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55. th³வாத³ஶபா⁴வதா²நசிnhதாth◌⁴யாய: 145
56. ரசிnhதாth◌⁴யாய: 56
57. ராஜேயாகா³th◌⁴யாய: 66
58.shthஜாதக லkh³நப²லாth◌⁴யாய: 12
59.shthஜாதக சnhth³ரராஶி³th◌⁴யாய: 12
60.shthஜாதக நthர³th◌⁴யாய: 27
61.shthஜாதக பா⁴வப²லாth◌⁴யாய: 84
62.shthஜாதக ராஜேயாகா³th◌⁴யாய: 14
63. நthர³th◌⁴யாய: 27
63அ.லkh³நத³rhஶநசாராth◌⁴யாய: 9
63।ph³லkh³நசாராth◌⁴யாய: 27
64. mh’thjhஞாநாth◌⁴யாய: 45
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66. ஶுப⁴shவphநாth◌⁴யாய: 41
67.காth◌⁴யாய: 30
68. காகதாth◌⁴யாய: 29
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rhவக²Nhட³
ஆth◌⁴யாய 01

ராஶிphரேப⁴தா³th◌⁴யாய: 50
sh’Shெடௗ விதா⁴thேர ஜக³தாmh ஶிவாய
ஸmhஹாரகாேல shதி²தேயऽchநாய ।
ph◌⁴யmh நம:ஸrhவக³தாய நீthயmh
thரயீமயாயாமலபா⁴shகராய ॥ 1॥
ய³khதவாnh rhவமநீsh ஶாshthரmh
ேஹாராமய லதmh மயாய ।
தnhநராேஜா நீணmh shவ³th³தா⁴
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வீசீnhthய சkhேரऽShடஸஹநமாthரmh ॥ 2॥
யா rhவகrhமphரப⁴வshய தா⁴th
தா⁴thரா லலாேட கீ²தா phரஶshதீ: ।
தாmh ஶாshthரேமதth phரகடmh வித⁴thேத
தி³ேமா யதா² வshக⁴ேநऽnhத⁴காேர ॥ 3॥
ஆth³ய:shmh’ேதா ேமஷஸமாநrhதி:
காலshய rhடா⁴ க³தீத: ராண: ।
ேஸாऽஜாவிகாஸnhத⁴ரகnhத³ராth³-
shேதநாkh³நீதா⁴thவாகரரthந⁴: ॥ 4॥
vh’ஷாkh’திsh phரதீ²ேதா th³வீதீய:
ஸாவkhthரக⁴யதநmh விதா⁴: ।
..........th³ரஸாiνth³வயகா³ நாநாmh
kh’ப³லாநாmh ச வீதா³ர⁴: ॥ 5॥
வீக³தா³ph◌⁴’nh²நshth’தீய:
phரஜாபேத:shகnhத⁴⁴தphரேத³ஶ: ।
phரநrhதகீகா³யநஶிnhகshthரா
khடா³ரநிth³தவிஹார⁴: ॥ 6॥
கrhகீ ரkh’திரmh³ஸmhshேதா²
வ:phரேத³ேஶா ..........
ேகதா³ரவாபீநிநாநீ ரthந
ேத³வாŋhக³நாநாmh ந விஹார .......... ॥ 7॥
mhஹஸு ைஶேல th³வத³யphரேத³ஶ:
phரஜாபேத: பசமமஹுராth³யா: ।
தshயாதசீத³க³³ஹாப³நாth³-
ph³ரமா வநி⁴வநphரேத³ஶா: ॥ 8॥
phரதீ³பகாmh kh³’th³த⁴ கேரேண கnhயா
ெநௗshதா²லேல ஷShட²தி ph³வnhதி ।
காnhதாrhத⁴தா⁴ரா ஜட²ேர விதா⁴:
ஸ ஶாth³ப³லshthரnhதிஶிlhப⁴: ॥ 9॥
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வீShயாmh லாபNhயத⁴ேரா மiνShய:
shதி²த:ஸநாபீ⁴காrhவshதிேத³ஶ: ।
ஶுth³தா⁴rhத⁴வீபணபnhதநாய-
ஸrhவாநீ வாேஸாnhநதஸshய⁴: ॥ 10॥
சph◌⁴ேரऽShடேம vh’சிகவிkh³நஹsh
phேராkhத: phரேபா⁴rhேமth³ர³த³phரேத³ஶ: ।
³ஹாவிலசph◌⁴ரவிம³phதி
வlhககீதா³ஜக³ரா⁴: ॥ 11॥
த⁴nhவீ மiνShேயா ஹயபசிமாrhத⁴-
ஸமாஹு ⁴வநphரேண: ।
ஸமshதி²தvhயஸஸமshதவா-
kh’தாshthெரௗph◌⁴’th³வjhநரதா²ச⁴: ॥ 12॥
mh’கா³rhத⁴rhேவா மகேராऽmh³மth◌⁴ேய
ஜாiνphரேத³ஶmh தiµஶnhதி தா⁴: ।
நதீ³வநாரNhயஸேராஜப-
சph◌⁴ராதி⁴வாேஸா த³ஶம: phரதி³Shட: ॥ 13॥
shகnhேத⁴ ..........உthக: ஷshய mhேபா⁴
ஜŋhேகா⁴ேமகாத³ஶமாஹுராth³யா: ।
..........ஓத³காதா⁴ரஸshயப-

shthெஶௗணிக தநிேவஶேத³ஶா: ॥ 14॥
ஜேத  நத³யமnhயராஶி:
காலshய பாெதௗ³ கதி²ெதௗ வைச: ।
ஸ Nhயேத³வth³விஜ ..........ஆrhத²⁴-
..........வாஸ: ॥ 15॥
..........shயாவரஜŋhக³மாkh²ய
ஸrhவmh ரவிnhth³ராnhமகமாஹுராth³யா: ।
தshேயாth³ேவாऽthராப..........ச th³’Shேடா
..........ததா³thமகmh தth ॥ 16॥
தshயாrhத⁴மாrhகmh விதி³நmh மகா⁴தி³
ஸாrhபாதி³ சாnhth³ரmh விதmh பராrhத⁴mh ।
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khரேமண ஸூrhய: phரத³ெதௗ³ kh³ரஹாmh
vhயshேதந நாராதி⁴பதிshதைத²ச ॥ 17॥
³த⁴shய ஶுkhரshய த⁴ராஸுதshய
ph³’ஹshபேதrhபா⁴shகரநnhத³நshய ।
ேத³..........kh³’ேஹ ேதஷு யதா²iνபmh
ப²லmh விேத⁴யmh நிணmh வித³kh³ைத: ◌⁴ ॥ 18॥
ஏஷாmh மாmhேஸா விஷமா: phரதி³Shடா:
ஸமா வthய: ப²லதா³shதைத²வ ।
khரshவபா⁴வா: ஶுப⁴rhதயச
சராக³ரா: khரமஶச ஸrhேவ
ேயா:shவபா⁴ேவந ஶுபா⁴ஶுேப⁴ஷ ॥ 19॥
ேமேஷா ஹ: phராkh³ நவமச நாதா²
யாmhயாதி⁴ேபா ேகா³phரமதா³mh’கா³ச ।
nh’khலாmhப⁴த⁴ராபராshயா:
கrhகாநாshthவத² ேசாthதராயா: ॥ 20॥
ஏவாmh நவாmhஶா: phரப⁴வnhதி ஸூrhயாth
ஸூrhயாmhஶகாshயாச நிஜாலயshதா²th ।
ஆth³ேயஷுநnhதா³kh³’ஹபாலகாநாmh
th³ேரShகாணஸmhசா: khரமேஶா விசிnhthயா: ॥ 21॥
ேஹாராth³வயmh பா⁴iνநிஶாகராph◌⁴யா-
ேமாேஜ ஸேம vhயshதiµஶnhதி தjhjhஞா: ।
ஜshய பா³ஹஷவச ெஸௗேர-
நShெடௗ ³ேரா:ஸphத ஶஶாŋhகஜshய ॥ 22॥
ph◌⁴’ேகா:³ ஶரா mhப⁴வேந phரதி³Shடா-
shthmhஶாmhஶகா:shthப⁴வேந விேலாமmh ।
ஸphதாmhஶகா:ஸphதமராஶிrhவா:
ஷShrhவிபா⁴கா³ ப⁴வநshய ேமஷாth ॥ 23॥
டா³பத³mh th³விshவரஸphதphத-
மாth³யmh ரா kh³’ஹphதிகாநாmh ।
nh’ராஶிஸmhjhஞா: ரேதா வShடா²-
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சShபதா³ைசவ  த³ணshதா²mh ॥ 24॥
ததா²பshயாmh phரப⁴வnhதி கீடா
ஜேலாth³ப⁴வாைசவ தேதா²thதரshயாmh ।
ெஸௗmhேயாth³ப⁴வா: phராkh³ப³லvh’th³தி⁴பா⁴ேஜா
ப⁴வnhதி யாmhயாshthவத² பசிமshயாmh ॥ 25॥
kh³’ஹா kh³ரஹாmh விஷேய ேயாkh³யா:
ப²லாrhதி²பி⁴rhஹாநிகராshநதா²nhேய ।
th³ராthஸnhெதௗ⁴ phரப³லாச கீடா
தி³வா மாmhஸ: பஶுவச ராthெரௗ ॥ 26॥
ய:shவாkhதshthவத²வாதி³ th³’Shட:
ெஸௗmhயkh³ரைஹrhவா ஸ ப⁴ேவth³வShட:² ।
ராஶிmh க³ேதா வ..........ஶுப⁴மth◌⁴யபா⁴க³mh
khைரrhவிkhேதா ப³ஹுெஸௗmhயth³’Shட: ॥ 27॥
தiνவிலkh³நmh ஸுப⁴க³mh வShட²mh
rhதா⁴நேதா³ஹmh ஸுரணmh நிவாஸmh ।
rhதி: ப²லmh ப²லShடத³mh ச
ஸmhjhஞாநகmh rhவkh³’ஹmh வத³nhதி ॥ 28॥
ேகாேஶா த⁴நmh த³rhப⁴கth³தி⁴ேமத³mh
phர⁴ணmh பா⁴ஸுரkhதmh th³விதீயmh ॥ 29॥
th’தீயiµthபாதஹரmh ..........

வத³nhதி vhஜாŋhரகmh தTh³யmh ॥ 30॥
ஸுக²mh ஸுக³mhயmh யத² ப³nh⁴ேந
kh³’ஹmh ஸு’thrhயவீநமாேரம ।
thரmh phரஶாnhதmh ³ விஶாலmh
nh’mh கநீகmh phரரmh தாலmh ॥ 31॥
ஸnhதாநகmh தா³thரகரmh ஸுதாshய
kh³’தஸாரmh phரவரmh ஸுேஹாphரmh ।
shயாth பசமmh rhவகரmh kh’தாலmh
ஸாராrhத²வrhேணட³கரmh kh’தீநாmh ॥ 32॥
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ராவநிmh ஸாnhth³ரகரmh kh’rhதாநாmh
ஷShட²mh phரதீபmh ஸுmh ச ஶkhதmh ।
ஸmhேஶாணmh த³மத³mh ஸுபா³லmh
நிராஹதmh வாrhநிகரmh vh’தா²th³யmh ॥ 33॥
shயாத³பீநmh rhத³தரmh விதாநmh
th³நmh கலthரmh மத³நmh ஸுதாரmh ।
th³நmh th◌⁴நநmh ஸnhததித³mh ஸுகாமmh
..........ஆthரமாthரmh ரதித³mh phரத³mh ॥ 34॥
mh’thmh க²நmh சி²th³ரமய phரகீrhணmh
ைபஶாநிகmh தி³ShThகமாrhதித³mh ச ।
த³ஶாகmh ஸாŋhகா³கmh நராmh
shயாthதth³’காkh²யmh kh’கமாதி³காkh²யmh ॥ 35॥
த⁴rhமth³திmh தீ⁴திகரmh விஶா..........mh
th’திகmh ேகா³யரணmh ³thவmh ।
th◌⁴’திmh விகாmhஶ phரஶமmh வShடmh
ஸுதா⁴வித³ŋhக³mh நவமmh vhயநாகி ॥ 36॥
நப⁴shதலmh கrhம க³Shட²iµkhதmh
விபா⁴கmh ஸாத⁴கமநிகmh ச ।
தmh விராthரmh த³ஶமmh கிகmh
கிதாரவmh பா⁴ரவமாமாநmh ॥ 37॥
ஆயthதிக³mh லாப⁴தீஹ தா⁴ரmh
விநா கில ஸாதி⁴கமth³தmh ச ।
ஸுதாரமth◌⁴யmh ஸுதமShபாத³mh
.......... Shப²mh ॥ 38॥
vhயயphரத³ தா³திகரmh ச த³Nhட³mh
விராநmh ஸாதா³நிகmh ஸுபா³லmh ।
பா⁴iνmh ததா² th³வாத³ஶப⁴mh லாலmh
மப⁴ஸmh தா³ஹரmh phரவீணmh ॥ 39॥
சShடயாshத²mh கதி²நmh ச ேகnhth³ரmh
ஸrhைவShடத³mh கNhடகஸmhjhஞிதmh ச ।
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லkh³நmh சShகmh த³ஶமmh ச காமmh
ஸrhவாணீ shயாநி ப²ேலந kh’thவா ॥ 40॥
th³விதீயலாபா⁴Shடமபசமாநீmh
பப²ராkh²யாநி வத³nhதி பா⁴நி ।
th’தீயத⁴rhமாvhயயாலயாநி
ஆேபாkhமாkh²யாiν வத³nhதி தjhjhஞா: ॥ 41॥
நப⁴shதலகாத³ஶஷThth’காணி
vh’th³தி⁴phரதா³nhேயவ வத³nhதி mhஸாmh ।
mh’கா³ஜசnhth³ரrhலாத⁴ராmh
வrhேகா³thதமாkh²யா: phரத²மா நவாmhஶா: ॥ 42॥
ேகா³mhப⁴mhஹாவிஸசிதாநாmh
sh: பசமாசாnhthயப⁴வா: பேரஷாmh ।
nh’ேரா vh’ஷேபா⁴ऽஜஸmhjhஞ-
சாேபா mh’ேகா³ ராthப³லா:ஷேட³ேத ॥ 43॥
ph’Shேடாத³யா th³வnhth³வவிவrhதாச
தி³வாப³லாnhேய ஶிரேஸாth³ரமnhதி ।
உchச²mh ரேவராth³யதமாத³ஶாmhஶ-
சnhth³ரshய ஸphதாவிஸேமா vh’ஷாச ॥ 44॥
mh’ேகா³th³க³ேமா ⁴ஸுதshய தjhjhைஞ-
shth’யபா⁴க:³ பரம: phரதி³Shட: ।
க³ஜாசிஸŋhkh²ேயnh³ஸுதshய ஷShடா²-
jhவshய கrhகாnhதிசிஸŋhkh²ய ஏவ ॥ 45॥
shயாth பசேமா பா⁴rhக³வநnhத³நshய
நாth shவராசிsh ஶேநshலshய ।
விmhஶnhத: rhணவல: phரதி³Shட:
அrhவாக³தீேத நவேம  பாத: ॥ 46॥
ய:ஸphதமshŋhக³kh³’ஹshய ராஶி:
ஸ நீசஸmhச: கவிபி: ◌⁴ phரதி³Shட: ।
ேதைநவ மாேநந ப²லmh வித⁴thேத
ŋhகா³th³விேலாமmh ப³ஹு:³க²கா ॥ 47॥
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லthேகாணmh தி³நபshய mhேஹா
vh’ஷ: ஶஶாŋhகshய ஜshய ேமஷ: ।
கnhயா  சாnhth³ேரrhதி⁴ஷணshய சாப-
sh .......... ph◌⁴’ேகா:³ஸூrhயஸுதshய mhப: ◌⁴ ॥ 48॥
ேமேஷாऽNh..........ேசததேரா th³விதீேயா
நீலph◌⁴’தீேயாऽணிதசrhத:² ।
ஆபாNh³ர பசiµக:² phரதி³Shேடா
நா விசிthரா ஸததmh ஸபா ॥ 49॥
லாத⁴ர kh’Shரேரா அத² விph◌⁴:
கீட:ஸுரkhேதா நவம: phரதி³Shட: ।
mh’க:³ஸுர: கபிேதா க⁴டாkh²ேயா
th³தீவிேநாऽநஷஸmhjhஞிதச ॥ 50॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ராஶிphரேப⁴த:³ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 02

kh³ரஹேயாநிேப⁴தா³th◌⁴யாய:
இந: பதŋhேக³ேராऽத²mhேஸா
thேராऽrhயமாkh²ேயா th³மணி: க²ராmhஶு: ।
ஶூர:shவக³shதீணமக²மா
தி³நாதி⁴ேபா vhரth◌⁴நஹதிmh phரதி³Shட: ॥ 1॥
ஶஶீ ஶஶாŋhக: ஶஶph◌⁴’விேஶஶ:
ஸாiµth³ரக: ஶீதகேரா த³ேரjhய: ।
நthரநாத:²iµதா³வேபா³தீ⁴
வி⁴மாmhஶு: ஶஶலாச²நச ॥ 2॥
வkhர:ேஜா ⁴ஸுதshதேயா
ராkhதŋhக³⁴rhேலாதகா³thரக:shயாth ।
ுதா⁴ர:த⁴ேரா மஜ:
கீநாmhஶகாnhத: கவிவlhலப⁴ச ॥ 3॥
ஸrhவjhஞேபா⁴ விஷுேதா⁴ ³த⁴ச
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சாnhth³: phரேணதா phயkh’th³விராகீ³ ।
shயாth³ெதௗ⁴rhதிக: காஶஜயிதjhேஞா
விதா⁴நகா phரணத:ஸுதால: ॥ 4॥
ேவாऽŋhகி³ரா ேத³வ³rhமதிjhேஞா
வkhதா ச வாசshபதிphரேமய: ।
பீதாmhப³ர: பீதவிதி:◌⁴ ஸுேரShட:
ஸmhth³தி⁴கrhமா ஹூதமnhth ॥ 5॥
ஶுkhேராऽsh²ைத³thய³:ஸுதா⁴மா
காvhேயா ph◌⁴’³rhவீஜநிதி: ◌⁴ phரேணதா ।
மேஹாஶநா ஸmhshmh’திகஜ◌़ ◌் kh’தjhஞ:
கலாவிதாநphரப³ல:ஸுஜாthய: ॥ 6॥
ேகாண: ஶநிrhph◌⁴தி phரth³த:◌⁴
kh’Shே யேமா மnhத³ஹதŋhகmh கா ।
ெஸௗ:ஸுதீvhரshth’ணக: கரால:
phரதீதகrhமாth◌⁴யயநphரதி³Shட: ॥ 7॥
ரkhேதா ரவி: ஶீதகர:தச
ரkhத:ஜ: ேஸாமஸுதsh பீத: ।
ஹth³ரவrhணshthத³ஶாதி⁴ேபjhய:
ஶுkhர:த:ஸூrhயஸுேதாऽதச ॥ 8॥
ஸஹshரரrhயவேநஷு ஜாேதா
விபா⁴வஶsh ததா² கŋhேக³ ।
அவnhதிேத³ேஶாth³ப⁴வ ஏவ ெபௗ⁴ம:
ெகௗஶாmhபி³ேகேயா மரthர: ॥ 9॥
nhெதௗ⁴ phரலாயshthத³ஏேஶஶமnhth
ஜநாnhthய⁴rhேபா⁴ஜகேட ph◌⁴’ேகா³ச ।
ெஸௗராShThரஜshதிணகரshய thேரா
ராஹுேமஹாவrhவரஸmhப⁴வச ॥ 10॥
..........ஸுேதாऽத² ரா:ஊ:

..........ஶஶாŋhேகா வி³த: ◌⁴ ஸுேரjhய: ।
phராகா³தி⁴நாதா:² khரமேஶா விசிnhthயா
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தி³kh³th³வாரேஹnhவrhத²மலmh விசிnhthயா: ॥ 11॥
பாேபா ரவி:ஸூrhயஸுதச வkhர:
: ஶஶீ தthஸேதா ³த⁴ச ।
ெஸௗmhேயா ³: ேஸாமஸுத: ஶஶாŋhக:
ஶுkhரச ஸrhேவ phரப⁴வnhதி ŋhேக³ ॥ 12॥
ஶுkhர: ஶஶாŋhெகௗ வதீ phரதி³Shெடௗ
நmhஸெகௗ ஸூrhயஸுேதா ³த⁴ச ।
வாrhகெபௗ⁴மா: ஷா: phரதி³Shடா:
ஷTh³வrhக³ஶுth³தா: ◌⁴ ஷா:ஸமkh³ரா: ॥ 13॥
th◌⁴’kh³ேவதா³நாத²shthத³ஶாதி⁴ேபjhேயா
யஜுrhவிேநதா ph◌⁴’³நnhத³நச ।
ஸாmhநாmh ததா² ⁴தநய: phரth³ேதா⁴
யதி²rhவேத³தshய ஶஶாŋhகthர: ॥ 14॥
ஶுkhராமேரjhெயௗ th³விஜேலாகநெதௗ²
தி³வாகராெரௗ ph’தி²வீபதீநாmh ।
ைவயாதி⁴ப: ஶீதகரச ெஸௗmhய:
ஶூth³ராதி⁴நாேதா² ரவிஜ: பேரஷாmh ॥ 15॥
shவŋhக³thரய kh³’ேஹ நவாmhேஶ
ெஸௗmhேயதாநாmh ப³லேமகiµkhதmh ।
shthஸth◌⁴யகா³ph◌⁴யmh ஶஶிப⁴rhக³வாph◌⁴யாmh
ŋhேthரகா³நாmh ச ததா² பேரஷாmh ॥ 16॥
காShடாப³லmh shயாஸுசிநிrhமலாph◌⁴யாmh
ஸூrhயாரேயாrhயாmhயதி³ஶாmh தைத²வ ।
ஸூrhயாthமஜshையவ கலthரக³shய
ஶுkhரய சnhth³ரய தேதா²thதரshயாmh ॥ 17॥
ேசShடாப³லmh பா⁴shகரராthபாph◌⁴யாmh
mh’கா³தி³கா³ph◌⁴யாmh ேல பேரஷாmh ।
க³rhவrhகஶுkhரா தி³வேஸ வShடா:²
ஸதா³ ³ேதா⁴ऽnhேய phரப⁴வnhதி ராthெரௗ ॥ 18॥
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shவவrhஷமாேஸாத³யவாஸேரஷு
ெஸௗmhயா:ேதऽnhேய ச ப⁴வnhதி kh’Shேண ।
ஸூrhயshய ஶth ph◌⁴’³ஸூrhயthெரௗ
ெஸௗmhய:ஸேமாऽnhேய ஸு’த:³ phரதி³Shடா: ॥ 19॥
thரmh தி³ேநஶ: ஶஶலாச²நshய
ஸமா:ஸவாrhகிதjhஞெபௗ⁴ம: ।
வாrhகசnhth³ரா:ஸு’த:³ஜshய
jhேஞாऽ:ஸெமௗ பா⁴rhக³வஸூrhயthெரௗ ॥ 20॥
ஶுkhரth³நாெதௗ² ஶஶீஜshய thேர
சnhth³ேரா rhவஜாrhகிமth◌⁴யா: ।
ph³’ஹshபேத: ஶுkhர³ெதௗ⁴ பராkh²ெயௗ
ஸேமாऽrhகேஜாऽnhேய ஸு’த:³ phரதி³Shடா: ॥ 21॥
ெஸௗmhயாrhகெஜௗ பா⁴rhக³வநnhத³நshய
thேர ஸேமா ேத³வ³:ஜச ।
அnhேய பேர பா⁴shகரநnhத³நshய
thேர தjhெஞௗ பவshததா²nhேய ॥ 22॥
³:ஸேமா ஜnhமவிெதௗ⁴ விசிnhthேயா
த³ஶாயப³nh⁴vhயயவிthதேஶாைக: ।
thரmh shவேமஷாmh phரவத³nhதி நிthயmh
thரmh ஸுthரmh ஸமேமவ thரmh
ஶth:ஸம:shயாth khரமஶsh தjhjhைஞ: ॥ 23॥
த³ேஶ th’தீேய நவபசேம ச
சrhதா²சி²th³ேர மத³ேந தைத²வ ।
பயthதி பாதா³thதரபாத³vh’th³தா⁴
ப²லாநி யchச²nhதி ஶுபா⁴ஶுபா⁴நி ॥ 24॥
பிthதாதி⁴ேகா ரkhதநக:²ஸுப:
கnhயாதி⁴பshதாph◌⁴ரநshவ:ஸுவkhthர: ।
..........வேரா பா⁴shகரவீrhயேயாகா³th
தா..........phரதாபீ பரஹா ஸைத³வ ॥ 25॥
³th³தா⁴தி⁴க: ஶshthரபர: kh’தjhஞ:
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ேலShமாதி⁴ேகா தீ³rhக⁴தiν: phரஸnhந: ।
ஸுேலாசந:ஸthயரத:ஸுகாnhதி-
சnhth³ரshய வீrhயாnh மiνஜ: phரதி³Shட: ॥ 26॥
பாப: kh’தkh◌⁴ந: ஷ:ஶீேலா
வshவ:ேநthர:நக:² phரதி³Shட: ।
phயphேயா ³rhவிஷஹ: phரகா
ெபௗ⁴மshய வீrhேயண ப⁴ேவத³ஸththவ: ॥ 27॥
ஸுபேத³ஹ:ஸுப⁴க:³ஸுஶீல:
phயmhவத:³ ஶாshthரபர: kh’தjhஞ: ।
ெகௗ³ர:ஸுதா⁴மா ph’²கா³thரயSh-
rhjhஞவீrhயத:ஸmhphரவத³nhதி மrhthய: ॥ 28॥
ஸுசாகா³thர: phரணத: phரதாபீ
ஸுதீ³rhக⁴கா³thர: கப²வாnh ஸைத³வ ।
விth³யாதி⁴க:ஸthயபேரா மநshவீ
ஸுேரjhயவீrhயாth ஸததmh நயjhஞ: ॥ 29॥
த⁴rh ஸுதீ³phதிrhமiνேஜாऽதிதீ³rhக: ◌⁴
கபா²thமக: phராphதயஶ:ஸைத³வ ।
நீேராக³ேத³ஹ: phயஸாஹஸச
ஶுkhரshய வீrhேயண ப⁴ேவth ஸுதா³ர: ॥ 30॥
..........kh’Shடேத³ஹ: phரக²ேலாऽதிவshேவா
mhshர:ஸதா³ th³ேராஹபர: phரஜாநாmh ।
விth³யாவிந:ஸததmh ைசேலா
வீrhயாchச²ேந:ஸmhphரவத³nhதி மrhthய: ॥ 31॥
ஸthவாதி⁴கா:ஸூrhயஶஶாŋhகவா-
..........ஓதி⁴க:ஸூrhயஸுத:ஜச ।
..........ஓதி⁴ெகௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ
ஸrhேவ மiνShயphரkh’திmh நயnhதி ॥ 32॥
இதி vh’th³த⁴யவேந kh³ரஹேயாநிேப⁴தா³th◌⁴யாய: ॥
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ஆth◌⁴யாய 03

ஆதா⁴நாth◌⁴யாய:
ஆதா⁴நph’chேசா²th³ப⁴வஸாmhயiµkhதmh
ப²லmh யதshதshய பjhஞrhத²mh ।
ேயாகா³nh விசிthராnh phரவதா³nhயேதாऽஹmh
சிைநrhயதா² kh³ரnhவிநிசய:shயாth ॥ 1॥
லkh³நmh யதா³ பயதி ஸூrhயஸூiν-
rhநீசாத: ெஸௗmhயth³’ஶா விநmh ।
ததா³nhயஜாத: phரவதா³nhதி மrhthயmh
ஸூrhயshய வீrhேயண தி³வா phரஸŋhகா³th ॥ 2॥
ெபௗ⁴ேமா யதா³ைவயஸiµth³ப⁴ேவந
ஸணசnhth³ேரா nh’பஸmhப⁴ேவந ।
அshதmh க³ேதா jhேஞா th³விஜவrhணேயாகா³th
ஸrhைவரத² mhேலchச²ஸiµth³ரப⁴ேவந ॥ 3॥
ஏஷாmh mh’திrhதா³ஸஜநாதி³நீைச-
rhth³வாph◌⁴யாmh வ⁴பி⁴rhவிkh’திrhநைரச ।
சShபேத³rhதிஷு ..........
ஆphேய ெதௗ phராnhதரேக nh’ஸmhjhேஞ ॥ 4॥
கீேட விேலாமmh phரவத³nhதி பா⁴வmh
வாchயmh விலkh³நாதி⁴பேத:shவபா⁴வாth ।
கலthரத:ஸŋhக³விதி:◌⁴ phரதி³Shேடா
விகாரைவkh’thயஸேமா kh³ரஹாச ॥ 5॥
யதா³ ரவிேநŋhதி ஜnhமலkh³நmh
ததா³nhத⁴காேர ஸுரதphரேயாக:³ ।
தshnhiνத³khshேத²shவநவாmhஶபா⁴ேக³
தி³வா phரஸŋhக:³ ஶநிநா ச ராthெரௗ ॥ 6॥
ஸrhைவரth³’Shேட phரவேத³த³ரNhேய
shய மth◌⁴ேய ஜலலkh³நஸmhshேத² ।
கலthரக:³ ஶீதமக²மா
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யதா³ ரவிrhrhதிக³தshததா³shயாth ॥ 7॥
ஸnhth◌⁴யா phரேயாேகா³ vhயயேக³ऽத² ெபௗ⁴ேம
உrhth◌⁴வmh phரஶshதmh ரவிநnhத³ேநந ।
thகாரரmh ஸுரேதந
ஶசth தkhராnhதiµphரசNhட³ம ॥ 8॥
ஶுkhேரண நmh ஶஶிநா வித³kh³த⁴mh
shயாth ேஸாமேஜைநவ நிதாnhததீ³rhக⁴mh ।
ஆth³யshய மாஸshய ph◌⁴’³rhவிதா⁴தா
தshnh ப⁴ேவchேசா²ணிதஶுkhரஸŋhக:³ ॥ 9॥
தth³பேசShடாப³லஹாநிதீ³phthயா
க³rhப⁴shய வாchயmh shவப²லmh ஜநnhயா: ।
th³விதீயமாஸாதி⁴பதி:ஜச
தshnh த⁴நmh தshய ப⁴ேவth ஸமnhதாth ॥ 10॥
வshth’தீயshய கராŋhkh◌⁴வkhthர-
kh³வாதி³கmh தthர ப⁴ேவth ஸமkh³ரmh ।
ஸூrhயசrhத²shய பதி: phரதி³Shட:
அshதீ²நி தthர phரபா⁴வnhதி mhஸாmh ॥ 11॥
மjhஜா ச ேமத³ச ஸுமாmhஸரkhதmh
vhயkhதிmh ஸமாயாதி விபா⁴க³தச ।
தshnh ஸ ெஸௗ: கில பசமshய
தshnh ஸமnhதாth kh’திமாkh’ேதி ॥ 12॥
phராphேநாதி Shmh விவிதா⁴mh ச க³rhப⁴-
vhயkhதிmh ஸமாக³chச²தி காயஜாதாmh ।
ஷShட²shய சnhth³ேரா வி⁴தாiµைபதி
ேராமாணி தthர phரப⁴வnhதி கா³thேர ॥ 13॥
நகா²ச வா ³த³ரnhth◌⁴ரபா⁴ேவ
³phதmh shவரmh ph³ரமப⁴ேவ  தthர ।
..........சnhth³ரஸூiν: கில ஸphத .......

தshnh shmh’தி:shயாth ஸததmh நராmh ॥ 14॥

16 sanskritdocuments.org



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

பேசnhth³யthவmh ச விேவகிதா ச
ேகாऽஹmh ேதாऽthராரயமph◌⁴ேபத: ।
லkh³நாதி⁴நாத²shthவத²வாShடmhரshய
மாஸshய தshnh phரரா ³⁴ா ॥ 15॥
பேnh மiνShயshய தத:ஸுth’phத:
⁴ŋhkhேத ஜநிthrhயா ரஸபா⁴வஸŋhகா³th ।
நthரநாேதா² நவமshய நாத²-
shதshnh விரkhதிrhவிவிதா⁴ நராmh ॥ 16॥
க³rhபா⁴ரய: :³க²மநnhதேமkhதmh
kh’தmh shmh’தி: rhவஶுபா⁴ஶுப⁴shய ।
தி³வாகரshதnhமரேதாऽதி⁴நாத²-
shதnh phரதி³Shட: phரஸேவா நராmh ॥ 17॥
தshnh யதி³shயாth³ vhயயக:³ ஶஶாŋhக:
shயாத³Shடேமா ⁴தநய: phரஸூதி: ॥ 18॥
ேயா யshய மாஸshய ப⁴ேவth³தி⁴ நாத:²
ஸmhேபா⁴க³ேமநmh  yhதா³ phரயாதி ।
அrhவாkh³வித⁴thேத ஸ ததா³shய ஜnhம
வீrhேயண ேநா யதி³ வாthமேஜந ॥ 19॥
ேயாேகா³ யதா³பா⁴நக³த:ஸுதா-
th³விய³சிkhயக³ைத:ஸமshைத: ।
ப⁴ேவth phரஸூதிrhத³ஶேம பேரண
ததா³ நராmh ந ச ேயாதாநாmh ॥ 20॥
ஸூrhேயண தாஸாmh phரவத³nhதி ேஶாஷmh
ேயாக³mh nh’mh வாth◌⁴யமேநகபmh ।
khேவாத³ேய khவேத நவாmhேஶ
khவshய ஜnhம phரப⁴ேவnhநராmh ॥ 21॥
ஏவmh மாmhஸ: phரப⁴வnhதி நாrhய:
shthபா⁴வேயாகா³th³ப³ஹுதா⁴ விேஶஷ: ॥ 22॥
நவாmhஶநாத²ச யதா³ விலkh³நmh
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பேயth ஸு’thேகnhth³ரக³த:ஸுதீ³phத: ।
ததா³thமவrhேக³ண கேராதி ஜnhம
phரதா⁴ந⁴தmh மநஸா நராmh ॥ 23॥
³சிkhயஜாthரக³தா: phரசNhடா:³
ெஸௗmhயா யதா³ ேகாஶthேகாணஸmhshதா:² ।
ஜnhமதா³shதthர ப⁴வnhதி th³’Shடா-
சnhth³ேரண ேவந ஶஶாŋhகேஜந ॥ 24॥
மnhதா³ரேயா:ஸphதமராஶிஸmhshத²ேயா-
rhதா³ நிேஷேகா மரணmh ததா³ பி: ।
ரேவ: ஶஶாŋhகாth thவத² தjhஜநnhயா
ஏகாnhதேராத: ◌⁴ ஷshய வாchய: ॥ 25॥
யதா³மாmhஶுrhvhயயேகா³ தி³வாகர-
சி²th³ரmh க³ேதா ⁴தநயசrhத:² ।
mh’thshததா³ஸmhப⁴வேத பா⁴ph◌⁴யாmh
ஶthேரண ெஸௗேரண  ப³nhத⁴ேநந ॥ 26॥
mh’thகர: ஶீதகரச Shேப²
..........உshவshதி²த:ஸூrhயஸுத:ஸெபௗ⁴ம: ।
jhஞ க³rhப⁴ஸmh⁴திஹ phரதி³Shடா
ேயாைக:³ஸெஸௗmhைய: phரvhத³nhதி kh’chசா²th ॥ 27॥
rhதிshதி²தshதீணகர:ேஜா வா
ஸணrhதிவி: ◌⁴ Shப²ேகா³ வா ।
vh’சாப²ல:shயாth ஸுரேதாபசாேரா
நீசாைதshthrhயாதி³பி⁴ேரவ mhஸாmh ॥ 28॥
khவshய லkh³ேந ³த⁴ஸெஸௗரkhேத
ஸுதshதி²ேத வா thவத² Shப²ேக³ வா ।
khவshய ஜnhம phரவத³nhதி mhஸாmh
ஶுேப⁴ேத தthர யதா²shவபmh ॥ 29॥
யதா³ஜ:ஸphதமராஶிமாத:
ஶைநசேரா வா ரவி ஸமாத: ।
ந rhதிேகா³ ேத³வ³:ேதா வா
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ததா³ ந க³rhப⁴mh phரவத³nhதி ேயாதாmh ॥ 30॥
நப⁴shதலshேதா² யதி³ வாஸுராrhசித-
shthேகாணேகா³ ேத³வ³: ஶஶீத:³ ।
க³rhப⁴shததா³ஸmhப⁴வதி phரஜா..........
நவாmhஶேகா வா மரஜshய ॥ 31॥
th’தீயஜாthரக³ெதௗ தாrhெகௗ
ஶைநசேரா லாப⁴க³ேதா யதா³shயாth ।
மாmhshததா³ க³rhப⁴க³த: phரவாchேயா
ேவாऽத²வா shேவாchச²க³தshthேகாேண ॥ 32॥
mhவrhக³ேக³ஸூrhயஸுேத மேஜ
தி³வகேர லkh³நiµபேத வா ।
க³rhேப⁴ மாnh ஶீதகேரऽத²வாmhப³ேர
shவŋhேக³ ஶுkhரth³’ஶா ஸமnhவிேத ॥ 33॥
mhேப⁴ விலkh³ேந ²ேநऽத² கnhேய
..........ேக தthஸுதவrhக³ேக³ வா ।
.......... phரவத³nhதி க³rhப⁴mh
ததா³ நராmh ச நவாmhஶேக வா ॥ 34॥
ெஸௗmhயாnhவிேத தthர யதா²shவபmh
நரmh shthயmh வா தநையrhவிநmh ।
பாபாnhவிேத சாrhத⁴iµஶnhதி நாrhயா
அrhத⁴mh நரshையவ ப⁴ேவதி⁴ க³rhேப⁴ ॥ 35॥
shthலkh³நேக³ ரthகேர ச ஶுkhேர
ஸமshதி²ேத ஸூrhயஸுேத ஸேவ ।
shthக³rhப⁴iµkhதmh த⁴ரணிஸுேதந
shவவrhக³ஸmhshேத² ஶஶிநா ச th³’Shேட ॥ 36॥
மாmhஶு:ஸுரேதாऽத²வா
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸமராஶிஸmhshதி²த: ।
ததா³ப³லாmh க³rhப⁴க³தா nh’mh ச
ஶைநசேர வா ரவிபா⁴க³மாேத ॥ 37॥
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th³விேத³ஹலkh³ேந மரkhேத
shவஸmhshேத² ரவிேஜ ச லாேப⁴ ।
..........உ........ேத³lhலkh³நக³தmh ........

..........shthபthவmh phரவேத³³பா⁴ph◌⁴யாmh ॥ 38॥
ஶைநசேர rhதிக³ேத ஶஶாŋhேக
ஷShேட² ³ேத⁴ ஸphதமேக³ ச ஶுkhேர ।
ஸூrhேயऽShடேம ெஸௗmhயவிவrhேத ச
thரய: மாmhஸ: phரவத³nhதி க³rhேப⁴ ॥ 39॥
ஏவmh ேஜ ஸmhphரவத³nhதி நாrhேயா
நmhஸகாkh²யாநி தி³வாகேர ச ॥ 40॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஆதா⁴நாth◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 04

ஜnhமாth◌⁴யாய:
..........பயதி ேத³வமnhth
நீேதா அத²வா ராthகர: phரrhண: ।
shேவாchசா²த: ேகnhth³ரக³த:shவவrhேக³
ஸுஶுth³த⁴வீrhயshய ப⁴ேவth phரஸூதி: ॥ 1॥
லkh³நாேத ஶீதகேர ³ேத⁴ வா
நீசாேத வா ³  th³’Shேட ।
அnhேயந ஜாதmh phரவத³nhதி மாநவmh
.......... ॥ 2॥
ஶைநசேர லkh³நக³ேத ச நீசேக³
பாபாmhஶேக பபேத ச th³’Shேட ।
பாபshய லkh³ேந ³ விiµkhேத
பாபாth phரஸூதிmh phரவத³nhதி சnhth³ேர ॥ 3॥
shவநஸmhshேத² ரவீ ஸமnhவிேத
லkh³ேந சேர ஸூrhயஸுேதந வkhேர ।
vhயயshதி²ேத வா த⁴நேக³ ச சnhth³ேர
பி: பேராshய ப⁴ேவth phரஸூதி: ॥ 4॥
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th³வாரmh வேத³th ேகnhth³ரiµபக³தாச
தthர kh³ரஹாபா⁴வத ஏவ லkh³நாth ।
தீ³ேபாऽrhகேதா லkh³நவேஶந வrhதி:
shேநஹmh ஶஶாŋhகாth phரவேத³th³யதா²வth ॥ 5॥
விலkh³நபா⁴ேவாth³ப⁴வrhதிகா:sh-
rhநாநாth³வேத³th³வrhணவிேஶஷேமஷாmh ।
ஶshயா thபா⁴கா³th³kh³’ஹiµchச²நீசாth
ேதஷாmh வரŋhக³க³நி ததா² பேரஷாmh ॥ 6॥
யதா³ ஶநி: பசமத⁴rhமேகா³ऽத²வா
ெபௗ⁴ேமாऽத² ப³nh⁴vhயயக:³ கசசந ।
ததா³ŋhக³ப⁴ŋhக³mh phரவேத³th ஸமkh³ரmh
kh’Shடmh ப³ேலாநmh phரவத³nhதி கிசிth ॥ 7॥
மாmhஶுமா shவநவாmhஶகாshதி²த:
shேவாchேச²ऽத² ேகnhth³ேர ஸுரநாசத: ।
lhயmh ததா³ தா⁴விvh’த³கா³thரmh
ஶுkhேரண ப³th◌⁴நா ஸமnhவிதச ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமऽShடேம ஸூrhயஸுேத விலkh³ேந
நப⁴shதலshேத²மராேஜ ச ।
ப³ேந phரஸூதிmh phரவத³nhதி ேயாதாmh
ஸூrhேயண மாrhேக³ மiνைஜrhவீவrhேத ॥ 9॥
ஶைநசேர rhதிக³ேத மாmhஶுேஜ
vhயயshதி²ேத நீசக³ேத phரபா⁴கேர ।
விேலாமஜnhம phரவத³nhதி ⁴ேஜ
ஸப⁴rhக³ேவ நாலவிேவshதshய ॥ 10॥
சnhth³ேரऽmhப³ரshேத² ஶஶிேஜ ச காேம
ph³’ஹshபெதௗ rhதிக³ேத shதநாnhதேர ।
க³rhப⁴shய தlhலாச²நiµkhதமாth³ைய-
rhவிபrhயேய ph’Shடா²விபா⁴க³தச ॥ 11॥
ேவ விலkh³ேந ph◌⁴’³ேஜ vhயயshேத²
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ஶஶŋhகேஜ லாப⁴iµபாேத ச ।
பா³மாŋhக³ஸmhshத²shதிலக: phரவாchய:
ஷTh³வrhக³ஶுth³ெதௗ⁴ thவத² த³ணshத:² ॥ 12॥
vhயேய ஶஶி லப⁴க³த: க²ராmhஶு-
shthேகாணக:³ஸூrhயஸுத:ஸபாப: ।
நாŋhக³தாmh தthர வத³nhதி ⁴ேஜ
கா³thராnhதி⁴கthவmh phரவத³nhதி பா⁴க³த: ॥ 13॥
ஶைநசேர வீrhயேத  ைந..........
ஸூrhேயண நாmhேநாth³ப⁴வேமவ ⁴ஷணmh ।
சnhth³ேரண மாணிkhயப⁴வmh ரNhயஜmh
ெஸௗmhேயந ஶுkhேரண ச திஸmhப⁴வmh ॥ 14॥
ேவந நாநாவித⁴Shடkhராமேத³
ெபௗ⁴ேமந விnhth³யாth³ப³ஹுவshthரஸmhப⁴வmh ॥ 15॥
kh³’ஹmh ஶஶாŋhேகந ஸுதா³ரஸmhப⁴வmh
மேநாஶபmh விவிதா⁴nhவிதmh ச ।
ஸுஸூthரiµkhதmh மணிŋhமாnhவிதmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேத⁴ந ச ŋhக³ேக³ந ॥ 16॥
ெபௗ⁴ேம த³kh³த⁴mh shவநவாmhஶகshேத²
பராmhஶகshேத² ஶிதி²லshவபா⁴வmh ।
வshkhதmh ப³ஹுபபth³’Shேட
ெஸௗmhேயேத வா த⁴நதா⁴nhயkhதmh ॥ 17॥
ஸூrhேயண சிthரmh ப³ஹுைக³காth³ைய:
phரபா⁴ஸேமதmh ப³ஹு⁴கmh ச ।
ஏகthர ரmhயmh thவபரthர ஶிrhணmh
பாேபேத வா தபநshவபா⁴வmh ॥ 18॥
³ேத⁴ந ரmhயmh வா ப³ஹுவmhஶkhதmh
படாvh’nhmh ⁴வநாTh◌⁴யேமவ ।
ஶுசிphரக³lhைப: ◌⁴ ைஷ:ஸேமதmh
விசிthரபmh phரப⁴யா ஸேமதmh ॥ 19॥
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ேவந நாநாவித⁴ரthநkhதmh
ஸு⁴ஶாலmh ப³ஹுமNhட³லாTh◌⁴யmh ।
விதாநலாth◌⁴வஜஸrhவதி³
phரமNh³தmh தா⁴ரைஸrhவஶல: ॥ 20॥
shவபா⁴வரshயmh ஸுவித³kh³த⁴ேலாகmh
மேநாரமmh shபா²ககாசநாTh◌⁴யmh ।
ŋhக³mh விஶாலmh ஸுவிப⁴khதமாrhக³mh
விசிthரகாShட²phரப⁴வmh நிதாnhதmh ॥ 21॥
ஶீrhணீ ேசல: மiνைஜ:ஸேமதmh
ரkhதாnhவிதmh shthரதmh ஸைத³வ ।
ப⁴ேவth³kh³’ஹmh கNhடகஸŋhக⁴khதmh
ெரௗth³ரmh கராலmh விkh’தphரதாபmh ॥ 22॥
ஶைநசேர ேகnhth³ரக³ேத shவநீசேக³
ஸுதshதி²ேத ⁴தநேய ஸபா⁴shகேர ।
kh³’ஹmh th’ண:ஸrhவத ஏவ khதmh
rhணmh நிதnhதmh தபநshவபா⁴வmh ॥ 23॥
ஶைநசராmhேஶ மரthேர
யதா³ தiνshத:²shவkh³’ேஹ ஶஶாŋhக: ।
ததா³ kh³’ஹmh தநவிதா⁴vh’தmh
khரசிth ஸுகாShைட: பேதா விபசிதாmh ॥ 24॥
ேவா யதா³ ப³nh⁴க³த:shவபா⁴வேகா³
நப⁴shதலshேதா² ph◌⁴’³நnhத³நshததா³ ।
சnhth³ேராऽshதேகா³rhதிக³த: ஶைநசர-
shததா³vh’தmh வshthரவைர:ஸுமnhதி³ரmh ॥ 25॥
ஶைநசேர rhதிக³ேத ேஜऽத²வா
பாபாmhஶகshேத² ப³ஹுபாபவீேத ।
kh³’ஹாkh³நயmh ஜnhம வேத³ch²பா⁴mhஶேக
டாரேக சி²ரேத விபேக ॥ 26॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஜnhமாth◌⁴யாயசrhத:² ॥
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ஆth◌⁴யாய 05

ஆrhத³யாth◌⁴யாய:
ஆ: பரmh மாநவவாரநாmh
ஶதmh ஸவிmhஶmh லஸmhப⁴வாநாmh ।
th³வாthmhஶதிrhஜாthயரŋhக³மாmh
க²ேராShThரேயாrhவிmhஶதிவrhஷஸŋhkh²யா ॥ 1॥
சrhவிநா ச ததா²விகாநாmh
காஸாரேகா³ஶூகரrhமகடாணmh ।
சthவாவிmhஶth கதி²தா ஶுநாmh ச
தத³rhத⁴ேதா vhயkh◌⁴நஹth³th³’காmh ॥ 2॥
thஷShஸmhjhஞ: பரபா⁴ஜநாநாmh
th³விவkh³’th◌⁴ரphரப⁴வ:ஸஹshரmh ।
ஸmhவthஸரா:ஷTh³வடth³’பா⁴நாmh
காபதŋhகா³kh’கீடகாநாmh
மாஸாrhத⁴ஜைசவ பிபீகாநாmh ॥ 3॥
[vh’ோth³ப⁴ேவா வrhஷஶதmh phரதி³Shட]
shேதஷாmh பதாேஶா th³வி³ேணந வாchய: ।
அவthயnhயkh³ேராத⁴ஶஸiµthய:
ஶநி விvh’th³தா⁴ th³விஜvh’தச ॥ 4॥
ேகnhth³ேரஷு ெஸௗmhயா யாதி³ பாபநா:
ஸேவஷு ஜாதshயா திrhந வாchயா ।
..........chசா²தா வா  ........பாரேஸjhஞா
விthதா வா மiνநshய தjhjhைஞ: ॥ 5॥
ஸு’th³kh³’ஹshைத:²ஸகலsh ŋhக³-
மத² phரதா²ைதrhkh³’ஹமmhஶகmh வா ।
ஆ: பரmh ஸூthரநரshய வாchயmh
ஸrhைவச ைவ vh’th³தி⁴kh³’ஹphரயாைத: ॥ 6॥
அrhத²ஸmhshதா² யதி³ பாபேக²டா:
ஷடா³Shதமshயா யதி³ வா shேரவ ।
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ஷShTh²யாmhஶேகா mh’thஹ phரதி³Shட:
ெஸௗmhையrhதி³நா phேராth³க³தவmhஶேயாேக³ ॥ 7॥
ேகnhth³ேரஷு பாபா யதி³ ெஸௗmhயநா
ச வீேத ேத³வ³:ேதா வா ।
mh’thshததா³ ஶshthரkh’த: phரவாchேயா
வrhஷshய மth◌⁴ேய kh’தஸmhப⁴ேவ வா ॥ 8॥
ஷShடா²Shடமshதா² யதி³ ெஸௗmhயேக²டா:
பாபா த⁴நth³வாத³ஶக³ யதா³sh: ।
ததா³ விநாேஶா மநஜshய வchேயா
மாஸth³ப⁴ேவைநவ சShபேடாnhய: ॥ 9॥
ஷShேட²ऽShடேம வா யதி³ ஶிவரா:
பாேபந th³’Shட:ஸேதாऽத²வா shயாth ।
ஸth³ேயா விஹnhயாnh மiνஜmh ந th³’Shேடா
யதா³ஸுேரjhேயந ஶுப⁴shthேதந ॥ 10॥
ண: ஶஶீ rhதிக³த:ஸபாேபா
th³ேந ச பாேபா ந ஶுப⁴sh ேகnhth³ேர ।
mh’thshததா³ வthஸரமth◌⁴யம:shயாth
நரshய th³’Shேடா ந யதா³ ஶுேப⁴ந ॥ 11॥
ஏைதrhவீவாஹாmhஶ³ணrhவிலkh³ேந
தாTh³ேயா kh³ரேஹா நாக³நப: ◌⁴ ஶஶŋhக: ।
ராயாதி³ேதா த³shthரஶஶŋhகப⁴khத:
ேஶநாph³த³rhவ ..........ஆkhத: ॥ 12॥
th³ேரShகாணவrhேகா³thதமரnhth◌⁴ரபா⁴க³-
shவேthரக³shய th³வி³ண: phரதி³Shட: ।
th³விkh◌⁴ந:shவŋhேக³ கேல ச மாrhேக³
th³வேயாச லph³ெதௗ⁴ thக³ண: phர..........இ........:॥ 13॥
அrhத⁴mh ஹரthேயவ  நீசஸshய:
அshதmh க³தசாrhகஸுேதா நிஹnhதி ।
ஶுkhரச ஆ:கேஷாऽshதேகா³ வா
ஸrhேவ thபா⁴கா³ கா³ ப⁴வnhதி ॥ 14॥
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அrhதா⁴rhதி³ஷShடா²nhதமபkhரேமண
thேவகாத³ஶாேத:³ phரஹரnhthயாநிShடா: ।
ஸrhேவ vhயயshதா²ச ஶுபா⁴shதடrhத⁴mh
விேலாமேதா வீrhயதச ெஸௗmhய: ॥ 15॥
இதி vh’th³த⁴யவந ஆrhதா³யாth◌⁴யாய: பசம: ॥

ஆth◌⁴யாய 06

த³ஶாth◌⁴யாய:
ஆrhத³யா ேயந ரா  த³nhதmh
தthஸmhதா தshய த³ஶா phரதீ³Shடா ।
ஶnhதாnhதரா ஸா ச க³ணrhவிசிnhthயா
ேதா³ைஷச தjhjhைஞ: ப²லநிrhணயாrhத²mh ॥ 1॥
நவாmhஶthரshவkh³’ேஹாபக³shய
shவபா⁴வஶுபா⁴  த³ஶா kh³ரஹshய ।
ஆேதாऽnhயkh³ரா பாபப²லா phரதி³Shடா
th³யாph◌⁴யmh ப²லmh ..........ஸமmh iµநீநாmh ॥ 2॥
ரேவrhத³ஶாயாமதிதிணேமாஜ:
phராphேநாதி மாேநாபசயmh மஹாnhதmh ।
த⁴நாநி சாகரதாmhரஶshthரmh
ஸஜாயேத ப³nh⁴ஸுக²mh ஶுபா⁴யாmh ॥ 3॥
ப⁴யாவஹshேதயபராபவாதா³nh
khேலஶாnh விசிthராnh லைவரiµkh³ரmh ।
பாபாthமகாயாmh ³த³வkhthரேராக³-
மேநகேஶாக மதிவிph◌⁴ரமmh ச ॥ 4॥
நிthயmh வி⁴ஷாமணிமசலாப⁴mh
Shடாnhநபாநmh phரமதா³iνராக³mh ।
சாnhth³ த³ஶா ஸா⁴ப²லா நராmh
நேரnhth³ரஜாmh தiνேத ஸைத³வ ॥ 5॥
phரவாஸmh shவஜைநrhவிவாத³-
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Shைடrhவிேயாக³mh ஸததmh ஜmh ச ।
அநிShடபாmh பரபvh’தி⁴mh
சாnhth³ த³ஶா ேராக³ப⁴யmh கேராதி ॥ 6॥
phராphேநாதி ெபௗ⁴மshய த³ஶாவிபாேக
த⁴நாநி ெசௗrhயாஹவவிkhரேமph◌⁴ய: ।
ெஸௗவrhணதாmhரதிபாkh³நித:ஸதா³
ஶுைப:◌⁴ phரேயாைக³rhவிவிைத⁴ரநிShைட: ॥ 7॥
th’Shஜவராsh’kh³விஷபிthதrhசா²-
கா³thராŋhக³ph◌⁴ŋhகா³nh விவிதா⁴mhச ேராகா³nh ।
பாேப  ெபௗ⁴மshய த³ஶாவிபாேக
khேராத⁴khேயாthஸாஹமத⁴rhம³th³தி⁴mh ॥ 8॥
ெபௗ³தீ⁴mh த³ஶாmh phராphய ³ணphரஶmhஸாmh
phராphேநாதி ஶசth phயதாmh nh’ேலாேக ।
ஸுவrhணiµkhதாமணீரthநலாப⁴mh
ஶுபா⁴mh வி⁴திmh ச ஜநாதிகா³mh ச ॥ 9॥
phரேமண khத: கப²பிthதபா⁴
விவrhணேத³ஹ: ஷ: phரஸnhந: ।
ெபௗ³தீ⁴mh த³ஶாmh phராphய விபேசShெடௗ
ப⁴ேவnh மiνShய: பதிதாiνரkhத: ॥ 10॥
³ேராrhத³ஶாயாmh லப⁴ேதऽதிமாநmh
³ேத³யmh ³th³த⁴வேபா³த⁴மkh³nhயmh ।
shதி²திphரதாபth³திகாthதிேபா⁴கா³nh
..........அthmhயேசShடாப²லiµthதமாயாmh ॥ 11॥
rhதா³rhத²சிnhதா ச விபகாயாmh
ேராக³ச ஶசth phயவிphரேயாக:³ ।
³ேராrhத³ஶாயாmh iµக²ேராக³பீடா³
ஸஜாயேத shthnh’பஜmh ப⁴யmh ச ॥ 12॥
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶாயாmh லப⁴ேத ஸுகா²நி
shththரஜாதாநி nh’ேபாth³ப⁴வாநி ।
இShடாnhநபாநாmhப³ரக³nhத⁴மாlhயmh
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ஶுபா⁴ரயாயாmh பரமாmh ச Shmh ॥ 13॥
அஸthப²லாயாmh ச ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶாயாmh
nh’ைபrhவிஷாதி³லvh’nhத³iµkh²ைய: ।
விth◌⁴யேதऽத⁴rhமiµபாைதச
ஸmhphயேத ³Shடநிதmhப³நீபி: ◌⁴ ॥ 14॥
phராphேநாதி ெஸௗரshய த³ஶாphரேவேஶ
ஶுேப⁴ ஶுப⁴mh ⁴பதி⁴ஸŋhக³த: ।
தா⁴nhயrhmhப³ரக³rhத³ேபா⁴ShThைர:
ஸmhjhயேதऽrhைத²rhமஷாபீ⁴ச ॥ 15॥
ெஸௗரshய பாேப  த³ஶாவிபாேக
mhப³ைவரmh phயவிphரேயாக:³ ।
ஸஜாயேத ³யவிகாரேராக:³
thரஸŋhக:³ பஶுவிthதஹாநி: ॥ 16॥
த³ஶா விலkh³நshய சரshய rhேவ
பா⁴ேக³ th’தீேய ஶுப⁴தா³ நராmh ।
மth◌⁴யா th³விதீேய விப²லா th’ேய
ஶshதா ஸமாnhthயா th³விப⁴ேவ விேலாம: ॥ 17॥
shதி²ேர க²ேலShடாnhயதமா நராmh ॥ 17॥
வrhகா:³ஸைத³வ khரமேஶா விசிnhthயா:
ஶுபா⁴திஶுph◌⁴ரா kh³ரஹெஸௗmhயkhதா ।
மth◌⁴யாப²லா மth◌⁴யப²லா க²லா ச
க²லாக²லாnhயாதிக²லா phரதி³Shடா ॥ 18॥
ஶுபா⁴ ஶுப⁴mh ேயாக³ப²லmh வித⁴thேத
ரNhயiµkhதாப²லரthநலாபா⁴nh ।
ஆேராkh³யேமாஜ:shவலshய ஜாmh
த³ஶா விலkh³நshய nh’mh phரஸூேத ॥ 19॥
மth◌⁴யா  மth◌⁴யmh ப²லமாதேநாதீ
த³ஶா விலkh³நshய ஶுபா⁴ நராmh ।
கShேடந லாப⁴mh நித⁴ேநந ைமthmh
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பNhயேஸவாவிkh’திphரமாத³mh ॥ 20॥
பாபா விலkh³நshய த³ஶா phரயாதா
ப⁴யmh ஸுேஶாrhக கலஹmh விவாத³mh ।
கேராதி நிthயmh பரதா³ரஸŋhக³mh
வி³th³தி⁴நாஶmh ஸததmh phரவாஸmh ॥ 21॥
நிஶாகராதி³thயவிலkh³நபா⁴நாmh
தthகாலேயாகா³த³தி⁴கmh ப³லmh ய: ।
வித⁴rhதி தshயாதி³த³ஶா phரேயாjhயா
ஸrhவkh³ரஹாiµத³யாnhவிதாநாmh ॥ 22॥
ததshத தthைரவ க³தshய சிnhthயா
சrhத²காமாmhப³ரக³shய பசாth ।
ேதஷாmh th³விதீேய ச ததshth’தீேய
shதா²ேந shதி²தshய khரமேஶா kh³ரஹshய ॥ 23॥
ஏகrhகா³நாmh  ப³லாதி⁴கshய
ேத³யா த³ஶா rhவதரmh தேதாऽnhயா ।
த³ஶாrhத⁴காலmh லப⁴ேதऽrhகஸmhshத²-
shth’தீயபா⁴க³mh ச thேகாணேகா³ ய: ॥ 24॥
பா⁴க³mh சrhத² சரshthரஸmhshத:²
ஸphதாmhஶகmh ஸphதமேகா³ஸ வாchயmh ।
ஸதா³ ப²லmh வா ஸுரரேயாjhயmh
thேராchச²நீசshவkh³’ஹthேகாணஜmh ॥ 25॥
ப²லாநி ேஶஷாணி த³ஶாவிபாேக
நிஜாநி ேத³யாநி நிஜkh³ரஹshய ।
அnhதrhத³ஶாshேயவ விசிnhthய ஜnhம
தthகாலஜாதாநிmh யதா²ததா²நி ॥ 26॥
ஷTh³வrhக³வீrhேயணலkh³நபா⁴வஜா
த³ஶாதி³பேசாthதரvh’th³தி⁴ஸmhதா: ।
த³ஶாஸு ஸrhவாஸு ப²லாmhஶகா:shmh’தா:
ஶசth³kh³ரஹாmh khரமேஶா நிஸrhக³ஜா: ॥ 27॥
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kh³ரஹshய phதா:shவப²லாmhஶதா³தா-
shதthகாலஜாைத: ப²லைஜrhவிபா⁴தா: ।
ப²லாநீ ேஶஷாணி யதா²க³தாநி
த³ஶாmhஶேப⁴khth’ணி நிஜாmhஶஸŋhkh²யயா ॥ 28॥
ப⁴ேநாrhmh’கா³th³யmh ஶஶிேநா க⁴டாதி³கmh
லாதி³ ெபௗ⁴மshய ³ேராரஜாதி³கmh ।
³த⁴shய kh³மாதி³ஹயாதி³கmh ph◌⁴’ேகா:³
கrhகா ெஸௗேர: phரவிசிnhதேயth ப²லmh ॥ 29॥
shவŋhக³நshய கலா kh³ரஹshய
விபா⁴தா: Shகரஸphதபாணிபி: ◌⁴ ।
விmhஶாmhஶகாth³யmh ப²லமாphதெமௗchச²கmh
நகா²தி⁴கmh thயாjhயமேயா நேக²ph◌⁴ய: ॥ 30॥
ப²லmh ப²லாmhஶாபி⁴ஹதmh நேகா²th³ph◌⁴’தmh
ேஶஷmh ப²லmh விmhஶதிrhபா⁴க³ஸmhதmh ।
jhேஞயmh தேதா நீசப²லmh shவஸphதமா-
th³ராேஶrhkh³ரஹாmh விதி⁴நாiµைநவ ॥ 31॥
லkh³ேந th’திேயऽShடமேக ச லkh³நஜmh
ப²லmh ததா² விmhஶதிேமவ பா⁴வஜmh ।
shதா²ேந விசிnhthயmh ேலா ..........
Nhேயதாநி ெஸௗmhயாநி த³ஶாப²லmh ச ॥ 32॥
நீேசऽshதேக³ சாrhத⁴ப²லmh ஶுப⁴kh³ரேஹ
rhணthவShைடrhவிபதiµchச²ைக:³ ।
நீசாshதேக³ வkhரக³ேத ஸமmh ப²லmh
தshையவ ŋhேக³ th³வி³ணmh phரகீrhதிதmh ॥ 33॥
பாபா த³ஶா பாபப⁴வாnhதரா வா
பாபாShடவrhேக³ ச யதா³ ந ஶுph◌⁴ரா ।
.......... mh’thrhதி³வேஸ  தshய
ஸஜாயேத பாபkh’தshய ஜnhேதா: ॥ 34॥
த³ஶாphரேவேஶऽShடமேக³  th³’Shேட
shேவநா ஶthkh³’ஹshதி²ேதந ।
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ததா³மmh’thmh ேத த³ஶாயாmh
தshையவ பாேபாth³ப⁴வபாகமth◌⁴ேய ॥ 35॥
thmhஶாmhஶேக யshய kh³’ஹshய ஸmhshத:²
shதா²ேநऽShடேம பாபப²ல: ஶுேபா⁴ வா ।
ேதைநவ th³’Shட:ேதऽபmh’thmh
.......... ேரண தshையவ யேஶாதி³ேத வா ॥ 36॥
பாகாதி⁴ப:ஸrhவவிth³த⁴வrhேக³
shதி²ேதாऽபmh’thmh ேத நராmh
khைரrhவிth³’Shேடா யதி³ வா ந ெஸௗmhைய-
rhநீசாேதா வா க² நிrhதச ॥ 37॥
ஷShThயph³த³மth◌⁴ேய  யதா³:ஸphத
விபா⁴ஜேயthேதந பரmhபராmh ।
லph³த⁴mh ச யchேச²த³கஸmhதmh தnh
th³ேவதா³th பரmh ஜnhமவேத³வ சிnhthயmh ॥ 38॥
ேச²ேதா³ऽபmh’thrhமரணmh th’தீயmh
ப⁴ேவnhநராmh நியதmh ஸைத³வ ।
த⁴rhமkhயாபீ⁴rhஹரேதऽபmh’thmh
ேச²த³mh  kh’chch²ேரண kh³ரஹphரபா⁴வாth ॥ 39॥
அஸாத⁴நmh shதா²ந மரணmh நராmh
ஸrhைவபாையரபி ேத³வதாநாmh ॥ 40॥
பாகாதி⁴ப:shயாth³யதி³ ெஸௗmhயவrhேக³
த³ஶாphரேவேஶ thவத² ŋhக³ேகா³ வா ।
ந ேச²த³க:shயாnhந ததா²பmh’th-
shதshயாmh த³ஶாயாத³மாஹ ேவதா: ◌⁴ ॥ 41॥
நீசphரvh’thதா ரவிமNhட³லshதா²
kh³ரேஹண ப⁴kh³நா: க²லவrhக³khத: ।
ஸrhபாஹதா மnhthரப³ேலந யth³வth
தth³வth ஸவrhகா:³ ஶுப⁴தா³ ந ேக²டா: ॥ 42॥
ஏவாmhவித⁴ kh◌⁴நthதி ஶுபா⁴நி ஸrhேவ
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ப²லாநி பாபாநி ச வrhத⁴யnhதி ।
ராச ரmh பபாசயnhதி
நீசாshதேகnhth³ேர ப²லபாத³ஹாநி: ॥ 43॥
இதி vh’th³த⁴யவேந த³ஶாth◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 07

அnhதrhத³ஶாth◌⁴யாய:
ப⁴ேநாrhத³ஶாயாmh யதி³ ஶீதரேம-
rhத³ஶாவிபாகmh ேத ததா³shயாth ।
khேலேஶந விthதmh shவத⁴ேநந thரmh
ேபா⁴கா³ச நிthயmh  விட³mhப³ேநந ॥ 1॥
’th³ேராக³rhShயmh shவஜநாபமாநmh
ப⁴யmh ஸுேஶாகmh phயேலாகநாஶmh ।
பா⁴ேநாrhத³ஶாயாmh ேத phரவிShடா
த³ஶா மஜshய தphரேகாபmh ॥ 2॥
ெபௗ³தீ⁴ வித⁴thேத பதிதshய லாப⁴mh
thரஸŋhக³mh பவாரலாப⁴mh ।
அபாthரதா³நmh விசயாதிேவக³mh
பா⁴ேநாrhத³ஶாயாmh யதி³ஸmhphரவிShடா ॥ 3॥
பா⁴ேநாrhத³ஶாயாmh ஸுரதshய
த³ஶா வித⁴thேத nh’ேபண ஸkh²யmh ।
அஸth³ஜயmh பாபவிதா⁴நலாப⁴mh
³Shடாப³லாஸŋhக³மஸthயேமவ ॥ 4॥
ெஶௗkh க²ராmhேஶாrhயதி³ஸmhphரvh’thதா
த³ஶா த³ஶாயாmh ேத thரmh ।
காவthதலா ..........ஜேநந ஸkh²ய
விேத³ஶத: phராphதியேதா² நராmh ॥ 5॥
த³ஶாவிபாேக தி³நபshய ெஸௗ
த³ஶா phரவிShடாஜmh வித⁴thேத ।
vh’சாடநmh ப³nh⁴ஜேநந ைவரmh
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ுchச²shthர⁴பாலkh’தmh ப⁴யmh ச ॥ 6॥
லாkh³நீ த³ஶா ெஸௗmhயவிலkh³நஜாதா
பா⁴ேநாrhத³ஶாயாmh க²ரேவஶராphதிmh ।
அயமshthரphரப⁴வmh ச லாப⁴mh
சாமrhகடvhேயாமவிசாணீநாmh ॥ 7॥
பாேபாth³ப⁴வா பாபமாதிmh வித⁴thேத
th³விஜாமரth³ேவஷ³phரேகாபmh ।
அnhதrhத³ஶா ஸா தி³நபshய நிthயmh
ப⁴யmh த³ஶாயாmh nh’பெசௗரஜாதmh ॥ 8॥
th’Shெணௗஷதீ⁴ேஸவநெசௗrhயலாப⁴mh
ெஸௗkh²யmh தேதா³th²யmh விடகாநிபீ:◌⁴ ।
Nhயாmh விவிைத⁴ச த³mhைப⁴
ரவிrhத³ஶாயாmh th மாmhேஶா: ॥ 9॥
ேபா⁴ஜநாசா²த³நபாநலாப⁴mh
shthphரஸŋhக³mh த⁴நmh விசிthரmh ।
த³ஶா மஜshய ஸுதா⁴கரshய
phராphதா த³ஶாயாmh பரேமாchச²ணmh ச ॥ 10॥
..........thநாrhத²ஹshthயசஸுவrhணலா
mhப³vh’th³தி⁴mh phயதாmh ச ேலாேக ।
ெபௗ³தீ⁴ த³ஶா சnhth³ரத³ஶாphரேவேஶ
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுவிthதலாப⁴mh ॥ 11॥
நேரnhth³ரஜா th³விஜேத³வப⁴khதி-
rhயஶ: phரஶmhஸா shதி²ரthரலாப⁴mh ।
Nhயாநி ஶுph◌⁴ராணி ஜயmh பேரஷாmh
சாnhth³rhயாmh யதா³ ேத³வ³ேரா: phரயாதா ॥ 12॥
லாப⁴mh ரkh³ராமமஹாத⁴நாநாmh
விஹாரவிth³யாக³மவாநாmh ச ।
ெஶௗkh த³ஶா சnhth³ரத³ஶாmh phரயாதா
கேராதி Shmh பரமாmh ஸைத³வ ॥ 13॥
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ெஶௗராப³ஸதி⁴தiµkh³ரலாப⁴mh
பாபாiνராக³mh vhயஸேநந th³தி⁴mh ।
ெஸௗேரrhத³ஶா சnhth³ரத³ஶாmh phரயாதா
ேவமாiνராக³mh ேத phர⁴திmh ॥ 14॥
ெஸௗmhேயாத³ேயாthதா² த³ஶா மாmhேஶா-
rhயதா³ த³ஶாயாmh ேத phரேவஶmh ।
ஆrhத²லாப⁴mh kh’கrhமாth³தி⁴mh
nh’mh வித⁴thேத விவிதா⁴mhச ேபா⁴கா³nh ॥ 15॥
க²ேலாத³ேயthய மேகா³rhத³ஶாயாmh
க²ேராShThரத⁴rhமphரப⁴வmh ச லாப⁴mh ।
ஶாshthரேஸவாmh phரணேயந ைவரmh
shவவாnhத⁴ைவrhthரஸுைதச நிthயmh ॥ 16॥
த³ஶா க²ராmhேஶாrhத⁴ரணிஸுதshய
யதா³ த³ஶாயாmh ேத phரேவஶmh ।
ததா³ jhவரேலShமஸுபிthதவாஇைத:
பீடா³mh வித⁴thேத தைஜrhவிகாைர: ॥ 17॥
ெபௗ⁴mhயாmh மாmhேஶா:ஸஹஸா phரயாதா
த³ஶா த³ஶாயாmh நேயந லாப⁴mh ।
th³தாiνராக³mh பரதா³ரெஸௗkh²யmh
phரேபாஷணmh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 18॥
ெபௗ³தீ⁴ த³ஶா ெபௗ⁴மத³ஶாmh phரயாதா
கேராதி ெஸௗkh²யmh வநேத³ஶஜாதmh ।
ஆthமphரஶmhஸாஜநிதmh ச ேதஷmh
nh’mh மஹாயாஸப⁴வmh ச ெஸௗkh²யmh ॥ 19॥
ெபௗ⁴mhயாmh யதா³ ேத³வேராதmh
த³ஶா phரயாதா thவதmh த³ஶாயாmh ।
கேராதி ைத³nhயphரப⁴வmh ச லாப⁴mh
பராப³லாயா:shவகலthரஹாநிmh ॥ 20॥
வித⁴thேதऽnhthயஜேநந ைமthmh
khவசிth³விஷாத³mh khரசிேத³வ ஹrhஷmh ।
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பராபராேதா⁴த³வமாஶகrhம
nh’mh வித⁴thேதऽlhபப²லாmh ச vh’th³தி⁴mh ॥ 21॥
³phரேகாபmh ப³ஹு³யேராக³mh
பாமாவிசrhதி²phரப⁴வாmh  பீடா³mh ।
ெஸௗ த³ஶா வkhரத³ஶாவிபாேக
phராphதா ஸுைவரmh நிஜப³nh⁴தா³ைர: ॥ 22॥
லாkh³நீ த³ஶா ெபௗ⁴மத³ஶாmh phரயாதா
வாshயாநி த⁴thேத பரதா³ரராக³mh ।
khவசிth³ப⁴யmh பாrhதி²வஜmh ச லாப⁴mh
khவசிth khவசிth³ப³nh⁴ஜேந phரஹrhஷmh ॥ 23॥
க²ேலாத³ேயாthதா² ச த³ஶா த³ஶாயாmh
ெபௗ⁴மshய த⁴thேத shவஜாŋhக³பீடா³mh ।
மாநாபமாநmh நிஜேலாகமth◌⁴ேய
th²யா phர³th³தி⁴mh shவபைர:ஸைத³வ ॥ 24॥
ரேவrhத³ஶா ெஸௗmhயத³ஶா phரயாதா
கேராதி மாநmh க²லஜmh ஸைத³வ ।
லாப⁴mh விkh’thயா பரேத³ஶேதாऽnhயnh
மாயாபthவmh ப³ஹுகாமேஸவாmh ॥ 25॥
..........த³ஶா phரயாதா
ததா³ வித⁴thேத nh’பேதsh மாநmh ।
ஆேராkh³யதாmh ஸா⁴ஜேநந ஸkh²யmh
..........ஓகா³nh விசிthராnh th³விஜேத³வேஸவாmh ॥ 26॥
..........சநாநீ
khேலேஶாத³ய:ஸmhஶய ஏவ mhஸாmh ।
யதா³ த³ஶாயாmh ஶஶிஜshய யாதா
த³ஶா த⁴thதநயshய நிthயmh ॥ 27॥
விth³யாக³மmh பாrhதி²வமாநேமாேஜா
ஜயmh விேவகmh phயதாmh ச ேலாேக ।
யதா³ த³ஶா ேத³வேராதshய
ெபௗ³th◌⁴யாmh phரயாதா ஸததmh வித⁴thேத ॥ 28॥
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மாநmh phரஶாmhஸாmh nh’பேலாகஸkh²யmh
விth³யாrhஜநmh த⁴rhமமதிmh ஸைத³வ ।
ெஶௗkh த³ஶா ெஸௗmhயத³ஶாmh phரபநா
கேராதி iµkhதாமணிவிthதலாப⁴nh ॥ 29॥
vhரணphரேகாபmh கலஹ ³th³தி⁴mh
விேத³ஶவாஸmh மதிஸŋhயmh ச ।
ெஸௗ த³ஶா ெஸௗmhயத³ஶாவிபாேக
த⁴thேத நராmh ப³ஹுவிthதநாஶmh ॥ 30॥
யஶ: phரதாபmh பரமmh ச ெஸௗkh²யmh
சShபதா³தா⁴த³ந⁴லாப⁴mh ।
லாkh³நீ த³ஶா ெஸௗmhயவிலkh³நஜாதா
ெபௗ³th◌⁴யாmh த³ஶாயாmh விவித⁴mh ச ேபா⁴க³mh ॥ 31॥
mhப³ைவரmh பஶவிthதநாஶmh
ேராகா³nh விசிthராnh ஸததmh ச th³த⁴mh ।
..........த³ேயாthயா  த³ஶா த³ஶாயாmh
லாkh³நீ வித⁴thேத ஶஶிநnhத³நshய ॥ 32॥
ேத³வth³விேஜாthயmh ேத ஸுலாப⁴mh
phரேபாஷேthயmh விவிைத: ◌⁴ phரபைச: ।
த³ஶா யதா³ ேத³வேராதshய
பா⁴ேநாrhத³ஶாயாmh ேத விபாகmh ॥ 33॥
நாநாrhத²லாப⁴mh பஶுthரvh’th³தி⁴mh
யஶ:phரேமாத³mh phர⁴தாmh ஸைத³வ ।
³ேராrhத³ஶா ராthபேதrhத³ஶாயாmh
ெஸௗŋhkh²யாநி த⁴thேத விவிதா⁴நி mhஸாmh ॥ 34॥
kh’chேச²ணth³தி⁴mh ப³ஹுைத³nhயேமவ
shவபவிth³ேவஷணதச லாப⁴mh ।
ேவயாiνராக³mh கபடmh நிதாnhதmh
³ேராrhத³ஶாmh ெபௗ⁴மத³ஶா phரபnhநா ॥ 35॥
ஹshthயசயாநாஶநேபா⁴ஜநாநி
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நாநாவிthராணி ச மNhட³நாநி ।
ெபௗ³தீ⁴ த³ஶா ேத³வேராதshய
த³தா³தி thராnh விவிதா⁴mhச ph◌⁴’thயாnh ॥ 36॥
nh’பphரஸாத³mh ப³ஹுவிthதலாப⁴mh
த⁴rhமாiνராக³mh விஜயmh mh ।
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶா வத³ஶாவிபாேக
mhஸாmh வித⁴thேத ஸுப³ஹுphரஶmhஸாmh ॥ 37॥
நீசாiνராக³mh ..........

