேஹாராஶாshthரmh 81-90

ஸுph◌⁴ெவௗ mh’³ேராமாெணௗ ஸுph◌⁴வாmh ஸுக²கீrhதிெதௗ³ ॥ 79॥
கrhெணௗ தீ³rhெகௗ⁴ ஶுபா⁴வrhெதௗ ஸுதெஸௗபா⁴kh³யதா³யெகௗ ।
ஶShரெதௗ நிnhth³ெயௗ ஶிராெலௗ ெலௗ kh’ெஶௗ ॥ 80॥
ஶிராவிரேதா பா⁴ல: நிrhேலாமாऽrhத⁴ஶஶிphரப: ◌⁴ ।
அநிmhநshthrhயŋh³லshthேராmh ஸுதெஸௗபா⁴kh³யெஸௗkh²யத:³ ॥ 81॥
shபShடshவshதிகசிநச பா⁴ேலா ராjhயphரத:³shthயா: ।
phரலmhேபா³ ேராமஶைசவ phராmhஶுச :³க²த:³shmh’த: ॥ 82॥
உnhநேதா க³ஜmhபா⁴ேபா⁴ vh’thேதா rhதா⁴ ஶுப:◌⁴ shthயா: ।
sh²ேலா கீ³rhேகா⁴ऽத²வா வkhேரா :³க²ெதௗ³rhபா⁴kh³யஸூசக: ॥ 83॥
nhதலா: ேகாமலா: kh’Sh:ஸூமா தீ³rhக⁴ச ேஶாப⁴நா ।
பிŋhக³லா: ஷா ா விரலா லக⁴ேவாऽஶுபா: ◌⁴ ॥ 84॥
பிŋhக³லா ெகௗ³ரவrhயா யாமாயா: யாமலா: ஶுபா: ◌⁴ ।
நாலணதைசவmh நராமபி சிnhதேயth ॥ 85॥

அத² திலாதி³லாச²நப²லாth◌⁴யாய: ॥ 82॥
அதா²ऽஹmh ேத³ஹஜாதாநாmh லாச²நாநாmh ப²லmh ph³ேவ ।
ஆவrhதாநாmh திலாநாmh ச மஶகாநாmh விேஶஷத: ॥ 1॥
அŋhக³நாநாmh ச வாமாŋhேக³ த³ŋhேக³ nh’mh ஶுப⁴mh ।
ரkhதாப⁴mh திலகாப⁴mh வா ேலாmhநாmh சkhரமதா²பி வா ॥ 2॥
திலாதி³லாச²நmh shthmh ’தி³ ெஸௗபா⁴kh³யஸூசகmh ।
யshயா த³ணவோேஜ ரkhேத திலகலாச²ேந ॥ 3॥
ஸா ஸnhததிததிmh ஸூேத ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யஸmhதாmh ।
ரkhதாப⁴mh திலகmh யshயா:shthயா வாேம shதேந ப⁴ேவth ॥ 4॥
ஏக ஏவ ஸுதshதshயா ப⁴வதீத விேதா³ வி:³ ।
ththரதா jhேஞயா திலேக த³ேண shதேந ॥ 5॥
ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய லலாேட வா லாச²நmh ராஜஸூசகmh ।
கேபாேல மஶேகா ரkhேதா நிthயmh Shடா²nhநதா³யகmh ॥ 6॥
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ப⁴க³shய த³ேண பா⁴ேக³லாச²நmh யதி³ ேயாத: ।
ஸா  ph’th²வீபேத: பthநீ ஸூேத வா ⁴பதிmh ஸுதmh ॥ 7॥
நாஸாkh³ேர லாச²ேந ரkhதmh ராஜபthnhயா: phரஜாயேத ।
kh’Shணவrhணmh  யshயா:ஸா mhச வித⁴வாऽத² வா ॥ 8॥
நாேப⁴ரேதா⁴ nh’mh shthmh லாச²நmh ச ஶுப⁴phரத³mh ।
கrhேண க³Nhேட³ கேர வாऽபி கNhேட² வாऽphயத²லாச²நmh ॥ 9॥
phராkh³க³rhேப⁴ thரத³mh jhேஞயmh ஸுக²ெஸௗபா⁴kh³யத³mh ததா² ।
திலாதி³லாச²நmh விphர ³lhப²ேக³ேஶ ச :³க²த³mh ॥ 10॥
thஶூலாkh’தி சிந ச லலாேட யதி³ ஜாயேத ।
நா ராஜphயா jhேஞயா ⁴பதிச நேரா ப⁴ேவth ॥ 11॥
ேலாmhநாmh phரத³வrhேதா ’தி³ நாெபௗ⁴ கேர ெதௗ ।
த³ph’Shேட² ஶுேபா⁴ வshெதௗ வாமாவrhேதாऽஶுப⁴phரத:³ ॥ 12॥
கThயாmh ³ேயऽத²வாऽவrhேதா shthmh ெதௗ³rhபா⁴kh³யஸூசக: ।
உத³ேர ஹnhதி ப⁴rhதாரmh மth◌⁴யph’Shேட² ச mhச ॥ 13॥
கNhேட²லலாேட மnhேத மth◌⁴யபா⁴ேக³ ச rhத⁴நி ।
ஆவrhேதா ந ஶுப: ◌⁴ shthmh ஸாmh வாऽபி th³விேஜாthதம ॥ 14॥
ஸுல ஸுசதா அபி மnhதா³ஷmh பதிmh ।
தீ³rhகா⁴ஷmh phரrhவnhதி phரமதா³ச iµதா³shபத³mh ॥ 15॥

அத² rhவஜnhமஶாபth³ேயாதநாth◌⁴யாய: ॥ 83॥
மஹrhேஷ ப⁴வதா phேராkhதmh ப²லmh shthmh nh’mh ph’த²kh ।
அ⁴நா ேராchசா² thவthேதா ேவத³விதா³mhவர ॥ 1॥
அthரshய க³திrhநாshதி ஶாshthேரஷு யேத iµேந ।
அthர: ேகந பாேபந ப⁴வதீதி வத³ phரேபா⁴ ॥ 2॥
ஜnhமலkh³நாchச தjhjhஞாநmh கத²mh ைத³வவிதா³mh ப⁴ேவth ।
அthரshய ஸுதphராphேதபாயmh kh’பேயாchயதாmh ॥ 3॥
ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா விphர கth²யேத  ததா² மயா ।
யேதா²மயா  ph’Shேடந ஶிேவந கதி²தmh ரா ॥ 4॥
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ேகந ேயாேக³ந பாேபந jhஞாயேதऽபthயநாஶநmh ।
ேதஷாmh ச ரேபாயmh kh’பயா நாத² ேம வத³ ॥ 5॥
ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா ேத³வி கத²யா தவாऽ⁴நா ।
ஸnhதாநஹாநிேயாகா³mhச தth³ரோபாயஸmhதாnh ॥ 6॥
³லkh³ேநஶ தா³ேரஶthரshதா²நாதி⁴ேபஷு ச ।
ஸrhேவஷு ப³லேநஷு வkhதvhயா thவநபthயதா ॥ 7॥
ரvhயாரராஹுஶநய:ஸப³லா: thரபா⁴வகா:³ ।
