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phaladIpikA

ப²லதீ³பிகா

phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:
ராஶி ேப⁴த³

ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh ேத³வmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயthஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய
ஸnhத³rhஶநmh விதiνேத பிth’ேத³வnh’mh
மாஸாph³த³வாஸரத³லரத² உrhth◌⁴வக³mh யth ।
ஸvhயmh khவசிth khவசி³ைபthயபஸvhயேமகmh
jhேயாதி: பரmh தி³ஶ வshthவதாmh யmh ந: ॥ 1॥
வாkh³ேத³வீmh லேத³வதாmh மம ³nh காலதயjhஞாநதா³nh
ஸூrhயதீ³mhச நவkh³ராஹnh க³ணபாதிmh ப³khthயா phரணmhேயவரmh ।
ஸŋhphயாthபராஶராதி³கதி²தாnh மnhthேரவேரா ைத³வவிth³
வேயऽஹmh ப²லதீ³பிகாmh ஸுவிமலாmh jhேயாதிrhவிதா³mh phthேய ॥ 2॥
பதா³பா⁴th³ையrhயnhthைரrhஜநநஸமேயாऽthர phரத²மேதா
விேஶஷாth³விjhேஞய:ஸஹ விக⁴காபி⁴thதவத ததா³ ।
க³ைதth³’ khlhயthவmh க³ணிதகரண: ேகசரrhகா³திmh
விதி³thவா தth³பா⁴வmh ப³லமபி ப²லmh ைந: கத²ய ॥ 3॥
ஶிேராவkhthேராேரா’jhஜட²ரகவshதிphரஜநந-
shத²லாnhஜாnhேவாrhக³ளதி ஜŋhேக⁴ பத³க³mh ।
விலநாthகாலாŋhகா³nhயஜ²ஷராnhதிமத³mh
ப⁴ஸnhதி⁴விkh²யாதா ஸகலப⁴வநாnhதாநபி பேர ॥ 4॥
அரNhேய ேகதா³ேர ஶயநப⁴வேந shவப⁴க³ேல
கி³ பாத²ஸshயாnhவிதiµவி விஶாmh ேகா⁴ந ஸுவிேர ।
ஜநாதீ⁴ஶshதா²ேந ஸஜலவிபிேந தா⁴mhநி விசரth
லாேல கீலாேல வஸதிதி³தா ேமஷப⁴வநாth ॥ 5॥
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ெபௗ⁴ம: ஶுkhர³ேத⁴nh³ஸூrhயஶஶிஜா: ஶுkhராரவாrhகஜா:
மnhேதா³ ேத³வ³: khரேமண கதி²தா ேமஷாதி³ராஶீவரா: ।
ஸூrhயா³chசkh³’ஹா: khேயா vh’ஷmh’க³shthகாrhகநாshலா
தி³khthrhயmhைஶrhமiνkhதிதீ²ஷுப⁴நகாmhைஶshேதऽshதநீசா: khரமாth ॥ 6॥
mhேஹாாஜவ⁴ஹயாŋhக³வணிஜ:mhப⁴shthேகா ரேவ:

jhேஞnhth³ேவாshchசலவாnhநேகா²Th³விநஶைரrhதி³kh³⁴தkh’thயmhஶைக: ।
சாபாth³யrhத⁴வ⁴nh’shக⁴டலா மrhthயாச கீேடாऽப⁴mh
thவாphயா: கrhகmh’கா³பராrhத⁴ஶப²ரா: ேஶShஹசShபாத³கா: ॥ 7॥
ேகா³கrhkhயvhயஜநkhரபா⁴nhயத² nh’ŋhெநௗ பேர ராயshேத
ph’Shேடா²த⁴யேகாத³யா:ஸ²நா: ph’ேஹாத³யாைசnhத³வா: ।
ெஸௗரா: ேஶஷkh³’ஹா: khரேமண கதி²தா ராthth³ஸmhjhஞா: thரமா-
³th◌⁴வாrhத:◌⁴ஸமவkhரபா⁴தி  நshதீmhஶுiµkhதாth³ kh³’ஹாth ॥ 8॥
ேமஷாதா³ஹ சரmh shதி²ராkh²யiµப⁴யmh th³வாரmh ப³rhக³rhப⁴ப⁴mh
தா⁴rhலதீஹ வ உதி³தmh khரmh ச ெஸௗmhயmh வி:³ ।
ேமஷாth³யா: கதி²தாshthேகாணஸதா: phராகா³தி³நாதா:² khரமா-
ேதா³ஜrhmh ஸமப⁴mh மாmhச வதிrhவாமாŋhக³மshதாதி³கmh ॥ 9॥
லkh³நmh ேஹாரா கlhயேத³ேஹாத³யாkh²யmh பmh ஶிrhஷmh வrhதமாநmh ச ஜnhம ।
விthதmh விth³யா shவாnhநபாநாதி ⁴khதிmh த³ாயாshயmh பthகா வாkhmhப³mh
॥ 10॥
³சிkhேயாேரா த³கrhணmh ச ேஸநாmh ைத⁴rhயmh ெஶௗrhயmh விkhரமmh ph◌⁴ராthரmh ச
ேக³ஹmh ேthரmh மால பா⁴கி³ேநயmh ப³nh⁴mh thரmh வாஹநmh மாதரmh ச ॥ 11॥
ராjhயmh ேகா³மஷஸுக³nhத⁴வshthர⁴ஷா:பாதாலmh³கஸுகா²mh³ேஸநth³ய:
।
ராஜாŋhகmh ஸசிவகராthமதீ⁴ப⁴விShயjhஜாநாஸூnh ஸுதஜடரதிshmh’தீச ॥
12॥
’shthரேசாரதேராக³ஶthnh jhஞாthயா³Shkh’thயாக⁴பீ⁴thயவjhஞா: ।
ஜாthரசிthேதாthத²மதா³shதகாமாnh th³நாth◌⁴வேலாகாnh பதிமாrhக³பா⁴rhயா: ॥ 13॥
மாŋhக³lhயரnhth◌⁴ரமநாதி⁴பராப⁴வா:
khேலஶாபவாத³மரஶுசிவிkh◌⁴நதா³ஸாnh ।
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ஆசாrhயைத³வதபிth’nh ஶுப⁴rhவபா⁴kh³ய-
ஜாதப:ஸுkh’தெபௗthரஜபாrhயவmhஶாnh ॥ 14॥
vhயாபாராshபத³மாநகrhமஜயஸthகீrhதிmh khரmh வநmh
vhேயாமாசார³ணphரvh’thதிக³மநாnhயாjhஞாmh ச ேமஷூரணmh ।
லாபா⁴யாக³மநாphதிth³தி⁴விப⁴வாnh phராphதிmh ப⁴வmh லாth◌⁴யதாmh
jhேயShட²ph◌⁴ராதரமnhயகrhணஸரஸாnh ஸnhேதாஷமாகrhணநmh ॥ 15॥
:³கா²ŋhkh◌⁴வாமநயநயஸூசகாnhthய-
த³th³rhயபாபஶயநvhயய:ப²ப³nhதா⁴nh ।
பா⁴வாvhயா நிக³தி³தா: khரமேஶாऽத²ந-
shதா²நmh thஷTh³vhயயபராப⁴வராஶிநாmh ॥ 16॥
:³shதா²நமShடமvhயயபா⁴வமாஹுஊ ஸுshதா²நமnhயப⁴வநmh ஶுப⁴த³mh
phரதி³Shடmh ।
phராஹுrhவிலkh³நத³ஶஸphதசrhத²பா⁴நி ேகnhth³ரmh  கNhதகசShடயநாமkhதmh
॥ 17॥
பணகரதி ேகnhth³ரா³rhth◌⁴வமாேபாkhமnhதth-
பரமத² சரshthரmh ைநத⁴நmh ப³nh⁴ப⁴mh ச ।
அத²ஸiµபசயாநி vhேயாமெஶௗrhயலாபா⁴
நவமஸுதப⁴kh³மmh shயாth thேகாணmh phரஶshதmh ॥ 18॥

th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:
kh³ரஹ ேப⁴த³

தாmhரmh shவrhணmh பிth’ஶுப⁴ப²லmh சாthமெஸௗkh²யphரதாபmh
ைத⁴rhயmh ெஶௗrhயmh ஸதிவிஜயmh ராஜேஸவmh phரகாஶmh ।
ெஶௗவmh காrhயmh வநகி³க³திmh ேஹாமகாrhயphரvh’thதிmh
ேத³வshதா²நmh கத²ய ³த⁴shைதNhயiµthஸாஹமrhகாth ॥ 1॥
மா:shவshதி மந:phரஸாத³iµத³தி⁴shநாநmh தmh சாமரmh
ச²thரmh ஸுvhயஜநmh ப²லாநி mh’³லmh Shபாணி ஸshயmh kh’mh ।
கீrhதிmh ெமௗkhதிககாmhshயெரௗphயம⁴ரராதி³வshthராmh³ேகா³-
ேயாஷாphதிmh ஸுக²ேபா⁴ஜநmh தiνஸுக²mh பmh வேத³chசnhth³ரத: ॥ 2॥

phaladIpika.pdf 3



ப²லதீ³பிகா

ஸththவmh ⁴ப²லநmh ஸேஹாத³ர³ணmh khெரௗrhயmh ரணmh ஸாஹஸmh
விth³ேவஷmh ச மஹாநஸாkh³நிகjhஞாthயshthரேசாராnhnh ।
உthஸாஹmh பரகாநீரதிமஸthேயாkhதிmh மேஹாஜாth³வேத³-
th³வீrhயmh சிthதஸiµnhநதிmh ச கஷmh ேஸநாதி⁴பthயmh தmh ॥ 3॥
பாNh³thயmh ஸுவச: கலாதிணதாmh விth³வthshதிmh மாலmh
வாkhசாrhயiµபாஸநாதி³பதாmh விth³யாஸு khதிmh மதிmh ।
யjhஞmh ைவShணவகrhம ஸthயவசநmh ஶுkhதிmh விஹாரshத²லmh
ஶிlhபmh பா³nhத⁴வெயௗவராjhயஸு’த³shதth³பா⁴கி³ேநயmh ³தா⁴th ॥ 4॥
jhஞாநmh ஸth³³ணமாthமஜmh ச ஸசிவmh shவாவாரமாசாrhயகmh
மாஹாthmhயmh திஶாshthரதீ⁴shmh’திமதிmh ஸrhேவாnhநாrhதmh ஸth³க³திmh ।
ேத³வph³ராமணப⁴khதிமth◌⁴வரதப:ரth³தா⁴ச ேகாஶshத²லmh
ைவ³Shயmh விேதnhth³யmh த⁴வஸுக²mh ஸmhமாநTh³யாth³த³யாmh ॥ 5॥
ஸmhபth³வாஹநவshthர⁴ஷணநிதி⁴th³ரvhயாணி ெதௗrhயthகmh
பா⁴rhயெஸௗkh²யஸுக³nhத⁴Shபமத³நvhயாபாரஶyhயாலயாNh ।
மththவmh கவிதாஸுக²mh ப³ஹுவ⁴ஸŋhக³mh விலாஸmh மத³mh
ஸாசிvhயmh ஸரேஸாkhதிமாஹ ph◌⁴’³ஜாth³வாஹகrhேமாthஸவmh ॥ 6॥
ஆShயmh மரணmh ப⁴யmh பதிததாmh :³கா²வமாநாமயாnh
தா³th³rhயmh ph◌⁴’தகாபவாத³கஷாNhயாெஶௗசநிnhth³யாபத:³ ।
shைத²rhயmh நீசஜநாரயmh ச மஷmh தnhth³mh’ணmh சாயஸmh
தா³ஸthவmh kh’ஸாத⁴நmh ரவிஸுதாthகாராkh³’ஹmh ப³nhத⁴நmh ॥ 7॥
பிthதாshதி²ஸாேராऽlhபகசச ரkhதயாமாkh’தி:shயாnhம⁴பிŋhக³லா: ।
ெகௗஸுph◌⁴ப⁴வாஸாசரshரேத³ஹ: ஶூர: phரசNhட:³ ph’²பா³ஹுரrhக: ॥ 8॥
sh²ேலா வா ச shத²விர:த: காnhேதணசாதஸூமrhத⁴ஜ: ।
ரkhைதகஸாேரா mh’³வாkh தாmhஶுேகா ெகௗ³ர: ஶஶீ வாதகபா²thமேகா mh’:³

॥ 9॥
மth◌⁴ேய kh’ஶ:சிததீ³phதேகஶ: khேரண:ைபthதிக உkh³ர³th³தி: ◌⁴ ।
ரkhதாmhப³ேரா ரkhததiνrhமஜசNhேடா³ऽthதா³ரshதேऽதிமjhஜ: ॥ 10॥
³rhவலதாயாமதiνshthதா⁴ர:ராவாnhம⁴ேராkhதிkhத: ।
ரkhதாயதாோ ஹதmhஶுகshthவkhஸாேரா ³ேதா⁴ ஹாshயசி:ஸமŋhக:³ ॥ 11॥
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பீதth³தி: பிŋhக³கேசண:shயாth பீேநாnhநேதாராச ph³’ஹchச²ர: ।
கபா²thமக: ேரShட²மதி:ஸுேரTh³ய:mhஹாph³ஜநாத³ச வஸுphரதா⁴ந: ॥ 12॥
சிthராmhப³ராசிதkh’Shணேகஶ:sh²லாŋhக³ேத³ச கபா²நிலாthமா ।
³rhவŋhராப: ◌⁴ கமேநா விஶாலேநthேரா ph◌⁴’:³ஸாதி⁴தஶுkhலvh’th³தி:◌⁴ ॥ 13॥
பŋh³நிmhநவிேலாசந: kh’ஶதiνத³rhக: ◌⁴ ராேலாஅऽலஸ:

kh’Shŋhக:³ பவநாthமேகாऽதிபிஶுந:shநாyhவாthமேகா நிrhkh◌⁴’ண: ।
rhக:²sh²லநக²th³விஜ: பஷேராமாŋhேகா³ऽஶுசிshதாமேஸா
ெரௗth³ர: khேராத⁴பேரா ஜராபணத: kh’Shmhப³ேரா பா⁴shக: ॥ 14॥
ெஶௗவmh தா⁴ம ப³:phரகாஶகமth³ேத³ேஶா ரேவ: rhவதி³kh
³rhகா³shத²நச⁴ெலௗஷதி⁴ம⁴shதா²நmh விேதா⁴rhவாதி³kh ।
ேசாரmhchச²kh’ஶாiνth³த⁴⁴வி தி³kh³யாmhயா ஜshேயாதி³தா
விth³வth³விShiΝஸபா⁴விஹாரக³ணகshதா²நாnhதீ³சீmh வி:³ ॥ 15॥
ேகாஶாவthத²ஸுரth³விஜாதிநிலயshthைவஶாநதி³kh³கீ³Shபேத-
ேவrhயாவீth²யவேராக⁴nh’thதஶயநshதா²நmh ph◌⁴’கி³ரkh³நிதி³kh ।
நீசேரNhயஶுசிshத²லmh வணதி³khசா²sh: ஶேநராலேயா
வlhகாதேமாபி³லாnhயஶிகி²shதா²நாநி தி³kh³ரஸ: ॥ 16॥
ைஶேவா பி⁴ஷŋhnh’பதிரth◌⁴வரkh’thphரதா⁴நீ
vhயாth◌⁴ேரா mh’ேகா³ தி³நபேத: கில சkhரவாக:
ஶாshதாŋhக³நாரஜகrhகஷகேதாயகா:³sh-
nhேதா:³ ஶஶச ஹணச ப³கசேகார: ॥ 17॥
ெபௗ⁴ேமா மஹாநஸக³தாத⁴ph◌⁴’thஸுவrhண-

காராஜkhடஶிவாகபிkh³’th◌⁴ரேசாரா: ।
ேகா³பjhஞஶிlhபக³ணேகாthத மவிShiΝதா³ஸா-
shதாrhய: கிகீ தி³வீஶுெகௗ ஶஶிேஜா ப³டா³ல: ॥ 18॥
ைத³வjhஞமnhth³விphரயதீஶiµkh²யா:
பாராவத:ஸுர³ேராshரக³ச ஹmhஸ: ।
கா³நீ த⁴நீ விடவணிŋhநடதnhவாய-
ேவயாமரமஷாச ph◌⁴’ேகா:³ ஶுேகா ெகௗ:³ ॥ 19॥
ைதலkhரயீ ph◌⁴’தகநீசகிராதகாய-
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shகாராச த³nhதிகரடாச பிகா: ஶேந:sh: ।
ெபௗ³th³த⁴Nh³கக²ராஜvh’ேகாShThரஸrhப-
th◌⁴வாnhதாத³ேயா மஶகமthணkh’mhகா: ॥ 20॥
ெஸௗmhய:ஸேமாऽrhகஜதாவெதௗ க²ராmhேஶா-
nhேதா³ெதௗ ரவி³தா⁴வபேர ஸமா:sh: ।
ெபௗ⁴மshய மnhத³ph◌⁴’³ெஜௗ  ஸெமௗ rhjhஞ:

ெஸௗmhயshய ஶீத³ர:ஸு’ெதௗ³தாrhெகௗ ॥ 21॥
ஸூேரth³விெஷௗ கவி³ெதௗ⁴ ரவிஜ:ஸம:shயா-
nhமth◌⁴ெயௗ கேவrh³ெஜௗ ஸு’ெதௗ³ ஶநிjhெஞௗ ।
வ:ஸம:தவிெதௗ³ ரவிஜshய thேர
jhேஞயா அiνkhதக²சராsh தத³nhயதா²sh: ॥ 22॥
ஆnhேயாnhயmh thஸுக²shவகா²nhthயப⁴வகா³shதthகாலthராNhய
டnhைநஸrhகி³கமphயேவய கத²ேயthதshயாதிthராதாnh ।
ெஶௗrhயாjhேஞ ரவிேஜா ³rh³ஸுெதௗ ெபௗ⁴மசrhதா²டெமௗ
rhணmh பயதி ஸphதமmh ச ஸகலாshேதShவnhth◌⁴vh’th³th◌⁴யா khரமாth ॥ 23॥
ஸூrhயாேத³ரயநmh ே தி³நmh’rhமாஸச ப: ஶர-
th³விphெரௗ ஶுkhர³ ரவிதிஸுெதௗ சnhth³ேரா ³ேதா⁴ऽnhthய: ஶநி: ।
phராஹு:ஸththவரஜshதமாmh ஶஶி³rhவrhகா: கவிjhெஞௗ பேர
kh³Shமாத³rhகெஜௗ ஶஶீ ஶஶிஸுேதா வ: ஶநிrhபா⁴rhக³வ: ॥ 24॥
தாதாmhேப³ ரவிபா⁴rhக³ெவௗ தி³வி நிஶி phராபா⁴கnh³shmh’ெதௗ
தth³vhயshேதந பிth’vhயமாth’ப⁴கி³நீஸmhjhெஞௗ ததா³ தthkhரமாth ।
வாமாnh³ேநாऽnhயத³ கதி²ேதா ெபௗ⁴ம: கநிShடா²iνேஜா
ேவா jhேயShட²ஸேஹாத³ர: ஶஶிஸுேதா த³thதாthமஜ:ஸmhjhஞித: ॥ 25॥
ேத³ேஹா ேத³மசிநshthவிnhth³யாShயாரrhவா
ஆதி³thயth³விTh³³கஶிகி²நshதshய பீடா³கரா:sh: ।
க³nhத: ◌⁴ ெஸௗmhேயா ph◌⁴’³ஜஶஶிெநௗ th³ெவௗ ரெஸௗ ஸூrhயெபௗ⁴ெமௗ
ெபௗ ஶph³ேதா³³ரத² பேர shபrhஶஸmhjhஞா: phரதி³Shடா: ॥ 26॥
ேணnhth³வrhகஜாேகரவிஜா: பாபா:ஸபாபச விth
khவா: ேக³தா⁴rhகஜா: ஶஶிதம:ஶுkhரா:shthேயாऽnhேய நரா: ।
th³ராmhபா³³ஹவிShiΝதா⁴th’கமலாகாலாயஜா ேத³வதா:
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ஸூrhயாத³kh³நிஜலாkh³நி⁴க²பேயாவாyhவாthமகா:shrhkh³ரஹா: ॥ 27॥
ேகா³⁴மmh தNh³லmh ைவ திலசணகthதா²ட⁴கயாமiµth³கா³
நிShபாவா மாஷ அrhேகnhth³வத³ஶிகி²khரவிth³ph◌⁴’kh³வநாmh ।
ேபா⁴கீ³நாrhkhயாரவjhஞஶஶிஶிகி²ேதShவmhப³ராkh²யmh கŋhக³mh
ெஸௗராShThராவnhதிnh⁴nhஸுமக³த⁴யவநாnhபrhவதாnhகீகடாmhச ॥ 28॥
மாணிkhயmh தரேண:ஸுதா⁴rhயமமலmh iµkhதாப²லmh ஶீதேகா³-
rhமாேஹயshய ச விth³மmh மரகதmh ெஸௗmhயshய கா³thமதmh ।
ேத³ேவTh³யshய ச Shபராக³மஸுராமாthயshய வjhரmh ஶேந-
rhநீலmh நிrhமலமnhயேயாச க³தி³ேத ேகா³ேமத⁴ைவ³rhயேக ॥ 29॥
தாmhரmh காmhshயmh தா⁴தாmhரmh thர shயாth shவrhணmh ெரௗphயmh சாயஸmh
பா⁴shகராேத:³ ।
வshthரmh தthதth³வrhணkhதmh விேஶஷாjhrhணmh மnhத³shயாkh³நித³க³த⁴mh ஜshய
॥ 30॥
பா⁴ேநா: கrh⁴ஸுதshய திkhதmh லாவNhயnhேதா³ரத² சnhth³ரஜshய ।
kh’தmh யnhம⁴ரmh ³ேராsh ஶுkhரshய சாmhலmh ச ஶேந: கஷாய: ॥ 31॥
பா⁴shவkh³தீ³Shபதிசnhth³ரஜதி⁴வாmh shயாth³த³ேண லாச²நmh
ேஶஷாதரthர திkh³மகிரthகடயாmh ஶிர:ph’Shட²ேயா: ।
கேऽேஸ வத³ேந ச ஸவித²சரேண சிநmh வயாmhshயrhகேதா
ேநேம நாத² தடmh நக²mh நக³ஸநி jhஞாநாTh³ய நkh³நாடநmh ॥ 32॥
நீலth³திrhதீ³rhக⁴தiν:வrhண: பா ஸபாஷNhட³மத:ஸkhக: ।
அஸthயவாதீ³ கப ச ராஹு:Sh² பராnhநிnhத³தி ³th³தீ⁴ந: ॥ 33॥
ரkhேதாkh³ரth³’Shவிஷவாkh³ரேத³ஹ:ஸஶshthர: பதிதச ேக: ।
⁴mhரth³திrh⁴மப ஏவ நிthயmh vhரŋhகிதாŋhக³ச kh’ேஶா nh’ஶmhஸ: ॥ 34॥
ஸmh ச rhணவஸநmh தமஸsh ேகேதா-
rhmh’th³பா⁴ஜநmh விவித⁴சிthரபடmh phரதி³Shடmh ।
thராணி விchச²நிதாshதாshதமேஸாrhth³vhேயாsh
ெபௗ⁴ம:ஸேமா நிக³தி³ேதா பவச ேஶஷா: ॥ 35॥
ேடா⁴ऽபி நீசேகா³ऽShடமஷTh³vhயயshேதா²
:³shத:²shmh’ேதா ப⁴வதி ஸுshத²இதீதர:shயாth ।

phaladIpika.pdf 7



ப²லதீ³பிகா

சnhth³ேரvhயயாயதiνஷThஸுதகாமஸmhshேத²
ேதாயாபி⁴vh’th³தி⁴ஹ ஶmhஸதி vh’th³தி⁴காrhேய ॥ 36॥
அnhத:ஸாரஸiµnhநதth³ரே வlh ேதnh³shmh’ெதௗ
³lhம: ேகரச கNhடகநெகௗ³ ெபௗ⁴மாrhகெஜௗ கீrhதிெதௗ ।
வாகீ³ஶ:ஸப²ேலாऽப²ல: ஶஶிஸுத:ரphரஸூநth³ெமௗ
ஶுேகnh³ வி⁴ேராஷதி: ◌⁴ ஶநிரஸாராக³ச ஸாலth³ம: ॥ 37॥

th’தீேயாऽth◌⁴யாய:
வrhக³-விபா⁴க³

ேthரthபா⁴க³நவபா⁴க³த³ஶாmhஶேஹாராthmhஶmhஶஸphதலவஷShலவா:
கலாmhஶா: ।
ேத th³வாத³ஶாmhஶஸதா த³ஶவrhக³ஸmhjhஞா வrhேகா³thதேமா நிஜநிேஜ ப⁴வேந
நவாmhஶ: ॥
த³ஶாmhஶஷShThயmhஶகலாmhஶநாshேத ஸphதவrhகா³ச விஸphதமாmhஶா:
ஷTh³வrhக³ஸmhjhஞாshthவத² ராஶிபா⁴வlhயmh நவாmhஶshய ப²லmh ேகசிth॥ 2॥
ேthேரஷு rhணiµதி³தmh ப²லமnhயவrhேக³-
Shவrhth³த⁴mh கலாத³ஶமஷShலேவஷு பாத³mh ।
பா³ல:மாரதெணௗ phரவயா mh’த:ஷTh³

பா⁴க:³ khரமாth³ விபrhயயthயவshதா:² ॥ 3॥
ேthரshயாrhth³த⁴mh  ேஹாரா thவ ரவிஸுதா⁴mhேவா:ஸேம vhயshதேமதth³
th³ேரShகாேணஶாshthபா⁴ைக³shதiνஸுதஶுப⁴பா th³வாத³ஶாmhஶsh லkh³நாth ।
ெபௗ⁴மாrhகீTh³யjhஞஶுkhரா: ஶிஶுஜஸமலவா ேயாஜேப⁴ kh³மேப⁴ தth³-
vhயshதmh thmhஶாmhஶநாதா:² khயமகரலா: கrhகடாth³யா நவாmhஶா: ॥ 4॥
யjhஞmh ரthந ஜநmh த⁴நmh நய படmh பmh ஶுகmh சிநா
நாக³mh ேயாக³ க²க³mh ப³லmh ப⁴க³ ஶிலா ⁴rhநவmh phரshவநmh ।
லாப⁴mh விவ தி³வmh ரம த⁴மmh ஷShThயmhஶகாெசௗஜேப⁴
khராkh²யா:ஸமேப⁴ விபrhயயத³mh ேஶஷாsh ெஸௗmhயாவயா: ॥ 5॥
shவாth ஸphதாmhஶத³ஶாmhஶெகௗ  விஷேம  காமாch²பா⁴th
shவாதீ³ஶாச கலாmhஶபா விதி⁴ஹஶாrhக:ஸமrhேऽnhயதா² ।
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kh²யாைத: ேகாணைதshthேகாணப⁴வநshவrhோchசேகnhth³ேராthதைம-
rhவrhகா:³ஸphத த³ஶ thரேயாத³ஶதா வrhகா:³ phரதி³Shடா: பைர: ॥ 6॥
வrhகா³nhேயாஜய thரேயாத³ஶ ஸு’thshவrhோchசேப⁴ஷு khரமாth³-
th³விshth: பச சrhநாth³வஸுஷThஸŋhkh²யாஸு வrhைக³khயத: ।
phராஹுேசாthதமபாஜாதகதி²ெதௗ mhஹாஸநmh ேகா³ரmh
ேசthயyhராவதேத³வேலாகஸுரேலாகாmhஶாmhச பாராவதmh ॥ 7॥
ஆrhயநிlhப³rhத²ெஸௗkh²யவிப⁴வாnhய: பாஜாதாmhஶக:
shவாசாரmh விநயாnhவிதmh நிணmh யth³thதமாmhேஶ shதி²த: ।
ேக²ேதா ேகா³ரபா⁴க³க:³ ஶுப⁴மதிmh shவேthரேகா³ மnhதி³ரmh
ய:mhஹாஸநேகா³ nh’ேபnhth³ரத³யிதmh ⁴பாலlhயmh நரmh ॥ 8॥
ேரShடா²வth³விபவாஹநாதி³ விப⁴வmh பாராவதாதி⁴Sh²த:
ஸthகீrhதிmh யதி³ ேத³வேலாகஸேதா ⁴மNhட³லாதீ⁴வரmh ।
வnhth³யmh ⁴பதிபி: ◌⁴ ஸுேரnhth³ரஸth³’ஶmh thைவராவதாmhஶாshதி²த:
ஸth³பா⁴kh³யmh த⁴நதா⁴nhயthரஸதmh ⁴பmh வித³th◌⁴யாth³ kh³ரஹ: ॥ 9॥
யth³வrhேக³Shவகி²ேலஷு mh’thரப³ேலShவthராத² வேய khரமா-
nhநாஶmh :³க²மநrhத²தாmh ச விஸுக²mh ப³nh⁴phயmh தth³வரmh ।
⁴ேபShடmh த⁴நிநmh nh’பmh nh’பவரmh வrhேக³ ப³Shேட²ऽகி²ேல
வதி⁴ShiΝmh ஸுகி²நmh nh’பmh க³த³mh’தீ பா³லாth³யவshதா²ப²லmh ॥ 10॥
ஷTh³வrhேக³ஷு ஶுப⁴kh³ரஹாதி⁴க³ண:மாmhசிரmh வதி
khராmhேஶ ப³ஹுேல விலkh³நப⁴வேந தீ³ேநாऽlhபவ: ஶட:² ।
தnhநாதா² ப³ேநா nh’ேபாऽshthயத² நவாmhேஶேஶா th³’கா³ேணவேரா
லkh³ேநஶ: khரமஶ:ஸுகீ² nh’பஸம: ோணிபதிrhப⁴kh³யவாnh ॥ 11॥
ஓேஜ khேரऽrhகேஹாராmh க³தவதி ப³லவாnh khரvh’thதிrhத⁴நாTh◌⁴ேயா
kh³ேம சாnhth³mhஶுேப⁴ஷு th³திவிநயவேசா’th³யெஸௗபா⁴kh³யkhத: ।
vhயshதmh vhயshேதऽthர ேர ஸமப²லiµதி³தmh லkh³நசnhth³ெரௗ ப³Shெடௗ²

தnhநாெதௗ² th³ெவௗ ச தth³வth³யதி³ ப⁴வதி சிரvhய:³கீ² யஶshவீ ॥ 12॥
mhஹாஜாவிலாnh’kh³மப⁴வேநShவnhthயா ஹயாஜாதி³மா:
மth◌⁴ெயௗ shthயமேயாஹாத⁴ph◌⁴’த: பாேஶாமth◌⁴ேயா ப⁴ேவth ।
நkhராth³ேயா நிக³ேலா mh’ேக³nhth³ரக⁴டேயாராth³ேயா வணிŋhம:th◌⁴யேமா
kh³’th◌⁴ராshேயா vh’ஷபா⁴nhதிமச விஹக:³ கrhkhயாதி³ ேகாலாநநmh ॥ 13॥
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ெகௗrhphயth³ய: கrhகடாnhthேயா ⁴ஷசரமமசாஜேகா³மth◌⁴யmhஹா-
th³யlhயnhthயmh shயாchசShபாதி³ஹ ப²லமத⁴நkhரநிnhth³யா த³th³ரா: ।
th³வnhth³வrhே shrhth³’கா³ணரத⁴மஸமஶுபா⁴nhயshதி²ேர ேசாthkhரேமண
phராஹுshதjhjhஞா:shதி²ரrhேShவஶுப⁴ஶுப⁴ஸமாnhேயவ லkh³ேந ப²லாநி ॥ 14॥
th³ேரkhகாேணேஶ shவவrhேக³ ஶுப⁴க²க³ஸேத shேவாchசthரrhேக³ வா
தth³வ thmhஶாmhஶநாேத² ப³லவதி யதி³ ேசth³ th³வாத³ஶாmhஶாதி⁴ேப வா
ேஹாராநாேத² ததா² ேசnhநிகி²ல³ணக³ே நிthயஶுth³த⁴phரவீே
தீ³rhகா⁴:shயாth³த³யாவாnh ஸுதத⁴நஸத: கீrhதிமாnhராஜேபா⁴க:³ ॥ 15॥
மாnhதி³shத²ராஶிபதிஸŋhக³தஸுthேகாணmh
தshயாmhஶராஶிபதிஸmhதமmhஶேகாணmh ।
லkh³நmh வத³nhதி ³காmhஶகராஶிேகாணmh
தth³வth³விெதௗ⁴ ப³லேத ஶஶிைநவ விth³யாth ॥ 16॥
rhயாதா³thமஸு’th³th³’கா³ணக³ஶஶீ கlhயாணபmh ³ணmh
ேரயாmhshthதமவrhக³ஜshthவபரக³shதnhநாத²ஜாதாnh ³nh ।
shவthmhஶாmhஶக³தா kh³ரஹா வித³த⁴ேத தthகாரகthேவாதி³தmh
தthைரேகாऽபி ஸு’th³kh³ரேஹதத:shேவாchேசऽrhத²khதmh nh’பmh ॥ 17॥
shேவாchேச phரதீ³phத: ஸுகி²தshthேகாேண shவshத:² shவேக³ேஹ iµதி³த:
ஸு’ேப⁴ ।
ஶாnhதsh ெஸௗmhயkh³ரஹவrhக³khத: ஶkhேதா மேதாऽெஸௗ sh²டரஶிமஜால: ॥
18॥
kh³ரஹாபி⁴⁴த:ஸ நிபீ³த:shயாth க²லsh பாபkh³ரஹவrhக³யாத: ।
ஸு:³கி²த: ஶthkh³’ேஹ kh³ரேஹnhth³ேரா நீேசऽதிபீ⁴ேதா விகேலாऽshதயாத: ॥
19॥
rhணmh phரதீ³phதா விகலாsh ஶூnhயmh மth◌⁴ேயऽiνபாதாchச ஶுப⁴mh khரேமண ।
அiνkhரேமஶுப⁴ேமவ rhrhநாமாiνபாணி ப²லாநி ேதஷாmh ॥ 20॥

சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:
kh³ரஹ ப³ல
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வீrhயmh ஶTh³வித⁴மாஹ காலஜப³லmh ேசஅப³லmh shேவாchசஜmh
தி³kh³விrhயmh thவயேநாth³ப⁴வmh தி³விஷதா³mh shதா²ேநாth³ப⁴வmh ச khரமாth ।
நியாேரnh³தா: பேர தி³வி ஸதா³ jhஞ: ஶுkhலபே ஶுபா: ◌⁴
kh’Shேணऽnhேய ச நிஜாph³த³மாஸதி³நேஹாராshவŋhkh◌⁴vh’த⁴th³th◌⁴யா khரமாth ॥
1॥
ராகாசnhth³ரshய ேசஆப³லiµத³க³யேத பா⁴shவேதா வkhரகா³நாmh
th³ேத⁴ ேசாத³khshதி²தாநாmh sh²டப³ஹுலசாmh shேவாchசவீrhயmh shவŋhேக³ ।
தி³kh³வீrhயmh ேக²ऽrhகெபௗ⁴ெமௗ ஸு’தி³ ஶஶிெதௗ விth³³ லkh³நெகௗ³

ேசnhமnhேத³ऽshேத யாmhயமாrhேக³ ³த⁴ஶநிஶஶிேநாऽnhேயऽயநாkh²ேய பரshnh ॥ 2॥
shேவாchசshவrhஸு’th³kh³’ேஹஷு ப³ந:ஷThஸு shவவrhேக³ஷு வா
phேராkhதmh shதா²நப³லmh சஅயiµகா²thrhrhth³த⁴பாதா:³ khரமாth ।
மth◌⁴யாth³யnhதகஷNhட³மrhthயவநிதா: ேக²டா ப³ஆ: khரமாth
மnhதா³ரjhஞ³ஶேநாph³ஜரவேயா ைநேஜ ப³ேல வrhth³த⁴நா: ॥ 3॥
வkhரmh க³ேதா சிரரமஸமஹrhே
நீசாபா⁴mhஶஸேதாऽபி ப⁴ேவthஸ ேக²ட: ।
வீrhயாநிவதshநரேவாchசthர-
shவேthரேகா³ऽபி விப³ேலா ஹததீ³தி⁴திேசth ॥ 4॥
ŋhக³shதா² ப³ேநாऽகி²லாச ஶஶிந: லாkh◌⁴யmh  போth³ப⁴வmh
பா⁴ேநாrhதி³kh³ப³லமாஹ வkhரக³மேந தராkh³ரஹாmh ப³லmh ।
கrhkhாஜக⁴டாேகா³ரப³லாnhthேயாாவிபாசாthயக:³
ேகshதthபேவஷத⁴nhவஸு ப³ ேசnhth³வrhகேயாேகா³ நிஶி ॥ 5॥
பmh மாiνஷேப⁴ऽேப⁴ऽŋhkh◌⁴ேரரபேரShவrhth³த⁴mh ப³லmh shயாthதேநா:
lhயmh shவாப³ேலந ேசாபசயேக³ நாேத²ऽதிவீrhேயாthகடmh ।
shவாTh³யjhஞேதேத கவிேத சாnhையரkhேதேத
ஶrhவrhயாmhnhநிஶி ராஶேயாऽஹநி பேர வீrhயாnhவிதா: கீrhதீதா: ॥ 6॥
shேவாchேச rhணmh shவthேகாேண thபாத³mh shவேthரऽrhth³த⁴mh thரேப⁴
பாth³த³மவ ।
th³விThேthேரऽlhபmh நீசேக³ऽshதmh க³ேதऽபி ேthரmh வீrhயmh நிShப²லmh shயாth³
kh³ரஹாநாmh ॥ 7॥
ேகnhth³ேர kh³ரஹாiµதி³தmh ப³லmh யthஸுேக² ப⁴வshயshதkh³’ேஹ விலkh³ேந ।
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உபrhபrhkhதபத³khரேமண ப³லாபி⁴vh’th³தி⁴  விகlhபயnhதி ॥ 8॥
ேரShேட²தி ஸா ஸphதமth³’Shேரவ ஸrhவthர வாchயா ந ததா²ऽnhயth³’Sh: ।
ேயாகா³தி³ஷு nhநப²லphரேத³தி விேஶஷth³’Shrhந  ைகசி³khதா ॥ 9॥
ைநஸrhகி³க³mh ஶthஸு’ththவேமவ ப⁴ேவthphரமாணmh ப²லகா ஸmhயkh ।
தாthகாகmh காrhயவேஶந வாchயmh தchச²ththரthவமநிthயேமவ ॥ 10॥
நி:ேஶஷேதா³ஷஹரேண ஶுப⁴வrhth³த⁴ேந ச
வீrhயmh ³ேராரதி⁴கமshthயகி²லkh³ரேஹph◌⁴ய: ।
தth³வீrhயபாத³த³லஶkhதிph◌⁴’ெதௗ jhஞஶுkhெரௗ
சாnhth³ரmh ப³லmh  நிகி²லkh³ரஹவீrhயபீ³ஜmh ॥ 11॥
சnhth³ரkhயாதி³
ஜnhமrhவிக⁴தீ நீைதrhjhஞாநாŋhைக³rhநநையrhப⁴ேஜth ।
லph³தா⁴சnhth³ரkhயாவshதா²ேவலாkh²யாmhshதnhப²லmh khரமாth ॥ 12॥
சnhth³ரkhயா ப²ல
shதா²நாth³ph◌⁴ராshதphshவீ பரவதிரேதா th³தkh’th³த⁴shதிiµkh²யா-
ட:◌⁴ mhஹாஸநshேதா² நரபதிரஹா த³Nhட³ேநதா ³ணீ ச ।
நிShphராநசி²nhநrhth³தா⁴ தகரசரே ப³nhத⁴நshேதா² விநShேடா
ராஜா ேவதா³நதீ⁴ேத shவபிதி ஸுசத:ஸmhshmh’ேதா த⁴rhமகrhதா ॥ 13॥
ஸth³வmhேயா நிதி⁴ஸŋhக³த: தேலா vhயாkh²யாபர: ஶthஹா
ேராகீ³ ஶthத:shவேத³ஶசேதா ph◌⁴’thேயா விநShடாrhத²க: ।
அshதா²நீ ச ஸுமnhthரக: பரமப⁴rhதா ஸபா⁴rhேயா க³ஜ-
thரshத:ஸmhக³பீ⁴திமாநதிப⁴ேயா ேநாnhநதா³தாkh³நிக:³ ॥ 14॥
ுth³பா³தா⁴ஸேதாऽnhநமthதி விசரnhமாmhஸாேநாऽshthரத:
ேஸாth³வாேஹா th◌⁴’தகnh³ேகா விஹரதி th³ைதrhnh’ேபா :³கி²த: ।
ஶயாshேதா² ேஸவிதச ஸஸு’th³ேயாகீ³ ச பா⁴rhயாnhவிேதா
Shடா ச பய: பிப³nh ஸுkh’தkh’th shவshத²shததா²shேத ஸுக²mh ॥ 15॥
சnhth³ர-அவshதா² ப²ல
ஆthமshதா²நாthphரவாேஸா மதnh’பேதா தா³ஸதா phராணஹாநி-
rh⁴பாலthவmh shவவmhேஶாசித³ணநிரேதா ேராக³ஆshதா²நவththவmh ।
பீ⁴தி:ுth³பா³தி⁴தthவmh வதிபணேயா shmhயஶyhயாiνஷாkhதி
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mh’rhShடாஶிthவmh ச கீ³தா இதி நியமவஶாthஸth³பி⁴nhேதா³ரவshதா² ॥ 16॥
சnhth³ரேவலா-ப²ல
rhth³த⁴மேயா iµதி³ததா யஜநmh ஸுக²shேதா²
ேநthரமய:ஸுகி²ததா வநிதாவிஹர: ।
உkh³ரjhவர: கநக⁴ஷணமேமா:

ேவலா நmh நி⁴வநmh ஜட²ரshய ேராக:³ ॥ 17॥
khடா³ ஜேல ஹஸநசிthரவிேலக²ேந ச
khேராட³ச nh’thதகரணmh kh◌⁴’த⁴khதிநிth³ேர ।
தா³நkhயா த³ஶநkh கலஹ: phரயாண-

iµnhமthததா ச ஸலாphலவநmh விேராத: ◌⁴ ॥ 18॥
shேவாchசா²shநாநmh ுth³ப⁴யmh ஶாshthரலாப⁴mh shைவர ேகா³Sh² ேயாத⁴நmh
nhயகrhம ।
பாபா சார: khரகrhமா phரஹrhஷmh phராjhைஞேரவmh சnhth³ரேவலா phரதி³Shடா ॥ 19॥
ஜாதேக ச iµஹூrhேத ச phரேந சnhth³ரkhயாத³ய: ।
ஸmhயkh ப²லphரதா³shதshமாth³விேஶேஷண விசிnhதேயth ॥ 20॥
ஓஅோth³ப⁴வmh மகரshய விேஶShஶமாஹு:
shதா²ேநாth³ப⁴வmh  ப³லமphயதி⁴khரmh பேரஷாmh ।
தthஸmhphரkhததைரரதி⁴காதி⁴கmh shயா-
த³nhயாநி ேதந ஸth³’ஶாநி ப³ஹூநி ேத sh: ॥ 21॥
ப³லபிNhட³

ஸாrhth³தா⁴நி ஷஶதீணகேரா ப³யாnh சnhth³ரsh ஷஶபச வஸுnhத⁴ராஜ:
ஸphேதnh³ஸூேநா ரவிவth³³ேராshஸாrhth³தா⁴நி பசாத²ேதா ப³shயாth ॥
22॥
மnhத³sh பைசவ  ஷTh³ப³லாநாmh ஸmhேயாக³ ஏவாபரதா²nhயதா²sh: ।
ஏவmh kh³ரஹாmh shவப³லாப³லாநி விசிnhthய ஸmhயkhகத²ேயthப²லாநி ॥ 23॥
லkh³நாதி³காநாமதி⁴பshய பிNhேட³பாnhவிேத தth³ப³லபிNhட³மாஹு: ।
kh³’ஹshய யshயாmh தி³ஶாதி³kh³ப³லmh shயாthதth³பா⁴வவீrhய ஸதshய
th³’ShThயா ॥ 24॥
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பசேமாऽth◌⁴யாய
கrhமாவ phரகரண
அrhதா²phதீ கத²ேயth³விலkh³நஶஶிேநா: phராப³lhயத: ேக²சேர:
கrhமshைத:² பாth’மாth’ஶாthரவஸு’th³ph³rhஹாthராதி³ப:◌⁴ shthத⁴நாth ।
ph◌⁴’thயாth³வா தி³நநாத²லkh³நஶஶிநாmh மth◌⁴ேய ப³யாmhshதத:
கrhேமஶshத²நவாmhஶராஶிபவஶாth³vh’thதிmh ஜ³shதth³வித:³ ॥ 1॥
ப²லth³ைமrhமnhthரஜபச ஶாTh²யாth³th³தாnh’ைத: கmhப³லேப⁴ஷஜாth³ைய:
th³யாkhயாth³வா திபாலjhயாjhவthயெஸௗ பŋhகஜவlhலபா⁴mhேஶ ॥ 2॥
ஜேலாth³ப⁴வாநாmh khரயவிkhரேயண kh’khயாேகா³மஸiµthைத:² ।
தீrhதா²டநாth³வா வநிதாரயாth³வா நிஶாகராmhேஶ வஸநkhரயாth³வா ॥ 3॥
ெபௗ⁴மாmhஶேக தா⁴ரணphரஹாைரrhமஹாநஸாth³⁴வஶாthஸுவrhth ।
பேராபதாபாத⁴ஸாஹைஸrhவா mhேலchசா²ரயாthஸூசகேசாரvh’thயா ॥ 4॥
காvhயாக³ைமrhேலக²கphபாையrhjhேயாதிrhக³ணjhஞாநவஶாth³³தா⁴mhேஶ ।
பராrhத²ேவதா³th◌⁴யயநாjhஜபாchச ேராதvhயாஜவஶாthphரvh’thதி: ॥ 5॥
வாmhஶேக ⁴ஸுரேத³வதாநாmh ஸமாரயாth³⁴பதிphரஸாதா³th ।
ராணஶாshthராக³மநீதிமாrhகா³th³த⁴rhேமாபேத³ேஶந த³vh’thயா ॥ 6॥
shthஸmhரயாth³ேகா³மக³ஜாைவshெதௗrhயthைகrhவா ரஜைதச
க³nhைத:◌⁴ ।
ராth³யலŋhகாரபபடth³ைய: ஶுkhராmhஶேகऽமாthய³ண: கவிthவாth ॥ 7॥
ஶnhயmhஶேக லப²ல: ரேமண phேரShைய: க²லநீrhசத⁴ைந:தா⁴nhைய: ।
பா⁴ேராth³வஹாththரமாrhக³vh’thயா ஶிlhபாதி³பி⁴rhதா³மையrhவதா⁴th³ைய: ॥
8॥
அmhேஶேஶ ப³லவthயயthநஸmhphராphதிmh ப³ேலாேநஶேப
shவlhபmh phேராkhதப²லmh ப⁴ேவ³த³யத: கrhமrhேத³ேஶ ப²லmh ।
அmhஶshேயாkhததி³ஶmh வேத³thபதிேத th³’Shேட shவேத³ேஶ ப²லmh
ஸthயnhைய: பரேத³ஶஜmh தத³தி⁴பshயாmhேஶ shவேத³ேஶ shதி²ேர ॥ 9॥
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ஷShேடாऽth◌⁴யாய:
ேயாகா³th◌⁴யாய

சகப⁴th³ரகஹmhஸகமாலவா:ஸஶஶகா இதி பச ச கீrhதிதா: ।
shவப⁴வேநாchசக³ேதஷு சShடேய திஸுதாதி³ஷு தாnh khரமேஶா வேத³th ॥
1॥
தீ³rhகா⁴shேயா ப³ஹுஸாஹஸாphதவிப⁴வ: ஶூேராऽஹnhதா ப³
கா³rhவிShேடா சேக phரதீத³ணவாnh ஸநாபதிrhthவர: ।
ஆShமாnh ஸஶாkh³ர³th³தி⁴ரமேலா விth³வjhஜநலாதி⁴ேதா
⁴ேபா ப⁴th³ரகேயாக³ேஜாऽதிவிப⁴வசாshதா²நேகாலாஹல: ॥ 2॥
ஹmhேஸ ஸth³பி⁴ரph◌⁴ரShத:திபதி: ஶŋhக²ph³ஜமthshயாŋhைஶ-

சிைந: பாத³கராŋhகித: ஶுப⁴வrhmh’Shடாnhந⁴kh³தா⁴rhமக: ।
Shடாŋhேகா³ th◌⁴’திமாnhத⁴நீ ஸுதவ⁴பா⁴kh³யாnhவிேதா வrhத⁴ேநா
மாலvhேய ஸுக²⁴khஸுவாஹநயஶா விth³வாnhphரஸnhேநnhth³ய: ॥ 3॥
ஶshத:ஸrhவஜைந:ஸுph◌⁴’thயப³லவாnh kh³ராமாதி⁴ேபா வா nh’ேபா
³rhvh’thத: ஶஶேயாக³ேஜாऽnhயவநிதாவிthத: ெஸௗkh²யவாnh ।
லkh³ேநnhth³ேவாரபி ேயாக³பசகத³mh ஸாnhthராjhயth³தி⁴phரத³mh
ேதShேவகாதி³ஷு பா⁴kh³யவாnh nh’பஸேமா ராஜா nh’ேபnhth³ேராऽதி⁴க: ॥ 4॥
விேதா⁴sh ஸுநபா²நபா²⁴⁴ரா:shவ:ேபா²ப⁴ய-
shதி²ைதrhவmhரவிபி⁴rhkh³ரைஹதரதா²  ேகமth³ம: ।
மthவி சShடேய kh³ரஹேதऽத² ேகமth³ேமா
ந தி கதி²ேதாऽத²வா மகராth³kh³ரைஹ: ேகnhth³ரைக:³ ॥ 5॥
shவயமாதி⁴க³தவிthத: பாrhதி²வshதthஸேமா வா
ப⁴வதி  ஸுநபா²யாmh தீ⁴த⁴நkh²யாதிமாmhச ।
phர⁴ரக³த³ஶர: ஶீலவாnh kh²யாதகீrhதி-
rhவிஷயஸுக²ஸுேவேஷா நிrhvh’தசாநபா²யாmh ॥ 6॥
உthபnhநேபா⁴க³ஸுக²பா⁴kh³த⁴நவாஹநாTh◌⁴ய-
shthயாகா³nhவிேதா ⁴⁴ராphரப⁴வ:ஸph◌⁴’thய: ।
ேகமth³ேம மந:³கி²தநீசநி:shவா:
phேரShயா: க²லாச nh’பேதரபி வmhஶஜாதா: ॥ 7॥
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thேவnh³mh ஶுப⁴ஶுப⁴ேவவாshப⁴யசrhயாkh²யா:shவ:ேபா²ப⁴ய-
shதா²நshைத:²ஸவி: ஶுைப:◌⁴ shரஶுைப⁴shேத பபஸmhjhஞா:shmh’தா: ।
ஸthபாrhேவ ஶுப⁴கrhதthத³யேப⁴ பாேபsh பாபாவேயா
லkh³நாth³விthதக³ைத: ஶுைப⁴sh ஸுஶுேபா⁴ ேயாேகா³ ந பாேபைத: ॥ 8॥
ஜாத:shயாth ஸுப⁴க:³ஸுகீ²³ணநிதி⁴rhதீ⁴ேரா nh’ேபா தா⁴rhேகா
விkh²யாத:ஸகலphேயாऽதிஶுப⁴ேகா³ தா³தா மஶphய: ।
சாrhவŋhக:³ phயவாkhphரபசரேகா வாkh³ யஶshவீ த⁴நீ
விth³யாத³thர ஸுேவவாshப⁴யசrhயkh²ேயஷு பாத³khரமாth ॥ 9॥
அnhயாயாjhஜநநிnhத³ேகா ஹதசிrhநphேயா ³rhஜேநா-
மாயாவீ பரநிnhத³க: க²லேதா ³rhvh’thதஶாshthராதி⁴க: ।
ேலாேக shயாத³பகீrhதி:³கி²தமநா விth³யாrhத²பா⁴kh³ையchேதா
ஜாதசாஶுப⁴ேவவாshப⁴யசrhயkh²ேயஷு பாத³khரமாth ॥ 10॥
ைஜவாth’ேகா விப⁴யேராக³: உகீ²shயா-
தா³Th◌⁴ய: யா ச ஶுப⁴கrhதேயாக³ ஜாத: ।
நி:shேவாऽஶுசிrhவிஸுக²தா³ரஸுேதாऽŋhக³ந:
shயாthபாபகrhதப⁴ேவாऽசிரமாேரதி ॥ 11॥
ஆசாரவாnh த⁴rhமnhதி: phரஸnhந:
ெஸௗபா⁴kh³யவாnh பாrhதி²வமாநநீய: ।
mh’³shவபா⁴வ:shதபா⁴ஷணச
த⁴நீ ப⁴ேவchசாமலேயாக³ஜாத: ॥ 12॥
ஸுஶுேப⁴ ஶுப⁴கrhதrhயாmh ேவshயாெதௗ³ஸுநபா⁴தி³வth ।
ஶுைப:◌⁴ khரமாthப²லmh jhேஞயmh விபதmhஅஸth³kh³ரைஹ: ॥ 13॥
ஓேஜShவrhேகnh³லkh³நாnhயஜநி தி³வி மmhேசnhமஹாபா⁴kh³யேயாக:³
shthnhதth³vhயthயேயshயாchச²ஶிநி ஸுர³ேரா: ேகnhth³ரேக³ ேகஸதி ।
வnhthயாShடஸmhshேத² ஶஶிநி  ஶகட: ேகnhth³ரேக³ நாshதி லkh³நா-
chசnhth³ேர ேகnhth³ராதி³ேக³ऽrhகாத³த⁴மஸமவShடா²kh²யேயாகா:³ phரth³த: ◌⁴ ॥ 14॥
மஹாப⁴kh³ேய ஜாத:ஸகலநயநாநnhத³ஜநேகா
வதா³nhேயா விkh²யாத:திபதிரஶீthயாரமல: ।
வ⁴நாmh ேயாேக³ऽshnh ஸதி த⁴நஸுமாŋhக³lhயஸதா
சிரmh thைர: ெபௗthைர: ஶுப⁴iµபக³தா ஸா ஸுசதா ॥ 15॥
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ேகஸவ வrhக³திஹnhதா phெரௗட⁴வாkh ஸத³ ராஜஸvh’thத: ।
தீ³rhக⁴vhயதியஶா: ப³th³தி⁴shேதஜஸா ஜயதி ேகஸேயாேக³ ॥ 16॥
khவசிthkhவசிth³பா⁴kh³யபchத:ஸnhந: ந:ஸrhவiµைபதி பா⁴kh³யmh ।
ேலாேகऽphரth³ேதா⁴ऽபஹாrhயமnhத: ஶlhயmh phரபnhந: ஶகேடऽதி:உகீ² ॥ 17॥
கShடமth◌⁴யமவராவயேயாேக³ th³ரvhயவாஹநயஶ:ஸுக²ஸmhபth ।
jhஞாநதீ⁴விநய ைநணவிth³யாthயாக³ேபா⁴க³ஜப²லாnhயபி தth³வth ॥ 18॥
சnhth³ராth³வா வஸுமாmhshதேதா²பசயைக³rhலkh³நாthஸமshைத: ஶுைப⁴-
சnhth³ராvhth³ேயாmhnhyhமலாவய: ஶுப⁴கைக³rhேயாேகா³ விலkh³நாத³பி ।
ஜnhேமேஶ ஸேத விலkh³நபதிநா ேகnhth³ேரऽதி⁴thரrhேக³
லkh³நmh பயதி கசித³thர ப³லவாnhyhேயாேகா³ ப⁴ேவthShகல: ॥ 19॥
திShேட²:shவkh³’ேஹ ஸதா³ வஸுமதி th³ரvhயாNhயநlhபாnhயபி
ேமஶ:shயாத³மேல த⁴நீ ஸுதயஶ:ஸmhபth³ேதா நீதிமாnh ।
மாnh Shகலேயாக³ேஜா nh’பவைர:ஸmhமாநிேதா வித:
shவாகlhபாmhப³ர⁴த: ஶுப⁴வசா:ஸrhேவாthதம:shயாthphர:◌⁴ ॥ 20॥
ஸrhேவ பசஸு ஷThஸு ஸphதஸு ஶுபா⁴ மாலாச பŋhkhthயா shதி²தா
யth³ேயவmh mh’திஷth³vhயயாதி³ஷுkh³’ேஹShவthராஶுபா⁴kh²யா:shmh’தா: ।
shவrhோchேச யதி³ ேகாணகNhடகெதௗ பா⁴kh³ேயஶஶுkhராெபௗ⁴
லmhயாkh²ேயாऽத² ததா²விேத⁴ மகேர ெகௗ³தி ேவேத ॥ 21॥
ஜநாதி⁴கா திபாலஶshேதா ேபா⁴கீ³ phரதா³தா பரகாrhயகrhதா ।
ப³nh⁴phய:ஸthஸுததா³ரkhேதாnhதி⁴ர:ஸுமாலாவயேயாக³ஜாத: ॥ 22॥
மாrhக³khேதாऽஶுப⁴மாகாkh²ேய :³கீ² பேரஷாmh வத⁴kh’th kh’தkh◌⁴ந: ।
shயாthகாதேரா ⁴ஸுரப⁴khதிேஹாேநா ேலாகாபி⁴ஶphத: கலஹphய:shயாth ॥ 23॥
நிthயmh மŋhக³ளஶீlhயா வநிதயா khட³thயேராகீ³ த⁴நீ
ேதஜshவீ shவஜநாnh ஸுரதி மஹாலphரஸாதா³லய: ।
ேரShடா²nhேதா³கயா phரயாதி ரக³shதmhேப³ரமth◌⁴யாேதா
ேலாகாநnhத³கேரா மபதிவேரா தா³தா ச லப⁴வ: ॥ 24॥
ஸுnhத³ரகா³thர: லாகி⁴தேகா³thர: பாrhதி²வthர:ஸth³³ணthர: ।
பŋhக²ஜவkhthர:ஸmhshதrhஜthேரா ராஜதி ெகௗ³ேயாக³ஸiµthத:² ॥ 25॥
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ஶுkhரவாkhபதிஸுதா⁴கராthமைஜ: ேகnhth³ரேகாணஸைதrhth³விதீயைக:³ ।
shேவாchசthரப⁴வேநஷு வாkhபெதௗ வீrhயேக³ஸதி ஸரshவதீதா ॥ 26॥
தீ⁴ம nhநாடகக³th³யபth³யக³ணநாலŋhகாரஶாshthேரShவயmh
நிShத: கவிதாphரப³nhத⁴ரசநாஶாshthராrhத²பாரŋhக³த: ।
கீrhthயாகாnhதஜக³ththரேயாऽதித⁴நிேகா தா³ராthமைஜரnhவித:
shயாth ஸாரshவதேயாக³ேஜா nh’பவைர:ஸmhேதா பா⁴kh³யவாnh ॥ 27॥
லkh³நாதீ⁴வரபா⁴shகராmh’தகரா: ேகnhth³ரthேகாதா:
shேவாchசshவrhஸு’th³kh³’ஹாiνபக³தா:கNhட²ேயாேகா³ ப⁴ேவth ।
தth³வth³பா⁴rhக³வபா⁴kh³யநாத²ஶஶிஜா:நாத²ேயாக³shததா²
வாகீ³ஶாthமபஸூrhயஜா யாதி³ ததா³ைவசிேயாக³shதத: ॥ 28॥
th³ராாப⁴ரே வி⁴தித⁴வளchசா²ேயா மஹாthமா ஶிவmh
th◌⁴யாயthயாthமநி ஸnhததmh ஸுநியம:ைஶவvhரேத தீ³சி²த:
ஸா⁴நாiµபகாரக: பரமேதShேவவ நஸூேயா ப⁴ேவth
ேதஜshவீ ஶிவஜயா phரiµதி³த:கNhட²ேயாேகா³th³ப⁴வ: ॥ 29॥
லவாnh ஸரேஸாkhதிசாநிே நாராயŋhகாŋhகித:
தnhநாமாŋhகித’th³யபth³யமநிஶmh ஸŋhகீrhதயnh ஸjhஜேந: ।
தth³ப⁴khதாபசிெதௗ phரஸnhநவத³ந:ஸththரதா³ராnhவித:
ஸrhேவஷmh நயநphேயாऽதிஸுப⁴க:³நாத²ேயாேகா³th³ப⁴வ: ॥ 30॥
ph³ரmhjhஞாநபராயே ப³ஹுமதிrhேவத³phரதா⁴ேநா ³ணீ
’Shேடா ைவதி³கமாrhக³ேதா ந சலதி phரkh²யாதஶிShயvhரஜ: ।
ெஸௗmhேயாkhதிrhப³ஹுவிthததா³ரதநய:ஸth³ph³ரமேதேஜாjhவலnhதீ³-
rhக⁴rhkhேதnhth³ேயா நதnh’ேபா ைவசிேயாேகா³th³ப⁴வ: ॥ 31॥
அnhேயாnhயmh ப⁴வநshத²ேயாrhவிஹக³ேயாrhலkh³நாதி³பா²nhதகmh
பா⁴வாதீ⁴வrhேயா: khரேமண கதி²தா:ஷThஷShேயாகா³ ஜைந: ।
thஶth³ைத³nhயiµதீ³தmh vhயயchசி²th³ராதி³நாேதா²thதி²தா-
shthவShெடௗ ெஶௗrhயபேத: க²லா நிக³தி³தா: ேஶஷா மஹாkh²யா:shmh’தா: ॥ 32॥
rhக:²shயாத³பவாத³ேகா ³தkh’nhநிthயmh ஸபthநாrhதி³த:
khேராkhதி: கிலைத³nhயஜசலமதிrhவிchசி²nhநகாrhேயாth³யம: ।
உth³vh’thதச க²ேல கதா³சித³கி²லmh பா⁴kh³யmh லேப⁴தாகி²லmh
ெஸௗmhேயாkhthதிச கதா³சிேத³வமஶுப⁴mh தா³th³rhய:³க²தி³கmh ॥ 33॥
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கடநிலய: phர⁴ராTh◌⁴யசிthரவshthரகநகாப⁴ரணச ।
பrhதி²வாphதப³ஹுமாநரஸமாjhேஞா யாநவிthதஸுதவாmhச மஹாkh²ேய ॥ 34॥
லkh³நாதி⁴பாphதப⁴பதிshதி²தராஶிநாத:²
shேவாchசshவேப⁴ஶு யதி³ ேகாணசShடயshத:²
ேயாக:³ஸ கஹல இதி phரதி²ேதாऽத²thதth³வth
லkh³நாதி⁴பாphதப⁴phதிrhயதி³ பrhவதாkh²ய: ॥ 35॥
வாrhth³தி⁴ShiΝராrhய:ஸுமதி: phரஸnhந: ேமŋhகர: காஹலேஜா nh’மாnhய: ।
shதி²ராrhயெஸௗkh²ய:shதி²ரகாrhயகrhthதா தீவர: பrhவதேயாக³ஜாத: ॥ 36॥
த⁴rhமகrhமப⁴வநாதி⁴பதீ th³ெவௗ ஸmhெதௗ மதபா⁴வக³ெதௗ ।
ராஜேயாக³இதி தth³வதி³ஹ shயாth ேகnhth³ரேகாணதிrhயதி ஶŋhக:² ॥ 37॥
ேப⁴ஶŋhக²phரth³ைரrhth◌⁴’தmh’³பகாஜாதvh’thததபthேரா
ஹshthயவாnhேதா³காth³ைய:ஸஹ மக³த⁴தphரshதிrh⁴பால: ।
நாநாேபாஹாரsh²தகரைத: phராrhதி²த:ஸjhஜைந:shயாth³ராஜா
shயாkhச²ŋhக²ேயாேக³ ப³ஹுவரவநிதாேபா⁴க³ஸmhபthதிrhண: ॥ 38॥
ஸŋhkh²யாேயாகா:³ஸphதஸphதrhஸmhshைத²ேரகாபாயாth³வlhலகீதா³மபாஶmh ।
ேகதா³ராkh²ய: ஶூலேயாேகா³ க³mh ச ேகா³லசாnhயாnh rhவiµkhதாnhவிஹாய ॥
39॥
வீேயாேக³ nh’thதகீ³தphேயாऽrhதீ² தா³mhநி thயாகீ³⁴திேசாபகா ।
பாேஶ ேபா⁴கீ³ஸாrhத²ஸchசீ²லப³nh:◌⁴ ேகதா³ராkh²ேய kh’ேthேரkhத: ॥ 40॥
ஶூேல mhshthர: khேராத⁴ஶீேலா த³th³ர: பாஷNh³ shயாth³ th³ரvhயேநா
கா³kh²ேய ।
நிshவ: பாபீ mhேலchச²khத:ஶிlhபீ ேகா³ேல ஜாதசாலேஸாऽlhபாேரவ ॥ 41॥
ெஸௗmhையnhேதா³rhth³நஷTh³ரnhth◌⁴ரஸmhshைத²shதth³வlhலkh³நாthஸmhshதி²ைதrhவாதி⁴ேயாக:³
।
ேநதா மnhth ⁴பதி:shயாthkhரேமண kh²யாத:மாnhதீ³rhக⁴வீ மநshவீ ॥ 42॥
அதி⁴ேயாக³ப⁴ேவா நேரவmhர:shதி²ரஸmhபth³ப³ஹுப³nh⁴ேபாஷக: ।
அiµநா பவ: பராதாசிரமாrhலப⁴ேத phரth³த⁴தாmh ॥ 43॥
பா⁴ைவ: ெஸௗmhயேதைதshதத³தி⁴ைப:ஸுshதா²நைக³rhபா⁴shவைர:
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shேவாchசshவrhக³ைதrhவிலkh³நப⁴வநாth³ேயாகா:³ khரமாth³th³வாத³ஶ ।
ஸmhjhஞாசாமரேத⁴iνெஶௗrhயஜலதி⁴chச²thராshthரக மாஸுரா-
பா⁴kh³யkh²யாதிஸுபாஜாதiµஸலாshதjhjhைஞrhயதா² கீrhதிதா: ॥ 44॥
phரthயஹmh vhரஜதி vh’தி³iµத³kh³ரmh ஶுkhலசnhth³ர இவ ேஶாப⁴நஶீல: ।
கீrhதிமாnh ஜநபதிசிரவீ நிதி⁴rhப⁴வதி சாமரஜாத: ॥ 45॥
ஸாnhநபாnhநவிப⁴ேவாऽகி²லவிth³யா Shகேலாதி⁴கmhப³வி⁴தி: ।
ேஹமரthநத⁴நதா⁴nhயஸmhth³ேதா⁴ ராஜராஜ இவ ராஜதி ேத⁴ெநௗ ॥ 46॥
கீrhதிமth³பி⁴ரiνைஜரபி⁴Shேதா லாேதா மதவிkhரமkhத:
ெஶௗrhயேஜா ப⁴வதி ராம இவாெஸௗ ராஜகாrhயநிரேதாऽதியஶshவீ ॥ 47॥
ேகா³ஸmhபth³த⁴நதா⁴nhyhேஶாபி⁴ஸத³நmh ப³nh⁴phரrhணmh வர-
shthரthநாmhப³ர⁴ஷநி மதshதா²நmh ச ஸrhேவாthதமmh ।
phராphேநாthயmh³ேயாக³ஜ:shதி²ரஸுேகா²ஹshthயவயாநாதி³ேகா³
ராேஜTh³ேயா th³விஜேத³வகாrhயநிரத:பphரபாkh’thபதி² ॥ 48॥
ஸுஸmhஸாரெஸௗபா⁴kh³யஸnhதாநல நிவாேஸா யஶshவீ ஶுபா⁴ மநீ ।
அமாthேயா மஶshயjhேயா த⁴நாTh◌⁴ய:sh²ரthதீண³th³தி⁴rhப⁴ேவchச²thரேயாேக³
॥ 49॥
ஶthnh ப³Shடா²nh ப³லவnhநிkh³’ய khரphரvhththயா ஸேதாऽபி⁴மாநீ ।
vhரணŋhகிதŋhக³ச விவாத³கா shயாத³shthரேயாேக³ th³’ட⁴கா³thரkhத: ॥ 50॥
பரதா³ரபராŋhiµேகா² ப⁴ேவth³வரதா³ராthமஜப³nh⁴ஸmhத: ।
ஜநகாத³தி⁴க: ஶுைப⁴rh³ணrhமஹநீயாmh யேமதி காமஜ: ॥ 51॥
ஹnhthயnhயகாrhயmh பிஶுந:shவகாrhயபேரா த³th³ரச ³ராkh³ர shயாth ।
shவயŋhkh’தாநrhத²பரmhபராrhத:கrhமkh’chசாஸுரேயாக³ஜாத: ॥ 52॥
சசchசாமரவாth³யேகா⁴ஷநிபி³டா³மாnhேதா³காmh ஶாவதீ
ல phராphய மஹாஜைந: kh’தநதி:shயாth³த⁴rhமமrhேக³shதி²த: ।
phthேயஷ பிth’nh ஸுராnhth³விஜக³mhshதthதthphைய: ஜைந:
shவாசார:shவேலாth³வஹ:ஸு’த³ய:shயாth³பா⁴kh³யேயாேகா³th³ப⁴வ: ॥ 53॥
ஸthkhயாmh ஸகலேலாகஸmhமதாமாசரnhநவதி ஸjhஜnhநாnhnh’ப: ।
thரthரத⁴நதா³ரபா⁴kh³யவாnh kh²யாதிேஜா ப⁴வதி ேலாகவித: ॥ 54॥
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நிthயமŋhக³ளத: ph’தி²வீஶ:ஸசிதாrhத²நிசய:ஸுmhபீ³ ।
ஸthகதா²ரவணப⁴khthரபி⁴jhேஞா பாஜாதஜநந: ஶிவதாதி: ॥ 55॥
kh’chch²ரலph³த⁴த⁴நவாnh பிர⁴ேதா ேலாலஸmhப³சிதvhயயஶீல: ।
shவrhக³ேமவ லப⁴ऽnhேதthயத³ஶாயாmh ஜாlhமேகா iµஸலஜசபலச ॥ 56॥
:³shைத²rhபா⁴வkh³’ேஹவைரரஶுப⁴ஸmhkhேதைதrhவா khரமா-
th³பா⁴ைவ:shshthவவேயாக³நி:shவmh’தய: phேராkhதா:ஹூ: பாமர: ।
ஹrhேஷா ³Shkh’திthயதா²பி ஸரேலா நிrhபா⁴kh³ய³rhேயாக³ெகௗ
ேயாகா³ th³வாத³ஶ ேத த³th³ர விமேல phேராkhதாவிபசிjhஜைந: ॥ 57॥
அphரth³தி⁴ரதி:³ஸஹைத³nhயmh shவlhபமாரவமாநமஸth³பி:◌⁴ ।
ஸmhத:சத:தiν:shயாchசசலshதி²திஹாphயவேயாேக³ ॥ 58॥
ஸுவசnhயஶூnhேயா விப²லmhப:³ஜநஸமாஜ:த³ஶநசு: ।
மதிஸுதவிth³யா விப⁴வவிேநா ’தவிthத: phரப⁴வதி நி:shேவ ॥ 59॥
அப⁴த:ஸஹஜவிேநா மநவிலjhேஜா ஹதப³லவிthத: ।
அiνசிதகrhமரமபகி²nhேநா விkh’தி³ண:shயாதி³தி mh’திேயாேக³ ॥ 60॥
மாth’வாஹநஸு’thஸுக²⁴ஷப³nh⁴rhபி⁴விரத:shதி²திஶூnhய: ।
shதா²நமாதமேநந ஹநmh shயாth shthயாமபி⁴ரத:ஹுேயாேக³ ॥ 61॥
:³க²vhயnh’தவாக³விேவகீ வசேகா mh’தஸுேதாऽphயநபthய: ।
நாshதிேகாऽlhபஜநmh ப⁴ஜேதऽெஸௗ க⁴shமேரா ப⁴வதி பாமரேயாேக³ ॥ 62॥
ஸுக²ேபா⁴க³பா⁴kh³யth³’ட⁴கா³thரஸmhேதா நிஹதாேதா ப⁴வதி பாபபீ⁴க:
phரதி²தphரதா⁴நஜநவlhலேபா⁴ த⁴நth³திthரகீrhதிஸுதவாmhைச ஹrhஷஜ: ॥ 63॥
shவபthநீவிேயாக³mh பரshthரதீchசா² ³ராேலாகமth◌⁴வாநஸசாரvh’தி: ।
phரேமஹாதி³³யாrhதிiµrhவீஶபீடா³mh வேத³th³³Shkh’ெதௗ ப³nh⁴தி⁴khகாரேஶாகmh
॥ 64॥
தீ³rhக⁴Shமாnh th³’ட⁴மதிரப⁴ய:மாnhவிth³யாஸுதத⁴நஸத: ।
th³தா⁴ரmhேபா⁴ தரமேலா விkh²யாதாkh²ய: phரப⁴வதி ஸரேல ॥ 65॥
பிthராrhதேthேரkh³’ஹாதி³நாஶkh’th ஸா⁴nh ³nhநிnhத³தி த⁴rhமவrhத: ।
phரthமாதிrhணmhப³ரth◌⁴’chச ³rhக³ேதா நிrhபா⁴kh³யேயாேக³ ப³ஹு:³க²பா⁴ஜநmh ॥
66॥
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ஶரphரயாைஸ: kh’தmh கrhம யthதth vhரேஜnhநிShப²லthவmh ல⁴thவmh ஜேநஷு ।
ஜநth³ேராஹகா shவrhப⁴: shயாth அஜshரmh phரவா ச ³rhேயாக³ஜாத: ॥
67॥
’ணkh³ரshத உkh³ேரா த³th³ராkh³ரக³Nhேயா ப⁴ேவthகrhணேராகீ³ ச ெஸௗபா⁴thரந:
।
அகாrhயphரvh’thேதா ரஸாபா⁴ஸவாதீ³ பரphேரShயக: shயாth³த³th³ராkh²யேயாேக³ ॥
68॥
கிசிth³vhயேயா ⁴த⁴நாபி⁴vh’th³தி⁴mh phரயாthயயmh ஸrhவஜநாiνlhயmh ।
ஸுகீ² shவதnhthேரா மஹநீயvh’thதி ³rhண: phரதீேதா விமேலாth³ப⁴வ: shயாth ॥
69॥
சி²th³ராvhயயநாயகா: phரப³லகா:³ேகnhth³ரnhthேகாதா:
லkh³நvhேயாமசrhத²பா⁴kh³யபதய:ஷTh³ரnhth◌⁴ர:ப²shதி²தா:
நிrhவீrhயா விக³தphரபா⁴ யாத³ ததா³ ³rhேயாக³ ஏவ shmh’த-
shதth³vhயshேத ஸதி ேயாக³வாnhத⁴நபதிrh⁴ப:ஸுகீ² தா⁴rhக: ॥ 70॥