நீேசந ஸkh²யmh பரத⁴rhமேஸவாmh ।
ெஸௗேரrhத³ஶா வத³ஶாவிபாேக
nh’mh வித⁴thேத பரவாசநாநி ॥ 38॥
லாkh³நீ த³ஶா ஸth³kh³ரஹஜா phரயாதா
³ேராrhத³ஶாயாmh ேத phரஹrhஷmh ।
ஹshthயசலாப⁴mh nh’பேதச மாநmh
விேவகதாmh த⁴rhமமதிmh ஸைத³வ ॥ 39॥
பாேபாth³ப⁴வா லkh³நத³ஶா த³ஶாயாmh
வshய த⁴thேத கலேஹந லாப⁴mh ।
ஸmhேஸவயா நீசஜநshய நிthயmh
விth³ேவஷணmh ஸா⁴ஜநshய mhஸாmh ॥ 40॥
லாப⁴mh க²ேராShThரphரப⁴வmh நராmh
தா⁴nhயஜmh ைசவ ஜநாபவாத³mh ।
ெஶௗkh த³ஶா ெஸௗrhயத³ஶாவிபாேக
கேராதி பா³லshய ததா² phரேமாஹmh ॥ 41॥
த⁴rhமkhயாராத⁴நiµnhthதமாநாmh
லாப⁴mh ரேthரவிலாநீநாmh ।
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶா ராthphேதrhத³ஶாயாmh
nh’mh வித⁴thேத ப³ஹுவிthதஜmh ச ॥ 42॥
விேத³ஶவாஸmh பரபஜாmh
த⁴rhமேஸவாmh ஜநாiνராக³mh ।
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶாmh ⁴மத³ஶா phரயாதா
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கேராதி ேவயாஜநஸmhphரேயாக³mh ॥ 43॥
விth³யாmh விேவகmh phர⁴ேதா ச கீrhதிmh
ஸுத⁴rhமலph³த⁴mh nh’பேமச மாநப⁴ ।
த³ஶா ph◌⁴’ேகா:³ ெஸௗmhயத³ஶாவிபேக
nh’mh வித⁴thேத க³thதவாrhதலாப⁴mh ॥ 44॥
லாப⁴mh kh³’ஹேthரராshவஜாதmh
ஸுவrhணshவநாmhப³ரேயா ஜநாநாmh ।
த³ஶா ph◌⁴’ேகா³rhவத³ஶாவிபேக
கேராதி லாப⁴mh ஸுததா³ரெஸௗkh²யmh ॥ 45॥
phரமாத³நிth³ராகலஹmh ஸுேவஶ-
மாலshயதாmh ேத³ஹkh’தmh ச லாப⁴mh ।
th³ேராஹmh shவவrhேக³ண பேரண ..........

..........ஆதி ெஶௗkh ரவிஜshய பாேக ॥ 46॥
ெஶௗkhmh த³ஶாmh லkh³நத³ஶா phரயாதா
ெஸௗmhேயாth³ப⁴வாயmh ேதऽrhத²தி⁴mh ।
phரதாபvh’th³தி⁴mh phர⁴தாmh விேவகmh
.......... ॥ 47॥
பாேபாth³ப⁴ேவ வசநதsh லாப⁴mh
ைத³nhேயந பாபmh ப³ஹுக³rhேதந ।
கrhம ஸூ⁴நிபீட³ேநந
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶா லkh³நத³ஶாவிபாேக ॥ 48॥
மாnhதீ³ த³ஶா பா⁴iνrhத³ஶாவிபாேக
கேராதி நாஶmh த⁴நthரஸmhப⁴வmh ।
khேலஶmh phரவாஸmh ப⁴யShடஹாநிmh
ேத³வth³விஜாநாmh பபீடா³நmh ச ॥ 49॥
மாnhதீ³ த³ஶா சnhth³ரத³ஶாவிபாேக
ஆலshயமாrhதிmh ேத ஸைத³வ ।
கrhமth³தி⁴mh ஜநshய லாப⁴mh
கrhமேஸவாmh ஸததmh நராmh ॥ 50॥
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’th³ேராக³:³க²mh பரவிthதஹாநிmh
..........ேபாஷணmh ெசௗரkh’தmh ஸைத³வ ।
ஶநிrhத³ஶா ெபௗ⁴மத³ஶாவிபாேக
கேராதி ைவரmh நிஜப³nh⁴ேலாைக: ॥ 51॥
ெபௗ³தீ⁴ த³ஶா ெஸௗரத³ஶாmh phரயாதா
..........vh’th³தி⁴mh ஜநேயnhமiνShயmh ।
பிthதாநிலேலShமkh’தmh விகார-
மாலshயiµth³ேவக³மஹாப⁴யmh ச ॥ 52॥
த³ஶா ஶேநrhேத³வேராதshய
யதா³ த³ஶாயாmh பபாகேமதி ।
அஸth³வயmh பா³nhத⁴வப³nhத⁴நmh ச
ததா³ வித⁴thேத ³ணவிphரகrhஷmh ॥ 53॥
ெஶௗkh த³ஶா ெஸௗரத³ஶாவிபாேக
கேராதி mhஸாmh phர⁴தாmh வrhேக³ ।
நீைசrhவிவாத³mh ப³ஹுநீசலாப⁴mh
த⁴rhமshய நாஶmh பரத⁴rhமvh’th³தி⁴mh ॥ 54॥
லாkh³nhயாmh யதா³ஸூrhயஸுேதா விபாகmh
ெஸௗmhேயாth³ப⁴வாயாmh ேதऽதிக³rhவmh ।
ஔth³த⁴thயShைட:ஸஹ வசநாநி
நாநாபthவmh ஸததmh நிதாnhதmh ॥ 55॥
பாேபாth³ப⁴வாயாmh ரவிஜshய ஜாதா
..........mh ேத ஸுஹாநிmh ।
ஶிேராrhதிபிthதjhவரேவத³நாச
ப³ஹுphரகாரா: பரமmh ச ேஶாகmh ॥ 56॥
விலkh³ணி ஸூrhயத³ஶாவிபாேக
கேராதி ெஸௗmhயாmhநியமmh .......... ।
அஸjhஜைந:ஸŋhகா³மதா²jhஞதா ச
விth³ேவஷதாmh ப³nh⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 57॥
சாnhth³rhயாmh phரயாதா phரகேராதி th³தி⁴mh
த³ஶா விலkh³நshய  ெஸௗmhயபா ।
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Shடாnhநபாநாநி ph’த²kh³விதா⁴நி
ஶthயmh பாrhதி²வேலாகஜாmh ॥ 58॥
ெஸௗmhயா த³ஶா ⁴ஸுதshய பாேக
யதா³ விலkh³நshய கேராதி பாகmh ।
ததா³திேராக³mh தி⁴ேராth³ப⁴வmh shயா-
th³விth³ேவஷதா ஸrhவஜேநந நிthயmh ॥ 59॥
phரதாபmh phரணயmh ச ேலாேக
விேவகவிth³யாக³மமrhத²th³தி⁴mh ।
விலkh³நீ த³ஶா ெஸௗmhயத³ஶாவிபாேக
ெஸௗmhயா வித⁴thேத ³காமேஸவாmh ॥ 60॥
மnhthெரௗவதீ⁴சா²த³நேபா⁴ஜநாநி
விலkh³நீ த³ஶா வத³ஶாmh phரயாதா ।
ஸுத⁴நாநி ெஸௗkh²யmh ..........

ெஸௗkh²யmh நேரnhth³ேரண விேவகதாmh ச ॥ 61॥
ph◌⁴’ேகா³rhத³ஶாயாmh phரகேராதி லாkh³நீ
ெஸௗmhயா த³ஶா மாiνஸுக²mh வித⁴thேத ।
phயாதிதி²thவmh phரராmhச ேபா⁴கா³mh
விேவகதாmh ஸா⁴ நந ஸkh²யmh ॥ 62॥
பாபாத³ஶா லkh³நஸiµth³ப⁴வா ச
ஶேநrhத³ஶாயாmh ேத phரமாத³mh ।
ஆலshயiµth³ேவக³³phரேகாபmh
விமாநநாmh பாrhதி²வஜmh ப⁴யmh ச ॥ 63॥
பாபா த³ஶா லkh³நஸiµth³ப⁴வா ச
ரேவrhத³ஶாயாmh phரகேராதி ஹாநிmh ।
ஸதா³ phரமாஸmh phரராmh ச பீடா³mh ॥ 64॥
ஸு’thphரேகாபmh ேத ந ெஸௗkh²யmh

।
லாkh³நீ த³ஶா சnhth³ரத³ஶாmh
பாபா வித⁴thேத க²ப³nhத⁴வmh ச ॥ 65॥
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ஶிேராrhதிதா³ஹjhவரShடநாஶmh
ப⁴யmh phரேகாபmh கலஹmh ஸைத³வ ।
லாkh³நீ த³ஶா ெபௗ⁴மத³ஶாவிபாேக
கேராதி நாஶmh நிஜப³nhத⁴வாநாmh ॥ 66॥
ெஸௗmhயாmh த³ஶாயாmh ேத phரவா
லாkh³நீ த³ஶா பாபரதிmh ஜாmh ।
பாபாதிபாபாநி யதா² வித⁴thேத
³th³விஜphேரஷணைஜrhவிகாைர: ॥ 67॥
³ேராrhத³ஶாயாமiνஸmhphரவிShடா
த³ஶா விலkh³நshய யதா³ ச பாபா ।
ததா³ த⁴ைநராthமkh³’ேஹாth³ப⁴ைவச
கேராதி ேபா⁴கா³nh விவிதா⁴nh மiνShய: ॥ 68॥
த³mhேப⁴ந த⁴rhமmh ஸப⁴ேயந சிnhthயmh
nh’mh வித⁴thேத தி⁴யா ச சாரmh ।
லாkh³நீ த³ஶா ஶுkhரத³ஶாவிபாேக
பாபா ஸுைத³nhயmh ந mhப³vh’th³தி⁴mh ॥ 69॥
khேலஶாnh விசிthராnh ஸுததா³ரைவரmh
த⁴நphரஶmh phரராmh ச வாணீmh ।
லாkh³நீ த³ஶா மnhத³த³ஶாவிபாேக
பாபா வித⁴thேத விவிதா⁴mhச ேராகா³nh ॥ 70॥
இதி vh’th³த⁴யவேநऽnhதrhத³ஶாth◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 08

அShடkhவrhக³ப²லாth◌⁴யாய:
சnhth³ேரஷு ஸூrhய:shவkh³’ஹாth khரேமண
நshததா²யாShடகராŋhகஸmhshதி²த: ।
மnhதா³ரேயாசாபி தைத²வ வாchய:
ஶுkhராth³ரஸாshதாnhthயக³தச நிthயmh ॥ 1॥
வாth³ரைஸகாத³ஶபசநnhைத³-
rhவிth³தி⁴shதி²ேதா ராthபேத: phரதி³Shட: ।
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³th³த⁴ŋhகஸூrhேயஷு ஶேர ச ெஸௗmhயாth
shவலkh³நேதா vh’th³தி⁴க³vhயேயஷு ॥ 2॥ <sUryaH>

அrhகாth ேகnhth³ரவநீஶுப⁴வாShடஸmhshேதா²
³ேராrhvhயயா..........ஆShடசShடயத:² ।
..........ஆph³தி⁴பசாŋhகத³ஶாக³th³ைர:
ஶுkhராth ஜாlhலாப⁴த⁴நா .......... ॥ 3॥
..........

..........

..........Shடேகnhth³ைர:
shயாnhமnhத³ேதா வநிரேஸஸூrhயக:³ ॥ 4॥ <chandraH>

³ேராrhத³ைஶகாத³ஶாஷட³nhthயம:
ரேவshthஷShடா²யத³ேஶஷுஸmhshதி²த: ।
லkh³நாth phரvh’th³தா⁴ phரத²ேம ச ஶீதேகா³-
rh³th³தா⁴ தாth ஸூrhயரஸாShடலாப⁴க:³ ॥ 5॥
.......... ॥ 6॥ <bhaumaH>

சnhth³ராth³ th³விஷShடா²யத³ஶாShடேவத³ேகா³
லkh³நாth shவஷShடா²rhத² ஶுப⁴த:³ phரகீrhதி
ஆth³யாph³தி⁴லாபா⁴rhத²க³ஜாŋhகவநிபி: ◌⁴
ஶுkhராchச²ேநசnhth³ரகா³யவிthைத: ॥ 7॥
வshவŋhகாத³khராமஸுஸmhshதி²தச
பா⁴th shவாச தnhவph³தி⁴ப⁴வாrhத² மŋhக³ளாth ।
ரnhth◌⁴ேரஷு காஸாஸுப ஏவ ஸாrhவ
³ேராச சnhth³ராŋhக³ க³shத:² ஶுப⁴த:³ ॥ 8॥ <budhaH>

வ:ஜாட³shthரப⁴வாShதேகnhth³ரக:³
ஸூrhயாச த³shthராதி³நவாShட கீrhதித: ।
shவஶூnhயராைம:shவkh³’ஹாth phரகீrhதிேதா
நவாஶகாயாrhத²ஶராŋhக³க:³தாth ॥ 9॥
சnhth³ராnh மதா³ŋhேகஷுத⁴நாயக:³ஸதா³
ஶைநசராth³வநிரேஸஷுபா⁴shகைர: ॥ 10॥
வதா⁴nh நவvhேயாமேக³nh³மாrhக³ண-
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th³ரதrhைக: ஶுப⁴த:³ phரகீrhதித: ।
லkh³நாnh நவாஶாph³தி⁴பேரஷுேலாசந-
ஸூrhயாக³ராைம: khரமேஶா விேத⁴ய: ॥ 11॥ <jIvaH>

ஶுkhேரா விலkh³நாchச²ஶிவிthதவநி
ேக³ஷுநnhதா³யக³ச இShட: ।
சnhth³ராth ஸஸூrhய:ஸதி³ஶா:shவஸth³யத-
shthேவத³பசாShடதி³க³ŋhகலாப⁴க:³ ॥ 12॥
ஶேந ரேவரShடதி³வாகராைய-
rh³ேராrhநவvhேயாமப⁴வாShடபசக:³ ।
³தா⁴th³³ேணShவŋhகத³ஶாŋhக³ஸmhshதி²ேதா
ெபௗ⁴மாத³ ப⁴ேவShவkh³நிரஸாŋhகஸூrhயக:³ ॥ 13॥ <shukraH>

shயாth ஸூrhயேஜா வநிரேஸஷுஸŋhக³த:
ஸஸூrhயதி³kh³ேகா³ த⁴ரணிஸுதshய ।
ஸூrhயாth³ த⁴நயாShடசShடேய ச
ஶுkhராth³ரஸாrhகாயக³த:ஸுப⁴th³ர: ॥ 14॥
thஷShட²லாேப⁴ஷு நிஶாதி⁴நாதா²-
lhலkh³நாth ஸvh’th³தீ⁴nh³த³ஶாph³தி⁴பி⁴ச ।
வாchச²ராŋhக³vhயயலாப⁴ஸmhshேதா²
³தா⁴th³ vhயயாŋhகாŋhக³தி³ஶாŋhக³நாக³த: ॥ 15॥ <shaniH>

..........

விnh³நி ேரக²ச விரயிthவா ।
ஸphதாவேஶேஷண ேதா kh³ரஹச
shவாShடாmhஶஸmhjhஞmh ப²லமாத³தா⁴தி ॥ 16॥
இnhயாth ப²ேல ேஸாShதகவrhக³நாசஜmh
ப²லmh ப³Shேடா யதி³ தshய பாrhவக:³ ।
அேதாऽnhயதா² தshய ப²லmh நிஹnhயேத
ேதைநவ ஸாmhேய ப²லேயாrhநிஸrhக³ஜmh ॥ 17॥
ேரகா²தshதீணகர: phரக³lhப⁴mh
கேராதி மrhthயmh க³ஜவாkhதmh ।
thராŋhக³ஸா⁴mh ஜநஸmhphரkhதmh
shதா²ேநऽth³யேக ேராக³விவrhதmh ச ॥ 18॥
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th³விதீயஸmhshத:² phரரphரதாபmh
phர⁴தவிthதிmh தஶthபmh ।
விth³யாiνரkhதmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh
phரஶாnhதசிnhதmh ேத ஸைத³வ ॥ 19॥
th’தீயக:³ஸthயபரmh phரஶாnhதmh
vhயேசதபாபmh ஸுஜைந:ஸுjhயmh ।
ரNhயஜாrhத²விேவ..........
நரmh phரஸூேத ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 20॥
சrhத²க:³ஸrhவஜநshய jhயmh
கேராதி மrhthயmh ஸுth³’ட⁴mh ஸுஶீலmh ।
..........jhயmh ஸுப⁴க³mh phரஶshதmh
த⁴rhமாnhவிதmh தா³நபரmh phரஸூேத ॥ 21॥
கேராதி மrhthயmh க² பசமshேயா
நரmh ரவிrhேகா³மேஷாShThரkhதmh ।
லphரதா⁴ந nh’பேதரபீ⁴Shடmh
ஸுஸmhயதmh ph³ரமணேத³வப⁴khதmh ॥ 22॥
ஹதாபmh phரகேராதி ஷShேட²
shதி²ேதா விவshவாnh phரதி²தmh nh’ேலாேக ।
shthமபீ⁴Shடmh ³ேத³வப⁴khதmh
.......... ॥ 23॥
shthலாப⁴khதmh க² ஸphதமshேதா²
நரmh வித⁴thேத க² தீணர: ।
உதா³ரசிnhதmh phர⁴தாஸேமதmh
jhஞாநஶீலmh ஸமரphரசNhட³mh ॥ 24॥
shதா²ேநऽShடேம thரத⁴ைந:ஸேமதmh
ஸுரkhதபிthதாதி⁴கமphரேமயmh ।
விkh²யாதகீrhதிmh ஸததmh ஸுதா³nhதmh
ஹதாபmh phரகேராதி பா⁴iν: ॥ 25॥
பி³nh³shதி²ேதாऽrhக: phரகேராதி பாபmh
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shதா²ேநऽth³யேக ³rhஜநiµkh³ரேராக³mh ।
kh’ஶmh kh’தkh◌⁴நmh பரதா³ரரkhதmh
விேவகநmh phயஸாஹஸmh ச ॥ 26॥
rhக²mh நிkh’Shடmh  ததா² th³விதீேய
thரரkhதmh த⁴நதா⁴nhயநmh ।
ஶிேராதிதா³ஹஜதரபிthதiµkh²ைய:
phரபீ³தmh வkhthரப⁴ைவச ேராைக:³ ॥ 27॥
தேயந நmh ஷmh th’தீேய
ஸுதாrhத²தா⁴nhைய: பவrhதmh ச ।
ஸுதா³பி⁴⁴தmh ப³ஹுஶthபmh
khயாவிநmh விப²லmh phரஸூேத ॥ 28॥
நிnhth³யmh kh’தkh◌⁴நmh பரேத³ஶரkhதmh
கேராதி மrhthயmh நியதmh சrhேத² ।
இShைடrhவிkhதmh பரதா³ரரkhதmh
பராதmh ஸrhவஜைந:ஸைத³வ ॥ 29॥
கேராதி பா⁴iν: க² பசமshதி²thேதா
ஸுkh³ைவரதா³th³rhயப⁴ேயந பீ³தmh ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யவnhதmh பரதா³ரபா⁴ஷணmh
நரmh ப⁴யாkhவமலmh ஸுநீShடரmh ॥ 30॥
ஷShேத²shதி²த: ஶthக³ண: பராதmh
நரmh phரஸூேதऽத⁴மகrhமேஸவகmh ।
மாயாஸேமதmh மநmh மlhசmh
chதmh shவத⁴rhமாth³க³தஸththவமாரmh ॥ 31॥
யா விநmh விkh’தmh க³தthரபmh
பராnhநவshthராrhத²ஸட³கmh ஸதா³ ।
கேராதி பா⁴iν: க² ஸphதமshதி²த:
phரபசஶீலmh ப³லmh ஸுநிShட²ரmh ॥ 32॥
shதா²ேநऽShடேம தீணமக²மா
நரmh வித⁴thேத ப³ஹுபாபேசShடmh ।
இShைடrhவிkhதmh பரதா³ரரkhதmh
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பாபாthமகmh :³க²khதmh கேராதி ॥ 33॥
இதி ரேவரShடகவrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²தி²ேதாऽTh³ேய மரமா
shதா²ேந வித⁴thேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
phயmh nh’பாmh ³விphரப⁴khதmh
தீrhதா²ரயmh ஸrhவஜேநாபேஸvhயmh ॥ 34॥
ஹshthயசயாைந:ஸதmh th³விதீேய
ைவ³rhயiµkhதாமணிபி⁴shதைத²வ ।
நரmh ஸுெஸௗkh²ைய:ஸதmh phரக³lhப⁴mh
phரஶாnhதசிnhதmh phரணயாnhவிதmh ச ॥ 35॥
சnhth³ரshth’தீேய ேத ஸநாத²mh
நரmh விநீதmh ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ।
யா தmh ஸrhவ³ேபபnhநmh
த⁴thேத ஸதா³ ப³nh⁴ஜநshய jhயmh ॥ 36॥
shதா²ேந சrhேத² phரகேராதி மாnhயmh
நரmh phரth³த⁴mh விவிதா⁴rhத²khதmh ।
தடா³க³பாரயரkhதசிnhதmh
மஹாமiνShயmh ஸுதெஸௗkh²யkhதmh ॥ 37॥
விth³யாவிநீதmh ஸுவிேவகkhதmh
நரmh phரஸூேத ப³ஹுபா⁴க³பா⁴ஜmh ।
பாதி⁴நாத:² க² பசமshத:²
phயாதிதி²mh ஸrhவஸஹmh ஸுவிjhஞmh ॥ 38॥
ஷShேட²ஸுபmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh
கேராதி சnhth³ர:ஸுததா³ரkhதmh ।
த⁴மாரயmh ஶாshthரரதmh விநீதmh
நேரnhth³ரjhயmh ப³ஹுமாநபா⁴ஜmh ॥ 39॥
கேராதி சnhth³ர: க² ஸphதமshத:²
phரபா⁴ஸேமதmh ஸசிவmh ஸுஶீலmh ।
vhரேதாபவாஸாதி³ரதmh விதி⁴jhஞmh
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மேநாjhஞநாத³யிதmh ஸைத³வ ॥ 40॥
shதா²ேநऽShடேம ெஸௗkh²யரNhயkhதmh
விth³யாnhவிதmh ஸthயபரmh phரக³lhப⁴mh ।
கேராதி சnhth³ேராऽபதிதmh மiνShயmh
phயாதிதி²mh ph³ராமணவlhலப⁴mh ச ॥ 41॥
shதா²ேநऽth³யேக விnh³க³த: ஶஶாŋhக:
ஸேராக³ேத³ஹmh ேத மiνShயmh ।
பபாiνரkhதmh shவஜைநrhவிiµkhதmh
தீ³மmh kh’ஶmh ஸthயவிநேமவ ॥ 42॥
கேராதி சnhth³ேரா நியதmh th³விதீேய
நரmh kh’தkh◌⁴நmh ஸுkh’தmh ஸுதீ³நmh ।
அ⁴தரthmh phரப⁴யா விநmh
விவrhதmh ப³nh⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 43॥
ஸாmhபீ³தmh ⁴பதிநா ஸைத³வ
மஹாvhயைய:ஸmhதiµkh³ரேராக³mh ।
கபா²நிலாph◌⁴யாmh பபீ³தmh ச
சnhth³ரshth’தீேய ேத மiνShயmh ॥ 44॥
ஸŋhக³தmh ஸthயவிநேமவ
ெஸௗkh²ேயந நmh ப³ஹுேராக³khதmh ।
ஸு³rhப⁴க³mh பாநரதmh ஸைத³வ
சnhth³ரசrhேத²ேத மiνShயmh ॥ 45॥
phரணShடஶீலmh phரராபmh
நிஶாதி⁴நாத:² க² பசேம ச ।
கேராதி தீ³நmh vhயyhஸைந:ஸேமதmh
விவrhதmh ⁴பதிமாநதா³ைந: ॥ 46॥
விேத³ஶேஸவாவிரதmh kh’தkh◌⁴நmh
ஷShேட²ऽவrhைக³rhவிதmh vh’தாnhதmh ।
நிthயmh மiνShயmh nh’பபீ³தmh ச
கலthரயாநாதி³பி⁴rhவிphரiµkhதmh ॥ 47॥
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shயாth ஸphதேம ைவரமநlhபiµkh³ரmh
சnhth³ேர ஜmh ⁴பமmhேசாthத²mh ।
ேராக³mh நராmh ஜட²ேர phர⁴தmh
த⁴நshய நாஶmh phயவிphரேயாக³mh ॥ 48॥
சnhth³ேராऽShடேமऽநிShதப²லmh வித⁴thேத
ேஶாகmh த⁴நாrhதிmh விவித⁴mh ச :³க²mh ।
ஶீலchதmh வாஸநவிthதநாஶmh
மஹாப⁴யmh ைத³nhயமநrhத²iµkh³ரmh ॥ 49॥
இதி சnhth³ராShடகவrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²shதி²ேதாऽth³ேய திவிthதலாப⁴mh
கேராதி ெபௗ⁴ம: பஶுvh’th³தி⁴ேமவ ।
ெஸௗkh²யmh ச ேபா⁴க³mh விவிதா⁴ச ஜா
மஹாஜேநாthத²mh ஸததmh ஸகா²நி ॥ 50॥
ஆேராkh³யதாmh ..........

மேநாவிகாஶmh phயதாmh ச ேலாேக ।
ஸiµjhஞதிmh ஶthவிநாஶேமவ
கேராதி ெபௗ⁴ேமா நியதmh th³விதீேய ॥ 51॥
க²ேராShThரயாநாநி ph’த²kh³விதா⁴நி
nh’mh வித⁴thேத திஜshth’தீேய ।
வி⁴திphரph◌⁴vhரதிShடலாப⁴mh
⁴பphரஷாத³mh விவித⁴mh ச நிthயmh ॥ 52॥
ெபௗ⁴மசrhேத²ேத phரதாபmh
ெஸௗபா⁴kh³யெஸௗkh²யாph◌⁴த³ய நிதாnhதmh ।
phயாதிதி²thவmh ஸுரவிphரப⁴khதிmh
நேரnhth³ரமாநmh விவித⁴mh ச லாப⁴mh ॥ 53॥
ஸுதீrhத²லாப⁴mh க² பசமshத:²
ோணீஸுேதா யchச²தி மாநவாநாmh ।
ரNhயலாப⁴mh ப³ஹுமாநெஸௗkh²யmh
vhயாேத⁴rhவிநாஶmh க² உnhநதிmh ச ॥ 54॥
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ஷShேட²ऽநாஶmh ேத மஜ:
ஸமாக³மmh ப³nh⁴ஜேநந நிthயmh ।
வshthராணி ஶyhயாஸநபா⁴ஜநாநி
த⁴rhமாrhத²th³தி⁴mh ஸததmh நராmh ॥ 55॥
ோணிஸுேதா யchச²தி ஸphதமshேதா²
விjhஞாநவிth³யாக³மShடலாப⁴mh ।
ஶyhயாஸநாசா²த³நேபா⁴ஜநாநி
ரேதாபலph³தி⁴mh ஜக³தீஸுலாப⁴mh ॥ 56॥
ெபௗ⁴ேமாऽShடேம ⁴திமேதா²nhநதிmh ச
nh’mh வித⁴thேத மமாமநnhதாmh ।
வாணிjhயலாப⁴mh kh’கrhமth³தி⁴mh
phயாphதிமthjhஞதிேமவ mhஸாmh ॥ 57॥
பி³nh⁴shதி²ேதா ⁴தநேயா யதா³th³ேய
shதா²ேந த³ஶாmh யchச²தி மாநவாநாmh ।
ததா³rhத²ஹாநிmh க³த³ph’Shட²ேராகா³nh
மேதrhவிநாஶmh ஜேநந ெஸௗkh²யmh ॥ 58॥
ஶிேராrhதிதா³ஹmh jhவரதாபiµkh³ரmh
phரேமாஷணmh ெசௗரkh’தmh ஸைத³வ ।
phயாvhேயாக³mh மதிthரநாஶmh
ெபௗ⁴ேமா th³விதீேய ேத நராmh ॥ 59॥
ெபௗ⁴மshth’தீேய விநயாrhத²ெலௗlhயmh
த⁴thேத நராmh ச ததா²பநாத³mh ।
³th³தி⁴பி: ◌⁴ ஸŋhக³iµkh³ரைவரmh
பராஜயmh phராணph◌⁴’தாmh ஸைத³வ ॥ 60॥
விவாத³ைவராணி ph’..........mhவிதா⁴நி
ெபௗ⁴மசrhேத²ேத நராmh ।
th³தmh ச ேவமாvhயஸநmh மஹாnhதmh
பராஜயmh ஸாth◌⁴வஸேமஸmh ஹாநிmh ॥ 61॥
அெஸௗkh²யேமாஜ:யவிthதநாஶmh
thராrhத²ஹாநிmh ஸுதராmh விேயாக³mh ।
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கேராதி ெபௗ⁴ம: க² பசமshத:²
phரதாபஹாநிmh ஸததmh நராmh ॥ 62॥
சShபத³vhயாலஸsh’ேபாthத²mh
ப⁴யmh வித⁴thேத திேஜா நராmh ।
ஸதா³விதா⁴நmh க² ஷShட²ஸmhshேதா²
நேரnhth³ரபீடா³mh க²லஸŋhக³மmh ச ॥ 63॥
vhயயmh விராக³mh ப⁴யShடைவரmh
ெபௗ⁴ேமா வித⁴thேத க² ஸphதமshத:² ।
வாேராேகா³th³ப⁴வேமவ :³க²mh
ஸதா³ நராmh விஷயphரெலௗlhயmh ॥ 64॥
பராப⁴வmh mh’thஸமாmhச ேராகா³nh
கலthரஹாநிmh பரவசநாநி ।
ெபௗ⁴ேமாऽShடமshத:²ேத நராmh
ஶshthராபி⁴கா⁴தmh பரத:shவேதா வா ॥ 65॥
இதி ெபௗ⁴மாShடகவrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²shதி²த: ேஸாமஸுேதா யதா³th³ேய
shதா²ேந ததா³ ஶீலத⁴நmh வித⁴thேத ।
விth³யாவிேவகாதி³பி: ◌⁴ ஸmhphரkhதmh
phர⁴தthரmh விக³தாபmh ॥ 66॥
shதா²நshதி²தmh ேத³வ³phரஸkhதmh
விjhஞாநஶீலmh ப³ஹுகா²நபாநmh ।
shதா²ேந th³விதீேய ஶஶிேஜா வித⁴thேத
நரmh ஸுபmh ஸுப⁴க³mh ஸுகாnhதmh ॥ 67॥
th’தீயக:³ ேஸாமஸுத: கேராதி
phரஸnhநவாvhயmh nh’பேலாகjhயmh ।
நரmh விதி⁴jhஞmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh
ஹதாபmh ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ॥ 68॥
³த⁴சrhேத²ேத ஸுபmh
phயாதிதி²mh ப³nh⁴ஜநshய மாnhயmh ।
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ேமதா⁴விநmh ஶாshthரரதிmh விதி⁴jhஞmh
vhரேதாபாஸாதி³ரதmh ஸைத³வ ॥ 69॥
கேராதி ெஸௗmhய: க² பசமshேதா²
நரmh நிதாnhதmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ।
ஆராமவிphராதி³விஹாரபா⁴ஜmh
சிnhதாnhவிதmh ப⁴khதிபரmh th³விஜாநாmh ॥ 70॥
ஷShேட²ऽநாஶmh phரகேராதி ெஸௗmhேயா
nh’mh ரkh³ராமkh’தmh ச லாப⁴mh ।
ேத³ஶாதி⁴பthயmh phரராnhநபாநmh
யஶ:phரதாபmh விஜயmh ஸைத³வ ॥ 71॥
கலthரலாப⁴mh ரதிேபா⁴க³ெஸௗkh²யmh
கலthரஸmhshத:² phரகேராதி ெஸௗmhய: ।
தீrhதா²ரயmh ெஸௗkh²யஸmh’th³தி⁴khதmh
phரஸnhநrhதிmh ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 72॥
சShபதா³சா²த³நவிநkhதmh
நரmh phரஸூேத ஶஶிேஜாऽShடமshத:² ।
கலthரthேராth³ப⁴வெஸௗkh²யkhதmh
ஸrhவthர jhயmh மமாஸேமதmh ॥ 73॥
விnh³shதி²த: ேஸாமஸுேதாऽதிபாபmh
கேராதி மrhthயmh phரத²ேம க²லmh ச ।
மாமாnhவிதmh பா³nhத⁴வவிphரkhதmh
ஸதா³ஶீலmh விநேயந நmh ॥ 74॥
phர⁴த:³க²mh ஸுஜைநrhவிநmh
பராபி⁴⁴தmh க²நmh kh’தkh◌⁴நmh ।
th³விதீயஸmhshேதா²நரthேரா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுபாபkhதmh ॥ 75॥
th’தீயக:³ thரகலthரநாஶmh
கேராதி ெஸௗmhய:ஸததmh ைசலmh ।
ேதேஜாவிநmh மலத³kh³த⁴ேத³ஹmh
ஸmhபீ³தmh ⁴பதிநா ஸைத³வ ॥ 76॥
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சrhத²க:³ ஶீதகரshய thர:
phர⁴த:³க²mh ேத மiνShயmh ।
ஶீேலந நmh விநேயந நmh
ஸththவாthகmh ைசவ விவrhதmh ச ॥ 77॥
நShடாthமஜmh நShடத⁴நmh ைசலmh
ேராகா³பி⁴⁴தmh பரதrhககmh ச ।
பைரrhதmh ேத³வ³phரiµkhதmh
கேராதி ெஸௗmhய: க² பசமshத:² ॥ 78॥
ஷShட²shதி²த: ஶீதகரshய thேரா
நரmh phரஸூேத த⁴நவrhதmh ச ।
பராதmh ஶthஜேநந நிthயmh
விth³யாவிநmh விநேயந iµkhதmh ॥ 79॥
ெஸௗmhேயா நரmh ஸphதமேகா³ வித⁴thேத
ேபா⁴ேக³ந நmh பரதா³ரரkhதmh ।
ஜநாபவாேத³ந தmh ஸுதீ³நmh
³th³தி⁴பா⁴ஜmh ஸுப⁴யmh ஸைத³வ ॥ 80॥
th³தphரஸkhதmh க³ணிகாஸு ரkhதmh
ரேஜாதி⁴கmh ஸthயத⁴ேநந நmh ।
ெஸௗmhேயாऽShடமshத:²ஸப⁴யmh விநmh
கேராதி மrhthயmh ஸததmh nh’ஶmhஸmh ॥ 81॥
இதி ³தா⁴Shடகvhrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²க³ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
நரmh வித³kh³த⁴mh விநேயாபkhதmh ।
ஆth³ேய மஹா³th³தி⁴த⁴நாnhவிதmh ச
த⁴rhமth◌⁴வஜmh ph³ராமணவlhலப⁴mh ச ॥ 82॥
th³விதீயக:³ ெஸௗmhயதmh phரஸூேத
நரmh ஸுேரjhய:ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
ஹshthயkh³வயாநாதி³தி⁴யா ஸேமதmh
நேரnhth³ரjhயmh phரதி²தmh nh’ேலாேக ॥ 83॥
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th’தீயஸmhshத:²ேத phரதா⁴நmh
ஸுேரjhயமnhth ப³ஹுthரெபௗthரmh ।
த³யாnhவிதmh ஜnhேதஷு khதmh
லphரதா⁴நmh ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 84॥
ரNhயவிthதாrhத²ஸு³th³தி⁴khதmh
கேராதி மrhthயmh thத³ேஶnhth³ரமnhth ।
சrhத²ஸmhshத²சரmh த⁴நாTh◌⁴யmh
விேவகிநmh பா³nhத⁴வஸmhமதmh ச ॥ 85॥
கேராதி வ: க² பசமshேதா²
நரmh நிதாnhதmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ।
thராnhவிதmh phதிகரmh நராmh
ஸதா³ஸுஶீலmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh ॥ 86॥
ஹதாபmh நியதmh phரஸூேத
நரmh ஸுேரjhய: க² ஷShட²ஸmhshத:² ।
’Shடmh ஸுShடmh phரணதmh ³mh
phரஶாnhதைவரmh phரதி²தmh phயmh ச ॥ 87॥
அபீ⁴Shடநாரதஸmhphர’Shடmh
கேராதி மrhthயmh ஸததmh ஸுேரjhய: ।
யாnhவிதmh ேத³வ³phரஸkhதmh
ஸுபா⁴ஶிதjhஞmh ஸுஜைந:ஸேமதmh ॥ 88॥
ேவாऽShடமshத:²ேத வித³kh³த⁴mh
phயாதிதி²mh ஸrhவகலாஉ த³mh ।
நரmh nh’ேபjhயmh ப³ஹுஶாshthரph³த⁴mh
பராkhரமphராணஸமnhவிதmh ச ॥ 89॥
பி³nh³shதி²ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
நரmh nh’ஶmhஸmh ப³ஹு:³க²khதmh ।
ph³த⁴mh kh’thkh◌⁴நmh மநshவபா⁴வmh
விநஸththவmh ப³ஹுஸாஹஸmh ச ॥ 90॥
th³விதீயேகா³ ⁴மதshகேராthயmh
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ph◌⁴யmh ஸுேரjhய:ேத நராmh ।
nh’ஶmhஸதாmh ேராக³மநிShடஸmhshத²mh
phர⁴த:³க²mh த³யிதாவத⁴mh ச ॥ 91॥
th’தீயஸmhshேத² thத³ேஶஶjhேய
விநவிthத:ஸேஜா மiνShய: ।
ப⁴ேவth thர: பரதா³ரரkhேதா
ெதௗ³rhபா⁴kh³யkhேதா யலஸ: kh’தkh◌⁴ந: ॥ 92॥
சrhத²ேகா³ ேத³வ³: phரஸூேத
விநவிthதmh ப³ஹுஶthக³mhயmh ।
விசrhதி²காth³ைய: பபீ³தmh ச
நரmh ஸுமாயmh தி³லmh க²லmh ச ॥ 93॥
பாமாjhவராrhதmh பrhதா³ரரkhதmh
நரmh phரஸூேத ஸுரராஜjhய: ।
phர⁴தேஶாகmh ஸததmh ஸுபாபmh
ெசௗரmh மஹாகShடஸமnhவிதmh ச ॥ 94॥
ஷShேட²ஸுேரjhய:ேதऽேராைக:³
ஸmhபீ³தmh mhேலchச²ஸமாநபmh ।
phரபசஶீலmh ஸுததா³ரநmh
த⁴rhமkhயாநமநnhதேஶாகmh ॥ 95॥
கேராதி வ: க² ஸphthமshேதா²
நரmh கபா²தி³phரரmh ஸைத³வ ।
khகாjhவராrhதிmh ph’²மாநநmh
தீ³நmh ஜைநrhநிnhதி³தமlhபெஸௗkh²யmh ॥ 96॥
shதா²ேநऽShடேம ேத³வ³: phரஸூேத
ஸதா³திக³rhவmh லmh மiνShயmh ।
th³ேவShயmh nh’பாmh shவலshய மth◌⁴ேய
க³தphரதாபmh விkh’தmh ஸைத³வ ॥ 97॥
இதி வாShடkhவrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²ேதா ைத³thய³: phரஸூேத
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நரmh மேநாjhஞmh ஸுப⁴க³mh ஸுஶீலmh ।
ேதnhயmh தா³நபரmh மேநாக³◌़ ◌்யmh
த⁴rhமாiνரkhதmh phரராnhநபாநmh ॥ 98॥
th³விதீயக:³ காvhயஸுத: phரஸூேத
நரmh விதி⁴jhஞmh த⁴நிகmh ச ।
shவத⁴rhமஶீலmh விநேயந khதmh
phரபா⁴ஸேமதmh ஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 99॥
th’தீயஸmhshேதா² ப³ஹு⁴ஷTh◌⁴யmh
நரmh phரஸூேத ஸததmh phரக³lhப⁴mh ।
ேமதா⁴விநmh த⁴rhமபரmh விநீதmh
ேத³வth³விஜாநாமiνவlhலப⁴mh ச ॥ 100॥
ஶுkhரசrhேத²ேத த⁴நாTh◌⁴யmh
ஸth³ேபா⁴ஜநாசா²த³நபாநkhதmh ।
ைவ³rhயiµkhதாப²லரthநலாைப: ◌⁴
ஸnhShடசிnhதmh ஸததmh மiνShயmh ॥ 101॥
ஸுதீrhத²யாநாதி³கthரலாைப⁴-
rhkhதmh நரmh ைத³thய³rhவித⁴thேத ।
சShபதா³Th◌⁴யmh க² பசமshத:²
phயmh nh’ேலாேக பரமmh phரதா⁴நmh ॥ 102॥
ஶுkhரsh ஷShேட²ேத மiνShயmh
விth³யாஸு நிShட²mh ப³ஹுமnhthரபா⁴ஜmh ।
shthவிthதலாப: ◌⁴ ஸதmh ஸுபmh
விபணmh ஸrhவப²லாஸு த³mh ॥ 103॥
ஶுkhேரா வித⁴thேத க² ஸphதமshேதா²
நரmh நிphதாnhதmh ஸுரதphரக³lhப⁴mh ।
ஸŋhமாசா²த³நேபா⁴க³பா⁴ஜmh
நேரnhth³ரஜாஸதmh ஸைத³வ ॥ 104॥
shதா²ேநऽShடேம ைத³thய³: phரஸூேத
நரmh நிதாnhதmh ஸுநேயந khதmh ।
phரபா⁴ஸேமதmh ப³ஹுகீrhதிபா⁴ஜmh
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ஸுகrhணmh த⁴rhமஸமnhவிதmh ச ॥ 105॥
விnh³shதி²ேதா ைத³thய³: phரஸூேத
நரmh ஸுபாபmh ப³ஹுேராக³khதmh ।
nh’பாபி⁴⁴தmh ஸுதவிthதநmh
விவrhதmh பா³nhத⁴வஸjhஜைநச ॥ 106॥
ஶுkhேரா th³விதீேய ஸஜmh வித⁴thேத
phரதாபநmh ப³ஹுபாபkhதmh ।
ஸதா³ விரkhதmh shவmhப³வrhேக³
ேஶாகாபி⁴⁴தmh ரதிலாலஸmh ச ॥ 107॥
th’தீயஸmhshத:²ேத nh’ஶmhஸmh
ஶுkhர:ஸதா³ ேராக³வித²rhசிைகச ।
நராபி⁴⁴தmh அததmh ைசலmh
jhவராrhதி³தmh மாநத⁴ேநந நmh ॥ 108॥
சrhத²க:³ ேஶாகதmh phரஸூேத
நரmh மஹாvhயாதி⁴தmh த³th³ரmh ।
சShபதா³சா²த³நவrhதmh ச
phேரShயmh க²லmh பாrhதி²வமாநநmh ॥ 109॥
கேராதி ஶுkhர: க² பசமshத:²
ஸதா³ த³th³ரmh விkh’தmh மiνShயmh ।
ஸுதாrhத²நmh vhயஸைந:ஸேமதmh
thரஸŋhேக³ந தmh நிதாnhதmh ॥ 110॥
ஷShேட²த:ஸrhவஜநாபி⁴⁴தmh
நரmh phரஸூேத phரணேயந நmh ।
விவrhதmh ஸthயஸுேக²ந நிthயmh
விேத³ஶரkhதmh பரதrhககmh ச ॥ 111॥
கேராதி ஶுkhர: க² ஸphதமshேதா²
வாதாதி³ேதா³ைஷ:ஸதmh மiνShயmh ।
nh’ஶmhஸேசShடmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh
ஸதா³ kh’தkh◌⁴நmh மதிவrhதmh ச ॥ 112॥
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ஶுkhேராऽShடமshய:ேத விஶீலmh
நரmh மஹாvhயாதி⁴தmh kh’தkh◌⁴நmh ।
நிthயmh விநmh ப³ஹுபாபரkhதmh
சிnhதாnhவிதmh ைவரதmh ஸைத³வ ॥ 113॥
இதி ஶுkhராShடகவrhக³ப²லmh ॥
ேரகா²shதி²த:ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
shதி²ரshவபா⁴வmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
phயாnhவிதmh ஸrhவஜைந: phரதா⁴நmh
விநீதேவஷாப⁴ரணmh ஸைத³வ ॥ 114॥
th³விதீயஸmhshேதா² ரவிஜ: phரஸூேத
நரmh நிதாnhதmh ப³ஹுமாநபா⁴ஜmh ।
பராkhரேமாthஸாஹத⁴ேநந khதmh
தீrhதா²iνரkhதmh லரயாதநாmh ச ॥ 115॥
ெஸௗரshth’தீய:ேத phரதா⁴நmh
நரmh ஸுவிth³யாக³மஶாshthரph³த⁴mh ।
க²ேராShThரேலாஹாTh◌⁴யமநlhபthரmh
நரmh ஸதா³ ஶாnhதமதிphரப⁴வmh ॥ 116॥
சrhத²க:³ஸூrhயஸுத: phரஸூத
நரmh ஸுதாTh◌⁴யmh ப³ஹுகா²நபாநmh ।
shநkh³க³nhத⁴⁴பாதி³ஸுேபா⁴க³பா⁴ஜmh
phர⁴தஸkh²யrhசவராசkhதmh ॥ 117॥
கேராதி மnhத:³ க² பசமshேதா²
நரmh நmh ஸுகி²நmh ச நிthயmh ।
யா ஸேமதmh விக³தாபmh
nh’பாதmh த³யிதmh ஸைத³வ ॥ 118॥
ஷShேட²ऽrhகஜ: ஶீலத⁴நmh phரஸூேத
நரmh விதி⁴jhஞmh ஸுரவிphரkhதmh ।
பசாth phரதிjhஞmh கநகாrhத²லாப⁴mh
மஹாphரபா⁴வmh நரநாத²jhயmh ॥ 119॥
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ஶைநசர:ஸphதமேகா³ வித⁴thேத
நரmh த⁴நாTh◌⁴யmh phரமதா³phரதா⁴நmh ।
விசணmh கீrhதிகரmh மேநாjhஞmh
கலாஸு த³mh phரதி²தmh nh’ேலாேக ॥ 120॥
shதி²ேதऽShடேம ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
விசிthரமாlhயாப⁴ரணmh மiνShயmh ।
ரNhய..........
விth³யாவிநீதmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 121॥
விnh³shதி²த:ஸூrhயஸுதச ஸூேத
vh’தா²ரமmh பாபரதmh மiνShயmh ।
shவபா³nhத⁴ைவshthயthகமநlhப:³க²mh
தீ³நmh nh’ஶmhஸmh nh’பபீ³தmh ச ॥ 122॥
th³விதீயஸmhshத:²ேதऽrhகthர:
பாபாthமகmh பாபஸுக²mh மiνShயmh ।
shயேராைக:³ பபீ³தாŋhக³mh
சலshவபா⁴வmh ஸுமஹாகrhத³யmh ॥ 123॥
th’தீயஸmhshேதா²ऽrhகஸுத: phரஸூேத
நரmh nh’ஶmhஸmh விதத²khயmh ச ।
ப³வாஶிநmh ஸthயவிநiµkh³ரmh
ெசௗரmh க²லmh ஸrhவஜநாபி⁴⁴தmh ॥ 124॥
சrhத²க:³ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
.......... பஜmh மiνShயmh ।
விநவrhணmh க³த³th³தி⁴வீrhயmh
phேரShயmh க²லmh தீ³நமநrhத²khதmh ॥ 125॥
ெஸௗர:ஸதா³ பசமக:³ phரஸூேத
விரkhதெபௗரmh மநவபா⁴வmh ।
th³ேவஷாmh ³th³தி⁴mh ஹதகrhமth³தி⁴mh
ுth³ேராக³ஶshthேராபஹதmh nh’ஶmhஸmh ॥ 126॥
ஷShேட² ஶநி: பாபதmh ..........

phரபா⁴வநmh பரதா³ரரkhதmh ।
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³தா³ேராேகா³பஹதmh ஸேஶாகmh
phர⁴தைவரmh phயஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 127॥
ெஸௗேரா வித⁴thேத க² ஸphதமshேதா²
நரmh khயாநமநlhபைவரmh ।
ஸதா³ஸேராக³mh நிஜப³nh⁴நmh
..........விவrhதmh ச ॥ 128॥
ெஸௗேராऽShடமshத:²ேத த³th³ரmh
நரmh ஸேராக³mh ப³ஹுநீசரkhதmh ।
பிthேதாth³ப⁴ைவ: பீ³தiµkh³ரேராக³mh
விேத³ஶபா⁴ஜmh பரதrhககmh ச ॥ 129॥
இதி ஶேநரShடகவrhக³ப²லmh
இதி vh’th³த⁴யவேநऽShThகவrhக³ப²லாநி ॥

ஆth◌⁴யாய 09

ஸூrhயத³rhஶநசாரப²லாth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³ேதாऽrhக: ஶஶிநா ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh ஸுஜநshவபா⁴வmh ।
phரஸஜrhதிmh phரராjhஞபாநmh
நேரnhth³ரjhயmh விக³தாபmh ॥ 1॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ரவிேரவ ேமேஷ
நரmh விth³த⁴ேத க³ஜவபா⁴ஜmh ।
phயாதிதி²mh ேத³வ³phரஸkhதmh
phரதாபிநmh ph³ரமணஸmhமதmh ச ॥ 2॥
யதா³ ரவி: ேஸாமஸுேதந th³’Shேடா
ேமேஷ ததா³ ெஸௗkh²யத⁴ேநந khதmh ।
கேராதி மrhthய ப³ஹுேராக³பா⁴ஜmh
விநிதேவஷmh nh’பதmh ச ॥ 3॥
ேவந th³’Shட:ஸுதெஸௗkh²யலாப⁴mh
கேராதி ஸூrhய: பரமmh ச ேதஷmh ।
ேமேஷ ஸதா³ ப⁴nh⁴ஜநாேஜா
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விேவகவிth³யாக³ஸthயதாmh ச ॥ 4॥
.......... ॥ 5॥
கேராதி mhஸாmh க² ேமஷஸŋhkh²ேயா
.......... மஹாவிதா⁴தmh shவஸுேதந th³’Shட: ॥ 6॥
vh’ேஷ க³ேதா வாஸரப: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட: phரரphரதாபmh ।
த⁴rhமாiνராக³mh பரேலாகலாப⁴mh
விth³வjhஜைந:ஸŋhக³மமாshயத³mh ச ॥ 7॥
ஸூrhேயா vh’ேஷ ⁴ஸுேதந th³’Shட:
mhஸாmh வித⁴thேத ப³ஹுமாநஹாநிmh ।
உth³ேவக³மாநmh பஶவிthதஹாநிmh
thரஸŋhக³ விவித⁴mh ச காமmh ॥ 8॥
ெஸௗmhேயந th³’Shேடா vh’ஷக:³ க²ராmhஶ:
கேராதி மrhthயmh ஸுதmhப:ஸேமதmh ।
த⁴rhமkhயாராத⁴நதthமரmh ச
phயாதிதி²mh பாrhதி²வவlhலப⁴mh ச ॥ 9॥
ேவந th³’Shத: phரராசபாநmh
ரவிrhவிth³த⁴ேத phரராச நாய.......... ।
ஸூrhேயா vh’ஷshய: phரகேராதி mhஸாmh
ேஹமாmhப³ராசphரப⁴வmh ச லாப⁴mh ॥ 10॥
³iνராக³mh பரபநாஶmh
ரNhயiµkhதாமணிவkhthரலாப⁴mh ।
ஸூrhேயா vh’ஷshய: phரதி³தா³தி mhஸாmh
ஶுkhேரண th³’Shட: phரதி³தா³தி vh’th³தி⁴mh ॥ 11॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரமதா³விகா⁴தmh
விthதphரஶmh ³த³பாத³ேராக³mh ।
vh’ஷshதி²ேதா பா⁴shகர ஏவ த⁴thேத
mhஸாவிகா⁴தmh ப³ஹுத⁴rhமvh’th³தி⁴mh ।12॥।
nh’kh³மஸŋhkh²ேயா தி³நேபா நராmh
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சnhth³ேரண th³’Shட:ஸததmh கேராதி ।
jhவரphரேகாபmh iµக²³யேராக³mh
விவாத³மாயாஸு ³phரேகாபmh ॥ 13॥
ஸூrhேயா nh’kh³ேம மiνஜshய த⁴thேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shத: க²லதாmh ஸைத³வ ।
மதிphரகாஶmh விப⁴வmh விேவகmh
கலthரthரphரப⁴வmh ச ெஸௗkh²யmh ॥ 14॥
nh’kh³மஸmhshேதா²ऽபி ஜயmh வித⁴thேத
ெஸௗmhேயந th³’Shேதா nh’பேத: phயthவmh ।
ததா² நராmh ப³ஹுவிthதலாப⁴mh
nh’ைப:ஸஹ ஸŋhக³மநmh கேராதி ॥ 15॥
th’தியராெஶௗ தி³நப: phரஸூேத
ேவந th³’Shத: phர⁴தாmh விசிthராmh ।
ஸnhமphதமாேராkh³யகலthரபா⁴ஜmh
ஸுஸா⁴நா ஸா⁴ஜேநந ஸkh²யmh ॥ 16॥
nh’kh³மஸmhshேதா² விth◌⁴’தmh தி³ேநஶ:
ஶுkhேரண th³’Shத:ேத மiνShயmh ।
விth³யாrhத²ேபா⁴க³mh phரணேயந khதmh
தmh ஸபmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 17॥
மnhேத³ந th³’Shத: ஷmh ஸுநீசmh
க³தphரபா⁴வmh ஸவிதா வித⁴thேத ।
nh’kh³மஸmhshேதா²ऽrhத²த³யாவிநmh
kh’தkh◌⁴நiµkh³ரmh பரபரkhதmh ॥ 18॥
கrhகshதி²ேதா அrhக: ஶஶிநா ச th³’Shேதா
மாrhத²ேபா⁴க³mhphரப⁴வmh வித⁴thேத ।
ெஸௗkh²யmh ஸுெஸௗபா⁴kh³யmhமத² phரதாபmh
சnhth³ேரண th³’Shத:ஸுதராmh ³thவmh ॥ 19॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேதா வத³நேராக³mh
கேராதி ஸூrhய: க² கrhகடshத:² ।
phயாவிேயாக³mh விநயாrhத²நாஶmh
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விக³rhஹணmh ஸூiνkh’தmh ஸைத³வ ॥ 20॥
³ேத⁴ந th³’Shத: க² கrhகடshய:
ஸூrhேயா வித⁴thேத நியதmh மiνShயmh ।
க³தாபmh விப⁴ைவ:ஸேமதmh
phயாதிதி²mh பா³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 21॥
th³’Shத:ஸுேரjhேயந தி³நாதி⁴நாேதா²
நரmh வித⁴thேத ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
iµkh²யmh phரth³தி⁴mh ஸுததா³ரkhதmh
விேவகிநmh ph³ரமணஸmhமதmh ச ॥ 22॥
விth³யாphரதாபாrhத²த⁴ைந:ஸேமதmh
நரmh வித⁴thேத ph◌⁴’³ேஜந th³’Shத: ।
கrhகாேதா வாஸரப: phரதாபmh
ஸதா³iνலmh நிஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 23॥
மnhேத³ந th³’Shத:ஸவிதா phரஸூேத
நரmh நிதாnhதmh கலஹphரதா⁴நmh ।
ஆலshயநிth³ராஜாஸேமதmh
ஸதா³தி’Shடmh பரதrhககmh ச ॥ 24॥
mhஹshதி²ேதா வாஸரப: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shத:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
⁴ேthரவிthதphரப⁴யா ஸேமதmh
ஸkh²யmh ³mh விநேயந khதmh ॥ 25॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shத: க²ல mhஹஸmhshேதா²
பா⁴நவித⁴thேதऽஜா ஸேமதmh ।
நரmh விநmh ஸுதthரதா³ைர:
ஸதா³ைசலmh விநேயந நmh ॥ 26॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா தி³நப: phரஸூேத
mhஹாத: ெஸௗmhயதரmh மiνShயmh ।
phயmhவத³mh த⁴rhமவிதா⁴நத³mh
shவபjhயmh ஸுரகாrhயத³mh ॥ 27॥
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ேவந th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
நரmh வித³kh³த⁴mh phரரphரதாபmh ।
mhஹாத: Nhயபரmh kh’தjhஞmh
விநபாபmh phரணதாபmh ॥ 28॥
mhஹாேதா பா⁴rhக³வேஜந th³’Shட:
ஸூrhய: phரஸூேத shவkh³’ஹmh phரயத: ।
..........சrhய³th³த⁴rhத²விேவகkhதmh
நரmh phரதா⁴நmh phரப⁴யா ஸேமதmh ॥ 29॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ப³ஹுமnhத³பா⁴ஜ
நரmh phரஸூேத தி³நப:shவராெஶௗ ।
vhயயாஸுக²khேலஶப⁴ைய:ஸேமதmh
³Shடshவபா⁴வmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 30॥
கnhயாேதா வாஸரப: phரஸூேத
நரmh ஸுபmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
சnhth³ேரண th³’Shேடா nh’பமாநபா⁴ஜmh
மஹாத⁴ைந:ஸmhதiµkh³ரலாப⁴mh ॥ 31॥
கேராதி பா⁴iνrhப³ஹுரkhதபா⁴ஜmh
கnhயாேதா தா⁴nhயத⁴ேநந khதmh ।
சnhth³ேரண th³’Shேடா மணிiµthககாTh◌⁴யmh
phயவத³mh மாநத⁴ைந:ஸைத³வ ॥ 31அ॥
’th³ேராக³மாமாjhவரபிthதவாைத:
ஸmhபி³தmh வாஸரப: phரஸூேத ।
கnhயாேதா ⁴ஸுேதந th³’Shேடா
நரmh விth³யாக³மஸmhதmh ச ॥ 32॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா தீ³நபச கnhேய
கேராதி ஶyhயாஸநவாஹநாth³rhயmh ।
ஸதா³ஸுiµkh²யmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh
phயாக³மmh ப³nh⁴விஶாரத³mh ச ॥ 33॥
th³’Shட:ஸுேரjhயந ரவி: phரஸூேத
கnhேய நரmh த⁴rhமபரmh phரதா⁴நmh ।
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th³விஜாரkhதmh விக³தாபmh
ஸுதmh ⁴தேல நேரnhth³ைர: ॥ 34॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
phரkh²யாதவீrhயmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
விேவகவிth³யாக³மஶshthரலph³த⁴mh
மஹாத⁴நmh ெஶௗrhயபரmh ஸைத³வ ॥ 35॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி பா⁴iν:
கnhயாேதா ேராக³ப⁴ேயந khதmh ।
விேத³ஶபா⁴ஜmh பரபரkhதmh
ெபௗரmh பஷmh phரப⁴யா விநmh ॥ 36॥
ஸூrhயshலாshேதா²மரth³’Shட:
கேராதி ஜாTh³யmh ப³ஹுேஶாகkhதmh ।
நிshthmhஶபா⁴வmh த⁴நலாph³தி⁴நஶmh
nh’mh ததா² ெசௗரவிேமாஷணmh ச ॥ 37॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
ரkhதாநிலேலShமஜேமட³ேராக³mh ।
ப⁴யmh phரவாஸmh கலஹmh ச ைவரmh
shவத⁴rhமநmh நீkh’தmh ஸைத³வ ॥ 38॥
³ேத⁴ந th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
லாthேயா காமரதmh மiνShயmh ।
லjhஜாவிநmh nh’பphரஸkhதmh
நீசாiνரkhதmh phயஸாஹஸmh ச ॥ 39॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி பா⁴iν-
rhநரmh லாshய: phரணேயந நmh ।
நீசாphதமாநmh பரத⁴rhமரkhதmh
ஸுக³nhத⁴khதmh நrhவrhதmh ச ॥ 40॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
நரmh நிதாnhதmh க³ணிகாஸு ரkhதmh ।
லாத:ஸthயத⁴நmh த⁴rhமmh
பாஷNh³நாShடmhமநிShடthரmh ॥ 41॥
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ெஸௗேரண th³’Shட: phரப⁴யா விநmh
நரmh phரஸூேத ஸவிதா லாshய: ।
ைசநmh ப³nhத⁴வேளாகkhதmh
ஸுநிSh²ரmh நமநிShட³th³தி⁴mh ॥ 42॥
சnhth³ேரண th³’Shட:ஸவிதாஸmhshத:²
கேராதி நாநவித⁴khதேமவ ।
பரmh phரக³lhப⁴mh phரப⁴யா ஸேமதmh
ஹதாபmh க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 43॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽதிகேடா²ரவாkhயmh
ரவிrhவித⁴thேதऽக³ேதா மiνShயmh ।
த⁴ைநrhவிiµkhதmh ஸததmh ஶிலmh
மஹப⁴ைய:ஸŋhக³மேநந நிthயmh ॥ 44॥
³ேத⁴ந th³’ShேடாऽShடமரஶிஸmhshேதா²
ரவிrhவித⁴thேத ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
நரmh நயjhஞmh த⁴நதா⁴nhயபா⁴ஜmh
ஸmhராதmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 45॥
ேவந th³’Shேடாऽக³ேதா th³நாத:²
கேராதி பNhையrhவிவிைத:◌⁴ ஸேமதmh ।
phயmhவத³mh ஸrhவஜைந:ஸேமத-
மேலாபmh தமnhயேலாைக: ॥ 46॥
ஸதா³ஸுஶிலmh ச ஸுthரபா⁴ஜmh
நாநாரவாTh◌⁴யmh ஸுப⁴க³mh ஸுபmh ।
கேராதி பா⁴iν: க² vh’சிகshய:
ஶுkhேரண th³’Shட: phரவரmh மiνShயmh ॥ 47॥
ெஸௗேரNh th³’ShேடாऽShடமேகா³ விவshவாnh
பாபாiνரkhதmh ேத மiνShயmh ।
ஸதா³ விேலாமmh நிஜப³nh⁴வrhைக³-
shthராஸாதி⁴கmh நிSh²தேமாஜஸாrhதmh ॥ 48॥
சாபாதshதீணகேராऽதிெஸௗர
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சnhth³ேரண th³’Shேடா ஜநேயnhமiνShய
ஶாshthராiνரkhதmh phரணதாபmh
த⁴நாதி⁴கmh ph³ரமணஸmhமதmh ச ॥ 49॥
விவrhணேத³ஹmh ஹதமாநவrhக³mh
phரஶாnhதவீrhயmh விநேயந நmh ।
சாபாேதா வாஸரப: phரஸூேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽதிக²லmh மiνShயmh ॥ 50॥
ெஸௗmhேயந th³’Shட:ஸுதெஸௗkh²யkhதmh
பா⁴iν: phரஸூேதா ஹயேகா³ மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh ேத³வ³phரஸkhதmh
நயாதி⁴கmh ப³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 51॥
shவவrhக³iµkh²யmh பரவrhக³மாnhயmh
பாைபrhவிiµkhதmh பஶுthரலாப⁴mh ।
பா⁴iνrhஹயshய:ஸுரjhயth³’Shேடா
த⁴rhமாதி⁴கmh ஸேஜநேயnhமiνShயmh ॥ 52॥
ஶுkhேரNh th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
ஹயாத:ஸthபப⁴யா ஸேமதmh ।
நரmh ஸுஶீலmh ப³ஹுரthநபா⁴ஜmh
³iνரkhதmh வி⁴தாஸேமதmh ॥ 53॥
ஹயாேதா வாஸரப: phரஸூேத
பாபாiνரkhதmh ச க²லmh மiνShயmh ।
ேராகா³ரmh Nhயத⁴ைநrhவ khதmh
ஸுநிShட²ரmh shேநஹவிவrhதmh ச ॥ 54॥
mh’கா³ேதா ராthகேரண th³’Shட:
கேராதி பா⁴iν:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
தா³நாiνரkhதmh ஸுவிஶாலரkhதmh கீrhதிmh
ஸுஸmhphரஸkhதmh விநேயாபபnhநmh ॥ 55॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ஸமேராக³பா⁴ஜmh
கேராதி ஸூrhேயா mh’க³க:³ஸைத³வ ।
phயாடநmh பாrhதி²வெசௗரiµShடmh
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த³யாவிநmh வித⁴நmh க²லmh ச ॥ 56॥
³ேத⁴ந th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
mh’கா³த: phராணயஶ: phரக³lhப⁴mh ।
ெஸௗkh²யாதி⁴கmh த⁴rhமபரmh phரதா⁴நmh
க³தாவrhக³mh ஸுத⁴நmh மேநாjhஞmh ॥ 57॥
ேவந th³’Shேடா த³ஶமshய ஏவ
நரmh phரஸூேத தி³நப:ஸுபmh ।
ரதாiνலmh ஹதபாபவrhக³mh
வி⁴தmh Nhயவிேலபநாth³ைய: ॥ 58॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
நரmh வித³kh³த⁴mh மகராதச ।
ஸேத³வரmh phராநph◌⁴’தாmh வShட²mh
விஶmh phயாதthமரத⁴rhமரkhதmh ॥ 59॥
விநேவஷmh க³தthரதா³ரmh
ஜைநrhவிiµkhதmh ஸததmh ைசலmh ।
பா⁴iνrhmh’க³shேதா² ஜநேயnhமiνShயmh
விவrhதmh மநிசைப:ஸைத³வ ॥ 60॥
mhப⁴mh க³ேதாऽrhக: ஶஶிநா ச th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுலாப⁴பா⁴ஜmh ।
phயmhவத³mh ஸthயரதmh ஸுஶீலmh
ஹதாபmh phரணஷmh th³விஜாநாmh ॥ 61॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
mhபா⁴த: பாபரதmh மiνShயmh ।
³Shடshவபா⁴வmh பரவிthதph³த⁴mh
தீ³நmh kh’ஶmh ³th³தி⁴விவrhதmh ச ॥ 62॥
ஸூrhேயா க⁴டshத:² ஶஶிேஜந th³’Shட:
கேராதி ெஸௗmhயmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
விrhேயாந:³க²mh ப³ஹுஶாshthரth³’Shடmh
..........கீrhதிபா⁴ஜmh ॥ 63॥
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ஸூrhேயா க⁴டshத:² phரகேராதி vh’th³தி⁴mh
ேவந th³’Shட: phரதி²தmh மiνShயmh ।
ஸதா³ மேநாjhஞmh ³ணஸாரரkhதmh
phரபா⁴விந தா³நபரmh phரதா⁴நmh ॥ 64॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
mhபா⁴ŋhகி³த: phதிகரmh மiνShயmh ।
ஆேராkh³யேத³ஹmh பஷாrhத²iµ..........