ததா³ऽநபthயதா ேசth shரப³லா: thரகாரகா: ॥ 8॥
thரshதா²நக³ேத ராெஹௗ ேஜந ச நிேத ।
ஜேthரக³ேத வாऽபி ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 9॥
thரேஶ ராஹுஸmhkhேத thரshேத² பா⁴iνநnhத³ேந ।
சnhth³ேரண ஸmhேத th³’Shேட ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 10॥
காரேக ராஹுஸmhkhேத thேரேஶ ப³லவrhேத ।
லkh³ேநேஶ ஜஸmhkhேத ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 11॥
காரேக ெபௗ⁴மஸmhkhேத லkh³ேந ச ராஹுஸmhேத ।
thரshதா²நாதி⁴ேப :³shேத²ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 12॥
ெபௗ⁴மாmhேஶ ெபௗ⁴மஸmhkhேத thேரேஶ ேஸாமநnhத³ேந ।
ராஹுமாnhதி³ேத லkh³ேந ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 13॥
thரபா⁴ேவ ஜேthேர thேரேஶ ராஹுஸmhேத ।
ெஸௗmhயth³’Shேட ேத வாऽபி ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 14॥
thரshதா² பா⁴iνமnhதா³ரா:shவபா⁴iν: ஶஶிேஜாऽŋhகி³ரா: ।
நிrhப³ெலௗ thரலkh³ேநெஶௗ ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 15॥
லkh³ேநேஶ ராஹுஸmhkhேத thேரேஶ ேபா⁴மஸmhேத ।
காரேக ராஹுkhேத வா ஸrhபஶாபாth ஸுதய: ॥ 16॥
kh³ரஹேயாக³வேஶைநவmh nh’mh jhஞாthவாऽநபthயதா ।
தth³ேதா³ஷபஹாராrhத²mh நாக³ஜாmh ஸமாரேப⁴th ॥ 17॥
shவkh³’ேயாkhதவிதா⁴ேநந phரதிShடா²mh காரேயth ஸுதீ: ◌⁴ ।
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நாக³rhதி ஸுவrhேணந kh’thவா ஜாmh ஸமாசேரth ॥ 18॥
ேகா³⁴திலரNhயாதி³ த³th³யாth³ விthதாiνஸாரத: ।
ஏவmh kh’ேத  நாேக³nhth³ரphரஸாதா³th வrhத⁴ேத லmh ॥ 19॥
thரshதா²நmh க³ேத பா⁴ெநௗ நீேச மnhதா³mhஶகshதி²ேத ।
பாrhவேயா: khரஸmhப³nhேத⁴ பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 20॥
thரshதா²நாதி⁴ேப பா⁴ெநௗ thேகாேண பாபஸmhேத ।
khராnhதேர பாபth³’Shேட பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 21॥
பா⁴iνராஶிshதி²ேத ேவ thேரேஶ பா⁴iνஸmhேத ।
thேர லkh³ேந ச பாபாTh◌⁴ேய பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 22॥
லkh³ேநேஶ ³rhப³ேல thேர thேரேஶ பா⁴iνஸmhேத ।
thேர லkh³ேந பாபேத பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 23॥
பிth’shதா²நாதி⁴ேப thேர thேரேஶ வாபி கrhமேக³ ।
thேர லkh³ேந ச பாபாTh◌⁴ேய பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 24॥
பிth’shதா²நாதி⁴ேப ெபௗ⁴ம: thேரேஶந ஸமnhவித: ।
லkh³ேந thேர பிth’shதா²ேந பாேப ஸnhததிநாஶநmh ॥ 25॥
பிth’shதா²நாதி⁴ேப :³shேத² காரேக பாபராஶிேக³ ।
ஸபாெபௗ thரலkh³ேநெஶௗ பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 26॥
லkh³நபசமபா⁴வshதா² பா⁴iνெபௗ⁴மஶைநசரா: ।
ரnhth◌⁴ேர Shேப² ராஹுெவௗ பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 27॥
லkh³நாத³Shடமேக³ பா⁴ெநௗ thரshேத² பா⁴iνநnhத³ேந ।
thேரேஶ ராஹுஸmhkhேத லkh³ேந பாேப ஸுதய: ॥ 28॥
vhயேயேஶ லkh³நபா⁴வshேத² ரnhth◌⁴ேரேஶ thரராஶிேக³ ।
பிth’shதா²நாதி⁴ேப ரnhth◌⁴ேர பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 29॥
ேராேக³ேஶ thரபா⁴வshேத² பிth’shதா²நாதி⁴ேப ெபௗ ।
காரேக ராஹுஸmhkhேத பிth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 30॥
தth³ேதா³ஷபஹாராrhத²mh க³யாராth³த⁴mh ச காரேயth ।
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயத³thர அதmh வா ஸஹshரகmh ॥ 31॥
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அத²வா கnhயகாதா³நmh ேகா³தா³நmh ச ஸமாசேரth ।
ஏவmh kh’ேத பி: ஶாபாnhiµchயேத நாऽthர ஸmhஶய: ॥ 32॥
வrhத⁴ேத ச லmh தshய thரெபௗthரதி³பி: ◌⁴ ஸதா³ ।
kh³ரஹேயாக³வஶாேத³வmh ப²லmh ph³யாth விசண: ॥ 33॥
