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Uddhava Gita

உth³த⁴வகீ³தா

ராதா⁴kh’Shph◌⁴யாmh நம: ।
மth³பா⁴க³வதராணmh ।
ஏகாத³ஶ:shகnhத: ◌⁴ । உth³த⁴வ கீ³தா ।
அத² phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ।
பா³த³ராயணி: உவாச ।
kh’thவா ைத³thயவத⁴mh kh’Shண:ஸரம: ய³பி: ◌⁴ vh’த: ।
⁴வ:அவதாரவth பா⁴ரmh ஜவிShட²nh ஜநயnh கmh ॥ 1॥
ேய ேகாபிதா:ஸுப³ஹு பாNh³ஸுதா:ஸபthைந:
³rhth³தேஹலநகசkh³ரஹண ஆதி³பி:◌⁴ தாnh ।

kh’thவா நிthதmh இதர இதரத:ஸேமதாnh
ஹthவா nh’பாnh நிரஹரth திபா⁴ரmh ஈஶ: ॥ 2॥

⁴பா⁴ரராஜph’தநா ய³பி: ◌⁴ நிரshய
³phைத:shவபா³ஹுபி:◌⁴ அசிnhதயth அphரேமய: ।

மnhேய அவேந: நiν க³த:அபி அக³தmh  பா⁴ரmh
யth யாத³வmh லmh அேஹா  அவிஷயmh ஆshேத ॥ 3॥

ந ஏவ அnhயத: பப⁴வ:அshய ப⁴ேவth கத²சிth
மth ஸmhரயshய விப⁴வ உnhநஹnh அshய நிthயmh ।

அnhத:கmh ய³லshய விth◌⁴ஹாய ேவiΝ:

தmhப³shய வநிmh இவ ஶாnhதிmh உைப தா⁴ம ॥ 4॥
ஏவmh vhயவத: ராஜnh ஸthயஸŋhகlhப: ஈவர: ।
ஶாபvhயாேஜந விphராmh ஸஜேவ shவலmh வி: ◌⁴ ॥ 5॥
shவrhthயா ேலாகலாவNhயநிrhiµkhthயா ேலாசநmh nh’mh ।
கீ³rhபி: ◌⁴ தா:shமரதாmh சிthதmh பைத:³ தாnh ஈதாmh khயா ॥ 6॥
ஆchசி²th³ய கீrhதிmh ஸுேலாகாmh விதthய  அஜஸா iν ெகௗ ।
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உth³த⁴வகீ³தா

தம:அநயா தShயnhதி இதி அகா³th shவmh பத³mh ஈவர: ॥ 7॥
ராஜா உவாச ।
ph³ரமNhயாநாmh வதா³nhயாநாmh நிthயmh vh’th³ெதௗ⁴பேஸவிநாmh ।
விphரஶாப: கத²mh அ⁴th vh’Shணீநாmh kh’Shணேசதஸாmh ॥ 8॥
யth நிthத:ஸ:ைவ ஶாப: யாth³’ஶ: th³விஜஸthதம ।
கத²mh ஏகாthமநாmh ேப⁴த:³ ஏதth ஸrhவmh வத³shவ ேம ॥ 9॥
ஶுக: உவாச ।
பி³ph◌⁴ரth வ:ஸகலஸுnhத³ரஸmhநிேவஶmh

கrhமாசரnh ⁴வி ஸுமŋhக³ளmh ஆphதகாம: ।
ஆshதா²ய தா⁴ம ரமமாண: உதா³ரகீrhதி:
ஸmhஹrhmh ஐchச²த லmh shதி²தkh’thயேஶஷ: ॥ 10॥

கrhமாணி Nhயநிவஹாநி ஸுமŋhக³ளாநி
கா³யth ஜக³th கமலாபஹராணி kh’thவா ।

கால ஆthமநா நிவஸதா ய³ேத³வேக³ேஹ
பிNhடா³ரகmh ஸமக³மnh iµநய: நிsh’Shடா: ॥ 11॥

விவாthர:அத: கNhவ: ³rhவாஸா: ph◌⁴’:³அŋhகி³ரா: ।
கயப: வாமேத³வ:அth: வShட:² நாரத³ஆத³ய: ॥ 12॥
khட³nhத: தாnh உபvhரjhய மாரா: ய³நnhத³நா: ।
உபஸŋhkh³’ய பphரch:²அவிநீதா விநீதவth ॥ 13॥
ேத ேவஷயிthவா shthேவைஷ:ஸாmhப³mh ஜாmhப³வதீஸுதmh ।
ஏஷா ph’chச²தி வ: விphரா:அnhதrhவth nhயத ஈ ॥ 14॥
phரShmh விலjhஜதி ஸாாth phரph³த அேமாக⁴த³rhஶநா: ।
phரேஸாShயnhதி thரகாமா கிmhshவிth ஸஜநயிShயதி ॥ 15॥
ஏவmh phரலph³th◌⁴வா iµநய: தாnh ஊ:பிதா nh’ப ।
ஜநயிShயதி வ: மnhதா:³iµஸலmh லநாஶநmh ॥ 16॥
தth ஶ ◌்’thவா ேத அதிஸnhthரshதா: விiµchய ஸஹேஸாத³ரmh ।
ஸாmhப³shய த³th³’ஶு: தshnh iµஸலmh க² அயshமயmh ॥ 17॥
கிmh kh’தmh மnhத³பா⁴kh³ைய: கிmh வதி³Shயnhதி ந: ஜநா: ।
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உth³த⁴வகீ³தா