விநீதேவஷmh ப³ஹுலாப⁴பா⁴ஜmh ॥ 65॥
மnhேத³ந th³’Shட: phரகேராதி பா⁴iν:
mhபா⁴ŋhகி³த: khேலஶப⁴ேவந khதmh ।
ஜட³shவபா⁴வmh லmh kh’தkh◌⁴நmh
ஸnhthயthகஶீலmh ப⁴யவிநலmh ச ॥ 66॥
நாேதா வாஸரப: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட: phரrhphரபா⁴வmh ।
ஸுவrhணதmhராயஸெரௗphயபா⁴ஜmh
நதmh th³விஜாநாmh ஸததmh விதி⁴jhஞmh ॥ 67॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி பா⁴iν-
rhநாத: khேலஶகத³rhதி²தாŋhக³mh ।
நரmh ஸுரkhதmh nh’பேதரநிShடmh
லjhஜாவிநmh ஸுநிராரயmh ச ॥ 68॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா தி³நப: phரஸூேத
நாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
³th³தா⁴ ஸேமதmh phயShடத⁴rhமmh
phயாதிதி²mh ெஶௗசஸமnhவிதmh ச ॥ 69॥
ஸுேரjhயth³’Shேடா யஷராஶிஸmhshேதா²
பா⁴iν: phரஸூேத ப³ஹுவிthதkhதmh ।
நரmh வித⁴thேத விவிதா⁴nhநபாநmh
தீrhதா²ரkhதmh வரவshthரலாப⁴mh ॥ 70॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸவிதா phரஸூேத
நாŋhகி³தshthயாக³பரmh மiνShயmh ।
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மாநாrhத²ஶyhயாஸதா³நkhதmh
தா³ஸாiνலmh phரமத³ஜநshய ॥ 71॥
உth³ேவக³ேஶாகாலShடபாபmh
மnhேத³ந th³’Shட:ஸவிதா வித⁴thேத
நாேதா வசநெசௗரரkhதmh
ஸதா³ரmh thரவிவrhதmh ச ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஸூrhயத³rhஶநசாரப²லாநி ॥

ஆth◌⁴யாய 10

சnhth³ரத³rhஶசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ க³ேதா ராthசர: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: கதி²தphரபா⁴வmh ।
நரmh நிதாnhதmh vhயஸைப:ஸேமதmh
க³தphரப⁴mh ப⁴khதிவிவrhதmh ச ॥ 1॥
ேமஷாத: ஶீதகர: phரth³’Shேடா
ெபௗ⁴ேமந மrhthயmh ஸஜmh கேராதி ।
ப³ஹுphரேகாபmh விநேயந நmh
ஸதா³ த³th³ரmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 2॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ேரா
நரmh விநீதmh ஸுரஶீலபா⁴ஜmh ।
ேமஷாேதா வாஹநேபா⁴ஜநாth³யmh
phயmhவத³mh ph³ரமணவlhலப⁴mh ச ॥ 3॥
ேவந th³’Shட: க² ேமஷஸmhshத²-
சnhth³ர: phரஸூேத ³ணகீrhதிkhதmh ।
நயாதி⁴கmh த⁴rhமபரmh kh’தjhஞmh
த³யாnhவிதmh ஸthயதmh ஸைத³வ ॥ 4॥
ேமஷாேதா பா⁴rhக³வth³’Shkhத-
சnhth³ர: phரஸுேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
ஹதாேராக³mh விநயphரkhதmh
மஹாphரப⁴mh பாrhதி²வஸmhமதmh ச ॥ 5॥
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th³’Shட: ஶஶாŋhேகாऽஜக³ேதாऽேதந
பாபmh வித⁴thேத ஸ’ஜmh மiνShயmh ।
விநவிthதmh கலஹரமாrhதmh
விவrhதmh ஸா⁴ஸமக³ேமந ॥ 6॥
vh’ஷாேதா ராthகர: phரக³lhப⁴mh
நரmh phரஸூேத ரவீ ச th³’Shட: ।
மாயாதி⁴கmh விthதஹரmh phரஜாநா-
iµkh³ரshவபா⁴வmh க³தத⁴rhமvh’th³தி⁴mh ॥ 7॥
சnhth³ேரா vh’ஷshத:²திேஜந th³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத தபீ³தŋhக³mh ।
vhயயாதி⁴கmh கNh³ஜாஸேமதmh
ஸுநிSh²ரmh Nhயவிவrhதmh ச ॥ 8॥
ெஸௗmhேயந th³’Shேடா vh’ஷக:³ ஶஶாŋhக:
கேராதி மrhthயmh nh’பlhயபா⁴க³mh ।
விth³யாiνரkhதmh phரப⁴யா ஸேமதmh
தmh மஹாப³nhதி³க³ண:ஸைத³வ ॥ 9॥
ேவந th³’Shேடா ம³rhvh’ஷshேதா²
நரmh phரஸூேத th³விஜேத³வப⁴khதmh ।
ஸுவshthரஶyhயாஸநேபா⁴ஜநாை:

ஸமnhவிதmh தshய ³ணphரபா⁴வmh ॥ 10॥
ேகா³ஸmhேதா ராthகர:ஸுவாேத
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
யjhேஞாth³யதmh பதஹாக³ரkhத-
iµth³யாநவாபீkh’தமாநஸmh ச ॥ 11॥
மnhேத³ந th³’Shேடா க³விக:³ ஶஶாŋhேகா
நரmh ஸுவாேத vhயஸைநேபதmh ।
க³தphரபா⁴வmh ப³ஹுைத³nhயபா⁴ஜmh
விவrhதmh thரத⁴நாrhத²தா³ைர: ॥ 12॥
nh’kh³மக:³ ஶீதகர: phரஸூேத
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ஸூrhேயண th³’Shேடா ப³ஹுமnhத³vh’th³தி⁴mh ।
ஸrhபதி³பி: ◌⁴ பீ³தiµkh³ரேராைக³-
rhவிசrhசிகாைச ததா²ஸைத³வ ॥ 13॥
th³’Shட: ஶஶாŋhேகா ²நாதச
ெபௗ⁴ேமந பீ⁴தmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
தீ³நmh kh’ஶmh வாதவிகாரkhதmh
ஸதா³திvh’th³தி⁴mh நயவrhதmh ச ॥ 14॥
ெஸௗmhேயந th³’Shேடா ²ேந ஶஶாŋhக:
கேராதி ெஸௗkh²யmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
மேநாசேத³ஹmh ஸு’தா³ ச khதmh
லphரதா⁴நmh phரணதmh th³விஜாநாmh ॥ 15॥
ேவந th³’Shேடா ²நshத² ஏவ
சnhth³ர: phரஸூேத விப⁴ைவ:ஸேமதmh ।
மஹாத⁴நmh ெஸௗrhயkh’தmh மேநாjhஞmh
ஶுசிmh ஸதா³ த⁴rhமஸமnhவிதmh ச ॥ 16॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ர-
shth’தீயராெஶௗ க³ஜவாபா⁴ஜmh ।
நரmh ப³ஹுshthரதிலph³த⁴ெஸௗkh²யmh
மஹத⁴நmh பாrhதி²வமாநஜுShடmh ॥ 17॥
ெஸௗேரண th³’Shேடாऽதிக²லmh ஸுவாேத
சnhth³ேரா nh’kh³மshதி²த ஏவ மrhthயmh ।
ெசௗராவநீைஶ: பபீ³தாŋhக³mh
ஸvh’th³த⁴பா⁴வmh விநேயந நmh ॥ 18॥
கrhகாேதா ராthபதி:ஸுவாேத
ஸூrhேயண th³’Shேடாऽlhபத⁴நmh மiνShயmh ।
தீvhரshவப⁴வmh க²லஸŋhக³ரkhதmh
த⁴rhமாrhத²காைம: பவrhதmh ச ॥ 19॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ர:
கrhகாதshthயாக³த³யாவிநmh ।
நிதாnhதத³Shடmh பரthரநmh
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விவrhதmh த⁴rhமபைரrhமiνShைய: ॥ 20॥
³ேத⁴ந th³’Shட:shவkh³’ேஹ ஶஶாŋhேகா
நரmh ஸுவாேதா தநயாrhத²khதmh ।
வித³kh³த⁴³th³தி⁴mh ப³ஹுthரjhயmh
ரth³தா⁴nhவிதmh ஸthயத³யாஸேமதmh ॥ 21॥
th³’Shட:ஸுேரjhேயந நிஶாதி⁴நாத²-
சrhத²ராெஶௗ vhரதிநmh வித⁴thேத ।
தீrhதா²iνரkhதmh க³த³Shடபா⁴வmh
ஸுத⁴rhணmh ேத³வ³phரஸkhதmh ॥ 22॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ர-
சrhத²ராெஶௗ kh³’ஹ⁴பா⁴ஜmh ।
ஸதா³iνரkhதmh ³பா³nhத⁴வாநாmh
மநshவிநmh ஶீலத⁴நphரக³lhப⁴mh ॥ 23॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ர:
கrhகாத: பாபமதிmh மiνShயmh ।
விநவிthதmh பரதா³ரரkhதmh
ஸதா³ kh’தkh◌⁴நmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 24॥
mhஹாத: ஶிதகர: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: phரரmh வித³kh³த⁴mh
ஸthயாதmh ப³nhத⁴ஜேநந jhயmh
ஸ⁴லப⁴mh க³தேராக³:³க²mh ॥ 25॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ேத ஶஶாŋhக:
mhஹாத: பாபரதmh மiνShயmh ।
சாiνரkhதmh பரேத³ஶபா⁴ஜmh
மஹாvhயயmh பாrhதி²வபீதி³தmh ச ॥ 26॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ர:
mhஹshதி²த: kh’chch²ரத⁴நாphதெஸௗkh²யmh ।
Nhயபா⁴ஜmh கலthரkhதmh
khதmhவிசிthைர: பஶுthரவிthைத: ॥ 27॥
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ேவந th³’Shட: phர⁴தாஸேமதmh
mhஹாத: ஶீதகேரா வித⁴thேத
நரmh மஹாத⁴rhமபரmh phரதா⁴நmh
phரjhஞாnhவிதmh மாnhயதமmh phயmh ச ॥ 28॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh
ஹெரௗ shதி²த: ஶிதகேரா வித⁴thேத ।
யmhவத³mh த⁴rhமகதா²iνரkhதmh
தmh th³விஜாநாmh nh’பதாŋhக³mh ॥ 29॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ப³ஹுமnhத³khதmh
சnhth³ேரா வித⁴thேத க² mhஹஸmhshத:² ।
ஶிேராrhதிதா³ஹjhவரகாமலாth³ைய:
ஸmhபீ³தாŋhக³mh மiνஜmh வித⁴thேத ॥ 30॥
கnhயாத: ஶிதகேராऽrhகth³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத தநேயந khதmh ।
ரth³தா⁴பரmh ஸாththவிகShடத⁴rhமmh
தீrhதா²iνரkhதmh ப⁴யவrhதmh ச ॥ 31॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: பரதா³ரரkhதmh
கnhயாத: ஶீதகர: கேராதி ।
தாrhதி³தாŋhக³mh ³ேராக³khதmh
மஹாப⁴ைய:ஸmhதShடபாபmh ॥ 32॥
³ேத⁴ந th³’Shட: க² ஶீதர:
கnhயாத:தஸதmh மiνShயmh ।
கேராதி ⁴பாலஸுலph³த⁴மாநmh
ஜநphயmh Nhயகதா²iνரkhதmh ॥ 33॥
ஸதா³ஸுஶீலmh th³விஜேத³வப⁴khதmh
⁴பலமாnhயmh th³விஜப³nh⁴jhயmh ।
கnhயாேதா ராthபதி:ஸுவாேத
ேவந th³’Shட: phரரphரதாபmh ॥ 34॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸததmh விதி⁴thரmh
சnhth³ர: phரஸூேத க² ஷShட²ராெஶௗ ।
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ஸth³⁴வshthராசவெரௗஷதீ⁴நாmh
ஸmhேஸவகmh பீநதiνmh மதா³rhதmh ॥ 35॥
ெஸௗேரண th³’Shட: வித⁴நmh மiνShயmh
நேயந நmh பரதா³ரரkhதmh ।
ஸதா³லஸmh மnhத³க³திmh வித⁴thேத
நீசாதmh பாபரதmh ஸைத³வ ॥ 36॥
லாேதா ராthபதிrhயதா³shயாth
ஸூrhேயண th³’Shட: phரகேராதிmh மrhthயmh ।
கீrhthயாதி⁴கmh விthததmh kh’தjhஞmh
ெஶௗrhயshவபா⁴வmh ஸததmh ஸுகா²Th◌⁴யmh ॥ 37॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ம:³ phரஸூேத
லாத: பாபரதmh ஶீலmh ।
லjhஜாவி நmh vhயஸைநேபதmh
thைரrhவிநmh விkh’தshவபா⁴வmh ॥ 38॥
ெஸௗmhேயந th³’Shட:ஸுப⁴க³mh phரஸூேத
லாத: ஶிதகேரா மiνShயmh ।
ஸthயாiνரkhதmh பஶுthரkhதmh
நாநா க³ைமrhவதி⁴த³th³தி⁴vh’th³தி⁴mh ॥ 39॥
ேத³ேவjhயth³’Shேடா ம:³ phரஸூேத
லாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
³iνரkhதmh phரராnhநபாநmh
மnhத³mh ஶுஶீலmh phரமதா³phயmh ச ॥ 40॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி சnhth³ேரா
நரmh விேவகாக³மஶாshthரph³த⁴mh ।
ஹshthயசவshthராnhநஸுேபா⁴ஜநாநி
nh’பphயmh ப³nhத⁴வதmh ச ॥ 41॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா ம:³ phரஸூேத
லாேதா த⁴rhமத³யாவிநmh ।
thரரkhதmh ப³ஹுேஶாகபா⁴ஜmh
விரkhதெபௗரmh பரதகrhகmh ச ॥ 42॥
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சnhth³ேராऽஸmhshேதா² மiνஜmh phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா phரப⁴யா விநmh ।
நரmh நிkh’Shடாnhக³யiµkh³ரகrhமmh
phரதாபநmh விkh’தmh ஸைத³வ ॥ 43॥
சnhth³ேராऽஸmhshத:²திேஜந th³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத kh’திகீrhதிேத³ஹmh ।
நிthயmh kh’தkh◌⁴நmh ப⁴யேஶாகதphதmh
vhயயாதி⁴கmh காமபரmh ைசலmh ॥ 44॥
கேராதி சnhth³ேராऽக³ேதா மiνShயmh
ெஸௗmhேயந th³’Shட:ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
க³தாபmh th³விஜேத³வப⁴khதmh
phரஶாnhதசிnhதmh vhயஸேநந நmh ॥ 45॥
ேவந th³’Shேடாऽக³ேதாऽதித⁴rhமmh
நரmh phரஸூேத ம:³ phரth³த⁴mh ।
ஸதா³ஸுஶிலmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh
phயmh நரmh தா³நரதmh ஸைத³வ ॥ 46॥
ஶுkhேரண th³’Shட: க² ஶீதர-
rhநரmh ஸுவாேதऽதிக³ேதா த⁴நாTh◌⁴யmh ।
விiµkhதேராக³mh க³தெபௗரேஶாகmh
நmh ஸதா³ ப³nh⁴ஜநshய ேலாேக ॥ 47॥
ெஸௗேரண th³’Shட: க² ஶீதர-
rhநரmh phரஸூேத க³தமாநலாப⁴mh ।
சிnhதாதி⁴கmh ³th³தி⁴விேவகநmh
kh’தkh◌⁴நகrhமாணiµphரேகாபmh ॥ 48॥
சாபாேதா ஶீதகர: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: phரரphரேகாபmh ।
விநலjhஜmh nh’பமாநநmh
விவrhதmh ஸா⁴ஜைந:ஸைத³வ ॥ 49॥
சாபாத: ஶிதகேரா வித⁴thேத
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ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: கலேஹந khதmh ।
நரmh th³விஜth³ேவஷபரmh த⁴rhமmh
thயkhதmh shவத⁴ேமண மஹாேராக³mh ॥ 50॥
ஹேய ஶஶீ லph³த⁴த⁴நmh phரஸூேத
³ேத⁴ந th³’Shட: phரணதாபmh ।
phயmhவத³mh ஸrhவஜநphரதா⁴நmh
ஸுஸmhதmh ேவத³விஶாரத³mh ச ॥ 51॥
ேவந th³’Shேடா ஹயக:³ ஶஶாŋhேகா
ேதnhth³யmh ஸthயபரmh phரஸூேத ।
ேவயாiνரkhதmh ப³ஹுph◌⁴’thயப³rhக³mh
ஸுஸmhதmh ேத³வ³rhதாநாmh ॥ 52॥
ஶுkhேரண th³’Shடா ஹயக:³ ஶஶாŋhேகா
நரmh வித⁴thேத ப³ஹுவாkhதmh ।
தா³ேநாth³யதmh khதப⁴ேயந khதmh
லாேபா⁴ யதா²ஸŋhக³தShடஸthயmh ॥ 53॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா ஹயக:³ ஶஶாŋhக:
கேராதி ேராைக³rhவிவிைத: ◌⁴ ஸேமதmh ।
நரmh phர⁴தாக³மமvhயயாTh◌⁴யmh
கப²phரkhதmh விவித⁴phயmh ச ॥ 54॥
mh’கா³த: ஶிதகர: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா க³தமாநவிthதmh ।
phரபா⁴விநmh பரபாகரkhதmh
phரபா⁴வth³’Shடmh ஹதப³nhத⁴வmh ச ॥ 55॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா மகேர ஶஶாŋhகி
நரmh வித⁴thேத phரணேயந நmh ।
..........ஆஶmh பரபரkhதmh
³Shடshவபா⁴வmh ஹதபா³nhத⁴வmh ச ॥ 56॥
பிthதாநில: பீ³தiµkh³ரேராக³mh
ஸதா³ ரதmh நீசகதா²phரஸŋhைக:³ ।
³ேத⁴ந th³’Shேடா ப³ஹு³th³தி⁴khதmh
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நரmh ஸுவேத mh’க³க:³ ஶஶாŋhக: ॥ 57॥
ஸுபேத³ஹmh ஸுப⁴க³mh விநீதmh
நிேவஶிதmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ।
ேவந th³’Shட: க² ஶீதர-
rhmh’கா³ேதா த⁴rhமபரmh மiνShயmh ॥ 58॥
கேராதி ரthநாக³மலph³த⁴Shmh
தீrhதா²ரயmh ஶthஜைந:ஸேமதmh ।
ஶுkhேரண th³’Shேடா மகேர ஶஶாŋhக:
கேராதி Nhையrhவிவிைத: ◌⁴ ஸேமதmh ॥ 59॥
தாபmh நிப³nh⁴மாnhயmh
லphரதா⁴நmh ஸுப⁴க³mh ஸைத³வ ।
ெஸௗேரண th³’Shேடா மகேர ஶஶாŋhக:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேதா³ஷபா⁴ஜmh ॥ 60॥
விசrhசிகNhட³வாதீ³ஜாஸேமதmh
ஸmhபீ³தmh காமலவாதேதா³ைஷ: ।
mhேப⁴ ஶஶீ வாஸரேபண th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத நயநாrhத²பீ⁴தmh ॥ 61॥
iµகா²ேராக³phரமைக²rhவிகாைர:
ஸmhபீ³தmh பாrhதி²வதshகைரச ।
க⁴டாத: ஶிதகர: phரth³’Shேடா
ெபௗ⁴ேமந நிthயmh ேத kh’தkh◌⁴நmh ॥ 62॥
khேராதா⁴தி⁴கmh வசநகmh பேரஷாmh
விஶாரத³mh ஸrhவகலஸு த³mh ।
சnhth³ேரா க⁴டshத²shவஸுேதந th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh ஸுததா³ரph◌⁴’thைய: ॥ 63॥
தmh வித⁴thேத th³விஜேத³வப⁴khதmh
ஸதா³ஸுஶீலmh ப³ஹுமாநபா⁴ஜmh ।
ேவந th³’Shேடா க⁴டக:³ ஶஶாŋhக:
.......... ॥ 64॥
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ஶுkhேரண th³’Shேடா க⁴டக:³ ஶஶாŋhக:
கேராதி ஸrhவshவத⁴ைந:ஸேமதmh ।
நேரnhth³ரேஸவாஸ ரதmh நயjhஞmh
phரஶmhதmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 65॥
³lhமாதிஸாராphரப⁴ைவச ேராைக:³
ஸmhபீ³த: கrhணஸiµth³ப⁴ைவச ।
க⁴டாேத ஸூrhயஸுேதந th³’Shேடா
சnhth³ேர நர: கீrhதிவிவrhதச ॥ 66॥
நாத: ஶீதகர: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா விkh’தmh மiνShயmh ।
thயkhதmh shவthைர: பரthரரkhதmh
³th³தா⁴ விநmh ஸததmh விth³த⁴mh ॥ 67॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா யஷக:³ ஶஶாŋhக:
கேராதி ரkhதphரப⁴ைவச ேதா³ைஷ: ।
ஸmhபீ³தாŋhக³mh ³ேதா³ஷபா⁴ஜmh
விநவிthதmh பரேத³ஶரkhதmh ॥ 68॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா யஷக:³ ஶஶாŋhக:
கேராதி நாநாவித⁴ேராக³பா⁴ஜmh ।
நரmh ஸுபmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
ஸதா³நஶீலmh ஸததmh ஸுலாப⁴mh ॥ 69॥
ேவந th³’Shேடா யஷராஶிஸmhshேதா²
நரmh ஸுவாேத ஸுப⁴க³mh ஶஶாŋhக: ।
சShபதா³சா²ந⁴லாைப: ◌⁴
ஸnhShடசிnhதmh nh’பமாநபா⁴ஜmh ॥ 70॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரராnhநபாைந:
ஸmhேயாஜேயchசீ²தகேரா யஷshத:² ।
ஶாகா²iνரkhதmh விவிதா⁴nhநபாநmh
ஸுரதmh பாrhதி²வஸth³³mh ॥ 71॥
சnhth³ேர யஷshேத² ரவிthரth³’Shேட
நேரா ப⁴ேவth பாபமதி:ஸைத³வ ।
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³ணrhவிந: phரரphரேகாேபா
ப⁴யாiνரkhத:shவஸமnhவிதச ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந சnhth³ரத³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 11

ெபௗ⁴மத³rhஶநசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ க³ேதா ⁴ஸுத: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா வித⁴நmh மiνShயmh ।
விந³th³தி⁴mh kh’பணshவபா⁴வmh
விவrhதmh ஸthயத³யாநயth³ைய: ॥ 1॥
ேமஷாேதா ⁴ஸுேதஅ: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட: phயShடத⁴rhமmh ।
த³யாiνரkhதmh பிth’மாth’ப⁴khதmh
iµkh²யmh shவவrhேக³ நியதmh ஸைத³வ ॥ 2॥
ெபௗ⁴ேமாऽஜஸmhshேதா² ³த⁴th³’Shkhத:
கேராதி ஸthயmh வநிதாஸு த³mh ।
ஶிதmh ஶாshthரகதா²ஸு த³mh
யjhேஞாth³யதmh ெபௗShகேமவ நிthயmh ॥ 3॥
ேவந th³’Shட:திேஜாऽஜஸmhshேதா²
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுஶாshthரph³த⁴mh ।
ரNhயவshthைரச சShபதா³th³யmh
விவrhதmh பாபகதா²iνஷŋhைக:³ ॥ 4॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
ேமஷாதshதீrhத²கதா²iνரkhதmh ।
ெஶௗசாதி⁴கmh ேத³வ³phரஸkhதmh
shவத⁴rhமஸmhshத²mh ஸுரதphரக³lhப⁴mh ॥ 5॥
நயாதிக³mh பா³nhத⁴வைவரபா⁴ஜmh
ெஸௗேரண th³’Shட:திஜ: phரஸூேத ।
ேமேஷ மiνShயmh பரேத³ஶரkhதmh
விநேகாபmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 6॥
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vh’ஷாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா ரதித:³தாŋhக³mh ।
விநத⁴rhமmh ஜரயா ஸேமதmh
thயkhதmh ஜைந: பீ³தiµkh³ரேஶாைக: ॥ 7॥
சnhth³ேரண th³’Shட:திேஜா க³விshேதா²
நரmh ஸுவாேத ஸததmh நயjhஞmh ।
phயmh phரஸசmh ஸததmh ஸுகாnhதmh
மேநாjhஞேவஶmh ப⁴யவrhதmh ச ॥ 8॥
³ேத⁴ந th³’Shட:திேஜா க³விshத:²
கேராதி கீrhthயா ஸதmh மiνShயmh ।
நாநாத⁴ைந:ஸmhதShடஸthயmh
³phரஸkhதmh விநயாதி⁴கmh ச ॥ 9॥
th³’Shேடா க³விshத:²திஜ: phரஶாnhதmh
ேவந நிthயmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
பth²யாஶிநmh ஸrhவகலாஸு த³mh
விசிthரரthநmh பஶுஸmhதmh ச ॥ 10॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா க³வி ⁴thேரா
ேகா³⁴ரNhைய:ஸதmh phரஸூேத ।
நரmh நிதி⁴kh³ராமைர:ஸேமதmh
ஸூஸmhதmh த⁴rhம பரmh ஸைத³வ ॥ 11॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ப³ஹுமாநபா⁴ஜmh
vh’ேஷ வித⁴thேத திேஜா மiνShயmh ।
ஸுதீ³rhக⁴ஸூthரmh விநேயந நmh
phேரShயmh க²லmh பாபத⁴நmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 12॥
nh’kh³மஸmhshத:²திஜ: phரஸூேத
ஸூrhேயந th³’Shட: பரதrhகmh ச ।
நரmh விநmh ஸுதthரதா³ைர:
பராதmh நீசரதmh ஸு³Shடmh ॥ 13॥
சnhth³ேரண th³’Shட:திஜshth’தீேய
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ராெஶௗ phரஸூேத nh’பதாŋhக³mh ।
க²ேராth³’Shடேகா³விthதசேயந khதmh
phரபா⁴விநmh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 14॥
³ேத⁴ந th³’Shட:திேஜா nh’kh³ேம
shதி²த: phயmh ப³nh⁴ஜநshய நிthயmh ।
shthேபா⁴க³ஶyhயாஸநயாநkhதmh
தmh  ஸrhவshய ஜநshய நிthயmh ॥ 15॥
ேவந th³’Shேடா ²ேந த³யாTh◌⁴யmh
ஜ: phரஸூேத ப³ஹுஶாshthரரkhதmh ।
நரmh ைஸதா³ தீrhத²vhரphரஸkhதmh
ரth³தா⁴nhவிதmh ெஶௗசஸமnhவிதmh ச ॥ 16॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ²ேந phரஸூேத
ெபௗ⁴ம: phரக³lhப⁴mh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
விநீதேவஷmh பரவீதப⁴ஜmh
ஸுஸŋhக³தmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 17॥
ெஸௗேரண th³’Shட:திஜ:ஸபபmh
ராெஶௗ th’தீேய ஜநேயnhமiνShயmh ।
ேராகா³லmh சி²th³ரபரmh பேரஷாmh
shவபா⁴வ³Shடmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 18॥
கrhகாேதா ⁴தநய:phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: பரஸாஹஸாth◌⁴வmh ।
விநவீthதmh ³ேராக³பா⁴ஜmh
ஸதா³ விநmh நிஜப³nh⁴வrhைக:³ ॥ 19॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா த⁴நதா⁴nhயkhதmh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத க² கrhகடshத:²
த³யாஸேமதmh க³தபாபShதmh
ஸrhவshய ேலாேக விப⁴ேவந khதmh ॥ 20॥
கrhகshதி²ேதா ⁴தநய: phரஸூேத
³ேத⁴ந th³’Shேடா ப³ஹு³th³தி⁴khதmh ।
th³விஜாதிkhதmh phரரதாபmh
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nh’பஸாதா³th பரமphர’Shடmh ॥ 21॥
ேவந th³’Shட: க² கrhகடshேதா²
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத ஸுதெஸௗkh²யkhதmh ।
நயphரஸkhதmh ச ஸுதŋhக³mh
nh’பphயmh ஸா⁴ஜேநந khதmh ॥ 22॥
ஶுkhேரண th³’Shட:திஜசrhேத²
ராெஶௗ ஸுஶீலmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
phயாதிதி²mh விthதஶுைப: ◌⁴ ஸேமதmh
நாநாபஶுphராphதிஸுக²mh ச ஶாnhதmh ॥ 23॥
கrhகshதி²ேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ெஸௗேரண th³’Shட: ph’²ேஶாகபா⁴ஜmh ।
ஸுதீ³rhக⁴ேராக³mh விக³தphரதாபmh
ஸதா³திதீ³நmh nh’பபீ³தmh ச ॥ 24॥
shதி²த:தீஸூiνத⁴ர: phரதாபmh
mhேஹ விth³th³’Shேடா தி³நநாயேகந ।
விநாஶிதாmh ஜநேயnhமiνShயmh
ஸுேவஷவிth³யாத⁴நதா⁴nhயkhதmh ॥ 25॥
mhஹshதி²ேதா ⁴தநய: phரஶshதmh
சnhth³ேரண th³’Shட:ேத மiνShயmh ।
ஸுக³nhத⁴⁴பாmhப³ரேபா⁴jhயபா⁴ஜmh
ஶாஸாiνக³mh த⁴rhமநேயந khதmh ॥ 26॥
³ேத⁴ந th³’Shட: க² mhஹஸmhshேதா²
ெபௗ⁴ம:ஸுவாேத ப³ஹு³th³தி⁴பா⁴ஜmh ।
Shபாmhப³ரth³ரvhயவிேலபநாத³யmh
Shடாnhநபாைந:ஸததmh ஸுjhயmh ॥ 27॥
ெபௗ⁴ேமா ஹshேதா²³ ச th³’Shேடா
³phரஸாத³mh ஜநேயnhமiνShயmh ।
ஸுதீrhத²யாநாஸநேஹமkhதmh
ஸுகா²தி⁴காமmh ப²லத³mh phரக³lhப⁴mh ॥ 28॥
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ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
ஹshதி²தshthராஸகரmh பேரஷாmh ।
ெஶௗrhயாnhவிதmh பா³nhத⁴வமாநபா⁴ஜ-
iµthஸாஹkhதmh ரதலாலஸmh ச ॥ 29॥
th³’Shேடாऽrhகthேரண ேஜா ஹshத:²
கேராதி பாமா³த³ேராக³பா⁴ஜmh ।
ஸதா³ மiνShயmh கப²வாதபிthைத:
ஸmhபீ³தாŋhக³³ேலாகநmh ॥ 30॥
கnhயாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட:க³திmh மiνShயmh ।
thரேஸவாஸு ஸதா³iνரkhதmh
விவrhதmh மாநத⁴ைந:ஸைத³வ ॥ 31॥
சnhth³ேரண th³’Shட:திஜ: phரஸூேத
கnhயாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
ேமதா⁴விநmh நிthயiµதா³ரேசShடmh
ஸுஸmhshkh’தmh ⁴பதிநா ச நிthயmh ॥ 32॥
³ேத⁴ந th³’Shட: க² கnhயராெஶௗ
ஜுக: phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மதிjhஞmh ।
நரmh நதmh ஸாத⁴ஜநth³விஜாநாmh
மஹாphரதாபmh ஜநெஸௗ’த³mh ச ॥ 33॥
ேவந th³’Shட:திஜ: phரஸூேத
நரmh phரth³தி⁴mh நயநாபி⁴ராமmh ।
மேநாjhஞேவஷmh ஶுப⁴வrhதிதாŋhக³mh
கnhேய ³mh phரணயmh phரதா⁴நmh ॥ 34॥
ஶுkhேரண th³’Shட: க² கnhயகshேதா²
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத ஸுதராmh phரth³த⁴mh ।
mhப³ெஸௗkh²யாnhவிதஸாத⁴பா⁴ஜmh
த³யாnhவிதmh மாth’பிth’phரப⁴khதmh ॥ 35॥
th³’Shேடாऽŋhக³நாயாmh ஶநிநா ச ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத விkh’தmh ைசலmh ।
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vhயயாதி⁴கmh காமநிபீ³தmh ச
ஸதா³ேராைக:³ஸதmh நிதாnhதmh ॥ 36॥
லாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட:ேதऽதிஹாநிmh ।
விேவகஹாநிmh ஸுஜைநrhவிேயாக³mh
ைவரmh shவபேண ஸதா³ நரshய ॥ 37॥
லாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ஸுேபா⁴க³ேத³ஹmh க³தஶthபmh
ஸதா³தmh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 38॥
th³’Shடshலாshத:² ஶஶிேஜந
ேபா⁴கா³nhவிதmh ஶிலத⁴நmh மiνShயmh ।
phரதா³நஶீலmh phரப⁴யா ஸேமதmh
ஸுஸmhshkh’தmh பாrhதி²வமாநைவச ॥ 39॥
ேவந th³’Shட:திஜshலாshேதா²
நரmh phரஸூேத ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ।
th³விஜாiνலmh பஶுthரkhதmh
விth³யாnhவிதmh ஶmhதேமவ நிthயmh ॥ 40॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ேத மஜ-
shலாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
மஹாத⁴நmh தீ³phதிதmh phரக³lhப⁴mh
ஸதா³தmh பா³nhத⁴வஸth◌⁴விஜாநாmh ॥ 41॥
ெஸௗேரண th³’Shட:திஜshலாshத:²
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுபாபரkhதmh ।
ேராைக:³ஸேமதmh ஸததmh ஶிலmh
பராnhநரkhதmh ஸததmh ஸுைசலmh ॥ 42॥
ெபௗ⁴ேமாऽஸmhshத²ேத மiνShயmh
ஸூrhேயண th³’Shேடா ப³ஹுேராக³khதmh ।
நேயந நmh ப³ஹுஶthபmh
வித³ேசShதmh விkh’தாiνகாரmh ॥ 43॥
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சnhth³ேரண th³’Shேடாऽதிலக³த: phரஸூேத
ெபௗ⁴ேமாऽதிநீthயா ஸதmh மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh ஸrhவஸmh’th³தி⁴khதmh
த⁴rhமphரதா⁴நmh ப³ஹுlhலப⁴mh ச ॥ 44॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ெபௗ⁴ம:
shதி²ேதாऽராெஶௗ phரரphரதாபmh ।
ஸுத⁴rhமஶிலmh ப³ஹுதீrhத²rhkhதmh
விவrhதmh பாபஜேநந நிthயmh ॥ 45॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி ெபௗ⁴ம:
ஸதா³ஸmhshத:²shதிபி: ◌⁴ ஸேமதmh ।
நிதாnhதத⁴rhமாiνரேத phரஶnhதmh
ஸுதmh வnhதி³ஜைந:ஸைத³வ ॥ 46॥
ஶுkhேரண th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
ெபௗ⁴ம:ஸுபmh ஸுப⁴ .......... ।
ஶூரmh kh’தkh◌⁴நmh த⁴நதா⁴nhயkhதmh
ேமதா⁴விநmh ஸththவப .......... iνஶீலmh ॥ 47॥
ெஸௗேரண th³’Shேடாऽதிலக³தsh ெபௗ⁴ேமா
வரmh phரஸூேத விஜய ஸேமதmh ।
பாபாiνரkhதmh விஷயாதிக³mh ச
vhயேமதஶீலmh ஸததmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 48॥
சாபாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா jhவரபிthதப⁴ஜmh ।
ேலShமாதிஸாேராதிதmh ஸுபி⁴mh
க³தphரபா⁴வmh விநேயந நmh ॥ 49॥
ெபௗ⁴ேமா ஹயshத:² ஶஶிநா ச th³’Shேடா
கேராதி ஶyhயாஸநசshthரபா⁴நmh ।
நரmh ஸுயthரmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
..........அநmh ஸthயபரmh phரதா⁴நmh ॥ 50॥
சாபாேதா ⁴தநய:ஸுவாேத
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³ேத⁴ந th³’Shட:ஸுப⁴க³மiνShயmh ।
ஸுதிrhத²ரkhதmh nh’பகாrhயத³mh
த³யாphரmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 51॥
ேவந th³’Shட:திேஜா ஹயshேதா²
நரmh phரஸூேத ப³ஹுதா⁴ த⁴நாth³யmh ।
ஸுவrhணரthநாmhப³ரெஸௗkh²யkhதmh
விநஶthmh phரமதா³phயmh ச ॥ 52॥
ஶுkhேரண th³’Shட:திேஜா ஹயshேதா²
நரmh ஸுவாேத விநயphரதா⁴நmh ।
ஸதா³ விநீதmh ஹயயாநkhதmh
வி⁴தmh பாrhதி²வ⁴ஷேணந ॥ 53॥
ெஷௗேரண th³’Shட:திேஜா யshத²
கேராதி பாமாலேமவ நிthயmh ।
ஶிேராrhதிேதா³ஷாதmh nh’ஶmhஸmh
நிபீ³தmh மாநஸைஜச :³ைக:² ॥ 54॥
ெபௗ⁴ேமா mh’க³shேதா² ரவி ச th³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத விkh’தmh kh’தkh◌⁴நmh ।
.......... ப³nhத⁴வதா⁴பி⁴தphதmh
விேத³ஶபா⁴ஜmh phரப⁴யா விநmh ॥ 55॥
ெபௗ⁴ேமா mh’க³shத:² ஶஶிநா ச th³’Shட:
கேராதி ெஸௗmhயmh ரதிெஸௗkh²யShடmh
விநீthேவஷmh phரரnhநபாநmh
நராதி⁴பாth³ைய:ஸதmh ஸக³rhவmh ॥ 56॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா மகேர தீஜmh
கேராதி நிthயmh விநயphரதா⁴நmh ।
நரmh kh’தkh◌⁴நmh நிஜmh விதி⁴jhஞmh
பராkhரமாphைத:ஸுத⁴ைந:ஸேமதmh ॥ 57॥
கேராதி ெபௗ⁴ம: க² வth³’Shேடா
mh’கா³த: Nhயத⁴ைநrhமiνShயmh ।
phரஸவமாகrhஷணலph³தா⁴ப⁴mh
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ஹதphரதாபmh நியமஓ:ஸேமதmh ॥ 58॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா mh’க³ேகா³ऽபி ெபௗ⁴ம:
கேராதி ேபா⁴ைக:³ஸததmh ஸேமதmh ।
thராiνரkhதmh kh’ஶிகrhமத³mh
phரஜாiνலmh ப⁴யவrhதmh ச ॥ 59॥
ெபௗ⁴ேமா mh’kh³shத:² ஶநிநா ச th³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுஸாரேமவ ।
thைரrhவிந ப³ஹுேஶாகkhதmh
ஸதா³ நிதாnhதmh பரபஜாநாmh ॥ 60॥
ெபௗ⁴ேமா க⁴டshேதா² ரவி ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh ஸுkh’தphரபா⁴வmh ।
vhயேபதலjhஜmh ஸுதப³nh⁴நmh
kh’Shயாதி⁴கmh ெஸௗ’த³வrhதmh ச ॥ 61॥
சnhth³ேரண th³’Shட:திேஜா க⁴டshேதா²
நரmh ஸுவேத ப³ஹுஸph◌⁴யஜmh ச ।
th³விஜாதிதீrhதா²மரப⁴khதிkhதmh
நயாதி⁴கmh காமப²ல:ஸேமதmh ॥ 62॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா க⁴டஸmhshத²ெபௗ⁴ேமா
நேயந khதmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
phயாதிதி²mh பாrhதி²வலph³த⁴மாநmh
ஸதா³ஸுஶிலmh ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ॥ 63॥
ேவந th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽத² வkhர:
தா³நmh விேவகmh ச விேவகபா⁴ஜmh ।
நரmh த⁴நாத³யmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh
க³தாபmh ஸுரவிphரப⁴khதmh ॥ 64॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா க⁴டக³ச ெபௗ⁴ம:
.......... ।
..........

.......... ॥ 65॥
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ெஸௗேரண th³’Shட:திேஜா க⁴டshத:²
கேராதி நாநாவித⁴:³க²பா⁴ஜmh ।
ஹதphரதாபmh ஸுஜைந:ஸேமதmh
phயதிதி²mh ph³ராமணவlhலப⁴mh ச ॥ 66॥
நshதி²ேதா ⁴தநேயாऽrhகth³’Shட:
கேராதி நிthயmh கலைஹ:ஸேமதmh ।
நரmh ஸுதீ³நmh வயஸா ஸேமதmh
kh’ஶmh விவrhணmh nh’பபீ³தmh ச ॥ 67

சnhth³ேரண th³’Shேடா யஷேகா³ऽத² ெபௗ⁴ேமா
நரmh ஸுவாேத வரயாநபா⁴ஜmh ।
சShபதா³த³யmh வநிதாshவபீ⁴Shடmh
ேதnhth³யmh ேபா⁴க³ஸமnhவிதmh ச ॥ 68॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
யஷshதி²த: ெஶௗசபரmh மiνShயmh ।
வாபீதஹாகா³மரேஜஷு ரkhதmh
தmh shவபே பரவrhதmh ச ॥ 69॥
ேவநth³’Shட:ேத  ெபௗ⁴ேமா
யஷாேதா ³த⁴விவrhத⁴நmh ச ।
மேநாjhஞேத³ஹmh ஶுப⁴வshthரபா⁴ஜmh
ேபா⁴கா³தி⁴கmh Nhயவிvh’th³தி⁴பா⁴ஜmh ॥ 70॥
ஶுkhேரண th³’Shட:திேஜா யஷshேதா²
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுெஸௗkh²யkhதmh ।
விjhஞmh ஸுபmh க³தபmh
ஸதா³ விநீதmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ॥ 71॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா ப³ஹுமnhத³பா⁴ஜmh
நாேதா ⁴தநய: phரஸூேத ।
ஸதா³ர ேஶாகபரmh kh’தkh◌⁴நmh
ஸுதி³rhக⁴ஸூthரmh vhயஸைந:ஸேமதmh ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ெபௗ⁴மத³rhஶநசார: ॥
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ஆth◌⁴யாய 12

³த⁴த³rhஶநசாரth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³ேதா jhேஞா ரவி ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh kh’பணshவபா⁴வmh ।
³Shடாஶயmh ப³nh⁴ஜேநந khதmh
ப⁴யாலmh thயiµதா³ர:³க²mh ॥ 1॥
³ேதா⁴ऽஜஸmhshத:²ஸுஜநmh ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh ஸுஜநmh ஸுவிjhஞmh ।
ஶாshthராiνரkhதmh kh’கrhமத³mh
ஸுரth³விஜாநாmh phரணதmh ஸைத³வ ॥ 2॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: ஶஶிேஜாऽஜஸmhshேதா²
ஹrhஷாத⁴காைர:ேத phரபீடா³mh ।
நரmh ததா²ஸrhவஜைநrhவிiµkhதmh
பராதmh ைவபி⁴ேரவ நிthயmh ॥ 3॥
ேவந th³’Shேடாऽஜக³தshத ெஸௗmhேயா
நரmh வித⁴thேதऽதித⁴நphரக³lhப⁴mh ।
தmh th³விஜாநாmh ஸததmh kh’தjhஞmh
நஶாnhவிதmh பாrhதி²வதmh ச ॥ 4॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
ேமஷாேதா யாநத⁴ைந:ஸேமதmh ।
நரmh மஹாதா⁴nhயஹைய:ஸேமதmh
விiµlhலபாபmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh ॥ 5॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
ேமஷாத: கீrhதிவிவrhதmh ச ।
phர⁴தேராக³mh க³தmhெஸௗkh²யShடmh
phரபீ³தmh ெசௗரநேரசராth³ைய: ॥ 6॥
vh’ஷshதி²த: ேஸாமஸுேதாऽrhகth³’Shேடா
நரmh phரஸூேத தைஜ:ஸேமதmh ।
வோ³தா³nhth◌⁴phரைப⁴ச ேராைக:³
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ஸmhபீ³தmh தா⁴nhயகலthரநmh ॥ 7॥
³ேதா⁴ vh’ஷத:² ஶஶிநா ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh phரதி²தmh nh’ேலாேக ।
ஸthயாதி⁴கmh ெஸௗkh²யவிேவகkhதmh
யாதி⁴கmh Nhயவிெதௗ⁴ phரக³lhப⁴mh ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: ஶஶிேஜா vh’ஷshேதா²
நரmh phரஸூேத விkh’தshவபா⁴வmh ।
phர⁴தைவரmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh
பாஷNh³பி: ◌⁴ ஸŋhக³தேமவ நிthயmh ॥ 9॥
vh’ஷத: ேஸாமஸுத: phரஸூேத
ேவந th³’Shட:திவshthரபா⁴ஜmh ।
ேத³வாதிதி²ேரShட²ஜநாiνரkhதmh
shவத⁴rhமiµkh²யmh phரணதmh phரஜாநாmh ॥ 10॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரணதாபmh
நரmh phரஸூேத ஶஶிேஜா vh’ஷth:² ।
நேரnhth³ரjhயmh வி³ைத: ◌⁴ ஸேமதmh
phரதா⁴நகrhமணமபி⁴Shடலாப⁴mh ॥ 11॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
vh’ஷ க³த: பாபத⁴நmh மiνShயmh ।
ஸுதிrhத²யாநாஸநவshthரலாைப⁴-
rhவிவrhதmh நீசஜநphரேஸvhயmh ॥ 12॥
ஸூrhேயண th³’Shேடா ²ேந ச ெஸௗmhேய
நரmh ஸுவாேத ஸுதவிphரkhதmh ।
ைசலேத³ஹmh விkh’தாiνரகாரmh
விவrhதmh ஸthயத⁴ேநந நிthயmh ॥ 13॥
சnhth³ேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா nh’kh³ேம
கேராதி நாநாவித⁴லாப⁴பா⁴ஜmh ।
நிதாnhதெஸௗkh²ைய:ஸதmh phரக³lhப⁴mh
தீrhதா²iνரkhதmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ॥ 14॥
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ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ²ேந ³த⁴sh
phயmh phரஸூேத nh’பஸjhஜநாநாmh ।
நரmh பைரrhவrhதShடத⁴rhம
ஸரதmh ப³nhத⁴ஜைந:ஸைத³வ ॥ 15॥
ேவந th³’Shேடா  ெஸௗmhய:
கேராதி நாநாவித⁴மphரக³lhப⁴mh ।
கலthரthராphதிஸுக²mh ஸுபmh
phயmhவத³mh தா³நவிசணmh ச ॥ 16॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ²ேந phரஸூேத
³ேதா⁴ விவாஹாrhத²பரmh mhiνShயmh ।
shthவlhலப⁴mh ⁴தியேஶா..........யபா⁴ஜmh
phரஸnhநசிnhதmh th³விஜvhlhலப⁴mh ச ॥ 17॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா வித⁴thேத
ுchச²shthரபீடா³ஸதmh nh’kh³ேம ।
நரmh phரஶmhஸாrhத²விேவகநmh
kh’தkh◌⁴நShைட: பவrhதmh ச ॥ 18॥
கrhகாத: ேஸாmhஸுேதாऽrhகth³’Shேடா
நரmh phரஸூேத vhயஸநாபி⁴⁴தmh ।
அத⁴rhமேசShடmh விkh’தshவபா⁴வmh
மதா³திக³mh :³kh’தேஸவேநந ॥ 19॥
கrhகாத: ேஸாமஸுேதா வித⁴thேத
சnhth³ேரந: th³’Shட:ஸுததா³ரkhதmh ।
thமபீ⁴Shடmh ஸுரதாiνரkhதmh
phரஸnhைநthதmh க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 20॥
கrhகாத: ேஸாமஸுேதா வித⁴thேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: பரதா³ரரkhதmh ।
சலshவபா⁴வmh விபதேசShடmh
பராŋhiµக²mh ேத³vh³th³விஜாநாmh ॥ 21॥
ேவண th³’Shட: ஶஶிேஜா வித⁴thேத
கrhகாத: Nhயபரmh மiνShயmh ।
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சShபதா³ஶுth³தி⁴ஜேபா⁴ஜநாth³யmh
ஸுதmh ஸாஹுஜேநந நிthயmh ॥ 22॥
ஶுkhேரண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
கrhகாேதா வாத⁴நாmhப³ராTh◌⁴யmh ।
shththரவshthரphரணேயந khதmh
ஸுஸmhshkh’தmh பாrhதி²வஸா⁴ேலாைக: ॥ 23॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிஜsh² கrhேக
தா³th³rhயநிth³ராலஸேஸவிதாŋhக³mh ।
உthஸாஹநmh ப³ஹுசி²th³ரkhதmh
விவrhதmh மாநத⁴ைந:ஸைத³வ ॥ 24॥
mhஹshதி²த: ேஸாமஸுேதா வித⁴thேத
ஸூrhேயண th³’Shட: kh’பணshவபா⁴வmh ।
ஸுதீ³rhக⁴khதmh ³ேராக³khத
விநாkh’தmh ஸthயத³மvhரைதச ॥ 25॥
சnhth³ேரண th³’Shட: ஶஶிஜச mhேஹ
கேராதி மrhthயmh ³ணெகௗ³ரவாth³யmh ।
ஸுதீrhத²ெஸௗkh²யாமலlhph³த⁴khதmh
விஶுth³த⁴³th³தி⁴mh ஸததmh நயjhஞmh ॥ 26॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: க² mhஹஸmhshேதா²
³ேதா⁴ வித⁴thேத ப³ஹுேஶாகபா⁴ஜmh ।
விசrhசிகாபாநபீ³தாŋhக³mh
ஸதா³ரmh Nhயத⁴ைநrhவிநnh ॥ 27॥
ேவந th³’Shட: க² mhஹஸmhshத:²
கேராதி ெஸௗmhய:ஸுததா³ஸபா⁴ஜmh ।
ஸுதா⁴மஸthயmh phரப⁴யா ஸேமதmh
நதmh நைர:ஸrhெவௗைக:²ஸேமதmh ॥ 28॥
ஶுkhேரந th³’Shட: phரணதmh ஸுராmh
³ேதா⁴ வித⁴thேத க² mhஹராெஶௗ ।
³th³தா⁴nhவிதmh ஶீலத⁴நmh ஸுபmh
vhயேபத:³க²mh க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 29॥
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ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா ஹshத:²
கேராதி மrhthயmh kh’பணmh ஸுதீ³நmh ।
vhயயாதி⁴கmh காமதmh விஶீலmh
thயkhதmh நேயநாrhத²விவrhதmh ச ॥ 30॥
கnhயாத: ேஸாமஸுேதா வித⁴thேத
ஸூrhேயண th³’Shட: phரப⁴யா விநmh ।
ேஸவாரmh khேலஶைத:ph◌⁴’thைய-
rhவிரkhதரmh ஸததmh ஸு:³க²mh ॥ 31॥
சnhth³ேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா வித⁴thேத
கnhயாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
ேத³வாiνரkhதmh ஸகலrhவிkhதmh
phர⁴தthரmh nh’பவlhலப⁴mh ச ॥ 32॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: க² கnhயகshேதா²
நரmh வித⁴thேத ஸஜmh ச ெஸௗmhய: ।
ேகாபாதி⁴கmh காமஸூதphதேத³ஹmh
ப⁴யாnhவிதmh வnhதி⁴தமாலmh ச ॥ 33॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
நரmh ஸுஶிலmh ஸததmh க³தாmh ।
phர⁴தெஸௗmhயmh phரணதாபmh
நிதாnhதேமாஜ:ஸதmh phரக³lhப⁴mh ॥ 34॥
ஶுkhேரண th³’Shட: க² கnhயகshேதா²
³ேதா⁴ வித⁴thேத ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ।
விதா⁴நவிth³யாபஶுthரkhதmh
ஸுஸŋhக³தmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 35॥
மnhேத³ந th³’Shட: ஶஶிஜ:ஸமnhத³mh
கnhயாத:ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
விரkhதேசShடmh க³தத⁴rhமெஸௗkh²யmh
ப⁴யாதி⁴கmh பாபமதிmh ஸைத³வ ॥ 36॥
லாத: ேஸாமஸுேதா வித⁴thேத
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ஸூrhேயண th³’Shட: phரப⁴யா விநmh ।
phர⁴த:³க²mh vhயஸைந:ஸேமதmh
காமாரmh நிnhth³யதமmh nh’ேலாேக ॥ 37॥
சnhth³ேரண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
லாத:ஸthயத⁴நmh மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh ேத³வ³phரஸkhதmh
நயாதி⁴கmh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 38॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
லாத: பாபரதmh மiνShயmh ।
விஷாத³பா⁴ஜmh க³தஸா⁴பா⁴ஜmh
மஹாvhயயmh ஸா⁴விவrhதmh ச ॥ 39॥
ேவந th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
லாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
பாைபrhந khதmh ஸுதெஸௗkh²யபா⁴ஜmh
நயphரதா⁴நmh ப³ஹுஸmhதmh ச ॥ 40॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸுவிேவகkhதmh
கேராதி ெஸௗmhயshலேகா³ மiνShயmh ।
சShபதா³th³யmh ஸுதவிthதkhதmh
³iνரkhதmh phயப³nhத⁴வmh ச ॥ 41॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிஜ phரஸூேத
நரmh நிதாnhதmh கலேஹந khதmh ।
லாத: kh’thமத⁴rhமபா⁴ஜmh
பாஷNhட³ஸŋhகா³iνரதmh ஸைத³வ ॥ 42॥
³ேதா⁴ऽஸmhshேதா² ரவி ச th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத ஸுக²விthதநmh ।
ஸுதீph³ரேஶாகmh க³தமாநேபா⁴க³mh
phர⁴தைவரmh phயஸாஹஸmh ச ॥ 43॥
சnhth³ேரண th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
³ேதா⁴ நரmh ³th³தி⁴விேவகkhதmh ।
ஸுrhth³விஜாநாmh phரணதmh phரக³lhப⁴mh
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ஸதா³தmh மாநத⁴நmh நயjhஞmh ॥ 44॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
³ேதா⁴ நரmh ³th³தி⁴விேவகநmh ।
ஸதா³iνரmh ஸா⁴ஜநphரiµkhதmh
ப⁴யாலmh நிnhதி³தமாநஸththவmh ॥ 45॥
ேவந th³’Shட: க² ேஸாமthேரா
நரmh phரஸூேதऽக³த:ஸுஶிலmh ।
விசணmh நீதிபரmh phரதா⁴நmh
ஸுதாrhத²khதmh ஸததmh ஸுஶிலmh ॥ 46॥
ஶுkhேரண th³’Shேடாऽக³ேதா ³த⁴sh
நரmh phரஸூேதऽதித⁴ைந:ஸmh’th³த⁴mh ।
phரஸnhநசிnhதmh phரணதmh க³தாmh
phயாதிதி²mh phரshShடத⁴rhமmh ॥ 47॥
ெஸௗேரண th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
³ேதா⁴ phரvh’th³தி⁴mh ஶுப⁴த³mh மiνShயmh ।
கrhமரkhதmh iµநிநா விரkhதmh
மஹாphரதாபmh phரணதmh நாmh ॥ 48॥
ஸூrhேயண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
ஹயாத: khேலஶவித⁴rhமkhதmh ।
நரmh thைர:ஸதmh க³தாmh
விநேகாஶmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 49॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
³த: ◌⁴ phரஸnhநmh ஸுத⁴நmh மiνShயmh ।
ஸுத⁴rhமkhதmh kh’தஸா⁴ஸŋhக³mh
ஸதா³iνரkhதmh பதிஸjhஜநாநாmh ॥ 50॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா phரஸூேத
³ேதா⁴ த⁴நாTh◌⁴யmh phரதி²தmh மiνShயmh ।
தmh shவவrhேக³ phரரphரதாபmh
விth³யாiνரkhதmh ப⁴யவrhதmh ச ॥ 51॥
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ேவந th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
³த: ◌⁴ phர⁴தாrhத²நேயந khதmh ।
நரmh ஸுவrhணmhப³ரரthநபா⁴ஜmh
ேதnhth³ரயmh shநாநபரmh ஸைத³வ ॥ 52॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
³ேதா⁴ऽதிமாnhயmh nh’பமாநாஜmh ।
நரmh விதி⁴சmh phரணதாபmh
ஸுஸmhமதmh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 53॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா ஹயshேதா²
க³தphரபா⁴வmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
பராnhநரkhதmh ப³ஹுதா³நபா⁴ஜmh
phரjhஞாவிநmh க³தபா³nhத⁴வmh ச ॥ 54॥
mh’கா³த: ேஸாமஸுேதாऽrhகth³’Shட:
கேராதி மrhthயmh phர⁴:³க²பா⁴ஜmh ।
vhயேபதஶீலmh ஸததmh kh’தkh◌⁴நmh
விவrhதmh ஸthயத³யாநையச ॥ 55॥
³th³ேதா⁴ mh’க³shத:² ஶஶிநா ச th³’Shட:
கேராதி மrhthயmh ஸுக²ஸmhphரக³lhப⁴mh ।
phயாnhதசிnhதmh தீrhத²கதா²iνரkhதmh
phரஶாnhதசிnhதmh விநேயந khதmh ॥ 56॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா mh’க³க:³ phரஸூேத
ெஸௗmhேயா ந ெஸௗmhயmh ஶுப⁴விthதநmh ।
ஸு³யேராகா³rhதி³தேமவ நிthயmh
phயாவிநmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 57॥
ேவந th³’Shேடா mh’க³ேகா³ ³த⁴ச
நரmh phரஸூேத ப³ஹுthரkhதmh ।
ஸnhShடசிnhதmh vhயஸேநந நmh
nh’பphயmh ப³nh⁴தmh ஸைத³வ ॥ 58॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா மகேர ³த⁴sh
கேராதி மrhthயmh விதாபmh ।
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ேதnhth³யmh vh’thதிகரmh th³விஜாநாmh
ஸதா³iνலmh விப⁴ைவ:ஸேமதmh ॥ 59॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
mh’கா³த: பாபரதmh மiνShயmh ।
ஶிேராேராைக:³ஸதmh ஸு³Shடmh
விநவிthதmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 60॥
க⁴டாத: ேஸாமஸுேதாऽrhகth³’Shத:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுநீசரkhதmh ।
யா விநmh ஸுஜைநrhவkhதmh
விவrhதmh Nhயஸுேக²ந நிthயmh ॥ 61॥
க⁴டாத: ேஸாமஸுத: phரth³’Shட-
சnhth³ேரண த⁴thேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ஸுரதmh Nhயத⁴ைந:ஸேமதmh
நயாiνரkhதmh phரவரmh ஸுதா³ரmh ॥ 62॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேதா க⁴டக:³ phரஸூேத
³த: ◌⁴ ஸு³th³தி⁴mh ச ஸுகா²rhத²நmh ।
ஸதா³ஜmh khரமதிmh மiνShயmh
ஸmhபீ³தmh ேலShமkh’ைதrhவிகாைர: ॥ 63॥
ேவந th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
க⁴டாத:ஸதmh மiνShயmh ।
shthமபீ⁴Shடmh ஸுரதாiνரkhதmh
த⁴rhமாதmh ஶாshthரஸுலாலஸmh ச ॥ 64॥
ஶுkhேரண th³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
நரmh phரஶாnhதmh பரமphரபா⁴வmh ।
நேரnhth³ரjhயmh phரணதmh th³விஜாநாmh
ஸுலாகி⁴தmh ப³nhதி³ஜேநந நிthயmh ॥ 65॥
மnhேத³ந th³’Shட: ஶஶிேஜா க⁴டshத:²
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுமnhத³பா⁴ஜmh ।
phர⁴த:³க²mh த⁴நதா⁴nhயநmh
பராŋhiµக²mh ேத³வ³th³விஜாநநாmh ॥ 66॥
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ஸூrhேயண th³’Shேடா யஷேகா³ ³த⁴sh
கேராதி மrhthயmh விkh’தshவபா⁴வmh ।
அதீவ பிthதjhவரவாதேராைக:³
ஸmhபீ³தாŋhக³mh phரப⁴யா விநmh ॥ 67॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
நாத:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
ஸுப³nh⁴ஜாஸுரகாrhயத³mh
த³யாnhவிதmh phதிகரmh ஜநாநாmh ॥ 68॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா யஷக³sh ெஸௗmhய:
கேராதி நாநாவித⁴ேராக³பா⁴ஜmh ।
விநவrhணmh கப²ரkhதேராைக:³
ஸmhபீ³தmh மாநவிவrhதmh ச ॥ 69॥
ேத³ேவjhயth³’Shட: ஶஶிஜ: phரஸூேத
நாத:ஸrhவகலாஸு த³mh ।
நரmh ஸுNhயாதShடசிnhதmh
ஸதா³iνரkhதmh nh’பபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 70॥
............................... ॥ 71॥
ெஸௗேரண th³’Shட: ஶஶிேஜா யஷshத:²
கேராதி ஸmhபீ³தiµkh³ரேராைக:³ ।
ஶிேராஹshதாŋhkh◌⁴ஜாவிகாைர:
ஸmhபீ³தmh நShடத⁴நmh விபmh ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ³த⁴த³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 13

³த³rhஶநசாரth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: பஶுthரநmh ।
நரmh ப⁴யாrhதmh kh◌⁴’ணயா விநmh
விவrhதmh ஸthயஸுேக²ந நிthயmh ॥ 1॥
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ேவாऽஜஸmhshத:² ஶஶிநா ச th³’Shட:
கேராதி ஸாthயாnhவிதShடத⁴rhமmh ।
நரmh phரக³lhப⁴mh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
nh’பphரஸாைத:³ஸாதmh ஸைத³வ ॥ 2॥
ேமஷmh க³ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ப³ஹுேஶாகkhதmh ।
நரmh த⁴ைநrhவrhதShடபாபmh
பாஷNh³நாmh ப⁴khதமநlhப:³க²mh ॥ 3॥
ெஸௗmhேயண th³’Shேடாऽஜக³த:ஸுேரjhேயா
நரmh phரஸூேத ஸுததா³ரெஸௗkh²ைய: ।
ஸmh’th³தி⁴மnhதmh க³தேஶாகேமாஹmh
தmh shவவrhேக³ kh◌⁴’ணயா ஸேமதmh ॥ 4॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ேவா
ேமஷாத Nhயத⁴ைநrhவிநmh ।
phரணShடதா³ரmh க³தப³nh⁴வrhக³mh
phரணShடேமதா⁴வநிநாத²ெசௗைர: ॥ 5॥
ேமஷாேதா ேத³வ³rhவித⁴thேத
ெஸௗேரண th³’Shேடா ப³ஹுதா⁴nhயkhதmh ।
விாத⁴நmh thரதmh kh’ஶாŋhக³mh
shthலmhபத³mh பாநரதmh நரmh ச ॥ 6॥
vh’ஷாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா வித⁴நmh மiνShயmh ।
khயாவிநmh ஜநாiνரkhதmh
thரபா⁴ஜmh த⁴நாலmh ச ॥ 7॥
vh’ஷாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட:ஸுரகrhமத³mh ।
நரmh நயசmh ஸுத⁴ேநந khதmh
விவrhதmh ேராக³பரmh ஸைத³வ ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ஸுேரjhய:
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கேராதி பீ⁴தmh kh’பணmh மiνShயmh ।
ப³ஹுphரமாத³mh நியைமrhவிநmh
ஸதா³ ph◌⁴’தmh jhஞாதிவிவrhதmh ச ॥ 9॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா vh’ஷக:³ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh ஸுதெஸௗkh²யஶுkhதmh ।
விபா⁴ஸேமதmh நியமphரஸkhதmh
நிதாnhதiµnhkh’Shடத⁴ைந:ஸேமதmh ॥ 10॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா vh’ஷக:³ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh vhரதஸmhயதmh ச ।
மஹாத⁴நmh தா³நரதmh phரsh..........

விேவகிநmh phராணph◌⁴’தாmh வShடmh ॥ 11॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா vh’ஷக:³ஸுேரjhய:
கேராதி தீ³நmh வித⁴தmh மiνShயmh ।
vhயேபதலjhஜmh th◌⁴’திஸthயவrhஜmh
நிஸrhக³³Shடmh phயமாth◌⁴வஸmh ॥ 12॥
nh’kh³மஸmhshத:² phரகேராதி வ:
ஸூrhேயண th³’Shட: phரணேயந நmh ।
விவrhதmh ெஶௗசத³யாபி⁴மாைந:
ஸmhபீ³தmh ³rhக³திேமவ நிthயmh ॥ 13॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ²ேந ஸுேரjhய:
கேராதி விth³யாவிநேயந khதmh ।
நரmh phரth³த⁴mh phரராnhநபாநmh
விநேதா³ஷmh ஸுரப⁴khதிசிnhதmh ॥ 14॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ²ேந ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh vhயதி²தmh nh’ஶmhஸmh ।
ேராகா³vh’தmh Nhயயேஶாவிநmh
க³தphரப⁴mh ஹாநிதmh ஸைத³வ ॥ 15॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ²ேந ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹு³th³தி⁴பா⁴ஜmh ।
விphராiνரkhதmh phரணதmh விந
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ஸthயாதி⁴கmh தேமவ ⁴ைப: ॥ 16॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ²ேந ஸுேரjhய:
கேராதி நாநாவித⁴விthதkhதmh ।
நரmh நிதாnhதmh ப³ஹுஶீலkhதmh
³iνரkhதmh ph’²ேமவ ேலாேக ॥ 17॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி ேவா
:³ேக²ந khதmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh ।
த³யாவிநmh பதிதாiνரkhதmh
விநவrhணmh jhவரபிthதபா⁴ஜmh ॥ 18॥
ஸுேரjhயமnhth ரவி ச th³’Shட:
கrhகாதshதீphரகரmh மiνShயmh ।
விiµkhதலjhஜmh விநேயந நmh
ஸதா³ரmh பா³nhத⁴வவrhதmh ச ॥ 19॥
சnhth³ேரண th³’Shட: க² கrhகஸmhshத:²
கேராதி ேவா விப⁴வmh மiνShயmh ।
மேநாசேத³ஹmh ஸுரவிth³விப⁴khதmh
kh’பாபரmh ஸா⁴ஸமnhவிதmh ச ॥ 20॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ³ேரவ கrhக
நரmh phரஸூேத ப³ஹுபாபபா⁴ஜmh ।
ஜேலாத³ரlhலஹ³தா³ேராைக:³
ஸmhபீ³தாŋhக³mh ³ணவrhதmh ச ॥ 21॥
³ேத⁴ந th³’Shட: க² கrhகஸmhshேதா²
³phரஸkhதmh nh’பேலாகபா⁴ஜmh ।
ரNhயவshthராமணிiµkhதலாைப:◌⁴
ஸமnhவிதmh ஸthயபரmh ஸைத³வ ॥ 22॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸுரராஜமnhth
கrhகாத:shபீ²திவதmh மiνShயmh ।
கேராதி Shடmh ஸுரேபா⁴ஜநாநாmh
ஸுரkhதெபௗரmh phரதி²தmh nh’ேலாேக ॥ 23॥
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ெஸௗேரண th³’Shட: க² கrhகராெஶௗ
வ:ஸுவேத ப³ஹுதrhககmh ச ।
ஸுதீ³rhக⁴ெபௗைரrhnh’பெசௗர³Shைட:
phரபீ³தmh நிnhதி³தேமவ நிthயmh ॥ 24॥
mhஹshதி²ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: பதிதshவபா⁴வmh ।
விநத⁴rhமmh phரகேராதி ைவரmh
மாநாnhthயkhதmh phரணதmh ச நீேச ॥ 25॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ஹக:³ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh ஸுக²வrhதி⁴தாŋhக³mh ।
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh ப³ஹுமாநபா⁴ஜmh
ஸுஸmhமதmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 26॥
mhஹshதி²ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ேஜந th³’Shட: phரரphரதாபmh ।
விநவrhணmh நயவிphரkhதmh
விவrhதmh ஸா⁴ஸமாக³ேமந ॥ 27॥
³ேத⁴ந th³’Shட:ேத ஸுேரjhய:
mhஹshதி²த:ஸthயபரmh மiνShயmh ।
விஶாலகீrhதிmh kh’தத⁴rhமகாrhயmh
நேரnhth³ரjhயmh ஸு’த³phரkhதmh ॥ 28॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ஹக:³ஸுேரjhேயா
நரmh வித⁴thேத மணிரthநபா⁴ஜmh ।
ஶyhயாiνரkhதmh ப³ஹுthரபmh
விபாதி³தாmh phர⁴தாஸேமதmh ॥ 29॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா ஹக:³ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh விதி⁴நkh’thயmh ।
ெகௗலphரபா⁴வmh ஸுஜைநrhவிiµkhதmh
விth³ேவஷஶீலmh நிஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 30॥
கnhயாத:ஸூrhயநிதச
கேராதி வ:ஸததmh ஶீலmh ।
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நரmh phரஸூேத ஜல:ஸேமதmh
விபnhநஶீலmh பஷshவபா⁴வmh ॥ 31॥
சnhth³ேரண th³’Shட: க² கnhயகாயாmh
ேவா வித⁴thேத ஜயஸmhphர..........
ஸுஸா⁴jhயmh nh’பேதரபி⁴Shடmh
விவrhதmh பாபஜேநந நிthயmh ॥ 32॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ஸுரராஜமnhth
கnhயாதshதீvhரஜாஸேமதmh ।
நரmh phரஸூேத நயத⁴rhமநmh
விபnhநஶீலmh nh’பபீ³தmh ச ॥ 33॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ேவா
நரmh phரக³lhப⁴mh ஸுததா³ரkhதmh ।
shவப³nh⁴iµkh²யmh ப³ஹுகீrhதிபா⁴ஜmh
ஸதா³தmh பா³nhத⁴வஸjhஜநாநாmh ॥ 34॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி வ:
கnhயாத:ஸrhவஜைந: phரஶshதmh ।
நரmh ஸுஶாshthராiνரதmh phரக³lhப⁴mh
vhயேபத:³க²mh கபேத³ந நmh ॥ 35॥
கnhயாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ெஸௗேரண th³’Shட: phரராrhதிkhதmh ।
vhயாபசலjhஜmh விக³தphரதாபmh
கphயmh ³Shடமதிmh nh’ஶmhஸmh ॥ 36॥
லாேதா ேத³வ³:ஸுவாேத
ஸூrhேயண th³’Shட:விப: ◌⁴ phர:³க²mh ।
நரmh ஸுேஶாைக:ஸதmh ஸபாபmh
மாயாதி⁴கmh kh’thமெஸௗ’த³mh ச ॥ 37॥
சnhth³ேரண th³’Shடshலக³sh ேவா
நரmh phரஸூேத விப⁴ைவ:ஸேமதmh ।
vhயதா²விநmh நதஶthபmh
மஹாத⁴நmh ஸthயபரmh ஸைத³வ ॥ 38॥

vriddhayavanajataka1.pdf 103



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

ெபௗ⁴ேமந th³’Shடshலக³sh ேவா
நரmh phரஸூேத கலைஹ:ஸேமதmh ।
நிnhth³யmh kh’ஶmh Nhயயேஶாவிநmh
ஸுஸmhshkh’தmh நீசஜைந:ஸைத³வ ॥ 39॥
³ேத⁴ந th³’Shடshலக:³ஸுேரjhேயா
நரmh phரஸkhதmh விநேய phரஸூேத ।
ஸுதீrhத²பா⁴ஜmh ப³ஹுthரவrhக³mh
ஶாshthராiνரkhதmh ப³ஹுபா³nhத⁴வmh ச ॥ 40॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி வ-
shலாத:ஸthயத⁴நmh phரஸூேத ।
³iνரkhதmh விவிதா⁴நபாைந:
ஸmhவrhதி⁴தாŋhக³mh ³ேத³வப⁴khதmh ॥ 41॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி வ-
shலாத: khேலஶ⁴வா ஸேமதmh ।
விநபmh ஸுததா³ரநmh
ஸதா³ நரmh ேராக³ஸமnhவிதmh ச ॥ 42॥
ேவாऽஸmhshத:² phரகேராதி mh..........
ஸூrhேயண th³’Shட: kh’பணmh மiνShய: ।
வாதாமயkhேலஶஸுபீ³தாŋhக³mh
க³தphரதா⁴நmh மநmh ைசலmh ॥ 43॥
சnhth³ேரண th³’Shேடாऽக³த:ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh க³தபாபஸŋhக³mh ।
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh விநைய:ஸேமதmh
phர⁴தthரmh க³தேஶாகேமாஹmh ॥ 44॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
ேவா தmh shthதநையச நிthயmh ।
விேவகநmh க³தமாநலாப⁴mh
விபேசShடmh பிஶுநshthவபா⁴வmh ॥ 45॥
³ேத⁴ந th³’Shேடாऽக³த phரஸூேத
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ேவா தmh ப³nhதி³ஜேநந நிthயmh ।
விth³த⁴கrhமmh பஷphரதாபmh
ஸmhபாதி³தmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 46॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ேவா
ேதnhth³யmh வத³யாஸேமதmh ।
phர⁴தலாப⁴mh விkh’ைதrhவிkhதmh
சShபத³kh³ராமத⁴ைந:ஸேமதmh ॥ 47॥
மnhேத³ந th³’Shட:ஸுரராஜமnhth
கேராேதா மrhthயmh jhவரபீ³தாŋhக³mh ।
மnhதா³ஸmhshத:² phரப⁴யா ஸேமதmh
ப³ஹுvhயயmh ஶாshthரவிவrhதmh ச ॥ 48॥
சாபாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா க³தமாநபா⁴ஜmh ।
shவத⁴rhமநmh பரத⁴rhமரkhதmh
நாநாவிைத: ◌⁴ கrhமஸுைக²rhவிநmh ॥ 49॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
ேவா ஜநாTh◌⁴யmh நியைம:ஸேமதmh ।
யதிth³விஜphரvhரதiνரkhதmh ..........

மth◌⁴ேய ஸதா³ தீrhத²ரதmh phரth³த⁴mh ॥ 50॥
ேவா ஹயshத:²திேஜந th³’Shேடா
நரmh phரஸூேதऽதிக²லmh ஸபாபmh ।
phரபசமாயாஸதmh நிதாnhதmh
kh’தாபராத⁴நmh nh’பஸா⁴ேலாைக: ॥ 51॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ஹயக:³ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுெஸௗkh²யkhதmh ।
விநீதமthமth³⁴தலாப⁴பா⁴ஜnh
phர⁴தrhதிmh ஸத³யmh ச நிthயmh ॥ 52॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ஹயேகா³ऽத² ேவா
நரmh ஸுவாேத ஶுசிமnhதலாப⁴mh ।
ஸthயாiνரkhதmh ஸுக²vh’thதகா³thரmh
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ஸுரth³விேஜnhைத:³ phரணதmh ச ேதஷாmh ॥ 53॥
சாபாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ெஸௗேரண th³’Shட: பரதா³ரரkhதmh ।
விநஸthயmh மதிவிphரkhத-
mh’தி⁴கmh vhயாதி⁴தmh தத³nhதmh ॥ 54॥
[ mh’ேக³ணஸmhshதி²த ஸுரராஜமnhth
ஸூrhேயண th³’Shட: சபலshவபா⁴வmh
வாதாதி³பிடா³ப⁴யiµkh³ரதா ச
shவபா³nhத⁴ைவrhthரவிரkhததா ச ॥ 55॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா mh’க³ராஶிதாŋhக³ைவ:
³rh: phரkhேதா த⁴nhலாப⁴தா ச ।
மாநmh விேவகmh shவஜநmh ஸுக²mh ச
ஶthயmh ேத³வ³ேராச ப⁴khதிmh ॥ 56॥
வ: phரஸூேத mh’க³லkh³நேக³ ச
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ேத ப⁴யmh ச ।
ஶthmh விவாத³mh நிஜப³nh⁴ைவரmh
ேவயாiνரkhதmh மதிவிph◌⁴ரமmh ச ॥ 57॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phர⁴தாஸேமதmh
ச ஸmhshேதா² mh’க³ராஶிகச ।
வாணிjhயத³mh விவித⁴mh விலாஸmh
ேthராதி⁴லாப⁴mh த⁴நவlhலப⁴mh ச ॥ 58॥
ஶுkhேரண th³’Shட:ஸுரராஜமnhth
mh’ேக³ணஸmhshத:² th³விஜேத³வப⁴khதmh ।
வlhலப⁴காநீநாmh
thைர:thர..........ச ராjhயலாப⁴mh ॥ 59॥
mh’ேக³ணஸmhshத:²ஸுரராஜமnhth
ெஶௗேரண th³’Shட: ப⁴யiµkh³ரதா ச ।
ஜநாபவாத³mh nh’பெசௗரகாkh³நி
shthmh விவாேத³ த⁴நதா⁴nhயநாஶmh ॥ 60॥ ]

க⁴டshதி²ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
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ஸூrhேயண th³’Shத:ஸுததா³ர:³ைக:² ।
ஸmhபீ³தாŋhக³mh க³த³th³தி⁴சிnhதmh
விரkhதெபௗரmh நிஜப³nh⁴நmh ॥ 61॥
சnhth³ேரண th³’Shேதா க⁴டக:³ phரஸூேத
ஸுேரjhயமnhth நயநாபி⁴ராமmh ।
அகlhபஷmh ஶாshthரகதா²iνரkhதmh
phயவத³mh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 62॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேதா க⁴டக:³
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுதா³நiµkh³ரmh ।
..........ேபதவிkh◌⁴நmh kh’பயா விநmh
விலjhஜமthth³த⁴தகாமஸkhதந ॥ 63॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா க⁴டக:³ஸுேரjhய:
கேராதி th³தா⁴ ஸதmh ஸநாசmh ।
நரmh விஶிShடாrhத²பரmh ஸுபmh
ஸதா³iνகmhபாஸதmh விதி⁴jhஞmh ॥ 64॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா க⁴டக³ஸுேரjhய:
கேராதி ேமதா⁴விநமlhபப⁴க³mh ।
நரmh நிஹmh ஸததmh ஸுதா³thதmh
மநshவிநmh பாrhதி²வகாrhயத³mh ॥ 65॥
ெஸௗேரண th³’Shேதா க⁴டேகா³ऽத² வ:
கேராதி ேராைக³rhவிவிைத: ◌⁴ ஸேமதmh ।
ஸுகrhமதphதmh phர⁴தாவிநmh
விவrhதmh ேபா⁴க³நைய:ஸைத³வ ॥ 66॥
ேவா யஷshேதா² ரவி ச th³’Shத:
கேராதி நாநாவித⁴iµkh³ரதாபmh ।
ச²rhதி³phரேகாபmh jhவரதா³iµkh³ரmh
மஹாப⁴யmh பாrhதி²வஜmh ஸைத³வ ॥ 67॥
சnhth³ேரண th³’Shட:ஸுரதாŋhேகா³
யஷshதி²த:ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
phயmhவத³mh ஸthயஸுகா²rhத²khதmh
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shthmhபீ⁴Shடmh ரதிலாலஸmh ச ॥ 68॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா யஷக:³ phரஸூேத
ஸுேரjhயமnhth jhவரயா ஸேமதmh ।
மஹாதிஸாரjhவரதாŋhக³mh
thேரந khதmh நயவrhதmh ச ॥ 69॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ேவா
நshதி²த: ெஶௗசபரmh மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh மாநத⁴ைந:ஸேமதmh
விராக³சிnhதmh ஸுரவிphரப⁴khதmh ॥ 70॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா யஷக:³ உேரjhேயா
நரmh phரஸூேத விவிதா⁴rhத²khதmh ।
³தி⁴கmh phராத³யாஸேமதmh
ஸதா³iνலmh பிth’மாth’ப⁴khதmh ॥ 71॥
ேவா யஷshேதா² ரவிthரth³’Shேடா
நரmh ஸுவாேத விkh’தshவபா⁴வmh ।
விவrhதmh தா³ரஸுேக²ந நிthயmh
விதா⁴விநmh ஸததmh nh’ேலாேக ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ³த³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 14

ஶுkhரத³rhஶநசாரth◌⁴யாய:
ேமஷshதி²ேதா ைத³thய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: kh’பணshவபா⁴வmh ।
நரmh நிதாnhதmh ப³ஹுேகாபkhதmh
விவாத³ஶீலmh ³தlhபக³mh ச ॥ 1॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ph◌⁴’³ேஜாऽஜஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத விநயாrhத²khதmh ।
ப³ஹுphரஸாத³mh ரதாபவாத³mh
நேரnhth³ரகrhேமாத⁴தேமவ நிthயmh ॥ 2॥
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ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: க² ேமஷஸmhshத:²
ஶுkhர: phரஸூேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
ஸmhபீ³தmh ரkhதவிகாரேஶாைக
rhவிராதmh நீசஜேநந நிthயmh ॥ 3॥
ேமஷாத: ேஸாமஸுேதந th³’Shட:
ஶுkhர: phரஸூேத ஸததmh ஸுஶீலmh ।
நரmh நயjhஞmh நிஜப³nh⁴jhயmh
மேநாjhஞபmh phரதி²தmh விேலாேக ॥ 4॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
ேமஷmh க³த:ஸயiµதா³ரசிnhதmh ।
மஹாphரபா⁴வmh விதாபmh
kh’தசேமாஜshவிநShடத⁴rhமmh ॥ 5॥
ெஸௗேரண th³’Shட: க² ேமஷஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத ph◌⁴’³ஜ:ஸேகாபmh ।
விth³த⁴ேசShட²mh க² ஶ..........உ........
ணmh kh’ஶmh ப³nh⁴ஜேநந ஸkhதmh ॥ 6॥
vh’ஷshதி²ேதா பா⁴shகரth³’Shட ஏவ
கேராதி ஶுkhர: phரணதmh ஸு.......... ।
நரmh phரஜாதமth³பா⁴rhத²mh
phயŋhகரmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 7॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
vh’ஷmh க³த: கீrhதித⁴ைந:ஸேமதmh ।
நரmh phரக³lhப⁴mh phரணதாபசmh
யாதி⁴கmh பா³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ph◌⁴’³ேஜா vh’ஷshத:²
கேராதி நmh பஶுவிthததா³ைர: ।
நரmh ஸதா³shthதiµkh³ரைவரmh
விவrhதmh ⁴பதா³திலாைப: ◌⁴ ॥ 9॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ph◌⁴’³ேஜா vh’ஷshத:²
கேராதி ³th³தா⁴ ஸதmh ஸுஸthயmh ।
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நரmh ஸுேத³ஹmh ப³ஹுவிthதபா⁴ஜmh
பராkhரமphராphதயேஶாrhத²மாநmh ॥ 10॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
vh’ஷmh க³த: கீrhதித⁴ைந:ஸேமதmh ।
நரmh phரக³lhப⁴mh phரணதாபmh
யாதி⁴கmh பா³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 11॥
ெஸௗேரண th³’Shேதா ph◌⁴’³ேஜா vh’ஷshேதா²
நரmh ஸுவாேத க³தெபௗஷmh ச ।
vh’th³தா⁴ விநmh விkh’தshவபா⁴வmh
விவrhதாŋhக³mh விப⁴ேவாthத²ேபா⁴ைக:³ ॥ 12॥
th’தீயராெஶௗ ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேதா jhவரபீ³தாŋhக³mh ।
க³தாiνராக³mh மநshவபா⁴வmh
phரமாதி³தmh நீசஜைந:ஸைத³வ ॥ 13॥
சnhth³ேரண th³’Shேதா ²ேநऽத² ஶுkhேரா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுேபா⁴க³பா⁴ஜmh ।
shவபா⁴வஶுth³தி⁴mh விநிkh◌⁴’Shதேராக³mh
ேதnhth³யmh நீதிவிஶாரத³mh ச ॥ 14॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhேரா
ராெஶௗ th’தீேய ஷmh விபmh ।
ேராகா³பி⁴⁴தmh ப³ஹுைத³nhயபா⁴ஜmh
விவrhதmh மாநத⁴ேந.......... நிthயmh ॥ 15॥
³ேத⁴ந th³’Shேதா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
th’தீயராெஶௗ ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
phரth³த⁴வீrhயmh ³ணஸthயkhதmh
phரபா⁴வீநmh ெஸௗkh²யதmh ஸைத³வ ॥ 16॥
ேவந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhேரா
ராெஶௗ th’தீேய த⁴நவshthரலப⁴mh ।
நரmh kh’தநmh phரரphரபா⁴வmh
ஸுஸmhயதmh ஸrhவஸுைக:²ஸேமத .......... ॥ 17॥
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மnhேத³ந th³’Shேதா ph◌⁴’³ஜshth’தீேய
ராெஶௗ ஸுேராகா³பி⁴ஹதmh மiνShயmh ।
ஸதா³ரmh பா³nhத⁴வபShடmh
ஸதா³ விநmh பதிதshவபா⁴வmh ॥ 18॥
கrhகshதி²ேதா பா⁴rhக³வேஜாऽrhகth³’Shத:
rhயாth ஶீலmh kh’பணshவபா⁴வmh ।
விவrhதாŋhக³mh ஸுக²ேபா⁴க³வshthைர:
phரபீ³தmh ப³nh⁴பி⁴ேரவ நிthயmh ॥ 19॥
சnhth³ேரண th³’Shேதா ph◌⁴’³ஜsh கrhக
கேராதி மrhthயmh த⁴நவாkhதmh ।
ஸுஸா⁴ஸŋhக³mh phரவராnhநபாநmh
தmh th³விஜாநாmh பரமmh phர’Shடmh ॥ 20॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhர:
கrhகதி²த: Shதmh மiνShயmh ।
shthமபீ⁴Shடmh ஸுரேத³வப⁴khதmh
ஸுராதாŋhக³mh விவிைத⁴ச ph◌⁴’thைய: ॥ 21॥
ஶிேராவா³த³ேராக³khதmh
shவபா⁴வபாபmh விநேயந நmh ।
³ேத⁴ந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhர:
கrhகshதி²த:ஸthயவிவrhதmh ச ॥ 22॥
ேவந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhர:
கrhகாேதா ஸthயத⁴நmh phரஸூேத ।
நரmh விஶிShடாnhவிதஸா⁴ேசShடmh
ஸதா³iνரkhதmh யஜநாrhத²தா³ைந: ॥ 23॥
மnhேத³ந th³’Shத: phரகேராதி ஶுkhர:
கrhகாதshதீvhரஜாஸேமதmh ।
மஹாபmhுத⁴யாrhதேத³ஹmh
நிஸrhக³mhnhத³mh விக³தphரவசmh ॥ 24॥
mhஹாத:ஸthயவிநேமவ
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ஶுkhர: phரஸூேத ரவி ச th³’Shட: ।
ஹth³ேவக³ேஶாகjhவரபீ³தாŋhக³mh
நரmh மஹாேதா³ஷஸமnhவிதmh ச ॥ 25॥
mhஹாேதா தா³நவதாŋhேகா³
th³’Shேடாऽத² சnhth³ேரண நரmh phரஸூேத ।
ஸுதீrhத²ேஸவாநிரதmh மiνShயmh
த³thதmh பிth’mh ச ஸுதா⁴விநmh ॥ 26॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhர:
mhஹாத: ஶthநிபீ³தாŋhக³mh ।
நரmh த³th³ரmh பிஶுநாபி⁴⁴தmh
நிshேதஜஸmh பாபவிவrhதாŋhக³mh ॥ 27॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhர:
mhேஹ ஸுகா²rhத²mh விதாபmh ।
லshவத⁴rhேம பரமmh phர’Shடmh
விவாத³khதmh nh’பவlhலப⁴mh ச ॥ 28॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ேஜா வித⁴thேத
mhஹாத:ஸthyhத⁴ேநந khதmh ।
நரmh phரக³lhப⁴mh வி⁴தாஸேமதmh
kh’phரபா⁴வாth³ப³ஹுெஸௗkh²யkhதmh ॥ 29॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜsh mhேஹ
நரmh phரஸூேத ஸுக²thரநmh ।
விவrhதmh த⁴rhமத⁴ைநச ஸthைய-
rhக³தphரபா⁴வmh ஸஜmh ஸைத³வ ॥ 30॥
கnhயாேதா பா⁴shகரth³’Shடேத³ேஹா
நரmh phரஸூேத ph◌⁴’³ஜ:ஸுதீvhரmh ।
நயந நmh க³தமாநஸthயmh
shவப³nh⁴மாrhேக³ண ப³Shkh’தmh ச ॥ 31॥
கnhயாேதா ப⁴rhகா³வ இnh³th³’Shேடா
நரmh ஸுவாதmh ஸதmh ஸுதாrhைத:² ।
பராkhரமாphைதrhவித⁴ைவ:ஸேமதmh
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ஸுதmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 32॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜsh கnhேய
கேராதி மrhthயmh ஸஜmh ஸகாமmh ।
ஸதா³ விரkhதmh நிஜப³nh⁴வrhைக³-
rhவிநவிthதmh ப³ஹுைவரkhதmh ॥ 33॥
கnhயாேதா ைத³thய³sh ெஸௗmhய-
th³’Shட: phரஸூேத ஸத³யmh ஸத⁴rhமmh ।
மேநாசேத³ஹmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
ஸதா³ஸுஶீலmh .......... khதmh ॥ 34॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
கnhயாத:ஸthயiµதா³ரேசShடmh ।
நரmh நிதாnhதmh nh’பமாநபா⁴ஜmh
க³தாபmh நிஜவrhக³ஸkh²யmh ॥ 35॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
கnhயாத: காnhதிவிவrhதாŋhக³mh ।
நரmh ஸுநீசmh phரணதmh kh’தkh◌⁴நmh
விவrhதmh ⁴பமாநதா³ைந: ॥ 36॥
லாேதா ைத³thய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடாऽ³⁴ஜாஸேமதmh ।
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுைத³nhயkhதmh
நேயந நmh ஸததmh ரkhதmh ॥ 37॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhர-
shலாத: phதமேலாபmh ச ।
நரmh phரபா⁴ஸthயவிேவகkhதmh
ஸுஶிதmh ஸrhவகலாஸு நிthயmh ॥ 38॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜshலாயாmh
கேராதி நீைசrhவிதmh விஶூலmh ।
நேயந நmh விkhபாஸேமதmh
நரmh நிரshதmh ஸுஜைந:ஸைத³வ ॥ 39॥
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³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhர-
shலாத: ெஸௗkh²யநேயந khதmh ।
நரmh phரக³lhப⁴mh phரரphரதாபmh
விபnhநேராக³mh phயத³rhஶநmh ச ॥ 40॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
நரmh ஸுஸthயmh nh’பகாrhயத³mh ।
phர⁴தலாப⁴mh விதாபmh
ேதnhth³யmh பா³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 41॥
ெஸௗேரண th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
நரmh ஸு³Shடmh kh’பணshவபா⁴வmh ।
மாயாதி⁴கmh த³mhப⁴பரmh விநmh
த⁴rhேமண ஸthேயந ச ெபௗேஷண ॥ 42॥
ஶுkhேராऽஸmhshேதா² ரவி ச th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத மத³நாதிேத³ஹmh ।
vhயயாnhவிதmh பாபரதmh kh’தkh◌⁴நmh
vhயேபதலாப⁴mh க³தெபௗஷmh ச ॥ 43॥
சnhth³ேரண th³’Shேடாऽக³தsh ஶுkhேரா
நரmh வித⁴thேத பரமphரபா⁴வmh ।
ஸதா³iνரkhதmh th³விஜேத³வதாநாmh
தபshவிநmh ஶீலஹைந:ஸேமதmh ॥ 44॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh kh’தாrhதா²பி⁴ஹதmh nh’ஶmhஸmh ।
ஸதா³ kh’தkh◌⁴நmh kh’தேதா³ஷஸŋhக³mh
vhயேபதலjhஜmh ஸததmh ச th³த⁴mh ॥ 45॥
³ேத⁴ந th³’Shட phரகேராதி ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh க² vh’சிகshத:²
³th³தா⁴nhவிதmh phதிகரmh phரஸவmh
ஸுதீrhத²khதmh மமாதி⁴கmh ச ॥ 46॥
ேவந th³’Shேடாऽக³த: phரஸூேத
ஶுkhர:ஸுrhkhதmh நிவப³nh⁴வrhைக:³ ।
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நரmh நிஹmh ஹதபாபஸŋhக³mh
³ரயmh ⁴திஸமnhவிதmh ச ॥ 47॥
ஶுkhேராऽக:³ஸூrhயஸுேதந th³’Shேடா
மrhthயmh phரஸூேதऽதித⁴ைந:ஸேமதmh ।
phர⁴தேகாஶmh விக³தாrhதிபாபmh
தீrhதா²iνரkhதmh th³விஜவlhலப⁴mh ச ॥ 48॥
சாபாேதா ைத³nhய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: பரதா³ரரkhதmh ।
நரmh vhயைய: பீ³தiµkh³ரேராக³mh
ஸதா³தmh தா³ரnh’பாthமைஜச ॥ 49॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhர-
சாபாேதா வshthரத⁴ைந:ஸேமதmh ।
நரmh ஸுேத³ஹmh க³தபாபேத³ஹmh
விசலணmh த⁴rhமகதா²ஸு நிthயmh ॥ 50॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
ஶுkhர: kh’தkh◌⁴நmh விக³தphரபா⁴வmh ।
ஶிேராrhதிச²rhதி³jhவரதா³ஹேராைக:³
ஸmhபீ³தmh thராஸகரmh நராmh ॥ 51॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
த⁴iνrhத⁴ரshத:² phரகேராதி மrhthயmh ।
phர⁴தலாப⁴mh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh
த⁴rhமாதி⁴கmh ஸா⁴ஜநாiνரkhதmh ॥ 52॥
ஸுேரjhயth³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
ஶுkhர: phரஸŋhக³ phரணதphரக³lhப⁴mh ।
th³விஜாநராrhத²mh kh’தகrhமஸŋhக⁴mh
ஶாnhதmh மஹாஶாshthரரதmh ஸைத³வ ॥ 53॥
மnhேத³ந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
சாபாேதா ஹாநி ..........
நரmh உதாrhைத² ரதmh பmh
phரதா⁴நைவரmh மதிவrhதmh ச ॥ 54॥
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mh’கா³ேதா ைத³thய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா ph◌⁴’ணேராக³khதmh ।
நரmh ஸுேதா³ஷாnhவிதShடஶthmh
விேவகநmh க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 55॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
mh’கா³ேதா மாth’பிth’phர⁴khதmh ।
நரmh ஸதா³shthத³யிதmh மேநாjhஞmh
ேமதா⁴விநmh விth³யரதmh ஸைத³வ ॥ 56॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
mh’கா³ேதாऽதிvhயஸைந:ஸேமதmh ।
க³தாmh க³தமாநெஶௗrhயmh ..........