thரshதா²நாதி⁴ேப சnhth³ேர நீேச வா பாபமth◌⁴யேக³ ।
³ேக பசேம பாேப மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 34॥
லாேப⁴ மnhத³ஸமாkhேத மாth’shதா²ேந ஶுேப⁴தேர ।
நீேச பசமேக³ சnhth³ேர மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 35॥
thரshதா²நாதி⁴ேப :³shேத²லkh³ேநேஶ நீசராஶிேக³ ।
சnhth³ேர ச பாபஸmhkhேத மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 36॥
thேரேஶऽShடாShேப²shேத² சnhth³ேர பாபாmhஶஸŋhக³ேத ।
லkh³ேந thேர ச பாபாTh◌⁴ேய மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 37॥
thரshதா²நாதி⁴ேப சnhth³ேர மnhத³ராவாரஸmhேத ।
பா⁴kh³ேய வா thரபா⁴ேவ வா மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 38॥
மாth’shதா²நாதி⁴ேப ெபௗ⁴ேம ஶநிராஹுஸமnhவிேத ।
சnhth³ரபா⁴iνேத thேர லkh³ேந வா ஸnhததிய: ॥ 39॥
லkh³நாthமேஜெஶௗ ஶthshெதௗ² ரnhth◌⁴ேர மாthரதி⁴ப:shதி²த: ।
பிth’நாஶாதி⁴ெபௗ லkh³ேந மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 40॥
ஷShடா²Shடேமெஶௗ லkh³நshெதௗ² vhயேய மாthரதி⁴ப:ஸுேத ।
சnhth³ரெவௗ பாபkhெதௗ மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 41॥
பாபமth◌⁴யக³ேத லkh³ேந ேண சnhth³ேர ச ஸphதம ।
மாth’thேர ராஹுமnhெதௗ³ மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 42॥
நாஶshதா²நாதி⁴ேப thேர thேரேஶ நாஶராஶிேக³ ।
சnhth³ரமாth’பெதௗ :³shேத² மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 43॥
சnhth³ரேthேர யதா³லkh³ேந ஜராஹுஸமnhவிேத ।
சnhth³ரமnhெதௗ³ thரஸmhshெதௗ² மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 44॥
லkh³ேந thேர mh’ெதௗ Shேப²ேஜா ராஹூ ரவி: ஶநி: ।
மாth’லkh³நாதி⁴ெபௗ :³shெதௗ² மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 45॥
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நாஶshதா²நmh க³ேத ேவ ஜராஹுஸமnhவிேத ।
thரshதா²ெநௗ மnhத³சnhth³ெரௗ மாth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 46॥
ஏவmh ேயாக³mh ³ைத⁴th³’ShThவா விjhேஞயா thவநபthயதா ।
தத:ஸnhதாநராrhத²mh கrhthதvhயா ஶாnhதிthதமா ॥ 47॥
ேஸshநாநmh phரகrhதvhயmh கா³யthலஸŋhkh²யகா ।
ெரௗphயமாthரmh பய: பீthவா kh³ரஹதா³நmh phரயthநத: ॥ 48॥
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயthதth³வத³வthத²shய phரத³ணmh ।
கrhதvhயmh ப⁴khதிkhேதந சாShேடாthதரஸஹshரகmh ॥ 49॥
ஏவmh kh’ேத மஹாேத³வி ஶாபாnhேமாோ ப⁴விShயதி ।
ஸுthரmh லப⁴ேத பசாth லvh’th³தி⁴ச ஜாயேத ॥ 50॥
அேதா² ேயாகா³nh phரவயா ph◌⁴ராth’ஶாபஸiµth³ப⁴வாnh ।
யjhjhஞாthவாऽபthயராrhத²mh யthநmh rhயாth³ விசண: ॥ 51॥
ph◌⁴ராth’shதா²நாதி⁴ேப thேர ஜராஹுஸமnhவிேத ।
thரலkh³ேநவெரௗ ரnhth◌⁴ேர ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 52॥
லkh³ேந ஸுேத ேஜ மnhேத³ ph◌⁴ராth’ேப பா⁴kh³யராஶிேக³ ।
காரேக நாஶபா⁴வshேத² ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 53॥
ph◌⁴ராth’shதா²ேந ³rhநீேச மnhத:³ பசமக³ேத யதி³ ।
நாஶshதா²ேந  சnhth³ராெரௗ ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 54॥
தiνshதா²நாதி⁴ேப Shேப² ெபௗ⁴ம: பசமேகா³ யதி³ ।
ரnhth◌⁴ேர ஸபாபthேரேஶ ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 55॥
பாபமth◌⁴யக³ேத லkh³ேந பாபமth◌⁴ேய ஸுேதऽபி ச ।
லkh³ேநஶthரெபௗ :³shெதௗ² ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 56॥
கrhேமேஶ ph◌⁴ராth’பா⁴வshேத² பாபkhேத ததா² ஶுேப⁴ ।
thரேக³ஜஸmhkhேத ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 57॥
thரshதா²ேந ³த⁴ேthேர ஶராஹுஸமnhவிேத ।