ஸphதேமாऽth◌⁴யாய:
ராஜேயாக³

thrhயாth³ைய ேக²ைட: shேவாchசைக:³ ேகnhth³ரஸmhshத: shவrhshைத²rhவா
⁴பதி:shயாthphரth³தி:◌⁴ ।
பசாth³ையshைதரnhயவmhஶphரஸூேதாऽphrhவீநாேதா² வாரவnhக⁴khத: ॥ 1॥
⁴ப:shrhnh’பவmhஶஜாsh யதி³ ³rhேயாேக³ ந ஜாதாshததா²
யnhதாrhதி⁴rhந ேசthகராth³தி³நகராjhஜாநா:sh²ரnhthேயவ ேத ।
thrhயாth³ைய: ேகnhth³ரக³ைத:shவேபா⁴chசஸைதrh⁴ேபாth³ப⁴வா: பாrhதி²வா:
மrhthயshthவnhயேலாth³ப⁴வா:திபேதshlhயா: கதா³சிnhnh’பா: ॥ 2॥
யth³ேயேகாऽபி விராதmhஶுநிகர:ஸுshதா²நேகா³ வkhரேகா³
நீசshேதா²ऽபி கேராதி ⁴பஸth³’ஶmh th³ெவௗ வ thரேயா வா kh³ரஹா: ।
ஏவmh ேசjhஜநயnhதி ⁴பதிந ஶshதாmhஶராஶிshதி²தா
shதth³வchேசth³வஹேவா nh’பmh ஸமடchச²thேராlhலஸchசாமரmh ॥ 3॥
th³ெவௗ வா thrhயாth³யா தி³kh³ப³லkhதா யதி³ஜாத:
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மாph◌⁴’th³வmhேஶ ⁴பதி:shயாjhஜயஶீல: ।
thவா மnhத³mh பசக²கா³ தி³kh³ப³லkhதா-
சthவாேரா வா ⁴பதிரnhயாnhவயேஜாऽபி ॥ 4॥
க³ேthதேம லkh³நநவாmhஶேகாth³க³ேம நிஶாகரசாபி க³ேthதேமऽபி வா ।
சrhkh³ரைஹசnhth³ரவிrhவநிைதshததா³ நித:shயாத³த⁴ேமாth³ப⁴ேவா nh’ப: ॥
5॥
விலkh³ேநஶ: ேகnhth³ேர யதி³ தப வrhேகா³thதமக³த:
shவŋhேக³shவrhே வா ³பதிரபி shயாth³யதி³ ததா² ।
க³ஜshக²nhேத⁴ காrhதshவரkh’தவிமாேநऽதிஸுஷேம ।
ஸுகா²நmh ⁴பmh ஜநயதி லஸchசாமரக³mh ॥ 6॥
நிஷாத³மபி பாrhதி²வmh ஜநயதீnh³chசshவப⁴வ-

shதி²தkh³ரஹநிேதா த⁴வளகாnhதிஜாlhேலாjhjhவல: ।
விஹாய தiνப⁴mh கலாsh²தrhணகாnhதி: ஶஶீ
சShடயக³ேதா nh’பmh ஜநயதி th³விபாவாnhவிதmh ॥ 7॥
அவிnhயாiµத³யக³ேதா ph◌⁴’³rhkh³ரேஹnhth³ைர
rhth³’Shடேசjhஜநயதி ⁴பதிmh தாmh ।
நீசாrhேயாrhkh³’ஹமஹபஹாய விthதஸmhshேதா²
லkh³ேநஶ:ஸஹ கவிநா ப³ ச ⁴பmh ॥ 8॥
ெபௗ⁴மேசத³ஜஹசாபலkh³நஸmhshத:²
ph’th²வீஶmh கலயதி thரேக²டth³’Shட: ।
கrhேமேஶா நவமக³தச பா⁴kh³யநாேதா²
மth◌⁴யshேதா² ப⁴வதி nh’ேபா ஜைந: phரஶshத: ॥ 9॥
சாபாrhth³ேத⁴ ப⁴க³வாnh ஸஹshரகிரணshதthைரவ தாராதி⁴ேபா
லkh³ேந பா⁴iνஸுேதऽதிவீrhயஸத:shேவாchேச ச ⁴நnhத³ந: ।
யth³ேயவmh ப⁴வதி ேதரதி⁴பதி:ஸmhthய ³ரmh ப⁴யாth
thரshதா ஏவ நமnhதி தshய பேவா த³kh³தா: ◌⁴ phரதாபாkh³நிநா ॥ 10॥
ஸுதா⁴mh’ேலாபமவிmhப³ேஶாபி⁴த: ஶஶீ நவாmhேஶ நநீphயshய
யதி³தீேஶா ப³ஹுஹshதிrhண: ஶுபா⁴ச ேகnhth³ேரஷு ந பாபkhதா: ॥ 11॥
நீசாவrhக³ரைதrhவிஹைக³shthபி⁴sh
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shவாmhேஶாபைக³rhப³லைத: ஶுப⁴th³’ShஜுShைட: ।
ேகா³ரஶŋhக²த⁴வேளாmh’க³லாShச²நச
shயாth³யshய ஜnhமநி ஸ ⁴பதிrhதா: ॥ 12॥
iµத³க³ஹநப³nh⁴mh ேரShட²மmhஶmh phரபnhநmh
யதி³ ப³லஸiµேபத: பயதி vhேயாமசா ।
உத³யப⁴வநஸmhshத:² பாபஸmhjhேஞா ந ைசவmh
ப⁴வதி மiνஜநாத:²ஸrhவெபௗ⁴ம:ஸுேத³ஹ: ॥ 13॥
ேவா ³ேதா⁴ ph◌⁴’³ஸுேதாऽத² நிஶாகேரா வா
த⁴rhேம விஶுth³த⁴தநவ:sh²டரஜாலா: ।
thைரrhநிததா யதி³ஸூதிகாேல
rhவnhதி ேத³வஸth³’ஶmh nh’பாதிmh மஹாnhதmh ॥ 14॥
ஶுkhேரTh³ெயௗ ஸவி: ஶிஶுshதிேக³shேவாchேச ச rhண: ஶஶீ
th³’Shடshதீph³ரவிேலாசேநந தி³நkh’nhேமேஷாத³ேயऽெஸௗ nh’ப: ।
ேஸநாயாசலேநந ேரiΝபடலrhயshய phரவிShேட ரவா-
வshதph◌⁴ராnhதிஸமாலா கமநீ ஸŋhேகாசமாக³chச²தி ॥ 15॥
நீசாshைத²rhப⁴வப⁴வநைக:³ பShட²³சிkhயைக³rhவா
ெஸௗmhைய:shேவாchசmh பரiµபக³ைதrhநிrhமல: ேகnhth³ரைக³rhவா ।
ஆjhஞாmh யேத ஶிஶிரகிரேண கrhகடshேத² விஶாயா
ேமகchச²thரmh th⁴வநத³mh யshய ஸthேயஶ: ॥ 16॥
வrhேகா³thதேம மகர:ஸகல:shதி²ேதாऽmhேஶ
rhயாnhமபதிமrhவயேஶாऽபி⁴ராமmh ।
யshயாவph³’nhத³²ரகா⁴தரேஜாऽபி⁴⁴ேதா
பா⁴iν phரபா⁴தஶஶிேநாऽiνகேராதி பmh ॥ 17॥
ேகnhth³ரெகௗ³ யதி³ ச வஶஶாŋhெகௗ
யshய ஜnhமநி ச பா⁴rhக³வth³’Shெடௗ ।
⁴பதிrhப⁴வதி ேஸாऽலகீrhதி
நீசேகா³ யதி³ ந கசிதி³ஹ shயாth ॥ 18॥
ஜலசரராஶிநவாmhஶக இnh³shதiνப⁴வேந ஶுப⁴த³shவகவrhேக³ ।
அஶுப⁴கர: க² கNhடகேநா ப⁴வதி nh’ேபா ப³ஹுவாரணநாத:² ॥ 19॥
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ஶுkhேரா வநிேதா விதiνேத ⁴ேபாth³ப⁴வmh ⁴பதிmh
ேத³ேவTh³ேயா mh’க³ப⁴mh விஹாய தiνேயா மthேதப⁴khதmh nh’பmh ।
ேகnhth³ேர ஜnhமபதிrhப³லாதி⁴கத:rhயth³த⁴thrhபதிmh
th³’Shேட வாkhபதிநா ³ேத⁴ த³த⁴தி ph’th²வீஶாச தchசா²ஸநmh ॥ 20॥
ஏேகாphchசேthரேகா³thரth³’Shட:

rhயth³⁴பmh thரேயாகா³th³ப⁴நாTh◌⁴யmh ।
shவmhேஶ ஸூrhேய shவrhக³சnhth³ரமா-
ேசேத³ஶாதீ⁴ஶmh ஸாவநாக³mh வித⁴thேத ॥ 21॥
ேந rhணjhேயாதி thரkh³ரஹth³’Shேட சnhth³ேர
ேலாகாநnhத³கர:shயாnhnh’பiµkh²ய: ।
rhணjhேயாதி:shேவாchசக³தேசthநாmhஶு-
shthயாகா³தி⁴khயmh ஸஜநஶshதmh ஜக³தீ³ஶmh ॥ 22॥
சnhth³ேரऽதி⁴thராmhஶக³ேத ஸுth³’Shேட ஶுkhேரண லஸேதா nh’ப:shயா:
।
ததா²shதி²ேத வாஸவமnhthth³’Shேட rhநாmh த⁴thmh பபாலேயthஸ: ॥ 23॥
பாபாshthஶthப⁴வகா³ யதி³ ஜnhமநாதா²-
lhலkh³நாth³த⁴ேந ஜ³ெதௗ⁴ ³ேகऽrhகஶுkhெரௗ ।
கrhமாயலkh³நஸதா:ஜமnhத³வா-
shதjhjhஞா வத³nhதி சரshthவிஹ ராஜேயாகா³nh ॥ 24॥
லாேப⁴ஶத⁴rhேமஶத⁴ேநவராேமேகாऽபி சnhth³ரkh³ரஹேகnhth³ரவrhதீ ।
shவthரலாபா⁴தி⁴பதிrh³ேசத³க²Nhட³ஸாmhராjhயபதிthவேமதி ॥ 25॥
நீசப⁴ŋhக³ ராஜேயாக³
நீசshதி²ேதா ஜnhமநி ேயாkh³ரஹ:shயாththth³ராஶிநாேதா²ऽபி த³chசநாத:² ।
ஸ சnhth³ரலkh³நாth³யதி³ ேகnhth³ரவrhதீ ராஜா ப⁴ேவth³தா⁴rhகசkhரவrhதீ ॥ 26॥
யth³ேயேகா நீசக³தthதth³ராயதி⁴பshத³chசப: ேகnhth³ேர ।
யshய ஸ  சkhரவrhதீ ஸமshத⁴பாலவnhth³யாnhth◌⁴: ॥ 27॥
யshnhkh³ரெஶௗ வrhதேத ேக²சரshதth³ராஶீேஶந phேரதேசthஸ ேக²ட: ।
ோணீபாலmh கீrhதிமnhதmh வித³th◌⁴யாth ஸுshதா²நேசthகிmhந: பாrhதி²ேவnhth³ர: ॥
28॥
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நீேச திShட²தி யshததா³kh³’ஹாதீ⁴ேஶா விலkh³நாth³யதா³
சnhth³ராth³வா யதி³ நீசக³shய விஹக³shேயாchசrhநாேதா²ऽத²வ ।
ேகnhth³ேர திShட²தி ேசthphரrhணவிப⁴வ:shயாchசkhரவrhதீ nh’ேபா
த⁴rhShேடா²ऽnhயமஶவnhதி³தபத³shேதேஜாயேஶாபா⁴kh³யவாnh ॥ 29॥
நீேச யshதshய நீேசாchசேப⁴ெஶௗ th³வாேவக ஏவ வா
ேகnhth³ரshத²ேசchசkhரவrhதீ ⁴ப:shயாth³⁴பவnhதி³த: ॥ 30॥

அShடேமாऽth◌⁴யாய:
பா⁴வாரய ப²ல

லkh³ேநऽrhேகऽlhபகச: khயாலஸதம: khேராதீ⁴ phரசNhேடா³nhநேதா
மாநீ ேலாசநச: kh’ஶதiν: ஶூேராऽேமா நிrhkh◌⁴’ண: ।
shேபா²டா: ஶஶிேப⁴ khேய ஸதிர:mhேஹ நிஶாnhத: ◌⁴ மnh
த³th³rhேயாபஹேதா விநShடதநேயா ஜாnhதshலாயmh ப⁴ேவth ॥ 1॥
விக³தவிth³யா விநயவிthதmh shக²தவாசmh த⁴நக³த:
ஸப³லெஶௗrhய யiµதா³ரmh shவஜநஶthmh ஸஹஜக:³ ।
ஜநயதீமmh ஸு’தி³ஸூrhேயா விஸுக²ப³nh⁴திஸு’th³
ப⁴வநஸுkhதmh nh’பதிேஸவா ஜநகஸmhபth³vhயயகரmh ॥ 2॥
ஸுக²த⁴நாshதநயநmh ஸுமதிமாthமnhயடவிக³mh
phரதி²தiµrhவீபதிமshத:²ஸு³ணஸmhபth³விஜயக³mh ।
nh’பவிth³த⁴mh தiνமshேதऽth◌⁴வக³மதா³ரmh யவமதmh
ஹதத⁴நா:ஸு’த³மrhேகா விக³தth³’Sh நித⁴நக:³ ॥ 3॥
விஜநேகாऽrhேக ெஸௗதப³nh⁴shதப ேத³வth³விஜமநா:
ஸஸுதயாநshதிமதிப³லயஶா: ேக²திபதி: ।
ப⁴வக³ேதऽrhேக ப³ஹுத⁴நாrhவிக³தேஶாேகா ஜநபதி:
பிரthரmh விகலேநthேரா வித⁴நthேரா vhயயக³ேத ॥ 4॥
ேத சnhth³ேர லkh³ேந th³’ட⁴தiνரத³ph◌⁴ராரப⁴ேயா
ப³Shேடா²லவாnh ப⁴வதி விபதmh யக³ேத ।
த⁴நாட⁴ேயாऽnhதrhவாணிrhவிஷயஸுக²வாnh வாசி விகல:

ஸேஹாthேய ஸph◌⁴ராth’phரமத³ப³லெஶௗrhேயாऽதிkh’பண: ॥ 5॥
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ஸுகீ² ேபா⁴கீ³ thயாகீ³ஸு’தி³ஸஸு’th³வாஹநயஶா:
ஸுthேரா ேமதா⁴வீ mh’³க³திரமாthய:ஸுதக³ேத ।
ேதऽlhபாசnhth³ேரऽமதித³ரேராகீ³ பப⁴வீ
shமேர th³’Shேட: ெஸௗmhேயா வரவதிகாnhேதாऽதிஸுப⁴க:³ ॥ 6॥
mh’ெதௗ ேராkh³யlhபாshதப ஶுப⁴த⁴rhமாthமஸுதவாnh
ஜயீ th³தா³ரmhேபா⁴ நப⁴ ஶுப⁴kh’thஸthphயகர: ।
மநshவீ ப³வாrhத⁴நதநயph◌⁴’thைய:ஸஹ ப⁴ேவ
vhயேய th³ேவShேயா ³கீ² ஶஶிநி ப⁴ேதாऽலஸதம: ॥ 7॥
ததiνரதிkhேராऽlhபாshதெநௗ த⁴நஸாஹ
வச விiµேகா² நிrhவிth³யாrhத:²ேஜ ஜநாத: ।
ஸு³ணத⁴நவா²ேராऽth◌⁴’Shய:ஸுகீ² vhயiνேஜாऽiνேஜ
ஸு’தி³ விஸு’nhமth’ோணீஸுகா²லயவாஹந: ॥ 8॥
விஸுக²தநேயாऽநrhத²phராய:ஸுேத பிஶுேநாऽlhபதீ: ◌⁴
phரப³லமத³ந:மாnh kh²யாேதா ெபௗ விஜயீ nh’ப: ।
அiνசிதகேரா ேராகா³rhேதாऽshேதth◌⁴வேகா³ nh’ததா³ரவாnh
தiνரத⁴ேநாऽlhபாசி²th³ேர ேஜ ஜநநிnhதி³த: ॥ 9॥
nh’பஸு’த³பி th³ேவShேயாऽதாத: ஶுப⁴ ஜநக⁴தேகா
நப⁴ nh’பதி khேரா தா³தா phரதா⁴நஜநshத: ।
த⁴நஸுக²ேதாऽேஶாக: ஶூேரா ப⁴ேவ ஸுஶீல:ேஜ
நயநவிkh’த: khேராऽதா³ேரா vhயேய பிஶுேநாऽத⁴ம: ॥ 10॥
தீ³rhக⁴rhஜnhமநி jhேஞ ம⁴ரசரவாkh ஸrhவஶாshthராrhத²ேபா³த: ◌⁴
shயாth³³th³th◌⁴ேயாபாrhதshவ: கவிரமலவசா வாசி Shடாnhநேபா⁴khதா
ெஶௗrhேய ஶூர:ஸமா:ஸுஸஹஜஸந:ஸரேமா ைத³nhயkhத:
ஸŋhkh²யாவNh சாவாkhய: ஸு’தி³ ஸுkhரஸு’thேthரதா⁴nhயாrhத²ேபா⁴கீ³
॥ 11॥
விth³யாெஸௗkh²யphரதாப: phரரஸுதேதா மாnhthக: பசமshேத²
ஜாதkhேராேதா⁴ விவாதி³rhth³வீ ப³லஹnhதாலேஸா நிSh²ேராkhதி: ।
phராjhேஞாऽshேத சாேவஷ:ஸஸகலமமா யாதி பா⁴rhயாmh ஸவிthதாmh
விkh²யாதாkh²யசிரா:லph◌⁴’த³தி⁴பதிrhjhேஞऽShடம த³Nhட³ேநதா ॥ 12॥
விth³யாrhதா²சாரத⁴rhைம:ஸஹ தப ³ேத⁴ shயாthphரவீேऽதிவாkh³
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th³தா⁴ரmhப: ◌⁴ ஸுவிth³யாப³லமதிஸுக²ஸthகrhமஸthயாnhவித: ேக² ।
ப³வா:ஸthயஸnhேதா⁴ விலத⁴நஸுகீ²லாப⁴ேக³ ph◌⁴’thயkhேதா
தீ³ேநா விth³யாவிந: பப⁴வ ஸேதாऽnhthேய nh’ஶmhேஸாऽலஸச ॥ 13॥
ேஶாபா⁴வாnh ஸுkh’தீ சிராரப⁴ேயா லkh³ேந ஸுெரௗ ஸாthமேஜா
வாkh³ ேபா⁴ஜநஸாரவாmhச ஸுiµேகா² விேத த⁴நீ ேகாவித:³
ஸாவjhஞ: kh’பண: phரதீதஸஹஜ: ெஶௗrhேயऽக⁴kh’th³³Shடதீ⁴-
rhப³nhெதௗ⁴ மth’ஸு’thபchச²த³ஸுதshthெஸௗkh²யதா⁴nhயாnhவித: ॥ 14॥
thைர: khேலஶேதா மஶஸசிேவா தீ⁴மாnh ஸுதshேத²³ெரௗ
ஷShேட²shயாத³லேஸாऽஹா பப⁴வீ மnhthராபி⁴சாேர ப:³ ।
ஸthபthநீஸுதவாnhமேத³ऽதிஸுப⁴க³shதாதா³தா³ேராऽதி⁴ேகா
தீ³ேநா வதி ேஸவயா கஷப⁴kh³தீ³rhக⁴jhேயऽShடேம ॥ 15॥
kh²யாத:ஸnh ஸசிவ: ஶுேப⁴ऽrhத²ஸுதவாnh shயாth³த⁴rhமகாrhேயாthஸுக:
shவாசார:ஸுயஶா நப⁴shயதித⁴நீ ேவ மஶphய: ।
ஆயshேத² த⁴நிேகாऽப⁴ேயாऽlhபதநேயா ைஜவாth’ேகா யாநேகா³
th³ேவShேயா தி⁴khkh’தவாkh³vhயேய விதநய:ஸாேதா⁴ऽலஸ: ேஸவக: ॥ 16॥
தெநௗ ஸுதiνth³’khphயmh ஸுகி²நேமவ தீ³rhக⁴ஷmh
கேராதி கவிரrhத²க:³ கவிமேநகவிthதாnhவிதmh ।
விதா³ரஸுக²ஸmhபத³mh kh’பணமphயmh விkhரேம
ஸுவாஹநஸுமnhதி³ராப⁴ரண வshthரக³nhத⁴mh ஸுேக² ॥ 17॥
அக²Nh³தத⁴நmh nh’பmh ஸுமதிமாthமேஜ ஸாthமஜmh
விஶthமத⁴நmh ேேத வதி³தmh விkhலவmh ।
ஸுபா⁴rhயமஸதீரதmh nh’தகலthரமாTh◌⁴யmh மேத³
சிராஷலாதி⁴பmh த⁴நிநமShடேம ஸmhshதி²த: ॥ 18॥
ஸதா³ரஸு’தா³thமஜmh திபலph³த⁴பா⁴kh³யmh ஶுேப⁴
நப⁴shயதியஶ:ஸு’thஸுகி²தvh’thதிkhதmh phர⁴mh
த⁴நாTh◌⁴யதராŋhக³நாரதமேநகெஸௗkh²யா ப⁴ேவ
ph◌⁴’³rhஜநயதி vhயேய ஸரதிெஸௗkh²யவிthதth³திmh ॥ 19॥
shேவாchேச shவகீயப⁴வேந திபாலlhேயா
லkh³ேநऽrhகேஜ ப⁴வதி ேத³ஶராதி⁴நாத:² ।
ேஶேஷஷு ³க²பபீ³த ஏவ பா³lhேய
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தா³th³rhய:³க²வஶேகா³ மேநாऽலஸச ॥ 20॥
விiµக²மத⁴நமrhேத²ऽnhயாயவnhதmh ச பசா
தி³தரஜநபத³shத²mh யாநேபா⁴கா³rhத²khதmh ।
விலமதிiµதா³ரmh தா³ரெஸௗkh²யmh ச ெஶௗrhேய
ஜநயதி ரவிthரசாலஸmh விkhலவmh ச ॥ 21॥
:³கீ²shயாth³kh³’ஹயாநமாth’விேதா பா³lhேய ஸkh³ப³nh⁴ேப⁴
ph◌⁴ராnhேதா jhஞாநஸுதாrhத²ஹrhஷரேதா தீ⁴shேத² ஶேடா ³rhமதி: ।
ப³வாஶீ th³ரவிnhவிேதா ஹேதா th◌⁴’Shடச மாநீ ேபா
காமshேத² ரவிேஜ தா³ரநிரேதா நி:shேபா³ऽth◌⁴வேகா³ விவல: ॥ 22॥
ரைவசேர mh’திshதி²ேத மமேஸாऽஶmhேஸாऽவஸு: ।
கராலதீ⁴rh³⁴த:ஸு’ஜநவமாநித: ॥ 23॥
பா⁴kh³யாrhத²thமஜதாதத⁴rhமரேதா மnhேத³ ஶுேப⁴ ³rhஜேநா
மnhth வா nh’பதிrhத⁴நீ kh’பர: ஶூர: phரth³ேதா⁴ऽmhப³ேர
ப³வா:shதி²ரஸmhபதா³யஸத: ஶூேரா விேராேகா³ த⁴நீ
நிrhலjhஜாrhத²ஸுேதா vhயேயऽŋhக³விகேலா rhேகா² thஸாத: ॥ 24॥
லkh³ேநऽஹாவசிராரrhத²ப³லாவாrhth◌⁴வŋhக³ேராகா³nhவித-
ச²nhேநாkhதிrhiµக²kh³kh◌⁴’ணீ nh’பத⁴நீ விthேத ஸேராஷ:ஸுகீ² ।
மாநீ ph◌⁴ராth’விேராத⁴ேகா th³’ட⁴மதி: ெஶௗrhேய சிராrhத⁴நீ
rhேகா² ேவமநி :³க²kh’thஸஸு’த³lhபா: கதா³சிthஸுகீ² ॥ 25॥
நாேஸாth³யth³வசேநாऽஸுத: க²ந’th³ராெஹௗ ஸுேத -

kh³th³விThkhரkh³ரஹபீ³த:ஸ³த³பch²மாmhசிரா:ேத ।
shthஸŋhகா³த³த⁴ேநா மேத³ऽத² வி⁴ேராऽவீrhய:shவதnhthேராऽlhபதீ⁴-
ரnhth◌⁴ேரऽlhபாரஶுth³தி⁴kh’chச விகேலா வாதாமேயாऽlhபாthமஜ: ॥ 26॥
த⁴rhமshேத² phரதிலவாkh³க³ணரkh³ராமாதி⁴ேபாऽNhயவாnh
kh²யாத: ேக²ऽlhபஸுேதாऽnhயகாrhயநிரத:ஸthகrhமேநாऽப⁴ய: ।
மாnhநாதிஸுதசிராரஸுேர லேப⁴ ஸகrhமய:
phரchச²nhநாக⁴ரேதா ப³ஹுvhயயகேரா :ேப²ऽmh³khபீ³த: ॥ 27॥
லkh³ேந kh’தkh◌⁴நமஸுக²mh பிஶுநmh விவணmh
shதா²நchதmh விகலேத³ஹமஸthஸமாஜmh ।
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விth³யாrhத²நமத⁴ேமாkhதிதmh th³’Shmh
பாத: பராnhநநிரதmh ேத த⁴நshத:² ॥ 28॥
ஆrhப³லmh த⁴நயஶா phரமதா³nhநெஸௗkh²யmh
ேகெதௗ th’தியப⁴வேந ஸஹஜphரஶmh
⁴ேthரயாநஜநநீஸுக²ஜnhம⁴-

நாஶmh ஸுேக² பரkh³’ஹshதி²திேமவ த³thேத ॥ 29॥
thரயmh ஜட²ரேராக³பிஶாசபீடா³mh
³rh³th³தி⁴மாthமநி க²லphரkh’திmh ச பாத: ।
ஔதா³rhயiµthதம³ணmh th³’ட⁴தாmh phரth³தி⁴mh
ஷShேட² phர⁴thவமமத³rhநShடth³தி⁴mh ॥ 30॥
th³ேநऽவமாநமஸதீரதிமாnhthரேராக³mh
பாத:shவதா³ரவிதிmh மத³தா⁴ஹாநிmh
shவlhபாShடவிரஹmh கலஹmh ச ரnhth◌⁴ேர
ஶshthரதmh ஸகலகாrhயவிேராத⁴ேமவ ॥ 31॥
பாபphரvh’thதமஶுப⁴mh பிth’பா⁴kh³யநmh
தா³th³rhயமாrhயஜந³ஷணமாஹ த⁴rhேம ।
ஸthகrhமவிkh◌⁴நமஶுசிthவமவth³யkh’thயmh
ேதஜshவிநmh நப⁴ ெஶௗrhயமதிphரth³தி⁴mh ॥ 32॥
லாேப⁴ऽrhத²ஸசயமேநக³ணmh ஸுேபா⁴க³mh
ஸth³th³ரvhயேஸாபகரணmh ஸகலாrhத²th³தி⁴mh ।
phரchச²nhநபாபமத⁴மvhயயமrhத²நாஶmh
:ேப² விth³த⁴க³திமஜmh ச பாத: ॥ 33॥
உத³யrhஶsh²டlhயாmhேஶ நிவஸnh rhணmh ப²லமாத⁴thேத
ஶநிவth³ராஹு:ஜவthேக: ப²லதா³தா shயாதி³ஹ ஸmhphேராkhத: ॥ 34॥
பா⁴வஸமாmhஶகஸmhshதா² பா⁴வப²லmh rhணேமவ கலயnhதி ।
nhநாதி⁴காmhஶவஶத: ப²லvh’th³தி⁴லதா வாchயா ॥ 35॥
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நவேமாऽth◌⁴யாய:
ராஶிப²ல

vh’thேதே ³rhப³லஜாiνkh³ேரா பீ⁴rhஜேல shயாlhல⁴⁴kh ஸுகா ।
ஸசாரஶீலசபேலாऽnh’ேதாkhதிvhரrhŋhகிதாŋhக:³ khயேப⁴ phரஜாத: ॥ 1॥
ph’²வkhthர: kh’கrhமkh’thshயாnh-
மth◌⁴யாnhதெஸௗkh²ய: phரமதா³phயச ।
shயாகீ³ khேலஸஸஹச ேகா³மாnh
ph’Shடா²shயபேவrhऽŋhகேதா ph’ேஷாthத:² ॥ 2॥
யேமண:சிதiµrhth³த⁴ஜ:shthkhடா³iνரkhதச பேரŋhகி³தjhஞ: ।
உthŋhக³நாஸ: phயகீ³தnh’thேதா வஸnh ஸதா³nhத:ஸத³ேந ச kh³ேம ॥ 3॥
shthநிrhத: பீநக³ல:ஸthேரா ப³வாலயshŋhக³கrhத⁴நாTh◌⁴ய: ।
லshவச வkhேரா th³தக:³ேர ேமதா⁴nhவிதshேதாயரேதாऽlhபthர: ॥ 4॥
பிŋhேகா³ண:sh²லஹiνrhவிஶாலவkhthேராऽபி⁴மாநீ ஸபராkhரம:shயாth ।
phயthயகாrhேய வநைஶலகா³ மாrhவிேத⁴ய:shதி²ரதீ⁴rhmh’ேக³nhth³ேர ॥ 5॥
shரshதாmhஸபா³ஹு: பரவிthதேக³ைஹ:ஸmhஜேத ஸthயரத: phேயாkhதி: ।
vhடா³லஸா:ஸுரதphய:shயாchசா²shthராrhth²விchசாlhபஸுேதாऽŋhக³நாயாmh ॥
6॥
சலthkh’ஶாŋhேகா³ऽlhபஸுேதாऽேதாப⁴khேதா ேத³வth³விஜாநாமடேநா th³விநாமா ।
phராmhஶுச த³: khரயவிkhரேயஷு தீ⁴ேராऽத³யshெதௗநி மth◌⁴யவாதீ³ ॥ 7॥
vh’thேதாஜNhட:◌⁴ ph’²ேநthரவா
ேராகீ³ ஶிஶுthேவ ³தாதந: ।
khரkhேயா ராஜலாபி⁴iµkh²ய:
கீேடऽph³ஜேரகா²ŋhகிதபாணிபாத:³ ॥ 8॥
தீ³rhகா⁴shயகNhட:² ph’²கrhணநாஸ:

கrhேமாth³யத:ph³ஜதiνnh’ேபShட: ।
phராக³lhph◌⁴யவாkhthயாக³ேதாऽஹnhதா
ஸாmhைநகஸாth◌⁴ேயாऽவிப⁴ேவா ப³லாத⁴ய: ॥ 9॥
அத: ◌⁴ kh’ஶ:ஸththவேதா kh³’த-
வாkhேயாऽலேஸாऽக³mhயஜராŋhக³ேநShட:
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த⁴rhமth◌⁴வேஜா பா⁴kh³யேதாऽடநச
வாதாrhதி³ேதா நkhரப⁴ேவா விலjhஜ: ॥ 10॥
phரchச²nhநபாேபா க⁴டlhயேத³ேஹா
விகா⁴தத³ோऽth◌⁴வஸேஹாऽlhபவிthத: ।
ph³த: ◌⁴ பராrhதீ²யvh’th³தி⁴khேதா
க⁴ேடாth³ப⁴வ:shயாthphயக³nhத⁴Shப: ॥ 11॥
ph◌⁴ரthயmh³பாந:ஸமசாேத³ஹ:

shவதா³ரக³shேதாயஜவிthதேபா⁴khதா ।
விth³வாnhkh’தjhேஞாऽபி⁴ப⁴வthயthராnh
ஶுேப³ே பா⁴kh³யேதாऽnhthயராெஶௗ ॥ 12॥
ராேஶ:shவபா⁴வாரயபrhவnh
jhஞthவாiνபாணி ப²லாநி தshய ।
khththயா வேத³த³thர ப²லmh விலkh³ேந
யchசnhth³ரலkh³ேநऽபி தேத³வ வாchயmh ॥ 13॥
phரேஹ ஸதி நிேஜாchசேக³ ப⁴வதி ரthநக³rhப⁴தி⁴ேபா
மபதிkh’தshதிrhமதஸmhபதா³மாலய:
உதா³ர³ணஸmhேதா ஜயதி விkhரமாrhேகா யதா²
நேய யஶ விkhரேம விதரேண th◌⁴’ெதௗ ெகௗஶேல ॥ 14॥
shவnhத³ரக³ேத kh³ரேஹ phர⁴பkh³ரஹாதா³rhயதிmh
phர⁴thவமபி வா kh³’ஹshத²திமசசலாmh phராphiνயாth ।
நவmh ⁴வநiµrhவராதிiµைபதி காேல shவேக
ஜேந ப³ஹுமாதிmh ந:ஸகலநShடவshnhயபி ॥ 15॥
kh³ரஹ:ஸு’thேthரக³த:ஸு’th³பி: ◌⁴
காrhயshய rhth³தி⁴ நவெஸௗ’த³mh ச ।
ஸththரஜாயாத⁴நதா⁴nhயபா⁴kh³யmh
த³தா³thயயmh ஸrhவஜநாiνlhயmh ॥ 16॥
க³ேத kh³ரேஹ ஶthkh³’ஹmh நிkh’Shடதாmh
பராnhநvh’thதி பரமnhதி³ரshதி²திmh ।
அrhகிசநthவmh பீட³நmh ஸதா³
shநிkh³ேதா⁴ऽபி தshயாதிthவமாphiνயாth ॥ 17॥
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நீேச kh³ரேஹऽத: ◌⁴ பதநmh shவvh’thேதrhைத³nhயmh ³ராசாரmh’phதிமாஹு: ।
நீசாரயmh கீகடேத³ஶவாஸmh mh’thயthவமth◌⁴வாநமநrhத²காrhயmh ॥ 18॥
kh³ரேஹா ெமௗTh◌⁴யmh phராphேதா மரணமசிராth shthஸுதத⁴ைந:
phரணthவmh vhயrhேத² கலஹமபவாத³mh பப⁴வmh ।
ஸமrhshத:² ேக²ேதா ந கலயதி ைவேஶகப²லmh
ஸுக²mh வா :³க²mh யா ஜநயதி யதா²rhவமசலmh ॥ 19॥
வkhரmh க³த:shேவாchசப²லmh வித³th◌⁴யா
thஸபthநநீசrhக³ேதாऽபி ேக²த: ।
வrhேகா³thதமmhஶshதி²ேக²சேராऽபி
shவேthரக³shேயாkhதப²லாநி தth³வth ॥ 20॥

த³ஶேமாऽth◌⁴யாய:
கலthர ப⁴வ

ஶுபா⁴தி⁴பேதேத ஸுதகலthரேப⁴ லkh³நேதா
விேதா⁴ரபி தேயா: ஶுப⁴mh thவிதரதா²ந th³தி⁴shதேயா: ।
தாvhth³யயஸுகா²Shடைக:³ க²ரக²ைக³ரஸnhநth◌⁴யேக³
ேதऽphயத² ஶுேப⁴தேரதேத ச ஜாயாவத: ◌⁴ ॥ 1॥
தா³ேரேஶ ஸுதேக³ phரணShடவநிேதாऽthேராऽத²வா தீ⁴வேரா
th³ேந வா நித⁴ேநவேராऽபி ேத பthநீவிநாஶmh th◌⁴வmh ।
ேணnhெதௗ³ஸுதேக³ vhயயாshததiνைக:³ பாைபரதா³ராthமஜ:
shthஸŋhகா³th³த⁴நநாஶநmh மத³க³யா:shவrhப⁴iνபா⁴nhேவாrhவேத³th ॥ 2॥
ஶுkhேர th³’சகேக³ மேத³ mh’தவ: ◌⁴ காேம vh’ஷshேத² ³ேத⁴
shthநாஶshthவத² நீசேக³ஸுர³ெரௗ th³நாதி⁴ேட⁴ ததா² ।
ஜாthேர ⁴ஷேக³ ஶெநௗ ஸதி ததா² ெபௗ⁴ேமऽத²வா shthmh’தி-
சnhth³ரேthரக³ேயாrhமேத³ऽrhகிஜேயா: பthநீ ஸதி ேஶாப⁴நா ॥ 3॥
அshேத வாshதபதாவஸth³kh³ரஹேத th³’Shேடऽphயஸnhமth◌⁴யேக³
நீசாராதிkh³’ேஹऽrhககாnhthயபி⁴ஹேத ph³யாthகலthரchதிmh ।
கேம வா ஸுதபா⁴kh³யேயாrhவிகலதா³ேராऽெஸௗ ஸபாேப ph◌⁴’ெகௗ³

ஶுkhேர வா ஜமnhத³வrhக³ஸேத th³’Shேட பரshthரத: ॥ 4॥
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ெபௗ⁴மாrhkhயshேத ph◌⁴’³ஜஶஶிேநாrhதா³ேநாऽஸுேதா வா
khேப³ऽshேத வா ப⁴வதி ப⁴வெகௗ³ th³ெவௗ kh³ரெஹௗ shthth³வயmh shயாth ।
th³வnhth³வrhாேஶ மத³பதிெதௗ தshய ஜாயாth³வயmh shயாth
தாmhயாmh khைதrhக³க³நநிலையrhதா³ரஸŋhkh²யாmh வத³nh ॥ 5॥
shthஸŋhkh²யாmh மத³ைக³rhkh³ரைஹrhmh’rhதிமஸthேக²ைடச ஸph³தி: ◌⁴ shதி²தீ
th³ேநேஶ ஸப³ேல ஶுேப⁴ ஸதி வ: ◌⁴ ஸாth◌⁴வீ ஸுthராnhவிதா ।
பாேபாऽபி shவkh³’ஹmh க³த: ஶுப⁴கர: பthnhயாசகாமshதி²தா
thவா ஷTh³vhயயரnhth◌⁴ரபாnhமத³நகா:³ ெஸௗmhயாsh ெஸௗkh²யாவஹா: ॥ 6॥
பா⁴rhயாநாஶshthவஶுப⁴ஸெதௗ வீெதௗ வாrhத²காெமௗ
தthர phராஹுshthவஶுப⁴ப²லதா³mh khரth³’Sh விேஶஷாth ।
ஏவmh பthnhயா அபி ஸதி மேத³ சாShேம வாshதி ேதா³ஷ:

ெஸௗmhையrhth³’Shேட ஸதி ஶுப⁴ேத த³mhபதீ பா⁴kh³யவnhெதௗ ॥ 7॥
சnhth³ேர ஸமnhேத³ மத³ேக³ nhர: ◌⁴
பதிrhப⁴ேவth³வாphயஸுேதா விதா³ர: ।
நீசாப⁴shைத²ரஶுைப⁴rhமேத³shth-
mhேஸாrhmh’தி:shயாnhநித⁴ேந த⁴ேந வா ॥ 8॥
லkh³நாthகலthரப⁴வேந ஸமராஶிஸmhjhேஞ
பா⁴வாதி⁴ேபऽபி ச தைத²வ க³ேதऽஸுேரTh³ேய ।
ஸூrhயாபி⁴தphதரேத ஸுததா³ரநாேத²
வீrhயnhவிேத  ஜநநmh ஸஸுதmh கலthரmh ॥ 9॥
mhப³தா³ரvhயயராஶிநாதா²
ேவதா: ேகாணசShடயshதா:² ।
தா³ேரசராth³விthதகலthரலாேப⁴
ெஸௗmhயா: கலthரmh ஸஸுதmh ஸுகா²Th◌⁴யmh ॥ 10॥
லkh³நாshதநாத²shதி²தபா⁴mhஶேகாேண
நீேசாchசேப⁴ shthஜநநmh ச பth: ।
சnhth³ராShடவrhேக³தி⁴ககிnh³ராெஶௗ
கலthரஜnhேமதி ததா² த⁴வshய ॥ 11॥
காமshத²காமாதி⁴phபா⁴rhக³வாநா
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mh’mh தி³ஶmh ஶmhஸதி தshய பthnhயா: ।
ஶுkhேராऽshதேபா வா நநாத²பா⁴mhஶ-

thேகாணமாயாதி ததா³ விவாஹ: ॥ 12॥
கலthரஸmhshத²shய கலthரth³’Shேட
த³rhஶாக³ேமவாத² கலthரபshய ।
யதா³ விலkh³நாதி⁴பதி: phரயாதி
கலthரப⁴mh தthர கலthரலாப:◌⁴ ॥ 13॥
கலthரநாத²shதி²தபா⁴mhஶேகஶேயா:
தபாநாயகேயாrhப³யஸ: ।
த³ஶாக³ேம th³நபkhதபா⁴mhஶக-
லthேகாணேக³ ேத³வ³ெரௗ கரkh³ரஹ: ॥ 14॥
கலthரநாேத² நீசஸmhshேத²
ேட⁴ऽத²வா பாபநிேத வா
கலthரேப⁴ பாபேதऽத² th³’Shேட
கலthரஹாநீ phரவத³nhதி ஸnhத: ॥ 15॥

ஏகாத³ஶேமாऽth◌⁴யாய:
shth ஜாதக

யth³யThmhphரஸேவ மmh தத³கி²லmh shthணmh phேய வா வேத³nh-
மாŋhக³lhயmh நித⁴நாth ஸுதாmhச நவமாlhலkh³நாthதேநாசாதாmh ।
ப⁴rhதாரmh ஶுப⁴க³thவமshத ப⁴வநாthஸŋhக³mh shதீthவmh ஸுகா²th
ஸnhதshேதஷு ஶுப⁴phரதா³shthவஶுப⁴தா:³ khராshததீ³ஶmh ॥ 1॥
உத³யமகெரௗ th³ெவௗ kh³மெகௗ³ ெஸௗmhயth³’Shெடௗ
ஸுதநயபதி⁴ஷாஸmhப³thkh’Shடஶீலா ।
அஶுப⁴ஸதth³’Shெடௗ ேசாஜெகௗ³ mhshவபா⁴வா
லமதிரவயா ப⁴rhkh³ரா த³th³ரா ॥ 2॥
ஸth³ராயmhஶேத மேத³ th³தியேஶாவிth³யாrhத²வmhshதthபதி-
rhvhயthயshேத தiνrhஜட³ச கிதேவா நி:shேவா விேயாக³shதேயா ।
ஆkh³ேநையrhமத³நshதி²ைதச வித⁴வா ைச: நrh⁴rhப⁴ேவth
khேரShவா ப⁴rhth’ஹnhthrhயபி த⁴ேந ஸnhத:shவயmh shthmh’தி: ॥ 3॥
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ஸுதshேத²ऽshthேகா³ஹஷு மெகௗ³ சாlhபதநயா
யமாராrhகாmhஶrhே மத³நஸத³ேந ஸாமயப⁴கா³ ।
ஸுேக² பாைபrhkhேத ப⁴வதி லட மnhத³ஜேயா-
rhkh³’ேஹऽேஶ லkh³ேநnh³ ph◌⁴’³ரபி ச mhசlhயபி⁴தா ॥ 4॥
ஶுப⁴ேthரmhேஶऽshேத ஶுப⁴க³ஜக⁴நா மŋhக³ளவதீ
விதா: ◌⁴ ஸthஸmhப³nhேத⁴ऽphத³க²ேயா:ஸாth◌⁴வியதி³ ।
thேகாேண ெஸௗmhயாேசthஸுக²ஸுதமmhபth³³ணவதீ
ப³ேலாநா: khராேசth³யதி³ ப⁴வதி வnhth◌⁴யா mh’தஸுநா ॥ 5॥
சnhth³ேர ெபௗ⁴மkh³’ேஹ ஜாதி³கதி²தthmhஶாஶேகஷு khரமாth
³Shடா தா³shயஸதீ ஸுஶீலவிப⁴வா மாயாவிநீ ³ஷணீ ।
ஶுkhரrhே ப³ஹு³ஷnhயபதிக³ jhயா ஸுதீ⁴விதா
jhஞrhே chச²ஸவதீ நmhஸகஸமா ஸாth◌⁴வீ ³Th◌⁴ேயாthஸுகா ॥ 6॥
shவchச²nhதா³ ப³rhth’கா⁴திnhயதிமத³ ஶிlhபிநீ ஸா⁴vh’thதா
சாnhth³ேர ைஜேவ ³Th◌⁴யா விரதிரதி³ jhஞாதஶிlhபாதிஸாth◌⁴வீ ।
மாnhேத³ தா³shயnhயஸkhதாசிதபதிரஸதீ நிShphரஜாrhதா²rhகேப⁴ shயாth³
³rhபா⁴rhயா நvh’thதா த⁴ரணிபthதிவ:◌⁴ mhவிேசShடாnhயஸkhதா ॥ 7॥
ஶஶிலkh³நஸமாkhைத: ப²லmh thmhஶாmhஶைகத³mh ।
ப³லாப³லவிகlhேபந தேயாேரவmh விசிnhதேயth ॥ 8॥
jhேயாShடா²ph◌⁴ராதரமnhபி³காmh ச பிதரmh ப⁴rh: கநிShட²mh khரமாth
jhேயாShடா²யாஸுரஶூrhபஜாச வநிதா kh◌⁴நnhதீதி தjhjhஞா வி:³ ।
சிthராrhth³ரா⁴ஜக³shவராThchச²தபி⁴ஷŋh லாkh³நிதிShேயாth³ப⁴வா
வnhth◌⁴யா வா வித⁴வாத²வா mh’தஸுதா thயkhதா phேயத⁴நா ॥ 9॥
சnhth³ராshேதாத³யபா⁴kh³யபா:ஸஹ ஶுைப:◌⁴ ஸுshதா²நகா³ பா⁴shவரா:
jhயா ப³nh⁴ஷு Nhயகrhமஶலா ெஸௗnhத³rhயபா⁴kh³யாnhவிதா
ப⁴rh: phதிக ஸுthரஸதா கlhயாணஶீலா ஸதீ
தாவth³பா⁴தி ஸுமŋhக³ளீ ச ஸுதஸுrhயாவch²ப⁴Th◌⁴ேயऽShடேம ॥ 10॥
ஶீதjhேயாதி ேயாேதாऽiνபசயshதா²ேந ேஜேநேத
ஜாதmh க³rhப⁴ப²லphரத³mh க² ரஜ:shயாத³nhயதா² நிShப²லmh ।
th³’Shேடऽshnh ³ நிேஜாபசயேக³rhயாnhநிேஶகmh மாnh
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அthயாjhேய ஸமேய ஶுபா⁴தி⁴கேத பrhவாதி³காேலாjhபி⁴ேத ॥ 11॥

th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
thரபா⁴வ ப²ல

ஸுshதா² விலkh³நஶஶிேநா:ஸுதேப⁴ஶவா:
ஸுshதா²நநாத²ஶுப⁴th³’Shேத ஸுதrhே ।
லkh³நாthமெபௗ யதி³ெதௗ ச த:²ஸுth³’Shெடௗ
ேthேர பரshபரக³ெதௗ யதி³ thரth³தி:◌⁴ ॥ 1॥
லkh³நாமேரTh³யஶஶிநாmh ஸுதேப⁴ஷு பாைப-
rhkhேதேதShவத² ஶுைப⁴ரேதேதஷு ।
பாேபாப⁴ேயஷு ஸுதேப⁴ஷு ஸுேதசேரஷு
:³shதா²நேக³ஷு ந ப⁴வnhதி ஸுதா: கrhத²சிth ॥ 2॥
பாேப shவrhக³ேத ஸுேத தநயபா⁴kh தshnh ஸபாேப ந:
thரா:shrhப³ஹுலா: ஶுப⁴shவப⁴வேந ேஸாkh³ேர ஸுேத thரஹ ।
ஸmhjhஞாmh சாlhபஸுதrhthயph³’ஷshthmhஹஹபா⁴நாmh வி:³