மஹாவிபmh ஹதவthஸலmh ச ॥ 57॥
³ேத⁴ந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
mh’கா³த:ஸா⁴ஜேந ஸுரkhதmh ।
த⁴rhமshவபா⁴வmh ப³ஹு³தி⁴பா⁴ஜmh
நயாதி⁴கmh பாrhதி²வவா..........அmh ச ॥ 58॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
mh’கா³ேதா தா³ரஸுதாrhத²khதmh ।
அநShடேத³ஹmh விக³ேதாth³யமmh ச
த³யாதி⁴கmh Nhயபரmh நிதாnhதmh ॥ 59॥
மnhேத³ந th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh ஹஸphராphயமநlhப:³க²mh ।
விநத⁴rhமாrhத²யேஶாiνராக³mh
phரth³ேவஷஶீலmh ஸததmh th³விஜாநாmh ॥ 60॥
க⁴டேதா ைத³thய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா ப⁴யேஶாகkhதmh ।
நரmh நிராஹாரதயாiΝேத³ஹmh
ேலShமாதி⁴கmh கீrhதிவிவrhதmh ச ॥ 61॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா க⁴டக³sh ஶுkhேரா
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நரmh phரஸூேத நயநாபி⁴ராமmh ।
நரmh தmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh
நேரnhth³ரjhயmh ஸததmh ஸுகா²rhத²mh ॥ 62॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா க⁴டக³ச ஶுkhேரா
நரmh ப⁴யாrhதmh க³தவிthதேபா⁴க³mh ।
விநேகாஶmh த³யிதாவிநmh
ஸு³யேராகா³பி⁴தmh கேராதி ॥ 63॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽத² ஶுkhர:
கேராதி ஸthயாதி⁴கShடத⁴rhமmh ।
phர⁴தthரmh phரராnhநபாநmh
நரmh விநிதmh ஸுதெஸௗkh²யkhதmh ॥ 64॥
ேவண th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh phைய:ஸmhதேமவ நிthயmh ।
க⁴டshயதா⁴nhயphரவைர:ஸேமதmh
விஶுth³தி⁴பா⁴ஜmh க³தபாபஸŋhக³mh ॥ 65॥
மnhேத³ந th³’Shேடா க⁴டக:³ phரஸூேத
ஶுkhர: khயாநமநlhபேஶாகmh ।
விவrhதmh த⁴rhமத⁴நாrhத²ெஸௗkh²ைய:
ஸு³Shடபா⁴வmh ஸத³யmh ஸைத³வ ॥ 66॥
நாேதா ைத³thய³: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: phரணேமந நmh ।
ஸுநிSh²ரmh ேகாபபரmh ஸு³Shடmh
த⁴rhமாதிக³mh த⁴rhம³phரபா⁴வmh ॥ 67॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா யஷkh:³ phரஸூேத
ஶுkhர:ஸுபmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ேத³ேவjhயஸkhதmh ஸுதthரநmh
த³யாதி⁴கmh Nhயபரmh ஸைத³வ ॥ 68॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி ேந
ஶுkhேரா விநmh பஶுthரதா³ைர: ।
விக³rhதmh த⁴rhமkhயாவிரkhதmh
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ஸேராக³ேத³ஹmh ஸததmh ைசலmh ॥ 69॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா யஷேகா³ வித⁴thேத
ஶுkhர:ஸுபmh விநயphரதா⁴நmh ।
ஸதா³iνரkhதmh th³விஜŋhகி³நாmh ச
த⁴rhமாrhத²பா⁴ஜmh ³ப⁴khதிkhதmh ॥ 70॥
ேவந th³’Shேடா ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
நரmh phயmh Nhயத⁴ைந:ஸேமதmh ।
ஸுதாrhத²விதா⁴விப⁴ைவ:ஸேமதmh
phரஜாதி⁴கmh ஸthயபரmh மேநாjhஞmh ॥ 71॥
ெஸௗேரண th³’Shட: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh யஷshத:²ஸுதஸthயநmh ।
ெசௗராவநீைஶrh’தவிthதஸாரmh
ேராகா³ரmh ³th³தி⁴விவrhதmh ச ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஶுkhரத³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 15

ஶைநசரத³rhஶநசாரth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³த:ஸூrhயஸுேதா வித⁴thேத
ஸூrhேயண th³’Shேடா விkh’தாiνபmh ।
phரவாஸஶீலmh விதmh shவதா³ைர-
rhvhயேபதலjhஜmh ப³ஹுஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 1॥
ேமஷmh க³த:ஸூrhயஸுேதா வித⁴thேத
சnhth³ேரண th³’Shட:ஸுநயmh விநmh ।
நரmh ஸுபmh ப³ஹுலாப⁴பா⁴ஜmh
³iνரkhதmh ப³ஹுஸா⁴thரmh ॥ 2॥
மnhேதா³ऽத² ேமேஷதிேஜந th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத jhவரபீ³தாŋhக³mh ।
ச²rhதி³phரேகாபphரப⁴ைவச ேராைக:³
ஸமnhவிதmh th³ேவஷகரmh ³mh ॥ 3॥
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³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிேஜாऽஜஸmhshத:²
கேராதி ³th³தா⁴ ஸதmh மiνShயmh ।
phரஸnhநேத³ஹmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh
kh’தசேமாேஜாதி⁴கேமவ நிthயmh ॥ 4॥
ஶைநசேரா ேமஷக³த: phரஸூேத
ேவந th³’Shட: phரப³ரmh phரக³lhப⁴mh ।
நரmh ஸுஸthயmh ஸுப⁴க³mh phரஶாnhதmh
ஸதா³iνலmh th³விஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 5॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
ேமஷmh க³த: ஶாshthரபதா²iνரkhதmh ।
phர⁴தthரmh விதாபmh
ஸதா³iνக³mh ஸா⁴தபshவிநாmh ச ॥ 6॥
vh’ஷmh க³ேதாऽrhகி தி³நேபந th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத க²நshவபா⁴வmh ।
பராநரkhதmh விஷயாrhதேத³ஹmh
phரபசஶீலmh லshவபா⁴வmh ॥ 7॥
vh’ஷmh க³த:ஸூrhயஸுேதாऽrhத²³Shடmh
கேராதி மrhthயmh ஶஶிநா ச th³’Shட: ।
ஸth³வshthரமnhநாஶநேபா⁴ஜநmh ச
லாkh◌⁴யmh ஸதாmh த³mhப⁴விவrhதmh ச ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா க³வி ஸூrhயஸூiν:
கேராதி கீrhthயா ரதmh மiνShயmh ।
ஸு³Shடபா⁴வmh விதி⁴நா விநmh
பராnhநேயாth³த⁴நலாலஸmh ச ॥ 9॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா க³வி ஸூrhயthேரா
நரmh phரஸூேத kh’விthதபா⁴ஜmh ।
நாநாஸுNhைய:ஸதmh ஸுதா³நmh
ஸதாமபீ⁴Shடmh ஸுரைத:ஸேமதmh ॥ 10॥
ேவந th³’Shேடா vh’ஷேகா³ऽத² ெஸௗ:
கேராதி த⁴rhமாதி⁴கமth³⁴தrhத²mh ।
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நரmh ³mh விநயphரஸkhதmh
ஸதா³திதி²mh தா³நபரphரஸkhதmh ॥ 11॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
ஹதாபmh பிth’மாth’ப⁴khதmh ।
மேநாjhஞவshthரmh ஸுதெஸௗkh²யபா⁴ஜmh
விவrhதmh பாபஜேநந thயmh ॥ 12॥
மnhேதா³ऽrhகth³’Shேடா ²ேந phரஸூேத
நரmh கலthராதmh ஸைத³வ ।
வி..........கி³நmh khேலஶஜாஸேமதmh
ப⁴யாnhவிதmh பா³nhத⁴வவrhதmh ச ॥ 13॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ரவிேஜா mh’kh³ேம
ஸதாமபீ⁴Shடmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
வி..........phரதாபாrhத²ைக:²ஸேமதmh
நிஸrhக³விசாநபரmh ஸைத³வ ॥ 14॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ரவிேஜா nh’kh³ேம
நரmh phரஸூேத விப⁴ேவந நmh ।
phர⁴தேகாபmh ³ேராக³பா⁴ஜmh
ஸதா³ஶீலmh விப⁴ைவrhவிநmh ॥ 15॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிேஜா nh’kh³ேம
கேராதி ஸthயmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh ।
நரmh நிதி⁴kh³ராமராrhத²பா⁴ஜmh
ஸுபேத³ஹmh nh’பகாrhயத³mh ॥ 16॥
ேவந th³’Shேடா ரவிேஜா nh’kh³ேம
நரmh phரஸூேத மணிவிth³மாைத: ◌⁴ ।
ஸமnhவிதmh த⁴rhமகதா²iνரkhதmh
phயாதிதி²mh ஶmhதேமவ ேலாேக ॥ 17॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗர-
shth’தீயராெஶௗ ஸததmh த⁴நாTh◌⁴யmh ।
நரmh நிலாமmh ஸுக²th³தி⁴khதmh
மஹாiνகmhபmh phரணயphரபnhநmh ॥ 18॥
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கrhகாத:ஸூrhயஸுேதா வித⁴thேத
ஸூrhேயண th³’Shட:தபீ³தாŋhக³mh ।
jhவராதிஸாராலேமவ நிthயmh
phரth³ேவஷஶீலmh க³தத⁴rhமkh’thயmh ॥ 19॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
கrhகாத: கீrhதித⁴ைநேபதmh ।
நரmh ஸுத⁴rhமாதிரதmh phரதா⁴நmh
விவrhதmh நீசஜநphரஸŋhைக:³ ॥ 20॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
கrhகாேதா கா⁴தபரmh மiνShயmh ।
ேத³வாத³ஶீலmh ஸததmh vh’தா²Th◌⁴யmh
th²யாதி⁴கmh காமபரmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 21॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிஜsh கrhகmh
ரNhயரthைநச தmh கேராதி ।
நரmh நிஹmh ஸுரேலாகjhயmh
மஹாஜைந: ேஸவிதமthதா³ரmh ॥ 22॥
ேவந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
கrhகmh க³த:ஸrhவஸுைத:ஸுேமதmh ।
விதா⁴ந³தி⁴mh பஶுஸŋhக³khதmh
ஸதா³iνரkhதmh th³விஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 23॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
கrhகாேதா நிதிபரmh மiνShயmh ।
ஸுபதா³ரmh ஹதபாபவrhக³mh
ேதnhth³யmh ஸthயகதா²iνரkhதmh ॥ 24॥
mhஹாேதா பா⁴shகரrhகth³’Shட:
கேராதி காமாதி⁴கமlhபத⁴rhமmh ।
நரmh விேவகாkh’திவrhதாŋhக:³
³ணrhவிநmh பரப⁴khதிகmh ச ॥ 25॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா ஹேப⁴ऽrhகஸூiν:
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கேராதி மrhthயmh பரமாrhத²ஸkh²யmh ।
நரmh phரதா⁴நmh shவலshய மth◌⁴ேய
மாயாவிநmh ஶுப⁴கrhமத³mh ॥ 26॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி மrhஅmh
mhஹshதி²ேதாऽrhகிsh ஜாஸேமதmh ।
விநவrhணmh phரராமயாTh◌⁴யmh
நரmh ஸதா³காரவிவrhதாŋhக³mh ॥ 27॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
நரmh ஸுத³mh phயவிphரேத³வmh ।
shவப³nh⁴ெஸௗkh²யmh ப³ஹுதா³நபா⁴ஜmh
விஷkhயvhயாதmh phரதா⁴நmh ॥ 28॥
ேவந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
mhஹாதshthராணபரmh th³விஜாநாmh ।
khயாஸேமதmh வரதீrhத²khதmh
விவrhதmh ³Shடஸமாக³ேமந ॥ 29॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗர:
mhஹshதி²ேதா தா⁴nhயத⁴நphரதா⁴நmh ।
நரmh ஸுவிmh ³தா³நரkhதmh
ஸுதாŋhக³mh nh’பஸா⁴வாைத:³ ॥ 30॥
கnhயாத:ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: கப²பிthதபா⁴ஜmh ।
விதா⁴விநmh’ணvh’thதிபா⁴ஜmh
விநத⁴rhமmh ச க²லmh மiνShயmh ॥ 31॥
கnhயாத:ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
சnhth³ேரண th³’Shட: phரப⁴யா ஸேமதmh ।
நரmh ஸுத⁴rhமாiνரதmh நிதாnhதmh
shவத⁴rhமரkhதmh phயஸŋhக³khதmh ॥ 32॥
கnhயாத:ஸூrhயஸுத:ஸுவாேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽதிஶ ◌்’ணmh phரஸூேத ।
நரmh phரதா⁴ைந: பநமாநmh
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ஸுநிSh²ரmh பாபரதmh ³th³தி⁴mh ॥ 33॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
நரmh phரஶmhஸாph◌⁴யதி⁴கmh ஸுபmh ।
ஜேநஷு jhயmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh
லphரதா⁴நmh ப³ஹு³th³தி⁴khதmh ॥ 34॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗ:
ஸதா³ஸுஶீலmh ப⁴யவrhதாŋhக³mh ।
³iνக³mh ைசவ  ஶாshthரரkhதmh
phர⁴தலாப⁴mh ஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 35॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗர:
கnhயாmh க³த: காnhதிதி⁴யா ஸேமதmh ।
நரmh ரNhயாrhத²ஸmh’th³தி⁴khதmh
phயmh ரதmh பாபஜநாiνஷŋhக³mh ॥ 36॥
லாshதி²ேதா த⁴rhமஸுக²mh ஸுவாேத
phர⁴தthரmh phரராnhநபாநmh ।
ஸுரphயmh ph³ராமணேத³வரkhதmh
மஹாஜேந: ேஸவிதShடப⁴khதmh ॥ 37॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி ெஸௗர-
shலாத:ஸthயத³யாஸேமதmh ।
phர⁴தவிthதmh phரரphரபா⁴வmh
ஹதth³விஷmh ph◌⁴’thயதmh ஸுரkhதmh ॥ 38॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட: phரகேராதி மnhத:³
ஸேராக³khதmh விkh’தாiνகாரmh ।
பிthதjhவரேலShமப⁴யாrhதிkhதmh
த³யாவிநmh க³தமாநலாப⁴mh ॥ 39॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிஜ:ஸுவாேத
லாேதா ஹshதிஹயாrhத²பா⁴ஜmh ।
நரmh வித³kh³த⁴mh iνதேமவ ேலாைக:
ஸதாமபீ⁴Shட ³ணvh’th³தி⁴ரkhதmh ॥ 40॥
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ேவந th³’Shட: phரகேராதி மnhத³-
shலாேதா தா³நபரmh மiνShயmh ।
shவபா⁴வெஸௗkh²யmh மயா ஸேமதmh
பதிphயmh த⁴rhமவிஶாரத³mh ச ॥ 41॥
ஶுkhேரண th³’Shட: phரகேராதி மnhத³-
shலாத: பாrhதி²வலாப⁴ப⁴ஜnh
shவவrhக³jhயmh பரவrhக³நmh
த³யாதmh ஶmhதேமவ தீ⁴ைர: ॥ 42॥
மnhேதா³ऽஸmhshேதா² ரவி ச th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத லphரபா⁴வmh ।
விரkhதெபௗரmh பரேஸவயாTh◌⁴யmh
nh’ஶmhஸகrhமாணமத⁴rhமஶீலmh ॥ 43॥
சnhth³ேரண th³’Shட: ரவிேஜாऽஸmhshத:²
ஸுவீrhயவிphைரச தி⁴யா ஸேமதmh ।
th³விஜாiνரkhதmh விவிதா⁴nhநபாநmh
ஸுரதாŋhக³mh th³விஜேத³வkh’thைய: ॥ 44॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
நரmh ஸுதிணmh க² vh’சிகshத:² ।
ஸதா³ரmh th³ரவrhநிதாnhத ..........

விேத³ஶரkhதmh ஸுஜாஸேமதmh ॥ 45॥
.......... ॥ 46॥
ேவந th³’Shட: க² vh’சிகshேதா²
மnhேதா³ வித⁴thேத ³ணமாநkhதmh ।
நரmh நிஹmh ஸுததா³ரெஸௗkh²ைய:
ஸமnhவிதmh யjhஞவிதா⁴நரkhதmh ॥ 47॥
ஶுkhேரண th³’Shேடாऽக³தச மnhத:³
கேராதி லாைப: ◌⁴ phரைர:ஸேமதmh ।
phயாதிதி²mh வshthரவிநபா⁴ஜmh
ப⁴யாதி⁴கmh கீrhதிதீ⁴யா ஸேமதmh ॥ 48॥

124 sanskritdocuments.org



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

சாபாத:ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shட: பநஸthயmh ।
நரmh khயாநiµphரேராக³mh
kh³vhயாலmh ஶாshthரமேதந நmh ॥ 49॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி மnhேதா³
நரmh விேஶஷாசதாiνரkhதmh ।
ஸுத⁴rhமஶீலmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
ஸுஸmhshkh’தmh பா³nhத⁴வ⁴பால: ॥ 50॥
சாபாத:ஸூrhயேதா வித⁴thேத
ெபௗ⁴ேமந th³’Shட:ஸுதி⁴யா ஸேமதmh ।
ஸுநீதிரkhதmh சரmh phரக³lhப⁴mh
த⁴நிphயmh காnhதிவிவrhதmh ச ॥ 51॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா ரவிஜ: phரஸூேத
சாபாதshதீrhத²கராiνரkhதmh ।
நரmh விநீதmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh
nh’பphயmh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 52॥
ேவந th³’Shேடா ரவிேஜா வித⁴thேத
த⁴iνrhத⁴ரshத:²ஸுதthரkhதmh ।
நரmh த⁴நாசphரத⁴ைந:ஸேமதmh
ஸதா³ விநmh ஜநாக³ேமந ॥ 53॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா ஹயக:³ phரஸூேத
ஶநி:ஸுதா³தாரமேலாபmh ச ।
நரmh phரதாபphரத⁴நmh phரஸயmh
phர⁴தவிthதmh ஸததmh நிஹmh ॥ 54॥
சnhth³ேரா mh’க³shேதா² ரவி ச th³’Shேடா
நரmh phரஸூேத தநயாrhதிkhதmh ।
விஷாத³பா⁴ஜmh விதmh க²லாைத⁴-
rhவீrhேயண நmh ஸததmh ப⁴யாrhதmh ॥ 55॥
சnhth³ேரண th³’Shட: phரகேராதி மnhேதா³
mh’கா³த: phராணதmh மiνShயmh ।
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ஸுதாrhத²khதmh மமாஸேமதmh
விதா⁴iνரkhதmh ப³ஹுவிthதபா⁴ஜmh ॥ 56॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடாऽrhகஸுேதா mh’க³shேதா²
நரmh வித⁴thேத th◌⁴’ணேராக³பா⁴ஜmh ।
விநபmhதஜாrhதேத³ஹmh
phரபசஶீலmh ப⁴யஸmhதmh ச ॥ 57॥
³ேத⁴ந th³’Shேடா மகேர phரஸூேத
மnhேதா³ விதி⁴jhஞmh பரமmh phரத³mh ।
³தி⁴கmh கீrhதிஸுைக:²ஸேமதmh
ஸதா³iνரkhதmh th³விஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 58॥
மnhத:³ஸுேரjhேயந mh’ேக³ऽபி th³’Shட:
phர⁴தவிnhதmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
நேரnhth³ரjhயmh ஸுதெஸௗkh²யkhதmh
ஸதாmh phயmh ஶீலத⁴ைந:ஸைத³வ ॥ 59॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா மகேரऽrhகஸூiν:
கேராதி மrhthயmh த⁴நெஸௗkh²யkhதmh ।
ேதேஜாதி⁴கmh ஸthயiµதா³ரதா³நmh
சிnhதphரஸnhநmh phரணதmh th³விஜாநாmh ॥ 60॥
க⁴டாேதா பா⁴shகரஜ: phரஸூேத
ஸூrhேயண th³’Shேடாऽத²விநஸthயmh ।
விவrhதmh மாநத⁴ைந:ஸுkh’Shைட:
shthmh shவபா⁴வmh ஸு’த³phரkhதmh ॥ 61॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா க⁴டக:³ phரஸூேத
மnhேதா³ விநmh பி⁴rhமiνShயmh ।
த⁴rhமவஜmh தா³நபரmh க³தாmh
ஸதா³iνரkhதmh kh’விthதவrhைக:³ ॥ 62॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽrhகஸூiν-
rhநரmh phரஸூேதऽrhத²த⁴நmh ஸைத³வ ।
ஶிேராrhதிபிthதjhவரைஜrhவிகாைர:
khth³த⁴mh விஉth³த⁴mh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 63॥
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³ேத⁴ந th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽத² மnhேதா³
நரmh வித⁴thேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
ஸthயாதி⁴கmh விசவிதா⁴நத³mh
ஸுரகmh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 64॥
ேவந th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽத² மnhேதா³
நரmh ஸுவாேதऽrhத²யேஶாiνரkhதmh ।
தmh ³mh நிஜmh ஸைத³வ
phரதா⁴நkhதmh nh’பகாrhயத³mh ॥ 65॥
ஶுkhேரண th³’Shேடா க⁴டேகா³ऽrhகஸூiν:
கேராதி விthதாrhத²தmh மiνShயmh ।
நரmh க³தாrhத²mh th◌⁴’ணயா ஸேமதmh
சthரஶீலmh ஸததmh ச ³Shடmh ॥ 66॥
நshதி²த:ஸூrhயஸுேதாऽrhகth³’Shேடா
நரmh phரஸூேத க²நmh kh’தkh◌⁴நmh ।
விேவகநmh க³தப³nh⁴வrhக³mh
ஸுதீ³rhக⁴ஸூthரmh க³தShட.......... ॥ 67॥
சnhth³ேரண th³’Shேடா யஷேகா³ऽrhகஸூiν-
rhநரmh phரஸூேத விப⁴ைவ: phரதா⁴ைந:
iµkh²யmh phரக³lhப⁴mh த⁴நதா⁴nhயபா⁴ஜmh
விதா⁴தி⁴கmh phதிகரmh ஜநாநாmh ॥ 68॥
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேதா ரவிஜ: phரஸூேத
மாநாத: ஶshthரப⁴யாrhதேத³ஹmh ।
ஸேராக³khதmh kh’பணshவபா⁴வmh
பராதmh நீசஜேநந நிthயmh ॥ 69॥
³ேத⁴ந th³’Shட:ேதऽrhகஸூiν-
rhநshதி²தshதீrhத²vhரைதேபதmh ।
நரmh phரதா⁴நmh shவலshய மth◌⁴ேய
shதி²ரshவபா⁴வmh க³தபாபபmh ॥ 70॥
ேவந th³’Shட: phரகேராதி மnhேதா³
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நரmh ஸுவீrhயாதி⁴கShதஸthயmh ।
லாைப: ◌⁴ ஸேமதmh விவித⁴phரதா⁴நmh
ேராக³வmh பா³nhத⁴வஸjhஜநாநாmh ॥ 71॥
ஶுkhேரண th³’Shட:யஷக:³ phரஸூேத
மnhேதா³ऽதி⁴மnhத³mh ஸததmh மiνShயmh ।
ஸுத⁴rhமஶீலmh விதாபmh
chதmh thேலாேக விவித⁴phரதாபmh ॥ 72॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஶைநசரத³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 16

kh³ரஹாmh பா⁴வாth◌⁴யாய:
rhதிshதி²த:ஸஜநேயேநேஶா
நரmh ஸேராக³mh விகலmh மேஹrhShயmh ।
phர⁴தேகாபmh ஜ³ஶthபmh
phரபா⁴விநmh பரதrhககmh ச ॥ 1॥
th³விதீயஸmhshத:²ேதऽrhத²நmh
ஸூrhய: phரth³தா⁴ ரதmh kh’தkh◌⁴நmh ।
ரth³தா⁴விநmh விக³தshவபா⁴வmh
thரkhதmh பரவாசகmh ச ॥ 2॥
ஸூrhயshth’தீய:ேத மiνShயmh
நிேராக³ேத³ஹmh ஸுதப³nh⁴நmh ।
பேராபகாரmh phரணதmh phரth³தி⁴mh
விேவகவிதா⁴ph◌⁴யதி⁴கmh ஸைத³வ ॥ 3॥
சrhத²க:³ஸஜநேயth kh’தkh◌⁴நmh
mhshரmh ஸதா³ ஶீலவிவrhதாŋhக³mh ।
shthபி⁴rhதmh th³த⁴பரmh ேத³ஹmh
விவrhதmh ஸthயத⁴ேநந நிthயmh ॥ 4॥
ஸுதshதி²த:shவlhபஸுத phரஸூேத
தி³வாதி⁴நாத:² phரணேயந நmh ।
kh’thயரkhதmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh
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பிthதாதி⁴கmh ⁴விபkhதmh ॥ 5॥
shதி²ேதா வாஸரப: phரஸூேத
ஹதாபmh ஷmh ஸுபmh ।
விநீதேவஷmh ஸுஜைந:ஸேமதmh
phயாதிதி²mh பா³nhத⁴வஸmhமதmh ச ॥ 6॥
கலthரக³shதிணகர: phரஸூேத
பேத³ஹmh கலthரபா⁴ஜmh ।
கபா²நிலாph◌⁴யாmh பபீ³தாmh
காமாrhதேத³ஹmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 7॥
..........ஸூrhய: க² ........

விேத³ஶரkhதmh ஷmh phரநmh ।
phரபீ³தmh ுthphரப⁴ைவச ேராைக³-
rhஜநாiνராேக³ண விவrhதmh ச ॥ 8॥
த⁴rhமாதshதீணகர: phரth³த⁴mh
கேராதி மrhthயmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ।
பேராthத²விthேதந ஸதா³ஸேமதmh
நிரshதத⁴rhமmh மதிவrhதmh ச ॥ 9॥
கrhமாேதா வாஸரப: phரஸூேத
ஸுகrhமபா⁴ஜmh விநைய:ஸேமதmh ।
phர⁴தthரmh ஸுப⁴க³mh ஸுகாnhதmh
நயாதி⁴கmh ேத³வ³phரப⁴khதmh ॥ 10॥
லாபா⁴த:ஸஜநேயதி³ேநஶ:
phர⁴தலாப⁴mh ஸுப⁴க³mh நிஹmh ।
ஸுேபா⁴ஜநாசா²த³நவாஹநாTh◌⁴யmh
phயmhவத³mh காமவிசணmh ச ॥ 11॥
vhயயாத:ஸஜநேயேநேஶா
vhயைய:ஸேமதmh ஜேநாth³ப⁴ைவச ।
phரபீ³தmh ைவபி⁴ேரவ நிthயmh
கrhமரkhதmh ஜநmh தைத²வ ॥ 12॥
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rhதிshதி²ேதா ராthபதி: phரஸூேத
ஸmhrhணவிmhஶ:ஸுப⁴க³mh ஸுகாnhதmh ।
தீணயாŋhக³mh ப³ஹுபாபkhதmh
விநபmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 13॥
th³விதீயஸmhshத:²ேத ஶஶாŋhக:
ேகாஶாnhவிதmh ஸrhவஸmh’th³தி⁴khதmh ।
phயmhவத³mh ph³ராமணேத³வப⁴khதmh
மஹாphரபா⁴வmh ப³ஹுெஸௗ’த³mh ச ॥ 14॥
தாராதி⁴ப:ஸஜநேயthth’தீய:
ஸுபேத³ஹmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
shthவlhலப⁴mh ஸrhவகலாஸு த³mh
phரஜாshவபீ⁴Shடmh ப³ஹுthரெபௗthரmh ॥ 15॥
ஸுக²shதி²த:ஸஜநேயchச²ஶாŋhக:
phர⁴தெஸௗkh²யmh ஷmh phரதா⁴நmh ।
shthமபீ⁴Shடmh ³ேத³வப⁴khதmh
நயphரதா⁴நmh க³தைவரேராக³mh ॥ 16॥
சnhth³ர:ஸுதshத:²ஸததmh phரஸூேத
விth³யாதி⁴கmh ph³ராமணேத³வப⁴khதmh ।
ஶுth³த⁴shவபா⁴வmh விதாபmh
phயmhவத³mh பாrhதி²வவlhலப⁴mh ச ॥ 17॥
ஷShட:² ஶஶாŋhக:ேதऽlhபவmh
ேராகா³தி⁴கmh ஶthநிபீ³தாŋhக³mh ।
பேத³ஹmh தி⁴யா ஸேமதmh
ெஸௗkh²ையrhவிநmh பரவாசகmh ச ॥ 18॥
கலthரக:³ஸஜநேயchச²ஶாŋhேகா
த⁴rhமth◌⁴வஜmh ⁴த³யாஸேமதmh ।
phரஸnhநrhதிmh விப⁴வாnhவிதmh ச
phரkh²யாதகீrhதிmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh ॥ 19॥
சnhth³ேராऽShடமshத:² ேதऽlhபவீrhயmh
shவlhபாஷmh ஸthயத³யாவிநmh ।
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shேநைஹrhவிநmh பரதா³ரரkhதmh
vh’தா²டநmh பா³nhத⁴வவrhதmh ச ॥ 20॥
த⁴rhமாத:ஸஜnhேயchச²ஶாŋhக:
phர⁴தthரmh phரராnhநபாநmh ।
phரth³தி⁴khதmh phரணதாபmh
phரஶmhதmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 21॥
ஆகாஶஸmhshத:²ேத ஶஶாŋhேகா
⁴பphயmh பா³nhத⁴வமாநShடmh ।
phயாதிதி²mh phதிகரmh ³mh
ஸைத³வ ப⁴khதmh வரேத³வதாநாmh ॥ 22॥
லாபா⁴த:ஸmhநயேயth³தி⁴மாmhஶு:
phர⁴தலாப⁴mh க² ஶீதர: ।
ஸபேத³ஹmh ஸுஜநாiνரkhத-
iµதா³ரசிnhதmh ஹதஶthபmh ॥ 23॥
vhயயாத: ஶீதகர: phரஸூேத
vhயையரநிShைட:ஸதmh kh’தkh◌⁴நmh ।
ைவரphரதா⁴நmh ப³ஹுஶthபmh
shவlhபாஷmh ஸthயவிநேவஷmh ॥ 24॥
ேஹாராேதா ⁴தநய: phரஸூேத
ரkhேதாthத²ேராைக:³ பபீ³தாŋhக³mh ।
பிthதாநிலாph◌⁴யாmh ஸதmh பmh
விநஶkhதிmh மதிவrhதmh ச ॥ 25॥
த⁴நshதி²ேதா ⁴தநய: phரஸூேத
த⁴ைநrhவிநmh ஜநதாவிth³த⁴mh ।
கேடா²ரவாசாநிரதmh th³தி⁴mh
phரபா⁴விநmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 26॥
கேராதி ெபௗ⁴ம:ஸஹஜாதச
நிேராக³ேத³ஹmh விஜயphரதா⁴நmh ।
நேரnhth³ரமாநாnhவிதShடத⁴rhமmh
phர⁴தேகாபmh ஸததmh ஸுதா³nhதmh ॥ 27॥
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ஸுக²shதி²த:ஸஜநேயச வkhர:
ஸுைக²rhவிநmh ஹதவீrhயேமவ ।
ஸு³th³தி⁴நmh க³தப³nh⁴வrhக³mh
vhயயாதmh காமபரmh மiνShயmh ॥ 28॥
ஸுததி²த:ஸஜநேயச வkhர:
ஸுைதrhவிநmh ஷmh ஸைத³வ ।
பாைப:ஸேமதmh பரதrhககmh ச
விth³யாவிநmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 29॥
shதி²த:ஸஜநேயத⁴தாmh
லphரதா⁴நmh phயத³rhஶநmh ச ।
ஸmhலாகி⁴தmh ஸா⁴ஜேநந நிthயmh
விநீதேவஷmh ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 30॥
கலthரஸmhshத:²திஜ: phரஸூேத
விேத³ஶபா⁴ஜmh கலthரkhதmh ।
விவாத³ஶீலmh ப³ஹுஶthபmh
நீசாiνரkhதmh phயஸாஹஸmh ச ॥ 31॥
mh’thshதி²த:ஸஜநேயth தீஜ:
ஶshthராrhதேத³ஹmh phரப⁴யா ஸேமதmh ।
பாrhதி²வாஸ..........மthரேசShட²mh
kh’பாவிநmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 32॥
த⁴rhமாத:ஸஜநேயth த⁴rhமmh
ெபௗ⁴மmh thரmh க³தப³nh⁴வrhக³mh ।
பா⁴kh³ையrhவிநmh விக³தாபி⁴மாநmh
phரதphத மதிவrhதmh ச ॥ 33॥
கrhமாேதா ⁴தநய: phரஸூேத
கrhமரkhதmh தி⁴யா ஸேமதmh ।
ஜநாphவாேத³ நிரதmh kh’தkh◌⁴நmh
vh’தா²ரமmh பா³nhத⁴வநிnhதி³தmh ச ॥ 34॥
லாபா⁴த: பாrhதி²வலாப⁴Shடmh
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நரmh phரஸூேத திபmh ஸைத³வ ।
ஹதாபmh நிஜப³nh⁴மாnhயmh
phரஶshயஶீலmh phரதி²தாபி⁴மாநmh ॥ 35॥
vhயயாத:ஸஜநேயth திேஜா
vhயயாதி⁴கmh ⁴phரkhதmh ।
phர⁴தபாபvhயஸைந:ஸேமதmh
மrhஷாதி⁴கmh த⁴rhமவிவrhதmh ச ॥ 36॥
தiνshதி²த: ேஸாமஸுத:ஸுவாேத
phராjhஞதி⁴கmh மாநிநShடத⁴rhமmh ।
மஹாphரபா⁴வmh vh’ைநrhவிநmh
³ேthகடmh பாrhதி²வஸmhமதmh ச ॥ 37॥
த⁴நshதி²த:ஸjhநேயchச²ஶாŋhகmh
phர⁴தேகாஶmh shவஜநாiνரkhதmh ।
phயmhவத³mh ph³ராமணேத³வப⁴khதmh
மநshவிநmh கீrhதிகர ஸைத³வ ॥ 38॥
th’தீயக:³ ேஸாமஸுத: phரth³த⁴mh
நரmh phரஸூேத phரணதmh விநீதmh ।
phர⁴தthரmh phரமதா³nhவபீ⁴Shடmh
மாயாphரபைச: ரதmh நிஹmh ॥ 39॥
³ேதா⁴ வித⁴thேத ப³ஹு³th³தி⁴khதmh
பாதாலக:³ Shடஶணmh ச ।
kh’phயாலாப⁴ஸுக²mh ..........

vhயாதி⁴phரiµkhதmh பரமrhத³நmh ச ॥ 40॥
shவlhபாthமஜmh ஸஜநேய
ஸுதshதி²த: ேஸாமஸுேதாऽlhபவீrhயmh ।
கீநாஶமrhthயmh ப³ஹுபாபஸkhதmh
ுதா⁴Shைட: பவrhதmh ச ॥ 41॥
shதி²ேதா ⁴mh phரஸூேத
³th³தா⁴mh விth³த⁴mh கலஹphரkhதmh ।
phயாஷmh ph³ராமணப⁴khதிநmh
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ஸதா³ரmh காமநிபீ³தmh ச ॥ 42॥
கலthரக:³ ேஸாமஸுத:ஸுஸthயmh
நரmh phரஸூேத ல⁴ேபா⁴க³பா⁴ஜmh ।
பதிvhரதாகாnhதமபீ⁴Shதநmh
பேராபகாரmh phரணதmh ஸைத³வ ॥ 43॥
ரnhth◌⁴ராnhவிேதா ரnhth◌⁴ரதmh நிதாnhதmh
³த: ◌⁴ phரஸூேத ஸஜmh மiνShயmh ।
கபா²நிலாph◌⁴யmh பபீ³தாŋhக³mh
kh’ஶmhவிவrhணmh லகா⁴தகmh ச ॥ 44॥
பா⁴kh³யாத:ஸthய³ண:ஸேமதmh
சnhth³ராthமஜ: phதிகரmh மiνShயmh ।
ேதnhth³யmh ஸா⁴ஜநாiνரkhதmh
kh’phரதா⁴நmh ச phரக³lhப⁴ேமவ ॥ 45॥
நப⁴shதலshத:²ேதऽத² சnhth³ர:
ஸுபேத³ஹmh ஸுப⁴க³mh ஸுஶீலmh ।
ஶyhயாஸநாசா²த³நவாஹநாTh◌⁴யmh
shthமபீ⁴Shடmh ஸுநயாnhவிதmh ச ॥ 46॥
ஆயshதி²த:ஸஜநேயநமiνShயmh
³ேதா⁴ விேவகாTh◌⁴யமதீவகாnhதmh ।
ேராக³phரiµkhதmh phரதி²தாபி⁴மாநmh
nh’பkhயாkh’thயவிசணmh ச ॥ 47॥
vhயயாேதா ⁴த³th³ரபா⁴ஜmh
³த: ◌⁴ phரஸூேத விஷயphரஸkhதmh ।
பராபி⁴⁴தmh நிஜப³nh⁴வrhைக:³
பேத³ஹmh தி⁴யா தmh ச ॥ 48॥
வ: phரஸூேத தiνக:³ஸுகாnhதmh
ெஸௗபா⁴kh³ேயாபசிதmh த³யாmh ।
phரth³தி⁴khதmh ஹதஶthபmh
ஸுகீrhதிகrhதாரமதீவ ’Shடmh ॥ 49॥

134 sanskritdocuments.org



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

ேகாஶாத:shயாth ஸுரராஜமnhth
ஸுவிthததா³தா ச ஸுக²phரத³ச ।
நாஶாய பாபshய ச ஶthராேஶ:
பேராபஜாதshய ச ³ஷய ॥ 50॥
th’தீயேகா³ ேத³வபதிphரjhேயா
ேமதா⁴nhவிதmh ஸஜநேயth ஸுவிசmh ।
லphரதா⁴நmh phரமதா³iνமாnhயmh
phரth³த⁴iµrhவிதலமNhட³நmh ச ॥ 51॥
ஸுகா²த:ஸஜநேயth ஸுெஸௗ..........mh
ேத³ேவஶமnhth nh’பேதரபீ⁴Shடmh ।
phயாதிதி²mh பா³nhத⁴வேளாகமாnhயmh
phர⁴தயாநாஸநேபா⁴ஜநmh ச ॥ 52॥
..........ஸுரராjhமnhth
ஸுதshதி²த:ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
phரkh²யாதிkhதmh phரப⁴யா ஸேமதmh
phயmhவத³mh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 53॥
ஷShடா²ேதா ⁴phரkhதmh
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேராக³khதmh ।
விேத³ஶேஸவாநிரதmh kh’தkh◌⁴நmh
ஸைத³வ ஸூேத ஜட³தாஸேமதmh ॥ 54॥
ஸுபதா³ரmh ஸுமதிmh ஸுஶீலmh
காமாேதா ேத³வ³: phரஸூேத ।
phரkh²யாதகீrhதிmh vh’ேநந நmh
ஸthயாதmh ேத³வ³phரப⁴khதmh ॥ 55॥
mh’thshதி²ேதா ேத³வ³: phரஸூேத
க²லmh ஸு³th³தா⁴ ரதmh மiνShயmh ।
விth³யாவிேவகாக³மth³ப⁴ஷகmh ச
phரபா⁴விநmh பரவசேநாkhதmh ॥ 56॥
த⁴rhமாேதா ேத³வ³:ஸுவாேத
த⁴rhமணmh ஸthயத³யாஸேமதmh ।
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நாநாத⁴ண:ஸmhதShடph³nh⁴mh
phரதாபீநmh ஸா⁴ஜநphரஸkhதmh ॥ 57॥
கrhமாேதா ேத³வ³: phரஸூேத
ஸுகrhமபா⁴ஜmh ஜநதாphரதா⁴நmh ।
நேரnhth³ரமாnhயmh phர⁴தாஸேமதmh
ேத³வth³விஜாநாmh நிரதmh நிஹmh ॥ 58॥
லாபா⁴ேதா லாப⁴பரmh phரஸkhதmh
ஸைத³வ ஸூேதா ஸுரராநமnhth ।
phர⁴தயாநாஸநவிthதஶmhஸா-
ஸுrhணஹrhmhயmh phரமதா³phயmh ச ॥ 59॥
³: phரஸூேத vhயயேகா³ மiνShயmh
விth³ேவஶஶீலmh பரவிthதph³த⁴mh ।
இrhShயாதி⁴கmhபாபஜநாiνரkhதmh
kh’ஶmh kh’தkh◌⁴நmh பரவசகmh ச ॥ 60॥
ஶுkhரshதiνshத:²ஸுதiν phரஸூேத
ஶாshthராiνரkhதmh phரசிதphரபா⁴வmh ।
phயmhவத³mh ஸrhவகலாஸு ..........
தாபmh விநயாnhவிதmh ச ॥ 61॥
th³விதீயேகா³ பா⁴rhக³வ ஏவ த⁴thேத
த⁴நmh விசிthரmh ஸுஜநநாiνராக³mh ।
ஸrhவணiµkhதாமணிவshthரலாப⁴mh
விiµkhதேராக³mh ஹதபாபேசShடmh ॥ 62॥
ஶுkhரnhth’தீய: phரணதாபmh
நரmh phரஸூேத ஸுஸுதmh ஸுதா³nhதmh ।
ேதஜவிநmh ⁴த³யாஸேமதmh
ஸுபகா³thரmh விநயாnhவிதmh ச ॥ 63॥
ஸுகா²ேதா பா⁴rhக³வநnhத³நச
ஸுகா²நி ஸrhவாணி கேராதி நிthயmh ।
ேராக³யmh ஸா⁴ஜேநந ஸுkh²ய
ஸதா³iνரkhதmh ³ேத³வதாநாmh ॥ 64॥
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கேராதி ஶுkhர: க² பசமshத:²
ஸுதாnh விசிthராnh phரரphரதா⁴நmh ।
வசாதிiµkh²யாnh ந ச ஸrhவகாலmh
phர⁴தமkh³nhயாnh phரரphரபா⁴வாnh ॥ 65॥
ஷShேடா² ph◌⁴’:³ஸஜநேயth பmh
phரjhஞாவிநmh ஜஹதாphரதா⁴நmh ।
shவlhபாஷmh shவlhபதி⁴யா ஸேமதmh
ஸthயkhதெஶௗசmh நிஜph◌⁴’thயkhதmh ॥ 66॥
காமாத:ஸஜநேயth phரth³த⁴mh
ஶுkhர:ஸுrhதிmh ஸுகலthரபா⁴ஜmh ।
ஸthயாதி⁴கmh ⁴த³யாஸேமதmh
phரஶmhதmh ஸா⁴ஜைந:ஸைத³வ ॥ 67॥
ஶுkhேராऽShடமshத:²ேதऽlhபஸthயmh
விேத³ஶரkhதmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh ।
shவlhபாஷmh ப³nh⁴ஜைநrhவிiµkhதmh
ஸதா³khதmh ³ேத³வkh’thயmh ॥ 68॥
பா⁴kh³யshதி²த:ஸஜநேயnhமiνShயmh
பா⁴kh³ைய:ஸேமதmh விவிைத: ◌⁴ ஸைத³வ ।
phர⁴தலாப⁴mh phரராபி⁴மாநmh
phரth³தி⁴khதmh phரணதாபmh ॥ 69॥
ஶுkhர: phரஸூேத க² கrhமஸmhshத:²
ஸுகrhமபா⁴ஜmh ஸுத⁴நmh மiνShயmh ।
ஸுஶீலமாTh◌⁴யmh ஸுஸுதmh ஸுதாதmh
ஸைத³வ th³தா⁴nhவிதShடத⁴rhமmh ॥ 70॥
ஆயshதி²ேதா ைத³thய³: phரஸூேத
phர⁴தமாShயiµதா³ரேசShடmh ।
கnhயாphரஜmh பாrhதி²வமாநkhதmh
⁴phரth³த⁴mh phர⁴தாஸேமதmh ॥ 71॥
கேராதி ஶுkhேரா vhயயேக³ மiνShயmh
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vhயயாதி⁴கmh வீrhயவிநேசShடmh ।
கnhயாphரஜmh விthதவிநiµkh³ரmh
விவrhத ஶீலதநயா ச நிthயmh ॥ 72॥
மnhத³தiνshத:²ேத ஸுமnhத³mh
நீசாரயmh பாபkhதா²iνரkhதmh ।
ெரௗth³ராkh’திmh ேராக³நிபீ³தாŋhக³mh
விநஸthயmh மதிmh ஸைத³வ ॥ 73॥
த⁴நshதி²த:ஸூrhயஸுத: phரஸூேத
த⁴ைநrhவிநmh ப³ஹுஶthபா⁴ஜmh ।
நாநாphரகாைரrhvhயஸைந:ஸேமதmh
kh’ஶmh விவrhணmh க³திவrhதmh ச ॥ 74॥
தீ³rhகா⁴ஷmh ஸrhவகலாஸ த³mh
phரஸnhநசிnhத .......... ।
ெஸௗரshth’தீய:ேத ஸுகrhயmh
விthதாnhவிேதா ..........விவrhதmh ச ॥ 75॥
சrhத²க:³ஸஜநேயnhமiνShயmh
ஶைநசர: ெஸௗkh²யவிவrhதாŋhக³mh ।
விேத³ஶவாஸmh ச பராபி⁴⁴தmh
ஸுதீ³நvh’thதிmh நிஜப³nh⁴நmh ॥ 76॥
கேராதி ெஸௗர: க² பசமshத:²
thரபா⁴ஜmh ச thரkhதmh ।
விநேகாஶmh விக³தphரதாபmh
விவrhதmh ஸrhவஸுேக²ந நிthயmh ॥ 77॥
ெஸௗேரா shேதா² விக³தாபmh
கேராதி மrhthயmh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ।
ஸth³ேபா⁴ஜநாசா²த³நயாநkhத
shவத⁴rhமரkhதmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh ॥ 78॥
கலthரக:³ஸூrhயஸுேதா வித⁴thேத
தா³ரரkhதmh தி⁴யா ஸேமதmh ।
பாபாiνரkhதmh விநேயந நmh
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ஸŋhக³திmh ஶாshthரவிவrhதmh ச ॥ 79॥
மnhேதா³ऽShடமshேதா² ப³ஹுமthதkhதmh
ஸதா³ phரஸூேத விக³தphரபா⁴வmh ।
ரkhதphரேகாபேபந நிபீ³தாŋhக³mh
தி⁴யா விநmh பரதrhககmh ச ॥ 80॥
த⁴rhமாத:ஸஜநேயth ஸதா³rhகி:
ஸthயkhதத⁴rhமmh ஜநதாவித⁴mh ।
இrhShயாதி⁴கmh விthததி⁴யா விநmh
phர⁴தேகாபmh ஸுக²வrhதாŋhக³mh ॥ 81॥
ஶைநசர: கrhமக³த: phரஸூேத
ஸுகrhமபா⁴ஜmh ஸுகலthரkhதmh ।
shதி²ரshவபா⁴வmh ஸுநயphரதா⁴நmh
நேரnhth³ரjhயmh phரரphரதாபmh ॥ 82॥
ஶைநசேரா லாப⁴க³த: phரஸூேத
விசிthரலாைப:◌⁴ ஸதmh நிஹmh ।
ஶாshthராiνரkhதmh விதாபmh
phரஶாmhதmh ஸா⁴ஜைந:ஸைத³வ ॥ 83॥
கேராதி ெஸௗ vhயயேகா³ விேகாஶ-
மஸth³vhயயmh பாபரதmh thரmh ।
ஸைத³வ தீ³நmh பரபீ³தாŋhக³mh
ஸா⁴phரசாைர:ஸகலrhவிநmh ॥ 84॥
இதி vh’th³த⁴யவேந kh³ரஹாmh பா⁴வாth◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 17

ஸூrhயசாராth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³ேதாऽrhக:ஸமரphரசNhட³mh
நரmh phரஸூேத த⁴நவீrhயkhதmh ।
ஶாshthராrhத⁴வாkhகrhமஸு லph³த⁴ஶph³த³mh
ஜையணmh ஸாதி⁴தiµchச²ேசShடmh ॥ 1॥
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vh’ஷmh க³ேதாऽrhக: phயக³nhத⁴மாlhயmh
Shடாஶநாஹாத³நலph³த⁴ெஸௗkh²யmh ।
ஸŋhகி³தவிth³யாபி⁴ரதmh ரதிjhஞmh
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுthரkhதmh ॥ 2॥
ப³nh⁴phயmh ஸாஹஸகrhமஶிலmh
iµகா²ேராேகா³பஹதmh ஸபாபmh ।
திShட²nh th’தீேய தி³நkh’th phரஸூேத
நரmh ஶுபா⁴சார³ண:ஸேமதmh ॥ 3॥
ேமதா⁴விநmh வாம⁴ேர விநீதmh
ைநNhயவாkhஸthய³ணேபதmh ।
திShட²nh ரவி: கrhகடேக மiνShயmh
கேராதி நாநாவித⁴ெஸௗkh²யபா⁴ஜmh ॥ 4॥
mhேஹ  ஸூrhேயா ஜநயthயkh◌⁴நmh
நரmh ph◌⁴’ஶkhேராத⁴ஸுதா³ரேசShடmh ।
ஸthயாதி⁴கmh ெஶௗrhயவிலph³த⁴கீrhதி-
iµthஸாஹkhதmh ஸததmh ப³லாTh◌⁴யmh ॥ 5॥
கnhயாேதா ³rhப³லமlhபஸthயmh
ரவி: phரஸூேத mh’³தீ³நஸththவmh ।
shthlhயவீrhயmh kh’பணshவபா⁴வmh
நிnhதா³iνரkhதmh ஸததmh ³mh ॥ 6॥
ph◌⁴’thயயாrhதிmh vhயயேஶாகதphதmh
phரkh’Shடநீேசாபஹதmh phரதீShடmh ।
லாத⁴ரshேதா² தி³நkh’nhமiνShயmh
கேராதி நீசmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh ॥ 7॥
நிthயmh phரஸூேத mh’தித⁴rhமஶிலmh
ஸூrhேயாऽShதமshேதா² வநிதாshவபீ⁴Shடmh ।
நாநாrhத²khதmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh
nh’பphரஸாத³phதஸுக²mh தாmh ॥ 8॥
த⁴iνrhத⁴ரshேயா ஜநேயnhiµShயmh
ஸூrhேயா நேரnhth³ராபி⁴மதmh மஹாnhதmh ।
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ஶshthராrhத²ஶிாநிணmh நிkh◌⁴’Shடmh
phராjhஞmh ஸுநீதிvhயநஹாரத³mh ॥ 9॥
mh’கா³பி⁴தா⁴ேந ஸவிதா நிவிShேடா
விபnhநஶீலmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
அநீShடகாrhேயஷு ஸதா³iνரkhதmh
மேநாjhஞவிth³ேவணமlhமஸththவmh ॥ 10॥
திShட²nh ரவி:mhப⁴த⁴ேர phரஸூேத
நரmh th³’ட⁴th³ேவஷவிேராத⁴ேராத⁴mh ।
அநிசிதmh கrhமஸு :³phரலாபmh
vhயயாnhவிதmh பாபபரmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 11॥
நாபி⁴தா⁴ேந ஸவிதா ஸுNhயmh
கrhயாnhமiνShயmh ஹதஶthபmh ।
ஸு’th³³phதிகரmh ஸுவாkhயmh
phரஸnhநஶீலmh ப³ஹுத⁴rhமவிthதmh ॥ 12॥
ேஹாரmh க³ேதாऽrhக: phரகேராதி தீணmh
shவபிthதேராக³mh shவஜநாபமாநmh ।
இShைடrhவிேயாக³mh கலஹmh ச :³க²mh
த⁴நயmh ைவரவஶmh phரஸூதmh ॥ 13॥
ேஹாராmh க³ேதா ராthபேதrhதி³ேநேஶா
நரmh வித⁴thேத ஸததmh ஸுஶீலmh ।
ேராைக³rhவிiµkhதmh விக³தாபmh
phயாதிதி²mh ப³nh⁴ஜநphரதா⁴நmh ॥ 14॥
ேராகா³பி⁴⁴தmh ஸவிதா கேராதி
நரmh thபா⁴ேக³ phரரmh shவகீேய ।
ஹth³விkh³நசிnhதmh பரேத³ஶபா⁴ஜmh
க³தphரதாபmh phரப³லmh நிதாrhthதmh ॥ 15॥
thrhயmhேஶ நிேதா⁴rhவாஸரப: phரஸூேத
த⁴rhShட²Shதmh shவஜைநrhவிபாபmh ।
கீ³தphயmh வாkh³நmh’th³த⁴தா³ரmh
phர⁴தேகாஶmh த³யிதmh நராmh ॥ 16॥
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th³’காணேகா³ऽrhேகா த⁴ரணீஸுதshய
யதா³ phரயாத: phரகேராthயயாnh ।
அsh’kh³vhயதா²நீசஸமாக³மmh ச
thராrhத²ஹாநிmh ஸததmh நராmh ॥ 17॥
thrhயmhஶmh க³த: ேஸாமஸுதshய பா⁴iν:
shவத⁴rhமஶிலmh phரகேராதி மrhthயmh ।
பி³லாநீகாமபரmh ஸைத³வ
விசிthரவாkhயmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 18॥
ph³’ஹshபேதshthrhயmhஶப⁴iνphரயாேதா
பா⁴iνrhவித⁴thேத மiνஜmh விநmh ।
phயாதிதி²mh ஸrhவ³ண:ஸேமதmh
ேமதா⁴விநmh வாkhயவிஶாரத³mh ச ॥ 19॥
thrhயmhஶshதி²ேதா ைத³thயேராதshய
பா⁴iνrhவித⁴thேத ஸுகி²நmh மiνShயmh ।
shthவlhலப⁴mh ேத³வ³phரஸkhத-
மாேராkh³yhேத³ஹmh ப³ஹுஸthயkhதmh ॥ 20॥
th³’காணமrhக: phரக³ேதாऽrhகஜshய
பாபmh phரஸூேத ஸஜmh kh’தkh◌⁴நmh ।
நரmh ஸுதாபvhயஸேநாபதphதmh
ஸுஶீநmh ப³nh⁴ஜைநrhவிiµkhதmh ॥ 21॥
நவாmhஶேக shேவ ஸவிதா phரஸூேத
நரmh பரா⁴தமநாெஸௗkh²யmh ।
கphயmh ப³vh’ணமth◌⁴வஶீலmh
க³தphரபா⁴வmh ப³ஹுேராகா³ஜmh ॥ 22॥
நவாmhஶேக ராthபேதrhவிவshவாmh
கேராதி மrhthயmh shதி²த ஏவ த³mh ।
ஸுதாnhவிதmh ஶாநயேஶாத⁴நாTh◌⁴யmh
nh’பphயmh iµkh²யதமmh shவபே ॥ 23॥
ஜshய பா⁴iνrhநவபா⁴க³ஸmhshேதா²
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த³th³ரேராகா³பி⁴ஹதmh phரஸூேத ।
நிராkh’தmh தீ³நஸு’phரேகாபmh
பாபாiνரkhதmh தஜாதிrhபா⁴ஜmh ॥ 24॥
திShட²nh ரவி: ேஸாமஸுதshய பா⁴mhேஶ
..........ஆேக வாதப⁴யmh கேராதி ।
தாபmh ஸுதயாiνரkhத
நரmh ஸதா³ ேபா⁴க³ஸுைக:²ஸேமதmh ॥ 25॥
நவாmhஶேக ேத³வேராதshய
திShட²nh ரவி:ஸthயத⁴நmh phரஸூேத ।
தேபாiνரkhதmh kh’திநாமபி⁴Shடmh
nhேதnhth³யmh ஸrhவஸுகா²தி⁴வாஸmh ॥ 26॥
இjhயாnhவிதmh ப³nhத⁴ஜநphரதா⁴நmh
விேவகிநmh த⁴rhமபரmh தாmh ।
நவாmhஶேக ைத³thயேராதshய
நரmh phரஸூேத ஸவிதா phரக³lhப⁴mh ॥ 27॥
பராதmh நிrhத⁴நஸthயவீrhயmh
காமாnhவிதmh ப³nh⁴ஜைநrhவிiµkhதmh ।
ஶேநrhநவmhேஶ ஸவிதா phரஸூேத
நரmh க²லmh ³rhக³திேராக³பா⁴ஜmh ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேக shேவ ஸவிதா phரஸூேத
நரmh ஸுதீணmh பபீ⁴தசிnhதmh ।
phர⁴தேஸவmh க³தவீrhயrhபmh
பைர:ஸுத³mh மதிph◌⁴’th³விநmh ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேக ராthபேதrhவிவshவாnh
கேராதி ெஸௗmhயmh ஶுப⁴khrhமத³mh ।
விாவிநீதmh ஸததmh ஸுகா²Th◌⁴யmh
phரஸnhநசிnhத விப⁴ைவ:ஸேமதmh ॥ 30॥
phையrhவிiµkhதmh வத⁴ப³nhத⁴khதmh
பாபiνரkhதmh ஷmh phரஸூேத ।
ஸூrhயாmhஶேக ⁴தநயshய பா⁴iν-
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rhவிநஸthயmh பரதrhககmh ச ॥ 31॥
ஸthயாதி⁴கmh ஸrhவஸுைக:²ஸேமதmh
phயாதிதி²mh ph³ராமணஸmhமதmh ச ।
ஸூrhயாmhஶேக ேஸாமஸுதshய பா⁴iν-
shதிShட²nh phரஸூேத மiνஜmh ஸநாத²mh ॥ 32॥
shthவlhலப: ◌⁴ கீ³தகலாஸு த³mh
ேபா⁴கா³nhவிதmh வshthரவிேலபநாTh◌⁴யmh ।
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வ³ேராrhவிநshவாnh
கேராதி ஸthயmh விநயphரதா⁴நmh ॥ 33॥
ஸுஶிlhபிநmh த⁴rhமரதmh ஸுதா³nhதmh
phயாதிதி²mh ஸrhவஸmhஹ ஸுthரmh ।
ஸூrhயாmhஶேக ைத³thய³ேரா:ஸுவாேத
பா⁴iνrhநரmh பாrhதி²வமாநkhதmh ॥ 34॥
khப³mh kh’ஶmh பாபரதmh kh’தkh◌⁴நmh
யாmh விநmh ஸததmh ைசலmh ।
கேராதி பா⁴iνrhப³ஹு:³க²khதmh
ஸூrhயாmhஶகshயsh ஶைநசரshய ॥ 35॥
thrhயmhஶlhலவshேதா² த⁴ரணிஸுதshய
பா⁴iνrhவித⁴thேதऽத⁴மlhபNhயmh ।
விthதாதி⁴வாேஸ ph◌⁴’தகmh ஶீlhmh
ேராகா³தி⁴கmh ஸயஜைந:ஸேமதmh ॥ 36॥
thrhயmhஶlhலேவ ஸூrhயஸுதshய பா⁴iν-
rhநரmh வித⁴thேத vh’நாiνரkhதmh ।
விநவிthதmh பஷmh kh’தkh◌⁴நmh
விேத³ஶஶீலmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 37॥
thrhயmhஶlhலேவ ேத³வேராதshய
கேராதி பா⁴iν: phரணயphரதா⁴நmh ।
யஶshகரmh ெஶௗrhய³ண:ஸேமதmh
மஹாத⁴நmh ஶாshthரரதmh மiνShயmh ॥ 38॥
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ரNhயiµkhதாமணிவshthரபா⁴ஜmh
shthமபீ⁴Shடmh ஸுரப⁴khதிkhதmh ।
thrhயmhஶlhலவshத:² ஶஶிஜshyh பா⁴iν:
கேராதி மrhthயmh விக³தாபmh ॥ 39॥
thrhயmhஶlhலேவ ைத³thyhேராதshய
கேராதி ஸூrhயmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
நாநாrhத²khதmh வரவாபா⁴ஜmh
நிேராக³காயmh vhரதிநாமபீ⁴Shடmh ॥ 40॥
கேராதீ ப⁴iν:ஸு’த³shய வீrhயth
phர⁴தthரmh விதாபmh ।
shவப³nh⁴jhயmh த⁴நதா⁴nhயkhதmh
thராnhவிதmh ph³ராமநஸmhேமதmh ச ॥ 41॥
தீ⁴ரmh ³mh ஸுphரஜமphரph◌⁴’Shயmh
phர⁴தேகாஶmh க³ஜவாShதmh ।
shவேthரவீrhய: phரகேராதி பா⁴iν-
rhநரmh ஸதா³ஸthய³ண:ஸேமதmh ॥ 42॥
shவŋhக³வீrhயாth ேத தி³ேநேஶா
நரmh phரத³mh விதாபmh ।
phயாதிதி²mh பாrhதி²வமாநkhதmh
மஹாத⁴நmh நீதிபரphரதா⁴நmh ॥ 43॥
நவாmhஶவீrhயphரப³ேலா விவshவாnh
நரmh phரஸூேத ஸததmh மேநாjhஞmh ।
விசிthரமாlhயாப⁴ரணmh ஸுகா²Th◌⁴யmh
phரஶnhதசிnhதmh நிஜmh ஸுஶீலmh ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயkhேதா
பா⁴iν: phரஸூேத நிஜmh மiνShயmh ।
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh ஸுதலாப⁴பா⁴ஜmh
நேரnhth³ரjhயmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 45॥
mhரஶிதீrhத²phரப³ேலா விவshவாnh
கேராதி ப⁴khதmh ³ஸTh³விஜாநாmh ।
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நரmh விநீதmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh
த⁴rhமாnhவிதmh phதிகரmh ஶுஶீலmh ॥ 46॥
ஆஶாப³லாTh◌⁴ய:ஸவிதா phரஸூேத
நாநாrhத²khதmh ஸததmh மiνShயmh ।
ஹshthயவமாlhயmhப³ரரthநkhதmh
யேஶாnhவிதmh பாrhதி²வமாநkhதmh ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி பா⁴iν-
rhநரmh ஸுேசShடாiνக³திmh க³தாmh ।
phர⁴தthரmh க³தஸேவ:³க²mh
ஸுகா²nhவிதmh பா³nh⁴ெஸௗkh²யkhதmh ॥ 48॥
கேராதி பா⁴iνrhதி³நவீrhயkhேதா
நரmh phரth³த⁴mh விநேயந khதmh ।
த⁴rhமiνரkhதmh phyhவkh³வாkhயmh
ஸதா³iνலmh தா³ேயதmh ஜநாநாmh ॥ 49॥
கேராதி பா⁴iν:shவதீ³நshய: வீrhயாNh
நரmh phரக³lhப⁴mh ஸுப⁴க³mh ஸுகாnhதmh ।
phர⁴தவிthதmh phயமphரth◌⁴’Shயmh
விth³ேவஷmh கீrhதிஹரmh நிதாnhதmh ॥ 50॥
ேஹாராவதாTh◌⁴ய: phரகேராதி பா⁴iν:
phரth³ேத⁴மthnhநதவீrhயkhதmh ।
நரmh nh’Shடதமmh ஸுவாkhயmh
shthயmh ஸதா³ ப³nhதி³ஜநshய மrhthயmh ॥ 51॥
தி³நாப: பப³ேலந Shட:
phர⁴தபmh ஷmh phரதா⁴நmh ।
ஸுசாவாkhயmh ப³ஹுேகாஶkhதmh
விாவிநீதmh ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ॥ 52॥
மாஸாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி பா⁴iν-
rhநரmh வித³kh³த⁴mh த⁴நவாkhதmh ।
phர⁴தthரmh ரணலph³த⁴ஶph³த³
மஹாவிநிதmh ரதலாலஸmh ச ॥ 53॥
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தி³நாதி⁴ேபா வrhஷப³ேலந khத:
கேராதி kh’thேயஷ ஶுேப⁴ஶு ஸkhதmh ।
நரmh க³தாmh க³த:³க²ேஶாகmh
நிthயmh ஸுShடmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 54॥
நிshthmhஶேசShடmh பிஶுநவபா⁴வmh
பராnhநரkhத கTh:இநmh த³th³ரmh ।
பா⁴iνrhயதா³thரப³ேலந ந-
shததா³ நரmh காமபரmh phரஸூேத ॥ 55॥
.......... ॥ 56॥
.......... ॥ 57॥
ஸூrhேயா நவாmhஶாnhமகவீrhயந:
கேராதி மrhthயmh phயவிkh³நஹmh ச ।
விஷாஶshthரjhவரபிthதபா⁴ஜmh
பிrhநnhயா விkh’ேதாபசாரmh ॥ 58॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயந:
கேராதி பா⁴iν:ஸுkh’ஶmh விபmh ।
’th³ேராகீ³ணmh ப³வடநmh ச rhக²mh
kh’தாபராத⁴mh ஸததmh ஸபீ⁴தmh ॥ 59॥
பா⁴iνrhவித⁴thேத நரவீrhயந:
ெஶௗrhேயண நmh ப³ஹுபி:◌⁴ ஸேமதmh ।
பராதmh ஸrhவஜைந: phரந
ஸுதாrhத²யாைநrhத⁴நதா⁴nhயவshthைர: ॥ 60॥
ஆஶாப³லphேராjh²யத ஏவ ஸூrhய:
ஸrhவாஸு தி³ phரகேராதி ஹாநிmh ।
th²யாphரலபmh வித³தா⁴தி ³th³தி⁴-
பராŋhiµக²mh ஸth³th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 61॥
ேசShடாப³ேலந phரவிவrhேதாऽrhக:
கேராதி ேசShடாmh ஸததmh ஸுநிnhth³யாmh ।
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nh’mh ததா² ³th³தி⁴விபrhயயmh ச
வி⁴தmh ஸா⁴ஜேநந ைவரmh ॥ 62॥
தி³வாப³ேலந phரவிவrhேதாऽrhக:
கேராதி மrhthயmh மiνShயmh ।
ஹதphரதாபmh shவஜைநrhவிநmh
பராŋhக³நாேஸவகph◌⁴ேபதmh ॥ 63॥
shவவாரவீrhேயண விவrhேதாऽrhக:
கேராதி மrhthயmh ஸததmh ைசலmh ।
வித⁴rhமரkhதmh ப³ஹுடபா⁴ஜmh
ஸு’தி³³mh phரஸப⁴mh ஸு³Shடmh ॥ 64॥
ேஹாரப³ேலைநவ விவrhேதாऽrhக:
கேராதி rhக²mh phரணேயந நmh ।
விth³ேவkhதmh பரதrhககmh ச
phரjhஞாவிநmh phரக²லmh மiνShயmh ॥ 65॥
தி³நாதி⁴ப: பப³ேலந ந:
கேராதி மrhthயmh ஸததmh ஸு:³க²mh ।
shவபநmh விக³தphரதாபmh
மாயாவிநmh நிShட²ரவாkhயkhதmh ॥ 66॥
ஸூrhேயா யதா³ மாஸப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத விkh’தmh மiνShயmh ।
th³தkhயாநஶித⁴விthதmh
ேவயாiνரkhதmh ஸுஜேநந நmh ॥ 67॥
ப³வாஶிநmh vhயாதி⁴பி⁴ரrhதி³தாŋhக³mh
ெசௗராவநீைஶ: ப⁴தேமவ ।
தி³நாதி⁴ேபா வrhஷப³ேலந ேநா
தா³th³rhயkhதmh ேத மiνShயmh ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஸூrhயசாrh: ॥

ஆth◌⁴யாய 18
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சnhth³ரசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ  சnhth³ர: ஷmh phரஸூேத
ஶுரmh iµதா³ஸththவப³லேபதmh ।
kh²யாதmh ப³ஹுshthதph◌⁴’thயவrhக³mh
phரபா⁴விணmh thயாகி³நrhதmh ச ॥ 1॥
vh’ேஷ ஶஶி க³rhவிதShடதா³ரmh
shதாlhபபா⁴ஷmh ஸுப⁴க³mh phரஸூேத ।
நிஜshவிநmh ப³வஶிநmh ஸுேக²ஷmh
மஹாஜநth³ரvhயபkh³ரஹmh ச ॥ 2॥
சnhth³ரshth’தீேய ம⁴ராபி⁴தா⁴நmh
காrhயாபி⁴சாரmh நிணmh phரஸூேத ।
..........