Shேப² விதா³ெரௗ விjhேஞேயா ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 58॥
லkh³ேநேஶ ph◌⁴ராth’பா⁴வshேத² ph◌⁴ராth’shதா²நாதி⁴ேப ஸுேத ।
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லkh³நph◌⁴ராth’ஸுேத பாேப ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 59॥
ph◌⁴ராthேஶ mh’thபா⁴வshேத² thரshேத² காரேக ததா² ।
ராஹுமnhேத³ேத th³’Shேட ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 60॥
நாஶshதா²நாதி⁴ேப thேர ph◌⁴ராth’நாேத²ந ஸmhேத ।
ரnhth◌⁴ேர ஆராrhகிஸmhkhேத ph◌⁴ராth’ஶாபாth ஸுதய: ॥ 61॥
ph◌⁴ராth’ஶாபவிேமாாrhத²mh வmhஶshய ரவணmh ஹேர: ।
சாnhth³ராயNhshmh சேரth பசாth காேவrhyhயா விShiΝஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 62॥
அவthத²shதா²பநmh rhயாth³ த³ஶேத⁴ச தா³பேயth ।
பthநீஹshேதந thேரch²rh⁴mh த³th³யாth ப²லாnhவிதாmh ॥ 63॥
ஏவmh ய:ேத ப⁴khthயா த⁴rhமபthnhயா ஸமnhவித: ।
th◌⁴வmh தshய ப⁴ேவth thர:லvh’th³தி⁴ச ஜாயேத ॥ 64॥
thரshதா²ேந ³ேத⁴ ேவ ஜராஹுஸமnhவிேத ।
லkh³ேந மnhேத³ஸுதபா⁴ேவா jhேஞேயா மாலஶாபத: ॥ 65॥
லkh³ேநthேரவெரௗ thேர ³த⁴ெபௗ⁴மாrhகிஸmhெதௗ ।
jhேஞயmh மாலஶாபthவாjhஜநshய ஸnhததிய: ॥ 66॥
phேத thராதி⁴ேப லkh³ேந ஸphதேம பா⁴iνநnhத³ேந ।
லkh³ேநேஶ ³த⁴ஸmhkhேத தshயாபி ஸnhததிய: ॥ 67॥
jhஞாதிshதா²நாதி⁴ேப லkh³ேந vhயேயேஶந ஸமnhவிேத ।
ஶஶிெஸௗmhயேஜ thேர விjhேஞய:ஸnhததிய: ॥ 68॥
தth³ேதா³ஷபஹாராrhத²mh விShiΝshதா²பரமாசேரth ।
வாபீபதடா³கா³தி³க²நநmh ஸுதப³nh⁴நmh ॥ 69॥
thரvh’th³தி⁴rhப⁴ேவthதshய ஸmhபth³vh’th³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
இதி ேயாக³வஶாேத³வmh ஶாnhதிmh rhயாth³ விசண: ॥ 70॥
ப³லக³rhvhவ ேயா மrhthேயா ph³ராமநவமnhயேத ।
தth³ேதா³ஷாth³ ph³ரமஶாபாchச தshய shயாth ஸnhததிய: ॥ 71॥
³ேthேர யதா³ ராஹு: thேர வாரபா⁴iνஜா: ।
த⁴rhமshதா²நாதி⁴ேப நாேஶ ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 72॥
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த⁴rhேமேஶ thரபா⁴வshேத² thேரேஶ நாஶராஶிேக³ ।
வாரராஹுபி⁴rhkhேத ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 73॥
த⁴rhமபா⁴வாதி⁴ேப நீேச vhயேயேஶ thரபா⁴வேக³ ।
ராஹுேதேத வாபி ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 74॥
ேவ நீசக³ேத ராெஹௗ லkh³ேந வா thரராஶிேக³ ।
thரshதா²நாதி⁴ேப :³shேத² ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 75॥
thரபா⁴வாதி⁴ேப ேவ ரnhth◌⁴ேர பாபஸமnhவிேத ।
thேரேஶ ஸாrhகசnhth³ேர வா ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 76॥
மnhதா³mhேஶ மnhத³ஸmhkhேத ேவ ெபௗ⁴மஸமnhவிேத ।
thேரேஶ vhயயராஶிshேத² ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 77॥
லkh³ேந ³ேத மnhேத³ பா⁴kh³ேய ராஹுஸமnhவிேத ।
vhயய வா ³ஸmhkhேத ph³ரமஶாபாth ஸுதய: ॥ 78॥
தshய ேதா³ஷshய ஶாnhthயrhத²mh rhயாchசாnhth³ராயணmh நர: ।
ph³ரமkh’chch²ரthrhயmh kh’thவா த⁴iνmh த³th³யாth ஸத³mh ॥ 79॥
பசரthநாநி ேத³யாநி ஸுவrhணஸதாநி ச ।
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth பசாth³யதா²ஶkhதி th³விேஜாthதம ॥ 80॥
ஏவmh kh’ேத  ஸththரmh லப⁴ேத நாऽthர ஸmhஶய: ।
iµkhதஶாேபா விஶுth³தா⁴thமா ஸ நர:ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 81॥
தா³ேரேஶ thரபா⁴வshேத² தா³ேரஶshயாmhஶேப ஶெநௗ ।
thேரேஶ நாஶராஶிshேத² பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 82॥
நாஶஸmhshேத² கலthேரேஶ thேரேஶ நாஶராஶிேக³ ।
காரேக பாபஸmhkhேத பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 83॥
thரshதா²நக³ேத ஶுkhேர காமேப ரnhth◌⁴ரமாேத ।