தth³ராெஶௗ ஸுதபா⁴வேக³ऽlhபஸுதவாnh காலாnhதேரऽஸாவிதி ॥ 3॥
ஸூrhேய சாlhபஸுதrhேக³ நித⁴நேக³ மnhேத³ேஜ லkh³நேக³
லkh³நாShடvhயyhைக:³ ஶநீTh³யதி⁴ைரசாlhபாthமஜrhே ஸுேத ।
சnhth³ர லாப⁴க³ேத ³shதி²தஸுதshதா²ேந ஸபாேப ப⁴ேவ-

lhலkh³ேநऽேநகக²கா³நnhவிேத தநயபா⁴khகாலாnhதேர யthநத: ॥ 4॥
ஸூrhேய நாnhேத ஸுதrhஸேத சnhth³ரshய ேக³ேஹ shதி²ேத
ெபௗ⁴ேம வா ph◌⁴’³ேஜऽபி வா ஸதி ஸுதphராphதி th³விதீயshthயாmh ।
மnhேத³ வா ப³ஹுthரவாச²ஶிநி வா ெஸௗmhேயऽபி வாlhபாthமேஜா
ேத³ேவTh³ேய ப³ஹுதா³கா ஶஶிkh³’ேஹ தth³வthஸுதாதி⁴ேபSh²ேத ॥ 5॥
ஸுகா²shதத³ஶமshதி²ைதரஶுப⁴காvhயஶீதாmhஶுபி⁴rh-
vhயயாShடதநேயாத³ேயShவஶுப⁴ேக³ஷு வmhஶய: ।
மேத³ கவிவிெதௗ³ மெதௗ ³ரஸth³பி⁴ரmh³shதி²ைத:
ஸுேத ஶஶிநி ைநத⁴நvhயயதiνshத²பாைபரபி ॥ 6॥
பாேப லkh³ேந லkh³நேப thரஸmhshேத²
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தீ⁴ேஶ வீrhேய ேவமநீnhதா³வthர: ।
ஓஜrhேேஶ thரேக³ஸூrhயth³’Shேட
சnhth³ேர thரkhேலஶபா⁴kh shயாத³ஸூiν: ॥ 7॥
மாnhத³mh ஸுதrhே யதி³ வாऽத²ெபௗ³த⁴mh
மாnhth³யrhகthராnhவிதவீதmh ேசth ।
த³thதாthமஜ:shயா³த³யாshதநாத²-
ஸmhப³nhத⁴ேநா விப³ல:ஸுேதஶ: ॥ 8॥
நீசாேடா⁴பக³ேத ஸுேதேஶ
:பா²ரnhth◌⁴ராதி⁴பஸmhேத வா ।
ஸுதshய நாஶ: கதி²ேதாऽthர தjhjhைஞ:

ஶுைப⁴ரth³’Shேட ஸுதேப⁴ ஸுேதேஶ ॥ 9॥
ஸுதநாத²வஜபா⁴shகேரஷு ைவ
ஷmhஶேகஷு ச க³ேதஷு thரசிth ।
iµநேயா வத³nhதி ப³ஹுthரதmh ததா³
ஸுதநாத²வீrhயவஶத:ஸுthரதாmh ॥ 10॥
mhராயmhேஶऽதீ⁴shவேர ŋhkh³ரேஹnhth³ைர-
rhkhேத th³’Shேட ŋhkh³ரேஹ mhphரஸுதி: ।
shthராயாmhேஶ shthkh³ரைஹrhkhதth³’Shேட
shthmh ஜnhம shயாthஸுதrhே ஸுேதேஶ ॥ 11॥
ப³லkhெதௗ shவkh³’ஹாmhேஶShவrhகதாபசயrhெகௗ³ mhஸாmh ।
shthmh வா ஜசnhth³ெரௗ யதா³ ததா³ஸmhப⁴வதி க³rhப: ◌⁴ ॥ 12॥
அஶthநிசாநவாmhஶைக:ஸுேத
ஸுேதஶkhைதரபி ைதshததா²விைத: ◌⁴ ।
ஸுதrhைக³rhவா ³பா⁴தி³நாmhஶகாthஸுேத
ப²ல: thரதிrhவிசிnhthயேத ॥ 13॥
ேவnh³திஜsh²ைடkhயப⁴வேந kh³ேம ச kh³மாmhஶேக
shthmh ேthேரப³லmh வத³nhதி ஸுதத³mh ேர phரயாஸாthப²லmh
பா⁴shவch²khர³sh²ைடkhயப⁴வ ேநphேயாஜாmhஶேகऽphேயாஜேப⁴
mhஸாmh பீ³ஜப³லmh ஸுதphரத³மmh ேர  ரmh வேத³th ॥ 14॥
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பசாkh◌⁴நாchச²ஶிந: ²டாதி³ஶுஹதmh பா⁴iνsh²டmh ேஶாத⁴ேய-
nhநீthவா தthர திதி²mh ேத ஶுப⁴திெதௗ² thேராऽshthயயthநாத³பி ।
kh’Shேண நாshதி ஸுதshதிேத²rhப³லவஶாth³ph³யாth³th³வmhேயா: பேயா:
த³rhேஶ chசி²th³ரதிெதௗ² ச விShகரேண ந shயாth shதி²ராkh²ேய ஸுத: ॥ 15॥
விSh:shதி²ரmh வா கரணmh யதி³shயாth
kh’Shணmh ஜேயth ெபௗஷஸூkhதமnhthைர: ।
பShTh²யாmh ³ஹாrhத⁴நமthர காrhயmh
யேஜchசrhth²யாmh கில நாக³ராஜmh ॥ 16॥
ராமாயணshய ரவணmh நவmhயmh
யth³யShட ேசchch²ரவணvhரதmh ச ।
சrhத³ஶீ ேசth³யாதி³ th³ரஜா
shயாth³th³வாத³ஶீ ேசthஸmh’தமnhநதா³நmh ॥ 17॥
th’phதி பிth’ஹ பசத³யாmh
kh’Shmhஏ த³ஶmhயா: பரேதாऽதியthநாth ।
பthபா⁴ேக³Shவபி நாக³ராஜmh
shகnhத³mh ச ேஸேவத ஹ khரேமண ॥ 18॥
thேரேஶா நீசேகா³ऽshதமயேகா³ :பா²Shடமாshதி²த
shதth³வththரkh³’ஹshதி²ேதாऽபி யதி³ வா :³shதா²நபshதth³வஶாth ।
thராபா⁴வநிதா³நேமவ கத²ேயth தthேக²சராkhராnhதப⁴-
phேராkhைதrhைத³வத⁴ைஹரபி mh’ைக:³ஸnhதாநேஹ வேத³th ॥ 19॥
th³ேராஹாchச²mh⁴ஸுபrhணேயாrhந ஸுத: ஶாபாthபிth’mhஆmhரேவ
nhேதா³rhமth’ஸுவாநீப⁴க³வதீேகாபாnhமேநாேதா³ஷத: ।
shவkh³ராமshதி²தth³வதா³ஹjhஞாththத²ேதா³ஷாthேஜ
ஶாபாth³வாலkh’தாth³விலாலவத⁴த: சீவிShiΝேகாபா³³ேத⁴ ॥ 20॥
பாரmhபrhயஸுரphயth³விஜ³th³ேராஹாthப²லாTh◌⁴யth³ ம-
chேச²தா³th³ேத³வ³ெரௗ ததா²ஸதி ph◌⁴’ெகௗ³ Shபth³மchேச²த³நாth ।
ஸாth◌⁴வீேகா³லஜாதேதா³ஷவஶேதா யயாதி³காேமந ஸா
மnhேத³ऽவthத²வதா⁴th³ஷா பிth’பேத: phேரைத: பிஶாசாதி³பி: ◌⁴ ॥ 21॥
shவrhபா⁴ெநௗ ஸுதேக³ஸுேதஶஸேத ஸrhபshய ஶாபாthததா²
ேகெதௗ ph³ராமணஶாபதச ³ேக phேரேதாத²ஶாபmh வேத³th ।
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ஶுkhேரnh³³காnhவிெதௗ யதி³ வ⁴ேகா³ஹthதிமாஹு:ஸுேத
ேவா வாத² ஶிகீ²ஸமாnhதி³ஹ ேசth³⁴ேத³வthயா।ஸுத: ॥ 22॥
ஏவmh  ஜnhமஸமேய ப³ஹுrhவஜnhம-
கrhமாrhதmh ³தமshய வத³nhதி தjhjhஞா: ।
தthதth³kh³ரேஹாkhதஜபதா³நஶுப⁴khயா-
பி⁴shதth³ேதா³ஷஶாnhதிஹ ஶmhஸ thரth◌⁴th³ைய ॥ 23॥
ேஸshநாநmh கீrhதநmh ஸthகதா²யா:
ஜாmh ஶmhேபா: ◌⁴ பேத:ஸth³vhரதாநி ।
தா³நmh சாth³த⁴mh கrhஜநாக³phரதிShடாmh
rhயேத³ைத: phராphiνயாthஸnhதrhதி ஸ: ॥ 24॥
லkh³நாshதthரபதிவத³ஶாபஹாேர
thேரகshய ஸுதக³shய ச thரth³தி: ◌⁴
thேரஶராஶிமத²வா யமகNhடகrhmh
ேவக³ேத தநயth³தி⁴ரதா²mhஶேப⁴ வா ॥ 25॥
லkh³நாதீ⁴ஶ: thரநாேத²ந ேயாக³mh
shேவாchேச shவrhேசாரக³thயா ஸேமதி ।
thரphராphதி:shயாthததா³லkh³நநாத:²
thரrhmh வா யாதி தீ⁴ஶாphதப⁴mh வா ॥ 26॥
விலkh³நகாமாthமஜநாயகாநாmh ேயாகா³thஸமாநீய த³ஶாmh மஹாkh²யாmh ।
ஸுதshத²தth³வீகதthபதீநாmh த³ஶாபஹாேரஷு ஸுேதாth³ப⁴வ:shயாth ॥ 27॥
ஸுதபதி³rhேவாரத²வா தth³khதராயmhஶகாதி⁴பாநாmh வா ।
ப³லஸதshய த³ஶாயாமபஹாேர வா ஸுதphராphதி: ॥ 28॥
ேவ  வாthமஜநாத²ப⁴ஶக-
thேகாணேக³ thரஜநிrhப⁴ேவnhnh’mh ।
அதா²nhயஶாshthேரண ச ஜnhமகாலேதா
நிபேயthஸnhததிலணmh ³த: ◌⁴ ॥ 29॥
ஜnhமநthரநாத²shய phரthயயrhrhதி⁴பshய ச
sh²டேயாக³mh க³ேத ேவ thேகாேண வா ஸுேதாth³ப⁴வ: ॥ 30॥
நிேஷகலkh³நாth³தி³நபshth’தீேய
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ராெஶௗ யதா³ சாரவஶா³ைபதி ।
ஆதா⁴நலkh³நாத³த²வா thேகாேண ரெவௗ யதா³ ஜnhம வேத³nhநராmh ॥ 31॥
ஆதா⁴நlhkh³நாthஸுதேப⁴ஶஜnhம
பா⁴kh³ேயऽபி வா Nhயவஶாchச வாchயmh ।
ஆத⁴நலkh³ேந ஶுப⁴th³’Shேயாேக³
தீ³rhக⁴ைரவrhயேதா நர:shயாth ॥ 32॥
தthகாேலnh³th³வாத³ஶாmhேஶ ேமஷாthதாவதி ேப⁴ऽபி வா ।
தshமாthதாவதி ேப⁴ வாபி ஜnhமசnhth³ரmh வேத³th³³த: ◌⁴ ॥ 33॥
phரநாthமஜshவீகரேபநீதிகnhயாphரதா³நாபி⁴நவாrhதேவஷு ।
ஆதா⁴நகாேலऽபி ச ஜnhமlhயmh ப²லmh வேத³ஜnhமவிலkh³நதச ॥ 34॥

thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
ஆrhபா⁴வ

ஜாேத மாேர ஸதி rhவமாrhைய
ராrhவிசிnhthயmh  தத: ப²லாநி ।
விசாரணீயா ³ணிநி shதி²ேததth³
³:ஸமshதா:² க² லணjhைஞ: ॥ 1॥
ேகசிth³யதா²தா⁴நவிலkh³நமnhேய ஶீrhேஷாத³யmh ⁴பதநmh  ேகசிth ।
ேஹாராவித³சிதநகாயேயாnhேயாrhவிேயாக³காலmh கத²யnhதி லkh³நmh ॥ 2॥
ஆth³வாத³ஶாph³தா³nhநரேயாநிஜnhமநா-
மாShகலா நிசயிmh ந ஶkhயேத
மாthரா ச பிthரா kh’தபாபகrhமண
பா³லkh³ரைஹrhநஶiµைபதி பா³லக: ॥ 3॥
ஆth³ேய சShேக ஜநநீkh’தாைக⁴-
rhமth◌⁴ேய ச பிthராrhதபாபஸŋhைக: ◌⁴ ।
பா³லshதத³nhthயாஸு ச:ஶரthஸு
shவகீயேதா³ைஷ:ஸiµைபதி நாஶmh ॥ 4॥
தth³ேதா³ஷஶாnhthைய phரதிஜnhமதார-
மாth³வத³ஶாph³த³mh ஜபேஹாமrhவmh ।
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ஆShகரmh கrhம விதா⁴ய தாதா
பா³லmh சிகிthஸாதி³பி⁴ேரவ தேth ॥ 5॥
ஆShெடௗ பா³லாShடமாெதௗ³ நராணmh
ேயாகா³Shடmh phராஹுராவீmhஶதி shயாth ।
அlhபmh சாth³வாthmhஶதmh மth◌⁴யமா-
சாஸphதthயா: rhணமா: ஶதாnhதmh ॥ 6॥
nh’mh வrhஷஶதmh யாshதாshmhshthேரதா⁴ விப⁴jhயேத ।
அlhபmh மth◌⁴யmh தீ³rhக⁴மாthேயதthஸrhவஸmhமதmh ॥ 7॥
mh’th:shயாth³தி³நmh’thkh³விஷக⁴காேலऽத² திShேயऽmh³ேப⁴
தாதாmhபா³ஸுதமாலாnhபத³வஶாththவாShThேர ச ஹnhயாthததா² ।
லrhே பிth’மாth’வmhஶவிலயmh தshயாnhthயபாேத³ யாmh
ஸாrhேப vhயshதத³mh ப²லmh ந ஶுப⁴ஸmhப³nhத⁴mh விலkh³நmh யதி³ ॥ 8॥
பாபாphேததராஶிஸnhதி⁴ஜநேந ஸth³ேயா விநாஶmh th◌⁴வmh
க³Nhடா³nhேத பிth’மth’ஹா ஶிஶுmh’திrhேவth³யதி³மாபதி: ।
ஜாத:ஸnhதி⁴சShடேயऽphயஶுப⁴ஸmhkhேதேத shயாnhmh’தி-
rhmh’rhthேயாபா⁴rhக³க³ேத ச ஸா ஸாதி விெதௗ⁴ ேகnhth³ேராऽShடேம வா mh’தி: ॥ 9॥
சாnhth³ரmh பmh ேலாகஶூேரா வரjhஞ:

Th³ேய சிthரmh பா⁴kh³யேலாேக ஶுகாநாmh ।
ேமேந ராjhயmh mh’thபா⁴கா:³ phரதி³Shடா
ேமஷாதி³நாmh வrhணஸŋhkh²ையமாmhேஶா: ॥ 10॥
தா³நmh ேத⁴ேநா th³ர ெரௗth³ iµேக²ந
பா⁴kh³யா பா⁴iνrhேகா³thர ஜாயா நேக²ந ।
th நிthயmh mh’thபா⁴கா:³ khரேமண
ேமஷாதீ³நாmh ேதஷு ஜாதா க³தா: ॥ 11॥
ரnhth◌⁴ேர ேகnhth³ேரஷு பாைபத³யநித⁴நைக³rhவத²லkh³நாshதேயாrhவ
லkh³ேநऽph³ேஜேவாkh³ரமth◌⁴ேய vhயயmh’திேக³ ³rhப³ேல ஶீதப⁴ெநௗ ।
ேணnhெதௗ³ஸாஶுேப⁴ வா தiνமத³³தீ⁴பா⁴ ரnhth◌⁴ராshதேகா³kh³ைர-
mh’th:shயாத³ஶு ேகnhth³ேர ந யதி³ ஶுப⁴க²கா:³ஸth³திrhவீணmh வா ॥ 12॥
ஜnhேமேஶாऽத² விலkh³நேபா யதி³ப⁴ேவth³³shேதா²ऽப³ேலா வthஸைர-
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shதth³ராஶிphரைதச மாரயதி தnhமாைஸth³’rhகா³தி⁴ப: ।
அmhேஶேஶா தி³வைஸshததா² யதி³ mh’திrhth³விthrhயாதி³ேயாகா³nhப³ஹூ-
நாேலாchய phரவேத³thஸுதாShடமக³ைத: பாைபரShடmh ஶிேஶா: ॥ 13॥
லkh³ேநnhth³ேவாshதத³தீ⁴ஸேயாரபி ேதா²லkh³ேநஶரnhth◌⁴ேரஶேயா-
rhth³ேரkhகாshவநவாmhஶகாத³பி த²shதth³th³வாத³ஶாmhஶாthkhரமாth ।
ஆrhதீ³rhக⁴ஸமாlhபதாmh சரநக³vhth³யாŋhைக³சேரऽத²shதி²ேர
ph³யாth³th³வnhth³வசரshதி²ைரப⁴யைப: ◌⁴ shதா²shiνth³விேத³ஹாடைந: ॥ 14॥
லkh³நாதீ⁴ஶஶுபா: ◌⁴ khரமாth³ப³ஹுஸமாlhபாmh ேகnhth³ராதி³கா:³
ரnhth◌⁴ேரேஶாkh³ரக²கா³shததா² யதி³ க³தா vhயshதmh வித³th◌⁴: ப²லmh ।
ஜnhேமஶாShடமநாத²ேயாத³யபchசி²th³ேரஶேயாrhைமthரேதா
பா⁴shவlhலkh³நபயாசிராரேதऽlhபா:ஸேம மth◌⁴யம: ॥ 15॥
லkh³நாதி⁴ேபா லkh³நநவmhஶநாயேகா
ஜnhேமவேரா ஜnhமநவாmhஶநாயக: ।
shவshவாShடேமஶாth³யதி³ ேசth³ப³லாnhவிதா
தீ³rhக⁴ஷ:shவிபதமnhயத² ॥ 16॥
லkh³ேநவராத³திப³ நித⁴ேநshவேராऽெஸௗ
ேகnhth³ரshதி²ேதா நித⁴ந: ப²க³திச பாைப: ।
தshயாரlhபமத²வா யதி³ மth◌⁴யமா-
thஸாஹஸŋhகடவஶாthபரமாேரதி ॥ 17॥
நேராऽlhபாேயாrhேக³ phரத²மப⁴க³ேண நயதி ஶேந-
rhth³விதீேய மth◌⁴யாrhயதி³ ப⁴வதி தீ³rhக⁴ ஸதி ।
th’திேய நிrhயாணmh sh²டஜஶநி³rhவrhகம³nh
த³ஶாmh ⁴khதி கShடமபி வத³தி நிசிthய ஸுமதி: ॥ 18॥
ஸபாேபா லkh³ேநேஶா ரவிஹதசிrhநீசேகா³
யதா³ :³shதா²ேநஷு shதி²திiµபக³ேதா ேகா³சரவஶாth ।
தெநௗ வா தth³ேயாேகா³ யதி³ நித⁴நமாஹுshதiνph◌⁴’தாmh
நவாmhஶாth³th³ேரkhகாchசி²ஶிரகரலkh³நாத³பி வேத³th ॥ 19॥
ஶஶீ ததா³ட⁴kh³’ஹாதி⁴பச
லkh³நாதி⁴நாத²ச யதா³ thரேயாऽ ।
³தி⁴கா:ஸth³kh³ரஹth³’Shடkhத
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³ணதி⁴கmh தmh கத²யnhதி காலmh ॥ 20॥
லkh³நாதி⁴ேபாऽதிப³லவாநஶுைப⁴ரth³’Shட:

ேகnhth³ரshதி²த: ஶுப⁴க²ைக³ரவேலாkhயமாந: ।
mh’thmh விஹாய வித³தா⁴தி ஸ தீ³rhக⁴மா:
ஸாrhth³த⁴mh ³ணrhப³ஹுபி⁴rhதராஜலmhயா ॥ 21॥
ஸrhவதிஶாyhயதிப³ல:sh²ரத³mhஶுஜாேலா
லkh³ேந shதி²த: phரஶமேயth ஸுரராஜமnhth
ஏேகா ப³ஹூநி ³தாநி ஸு³shதராணி
ப⁴khthயா phரkhthயா இவ சkhரத⁴ேர phரணம: ॥ 22॥
rhேதshthேகாக³மகNhடேகஷு ரவீnh³வrhநவாmhஶஸmhshத:² ।
ஸுகrhமkh’nhநthயமேஶஷேதா³ஷாnhiµShதி வth³தி⁴ShணரiνShணர: ॥ 23॥
ேகnhth³ரthேகாணநித⁴ேநஷு ந யshய பாபா
லkh³நாதி⁴ப:ஸுர³ச சShடயshெதௗ² ।
⁴khthவா ஸுகா²நி விவிதா⁴நி ஸுNhயகrhமா
ேவchச வthஸரஶதmh ஸ விiµkhதேராக:³ ॥ 24॥
சீபthதீ³தத³ஶாபி⁴ரதா²Shடவrhக³th-
யthகாலசkhரத³ஶேயா³த³ஶாphரகாராth ।
ஸmhயkhsh²டாபி⁴ஹதயா khயயாphதவாkhயா-
தா³rh³ேதா⁴ வத³ ⁴பயா ச ॥ 25॥

சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
ேராக³நிrhணய

ேராக³shய சிnhதாமபி ேராக³பா⁴வshதி²ைதrhkh³ரைஹrhவா vhயயmh’thஸmhshைத:² ।
ேராேக³வேரபி தத³nhவிைதrhவா th³விthrhயாதி³ஸmhவாத³வஶாth³வத³nh ॥ 1॥
பிthேதாShணjhவரதாபேத³ஹதபநாபshமார’thkhேராட³ஜ-
vhயாதீ⁴nhவkhதி ரவிrhth³’கா³rhthயப⁴யmh thவkh³ேதா³ஷமshதி²shthதிmh ।
காShடா²kh³nhயshthரவிஷாதிதா³ரதநயvhயாபchசShபாth³ப⁴யmh
ேசாரமாபதித⁴rhமேத³வப²ணph◌⁴’th³⁴ேதஶ⁴தmh ப⁴யmh ॥ 2॥
நிth³ராலshயகபா²திஸாரபிடகா: ஶீதjhவரmh சnhth³ரமா:
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ஶ ◌்’ŋhக³யph³ஜாஹதிமkh³நிமாnhth³யமசிmh ேயாvhth³யதா²காலா: ।
ேசத: ஶாnhதிமsh’kh³விகாரiµத³காth³பி⁴திmh ச பா³லkh³ரஹாth³
³rhக³கிnhநரத⁴rhமேத³வப²ணph◌⁴’th³யயாச பீ⁴திmh வேத³th ॥ 3॥
th’Shsh’khேகாபபிthதjhவரமநலவிஷாshthராதிShடாேராகா³nh
³lhமாபshமாரமjhஜாவிஹதிபஷதாபாகாேத³ஹப⁴ŋhகா³nh ।
⁴பாshேதநபீடா³mh ஸஹஜஸுதஸு’th³ைவth³த⁴mh வித⁴thேத
ரோக³nhத⁴rhவேகா⁴ரkh³ரஹப⁴யமவநீஸூiνrhth◌⁴வŋhக³ேராக³mh ॥ 4॥
ph◌⁴ராnhதிmh ³rhவசநmh th³’கா³மயக³லth◌⁴ராேthத²ேராக³mh jhவரmh
பிthதேலShமஸரஜmh விஷமபி thவkh³ேதா³ஷபாNhTh³வாமயாnh
:³shவphநmh ச விசrhசிகாkh³நிபதேந பாShயப³nhத⁴ரமாnh ।
க³nhத⁴rhவதிஹrhmhயவாபி⁴ரபி jhேஞா வkhதி பீடா³mh kh³ரைஹ: ॥ 5॥
³lhமாnhthரjhவரேஶாகேமாஹகப²ஜாnh ேராthராrhதிேமாஹாமயாnh
ேத³வshதா²நநிதி⁴phரபீட³நமேத³ேவஶஶாேபாth³ப⁴வmh ।
ேராக³mh கிnhநரயேத³ப²ண ph◌⁴’th³விth³யாத⁴ராth³th³ப⁴வmh
வ:ஸூசயதி shவயmh ³த⁴³thkh’Shடாபசாேராth³ப⁴வmh ॥ 6॥
பாNh³ேலShமமthphரேகாபநயநvhயாபthphரேமஹாமயாnh
³யshthயாமயthரkh’chch²ரமத³நvhயாபthதிஶுkhலshதிmh ।
தா³ரshthkh’தேத³ஹகாnhதிவிrhஹதி ேஶாஷாமயmh ேயாகி³நீ-
யமாth’க³th³ப⁴யmh phயஸு’th³ப⁴ŋhக³mh த:ஸூசேயth ॥ 7॥
வாதேலShமவிகாரபாத³விஹதிmh சாபthதிதnhth³ராரமாnh
ph◌⁴ராnhதீmh க³nhதShணph◌⁴’தகth◌⁴வmhஸmh ச பாrhவஹதிmh ।
பா⁴rhயாthரவிபthதிமŋhkh³விஹrhதிmh ’thதாபமrhகthமேஜா
vh’ாமதிமாஹ கமலக³ண: பீடா³mh பிஶாசாதி³பி: ◌⁴ ॥ 8॥
shவrhபா⁴iν’தீ³ தாபShட²விமதி vhயாrhத⁴mh விஷmh kh’thமmh
பாதா³rhதி ச பிஶாச பnhநக³ப⁴யmh பா⁴rhயாதஜாபத³mh ।
ph³ரமthரவிேராத⁴ஶthஜப⁴யmh ேகsh ஸmhஸூசேயth
phேரேதாthத²mh ச ப⁴யmh விஷmh ச ³ேகா ேத³ஹாrhதமாெஶௗசஜmh ॥ 9॥
மnhதா³ராnhவிதவீேத vhயயத⁴ேந சnhth³ராெணௗ சாkh
ெஶௗrhயாŋhகி³ரேஸா யமார ஸதா th³’Shடா யதி³ ேராthரkh ।
ேஸாkh³ேர பசமேப⁴ ப⁴ேவ³த³ரkh³ரnhth◌⁴ராநாதா²nhவிேத
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தth³வthஸphதமைநத⁴ேந ஸ³த³kh²khேர ச ³யாமய: ॥ 10॥
ஷShேட²ऽrhேகऽphயத²வாShடேம jhவரப⁴யmh ெபௗ⁴ேம ச ேகெதௗ vhரணmh
ஶுkhேர ³யஜmh யmh ஸுர³ெரௗ மnhேத³ ச வாதாமயmh ।
ராெஹௗ ெபௗ⁴மநிேத ச பிலகாmh ேஸnhெதௗ³ ஶெநௗ ³lhமஜmh
ேணnhெதௗ³ ஜலேப⁴ஷு பாபஸேத தthshேத²ऽmh³ேராக³mh யmh ॥ 11॥
ஜாேதா க³chச²தி ேயந ேகந மரணmh வேயऽத² தthகாரணmh
ரnhth◌⁴ரshைத²shதத³ேவrhைகrhப³லவதா தshேயாkhதேராைக³mh’தி: ।
ரnhத⁴rhோkhதஜாத²வா mh’தபதிphராphதrhேதா³ேஷண வா
ரnhth◌⁴ேரேஶந க²ரthபா⁴க³பதிநா mh’thmh வேத³nhநிசிதmh ॥ 12॥
kh³ரேஹண khேத நித⁴ேந த³khதேராைக³rhmh’திrhவாऽத² ததீ³கshய
kh³ரைஹrhவீiµkhேத நித⁴ேநऽத² தshய ராேஶ:shவபா⁴ேவாதி³தேதா³ஷஜாதா ॥ 13॥
அkh³nhShணjhவரபிthதஶshthரஜநசnhth³ேரா விஷூchயmh³-

kh³யமாதி³திேஜாऽsh’ஜா ச த³ஹநுth³ராபி⁴சாராைத:◌⁴ ।
பாNhTh³வாதி³ ph◌⁴ரமஜmh ³ேதா⁴ ³ரநாயாேஸந mh’thmh கபா²th
shthஸŋhேகா³thத²ஜmh கவிsh மதா வா ஸmhநிபாைத: ஶநி ॥ 14॥
Shேட²ந வா kh’thமப⁴th³வா ராஹுrhவீஷாth³வாத² மஸூகாth³ைய: ।
rhயாchசி²கீ² ³rhமரணmh நராணmh ேபாrhவிேராதா⁴த³பி கீடகாth³ைய: ॥ 15॥
லkh³நாத³Shடமராேஶ:shவபா⁴வேதா³ேஷாth³ப⁴வmh வேத³nhmh’thmh ।
நித⁴ேநஶshய நவாmhஶshதி²தராஶிநிthதேதா³ஷஜநிதmh வா ॥ 16॥
ைபththயjhவேராShணrhஜட²ராkh³நிநாேஜ
vh’ேஷ thேதா³ைஷrhத³நாchச ஶshthராth ।
kh³ேம  காலசஸேநாShணஶூல-

nhமாத³வாதாசிபி: ◌⁴ ேர ॥ 17॥
mh’க³jhவரshேபா²டஜஶthஜmh ஹெரௗ
shthயாmh shthயா³யஜா phரபாதநாth ।
லாத⁴ேர தீ⁴jhவரஸmhநிபாதஜmh
phஹாபாNh³kh³ரஹணீஜாநி ॥ 18॥
vh’ாmh³காShடாத⁴ஜmh ஹயாŋhக³
mh’ேக³  ஶூலாசிதீ⁴ph◌⁴ரமாth³ைய: ।
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mhேப⁴  காஸjhவரயமேராைக³-
rhஜேல விபth³வா ஜலேராக³ேதாऽnhthேய ॥ 19॥
பாபrhkhேத நித⁴ேந ஸபாேப
ஶshthராநலvhயாth◌⁴ர⁴ஜŋhக³பீடா³ ।
அnhேயாnhயth³’Shெடௗ vhth³யஶுெபௗ⁴ ஸேகnhth³ெரௗ
ேகாபாthphரேபா:◌⁴ ஶshthரவிஷாkh³நிைஜrhவா ॥ 20॥
ெஸௗmhயாmhஶேக ெஸௗmhயkh³’ேஹऽத² ெஸௗmhய-
ஸmhப³nhத⁴ேக³ வா யேப⁴ ேயேஶ ।
அkhேலஶஜாதmh மரணmh நராmh
vhயshேத ததா³ khரmh’தீ வத³nhதி ॥ 21॥
shேவாchேச shவthேர ஸதி ெஸௗmhயவrhேக³
vhயயாதி⁴ேப ேசாrhth◌⁴வக³தீ ஸெஸௗmhேய ।
விபrhயேயऽேதா⁴க³திேமவ ேகசிth-
உrhth◌⁴வshயஶீrhேஷாத³யராஶிேப⁴தா³th ॥ 22॥
ேகலாஸmh ரவிஶீத³ ph◌⁴’³ஸுத:shவrhக³ மேஜா மmh
ைவNhட²mh ஶஶிேஜா யேமா யமரmh ஸth³ph³ரமேலாகmh ³: ।
th³வீபாnh ேபா⁴கி³வர: ஶிகீ²  நிரயmh ஸmhphராபேயth phராணிந:
ஸmhப³nhதா⁴vhth³யயநாயகshய கத²ேயthதthராnhthயராயmhஶத: ॥ 23॥
த⁴rhேமவேரணவ  rhவஜnhம
vh’thதmh ப⁴விShயjhஜநநmh ஸுேதஶாth ।
ததீ³ஶஜாதீmh தத³தி⁴Sh²தrh
தி³ஶmh  தthைரவ ததீ³ஶேத³ஶmh ॥ 24॥
shேவாchேச ததீ³ேஶ ஸதி ேத³வ⁴
th³வீபnhதரmh நீசshth²நலshேத² ।
shவrhே ஸு’th³ேப⁴ ஸமேப⁴ shதி²ேத வா
ஸmhphராphiνயாth³பா⁴ரதவrhஷேமவ ॥ 25॥
ஆrhயவrhதmh கீ³Shபேத: ஶுயநth³ய:
காvhேயnhth³ேவாச jhஞshய Nhயshத²லாநி ।
பŋhேகா³நீnhth³யா mhேலchச²⁴shதீணபா⁴ேநா:
ெஸௗலாரNhயmh கீகடmh ⁴ஜshய ॥ 26॥
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shதி²ேர shதி²ராmhஶாதி⁴க³த:ஸபாப:
ph’Shேடா²த³ேயऽேதா⁴iµக²ேப⁴ ச ஸmhshத:² ।
ததீ³வேரா vh’லதாதி³ஜnhம
shயாத³nhயதா²வத: ஶ ॥ 27॥
லkh³ேநஶி:shேவாchசஸு’thshவேக³ஹாnh
ததீ³வேரா யாதி மiνShயஜnhம ।
ஸேம mh’கா:³shவீஹகா:³ பரshnh
th³ேரkhகாணைபரபி சிnhதநீயmh ॥ 28 ॥
தாேத⁴கராெஶௗ ஜநநmh shவேத³ேஶ
ெதௗ lhயவீrhெயௗ யதி³ lhயஜாெதௗ ।
வrhே ³ணshதshய க²க³shய lhய:
ஸmhjhேஞாதி³ைதேரவ வேத³thஸமshதmh ॥ 29॥

பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
பா⁴வசிnhதா

பா⁴வா ஸrhேவ ஶுப⁴பதிதா வீதா வா ஶுேப⁴ைஶ-

shதthதth³பா⁴வா:ஸகலப²லதா:³ பாபth³’kh³ேயாக³நா: ।
பாபா:ஸrhேவ ப⁴வநபதயேசதி³ஹாஹுshதைத²வ
ேக²ைட:ஸrhைவ: ஶுப⁴ப²லட³mh நீசடா⁴ைந: ॥ 1॥
தthதth³பா⁴வாth thேகாேண shவஸுக²மத³நேப⁴ சாshபேத³ ெஸௗmhயkhேத
பாபாநாmh th³’Shேந ப⁴வநபஸேத பாபேக²ைடரkhேத
பா⁴வாநாmh Shமாஹு:ஸகலஶுப⁴கமnhயதா² ேசthphரஶmh ।
ரmh ைரrhkh³ரேஹnhth³ைர:ஸகலமபி ததா²iµrhதிபா⁴வாதி³காநாmh ॥ 2॥
நாஶshதா²நக³ேதா ேத³வாகரகைரrhphதsh th³பா⁴வேபா
நீசாராதிkh³’ஹmh க³ேதா யதி³ ப⁴ேவthெஸௗmhையரkhேதத: ।
தth³பா⁴வshய விநாஶநmh விதiνேத தாth³’kh³வேதா⁴ऽnhேயாऽshதி ேசth
தth³பா⁴ேவாऽபி ப²லphரேதா³ ந  ஶுப⁴ேசnhநாஶiµkh³ரkh³ரஹ: ॥ 3॥
லkh³நாதி³பா⁴வாth³ரnhth◌⁴ர:ேப² பாபkh³ரஹாshதth³ப⁴வநாதி³நாஶmh ।
ெஸௗmhயாsh நாthயnhதப²லphரதா:³shrhப⁴வாதி³காநாmh ப²லேமவமாஹு: ॥ 4॥
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யth³பா⁴வநாேதா² ரnhth◌⁴ர:ேப² :³shதா²நேபா யth³ப⁴வநshதி²ேதா வா ।
தth³பா⁴வநாஶmh கத²யnhதி தjhjhஞா:ஶுேப⁴தshதth³ப⁴வநshய ெஸௗkh²யmh ॥ 5॥
பா⁴வாதீ⁴ேஶ ச பா⁴ேப³ஸதி ப³லரேத ச kh³ரேஹ காரகாkh²ேய
பாபாnhதshேத² ச பாைபரபி⁴ரபி ஸேநேத நாnhயேக²ைட: ।
பாைபshதth³ப³nh⁴mh’thvhயயப⁴வநக³ைதshதththேகாணshதி²ைதrhவா
வாchயா தth³பா⁴வஹாநி:sh²டஹ ப⁴வதி th³விthஸmhவாத³பா⁴வாth ॥ 6॥
தthதth³பா⁴வபராப⁴ேவவரக²ரth³ேரShகாணபா ³rhப³லா
பா⁴வாrhயShடமகாமகா³ நிஜத³ஶாயாmh பா⁴வநாஶphரதா:³ ।
பாபா பா⁴வkh³’ஹாth thஶthப⁴வகா:³ ேகnhth³ரthேகாேண ஶுபா: ◌⁴
வீrhயTh◌⁴யா: க² பா⁴வநாத²ஸு’ேதா³ பா⁴வshய th³தி⁴phரதா:³ ॥ 7॥
ராேதாஜnhமவிலkh³நேயாrhth◌⁴’திபதிrhph◌⁴’thshத²தth³வீெகௗ
மnhத:³ khரth³’கா³ணேபா ³கபshைதrhkhதராயmhஶபா
ராஹுைசஷ ஸு³rhப³ல:ஸ ஜநேநபா⁴வாநபீ⁴Shடshதி²த:
பாபாேலாகிதஸmhேதா நிஜத³ஶாயாmh பா⁴வநாஶாவஹா: ॥ 8॥
பா⁴வshேயாத³யபாதshய ஶலmh யth³பா⁴வேபேநாத³ய-
shவா திShட²தி ஸmhேதாऽபி கலேயthதth³பா⁴வஜாதmh ப²லmh ।
:³shதா²ேந விபதேமத³தி³தmh பா⁴ேவவேர ³rhப³ேல
ேதா³ேஷாऽதீவ ப⁴ேவth³ப³ேலந ஸேத ேதா³ஷாlhபதா ஜlhபிதா ॥ 9॥
யth³பா⁴ேவShவஶுேபா⁴ऽபி ேவாத³யபதிshதth³பா⁴வvh’th³தி⁴mh தி³ேஶ-

th³:³shதா²நாதி⁴பதி:ஸ ேசth³யதி³ தேநா: phராப³lhயமnhயshய ந ।
அthேராதா³ஹரணmh ேஜ ஸுதக³ேத mhேஹ ³ேஷ வா shதி²ேத
thராphதிmh ஶுப⁴வீேத ⁴தி தthphராphதிmh வத³nhththதமா: ॥ 10॥
th³விshதா²நாதி⁴பதிthவமshதி யதி³ ேசnhiµkh²யmh thேகாணrhஜmh
தshயாrhth³த⁴mh shவkh³’ேஹऽத² rhவiµப⁴ேயாrhயthதth³’ஷாெதௗ³ வேத³th ।
பசth³பா⁴வஹாபராrhth³த⁴ஸமேய kh³ேம kh³’ேஹ kh³மஜmh
thேவாஜshேத²ஸதி ெசௗஜபா⁴வஜப²லmh ஶmhஸnhதி ேகசிjhஜநா: ॥ 11॥
யth³பா⁴ேவஶshயாதி⁴ஶthkh³ரேஹா வா
ேயா வா ேக²ேடா பி³nh³ஶூnhயrhkhத:
தthதthபாேக rhதிபா⁴வாதி³காநாmh
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நாஶmh khயாth³’ஐவவிthphராகாய ॥ 12॥
shேவாchேச ஸு’thேthரக³ேதா kh³ரேஹnhth³ர:
ஷTh³பி⁴rhப³லrhiµkh²யப³லாnhவிேதாऽபி ।
ஸnhெதௗ⁴ shதி²த:ஸnhநப²லphரத:³shயth
ஏவmh விசிnhthயாthர வேத³th³விபாேக ॥ 13॥
பா⁴ேவஷு பா⁴வsh²டlhபா⁴க³shத-
th³பா⁴வஜmh rhணப²லmh வித⁴thேத ।
ஸnhெதௗ⁴ ப²லmh நாshதி தத³nhதராேல
சிnhthேயாऽiνபாத: க² ேக²சராணmh ॥ 14॥
ஸூrhயாதா³thமபிth’phரபா⁴வநிவிஜாmh ஶkhதிmh யmh சிnhதேயth
ேசேதா³th³தி⁴nh’பphரஸாத³ஜநநீஸmhபthகரசnhth³ரமா: ।
ஸthவmh ேராக³³iνஜாவநிjhஞாதீnhத⁴ராஸூiνநா
விth³யாப³nh⁴விேவகமாலஸு’th³வாkhகrhமkh’th³ேபா³த⁴ந: ॥ 15॥
phரjhஞாவிthதஶரShதநயjhஞாநாநி வாகீ³வராth
பthநீவாஹந⁴ஷநி மத³நvhயாபாரெஸௗkh²யmh ph◌⁴’ேகா:³ ।
ஆrhவnhmh’thகாரணவிபth³ph◌⁴’thயாmhச மnhதா³th³வேத³th
ஸrhேபணவ பிதாமஹnh ஶிகி²நா மாதாமஹmh சிnhதேயth ॥ 16॥
th³மணிரமnhth ⁴ஸுத: ெஸௗமெஸௗmhெயௗ
³நதநயாெரௗ பா⁴rhக³ேவா பா⁴iνthர: ।
தி³நகரth³விேஜெஜௗ வபா⁴iνjhஞமnhதா:³
ஸுர³நஸூiν: காரகா:shவிலkh³நாth ॥ 17॥
ஸு’த³பரகீயshவrhŋhக³shதி²தாநாmh
ப²லமiνபசிnhthயmh லkh³நேத³ஹாதி³பா⁴ைவ: ।
ஸiµபசயவிபthதீ ெஸௗmhயபாேபஷு ஸthய:
கத²யதி விபதmh :ப²ஷShடேமஷு ॥ 18॥
பாபkh³ரஹா:ஷShட²mh’திvhயயshதா²-
shதth³பா⁴வvh’th³தி⁴mh கலயnhதி ேதா³ைஷ: ।
ஶுபா⁴sh தth³பா⁴வலயmh 
தshமாchச²thரவாதி³ பா⁴ேவாthப²லphரஶ: ॥ 19॥
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பா⁴வshய யshையவ ப²லmh விசிnhthயmh
பா⁴வmh ச தmh லkh³நதி phரகlhphய ।
தshமாth³வேத³th³th³வாத³ஶபா⁴வஜாநி
ப²லாநி தth³பத⁴நாதி³காநி ॥ 20॥
ஏவmh  தthகாரகேதா விசிnhthயmh
பிச மாச ஸேஹாத³ரshய ।
தnhமாலshயாபி ஸுதshய பth-
rhph◌⁴’thயshய ஸூrhயாதி³க²க³shதி²தrhாth ॥ 21॥
ஸூrhயாshதி²தrhாjhஜநகshவபmh
vh’th³தி⁴mh th³விதீேயந  தthphரகாஶmh ।
தth³ph◌⁴ராதரmh தshய ³ணmh th’தீயாth
தnhமாதரmh சாபி ஸுக²mh சrhதா²th ॥ 22॥
³தி⁴mh phரஸாத³mh ஸுதபா⁴chச ஷShடா²-
thபீடா³ பிrhேதா³ஷrhமாரmh ச ேராக³mh ।
காமmh மத³mh தshய  ஸphதேமந
:³க²mh mh’திmh mh’thkh³’ஹாthதத³: ॥ 23॥
Nhயmh ஶுப⁴mh தthபிதரmh ஶுேப⁴ந
vhயாபாரமshையவ  கrhமபா⁴வாth ।
லாப⁴mh பாnhthயாth யமnhthய-
பா⁴வாchசnhth³ராதி³காநாmh ப²லேமவமாஹு: ॥ 24॥
தthதth³பா⁴வாthகாரகாேத³வயmh
தthதnhமாth’ph◌⁴ராth’பிthராthமஜாth³யmh ।
தshnh பா⁴ேவ காரேக பா⁴வநாேத²
வீrhேயாேபேத தshய பா⁴வshய ெஸௗக²mh ॥ 25॥
த⁴rhேம ஸூrhய: ஶீத³rhப³nh⁴பா⁴ேவ
ெஶௗrhேய ெபௗ⁴ம: பசேம ேத³வமnhth
காேம ஶுkhரசாShடேம பா⁴iνthர:
rhயாthதshய khேலஶthயாஹுரnhேய ॥ 26॥
லkh³ேநவேரா யth³ப⁴வேநஶkhேதா
யth³பா⁴வக³shதshய ப²லmh த³தா³தி ।
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பா⁴ேவ ததீ³ேஶ ப³லபா⁴ ேதந
பா⁴ேவந ெஸௗkh²யmh vhயஸநmh ப³ேலாேந ॥ 27॥
யth³பா⁴வphர⁴ ேதா ப³லவதா iµkh²யாŋhக³ேகா³லkh³நப-
shதth³பா⁴வாiνப⁴வmh விதiνேத யth³பா⁴வக³shதshய ச ।
ஸmhkhேதா ப³லநபா⁴வபதிநா நிnhth³யாŋhக³பா⁴ஜாmh ப²லmh
rhயாthதth³விபதேமவiµதி³தmh ஸrhேவஷு பா⁴ேவShவபி ॥ 28॥
:³shதா²நபshததி³தரshவkh³’ஹshதி²தேசth
shவேthரபா⁴வப²லேமவ கேராதி நாnhயதி
மnhேதா³ mh’ேக³ஸுதkh³’ேஹ யதி³ thரth³தி:◌⁴
ஷShடா²தி⁴பதkh’தேதா³ஷப²லmh ச நாthர ॥ 29॥
ராெஶௗ shதி²திrhேதா² ேயாேகா³ th³’Shதி: ேகnhth³ேரஷு ஸmhshதி²த: ।
thேகாேண வா shதி²தி: பசphரகாேரா ப³nhத⁴ ஈத: ॥ 30॥

ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய:
th³வாth³ஶ பா⁴வப²ல

லkh³நநவmhஶபlhயதiν:shயாth³வீrhயthதkh³ரஹlhயதiνrhவா
சnhth³ரஸேமதநவாmhஶபவrhண: காதி³விலkh³நவிப⁴khதப⁴கா³thர: ॥ 1॥
லkh³ேநேஶ ேகnhth³ரேகாேண sh²டகரநிகேர shேவாchசேப⁴ வா shவேப⁴ வா
ேகnhth³ராத³nhயthரஸmhshேத² நித⁴நப⁴வநேப ெஸௗmhயkhேத விலkh³ேந ।
தீ³rhக⁴Shமாnhத⁴நாTh◌⁴ேயா மத³ணேதா ⁴பாலphரஶshேதா
லவாnh ஸுnhத³ராŋhேகா³ th³’ட⁴தiνரப⁴ேயா தா⁴rhக:ஸthmhபீ³ ॥ 2

ஸthஸmhப³nhத⁴ேத கேலவரபெதௗ ஸth³kh³ராமவாேஸாऽத²வா
ஸthஸŋhக:³ phரப³லkh³ரேஹண ஸேத விkh²யாத⁴பாரய: ।
shேவாchசshேத² nh’பதி:shவயmh shவkh³’ஹேக³ தjhஜnhம⁴ெமௗ shதி²தி:
ஸசாரசரேப⁴ shதி²தி:shதி²ரkh³’ேஹ th³வth³வmh th³விபmh ப²லmh ॥ 3॥
விkh²யாத: கிரேjhவேல தiνபெதௗ ஸுshேத²ஸுகீ² வrhத⁴ேநா
:³shேத² :³kh²யஸth³’நீசப⁴வேந வாேஸா நிkh’Shடshத²ேல ।
shவshேதா² வதி ஶkhதிமthத³யேப⁴ வrhth³தி⁴Shணrhஜshவேலா
நி:ஶkhெதௗ நிஹேதா விபth³பி⁴ரஸkh’thகி²nhேநா ப⁴ேவதா³ர: ॥ 4॥
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அrhத²shவாநி iµkh²யபா⁴வஜு ஸthshவrhேத²mhப³யா
ஸrhேவாthkh’Shட³ே த⁴நீ ச ஸுiµகீ²shயாth³³ரத³rhஶீ நர: ।
ஸmhப³nhேத⁴ ஸவிrhth³விதீயபதிநா ேலாபகாரமாNh
விth³யாமrhத²மவாphiνயாத³த² ஶேந:ுth³ராlhபவிth³யாரத: ॥ 5॥
ைஜேவ ைவதி³கத⁴rhமஶாshthரநிே ெபௗ³ேத⁴ऽrhத²ஶshthேர ப:³

ஶ ◌்’ऽக³ேராkhதி பrhph◌⁴’ேகா³rhமேச: கிசிthகலாவிth◌⁴ப⁴ேவth ।
ெகௗேஜ khரகலா பச பிஶுேநா ராெஹௗ shதி²ேத ேலாஹல:

ேகெதௗ ph◌⁴ரயத³கவாkh³த⁴நக³தி: பாைபச ேடா⁴ऽத⁴ந: ॥ 6॥
ப³nhேதா⁴ யதி³shயாthதiνெஶௗrhயநாத²ேகா³-
ரnhேயாnhயராஶிshத²தேயாrhப³லாTh◌⁴யேயா: ।
ைத⁴rhயmh ச ெஶௗrhயmh ஸஹஜாiνலதாmh
phராphேநாthயயmh ஸாஹஸகாrhயகrhth’தாmh ॥ 7॥
ெஶௗrhயேப ப³நி ஸth³kh³ரஹkhேத காரேகऽபி ஶுப⁴பா⁴வiµேபேத ।
ph◌⁴ராth’ vh’th³தி⁴ரத² வீrhயவிேந :³shத²ேந ப⁴வதி ேஸாத³ரநாஶ: ॥ 8॥
அkh³மராெஶௗ யதி³ காரேகெஶௗ
³rhவrhக⁴ஸூiνநிெதௗ ேசth ।
ஓேஜா kh³’ஹ:shயாத³தி³ விkhரமாkh²ய:
mhph◌⁴ராதரshthவmhஶவஶாTh³ப⁴ேவ: ॥ 9॥
:³shதா²ேந ஸுக²ேப ஶஶிnhயபி ஸதாmh ேயாேக³ணrhவேத
பாபாnhத:shதி²திமthயஸth³kh³ரஹேத th³’Shேட ஜநnhயா mh’தி:
ஏெதௗ th³வாவபி வீrhயெகௗ³ ஶுப⁴ெதௗ th³’Shெடௗ ஶுைப⁴rhப³nh⁴ைக³-
rhமா: ெஸௗkh²யகெரௗ விேதா⁴ச ஸுக²ைக:³ ெஸௗmhையrhவேத³thதthஸுக²mh ॥
10॥
லkh³ேநேஶ ஸுக²ேக³ऽத²வா ஸுக²பெதௗ லkh³ேந தேயாணீ
ேயாேக³ வா ஶஶிநshததா² யதி³ கேராthயnhthயாmh shவமா: khயாmh ।
அnhேயாnhயmh யதி³ ஶthநீசப⁴வேந ஷShடா²Shட²ேம வா தேயா
rhமாrhேநாபகேராதி நாஶஸக³ேய ப³nhத⁴shதேயாrhவா ந ேசth ॥ 11॥
மாthrh’பா⁴ேவாkhதவth³வாchயmh பிth’ph◌⁴ராth’ஸுதாதி³ஷு ।
பா⁴வகரகபா⁴ேவஶலkh³நலkh³ேநவைரrhவேத³th ॥ 12॥
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ஸுshெதௗ²ஸுேக²ஶph◌⁴’³ெஜௗ தiνப³nh⁴khதா
வாnhேதா³காmh ஜநபேதவரதாmh வித⁴thத: ।
shவrhணth³யநrhth◌⁴யமணி⁴ஷணபThடஶyhயா-
காேமாபேபா⁴க³கரநி ச ேகா³க³ஜாவாnh ॥ 13॥
:³shேத²ஸுேக²ேஶ ஜஸூrhயkhேத
ஸுேக²ऽபி வா ஜnhமkh³’ஹmh phரத³kh³த⁴mh ।
rhணmh தேமாமnhத³ேதऽkhேத
பைரrh’தmh ேகா³திவாஹநாth³யmh ॥ 14॥
ெஸௗmhயrhmhேஶ ெஸௗmhயkhேத பசேம வா ததீ³வேர ।
ைவேஶகாmhேஶ ஸth³பா⁴ேவ தீ⁴மாnhநிShகப ப⁴ேவth ॥ 15॥
shதி²தி: பாபாநாmh வா th³விஷதி ப³லkhதாபதிநா
ேதா வா th³’Shேடா வா யதி³ kh³’ேஹ வா தiνபதி: ।
அஶ: ேகnhth³ேர வாऽphயஶுப⁴க²க³ஸmhவீதேதா
mh பீடா³mh th³ராkh³ph◌⁴’ஶமபஹாrhயmh விதiνேத ॥ 16॥
ஷShேட²வராத³திப³nhத³யாதி⁴நாேத²
ெஸௗmhயkh³ரஹாmhஶஸேத ஶுப⁴th³’Shடkhேத ।
ெஸௗkh²ேயவேரऽபி ஸப³ேல யதி³ ேகnhth³ரேகாேண-

Shவாேராkh³யமாkh³யஸேதா th³’ட⁴கா³thரkhத: ॥ 17॥
ஶthநாேத²  :³shதா²ேந நீசடா⁴ஸmhேத
டshமாth³ப³லாth◌⁴ேயலkh³ேநேஶ ஶthநாஶmh ரெவௗ ஶுேப⁴ ॥ 18॥
யth³பா⁴ேவஶேதா ைவநாேதா² யth³பா⁴வஸmhசித: ।
ஷShடshதி²ேதா யth³பா⁴ேவஶshேத பா⁴வா:ஶthதாmh ய: ॥ 19॥
ஸthஸmhப³nhத⁴ேத ஸphதrhே ததீ³ேஶ ப³லாnhவிேத ।
பதிthரவதீ ஷTh◌⁴வீ பா⁴rhயா ஸrhkh³ணrhvh’தா ॥ 20॥
ேகnhth³ராத³nhயthர ரth◌⁴ேரேஶ லkh³ேநஶாth³³rhப³ேல ஸதி ।
நாதி⁴rhந விkh◌⁴ேநா ந khேலேஶா nh’மாசிரmh ப⁴ேவth ॥ 21॥
த⁴rhேம ேஜ வா ஸூrhய வா :³shேத² தnhநாயேக ஸதி ।
பாபமth◌⁴யக³ேத வாऽபி பிrhமரணமாதி³ேஶth ॥ 22॥
தி³வா ஸூrhேய நிஶா மnhேத³ஸுshேத² ஶுப⁴நிேத ।
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த⁴rhேமேஶ ப³லஸmhkhேத சிரmh வதி தthபிதா ॥ 23॥
மnhதா³ரேயா: ஶீதெசௗ ச ஸூrhேய thேகாணேக³ தjhஜநநீபிth’ph◌⁴யாmh ।
thயthேகா ப⁴ேவchச²khரேராேதந th³’Shேட தேஜாऽshதி ஸுகீ² சிரா: ॥ 24॥
ஶநிrhப⁴kh³யாதி⁴ப:shயாchேசchசரshேதா² ந ஶுேப⁴த: ।
ஸூrhேய :³shதா²நேக³ऽphயnhயபிதரmh பவதி ॥ 25॥
த⁴rhேம ததீ³ேஶ வா மnhத³khேத th³’Shேடऽபி வா சேர ।
ஜாேதா த³thேதா ப⁴ேவnhநmh vhயேயேஶ ப³லஶாநி ॥ 26॥
நப⁴ ஶுப⁴க²ேக³ வா தthபெதௗ ேகnhth³ரேகாேண
ப³நி நிஜkh³’ேஹாchேச கrhமேக³லkh³நபி வா ।
மதph’²யஶா:shயாth³த⁴rhமகrhமphரth³’thத:
nh’பதிஸth³’ஶபா⁴kh³யmh தீ³rhக⁴மாச தshய ॥ 27॥
உrhஜshவீ ஜநவlhலேப⁴ த³ஶமேக³ஸூrhேய ேஜ வா மஹth
காrhயmh ஸாத⁴யதி phரதாபப³ஹுலmh ேக²ஶச ஸுshேதா² யதி³ ।
ஸvhth³யாபாரvhதீmh khயmh விதiνேத ெஸௗmhேயஷு ஸchச²லாதி⁴தாmh
கrhமshேத²Shவமnhத³ேகஷு ப⁴ேவth³³ஷrhமகா நர: ॥ 28॥
லாேப⁴ேஶ யth³பா⁴வநாத²khேத யth³பா⁴வேக³ऽபி வா ।
பா⁴வmh தத³iνபshய வshேநா லாப⁴ைக³ரபி ॥ 29॥
vhயயshதி²ேதா யth³பா⁴ேவேஶா vhயேயேஶா யthர திShட²தி ।
தshய பா⁴வshயாiνபவshேநா நாஶமாதி³ேஶth ॥ 30॥
பா⁴ேவஶshதி²தப⁴mhஶேகாணமபி வா பா⁴வmh  வா லkh³நேபா
லkh³ேநஶshதி²தபா⁴mhஶேகாணiµத³யmh வாऽயாதி பா⁴வாதி⁴ப: ।
ஸmhேயாேக³ऽபி விேலாகேநऽபி ச தேயாshதth³பா⁴வth³தி⁴mh ததா³
ph³யாthகாரகேயாக³தshதiνபேதrhலkh³நாchச சnhth³ராத³பி ॥ 31॥
யth³பா⁴ேவஶாshத²தrhாmhஶthேகாணshேத²³rhயதா³ ।
ேகா³சேர தshய பா⁴வshய ப²லphராphதிmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 32॥
லkh³நாநாத²ேயாேக³  லkh³ேநஶாth³³rhப³ேல ெபௗ ।
ததா³ தth³வஶக:³ ஶthவீபதமேதாऽnhயதா² ॥ 33॥
யth³பா⁴வபshய தiνபshய ப⁴வthயthவா-
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thதthகாலஶth வஶேதாऽmh’திshதி²ேதா வா ।
shபrhதா⁴mh ததா³ வத³ ேநத ச ேகா³சரshத²-
shதth³வthஸு’thவமபி ஸmhதிைமthரதச ॥ 34॥
லkh³ேநஶயth³பா⁴வபேயாsh ேயாேகா³
யதா³ ததா³ தthப²லth³தி⁴கால: ।
பா⁴ேவஶவீrhேய ஶுப⁴மnhயதா²nhய-
lhலkh³நாchச சnhth³ராத³பி சிnhதநீயmh ॥ 35॥

ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
நிrhயாணphரகரண

தthதth³பா⁴வாத³Shடேமஶshதி²தாmhேஶ தththேகாணேக³ ।
vhயேயஶshதி²தப⁴mhேஶ வா மnhேத³ தth³பா⁴வநாஶநmh ॥ 1॥
ரnhth◌⁴ேரேஶ ³ேகா மnhத:³ க²ரth³ேரkhகாணபாऽபி வா ।
யthர திShட²தி தth³ப⁴mhஶthேகாேண ரவிேஜ mh’த: ॥ 2॥
உth³யth³th³’கா³ணநாத²shய ததா² ரnhth◌⁴ராதி⁴பshய ச ।
ரnhth◌⁴ரth³ேரkhகாணபshயாபி பா⁴mhஶேகாேண ³ெரௗ mh’தி: ॥ 3॥
shவsh²டth³வாத³ஶாmhேஶ வா ரnhth◌⁴ேரஶshத²நவாmhஶேக ।
லkh³ேநஶshத²நவாmhேஶ வா தththேகாேணऽபி வா mh’தி: ॥ 4॥
ரnhth◌⁴ரேபா⁴rhவா பா⁴ேநாrhவா பா⁴ேநாrhவாபா⁴mhஶேகாணmh க³ேத விெதௗ⁴ ।
mh’திmh வேத³thஸrhவேமதlhலkh³நாchசth³ராchச சிnhதேயth ॥ 5॥
லkh³ேநஶநயமகNhடகபா⁴mhஶேகாணmh
phராphேதऽத²வா ஶநிவிநமாmhஶுபா⁴mhஶmh ।
யாேத ³ெரௗ shவமரணnhthவத² ராஹுந-
⁴ஸூiνபா⁴mhஶக³ெரௗ ஸஹஜphரஶ: ॥ 6॥
பா⁴ேநா: கNhடகவrhதshய ப⁴வநாmhேஷ வா thேகாேண ³ெரௗ
தாேதா நயதி கNhடேகாந³கrhmhஶthேகாேண ஶெநௗ ।
அrhேகாேநnh³kh³’ஹmhஶேகாணக³³ெரௗ சnhth³ேராநமnhதா³thமஜ-
ேthேரmhऽேஶऽphயத²வா thேகாணkh³’ஹேக³ மnhேத³ ஜநnhயா mh’தி ॥ 7॥
வேத³thphரthயநthரநாதா²chச யமகNhடகmh ।
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thயkhthவா தth³ப⁴வேந ேகாேண ³ெரௗ thரவிநாஶநmh ॥ 8॥
லkh³நாrhகமாnhதி³sh²டேயாக³ராேஶரதீ⁴வேரா யth³ப⁴வேநாபக³sh ।
தth³ராஶிஸmhshேத² ஹூதவnhth³ேய தthேகாணேக³ வா mh’திேமதி ஜாத: ॥ 9॥
மாnhதி³sh²ேட பா⁴iνஸுடmh விேஶாth◌⁴ய
ராயmhஶேகாேண ரவிேஜ mh’த:shயாth ।
⁴மாதி³பऽசkh³ரஹேயாக³ராஶி-
th³ேரkhகாணயாேதऽrhகiµேத ச mh’th: ॥ 10॥
விலkh³நமnhதி³sh²டேயாக³பா⁴mhஶmh
நிrhயணமாஸmh phரவத³nhதி தjhjhஞா: ।
நிrhயணசnhth³ேரா ³ேகnh³ேயாேகா³
லkh³நmh விலkh³நாrhகிஸுேதnh³ேயாக:³ ॥ 11॥
மாnhதி³sh²ேடாதி³தநவாmhஶக³ேதऽமரTh³ேய
தth³th³வாத³ஶாmhஶஸேத தி³நநாத²ஸூெநௗ ।
th³ேரkhகாணேகாணப⁴வேந தி³நேப ச mh’th-
rhலkh³ேநnh³மாnhதி³தேப⁴ஶக³ேதாத³ேய shயாth ॥ 12॥
³கmh ரவிஸூiνmh ச ³ணிthவா நவஸŋhkh²யயா ।
உப⁴ேயாைரkhயராயmhஶkh³’ஹேக³ ரவிேஜ mh’தி: ॥ 13॥
sh²ேட விலkh³நநாத²shய விேஶாth◌⁴ய யமகNhடகmh ।
தth³ராஶிநவபா⁴க³shேத² ேவ mh’thrhந ஸmhஶய: ॥ 14॥
ஷShடா²வஸாநரnhth◌⁴ேரஶsh²ைடkhயப⁴வநmh க³ேத ।
தththேகாேபேக³ வாऽபி மnhேத³ mh’thப⁴யmh nh’mh ॥ 15॥
உth³யth³th³’கா³ணபதிராஶிக³ேத ஸுேரTh³ேய
தshய thேகாணமபி க³chச²தி வா விநாஶmh ।
ரnhth◌⁴ரthபா⁴க³பதிமnhதி³ரேக³ऽத² மnhேத³
phராphேத thேகாணமத²வாshய வத³nhதி mh’thmh ॥ 16॥
விலkh³நஜnhமாShடமராஶிநாத²ேயா:
க²ரthபா⁴ேக³வரேயாshதேயாரபி ।
ஶஶாŋhகமாnhth³ேயாரபி ³rhப³லாmhஶக-
thேகாணேக³ஸூrhயஸுேத mh’திrhப⁴ேவth ॥ 17॥
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லkh³நாதி⁴பshதி²தநவாmhஶகராஶிlhயmh
ரnhth◌⁴ராதி⁴பshய kh³’ஹமாபதிேத க⁴ேடேஶ ।
தshnhவேத³nhமரணேயாக³மேநகஶாshthர-
ஸŋhுNhணகி²nhநமதிபி: ◌⁴ பகீrhதிதmh தth ॥ 18॥
ஶஶாŋhகஸmhkhதth³’கா³ணrhவத:
க²ரthபா⁴ேக³ஶkh³’ஹmh க³ேதऽபி வா ।
thேகாணேக³ வா மரணmh ஶmh
ஶஶிnhயத²shயாthதiνரnhth◌⁴ர:ப²ேக³ ॥ 19॥
நித⁴ேநவரக³தராெஶௗ பா⁴நாவிnhெதௗ³  பா⁴iνக³தராெஶௗ ।
நித⁴நாதி⁴பஸmhkhேத நthேர நிrhதி³ேஶnhமரணmh ॥ 20॥
ேயா ராஶிrh³rhேகாேபத: தththேகாணக³ேத ஶெநௗ ।
மரணmh நிஶிஜாதாநாmh தி³விஜாநாmh தத³shதேக ॥ 21॥
³ராஹுsh²ைடkhயshய ராஶிmh யாேதா ³rhயதா³ ।
ததா³  நித⁴நmh விth³யாthதththேகாணக³ேதாऽத²வா ॥ 22॥
அShடமshய thபா⁴கா³mhஶபதிshதி²தkh³’ஹmh ஶெநௗ ।
ததீ³ஹநவபா⁴க³rhmh க³ேத வா மரணmh ப⁴ேவth ॥ 23॥
ஜnhமகாேல ஶெநௗ யshய ஜnhமாShடமபேதரபி ।
ராேஶரmhஶகராேஶrhவா thேகாணshேத² ஶெநௗ mh’த: ॥ 24॥
நிஶீnh³ராெஶௗ ேசjhஜnhம மாnhதி³ேப⁴ऽmhேஶ mh’தி: ।
தி³வாrhகேப⁴ ேசthதth³th³நthேகாேண வா ஶெநௗ mh’தி: ॥ 25॥
ரnhth◌⁴ேரவராth³யாவதி ேப⁴ மாnhதி³shதாவதி ேப⁴ தத: ।
ஶநிேசnhமரணmh ph³யாதி³தி ஸth³³பா⁴தmh ॥ 26॥
ஜnhமகாநmh’³ஜாthகாமஶth vhயேய ரெவௗ ।
மரணmh நிசிதmh ph³யாதி³தி ஸth³³பா⁴தmh ॥ 27॥
திShட²nhthயShடம:ப²ஷShட²பதேயா ரnhth◌⁴ரthபா⁴ேக³வேரா
மாnhதி³rhயth³ப⁴வேநஷு ேதShவபி kh³’ேஹShவாrhகீட³யஸூrhேயnhத³வ: ।
ஸrhேவ சாரவஶாthphரயாnhதி  யதா³ mh’thshததா³shயாnhnh’mh
ேதஷாமmhஶவஶாth³வத³nh நித⁴நmh தthதththேகாேணऽபி வா ॥ 28॥
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அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
th³விkh³ரஹேயாக³

திkh³மாmhஶுrhஜநயthேஷஶஸேதா யnhthராமகாரmh நரmh
ெபௗ⁴ேமநாக⁴ரதmh ³ேத⁴ந நிணmh தீ⁴கீrhதிெஸௗkh²யாnhவிதmh ।
khரmh வாkhபதிநாnhயகாrhயநிரதmh ஶுkhேரண ரŋhகா³ைத⁴rh-
லph³த⁴shவmh ரவிேஜந தா⁴iνஶலmh பா⁴Nh³phரகாேரஷு வா ॥ 1॥
Thshthrhயாஸவmhப⁴பNhயமஶிவmh மா:ஸவkhர: ஶஶீ
ஸjhஞ: phரசிதவாkhயமrhத²நிணmh ெஸௗபா⁴kh³யகீrhthயnhவிதmh ।
விkhரnhதmh லiµkh²யமshதி²ரமதிmh சிthேதவரmh ஸாŋhகி³ரா
வshthராmh ஸத: khயாதி³ஶலmh ஸாrhகி: நrh⁴ஸுதmh ॥ 2॥
லாதி³shேநஹைடவஹரதி வணிkh³பா³ஹுேயாth³தா⁴ ஸெஸௗmhேய
rhயth◌⁴ய:ஸேவ ப⁴வதி நரபதி: phராphதவிthேதா th³விேஜா வா ।
ேகா³ேபா மlhேலாऽத² த³: பரவதிரேதா th³தkh’thஸாஸுேரjhேய
:³கா²rhேதாऽஸthயஸnhத: ◌⁴ ஸஸவிth’தநேய ⁴ேஜ நிnhதி³தச ॥ 3॥
ெஸௗmhேய ரŋhக³சேரா ph³’ஹshபதிேத கீ³தphேயா nh’thயவிth³
வாkh³ ⁴க³ணப:ேதந mh’³நா மாயாபrhலmhபட: ।
ஸth³விth³ேயா த⁴நதா³ரவாnh ப³ஹு³ண: ஶுkhேரண உkhேத ³ெரௗ
jhேஞய: மகேராऽேதந க⁴டkh’jhஜாேதாऽnhநகாேராऽபி ॥ 4॥
அததஸமாக³ேமऽlhபசு-
rhவதிஸமாசயஸmhphரvh’th³த⁴விthத: ।
ப⁴வதி ச கி²shதகசிthரேவthதா
கதி²தப²ல: பரேதா விகlhபநீயா: ॥ 5॥
⁴ேபா விth³வாnh ⁴பதிrh⁴பlhய-
சnhth³ேர ேமேஷ ேமாஷேகா நிrhத⁴நச ।
நிshshவ:shேதேநா ேலாகமாnhேயா மஶ:

shவாTh◌⁴ய: phேரShயசாபி th³’Shேட ஜாth³ைய: ॥ 6॥
kh³மshேத²ऽேயாவி⁴பjhஞth◌⁴’Shடா-
சnhth³ேர th³’Shேட தnhவாேயாऽத⁴நீ ச ।
shவrhே ேயாத⁴phராjhஞஸூதீஶா
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ேலாஹாேவா ேநthரேராகீ³ khரேமண ॥ 7॥
ராஜா jhேயாதிrhவிth³த⁴நாTh◌⁴ேயா நேரnhth³ர:
mhேஹ சnhth³ேர நாபித: பாrhதி²ேவnhth³ர: ।
த³ோ ⁴ப:ைஸnhயப: கnhயகாயாmh
நிShத:shயாth³⁴நாத²ச ⁴ப: ॥ 8॥
ஶேடா² nh’பshெதௗநி khமகார
சnhth³ேர வணிkh shயாthபிஷுந: க²லச ।
கீேட nh’ேபா kh³மபிதா மஶ:

shயாth³வshthரவீ விkh’தாŋhக³விthத: ॥ 9॥
⁴rhேதா ஹயாŋhேக³shவஜநmh ஜேநஶmh
நெரௗக⁴மாthய ஶட:²ஸத³mhப: ◌⁴ ।
⁴ேபா நேரஶ:திேபா விபசி-
th³த⁴நீ த³th³ேரா மகேர மாmhெஶௗ ॥ 10॥
mhேப⁴ऽnhயதா³ரநிரத:திேபா நேரnhth³ேரா
ேவயாபதிrhnh’வபேரா மெகௗ³ nh’மாnhய: ।
அnhthேயऽக⁴kh’thபமதிrhnh’பதிச விth³வாnh
ேதா³ைஷகth³’kh³³ரதிkh’chச ஜாதி³th³’Shேத ॥ 11॥
சnhth³ரமா ேக விபி⁴nhந நவாmhேஶாmh ேமmh ேஹாேந கா ஆஉர உஸ பர
விவித⁴ kh³ரேஹாmh கீ th³’Sh கா ப²ல
ஆரேகா வத⁴சி:ஶலச th³ேத⁴
⁴ேபாऽrhத²வாnhகலஹkh’thதிஜாmhஶஸmhshேத² ।
rhேகா²ऽnhபதா³ரநிரத:ஸுkhவி:தாmhேஶ
ஸthகாvhயkh’thஸுக²பேராऽnhயகலthரக³ச ॥ 12॥
ெபௗ³ேத⁴  ரŋhக³சரேசாரகவிnhth³ரமnhth-
ேக³யjhஞாஶிlhபநிண: ஶநி shதி²ேதऽmhேஶ ।
shவாmhேஶऽlhபகா³thரத⁴நph³த⁴தபshவிiµkh²ய:
shthphேரயkh’thயநிரதச நியமாேண ॥ 13॥
ஸkhேராேதா⁴ நரபதிஸmhமேதா நிதீ⁴ஶ:

mhஹாmhேஶ phர⁴ரஸுேதாऽதிrhmhshரகrhமா ।
வாmhேஶ phரதி²தப³ேலா ரேபேத³Shடா
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ஹாshயjhஞ:ஸசிவவிகாமvh’th³த⁴ஶீல: ॥ 14॥
அlhபாபthேயா :³கி²த:ஸthயபி shேவ
மாநாஸthக: கrhமணி shேவऽiνரkhத: ।
³ShடshthShட: ேகாபநசாrhகிபா⁴ேக³
சnhth³ேர பா⁴ெநௗ தth³வதி³nhth³வாதி³th³’Shேட ॥ 15॥
ஸூrhயாதி³ேதாऽthராmhஶப²லmh phரதி³Shடmh
jhேஞயmh நவாmhஶshய ப²லmh தேத³வ ।
ராஶீேண யthப²லiµkhதnhேதா³-
shதth³th³வாத³ஶாmhஶshய ப²லmh  வாchயmh ॥ 16॥
வrhேகா³thதமshவபரேக³ஷு ஶுப⁴mh ய³khதmh
தthShடமth◌⁴யல⁴தாऽஶுப⁴iµthkhரேமண ।
வீrhயாnhவிேதாmhऽmhஶகபrhதிநணth³தி⁴ rhவmh
ராஶீணshய ப²லமmhஶப²லmh த³தா³தி ॥ 17॥

ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
த³ஶாப²ல

ப⁴khthயா ேயந நவkh³ரஹா ப³ஹுவிைத⁴ராராதி⁴தாshேத சிரmh
ஸnhShதா: ப²லேபா³த⁴ேஹமதி³ஶnhஸாiνkh³ரஹmh நிrhணயmh ।
kh²யாதாmh ேதந பராஶேரண கதி²தாmh ஸŋhkh³’ய ேஹாராக³மாth
ஸாரmh ⁴பயாதிப²தாmh வேய மஹாkh²யாmh த³ஶாmh ॥ 1॥
அkh³nhயாதி³தாரபthேயா ரவிசnhth³ரெபௗ⁴ம-
ஸrhபமேரNhயஶநிசnhth³ரஜேகஶுkhரா: ।
ேதேந நட:ஸநிஜயா சதா⁴nhயெஸௗmhய-
shத²ேந நகா² நிக³தி³தா: ஶரத³sh ேதஷாmh ॥ 2॥
th’shய க³mhயா க⁴கா த³ஶாph³த³-
நிkh◌⁴நா நதாphதா shவத³ஶாph³த³ஸŋhkh²யா ।
ைபrhநைக:³ஸŋh³ணேயnhநேதந
’தாsh மாஸா தி³வஸா: khரேமண ॥ 3॥
ரவிsh²டmh தjhஜநேந யதா³th
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ததா² வித⁴ேசthphரதிவrhஷமrhக: ।
ஆvh’thத:ஸnhதி த³ஶாph³த³காநாmh
பா⁴க³khரமாthதth³’வஸா: phரகlhphயா: ॥ 4॥
த³ஶாப²ல
பா⁴iν: கேராதி கலஹmhதிபாலேகாப-
மாகshகmh shவஜநேராக³பph◌⁴ரமmh ச ।
அnhேயாnhயைவரமதி:³ஸஹசிthதேகாபmh
³phthயrhத²தா⁴nhயஸுததா³ரkh’ஶாiνபீடா³mh ॥ 5॥
khெரௗrhயth◌⁴வி⁴ைப: கலைஹrhத⁴நாphதிmh
வநாth³ஸசாரமதிphரth³தி⁴mh ।
கேராதி ஸுshேதா² விஜயmh தி³ேநஶ-

shைதNhயmh ஸேதா³th³ேயாக³ரதிmh ஸுக²mh ச ॥ 6॥
மந:phரஸாத³mh phரகேராதி சnhth³ர:
ஸrhவாrhத²th³தி⁴mh ஸுக²ேபா⁴ஜநmh ச ।
shththர⁴ஷாmhப³ரரthநth³தீ⁴mh
ேகா³ேthேரலாப⁴mh th³விஜஜநmh ச ॥ 7॥
ப³ேலந ஸrhவmh ஶஶிநsh வாchயmh
rhேவ த³ஶாேஹ ப²லமthர மth◌⁴யmh ।
மth◌⁴ேய த³ஶேஹ பrhணவீrhயmh
th’தீேயபா⁴ேக³ऽlhபப²லmh khரேமண ॥ 8॥
ெபௗ⁴மshய shவத³ஶாப²லாநி ஹுத⁴kh³⁴பாஹவாth³ையrhத⁴நmh
ைப⁴ஷjhயாnh’தவசைநச விவிைத: ◌⁴ khெரௗrhையrhத⁴நshயாக³ம: ।
பிthதாsh’kh³jhவரபா³தி⁴தச ஸததmh நீசாŋhக³நாேஸவநmh
விth³ேவஷ:ஸுததா³ரப³nh⁴³பி: ◌⁴ கShேடாऽnhயபா⁴kh³ேய ரத: ॥ 9॥
ெஸௗmhய: கேராதி ஸு’தா³க³மமாthமெஸௗkh²யmh
விth³வthphரஶmhதயஶச ³phரஸாத³mh ।
phராக³lhph◌⁴யiµkhதிவிஷேயऽபி பேராபகாரmh
ஜாயாthமஜாதி³ஸு’தா³mh ஶலmh மஹththவmh ॥ 10॥
த⁴rhமkhயாphதிமமேரnhth³ர³rhவித⁴thேத
ஸnhதாநth³தி⁴மவநீபதிஜநmh ச ।
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லாkh◌⁴யthவiµnhநதஜேநஷு க³ஜாவயாந-
phராphதிmh வ⁴ஸுதஸு’th³திShடth³தி⁴mh ॥ 11॥
khடா³ஸுேகா²பகரநி ஸுவாஹநாphதிmh
ேகா³ரthம⁴ஷணநிதி⁴phரமதா³phரேமாத³mh ।
jhஞநkhயாmh ஸலயாநiµைபதி ெஶௗkhரயாmh
கlhயாணகrhமப³ஹுமாநலாதி⁴நாதா²th ॥ 12॥
பாேகऽrhகஜshயநிஜதா³ரஸுதாதிேராகா³nh-
வாேதாthதராnhkh’விநாஶமஸthphரலாபmh ।
shthரதிmh பஜைநrhவிதிmh phரவாஸ
மாகshகmh shவஜந⁴ஸுகா²rhத²நாஶmh ॥ 13॥
rhயாrhத³:திபேசாரவிஷாkh³ேநாஶshthர-
பீ⁴rhதிmh ஸுதாrhதிஸதிவிph◌⁴ரமப³nh⁴நாஶmh ।
நீசாவமாநநமதிkhரமேதாऽபவாத³mh
shதா²நchதிmh பத³ஹாதிmh kh’தகாrhயஹாநிmh ॥ 14॥
வி⁴nhேத³ ஶுபா⁴nhவிேத phரஶshதபா⁴வஸmhேத
த³ஶா ஶுப⁴phரதா³ ததா³ மபlhய⁴திதா³ ।
அபீ⁴Shடகாrhயth³த⁴ேயா kh³’ேஹ ஸுக²shதி²திrhப⁴ேவ-