.......... ॥ 3॥
திShட²nh ஶஶீ கrhகிணி காrhயதீ⁴ரmh
ஸுேமத⁴ஸmh வாkh³விஶத³mh phரஸூேத ।
phயphரதா³நmh phயத³rhஶநmh ச
phராjhஞmh ப³ஹுசாnhவிகீrhண³th³தி⁴mh ॥ 4॥
mhேஹ ஶஶீ ஸththவப³ேலாபபnhநmh
நரmh phரஸூேத நரph³த⁴மாநmh ।
mhஹாநநாshயmh ph’²பீநகாயmh
மாmhஸ..........இயmh :³phரஸஹmh ுதா⁴mh ॥ 5॥
கnhயாmh ஸமாthய ஶஶீ phரஸூேத
நரmh ஸுவாkhயmh ம⁴ரmh விநீதmh ।
shthலாலைத:ஸுமாரrhதிmh
ஸுேமத⁴ஸmh ஸாத⁴நாபி⁴ராமmh ॥ 6॥
லாத⁴shேதா² ஜநயthதா³ர
நரmh ஶஶீ வாkh³மதீஸththவkhதmh ।
மநshவிநmh ஸாththவிகமnhthேரஅஶீலmh
ஶுசிmh விநீதmh ஸுப⁴க³mh ஸுபmh ॥ 7॥
நிஶகேரா vh’சிகக:³ஸmh’th³த⁴mh
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ஶூரmh நரmh ஸாஹகmh phரஸூேத ।
kh²யாதmh ஸதாவரலph³த⁴மாநmh
khரmh பராதா⁴தசிmh phரசNhட³mh ॥ 8॥
த⁴iνrhத⁴ரshேதா² nh’பலph³த⁴மாநmh
சnhth³ர: phரஸூேத நரiµchச²vh’thதிmh ।
ஶூரmh ஶுசிmh ஸthயபரmh விநீதmh
மnhதமாTh◌⁴யmh ³ேத³வப⁴khதmh ॥ 9॥
திShட²nh phரஸூேத மகேர ஶஶாŋhேகா
நரmh வநாரNhயjhலாபி⁴ராமmh ।
ஸŋhகீ³தஹாshயபீ⁴ரதmh ஸுேவஷmh
kh²யாதmh பரshthரதிேலாபmh ச ॥ 10॥
mhேப⁴ ஶஶீ ேராணமlhபெஸௗkh²யmh
ஸூேத kh’ஶmh ³rhப⁴ரமlhபவிthதmh ।
ப³ஹுkhயாரmhப⁴மஜாதShடmh
phரth³விShடப³nh⁴mh ³வசகmh ச ॥ 11॥
நth³வேய phரthயதீ⁴நmh ஸுஸthயmh
பாNh³thயஸாமrhth²யவராrhத²khதmh ।
நீதா³நதா³Nhயபரmh விநீதmh
நரmh ஶஶீ வாம⁴ரmh phரஸூேத ॥ 12॥
ேஹாராmh க³ேதாऽrhகshய கேராதி சnhth³ேரா
நரmh ஸகாமmh வநிதாதmh ச ।
ேதா³ஷாthமகmh ப³nh⁴ஜைநrhவிiµkhதmh
ஸvhயாதி⁴ேத³ஹmh வrhக³க³mhயmh ॥ 13॥
ேஹாராmh க³ேதா ராthபதிrhயதா³shவாmh
ததா³ நரmh ஶீலதரmh கேராதி ।
shவத⁴rhமரkhதmh nh’பமாநkhத
kh’தஶiµthஸாநமphர’Shயmh ॥ 14॥
thrhயmhேஶ ஶஶீ வாஸரபshய நிthயmh
கேராதி பாபmh ப³ஹுஶthkhதmh ।
அlhபrhத²ஸththவmh வி³ணmh ’தshவmh
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ெதௗ³rhபா⁴kh³யேத³ஹmh பரதா³ரph³த⁴mh ॥ 15॥
கேராதி விஶmh ப³ஹுthரவிnhதmh
thராnhவிதmh ப³nh⁴ஜைந:ஸேமதmh ।
thrhயாmhேஶ shவகீேய ஸுகி²நmh ஸுகாnhதmh
நிஶாேபா மrhthயமலnhதி⁴தாஶmh ॥ 16॥
thrhயmhேஶ ஶஶாŋhேகா விசரnh ஜshய
நரmh phரஸூேத விக³தphரதாபmh ।
நkhயmh :³க²ஶதிேபதmh
பராrhத²ph³த⁴mh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 17॥
th³ேரShகாணமாphத: phரகேராதி சnhth³ர:
ெஸௗmhயshய ெஸௗmhயmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ேமதா⁴விநmh ஸrhவ³ண:ஸேமதmh
விதா⁴விநmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 18॥
thrhயmhேஶ ³ேரா ராthபதி: phரஸூேத
ஶாshthராiνரkhதmh மiνஜmh ஸுஶீலmh ।
நாநாஸு’thஸmhshதமlhபேகாபmh
phயாதிதி²mh ேத³வ³phரப⁴khதmh ॥ 19॥
தshய சnhth³ேரா விசரnh thபா⁴ேக³
கேராதி மrhthயmh வரயாநkhதmh ।
shthவlhலப⁴mh ஸthயiµதா³ரேசShடmh
லாதி⁴கmh jhயதமmh nh’பாmh ॥ 20॥
ஶேநrhயதா³ thrhயmhஶmhiνphரயாத-
சnhth³ரshததா³ ேராகி³பேமவ த⁴thேத ।
தீ³நmh த³th³ரmh விkh’தmh ஸபாபmh
மஹாபத³mh நிSh²ரமவ மrhthயmh ॥ 21॥
நவாmhஶேக ராthபதிrhயதா³shயாth
ஸூrhயshய ³Shடmh மiνஜmh phரஸூேத ।
shthசசிnhதmh பாபமதிmh ஸைத³வ
phரணShடvh’th³தி⁴mh விதmh பைரச ॥ 22॥
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நவாmhஶேக shேவ phரகேராதி சnhth³ேரா
நரmh ஸுபmh ஸுப⁴க³mh ஸுஶீலmh ।
shthஸmhமதmh ஸrhவ³ண:ஸேமதmh
விதா⁴விநீதmh ஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 23॥
நவாmhஶேக ⁴ஸுதshய சnhth³ர-
shthவsh’kh³iνகா³rhதmh phரகேராதி மrhthயmh ।
khதmh kh’ஶmh vhயாதி⁴தமlhபஸththவmh
³rhப⁴க³mh காமபரmh ஸைத³வ ॥ 24॥
ெஸௗmhயய பா⁴ேக³ நவேம ஶஶாŋhக:
கேராதி ெஸௗmhயmh ஸததmh ஸுகா²Th◌⁴யmh ।
நிthயmh ஸு’ேத³வ³phரஸkhதmh ..........

மஹாத⁴நmh மNh³தமphரேமயmh ॥ 25॥
³ேராநவாmhஶ விசரnh ஶஶாŋhேகா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுவிthதkhதmh ।
thராnhவிதmh Nhயத⁴நிேபதmh
phயாthதி²mh ஸrhவஜநாபி⁴ராமmh ॥ 26॥
கேராதி மrhthயmh நயஸthயஸாரmh
விதா⁴நிநீதmh ஸு’தா³mh வShட²mh ।
th³விஜphயmh ேராக³ப⁴யvhேயாேபதmh
ஶுkhரshய பா⁴ேக³ நவேம ஶஶாŋhக: ॥ 27॥
சnhth³ர: ஶேநrhபா⁴க³மiνphரயாேதா
நவாkh²யnhthயnhத³khதவாசmh ।
நரmh phரஸூேத விkh’தshவபா⁴வmh
பராrhத²ph³த⁴mh vhயஸைந:ஸேமதmh ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேகऽrhகshய நிஶாதி⁴நாேதா²
..........நகmh உ:க²தmh mhiνShயmh ।
phரமாதி³நmh thரஜைநrhவிநmh
ஸுதீ³rhக⁴ஸூthரmh ஸததmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேக shேவ phரகேராதி சnhth³ேரா
த⁴நாnhவிதmh வாநமlhபஶthmh ।
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நரmh நிதாnhதmh ஶுப⁴thரkhதmh
ஸுவாஹநாTh◌⁴யmh பரபநmh ॥ 30॥
ஸூrhயாmhஶேக ⁴ஸுதshய சnhth³ர:
கேராதி நிthயmh ப³ஹுெஸௗkh²யkhதmh ।
விசணmh ேபா⁴க³தmh ஸுேவஷmh
ஸுத⁴rhமஶீலmh ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 31॥
ஸூrhயாmhஶேக ேஸாமஸுதshய ேஸாம:
ெஸௗmhயmh phரஸூேத ஸுகி²நmh மiνShயmh ।
ஶிlhபjhஞமthயth³⁴தகrhமkhதmh
phயதிதி²mh விதேமவ நிthயmh ॥ 32॥
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வேராதshய
நரmh ஸுேவஷmh phரகேராதி சnhth³ர: ।
nh’பphரஸாத³mh விநைய:ஸேமதmh
ஸுசிthரபாநmh ப³ஹுthரkhதmh ॥ 33॥
ஸூrhயாmhஶேக பா⁴rhக³வநnhத³நshய
நரmh விநீதmh phrhகேராதி சnhth³ர: ।
nh’பphரஸாைத:³ phரைர:ஸmh’த⁴mh
ஹshthயசkhதmh phரராnhநபாநmh ॥ 34॥
ஶைநசரshயாrhகவிபா⁴க³ஸmhshேதா²
வி⁴rhவித⁴thேத ச ஸபthநkhதmh ।
கீநாஶமாலshயதமmh நிதாnhதmh
shவப³nh⁴வrhைக:³ பபீ³தmh ச ॥ 35॥
thmhஶlhலேவ ⁴ஸுதshய சnhth³ர:
ரth³தா⁴விநmh ேதऽதிெகௗலmh ।
மmhசmh நீசஜநாiνரkhதmh
ரkhதாrhதி³தmh ேகாபபரmh ஸுமmh ॥ 36॥
thmhஶth³விபா⁴ேக³ऽகஸுதshய சnhth³ேரா
விபேத³ஹmh iµக²ரmh கேராதி ।
ph³ரமாஶணmh sh²லசmh ஸுமmh
பராபவாேத³ நிரதmh ஸைத³வ ॥ 37॥
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thmhஶlhலேவ ராthபதிrhயதா³shயா-
nhேமதா⁴விநmh ைசவ ததா³ phரஸூேத ।
வshய மrhthயmh ⁴வி லph³த⁴கீrhதிmh
யாதி⁴கmh பாrhதி²வவlhலப⁴mh ச ॥ 38॥
thmhஶாmhஶேக ேஸாமஸுதshய மrhthயmh
சnhth³ர: phரஸூேத ஶுசிமphரமnhதmh ।
shthவlhலப⁴ கீ³தகலாsh ..........

phயாதிதி²mh நிthயiµதா³ரேசShட²mh ॥ 39॥
thmhஶாmhஶகshேதா² வி⁴ராத⁴thேத
ஶுkhரshய மrhthயmh ப³ஹுவீrhயkhதmh ।
ஸுNhயkhத ஹயயாநkhத..........
த³யாதி⁴கmh ஸthஸு ஸதா³iνரkhதmh ॥ 40॥
ஸு’th³ப³லாchசீ²தமக²மா
நரmh வித⁴thேத ப³ஹுthரkhதmh ।
ஸு’thphயmh பாrhதி²வமாநShடmh
ஸுதா⁴தி⁴கmh ஸா⁴தரmh ஸலjhஜmh ॥ 41॥
shவshதா²நவீrhேயண த: ஶஶாŋhேகா
நரmh வித⁴thேத வநிதாஸmh’th³த⁴mh ।
shவதா²நjhயmh பதிஸŋhக³ரkhதmh
நிthயmh phரஶாnhதmh thvh’தவாkhயேமவ ॥ 42॥
shவŋhக³ஸாேரண த: ஶஶாŋhக:
phேராthŋhக³கrhமாணமநஸththவmh ।
நரmh phரஸூேத விஜேத³வப⁴khதmh
ப³வசkhதmh ஸததmh ஸmh’th³த⁴mh ॥ 43॥
நவாmhஶShட: phரப³ல: ஶஶாŋhேகா
நரmh வித⁴thேத ஸுதயாநkhதmh ।
ேராைக³rhவிiµkhதmh ஸுமாரேத³ஹmh
ேபா⁴கா³தி⁴கmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநஸாரkhத-
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சnhth³ேரா ப⁴ையrhவrhதiµthதமmh ச ।
ஹshthயசkhதmh ஷmh phரஸூேத
ஶூரmh மேஹாthஸாநmh’தி⁴மnhதmh ॥ 45॥
shthேthரவீrhயாth phரப³லாchச²ஶாŋhக:
rhயாjhதராதிக³ணmh ³Th◌⁴யmh ।
ப³வnhநவிthதmh phரமதா³shவபீ⁴Shடmh
மrhthயmh மஹாேலாகதmh கேராதி ॥ 46॥
ஆஶாப³லாth³ராthபதிrhதாmh ..........

shவப³nh⁴மாnhயmh ஸுth◌⁴’தmh ஸுலjhஜmh ।
மஹாத⁴ந ஸrhவ³தி⁴வாஸ ..........

shthவlhலப⁴mh மாநத⁴நmh கேராதி ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ேயா ப³ஹுthரேகாஶmh
சnhth³ேரா வித⁴thேத நிஜmh மiνShயmh ।
ph◌⁴’thயாதி⁴ல ஸthயரதmh ..........

நிthயmh ஸுராராத⁴நதthபரmh ச ॥ 48॥
நிஶாப³லாTh◌⁴ய: phரப³ல: ஶஶாŋhேகா
நரmh phரஸூேத ⁴திேதஜkhதmh ।
வshthராnhநபாைநrhவிவிைத⁴ேபதmh
ெஸௗபா⁴kh³யவnhதmh ப³ஹுதா³நஶீலmh ॥ 49॥
கேராதி சnhth³ர:shவதி³ேநாth³ப⁴ேவந
khத: phரஸkhதmh ஸததmh மiνShயmh ।
thராதி⁴கmh ெஸௗmhயவ: phரth³த⁴mh
நாநாrhத²vh’th³th◌⁴யா பShடவிthதmh ॥ 50॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ேயா விஷமாrhக³த³mh
³phயmh கீ³தரதmh ஸுகாnhதmh ।
மஹாஸShiΝmh kh’கrhமkhதmh
சnhth³ர: phரஸூேத ஸுதகnhயகாTh◌⁴யmh ॥ 51॥
மth³திrhமாஸப³ேலந rhயாth
khயாnhவிதmh கlhபதmh ஸmh’th³த⁴mh ।
ஶிlhபாதி⁴கmh கீrhதிகரmh ஸுதா³ரmh
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phயாதிதி²mh Shபரmh நயjhஞmh ॥ 52॥
ப³nhதி³shதmh வrhஷப³லாchச²ஶாŋhேகா
நரmh phரஸூேத ஶுப⁴கrhமரkhதmh ।
தி³vhயாŋhக³நாேபா⁴க³ரஸாiνரkhதmh
ஸththவாதி⁴கmh பாபஜைநrhவிiµkhதmh ॥ 53॥
சnhth³ர:ஸு’th³வீrhயவிநiµrhதி:
கேராதி தீ³நmh பரதrhககmh ச ।
ஸுதீ³rhக⁴ஸூthரmh vhயஸைநேபதmh
தாrhத²ஶkhதிmh ஷmh ஸைத³வ ॥ 54॥
shவshதா²நவீrhேயண விநrhதி-
..........ஈநரதmh ஸுவாேத ।
பராப⁴வாTh◌⁴யmh nh’phமாநநmh
kh’ஶmh விேவrhணmh ஸு’thஸேமதmh ॥ 55॥
ŋhக³வீrhேயண விவrhதsh
சnhth³ர: phரஸூேத kh’பணmh மiνShயmh ।
நீசாiνரkhதmh பரநஸththவmh
phரகீrhணகாமmh ப³ஹுேஶாகபா⁴ஜmh ॥ 56॥
நவாmhஶவீrhேயண விவrhதsh
நேயநநmh ஷmh ஶஶாŋhக: ।
கேராதி ³Shடmh ச ததா² kh’தkh◌⁴நmh
பீ⁴mh ஜாrhதmh nh’பபீ³தmh ச ॥ 57॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநநrhதி:
கேராதி சnhth³ர:ஸததmh பmh ।
சலஸுkh³ர kh’பணshவ ..........mh
பாபாiνரkhதmh ஸு⁴ஜmh ஸைத³வ ॥ 58॥
shthேthரவீrhேயண யேதா³ விந-
shததா³ ஶஶாŋhக: phரகேராதி பாபmh ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யkhதmh th³விஜப⁴khதிநmh
விநஶkhதி பபீ³தmh ச ॥ 59॥
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சnhth³ேரா தி³ஶாவீrhயவிவrhதச
விேத³ஶரkhதmh phரகேராதி மrhthயmh ।
vh’தா²டநmh ³rhப⁴க³மlhபkh’thயmh
kh’பாவிநmh ஸுதthரநmh ॥ 60॥
ேசShடாப³ேலைநவ விவrhதsh
சnhth³ர: phரஸூேத ஸததmh ேசShடmh ।
விth³ேவஷபா⁴ஜmh பரதா³ரரkhதmh
நிthயmh க²லmh பாrhதி²வமாநநmh ॥ 61॥
சnhth³ேரா நிஶாவீrhயப³ேலந ந:
கேராதி ேநthேராth³ப⁴வேராக³khதmh ।
ெசௗரphரmh’Shடாrhத²சShபதா³Th◌⁴யmh
shthேலாகநிnhத⁴ விகலmh க²லmh ச ॥ 62॥
shவவாரவீrhேயண விவrhதsh
கேராதி சnhth³ேரா ப³ஹுஹாநிkhதmh ।
ேஸவாரதmh த⁴rhமஸுைக²rhவிநmh
பராnhநேபா⁴khதாரமnhlhபேதா³ஷmh ॥ 63॥
ேஹாராப³ேலைநவ விநrhதி-
சnhth³ரsh rhக²mh மiνஜmh phரஸூேத ।
ஸŋhகShடபா⁴ஜmh ஸுவிநேகாஶ
ஸு’jhஜைநshthயkhதமphரதா⁴நmh ॥ 64॥
சnhth³ேரா யதா³ மாஸப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத விkh’தmh மiνShயmh ।
ஸுமnhத³பா⁴kh³யmh விதmh பைரச
phரமாதி³நmh மnhத³க³திmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 65॥
சnhth³ேரா யதா³ வrhஷப³ேலந ந-
shததா³ஸுவாேத த⁴நதா⁴nhயநmh ।
மrhthயmh ஸுபீ⁴mh விதmh க³தாrhத²mh
பராப⁴ைவகாshபத³ேமவ நிthயmh ॥ 66॥
இதி vh’th³த⁴யவேந சnhth³ரசார: ॥
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ஆth◌⁴யாய 19

ெபௗ⁴மசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ  ெபௗ⁴ேமா ரப⁴ஸmh phரசNhட³mh
ஶுரmh நரmh ஸாஹஸகrhமஶீலmh ।
ேதஜshவிநmh ஸாththவிகiµkh³ரth◌⁴’Shயmh
³rhமஷணmh தி³நபரmh phரஸூேத ॥ 1॥
vh’ேஷ shவph³nh⁴phரதி³th³த⁴ைவரmh
ெபௗ⁴ம: thேராthஸாஹகரmh phரஸூேத ।
ஸு³Shடஶீலmh ப³ஹு:³phரலாபmh
phரப⁴ேண மnhத³த⁴நாthமஜmh ச ॥ 2॥
ஸnhShதமாேநா ²ேந phரஸூேத
ெபௗ⁴ேமா மiνShயmh ப³ஹுலphரவாஸmh ।
நாநாrhத²ஶிlhபாஸு கலாஸு த³mh
ப³ஹுதmh வாkhயதிஶாரத³mh ச ॥ 3॥
shதி²த:ஜ: கrhகதேக kh’ஶாrhத²mh
rhவீத ைவகlhபகா³rhதி³நmh ச ।
ந: நrhவrhதி⁴தநி:kh’தாத²
நரmh பராேவஶநவிதmh ச ॥ 4॥
அŋhகா³ரக:mhஹiµேபthய ஸூேத
நரmh வShமnhதiµத³kh³ரஸththவmh ।
அமrhணmh ஶூரமதிphரசNhட³mh
பரphரஹrhதாரமஸmhஶயmh ச ॥ 5॥
கnhயாmh க³ேதா ேலாதrhதிரா
jhயmh ஸதாமாrhஜவமlhபெஶௗrhயmh ।
phயphரதாபmh பரகீ³தத³mh
நரmh phரஸூேதவிவித⁴vhயயmh ச ॥ 6॥
லாத⁴ரshயsh ேஜாऽth◌⁴வஶீலmh
phரஸkhதவாkhயmh ஜநயthயநிShடmh ।
விகthத²நmh ப³வnh’தmh Nhய
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நாŋhக³mhiµthஸாதி³தrhவthரmh ॥ 7॥
ெபௗ⁴ேமாऽShதேம பாபமதிmh vh’thதmh
கrhயாnhநrhmh ப³வபராத⁴ைவரmh ।
ஶட²mh வத⁴th³ேராஹkh’தாiνப³nhத⁴-
மாசாரஸthயmh ph◌⁴’தத⁴rhமஶீலmh ॥ 8॥
ேஹாராmh க³ேதா த⁴nhவிநி ேலாதாŋhேகா³
ப³ஹுதmh ணதiνmh phரஸூேத ।
ஶட²mh நரmh நிShட²ரவாkhயஶீலmh
விபnhநதா³ராthமஜமshவதnhthரmh ॥ 9॥
mh’ேக³  ெபௗ⁴ம:ஸுகி²நmh ஸுகாnhதmh
நிரnhதரmh ேரShட²தமmh phரஸூேத ।
த⁴nhயmh த⁴ேநாபாrhஜணேதா ரமாTh◌⁴யmh
சபதிmh வா மiνேஜவரmh வா ॥ 10॥
mhேப⁴  ெபௗ⁴ேமா விkh’தmh மiνShயmh
ஸூேத நரmh ³rhப⁴க³த³rhஶநmh ச ।
ைபஶூnhயவாதா³nh’தவசநாதி³-
ேதா³ைஷரஜshthேராபஹதmh மiνShயmh ॥ 11॥
திShட²nh ேஜா நக³ேதா ஜாrhதmh
phரவாநmh மnhத³ஸுதmh phரஸூேத ।
ப³ஹுth³விஜாph◌⁴யrhத²நவசநாதி³-
விபnhநஸrhவshவமதிணராக³mh ॥ 12॥
ேஹாராேதா வாஸபshய ெபௗ⁴ேமா
வத⁴phயmh ஸாஹஸகrhமஶீலmh ।
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுேராக³khதmh
பிthதாதmh தphததiνmh நிதாnhதmh ॥ 13॥
ேஹாராேதா ராthபேதrhமஜ:
கேராதி மrhthயmh விநேயந khதmh ।
ேபா⁴khதாரமாTh◌⁴யmh vhயவஹாரஶீலmh
க³தphரஸூதmh விக³தாபmh ॥ 14॥
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iµகா²ஶிேராெகௗ³பஹதmh ஸுஶீலmh
shவlhபாthமஜmh khேலஶபரmh க²லmh ச ।
thrhயாmhேஶ ேஜா வாஸரபshய திShட²nh
கேராதி மrhthயmh விக³தphரதாபmh ॥ 15॥
khரmh க²லmh th³ேவணShடத⁴rhமmh
kh²யாதmh nh’பாmh shவ³ணதா³ைர: ।
thrhயmhேஶ சரnh ராthபேதrhநேஜா
நரmh phரஸூேத விக³தாபmh ॥ 16॥
shவthrhயmhஶபா⁴ேக³ விசரnh மேஜா
:³க²mh phரஸூேத விkh’தmh மiνShயmh ।
ஸரயராகா³தமஸச ஸkh²யmh
விth³ேவணmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 17॥
th³ேரShகாணேக shேவ விசரnh மஜ:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேராக³khதmh ।
பராnhநரkhத phரரphரேகாபmh
க³தphரதாப ஸததmh ஶீலmh ॥ 17அ॥
thrhயmhேஶ ஜ: ேஸாமஸுதshய திShட²nh
க³mhபீ⁴ரஸththவshதி²திmh’th³தி⁴மnhதmh ।
நரmh phரஸூேத ப³ஹு .......... உ ........

நேரnhth³ரஸnhமாநஸமnhவிதmh ச ॥ 18॥
thrhயmhேஶ ³ேராrh⁴ஸுத: phரஸூேத
நரmh வித³kh³த⁴mh phரதி²தmh ேவஷmh ।
ஸுஷகmh ேத³வ³th³விஜாநாmh
..........சிnhதmh மதிமnhதேமவ ॥ 19॥
thrhயmhேஶ ேஜா பா⁴rhக³வ ..........

நரmh phரஸூேத வநிதாshவபீ⁴Shடmh ।
ரNhயேலாஹphரத⁴நmh phரth³தி⁴mh
khயாஸு சாபி⁴phரயதmh phரக³lhப⁴mh ॥ 20॥
நவாmhஶேக வாஸரபshய ெபௗ⁴ேமா
ph³த⁴mh ேயாth³க³தஸŋhக³விthதmh ।
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திShட²nh வித⁴thேதऽlhபஸுக²mh மiνShயmh
’th³ேராகி³ணmh ப³வஶநmh ஶட²mh ச ॥ 22॥
நவாmhஶகshய: phரகேராதி ெபௗ⁴ம-
சnhth³ரshய காnhதாஸுக²மாநkhதmh ।
ஸு’th³விஜாதிchயபரmh phரஶாnhதmh
jhயmh ஸதாmh ப³nh⁴ேத ரதmh ச ॥ 23॥
நவாmhஶேக shேவ விசரnh மஜ:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேராக³khதmh ।
பராnhநரkhத phரரphரேகாப
க³தphரதாபmh ஸததmh ஶீலmh ॥ 24॥
³த⁴shய ெபௗ⁴ம: phரசரnhநவாmhேஶ
கேராதி மrhthயmh phரணதmh th³விஜாநாmh ।
th³ரvhயாnhவிதmh தீ⁴ரiµதா³ரஸththவmh
விshதீrhணஸththவmh ஸுப⁴க³mh ஸுகா²Th◌⁴யmh ॥ 25॥
³ேராநவாmhேஶ விசரnh மஜ:
கேராதி மrhthயmh விவிதா⁴nhநபாநmh ।
ஶூரmh phரசNhட³mh ரணரŋhக³ரkhதmh
க³தth³விஷmh யாநவைர:ஸேமதmh ॥ 26॥
ஶுkhரshய பா⁴ேக³ நவேம  ெபௗ⁴ம:
கேராதி மrhthயmh ரதிph³த⁴ெஸௗkh²யmh ।
ஸு’th³³phதிகரmh ஸுவாkhயmh
ஸுஸாத⁴ரkhதmh ப³ஹுph◌⁴’thயkhதmh ॥ 27॥
ஶேநrhநவாmhேஶ விக³ேதா மேஜ
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுபாபkhதmh ।
³யாஶிேராேகா³பஹதmh ஸு³Shதmh
phயாவிநmh பரதrhககmh ச ॥ 28॥
பதிphயmh டரதmh ஶிலmh
சரshதி²த ப³vh’ணப³nhத⁴நmh ச ।
ஸூrhயாmhஶேக வாஸரபshயmh ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத விேத³⁴rhதேசShடmh ॥ 29॥

vriddhayavanajataka1.pdf 161



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

ஸூrhயாmhஶேக ராthசரshய ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத ஸுவ:ஸுகாnhதmh ।
phராசmh ப³ஹுph³ராதரrhதmh ச
.......... ॥ 30॥
th³வாத³ஶாmhேஶ விசரnh மஜ:
shth³rhப⁴க³mh phேரShயகமshவதnhthரmh ।
shthபlhயாkh’திகrhமkhத-
மsh’kh³கா³rhதmh vhயஸைந:ஸேமதmh ॥ 31॥
vhயாயாமyhயாmhப³ர⁴ஷTh◌⁴யmh
kh²யாதmh shதி²ரshபீ²தவராŋhக³நmh ச ।
ஸூrhயாmhஶேக ேஸாமஸுதshய ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத nh’பபீ³தshவmh ॥ 32॥
phரkh²யாத³th³தி⁴mh ஸுகி²நmh shவதnhthரmh
கவிmh விவாேத³ऽphயநிவாதmh ச ।
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வ³ேரா:ஜச
phர⁴தவிthதmh ஸுப⁴க³mh phரஸூேத ॥ 33॥
shthமபீ⁴Shடmh ம⁴ரmh விநீதmh
தா³ேநாபசாராத³ரமாநkhதmh ।
ஸூrhயாmhஶேக ⁴ஸுேதா ph◌⁴’ேகா³ச
கேராதி நிthயmh phரணதாபmh ॥ 34॥
shவப³nh⁴விth³ேவஷவிவாத³ஶீலmh
ப³ஹுphரலாப சபல ஶாலmh ।
ஸூrhயாmhஶகshேதா² ரவிஜshய ெபௗ⁴ம:
கேராதி மrhthயmh கலஹாiνரkhதmh ॥ 35॥
அேநகதி³khபth³’நேவமேசShடmh
ப³ஹுvhயயாநrhத²பரmh ஸைத³வ ।
thmhஶlhலேவ shேவ phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
நரmh பmh vhயஸைந:ஸேமதmh ॥ 36॥
ph³த⁴mh பரshthநிரதmh ஸைத³வ
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விth³ேவணmh ³rhவநிதாபதிmh ச ।
thmhஶாmhஶேக ஸூrhயஸுதshய ெபௗ⁴ம-
shதிShட²nh வித⁴thேத விkh’தmh மiνShயmh ॥ 37॥
யஶvhரதாth◌⁴யாயநதா³நஶீலmh
ேராத பாrhதி²வமnhthணmh ச ।
thmhஶாmhஶேக ேத³வ³ேராrhமஜ:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh ॥ 38॥
தா³தாரShடாmhப³ரக³nhத⁴மாlhபmh
ப³ஹுphரஜmh ப³nhதி⁴தmh ஸைத³வ ।
thmhஶlhலவ ேஸாமஸுதshய திShட²nh
ேஜா வித⁴thேத ஸுக²த³mh phரஸூேத ॥ 39॥
ஆேலாkh²யவிதா⁴நிணmh ஸுஶீலmh
வாத⁴phயmh கீ³தவிஶாரத³mh ச ।
thmhஶlhலேவ ைவ ph◌⁴’³ஜshய ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுthரkhதmh ॥ 40॥
ெபௗ⁴ேமா யதா³thரப³ேலந khத:
கேராதி மrhthயmh ஸு’ைத:³ஸேமதmh ।
phர⁴தெஸௗkh²ேயந தmh ஸுபmh
³th³விஜாசாrhயபராயணmh ச ॥ 41॥
shவேthரவிrhேயண ேதா மஜ
கேராதி மrhthயmh ஸுதமாநkhதmh ।
shth⁴ஷணசmh ரதி⁴த³mh
கலாபிjhஞmh ம⁴ரmh க³தாmh ॥ 42॥
விதா⁴க³மாTh◌⁴யmh ஸுதவிthதkhதmh
ஸுNhயஶீலmh நிணphரேயாக³mh ।
shவŋhக³வீrhேயண தsh ெபௗ⁴ம:
கேராதி மrhthயmh phரணதmh th³விஜாநாmh ॥ 43॥
ேத³வth³விஜாph◌⁴யrhத²நலph³த⁴கீrhதிmh
ஶூரmh ஸதாமாரயமாphதவித⁴mh ।
ெபௗ⁴ம:shவநவாmhஶகவீrhயkhத:
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கேராதி மrhthயmh nh’பமாநkhதmh ॥ 44॥
ஸுvh’thததா³ர க³தஶth..........

கவிmh nh’பாமாthயமஹthதரmh வா ।
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயkhேதா
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ॥ 45॥
ŋhேthரவீrhேயண தsh ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத th³விஜேத³வப⁴khதmh ।
phர⁴தேகா³ஜாதரNhயதா⁴nhயmh
ப³வŋhக³நாநnhத³நமth³⁴தாrhத²mh ॥ 46॥
தி³kh³வீrhயkhத: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத ஸததmh ஸுஶீலmh ।
காthதாரமmh khேலஶஸஹmh விநீதmh
..........ஆnhவிதmh த⁴rhமபராயணmh ச ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
நரmh phரஸூேத ஸததmh ேமShடmh ।
தாiνலmh ஸு’தா³mh ஸதmh ச
ைநNhயkhதmh நிணmh khயாஸு ॥ 48॥
ெபௗ⁴ேமா யதா³ ராthப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ஆராமவாபீகரiνரkhதmh
shthலாப⁴யkhதmh phரராnhநkhதmh ॥ 49॥
shவவாரவீrhயphரப³ேலா மஜ:
shmh’திதாசாரமதிmh ஸுஶீலmh ।
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுேபா⁴க³பா⁴ஜmh
காnhதmh phயmh shதா²நவிேலாபநmh ச ॥ 50॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ெபௗ⁴ேமா
நரmh நிதாnhதmh shmh’திஶாshthரவிசmh ।
phர⁴தேகா³⁴ஸுதாŋhக³நாTh◌⁴யmh
phயmh வத³mh ஸrhவஸஹmh மiνShயmh ॥ 51॥
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phரkh²யாரமthயnhதஸுகா²பேபா⁴க³mh
தாமாரகஸா⁴தா³ரmh ।
shவமாஸவீrhேயண ேதா மேஜா
நரmh வித⁴thேத த³யிதmh nh’பாmh ॥ 52॥
ஆேரா யதா³ வrhஷப³ேலந khத:
கேராதி மrhthயmh த⁴நதா⁴nhயkhதmh ।
ஹதthவிஷmh Shதீபரmh ஸShiΝmh
phயmhவத³mh ஸrhவஜநாiνலmh ॥ 53॥
ெபௗ⁴ேமா யதா³ பப³ேலந Shட-
shததா³ phரஸூேத விக³தாபmh ।
phர⁴mh phரth³த⁴mh ுதிமாநkhதmh
ஶூரmh த⁴நாTh◌⁴யmh shவலphரதா⁴நmh ॥ 54॥
ெபௗ⁴ேமா யதா³thரப³ேலந ந-
shததா³thரmh ஜநyhnhமiνShயmh ।
க²லmh பmh த⁴நதா⁴nhயநmh
ேத³வth³விஜாநாmh ச ததா² விரkhதmh ॥ 55॥
shவேthரவீrhேயண விவrhதsh
ெபௗ⁴ேமாऽதிகShடmh வித³தா⁴தி மrhthயmh ।
shthவlhலப⁴mh ப³nh⁴ஜநvhயேபதmh
க³தாத²ஶாkhதmh விதmh விபை: ॥ 56॥
shthபாநேதா³ஷphரப⁴ைவரநத²-
rhvhயயாதி³ேதா³ைஷ: கலைஹrhவிசிthைர: ।
ஸmhபீTh³யேத ஸrhவஜைநrhமiνShேயா
ெபௗ⁴ேமா யதா³ ŋhக³ப³ேலந ந: ॥ 57॥
விmhஶவீrhேயண விவrhதsh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத ஸு’ஜmh மiνShயmh ।
phரபீ³தmh ஶthkh’ைதrhவிகார:
பராப⁴ைவrhthரkh’ைதshதைத²வ ॥ 58॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயந:
கேராதி மrhthயmh விkh’தாŋhக³ேமவ ।
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விiµkhதத⁴rhமmh ஸஹஜாபரkhதmh
விக³rhதmh ஶீலபchதmh ச ॥ 59॥
shவேthரவீrhயphரவிவrhதsh..........
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத ..........

mhஸாபரmh ப³vh’ணஶூnhயேகாஶmh
யா விiµkhதmh ரதிநெஸௗkh²யmh ॥ 60॥
ஆஶாப³ேலைநவ விவrhதsh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத யத⁴நmh மiνShயmh ।
vh’th³தா⁴ŋhக³நாேஸவநமth◌⁴வஶீலmh
பராrhத²ேசShடாshவதிகShடபா⁴ஜmh ॥ 61॥
’th³ேராகி³ணmh ³rhப³லேத³ஹயnhthரmh
rhசா²shmh’திmh நீசrhபாரkh³ரஹmh ச ।
..........ப³ேலந phரவிவrhதsh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத விக³தாபி⁴மாநmh ॥ 62॥
விiµkhதத⁴rhமmh விக³தphரபா⁴வmh
th³தphயmh பாபரதmh ஶீலmh ।
ஸதா³ விந: phரகேராதி மrhthயmh
ெபௗ⁴ம:ஸதா³ ஶthவிமrhதி³தmh ச ॥ 63॥
shவவாரவீrhயphரவிவvhrhதsh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேத விkh’தmh மiνShயmh ।
ஸாேநாபேபா⁴கா³ப⁴ரஇபா³யmh
பராŋhக³ேநாபாஸநகrhமஶீலmh ॥ 64॥
.......... ராŋhக³நாஸŋhக³மஸkhதபா⁴Shயmh
வீvhரதkh◌⁴நmh வஸுதா³ரண ச ।
ேஹாராப³லrhந..........உச ெபௗ⁴ம:
கேராதி மrhthயmh vhயஸைந:ஸேமதmh ॥ 65॥
th³ேவShயmh ஜக³thயth³⁴தேவஷேசShடmh
விநஸthயmh ஸுக²லmh kh’தkh◌⁴நmh ।
ெபௗ⁴ேமா யதா³ மாஸப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத ஸஜmh மiνShயmh ॥ 66॥

166 sanskritdocuments.org



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

அநாthமஜmh கrhமவிபதா³ரmh
பாேபாத⁴தmh த⁴rhமப²லvhயேபதmh ।
கேராதி ெபௗ⁴ேமாऽph³த³ப³ேலந ேநா
நரmh நிதாnhதmh phயஸாஹஸmh ச ॥ 67॥
ஶட²mh பேராபாஸநஸŋhக³ேஹphஸுmh
ஸு’த³மmh shthக³மேநாrhஸுகmh ச ।
shவபவீrhேயண விவrhதsh
ெபௗ⁴ம: phரஸூேதऽதிவிகrhமஶீலmh ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ெபௗ⁴மசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 20

³த⁴சாராth◌⁴யாய:
ேமஷmh க³தshthவிnh³ஸுதா..........
rhயாth kh’ஶmh ப³வடநmh ஶட²mh ச ।
th²யாphரலாபmh phயவிkh³நஹாshthரmh
⁴thரேமாthபnhநவிபnhநசிnhதmh ॥ 1॥
vh’ஷmh க³தsh ph’²பீநகாnhதmh
³ேதா⁴ நரmh thயாகி³நShடரmh ।
கா³nhத⁴rhவலாரதிஹாshயஶீலmh
த³mh phரக³lhப⁴mh phயவlh³வாkhயmh ॥ 2॥
³த: ◌⁴ phரஸூேத ²ேந ஸுவாkhயmh
நரmh phயாபா⁴ஷணShடேகஶmh ।
ஶிlhபதிjhஞாபகலாவித³kh³த⁴mh
விகthதி²நmh மாநிநrhதmh ச ॥ 3॥
சrhத²ராெஶௗ  ஶஶாŋhகஸூiν-
shதிShட²nh விேத³ஶாபி⁴ரதmh phரஸூேத ।
phராjhஞmh கவிmh shthரதிேக³யவிthதmh
ப³ஹுkhயாஸkhதமநshவிநmh ச ॥ 4॥
³ேதா⁴ நரmh mhஹiµேபthய..........உ........
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த³lhபshmh’தmh சாநகலாவிkhதmh ।
அthமாஹஸththவshதி²thதிவிthதநmh
ஜக³thயதிjhஞாதமஸthயவாkhயmh ॥ 5॥
கnhயாமபthய phரரmh phரஸூேத
rhமphயmh வாŋhநnh³ஸூiν: ।
ஆேலkh²யேலkh²யதிகாvhயவிthதmh
விjhஞாநஶிlhபாதி³விதmh ச ॥ 6॥
லாத⁴ேர ஶிlhபவிவாத³வnhதmh
³ேதா⁴ வித⁴thேத சபலmh phரஸூேத ।
ஶட²phரசார kh’தேகாபசார
பNhயkhேயாபாயவிதா⁴நத³mh ॥ 7॥
³ேதா⁴ நரmh vh’சிகேமthய கrhயா-
த³மrhண:³க²thரமேஶாகதphதmh ।
விth³விShடகrhமாணமஸாத⁴ஶீலmh
பாShயத³mhப⁴chச²லநிசிதmh ॥ 8॥
த⁴iνrhத⁴ரshதி²shத ³ேதா⁴ மiνShயmh
விkh²யாதஶph³தி³mh ஜநயthதா³ரmh ।
ஶாshthராrhதா²ஶிlhபதிெஶௗrhயkhதmh
ேமதா⁴விந நாkhயவிஶாரத³mh ச ॥ 9॥
³ேதா⁴ mh’க³shேதா² ஜநயthயநrhத²mh
நீசmh பரphேரShயமஸthயேசShடmh ।
iµrhக²mh கலாஶிlhப³ணrhவிநmh
நிth³யமshத²mh பிஶுநshவபா⁴நmh ॥ 10॥
mhேப⁴  ெஸௗmhய: ஶுசிஶீலநmh
நரmh phரஸூேத ப⁴தமnhைய: ।
வாkh³³th³தி⁴கrhேமாபஹதmh ஹதாஶmh
phரநலjhஜmh ரதி³rhப⁴க³mh ச ॥ 11॥
நth³வயshத²sh ³ேதா⁴ மiνShய-
மாசாரேஶாபா⁴பி⁴ரதmh phரஸூேத ।
ேத³ஶாiνக³mh வாநகrhமஸா⁴mh
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த³th³ரShடphரஜmhlhபShடmh ॥ 12॥
ேஹாரmh ³ேதா⁴ வாஸரபshய யாத-
shதீvhரmh க²லmh காமபரmh விஶீலmh ।
க³தphரதாபmh ப³ஹுபாபரkhதmh
ேத³வth³விஜாநாmh பநிnhத³கmh ச ॥ 13॥
ேஹாராmh க³ேதா ராthபேதsh ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத ஸுப⁴க³mh ஸுஶீலmh ।
விஶிShடவாkh³³th³தி⁴³ணmh நயசmh
phயாதிதி²mh நிthயiµதா³ரேசShடmh ॥ 14॥
thrhயmhேஶ ³ேதா⁴ வாஸரபshய திShட²nh
நரmh phரஸூேத பவாத³khதmh ।
khரmh ஹதாmh ஸரணmh பmh
டாiνரkhதmh ச ஸதா³ஸகாமmh ॥ 15॥
thrhயmhேஶ ³ேதா⁴ ராth..........
நரmh phரஸூேத விக³தாபmh ।
iµஷகmh ேத³வ³th³விஜாநாmh
லphரதா⁴நmh ப³ஹுthரkhதmh ॥ 16॥
³ேதா⁴ யதா³ ⁴ஸுதshய ஸmhshேதா²
பா⁴ேக³ th’தீேய phரகேராதி மrhthயmh ।
மாŋhக³lhயத⁴rhமmh தித⁴rhமபா³யmh
வப³nh⁴மாநmh ஸmhபதா³ விkhதmh ॥ 17॥
shவவநிேபா⁴ேக³nh³ஸுத:ஸுவாேத
ஸுபேத³ஹmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
யசvhரதாதி³ShவiνரkhதேசShடmh
தா³தாரமாrhயmh ப³ஹுthரபmh ॥ 18॥
th’தீயபா⁴ேக³ஸுரதshய
³ேதா⁴ வித⁴thேத phரஸப⁴mh மiνShயmh ।
shthவlhலப⁴mh ஶுph◌⁴ரமலŋhkh◌⁴யவீrhயmh
phர⁴தேகாஶmh விவிதா⁴rhத²khதmh ॥ 19॥
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பா⁴ேக³ th’தீேய ஶஶிஜ:தshய
திShட²nh phரஸூேத ஸுவித³kh³த⁴ேமவ ।
மrhthயmh மஹாதா⁴மநிதி⁴mh க³தாmh
phரஸnhநசிnhதmh nh’பவlhலப⁴mh ச ॥ 20॥
thrhயmhேஶ ஶேந: ேஸாமஸுத: phரயாத:
கேராதி மrhthயmh ஸkh◌⁴’ணmh
விஷாதி³நmh ³rhப³லேத³ஹஸththவmh
phரவாநmh விkhரயவிkh³ரஹmh ச ॥ 21॥
சரnh நவாmhேஶ தி³நபshய ெஸௗmhய
கேராதி பாபmh விkh’த மiνShயmh ।
shth³rhப⁴க³mh ப³nh⁴ஜைநrhவிiµkhதmh
phரஸkhதஶீலmh ஹதஶkhதித³rhபmh ॥ 22॥
சnhth³ராmhஶேக shயாnh நவேம யைத³nhத³வ-
shததா³ வித⁴thேத ஸுஸுக² நிதாnhதmh
kh²யாதmh வShமnhதiµதா³ரேசShடmh
ேஜதாரjhயmh ஸு’தா³mh ஸதாmh ச ॥ 23॥
நவாmhஶேக ⁴ஸுதய ெஸௗmhேயா
நரmh வித⁴thேத தி⁴ராrhதேத³ஹmh ।
விகrhமஶீலmh ஸு’தா³மபீ⁴Shடmh
th³ேவShயmh க²லmh பாrhதி²வபீ³தmh ச ॥ 24॥
நவாmhஶேக shேவ phரகேராதி ெஸௗmhய:
ெஸௗmhயmh ஸுபmh ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ேத³வth³விஜாேதாphரணதmh phரஸnhந
phயாதிதி²mh ph³ரமணஸmhமதmh ச ॥ 25॥
நவாmhஶகshய:ஸுரதshய
ெஸௗmhய: phரஸூேத ஸுகி²நmh மiνShயmh ।
நாநாrhத²லாப⁴mh phர⁴thphரதாபmh
ஸுthரkhதmh phரஸுதmh ஸுஶிலmh ॥ 26॥
ஶுkhரshய பா⁴ேக³ நவேம ³த⁴sh
கேராதி மrhthயmh விவிதா⁴rhத²khதmh ।
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phர⁴தாமthர th³விஜஜநphஸு..........
ஸுதாnhவிதmh நிthயiµதா³ரேசShடmh ॥ 27॥
ெஸௗரshய பா⁴ேக³ நவேம ச திShட²nh
கேராதி ெஸௗmhேயாऽதிஜmh மiνShயmh ।
ஶிlhபிநmh ஸா⁴³ணரேயாkh³யmh
பராŋhக³நாஸkhதமநrhத²khதmh ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶகshேதா² வித³தா⁴தி ெஸௗmhேயா
nh’mh ரேவ: பாபமதிmh ந ெஸௗkh²யmh ।
thரஸŋhக³mh பvh’th³தி⁴mh
யேஶாrhவி..........ஸதஸmhஶயmh ச ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேக ஶாதகரஸ ..........ஔ........

நரmh வித⁴thேத விவி..........தாபmh ।
ஸதாrhத²khதmh ரதிெஸௗkh²யபா⁴ஜmh
விஶிShடஶீலmh விநைய:ஸேமதmh ॥ 30॥
ஸூrhயாmhஶக ⁴ஸுதshய ெஸௗmhேயா
நரmh வித⁴thேதऽதிஶட²mh விஶிலmh ।
க³தயmh ப³nh⁴ஜேநந நிthயmh
பாபாthமகmh ேராக³ஸமnhவிதmh ச ॥ 31॥
ஸூrhயாmhஶேக shேவ phரகேராதி ெஸௗmhேயா
நரmh .......... ஶாshthரரதmh ஸைத³வ ।
கலாஸு த³mh phரணதாபmh
ேதnhth³யmh லாkh◌⁴யதமmh ஸைத³வ ॥ 32॥
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வேராதshய
ெஸௗmhய: phரஸூேத ஸுதராmh ஸுஶிலmh ।
மrhthயmh மஹாvh’thதவி³th³தி⁴khதmh
phயாதிதி²mh த⁴rhமபரmh ஸைத³வ ॥ 33॥
ஸூrhயாmhஶேக பா⁴rhக³வ ஏவ ெஸௗmhய:
கேராதி மrhthயmh phரராthநேகாஶmh ।
nh’பphயmh ஸா⁴ஜநாiνரkhதmh
ஸth³த⁴rhமஶீலmh ப³ஹுNhயெஸௗkh²யmh ॥ 34॥
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ஸூrhயாmhஶேக ஸூrhயஸுதshய ெஸௗmhயஜ◌़ ◌்
கேராதி தி³நmh kh’பக³மநShயmh ।
vhயேபதலmh ப³ஹுேராக³khதmh
..........அயாபட நித³யாந........ ச ॥ 35॥
ஸூrhயாmhஶேக வாஸரபshய ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத லmh ஶீலmh ।
கrhமரkhதmh ஜநphரஸkhதmh
shthஷு ரkhதmh nh’பமாநkhதmh ॥ 35அ॥
ஸூrhயாmhஶகshத:² ஶஶிநச ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத ஸுதமாநkhதmh ।
யாதி⁴கmh காthதிதmh ஸுஶிலmh
phரபnhநthரmh பரதா³ரரkhதmh ॥ 35ph³॥
ஸூrhயmhஶேக ⁴ஸுதshய மrhthயmh
ெஸௗmhய: phரஸூேத நிஜாபி⁴தphதmh ।
விநாrhத²khதmh விக³தphரதாபmh
பாக²Nh³நmh ³rhஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 35ch॥
shவஸூrhயபா⁴ேக³ விசரnh ³த⁴sh
ஸுபேமவ phரகேராதி மrhthயmh ।
nh’பphயmh ஸthயரதmh ஸுவாkhயmh
ஸதா³iνலmh th³விஜேத³வதாph◌⁴ய: ॥ 35th³॥
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வேராதshய
³த: ◌⁴ phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
விாவிநீதmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
விேவகிநmh விphரமதிmh phரக³lhப⁴mh ॥ 35ஏ॥
ஸூrhயாmhஶேக ைத³thயேராதshய
³ேதா⁴ வித⁴thேத ப³ஹுலாப⁴khதmh ।
thெஸௗkh²யkhதmh phரணதாபmh
ஸுவrhசஸாmh ஸாதி³தமlhமஶthmh ॥ 35ப²◌़ ◌்॥
ெரௗth³ரmh ஸுkh’Shணmh ஸததmh ைச
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மாலmhச பாபரத ஸைத³வ ।
ஸூrhயாmhஶேக ஸூrhயஸுதshய ெஸௗmhேயா
நரmh வித⁴thேதऽதிக²லmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 35kh³॥
thmhஶlhலவshேதா²ऽவநிஜshய ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத க²நmh பmh ।
ஸதாrhத²நmh vhயஸைநேபதmh
பராŋhiµக²mh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 36॥
thmhஶlhலவshேதா²ऽrhகஸுதshய ெஸௗmhய:
கேராதி திShட²nh பரதrhககmh ச ।
ெரௗth³ரkhயாஸkhதமதிmh phரசNhட³mh
th³தphயmh vhயாதி⁴பி⁴ரrhதி³தmh ச ॥ 37॥
சnhth³ராrhமேஜா ேத³வேராதshய
thmhஶாmhஶகshத:² phரகேராதி தீ⁴ரmh ।
ஸதா³ விநீதmh ³ணிநாமபீ⁴Shடmh
shவப³nh⁴jhயmh லஸthதமmh ச ॥ 38॥
thmhஶாmhஶேக shேவ ஶஶிஸூiνேரவ
தாrhத²khதmh மiνஜmh ஸுவாேத ।
³ணrhவிkh²யாதமலŋhkh◌⁴யவீrhயmh
phரஸnhநrhதிmh ஸததmh ஸுஶீலmh ॥ 39॥
thmhஶlhலேவ தா³நவதshய
ெஸௗmhேயா வித⁴thேத phரரphரதாபmh ।
phர⁴mh பரேthரவமாத⁴நாநாmh
phரதா³நஶிலmh ஸுகலthரkhதmh ॥ 40॥
shவthரவீrhேயண தsh ெஸௗmhய:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுthரkhதmh ।
phரதா³நஶிலmh ³ேத³வப⁴khதmh
ஸுஷகmh ஸா⁴ஜநmh ஸைத³வ ॥ 41॥
ெஸௗmhேயா யதா³ ேthரப³ேலந khத:
கேராதி மrhthயmh phயேமந ேலாேக ।
shதி²ரkhயாரmhப⁴ஜநshவபா⁴வmh
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விkh²யாதஶph³த³mh th³’த³thரபmh ॥ 42॥
shவŋhக³வீrhேயண தsh ெஸௗmhேயா
நரmh வித⁴thேத phரமதா³shவபி⁴Shடmh ।
phரதா³நஶீலmh ³ேத³வப⁴khதmh
ஸுஷகmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 43॥
நவாmhஶவீrhேயண தsh ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத ஸததmh மேநாjhஞmh ।
ஶுசிmh மாஸthயரத kh’தjhஞ
மநshவிநmh ஸrhவஸுகா²பி⁴வாஸmh ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயkhத:
கேராதி ெஸௗmhய: phரணதmh மiνShயmh ।
ஶூரmh ப³ஹுkhேலஶஸஹmh ரதசmh
nh’பphயmh Nhயமதிmh ஸைத³வ ॥ 45॥
விசாநஶாshthரதகாvhயஶிlhம-
கா³nhத⁴rhவஸŋhகி³தகலாபி⁴ராமmh ।
mhவீrhயkhத: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
..........கீrhதிmh ॥ 46॥
..........

ெஸௗபா⁴kh³யசாrhய³ணேபதmh ।
அஶாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ெஸௗmhய:
phரஸnhநrhதிmh phரதி²தmh ph’தி²vhயாmh ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ெஸௗmhய:
shthவlhலப⁴mh ⁴பதmh மiνShயmh ।
shவாசாரத⁴rhமphரரmh phரக³lhப⁴mh
ஸthயாதி⁴கmh நீதிபரmh ஸைத³வ ॥ 48॥
.......... ராthவீrhயphரப³லsh ெஸௗmhேயா
நரmh phரஸூேத ஸததmh த⁴நாTh◌⁴யmh ।
Shடாnhநபாநmh phயக³nhத⁴மாlhயmh
ேஸவாவித⁴jhஞmh ஸுkh’ேதாபசாரmh ॥ 49॥
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shவவாரவீrhேயண தsh ெஸௗmhய:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுத⁴rhமஶீலmh ।
phயphரதா³நmh phயத³rhஶநmh ச
phராjhஞmh ப³ஹுjhஞாநவிகீrhண³th³தி⁴mh ॥ 50॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ெஸௗmhயா
நரmh நராமநிஶmh ேதாphஸுmh ।
ப³ஹுரமkhேலஶஸஹ விநாத
³rhத⁴rhஷமnhைய: phரணதாபmh ॥ 51॥
³ேதா⁴ யதா³ பப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத ப³ஹுபkhதmh ।
ஜநphயmh த⁴rhமபரmh ஸுபmh
phரமாதி²நmh ைவக³ணshய ஸmhயkh ॥ 52॥
..........அஸவீrhயphரப³லsh ெஸௗmhய:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுவிthதபா⁴ஜmh ।
ேத³வth³விேஜph◌⁴ேயா நிரதmh விநீதmh
..........அshவிநmh shthஸுப⁴க³mh மiνShயmh ॥ 53॥
ெஸௗmhேயாऽph³த³வீrhயphரப³ல: phரஸூேத
நரmh கலாேகாவித³மth³⁴தாrhத²mh ।
ெஸௗ..........
கா³nhத⁴rhவஶிலmh phயnh’thயஹாshத²mh ॥ 54॥
shthேஹ: ..........அshதியkhதிகீrhதிmh
ஜக⁴nhயரkhதmh ச ந ெஸௗ’த³mh ச ।
ெஸௗmhய:ஸு’வீrhயவிவrhதsh
நரmh உவாேத விஷயphரஸkhதmh ॥ 55॥
வேthரவீrhேயண விவrhேதா jhஞ:
கேராதி மrhthயmh விக³தாபி⁴மாநmh ।
shthபாநேதா³ஷphரப⁴ைவரநrhைத²-
rhvhயாth◌⁴யாதி³விth³ேவஷதmh ஸைத³வ ॥ 56॥
shவŋhக³வீrhேயண விவrhேதா jhேஞா
நரmh phரஸூேதऽதிநிkh’ShடேசShடmh ।
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phரபீ³தmh வmhஶஸiµth³ரைவச
தா³ரபா⁴ஜmh ஸததmh ைசலmh ॥ 57॥
நவாmhஶவீrhேயண விவrhேதா jhஞ:
கேடா²ரவாkhயmh ஜநேயnhமiνShயmh
..........ஏ........ஸஹஜாŋhக³ரkhதmh
விக³rhதmh ஶீலபkhயாதி: ◌⁴ ॥ 58॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவrhேதா jhஞ:
கேராதி மrhthயmh ஸு’தா³மநீShடmh ।
mhஸாபரmh ப³vh’ணமlhபேகாஶmh
விரkhதthரmh விkh’திphரக³lhப⁴mh ॥ 59॥
ŋhேthரவீrhேயண விவrhேதா jhஞ:
கேராதி பீ⁴mh ஸததmh ஹதாஶmh ।
க²லmh வத⁴th³ேராஹkh’தாiνப³nh..........mh
shவாசாரஸthயதித⁴rhமநmh ॥ 60॥
தி³kh³வீrhயந: phரகேராதி ெஸௗmhேயா
நரmh ஹதாஶmh நயநShடதphதmh ।
ேதா⁴thஸுகmh ெசௗரக³தி⁴பmh ச
khயாவிநmh பரேத³ஶரkhதmh ॥ 61॥
ேசShடாph³ேலந phரவிவrhthph ேசா
நரmh ஸவாேதऽதிக²லmh ேசShடmh ।
ஶட²mh ததா² நிSh²ரவாkhயஶில
விபnhநதா³ராthமஜஸŋhக⁴தnhthரmh ॥ 62॥
.......... ॥ 63॥
shவவாரவீrhேயண விவrhேதா jhேஞா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுகShடபா⁴ஜmh ।
.......... jhவஸயmh விப²லரமாrhத-
மnhேயாnhயைவேராபஹதாthமஜnhmh ॥ 64॥
ேஹாராப³ேலந phரவிவrhேதா jhேஞா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுஶthபmh ।
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ேபா⁴கா³nhவிதmh :³க²பதvh’ththmh
th³தphயmh phரரயெஸௗசநmh ॥ 65॥
shவபவீrhேயண விவrhேதா jhேஞா
நரmh phரஸூேத மநmh ஸுதீ³நmh ।
phர⁴தேதா³ஷ ஸததmh ஜாrhதmh
விநபmh ப³ஹுதrhககmh ச ॥ 66॥
shவமாஸவீrhேயண விவrhேதா jhஞ:
கேராதி மrhthயmh லshவபா⁴வmh ।
³th³விஜாவjhஞகரmh தjhஞ
பராnhநரkhதmh kh’பணshவபா⁴வmh ॥ 67॥
³ேதா⁴ யதா³ வrhஷப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
நாநாrhத²நாைஶ: பபி³தாŋhக³mh
க²லாiνரkhதmh ³ப⁴khதிநmh ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ³த⁴சார: ॥

ஆth◌⁴யாய 21

³சாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ ³rhேத³வநரmh phரஸூேத
³rhமrhஷணmh ெஶௗrhயப³லshவப⁴வmh ।
விkh²யாதகrhமாணமதிphரக³lhப⁴-
ேமாஜshவிநmh ³th³தி⁴³ணேபதmh ॥ 1॥
vh’ேஷ ³: பாNh³யஶ: phரதாரmh
நரmh phரஸூேத ஸுப⁴க³mh ஸுேவஷmh ।
காnhதmh shவதா³ராபி⁴ரதmh விநீதmh
ேத³வவிஜாசாrhயkh’ேதாபசாரmh ॥ 2॥
th’தீயராெஶௗ ச ஸுேரjhயமnhth
ைநNhயதா³Nhயபரmh phரஸூேத ।
ஸுேமத⁴ஸmh வாநமாதாrhத²mh
kh’பாபரmh ³th³தி⁴³nhவிதmh ச ॥ 3॥
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திShட²nh ³: கrhகடேக ஸுபmh
விth³வாmhஸேமாேஜாப³லவீrhயkhதmh ।
phராjhஞmh phரஸூேத phயத⁴rhமபா⁴ஜmh
யஶnhவிதmh ேலாகரshkh’தmh ச ॥ 4॥
mhஹmh க³ேதா ேத³வ³: phரவீரmh
நரmh phரஸூேத shதி²ர..........அஸththவmh ।
விth³வாmhஸமாலயiµதா³ரiνkh³ர
ஶூரmh ப³ஹுshநிkh³த⁴ஸு’jhஜநmh ச ॥ 5॥
ஷShேட² khயாjhஞாநவிஶுth³த⁴³th³தி⁴mh
ேமதா⁴விநmh கrhமகதா²பி⁴ராமmh ।
ஶாshthராrhத²ஶிlhபதிகாvhயசிnhதmh
ஸுத³rhஶநmh ேத³வ³: phரஸூேத ॥ 6॥
ேல விசிthராrhத²ப³ஹுphரலாபmh
³: phரஸŋhkh²யாததி⁴யmh phரஸூேத ।
காnhதmh ஶுபா⁴சாரரதmh விநீதmh
phராjhஞmh வணிkhஸாrhத²மஹthதரmh ச ॥ 7॥
³rhநரmh vh’சிகமph◌⁴ேபத:
ுth³ரmh phரஸூேத ப³ஹுஶthபmh ।
ஸு’chச²லth³ேராஹரதmh ஶீலmh
phரபசகmh mhshரமநிShடதா³ரmh ॥ 8॥
த⁴iνத⁴ரshயsh ³: phரஸூேத
phேயாபஹாரmhதத⁴rhமஶீலmh ।
யjhஞvhரதாசாrhயமஸmhshதி²தாrhத²mh
தா³தாரமாrhயmh ப³ஹுthரபmh ॥ 9॥
³rhmh’ேக³ மாrhத³வமlhபவீrhயmh
நீசkhயாசாரரதmh ³ரnhதmh ।
rhக²mh பராjhஞகரமrhத²நmh
ப³ஹுரமmh khேலஶஸஹmh phரஸூேத ॥ 10॥
mhேப⁴  வ: nh’ஶஸ
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விth³ேவஶஶீலmh ஜநயthயஸthயmh ।
ஶிlhபிேநாபாரயகrhகஶmh ச
iµkh²யmh க³நாமதிநீசேசShதmh ॥ 11॥
நth³வயshேதா²³ெகௗ³ரவjhஞmh
³rhநரmh லாkh◌⁴யத⁴நmh phரஸூேத ।
’Shடmh shதி²ராரmhப⁴மநிShடத³rhபmh
ேவதா³rhத²ஶshthரதிகாvhயவிthதmh ॥ 12॥
ேஹாராmh ரேவrhேத³வ³: phரயாத:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேராஷkhதmh ।
ph³த⁴mh shவவாkh³ேதா³ஷதmh ஸுதீvhரmh
ஸு³phதபாபmh பரதrhககmh ச ॥ 13॥
சnhth³ரshய ேஹாராதி⁴க³த:ஸுேரjhேயா
நரmh phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
shதி²ரkhயாரmhப⁴த⁴நmh ஶரNhயmh
த⁴rhமshவபா⁴வmh th³’ட⁴ெஸௗ’த³mh ச ॥ 14॥
பா⁴ேக³ th’தீேய ஸுரராஜமnhth
ஸூrhயshய ஸூேத kh’பணmh மiνShயmh ।
khரmh khயாநமநphரth◌⁴’Shயmh
நிnhth³யmh கrhமாrhதஸmhபத³mh ச ॥ 15॥
வshthபா⁴ேக³ ரஜநீகரshய
திShட²nh phரஸூேத ஸுமேநாசபmh ।
..........அரmh phரth³த⁴mh ப³ஹுமாநவிthதmh
phரக³lhப⁴சிnhதmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 16॥
thrhயmhேஶ ³rh⁴ஸுதshய த⁴thேதா
nh’mh ப⁴யmh ப³nh⁴ஜைந: phரஸூேத ।
..........ஆேராக³mh ........

phரேபாஷணmh .......... ॥ 17॥
..........ஸாமஸுதshய திShட²nh
கேராதி மrhthயmh phரவரmh phரth³த⁴mh ।
விth³யாவிநீதmh ப³ஹுத⁴rhமஸkhதmh
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ெஸௗmhயாkh’திmh ெஸௗmhய³ண:ஸேமதmh ॥ 18॥
thrhயmhேஶ shவேக ேத³வ³: phரஸூேத
..........ஸுஶீல விதாபmh ।
மnhவிதmh பாrhதி²வமாநkhதmh
சShபதா³Th◌⁴ய phரணதmh ³mh ॥ 19॥
th³ேரShகாணஸmhshேதா² ph◌⁴’³ஜshய ேவா
.......... phரஸூேத ப³ஹுகாசநாTh◌⁴யmh ।
.......... வரrhthநkhதmh
ஸுகா²nhவிதmh பாrhதி²வvhlhலப⁴mh ச ॥ 20॥
ெரௗth³ரmh பரshவாபஹரmh ³தி⁴mh
கநிShTh:அகrhமாணமthரவnhதmh ।
th³ேரShகாணஸmhshேதா² ரவிஜய ேவா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுேஶாகபா⁴ஜmh ॥ 21॥
phேரShய:கrhமாதிக²லshவபா⁴ேவா
த⁴ைநrhவிநshthவத² மnhத³ஸththவ: ।
நவாmhஶேக வாஸரபshய ேவா
யதா³ ததா³shயாnhமiνஜ: phரசNhTh:³ ॥ 22॥
நவாmhஶேக ராthபேத:ஸுேரjhய-
shதிShட²nh phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh phதிகரmh நராmh
phரஸnhநசிnhதmh phரமதா³shவபீ⁴Shடmh ॥ 23॥
iµகா²தி³ேராக³mh vhயஸேநாபதphதmh
பா⁴யாnhவிதmh பாபரதmh phரகாமmh ।
நவாmhஶேக ⁴ஸுதshய வ-
shதிShட²nh phரஸூேதऽதிக²லmh மiνShயmh ॥ 24॥
³த⁴shய பா⁴ேக³ நவம ஸுேரjhய-
shதிShட²nh phரஸூேத ஸத³யmh மேநாjhஞmh ।
விthதாnhவிதmh த⁴rhமபரmh ஸுேவஷmh
ஶாshthரrhத²ரkhதmh ஸுதெஸௗkh²யkhதmh ॥ 25॥
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ேவா நவாmhேஶ விசரnh shவகீேய
கேராதி மrhthயmh nh’பlhயேவஷmh ।
thராnhவிதmh ஶுth³த⁴கலthரkhதmh
ஶாshthராrhத²khதmh ஸுஜநாrhத²வnhதmh ॥ 26॥
ஶுkhரshய பா⁴ேக³ நவேம ஸுேரjhய-
திShட²nh phரஸூேத ஸுகி²நmh மiνShயmh ।
ேதஜshவிந கீrhதிகரmh kh’தjhஞmh
Nhயாthமகmh த⁴rhமரதmh ஸைத³வ ॥ 27॥
பா⁴ராேராக³vhயஸைந:ஸேமதmh
phயாவிநmh விக³தphரதாபmh ।
நவாmhஶகshேதா²ரவிjhயshய ேவா
நரmh ஸுவாேத nh’பபீ³தmh ச ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேக வாஸரபய ேவா
நரmh phரஸூேத வித⁴நmh விபmh ।
அகீrhதிவnhதmh ப³ஹுஶthபmh
thைரrhவிkhதmh விஸுக²mh விஶீலmh ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேக ேத³வ³: phரஸூேத
சnhth³ரshய திShட²nh த⁴நிநmh மiνShயmh ।
phயாதிதி²mh thரஸுதாrhத²khதmh
⁴பாலjhயmh த³யிதmh ஜநாநாmh ॥ 30॥
ph³’ஹshபதிrhth³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhshேதா²
ெபௗ⁴மshய ஸூேத phரக²லmh மiνShயmh ।
வித⁴rhமஶீலmh vhயஸைநேபதmh
ேராகா³rhதி³தmh ப³nhத⁴நபா⁴க³ந ச ॥ 31॥
அrhகாmhஶஸmhshத:² ஶஶிஜshய ேவா
நரmh phரஸூேத phரதி²தmh nh’ேலாேக ।
ஸthயாதி⁴கmh ஸrhவ³ணேபதmh
phர⁴phயmh ப³nh⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 32॥
அrhகாmhஶேக ேவ phரகேராதி வ-
shதிShட²nh நரmh ஸrhவஸmh’th³தி⁴மதmh ।
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Shடmh தாmh ப⁴யேராஹkhதmh
ராமாshவபீ⁴Shடmh ஸதthmh ஸுஶிலmh ॥ 33॥
ேவா ph◌⁴’ேகா³rhth³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத ஹயகாசநாTh◌⁴யmh ।
phயாதிதி²mh ேபா⁴கி³நமாrhயஶீலmh
phரமாதி²நmh ைவஜநய நிthயmh ॥ 34॥
ஸூrhயாmhஶேக பா⁴shகரநnhத³ந
வ:ைசலmh ேத மiνShயmh ।
தீ³நmh விபmh ப³ஹு:³க²பா⁴ஜmh
phரபீ³தmh த³shபி⁴ேரவ ⁴ைப: ॥ 35॥
..........

நரmh phரஸூேத லmh மiνShயmh ।
rhShயாபரmh பீ³தேலாகவrhக³mh
விநஶிலmh பரவாத³ரkhதmh ॥ 36॥
thmhஶlhலேவ ஸூrhயஸுதshய வ-
shதிShட²nh வித⁴thேத விph◌⁴’தmh ..........mh ।
பாபாiνரkhதmh பரதா³ரஶீலmh
shவப³nh⁴நmh லshவபா⁴வmh ॥ 37॥
thmhஶாmhஶேக shேவ ஸுரராஜமnhth
மநீணmh வாkhசரmh கேராதி ।
மrhthயmh ஸுரkhதmh th³விஜேத³வப⁴khதmh
ஸnhShடசிnhதmh ஸததmh ஸுஶிலmh ॥ 38॥
thmhஶாmhஶேக ேஸாமஸுதshய வ:
கேராதி விjhஞmh ஸததmh மiνShயmh ।
அth◌⁴யாthமவிதா⁴க³மஸkhதசிnhதmh
மாnhவிதmh ph³ரமவிதா³mh வShட²mh ॥ 39॥
thmhஶாmhஶேக பா⁴rhக³வநnhத³நshய ..........

வசரnh விthததmh வித⁴thேத ।
நரmh விநீதmhஉதலாப⁴khதmh
shthமபீ⁴Shடmh nh’ேலாகமாnhயmh ॥ 40॥
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ஸு’th³த⁴ ேத³வ³: phரஸூேத
நரmh விநீதmh ஸததmh ஸுஶீலmh ।
kh²யாதmh shதி²ரshபீ²தத⁴நmh ஸுthரmh
ஸth³vh’thதkhதmh ச ததா²தாmh ॥ 41॥
வேthரவீrhேயண த:ஸுேரjhேயா
நரmh phரஸூேத ³ணஶீலவnhதmh ।
ேமதா⁴விநmh ேத³வ³phரஸkhதmh
phரkh²யாதகrhமாணமnhlhபவீrhயmh ॥ 42॥
shவŋhக³வீrhேயண த:ஸுேரjhய:
கேராதி நாநாrhத²தmh மiνShயmh ।
.......... rhவஶிlhபvhயவஹாரகாvhய-
மா⁴rhயதா³Nhயபmh த³யாmh ॥ 43॥
.......... ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹேலாகநவீrhயkhேதா
ேவா வித⁴thேத விஜmh மiνShயmh ।
பாைபரநாrhைத:² phரக²லrhவிth◌⁴ேய-
த³ph◌⁴யrhசிதmh jhஞாதிபி⁴ேரவ ⁴ைப: ॥ 45॥
ŋhேthரவீrhேயண தsh ேவா
கா³mhபீ⁴rhயைத⁴rhயphரவரmh மiνShயmh ।
சShபதா³Th◌⁴யmh லைத³வiµkh²யmh
ஸுத⁴rhமஶீலmh nh’பவlhலப⁴mh ச ॥ 46॥
ph³’ஹshபதிrhதி³kh³ப³லவாnh phரஸூத
ஸுபNh³தmh ⁴³ண:ஸேமதmh ।
வshthராnhநபாைந:ஸதmh மேநாjhஞmh
க³தாதிபmh க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ய:ஸரராஜமnhth
..........திShட²mh ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
மnhthராnhவிதmh ெஸௗரதலph³த⁴ெஸௗkh²யmh
ஶூரmh மஹாசாநதmh ஸShiΝmh ॥ 48॥
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ேத³வாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ேவா
நரmh phரth³த⁴mh ப³ஹுவிthதkhதmh ।
phரஸnhநrhதிmh phரணதாபmh
ஸுகா²nhவிதmh தnhthரவிதா³mh வShட²mh ॥ 49॥
shவவாரவீrhேயண தsh ேவா
விth³யாதி⁴கmh ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
shthலாப⁴khதmh ஸுஜநாiνலmh
phயmhவத³mh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 50॥
³rhயதா³ வrhஷப³ேலண khத-
shததா³ phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
அthயாrhயஶீலmh ப³ஹுவீrhயkhதmh
ேசShடmh nh’பாmh phரராnhநபாநmh ॥ 51॥
shவமாஸவீrhேயண த:ஸுேரjhய
கேராதி மrhthயmh ஸுப⁴க³mh kh’தjhஞmh ।
காnhதmh விநீதmh phரராŋhக³நாTh◌⁴யmh
shவப³nh⁴jhயmh ஸததmh த⁴நாTh◌⁴யmh ॥ 52॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ேவா
நரmh மஹாjhஞாநதmh பஶாnhதmh ।
விjhஞாநஶாshthரதெஸௗkh²யkhதmh
phயாதிதி²mh மாநத⁴ைந:ஸேமதmh ॥ 53॥
ேவா யதா³ பப³ேலந khேதா
நரmh phரஸூேதऽதிப³லmh kh’தjhஞmh ।
விதா⁴nhவிதmh ஸrhவஸுகா²தி⁴வாஸmh
ரthநாnhவிதmh வாக³ைஜேபதmh ॥ 54॥
ேவா யதா³thரப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத kh’பணmh மiνShயmh ।
ஶthphரஹார jhவரபாநேதா³ஷ
shthேராக³ப³nhதா⁴தி³நிபீ³தாŋhக³mh ॥ 55॥
shவshதா²நவீrhேயண விவrhதsh
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வ: phரஸூேத க²நshவபா⁴வmh ।
mh’தாŋhக³நmh கா³rhதேத³ஹmh
thைரrhவிநmh ப⁴யவிkhலவmh ச ॥ 56॥
ேவாசவீrhேயண விவrhதsh
கேராதி நீசphரkh’திmh மiνShயmh ।
thராrhத²நmh க²நmh kh’தkh◌⁴நmh
phரபீ³தmh பாrhதி²வெசௗரஸŋhைக: ◌⁴ ॥ 57॥
நவாmhஶவீrhேயண விவrhதsh
ஸுேரnhth³ரமnhth ேத ப⁴யாrhதmh ।
பாமாதி³ேராைக:³ஸதmh ..........