காரேக பாபஸmhkhேத பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 84॥
mhேப³ பாபஸmhkhேத காமேப நாஶராஶிேக³ ।
thேர பாபkh³ரைஹrhkhேத பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 85॥
பா⁴kh³யshதா²நக³ேத ஶுkhேர தா³ேரேஶ நாஶராஶிேக³ ।
லkh³ேந ஸுேத ச பாபTh◌⁴ேய பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 86॥
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பா⁴kh³யshதா²நாதி⁴ேப ஶுkhேர thேரேஶ ஶthராஶிேக³ ।
³லkh³ேநஶதா³ேரஶா :³shதா²ேசth ஸnhததிய: ॥ 87॥
thரshதா²ேந ph◌⁴’³ேthேர ராஹுசnhth³ரஸமnhவிேத ।
vhயேய லkh³ேந த⁴ேந பாேப பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 88॥
ஸphதேம மnhத³ஶுkhெரௗ ச ரnhth◌⁴ேரேஶ thரேப⁴ ரெவௗ ।
லkh³ேந ராஹுஸமாkhேத பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 89॥
த⁴ேந ேஜ vhயேய ேவ thரshேத² ph◌⁴’³நnhத³ேந ।
ஶநிராஹுேத th³’Shேட பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 90॥
நாஶshெதௗ² விthததா³ேரெஶௗ thேர லkh³ேந ேஜ ஶெநௗ ।
காரேக பாபஸmhkhேத பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 91॥
லkh³நபசமபா⁴kh³யshதா² ராஹுமnhத³ஜா: khரமாth ।
ரnhth◌⁴ரshெதௗ² thரதா³ேரெஶௗ பthநீஶாபாth ஸுதய: ॥ 92॥
ஶாபiµkhthைய ச கnhயாயாmh ஸthயாmh தth³தா³நமாசேரth ।
கnhயாபா⁴ேவ ச விShேrhrhதி லஸமnhவிதாmh ॥ 93॥
த³th³யாth shவrhணமயீmh விphர த³ஶேத³iνஸமnhவிதாmh ।
ஶyhயாmh ச ⁴ஷணmh வshthரmh த³mhபதிph◌⁴யாmh th³விஜnhமநாmh ॥ 94॥
th◌⁴வmh தshய ப⁴ேவth thேரா பா⁴kh³யvh’th³தி⁴ச ஜாயேத ।
கrhமேலாேப பிth’mh ச phேரதthவmh தshய ஜாயேத ॥ 95॥
தshய phேரதshய ஶாபாchச thராபா⁴வ: phரஜாயேத ।
அேதாऽthர தாth³’ஶாnh ேயாகா³th ஜnhமலkh³நாth phரவchmhயஹmh ॥ 96॥
thரshதா²ெநௗ மnhத³ஸூrhெயௗ ணசnhth³ரச ஸphதேம ।
லkh³ேந vhயேய ராஹுெவௗ phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 97॥
thரshதா²நாதி⁴ேப மnhேத³ நாஶshேத²லkh³நேக³ேஜ ।
காரேக நாஶபா⁴ேவ ச phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 98॥
லkh³ேந பாேப vhயேய பா⁴ெநௗ ஸுேத சாராrhகிேஸாமஜா: ।
thேரேஶ ரnhth◌⁴ரபா⁴வshேத² phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 99॥
லkh³ேந shவrhபா⁴iνநா khேத thரshேத² பா⁴iνநnhத³ேந ।
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³ெரௗ ச நாஶராஶிshேத² phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 100॥
லkh³ேந ராெஹௗ ஸஶுkhேரjhேய சnhth³ேர மnhத³ேத ததா² ।
லkh³ேநேஶ mh’thராஶிshேத² phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 101॥
thரshதா²நாதி⁴ேப நீேச காரேக நீசராஶிேக³ ।
நீசshத²kh³ரஹth³’Shேட ச phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 102॥
லkh³ேந மnhேத³ஸுேத ராெஹௗ ரnhth◌⁴ேர பா⁴iνஸமnhவிேத ।
vhயேய ெபௗ⁴ேமந ஸmhkhேத phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 103॥
காமshதா²நாதி⁴ேப :³shேத² thேர சnhth³ரஸமnhவிேத ।
மnhத³மாnhதி³ேத லkh³ேந phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 104॥
வத⁴shதா²நாதி⁴ேப thேர ஶநிஶுkhரஸமnhவிேத ।
காரேக நாஶராஶிshேத² phேரதஶாபாth ஸுதய: ॥ 105॥
அshய ேதா³ஷshய ஶாnhthயrhத²mh க³யாராth³த⁴mh ஸமாசேரth ।
rhயாnhth³th³ராபி⁴ேஷகச ph³ரமrhதி phரதா³பேயth ॥ 106॥
ேத⁴iνmh ரஜதபாthரmh ச ததா² நீலமணிmh th³விஜ ।
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth பசாth ேதph◌⁴யச த³mh தி³ேஶth ॥ 107॥
ஏவmh kh’ேத மiνShயshய ஶாபேமாா phரஜாயேத ।
thேராthபthதிrhப⁴ேவthதshய லvh’th³தி⁴ச ஜாயேத ॥ 108॥
ததா² jhஞஶுkhரேஜ ேதா³ேஷ thராphதி: ஶmh⁴ஜநாth ।
வசnhth³ரkh’ேத விphர மnhthரயnhthெரௗஷதா⁴தி³த: ॥ 109॥