த³சசலாrhத²ஸசயா:ெதௗ phரth³த⁴கீrhதய: ॥ 15॥
பேதா²நநாக³தshய ராேஹா-
rhத³ஶாவிபாேக மதmh ச ெஸௗkh²யmh ।
ேத³ஶாதி⁴phthயmh நரவாஹநாphதி-
rhத³ஶாவஸாேந ஸகலshய நாஶ: ॥ 16॥
ேகேதாrhத³ஶாயாமேசார⁴ைப:
பீடா³ ச ஶshthரதiµShணேராக:³ ।
th²யாபவாத:³ல³தthவmh
வேநrhப⁴யmh phேராஷணமாthமேத³ஶாth ॥ 17॥
அத² தரணித³ஶாயாmh khெரௗrhய⁴பாலth³ைத⁴-
rhத⁴நமநலசShபாthபீட³நmh ேநthரதாப: ।
உத³ரத³ஶநேராக:³ thரதா³ராrhதிchைச-
rh³ஜநவிரஹ:shயாth³ph◌⁴’thயநாேஶாऽrhத²ஹாநி: ॥ 18॥
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ஶிஶிரகரத³ஶாயாmh மnhthரேத³வth³விேஜாrhவீ-
பதிஜநிதவி⁴தி:shthத⁴நேthரth³தி: ◌⁴ ।
ஸுமவஸந⁴ஷாக³nhத⁴நாநாரஸாphதி-
ப⁴rhவதி க²லவிேராத: ◌⁴ shவேயா வாதேராக:³ ॥ 19॥
திதநயத³ஶாயாmh ேthரைவரதிஶ-

phரதிஜநிதவி⁴தி:shயாthபஶுேthரலாப: ◌⁴ ।
ஸஹஜதநயைவரmh ³rhஜநshthஷுஸkhதி-
த³rhஹநதி⁴ரபிthதvhயாதி⁴ரrhேதா²பஹாநி: ॥ 20॥
அஸுரவரத³ஶாயாmh :³shவபா⁴ேவாऽத²வா shயா-
த³திக³ஹநக³தா³rhதி:ஸூiνநாrhேயாrhவிநாஶ: ।
விஷப⁴யமபீடா³வீேth³த⁴rhவாŋhகீ³ேராக:³
ஸு’தி³ kh’ஷவிேராேதா⁴ ⁴பேதrhth³ேவஷலாப: ◌⁴ ॥ 21॥
அமர³த³ஶாயாமmhப³ராth³யrhத²th³தி: ◌⁴
பஜநபவாரphெரௗ⁴ரthயrhத²மாந: ।
ஸுதத⁴நஸு’தா³phதி:ஸா⁴வாதா³phதஜா
ப⁴வதி ³விேயாக:³ கrhணேராக:³ கபா²rhதி: ॥ 22॥
ரவிதநயத³ஶாயாmh ராShடபீடா³phரஹார-
phரதிஜநிதவி⁴தி: phேரShயvh’th³தா⁴ŋhக³நாphதி: ।
பஶுமஷvh’ஷாphதி: thரதா³ரphரபீடா³
பவநகப²³தா³rhதி: பாத³ஹshதாŋhக³தாப: ॥ 23॥
ஶஶிதநயத³ஶாயாmh ஶவதா³சாrhயth³தி⁴-
rhth³விஜஜநிதத⁴நாphதி: ேthேரேகா³வாலாப: ◌⁴ ।
மநவரஸுரஜா விthதஸnhதா⁴தth³தி:◌⁴
phரப⁴வதி ம³ShணேலShமேராக³phரபீடா³ ॥ 24॥
ஶிகி²ஜநிதத³ஶாயாmh ேஶாகேமாேஹாऽŋhக³நாபி: ◌⁴
phர⁴ஜநபபீடா³ விthதநாேஶாऽபராத: ◌⁴ ।
phரப⁴வதி தiνபா⁴ஜாmh shவீயேத³ஶா-
th³’ஶநசரணேராக:³ ேலShமnhதாபநmh ச ॥ 25॥
ph◌⁴’³தநயத³ஶாயாமŋhக³நாரthநவshthர-

64 sanskritdocuments.org



ப²லதீ³பிகா

th³யதிதி⁴த⁴ந⁴ஷாவாஶyhயாஸநாphதி: ।
khரயkh’ஜலயாநphராphதவிthதாக³ேமா வா
ப⁴வதி ³விேயாேகா³ பா³nhத⁴வாதிrhமேநாkh ॥ 26॥

விmhேஶாऽth◌⁴யாய:
அnhதrhத³ஶாப²ல

பா⁴ேவவேரண phரப³ேலந ேயந யth³யthப²லmh நப³ேலந ேயந ।
யதா³iνேபா⁴khதvhயமநnhயஸmhயkhஸmhஸூசயிShயthயத²ஸŋhkh³ரேஹண ॥ 1॥
லkh³ேந ப³Shேட² ஜக³தி phர⁴thவmh ஸுக²shதி²தி ேத³ஹப³லmh ஸுவrhச: ।
உபrhபrhயph◌⁴த³யாபி⁴vh’th³தி⁴mh phராphேநாதி பா³ேலnh³வேத³ஷ ஜாத: ॥ 2॥
பாேகऽrhத²நாத²shய mhப³th³தி⁴mh
ஸththகாphதிmh ஸுக²ேபா⁴ஜநmh ச ।
phராphேநாதி வாkh³விகயா த⁴நாநி
வkhதா ஸ³khதிmh ஸத³ phரஶshதாmh ॥ 3॥
ெஶௗrhேய ஸவீrhேய ஸஹஜாiνlhயmh
ஸNhேதாஷவாதவணmh ச ெஶௗrhயmh ।
ேஸநாபதிthவmh லப⁴ேதऽபி⁴மாநmh
ஜநாரயmh ஸth³³ணபா⁴ஜநthவmh ॥ 4॥
ப³nh⁴பகாரmh kh’ஷகrhமth³தி⁴mh shthஸŋhக⁴மmh வாஹநலாப⁴ேமதி ।
ேthரmh kh³’ஹmh தiνமrhத²th³தி⁴mh shதா²நmhphரஶshதmh ச ஸுேக²தா³ேய ॥
5॥
thரphராphதிmh ப³nh⁴விலாஸmh nh’பதீநாmh
ஸாசிvhயmh வா தீ⁴ஶத³ஶாயாmh ப³ஹுமாநmh ।
phராjhையrhேபா⁴jhையrhmh’Shடஹாநாதி த³தா³தி
ேரயshகாrhயmh ஸjhஜநஶshதmh ஸ வித³th◌⁴யாth ॥ 6॥
nhநிஹnhதி ஸாஹைஸரவரshய வthஸேர ।
அேராக³தாiνதா³ரதாமth◌⁴’Shயதாமதியmh ॥ 7॥
ஸmhபாth³ய வshthராப⁴ரநி ஶyhயாmh
phேதா ரமNhயா ரமேதऽதிவீrhய: ।
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கேராதி கlhயாணமேஹாthஸவாதீ³nh
ஸnhேதாஷயாthராmh ச மேத³ஶதா³ேய ॥ 8॥
’ணவிேமாசநiµchch²ரதிமாthமந:
கலஹkh’thயநிvh’thதிiµைபதி ஸ: ।
மஷபவஜph◌⁴’thயஜநாக³மmh
வய ரnhth◌⁴ரபேதrhப³லஶாந: ॥ 9॥
shththரெபௗthைர:ஸஹப³nh⁴வrhைக³-
rhபா⁴kh³யmhயmh சாiνப⁴வthயஜshthரmh ।
ேரயாmh காrhயாNhயவநீஶஜாmh
பா⁴kh³ேயஶதா³ேய விஜேத³வப⁴khதிmh ॥ 10॥
யthகாrhயமாரph³த⁴iµைபthயேநந
தshையவ th³தி⁴mh ஸுக²வநmh ச ।
கீrhதிmh phரதிShடா²mh ஶலphரvh’thதிmh
மாேநாnhநதிmh கrhமபேதrhத³ஶாயாmh ॥ 11॥
ஏவrhயமvhயாஹதShடப³nh⁴-
ஸமாக³மmh ph◌⁴’thயஜநாmhச தா³ஸாnh ।
ஸmhஸாரெஸௗபா⁴kh³யமேஹாத³யmh ச
லேப⁴த லாபா⁴தி⁴பேதrhதா³ஶாயாmh ॥ 12॥
vhயேயஶிrhவயshயதிvhயயmh கேராதி ஸjhஜேந ।
அெகௗ⁴க⁴நாஶிநீmh ஶுப⁴khயாmh மஶமாnhயதாmh ॥ 13॥
வkhரக³shய நிஜŋhக³ஸு’th-
ஸுshதா²நக³shய த³ஶாப²லேமவmh ।
ஶthநீசkh³’ஹெமௗTh◌⁴யஷட³nhthய-
சி²th³ரக³shய  ப²லாnhயபி வேய ॥ 14॥
:³shேத²லkh³நபெதௗ நிேராத⁴நiµைபthயjhஞாதவாஸmh ப⁴யmh
vhயாth◌⁴யாதீ⁴நபரkhயாபி⁴க³மநmh shதா²நchதிmh சாபத³mh ।
ஜாTh³யmh ஸmhஸதி³ வாkhmhப³சலநmh ³Shபthகாmh th³’kh³ஜmh
வாkh³ேதா³ஷmh th³ரவிணvhயயmh nh’பப⁴யmh :³shேத² th³விதீயாதி⁴ேப ॥ 15॥
³சிkhயாதி⁴பெதௗ ஸேஹாத³ரmh’திmh காrhேய ³ராேலாசநா-
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மnhத:ஶth நிபீட³நmh பப⁴வmh தth³க³rhவப⁴ŋhக³ வேத³th ।
மாth’khேலஶமShடShட²ஸு’தா³mh ேthரkh³’ேஹாபphதிmh
பவவாதி³விநாஶநmh ஜலப⁴யmh பாதாலநாேத²ऽப³ேல ॥ 16॥
வீrhேயாேந phரதிபா⁴பெதௗ ஸுதmh’திrh³th³தி⁴ph◌⁴ரமmh பசநா-
மth◌⁴வாநmh த³ராமயmh நரபேத: ேகாபmh shவஶkhதியmh ।
ேசாராth³பீ⁴திமநrhத²தாmh ச த³மநmh ேராகா³nh ப³ஹூnh³Shkh’திmh
ph◌⁴’thயthவmh லப⁴ேதऽவமாநமயஶ:ஷShேட²ஶதா³ேய vhரணmh ॥ 17॥
ஜாமாrhvhயஸநmh கலthரவிரஹmh shthேஹthவநrhதா²க³மmh
th³ேநேஶ விப³nhயஸthயபி⁴ரதிmh ³யாமயmh சாடநmh ।
ரnhth◌⁴ேரஶா ேஶாகேமாஹமத³மாthஸrhயாதி³rhchேசா²chch²திmh
தா³th³rhயmh ph◌⁴ரமணmh வேத³த³பயேஶாvhயாதீ⁴நவjhஞாmh mh’திmh ॥ 18॥
rhேவாபாதேத³வேகாபமஶுப⁴mh ஜாயாதஜாபத³mh
ெதௗ³Shkh’thயmh shவ³ேரா: பிச நித⁴நmh ைத³nhயmh ஶுேப⁴ ³rhப³ேல ।
யth³யthகrhம கேராதி தthதத³ப²லmh shயாnhமாநப⁴ŋhேகா³ நேபா⁴-
பா⁴ேவ ³rh³ணதாmh phரவாஸமஶுப⁴mh ³rhvh’thதமாபnhநதாmh ॥ 19॥
ரவணமஶுப⁴வாசாmh ph◌⁴ரth’கShடmh ஸுதாதிmh
ப⁴வபவய ைத³nhயmh வசநmh கrhணேராக³mh ।
ப³ஹுஜமபமாநmh ப³nhத⁴நmh ஸrhவஸmhபth-
யமபரஶஶீவாऽயாதி :ேப²ஶதா³ேய ॥ 20॥
மmhjhஞாயாmh யத³கா³chச காரகவிதி⁴ேலாேகஷு யjhஜlhபிதmh
கrhமாவநிபிதmh ப²லத³mh யth³ேராக³சிரதாவிெதௗ⁴ ।
யth³யshேயாணேயாக³ஸmhப⁴வப²லmh பா⁴ேவஶேயாேகா³th³ப⁴வmh
பா⁴ேவைஶரபி பா⁴வைக³ரபி ப²லmh வாchயmh த³ஶாயாஹ ॥ 21॥
வrhேகா³thதமாmhஶshத²த³ஶா ஶுப⁴phரதா³
ைரவ ஸா சாshதேத ச நீசேக³ ।
mh’thvhயயாஶத³ஶாபஹாரேயா-
shதthர shதி²தshயாphயஶுப⁴mh ப²லmh ப⁴ேவth ॥ 22॥
khரkh³ரஹshையவ த³ஶாபஹாேர
thபசஸphதrhபேதவிபாேக ।
தைத²வ ஜnhமாShடமநாத²⁴khெதௗ
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ேசாராபீடா³mh லப⁴ேதऽதி:³க²mh ॥ 23॥
ஶேநசrhதீ² ச ³ேராsh ஷSh²
த³ஶா ஜாேயாrhயதி³ பऽச ஸா ।
கShட ப⁴ேவth³ராயவஸாநபா⁴க³-
shதி²தshய :³shதா²நபேதshதைத²வ ॥ 24॥
உrhth◌⁴வாshயŋhக³ப⁴வநshதி²த⁴ஜshய
கrhமாயக³shய  த³ஶா வித³தா⁴தி ராjhயmh ।
thவா nhவிலவாஹநைஸnhயkhதாmh
ராjhயயmh விதiνேதऽதி⁴கமnhநதா³நmh ॥ 25॥
shேவாchசshதி²ேதா ph◌⁴’³ஸுேதா vhயயகrhமேகா³ வா
லாேப⁴ऽபி வாऽshதரேதா ந ச பாபkhத: ।
தshயாph³த³பாகஸமேய ப³ஹுரthநrhே
தீ⁴மாnhவிஶாலவிப⁴ேவா ஜயதி phரஶshத: ॥ 26॥
நீசாஷShட²vhயயஸmhதா 
ஶுபா: ◌⁴ phரயchச²nhthயஶுபா⁴நி ஸrhேவ ।
ஶுேப⁴தராshthேவஷு க³தா: phரயchச²-
nhthயேமாக⁴:³கா²நி த³ஶாஸு ேதஷmh ॥ 27॥
த³ேஶஶthேராரேக³ஹபா⁴ேஜா
லkh³ேநஶஶthேராரபி வாऽத² ⁴khெதௗ ।
ஶthேராrhப⁴யmh shதா²நலய: ததா³shய
shநிkh³ேதா⁴ऽபி ஶththவiµைபதி நmh ॥ 28॥
யth³பா⁴வக:³ பாகபதிrhத³ேஶஶாth-
தth³பா⁴வஜாதாநி ப²லாநி rhயாth ।
விப:பா²Shடமபா⁴வக³ேசth³-
:³க²mh வித³th◌⁴யாதி³தரthர ெஸௗkh²யmh ॥ 29॥
shேவாchசthேகாணshவதாநீேச
rhணmh thபாதா³rhth³த⁴பதா³lhபஶூnhயmh ।
khரமாch²ப⁴mh ேசத³ஶுப⁴mh விேலாமாTh
ேட⁴ kh³ரேஹ நீசஸமmh ப²லmh shயாth ॥ 30॥
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மnhத³மாnhth³ய³க²ேரஶரnhth◌⁴ரபா:-
தnhநவாmhஶபதேயாऽபி ேய kh³ரஹா: ।
ேதஷு ³rhப³லத³ஶா mh’திphரதா³
கShடேப⁴ சரதி ஸூrhயநnhத³ேந ॥ 31॥
mh’தீஶநாத²shதி²தபா⁴mhஶேகஶேயா:
க²ரthபா⁴ேக³வரேயாrhப³யஸ: ।
த³ஶாக³ேம mh’thkhதபா⁴mhஶக-
thேகாணேக³ ேத³வ³ெரௗ தiνய: ॥ 32॥
சShடயshதா²³ஜnhமலkh³நபா
ப⁴வnhதி மth◌⁴ேய வயஸ:ஸுக²phரதா:³ ।
khரேமண ph’Shேடா²ப⁴யமshதேகாத³ய-
shதி²ேதாऽnhthயமth◌⁴யphரத²ேமஷு பாகத:³ ॥ 33॥
யth³பா⁴வேகா³ ேகா³சரேதா விலkh³நாth-
த³ேஶவர:shேவாchசஸு’th³kh³’ஹshத:² ।
தth³பா⁴வShmh ேத ததா³நீmh
ப³லாnhவிதேசjhஜநேநऽபி தshய ॥ 34॥
ப³ேலாநிேதா ஜnhமநி பாகநாேதா²
ெமௗTh◌⁴யmh shவநீசmh மnhதி³ரmh வா ।
phராphதச யth³பா⁴வiµைபதி சாராth-
தth³பா⁴வநாஶmh ேத ததா³நீmh ॥ 35॥
த³ேஶஶshய ŋhேக³ஸு’th³ேப⁴ த³ேஶஶாth
thஷthகrhமலாப⁴thேகாshதேப⁴ஷு ।
யதா³ சாரக³thயா ஸமாயாதி சnhth³ர:
ஹுப⁴mh ஸmhவித⁴thேதऽnhயதா² ேசத³Shடmh ॥ 36॥
பாகphர⁴rhேகா³சரத:shவநீசmh
ெமௗTh◌⁴யmh யதா³யாதி விபப⁴mh வா ।
கShடmh வித³th◌⁴யாthshவkh³’ஹmh shவŋhக³mh
வkhரmh க³த: ெஸௗkh²யப²லmh ததா³நீmh ॥ 37॥
பாேகஶshய ஶுப⁴phரத³shய ப⁴வநmh ŋhக³mh phரபnhேந யதா³
ஸூrhேய தthப²லth³தி⁴ேமதி ³phேயவmh ப²லmh சிnhதேயth ।

phaladIpika.pdf 69



ப²லதீ³பிகா

நீசmh கShடப²லphரத³shய ச த³ஶாநாத²shய ைவshத²லmh
phராphேத பா⁴shவதி ேகா³சேரண லப⁴ேத தshையவ கShடmh ப²லmh ॥ 38॥
ேயந kh³ரேஹண ஸேதா ⁴ஜகா³தி⁴நாத²-
shதthேக²டஜாத³ணேதா³ஷப²லாநி rhயாth ।
ஸrhபாnhவித:ஸ  க²க:³ ஶுப⁴ேதா³ऽபி கShடmh
:³க²mh த³ஶாnhthயஸமேய ேத விேஶஷாth ॥ 39॥
th³வாவrhத²காமாவிஹ மாரகாkh²ெயௗ
ததீ³வரshதthர க³ேதா ப³லாTh◌⁴ய: ।
ஹnhதி shவபாேக நித⁴ேநவேரா வா
vhயேயவேரா வऽphயதி³rhப³லேசth ॥ 40॥
ேகnhth³ேரஶshய ஸேதாऽஸேதா।ஶுப⁴ஶுெபௗ⁴ rhயாth³த³ஶா ேகாணபா:
ஸrhேவ ேஶாப⁴நதா³shthைவப⁴வபா யth³யphயநrhத²phரதா:³ ।
ரnhth◌⁴ேரேஶாऽபி விலkh³நேபா யதி³ ஶுப⁴mh rhயாth³ரவிrhவா ஶஶீ
யth³ேயவmh ஶுப⁴த:³ பராஶரமதmh தthதth³த³ஶாயாmh ப²லmh ॥ 41॥
ேகாதீ⁴ஶ: ேகnhth³ரக:³ ேகnhth³ரேபா வா
ேகாணshத²ேசth³ th³ெவௗ ச ேயாக³phரெதௗ³shத: ।
th³வாவphேயெதௗ ⁴khதிகாேல த³ஶாயா-
மnhேயாnhயmh ெதௗ ேயாக³ெதௗ³ ேஸாபகாெரௗ ॥ 42॥
ந தி³ேஶrhkh³ரஹா:ஸrhேவ shவத³ஶாஸு shவ⁴khதிஷு ।
ப⁴வாஶுப⁴ப²லmh nh’மாthமபா⁴வாiνபத: ॥ 43॥
ஆthமஸmhப³nhதி⁴ேநா ேய ச ேய ேய நிஜஸrhதா⁴ண: ।
ேதஷாமnhதrhதா³shேவவ தி³ஶnhதி shவத³ஶாப²லmh ॥ 44॥
ேகnhth³ரthேகாணேநதாெரௗ ேதா³ஷkhதாவபி shவயmh ।
ஸmhப³nh⁴மாthராth³ப³ெநௗ ப⁴ேவதாmh ேயாக³காரேகா ॥ 45॥
thேகாதி⁴பேயாrhமth◌⁴ேய ஸmhப³nhேதா⁴ ேயந ேகநசிth ।
ேகnhth³ரநாத²shய ப³ேநா ப⁴ேவth³யதி³ஸ ேயாக³kh’th ॥ 46॥
ேகnhth³ரthேகாதி⁴பேயாைரkhேய ெதௗ ேயாக³காரெகௗ ।
அnhயthேகாணபதிநா ஸmhப³nhேதா⁴ யதி³ கிmh ந: ॥ 47॥
ேயாக³காரகஸmhப³nhதா⁴thபாபிேநாऽபி kh³ரஹா:shவத: ।
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தthதth³⁴khthயாiνஸாேரண தி³ேஶrhெயௗகி³கmh ப²லmh ॥ 48॥
shவத³ஶாயாmh thேகாேணேஶா ஶுkhெதௗ ேகnhth³ரபேத: ஶுப⁴mh ।
தி³ேஶthேஸாऽபி ததா² ேநா ேசத³ஸmhப³nhேத⁴ऽபி பாபkh’th ॥ 49॥
ேகnhth³ராதி⁴பthயேதா³ஷsh ப³லவாnh ³ஶுkhரேயா: ।
மாரகthேவऽபி ச தேயாrhமாரகshதா²நஸmhshதி²தி: ॥ 50॥
³த⁴shதத³iν சnhth³ேராऽபி ப⁴ேவththத³iν தth³வித:◌⁴ ।
பாபாேசthேகnhth³ரபதய: ஶுப⁴தா³ேசாthதேராthதரmh ॥ 51॥
யதி³ ேகnhth³ேர thேகாேண வா நிவேஸதாmh தேமாkh³ரெஹௗ ।
நாேத²நாnhயதரshையவ ஸmhப³nhதா⁴th³ேயாக³காரெகௗ ॥ 52॥
தேமாkh³ரெஹௗ ஶுபா⁴ெடௗ⁴ऽஸmhப³th³ெதௗ⁴ ேயந ேகநசிth ।
அnhதrhத³ஶாiνேபண ப⁴ேவதாmh ேயாக³காரெகௗ ॥ 53॥
ஆரmhேபா⁴ ராஜேயாக³shய ப⁴ேவnhமாரக⁴khதிஷு ।
phரத²யnhதி தமாரph◌⁴ய khரமஶ: பாப⁴khதய: ॥ 54॥
ரnhth◌⁴ரshத²ரnhth◌⁴ேரகரnhth◌⁴ரநாத²-
ரnhth◌⁴ரthபா⁴கா³தி⁴பமாnhதி³ேப⁴ஶா: ।
:³க²phரதா³shேதShவபி ³rhப³ேலா ய:
ஸ நாஶகா shவத³ஶாபஹாேர ॥ 55॥
ph◌⁴ரShட²shய ŋhகா³த³வேராஸmhjhஞா
மth◌⁴யா ப⁴ேவthஸா ஸு’³chசபா⁴ேக³ ।
ஆேராணீ நிmhநபchதshய
நீசாபா⁴mhேஶShவத⁴மா ப⁴ேவthஸா ॥ 56॥
ஶshதkh³’ேஹ ஶshதாmhேஶ நீேச ேப⁴ऽshதஸmhshதி²ேத வாऽபி ।
தshய த³ஶா ரப²லா த³ஶாபராrhேத⁴ ப²லphரதா³ jhேஞயா ॥ 57॥
தthதth³பா⁴வாthvhயயத²shய தth³பா⁴வvhயயபshய ச ।
வீrhயநshய ேக²டshய பாேக mh’thமவாphiνயாth ॥ 58॥
த³ஶாபதிrhலkh³நக³ேதா யதி³shயாth
thஷThத³ைஶகாத³ஶக³ச லkh³நாth ।
தthஸphதவrhேக³ऽphயத² தthஸு’th³வா
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லkh³ேந ஶுேபா⁴ வா ஶுப⁴தா³ த³ஶா shயாth ॥ 59॥
யாவnhதி வrhஷணி த³ஶா ச ஸா shயாth-
சாரkhரமாthதthர த³ஶாபதி:ஸ: ।
யthர shதி²தshதth³ப⁴வநாth³விேதா⁴sh
shதி²ேத: phரகlhphயmh ஸத³ஸthப²லmh  ॥ 60॥
த³ஶாதி⁴நாத²shய ஸு’th³kh³’ஹshத²-
shத³chசேகா³ வாऽத² த³ஶாதி⁴நாதா²th ।
shமரthேகாேபசேயாபக³ச
த³தா³தி சnhth³ர: க² ஸthப²லாநி ॥ 61॥
உkhேதஷு ராஶிஷு க³தshய விேதா: ◌⁴ ஸ ராஶி:
shயாjhஜnhமகாலப⁴வrhதித⁴நாதி³பா⁴வ: ।
தthதth³விvh’தி⁴kh’த³ெஸௗ கதி²ேதா நராmh
தth³பா⁴வஹாநிkh’த³ேத²தரராஶிஸmhshத:² ॥ 62॥
ஸாராவiµ³த³ஶாmh ச வராஹேஹாரா-
மாேலாkhய ஜாதகப²லmh phரவேத³nhநராmh ।
phரேநாத³யkh³ரஹவஶாத³த² வா shவஜnhம-
ராயாதி³நா வத³ நாshthயநேயாrhவிேஶஷ: ॥ 63॥

ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
phரthயnhதrhத³ஶாப²ல

அபஹாரவிபா⁴க³லணmh தthபŋhkhதிmh khரமஶ:sh²டmh phரவசிmh ।
ய³தீ³தமthர தthஸமshதmh கத²ேயthshவத³ஶாnhதராnhதராெதௗ³ ॥ 1॥
பாேகஶாph³த³ஹதா த³ேஶவரஸமா ேநthராŋhகப⁴khதா:ஸமா:
ஶிShட பஹதா நராŋhகவி’தா மாஸா நைக³rhவாஸரா: ।
சி²th³ராதி³Shவபி ைசவேமவ கலேயthபாகkhரமாchேசth³த³ஶா-
நாதா²th³யா நரnhதராnhதரத³ஶாshதthபாகநாத²khரமா: ॥ 2॥
ஸூrhய
மவரா³பலப⁴ேதऽதி⁴கmh யேஶா
வநாசலshத²லவஸதிmh த⁴நாக³மmh ।
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jhவேராShணkh³ஜநகவிேயாக³ஜmh ப⁴யmh
நிஜாmh த³ஶாmh phரவிஶதி நீணதீ³தி⁴ெதௗ ॥ 3॥
ேயா vhயஸநஶேமா த⁴நாக³ம:
kh’khயா kh³’ஹகரணmh ஸு’th³தி:
யாநலphரதிஹதிரகrhதா³யகmh
ஶஶீ யதா³ஹரதி ஜேலாth³ப⁴வா ஜ: ॥ 4 ॥
ஜாக³ம: பத³விரேஹாऽபீட³நmh
வrhேth³ப⁴வ:shவலஜைநrhவேராதி⁴தா
மph◌⁴’ேதா ப⁴வதி ப⁴யmh த⁴நchதி
யrhதா³ேஜா ஹரதி தth³ऽrhகrhவthஸரmh ॥ 5 ॥
த³ேயா த⁴ந’திராப³th³க³ேமா
விஷாth³ப⁴யmh விஷயவிட⁴தா ந:
ஶிேராth³’ேஶாரதி⁴கேக³வ ேத³நாmh
அெஹௗ ப⁴ேவதி⁴மகராரnhதேரா ॥ 6॥
ேயா விவித⁴த⁴நாphதிரnhவஹmh
ஸுராrhசநmh th³விஜ³ப³nh⁴ஜநmh ।
ரவ:ரேமா ப⁴வதி ச யமேராகி³தா
ஸுராசிnhேத phரவிஶதி ேகா³பஶதி ேகா³பேதrhத³ஶாmh ॥ 7॥
த⁴நாஹதி:ஸுதவிரஹ:shthயா ேஜா
³vhயய:ஸபதி³ பchச²த³chதி: ।
மShட²தா ப⁴வதி கப²phரபீத³நmh
ஶைநசேர ஸவிth’த³ஶாnhதரmh க³ேத ॥ 8॥
விசசிகா பிடகஸShட²காலா
விஶrhத⁴நmh ஜட²ரகphரபீட³நmh ।
மய: thக³த³ப⁴யmh ப⁴ேவthததா³
விேதா:◌⁴ ஸுேத சரதி ரேவரதா²ph³த³கmh ॥ 9॥
ஸு’vhth³ய:shவஜநmhப³விkh³ரேஹா
ேபாrhப⁴யmh த⁴நஹரணmh பத³chதி: ।
³ேராrhக³த³சரணஶிேரா³chசைக:
ஶிகீ² யதா³ விஶதி த³ஶாmh விவshவத: ॥ 10॥
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ஶிேராஜா ஜட²ர³தா³திmhபீட³நmh
kh’khயா kh³’ஹத⁴நத⁴nhயவிchதி: ।
ஸுதshthேயாரஸுக²மதீவ ேத³நாmh
ph◌⁴’ேகா:³ஸுேத சரதி ரேவரதா²ph³த³கmh ॥ 11॥
சnhth³ர-விசார
shthphரஜாphதிரமலாmhஶுகாக³ேமா
⁴ஸுேராthதமஸமாக³ேமா ப⁴ேவth ।
மாShடப²லமŋhக³நாஸுக²mh
shவாmh த³ஶாmh விஶதி ஶீததீ³தி⁴ெதௗ ॥ 12॥
பிthதவநிதி⁴ேராth³ப⁴வா ஜ:
khேலஶ:³க²ேசாரபீட³நmh ।
விthதமாநவிஹதிrhப⁴ேவthேஜ
ஶீததீ³தி⁴தித³ஶாnhதரmh க³ேத ॥ 13॥
தீvhரேதா³ஷvh’th³தி⁴ப³nh⁴ŋh மாதாஶநிப⁴யாதிth³ப⁴ேவth ।
அnhநபாநஜநிதjhவேராத³யாசnhth³ரவthஸரவிஹாரேக யெஹௗ ॥ 14॥
தா³நத⁴rhமநிரதி:ஸுேகா²த³ேயா வshthர⁴ஷணஸு’thஸமாக³ம: ।
ராஜஸthkh’திரதீவ ஜாயேத ைகரவphயவேயாஹேர ³ரஊ ॥ 15॥
ைநகேராக³விஹதி:ஸு’thஸுத-
shthஜா vhயஸநஸmhப⁴ேவா மஹாnh ।
phராணஹாநிரத²வா ப⁴ேவchச²ெநௗ
மாரப³nh⁴வயேஸா க³ேதऽnhதரmh ॥ 16॥
ஸrhவதா³ த⁴நக³ஜாவேகா³ல-

phராphதிராப⁴ரணெஸௗkh²யஸmhபத:³ ।
சிthதேபா³த⁴ இதி ஜாயேத விேதா⁴-
ரா phரேவஶதி phரேபா³த⁴ேந ॥ 17

சிthதஹாநிரபி ஸபத³chதி-
rhப³nh⁴ஹாநிரபி ேதாயஜmh ப⁴யmh ।
தா³ஸph◌⁴’thயஹதிரshதி ேத³நாmh
ேகேக ஹரதி சாnhth³ரமph³த³கmh ॥ 18॥
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ேதாயயாநவஸு⁴ஷŋhக³நாவிkhரயkhரயkh’khயாத³ய: ।
thரthரபஶுதா⁴nhயஸmhதிசnhth³ரதா³யஹரேnhiµேக² ph◌⁴’ெகௗ³ ॥ 19॥
ராஜமாநநமதீவ ஶூரதா ேராக³ஶாnhதிரபவிchதி: ।
பிthதவாதகி³ேந க³ேத ததா³shயாchச²ஶாŋhகபவthஸராnhதரmh ॥ 20॥
மŋhக³ள கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
பிthேதாShணkh³vhரணப⁴யmh ஸஹைஜவிேயாக:³
ேthரphரவாத³ஜநிதாrhத²வி⁴திth³தி:◌⁴ ।
jhஞாthயkh³நிஶthnh’பேசாரஜைநவிேராேதா⁴
தா⁴thஸுேதா ஹரதி ேசchச²ரத³mh shவகீயாmh ॥ 21॥
ஶshthராkh³நிேசார⁴பப⁴யmh விஷாதி:
ஶுயஶீrhஷஜக³ேதா³³ப³nh⁴ஹாநி: ।
phராணvhயேயாऽத² யதி³வா விலாபேதா³ வா
வkhராரnhதரக³ேத ⁴ஜகா³தி⁴நாேத² ॥ 22॥
th³விஜவி³த⁴ஸமrhசா திrhத²Nhயாiνேஸவா
ஸததமதிதி²ஜா thரthராதி³vh’th³தி: ◌⁴ ।
ரவணக³திமாthரmh ேலShமேராேகா³th³ப⁴ேவா வா
ப⁴வதிஜத³ஶாnhத:ஸŋhக³ேத வாக³தீ⁴ேஶ ॥ 23॥
உபrhபவிநாஶ:shவாthமஜshth³-

மக³ணிதவிபத³nhதrh:³க²மrhேதா²பஹாநி: ।
வஸுஹரணமph◌⁴ேயா பீ⁴திShநிலாkh³நி-
rhப⁴வதி ஜத³ஶாயாமrhகேஜ ஸmhphரயாேத ॥ 24॥
அப⁴யiµேசாேராபth³ரேவாऽதா²rhத²ஹாநி:
பஶுக³ஜரகா³mh விphலேவாऽthரேயாக:³ ।
nh’பkh’தபபீடா³ ஶூth³ரைவேராth³ப⁴ேவா வா
விஶதி ஶஶிதேஜ விShவதா⁴thஸுதா: ॥ 25॥
அஶநிப⁴யமகshமாத³kh³நிஶshthரphரபீடா³
விக³மநமத² ேத³ஹாth³விthதநாேஶாऽத²வா shயாth ।
அபக³மநமஸுph◌⁴ேயா ேயாேதா வா விநாஶ:

phரவிஶதி யதி³ ேக: khரேநthராரnhதmh ॥ 26॥
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தி⁴ ஜநிதவிமாநmh விphரவாஸ:shவேத³ஶா-
th³வஸு’திரபி ேசாைரrhவமேநthேராபேராத: ◌⁴ ।
பஜநபஹாநிrhஜாயேத மாநவாநா-
மபஹரதி யதா³rhெபௗ⁴ஜmh பா⁴rhக³ேவnhth³ர: ॥ 27॥
nh’பkh’தபஜா யth³த⁴லph³த⁴phரபா⁴வ:

பஜநத⁴நதா⁴nhயமத³nhத:ரmh ச ।
அதிவிலதkh’thத:ஸாஹஸாதா³phதல-
shதிரபி⁴தி³ஜாrhதா³யஸmhஹாணீதி ॥ 28॥
விவித⁴த⁴நஸுதாphதிவிphரேயாேகா³ऽவrhைக³-
rhவஸநஶயந⁴ஷாரthநஸmhபthphரஸூதி: ।
ப⁴வதி ³ஜநாதிrh³lhமபிthதphரபீடா³
த⁴ரணிதநயவrhஷmh ஶீதெகௗ³ஸmhphரயாேத ॥ 29॥
ராஹு கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
விஷாmh³kh³³Shட⁴ஜŋhக³த³rhஶநmh
பராப³லாஸmhதிShடவிchதி: ।
அShடவாkh³³Shடஜநvhயதா²
ப⁴ேவth³வி⁴nhேத³நாப’ேத shவவthஸேர ॥ 30॥
ஸுேகா²பநீதி:ஸுரவிphரஜநmh
விேராக³தா வாமth³’ஶாmh ஸமாக³ம: ।
ஸுNhயஶாshthரrhத²விசாரஸmhப⁴வ:

ஸுராதா³யாnhதேக³ ph³’ஹshபெதௗ ॥ 31॥
ஸரபிthதphரக³த³திshதெநௗ
தஜேயாthஸஹைஜச விkh³ரஹ: ।
shவph◌⁴’thயநாஶச பத³chதிrhப⁴ேவth-
தி³திphரஜா: phரவிshஶthயதா²rhகேஜ ॥ 32॥
ஸுதshவth³தி: ◌⁴ ஸு’தா³mh ஸமாக³ேமா
மேநாவிநிnhth³யthவமதீவ ஜாயேத ।
பkhயா⁴ஷணெகௗஶலாத³ேயா
⁴ஜŋhக³ஸmhவthஸரஹாணீnh³ேஜ ॥ 33॥
jhவராkh³நிஶshthராப⁴யmh ஶிேராஜா
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ஶரகmhப:shவஸு’th³³vhயதா² ।
விஷvhரதி: கலஹ:ஸு’jhஜைந-
ரnhth³ரதா³யாnhதரேக³ ஶிகா²த⁴ேர ॥ 34॥
கலthரலph³தி: ◌⁴ ஶயேநாபசாரதா
ரŋhக³மாதŋhக³மஸமாக³ம: ।
கபா²நிலாphதி:shவஜைநவிேராதி⁴தா
ப⁴ேவth³⁴ஜŋhகா³ரபா’ெதௗ ph◌⁴’ேகா:³ ॥ 35॥
அvhயதா²shயாத³திபீட³நmh
th³’ேஶாவிmhஷாkh³நிஶshthராஹதிராப³th³க³ம: ।
வ⁴ஸுதாதிrhnh’பேதrhமஹth³ப⁴யmh
⁴ஜŋhக³வrhேஷ திரா ’ேத ॥ 36॥
வ⁴விநாஶ: கலேஹா மேநாஜா
kh’khரயாவிthதபஶுphரஜாய: ।
ஸு’th³விபthதி:ஸலாth³ப⁴யmh ப⁴ேவ-

th³விெதௗ⁴ த³ஶாப⁴khத ேத³வவிth³வித:◌⁴ ॥ 37॥
nh’பாkh³நிேசாராshthரப⁴யmh ஶmh
ஶரநாேஶா யதி³ வா மஹாஜ: ।
பத³ph◌⁴ரேமா ’nhநயநphரபீட³நmh
யதா³thர ஸrhப ஸசேரthஜ: ॥ 38॥
ph³’ஹshபதி கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
ெஸௗபா⁴kh³யகாnhதிதப³ஹுமாந³ேத³ய:
shயாthஸththரth³தி⁴ரவநீபதிஜநmh ச ।
ஆசாrhயஸா⁴ஜநஸmhதிShடth³தி: ◌⁴
ஸவthஸரmh ஹரதி ேத³வ³ெரௗ shவகீயmh ॥ 39॥
ேவயாŋhக³நாமத³kh’தா³ஸவேதா³ஷஸŋhக³
உthகrhஷெஸௗkh²யஸmhப³பஶுphரபீடா³ ।
அrhத²vhயேயாப⁴யமஜkhஸுதாதி
ைஜவீmh த³ஶாmh விஶதி ைத³நகேர நராmh ॥ 40॥
shthth³தமth³யஜமஹாvhயஸநmh thேதா³ைஷ:

ேகசிth³வத³nhthயபி ச ேகவலமŋhக³ளாphதி: ।
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ேத³வth³விஜாrhசநஸுதாrhத²ஸுக²phரேயாைக³-
rhகீ³வrhணதத³ஶாmh ஹரதீnh³ஸூெதௗ ॥ 41॥
ஶshthரvhரணmh ப⁴வதி ph◌⁴’thயஜைநவிேராத⁴-
சிthதvhயதா² தநயேயா³பth³ரவச ।
phரணchதிrh³ஸு’jhஜநவிphரேயாக:³
ெஸௗேரTh³யமாரப’thய த³தா³தி ேக: ॥ 42॥
நாநாவிதா⁴rhத²பஶுதா⁴nhயபchச²த³shth-
thராnhநபாநஶயநாmhப³ர⁴ஷphதி: ।
ேத³வth³விஜாrhசநiµபாஸநதthபரthவ-

மாrhயதா³ஹரதி ைஜவமதா²ஸுேரTh³ய: ॥ 43॥
ஶthேராrhஜய:திபமாநநகீrhதிலாப:◌⁴
shயாchசNhட³தா நரரŋhக³மவாஹநாphதி: ।
ேரNhயkh³ரஹாரரராShThரஸமshதஸmhபத³
³chைசசth²யஸஹஜாரபா’ேதऽrhேக ॥ 44॥
ேயாth³ப³ஹுthவமநாஶநமrhத²லாப: ◌⁴
kh’Shயrhத²வshபரேமாnhநதகீrhதிலாப: ◌⁴ ।
த³வth³விஜாrhசநபரthவமதீவ mhஸாmh
ஸஜாயேத ³த³ஶா’தி ஶrhவேஶ ॥ 45॥
ப³nh⁴பேதாஷணமvhரஜேதாऽrhத²லாப: ◌⁴
ஸுேthரஸthkh’திஹ phரதி²தphரபா⁴வ:

இrhஷth³³பஹதிணஸுதிrhவா
thயாthமேஜ ஹரதி வthஸரமாrhயஜாதmh ॥ 46॥
ப³nh⁴பதphதிமாநஸkh³க³தா³rhதி-
ேசாராth³ப⁴யmh ³க³ேதா³ ஜட²ேராth³ப⁴ேவா வா ।
ராேஜnhth³ரபீட³நமvhயஸநmh shவநாஶ:

ஸmhபth³யேத ஹரதி ஸூத³ஶாmh ஸுராெரௗ ॥ 47॥
ஶநி ேகா மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
kh’vh’th³த⁴ph◌⁴’thயமஷாph◌⁴த³ய:
பவநாமேயா vh’ஷலஜாதித⁴நmh ।
shத²விராŋhக³நாphதிரலஸthவமேகா⁴
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நிஜவthஸராnhதரக³ேத ரவிேஜ ॥ 48॥
ஸுப⁴க³thவமshதி ஸுகி²த வநிதா
nh’பலாலநmh விஜயthரதி:
thக³ேதா³th³ப⁴வ:ஸஹஜthரஜா
ஶநிதா³யஹாணி ஶஶாŋhகஸுேத ॥ 49॥
மத³kh³நிபீட³நமvhயஸநmh
ஸுததா³ரவிkh³ரமதி:ஸததmh ।
அஶுபா⁴வேலாகநமேஹச ப⁴யmh
mh’³வthஸரmh ஹரதி ேகபெதௗ ॥ 50॥
ஸு’த³ŋhக³நாதநயெஸௗkh²யத:
kh’ேதாயயாநஜநிதாrhத²சய: ।
ஶுப⁴கீrhதிth³ப⁴வதி ேத³ஹph◌⁴’தாmh
யமதா³யஹாணி ph◌⁴’ேகா³shதநேய ॥ 51॥
மரணmh  வா ப⁴யmh ஸததmh
³வrhக³kh³ஜட²ரேநthரஜா ।
த⁴நதா⁴nhயவிchதிஹ phரப⁴ேவth-
ரவிஜாராவிஶதி தீvhரகேர ॥ 52॥
வநிதாஹதிrhமரணேமவ nh’mh
ஸு’தா³mh விபthதிரத² ேராக³ப⁴யmh ।
ஜலவாதஜmh ப⁴யமதீவ ப⁴ேவth-
ரவிஜாராவிஶதி ராthகேர ॥ 53॥
shவபத³chதி:shவஜநவிkh³ரஹkh-
jhவரவாநஶshthரவிஶபி⁴ரத² வா ।
அvh’th³தி⁴ராnhதரக³ப⁴யmh
ரவிஜாராவிஶதி ⁴ஸுேத ॥ 54॥
அphமாrhக³யாநமஸுபி⁴விரஹsh
அத² வா phரேமஹ³³lhமப⁴யmh ।
jhவரkhதி:ஸததேமவ nh’-

மதாnhதரmh விஶதி ேபா⁴கி³பெதௗ ॥ 55॥
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அமராrhசநth³விஜக³பி⁴சி-
rhkh³’ஹthரதா³ரவிஹதிsh ப⁴ேவth ।
த⁴நதா⁴nhயvh’th³தி⁴ரதி⁴கா  nh’mh
க³தவthயதா²rhகிவயnhth³ர³ெரௗ ॥ 56॥
³த⁴ கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
த⁴rhமாrhக³நிரதிrhவிவபசிதாmh
ஸŋhக³ேமா விமலதீ⁴rhக⁴நmh th³விஜாth ।
விth³யயா ப³ஹுயஶ:ஸுக²mh ஸதா³
சnhth³ரேஜ ஹரதி வthஸரmh shவகmh ॥ 57॥
:³க²ேஶாககலஹாலாthமதா
கா³thரகmhபநமthரஸmhதி: ।
ேthரயாnhவிphதிrhயதா³ ப⁴ேவth-
ேஸாமமஸூiνஶரத³mh க³த: ஶிகீ² ॥ 58॥
ேத³வவிphர³ஜநkhயா தா³நத⁴rhமபரதாஸமாக³ம: ।
வshthர⁴ஷணஸு’th³திrhப⁴ேவth³ேபா³த⁴நா ஸமாக³ேத ேத ॥ 59॥
ேஹமவிth³மரŋhக³வாரணphராvh’தmh ப⁴வநமnhநபாநkh ।
⁴பேதரபி ச ஜநmh ப⁴ேவth³பா⁴iνமாநி ³தா⁴ph³த³கmh க³ேத ॥ 60॥
மshதகvhயஸநமபீட³நmh Shட²த³th³ப³ஹுகNhட²பீட³நmh ।
phராணஸmhஶயதிrhnh’mh ப⁴ேவjhjhஞாஷmh vhரஜதி ஶீததீ³கி⁴ெதௗ ॥ 61॥
அkh³நிபீ⁴திரபி ேநthரஜா ஜா ேசாரஜmh ப⁴யமதீவ :³கி²தா ।
shதா²நஹாநிரத² வாதேராகி³தா jhஞாஷmh ஹரதி ேமதி³நீஸுேத ॥ 62॥
மாநஹாநிரத²வாரயchதி:shவேயாऽkh³நிவிஷேதாயஜmh ப⁴யmh ।
மshதகாஜட²ரphரபீட³நmh ஶீதரஜத³ஶாmh க³ேதऽஸுேர ॥ 63॥
vhயாதி⁴ஶthப⁴யவிchதிrhப⁴ேவ-

th³ph³ரமth³தி⁴ரவநீஶஸthkh’தி: ।
த⁴rhமth³தி⁴தபஸாmh ஸiµth³kh³ரேமா
ேத³வமnhthணி விேதா³ த³ஶாmh க³ேத ॥ 64॥
அrhத²த⁴rhமபphதிchசைக:
ஸrhவகாrhயவிப²லthவமŋhகி³நாmh ।
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ேலShமவாதஜநிதா ³th³ப⁴ேவ-

th³ேவாத⁴நா ஸமாக³ேதऽேத ॥ 65॥
ேக கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
ஜநகலஹmh ஸு’th³விேராத⁴mh
thவஶுப⁴ச: ரவணmh jhவராŋhக³தா³ஹmh ।
க³மநபரதா⁴mhநி விthதநாஶmh
ஶிகி²நி லேப⁴th த³ஶாmh க³ேத shவகீயாmh ॥ 66॥
th³விஜவரகலஹ:shthயா விேராத: ◌⁴
shவலஜைநரபி கnhயகாphரஸூதி: ।
பப⁴வஜநநmh பேராபதாேபா
ப⁴வதி ேத ஶிகி²வthஸராnhதராேல ॥ 67॥
³ஜநமரணmh jhவrhதார:
shவஜநவிேராத⁴விேத³ஶயாநலப: ◌⁴ ।
nh’பkh’தகலஹ: கபா²நிலாதி-
rhவிஶதி ரெவௗ ஶிகி²வthஸராnhதராலmh ॥ 68॥
ஸுலப⁴ப³ஹுத⁴நmh தைத²வ ஹாநி:
ஸுதவிரேஹா ப³ஹு:³க²பா⁴khphரஸூதி: ।
பஜநவதிphரஜாphரலாப:◌⁴
ஶஶிநி யதா³ ஶிகி²தா³யமph◌⁴ேபேத ॥ 69॥
shவலஜகலஹmh shவப³nh⁴நாஶmh
ப⁴யமபி பnhநக³ஜmh வத³nhதி ேசாராth
ஹுதவஹப⁴யஶthபீட³நmh ச
vhரஜதிேஜ th◌⁴வஜநாமேக²சரா: ॥ 70॥
அkh’தகலஹmh nh’பாkh³நிெசௗைர-
rhப⁴யமபி பnhநக³ஜmh வத³nhதி தjhjhஞா: ।
க²லஜநவசநmh ³ShடேசShடா
ஸம க³ேதऽthர ஶிகீ²nhth³ரதா³யமாஹு: ॥ 71॥
ஸுதவரஜநநmh ஸுேரnhth³ரஜா
த⁴ரணித⁴நாphதிபாயநாrhத²th³தி: ◌⁴ ।
த⁴நசயஜநநmh மஶமாேநா
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ப⁴வதி க³ேதऽthர ³ெரௗ ஶிகீ²nhth³ரதா³யmh ॥ 72॥
பஜநவிஹதிmh பேராபதாபmh
ஜநவிkh³ரஹமŋhக³ப⁴ŋhக³தாmh ச ।
த⁴நபத³விrhதிmh ததா²ஹுராrhயா
க³தவதி ஸூrhயஸுேத ஶிகா²த⁴ரா: ॥ 73॥
ஸுதவrhஜநநmh phர⁴phரஶshதி:
தித⁴நth³தி⁴ரவரphரபீடா³ ।
பஶுkh’விஹதிrhப⁴ேவth mhஸாmh
விஶதி ³ேத⁴ ஶிகி²வthஸராnhதராலmh ॥ 74॥
ஶுkhர கீ மஹாத³ஶா ேமmh விவித⁴ அnhதrhத³ேஶாmh கா ப²ல
வஸந⁴ஷணவாஹசnhத³நா-
th³யiνப⁴வ: phரமதா³ஸுக²ஸmhபத:³ ।
th³திதி:திபாth³த⁴நலph³த⁴ேயா
ph◌⁴’³ஸுேத shவத³ஶாmh phரவிஶthயபி ॥ 75॥
நயநகேபாலக³ேதா³th³ப⁴வ:

திph◌⁴’ேதா ப⁴யமshதி ஶmh ।
³ேலாth³ப⁴வபா³nhத⁴வபீட³நmh
ph◌⁴’³ஸுதா பா⁴iνமதி shதி²ேத ॥ 76॥
நக²ஶிேராரத³நதிchசைக:
பவநபிthதக³rhத²விநாஶநmh ।
kh³ரஹணி³lhமகயமகபீட³நmh
தவேயா’தி தthர மlhவி ॥ 77॥
தி⁴ரபிthதக³தா³திஸமாரய:
கநகதாmhரசயாவநிஸŋhkh³ரஹ: ।
ஸுவதி³ஷணiµth³யமவிchதி-
rhvh’ஷப⁴வlhலப⁴வthஸரேக³ேஜ ॥ 78॥
நிதி⁴ப⁴வ:ஸுதலph³தி⁴ரபீ⁴Shதவாkh
shவஜநஜநமphயப³nhத⁴நmh ।
த³ஹநேசாரவிேஷாth³ப⁴வபீட³நmh
லத⁴ேரவரவthஸரேக³ऽஸுேர ॥ 79॥
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விவித⁴த⁴rhமஸுேரஶநமshkhயா
ப⁴வதி சாthமஜவாமth³’கா³க³ம: ।
விவித⁴ராjhயஸுக²mh ச ஶmh
கவித³ஶா’தி காrhiµகநாயேக ॥ 80॥
நக³ரேயாத⁴nh’ேபாth³ப⁴வஜநmh
phரவரேயாத³வாphதிரதா²shதி வா ।
விவித⁴விthதபchச²த³ஸmhதி-
தி³திததா³யக³ேத ஶெநௗ ॥ 81॥
தநயெஸௗkh²யமாக³மஸmhபதா³mh
நிசயலph³தி⁴ரதிphர⁴தா யஶ: ।
பவநபிthதகபா²திரchதிrh-
த³iνஜமnhthத³ஶா’தி சnhth³ரேஜ ॥ 82॥
ஸுதஸுகா²தி³ப³:shதி²திரkh³நிஜmh
ப⁴யமதீவ விநாஶநமŋhக³kh ।
அபி ச வாரவ⁴ஜநஸmhதி:
ஶிகி²நி யாthயலெமௗஶநmh த³ஶாmh ॥ 83॥
த³ஶாபஹாேரஷு ப²லmh ய³khதmh
வrhதி⁴காராiν³ணmh வத³nh ।
சி²th³ேரஷு ஸூேமShவபி தthப²லாphதி:
சா²யாŋhகவாrhதரவநி வா sh: ॥ 84॥

th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
காலசkhர த³ஶா

த³shராதி³த: பாத³வேஶந ேமஷாnhnh-
நாmhஶகாnhதmh khரமேஶாऽபஸvhயmh ।
கீடாth³த⁴யாnhதmh க³ணேயchச ஸvhய-
மாrhேக³ண பாத³khரமேஶாऽஜதாராth ॥ 1॥
ஏவmh ⁴யாchசாபஸvhயmh ச ஸvhயmh
பா⁴நி thணி thணி விth³யாthkhரேமண ।
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தth³ராஶீஶphேராkhதவrhைஷrhத³ஶாshய
ேத³வmh phராஹு: காலசkhேர மஹாnhத: ॥ 2॥
மiν: பர:ஸநிrhத⁴நிrhnh’பshதேபா வேந khரமாth ।
தி³வாகரதி³வthஸரா: ஶுபா⁴ஶுபா⁴phதிேஹதவ: ॥ 3॥
த³sh:அபஹாராதி³ககாலசkhேர
வாkhயாநி த³shராதி³பதா³தி³ஜாநி ।
த³யா வrhணrhநவபி⁴rhப⁴மாைந
ராஶீஶவrhைஷ: பரமாரthர ॥ 4॥
ெபௗரmh கா³ேவா த ஸnhதி³kh³த⁴mh
நthேரnh:³ஸ  ⁴ஶூலmh ।
ேபthரnhநித⁴ேயாரŋhேக³
வாணீ சshத²mh த³தி⁴ நthரmh ॥ 5॥
தா³ஸthேவேஶா ெகௗ³thரmh
nhநிதி⁴காேரா ேகா³⁴ேஶஷmh ।
ெஸௗத³தி⁴நthேரஹாஸnhேதா
ெபௗ⁴ம³: thராோநாதி: ◌⁴ ॥ 6॥
வாkhயாnhேயதாnhயவியாmhயrhேயாrhயா-
nhயவிnhயாth³யnhயkh³நிப⁴shயாபஸvhேய ।
ஸvhேயऽேஜnhth³ேவாrhவயமாேணஷு வாkhேய-
Shவிnhேதா³rhவkhயாnhேயவ ெரௗth³ரshய ⁴ய: ॥ 7॥
ேத⁴iν: ேthேர ரேகா³ ஶmh⁴-
shதாஸாmh ஜth nhநிதி⁴ தா³ ।
சrhமாேபா⁴கீ³ ராயதி⁴நா-

shthெபௗராŋhகீ³ ஶிவதீrhதா²ph³ேஜ ॥ 8॥
thரநிதி⁴rhதா³ஸூசிஶmhேபா⁴
ெஸௗரயதீ⁴ நthரmh பாரmh ।
ேகா³ஶிவதீrhேத² தா³thnhேநா
தீ⁴ஹதாmhஶுேபா⁴rhகீ³ ரmhயா ॥ 9॥
நthரபாைத³Shயக⁴ ஸiµthதா²
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rhவா த³ஶா தthபதிவrhஷஜாதா ।
rhேவாkhதபாத³khரமேஶாऽthர விth³யாth-
ேகஷாசிேத³வmh மதமாஹுராrhயா ॥ 10॥
த³shராதி³பாத³phரph◌⁴’தீநி பா⁴நாmh
வாkhயாநி யாnhயரபŋhkhதிஜாநி ।
ேதஷாmh khரேமணவ த³ஶா phரகlhphயா
வாkhயkhரமmh ஸாth◌⁴விதி ேகசிதா³ஹு: ॥ 11॥
வாkhயkhரேம கrhkhயநஸnhெதௗ⁴
மNh³கக³thயவரphதிச ।
mhஹாவேலாகshthவிதா⁴ ததா³நீmh
த³ஶாnhதரmh :³க²ப²லphரத³mh shயாth ॥ 12॥
தth³வாkhயவrhணkhரமேஶாபஹார-
வrhஷாஹேத தthபரமாராphேத ।
ததா³ த³ஶாயாமபஹாரவrhஷ-

ஸŋhkh²யாச மாஸாnhதி³வஸாnhவேத³: ॥ 13॥
வாkhேயஷு யாவchச²ரதா³mh phரமாணmh
வத³nhதி தாவthபரமாரthர ।
ேமஷாத³நீகmh மத³நmh க³ேஜந
nhத:³ நைசவiµதீ³தmh தth ॥ 14॥
உthபnhந ஆதா⁴ந ஆஉர ேம மஹாத³ஶா
மஹாத³ஶாஸு யthப²லmh phரகீrhதிதmh மயா ரா ।
தேத³வ ேயாஜேயth³ ³ேதா⁴ த³ஶாஸு ைசவமாதி³ஷு ॥ 15॥
ஜnhமrhாthபரதsh பசமப⁴வாऽேதா²thபnhநஸmhjhஞா த³ஶா
shயாதா³தா⁴நத³ஶாऽphயேதாऽShடமப⁴வாth ேமாnhமஹாkh²யா த³ஶா ।
ஆஸாேமவ த³ஶாவஸாநஸமேய mh’thphரதா³shயாnhnh’mh
shவlhபாநlhபஸமாஷாmh thவத⁴பசrhேஶதா³யாnhதிேம ॥ 16॥
நிஸrhக³த³ஶா
ஏகmh th³ேவ நவ விmhஶதிrhth◌⁴’திkh’தி: பசாஶேத³ஷாmh khரமாth
சnhth³ராேரnh³ஜஶுkhரவதி³நkh’th³ைத³வாகmh ஸமா: ।
shைவ shைவ: Shடப²லா நிஸrhக³ஜநிைத: பkhதிrhத³ஶாயா khரமா-
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த³nhேத லkh³நத³ஶா ஹுேப⁴தி யவநா ேநchச²nhதி ேகசிthததா² ॥ 17॥
அmhஶத³ஶா
phதீkh’thய ப⁴ேஜth³rhkh³ரஹmh க²க²ைநshதchசி²ShடமாShகலா
ஆஶாகா²வி’தாph³த³மதி³வஸா:ஸthேயாதி³ேதऽmhஶா ।
வkhNhchசக³ேத thஸŋh³ணத³mh shவாmhஶthபா⁴ேகா³thதேம
th³விkh◌⁴நmh நீசக³ேதऽrhத⁴மphயத² த³லmh ெமௗTh◌⁴ேய தாrhகீ விநா ॥ 18॥
ஸrhவாrhth³த⁴thkh’ேதஷுஷNhதலவலாேஸாऽஸதாiµthkhரமா-
th³:பா²thஸthஸு த³லmh ததா³ஹரதி ப³lhேயேகா ப³ஹுShேவகேப⁴ ।
thrhயmhேஶாநmh ேப⁴ விநா திஸுதmh ஸthேயாபேத³ேஶ த³ஶா
லkh³நshயாmhஶஸமா ப³nhத³யேப⁴ऽshயாthராபி lhயாபி ச ॥ 19॥
தshேயாபேத³ேஶா வரமthர கிnh
rhவnhthயேயாkh³யmh ப³ஹுவrhக³ணபி:◌⁴ ।
ஆசாrhயகmh thவthர ப³ஹுkh◌⁴நதாயாmh
ஏேகா  யth³⁴ தேத³வ காrhயmh ॥ 20॥
பிNhடா³rhத³ஶா
ேத⁴யmh ஶூர ஶேக யmh shமய பேர நிth³ரா:ஸமா பா⁴shகராth
பிNhடா³kh²ய rhவchச ஹரணmh ஸrhவ வித³th◌⁴யாதி³ஹ ।
லkh³ேந பாபிநி ப⁴mh விேநாத³யலைவrhநிkh◌⁴நmh நதாŋhைக³rh’தmh
thயாjhயmh ெஸௗmhயநிேதऽrhத⁴mh’ணமthராShயபி⁴jhஞா வி:³ ॥ 21॥
லkh³நத³ஶாமmhஶஸமாmh ப³லவthயmhேஶ வத³nhதி ைபNhடா³kh²ேய ।
ப³லkhதmh யதி³லkh³நmh ராஶிஸைமவாthர நாmhேஶாthவா ॥ 22॥
ஹரணmh நீேசऽrhth³த⁴mh’ணmh shயாthrhணmh phேராkhதவrhஷiµchசkh³’ேஹ ।
ைபNhடா³ெதௗ³ vhth³யnhதரேக³ phராjhைஞshthைரராஶிகmh சிnhthயmh ॥ 23॥
ைபNhடா³kh²யமாrhph³rhவேத phரதா⁴நmh
மணிthத²சாணkhயமயாத³யச ।
ஏதnhந ஸாth◌⁴விthயவத³th³ப⁴த³nhேதா
வராஹஸூrhயshய தைத²வ வாkhயmh ॥ 24॥
ஸூrhயாதி³காநாmh shவமேதந வ-

ஶrhம shவராmhஶmh பரமாேஷாऽthர ।
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அshயாபி ஸrhவ ஹரணmh விேத⁴யmh
rhேவாkhதிவlhலkh³நத³ஶாமபீஹ ॥ 25॥
nh’mh th³வாத³ஶவthஸரா த³ஶஹதா யா:phரமாணmh பைர-
ராkh²யாதmh பரமmh ஶேநshthப⁴க³ணmh யாவthபைரதmh ।
ைகசிchசnhth³ரஸஹshரத³rhஶநஹ phேராkhதmh கெலௗ கிnh யth
ேவேதா³khதmh ஶரத:³ ஶதmh  பரமாrhதா³யமாசமேஹ ॥ 26॥
லkh³நாதி³thேயnh³காநாமதி⁴கப³லவத:shயாth³த³ஶாெதௗ³ தேதாऽnhயா
தthேகnhth³ராதி³shதி²தாநாஹ ப³ஹுஷு நrhவீrhயேதா வீrhயஸாmhேய ।
ப³வாrhவrhஷதா³: phரத²மநவஶாchேசாதி³தshயாph³த³ஸாmhேய
வீrhயmh கிnhthவthர ஸnhதி⁴kh³ரஹவிவரஹதmh பா⁴வஸnhth◌⁴யnhதராphதmh ॥ 27॥
அmhேஶாth³ப⁴வmh லkh³நப³லாthphரஸாth◌⁴ய-
மாச பிNhேடா³th³ப⁴வமrhகவீrhயாth ।
ைநஸrhகி³கmh சnhth³ரப³லாthphரஸாth◌⁴யmh
ph³மshரயாமபி வீrhயஸாmhேய ॥ 28॥
ேதஷாmh thரயாஹ ஸmhதிsh
thபி⁴rh’தா ைஸவ த³ஶா phரகlhphயா ।
வீrhேய th³வேயாைரkhயத³லmh தேயா:shயாth
ேசjhவஶrhமார ப³ேலாநா: ॥ 29॥
காலசkhரத³ஶா jhேஞயா சnhth³ராmhேஶேஶ ப³லாnhவிேத ।
ஸதா³ நthரமாrhேக³ண த³ஶா ப³லவதீ shmh’தா ॥ 30॥
ஸமா:ஷShth³விkh◌⁴நா மiνஜகmh பச ச நிஶா
ஹயாநாmh th³வthmhஶthக²ரகரப⁴ேயா: பசகkh’தி: ।
விபா ஸாphயாrhvh’ஷமஷேயாth³வதி³ஶ ஶுநாmh
shmh’தmh சா²கா³தீ³நாmh த³ஶகஸதா:ஷTh ச பரமmh ॥ 31॥
ேய த⁴rhமகrhமநிரதா விேதnhth³யா ேய
ேய பth²யேபா⁴ஜநஜுேஷா th³விஜேத³வப⁴khதா: ।
ேலாேக நரா த³த⁴தி ேய லஶீலலாmh
ேதஷாத³mh கதி²தமாதா³ரதீ⁴பி: ◌⁴ ॥ 32॥
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thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
phரShடகவrhக³

ேகா³சரkh³ரஹவஶாnhமiνஜாநாmh யch²பா⁴ஶுப⁴ப²லாmhபலph³th◌⁴ைய ।
அShடவrhக³இதி ேயா மஹ³khதshதthphரஸாத⁴நஹாபி⁴த³ேத⁴ऽஹmh ॥ 1॥
ஆkh²ய ஸmhயkh³⁴வி ராஶிசkhரmh kh³ரஹshதி²திmh தjhஜநநphரvh’thதmh ।
தthதth³kh³ரஹrhாthkhரமேஶாऽShதவrhக³mh phேராkhதmh கேராthயவிதா⁴நமthர ॥
2॥
thவmhஸாத⁴நிேகऽrhகஜாrhகேஜph◌⁴ேயா
iµkhதாvhவேக ஸுர³ேராrhph◌⁴’³ஜாthததா²: ।
jhஞாth³ேகா³மதீத⁴நபரா ரவிShடேதா³ph³ஜாth-
கீ³ேதாnhநேயphத³யபா⁴lhல⁴தாnhநபாthேர ॥ 3॥
கீ³தாெஸௗ ஜநேக ரேவ: கதஸாnhநிShேக ஷாரth³ேத:
ெபௗ⁴மாch²³ணிேத த⁴நshய க³வnhமாஸாph³த³நிthேய ³தா⁴th ।
நீவாthெகௗரவஸjhஜநshய ph◌⁴’³ஜாth³³டா⁴thமth³தா⁴jhஞயா
மnhதா³th³வாணசேய தநீrhக³திநேய சnhth³ர: ஶுேபா⁴ ேகா³சேர ॥ 4॥
தீmhேஶாrhக³ணிதாநேக ஶிஶிரேகா³rhலாாய ⁴ேம:ஸுதாth
thவாஸஜநாய சnhth³ரதநயாth³ேகா³ேமதேக கீ³Shபேத: ।
தnhநாகா தாthததா³ஶேந: ேகாவாஸதா³ேத⁴iνேகா
லkh³நாthshவாthகதmh நேயth திஸுத: ேமphரேதா³ ேகா³சேர ॥ 5॥
ெஸௗmhயாth³ேயாக³ஶதmh த⁴ைந:ரேவrhேமாஷாதி⁴கrh³ேரா:
ேதேஜா யthர யமாரேயா: ரவஸnhதி³kh³ேத⁴நேய பா⁴rhக³வாth ।
thேரா க³rhப⁴மஹாnhத⁴ேக பரph◌⁴’தாmh தா³நாய லkh³நாthஸுதா⁴-
rhேத: phராvh’ ஜாநகீ ஶஶிஸுதshthவthர shதி²தேசch²ப: ◌⁴ ॥ 6॥
மாrhதாNhடா³thகரலாப⁴ஸjhஜத⁴நிேக சnhth³ராth³ேமஸாேக
ெபௗ⁴மாthகிmh phர⁴ஸூத³நாய ரவ: ஶிாத⁴நாTh◌⁴ேய ³தா⁴th ।
th க³rhப⁴ஸதா³நேக ஸுர³ேரா:shவlhலசnhth³ேர ஶேந:
மnhேதா த⁴நிகா:தாthகவிேஶேஷ th³தி⁴நிthயmh தேநா: ॥ 7॥
ஜாthயாmh sh ரேவrhவிேதா: ◌⁴ ரக³வாமnhேதா³lhthேர தேநா:
ெபௗேர லாப⁴மதா³ேக லவmh ேமாேஹ த⁴ேநTh◌⁴ேய ph◌⁴’ேகா:³ ।
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ேலாப⁴shதாlhபேர ஜாth³ரவிஸுதாnhக³rhப⁴mh மஹாph³ெதௗ⁴ நேய
jhஞாலlhலேக ³ேராrhமத³த⁴தாTh◌⁴ேயாऽெஸௗ ph◌⁴’:³ ெஸௗkh²யத:³ ॥ 8॥
ரேவrhயாthராவீதீ²ஜநய ஶஶிேநா லய ஶேந:
³ேணshthேயா ெபௗ⁴மாth³க³ணிதநிகேராऽெஸௗ ஶுப⁴கர: ।
ஶதாகாேர வாthதத³த⁴நபேர jhஞா³த³யபா⁴th
கலா⁴தாநmhேய ph◌⁴’³ஜ சயேக²ஸூrhயதநய: ॥ 9॥
இதி நிக³தி³தShடmh ேநShடமnhயth³விேஶஷா-
த³கப²லவிபாகmh ஜnhநாmh தthர த³th³: ।
உபசயkh³’ஹthரshேவாchசைக:³ ShடShடmh
thவபசயkh³’ஹநீசாராதிைக³rhேநShடஸmhபth ॥ 10॥
kh’வாShடவrhக³ th³ஸதா³mh khயாதி³-
Shவைrhவிmhேந mh’திேரகபி³nhேதா:³ ।
நாேஶா vhயேயா பீ⁴திப⁴யாrhத²நா-
ராjhயth³தி:◌⁴ khரமஶ: ப²லாநி ॥ 11॥
தthதth³kh³ரஹாதி⁴Sh²தஸrhவராஶீmh-
shதthஸmhjhஞிதmh லkh³நதி phரகlhphய ।
ேதph◌⁴ய: ப²லாnhயShடவிதா⁴nhய⁴வmh-
shதthதth³kh³’ஹாth³பா⁴ வவஶாth³வத³nh ॥ 12॥
தthதth³kh³ரஹrhாஶகlhயபா⁴mhஶ
shதி²தா kh³ரஹாசாரவஶாதி³தா³நீmh ।
தைத²வ தth³பா⁴வஸiµthதி²தாநி
ப²லாநி rhவnhதி ஶுபா⁴ஶுபா⁴நி ॥ 13॥
kh’ேதऽShதவrhேக³ஸதி காரகrhாth-
யth³பா⁴வiµkhதாŋhகiµைபதி ேக²ட: ।
தth³பா⁴வShmh ஸஶுேபா⁴ऽஶுேபா⁴ வா
கேராthயiνkhேத விபதேமவ ॥ 14॥
ஏகthர பா⁴ேவ ப³ஹேவா யதா³நீ-
iµkhதாŋhககா³சாரவஶாth³vhரஜnhதி ।
Shணnhதி தth³பா⁴வப²லாநி ஸmhயkh
தthகாரகாthதthதnh’rhவபா⁴ேவ ॥ 15॥
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பி³nhெதௗ³shதி²ேத தthப²லth³தி⁴கால
விநிrhணயாய phரேதऽShடவrhேக³ ।
பா⁴nhயShடதா⁴ தthர விப⁴jhய கா
khரேமண ேதஷாmh ப²லமாஹுரnhேய ॥ 16॥
phரshதாராShடகவrhக:³
ஆkh²ய சkhரmh நவ rhவேரகா²
யாmhேயாthதரshதா² த³ஶ ச thேரகா:² ।
phரshதாரகmh ஷNhணவதிphரேகாShட²mh
பŋhkhthயShடகmh சாShடகவrhக³ஜmh shயாth ॥ 17॥
ேஹாராஶஶீேபா³த⁴நஶுkhரஸூrhய-
ெபௗ⁴மாமேரnhth³ராசிnhதபா⁴iνthரா: ।
யாmhயாதி³பŋhkhthயShடகராஶிநாதா:²
khரேமண தthபி³nh³ப²லphரதா:³sh: ॥ 18॥
ராyhShடபா⁴க³phரத²மாmhஶகாேல
ஶநிrhth³விதீேய thyh ³: ப²லாய ।
காkhரேமணவஹாnhthயபா⁴க³-
காேல விலkh³நmh ப²லத³mh phரதி³Shடmh ॥ 19॥
ஸrhவkh³ரஹாmh phரேதऽShடவrhேக³
தthகாலராஶிshதி²தபி³nh³ேயாேக³ ।
அShடாஸŋhkh²யாதி⁴கவிnhத³வேவth
ஶுப⁴mh த³ேந vhயஸநmh khரேமண ॥ 20॥
யாவnhதshநேச: ஶுபா⁴ŋhகஸmhshதா²
யாவnhத: ஶுப⁴ப⁴வேந மth³ேதrhவா ।
இthத²mh தth³விதி³தஹாதி⁴ேக ச ேதph◌⁴ய:
shவshthேந விபதி³தி ஸூசிதmh பேரஷாmh ॥ 21॥
கrh:shவஜnhமஸமயாவஸத²kh³ரஹாmh
kh’thவாShடவrhக³கதி²தாவிதா⁴நமthர ।
ப³வேயாக³வஶத: ஶுப⁴ராஶிமாஸ-

பா⁴வkh³ரஹshதி²திஷு கrhமஶுப⁴mh வித³th◌⁴யாth ॥ 22॥
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பாேபாऽபி shவkh³’ஹshத²ேசth³பா⁴வvh’th³தி⁴mh கேராthயலmh।
நீசாராதிkh³’ஹshத²ேசthrhயாth³பா⁴வயmh th◌⁴வmh ॥ 23॥
shேவாchசshேதா²ऽபி ஶுேபா⁴ பா⁴வஹாநிmh :³shதா²நேபா யதி³ ।
ஸுshதா²நபேசth shேவாchசshத:² பாபீ பா⁴வாiνlhயkh’th ॥ 24॥

சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
phரShடகவrhக³ப²ல

அrhகshதி²தshய நவேமா ராஶி: பிth’kh³’ஹ:shmh’த:
தth³ராஶிப²லஸŋhkh²யாபி⁴rhவrhth³த⁴ேயchோth◌⁴யபிNhட³கmh ॥ 1॥
ஸphதவிmhஶ’தாlhலph³த⁴mh நthரmh யாதி பா⁴iνேஜ ।
தshnh காேல பிth’khேலேஶா ப⁴ேவShயதி ந ஸmhஶய: ॥ 2॥
தththேகாணக³ேத வாऽபி பிth’lhயshய வா mh’த: ।
ஸmhேயாக:³ ேஶாth◌⁴யஶிஷாmh ேஶாth◌⁴யபிNhட³இதி shmh’த: ॥ 3॥
லkh³நாthஸுேக²வராmhேஶஶத³ஶாயாmh ச பிth’ய: ।
ஸுக²நாத²த³ஶாயாmh வா பிth’lhயmh’திmh வேத³th ॥ 4॥
ஸmhேஶாth◌⁴ய பிNhட³mh ஸூrhயshய ரnhth◌⁴ரமாேநந வrhth³த⁴ேயth ।
th³வாத³ேஶந ஹதாchேச²ஷராஶிmh யாேத தி³வாகேர ॥ 5॥
தththேகாணக³ேத வாऽபி மரணmh தshய நிrhதி³ேஶth ।
ஏவmh kh³ரஹாmh ஸrhேவஷாmh சிnhதேயnhமதிமாnhநர: ॥ 6॥
சnhth³ராthஸுக²ப²ல: பிNhட³mh ஹthவா ஸாராவேஶதmh ।
ஶெநௗ யாேத மாth’ஹாநி: thேகாணrhக³ேதऽபி வா ॥ 7॥
சnhth³ராthஸுகா²Shடேமஶmhஶthேகாேண விேத³ஸாதி⁴ேப ।
மாவிmhேயாக³mh தnhமாேஸ நிrhதி³ேலlhலkh³நத: பி: ॥ 8॥
ெபௗ⁴மாthth’thதீயராஶிshத²ப²லph◌⁴ராth’க³ணmh வேத³th ।
³தா⁴thஸுக²ப²லrhப³nh⁴க³ணmh வா மாலshய ச ॥ 9॥
³shதி²தஸுதshதா²ேந யாவதாmh விth³யேத ப²லmh ।
ஶthநீசkh³ரஹmh shயkhthவா ேஶஷாshதshயாthமஜா:shmh’தா: ॥ 10॥
³ேராரShடகவrhேக³  ேஶாth◌⁴யஶிShடப²லாநி ைவ ।
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khரராஶிப²லmh thயkhthவா ேஶஷாshதshயாthமஜா:shmh’தா: ॥ 11॥
ப²லாதி⁴கmh ph◌⁴’ேகா³rhயthர தthர பா⁴rhயாஜநிrhயதி³ ।
தshயாmh வmhஶாபி⁴vh’th³தி: ◌⁴ shயாத³lhேப rhத²ஸnhததி: ॥ 12॥
ேஶாth◌⁴யபிNhட³mh ஶேநrhலkh³நாth³த⁴thவா ரnhth◌⁴ரப²ல:ஸுைக:² ।
’thவாவேஶஷப⁴mh யாேத மnhேத³ ேவऽபி வா mh’தி: ॥ 13॥
லkh³நாதி³மnhதா³nhதப²லkhயஸŋhkh²யா-
வrhேஷ விபthதிsh ததா²rhகthராth ।
யாவth³விலkh³கா³nhதப²லாநி தshnh-
நாேஶா  தth³ேயாக³ஸமாநவrhேஷ ॥ 14॥
அShடமshthத²ப²லrhலkh³நாthபிNhட³mh ஹthவா ஸுைக²rhப⁴ேஜth ।
ப²லமாவிஜாநீயாthphராkh³வth³ேவலாmh  கlhபேயth
thேகாண ேஶாத⁴ந
thேகாேணஷு  யnhnhநmh தthlhயmh thஷு ேஶாத⁴ேயth ।
ஏகshnh ப⁴வேந ஶூnhேய தthேகாணmh ந ேஶாத⁴ேயth ॥ 16॥
ப⁴வநth³வயஶூnhேய  ேஶாத⁴ேயத³nhயமnhதி³ரmh ।
ஸமthேவ ஸrhவேக³ேஹஷு ஸrhவmh ஸmhேஶாத⁴ேயthததா³ ॥ 17॥
ஏகாதி⁴பthய ேஶாத⁴ந
thேகாணேஶாத⁴நாmh kh’thவா phரசைத³காபthயகmh ।
ேthேரth³வேய ப²லாநி shshததா³ஸmhேஶாத⁴ேயthஸுதீ: ◌⁴ ॥ 18॥
kh³ரஹkhேத ப²லrhேந kh³ரஹாபா⁴ேவ ப²லாதி⁴ேக ।
ஊேநந ஸth³’ஶnhthவshnh ேஶாத⁴ேயth³kh³ரஹவrhேத ॥ 19॥
ப²லாதி⁴ேக kh³ரைஹrhkhேத சாnhயshnh ஸrhவnhthsh’ேஜth ।
ஸkh³ரஹாkh³ரஹlhயthேவ ஸrhவmh ஸmhேஶாth◌⁴யமkh³ரஹாth ॥ 20॥
உபா⁴ph◌⁴யாmh kh³ரஹநாph◌⁴யாmhஸமthேவ ஸகலmh thயேஜth ।
உப⁴ேயாrhkh³ரஹஸmhkhேத ந ஸmhேஶாth◌⁴யmh கதா³சந ॥ 21॥
ஏகshnh ப⁴வேந ஶூnhேய ந ஸmhேஶாth◌⁴யmh கதா³சந ।
th³வாவkh³ரெஹௗ ேசth³யnhநநmh தthlhயmh ேஶாத⁴ேயth³th³வேயா: ॥ 22॥
ேஶாth◌⁴யாவஶிShடmh ஸmhshதா²phய ராஶிமாேநந வrhth³த⁴ேயth ।
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kh³ரஹkhேதऽபி தth³ராெஶௗ kh³ரஹமாேநந வrhth³த⁴ேயth ॥ 23॥
ராஶி ³ணக ஆஉர kh³ரஹ ³ணக
ேகா³mhெஹௗ த³ஶ³ணிெதௗ வஸுபி⁴rh²நாேப⁴ ।
வணிŋhேமெஷௗ ச iµநிபி: ◌⁴ கnhயகாமகேர ஶைர: ॥ 24॥
ேஶஷா:shவமாந³ணிதா: கrhகிசாபக⁴⁴ஷா: ।
ஏேத ராஶி³: phேராkhதா: ph’த²kh³kh³ரஹ³: ph’த²kh ॥ 25॥
வாரஶுkhரெஸௗmhயாநாmh த³ஶவஸுமphேதnhth³ைய: khரமாth³³ணிதா ।
³த⁴ஸŋhkh²யா ேஶஷாmh ராஶி³th³kh³ரஹ³ண: ph’த²khகாrhய: ॥ 26॥
ஏவmh ³நிthவா ஸmhேயாjhய ஸphதபி⁴rh³ணேயthந: ।
ஸphதவிmhஶ’தாலph³த⁴வrhஷாNhயthர ப⁴வnhதி  ॥ 27॥
th³வாத³ஶாth³³ணேயlhலph³தா⁴ மாஸாஹrhக⁴திகா: khரமாth ।
ஸphதவிmhஶதி வrhஶாணி மNhட³லmh ேஶாத⁴ேயthந: ॥ 28॥
அnhேயாऽnhயமrhth³த⁴ஹரணmh kh³ரஹkhேத  காரேயth ।
நீேசऽrhth³த⁴மshதேக³ऽphயrhth³த⁴ஹரணmh ேதஷு காரேயth ॥ 29॥
ஶthேthேர thபா⁴ேகா³நmh th³’யாrhth³த⁴ஹரணmh ததா² ।
thrhயmhேஶாநஹரணmh ப⁴ŋhேக³ஸூrhேயnhth³ேவா: பாதஸmhரயாth ॥ 30॥
ப³ஹுthேவ ஹரேண phராphேத காரேயth³வலவthதரmh ।
பசாthதாnh ஸகலாnh kh’thவா வராŋhேக³ண விவrhth³த⁴ேயth ॥ 31॥
மாதŋhக³லph³த⁴mh ஶுth³தா⁴rhப⁴வதீதி ந ஸmhஶய: ।
rhவவth³தி³நமாஸாph³தா³nh kh’thவா தshய த³ஶா ப⁴ேவth ॥ 32॥
ஏவmh kh³ரஹாநாmh ஸrhேவஷmh த³ஶாmh rhயாth ph’த²kh ph’த²kh ।
அShடவrhக³த³ஶாமாrhக:³ஸrhேவஷாiµthதேமாthதம: ॥ 33॥
ப³ேலா ப³Shேதா லவக³ேமாஸுேரா
ராகீ³iµர: ஶிக²nhth³ரகா³த²யா
ெபௗ⁴ேமா க³ேணnhth³ேரா ல⁴பா⁴வதாஸுேரா
ேகா³கrhணரkhதா  ரணrhமதி² ॥ 34॥
th³ர: பரmh க³வரmhைப⁴ரவshத²
ராகீ³ வ பா⁴shவரகீ³rhப⁴கா³சலா: ।
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கி³ெரௗ விவshவாnhப³லவth³விவயா
ஶு மம phதிகேராऽthர தீrhத²kh’th ॥ 35॥
ஸrhவகrhமப²ேலாேபதமShடவrhக³கiµchயேத ।
அnhயதா² ப³லவிjhஞாநmh ³rhjhேஞயmh ³ணேதா³ஷஜmh ॥ 36॥
thmhஶாதி⁴கப²லா ேய sh ராஶயshேத ஶுப⁴phரதா:³ ।
பசவிmhஶாthபரmh மth◌⁴யmh கShடmh தshமாத³த:◌⁴ ப²லmh ॥ 37॥
மth◌⁴யாthப²லாதி⁴கmh லாேப⁴ லாபா⁴th ணதேர vhயேய ।
யshய vhயயாதி⁴ேக லkh³ேந ேபா⁴க³வாநrhத²வாnh ப⁴ேவth ॥ 38॥
rhthயாதி³ vhயயபா⁴வாnhதmh th³’ShThவா பா⁴வப²லாநி ைவ ।
அதி⁴ேக ேஶாப⁴நmh விth³யாth³தீ⁴ேந ேதா³ஷmh விநிrhதி³ேஶth ॥ 39॥
ஷShடா²Shட²மvhயயாmhshthயkhthவா ேஶேஷShேவவ பரகlhபேயth ।
ேரShட²ராஶிஷு ஸrhவாணி ஶுப⁴காrhயாணி காரேயth ॥ 40॥
லkh³நாthphரph◌⁴’தி மnhதா³nhதேமகீkh’thய ப²லாநி ைவ ।
ஸphதபி⁴rh³ணேயthபசாthஸphதவிmhஶ’தாthப²லmh ॥ 41॥
தthஸமாநக³ேத வrhேஷ :³க²mh வா ேராக³மாphiνயாth ।
ஏவmh மnhதா³நி லkh³நாnhதmh ெபௗ⁴மராேவாshததா² ப²லmh ॥ 42॥
ஶுப⁴kh³ரஹாmh ஸmhேயாக³ஸமாநாph³ேத³ ஶுப⁴mh ப⁴ேவth ।
thரவிthதஸுகா²தீ³நி லப⁴ேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 43॥
ஸŋhkh³ரேஹண மயா phேராkhதமShடவrhக³ப²லmh thவிஹ ।
தjhjhைஞrhவிshதரத: phேராkhதமnhயthர ப³th³தி⁴பி: ◌⁴ ॥ 44॥

பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
³காதி³ உபkh³ரஹ

நமா மாnhதி³mh யமகNhடகாkh²ய-
மrhth³த⁴phரஹாரmh ⁴வி காலஸmhjhஞmh ।
⁴மvhயதீபாதபth◌⁴யபி⁴kh²யாnh-
உபkh³ரஹாநிnhth³ரத⁴iνச ேகnh ॥ 1॥
சரmh th³ரதா³shயmh க⁴டmh நிthயதாநmh
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க²நிrhமாnhத³நாTh◌⁴ய: காrhெயௗ
அஹrhமாநvh’th³தி⁴ெயௗ தthர காrhெயௗ
நிஶாயாmh  வாேரசராthபசமாth³யா: ॥ 2॥
தி³vhயா க⁴ நிthயதiν: க²நீநாmh
சnhth³ேர :shயாth³யமகNhடகshய ।
அrhth³த⁴phரஹாரshய ப⁴ேடா நேடந
shதெநௗ க²நீ சnhth³ரக²ெரௗ ஜயjhஞ: ॥ 3॥
காலshய ேப²நmh தiνth³ரதி³vhயmh
வnhth³ேயா நடshைதரiνஸூrhயவாராth
ஏஷாmh ஸமmh மாnhதி³வேத³வ தthத
nhநாTh³யா sh²ட லkh³நவத³thர ஸாth◌⁴யmh ॥ 4॥
⁴ேமா ேவத³kh³’ைஹshthரேயாத³ஶபி⁴ரphயmhைஶ:ஸேமேத ரெவௗ
shயாthதshnh vhயதிபாதேகா விக³ேத சkhராத³தா²sh nhேத ।
ஷTh³பி⁴ைப: ◌⁴ பேவஶ இnhth³ரத⁴iνthயshmhchேத மNhட³லா-
த³thயShடயmhஶேதऽthர ேகரத² தthைரகrhkhேதா ரவி: ॥ 5॥
பா⁴வாth◌⁴யாேய rhவேமவ மயா phேராkhதmh ஸiµchசயmh ।
iµkhதாநாmh யthதேத³வாthர வாchயmh பா⁴வப²லmh th³’ட⁴mh ॥ 6॥
ததா²பி ³காதி³நாmh விேஶேஷாऽthர நிக³th³யேத ।
rhவாசாrhையயrhதா³kh²யாதmh தthஸŋhkh³’ய மேயாதி³தmh ॥ 7॥
ேசார: khேரா விநயரேதா ேவத³ஶாshthராrhத²ேநா
நாதிsh²ேலா நயநவிkh’ேதா நாதிதீ⁴rhநாrhதிthர: ।
நாlhபாஹா ஸுக²விரேதா லmhபேடா நாதிவீ
ஶூேரா ந shயாத³பி ஜட³மதி: ேகாபேநா மாnhதி³லkh³ேந ॥ 8॥
ந சாவாkhயmh கலஹாயமாேநா
ந விthததா⁴nhயmh பரேத³ஶவா ।
ந வாŋhந ஸூமாrhத²விவாத³வாkhேயா
தி³ேநஶெபௗthேர த⁴நராஶிஸmhshேத² ॥ 9॥
விரஹக³rhவமதா³தி³³ணrhத:
phரரேகாபத⁴நாrhஜநஸmhph◌⁴ரம: ।
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விŋhக³தேஶாகப⁴யச விேஸாத³ர:
ஸஹஜதா⁴மநி மnhத³ேதா யதா³ ॥ 10॥
ஸு’தி³ ஶநிஸுேத shயாth³ப³nh⁴யாநாrhத²ந-
சலமதிரவ³th³தி⁴shthவlhபவீ ச thேர ।
ப³ஹுக³ணஹnhதா ⁴தவிth³யாவிேநாதீ³
க³த³ேக ஸchேச²Shட²thர:ஸஶூர: ॥ 11॥
கலthரஸmhshேத²³ேக கல வஹுபா⁴rhயக: ।
ேலாகth³ேவ kh’தkh◌⁴நச shவlhபjhஞ:shவlhபேகாபந: ॥ 12॥
விகலநயநவkhthேரா வshவேத³ேஹாऽShடமshேத²
³ஸுதவிேதாऽ⁴th³த⁴rhமஸmhshேத²ऽrhகெபௗthேர
ந ஶுப⁴ப²லத³கrhமா கrhமஸmhshேத² விதா³ந:
ஸுக²ஸுதமதிேதஜ: காnhதிமாmhlhலாப⁴ஸmhshேத² ॥ 13॥
விஷயவிரேதா தீ³ேநா ப³ஹுvhயய:shயாvhth³யேய ³கஸmhshேத² ।
³கthேகாணேப⁴ வா ஜnhம khயாnhநவmhேஶ வா ॥ 14॥
ரவிkhேத பிth’ஹnhதா மாth’khேலஶீ நிஶாபஸmhkhேத ।
ph◌⁴ராth’விேயாக:³ஸேஜ ³த⁴khேத மnhத³ேஜ ச ேஸாnhமாதீ³ ॥ 15॥
³khேத பாஷNh³ ஶுkhரேத நீசகாநீஸŋhக:³ ।
ஶநிkhேத ஶநிthேர Shட²vhயாrhth◌⁴யதி³nhதச ேஸாऽபlhபா: ॥ 16॥
விஷேராகீ³ ராஹுேத ஶிகி²khேத வநிபீதி³ேதா மாnhெதௗ³ ।
³கshthயாjhயதேவthதshஜாேதா nh’ேபாऽபி பி⁴ாஶீ ॥ 17॥
³கshய  ஸmhேயாேக³ ேதா³ஷாnhஸrhவthர நிrhதி³ேஶth ।
யமகNhடகஸmhேயாேக³ஸrhவthர கத²ேயchச²ப⁴mh ॥ 18॥
ேதா³ஶphரதா³ேந ³ேகா ப³யாnh
ஶுப⁴phரதா³ேந யமகNhடக:shயாth ।
அnhேய ச ஸrhேவ vhயஸநphரதா³ேந
மாnhth³khதவீrhயrhth³தி⁴ப³லாnhவிதா:sh: ॥ 19॥
ஶநிவth³³ேக phேராkhதmh ³வth³யமகNhடேக ।
அrhத⁴phரஹாேர ³த⁴வthப²லmh காேல  ராஹுவth ॥ 20॥
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காலsh ராஹுrh³கsh mh’th-
rhவாக:shயாth³யமகNhடேகாऽபி ।
அrhth³த⁴phரஹார: ஶுப⁴த:³ ஶுபா⁴ŋhக-
khேதாऽnhயதா² ேசத³ஶுப⁴mh வித³th◌⁴யாth ॥ 21॥
ஆthமாத³ேயாऽதி⁴ைபrhkhதா ⁴mhஆதி³kh³ரஹஸmhthத:
ேத பா⁴வா நாஶதாmh யாnhதி வத³தீதி பராஶர: ॥ 22॥
⁴ேம ஸnhததiµShணmh shயாத³kh³நிபீ⁴திrhமேநாvhயதா² ।
vhயதீபாேத mh’க³ப⁴யmh சShபாnhமரணmh  வா ॥ 23॥
பேவேஷ ஜேல பீ⁴rhஜலேராக³ச ப³nhத⁴நmh ।
இnhth³ரசாேப ஶிலாகா⁴த:தmh ஶshthைரரபி chதி: ॥ 24॥
ேகெதௗ பதநகா⁴தாth³யmh காrhயநாேஶாऽஶேநrhப⁴யmh ।
ஏேத யth³பா⁴வஸதாshதth³த³ஶாயாmh ப²லmh வேத³th ॥ 25॥
அlhபா:iµக:² பராkhரம³ே :³கீ² ச நShடாthமஜ:
phரthயrhதி²ுபி⁴ேதா விஶீrhணமத³ேநா ³rhமrhகி³mh’thmh க³தmh ।
த⁴rhமாதி³phரதிkhலதாடநசிலாrhபா⁴nhவிேதா ேதா³ஷவா-
நிthேயவmh khரமேஶா விலkh³நப⁴வநாthேகேதா: ப²லmh கீrhதேயth ॥ 26॥
அphரகாஶா:ஸசரnhதி ⁴மாth³யா: பச ேக²சரா: ।
khவசிthகதா³சிth³th³’யnhேத ேலாேகாபth³ரவேஹதேவ ॥ 27॥
⁴மsh ⁴மபடல: chச²rhதி ேகசந ।
உlhகாபாேதா vhயதீபாத: பேவஷsh th³’யேத ॥ 28॥
ேலாேக phரth³த⁴mh யth³th³’Shடmh ஸேத³ேவnhth³ரத⁴iν:shmh’தmh ।
ேகச ⁴மேக:shயாlhேலாேகாபth³ரவகாரக: ॥ 29॥
³கப⁴வநநாேத² ேகnhth³ரேக³ வா thேகாேண
ப³நி நிஜkh³’ஹshேத²shேவாchசthரshதி²ேத வா ।
ரத²க³ஜரகா³mh நாயேகா மாரlhேயா
மதph’²யஶாshshயாnhேமதி³நீமŋhட³ேலnhth³ர: ॥ 30॥
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ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய:
ேகா³சரப²ல

ஸrhேவஷு லkh³ேநShவபி ஸthஸு சnhth³ர-
லkh³நmh phரதா⁴நmh க² ேகா³சேரஷு ।
தshமாthதth³’ாத³பி வrhதமாnh-
kh³ரேஹnhth³ரசாைர: கத²ேயthப²லாநி ॥ 1॥
ஸூrhய:ஷThthத³ஶshதி²தshthத³ஶஷThஸphதாth³யக³சnhth³ரமா:
வshthவshததேபாth³விபசமக³ேதா வkhராrhகெஜௗ ஷThthெகௗ³ ।
ெஸௗmhய:ஷThshவசrhத³ஶாShடமக³த:ஸrhேவऽphபாnhதshதி²தா:
ஶுkhர: கா²shதnhவிஹாய ஶுப⁴த³shதிkh³மாmhஶுவth³ேபா⁴கி³ெநௗ ॥ 2॥
லாப⁴விkhரமக²ஶthரஷு shதி²த:
ேஶாப⁴ேநா நிக³தி³ேதா தி³வாகர: ।
ேக²சைர:ஸுததேபாஜலாnhthயைக:³
vhயாrhகிபி⁴rhயதி³ ந விth³th◌⁴யேத ததா³ ॥ 3॥
th³நஜnhமலாப⁴க²thக:³
சnhth³ரமா: ஶுப⁴ப²லphரத:³ஸதா³ ।
shவாthமஜாnhthயmh’திப³nh⁴த⁴rhமைக³
விth◌⁴th³யேத ந வி³ைத⁴rhயதி³ kh³ரைஹ ॥ 4॥
விkhரமாயக:³ஜ: ஶுப: ◌⁴
shயாthததா³nhthயஸுதத⁴rhமைக:³ க²ைக:³ ।
ேசnhந விth³த⁴ இநஸூiνரphயெஸௗ
கிnh த⁴rhமth◌⁴’ணநா ந விth◌⁴th³யேத ॥ 5॥
shவாmh³ஶthmh’திகா²யக:³ ஶுேபா⁴
jhஞshததா³ ந க² விth◌⁴th³யேத ஸதா³ ।
shவாlhமஜthதப ஆth³யைநத⁴ந
phராphதிைக³வி³⁴பி⁴rhயதி³ kh³ரைஹ: ॥ 6॥
shவாயத⁴rhமதநயாshதஸmhshதி²ேதா நாகநாயகேராத: ஶுப:◌⁴ ।
:ப²ரnhth◌⁴ரக²ஜலthைக³rhயதா³ விth◌⁴th³யேத க³க³நசாபி⁴rhந  ॥ 7॥
ஆஸுதாShடமதேபாvhயயாயேகா³ விth³த⁴ ஆsh²த³ேஶாப⁴ந:shmh’த: ।
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ைநத⁴நாshததiνகrhமத⁴rhமதீ⁴லாப⁴வஸஹஜshத²ேக²சைர: ॥ 8॥
ஜnhமnhயாயாஸதா³தா பயதி விப⁴வாnh khேராத⁴ேராகா³th◌⁴வதா³தா
விthதph◌⁴ரmhஶmh th³விதீேய தி³ஶதி ந ஸுக²ேதா³ பசநாமாkh³ரஹmh ச ।
shதா²நphராphதிmh th’தீேய த⁴நநிசயiµதா³கlhயkh’chசாஹnhதா
ேராகா³Nh த³thேத சrhேத² ஜநயதி ச iµஹு:shரkh³த⁴ராேபா⁴க³விkh◌⁴நmh ॥ 9॥
விthதோப⁴mh ஸுதshேதா² விதரதி ப³ஹுேஶா ேராக³ேமாஹாதி³தா³தா
ஷShேட²ऽrhேகா ஹnhதி ேராகா³nh பயதி ச ேசா²கேமாஹாnhphரமாShmh ।
ஆth◌⁴வாநmh ஸphதமshேதா² ஜட²ர³த³ப⁴யmh ைத³nhயபா⁴வmh ச தshைம
khthராஸாவShடமshத:² கலயதி கலஹmh ராஜபீ⁴திmh ச தாபmh ॥ 10॥
ஆபth³ைத³nhயmh தப விரஹmh சிthதேசShடாநிேராத⁴mh
phராphேதாnhkh³ராmh த³ஶமkh³’ஹேக³ கrhமth³தி⁴mh தி³ேநேஶ ।
shதா²நmh மாநmh விப⁴வமபி ைசகாத³ேஶ ேராக³நாஶmh
khேலஶmh விthதயமபி ஸு’th³ைவரமnhthேய jhவரmh ச ॥ 11॥
khரேமண பா⁴kh³ேயாத³யமrhத²ஹாதிmh ஜயmh ேலாகமேராக³தாmh ச ।
ஸுகா²nhயநிShடmh க³த³Shடth³தி⁴mh ேமாத³mh vhயயmh ச phரத³தா³தி சnhth³ர: ॥
12॥
அnhத: ேஶாகmh shவஜநவிரஹmh ரkhதபிthேதாShணேராக³mh
லkh³ேந விthேத ப⁴யமபி கி³ராmh ேதா³ஷமrhத²யmh ச ।
ைத⁴ேர ெபௗ⁴ேமா ஜநயதி ஜயmh shவrhண⁴ஷmhphரேமாத³mh
shதா²நph◌⁴ரmhஶmh ஜiµத³ரஜாmh ப³nh⁴:³க²mh சrhேத² ॥ 13॥
jhவரமiνசிதசிnhதாmh thரேஹvhயதா²mh வா
கலயதி கலஹmhshைவ: பசேம ⁴thர: ।
கலஹநிvh’thதிmh ேராக³ஶாnhதிmh ச ஷShேட²

விஜயமத² த⁴நாphதிmh ஸrhவகாrhயாiνlhயmh ॥ 14॥
கலthரகலஹாkh³ஜட²ரேராக³kh’thஸphதேம
jhவரதஜேதா விக³தவிthதமாேநாऽShடேம ।
ேஜ நவமஸmhshதி²ேத பப⁴ேவாऽrhத²நாஶாதி³பி⁴-
விலmhபி³தக³திrhப⁴வthயப³லேத³ஹதா⁴ைய: ॥ 15॥
³ேசShடா வா கrhமவிkh◌⁴ந: ரம: ேக²
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th³ரvhயாேராkh³யேthரvh’th³தி⁴ச லாேப⁴ ।
ெபௗ⁴ம: ேக²ேடா ேகா³சேர th³வாத³ஶshேதா²
th³ரvhயchேச²த³shதாப உShமயாth³ைய: ॥ 16॥
விthதயmh யமராதிப⁴யmh த⁴நாphதிmh
பா⁴rhயாphதஜகலஹmh யிஜயmh விேராத⁴mh ।
thராrhத²லாப⁴மத² விkh◌⁴நமேஶஷெஸௗkh²யmh
Shmh பராப⁴வப⁴யmh phரகேராதி சாnhth³: ॥ 17॥
ேவ ஜnhமநி ேத³ஶநிrhக³மநமphயrhத²chதிmh ஶthதாmh
phராphேநாதி th³ரவிணmh mhப³ஸுக²மphயrhேத²shவவாசாmh ப²லmh ।
³சிkhேய shதி²திநாஶShடவிதிmh காrhயாnhதராயmh ஜmh
:³ைக²rhப³nh⁴ஜேநாth³ப⁴ைவச ³ேக ைத³nhயmh சShபாth³ப⁴யmh ॥ 18॥
thேராthபthதிiµைபதி ஸjhஜநதிmh ராஜாiµlhயmh ஸுேத
ஷShேட² மnhthணி பீட³யnhதி பவ:shவjhஞாதேயா vhயாத⁴ய: ।
யாthராmh ேஶாப⁴நேஹதேவ வநிதயா ெஸௗkh²யmh ஸுதாphதிmh shமேர
மாrhக³khேலஶமShடமShடமக³ேத நShடmh த⁴ைந: கShடதாmh ॥ 19॥
பா⁴kh³ேய ேவ ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யth³தி: ◌⁴
கrhமNhயrhதா²shத²நthராதி³பிடா³
லாேப⁴ thரshதா²நமாநதி³லாேபா⁴
:ேப² :³க²mh ஸாth◌⁴வஸmh th³ரvhயேஹேதா: ॥ 20॥
அகி²லவிஷயேபா⁴க³mh விthதth³தி⁴mh வி⁴திmh
ஸுக²ஸு’த³பி⁴vh’th³தி⁴mh thரலph³தி⁴mh விபthதிmh ।
தி³ஶதி வதிபீடா³mh ஸmhபத³mh வா ஸுகா²phதிmh
கலஹமப⁴யமrhத²phராphதிnhth³ராமnhth ॥ 21॥
ேராகா³ெஶௗசkhயாphதிmh த⁴நஸுதவிஹதிmh shதா²நph◌⁴’thயாrhத²லாப⁴mh
shthப³nhth◌⁴வrhத²phரஶmh th³ரவிணஸுதமதிphரchதிmh ஸrhவெஸௗkh²யmh ।
shthேராகா³th◌⁴வாவபீ⁴திmh shவஸுதபஶுஸு’th³பி³thதநாஶாமயாதிmh
ஜnhமாேத³ரShடமாnhதmh தி³ஶதி பத³வேஶநாrhகஸூiν: khரேமண ॥ 22॥
தா³th◌⁴ரmh த⁴rhமவிkh◌⁴நmh பிth’ஸமவிலயmh நிthய:³க²mh ஶுப⁴shேத²
³rhvhயாபாரphரvh’thதிmh கலயதி த³ஶேம மாநப⁴ŋhக³mh ஜmh வா ।
ெஸௗkh²யாnhேயகாத³ஶshேதா² ப³ஹுவித⁴விப⁴வphராphதிiµthkh’Shடகீrhதிmh
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விராnhதி vhயrhத²காrhயாth³விஸு’திமபி: ◌⁴ shthஸுதvhயாதி⁴மnhthேய ॥ 23॥
ேத³ஹயmh விthதவிநாஶெஸௗkh²ேய
:³கா²rhத²நாெஶௗ ஸுக²நாஶmh’thnh ।
ஹாநிmh ச லாப⁴mh ஸுப⁴க³mh vhயயmh ச
rhயthதேமா ஜnhமkh³’ஹாthkhரேமண ॥ 24॥
திதநயபதŋhெகௗ³ ராஶிrhவthபா⁴ேக³
ஸுரபதி³ஶுkhெரௗ ராஶிமth◌⁴யthபா⁴ேக³।
நகிரணமnhெதௗ³ ராஶிபாசாthயபா⁴ேக³
ஶஶிதநய⁴ஜŋhெகௗ³ பாகெதௗ³ஸாrhவகாலmh ॥ 25॥
நthரேகா³சரmh
ேரகா² ஸphதஸமாேக²³பகா³shதிrhயkhதைத²வ khரமா-
தீ³ஶாத³kh³நிப⁴மாதி³ேதாऽபி க³ணேயதா³தி³thயப⁴shயாவதி⁴ ।
ேவதா⁴ ஜnhமாதி³ேந mh’திrhப⁴யமதா²தா⁴நாkh²யநthரேக
கrhமNhயrhத²விநாஶmh க² ரவிrhத³th³யாthஸபாேபா mh’திmh ॥ 26॥
ஏவmh விth³ேத⁴ க²சைர: khரரரnhையrhமரணmh ।
ெஸௗmhையrhவிth³ேத⁴ ந mh’திவிth³யாேத³வmh ஸகலmh ॥ 27॥
ஆத⁴நகrhமrhவிபnhநிஜrhே
ைவநாஶிேக phரthயரேப⁴ வதா⁴kh²ேய
பாபkh³ரேஹா mh’thப⁴யmh வித³th◌⁴யா
th³ேவேத⁴ததா² காrhயஹர: ஶுபா⁴kh²ேய ॥ 28॥
ஆதி³thயஸŋhkhராnhதிதி³ேந kh³ரஹாணmh
phரேவஶேந வா kh³ரஹேண ச th³ேத⁴ ।
உlhகாநிபாேத ச ததா²th³⁴ேத ச
ஜnhமthரயmh shயாnhமரதி³:³க²mh ॥ 29॥
அஸthப²ல: ெஸௗmhயநிேதா ய:
ஶுப⁴phரத³சாphயஶுேப⁴தச ।
th³ெவௗ நிShப²ெலௗ th³வாவபி ேக²சேரnhth³ெரௗ
ய: ஶth shேவந விேலாகிதச ॥ 30॥
அநிShடபா⁴வshதி²தேக²சேரnhth³ர:
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shேவாchசshவேக³ேஹாபக³ேதா யதி³shயாth ।
ந ேதா³ஷkh’chேசாthதமபா⁴வக³ேசth
rhணmh ப²லmh யchச²தி ேகா³சேரஷு ॥ 31॥
kh³ரேஹவராேத ஶுப⁴ேகா³சரshதா²
நீசாெமௗTh◌⁴யmh ஸiµபாதாேரth ।
ேத நிShப²லா: கிnhthவஶுபா⁴ŋhகஸmhshதா:²
கShடmh ப²லmh ஸmhவித³த⁴thயநlhபmh ॥ 32॥
th³வாத³ஶாShடமஜnhமshதா:² ஶnhயrhகாŋhகா³ரகா ³: ।
rhவnhதி phராணஸnhேத³ஹmh shதா²நph◌⁴ரmhஶmh த⁴நயmh ॥ 33॥
சth³ராShடேம ச த⁴ரணீதநய: கலthேர
ராஹு: ஶுேப⁴ கவிரெரௗ ச ³shth’தீேய ।
அrhக:ஸுேதऽrhகித³ேய ச ³த⁴சrhேத²
மாநாrhத²ஹாநிமரநி வேத³th³விேஶஷாth ॥ 34॥
அŋhக³kh³ரஹா:
வkhthேர மா rhkh◌⁴நி சthவாrhர ச சர:ஸvhயஹshேத சShகmh
பாேத³ஷTh³வாமஹshேத சரத² நயேந th³ெவௗ ச ³ேய th³வயmh ச ।
பா⁴iνrhநாஶmh வி⁴திmh விஜயமத² த⁴நmh நிrhத⁴நmh ேத³ஹபீடா³mh
லாப⁴mh mh’thmh ச சkhேர ஜநயதி விவிதா⁴nh ஜnhமபா⁴th³ேத³ஹஸmhshத:² ॥ 35॥
ஶீதாmhேஶாrhவத³ேந th³வேயாரதிப⁴யmh ேமmhஶிரshயmh³ெதௗ⁴
ph’Shேட² ஶthஜயmh th³வேயாrhநயநேயாrhேநthேர த⁴நmh ஜnhமபா⁴th ।
பசshவாthமஸுக²mh ’தி³ thஷு கேர வாேம விேராத⁴mh khரமாth
பாெதௗ³ஷThஸு விேத³ஶதாmh ஜநயதி thShவrhத²லாப⁴mh கேர ॥ 36॥
வkhthேர th³ேவ மரணmh கேராthயவநிஜ:ஷTh பாத³ேயாவிkh³ரஹmh
khேராேட³ thணி ஜயmh சrhவித⁴நதாmh வாேம கேர மshதேக ।
th³ேவ லாப⁴mh சராநேநऽதி⁴கப⁴யmh ேமŋhகேர த³ேண
வாrhth³தி⁴rhth³ேவ நயேந விேத³ஶக³மநmh சkhேர shவஜnhமrhத: ॥ 37॥
kh◌⁴நிmh thணி iµேக² thரயmh ச கரேயா:ஷTh பச ௌ ததா²
ŋhேக³ th³ேவ th³விசShடயmh சரணேயா: phராphேதऽமேரnhth³ராசிnhத: ।
ேஶாகmh லாப⁴மநrhத²மrhத²நிசயmh நாஶmh phரதிShடா²mh ததா²
த³th³யாதா³thமதி³நாthதைத²வ ph◌⁴’³ஜshதth³வth³³ேதா⁴ऽபி khரமாth ॥ 38॥
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⁴ேவத³வநி³ணேவத³ஶராkh³ேநthர-
த³shthரmh ச வkhthரகரபாத³பேத³ஷு ஹshேத ।
ௌ ச rhkh◌⁴நி நயநth³வயph’Shேடா²பா⁴ேக³
nhயshய khரேமண ஶநிஸmhதபா⁴nhநிஜrhாth ॥ 39॥
:³க²mh ச ெஸௗkh²யmh க³மநmh ச நாஶmh
லாப⁴mh shவேபா⁴க³mh ஸுக²ெஸௗkh²யmh’thnh ।
வkhthரkhரமாதா³ஹ ப²லாநி மnhத³-
shையவmh தம:ேக²சரேயாrhவத³nh ॥ 40॥
யthராShடவrhேக³ऽதி⁴கபி³nhத³வ:sh-
shதthர shதி²ேதா ேகா³சரேதா kh³ரேஹnhth³ர: ।
தth³வthப²லmh phராஹ ஶுப⁴mh vhயயா-
ரnhth◌⁴ரshதி²ேதா வாऽபி ஶுப⁴mh விth³த⁴thேத ॥ 41॥
ரேவth³வதி³ஶநthரmh ⁴ஸுதshய th’தீயகmh ।
³ேரா:ஷThதாரகmh ைசவ ஶேநரShடமதாரகmh ॥ 42॥
ஏேதஷாmh ச ேராலthதா ph’Shேடா²லthத: phரகீrhthதிதா: ।
ஶுkhரshய பசமmh தாரmh சnhth³ரஜshய  ஸphதமmh ॥ 43॥
ராேஹாsh நவம ைசவ th³வாவிmhஶmh ப⁴mh மth³ேத: ।
kh³ரஹshதி²தrhாth³க³ணேயlhலthதாயாmh ஜnhமேப⁴ vhயதா² ॥ 44॥
ரேவ:ஸrhவாrhத²ஹாநி:shயாthதமேஸாrh:³க²iµchயேத ।
மரணmh வலthதாயாmh ப³nh⁴நாேஶா ப⁴யாவஹ: ॥ 45॥
ஶுkhரshய கலேஹா ph◌⁴ரmhஶ அநrhத:² ஶஶிஜshய  ।
சnhth³ரshய  மஹாஹாநிrhலthதாமாthரப²லmh ப⁴ேவth ॥ 46॥
ஸrhவthர லthதாஸாŋhகrhேய th³வி³ணth³தி³கmh ।
வேத³th³ேதா³ஷப²லmh nh’mh kh³ரஹாlhலthதாதி⁴கkhரமாth ॥ 47॥
ஸrhவேதா ப⁴th³ர சkhேராkhத ஶுப⁴ேவதா: ◌⁴ ஶுபா⁴வஹா: ।
பாபேவதா⁴ :³க²தரா ேகா³சேரதாச சிthதேயth ॥ 48॥
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ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
phரvhரjhயா ேயாக³

kh³ரைஹசrhபி: ◌⁴ ஸேத க²ேநாேத²
thேகாணைக:³ ேகnhth³ரக³ைதsh iµkhத: ।
லkh³ேந kh³’ஹாnhேத ஸதி ெஸௗmhயபா⁴ேக³
ேகnhth³ேர ³ெரௗ ேகாணக³ேத ச iµkhத: ॥ 1॥
ஏகrhஸmhshைத²சராதி³ைகsh
kh³ரைஹrhவேத³thதthர ப³லாnhவிேதந ।
phரvhரjhயகாmh தthர வத³nhதி ேகசிth
கrhேமஶlhயாmh ஸேத க²நாேத² ॥ 2॥
ஶஶீ th³’கா³ேண ரவிஜshய ஸmhshதி²த:
ஜாrhகிth³’Shட: phரகேராதி தாபஸmh ।
ஜாmhஶேக வா ரவிேஜந th³’Shேதா
நவாmhஶlhயாmh கத²யnhதி தாmh ந: ॥ 3॥
ஜnhமாதி⁴ப:ஸூrhயஸுேதந th³’Shட:

ேஶைஷரth³’Shத: ஷshய ஸூெதௗ ।
ஆthயதீ³ாmh ேத யவயmh
rhேவாkhதமthராபி விசாரணீயmh ॥ 4॥
ேயாகீ³ஶmh தீ³த வா கலயதி தரணிshதீrhத²பாnhத²mh மாmhஶு-
rh³rhமnhthரjhஞmh ச ெபௗ³தா⁴rhயமவநீஸுேதா jhேஞா மதாnhயphரவிShடmh ।
ேவதா³nhதjhஞாநிநmh வா யதிவரமமேரTh³ேயா ph◌⁴’³ŋhக³vh’thத
vhராthய ைஶஷvh’thதிmh ஶநிஹ பதிதmh வாऽத² பாஷNh³நmh வா ॥ 5॥
அதிஶயப³லkhத: ஶீத:³ ஶுkhலபே
ப³லவிரதேமந phேரேத லkh³நநாத:² ।
யதி³ ப⁴வதி தபshவீ :³கி²த: ேஶாகதphேதா
த⁴நஜநபந: kh’chch²ரலph³தா⁴nhநபாந: ॥ 6॥
phரகதி²தiµநிேயாேக³ ராஜேயாேகா³ யதி³shயா-
த³ஶுப⁴ப²லவிபாகmh ஸrhவiµnhlhய பசாth ।
ஜநயதி ph’தி²வீஶmh தீ³தmh ஸா⁴ஶீலmh
phரணதnh’பேராபி: ◌⁴ shph’Shடபாதா³ph³ஜkh³மmh ॥ 7॥
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சthவாேரா th³சரா: க²நாத²ஸதா: ேகnhth³ேர thேகாேணऽத²வா
ஸுshதா²ேந ப³நshthரேயா யதி³ ததா³ஸnhயாஸth³தி⁴rhப⁴ேவth
ஸph³th³பா³ஹுlhயவஶாchச தthர ஸுஶுப⁴shதா²நshதி²ைதshைதrhவேத³th
phரvhரjhயாmh மதாmh ஸதாmhபி⁴மதாmh ேசத³nhயதா² நிnhதி³தாmh ॥ 8॥

அShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
உபஸmhஹாராth◌⁴யாய

ஸmhjhஞாth◌⁴யாய: காரேகா வrhக³ஸmhjhேஞா
வீrhயாth◌⁴யாய: கrhமவாऽத² ேயாக:³ ।
ேயாேகா³ ராjhஞாmh ராஶிஶீேலா kh³ரஹாmh
ேமஷாதி³நாmh லkh³நஸmhphராphதஶீல: ॥ 1॥
பா⁴rhயாபா⁴ேவா ஜாதக கநீநா
ஸூiνrhபா³லாShடேயாேகா³ऽத² ேராக:³ ।
பா⁴வshதshமாth³th³வாத³ஶாவாphதபா⁴வா
நிrhயாணmh shயாth³ th³விkh³ரஹாth³யாச தshமாth ॥ 2॥
ஸூrhயாதீ³நாmh யthப²லmh தth³’ஶாphதmh
பா⁴வாதீ³நாவராŋhகா த³ஶா ச ।
ஸூrhயாதீ³நாமnhதராkh²யா த³ஶாऽத²
ஸvhயாஸvhயா காலசkhேராऽShடவrhக:³ ॥ 3॥
ேஹாராஸாராவாphதயth³யShடவrhேகா³
மாnhth³யth◌⁴யாேயா ேகா³சர shயாthphரvhரjhய: ।
அth◌⁴யாயாநாmh விmhஶதி:ஸphதkhதாnh
ஜnhமnhேயதth³ேகா³லஜmh ஸmhவதா³ ॥ 4॥
ஶாவாஜாேதந மயா மnhthேரவேரண ைவ ।
ைத³வjhேஞந th³விஜாkh³ேரண ஸதாmh jhேயாதிrhவிதா³mh iµேத³ ॥ 5॥
ஸுnhதலாmhபா³mh ஸmhjhய ஸrhவபீ⁴Shடphரதா³யிநீmh ।
தthகடாவிேஶேஷண kh’தா யா ப²லதீ³பிகா ॥ 6॥
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