³th³தா⁴ விநmh விஸுக²mh ஸேஶாகmh ॥ 58॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயேநா
வ: phரஸுேதऽதிபேத³ஹmh ।
shவப³nh⁴நmh ஜட²ரshவபா⁴வmh
ைவரphயmh khேராத⁴பரmh ஶிலmh ॥ 59॥
mhவீrhயந:ஸுரராஜமnhth
நரmh phரஸூேத லலநshவபா⁴வmh ।
பீ⁴mh ஶட²mh ைநkh’திகphரகாரmh
ேலShமாthமேத³ஹmh vh’நாthமகmh ச ॥ 60॥
தி³kh³வாயந:ேத ஸுேரjhயா
நரmh விநmh த⁴நதா⁴nhயஜாைத: ।
விேத³ஶரkhத phரசலshவ ..........

..........நிthயmh ॥ 61॥
ேசShடாப³ேலைநவ விநா ஸுேரjhய:
கேராதி பாபாthமகiµkh³ரபmh ।
..........

ஸmhபீTh³யேத வா nh’பதிrhமiνShைய: ॥ 62॥
கேராதி ேவா th³ப³ேலந ேநா
நரmh phரkh’thயா பிஶுநshவபா⁴வmh ।
கnhயாphரஜmh வாதஜாபி⁴தphதmh
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நீசாவிth³ேவஷவிvh’th³த⁴ேதா³ஷmh ॥ 63॥
shவவாரவீrhேயண விநா ஸுேரjhேயா
நரmh phரஸூேத ப⁴தவீrhயmh ।
பிthதாkh³நிதா³ஹjhவரஶshthரெசௗைர:
phரபீ³தmh த⁴rhமவிவrhதmh ச ॥ 64॥
shவவrhஷவீrhேயண விநா ஸுேரjhய:
கேராதி மrhthயmh த⁴ந³th³தி⁴நmh ।
kh’ஶmh kh’தkh◌⁴நmh சபலshவபா⁴வmh
கபா²நிலாph◌⁴யmh ஸததmh ச khதmh ॥ 65॥
விவrhேதா மாஸப³ேலந வ:
கேராதி th²யாthமகiµkh³ரபmh ।
பராபவாேத³ஷூ ரதmh kh’தkh◌⁴நmh
பராnhநரkhதmh பரேயாதாTh◌⁴யmh ॥ 66॥
கேராதி ேஹாராப³லஹாநrhதி:
ஸுேரjhய.......... ப³ஹுஶாTh²யkhதmh ।
க³தthரபmh நப³லmh பmh
வதா⁴thமகmh ஶŋhகரகாரகmh ச ॥ 67॥
ph³’ஹshபதி: பப³ேலந ந:
கேராதி மrhthயmh நிஜபநmh ।
ேராகா³பி⁴⁴தmh phரவிநஸthயmh
phர⁴தஶthபரதா³ரரkhதmh ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ³சார: ॥

ஆth◌⁴யாய 22

ஶுkhரசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷ  ஶுkhேரா ஜநயthயஶாnhத..........
நரmh ப³ஹுோத⁴விேராத⁴ஶீலmh ।
.......... பரshthஹரேண phரஸkhதmh
ேஸrhShயmh வநாரNhயவிசாரணmh ச ॥ 1॥
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vh’ேஷ ப³ஹுshthஸுதரthநமாTh◌⁴யmh
..........ஆதmh phரஸூேத ph◌⁴’³ஜ:ஸுrhதிmh ।
shவப³nh⁴த⁴rhதாரமேநகவீrhயmh
kh’ப³லmh ேகா³லவநmh ச ॥ 2॥
நிேஷவமாேநா ²ேந phரஸூேத
ஶுkhேரா நரmh வா:நiµrhதmh ச ।
ஸுrhth³விஜாதிth²யபரmh kh’தjhஞmh
விjhஞாநஶாshthராrhத²கதா²ரதmh ச ॥ 3॥
சrhத²ராெஶௗ யதி³ ேஷாட³ஶாrhசி-
shதிShட²nh phரஸூேத ரதித⁴rhமஶீலmh ।
phராjhஞmh திjhஞாநவிதா³mh வShட²mh
mh’³shவபா⁴வmh phயத³rhஶநmh ச ॥ 4॥
mhஹாதsh phயப³nh⁴பmh
ஶுkhரmh phரஸூேத நரமthமஸயmh ।
விசிthரெஸௗkh²யvhயஸநmh ஸுபmh
³th³விஜாசாரபாரயணmh ச ॥ 5॥
கnhயாmh க³ேதா மாrhத³வமlhபவிthதmh
ஶுkhர: பேராபாஸநவிதmh ச ।
shth⁴ஷணjhஞmh ரதிேக³யகாvhய-
கலாபிjhஞmh ம⁴ரmh ச rhயாth ॥ 6॥
லாத⁴ரshேதா² ph◌⁴’³ஸூiνராTh◌⁴யmh
நரmh phரஸூேதऽrhத²விராஜபNhயmh ।
விசிthரமாlhயாmhப³ரமாthமவயmh
ப³ஹுphரவாஸmh ரமலph³த⁴விthதmh ॥ 7॥
ஶுkhேராऽShடமேthரக³ேதா nh’ஶmhஸmh
விth³ேவஷஶீலmh ஜநயthயஹnhயmh ।
phரth³விShட³Shட phராதேலாம..........
ஶட²mh பரshthShவநயphரபசmh ॥ 8॥
.......... ரshேதா² விக³தாrhத²விth³யmh
ஶுkhர: phரஸூேதऽதிவிலஶph³த³mh ।
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ஸத⁴rhமகாமாசப²லபத
க³தnhphயmh காnhதமநlhபெஸௗkh²யmh ॥ 9॥
rhவீத ராெஶௗ த³ஶேம மiνShயmh
ஶுkhேரா ப³ஹுkhேலஶப⁴யரமாrhதmh ।
ைநஶூnhயேலாபா⁴தவசநாநாmh
phரேயாகி³ணmh khவவிபnhநேசShதmh ॥ 10॥
ஶுkhரசரnh mhப⁴த⁴ேர மiνShய-
iµth³ேயாக³ேராக³vhயஸேநாபதphதmh ।
கrhமshவஸmhபnhநப²ேலஷு ஸkhதmh
rhயாth³விth³த⁴mh ³பி: ◌⁴ ஸுைதச ॥ 11॥
நth³வயshேதா² ஜநயthதா³ரmh
ஶுkhர: திjhஞாநரதmh மiνShயmh ।
தி³kh³³th³தி⁴கrhமphரரmh ஸுபmh
nh’பphயmh ஸjhஜநமாநலph³த⁴mh ॥ 12॥
ேஹாராmh க³ேதா வாஸரபshய ஶுkhர:
கேராதி rhக²mh வித⁴நmh விஶீலmh ।
mhஸாnh’தshேதயரதmh phரகாமmh
ைபஶூnhயkhதmh ச வித⁴rhமஶீலmh ॥ 13॥
ேஹாராmh க³ேதா ராthபேதsh ஶுkhர:
ஸதாmh phயmh shபீ²தத⁴நmh கேராதி ।
கா³nhத⁴rhவலாதிகீ³தரkhதmh
விphரphயmh பாrhதி²வவlhலப⁴mh ச ॥ 14॥
th³ேரShகாணஸmhshேதா² தி³நபshய ஶுkhேரா
நரmh phரஸூேத க²நmh க³தshவmh ।
ேயாதாமாக³தெஸௗkh²யkhதmh
ுத³mh nh’ஶmhஸmh ப³ஹுேராணmh ச ॥ 15॥
th’தீயபா⁴ேக³ ஶஶலாச²நshய
திShட²nh ph◌⁴’:³ ெஸௗkh²யதmh phரஸூேத ।
விth³யாவிநீதmh பிth’மாth’ப⁴khதmh
தபshவிநmh த⁴rhமபரmh kh’தjhஞmh ॥ 16॥
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th’தீயப⁴ேக³ த⁴ரணீஸுதshய
ஶுkhரசரnh பாபரதmh கேராதி ।
ுth³ேராக³வnhத vhயஸநேபத
மாயாவிநmh வசநதshபரmh ச ॥ 17॥
th³ேரShகாணஸmhshத:² ஶஶிஜshய ஶுkhேரா
நரmh phரஸூேத ஸுப⁴க³ மேநாjhஞmh ।
ரதphரக³lhப⁴mh phயrhததா³ரmh
ஸுவrhணரthநாthமஜபா⁴கி³நmh ச ॥ 18॥
பா⁴ேக³ th’தீேய ஸுரதshய
ஶுkhரசரnh ேரShட²தமmh ஸுபmh ।
ஸthயாnhவிதmh ஸrhவகலாஸு த³mh
மாnhவிதmh phதிகரmh ஜநாநாmh ॥ 19॥
thrhயmhேஶ shவகீேய ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
நரmh phரக³lhப⁴mh த⁴நிநmh ஸுஶிலmh ।
அth◌⁴யாthமவிth³யாநிரதmh ஸுபmh
.......... rhவிநmh ॥ 20॥
..........க³ th’தீேய ரவிஜshய ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh வத⁴ப³nh⁴ரkhதmh ।
shவப³nh⁴நmh பரதா³ரரkhதmh
விth³ேவஶஶீலmh ஸததmh ேஸvhயmh ॥ 21॥
நவாmhஶேதா² தி³நபshய ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh விகலmh ஸுபீ⁴mh ।
ப³ஹுth³விஷmh நி:khயமlhபவீrhயmh
phரபசkhதmh க³தஸththவெஸௗkh²யmh ॥ 22॥
நவாmhஶேக பா⁴rhக³வநnhத³நsh
சnhth³ர த⁴thேத தநயmh நராணmh ।
ஸth³ேயாதmh வா த⁴நதா⁴nhயலாப⁴mh
யmh ப³nh⁴ஸமாக³மmh ச ॥ 23॥
நவாmhஶேக ⁴ஸுதshய ஶுkhேரா
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நரmh phரஸூேத தி⁴ரrhதி³தாŋhக³mh ।
phரபீ³தmh த³shnh’ைப:ஸதி³வ
phரth³ேவஷஶீலmh நிkh’திphயmh ச ॥ 24॥
³த⁴shய ேபா⁴ேக³ நவேம  ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh வி³த⁴mh ஸுத⁴rhmhயmh ।
தீrhதா²ரயmh ேத³வ³phரஸkhதmh
phயாதிதி²mh ஸmhநியைமேபதmh ॥ 25॥
ஶுkhேரா நவாmhேஶ ஸுரதshய
கேராதி மrhthயmh phரணதmh th³விஜாநாmh ।
விேவகவித⁴க³மஶshthர ..........

nh’பphயmh thரவைர:ஸேமதmh ॥ 26॥
நவாmhஶேக shேவ ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
அth◌⁴யாthமவிாநிரதmh மiνShயmh ।
shவத⁴rhமjhயmh ஸுதி⁴யா ஸேமதmh
ஹதாபmh vhரதஶீநmh ச ॥ 27॥
shதி²ேதா நவாmhேஶऽrhகஸுதshய ஶுkhேரா
நரmh phரஸூேத ஸஜmh ஸ:³க²mh ।
பா⁴rhயாshyhதrhைத:² பவrhதmh ச
phரபீ³தmh நீசஜைநrhவிேஶஷாth ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேக வாஸரபshய ஶுkhர:
கேராதி தி³நmh ந ச தீ³rhக⁴ஸூthரmh ।
..........தா⁴ விநmh ஸுஜைநrhவிiµkhதmh
..........th³ேராஹாthமகmh வாத³ரதmh nh’ஶmhஶmh ॥ 29॥
ஶுkhேராऽrhகபா⁴ேக³ ஶஶலாச²நshய
நரmh phரஸூேத வரயாநபா⁴ஜmh ।
nh’பphயmh ேபா⁴கி³நமrhத²வnhதmh
விஹாரவாபீகரேணஷு ஸkhதmh ॥ 30॥
..........ஊ........ ஶுkhேரா
விேத³ஶரkhதmh மiνஜmh phரஸூேத
th³தphயmh th³த⁴பரmh kh’தkh◌⁴நmh
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விேவகநmh பரதா³ரபா⁴ஜmh ॥ 31॥
ஸூrhயாmhஶேக ேஸாமஸுதshய ஶுkhேரா
நரmh phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ।
shதா²நாrhத²மாைந:ஸதmh phரth³த⁴mh
விதா⁴rhஜேந தthபரமlhபேதா³ஷmh ॥ 32॥
ஸூrhயாmhஶகshத:²ஸுரதshய ஶுkhர:
கேராthயாrhயமதிmh ஸுதா³நmh ।
ஸnhமாநெஸௗஹத³ஸுகா²த²khதmh
விசிthரேபா⁴க³mh th³ரவிேபபநmh ॥ 33॥
ஸூrhயாmhஶேக shேவ ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
விசிthரவாph◌⁴யmh ரதிேக³யரkhதmh ।
த⁴rhமாrhத²காைம:ஸதmh ஸுவிசmh
nh’பphரதா⁴nhmh நிஜப³nh⁴மாnhயmh ॥ 34॥
அrhகாmhஶேக ஸூrhயஸுதshய ஶுkhர-
shதிShட²nh phரஸூேத ஸுக²பா⁴kh³யநmh ।
நாபாthமகmh ஶthவிவrhதmh ச
phரவாநmh vhயாதி⁴பி⁴ரrhதி³தmh ச ॥ 35॥
thmhஶாmhஶேக ⁴ஸுதshய ஶுkhர-
shதிShட²nh phரஸூேத ஸுஜmh மiνShயmh ।
பிthதாrhதி³தmh ஸjhவரமlhபவீrhயmh
shவநீசkhதmh ப³ஹுநா யேதா²khதmh ॥ 36॥
thmhஶlhலேவ ஸூrhயஸுதshய ஶுkhர-
shதிShட²nh phரஸூேத ப³ஹுேதா³ஷகி²nhநmh ।
ஹதாthமகmh ப³nh⁴விேயாக³khதmh
phரபசஶீலmh க³தஸthயெஶௗசmh ॥ 37॥
thmhஶாmhஶேக ேத³வேராதshய
ஶுkhரசரnh ேத³வரதmh phரஸூேத ।
ஸுத⁴rhமஶீலmh ஸுஜநாphதேதாஷmh
நேரnhth³ரjhயmh vhரதசாணmh ச ॥ 38॥
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thmhஶாmhஶேக ேஸாமஸுதshய ஶுkhர-
shதிShட²nh phரஸூேத ஸவmh மiνShயmh ।
ெஸௗmhயmh த⁴நாTh◌⁴யmh வரதா³ரkhதmh
ஹshthயசபா⁴ஜmh nh’பவlhலப⁴mh ச ॥ 39॥
thmhஶlhலேவ shேவ ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
நரmh விநீதmh த⁴நதா⁴nhயவnhதmh ।
லாதி⁴கmh கீrhதிகரmh ஸுவிசmh
ஹாshthேய ரதmh ேககரmh phரஸயmh ॥ 40॥
ஶுkhேரா யதா³thரப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத ப³ஹுthரkhதmh ।
phயாதிதி²mh ேத³வ³phரஸkhதmh
phரபா⁴vhைநசrhய³ண:ஸேமதmh ॥ 41॥
shவshதா²நவீrhேயண தsh ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh ஷphரதா⁴நmh ।
shவதா²நjhயmhphரமதா³shவபீ⁴Shடmh
phரஸnhநசிnhதmh th◌⁴’திநாதி⁴பmh ச ॥ 42॥
shவŋhக³வீrhேயண தsh ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுகீrhதிபா⁴ஜmh ।
Nhயாthŋhக ஸthயஸmh’th³தி⁴மnhதmh
சShபதா³Th◌⁴யmh phயத³rhஶநmh ச ॥ 43॥
நவாmhஶவீrhேயண தsh ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh விதாபmh ।
யஶphயmh தா³நphதிmh phரth³த⁴mh
நிrhiµkhதேதா³ஷmh shவலphரதா⁴நmh ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயkhத:
ஶுkhர: phரஸூேத ஶுப⁴கrhயமkh³nhயmh ।
ேராைக³rhவிiµkhதmh phரணதாப..........
phயாதிதி²mh ஸrhவஸுைக:²ஸேமதmh ॥ 45॥
shthேthரவீrhயphரப³லsh ஶுkhர:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுேயாதாTh◌⁴யmh ।
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ெஸௗபா⁴kh³யெஸௗnhத³rhயதmh ஸுகாnhதmh
நாநாrhத²லாைப: ◌⁴ ஸதmh ஸைத³வ ॥ 46॥
ஆஶாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh phரஸnhநmh க³தஶthபmh ।
தி³kh³ேத³ஶவிkh²யாதிதmh ஸுதாTh◌⁴யmh
phர⁴தவிthதmh ச ஸதா³ phயmh ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh phரஸnhந⁴திமlhபபாபmh ।
..........சkhத ³vh........
ப⁴ையrhவிkhதmh ஸுதலாப⁴khதmh ॥ 48॥
.......... ॥ 49॥
.......... வாரப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத மஹஜshவபா⁴mh ।
விjhஞாநஶீலmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh
ஸுத⁴rhமஶீலmh ஹதஶthபmh ॥ 50॥
கேராதி ஶுkhேராऽph³த³ப³ேலந khத:
phயாதிதி²mh ெஸௗkh²யதmh மiνShயmh ।
..........vhயஸநேபத ........

nh’பphயmh ph³ரமணஸmhமதmh ச ॥ 51॥
ஶுkhேரா யதா³ மாஸப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத ஸுப⁴க³mh தாmh ।
சShபதா³சா²த³நேபா⁴ஜநாைத:◌⁴
ஸமnhவிதmh அrhவஸmh’தி⁴மnhதmh ॥ 52॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ய: phரகேராதி ஶுkhேரா
நரmh ஸுஶீலmh phயவாkhயத³mh ।
மஹாஜைந: தேமவ நிthயmh
phரஸnhநrhதிmh phயத³rhஶநmh ச ॥ 53॥
ஶுkhேரா யதா³ பப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத விதாபmh ।
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shவபமாnhயmh ப³ஹுத⁴rhமkhதmh
phயாக³மmh ஸŋhக³மலph³த⁴ெஸௗkh²யmh ॥ 54॥
ஶுkhேரா யதா³thரப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
thைரrhவிநmh ப³ஹு:³க²ேஶாைக-
பth³த பாrhதி²வபீ³தmh ச ॥ 55॥
shவேthரவீrhேயண விவrhதsh ..........

ஶுkhர: phரஸூேதऽதிக²லmh விஶீலmh ।
³Shடாŋhக³நாஸkh²யரத ப
வித⁴rhணmh பாபரதmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 56॥
ŋhக³வீrhேயண விவrhதsh
ஶுkhர: phரஸூேத மநmh ஸபாபmh ।
நீசாiνரkhதmh பrhதா³ரph³த⁴mh
mhshரmh மஹாvhயாதி⁴பி⁴ரrhதி³தmh ச ॥ 57॥
நவாmhஶவீrhேயண விவrhதsh
ஶுkhர: phரஸூேதऽதிகேடா²ரசிnhதmh ।
ப⁴யாiνரmh ஸthயத⁴நிrhவிநmh
விth³ேவஷஶீலmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 58॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயந:
ஶுkhர: phரஸூேத ப⁴தேத³ஹmh ।
விகrhமரkhதmh ஸததmh ..........

phரபீ³தmh பாrhதி²வத³shபி⁴ச ॥ 59॥
shthேthரவீrhேயண விவrhதsh
கேராதி ஶுkhர: phரக²லmh மiνShயmh ।
நராபவாதா³thமகமlhபெஸௗkh²யmh
shthயா விkhதmh ப³ஹுஹாநிkhதmh ॥ 60॥
ஆஶாப³ேலநிவ விவrhத..........
ஶுkhர: phரஸூேத பரேத³ஶரkhதmh ।
பா⁴kh³ையrhவிநmh ஜட²ரmh kh’தkh◌⁴நmh
மாயாவிநmh ஸா⁴ஜைநrhவிநmh ॥ 61॥
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ேசShடாப³ேலைநவ விவrhதsh
ஶுkhர: phரஸூேத வத⁴ப³nh⁴ரkhதmh ।
khரmh கrhமாதமlhபஸthயmh
phர⁴தஶthmh த⁴நதா³ரநmh ॥ 62॥
ஶுkhேரா யதா³ வாஸரவீrhயந:
கேராதி மrhthயmh ஸதத ைசலmh ।
ெசௗரphர³Shடmh ப³ஹு³Shடஸŋhக³mh
வீrhயphரkhதmh ப³ஹுவிவலmh ச ॥ 63॥
ஶுkhேரா யதா³ வாரப³ேலந ந-
phரஸூேத ஹதஶthதா³ரmh ।
ஸthேயந நmh ப⁴தமnhைய:
ஸதா³ஸேஶாகmh shவஜைநrhவிkhதmh ॥ 64॥
கேராதி ஶுkhேராऽph³த³ப³ேலந ேநா
நரmh நிkh’Shடmh லshவபா⁴வmh
விthைதrhவிநmh க³தப³nh⁴வrhக³mh
phரவாஸஶிலmh கலஹphயmh ச ॥ 65॥
ஶுkhேரா யதா³ மாஸப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத vh’ைந:ஸேமதmh ।
விவாத³ஶீலmh vhயஸைந: phரதphதmh
..........பா³யmh ஸா⁴ஜநshய ॥ 66॥
ேஹாராப³லைநவ விவrhதsh
ஶுkhர: phரஸூேத மதிஸthயநmh ।
லjhஜாவிkhதmh வித⁴நmh ைசலmh
பராŋhiµக²mh ேத³வ³th³விஜாநாmh ॥ 67॥
ஶுkhேரா யதா³ பப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத ஷmh க³தshவmh ।
அநாrhயஶீலmh க³தமாநலப⁴mh
ப⁴யாரmh காஷmh ஸமmh ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஶுkhரசார: ॥
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ஆth◌⁴யாய 23

ஶைநசரசாராth◌⁴யாய:
ேமேஷऽrhகஸூiνrhஜநயthயநாrhயmh
ேவஷமாதி⁴vhயஸநmh ரமாrhதmh ।
க³தாயmh நிSh²ர..........உ........
விக³rhதmh நிrhத⁴நShடைவரmh ॥ 1॥
..........அஸŋhக³திமrhத²நmh
vh’ேஷऽrhகஸூiνrhஜநேயnhமiνShயmh ।
அஸkhதகrhமாணமkhதவாkhயmh
vh’th³தா⁴ŋhக³நாநாmh ’த³யாiνராக³mh ॥ 2॥
khரமாth³க³ேதாऽrhகிrh²ேந phரஸூேத
ரமாரmh ப³vh’ணப³nhத⁴நாrhதmh ।
ஶட²phரேயாக³mh ச²லடேமவ ..........

³Shடkhயmh தா³..........கமnhthணmh ச ॥ 3॥
ஶைநசர: கrhகடேக phரஸூேத
நரmh த³th³ரmh ஸுப⁴கா³பி⁴மாநmh ।
ஸதா³ கா³rhதmh ஜநநீவிkhதmh
mh’³mh விஶிShடkhய மாசரmh ச ॥ 4॥
..........ஓऽrhகிrhஜநயthயஶீலmh
விக³rhதாசார³நmh மiνShயmh ।
phரvh’th³த⁴ேதா³ஷmh நிஜேலாகபா³யmh
khயாஸு நீசாஸு ஸதா³பி⁴ஸkhதmh ॥ 5॥
ஶைநசர:ஷShட²iµேபthய ராஶிmh
நmhஸகாகாரதiνmh phரஸூேத ।
நராநேவமாபி⁴ரதmh க³தshவmh
ஶட²mh ஶிஶுshthஜந³ஷணmh ச ॥ 6॥
லாத⁴ரshயshthவத: phரதா⁴ந-
..........அrhத²பரmh மiνShயmh ।
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உராShThரேத³ஶாடநலph³த⁴மாநmh
வய:phரகrhேஷாபkh’தாshபத³mh ச ॥ 7॥
ஶைநசேரா vh’சிகேகா³
விth³ேவஷைவஷmhயபரmh phரஸூேத ।
த⁴rhமாத³ேபதmh விஷஶshthரத³kh³த⁴mh
phரசNhட³ேகாபmh நிரயthphரபசmh ॥ 8॥
த⁴iνrhத⁴ரshேயா mh’³மlhபவாkhயmh
வத⁴rhமvh’thதாபி⁴ரதmh phரஸூேத ।
தாrhத²வாkhயmh vhயவஹாrhஶிா-
khயாபி⁴தா⁴யசமநlhபெஸௗkh²யmh ॥ 9॥
shதி²ேதாऽrhகஸூiνrhஜநேயnhmh’கா³kh²ேய
நரmh shவவmhேஶாth³ப⁴வjhயமkh³nhயmh ।
khயாகயாசாrhயமேநகஶிlhபmh
phரவாநmh vh’nhத³ரshkh’தmh ச ॥ 10॥
ஶநஶிசர:mhப⁴த⁴ரmh phரபnhந:
rhயாசரmh ஸthயத⁴நmh ஸுவாkhயmh ।
ஆேராkh³யகாயmh வரயாணkhதmh
ஶூரmh nh’ைப: தமlhபபாபmh ॥ 11॥
ஶைநசேரா நேக³ phரஸூேத
..........உஸmhப³nhதி⁴ஸு’th³வShட²mh ।
thmhஶnhதஸthயாrhசிதShதயjhஞmh
விதா⁴ஸு ஶிlhேபShவபி⁴ஜாதஶிlhபmh ॥ 12॥
ேஹாராmh க³ேதா வாஸரபshய ெஸௗ-
rhநரmh phரஸூேத ப³ஹுைவரkhதmh ।
phரணShடத⁴rhமmh விக³தாபி⁴மாநmh
த³யாவிநmh பரதா³ரph³த⁴mh ॥ 13॥
ேஹாராmh க³ேதா ராthபேதsh ெஸௗ-
rhநரmh phரஸூேத ப³ஹுகீrhதிkhதmh ।
ெஸௗnhத³rhயெஸௗkh²யாrhத²ஸmh’th³தி⁴khதmh
phயmh மேநாjhஞmh phரணதmh ஸுராmh ॥ 14॥
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th³ேரShகாணஸmhshேதா² தி³நபshய ெஸௗ:
கேராதி கnhயாphரஜநmh மiνShயmh ।
vhயாயாமபா⁴ஜmh விக³தphரதாபmh
விபnhநஶீலmh ஸததmh ஸமmh ॥ 15॥
பா⁴ேக³ th’தீேய ரவிஜ: phரஸூேத
சnhth³ரshய மrhthயmh மஹத³rhத²khதmh ।
விேவகிநmh ஸrhவகலாஸு..........
விபநmh ஸுதலாலஸmh ச ॥ 16॥
பா⁴ேக³ th’தீேயऽவநிஜshய ெஸௗ-
ெசௗரmh பரphேரShயகரmh phரஸூேத ।
நிSh²ரmh பாபரதmh nh’ஶmhஸmh
vhயேபதலjhஜmh க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 17॥
th³ேரShகாணஸmhshத:² ஶஶிஜshய ெஸௗர:
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுஶாshthரkhதmh ।
விசாநிநmh த⁴rhமரதmh phரஸkhதmh
shவதா³ர..........க³தஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 18॥
th³ேரShகாணஸmhshத:²ஸுரதshய
ெஸௗர: phரஸூேத th³விஜேத³வப⁴khதmh ।
phயmhவத³mh ஸrhவஸஹmh phரக³lhப⁴mh
மஹாஜைந: தஸா⁴தா³ரmh ॥ 19॥
பா⁴ேக³ th’தீேய ரவிஜ: phரஸூேத
ஶுkhரshய திShட²nh phரராநபாநmh ।
லாபா⁴nhவிதmh த⁴rhமபரmhஸுthரmh
ஹதாபmh vhயஸைநrhவிkhதmh ॥ 20॥
.........nஇேபா⁴ேக³........ஊ........

..........ெஸௗkh²யmh ।
nh’பாthமைஜ: phதிபர வதா³nhய
விiµkhதேராக³ ப³ஹுthரkhதmh ॥ 21॥
ஸூrhயshய பா⁴ேக³ நவேமऽrhகஸூiν:
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கேராதி மrhthயmh ப³ஹுதீvhரேகாபmh ।
mhshரmh phரணShடmh ஸுஜைநrhவிkhதmh
phரth³ேவஷஶீலmh ப⁴தமnhைய: ॥ 22॥
சnhth³ரshய பா⁴ேக³ நவேமऽrhகஸூiν-
rhநரmh phரஸூேத ஸுகலthரkhதmh ।
ஶாshthராiνரkhதmh khரதா³நஶீலmh
ேதnhth³யmh மnhthரவிதா³mh வShட²mh ॥ 23॥
ஶைநசேரா ெபௗ⁴மநவாmhஶஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத வசநshவபா⁴வmh ।
பராŋhக³நாஸŋhக³ரதmh வித⁴rhமmh
thைரrhவிநmh ஸததmh ைசலmh ॥ 24॥
ஶைநசர: ெஸௗmhயநவாmhஶஸmhshத:²
கேராதி மrhthயmh ஸுக²ேபா⁴க³th’phதmh ।
காnhதmh ஸுபா⁴rhயாthமபரmh விதி⁴சmh
phயாதிதி²mh யjhஞரதmh phரதா⁴நmh ॥ 25॥
ஶநிrhநவாmhேஶ ஸுர..........

நரmh phரஸூேத ஸுரவிphரப⁴khதmh ।
விேவகவிாக³மஸthயkhதmh
phரஸnhநவkhthரmh phரராnhநபநmh ॥ 26॥
மாதNhட³ஜ: ஶுkhரநவாmhஶஸmhshத:²
கேராதி தீrhதா²ரயShடத⁴rhமmh ।
phராjhஞmh kh’தjhஞmh ³த⁴ேலாகேஸvhயmh
ேதnhth³யmh ஶுph◌⁴ரமதிmh மேநாjhஞmh ॥ 27॥
நவாmhஶேக shேவ phரகேராதி ெஸௗேரா
நரmh ஸுதா³தாரதரmh விேராக³mh ।
ஸூrhேயாதாmh ஸŋhக³phரvh’th³த⁴ெஸௗkh²யmh
ஹதாபmh shதி²ரiµkh³ரவீrhயmh ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேக வாஸrhபshய ெஶௗேரா
நரmh phரஸூேத க³தத⁴rhம³th³தி⁴mh ।
ஸுநிSh²ராலாபபரmh ஸு³Shடmh
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நீசாiνரkhதmh விக³தphரபா⁴வmh ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேக thvh’பேத: phரயாத:
ெஸௗர:ஸுவாேத ஸுமதிmh மiνShயmh ।
லாபா⁴nhவிதmh பாrhதி²வமாநShடmh
கா³nhத⁴rhவஶிlhபாதி³ஷ ஸkhதசிnhதmh ॥ 30॥
ஶைநசேரா th³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத திஜshய மmh ।
phரபீ³தmh பிthதவிகாரேதா³ைஷ-

rhபீ⁴mh ஸதா³ நிnhத⁴தமmh நராmh ॥ 31॥
மாrhதNhட³ேஜா th³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhshேதா²
³த⁴shய ஸூேதऽphரதிமmh மiνShயmh ।
விthதாnhவிதmh த⁴rhமபரmh ஸலjhஜmh
கீrhthயாnhவிதmh ஶாshthரவிஶாரத³mh ச ॥ 32॥
ஆதி³thயேஜா th³வாத³ஶபா⁴க³ஸmhshேதா²
வshய ஸூேதऽrhத²பரmh மiνShயmh ।
thராnhவிதmh பா³nhத⁴வநாமkhதmh
லjhஜாnhவிதmh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 33॥
அrhகாmhஶேக பா⁴rhக³வஜshய ஸmhshத:²
கேராதி மrhthயmh phரராnhநபாநmh ।
விஶிShடதா³ராmhப³ரரthநபா⁴ஜmh
பா⁴kh³யாதி⁴கmh phராணph◌⁴’தாmh வShட²mh ॥ 34॥
ஸூrhயாmhஶேக shேவ தி³நபshய thேரா
நரmh phரஸூேத shதி²ர³th³தி⁴khதmh ।
vhரேதாபவாஸாnhவிதShடthரmh
ல.......... ॥ 35॥
thmhஶாmhஶேக ⁴ஸுதshய ெஸௗர:
கேராதி பாபாthமகiµkh³ரேசShடmh ।
.......... ேரnhth³ைர: ப⁴தேத³ஹmh
ேராகா³பதphதmh phரக²லshவபா⁴வmh ॥ 36॥
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thmhஶாmhஶேக shேவ ரவிஜ: phரஸூேத
நரmh விநீதmh விக³தாபmh ।
விthதாrhஜேந தthபரShடthரmh
மஹாப³லmh ஸthயரதmh நயjhஞmh ॥ 37॥
thmhஶாmhஶேக ேத³வ³ேரா: phரயாத:
ஶநி: phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
ரேதாபவாஸாrhதத⁴rhமvh’th³தி⁴mh
phயmhவத³mh ஸthயதmh phரக³lhப⁴mh ॥ 38॥
thmhஶlhலேவ ேஸாமஸுதshய ெஸௗ-
rhநரmh phரஸூேத phரவரmh லshய ।
ெஸௗmhயாnhவிதmh பNh³தShடத⁴rhமmh
nh’பphயmh ஶாshthரரதmh ஸைத³வ ॥ 39॥
thmhஶாmhஶேக பா⁴rhக³வநnhத³நshய
கேராதி ெஸௗர:ஸுதெஸௗkh²யkhதmh ।
phயாதிதி²mh ³th³தி⁴தmh kh’தjhஞmh
நாphயmh jhயதமmh nh’ேலாேக ॥ 40॥
ஶநஶிசேரா thரப³ேலந khேதா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுthரப³nhth◌⁴..........
shதி²ரவபா⁴வmh ப³ஹுகீrhதிkhதmh
விதா⁴விநீதmh ஸததmh மேநாjhஞmh ॥ 41॥
ஶநிrhயதா³shதா²நப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத ஶுசிமphரமthதmh ।
thர⁴தேவமாrhத²தmh ஸுதா³ரmh
சShபதா³Th◌⁴யmh nh’பதmh ச ॥ 42॥
மnhேதா³ யதா³shேவாchச²ப³ேலந khத-
phரஸூேத phர⁴தரthநாrhத²ஸுைத:
க³தாபmh ஸததmh ஸுஶிலmh ॥ 43॥
நவாmhஶவீrhேயாऽrhகஸுேதா ப³Shேடா²
நரmh phரஸூேத ப³ஹுயசஶீலmh ।
ேமதா⁴விநmh Nhயபரmh தாmh

vriddhayavanajataka1.pdf 201



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

ஸபா⁴ஸத³mh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 44॥
ஶுப⁴kh³ரஹாேலாகநவீrhயkhத:
கேராதி ெஸௗேரா th³’ட⁴காrhயஸுkh³ரmh ।
கkhயாலph³த⁴ஸு⁴..........
வராசkhத ஸாக²ந ஸுஶீலmh ॥ 45॥
ŋhேthரவிrhேயண ேதாऽrhகஸூiν-
rhநரmh phரஸூேத ப³ஹுவீrhயkhதmh ।
பைரரth◌⁴’Nhய வநிதாshவபீ⁴Shடmh
phயmhவத³mh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 46॥
ஶைநசேரா தி³kh³ப³ல³th³தி⁴khேதா
நரmh phரஸூேத phரராnhநபாநmh ।
தா³Nhயஶீலmh ப³ஹுேபா⁴க³khதmh
கா³nhத⁴rhவஶீலmh th³விஜேத³வப⁴khதmh ॥ 47॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴ேயா ரவிஜ: phரஸூேத
நரmh ஸுேசShடmh ஸுதராmh ஸைத³வ ।
ஸthயாnhவிதmh ேத³வ³phரப⁴khதmh
ஸுதீrhத²khதmh பிth’ப⁴khதிரkhதmh ॥ 48॥
ஶைநசேரா ராthப³ேலந khேதா
நரmh phரஸூேத ரதெஸௗ..........உ........
..........ேயாகா³தி⁴கmh ெஸௗmhயவmh ஸுேசShடmh
த³யாnhவிதmh தா³நரthmh ஸலjhஜmh ॥ 49॥
ஶைநசேரா வrhஷப³ேலந khத:
கீrhthயாபி⁴ரkhதmh ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
நிthயmh ஸுதா³nhதmh vhயஸைநrhவிநmh
ேதnhth³யmh விphரஸுராiνரkhதmh ॥ 50॥
ஶைநசேரா மாஸப³ேலந khேதா
நரmh phரஸூேத நயநாபி⁴ராமmh ।
phரதாபிநmh த⁴rhமபரmh ஸShiΝmh
ைதணmh ஸrhவஜநshய நிthயmh ॥ 51॥
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ஶைநசேரா வாரப³ேலந khேதா
நரmh phரஸூேத ப³ஹுஶாthரkhதmh ।
அmhஸகmh மாந³ண:ஸ..........

phர⁴தேகாஶmh ஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 52॥
ேஹாராப³லாTh◌⁴ேயா ரவிஜ: phரஸூேத
ஸnhமாநபா⁴ஜmh ஜநநீphரப⁴khதmh ।
த⁴rhேம ரதmh பாrhதி²வமா..........உ
விஶிShடேலாகாiνக³தmh ஸைத³வ ॥ 53॥
ஶநிrhயதா³ பப³ேலந khத-
shததா³ phரஸூேத க³தஶthபmh ।
..........

விiµkhதேராக³mh க³தபாபேமவ ॥ 54॥
ஶைநசேரா thரப³ேலநேநா
நரmh phரஸூேதऽதிக²லmh விthரmh ।
ஹதாthமஜmh ரதmh விபmh
phரபீ³தmh ⁴பதிநா ஸைத³வ ॥ 55॥
shவshதா²நவீrhேயண விவrhேதாऽrhகி-
rhநரmh phரஸூேத வித⁴நmh விஶீலmh ।
பராrhதி³தmh பாபரதmh kh’தkh◌⁴நmh
ேராகா³rhதி³தmh பா³nhத⁴விவrhதmh ச ॥ 56॥
shவŋhக³விrhேயண விவrhேதாऽrhகி-
rhநரmh phரஸூேத வித⁴நmh விஶீலmh ?

பாைபrhதmh நத⁴ேநச khதmh
⁴தாதி³ேதா³ைஷ:ஸதmh ஸைத³வ ॥ 57॥
நவாmhஶவீrhேயண விவrhேதாऽrhகி:
கேராதி நிthயmh ப³ஹுஶshthரkhதmh ।
ஸூrhயmh ஸுmhshரmh த⁴நதா⁴nhயநmh
phரமாதி³நmh பாrhதி²வபீ³தmh ச ॥ 58॥
.......... ॥ 59॥
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ŋhேthரவீrhேயண விவrhதsh..........
ெஸௗர: phரஸூேத ேராக³khதmh ।
ெதௗ³rhபா⁴kh³யkhதmh விkh’தmh ஸுதீணmh
ஸதா³ வித⁴rhமmh நிஜத⁴rhமநmh ॥ 60॥
ஶைநசேரா தி³kh³ப³லவrhதsh
நர phரஸூேத பரதா³ரரkhதmh ।
நிராஶிiµkh³ரmh ³th³ேராஹரkhதmh
விபnhநலjhஜmh ஸஜmh ஸைத³வ ॥ 61॥
ேசShடாப³ேலாேநா ரவிஜ: phரஸூேத
ேசShதாநrhத²பரmh மiνShயmh ।
விth³ேவஷஶீலmh லmh தா³ரmh
ஸnhமாநநmh த⁴நவrhதmh ச ॥ 62॥
ஶைநசேரா ராthப³ேலந ேநா
நரmh phரஸூேத ரதெஸௗkh²யநmh ।
மாயாவிநmh vhயாதி⁴பி⁴ராrhதேத³ஹmh
³Shடாஶயmh ஸrhவஜைநச நிnhத⁴mh ॥ 63॥
ஶநிrhயதா³ வாரப³ேலந ந-
shததா³ phரஸூேத வித⁴நmh மiνShயmh ।
ப³ஹுphரகாைரrhvhயஸநிேபதmh
நிnhத⁴mh ேவஷmh ப³ஹுஸாஹஸmh ச ॥ 64॥
ஶைநசேரா வrhஷப³ேலந ேநா
நரmh phரஸூேத jhவரபிthதkhதmh ।
நாமாஶிேராrhதிphரப⁴ைவrhவிகைர:
ஸmhபீ³தmh ஸthயவிநேமவ ॥ 65॥
ஶைநசேரா மாஸப³ேலந ஹாநி:
கேராதி மrhthயmh பரதrhககmh ச ।
க³தshவகmh ஹாநிதmh கேடா²ரmh
phரவாஸஶிலmh த³யிதாவிநmh ॥ 66॥
ேஹாராப³ேலந: phரகேராதி ெஸௗேரா
நரmh phரrhக²mh ஸுததா³ரநmh ।
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வித⁴rhமரkhதmh ஸததmh ேவஷmh
phரபீ³தmh ப³nh⁴ஜேநந நிthயmh ॥ 67॥
ஶைநசர: பப³ேலந ந:
கேராதி மrhthயmh நிஜபநmh ।
பாபாthமகmh த³th³பி⁴ராrhதேத³..........
விேத³ஶஶீலmh பரதrhககmh ச ॥ 68॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஶைநசரசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 24

தiνshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
ேமஷshய லkh³ேந  ெபௗ⁴..........ஊ........

சNhேடா³ த⁴நீ ஸrhவகலாஸு த³: ।
shவபஹnhதா ப³ஹுமnhkhேதா
..........அதிshதீணகர:ஸைத³வ: ॥ 1॥
vh’ஷshய லkh³ேந  நர: phரஸூேத
thர: ஹாshயரத:ஸுவாph◌⁴ய: ।
விjhஞாநkhேதா ³rhேலாகப⁴khத:
ஶூர: phரதா⁴ந:ஸுதலாலஸச ॥ 2॥
th’தீயலkh³ேந  நேராऽபி⁴ஜாேதா
..........அph³த: ◌⁴ ।
..........அjhய: பரபஹnhதா........
..........ேதnhth³ய:shயாth³ப³ஹுவிthதkhத: ॥ 3॥
லkh³ேந ரshய  ஸmhphரஸூேதா
..........phேயாऽsh’Shடகி³Shடேயாக:³ ।
ெஸௗபா⁴kh³யkhேதா ரதிலாலஸச
மnhthேராபேஸவீ ³வthஸல:shயாth ॥ 4॥
mhஹshய லkh³ந  ப⁴ேவ.......... phரஸூேதா
நேரா விபா⁴கீ³ rhத³நச ।
லkh³ேந வித⁴thேத வித⁴நmh மiνShயmh
ப³வாஶிநmh நிthயவிiµkhதலjhஜmh ।
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நிnhth³யmh ஸதாmh நீசரதmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 5॥
கnhயாவிலேம  நர: phரஸூேதா
[விjhஞாநவிth³யாக³மஶாshthரph³த: ◌⁴ ।]
ph³ேதா⁴ ³mh ரதிலாலஸச
மாநீ ச ெஸௗபா⁴kh³ய³ணச khத: ॥ 6॥
லாவிலkh³ேந  நர: phரஸூத:
shவகrhம வதி ³th³தி⁴மாmhச ।
விth³வthphஶ:ஸrhவகலாshவபி⁴jhஞ-
சலshவபா⁴ேவா வநிதாதச ॥ 7॥
ஜாேதா விலkh³ேந க² vh’சிேக shயாth
சNhேடா³ऽபி⁴மாநீ ேஷாऽதிஶூர: ।
விjhஞாநவாnh காvhயகர: kh’தjhஞ
shயாth ஸmhவிபா⁴கீ³ ப³ஹுேராஷசிnhத: ॥ 8॥
த⁴iνrhவிலkh³ேந ப⁴வதி phரஸூத:
..........ந:ஸுப⁴ேகா³ மiνShய: ।
ஶூேராऽrhத²வாnh பீ⁴திபர: kh’தjhேஞா
ப³nh⁴பேபா⁴kh³ேயா th³ரவிே வShமாnh ॥ 9॥
mh’க³shய லkh³ேந ேஷாऽபி⁴ஜாத:
..........ப³ஹுph◌⁴’thய........உ........
ph³ேதா⁴ऽலஸ:shவாthமபர: kh’தkh◌⁴ந:
.......... rhயநிthேயா ³வthஸலச ॥ 10॥
mhப⁴shய லkh³ேந ேஷாऽபி⁴ஜாத-
..........ஔ’த³ச ।
phர⁴ததா⁴nhயாrhத²த: phரசNhேடா³
ph³ேதா⁴ऽnhயநாரதிலாலஸச ॥ 11॥
ேந விலkh³ேநாபக³ேதऽபி⁴ஜாத:
..........nhth³ரவிேऽlhபகச ।
thயாகா³thமவாnh ஶாshthரவிஶாரத³ச
ந தீ³rhக⁴ஸூthேரா ந ச மnhத³³th³தி: ◌⁴ ॥ 12॥
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ேஹாரா யதா³ வாஸரபshய லkh³ேந
ததா³ phரஸூேத ப³ஹுெஸௗkh²யkhதmh ।
விேவகிநmh த⁴rhமபரmh kh’தjhஞmh
thயாகா³thமகmh ஸthயரதmh மiνShயmh ॥ 13॥
ஶீதாmhஶுேஹாரா யதி³ ஜnhமகாேல
பராŋhக³நாேபா⁴க³பேரா நரச ।
ஶுேப⁴ ஶுப⁴mh தthர ச khரkhேத
ஸmhேபா⁴க³காேல ந ேசரphரதி³Shடmh ॥ 14॥
thrhயmhேஶா யதா³ வாஸரபshய லkh³ேந
ததா³ஸுதீvhரmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
கphயmh த⁴நரதmh விஶாலmh
விth³ேவஷஶீலmh th³விஜேத³வதாநாmh ॥ 15॥
சnhth³ரshய லkh³ேந  யதா³ thபா⁴க³-
shததா³ phரஸூேத ஸுக²லாப⁴vhnhதmh ।
யாnhவிதmh ப⁴khதிபரmh ³mh
phரkh²யாதகணiµதா³ரேசShடmh ॥ 16॥
..........யmhஶேகா ⁴ஸுதshய லkh³ேந
கேராதி மrhthயmh தஜாrhதேத³ஹmh ।
khரவபா⁴வ ஹதப³nh⁴தா³ர
phரதாபநmh விஷயாrhதி³தmh ச ॥ 17॥
th’தீயபா⁴க:³ ஶஶிஜshய லkh³ேந
கேராதி ெஸௗmhயmh ஸஜmh மiνShயmh ।
நதீ³rhக⁴ஸூthரmh ந ச விthதநmh
ஸthயாதி⁴கmh ⁴ஸுதmh ஸைத³வ ॥ 18॥
thrhயmhேஶா யதா³ ேத³வேராதshய
லkh³நmh phரயாத: phரகேராதி மrhthயmh ।
ேதஜshவிநmh ஸrhெவௗகா²தி⁴வாஸmh
ஸுத⁴rhணmh phதிகரmh shவபmh ॥ 19॥
th³ேரShகாணஸmhshேதா² ph◌⁴’³ஜshய லkh³ேநா
விthதாnhவிதmh ஸஜநேயnhமiνShயmh ।
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ஶாshthராiνரkhத க³தேராக³பாப
nh’பphயmh ேத³வ³phரஸkhதmh ॥ 20॥
ஶைநசரshய thவிபா⁴க³sh..........

லkh³ந: phரஸூேத kh’பணshவபா⁴வmh ।
த⁴ேநந நmh ப³ஹு:³க²khதmh
சலphரதிjhஞmh ஶட²தாஸேமதmh ॥ 21॥
பா⁴ேக³ நவேம விவshவாந
நரmh phரஸூேத விதmh க²லmh ச ।
நீசாiνரkhதmh vh’ைத:ஸேமதmh
.......... ॥ 22॥
..........ஶேகா ராthபேதrhவில........
மrhthயmh ப³ஹுேஶாத⁴நாTh◌⁴யmh ।
kh’Shயாphதவிthதmh ஸுதெஸௗkh²யkhதmh
phயாதிதி²mh ஸrhவஜநphயmh ச ॥ 23॥
..........ஶேகா ⁴த ........லkh³ேந
கேராதி மrhthயmh ப³ஹு:³க²khதmh ।
பிthதjhவராsh’khபபீ³தா..........
phரதாபநmh ஸததmh ைசலmh ॥ 24॥
லkh³ேந நவாmhஶ: ஶஶிநnhத³நshய
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுவிthதkhதmh ।
ேமஹாவிநmh ஸrhவஸுக²rhth³தி⁴பா⁴ஜmh
விேவகிநmh பNh³தமlhபைவரmh ॥ 25॥
நவாmhஶேகா ேத³வேராதshய
லkh³ேந வித⁴thேத ஸுதவிthதெஸௗkh²யmh ।
நராதிகா³ட²mh கநகாயபா⁴ஜmh
ஸதா³ நராmh nh’பேதச jhயmh ॥ 26॥
நவாmhஶேகா பா⁴rhக³வந..........
லkh³ேந வித⁴thேத ப³ஹுthரேபா⁴க³mh ।
.......... rhமkhயாth³தி⁴பேராபகா⁴தmh
தி³vhயாŋhக³நாேபா⁴க³ஸுக²mh ஸைத³வ ॥ 27॥
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நவாmhஶக:ஸூrhயஸுதshய லkh³ேந
nh’mh வித⁴thேத ப³ஹு⁴நாஶmh ।
அrhத²யmh nhயாயnhதாnhதiµkh³ரmh
phரேமாஷணmh ெசௗரkh’தmh ஸைத³வ ॥ 28॥
ஸூrhயாmhஶேகா வாஸரபshய லkh³ேந
நரmh phரஸூேத ப³ஹுமnhவயmh ।
லாlhயாnhவிதmh த⁴rhமஸுைக²rhவிந
நிshthrhயmhஶiµkh³ரmh சபலshவபா⁴வmh ॥ 29॥
ஸூrhயாmhஶேகா ராthபேதrhவிலkh³ேந
கேராதி மrhthயmh ப³ஹுrhthநபா⁴jhmh ।
நாநாrhத²லாைப: ◌⁴ ஸதmh ஸுஶீலmh
லphரதா⁴நmh ⁴thரkhதmh ॥ 30॥
ஸூrhயாmhஶேகா ⁴ஸுதshய லkh³ேந
நரmh phரஸூேத தி⁴ராமயாTh◌⁴யmh ।
பாமாதி³ேராைக³rhvhயஸைந:ஸேமதmh
phரபசkhதmh ரணகாதரmh ச ॥ 31॥
ஸூrhயாmhஶக: ேஸாமஸுதshய லkh³ேந
நரmh ஸுவாேத ஸுப⁴க³mh ஸுஶீலmh ।
விth³யாஸுரkhதmh ³ேத³வப⁴khதmh
பைரரth◌⁴’Shயmh ரதலாலஸmh ச ॥ 32॥
ஸூrhயாmhஶேகா ேத³வ³ேராrhவிலkh³ேந
கேராதிமrhthயmh ப³ஹுஶாshthரரkhதmh ।
..........iνராேக³ண தmh விநீதmh
phர⁴தthரmh ரணேகாவித³mh ச ॥ 33॥
ஸூrhயாmhஶேகா பா⁴rhக³வநnhத³நshய
லkh³ேந phரஸூேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
பாnhவிதmh பாrhதி²வமாநkhதmh
phயாதிதி²mh thரத⁴ைந:ஸேமதmh ॥ 34॥
ஸூrhயாmhஶேகா க⁴shthரபநnhத³நshய
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லkh³ேந phரஸூேத ரணேராக³khதmh ।
நரmh ஶீலmh நிஜph³nh⁴நmh
ேஶாகாrhதி³தmh ஹாநிதmh ஸைத³வ ॥ 35॥
thmhஶாmhஶேகா ⁴ஸுதshய லkh³ேந
கேராதி மrhthயmh vhயஸநாபி⁴⁴தmh ।
vhயேயந நmh ப³ஹுைவரkhதmh
phரதmh ⁴பதிநா ஸைத³வ ॥ 36॥
thmhஶlhலவா:ஸூrhயஸுதshய லkh³ேந
கேராதி மrhthயmh பரேத³ஶரkhதmh ।
ுthth’chச²மாrhதmh ப³ஹுேராக³khதmh
shthமபீ⁴Shடmh phரணதாபmh ॥ 37॥
thmhஶாmhஶேகா ேத³வ³ேராrhவிலkh³ேந
நரmh ஸுவாேத ப³ஹுஶாshthரரkhதmh ।
th³’ட⁴phரதிசmh th³’ட⁴ஸாஹஸmh ச
ஸthயாthமkhmh ேத³வ³phரஸkhதmh ॥ 38॥
thmhஶாmhஶக: ேஸாமஸுதshய லkh³ேந
நரmh phரஸூேத ஸுகி²நmh ஸmh’th³த⁴mh ।
ஸth³த⁴rhமkhதmh ³ப³nh⁴மாnhயmh
தாஶிநmh த⁴rhமபரmh kh’தjhஞmh ॥ 39॥
thmhஶாmhஶேகா பா⁴rhக³வநnhth³நshய
லkh³ேந phரஸூேத ஸத³யmh மiνShயmh ।
..........nhவிதmh ஸthயபரmh kh’தjhஞ
iµதா³ரேசShடmh ஸுகி²நmh ஸுபmh ॥ 40॥
லkh³நmh யதா³shதா²நப³ேலந khதmh
ததா³ nh’mh shதா²நவிvh’th³தி⁴த³mh shயாth ।
கேராதி ஜாmh nh’பேலாகஜாதாmh
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh ச கலthரலாப⁴mh ॥ 41॥
லkh³நmh யதா³ேஶாthத²ப³ேலந khதmh
ததா³ phரஸூேத ³ணிநmh மiνShயmh ।
ஸrhவாஸு தி³ு phரகேராதி லாப⁴mh
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ேராகா³நாஶmh phயதாmh ச ேலாேக ॥ 42॥
ேசShடாப³லாTh◌⁴யmhphரகேராதி லkh³நmh
nh’mhஸுேசShடாmh phயthரலாப⁴mh ।
Shடாnhநபாநmh விவித⁴mh ச ேலாேக
சShபதா³நாமதி⁴பthயதாmh ச ॥ 43॥
லkh³நmh யதா³ காலப³ேலந khதmh
ததா³ நராmh phயேலாப⁴கா ।
ஸதா³  ஜாmh nh’பேத:ஸேலாகmh
ேராக³யmh ஸா⁴ஜேநந ஸkh²யmh ॥ 44॥
லkh³நmh யதா³shதா²நப³ேலந நmh
ததா³ phரஸூேத பrhேத³ஶரkhதmh ।
..........shதா²நவிth³ேவஷபரmh ஸுமmh
பராnhநரkhதmh பரதா³ரஸkhதmh ॥ 45॥
ஆஶப³ேலாநmh phரகேராதி லkh³நmh
தா⁴nhயாrhத²ஹாநிmh ஸததmh நராmh ।
phரேமாஷணmh தகரசாரகாth³ைய:
பராப⁴வmh ஶthkh’தmh ஸைத³வ ॥ 46॥
ேசShடப³ேலந phரகேராதி லkh³நmh
nh’mh ேசShடாmh பரதா³ரராதா ।
சலதாmh ேஶாகமநnhதேராக³mh
shவப³nh⁴ைவரmh பரதrhகக ॥ 47॥
லkh³நmh யதா³ காலப³ேலந நmh
நரmh ததா³நதரmh phரஸூேத ।
வித⁴rhமஶீலmh விக³தாபி⁴..........
ேலShமாrhதி³தmh ெசௗரவிவrhதmh ச ॥ 48॥
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴ யாத³ ஜnhமலkh³ந
ப⁴ேவchச²ேர மiνஜshய ெஸௗkh²யmh ।
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh யதி³ பாணிபாத³mh
காnhthயாnhவிதmh ஸrhவ³ண:ஸேமதmh ॥ 49॥
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தேத³வ khதmh யதி³ பாபவrhேக³
நmh ஶிராmh ச விth³த⁴க³nhத⁴mh ।
..........

ப⁴ேவth ஸதா³shthஷு ப⁴யாநkhmh ச ॥ 50॥
ஷTh³வrhக³ஶுth³த³mh யதி³ஸூrhயthர-
ெபௗ⁴மாதmh ஸmhப⁴வேத .......... ।
³Shகrhமேபா ரவி ..........ந khத:
காே தி⁴காŋhக³sh நிதmh ச ॥ 51॥
ெபௗ⁴மாmhஶேக ெஸௗmhயth³’ஶா விேந
ெபௗ⁴ேம vhயயshேத² நித⁴நாேத வா ।
ப⁴ேவth ஸகrhேஜா மiνShய:
kh’ேஶாऽlhபவீrhய:ஸததmh ச தீ³ந: ॥ 52॥
ஸூrhயாmhஶேக ெஸௗmhயth³’ஶா விந
ஸூrhேய vhயயshேத² நித⁴நshதி²ேத வா ।
..........ேவnhநிஶாnhத⁴sh நிஶா phரஜாேதா
தி³வாத²வா ைதேகா மiνShய: ।
ெஸௗmhேயாऽதி⁴காŋhக³sh ஶிராவநth³த:◌⁴ ॥ 53॥
பாபா vhயயshதா:² phரப⁴வnhதி யshய
..........அ ரவி யதா³sh: ।
க²lhவாடகshதthர ப⁴ேவth phரஜாேதா
விபrhயயshதா:² ஶுசிவrhதச ॥ 54॥
khேப³ vhயயshேத² thவத² பசேம ச
லkh³ந kh³ரேஹ ைசவ ப⁴ேவnhமiνShய: ।
ph³’ஹthதடா³காரத⁴ேராऽதிth³ேரா
kh³ரைஹசலrhth³’Shவிவrhதச ॥ 55॥
.........oத³ேய ஸூrhயஸுேத th³’Sh-
சnhth³ேர vhயயshேத² phரப⁴ேவऽrhத⁴th³’Sh: ।
ஜshய லkh³ேந ஜஸmhேத ச
விபேநthர phரப⁴ேவnhமiνShய: ॥ 56॥
பாபா யதா³லkh³நக³தா:ஸmhshதா:
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ெஸௗmhயாச ஸrhேவऽShடமகா³ ப⁴வnhதி ।
ph³ேஜா ப⁴ேவத³thர நேராऽபி⁴ஜாேதா
..........th³வாமநக: phரதி³Shட: ॥ 57॥
பாபாசrhதா² யதி³ைநத⁴நshதா:²
ெஸௗmhயா kh³ரஹா: ேக² ஜநேகாऽthர ேயாேக³ ।
விைதshைத: phரப⁴ேவnhமiνShய:
பாபாmhஶகshைத:²ஸmhப⁴ேவச Sh² ॥ 58॥
³rhக³nhதி⁴வkhthேரா vhயயைக³ச பாைப-
shth’தீயைக:³ ெஸௗmhயநrhத⁴ைரச ।
பாபாmhஶகshைத²ரத²’th³க³த:³shயாth
ஸதா³ த³th³ேராऽkh³’ஹmh phரயாைத: ॥ 59॥
பாபாmhஶேக பாபநிேத ச
பாேப விலkh³ேந ஶுப⁴th³’Shேந ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா vh’ஷண: phரலmhைப³-
rhவshய th³’Shடயாதி⁴கŋhக³ ஏவ ॥ 60॥
நைக²rhவிேநா ரவிஜshய லkh³ேந
மnhதா³mhஶேக மnhத³th³’ஶா விேந ।
மnhத³shய வrhேக³ ஶகடmh phரயாத
ஏவmh  சkhரshய விth³’Shடkh:shயாth ॥ 61॥
லாதி⁴க:ஸூrhயஸுேத vhயயshேத²
ெபௗ⁴ேம ஸுக²shேத² விநிதாயேகऽrhேக ।
மஹாத³ரசnhth³ரஸுேத ேநthர:
thரரkhேதா வநிதாவிந: ॥ 62॥
வkhேர vhயயshேத² நித⁴நாேத jhேஞ
விவshவரதி ..........க²ேக³ऽrhகthேர ।
ெபௗ⁴ேமऽshதேக³ேஹ க³க³ேந தி³ேநேஶ
தி³ ..........rhதிக³ேத ச வkhேர ॥ 63॥
ஸூrhேய ஸுக²shேத² ரவிேஜऽShடமshேத²
shவவrhக³ஸmhshேத² ஶஶிேஜ தiνshேத² ।
ஶூேரா ப⁴ேவth காnhதிேதா மiνShய:
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கலshவந:ஸthயrhத:ஸுசு: ।
ஸுநவா ரதேகாவித³ச ॥ 64॥
வாmhஶேக வேதா விலkh³ேந
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுப⁴க:³ஸுப: ।
shthமபீ⁴Shட:ஸுரேதऽலshத:²
phயmhவேதா³ கி³தவிசணச ॥ 65॥
ஶுkhராmhஶேக ஶுkhரேத விலkh³ேந
ேபா⁴கீ³ஸுவிjhஞ: phரணேதா மiνShய: ।
ப⁴ேவth ஸுப:ஸததmh த³யா:

..........பி⁴ரணphயச ॥ 66॥
சnhth³ராmhஶக சnhth³ரேத விலkh³ேந
ஶுkhேரா மேபா⁴க³ேதா மiνShய: ।
ப⁴ேவthததா²jhேஞா மந: kh’ஶச
kh’chச:²ஸதா³ஸ நயதிrhvh’தா²த:³ ॥ 67॥
ெஸௗmhேய விலkh³ேந ..........

ஶுபா⁴mhஸவா: ஶுப⁴ேஜ நவாmhேஶ ।
சnhth³ரshய ேஹாரா ஶுப⁴பா³ஹுதா⁴th
thmhஶாmhஶக: ெஸௗmhயப⁴வ:ஸுஶீல: ॥ 68॥
ஸூrhயாmhஶேக ெஸௗmhயஸiµth³ரேவ ச
நேரா ப⁴ேவchேசா²ப⁴நஜாiνrhபாச: ।
லkh³நmh ஶுபா⁴ேலாகிthShடவீrhய-
ேமாேஜா வித⁴thேத ஸததmh நராmh ॥ 69॥
பாேபா யதா³ நீசக³ேதா விலkh³ேந
shவபா⁴வஸmhshத:² ஶுப⁴வrhதச ।
shயாchச²யாமத³nhத: ேஷாऽthர ஜாத:
khயாவிந: பிஶுநshவபா⁴வ: ॥ 70॥
..........விேந
விலkh³நஸmhshேத² ேஷாऽthர ஜாத: ।
கnhயாரேதா வாசி²தபாபkhதmh
shthலபட:shயாth ஸததmh விph³த: ◌⁴ ॥ 71॥
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ஶைநசேர ஸphதமேக³ விலkh³ேந
யதா³ நவாmhேஶா த⁴ரணிஸுதshய ।
vh’th³தா⁴ŋhக³நாநாmh நிரேதா மiνShய:
ஸதா³ ப⁴ேவth காமநிபீ³தாthமா ॥ 72॥
யதா³ விலkh³ேந ஸத⁴iν: ஶஶாŋhேகா
நவாmhஶேக shயாth³ரவிநnhத³நshய ।
ேவயாiνரkhதmh ேத மiνShயmh
..........அmh ॥ 73॥
mhஹாmhஶேக ஸூrhயேத விலkh³ேந
ெபௗ⁴ேமந th³’Shேட ரவிேஜऽshதஸmhshத² ।
ப⁴ேவnhநேரா வkhரப⁴ேகா³ऽthரேயாேக³
விபrhயயாth³வkhரரதாiνரkhத: ॥ 74॥
ஶைநசேர நீசக³ேதऽshதஸmhshேத²
பாேப விலkh³ேந ஶுப⁴th³’Shேந ।
..........அnhமiνShய: கரேதாऽதphஸு:
ஸதா³ விரkhேதா வரேயாதாநாmh ॥ 75॥
த⁴நாேத ⁴தநேய ஸுக²shேத²
ெஸௗேர vhயயshேத²ऽநவாmhஶஸmhshேத² ।
ேபாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய:
ஸrhவthர நிnhth³ய: kh’தவிshmh’திச ॥ 76॥
ஸூrhயthேகாேண யதி³ ⁴thர:
ஶைநசேர ெஸௗmhயkh³’ஹாேத ச ।
ததா³ மiνShயsh ஸுதீ³rhக⁴ஜாiν-
rhவிபேத³ஹ: phயஸாஹஸச ॥ 77॥
vhரrhதி³தாŋhக:³ஸததmh விப:
phரஜாவிkhத: பிஶுநshவபா⁴வ: ।
ஶைநசேர mh’thக³ேத vhயயshேத²
ெபௗ⁴ேம ப⁴ேவth பாபரேதா மiνShய: ॥ 78॥
இதி vh’த⁴யவேந thiνshதா²நசிnhதா ॥
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ஆth◌⁴யாய 24அ
தiνshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
தiνshதி²ேதா வாஸரப:shவŋhேக³
தீvhராmh தiνmh ஸஜநேயnhநராmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா th³’ட⁴தாஸேமதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ ப³ஹுதா⁴rhயதாmh ச ॥ 1॥
நீசாதshதீணக..........
காயmh வித⁴thேத ஸஜmh ஸைத³வ ।
..........Nhயநmh ph◌⁴’ஶநிசபா⁴ேக³
..........வrhேக³ நதேய phரkhதmh ॥ 2॥
thராரயshேதா² யதி³ வாஸேரேஶா
rhதிmh க³ேவா தீ³rhக⁴தரmh phரஸூேத ।
thரshய பா⁴ேக³ ஜதிலmh நிதாnhதmh
வrhேகா³thதேம வாதி⁴கஶாநmh ச ॥ 3॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வா யதி³ தீணர-
rhலkh³நாேதா நஶரகmh ச ।
நரmh phரஸூேத thவத² ஶthபா⁴ேக³
நேகாணmh நயவrhதmh ச ॥ 4॥
சnhth³ேரா விலkh³ேந பrhணேத³ஹ-

shŋhக³shதி²த: ெஸௗmhயதiνmh phரஸூேத ।
ŋhக³shய பா⁴ேக³ஸுமேநாஹராmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ऽபரேநthரkhதாmh ॥ 5॥
நீசாத:ணதiν: ஶஶாŋhக:
காmh தiνmh லkh³நக³த: phரஸூேத ।
நிஶாnhத⁴கmh நீசநவாmhஶஶmhshத:²
பாேபாthத²வrhேக³ திேரண khதாmh ॥ 6॥
thரkh³’ஹ ஶீதகரா விலkh³ேந
தiνmh ஸுவாேத ஸுப⁴கா³mh மேநாjhஞாmh ।
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thரshயபா⁴ேக³ வரவkhthரkhதாmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸுஶதகாnhதிmh ॥ 7॥
நிஶாnhத⁴கmh ஶthkh³’ஹாேத ச
லkh³நmh க³த:sh²லட³mh phரஸூேத ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ ph’²தீ³rhக⁴கmh ச
லthேகாேணஷு ஶுபா⁴த⁴ெரௗShட²mh ॥ 8॥
ெபௗ⁴ம:shவŋhேக³rhதிஸmhshத:²
கேராதி ஸmhரkhதநநீஶமrhthயmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா சிபிடshவபா⁴வmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத² கrhகஶாkh²யmh ॥ 9॥
நீசேதா ⁴தநேயா விலkh³ேந
கேராதி ஸாnhth³ரmh மத³நmh ஸைத³வ ।
நீசாmhஶேக ைதகmh நிஶாnhத⁴mh
பாபshய வrhேக³ thவத² வkhரth³’Shmh ॥ 10॥
.......... ।
thராmhஶேக ேராக³ஸேமதth³’Shmh
வrhேகா³thதேம ³ரவிேலாகநmh ச ॥ 11॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வா யதி³ ⁴thேரா
thரmh phரஸூேத ப³ஹுth³’..........
ஸபth³’Shmh ச நவாmhஶேக வா
லthேகாேண ச ஜலாrhத³th³’Shmh ॥ 12॥
³தா⁴ விலkh³ந யாத³ ŋhக³ஸmhshேதா²
நரmh ஸுவாேத ஸுiµேகா²நாஸmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா ஸுரதா³த⁴ைரShட²mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுஶரகாnhதிmh ॥ 13॥
நீசாேதா வா யதி³ ேஸாமthர-
shதiνshதி²ேதா வkhthரக³nhத⁴பா⁴ஜmh ।
நீசாmhஶேக தீ³rhக⁴கராகவmh
.......... ॥ 14॥
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thராரயshதா² யதி³ ேஸாமthேரா
லkh³நmh க³த: ஶுph◌⁴ரஶிேராஹmh ச ।
thரshய பா⁴ேக³ thவத² ஶுph◌⁴ரth³’Sh
வrhகி³thதமshத:²ஸுஹiνmh ஸைத³வ ॥ 15॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வா யதி³ ேஸாமthர:
கேராதி மrhthயmh தiνக:³ கராலmh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ சபலshவபா⁴வmh
thேகாணேகா³ ேராக³விvh’th³த⁴காயmh ॥ 16॥
ஸுேரjhயமnhth யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
லkh³ேந மேநாjhஞmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
உchசா²mhஶேக வா ஶுப⁴பா³ஹுஹshதmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஶுப⁴சrhமபா⁴ஜmh ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³rhவிலkh³ேந
க²ஜmh ஸுவாேத நிஜmh நிதாnhதmh ।
நீசாmhஶேக க²ஜநநாஸகmh ச
.......... வrhேக³ ச ஸு⁴ஷTh◌⁴யmh ॥ 18॥
thராrhயshேதா² யதி³rhதிஸmhshேதா²
³: phரஸூேத வரவshthரபா⁴ஜmh ।
thராmhஶேக வா ஸுகmh ஸுநாபி⁴mh
வrhேகா³thதமshத:²ஸுப⁴ேகா³த³ரmh ச ॥ 19॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ தா யதி³ ேத³வjhேயா
rhதிshதி²த:shேவாத³கmh phரஸூேத ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ thவத² ²lhலேமவ
லthேகாேண phரஜநthயŋhக³mh ॥ 20॥
ஶுkhர:shவŋhேக³ யதி³லkh³நஸmhshத:²
ஸுபஜாiνmh மiνஜmh phரஸூேத ।
shேவாchசா²mhஶகshத:² ஶுப⁴பாணிபாத³mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுவிப⁴khதகா³thரmh ॥ 21॥
நீசshதி²ேதா வா யதி³ தா³நேவjhேயா
rhதிshதி²த:shவlhபகசmh phரஸூேத ।
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shவlhவாடகmh வா யதி³ நீசஹாேக³
பாபாthத²வrhேக³ ப³ேராமபா⁴ஜmh ॥ 22॥
thரkh³’ஹshேதா² யதி³ைத³thயjhய:
ெஸௗபா⁴kh³யkhதmh ஶுப⁴கீrhதிபா⁴ஜmh ।
நரmh phரஸூேத ஸுநக²mh விபா⁴ேக³
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுபிணmh ச ॥ 23॥
ஶுkhேரா யதா³ ஶthkh³’ஹmh phரபnhேநா
லkh³நmh க³த:ph³ஜதiνmh phரஸூேத ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ऽதிkh’ஶmh விக³..........
லthேகாேண நயநாபி⁴ராமmh ॥ 24॥
ஶைநசேரா rhதிக³த:shவŋhேக³
லkh³நmh க³த: யாமதiνmh மiνShயmh ।
ŋhகா³mhஶேக shேவ thவத² பி⁴nhநவrhணmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத² ெகௗ³ர ..........அthரmh ॥ 25॥
நீசshதி²த:ஸூrhயஸுேதா விலkh³ேந
காஸாrhதமrhthயmh ஜநேயநமiνShயmh ।
நீசாஶகshத:² கப²வாதபாதmh
பாபshய வrhேக³ thவத² பிthததாmh ச ॥ 26॥
thராரயshேதா² யதி³ஸூrhயஸூiν-
rhலkh³நshதி²ேதா ெகௗ³ரவmh phரஸூேத ।
thராmhஶகshேதா²ऽshத²ஸாயஸார
வrhேகா³thதமshத²shthவத² பீவராŋhக³mh ॥ 27॥
ஶthேராrhkh³’ஹshேதா² ரவிேஜாऽதிphயmh
லkh³நாத:sh²லநக²mh phரஸூேத ।
ஸுsh²லத³nhதmh பா⁴க³ஸmhshேதா²
லthேகாேண  ஸுதீ³rhக⁴ஜாiνmh ॥ 28॥
shேவாchச²shதி²த:shவப⁴வேந திபாலlhேயா
லkh³ேநऽrhகேஜ ப⁴வதி ேத³ஶராதி⁴நாத:² ।
ேஶேஷஷு :³க²மத³பீ³த ஏவ பா³lhேய
தா³th³rhயகாமvhயஸேநா மேநாऽலஸச ॥ 29॥
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இதி vh’th³த⁴யவேந தiνshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 25