ராஹுேஜ கnhயகாதா³நாth ஸூrhயேஜ ஹகீrhதநாth ।
ேகா³தா³நாth ேகேஜ ேதா³ேஷ th³ரஜாபாth ஜாऽrhகிேஜ ॥ 110॥
ஸrhவேதா³ஷவிநாஶாய ஶுப⁴ஸnhதாநலph³த⁴ேய ।
ஹவmhஶகதா² ப⁴khthயா ேராதvhயா விதி⁴நா th³விஜ ॥ 111॥

அத² kh³ரஹஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 84॥
kh³ரஹாmh ேதா³ஷஶாnhthயrhத²mh ேதஷாmh ஜாவிதி⁴mh வத³ ।
மாநவாநாmh தாrhதா²ய ஸŋhேபாth kh’பயா iµேந ॥ 1॥
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kh³ரஹா ஸூrhயாத³ய: rhவmh மயா phேராkhதா th³விேஜாthதம ।
ஜக³thயாmh ஸrhவஜnhநாmh தத³தீ⁴நmh ஸுகா²ऽஸுக²mh ॥ 2॥
தshமாth ஸுஶாnhதிகாேமா வா காேமா வா ஸுேசதஸா ।
vh’Shடாயா: Shகாேமா வா ேதஷாmh யjhஞmh ஸமாசேரth ॥ 3॥
தாph◌⁴ராchச shப²காth³ரkhதசnhத³நாth shவrhணகா³ெபௗ⁴ ।
ரஜதாத³யஸ:ஸாth காmhshயாth காrhயா: khராமth³ kh³ரஹா: ॥ 4॥
rhேவாkhைத:shவshவவrhணrhவா பேட ேலkh²யா th³விேஜாthதைம: ।
shவshேவாkhததி³kh³விபா⁴ேக³ஷு க³nhth³யாth³ையrhமNhட³ேநஷு வா ॥ 5॥
பth³மாஸந: பth³மஹshத: பth³மபthரஸமth³தி: ।
ஸphதாவரத²ஸmhshத²ச th³வி⁴ஜச தி³வாகர: ॥ 6॥
ேவத: ேவதாmhப³ேரா ேத³ேவா த³ஶாவ: ேவத⁴ஷண: ।
க³தா³ஹshேதா th³விபா³ஹுச விதா⁴தvhேயா வி⁴rhth³விஜ ॥ 7॥
ரkhதமாlhயாmhப³ரத⁴ேரா ஶkhதிஶூலக³தா³த⁴ர: ।
வரத³sh சrhபா³ஹுrhமŋhக³ேளா ேமஷவாஹந: ॥ 8॥
பீதமாlhயாmhப³ரத⁴ர: கrhணிகாரஸமth³தி: ।
க²Th³க³சrhமக³தா³பாணி:mhஹshேதா² வரேதா³ ³த: ◌⁴ ॥ 9॥
³ஶுkhெரௗ khரமாth பீதேவதவrhெணௗ சrh⁴ெஜௗ ।
த³Nh³ெநௗ வரெதௗ³ காrhெயௗ ஸாஸூthரகமNhட³ ॥ 10॥
இnhth³ரநீலth³தி: ஶூ வரேதா³ kh³’th◌⁴ரவாஹந: ।
வாணவாஸநத⁴ேரா விjhேஞேயாऽrhகஸுேதா th³விஜ ॥ 11॥
கராலவத³ந: க²Th³க³சrhமஶூ வரphரத:³ ।
mhஹshேதா² நீலவrhணச ராஹுேரவmh phரகlhphயேத ॥ 12॥
⁴mhரா th³விபா³ஹவ:ஸrhேவ க³தி³ேநா விkh’தாநநா: ।
kh³’th◌⁴ராஸநா நிthயmh ேகதவ:shrhவரphரதா³ ॥ 13॥
ஸrhேவ கிந: காrhயா kh³ரஹா ேலாகதphரதா:³ ।
shவாŋh³ேலேநாchch²தா விjhைஞ: ஶதமShேடாthதரmh ஸதா³ ॥ 14॥
யதா²வrhணmh phரேத³யாநி ஸுth³Shபாணி வஸநாநி ச ।
க³nhேதா⁴ தீ³ேபா ப³ைசவ ⁴ேபா ேத³யச ³kh³³: ॥ 15॥
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யshய kh³ரஹshய யth³th³ரvhயமnhநmh யshய ச யth phயmh ।
தchச தshைய phரதா³தvhயmh ப⁴khதிkhேதந ேசதஸா ॥ 16॥
ஆkh’Shேணந இமmh ேத³வா அkh³நிrhrhதா⁴ தி³வ: கth ।
உth³³th◌⁴யshேவதி மnhthராmhச ஜேபத³த² ph³’ஹshபேத ॥ 17॥
அnhநாth பதேசதி ஶnhேநா ேத³வீரபீ⁴Shடேய ।
கயா நசிthர இthேயவmh ேக kh’Nhவnhநிமாmhshததா² ॥ 18॥
ஸphத th³ரா தி³ேஶா நnhதா³ நவசnhth³ரா nh’பாshததா² ।
thபா அShடசnhth³ராச ஸphதசnhth³ராshதைத²வ ச ॥ 19॥
இமா:ஸŋhkh²யா:ஸஹshரkh◌⁴நா ஜபஸŋhkh²யா: phரகீrhதிதா: ।
khரமாத³rhகாதி³ேக²டாநாmh phthயrhத²mh th³விஜŋhக³வ ॥ 20॥
அrhக: பலாஶ: க²தி³ரshthவபாமாrhக³sh பிphபல: ।
உ³mhப³ர: ஶ ³rhவா ஶாச ஸத: ◌⁴ khரமாth ॥ 21॥
ேஹாதvhயா ம⁴ஸrhபிph◌⁴யாmh த³th◌⁴நா ேரண வா தா: ।
ஏைககshய thவShட ஶதமShடாவிmhஶதிேரவ வா ॥ 22॥
³ைட³த³நmh பாயஸmh ச ஹவிShயmh ரஷாShகmh ।
த³th◌⁴ேயாத³நmh ஹவிrhணmh மாmhஸmh சிthராnhநேமவ ச ॥ 23॥
த³th³யாth³ kh³ரஹkhரமாேத³வmh விphேரph◌⁴ேயா ேபா⁴ஜநmh th³விஜ ।
ஶkhதிேதா வா யதா²லாப⁴mh ேத³யmh ஸthகாரrhவகmh ॥ 24॥
ேத⁴iν: ஶŋhக²shததா²ऽநTh³வாnh ேஹம வாேஸா ஹய: khரமாth ।
kh’Sh ெகௗ³ராயஸmh சா²க³ ஏதா ரvhயாதி³த³: ॥ 25॥
யshய யச யதா³ :³shத:²ஸ தmh யthேநந ஜேயth ।
ஏஷாmh தா⁴thரா வேரா த³thத: தா: ஜயிShயத² ॥ 26॥
மாநவாநாmh kh³ரஹாதீ⁴நா உch²ராயா: பதநாநி ச ।
பா⁴வாऽபா⁴ெவௗ ச ஜக³தாmh தshமாth jhயதமா kh³ரஹா: ॥ 27॥

அத²ऽஶுப⁴ஜnhமகத²நாth◌⁴யாய: ॥ 85॥
அதா²ऽnhயth ஸmhphரவயா ஸுலkh³ேந ஸுkh³ரேஹShவபி ।
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யத³nhயகாரேணநாபி ப⁴ேவjhஜnhமாऽஶுப⁴phரத³mh ॥ 1॥
த³rhேஶ kh’Shசrhத³யாmh விShThயாmh ேஸாத³ரேப⁴ ததா² ।
பிth’ேப⁴ ஸூrhயஸŋhkhராnhெதௗ பாேதऽrhேகnh³kh³ரேஹ ததா² ॥ 2॥
vhயதீபாதாதி³³rhேயாேக³ க³Nhடா³nhேத thவிேத⁴ऽபி வா ।
யமக⁴Nhேடऽவேப⁴ த³kh³த⁴ேயாேக³ thதரஜnhம ச ॥ 3॥
phரஸவshய thகாேரऽபி jhேஞயmh ஜnhமாऽஶுப⁴phரத³mh ।
ஶாnhthயா ப⁴வதி கlhயாணmh த³பாயmh ச வchmhயஹmh ॥ 4॥

அத² த³rhஶஜnhமஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 86॥
ைமthேரய த³rhஶஜாதாநாmh மாதாபிthேராrhத³th³ரதா ।
தth³ேதா³ஷபஹாராய ஶாnhதிmh rhயாth³ விசண: ॥ 1॥
கலஶshதா²பநmh kh’thவா phரத²மmh விதி⁴rhவகmh ।
உ³mhப³ரடாவthத²தாநாmh பlhலவாmhshததா² ॥ 2॥
ஸநிmhபா³நாmh ச லநி thவசshதthர விநிேபth ।
பசரthநாநி நிphய வshthரkh³ேமந ேசShடேயth ॥ 3॥
ஸrhேவ ஸiµth³ர இதி சாऽேபாShடா²தி³thrhyh’ேசந ச ।
ஆமnhthrhய கலேஶ தchச shதா²பேயth³ வநிேகாணேக ॥ 4॥
த³rhஶshய ேத³வேயாசாऽத² சnhth³ரபா⁴shகரேயா: khரமாth ।
phரதிமாmh shவrhணஜாmh நிthயmh ராஜதீmh தாmhரஜாmh ததா² ॥ 5॥
ஆphயாயshேவதி மnhthேரநऽ ஸவிதா பசாthதேமவ ச ।
உபசாைர:ஸமாராth◌⁴ய தேதா ேஹாமmh ஸமாசேரth ॥ 6॥
ஸத⁴ச சmh விth³வாnh khரேமண ஜுஹுயாth vhரதீ ।
ப⁴khthயா ஸவிth’மnhthேரண ேஸாேமா ேத⁴iνச மnhthரத: ॥ 7॥
அShேடாthதரஶதmh வாபி அShடவிmhஶதிேரவ வா ।
அபி⁴ேஷகmh ததா²rhயாth த³mhபthேயாச ஸுthரேயா: ॥ 8॥
ரNhயmh ரஜதmh ைசவ kh’Shணேத⁴iνச த³ ।
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth ஶkhthயா தத: ேமமவாphiνயாth ॥ 9॥
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அத² kh’Shணசrhத³ஶீஜnhம ஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 87॥
kh’Shணபசrhத³யா:ஷTh³பா⁴ேக³ஷு ப²லmh khரமாth ।
ஜnhம ேசth phரத²ேம பா⁴ேக³ ததா³ jhேஞயmh ஶுப⁴mh th³விஜ ॥ 1॥
th³விதீேய பிதரmh ஹnhதி மாதரmh ச th’தீயேக ।
சrhேத² மாலmh ைசவ பசேம வmhஶநாஶநmh ॥ 2॥
ஷShேட²  த⁴நநாஶ:shயாதா³thமேநா நாஶ ஏவ வா ।
தth³ேதா³ஷபஹாராrhத²mh ஶாnhதிmh rhயாth³ phரயthநத: ॥ 3॥
ஶிவshய phரதிமாmh rhயாth ெஸௗவrhணீmh கrhஷஸmhதாmh ।
தத³rhதா⁴rhத⁴தாmh வாऽபி யதா²விthதmh மேநாஹராmh ॥ 4॥
பா³லசnhth³ரகிடாச ேவதமாlhயாmhப³ராnhவிதாmh ।
thேநthராmh ச vh’ஷாநாmh வராப⁴யகராமத² ॥ 5॥
thரயmhப³கmh ேசதி மnhthேரண ஜாmh rhயாத³தnhth³த: ।
ஆவாய வாணrhமnhthைரராசாrhேயா மnhthரதththவவிth ॥ 6॥
இமmh ேம வேண thேயவmh தththவா யா thyh’சா ந: ।
ththவnhந அkh³ேந இthயநயா ஸthவmh ேநா இthyh’சாபி ச ॥ 7॥
ஆkh³ேநயmh mhப⁴மாரph◌⁴ய ஜேயth³ ப⁴khதித: khரமாth ।
ஆ ேநாப⁴th³ேரதி ஸூkhதmh ச ப⁴th³ரா அkh³ேநச ஸூkhதகmh ॥ 8॥
ஜphthவா ஷஸூkhதmh ச கnhth³th³ேரதி ததா² ஜேபth ।
ஶŋhகரshயாऽபி⁴ேஷகmh ச kh³ரஹஜாmh ச காரேயth ॥ 9॥
ஸதா³jhயசmhைசவ திலமாஷாmhச ஸrhபபாnh ।
அவshத²lhபபாலாஸகா²தி³ரா:ஸத:◌⁴ ஶுபா: ◌⁴ ॥ 10॥
அShேடாthதரஶதmh வெநௗ ஜுஹுயாth³ விதி⁴rhவகmh ।
அShடவிmhஶதிஸŋhkh²யா வா ேஹாமmh rhயாth ph’த²kh ph’த²kh ॥ 11॥
மnhthேரண thrhயmhப³ேகநாத² திலாnh vhயா’திபி⁴shததா² ।
kh³ரஹேஹாமmh ச விதி⁴வth rhயாth³ ேமmh தேதா ப⁴ேவth ॥ 12॥
அபி⁴ேஷகmh ச ஜாதshய தthபிthேராசாபி மnhthரவிth ।
rhயாth தேதா யதா²ஶkhதி ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 13॥
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அத² ப⁴rhதா³வம³rhேயாக³ஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 88॥
அதா²ऽஹmh ஸmhphரவயா ப⁴th³ராயாமவேம ததா² ।
vhயாபாதாதி³³rhேயாேக³ யமக⁴Nhடாதி³ேக ச யth ॥ 1॥
ஜnhமாஶுப⁴ப²லmh phேராkhதmh தshய ஶாnhதிவிதி⁴mh th³விஜ ।