த⁴நshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
ஸூrhேயா th³விதீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
..........ேத nh’பமாநஜாthmh ।
உchசா²mhஶேக வா nh’பேஸவகmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஶுப⁴ேலாகத³thதmh ॥ 1॥
நீசாேதா பா³ஸரேபா th³விதீேய
பாபாrhதmh த⁴rhமத⁴நmh phரஸூேத ।
நீசாmhஶகshத:²shத²லஜmh ஸைத³வ
பாபshய வrhேக³ thவத² ெசௗrhயஜmh ச ॥ 2॥
thராரshேதா² தி³நேபா th³விதீேய
கேராதி ஜாதmh த⁴நதா⁴nhயஸmhப⁴வmh ।
thரshய பா⁴ேக³ thவத² ேலாஹஜாதmh
வrhேகா³thதமshத:² பரதா³ரஜாதmh ॥ 3॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வா யதி³ தீணர-
rhth³விதீயக:³shவlhபத⁴நmh phரஸூேத ।
கShடாnhதேத³ேஶऽத⁴மஸவயா ச
லthேகாேண thவத² பி⁴ஜmh ச ॥ 4॥
சnhth³ேரா th³விதீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேத²
iµkhதாமணிphராயப⁴நmh phரஸூேத ।
ŋhகா³mhஶேக வா கநகmh ச phயmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ விவித⁴mh ரNhயmh ॥ 5॥
நீசாத: ஶீதகர: phரஸூேத
th³விதீயேகா³ விthதமஸth³vhயயmh ச ।
நீசshய பா⁴ேக³ thyh vhயேயந நmh
பாேபாthத²வrhேக³ வஸவாmh ப⁴யmh ச ॥ 6॥
thராரயshேதா² யதி³ வா ஶஶாŋhேகா
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விthதmh phரஸூேத ஸுதஜmh நராmh ।
thரshய பா⁴ேக³ kh’kh’thphரஸூதmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸு’த³rhதmh ச ॥ 7॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வா யதி³ ராthநாத:²
ேகாஶாதchெசௗ²rhயத⁴நmh phரஸூேத ।
ததா³mhஶேக வாத²கrhமஜாதmh
லthேகாேண thவத² பா⁴rhயேஜாthத²mh ॥ 8॥
ெபௗ⁴ம:shவŋhேக³ யதி³ ேகாஶக:³shயாth³
th³ேதா⁴th³ப⁴வmh ஸஜநேயth³த⁴நmh ச ।
உchசா²mhஶேக வாதிkh’ஶmh ச கShடாth
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ shவஜேநாth³ப⁴வmh ச ॥ 9॥
நீசாேதா ⁴தநயsh நீேச
th³வீதீயேகா³ நிrhத⁴நேமவ ஸூேத ।
நீசாmhஶேக ப³vhரணேமவ நிthயmh
பாேபாthத²வrhேக³ vhரணkhதேத³ஹmh ॥ 10॥
thரkh³’ேஹ வா யதி³ ⁴ஸுேத
ேகாஶாேதா thரப³ேலந ஜாதmh ।
த⁴நmh phரஸூேத ஸு’த³mhஶேக ச
வrhேகா³thதேம ேத³வ³phரஸாதா³th ॥ 11॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ ⁴தநேயா th³விதீேய
த⁴நmh phரஸூேத ந கதா³சிேத³வ ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ th◌⁴’ணபாபஸŋhகா³nh
லthேகாேண  ஜேநாபேராதா⁴th ॥ 12॥
ெஸௗmhயshவŋhேக³ யதி³ ேகாஶஸmhshத:²
..........நmh ⁴த⁴நshய த⁴thேத ।
ŋhகா³mhஶேக ஸshயசShபதா³thத²
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ விவிைத⁴பைய: ॥ 13॥
நீசாத: ேஸாமஸுேதா த⁴நshேதா²
நிkh’Shடவிthதmh ேத நராmh ।
நீசாmhஶகshேதா² ேதாऽதிைத³nhயாth
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பாேபாthத²வrhேக³ ப³ஹுவசநாச ॥ 14॥
thராதshேத² யதி³ேஸாமthேரா
th³விதீயேகா³ வாஜேமவ விthதmh ।
த⁴thேத நராmh சmh ஸு’th³விபா⁴ேக³
வrhேகா³thதேம வா ஸுkh’தmh phரஸூேத ॥ 15॥
³th³ேதா⁴ யதா³ ஶthkh³’ஹmh phரயாேதா
th³விதீயக:³ ஶthநீேஷவேணந ।
த⁴நmh ப⁴ேவchச²thவி..........
thவlhபmh thேகாேண வரேலாகஜாதmh ॥ 16॥
ேவா th³விதீேய யதி³ ŋhக³
ஸதா³ த⁴நmh nhயாயதmh phரஸூேத ।
ŋhகா³mhஶேக ச th³விஜஸா⁴vh’thத
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ nh’பஸmhப⁴வmh ச ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³rhth³விதீேய
த⁴நmh phரஸூேத பரதா³ரஜாதmh ।
நீசாmhஶேக சாnhthயஜேலாகஜாதmh
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுகShடஜாதmh ॥ 18॥
thராரயshேதா² யதி³ ேத³வமnhth
th³விதீயேகா³ வshthரக³ஜாசஜmh ச ।
த⁴thேத தத³mhேஶ ந kh’phரஸூதmh
வrhேகா³thதமshய:ஸுஜநphரத³nhதmh ॥ 19॥
யதா³ th³விதீேயऽkh³’ேஹ ஸுேரjhேயா
வித⁴thேதऽநிேஷவேணந ।
ஶthrhவmhஶேக ஶthஜேநந த³thதmh
லthேகாேண நிதி⁴ஜmh ஸைத³வ ॥ 20॥
ஶுkhேர th³விதீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
ஸதா³யmh ⁴த⁴நmh phரஸூேத ।
ŋhகா³mhஶேக rhவஜஸசிதmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விதயmh நிதாnhதmh ॥ 21॥
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நீசாஶிேதா ைத³thய³rhth³விதீேய
த⁴நmh ஸுவாேத திஜmh நிதாnhதmh ।
th³தrhதmh நீசநவாmhஶஸmhshத:²
பாபshய வrhkh³ பரேத³ஶஸऽகா³th ॥ 22॥
thராrhயshேதா² யதி³ தா³நேவjhேயா
th³விதீயஸmhshேதா² nh’பஜmh வித⁴thேத ।
..........nhநmh தத³ஶmh nh’பthரஜாத
ராjhஞீ..........iµthத²mh யதி³ ஶுப⁴வrhேக³ ॥ 23॥
ஶுkhேரா th³விதீேய யதி³ ஶthஸmhshேதா²
த⁴நmh phரஸூேத வரகrhமஜாதmh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ thவத²ைத³nhயஜாதmh
லthேகாேண shவஸுதாrhதmh ச ॥ 24॥
ஶாநிrhth³விதீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
த⁴நmh phரஸூேத  கrhமஜாதmh ।
தத³mhஶேக கShடவிநிrhதmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுேதா⁴ vhயஸேநாth³ப⁴வmh ச ॥ 25॥
நீசmh க³ேதா பா⁴shகரஜ: phரஸூேத
நி:கிசநmh நிthயமேநக:³க²mh ।
நரmh தத³mhேஶऽnhthயஜவிthதபா⁴ஜmh
..........வrhேக³  ஸுபாபஜmh ச ॥ 26॥
thராரயshேதா² யதி³ஸூrhயthேரா
th³விதீயக:³shவshத²த⁴நmh phரஸூேத ।
thரshய பா⁴ேக³ thவத² mh’nhமயmh ச
வrhேகா³thதமshேதா² ஜலஜmh ஸைத³வ ॥ 27॥
ெஸௗேரா யதா³ ஶthkh³’ஹாரயshேதா²
th³விதீயக:³ பாபத⁴நmh phரஸூேத ।
ஶthேராrhவிப⁴ேக³ ப³ஹுதா³ஸேதாthத²mh
லthேகாேண பரேபாஷ ச ॥ 28॥
ஸஹshரநாேதா² தி³நph: phரதி³Shேடா
லாதி⁴ேபா ரthகர:ஸைத³வ ।
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ஶதாதி⁴ேபா ⁴தநய:ஸைத³வ
ேகாசர: ேஸாமஸுத:ஸைத³வ ॥ 29॥
shவrhவாதி⁴நாத:²ஸுரராஜமnhth
ஶுkhேரா யஸŋhkh²ய: ஶநிrhெபௗ⁴மlhய: ।
shவŋhகா:³shrhயதி³ஸrhவ ஏவ
அrhதா²nhதராேல thவiνபாதஜாதmh ॥ 30॥
shவவrhக³ஜmh விthதமேஹா த³த⁴thதி
thவா  ஶுkhரmh ப³ஹுஸŋhக³ஜmh ச ।
shவmh shவmh த⁴நmh shவாஸு த³ஶாஸு ஸmhயkh
.......... ॥ 31॥
இதி vh’th³த⁴யவேந த⁴நshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 26

ஸஹஜshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
th’தீயஸmhshேதா² யதி³ வாஸேரேஶா
thரmh nh’பmh ŋhக³க³ேதா வித⁴thேத ।
ŋhகா³mhஶேக வா nh’பஸmhப⁴வmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத²ஸாrhவெபௗ⁴மmh ॥ 1॥
நீசாேதா நீசத⁴நmh வித⁴thேத
thரmh th’தீேய யதி³ தீணர: ।
நீசாmhஶேக பி⁴ுகthரைவரmh
பாபshய வrhேக³ thவத² வாரணmh ச ॥ 2॥
thராரயshேதா² யதி³ வாஸரஶீ
thரmh th³விேஜnhth³ரmh ேத th’தீேய ।
thராmhஶகshேதா² ஜநேயth ஸுஶீலmh
வrhேகா³thதமshேதா²ऽth³⁴தஶாshthரரkhதmh ॥ 3॥
ரவிth’தீேயऽkh³’ஹmh phரயாேதா
thரmh வித⁴thேத வrhதாŋhக³mh ।
th³விஷவிபா⁴ேக³³ணவrhதmh ச
லthேகாேண பதிேமவ ஶாnhதmh ॥ 4॥
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th’தீயக:³ ஶீதகர:ஸுவாேத
thரmh shவŋhேக³ kh’பணshவபா⁴வmh ।
..........ேமவ பா⁴ேக³ பரதrhககmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பரதா³ரரkhதmh ॥ 5॥
நீசாேதா ராthபதிshth’தீேய
thரmh shவாேதऽthயஜேமவ நிthயmh ।
நீசshய பா⁴ேக³ thவத² நrhதகmh ச
ப⁴Nhட³mh ச வrhேக³ க²லஸmhப⁴வmh ச ॥ 6॥
thராரயshேதா² யதி³ ஶீதர-
rhthரmh ஸுவாேத பரவசகmh ச ।
thரshய பா⁴ேக³ ப³ஹுேதா³ஷஜmh ச
வrhேகா³thதமshேதா² kh◌⁴’ணயா விநmh ॥ 7॥
th’தீயக:³ ஶீதகேரா வித⁴thேத
நராத⁴மmh ஶthkh³’ஹmh phரயாத: ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ ப³ஹுமாயயாTh◌⁴யmh
லthேகாேண பரதா³ரரkhதmh ॥ 8॥
ெபௗ⁴மshth’தீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
thரmh வித⁴thேத வர⁴பாலmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா nh’பேதரமாthயmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விதயmh ஸைத³வ ॥ 9॥
நீசாேதா ⁴தநயshth’தீேய
thரmh வித⁴thேத ப³ஹுகாமஸkhதmh ।
நீசாmhஶகshேதா² ph◌⁴’தகmh ச ைவth³யmh
பாேபாthத²வrhேக³ vhயஸநாபி⁴⁴தmh ॥ 10॥
thராரயshேதா² யதி³ ⁴thர-
shth’தீயேகா³ ⁴ஸுக²mh phரஸூேத ।
thராmhஶேக வாயஜmh மாரmh
வrhேகா³thதமshத:² phரராnhநபாநmh ॥ 11॥
ஶthேராrhkh³’ஹshேதா² யதி³ ⁴thேரா
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thரmh phரஸூேத ஸஹஜாதmh ச ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ச ஸmh’th³தி⁴பா⁴ஜmh
லthேகாேண thவத² த³Nhட³நாத²mh ॥ 12॥
ெஸௗmhயshth’தீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
.......... ஶாnhதமதிmh phரஸூேத ।
ŋhகா³mhஶேக கசகிந ஸம..........
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுதரா kh’th ..........mh ॥ 13॥
நீசாத: ேஸாமஸுதshth’தீேய
thரmh வித⁴thேத vh’ைந:ஸேமதmh ।
ேகா³பாலகmh நீசவிபா⁴க³ஸmhshத:²
பாபshய வrhேக³ க³தெஸௗ’த³mh ச ॥ 14॥
thராரயshத:²ைஶஜshth’தீய
thரmh ஸுவாேத ப³ஹுகrhமபா⁴ஜmh ।
பா⁴ேக³ thவத² நாபிதmh ச
..........க²ல........ ரmh ॥ 15॥
ஶthேராrhkh³’ஹshேதா² யதி³ ேஸாமthேரா
thரmh th’தீேய ேத ஸுநிnhத⁴mh ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ஜநிதாதிக³mh ச
லthேகாேணऽத² மmhசmh ச ॥ 16॥
நீசshth’தீேய யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
thரmh ஸுவாth விநேயந நmh ।
உchசா²mhஶேக த³mhப⁴பரmh nh’ஶmhஸmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴sh ததா²phரஜmh ச ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³shth’தீேய
thரmh phரஸூேத ப³ஹுபாசிதாரmh ।
தத³mhஶேக th³தரதmh ஸைத³வ
.......... வrhேக³ க³தப³⁴வrhக³mh ॥ 18॥
ேவா யதா³thரkh³’ேஹ th’தீேய
ததா³ phரஸூேதऽதிkh’ஶmh ச thரmh ।
thராmhஶேக பNhயபரmh phரதா⁴நmh
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வrhேகா³thதமshத:² க² த³nhதகாரmh ॥ 19॥
th’தீயேகா³ ேத³வ³rhய..........
ஶthேராrhkh³’ேஹ khவஸுக²mh ஸுவாேத ।
தத³mhஶேக ஶிlhபிநமphரதா⁴நmh
லthேகாேண பதிதmh நிkh’Shடmh ॥ 20॥
ஶுkhேரா யதா³ ŋhக³தshth’தீேய
ததா³ஸுவாேத பதிதmh ச thரmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா nh’பேஸவகmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴mh கலஹphயmh ச ॥ 21॥
நீசாேதா ைத³thய³shth’தீேய
thரmh வித⁴thேத வத⁴கmh nh’ஶmhஶmh ।
நீசாmhஶேக நிசலphரஸூதmh
பாபshய வrhேக³ பதிதmh nh’ஶmhஸmh ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ஜshth’தீேய
கேராதி thரmh க² பா⁴Nhட³mhவ ।
தாmhஶேக வாரணமphரஶshதmh
வrhேகா³thதமshத:² ஶப³ரmh kh’தkh◌⁴நmh ॥ 23॥
ேபாrhkh³’ேஹ பா⁴rhக³வஜ: phரஸூேத
th’தீயக:³ khட³நகmh ச thரmh ।
தத³mhஶேக ஶிlhபிநமphரஶshதmh
லthேகாேணऽத² ஜைநrhநிரshதmh ॥ 24॥
ஸூrhயாthமஜshŋhக³தshth’தீேய
thரmh ஸுவாேத வர⁴பாலmh ।
ŋhகா³mhஶேக விthதபதிmh phரth³த⁴mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ ப³ஹுஶாshthரரkhதmh ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhயஸுதth’தீேய
thரmh phரஸூேத மநshவபா⁴வmh ।
நீசாmhஶேக வசநதthபரmh ச
பாபshய வrhேக³ kh◌⁴’நதா² விநmh ॥ 26॥

vriddhayavanajataka1.pdf 227



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

thராரயshத:² க² ஸூrhயthேரா
thரmh phரஸூேத ஸசிவmh நயசmh ।
thராmhஶேக வா ³ணவிthதபா⁴ஜmh
வrhேகா³thதமshத²shதி²திமாநkhதmh ॥ 27॥
ஶநிrhயதா³ ஶthkh³’ஹாரயshத²-
shth’தீயக:³ பாபரதmh ச thரmh ।
த⁴thேத தத³mhேஶ vh’நmh ஸுதீ³நmh
லthேகாேண விதாபmh ॥ 28॥
..........ஸாவதா phரவி
த³ஶாதி⁴ப: ஶீthகரsh ..........

ஸஹshரthர:திேஜா ..........உ........
ஶதாதி⁴ேபா ேத³வேராதச ॥29॥
அஶீதிநாேதா² ph◌⁴’³ந। ..........

ெஸௗரsh ெபௗ⁴ேமம ..........ேதாऽதி⁴ேகா வா ।
shவŋhக³ராெஶௗ யதி³ வthதமாநா:
ஸrhேவ ..........உ........அதshய வஶாth³த³த³nhதி ॥ 30॥
இதி vh’த⁴யவேந ஸஹஜshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 27

ஸுக²shதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
..........

..........ப³ஹு³Shடஜாதmh ।
ŋhகா³mhஶகshேதா²ऽiΝஸுக²mh கதா³சிth
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பரதா³ரசmh ச ॥ 1॥
நீசாேதா வாஸரபசrhேத²
ஸுக²mh வித⁴thேத ந கதா³சிேத³வ ।
நிசாmhஶேக :³க²விதmh ச
பாபshய வrhேக³ th◌⁴’ண:³க²ரmh ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நkh’சrhேத²
ஸுக²mh வித⁴thேத vh’ைந:ஸேமதmh ।
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ெசௗrhயth³ப⁴வmh ஶthவிபா⁴க³ஸmhshேதா²
வrhேகா³thதமshேதா²ऽஜேமவ நிthயmh ॥ 3॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ வாஸரபசrhேத²
th³ேத⁴  ெஸௗkh²யmh ேத நராmh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ பரேஸவயா ச
லthேகாேண வத⁴வnhத⁴ஜாதmh ॥ 4॥
ஸுக²shதி²த: ஶீதகர:shவŋhேக³
ஸுக²mh வித⁴thேத க³ஜவாஜாதmh ।
ŋhகா³mhஶேக ேஹமஸiµth³ப⁴வmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ விவித⁴mh ஸைத³வ ॥ 5॥
நீசாத: ஶீதகர: ..........
ஸுக²mh ஸதா³ th³தஜேமவ mhஸாmh ।
நீசாmhஶேக ⁴kh’phரஸூதmh
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுபாபஜாதmh ॥ 6॥
thராரயshத:² க² ஶீதர:
ஸுக²shதி²ேதா ⁴ஸுக²mh வித⁴thேத ।
ஸுதாth³ப⁴வ thராவபா⁴க³ஸmhshேதா²
வrhேகா³thதமshேதா² வநிேதாth³ப⁴வmh ச ॥ 7॥
சrhத²ேகா³ ராthபதி: phரஸூேத
ஶthேராrhkh³’ேஹ ெஸௗkh²யமநீதிஜாதmh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ கபடphரஸூத
லthேகாேண thவத² த⁴rhமஜாதmh ॥ 8॥
சrhேதா² ⁴தநய:shவŋhேக³
ஸுக²mh வித⁴thேத பரஸூத³ேநந
ŋhகா³mhஶகshத:² பரப³nhத⁴ேநந
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பரவசேநந ॥ 9॥
ஸுகா²ேதா ⁴ஸுதsh நீேச
ெஸௗkh²யmh கதா³சிnhந கேராதி mhஸாmh ।
நீசாmhஶகshத:² பரேபாஷேணந
பாபthய வrhேக³ வத⁴ப³nhத⁴ேநந ॥ 10॥
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thராரயshத:²திஜசrhேத²
..........பரேத³ஶேயாகா³th ।
thராmhஶகshத:²ஸுரதphரஸŋhக³..........
வrhேகா³thதமshத:² பரவிthதநாஶாth ॥ 11॥
ஶthேராrhkh³’ேஹ shயாத⁴தி³ ⁴thர-
rhசrhத²க:³ mhசலஜmh ச ெஸௗkh²யmh ।
த⁴thேத தத³mhேஶ கரேயாநிஜாதmh
லthேகாேண ஸுக²ேமாஹநாTh◌⁴யmh ॥ 12॥
ெஸௗmhய:ஸுக²shத:²ஸுக²ேமவ த⁴thேத
மஹாஜேநாthத²mh யதி³ ŋhக³ஸmhshத:² ।
ŋhகா³mhஶேக பாrhதி²வஜmh ச mhஸாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ vhயயேமவ mhஸாmh ॥ 13॥
நீசாரயshத:² ஶஶிேஜா வித⁴thேத
சrhத²க:³ khேலஶஜேமவ ெஸௗkh²யmh ।
நீசாmhஶகshத:² பரேஸவயா ச
..........அதிவிrhக³ஹேணந ॥ 14॥
thராரயshத:² ஶஶிஜசrhேத²
ஸுக²mh வித⁴thேத வரthரஜாதmh ।
thராmhஶகshத²sh கலthரஜாதmh
வrhேகா³thதமshேதா² ³ேதாth³ப⁴வmh ச ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshத:² ஶஶிஜசrhேத²
ஸுக²mh வித⁴thேத khரயவிkhரேயண ।
தshையவ பா⁴ேக³ பஶுபாலேநந
லthேகாேண நிஜப³nhத⁴ேவாthத²mh ॥ 16॥
வசrhேத² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
ஸுக²mh வித⁴thேத ஸகலmh ஸைத³வ ।
ŋhக³shய பா⁴ேக³ ச ததா² தத³rhத⁴mh
ஷTh³வrhக³ஶுத⁴ச ஸுத⁴rhமkhதmh ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³சrhேத²
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ெஸௗkh²யmh வித⁴thேத ப³ஹுநீசஸŋhகா³th ।
நீசாmhஶகshத²ச விசிthரபா⁴வாth
பாபshய வrhேக³ பரேபாஷேணந ॥ 18॥
thராரயshேத²ஸுரராஜjhேய
சrhத²ேக³ வmhஶஜேமவ ெஸௗkh²யmh ।
ப⁴ேவthதத³mhேஶ ப³ஹுph◌⁴’thயஜாத
வrhேகா³thதமshேத² ப⁴கி³நீஸiµthத²mh ॥ 19॥
ஶthேராrhkh³’ஹேதா² யதி³ ேத³வjhய..........
shசrhத²ேகா³ நீசநிேஷவேணந ।
ெஸௗkh²யmh வித⁴thேதऽத² தத³mhஶேக வா
லthேகாேண nh’பஸŋhக³ேமந ॥ 20॥
ஶுkhர:shவŋhேக³ யதி³ ப³nh⁴..........
ஸுக²mh வித⁴thேத ப³ஹுவிthதஜாதmh ।
ŋhகா³mhஶகshத²sh shவேராShThரஜாதmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴ச க³ேஜாth³ப⁴வmh ச ॥ 21॥
நீசாரயshேதா² யதி³ைத³thயமnhth
ஸுக²mh வித⁴thேத பரநாஜாதmh ।
நீசாmhஶேக ைசவ விலாநீநாmh
பாபshய வrhேக³³பthநிஸŋhகா³th ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³சrhேத²
ெஸௗkh²யmh வித⁴thேத ப³ஹுேகா³த⁴ேநாthத²mh ।
thராmhஶேகऽஜாவிகேமவ நிthயmh
வrhேகா³thதமshேதா² மஸiµthத²mh ॥ 23॥
ஶthேராrhkh³’ஹshேதா² யதி³ைத³thயjhய:
ஸுக²mh வித⁴thேத நிேஷவேணந ।
தத³mhஶேக வா பரேத³ஶவாஸாnh
லthேகாேண th³விஜேத³வஸŋhகா³th ॥ 24॥
ஶநி:ஸுக²shேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
ஸுக²mh வித⁴thேத mh’க³பநாஶாth ।
..........அேக வா விஷப⁴ேணந ........
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ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ kh’கrhமஜாதmh ॥ 25॥
நீசாேதா பா⁴shகரஜ: phரஸூேத
சrhத²க:³ ெஸௗkh²யவிநா மiνShயmh ।
நீசாmhஶேக ேலாகநிப³nhத⁴ேநந
பாபshய வrhேக³ பரரnhth◌⁴ரஸŋhகா³th ॥ 26॥
thராரயshேதா² யதி³ ..........
வித⁴thேத shவகலthர⁴khதmh ।
thராmhஶேக வா shவmhப³நmh
வrhேகா³thதமshத:² பரபீட³ேநந ॥ 27॥
.......... ராநஜ: phரஸூேத
ஸுக²mh சrhேத² பரவசேநந ।
தத³mhஶேக மாiνஷவிkhரேயண
லthேகாேண khரயவிkhரேயண ॥ 28॥
ெஸௗkh²ய:ஸுரராஜமnhth ..........
ஶதாதி⁴ப: ேஸாமஸுத:தச ।
..........அ
..........யாதி⁴பா:ஸூrhயஶைநசராரா: ॥ 29॥
shவŋhக³ஸmhshத²..........
ெஸௗkh²யாநி யchச²nhதி ஸதா³ kh³ரேஹnhth³ரா: ।
நீசாதா நஸுகா² ப⁴வnhதி
ஷTh³வrhக³ஶுth³தா⁴ச யதா²shவŋhேக³ ॥ 30॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஸுக²shதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 28

ஸுதshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
ŋhக³ேதா வாஸரப:ஸுதshத:²
ஸுதாnh வித⁴thேதऽlhபதராnh nh’ஶmhஸாnh ।
ŋhகா³mhஶகshய:ஸகலாrhத²th³தி⁴mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுப⁴க³mh மேநாjhஞmh ॥ 1॥
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நிசாரயேதா² தி³நப:ஸுதshத:²
ஸுதாnh phரஸூேத ச  ஜாதநShடாnh ।
நீசாmhஶகshேதா² விகலாŋhக³பா⁴கா³nh
பாபshய வrhேக³ thவத² க³பி⁴நShடாnh ॥ 2॥
thராரயshேதா² யதி³ தீணர:
ஸுதாnh phரஸூேத ரத:ஸுதாvhராnh ।
thராmhஶகshத²sh ஸுஶீலvh’thதாnh
வrhேகா³thதமshேதா² vhயஸநாதி⁴காmhச ॥ 3॥
ஸுதாத: ஶthkh³’ேஹ தி³ேநஶ:
ஸுதாnh வித⁴thேத பரேத³ஶஜாதாnh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ thவத² ஜாரஜாதாnh
லthேகாேண ³ணவrhதாmhச ॥ 4॥
ஸுதாத: ஶிதகர: ..........
கnhயா: phரஸூேத விலாயதாயா: ।
ŋhகா³mhஶகshத²sh ஸுபkhதா:
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுப⁴கா³ மேநாjhஞா: ॥ 5॥
நீசாேதா ராthபதி: ..........
கnhயா: phரஸூேத ச ஸுபkhதா: ।
நீசாmhஶகshத²ச ³th³தி⁴khதா
க³தாஷாைசவ  பீதலாச ॥ 6॥
thராரயshத:²ஸுதக³ச சnhth³ர:
கnhயா: phரஸூேத ஶுப⁴ஶீலkhதா: ।
thராmhஶேக ெஶௗசபரா:ஸுதா³nhதா
வrhேகா³thதேம ப⁴rhth’பரா:ஸைத³வ ॥ 7॥
ஶthrhவாshthரயshத:²ஸுதக³sh சnhth³ர:
கnhயா phரஸூேதऽதிக²லshவபா⁴வா: ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³  ஸுthதாŋhகா³
லthேகாேண நிதராmh phரக³lhபா: ◌⁴ ॥ 8॥
ெபௗ⁴ம:ஸுதshத²shதநயாnh வித⁴thேத
shவŋhக³ஸmhshேதா²ऽlhபஸுவிதாmhச ।
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ŋhக³shய பா⁴ேக³ ப³ஹுேராக³பா⁴ஜாnh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ தஜாrhth³ரேத³ஹாnh ॥ 9॥
நீசாேதா ⁴தநய:ஸுதshத:²
ஸுதாnh வித⁴thேத பரதா³ரரkhதாnh ।
அதீ³rhக⁴வாmhச தத³mhஶகshத:²
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுபாபரkhதாnh ॥ 10॥
thராரயshத:²திஜ:ஸுதshத:²
ஸுதாnh வித⁴thேத kh’பணshவபா⁴வாnh ।
thராmhஶகshத:²விதி⁴phரஸkhதாnh
வrhேகா³thதமshேதா² விதாபாnh ॥ 11॥
ஶthrhவாரயshத:²ஸுதேகா³ மஜ:
கேராதி thராnh vhரண..........
தத³mhஶகshத:²ஸததmh ைசலாnh
லthேகாேண பரதrhககாmhச ॥ 12॥
³த: ◌⁴ shவŋhேக³ யதி³ பசமshத:²
ஸுதாnh வித⁴thேத ஸுப⁴கா³nh மேநாjhஞாnh ।
உchசா²mhஶேக வா விநேயந khதnh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ விநேயந நாnh ॥ 13॥
நீசாத: ேஸாமஸுத:ஸுதshத:²
ஸுதாnh வித⁴thேத ப³ஹு:³க²khதாnh ।
நீசாmhஶகshத² கnhயகாmh ச
பாபshய வrhேக³ விkh’தாnh nh’ஶmhஸாnh ॥ 14॥
thராரயshேதா² யதி³ பசமshத:²
கேராதி ெஸௗmhேயா நிஜாnh ஸுthராnh ।
thராmhஶகshேதா² ப³ஹுஶாshthரரkhதாnh
வrhேகா³thதமshேதா² நயஸாரத³ாnh ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshதா² யதி³ ேஸாமthர:
ஸுதாnh வித⁴thேத ப³ஹுப³nh⁴பாnh ।
தத³mhஶகshத:² பிஶுநshவபா⁴வாnh
லthேகாேண ³ேத³வப⁴khதாnh ॥ 16॥
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நீஜ:shவŋhக³ யதி³ பசமshத:²
thராnh வித⁴thேத ப³ஹுவபா⁴ஜாnh ।
தத³mhஶகshத:²ஸுப⁴கா³nh ப⁴ேநாjhஞாnh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phயத³rhஶநாச ॥ 17॥
நீசாரயshத:² க² பசமshேதா²
ேவா வித⁴thேத தநயாnh ஸு:³கா²nh ।
தshையவ பா⁴ேக³ vh’ைந:ஸேமதாnh
பாஓஅshய வrhேக³ க³தெஸௗ’தா³mhச ॥ 18॥
thராரயshய:ஸுதக:³ஸுேரjhய:
ஸுதாnh வித⁴thேத பதிதாnh ஸுரkhதாnh ।
th³தphயாnh தshய விபா⁴க³ஸmhshேதா²
லthேகாேணऽth³⁴தவிkhரமாmhச ॥ 19॥
.......... ॥ 20॥
ஶுkhர:ஸுதshேதா² நிஜŋhக³ஸmhshத:²
கnhயா: phரஊேத ஸுப⁴கா³ மேநாjhஞா: ।
ŋhகா³mhஶகshேதா² ப³ஹுthரkhதா:
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஶுப⁴பkhதா: ॥ 21॥
நீசாேதா ைத³thய³:ஸுதshத:²
கnhயா phரஸூேத விவிதா: ◌⁴ ஸுப: ।
நீசாmhஶகshத:² பரrhகசிnhதா:
பாபஸுஅ வrhேக³ kh’பணshவபா⁴வா: ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ஜ:ஸுதshத:²
ஸுதா phரஸூேத பதிப⁴khதிkhதா: ।
thராmhஶேக வா வதஸthயkhதா
வrhேகா³thதமshத:² phரப⁴யா ஸேமதா: ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா² ph◌⁴’³ஜ:ஸுதshத:²
ஸுதா:ஸுவாேத ப³ஹுபாபkhதா: ।
தத³mhஶேக நShடஸுகா:² kh’தkh◌⁴நா
லthேகாேண ஹதஶthரபா: ॥ 24॥
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ஶைநசர: பசமக:³shவŋhேக³
thராnh phரஸூேத ப³ஹுஶthபாnh ।
தத³mhஶேக வா ப³ஹுேயாக³khதாnh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுதராmh kh’தkh◌⁴நாnh ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhயஸுத:ஸுதshய:
ஸுதாnh வித⁴thேத ச shவபா⁴வந..........ஆnh ।
தத³mhஶேக வா க³..........
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுேராக³பா⁴ஜாnh ॥ 26॥
thராரயshேதா² ரவிஜ:ஸுதshத:²
thராnh வித⁴thேத kh’கrhமஸkhதாnh ।
தத³mhஶேக வா பஶபாலேநாthதா²nh
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுேலாகபாmhச ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா² ரவிஜ: phரஸூேத
ஸுதshதி²த: காஷாmhச thராnh ।
தத³mhஶேக ⁴ததமாநதீவ
லthேகாேண ப³ஹுபாநபா⁴ஜாnh ॥ 28॥
யதி³ ப⁴வதி ஸுதrhmh kh³மேமவாப³லாநாmh
விஷமமத² நராmh phராயேஶாஜnhமத³mh shயாth ।
வதிஷஷNhடா⁴ th³’Shlhயா kh³ரேஹnhth³ரா
ப³லதபபாகmh ஸnhதேதrhதா⁴ரயnhதி ॥ 29॥
khேபா³பேம பசமேக³ ததா²ேப⁴
ஷNhட⁴kh³ரஹா:ஷNhட⁴நரmh phரஸூேத ।
ஷNhடாேதா shயாth ஷ: phரஶshத:
..........நேநா யதி³ வாப³லாச ॥ 30॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஸுதshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 29

shதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
..........வாஸரேபாऽஸmhshத:²
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ஶthmh வித⁴thேத vhரதிநmh ஸைத³வ ।
ŋhகா³mhஶகshதி²த அத² விphரேமவ
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ nh’பதிmh ஸைத³வ ॥ 1॥
நீசாரயshத:²ஸவிதாஸmhshத:²
ஶthmh வித⁴thேத மதிmh kh’தkh◌⁴நmh ।
நீசாmhஶகshத:² phரமதா³iνரkhதmh
பாபshய வrhேக³ பரதrhககmh ச ॥ 2॥
ஸு’th³kh³’ஹshத:²ஸவிதாஸmhshத:²
ஶthmh வித⁴thேத வணிஜாiνரkhதmh ।
thராmhஶகshத²shthவத² கா³ஜபால
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுஶிShயபா⁴ஜmh ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ தீணர:
ஷShேட² வித⁴thேத phரமதா³ஸiµthத²mh ।
ைவரmh தத³mhேஶ thவத² பmhசபீ⁴-
rhலthேகாேண ச விலாநீபி: ◌⁴ ॥ 4॥
சnhth³ேராऽஸmhshேதா² யதி³ ŋhக³ஸnhத:²
ஶthmh வித⁴thேத ப³ஹுஶாshthரரkhதmh ।
உchசா²mhஶேக வா பரதா³ரரkhதmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ऽphயத² பாrhதி²வmh ச ॥ 5॥
நீசாத: ஶீதகேராऽஸmhshேதா²
thரmh ந கிசிth ேத மராmh ।
நிசாmhஶகshத²ச ப³ஹுphரகாரmh
ைவரmh வவrhேணந க²ேலாthத²வrhேக³ ॥ 6॥
thராரயshேதா² யதி³ ஶீதர:
ஷShட²shதி²ேதாऽmh nh’பதிmh phரஸூேத ।
thராmhஶகshத²sh நேரnhth³ரthரmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸததmh nh’ஶmhஸmh ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ ஶீதர:
ஶthmh வித⁴thேத விkh’தshவபா⁴வmh ।
தshையவ பா⁴ேக³யத²ைஸnhயநாத²mh
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லthேகாேண ³வthஸநmh ச ॥ 8॥
ŋhகா³ேதா ⁴தநயsh ஷShேட²
ஶthmh ந mhஸாmh ேத கதா³சிth ।
ŋhகா³mhஶேக சாத²ஸுதீ³நேசShடmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பரேத³ஶபா⁴ஜmh ॥ 9॥
ெபௗ⁴ேமாऽஸmhshேதா² யதி³ நீசஸmhshத:²
ஶthmh வித⁴thேதऽnhthயஜேமவ mhஸாmh ।
நீசாmhஶேக வா kh’கrhமரkhதmh
பாபshய வrhேக³ த⁴நதா⁴nhயநmh ॥ 10॥
thராரயshேதா² யதி³ ⁴thர:
ஷShேத² phரஸூேத தநேயந ைவரmh ।
thராmhஶேக வா thவத² பா³nhத⁴ேவந
வrhேகா³thதமshேதா² நிஜமாேலந ॥ 11॥
ெபௗ⁴ேமாऽஸmhshேதா² யதி³ ஶthராெஶௗ
mh வித⁴thேத ³ேத³வதாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ kh◌⁴’ணயா விநmh
லthேகாேண phயஸாஹஸmh ச ॥ 12॥
ெஸௗmhேயாऽஸmhshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
ஶthmh வித⁴thேத விkh’தவபா⁴வmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா த⁴நிநmh விபmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுரதாiνலmh ॥ 13॥
³ேதா⁴ऽஸmhshேதா² யதி³ நீசராெஶௗ
ஶthmh ஸுவாேத விகலmh விேநthரmh ।
காணmh தத³mhேஶ விkh’தாŋhkh◌⁴’த³mhShthரmh
பாபshத² வrhேக³ th³விஜதா⁴மரkhதmh ॥ 14॥
thராரயshேதா² யதி³ ேஸாமthர:
ஷShேத² வித⁴thேத ஸசிவmh  thரmh ।
thராmhஶகshத:²ஸசிவshய thரmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பரதா³ரரkhதmh ॥ 15॥
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ஶthேராrhkh³’ஹshேதா² யதி³ ேஸாமthர:
ஶthmh வித⁴thேத பரவிnhதரkhதmh ।
ெசௗரmh தத³mhேஶ ஸததmh nh’ஶmhஸmh
லthேகாேண vhயஸநாபி⁴⁴தmh ॥ 16॥
வ:shவŋhேக³ யதி³ஷShட²ஸmhshத:²
ஶthmh phரஸூேத ப³ஹுேதா³ஷபா⁴ஜmh ।
ŋhகா³mhஶேக .......... விவrhதmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phரமதா³iνலmh ॥ 17॥
நீசாரேய வா யதி³ ேத³வjhய:
ஷShேத² phரஸூேதऽlhபஸுக²mh ச ஸkhதmh ।
தத³mhஶேக வா ப³ஹுபாநரkhதmh
..........வrhேக³³ணவrhதmh ச ॥ 18॥
thராரய.......... யதி³ ேத³வமnhth
ஶthmh ஸுவாthேதऽ..........பதிmh phரth³த⁴mh ।
தத³mhஶேக வா க²ரக³rhத³பா⁴Th◌⁴யmh
வrhேகா³thதமshத:² தவrhதmh ச ॥ 19॥
ஶthrhவாrhயshத:²ேத ஸுேரjhய:
ஶthmh விநmh நிஜப³nh⁴வrhேக³ ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ விநேயந நmh
லthேகாேண ப³ஹுthரெபௗthரmh ॥ 20॥
ஶுkhர:shவŋhேக³ யதி³ ஶthஸmhshத:²
ஶthmh வித⁴thேத தஶthபmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா தஶthதா³ரmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phரணதாபmh ॥ 21॥
நீசாரயshேதா² ேகா³ऽஸுேரjhய:
ஶthmh phரஸூேத ப³ஹுகnhயகாTh◌⁴யmh ।
நீசாmhஶகshத²sh க³ஜாதி⁴நாத²mh
பாபshய வrhேக³ kh’தபாபஸŋhக³mh ॥ 22॥
thராரயshேதா² ேகா³ வித⁴thேத
ஶுkhேரா mh ப³nhத⁴வவrhக³ேநவ ।
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தத³mhஶேக வா shவகலthரவrhேக³
வrhேகா³thதமshத:² வஶுரmh ஸைத³வ ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா²ऽக³தsh ஶுkhேரா
mh phரஸூேத ஸுதராmh nh’ஶmhஸmh ।
தshயாmhஶேக vhயா⁴விவrhதாŋhக³mh
லthேகாேண த⁴நவrhதmh ச ॥ 24॥
ஶைநசர:ஷShட²க³த:shவŋhேக³
பைரrhவிநmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
ŋhகா³mhஶேக shவlhபmh தாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுநதmh பைரச ॥ 25॥
நீசாரயshேதா² யதி³ஸூrhயthர:
ஶthmh phரஸூேத தரலmh மiνShயmh ।
நீசshய பா⁴ேக³ கநகாTh◌⁴யேமவ
பாபshய வrhேக³ kh’கrhமத³mh ॥ 26॥
thராரயshேதா² ரவிேஜாऽஸmhshத:²
ஶட²mh mh shவlhபதiνmh phரஸூேத ।
thரshய பா⁴ேக³ஹநிநmh phரதா⁴நmh
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுகrhமkhதmh ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா² ரவிேஜா shத:²
ஶthmh ஸுவாேத ஸததmh க³தாrhத²mh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ஸுததா³ரநmh
லthேகாேண பரஸŋhக³தmh ச ॥ 28॥
த³ஶாதி⁴பshதீணகர: phரதி³Shதmh
ஸஹthரநாேதா² ரஜநீபதிச
வkhராrhகெஜௗ நபெரௗ ஸைத³வ
ேஸஷாsh சnhth³ேரண ஸமா:shவŋhேக³ ॥ 29॥
இதி vh’th³த⁴யவேந shதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 30
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கலthரshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
தி³நாதி⁴ப:ஸphதமக:³shவŋhேக³
கேராதி பா⁴rhயmh கலஹphயாmh ச ।
ŋhகா³mhஶகshத:² பரகrhமரkhதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴ த³th³ரkhதாmh ॥ 1॥
நீசாத:ஸphதமக³sh ஸூrhேயா
பா⁴rhயாmh வித⁴thேத vhயதி⁴சாணீmh ச ।
நீசாmhஶகshத²ச ஸேராக³khதாmh
பாபshய வrhேக³ஸததmh ஶீலாmh ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நப: கலthேர
கேராதி பா⁴rhயாmh ஸுதராmh nh’ஶmhஸாmh ।
thரshய பா⁴ேக³ஸுவிநசிnhதாmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸுரதphயாmh ச ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ வாஸேரஶ:
கேராதி பா⁴rhயாmh vhயஸநாபி⁴⁴தாmh ।
ஶthேராrhவிப⁴ேக³ பரநkh’thயாmh
லthேகாேண phயஸாth◌⁴வஸாmh ச ॥ 4॥
சnhth³ரsh காmh யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
பா⁴rhயாmh வித⁴thேத ஸுப⁴கா³mh மேநாjhஞாmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா ஸுரேத³வப⁴khதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ऽதிமேநாசபாmh ॥ 5॥
நிஶாகர: காமக³த:shவநீேச
பா⁴rhயாmh வித⁴thேத ப³ஹுேராக³பா⁴ஜாmh ।
நீசாmhஶேக Shட²ஜா ஸேமதாmh
பாபshய வrhேக³ பதிநா விதா⁴mh ॥ 6॥
thராரயshேதா² யதி³ ராthநாேதா²
பா⁴rhயாmh phரஸூேத phயவாதி³நீmh ச ।
thராmhஶேக வா விநேயந khதாmh
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுகrhமkhதாmh ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ ராthநாேதா²
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விth³த⁴ேசShடாmh ஜநேயச பா⁴rhயாmh ।
ஶthேராrhவிபா⁴ேக³ விக³தphரபா⁴வாmh
லthேகாேண ப³ஹுph◌⁴’thயத³ாmh ॥ 8॥
த⁴ராஸுத: காத: காமக³ேத:shவŋhேக³
பா⁴rhயாmh வித⁴thேத க³தபவிthதாmh ।
ŋhகா³mhஶேக வாதிஜராபி⁴⁴தாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phரசிதphரபா⁴வாmh ॥ 9॥
நீசாரயshத:²திஜsh காேம
தா³ரmh வித⁴thேத phரரphரக³lhப⁴mh ।
நீசாmhஶேக வா ப³ஹுஶthபாmh
பாபshய வrhேக³ நிஜவrhக³நாmh ॥ 10॥
thராரயshத:²திஜ: கலthேர
பா⁴rhயாmh ஸுவாேத ல⁴ேசாலநாmh ச ।
thரshய பா⁴ேக³ऽlhபஸேராடா³mh
வrhேகா³thதமshத:² phர⁴தாவிநாmh ॥ 11॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ ⁴thேரா
பா⁴rhயாmh வித⁴thேத க²நshவபா⁴வாmh ।
தத³mhஶேக வா ஹதப³nhதி⁴வrhகா³mh
லthேகாேண பரஸŋhக³தாmh ச ॥ 12॥
காமாரயshத:² ஶஶிஜ:shவŋhேக³
பா⁴rhயாmh வித⁴thேதऽth³⁴தபkhதாmh ।
ŋhகா³mhஶேக வா ப³ஹுேபா⁴khதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ kh’தமNhட³நாmh ச ॥ 13॥
நீேச ச ெஸௗmhய: க² ஸphதமshத:²
கேராதி பா⁴rhயாmh நராiνரkhதாmh ।
நீசாmhஶேக வா vhயஸநாiνரkhதmh
பாபshய வrhேக³³ணவrhதாmh ச ॥ 14॥
thராரயshேதா² யதி³ ேஸாமthேரா
தா³ரmh phரஸூேத ப³ஹுthரthரmh ।
thராmhஶேக வா phரராnhநபாநாmh
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வrhேகா³thதமshத:² phரப⁴யா ஸேமதாmh ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshேத² யதி³ காமேகா³ jhேஞா
பா⁴rhயாmh ஸுவாேதऽrhத²விவrhதாmh ச ।
தத³mhஶேக வா த⁴நதா⁴nhயநாmh
லthேகாேண ஜநவlhலபா⁴mh ச ॥ 16॥
வ: கலthேர யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
கேராதி தா³ரmh phயத³rhஶநmh ச ।
ŋhகா³mhஶகshேதா² ப³ஹுெஸௗkh²யkhதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுேலாth³ப⁴வாmh ச ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³: கலthேர
தா³ேர வித⁴thேத ந ேலாth³ப⁴வmh ச ।
நீசாmhஶகshேதா² ப³ஹுமாநkhதாmh
பாபshய வrhேக³ பிஶுநshவபா⁴வாmh ॥ 18॥
thராரயshேதா² மத³ேந ஸுேரjhேயா
தா³ரmh வித⁴thேத ப³ஹுஸா⁴thரmh ।
thராmhஶகshேதா² மணிெமௗkhதிகாTh◌⁴யmh
வrhேகா³thதமshேதா²ऽதிவிஶுth³த⁴காயாmh ॥ 19॥
ஶthrhவாரயshேதா² மத³ேந ஸுேரjhேயா
தா³ரmh வித⁴thேத சபலshவபா⁴வmh ।
பராmhஶகshேதா²ऽதிகேடா²ரவாkhயாmh
லthேகாேண ³ணவrhதாmh ச ॥ 20॥
ஶுkhேராசஸmhshேதா² யதி³ஸphதமshேதா²
பா⁴rhயாmh ஸுவேத ப³ஹுthரபாmh ।
ŋhகா³mhஶகshேதா² th³விஜேத³வப⁴khதாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴sh பதிvhரதாmh ச ॥ 21॥
நீசாேதா ைத³thய³: கலthேர
கலthரiµchைச:²ேத phராnhநmh ।
நீசாmhஶகshத²sh ஸுபேநthராmh
பாபshய வrhேக³ kh◌⁴’ணயா விநாmh ॥ 22॥
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thராரயshத:²ேத ச ஶுkhர:
காேம ஸுகாமாmh ஸுப⁴கா³mh ச பா⁴rhயாmh ।
thராmhஶகshத²ச ஸுஶுth³த⁴சிnhதாmh
வrhேகா³thதமshேதா² ஜநவlhலபா⁴mh ச ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா² ph◌⁴’³ஜsh காேம
பா⁴rhயாmh உவாேத ஸுதராmh phரநாmh ।
தத³mhஶகshேதா²ऽphரkh’தshவபா⁴வாmh
லthேகாேண ஸுஸமnhவிதாmh ச ॥ 24॥
ஶைநசரshŋhக³த: கலthேர
sh²லmh கலthரmh ேத நராmh ।
ŋhகா³mhஶகshத²ச ஸுkh’Shணகா³thராmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ ப³ஹு:³க²பா⁴ஜாmh ॥ 25॥
நீசாத: காமக³தsh ேகாே
தா³ரmh phரஸூேத விகராலகா³thரmh ।
நீசாmhஶகshத²ச விநத⁴rhமாmh
பாபshய வrhேக³ பரரkhதசிnhதாmh ॥ 26॥
thராரயshத:² phரகேராதி ெஸௗர:
காமாத: ேகாபபரmh கலthரmh ।
thரshயபா⁴ேக³³ணவrhதாŋhகா³mh
பாபshய வrhேக³ऽதிக²லshவபா⁴வாmh ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா² ரவிஜ: கலthேர
தா³ரmh phரஸூேத ப³ஹுபாபரkhதmh ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ பதிநிnhதி³தாmh ச
லthேகாேண வித⁴நாmh ஸைத³வ ॥ 28॥
பசாதி⁴ேபா ேத³வ³:தச
ேஸாேமா விஸŋhkh²ய: ஶஶிேஜா க³நாmh ।
ஏகாதி⁴பா:ஸூrhயஶைநசராரா:
shவŋhக³கா:³shrhயதி³ஸth³kh³ரேஹnhth³ரா: ॥ 29॥
இதி vh’th³த⁴யவேந கலthரshதா²நசிnhதா ॥
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ஆth◌⁴யாய 31

mh’thshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
ஸூrhேய யத⁴ mh’thதச ŋhேக³
mh’thmh வித⁴thேதऽkh³நிநிேவஶேநந ।
ப⁴khthயா தத³mhேஶ ஜநலjhஜேமவ
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத²வா phரமாதா³th ॥ 1॥
நீசாேதா வாஸரேபாऽShடமshேதா²
mh’thmh வித⁴thேத வநபாவேகந ।
நீசாmhஶேக த³mhப⁴நகrhமதச
பாபshய வrhேக³  phரதீ³பேநந ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நேபாऽShடமshேதா²
mh’thmh வித⁴thேத விஷப⁴ேணந ।
thராmhஶகshத²ச நிப³nhத⁴ேநந
வrhேகா³thதமshேதா² நிஶி தாபேஸந ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² தி³நேபாऽShடமshத:²
கேராதி mh’thmh தி⁴ரphரேகாபாth ।
தத³mhஶேக வா ப³ஹுகாஸேஶாஷாnh
லthேகாேண வநிதாபராதா⁴th ॥ 4॥
சnhth³ேராऽShடமshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
கேராதி mh’thmh ஸலphரேவஶாth ।
ŋhகா³mhஶகshத:² கரகாபி⁴கா⁴தாth
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவஶநிphரபாதாth ॥ 5॥
நீசாேதா ரthபதி: கேராதி
சி²th³ேர விநாஶmh வநிதாகேரண ।
நீசாmhஶகshத:² கப²பிthதேதா³ஷாth
பாபshய வrhேக³ thவத²ஸnhநிபாதாth ॥ 6॥
thராரயshேதா² ரஜநீபதிச
கேராதி mh’thmh ஜட²ரphரேகாபாth ।
தshையவ பா⁴ேக³³த³ேராக³தச
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வrhேகா³thதமshத:² பஶுபாத³கா⁴தாth ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா² வி⁴ேரவ த⁴thேத
mh’thmh நராmh ப³ஹுph◌⁴’thயேராகா³th ।
தத³mhஶகshத:² பஶுஶ ◌்’ŋhக³ஸŋhகா³nh
லthேகாேண யேராக³தச ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமாऽShடமshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
ஸŋhகா³மmh’thmh ேத நராmh ।
ŋhகா³mhஶகshத²shthவத² ஶshthரகrhமmh
ஷTh³வrhக³ஸுth³த⁴shthவத² ேகா³kh³ரேஹண ॥ 9॥
நீசாரயshேதா² த⁴ரணிஜ சி²th³ேர
shவஹshதmh’thmh ேத நராmh
நீசாmhஶகshத²ச நிஜாேத⁴ந
பாபshய வrhேக³ th³விஜபrhசதச ॥ 10॥
..........அ:திேஜாऽShடமshத:²
கேராதி mh’thmh th³’ஷதா³ரேயண ।
thரshய பா⁴ேக³ thவத² ேகா³Shட²ஸŋhகா³th³
வrhேகா³thதமshத²shthவத²பபாதாth ॥ 11॥
ஶthrhவாரyhshத:²திேஜாऽShடமshேதா²
⁴பபாதாச கேராதி mh’thmh ।
தshயாmhஶகshத²shthவத²³phதிேராதா⁴nh
லthேகாேண விஷப⁴ேணந ॥ 12॥
ெஸௗmhேயாऽShடமshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
கேரண mh’thmh phரகேராதி mhஸாmh ।
ŋhகா³mhஶகshய கப²ைஜrhவிகாைர:
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ऽநிலஸmhப⁴ைவச ॥ 13॥
நீசாரயshேதா²ऽShடமக³sh ெஸௗmhய:
கேராதி mh’thmh vhரணைவkh’ேதந ।
நீசாmhஶகshத²ச மஹாப⁴ேயந
பாபshய வrhேக³ phயவிphரேயண ॥ 14॥
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thராரயshேதா² யதி³ ேஸாமthேரா
mh’thmh வித⁴thேத ’த³யphரேகாபாth ।
thரshய பா⁴ேக³ऽஜா நராmh
வrhேகா³thதமshத²shthவத²³யேராகா³th ॥ 15॥
ஶthrhவாரyhshத:² ஶஶிஜ: phரஸூேத
mh’thmh நராmh th³’ட⁴ப³nhத⁴ேநந ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ஜட²ேராthத²ேராகா³nh
லthேகாேணऽkh³நிvhரேணந mhஸாmh ॥ 16॥
ேவாऽShடமshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
mh’thmh வித⁴thேத விவிைத⁴ச ேராைக:³ ।
ŋhக³mhஶகshத²shthவத²லேராகா³th
ஷTh³வrhக³ஶுத: ◌⁴ ரவணphரேகாபாth ॥ 17॥
³:shவநீேச யதி³ சாShடமshேதா²
mh’thmhவித⁴thேத shவஜநshய ஹshதாth ।
தshையவ பா⁴ேக³ऽத² விஷாkh³நிஸŋhகா³th
பாபshய வrhேக³ thவதிஸாரதச ॥ 18॥
thராரயshேதா² யதி³ ேத³வமnhth
ரnhth◌⁴ேர விநஶmh ேத shவph◌⁴’thயாth ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ தி⁴ரphரேகாபாth³
வrhேகா³thதமshத:²ஸுரதாiνஸŋhகா³th ॥ 19॥
ஶthrhவாரயshேதா² யதி³ ேத³வமnhth
ரnhth◌⁴ேர விநாஶmh ேத ஸேகாபாth ।
தshையவ பா⁴ேக³ ஶிரஸ: phரேகாபாnh
லthேகாேண ப³ஹுப⁴ேணந ॥ 20॥
ஶுkhேராऽShடமshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshத:²
பிபாஸயாnhதmh ேத நராmh ।
ŋhகா³mhஶகshத²ச iµக²shய ேஶாஷாth
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ வர:³க²தச ॥ 21॥
நீசாேதா ைத³thய³ச ரnhth◌⁴ேர
mh’thmh வித⁴thேத ³ஸnhநிபாதாth ।
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நீசாmhஶகshத²shthவத² வவரேராகா³th
பாபshய வrhேக³ வநஸththவதச ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ஜ: phரஸூேத
shதா²ேநऽShடேம நாஶமேத³phரஸŋhகா³th ।
thராmhஶகshேதா² விஷகNhடேகந
வrhேகா³thதமshத²thவத²தயா ச ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா² ph◌⁴’³ேஜாऽShடமshத:²
கேராதி mh’thmh விஷகNhடேகந ।
தத³mhஶகshய:ஸுரதphரேகாபாnh
லthேகாேண phரரphரேகாபாth ॥ 24॥
ஶைநசரshŋhக³ேதாऽShடமshேதா²
mh’thmh வித⁴thேதऽதி³⁴யா ச ।
ŋhக³shய பா⁴ேக³³லŋhக⁴ேநந
phராேயாபேவஶாth³ரஸவrhெகௗ³th³த: ◌⁴ ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhயஸுேதாऽShடமshேதா²
mh’thmh வித⁴thேத நிஜப³nh⁴வrhகா³th ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ஹshததச
பாபshய வrhேக³ऽthர பேயண ॥ 26॥
thராரயேதா² ரவிஜ: phரஸூேத
mh’thmh மஹாத³th³kh’ைதrhவிகாைர: ।
தshையவ பா⁴ேக³ பிடைகச mh’thmh
வrhேகா³thதமshேதா² vhரணைவkh’ேதந ॥ 28॥
ஶthrhவாrhயshேதா² ரவிேஜாऽShடமshேதா²
mh’thmh வித⁴thேத ஹயபாத³கா⁴தாth ।
தshையவபா⁴ேக³ கண: phரஸŋhகா³nh
லthேகாேண க²ரத:ஸகாஶாth ॥ 29॥
இதி vh’th³த⁴யவேந mh’thshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 32
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த⁴rhமshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
த⁴rhமாேதா வாஸரப:shவŋhேக³
த⁴rhமmh nh’mh தாபஸேமவ த⁴thேத ।
ŋhகா³mhஶஸmhshத²shthவத² த³mhப⁴த³mh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத² வjhஜயா ச ॥ 1॥
நீசாரயshேத² தி³நபsh த⁴rhேம
த⁴rhேமண நmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
நீசாmhஶகshத²ச கrhமரkhதmh
பாபshய வrhேக³ பரத⁴rhமரkhதmh ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நபsh த⁴rhேம
ெகௗேலாthத²த⁴rhமmh ேத நராmh ।
thராmhஶேக ைவkh’திகmh தைத²வ
வrhேகா³thதமshேதா²ऽதில⁴phரமாணmh ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² தி³நபsh த⁴rhேம
kh’தkh◌⁴நத⁴rhமmh ேத நராmh ।
தத³mhஶகshத²shthவத² ெசௗரஜmh ச
லthேகாேணऽதிஸுேகா²thத²ேமவ ॥ 4॥
சnhth³ர:shவŋhேக³ யதி³ த⁴rhமஸmhshத:²
phரஸாth³த⁴rhமmh ேத நராmh ।
தத³mhஶஸmhத²ச ததா³க³ஜmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விஜா..........தா³நஜmh ச ॥ 5॥
.......... ॥ 6॥
thராரயshேதா²ம³ச த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴ேத shவmhப³த³..........
தத³mhஶேக thரஜேநாthத²ேமவ ..........

வrhேகா³thதமshேதா²ऽthர ஸmh’th³தி⁴த³mh ॥ 7॥
thrhவாரயshேதா²ம³ச த⁴rhேம
த⁴rhமmh phரஸூேத விடபாthரதா³நாth ।
தத³mhஶகshத:² phரமதா³iνஸŋhகா³nh
லthேகாேண ப³ஹுவிthததா³நாth ॥ 8॥
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ெபௗ⁴ம:shவŋhேக³ யதி³ த⁴rhமஸmhshேதா²
த⁴rhமmh phரஸூேத ரணஜmh நராmh ।
ŋhகா³mhஶகshத:² பரேஸவயா ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ ³ேபாஷேணந ॥ 9॥
நீசாரயshத:²திஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴thேத ..........

தத³Nhஶகshத:² பரதா³ரலாபா⁴th
பாபshய வrhேக³ ஜநதாபேராதா⁴th ॥ 10॥
thராரயshத²திஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴thேத ஸு’த³phரேகாபாth ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ப³ஹுேகாபதச
வrhேகா³thதமshத:² பரேஸவயா ச ॥ 11॥
ஶthrhவாரயshத:²திஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴thேத ந கதா³சிேத³வ ।
ததா³mhஶகshத:² கநெசௗரநாmh
லthேகாேண நதாrhேதந ॥ 12॥
த⁴rhமாத: ேஸாமஸுத:shவŋhேக³
த⁴rhமmh வித⁴thேத வரஶthஜாதmh ।
தத³mhஶகshேதா² th³விஜேத³வதாநாmh
ஷTh³வrhக³ஶுேதா⁴ vhரதபாலேநந ॥ 13॥
நீசாரயshத:² ஶஶிஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh phரஸூேத கபேத³ந mhஸாmh ।
தத³mhஶகshத:²ஹகphரேயாைக:³
பாபshயவrhேக³ऽத² ச²ேலந நிthயmh ॥ 14॥
thராரயshத² ஶஶிஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh phரஸூேத kh³’ஹதா³நதச ।
thராmhஶேக தாபஸேமவ நிthயmh
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுவshthரதா³நாth ॥ 15॥
ஶthrhவrhயத:² ஶஶிஜsh த⁴rhேம
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த⁴rhமmh வித⁴thேதऽவிவrhதmh ச ।
தshையவ பா⁴ேக³³ேலாகாபா⁴nh
லthேகாேண ப³ஹுஶாnhthயேமவ ॥ 16॥
த⁴rhமாேதா ேத³வ³:shவŋhேக³
த⁴rhமmh வித⁴thேத phரசரmh ஸைத³வ ।
தத³mhஶகshேதா² ..........
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³தேமவ mhஸாmh ॥ 17॥
நீசாதி²ேதா ேத³வ³ச த⁴rhேம
..........ஸுவாேத kh’தகmh நராmh ।
நீசாmhஶகshேதா²³iνேராதா⁴th
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுதீrhத²ஸŋhகா³th ॥ 18॥
thராரயshத:²ஸுரராஜமnhth
த⁴rhமmh வித⁴thேத ப³ஹுத⁴rhமமாrhகா³th ।
thராmhஶகshேதா² வநிதாமேதந
வrhேகா³thதமshத²shதநயாiνஸŋhகா³th ॥ 19॥
ஶthrhவாரயshத:²ேத ஸுேரjhேயா
த⁴rhேம நராmh ஸுநேயந த⁴rhமmh ।
தத³mhஶகshேதா²³ேபாஷேணந
லthேகாேண kh◌⁴’ணயாiνேராதா⁴th ॥ 20॥
ஶுkhேராசஸmhshேதா² யதி³ த⁴rhமஸmhshேதா²
த⁴rhமmh phரஸூேத வரதா³நஜாதmh ।
..........ஆnhநஜmh தshய விபா⁴க³ஸmhshத:²
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ பிth’தrhபேணந ॥ 21॥
நீசாmhஶகshேதா² ph◌⁴’³ஜச த⁴rhேம
த⁴rhமmh phரஸூேத பரேத³ஶஸŋhகா³th ।
தத³mhஶகshேதா²ऽth◌⁴வக³ேலாகஸŋhகா³th
வrhேகா³thதமshத:²ஸுiµைக²ரேநைக: ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ஜsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh ஸுவாேதऽlhபப²லmh நராmh ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ ச விநிஸேயந
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பாபshய வrhேக³ பரவசேநந ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா² ph◌⁴’³ஜச த⁴rhேம
த⁴rhமmh phரஸூேத பரேலாகஸŋhகா³th ।
தத³mhஶகshேதா²ऽநிேஷவேணந
லthேகாேண kh’கrhமலாபா⁴th ॥ 24॥
ஶைநசரshŋhக³தsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴thேத வய th’தீேய ।
தத³mhஶகshேதா²ऽlhபதரmh பரmh ச
ஷTh³வrhெகௗ³th³த⁴shthவத² ப⁴khதிபா³யmh ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhெயௗதsh த⁴rhேம
த⁴rhேமண நmh ஜநேயnhமiνShயmh ।
தத³mhஶகshத:² பரத⁴rhமரkhதmh
பாபshய வrhேக³ கவேலாth³ப⁴வmh ச ॥ 26॥
thராரயshேதா²ऽrhகஸுதsh த⁴rhேம
த⁴rhமmh வித⁴thேத ஸததmh ஸுக³rhஹmh ।
தத³mhஶகshத²shthரயஜ..........
வrhேகா³thதமshேதா² nh’பேஸவயா ச ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா²ऽrhகஸுதsh த⁴rhேம
kh’chேச²ண த⁴rhமmh ஜநேயth ஸுஸூமmh ।
தத³mhஶshத:² பரத³rhஶேநாthத²mh
லthேகாேண ³லph³த⁴மாநாth ॥ 28॥
இதி vh’th³த⁴யவேந த⁴rhமshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 33

கrhமshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
கrhமாதshதீணகர:shவŋhேக³
கேராதி கrhம vhரதkh’thயேமவ ।
தத³mhஶகshேதா² வத⁴ப³nhத⁴ஜmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸகலmh கலாஜmh ॥ 1॥
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நீசாதshதீணகேராऽmhப³ரshேதா²
nh’mh வித⁴thேத ப³ஹுதா³ஸகrhம ।
தshையவ பா⁴ேக³ வணிேஜாth³ப⁴வmh ச
வrhேகா³thதமshேதா² வணிஜphரஸூதmh ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நkh’th க²ஸmhshத:²
கேராதி mhஸாmh kh’ஜmh ச கrhம ।
thரshய ப⁴ேக³nh’பshய ேஸவஜmh
பாபshய வrhேக³ வத⁴ப³nhத⁴ஜmh ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² தி³நேபா நரா
த³தா³தி கrhமாஶுப⁴ேமவ நிthயmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ஜநக³rhதmh ச
லthேகாேண க²ரேஸவஜmh ச ॥ 4॥
கrhமாத: ஶீதகர:shவŋhேக³
கேராதி கrhம phரதி²தmh nh’ேலாேக ।
தshையவ பா⁴ேக³ th³விஜேத³வஜmh ச
ஷth³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ வரதா³நபா⁴ஜmh ॥ 5॥
நீசாத: ஶீதகேராऽmhப³ரshேதா²
த³தா³தி கrhமதிஸலjhஜேமவ ।
தshையவ பா⁴ேக³ khரயவிkhரேயாthத²mh
பாபshய வrhேக³ vhயஸேநாth³ப⁴வmh ச ॥ 6॥
thராரயshேதா² யதி³ ஶீர:
கrhமாத: கrhம த³தா³தி ெஸௗmhயmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுஶாshthரபா⁴ஜmh
வrhேகா³thதமshேதா² மக²ஜmh ஸைத³வ ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா²ऽmhப³ரேகா³ நிேஶஶ:
கrhம phரஸூேத ஸுதராmh nh’ஶmhஸmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ வநிேதாth³ப⁴வmh ச
லthேகாேண nh’பைத³thயஜாதmh ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமாऽmhப³shதshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
th³ேதா⁴th³ப⁴வmh கrhம த³தா³தி mhஸாmh ।
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தshயாmhஶேக th³தஸiµth³ப⁴வmh ச
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ shமரஜmh நிதாnhதmh ॥ 9॥
நீசாேதா ⁴தநேயாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத பரதா³ரஜாதmh ।
தத³mhஶகshேதா² க³ணிேகாth³ப⁴வmh ச
பாபshய வrhேக³ப⁴யmh ஸைத³வ ॥ 10॥
thராரயshத:²திேஜாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேதऽமiµth³த⁴வmh ச ।
தshயாmhஶகshேதா² ப³ஹுபா⁴ரஜாதmh
வrhேகா³thதமshத:² phரணேயந நmh ॥ 11॥
ஶthrhவாரயshத:²திேஜா நேபா⁴க:³
கrhம phரஸூேத ப³ஹுைத³nhயஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ thவத² பி⁴ஜmh ச
லthேகாேணऽmhப³ரகாShட²ஜாதmh ॥ 12॥
ெஸௗmhய:shவŋhேக³ யதி³ கrhமஸmhshத:²
கrhம phரஸூேத த⁴நதா⁴nhயஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ச சShபேதா³thத²mh
ஷTh³வrhெகௗ³th³ேதா⁴ க³ஜவாஜாதmh ॥ 13॥
நீசாத: ேஸாமஸுேதாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத நிஜேமவ mhஸாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரேத³ஶஜாதmh
பாபshய வrhேக³ க²லஜmh ஸைத³வ ॥ 14॥
thராரயshய: ஶஶிேஜாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத ஹயவிkhரேயாthத²mh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ரஜதmh நராmh
வrhேகா³thதமshேதா²ऽth³⁴தthரஜாதmh ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshத:² ஶஶிேஜாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத ப³ஹுகShடஜாதnh ।
தshையவ பா⁴ேக³³ணவrhதmh ச
லthேகாேண ஸுயேஶாth³ப⁴வmh ச ॥ 16॥
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ேவாऽmhப³ரshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
த³தா³தி கrhம phரரmh phரதா⁴நmh ।
தத³mhஶகshேதா² th³விஜஜேநாthத²mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ ஸுஜநாrhத²ேநாthத²mh ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³:ஸஸmhshத:²
கேராதி கrhமாத⁴மேலாகேஸvhயmh ।
தத³mhஶகshேதா²ऽth³⁴தெசௗrhயஜாதmh
பாபshய வrhேக³ऽrhத²விவrhதmh ச ॥ 18॥
thராரயshேதா² த³ஶேம ஸுேரjhய:
கேராதி கrhமாணி ஶுபா⁴நி நிthயmh ।
தத³mhஶஸmhshேதா² nh’பேத:ஸiµthத²mh
வrhேகா³thதமshேதா² மக³ேவாthத²mh ॥ 19॥
ஶthrhவாரயshேதா² த³ஶேம ஸுேரjhய:
கrhம phரஸூேத ஸததmh kh’தkh◌⁴நmh ।
தshைத²வ பா⁴ேக³ பரவசேநந
லthேகாேண nh’பேதரபீ⁴Shடmh ॥ 20॥
ŋhகா³ரயshேதா²ऽmhப³ரேகா³ ph◌⁴’³ச
மrhம phரஸூேத ஜநவlhலப⁴mh ச ।
தshையவ பா⁴ேக³ மணிெமௗkhதிகாTh◌⁴யmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ கநேகாth³ப⁴வmh ச ॥ 21॥
நீசாரயshத:² ph◌⁴’³ஜ: க²ஸmhshத:²
கrhம phரஸூேத வநிதாதmh ச
தshையவ பா⁴ேக³ऽlhபஸுக²mh நிதாnhதmh
பாபshய வrhேக³³:³க²ஜmh ச ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ேஜாऽmhப³ரshத:²
கேராதி கrhம phர⁴தாஸேமதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ நிஜப³nh⁴ஜாதmh
வrhேகா³thதமshேதா² ப³ஹுெகௗ³ரவாTh◌⁴யmh ॥ 23॥
ஶthrhவாரயshேதா² ph◌⁴’³ேஜாऽmhப³ரshத:²
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கrhம phரஸூேத விரஜmh nh’ஶmhஸmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுசிnhதயாTh◌⁴யmh
லthேகாேணऽnh’தஸmhதmh ச ॥ 24॥
ŋhகா³த:ஸூrhயஸுேதாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேதऽதிmh’³shதி²ரmh ச ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுஶிlhபஜmh ச
ஷth³வrhக³ஶுth³த:◌⁴ phயஸாth◌⁴வஸmh ச ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhயஸுேதாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத th³விஜth³ேராஹஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ nh’பேஸவஜmh ச
பாபshய வrhேக³ஸnh’ஶmhஸபmh ॥ 26॥
thராேதா பா⁴shகரஜச க²shத:²
கேராதி கrhம phர⁴தாவிநmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ nh’பேஸவஜmh ச
வrhேகா³thதமshேதா² mh’க³யா ஸேமதmh ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா²ऽrhெகௗேதாऽmhப³ரshத:²
கrhம phரஸூேத ப³ஹுகShடஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரெபௗஶுேநாthத²mh
லthேகாேண பி⁴ஷேஜாth³ப⁴வmh ச ॥ 28॥
இதி vh’th³த⁴யவேந கrhமshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 34

லாப⁴shதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
லாபா⁴தshதீணகர:shவŋhேக³
லாப⁴mh வித⁴thேத க³ஜவாஜmh ச ।
தshையவ பா⁴ேக³ மஸiµthத²mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ கநேகாth³ப⁴வmh ச ॥ 1॥
நீசாேதா வாஸரபsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ஜலபாத³பாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ச தா⁴nhயகாநாmh
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பாபshய வrhேக³ பரேயாதாmh ச ॥ 2॥
thராரயshேதா² தி³நபsh லாேப⁴
லாப⁴mh phரஸூேத ஸு’தா³mh ஸைத³வ ।
thராmhஶகshத:²லேயாதாேநா
வrhேகா³thதமshத² phரவராrhயகாmh ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² தி³நkh’ச லாேப⁴
லாப⁴mh phரஸூேத ரத²கmhப³லாநாmh ।
தத³mhஶகshத:² க²லமாநவாநாmh
லthேகாேண ³ணிநாmh நிதாnhதmh ॥ 4॥
லாபா⁴த: ஶீதகர:shவŋhேக³
லாப⁴mh வித⁴thேத மணிெமௗkhதிகாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ th³ரவிnhநகாநாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phயமாiνஷாmh ॥ 5॥
நீசாrhயshேதா²ம³ச லாேப⁴
லாப⁴mh phரஸூேத கலthரகாmh ।
தத³mhஶகshத²sh ஸுேஸவகாநாmh
பாபshய வrhேக³ பரைபஶுநாநாmh ॥ 6॥
thராரயshேதா²ம³ச லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுப³nhத⁴வாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ நத³நrhதகாநாmh
வrhேகா³thதமshத:² phரவராrhத²காநாmh ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா²ம³ச லாேப⁴
லாப⁴mh phரஸூேத ப³ஹுகnhத³ஜாநாmh ।
தத³mhஶகshேதா² மஹாmh
லthேகாேணதிmh’th³kh³’ஹாmh ॥ 8॥
ெபௗ⁴ம:shவŋhேக³ யதி³லாப⁴ஸmhshேதா²
லாப⁴mh வித⁴thேத ச சShபதா³நாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ऽthர ஸுப⁴காmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ nh’பமNhட³லாநாmh ॥ 9॥
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லாபா⁴ேதா ⁴தநயsh நீேச
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுெஶௗrhயஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுவசேநாthத²mh
பாபshய வrhேக³ வத⁴ப³nh⁴ஜாதmh ॥ 10॥
thராரயshத:²திஜsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத nh’பேலாகஜாதmh ।
தத³mhஶகshத²sh மஹாஜேநாthத²mh
வrhேகா³thதமshேதா²ப⁴யmh ஸைத³வ ॥ 11॥
ஶthrhவாrhயshத:²திஜsh லாேப⁴
லாப⁴mh ஸுவாேத ப³ஹுவசகாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ பrhதrhககாநாmh
லthேகாேணऽth³⁴த⁴ஷநாmh ॥ 12॥
ெஸௗmhய:shவŋhேக³ யதி³லாப⁴ஸmhshேதா²
லாப⁴mh ஸுவாேத ப³ஹுஶாshthரஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ விவிைத⁴பாைய:
ஷTh³வrhக³ஶுth³த⁴shthவத²ஸrhவவிதா⁴mh ॥ 13॥
லாபா⁴த: ேஸாமஸுதsh நீேச
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுநீசஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ kh’தகாiνஸŋhகா³th
பாபshய வrhேக³ऽnhthயஜேலாகபாrhசாth ॥ 14॥
thராரயshத:² ஶஶிஜsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத பரேலாகஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ நிஜவித⁴யாேதா
வrhேகா³thதமshேதா² vhயவஹாரதச ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshத:² ஶஶிஜsh லாேப⁴
கேராதி லாப⁴mh விதேதா²பசாராth ।
தshையவ பா⁴ேக³ கபைடரேநைக-
rhலthேகாேண khரயவிkhரயாph◌⁴யாmh ॥ 16॥
வ:shவŋhேக³ யதி³லாப⁴ஸmhshேதா²
நேரnhth³ரலாப⁴mh ேத நராmh ।
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தshையவ பா⁴ேக³ nh’பேஸவகாநாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phரரphரபா⁴வாth ॥ 17॥
நீசாேதா ேத³வ³ச லாேப⁴
லாப⁴mh நராmh ேத த⁴நmh ச ।
நீசாmhஶகshேதா² ph◌⁴’தகாவயாநாmh
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுகShடதச ॥ 18॥
thராரயத:²ேத ஸுேரjhேயா
லாப⁴mh ச லாேப⁴ ரஜேதாth³ப⁴வmh ச ।
தshயாmhஶகshேதா² ப³ஹுதா⁴ஜாதmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸுஜேநாth³ப⁴வmh ச ॥ 19॥
ஶthrhவாrhயshத:²ேத ஸுேரjhேயா
லாப⁴mh ச லாேப⁴ ஷாத⁴மாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³³ணவrhதாநாmh
லthேகாேண விவித⁴ ..........ஜாநாmh ॥ 20॥
ஶுkhர:shவŋhேக³ யதி³லாப⁴ஸmhshேதா²
லாப⁴mh ஸுவாேத ஸுதபா³nhத⁴ேவாthத²mh ।
தshயாmhஶகshேதா² nh’பகnhயேகாthத²mh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விதயshய சாshய ॥ 21॥
நீசாரயshேதா² ph◌⁴’³ஜsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ச பயகாநாmh ।
தத³mhஶகshத²sh ³th³தி⁴காநாmh
பாபshய வrhேக³ th³விஜநிnhதி³தாநாmh ॥ 22॥
thராரயேதா² ph◌⁴’³ஜsh லாேப⁴
கேராதி லாப⁴mh வரவாஹநாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ வரஸுnhத³mh
வrhேகா³thதமshத:² phயத³rhஶநாநாmh ॥ 23॥
ஶthrhவாரyhேதா² ph◌⁴’³ஜச லாேப⁴
கேராதி லாப⁴mh ஹதபா³nhத⁴வாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ க³தெஸௗ’தா³நாmh
லthேகாேண ஸுகி²நாmh ஸைத³வ ॥ 24॥
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ெஸௗேராchச²ஸmhshேதா² யதி³லாப⁴ஸmhshேதா²
லாப⁴mh வித⁴thேத ேஷாthதமாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ த⁴நதா⁴nhயகாநாmh
வrhேகா³thதமshத:² phரவராrhசிதாநாmh ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhெயௗதsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுபாதகாநாmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ஜநநrh³தாநாmh
பாபய வrhேக³ மதிவrhதாநாmh ॥ 26॥
thராரயshேதா²ऽrhகஸுதsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுthரநாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ வநிதாஸiµthயmh
வrhேகா³thதமshத:² ஶுப⁴கrhயலாப⁴mh ॥ 27॥
ஶthrhவாரயshேதா²ऽrhகஸுதsh லாேப⁴
லாப⁴mh வித⁴thேத ப³ஹுவிthதஜmh ச ।
தshையவ பா⁴ேக³ kh’ஜmh ஸைத³வ
லthேகாேண shதி²ரத⁴rhமஜாதmh ॥ 28॥
இதி vh’th³த⁴யவேந லாப⁴shதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 35

vhயாயshதா²நசிnhதாth◌⁴யாய:
vhயயshதி²ேதா வாஸரப:shவŋhேக³
vhயயmh வித⁴thேத ..........ேலா........ஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³³ேஸவகாநாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விஜேத³வ.......... rhயாth ॥ 1॥
நீசாரயshேதா² vhயயேகா³தி³ேநேஶா
vhயயmh phரஸூேத ஜநாth ஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ வநிதாநிேராதா⁴th³
வrhேகா³thதமshேதா² nh’பஸŋhகா³மாச ॥ 2॥
thராரயshேதா² vhயயேகா³ தி³ேநேஶா
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vhயயmh வித⁴thேத ப³ஹுthரகாrhேய ।
தshையவ பா⁴ேக³கலthரதச
பாபshய வrhேக³ऽnhthயஜகாரேணந ॥ 3॥
ஶthrhவாரயshேதா² vhயயேகா³ தி³ேநேஶா
vhயயmh வித⁴thேத க³ணிகாiνஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ஜநாiνராகா³nh
iµலthேகாேண ஜநத:ஸைத³வ ॥ 4॥
சnhth³ேரா vhயயshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh phரஸூேதऽவிேத³வேநந ।
தshையவ பா⁴ேக³ khரயவிkhரயாph◌⁴யாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ th³விஜேஸவநாச ॥ 5॥
நீசாரயshத:² ஶஶph◌⁴’th³ஜயshேதா²
vhயயmh phரஸூேத பரமாஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரேலாகஸŋhகா³th
பாபshய வrhேக³ ப³ஹுபாபதச ॥ 6॥
thராரயshேதா² vhயயக:³ ஶஶாŋhேகா
vhயயmh வித⁴thேத ஸு’தா³mh phரஸŋhகா³th ।
thshையவ பா⁴ேக³ நிஜப³nh⁴மாநாth³
வrhேகா³thதமshத:² phயஸŋhக³மாச ॥ 7॥
ஶthrhவாரயshேதா² vhயயக:³ ஶஶாŋhேகா
vhயயmh வித⁴thேத ேலாகதச ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுதா⁴ ச ஸrhவmh
லthேகாேண நிஜப³nh⁴தச ॥ 8॥
ெபௗ⁴ேமா vhயயshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh வித⁴thேத ரணைஜrhவிகாைர: ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரவசேநந
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ ரணஜாth³விகாராth ॥ 9॥
நீசாரயshத:²திேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh வித⁴thேதऽnhthயஜேலாகஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ vhயஸைநரேநைக:
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பாபshய வrhேக³ க²லஸŋhக³ேமந ॥ 10॥
thராரயshத:²திேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத விதத²mh நராmh ।
தshையவ பா⁴ேக³ பிth’கrhமஜாதmh
வrhேகா³thதமshத:²ஸு’தா³iνராகா³th ॥ 11॥
ஶthrhவாரயshத:²திேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத ச சShபேதா³thத²mh ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுேராகா³த..........
லthேகாேண வரப³nhதி³தச ॥ 12॥
ெஸௗmhேயா vhயயshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh வித⁴thேத ப³ஹுகீ³தவாைத: ◌⁴ ।
தshையவ பா⁴ேக³³ணிநாmh phரஸŋhகா³th
ஷTh³வrhெகௗ³th³ேதா⁴ऽkh³நிபkh³ரேஹண ॥ 13॥
நீசாரயshேதா² vhயயக³ச ெஸௗmhேயா
vhயயmh phரஸூேத த⁴நஸŋhக³ேமந ।
தshையவ பா⁴ேக³ऽத⁴மேலாகஜாதmh
பாபshய வrhேக³ nh’பேலாகதா³நாth ॥ 14॥
thராரத:² ஶஶிேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத ⁴thரஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ நிஜபா³nhத⁴வாநாmh
வrhேகா³thதமshேதா² vhரதிநாmh ஸைத³வ ॥ 15॥
ஶthrhவாரயshத:² ஶஶிேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத ஸுதஜmh ஸைத³வ ।
தshையவ பா⁴ேக³ஸுததா³ரஜmh ச
லthேகாேண வரேபா⁴க³தச ॥ 16॥
வீேவா vhயயshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh phரஸூேத ³ேலாகதா³நாth ।
தshையவ பா⁴ேக³³ேஸவகாநாmh
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ நிஜபா³nhத⁴வாநாmh ॥ 17॥
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நீசாேதா ேத³வ³rhvhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத vhயவஹாரஜாதmh ।
தshையவ பா⁴ேக³  த³ஜாதmh
பாபshய வrhேக³ வணிேஜாthத²ேமவ ॥ 18॥
thராரயshேதா² vhயயக:³ஸுேரjhjhேயா
vhயயmh வித⁴thேத பரவாத³தச ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரேத³ஶஸŋhகா³th
வrhேகா³thதமshத:² phரணயாiνேராதா⁴th ॥ 19॥
ஶthrhவாரயshேதா² vhயயக:³ஸுேரjhேயா
vhயயmh ஸுவாேத vhயஸைநrhவிசிthைர: ।
தshையவ பா⁴ேக³ மதிவிph◌⁴ரேமண
லthேகாேண ஸுரேதாபேராதா⁴th ॥ 20॥
ஶுkhேரா vhயyhshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh phரஸூேத vhரதைஜrhவிகாைர: ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுஶாshthரரகா³th
ஷTh³வrhக³ஶுth³த: ◌⁴ phயஸŋhக³ேமந ॥ 21॥
நீசாரயshேதா² ph◌⁴’³ேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh வித⁴thேத nh’பேலாகஸŋhகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ பரேராஷதச
பாபshய வrhேக³ த³yhதச நிthயmh ॥ 22॥
thராரயshேதா² ph◌⁴’³ேஜா vhயயshேதா²
vhயயmh வித⁴thேத ப³ஹுப⁴ேணந ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுபாநேயாகா³th³
வrhேகா³thதமshத:²திைஜrhவிகாைர: ॥ 23॥
ஶthrhவாரய ph◌⁴’³ேஜா vhயyhshேதா²
vhயயmh phரஸூேத ரணகrhமேயாகா³th ।
தshையவ பா⁴ேக³ ஜநவிphலேவந
லthேகாேண விதேதா²பசாைர: ॥ 24॥
மnhேதா³ vhயyhshேதா² யதி³ ŋhக³ஸmhshேதா²
vhயயmh ஸுவாேதऽத⁴மகrhமஜாதmh ।
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தshையவ பா⁴ேக³ऽத⁴mhthரஸŋhகா³th
ஷTh³வrhக³ஶுth³ேதா⁴ நிஜப³nh⁴ேதா³ஷாth ॥ 25॥
நீசாத:ஸூrhயஸுேதா vhயயshேதா²
vhயயmh phரஸூேதऽnhthயஜமாnhதச ।
தshையவ பா⁴ேக³ऽth³⁴தவாத³ஸŋhகா³th
பாபshய வrhேக³ நிஜப³nhத⁴ேநந ॥ 26॥
thராரyhேதா² ரவிஜ: phரஸூேத
vhயயmh வித⁴thேத ப³ஹுthரேராதா⁴th ।
தshையவ பா⁴ேக³ஸுததா³ஸேதா³ஷாth³
வrhேகா³thதமshத:² phரணயphரேகாபாth ॥ 27॥
ஶthrhவாrhயshேதா²ऽrhகஸுேதா vhயயshேதா²
vhயயmh ஸுவாேத கரiνேராதா⁴th ।
தshையவ பா⁴ேக³ ப³ஹுெலௗlhயேதா³ஷாnh
லthேகாேண phயஸŋhக³மாச ॥ 28॥
இதி vh’th³த⁴யவேந vhயாயshதா²நசிnhதா ॥