phராphேத phரஸூதி³rhேயாேக³ ஶாnhதிmh rhயாth³ விசண: ॥ 2॥
ைத³வjhைஞrhத³rhஶிேத வாऽபி ஸுலkh³ேந ஸுதி³ேந kh³’ ।
ஜநmh ேத³வதாநாmh ச kh³ரஹாmh யஜநmh ததா² ॥ 3॥
ஶŋhகரshயாऽபி⁴ேஷகmh ச kh◌⁴’ததீ³பmh ஶிவாலேய ।
ஆrhvh’th³தி⁴கரmh rhயாத³வthத²shய phரத³ணmh ॥ 4॥
ஹவநmh விShiΝமnhthேரண ஸ/தமShேடாthதரmh ஸுதீ: ◌⁴ ।
ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth ஶkhthயா தத: கlhயாணமாphiνயாth ॥ 5॥

அைத²க நthர ஜாதஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 89॥
அத² யth³ேயகநthேர ph◌⁴ராthேராrhவா பிth’thரேயா: ।
phரஸூதிச தேயாrhmh’ரைத²வகshய நிசய: ॥ 1॥
தthர ஶாnhதிmh phரவயா க³rhகா³தி³iµநிபா⁴தmh ।
ஸுதி³ேந ஶுப⁴நthேர சnhth³ரதாராப³லாnhவிேத ॥ 2॥
khதாவவிShவிவrhjhேய ச ஸமய ஶாnhதிமாசேரth ।
ஶேநஶாநதி³kh³பா⁴ேக³ நthரphரதிமாmh ஶுபா⁴mh ॥ 3॥
தnhநthேராkhதமnhthேரண ஜேயth கலேஶாப ।
ரkhதவshthேரண ஸசா²th³ய வshthரkh³ேமந ேவShடேயth ॥ 4॥
shவshவஶாேகா²khதமாrhேக³ண rhயாத³kh³நிiµக²mh ததா² ।
நshேதைநவ மnhthேரண ஹுநத³Shேடாthதரmh ஶதmh ॥ 5॥
phரthேயகmh ஸத³nhநாjhைய: phராயசிthதாnhதேமவ  ।
அபி⁴ேஷகmh தத:rhயாதா³சாrhயச th³வேயாரபி ॥ 6॥
’thவிkh³ph◌⁴ேயா த³mh த³th³யாதா³சாrhயாய விேஶஷத: ।
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ph³ராமnh ேபா⁴ஜேயth³ ப⁴khthயா விthதஶாTh²யவிவrhத: ॥ 7॥

அத²ஸŋhkhராnhதிஜnhமஶாnhthயth◌⁴யாய: ॥ 90॥
ேகா⁴ராth◌⁴வாŋhமேஹாத³rhேயா மnhதா³ மnhதா³கிநீ ததா² ।
ரா ச ரா ஸூrhயஸŋhkhராnhதி:ஸூrhயவாஸராth ॥ 1॥
ஸŋhkhராnhெதௗ ச நேரா ஜாேதா ப⁴ேவth³ தா³th³rhய :³க²பா⁴kh ।
ஶாnhthயா ஸுக²மவாphேநாதி தத: ஶாnhதிவிதி⁴ ph³ேவ ॥ 2॥
நவkh³ரஹமக²mh rhயாth தshய ேதா³ேஷாபஶாnhதேய ।
kh³’ஹshய rhவதி³kh³பா⁴ேக³ ேகா³மேயேநாபphய ச ॥ 3॥
shவலŋhkh’தphரேத³ேஶ  ph³ராஶிmh phரகlhபேயth ।
பசth³ேராணதmh தா⁴nhையshதத³rhத⁴mh தNh³லshததா² ॥ 4॥
தத³rhத⁴mh ச தில:rhயாth³ராஶிmh ச th³விஜஸthதம ।
ph’த²kh thதயராெஶௗ  ேக²த³Shடத³லmh ³ைத:◌⁴ ॥ 5॥
Nhயாஹmh வாசயிthவா  ஆசாrhயmh vh’iΝயாth ரா ।
த⁴rhமjhஞmh மnhthரதththவjhஞmh ஶாnhதிகrhமணி ேகாவித³mh ॥ 6॥
ராஶிஷு shதா²பேயth mhபா⁴நvhரnh ஸுமேநாஹராnh ।
தீrhேதா²த³ேகந ஸmhrhய ஸmh’ெதௗ³ஷத⁴பlhலவmh ॥ 7॥
பசக³vhயmh ேபthதthர வshthரkh³ேமந ேவShடேயth ।
mhேபா⁴ப nhயேஸth பாthரmh ஸூமவshthேரண ேவShதmh ॥ 8॥
phரதிமாmh shதா²பேயth தthர ஸாதி⁴phரthயதி⁴ைத³வதாmh ।
அதி⁴ைத³வmh ப⁴ேவth ஸூrhயசnhth³ர: phரthயதி⁴ைத³வதmh ॥ 9॥
சnhth³ராதி³thயாkh’தீ பாrhேவ மth◌⁴ேய ஸŋhkhராnhதிமrhசேயth ।
phரதிமாmh ஜேந rhவmh வshthரkh³மmh நிேவத³ேயth ॥ 10॥
தேதா vhயா’திrhrhேவண தthதnhமnhthேரண ஜேயth ।
thைரயmhப³ேகண மnhthேரண phரதா⁴நphரதிபா⁴mh ஜேயth ॥ 11॥
உthஸூrhய இதி மnhthேரண ஸூrhயஜாmh ஸமாசேரth ।
ஆphயாயshேவதி மnhthேரண சnhth³ரஜாmh ஸமாசேரth ॥ 12॥
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உபசாைர: ேஷாட³ஶபி⁴rhயth³வா பேசாபசாரைக: ।
mh’thஜயந மnhthேரண phரதா⁴நphரதிமாmh shph’ஶnh ॥ 13॥
அShேடாthதரஸஹshரmh சாऽphயShேடாthதரஶதmh ஜேபth ।
அதா²ऽShடாவிmhஶதிmh வாபி ஜேபnhமnhthரmh shவஶkhதித: ॥ 14॥
mhேப⁴ph◌⁴ய: பசிேம ேத³ேஶ shத²Nh³ேலऽkh³நிmh phரகlhபேயth ।
shவkh³’ேயாkhதவிதா⁴ேநந காரேயth ஸmhshkh’தாநலmh ॥ 15॥
thரயmhப³ேகந மnhthேரண ஸதா³jhயசnh ஹுேநth ।
அShேடாthதரஸஹshரmh வா அShேடாthதரஶதmh யதா² ॥ 16॥
அShடவிmhஶதிேமவாபி rhயாth³ ேஹாமmh shவஶkhதித: ।
mh’thஜேயந மnhthேரண திலேஹாமச காரேயth ॥ 17॥
தத:shவிShடkh’தmh ஹுthவாபி⁴ேஷகmh ச காரேயth ।
ph³ரமnh ேபா⁴ஜேயth பசாேத³வmh ஶாnhதிமவாphiνயாth ॥ 18॥
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