ஆth◌⁴யாய 36

லkh³நத³rhஶநசாராth◌⁴யாய:
லkh³ேநऽrhகth³’Shேத ஸுnh’ஶmhஸேசShேடா
ப⁴ேவnhமiνShய: ஷshவபா⁴வ: ।
ஸதா³பி⁴மாநீ நதித⁴rhமஸmhshேதா²
ஜாnhவிேதா th³ேவஷரத:ஸுபீ⁴த: ॥ 1॥
சnhth³ேரேத த⁴rhமபேரா மiνShேயா
ப⁴ேவth³விலkh³ேந வரயாநேபா⁴கீ³ ।
shthேபா⁴க³ேபா⁴கீ³ phரப⁴யா ஸேமத:
phயmhவத:³ ஶாshthரகலாiνரkhத: ॥ 2॥
ேஜேத ேலShமவிகாரேதா³ைஷ:

ஸmhபீTh³யேத ரkhதஸiµth³ப⁴ைவச ।
லkh³ேந மiνShய: ப⁴தேத³ஹ:

ஸதா³ரshthராஸஸமnhவிதச ॥ 3॥
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³ேத⁴ந th³’Shேட ஸுரஸthயபா⁴கீ³..........
ப⁴ேவnhநர:ஸthயபர:ஸுஶீல: ।
நேரnhth³ரjhய: phரதி²த: ph’தி²vhயாmh
phயmhவேதா³ தா³நphேராऽlhபகாய: ॥ 4॥
லkh³ேந ஸுேரjhேயந விேலாகிேத ச
ப⁴ேவnhநேரா ரthநக³ஜாசபா⁴ஜ: ।
நாநாrhத²லாைப: ◌⁴ ஸத: phரkh³lhப: ◌⁴
phரதா⁴நேஸvhேயா th³விஜேத³வப⁴khத: ॥ 5॥
ஶுkhேரேத ஸthயபேரா மiνShேயா
ப⁴ேவnhநர: Nhயபர: kh’தjhஞ: ।
யjhயா விேவகீ ஸுth³’Th◌⁴யphரதாபீ
ஹnhதா விப: phரணத: phரஸnhந: ॥ 6॥
ெஸௗேரண th³’Shேடऽlhபஸுேகா² விலkh³ேந
ப⁴ேவnhமiνShேயா ப⁴யஸŋhலாthமா ।
ேராகா³nhவித:shவlhபஸு..........
நீசாiνரkhத:ஸததmh kh’தkh◌⁴ந: ॥ 7॥
இதி vh’th³த⁴யவேந லkh³நத³rhஶநசார: ॥

ஆth◌⁴யாய 37

அநபா²ேயாகா³th◌⁴யாய:
ஸூrhய விநா ராthபேதrhvhயயshேதா²
யதா³ kh³ரஹ:shயாth³ப³ஹேவாऽத²வா sh: ।
shயாதாமத² th³ெவௗ thவநபா²kh²யேயாக³
உthபth³யேத ப³ணphரமாண: ॥ 1॥
ெபௗ⁴ேம vhயயshேத² ஶஶிந: phரசNhேடா³
ப⁴ேவnhமiνShய: பரவிthதஹா ।
.......... பேரஷமதிShதகாய:
ெஸௗrhயாnhவித: phராணத⁴ேரா ³ச ॥ 2॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேய vhயயேக³ phரஸnhேநா
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விth³யாதி⁴க: ஶாshthரபர:ஸைத³வ ।
வி:◌⁴ phரதாபீ phரமதா³iνல:
phர⁴தthர: phரணதாப: ॥ 3॥
சnhth³ரshய ேவ vhயயேக³ விநிேதா
நேரா ப⁴ேவth³த⁴rhமபர: kh’தjhஞ: ।
phரபா⁴வkhேதா லலநாshவபீ⁴Shட:
ஸுபகாேயா nh’பவlhலப⁴ச ॥ 4॥
ஶுkhேர vhயயshேத² ஶஶிேநா நிேஹா
³ணphரதா⁴ந: phரணேயந ’Shத: ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுரதாiνல:
phயmhவத:³ காமவிஶாரத³ச ॥ 5॥
கேராதி சnhth³ராth³vhயயேகா³ऽrhகthேரா
நரmh நிதாnhதmh phrhகடshவபா⁴வmh ।
sh²லmh phர⁴தாப⁴ரண:ஸேமதmh
தாபmhமயாnhவிதmh ச ॥ 6॥
vhயயshதி²ெதௗ ராthபேதrhjhஞெபௗ⁴ெமௗ
நரmh phரஸூேத phரணதmh ஸுபmh ।
விth³ேவஷநmh ஸுதகி²nhநkhதmh
நயாiνரkhதmh phயஸŋhக³மmh ச ॥ 7॥
வாவேநெயௗ ேத மiνShயmh
vhயயshதி²ேதா ராthபேத: phரக³lhப⁴mh ।
ஸுவாஸாரmh தஶthஸŋhக⁴mh
நதmh ³mh ஸததmh விதி⁴jhஞmh ॥ 8॥
ெஸௗராவேநெயௗ த³த⁴ேதா மiνShயmh
vhயயாெதௗ ைந nh’பேத:தாmh ।
phர⁴தேகாஶmh ஸுதஸthயkhதmh
விநீதேவஷாப⁴ரணmh ஸைத³வ ॥ 9॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³ வஸெஸௗmhெயௗ
நரmh த³தா⁴ேத phரதி²தmh nh’ேலாேக ।
த³யாதி⁴கmh ஶாshthரகதா²iνரkhதmh
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ஸஸmhமதmh ஸா⁴ஜநshய நிthயmh ॥ 10॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³ ஶுkhரெஸௗmhெயௗ
நரmh த³தா⁴ேத phயவிphரkh’thயmh ।
shவதா³ரரkhதmh nh’பமாநபா⁴ஜmh
ேதnhth³யmh ெஶௗசபரmh ஸுவிjhஞmh ॥ 11॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³ ெஸௗரெஸௗmhெயௗ
நரmh phரஸூேத phர⁴தாஸேமதmh ।
phர⁴தthரmh phரதி²தாபி⁴மாnh
³தி⁴கmh ேத³வ³rhphரப⁴khதmh ॥ 12॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³வஶுkhெரௗ
நரmh phரஸூேதऽth³⁴தபகா³thரmh ।
kh’தாiνரkhதmh பிth’மாth’ப⁴கதmh
ஶாshthரphயmh phராணph◌⁴’தmh வShட²mh ॥ 13॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³ வெஸௗெரௗ
ரநmh த³தா⁴ேத ஸுதவிthதShடmh ।
³iνரkhதmh nh’பகாrhயத³mh
விநீதவாkhயmh ரணேகாவித³mh ச ॥ 14॥
சnhth³ராth³vhயயshெதௗ² யதி³ ஶுkhரெஸௗெரௗ
நரmh phரஸூேத shதி²ரதாஸேமதmh ।
phர⁴ததா³ரmh க³தேராக³விthதmh
மஹாvhயயmh ஶாshthரபரmh ஸைத³வ ॥ 15॥
வாரெஸௗmhயா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rh: phரணதmh மiνShயmh ।
nh’பphயmh ஸrhவலphரதா⁴நmh
phரஜதி⁴கmh கீrhதிஸமnhவிதmh ச ॥ 16॥
ஶுkhராரெஸௗmhயா vhயயகா³ யதா³sh:
rhrhநரmh ஸthயபரmh த³யாmh ।
ஹshthயசயாநாஸnhேபா⁴ஜநாTh◌⁴யmh
விநஶthmh ³ணஸŋhக³ஹmh ச ॥ 17॥
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ெஸௗராரெஸௗmhயா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rhrhth³’ட⁴தாஸேமதmh ।
நரmh phரஶshதmh நிதராmh phரkh³lhப⁴mh
kh²யாதmh phயmh பா³nhத⁴வவlhலப⁴mh ச ॥ 18॥
ஶுkhராரவா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rhயrhvhரதிநmh மiνShயmh ।
மாதாபிth’ph◌⁴யாmh phரணதmh ச ஶூரmh
நீேராக³த⁴mh nh’பேதரபீ⁴Shடmh ॥ 19॥
ெஸௗராரவா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரய rh: kh’பயா ஸேமதmh ।
நரmh ஸதாmh phதிகரmh விதி⁴jhஞmh
phர⁴தஸshயmh th³ரவிணmh ஸுஸthயmh ॥ 20॥
ெஸௗராரஶுkhரா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rh:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
யக³◌़ ◌்யாiνரkhதmh ஹயவாஹநjhஞmh
phர⁴தகீrhதிmh ஸுதராmh ஸுபmh ॥ 21॥
ஶுkhரjhஞவா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rh:ஸுதலாலஸmh ச ।
நரmh ஸதா³ தா³நபரmh ஹயாTh◌⁴யmh
phயாதிதி²mh ஸrhவஸமmh ஸுஸthயmh ॥ 22॥
ெஸௗரjhஞவா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rh: phரவரmh மiνShயmh ।
ேராைக³rhவிநmh ஶுப⁴சு:ேராthரmh
நாநாதா⁴நாmh phரவிசணmh ச ॥ 23॥
ெஸௗரக³◌़ ◌்யஶுkhரா vhயயகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rhrhவிநயphரதா⁴நmh ।
நேரnhth³ரயாநmh விவிதா⁴nhநபாநmh
ேபா⁴கா³nhவிதmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 24॥
ஸுேரjhயஶுkhராrhகஸுதா vhயயshதா:²
rhrhநரmh ⁴த⁴நmh விநீதmh ।
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யாnhவிதmh phராணபரmh ஸலjhஜmh
ேதnhth³யmh விphரபரmh நயjhஞmh ॥ 25॥
ஸுேரjhயஶுkhரக³◌़ ◌்யஜா vhயயyhshதா²-
சnhth³ரshய rhrhப³ஹுவாஹநாTh◌⁴யmh ।
நரmh phரஸnhநmh விநயphரதா⁴நmh
ஸுஸmhமதmh ஸrhவகலாஸு த³mh ॥ 26॥
ஸுேரjhயெஸௗரjhஞஜா vhயyhshதா:²
rhrhநரmh Nhயphரmh தாmh ।
nh’பphரஸாேத³ந ஸுShடசிnhதmh
kh²யாதkhrhமாணமேலாபmh ச ॥ 27॥
ஸுேரjhயஶுkhராரதி³ேநஶthரா ..........
vhயயshதி²தா ராthபேதrhயதா³sh: ।
rhshததா³ ⁴ஸுதmh மiνShயmh
விth³யாதி⁴கmh ேராக³விவrhதmh ச ॥ 28॥
ஶுkhராரெஸௗmhயாrhகஸுதா vhயயshதா:²
rh: ஶஶாŋhகshய ஸதாமபீ⁴Shதmh ।
நரmh phரசNhட³mh phர⁴தாஸேமதmh
க³ஜாசவshthராப⁴ரண:ஸேமதmh ॥ 29॥
ஶுkhரக³◌़ ◌்யவாrhகஸுதா vhயயshதா²-
சnhth³ரshய rhrhvhயஸைநrhவிiµkhதmh ।
நரmh phரஸூேத phயவாkhயத³mh
வித³kh³த⁴நாஸதmh ஸைத³வ ॥ 30॥
ஸுேரjhயஶுkhரjhஞஶைநசராரா-
சnhth³ராth³vhயயshதா:²ஸததmh ச rh: ।
phர⁴தபா⁴வmh ஹதஶthத³rhபmh
நரmh நிதாnhதmh ஜநஸmhமதmh ச ॥ 31॥
இதி vh’th³த⁴யவேநऽநபா²ேயாகா³th◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 38
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ஸுநபா²ேயாகா³th◌⁴யாய:
ஸூrhயmh விநா ராthபேதrhத⁴நshேதா²
யதா³ kh³ரஹ:shயாth³ப³ஹேவாऽத²வா sh: ।
shயாதாநய th³ெவௗ ஸுநபா²kh²யேயாக³
ஹshயth³யேத ப³ண:ஸைத³வ ॥ 1॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ெமௗ யதி³ விthதஸmhshேதா²
நரmh phரஸூேத ஸுதராmh த⁴நாTh◌⁴யmh ।
த⁴rhமth◌⁴வஜmh phராணph◌⁴’தாmh வShட²mh
phர⁴தthரmh ஜநவlhலப⁴mh ச ॥ 2॥
th³விதீயக:³ ேஸாமஸுேதா யதா³shயா-
சnhth³ரshய த⁴thேத ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
phர⁴தவிthதmh த⁴நதா⁴nhயkhதmh
³iνரkhத ஜநஸmhமதmh ச ॥ 3॥
³rhப⁴ேவchச²யதி³ விthதஸnhத²-
சnhth³ரshய த⁴thேத phரணதmh மiνShயmh ।
shவபா⁴வஶுth³த⁴mh phயஸா⁴kh’thய
மஹாஜைந: ஶmhதேமவ நிthயmh ॥ 4॥
சnhth³ரshய ஶுkhேரா யதி³ விthதஸmhshேதா²
நரmh வித⁴thேதऽth³⁴தkh’thயத³mh ।
ஜநாiνரkhதmh விப⁴ைவ:ஸேமதmh
ஸுஶmhதmh ph³ராமணஸmhமதmh ச ॥ 5॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா விthதஸmhshேதா²
நரmh வித⁴thேத ப³ஹுலாப⁴பா⁴ஜmh ।
phர⁴தஹshthயkh³வக³ண:ஸேமதmh
லphரதா⁴நmh ஶுப⁴khரமரkhதmh ॥ 6॥
த⁴நshதி²ெதௗ ராthபேதrhக³◌़ ◌்யவkhெரௗ
நரmh ஸதா³ த³mhப⁴th◌⁴’தmh kh’தjhஞmh ।
வித³kh³த⁴வாkhயmh ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh
க³தvhயயmh பாrhதி²வவlhலப⁴mh ச ॥ 7॥
ஸுேரjhயவkhெரௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
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சnhth³ரshய மrhthயmh த³த⁴த: phரதா⁴நmh ।
மநshவிநmh ஶthஜைநrhவிநmh
ஸதா³ phரஸுShடmh ப³ஹுத⁴rhமபா⁴ஜmh ॥ 8॥
ஶுkhராவேநெயௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
சnhth³ரshய விthதmh த³த⁴ேதா நராmh ।
நராkhரமmh ⁴யஶ:phரதாபmh
ஶthயmh பா³nhத⁴வஸŋhக³மmh ச ॥ 9॥
ெஸௗராவேநெயௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
சnhth³ரshய த⁴thத:ஸுப⁴க³mh மiνShயmh ।
விth³யாவிேவகாக³மஶாshthரரkhதmh
மஹாphரபா⁴வmh phரராrhத²khதmh ॥ 10॥
ஸுேரjhயெஸௗmhெயௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
சnhth³ரshய mhஸாmh த³த⁴த: phரதாபmh ।
த⁴rhமாrhத²th³தி⁴mh phயதாmh ச ேலாேக
jhேயாthதமாநாmh ஜக³தாmh ஜநாநாmh ॥ 11॥
ைத³thேயjhயெஸௗmhெயௗ யதி³ வி..........shெதௗ²
த⁴நmh ததா³ஸnhத³த⁴ேதா நராmh ।
சnhth³ரshய thராவக³ைஜ: ..........ஏ........அmh
ஸுஸா⁴வாத³mh நயஸŋhக³ஹ ச ॥ 12॥
ஶைநசரjhெஞௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
சnhth³ரshய mhஸாmh த³த⁴த:மாmh ச ।
த⁴rhமshய vh’th³தி⁴mh ³ேத³வப⁴khதிmh
ேதnhth³யthவmh ப³ஹுஸshயலாப⁴mh ॥ 13॥
ஸுேரjhயஶுkhெரௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
..........mhஸாmh த³த⁴ேதா மதிmh ச ।
ஸுஸா⁴ஸnhமாநமphரஶ..........
ஸுஶீலதாmh ஸா⁴ஜேநந ஸkh²யmh ॥ 14॥
ஸுேரjhயெஸௗெரௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
சnhth³ரshய mhஸாmh th³த⁴ேதாऽth³⁴தாநி ।
ெஸௗkh²யாநி தா³ராthமஜஸmhப⁴வாநி
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ஸஹாசவshthெரௗக⁴ஸுவrhணஸŋhைக: ◌⁴ ॥ 15॥
த⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhரதி³ேநஶthெரௗ
சnhth³ரshய த⁴thேதா த⁴நthரதா³ராnh ।
³iνராக³mh phயதாmh ச ேலாேக
ஸுஶீலதாmh ⁴ராதி⁴பthயmh ॥ 16॥
வjhஞெபௗ⁴மா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி வி⁴mh ச mhஸாmh ।
ராதி⁴பthயmh ஜநதாதி⁴பthயmh
விth³வjhஜநி:ஸŋhக³மShடலாப⁴mh ॥ 17॥
ஶுkhரjhஞெபௗ⁴மா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி ஸுக²mh நராmh ।
phயாதிதி²thயmh ஜநேதாபேராத⁴mh
வித³kh³த⁴தாmh வீrhயவிஶுth³தி⁴ேமவ ॥ 18॥
ெஸௗரசெபௗ⁴மா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி நரmh த⁴நாTh◌⁴யmh ।
நிrhiµkhதைவரmh ஸுதப³nh⁴மாnhயmh
..........ஆப⁴ரணmh வித³kh³த⁴mh ॥ 19॥
வாரஶுkhரா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி nh’mh phரஹrhஷmh ।
³iνராக³mh விஜயmh phரேமாத³mh
வித³kh³த⁴தாmh ைவநிநாஶநmh ச ॥ 20॥
.......... ॥ 21॥
மnhதா³ரஶுkhரா த⁴நகா³ யதா³sh-
rhநரmh phரrhவnhதி ஸுஶீலேசShடmh ।
ஜநாiνலmh விப⁴ைவ:ஸேமதmh
த⁴rhமth◌⁴வஜmh சாவிஶாலேநthரmh ॥ 22॥
வjhஞஶுkhரா த⁴நகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rhவnhதி ஸதா³ phர⁴thவmh ।
kh’தjhஞதாmh ஸா⁴ஜேராnhth³யthவmh
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விth³வjhஜைந:ஸŋhக³மநmh ஸைத³வ ॥ 23॥
வjhஞெஸௗரா த⁴நகா³ யதா³sh-
சnhth³ரshய rhவnhதி யேஶாrhத²லாப⁴mh ।
நேரnhth³ரஸthயmh phயதாmh ச ேலாேக
கீrhதிmh ஸதா³ஸா⁴ஸமாக³மmh ச ॥ 24॥
ஶுkhரjhஞெஸௗரா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி கலthரபா⁴ஜmh ।
நேரnhth³ரjhயmh phயதாmh ச ேலாேக
தீrhதா²iνராக³mh ஸததmh நராmh ॥ 25॥
வாrhகிஶுkhரா யதி³ விthதஸmhshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி க³ஜாchலாப⁴mh ।
மேநாவிஶுth³தி⁴mh ஸுகலthரலாப⁴mh
விேவகதாmh தீrhத²ரதி ..........அthவmh ॥ 26॥
ஸுேரjhயஶுkhரjhஞஜா த⁴நshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி ஸுபாrhதி²ேவph◌⁴ய: ।
phர⁴தலாப⁴mh shmh’திஶாshthரஸாரmh
ஸதா³ நராmh phரவிேவகேமவ ॥ 27॥
ஸுேரjhயெஸௗரjhஞஜா த⁴நshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி ப³ஹுphரதாபmh ।
ஸுதாrhத²லாப⁴mh ஸுஜநphரஹrhஷ-

மkh◌⁴யmh ச ⁴பாதி³ஸமாக³மmh ச ॥ 28॥
ெஸௗmhயாரஶுkhராrhகஸுதா த⁴நshதா²-
சnhth³ரshய rhவnhதி மஹாத⁴நாநி ।
nh’mh ஸுேசShடா விவி..........
கலthரthராrhத²நிேஷவணmh ச ॥ 29॥
ஸுேரjhயஶுkhராரதி³ேநஶthரா-
சnhth³ரshய rhவnhதி த⁴நாதாச ।
த⁴நmh phர⁴தmh ஜநதாiνராக³mh
phரth³தி⁴ேமாேஜாth³ப⁴தலாப⁴ேமவ ॥ 30॥
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ஸுேரjhயஶுkhரக³◌़ ◌்யதி³ேநஶthரா
..........ஆதா ராthபேதrhநராmh ।
rhவnhதி ராjhயmh ப³ஹுவிthதலாப⁴mh
ஸுஸthயதாmh ேபா⁴க³விvh’th³தி⁴ேமவ ॥ 31॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ஸுநபா²ேயாகா³th◌⁴யாய: ॥

ஆth◌⁴யாய 39

³rhதா⁴ராேயாகா³th◌⁴யாய:
ஸூrhயmh விநா th³வாth³ஶவிthதஸnhைத²-
சnhth³ரshய ேயாேகா³ऽthர  ³rhத⁴ராkh²ய: ।
அஶீதிkhதmh ஸதேமவ ேதஷாmh
ph’த²kh phரதி³Shடmh உஶுப⁴mh ஸமkh³ரmh ॥ 1॥
³ேத⁴ vhயயshேத² த⁴நேக³ ச ெபௗ⁴ேம
..........ஜாேதாऽthர மiνயத⁴rhம: ।
ப⁴ேவth³வி..........phரரphரதாப........
தீjhஞராமதிவlhலப⁴ச ॥ 2॥
ெபௗ⁴ேம vhயயshேத² ஶைஶேஜ த⁴நshேத²
மrhthய: phரப⁴ேவth³விநீத: ।
ஶாshthராiνரkhத: phரணத: phரக³lhப: ◌⁴
ஸதா³iνரkhத:ஸுரஸththவமாநாmh ॥ 3॥
ேவ vhயயshேத² ..........திேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய மrhthேயாऽthர ப⁴ேவth ஸுப: ।
யாnhவித:ஸthயரத: kh’தjhஞ:
phயmhவத:³ ஶாshthரகதா²iνரkhத: ॥ 4॥
ேவ த⁴நshேத²திேஜ vhயயshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய: ।
லphரதா⁴ேநா விேஜேத³வப⁴khத:
ஸதா³ விநீேதா ஜநவlhலப⁴ச ॥ 5॥
ெபௗ⁴ேம vhயயshேத² ph◌⁴’³ேஜ த⁴நshேத²
சnhத³shய ஜாத:ஸுப⁴ேகா³ மiνShய: ।
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ப⁴ேவth³தி³த³kh³த⁴ச ஸபா⁴ஸேமத:
phர⁴தவிthத:ஸுதராmh தச ॥ 6॥
ஶுkhேர vhயயshேத²திேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய: ।
.......... ரShர: phரவராசேகாேஶா
தா³Nhயவிth³யாெவௗேபா⁴க³பா⁴ஜ: ॥ 7॥
ெஸௗேர vhயயshேத²திேஜ த⁴நshேத²
நிஶாபேத: Nhயபேரா மiνShய: ।
ப⁴ேவnhநிஹ:தஶthப:

phயாதிதி:² காnhதிபர: kh’தjhஞ: ॥ 8॥
ஸதா³ விேபா⁴கீ³ nh’பேமாஹநச
நேரnhth³ரjhய:ஸுப⁴க:³ phரதாபீ ।
ெபௗ⁴ேம vhயயshேத²ऽrhகஸுேத த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதா மiνஜ:ஸைத³வ ॥ 9॥
ேவ vhயயshேத² ஶஶிேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாத: phயவாnh மiνShய: ।
ஸுஸா⁴வnhth³ய: தி³th³தி⁴khத:
kh’பாஸேமத:ஸததmh ஸுேபா⁴கீ³ ॥ 10॥
ேவ த⁴நshேத² ஶஶிேஜ vhயயshேத²
சnhth³ரshய ஜாத:ஸுஜநாiνயாயீ ।
நேரா ப⁴ேவth³ேராக³விiµkhதேத³ஹ:

ஸnhShடசிthேதா விநயாnhவிதச ॥ 11॥
ெஸௗmhேய vhயயshேத² ph◌⁴’³ேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய மrhthய: phரப⁴ேவth ஸுதா³ர: ।
phயாதிதி:²ஸthயத³யாnhவிதச
ஸmhத: ஶீலத⁴நphரபா⁴வாth ॥ 12॥
ெஸௗmhேய த⁴நshேத² ph◌⁴’³ேஜ vhயயshேத²
சnhth³ரshய ஜாத: phரதி²தாபி⁴மாந:
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுஜநphரவீே
ேபா⁴khதா விபா⁴கீ³ விநேயந khத: ॥ 13॥
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மnhேத³ vhயயshேத² ஶஶிேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாத: பதிதாக³மச ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phரதி²ேதாऽபி⁴மாநீ
நீதிphய: phராணph◌⁴’தாmh வShட:² ॥ 14॥
.......... ॥ 15॥
ேவ vhயயshேத² ph◌⁴’³ேஜ த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய: ।
ஸmhrhணகாய: kh’ைதrhவிேநா
ஸதாமபீ⁴Shேடா nh’பவlhலப⁴ச ॥ 16॥
ேவ த⁴நshேத² ph◌⁴’³ேஜ vhயயshேத²
ஸŋhகா³மத³sh ப⁴ேவnhமiνShய: ।
chnhth³ரshய நாநாவித⁴ேஹமபா⁴ேஜா
ஜநphரதா⁴ந: phரதி²ேதாऽபி⁴மாநீ ॥ 17॥
ேவ vhயயshேத²ऽrhகஸுேத த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதா ப³ஹு³th³தி⁴பா⁴ஜ: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: திஶாshthரரkhத:
கலாஸு த³ோ ³ணஸாக³ரச ॥ 18॥
ேவ த⁴நshேத²ऽrhகஸுேத vhயயshேத²
மநshவநாmh iµkh²யதேமா நர:shயாth ।
சnhth³ரshய தா³தா ஸுkh’ப: phரக³lhப:◌⁴
ஸுஶீலவிthதாrhஜநதthபரச ॥ 19

ஶுkhேர vhயயshேத²ऽrhகஸுேத த⁴நshேத²
சnhth³ரshய ஜாேதா ப³ஹுNhயேஸவீ
ப⁴ேவமiνShய:ஸததmh ³Th◌⁴ய:
phர⁴தேகாஶ: phரரphரக³lhப: ◌⁴ ॥ 20॥
ஶுkhேர த⁴நshேத²ऽrhகஸுேத vhயயshேத²
ப⁴ேவnhமiνShேயா ப⁴யத:ஸுவீர: ।
ஸதா³nhயேத³ஶாrhதவிthதShட:
தீசரshயாபி⁴மத:ஸுதா⁴ம: ॥ 21॥
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சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ வ³ெதௗ⁴ மiνShய: ।
ப⁴ேவth phரதா⁴ந: ஶுப⁴கrhமரkhத:
phர⁴தலாப: ◌⁴ ஸுதராmh ஸுேபா⁴கீ³ ॥ 22॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ வ³ெதௗ⁴ மiνShய: ।
ப⁴ேவnhnh’பாmh கrhண: கநிShட:²
ஸுவshthரவிth³யாக³மஸth³யபா⁴ஜ: ॥ 23॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ ।
நேரா ப⁴ேவnhநீதிபரshததா²Th◌⁴ய:
phர⁴தthராப⁴ரணச த³: ॥ 24॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா vhயயேகா³ யதா³shயாth³
த⁴நshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phரணயphரதா⁴ந:
phயmhவத:³ பாrhதி²வவrhதி⁴தச ॥ 25॥
நிஶாபேதrh⁴தnhேயா vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ மnhத³ஶஶாŋhகthெரௗ ।
யதா³ ததா³ஸthயபேரா மiνShேயா
ப⁴ேவth³வித³kh³ேதா⁴ வநிதாஸக²ச ॥ 26॥
ெபௗ⁴ம: ஶஶாŋhகshய யதா³ th◌⁴nhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ெஸௗmhயதி³ேநஶthேரா ।
ததா³ phரக³lhப: ◌⁴ phரராnhநபாந:
phர⁴தேகாஶ: phரப⁴ேவnhமiνShய: ॥ 27॥
நிஶாபேதrh⁴தநேயா vhயயshேதா²
த⁴நாெதௗ வph◌⁴’³ phரதா⁴ந: ।
நேரா ப⁴ேவth ஸthயபேராऽthர ஜாத
iµதா³ரேசShட: phrhணத: phரth³த:◌⁴ ॥ 28॥
ெபௗ⁴ேமா த⁴நshேத² ரஜநீபேதச
vhயயshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வேத³வjhெயௗ ।
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ப⁴ேவnhமiνShய: phரதி²தாபி⁴மாேநா
ரthநாrhத²ஸshயாதி³ரNhயஸார: ॥ 29॥
vhயயshதி²ேத ⁴ஸுேத மாmhேஶா-
rhத⁴நாரயshெதௗ² யதி³ வெஸௗெரௗ ।
ததா³ மiνShய: phரப⁴ேவth ஸுஶீல:
கலாஸு த³:தஶthப: ॥ 30॥
த⁴நshதி²ெதௗ ⁴தநேய மாmhெஶௗ-
rhvhயயshதி²ெதௗ ெஸௗெரௗேரஶjhெயௗ ।
shயாதாmh ததா³shயாth ஸுததா³ரவிthைத:
ஸnhShடசிnhத: phரவேரா மiνShய: ॥ 31॥
மth³ேதrh⁴தநேயா vhயயshேதா²
யதா³ த⁴நshெதௗ² ph◌⁴’³ஸூrhயthெரௗ ।
ததா³ ப⁴ேவth Nhயபேரா மiνShேயா
³iνரkhத: phரசிதாபி⁴மாந: ॥ 32॥
த⁴ேந யதி³shயாth இதிேஜா vhயயshெதௗ²
ஶுkhராrhகthெரௗ phரரphரதாப: ।
ப⁴ேவch ஜாத: பரேத³ஶkh’thேயா
விkh²யாதகீrhதி: திஸmhதச ॥ 33॥
மth³ேத ேஸாமஸுேதா vhயயshெதௗ²
த⁴நshதி²ெதௗ வkhரஸுேரஶjhெயௗ ।
ததா³ ப⁴ேவnhiµkh²யதம:shவவrhேக³
phயmhவத:³ phராjhஞthம: phர⁴த ॥ 34॥
.......... ॥ 35॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
ஹநshதி²ெதௗ வkhரph◌⁴’³ phரதா⁴ந: ।
ததா³ மiνShய:shmh’திவாkhயரkhத:
திphரதா⁴ேநா நயநாபி⁴ராத: ॥ 36॥
மth³ேத: ேஸாமஸுேதா த⁴நshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ெபௗ⁴மph◌⁴’³ phரதா⁴ந:
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நேரா ப⁴ேவth ஸrhவஸஹ: kh’தkh◌⁴ந:
shவதா³ரஸnhShடமநா:ஸைத³வ ॥ 37॥
ெஸௗmhய: ஶஶாŋhகshய யதா³ vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ஸூrhயஜ⁴thெரௗ ।
நேராऽthர ஜாத: phரப⁴ேவth ஸுப:
phயmhவேதா³ऽநlhபமதி:ஸுத⁴rhம: ॥ 38॥
ெஸௗmhேயா த⁴நshேதா²மேகா³rhயதா³shயாth
shயாதாmh ஜாrhகி யதி³ Shph²ெகௗ³ ெதௗ ।
ததா³ ப⁴ேவth³⁴த⁴ேநா மiνShய:
phயாதிதி:²ஸthயபேரா த³யாவாnh ॥ 39॥
ெஸௗmhேயா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhரஸுேரஶjhெயௗ ।
ததா³ நர:shயாth³ப³ஹுவிthதkhேதா
விேவகவிth³யாக³மஶாshthரph³த:◌⁴ ॥ 40॥
vhயயshதி²ெதௗ ஶுkhரஸுேரஶjhெயௗ
ஹநshதி²ேதா jhேஞா ரஜநீபேதச ।
ததா³ மiνShய: phரப⁴ேவth kh’தjhேஞா
ேத³வth³விஜாநாmh ஸததmh phரஸkhத: ॥ 41॥
ெஸௗmhேயா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ஸூஶைநசெரௗ  ।
ததா³ விநித: phரணதாப:

ஸுபகா³thர: phரராnhநபாந: ॥ 42॥
ெஸௗmhெயௗ த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²ெதௗ வதி³ேநஶthெரௗ ।
ததா³ மiνShய:ஸுkh’தாiνரkhேதா
ப⁴ேவnhமஹாthமா ப³ஹுவிthதபா⁴ஜ: ॥ 43॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா யதி³ Shப²ஸmhshத:²
ஶுkhராrhகெஜௗ விthதக³ெதௗ மiνShய: ।
ததா³ ப⁴ேவth ஸா⁴ஸமாkh³ேமாkhத:
phர⁴தthேரா kh◌⁴’ணயாதி⁴கச ॥ 44॥
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த⁴நshதி²த: ேஸாமஸுேதா மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²ெதௗ ஶுkhரஶைநசெரௗ  ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுஸுத:ஸுவிjhஞ:
phயாஸேமத: phயஸா⁴வாத:³ ॥ 45॥
ேவா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதர-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ⁴ஜசnhth³ரthெரௗ ।
ஸுபதா³ேராऽthர ப⁴ேவnhமiνShேயா
th³’Th◌⁴யvhரதjhஞ:ஸுரதாiνல: ॥ 46॥
சnhth³ரshய ேவா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ⁴ஶஶாŋhகெஜௗ ச ।
ப⁴ேவthததா³ விjhஞthேமா மiνShய:
phர⁴தஶாshthராrhத²ஸmh’th³த⁴³th³தி: ◌⁴ ॥ 47॥
சnhth³ரshய vh யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhரத⁴thெதௗ ।
ததா³ ப⁴ேவnhநாதிவிதா⁴நத³ோ
லjhஜாதி⁴க:shேநஹபேரா மiνShய: ॥ 48॥
த⁴நshதி²ேதா ேத³வ³rhமாmhேஶா-
rhvhயயshதி²ெதௗ ஶுkhரெஜௗ மiνShய: ।
ப⁴ேவth phரஜாத:ஸததmh நயச:
phர⁴தேகாேஶா மக²கrhமரkhத: ॥ 49॥
மth³ேதrhேத³வ³rhvhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ வkhரஶைநசெரௗ  ।
ப⁴ேவnhநர: phராணph◌⁴’தாmh வShேடா²
ஹshthயசபா⁴கீ³ஸுth³’Th◌⁴யாŋhக³யSh: ॥ 50॥
சnhth³ரshய ேவா த⁴நேகா³ யதா³shயாth³
vhயயாெதௗ ஸூrhயஜ⁴thெரௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுதராmh ஸுகrhமா
தாவrhேகா³³ணெகௗ³ரவச ॥ 51॥
மth³ேதrhேத³வ³rhvhயயshேதா²
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த⁴நாரயshெதௗ²தேஸாமthெரௗ ।
ஶூரச khேதா மதிமாnh phரth³ேதா⁴
ப⁴ேவnhமiνShய: க²லதாவிந: ॥ 52॥
phராேலயரேமrhத⁴நக:³ உேரjhேயா
vhயயshதி²ெதௗ ஶுkhரஶஶாŋhகthெரௗ ।
ப⁴ேவnhநேரா ேராஷகphரkhத:
phயாதி⁴க: phராphதத⁴ந:ஸைத³வ ॥ 53॥
சnhth³ரshய ேவா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ெஸௗmhயஶைநசெரௗ  ।
ப⁴ேவnhமiνShய: தசிnhதkhத:
ஸthயாnhவித: பாrhதி²வவlhலப⁴ச ॥ 54॥
சnhth³ரshய ேவா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ேஸாமஸஸூrhயthெரௗ ।
ததா³ விேவகீ phரப⁴ேவnhமiνShய:
கlhப: கவி: பாபவிவrhதச ॥ 55॥
ேநாேவாऽnhthயஸmhshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நதி²ெதௗ ஶுkhரஶைநசெரௗ  ।
ததா³திஶூேராऽthர ப⁴ேவnhமiνShேயா
நீேராக³ேத³ஹ:shதrhவவkhthர: ॥ 56॥
ேவா த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வஸூrhயthெரௗ ।
நயphர..........விthதஸாேரா
ப⁴ேவnhnh’ப:ஸthயஶுசி: phரக³lhப: ◌⁴ ॥ 57॥
சnhth³ரshய ஶுkhேரா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நாெதௗ ேஸாமஜ⁴thெரௗ ।
ததா³ ப⁴ேவnhமாth’phரப⁴khத:
ஶாshthராiνரkhேதா ரணகrhமத³: ॥ 58॥
சnhth³ரshய ஶுkhேரா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ெபௗ⁴மஶஶாŋhகthெரௗ ।
ததா³ ப⁴ேவth³தா³நபேரா மiνShய:
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phரணபாேபா ப³ஹுthரெபௗthர: ॥ 59॥
சnhth³ரshய ஶுkhேரா vhயயேகா³ யதா³shயாth³
த⁴நshதி²ெதௗ ெபௗ⁴மஸுேரjhயஸmhjhெஞௗ ।
ததா³ மநshவீ நிஜதா³ரரkhேதா
மஹாகவி:ஸthயஶுசி:ஸைத³வ ॥ 60॥
ஶுkhேரா த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²ெதௗ ⁴ஜேத³வjhெயௗ ।
ததா³ phர⁴தth³ரவிணshய நாேதா²
ப⁴ேவth ஸுப:ஸுதராmh மiνShய: ॥ 61॥
நthரநாத²shய ேதா vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ெபௗ⁴மதி³ேநஶthெரௗ ।
ததா³ மiνShய:திவிthதநாேதா²
ப⁴ேவth phரஸூதச ஸுைத:ஸேமத: ॥ 62॥
நthரநாத²shய ேதா த⁴நshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ெஸௗத⁴ththெரௗ ।
ப⁴ேவnhநர: ஶிlhபகலாஸு த³:

மாதி⁴க: kh’யபர: phரஸnhந: ॥ 63॥
நthரநாத²shய ேதா vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ெஸௗmhயஸுேரஶjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய:தஜாதிபோ
த³: phராணஸமnhவிதச ॥ 64॥
நthரநாத²shய இேதா த⁴நshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ெஸௗmhயஸுேரஶjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸததmh ஸுஶீல:
ஸபா⁴வஶுth³த: ◌⁴ phயத⁴rhமkh’thய: ॥ 65॥
ஶுkhேரா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ஸூrhயஜேஸாமthெரௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phயஸாஹுkh’thேயா
மாயாவிந:sh²டவாkhயவkhதா ॥ 66॥
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ஶுkhேரா த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயyhshதி²ெதௗ மnhத³ஶஶாŋhகthெரௗ ।
நேரா ப⁴ேவth³⁴யேஶாநிதா⁴ேநா
நாநாசஸŋhகா⁴தி⁴பதி: phரக³lhப: ◌⁴ ॥ 67॥
ஶுkhர: ஶஶாŋhகshய யதா³ vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ெஸௗரஸுேரnhth³ரjhெயௗ ।
நேரா ப⁴ேவth phதிபர: phரஸnhந:
ஸதாமபீ⁴Shட:ஸுரதாiνரkhத: ॥ 68॥
ஶுkhர: ஶஶாŋhகshyh யதா³ த⁴நshேதா²
vhயயாெதௗ வதி³ேநஶthெரௗ ।
ததா³ மiνShய: பரபஹnhதா
ப⁴ேவநிேஹா ஹதகமஷச ॥ 69॥
மnhத:³ ஶஶாŋhகshய யதா³ vhயயshேதா²
த⁴நாெதௗ ⁴ஜேஸாமthெரௗ ।
[ததா³ மiνShய: பரபஹnhதா]
ஸShடசிnhத: phரப³ேலா விஶŋhக: ॥ 70॥
மnhத:³ ஶஶாŋhகshய யதா³ த⁴நshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ ⁴ஜேஸாமthெரௗ ।
ததா³ மiνShய: phர⁴தாஸேமேதா
மகா²mhஶ⁴kh ஶாshthரகலாஸு த³: ॥ 71॥
ஶநிrhvhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம:
ஸுேரjhயெபௗ⁴ெமௗ த⁴நெகௗ³ ப⁴ேவதாmh ।
தthராபி⁴ஜாத: phரதி²த:shவவrhேக³
ஸதாமபீ⁴Shட:ஸுதெஸௗkh²யபா⁴ஜ: ॥ 72॥
ஶநிrhநshேதா² யதி³ ஶீதrhேம-
rhvhயயshதி²ெதௗ ெபௗ⁴ெமௗேரnhth³ரjhேயா ।
ப⁴ேவnhநர: ஶாshthரபர: phரth³தி: ◌⁴
ஸதா³ஸுஶீல: kh’பயா ஸேமத: ॥ 73॥
ஶைநசேரா ராthபேதvhயயேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வமŋhக³ளாshெயௗ ।
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ப⁴ேவnhமiνShய:ஸததmh மநshவீ
phரஸnhநiµrhதிநஜநாiνரkhத: ॥ 74॥
ஶைநசேரா ராthபேதrhத⁴நshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வ⁴thெரௗ ।
ப⁴ேவnhநரசாவிஶாலேநthேரா
க³mhபீ⁴ரவாkhேயா மமாnh’.......... ॥ 75॥
நிேஶாபேத:ஸூrhயஸுேதா vhயயshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ெஸௗmhயஸுேரnhth³ரjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய: kh’லph³த⁴விthேதா
வாநிjhயத³ச: காலேதா³ஷiµkhத: ॥ 76॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயாெதௗவஶஶாŋhகthெரௗ ।
ததா³ நேரா ேபா⁴க³விvh’th³த⁴கா³thர:
ஸதா³ஸுப⁴khேதா விஜேத³வதாநாmh ॥ 77॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhர³ெதௗ⁴ ததா³shயாth ।
நேராऽதிமாnhய: phர⁴தாஸேமத:
ஸுத⁴rhமஶீல:ஸததmh விநீத: ॥ 78॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ ।
ப⁴ேவth ஸுஶீல: பஶுiµkh²யvh’thதி:
phரஸnhநrhதிrhமiνஜ:ஸுஸthய: ॥ 79॥
ஶைநசேரா Shப²க³ேதா மாmhேஶா-
rhத⁴நாெதௗ வெதௗ யதா³ ச ।
நேரா ப⁴ேவth phதிபர: phரஜாநாmh
ஸைத³வ ப⁴khேதா th³விஜŋhக³வாநாmh ॥ 80॥
ஶநஶிசேரா விthதக³ேதா மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²ெதௗ வெதௗ யதா³ ச ।
ததா³ phரஸூத: phரப³ல: phரth³ேதா⁴
நேரா ப⁴ேவnhநீதிபர:ஸுலjhஜ: ॥ 81॥
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இதி th³விவிகlhப: ॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²தா: ெஸௗmhயஸுேரjhயஶுkhரா: ।
ததா³ ப⁴ேவth³⁴பதிrhமiνShேயா
ஹதாபோ ஹதகlhமஷச ॥ 82॥
ெபௗ⁴ேமா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²தா: ெஸௗmhயஸுேரjhயஶுkhரா: ।
ப⁴ேவத³ஸthyh: ேஷாऽthர ஜாத:
லphரதா⁴ந:ஸுவிஶாரத³ச ॥ 83॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நாதா: ெஸௗரஸுேரjhயெஸௗmhயா: ।
ததா³ ப⁴ேவchெசௗ²சபேரா மiνShய:
phர⁴தவிthத: phர⁴தாஸேமத: ॥ 84॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ேதா வ³தா⁴rhகthரா: ।
ததா³ஸுப:ஸுப⁴ேகா³ மiνShேயா
ப⁴ேவth ஸுதா³nhத:ஸுதராmh விேவகீ ॥ 85॥
vhயயshதி²ேதா ⁴தநேயா மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா: ஶுkhர³தா⁴rhகthரா: ।
வித³kh³த⁴ேசShட: phரப⁴ேவnhமiνShய:
திphய: phராjhஞதம: phரதா⁴ந: ॥ 86॥
த⁴நshதி²ேதா ⁴தநேயா மாmhேஶா-
³தா⁴rhகthராsh²ேதா³ vhயயshதா:² ।
ப⁴ேவnhநர: phராphதித⁴நாதிப⁴vhேயா
வியாதி⁴க: கீrhதிஸமnhவிதச ॥ 87॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²தா: ஶுkhரஸுேரjhயெஸௗரா: ।
ப⁴ேவth³விநீத: phரதி²ேதாऽபி⁴மாநீ
நேரா விதி⁴jhஞ: phரணத: phரth³த: ◌⁴ ॥ 88॥
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சnhth³ரshய ெபௗ⁴ேமா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²ேதா வதாrhகthரா: ।
ப⁴ேவth ஸதாShடதேமாऽபி⁴ராம:
ஶாshthராiνரkhத: kh’பயாதி⁴கச ॥ 89॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²தா ெபௗ⁴மதாமேரjhயா: ।
ஸுஸthயேசShட: phரப⁴ேவnhமiνShேயா
நீேராக³கா³thரshthரபயாதி⁴கச ॥ 90॥
³ேதா⁴ மாmhேஶாrhயதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²தா: ஶுkhரஜாமேரjhயா: ।
ப⁴ேவth ஸுப⁴khேதா நிஜப³nh⁴வrhேக³
ஸதாமபீ⁴Shட: phரராnhநபாந: ॥ 91॥
ெஸௗmhேயா vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²தா வkhரஸுேரjhயெஸௗரா:
விkh²யாதகrhமா ஸுப⁴ேகா³ மiνShேயா
ப⁴ேவth phரதாபீ ³ணஸாக³ரச ॥ 92॥
ெஸௗmhேயா த⁴நshேதா² yhதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²தா மnhெதௗ³ேரjhயவkhரா: ।
மஹாத⁴ேநா ³th³தி⁴ேதா மiνShேயா
ப⁴ேவth phரதா⁴ேநா நியைம:ஸேமத: ॥ 93॥
vhயயshதி²த: ேஸாமஸுேதா மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா: ஶுkhrhஜாrhகthரா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா நிதராmh வித³kh³த:◌⁴
phயாதிதி:² ஶாshthரபர: kh’தjhஞ: ॥ 94॥
த⁴நshதி²த: ேஸாமஸுேதா மாmhேஶா-
rhvhயயதா: ெஸௗரதாவேநயா: ।
ப⁴ேவத³பீ⁴Shட: phரணத: phth³ேதா⁴
ஹதாப:ஸததmh ஸுத⁴rhம: ॥ 95॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா vhயயேகா³ யதா³shயாth³
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த⁴நshதி²தா வதாrhகthரா: ।
ப⁴ேவth³விநீத:ஸுததா³ரkhத:
phரஸnhநrhதி: phரதி²தாபி⁴மாந: ॥ 96॥
சnhth³ரய ெஸௗmhேயா த⁴நேகா³ யதா³shயாth³
vhயயshதி²தா: ெஸௗதாமேரjhயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா அth³⁴தாவிthதப
உதா³ரேசShட:ஸததmh விதி⁴jhஞ: ॥ 97॥
vhயயshதி²ேதா ேத³வ³rhமாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா: ெஸௗmhயதாவேநயா: ।
நேரா ப⁴ேவத³thர ஸலjhஜகrhமா
விேஶஷஶாshthராrhத²த:ஸைத³வ ॥ 98॥
த⁴நshதி²ேதா ேத³வ³rhமாmhேஶா-
rhvhயயshதி²தா பா⁴rhக³வவkhரெஸௗmhயா: ।
ப⁴ேவnhநர: ஶthவதா⁴iνரkhத:
khயாபர: Nhயஸமnhவிதச ॥ 99॥
ேவா vhயயshதி²ேதா யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²தா மnhத³³தா⁴வேநயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா ப³ஹுேகா³vh’ஷாTh◌⁴ேயா
ஹshthயசபா⁴கீ³ மதிமாiνதா³ர: ॥ 100॥
ேவா த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²தா: ெஸௗmhயஜாrhகthரா: ।
ததா³ மiνShேயா யஶஸா ஸmh’th³ேதா⁴
வநnhநபா⁴kh³ேராக³விவrhதச ॥ 101॥
.......... ॥ 102॥
சnhth³ரய ேவா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²தா பா⁴rhக³வெஸௗரெபௗ⁴மா: ।
ததா³ மiνShய: phரணயாiνரkhதkhேதா
விேவகkhத: phரமதா³phயச ॥ 103॥
சnhth³ரshய ேவா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
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த⁴நshதி²தா: ெஸௗmhயதாrhகthரா: ।
ததா³ மiνShய: பரமாphதபா⁴ேவா
ப⁴ேவth ஸுதா⁴மா விதாஸŋhக:◌⁴ ॥ 104॥
வ: ஶஶாŋhகshய யதா³ த⁴நshேதா²
..........ெஸௗmhயதாrhகthரா: ।
ததா³ மiνShய:ஸுப⁴க³க³◌़ ◌் ஸுஶீல:
kh’தீ வித³kh³த: ◌⁴ ஸததmh phரக³lhப: ◌⁴ ॥ 105॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhvhயயshேதா²
த⁴நshதி²தா ெபௗ⁴ம³தா⁴மேரjhயா: ।
ததா³ மiνShய:ஸுசிரphரஸnhந:
phர⁴ரஸththவ:ஸுஜநாiνரkhத: ॥ 106॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhத⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா ெபௗ⁴ம³தா⁴மேரjhயா: ।
ததா³ மiνShேயா nh’பேதரபீ⁴Shட:
ஸதா³ஸுேபா⁴கீ³ ரணகrhம .......... ॥ 107॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhvhயயshேதா²
த⁴நாதா ெபௗ⁴ம³தா⁴rhகthரா: ।
ததா³ மiνShய:ஸுதவிkhரமாTh◌⁴ய:
phர⁴தph◌⁴’thய: பரமphரபா⁴வ: ॥ 108॥
ஶுkhேரா யதா³ ராrhத⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா மnhத³³தா⁴வேநயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phர..........இதாபி⁴மாந:
ஸnhShடசிnhத: phரரphரபா⁴வ: ॥ 109॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhvhயயshேதா²
த⁴நshதி²தா வஜாrhகthரா: ।
ப⁴ேவnhநேரா த⁴rhமபசாiνக³
phயாரேமா பா³nhத⁴வஸmhமதச ॥ 110॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhத⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா: ெஸௗஜாமேதjhயா: ।
ப⁴ேவnhநர:ஸrhவகலாஸு த³ோ

288 sanskritdocuments.org



நராஜ vh’th³த⁴யவநஜாதக rhவக²Nhட³

நர: phரதாபீ பரத³rhபடா³ ச ॥ 111॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhvhயயshேதா²
த⁴நshதி²தா வ³தா⁴rhகthரா: ।
ப⁴ேவth phரஜாேதா மதிெஸௗkh²யதா³யீ
நர: phரதா⁴ந: பரநப: ॥ 112॥
ஶுkhேரா யதா³ ராthபேதrhத⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா மnhத³³தா⁴மேரjhயா: ।
ப⁴ேவjhஜயீ விவjhஞவிதா⁴நத³ோ
நேரா நிதாnhதmh phர⁴தாஸேமதmh ॥ 113॥
மnhேதா³ vhயயshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhத⁴நshதி²தா ெபௗ⁴ம³தா⁴மேரjhய: ।
ப⁴ேவவிநீத: phரதி²ேதா ..........
phர⁴தthரshthரபயா ஸேமத: ॥ 114॥
மnhேதா³ த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயshதி²தா ெபௗ⁴ம³தா⁴மேரjhயா: ।
ததா³rhத²பா⁴கீ³ஸுப⁴ேகா³ ..........
ப⁴ேவth ஸுதா³nhேதா th³விஜவlhலப⁴ச ॥ 115॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²தா: ஶுkhர³தா⁴வேமயா: ।
phர⁴ததாமnhthரஸுதாrhத²பா⁴கீ³
ததா³ நர:shயாth³ப³ஹுஶாshthரஸவீ ॥ 116॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயாதா பா⁴rhக³வெஸௗmhயெபௗ⁴மா: ।
ப⁴ேவthததா³ த³mhப⁴ஷாவிந:
ஸthவாth◌⁴க: காvhயகேரா மiνShய: ॥ 117॥
சnhth³ரshய ெஸௗேரா vhயயேகா³ யதா³ஸாth³
த⁴நாதா: ஶுkhரஜாமேரjhயா: ।
ததா³ விபkh’nhமiνShேயா
ph◌⁴ேவth ஸுேமதா⁴ nh’பேதரபீ⁴Shட: ॥ 118॥
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ெஸௗேரா த⁴நshேதா² யதி³ ஶீதரேம-
rhvhயயதா ெபௗ⁴மதாமேரjhயா: ।
நாநாrhத²பா⁴கீ³ phயவாŋhமiνShேயா
ப⁴ேவth ஸதா³ தா³nhத³யாஸேமத: ॥ 119॥
ஸூrhயாthமேஜா Shப²க³ேதா மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா: ெஸௗmhயதாமேரjhயா: ।
ப⁴ேவth phரதாப: ஜநதாஸுதாTh◌⁴ேயா
நர: ..........உ........ rhஹ: phயத:³ phரஜாநாmh ॥ 120॥
ஸூrhயாthமேஜா விthதக³ேதா மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²தா: ஶுkhரா³தா⁴மேரjhயா: ।
நேரா ப⁴ேவnhமiνShயதம:லshய
shவதா³ரரkhத: பரவrhதச ॥ 121॥
ஏவmh thவிகlhப: ॥
vhயயshதி²ேதா ⁴ஸுேதா மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா: ெஸௗரதjhஞவா: ।
ப⁴ேவnhநர: பாrhதி²வவmhஶஜாthேயா
ஜாேதாऽthர ேயாேக³ஸசிவ:ஸmh’.......... ॥ 122॥
த⁴நshதீ²ேதா ⁴ஸுேதா மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²தா: ெஸௗைரதjhஞவா: ।
ப⁴ேவth³த³நாநாமதி⁴ப:ஸுப:
phர⁴தthர:ஸததmh ஸுஶீல: ॥ 123॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா யதி³ Shப²ஸmhshேதா²
த⁴நshதி²தா: ெஸௗரதாரவா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய:தஶthபோ
வித³kh³த⁴நாரதலph³த⁴ெஸௗkh²ய: ॥ 124॥
சnhth³ரshய ெஸௗmhேயா யதி³ விthதஸmhshேதா²
vhயயshதி²தா: ெஸௗரதாrhவா: ।
ப⁴ேவth ஸதா³ phதிபேரா மiνShய:
phர⁴தேகாஶ:ஸுப⁴ேகா³ மேநாjhஞ: ॥ 125॥
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vhயயshதி²ேதா ேத³வ³rhமாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா ெபௗ⁴மதjhஞெஸௗரா: ।
ததா³rhத²ஸshயாசக³ஜphரதா⁴ேநா
ப⁴ேவnhமiνShேயா விவித⁴phரேமாத:³ ॥ 126॥
த⁴நshதி²ேதா ேத³வ³rhமாmhேஶா-
rhvhயயshதி²தா வkhரதjhஞெஸௗரா: ।
நேரா ப⁴ேவth phராjhஞதர:ஸலjhஜ:
ஸதாமபீ⁴Shத:ஸுத⁴ந:ஸுதா³ர: ॥ 127॥
ஶுkhர: ஶஶாŋhகshய யதா³ vhயயshேதா²
த⁴நshதி²தா ெபௗ⁴ம³jhஞெஸௗரா: ।
ஸுNhயஶீேலாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய:
phயாthமேஜா।தீ³தேலாகப⁴khத: ॥ 128॥
ஶுkhர: ஶஶாŋhகshய யதா³ த⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா ெபௗ⁴ம³jhஞெஸௗரா: ।
phர⁴தவிthேதாऽthர ப⁴ேவnhமiνShய:
phரதா⁴நthர: kh’கrhமஸkhத: ॥ 129॥
ெஸௗர: ஶஶாŋhகshய யதா³ vhயயshேதா²
த⁴நshதி²தா ெபௗ⁴மதjhஞவா: ।
ததா³ விேவகாக³மஶாshthரரkhத:
khயாஸு த³:ஸததmh விதி⁴jhஞ: ॥ 130॥
ெஸௗர: ஶஶாŋhகshய யதா³ ப⁴நshேதா²
vhயயshதி²தா ெபௗ⁴மதjhஞவா: ।
ததா³ஸுதாராமதஹாக³கrhம-
khயாஸேமத: phயஸாஹஸச ॥ 131॥
ஏவmh சrhவிகlhப: ॥
ெஸௗmhயாவேநெயௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
த⁴நshதி²ெதௗ பா⁴rhக³வேத³வjhெயௗ ।
ஸுேரjhயஜாநிரேதா மiνShய:
லphரதா⁴ந: phரணத:ஸுதா⁴ம: ॥ 132॥
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.......... ॥ 133॥
யதா⁴வ..........ெயௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
ஹநபெதௗ வதி³ேநஶthெரௗ ।
ததா³ மiνShய:ஸுததா³ரShேடா
ப⁴ேவnhமஹாthமா ³ேத³வப⁴khத: ॥ 134॥
³தா⁴வேநெயௗ யதி³ விthதஸnhெதௗ²
vhயயshதி²ெதௗ வதி³ேநஶthெரௗ ।
ப⁴ேவத³ேராக:³ ஶுப⁴கா..........
phயmhவேதா³ நீதிபேரா மiνShய: ॥ 135॥
³தா⁴வேநெயௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
ஶுkhராrhகthெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா: ।
ஜநாiνராக³rhத⁴விthத:
உஸmhத:ஸthயசிrhமiνShய: ॥ 136॥
³தா⁴வேநெயௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
ஶுkhராrhகthெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா: ।
ஸுபகா³thர: phரப⁴ேவnhமiνShய:
ெஸௗபா⁴kh³யவிth³யாஸத:ஸைத³வ ॥ 137॥
ெபௗ⁴மாமேரjhெயௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
ேதnh³thெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸததmh phரக³lhப: ◌⁴
phர⁴த விthதாnhநசShபதா³Th◌⁴ய: ॥ 138॥
ெபௗ⁴மாமேரjhெயௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
ேதnh³thெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phரதி²தாபி⁴மாேநா
நயphரதா⁴ந:ஸததmh ஸுதீ⁴ர: ॥ 139॥
ஸுேரjhயெபௗ⁴ெமௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
ெஸௗேரnh³ெஜௗ விthதக³ெதௗ ஸுதா⁴mhேஶா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா ப³ஹுேபா⁴க³பா⁴கீ³
நேரnhth³ரjhய: kh’தநிசயச ॥ 140॥
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ஸுேரjhயெபௗ⁴ெமௗ யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
ஸேரnh³ெஜௗ Shப²க³ெதௗ ஸுதா⁴mhேஶா: ।
jhஞாநஶீல: khரமமாrhகா³
ேதnhth³ய:shயாrh ஸுப⁴ேகா³ மiνShய: ॥ 141॥
வாவேநெயௗ யதி³ Shப²ஸmhshெதௗ²
த⁴நாெதௗ ஸூrhயஜைத³thயjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய: பிஶுநாதி⁴நாத:²
phர⁴தேகாஶ: phரரphரதாப: ॥ 142॥
வாவேந யதி³ விthதஸmhshெதௗ²
Shபா²ெதௗ ஸூrhயஜைத³thயjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுதராmh phரஸூேதா
நயாiνல:ஸுமேநாjhஞப: ॥ 143॥
சnhth³ரshய ஶுkhராவநிெஜௗ vhயயshெதௗ²
த⁴நாெதௗ வஶஶாŋhகthெரௗ ।
யதா³ ததா³ஸthயபேரா மiνShய:
ஶுசிrhப⁴ேவth Nhயபர:ஸைத³வ ॥ 144॥
சnhth³ரshய ஶுkhராவநிெஜௗ விthதஸmhshெதௗ²
vhயயshதி²ெதௗ வஶஶாŋhகthெரௗ ।
யதா³ ததா³iµkh²யதம:ஸுேபா
³iνரkhத: phரதி²த:ஸுஸthய: ॥ 145॥
சnhth³ரshய ஶுkhராவநிெஜௗ vhயயshெதௗ²
த⁴நாெதௗ ெஸௗmhயதி³ேநஶthெரௗ ।
நேராऽthர ஜாத: kh’த⁴தா³ந:
லphரதா⁴ந: phரராnhநபாந: ॥ 146॥
சnhth³ரshய ஶுkhராவநிெஜௗ த⁴நsh²
vhயயshதி²ெதௗ ெஸௗmhயதி³ேநஶthேரா ।
நேராऽthர ஜாத: phர⁴தாஸேமேதா
ப⁴ேவth ஸுப: phரமதா³phயச ॥ 147॥
ஶுkhராவேநெஜௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நாெதௗ ெஸௗரஸுேரnhth³ரjhெயௗ ।
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நேராऽthர ஜாத: கமலாயதா:

லphரதா⁴ந: phயெஸௗ’த³ச ॥ 148॥
ஶுkhராவேநெயௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா-
rhvhயயாெதௗ ெஸௗரஸுேரnhth³ரjhெயௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய:ஸுதெஸௗkh²யkhத:
.......... ॥ 149॥
ெபௗ⁴மாrhகthெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²ெதௗ வஶஶாŋhகthெரௗ ।
நேராऽthர ஜாேதா விநயphரஸnhந:
லாதி⁴க: காvhயரேதா த³யா: ॥ 150॥
ெபௗ⁴மாrhகthெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா-
rhvhயயாெதௗ வஶஶாŋhகthெரௗ ।
ப⁴ேவnhமiνShய: ஶுப⁴³th³தி⁴விthத:
ஸதாமபீ⁴Shட:ஸத³ய:ஸுஶீல: ॥ 151॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴மாrhகஸு vhயயshெதௗ²
த⁴நாெதௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ ।
ப⁴ேவnhநர:ஸா⁴தம:ஸுரmhய:
phர⁴தகீrhதிrhஜயமாநபா⁴ஜ: ॥ 152॥
சnhth³ரshய ெபௗ⁴மாrhெகௗஅ த⁴நshெதௗ²
vhயயாெதௗ பா⁴rhக³வேஸாமthெரௗ ।
phரப⁴ேவth³விநீேதாऽthர நர: kh’பா-

சShபதா³சா²த³நேபா⁴ஜநாTh◌⁴ய: ॥ 153॥
சnhth³ரshய ெஸௗரதிெஜௗ vhயயshெதௗ²
த⁴நாெதௗ பா⁴rhக³வேத³வjhெயௗ ।
நேரா விநீேதா ஹதஶthவிthத:
ஸதா³nhநேதா³ த⁴rhமஸமnhவிதச ॥ 154॥
சnhth³ரshய ெஸௗரதிெஜௗ த⁴நshெதௗ²
vhயயாெதௗ பா⁴rhக³வேத³வjhெயௗ ।
ப⁴ேவth³விநீேதாऽthர மாnh வித³kh³த: ◌⁴
phர⁴தெஸௗkh²ய: phரவிப⁴khதகா³thர: ॥ 155॥
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ேவnh³thெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhரதி³ேநஶthெரௗ ।
ப⁴ேவth மாnh நீதிபர:ஸுகா
தாதி⁴கார: பரபமார: ॥ 156॥
ேவnh³thெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²ேதா ஶுkhரதி³ேநஶthெரௗ ।
ஜநாiνரkhத:ஸுரேத³வப⁴khேதா
ப⁴ேவnhநர: ஶாshthரவிஶாrhத³ச ॥ 157॥
ஶுkhேரnh³thெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நாெதௗ மnhத³ஸுேரnh³jhெயௗ ।
ஜாேதாऽthர ேபா⁴கீ³ஸுநயphரதா⁴ேநா
ப⁴ேவnhமiνShய: ..........மphரபா⁴வ: ॥ 158॥
ஶுkhேரnh³thரா த⁴நெகௗ³மாmhேஶா-
rhvhயயshதி²ெதௗ ெஸௗரஸுேரnh³jhெயௗ ।
ப⁴ேவth³விதி⁴jhஞ:ஸததmh நயjhஞ:
phரஜாiνரkhத: ஷ: phரக³lhப: ◌⁴ ॥ 159॥
.......... ॥ 160॥
.......... ॥ 161॥
ஏவmh விேவகlhப:
ெஸௗmhயாவேநெயௗ vhயயெகௗ³ஸுதா⁴mhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா ஶுkhரஸுேரjhயெஸௗரா: ।
ப⁴ேவnhநர: ஶிlhபகலாஸு த³ோ
⁴பாலலாைப: ◌⁴ ஸததmh ஸுjhய: ॥ 162॥
vhயயshதி²தா: ஶுkhெரௗேரjhயெஸௗரா
த⁴நாெதௗ ெபௗ⁴ம³ெதௗ⁴ மாmhேஶா: ।
ப⁴ேவth phர⁴தாசக³ஜாதி⁴நேதா²
நேரா விேவகீ தஶthப: ॥ 163॥
வாவேநெயௗ vhயயெகௗ³மாmhஶஓ-
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rhத⁴நshதி²தா: ஶுkhர³தா⁴rhகthரா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா th³விஜேத³வப⁴khத:
phரஸnhநேசதா: phரணேதா நயjhஞ: ॥ 164॥
ஶுkhரjhஞெஸௗரா vhயயகா³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²ெதௗ ெபௗ⁴மஸுேரnhth³ரjhெயௗ ।
.......... ॥ 165॥
vhயயshதி²ெதௗ உkhரத⁴ththெரௗ
த⁴நshதி²தா மnhத³³தா⁴மேரjhைய: ।
நேராऽthர ஜாத: phரப⁴ேவth ஸுவிjhஞ:
ஸதாமபீ⁴Shட: phயத³rhஶநச ॥ 166॥
vhயயshதி²தா ..........
.......... ththெரௗ ।
thரjhஞாதி⁴க: Nhயஜந:ஸைத³வ
ப⁴ேவnhமiνShய: ஶுப⁴கrhமரkhத: ॥ 167॥
வkhராrhகthெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா ஶுkhர³தா⁴மேரjhயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShேயா nh’பமாநShட:
ெஶௗrhயாnhவித: வஸவிவrhதாŋhக:³ ॥ 168॥
வkhராrhகthெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா
rhvhயயshதி²தா: ஶுkhர³தா⁴மேரjhயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: kh’கrhமேபா⁴கீ³
³தி⁴க: கlhபதshவப: ॥ 169॥
thேவnh³thெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா மnhத³தாவேநயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phரராnhநபாந:
shதாபி⁴பா⁴ th³’ட⁴ெஸௗ’த³ச ॥ 170॥
vhயயshதி²தா மnhth³தாவேநயா
த⁴நshதி²ெதௗ வஶஶாŋhகthெரௗ ।
நேராऽthர ஜாத:ஸுதராmh விேவகீ
மஹாiνராகீ³³ணஸmhதச ॥ 171॥
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ேதnh³thெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா மnhத³ஜாமேரjhயா: ।
ப⁴ேவத⁴நாphதித:ஸைத³வ
நேராऽthர ஜாேதா வநிதாiνராக:³ ॥ 172॥
vhயயshதி²தா மnhத³ஜாமேரjhயா
த⁴நshதி²ெதௗ ஶுkhரஶஶாŋhகthெரௗ ।
ப⁴ேவnhநர:shthத³யித: ஶுph◌⁴jhஞ:
kh’தjhஞதாவிShkh’தமாநஸச ॥ 173॥
ெஸௗmhயாrhகthெரௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா ெபௗ⁴மதாமேரjhயா: ।
ஶுசி: phரக³lhேபா⁴ऽthர ப⁴ேவnhமiνShய:
ஶுபா⁴kh’திshதீrhத²ரத:ஸுெஸௗmhய: ॥ 174॥
vhயயshதி²தா ெபௗ⁴மதாமேரjhயா
ஹநshதி²ெதௗ மnhத³ஶஶாŋhகthெரௗ ।
நேரா ப⁴ேவth ஸth³விப⁴ைவ:ஸmh’த:³
phயாதிrhதி²ph³ராமணஸmhமதச ॥ 175॥
ஶுkhராமேரjhெயௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா மnhத³³தா⁴வேநயா: ।
ப⁴ேவnhமiνShய: phரதி²தாபி⁴மாந:
ஸதாமபீ⁴Shட: kh’தேகாபசார: ॥ 176॥
vhயயshதி²தா mhnhத³³தா⁴வேநயா
த⁴நாெதௗ ைவெதௗ மாmhேஶா: ।
ப⁴ேவnhநர: கீrhதிஸுைக:²ஸ..........

phர⁴தthேரா th³ரவிணshவபா⁴வ: ॥ 177॥
ெஸௗராமேரjhெயௗ vhயயெகௗ³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா பா⁴rhக³vhெபௗ⁴மெஸௗmhய: ।
நேராऽthர ஜாத:ஸுதராmh kh’தjhேஞா
ப⁴ேவth³ப³ஹுth³ரvhயஸmh’th³தி⁴பா⁴கீ³ ॥ 178॥
ெஸௗராமேரjhெயௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா-
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rhvhயயshதி²தா பா⁴rhக³வெபௗ⁴மெஸௗmhயா: ।
ப⁴ேவச ஜாேதா nh’பேதரபீ⁴Shட:
ஶுப⁴phய:shயாth ஸுமதி: kh’தjhஞ: ॥ 179॥
ஶுkhராrhகthெரௗ vhயய³மாmhேஶா-
rhத⁴நshதி²தா வ³தா⁴வேநயா: ।
ப⁴ேவth ஸுதா⁴மா ேஷாऽthர ஜாத:
..........rhதி: phயஸா⁴மாநீ ॥ 180॥
ஶுkhராrhகthெரௗ த⁴நெகௗ³மாmhேஶா
rhvhயயshதி²தா வ³தா⁴vhேநயா: ।
நேராऽthர ஜாத: phரப⁴ேவth ஸுசிthத:
ஸுதா³ரthராrhத²chShபதா³Th◌⁴ய: ॥ 181॥
இதி vh’th³த⁴யவேந ³rhத⁴ராேயாகா³th◌⁴யாய: ॥
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