இதி விவதா: ேக³ஹாnh ஆதா³ய iµஸலmh ய: ॥ 18॥
தth ச உபநீய ஸத³ பmhலாநiµக²ய: ।
ராjhஞ:ஆேவத³யாnh சkh:ஸrhவயாத³வஸmhநிெதௗ⁴ ॥ 19॥
thவா அேமாக⁴mh விphரஶாபmh th³’ShThவா ச iµஸலmh nh’ப ।
விshதா: ப⁴யஸnhthரshதா: ப³⁴: th³வாரெகௗகஸ: ॥ 20॥
தth rhணயிthவா iµஸலmh ய³ராஜ:ஸ:ஆஹுக: ।
ஸiµth³ரஸேல phராshயth ேலாஹmh ச அshய அவேஶதmh ॥ 21॥
கசிth மthshய:அkh³ரth ேலாஹmh rhநி தரல: தத: ।
உயமாநாநி ேவலாயாmh லkh³நாநி ஆஸnh கில ஐகா: ॥ 22॥
மthshய: kh³’த: மthshயkh◌⁴ைந: ஜாேலந அnhைய:ஸஹ அrhணேவ ।
தshய உத³ரக³தmh ேலாஹmh ஸ: ஶlhேய ph³த⁴க:அகேராth ॥ 23॥
ப⁴க³வாnh jhஞாதஸrhவாrhத:² ஈவர:அபி தத³nhயதா² ।
கrhmh ந ஐchச²th விphரஶாபmh காலபீ அnhவேமாத³த ॥ 24॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ விphரஶாேபா நாம phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥
அத² th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ।
ஶுக: உவாச ।
ேகா³விnhத³⁴ஜ³phதாயாmh th³வாரவthயாmh th³வஹ ।
அவாthth நாரத:³அபீ⁴ணmh kh’Shெணௗபாஸநலாலஸ: ॥ 1॥
ேகா iν ராஜnh இnhth³யவாnh iµnhத³சரmh³ஜmh ।
ந ப⁴ேஜth ஸrhவத: mh’th: உபாshயmh அமெரௗthதைம: ॥ 2॥
தmh ஏகதா³ ேத³வrhmh வஸுேத³வ: kh³’ஹ ஆக³தmh ।
அrhசிதmh ஸுக²mh ஆநmh அபி⁴வாth³ய இத³mh அph³ரவீth ॥ 3॥
வஸுேத³வ: உவாச ।
ப⁴க³வnh ப⁴வத: யாthரா shவshதேய ஸrhவேத³நாmh ।
kh’பநாmh யதா² பிthேரா: உthதமேலாகவrhthமநாmh ॥ 4॥
⁴தாநாmh ேத³வசதmh :³கா²ய ச ஸுகா²ய ச ।
ஸுகா²ய ஏவ  ஸா⁴நாmh thவாth³’ஶாmh அchத ஆthமநாmh ॥ 5॥
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ப⁴ஜnhதி ேய யதா² ேத³வாnh ேத³வா:அபி ததா² ஏவ தாnh ।
சா²யா இவ கrhமஸசிவா:ஸாத⁴வ: தீ³நவthஸலா: ॥ 6॥
ph³ரமnh ததா²அபி ph’chசா²ம: த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh தவ ।
யாnh thவா ரth³த⁴யா மrhthய:iµchயேத ஸrhவத: ப⁴யாth ॥ 7॥
அஹmh கில ரா அநnhதmh phரஜாrhத:² ⁴வி iµkhதித³mh ।
அஜயmh ந ேமாாய ேமாத: ேத³வமாயயா ॥ 8॥
யயா விசிthரvhயஸநாth ப⁴வth³பி:◌⁴ விவத: ப⁴யாth ।
iµchேயம  அஜஸா ஏவ அth³தா⁴ ததா² ந: ஶாதி⁴ ஸுvhரத ॥ 9॥
ஶுக: உவாச ।
ராஜnh ஏவmh kh’தphரந: வஸுேத³ேவந தீ⁴மதா ।
phத: தmh ஆஹ ேத³வrh:ஹேர:ஸmhshமாத:³ண: ॥ 10॥
நாரத:³ உவாச ।
ஸmhயkh ஏதth vhயவதmh ப⁴வதா ஸாthவதrhஷப⁴ ।
யth ph’chச²ேஸ பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh thவmh விவபா⁴வநாnh ॥
11॥
த:அiνப²த: th◌⁴யாத:ஆth³’த: வா அiνேமாதி³த: ।
ஸth³ய: நாதி ஸth³த⁴rhம: ேத³வவிவth³ஹ:அபி ॥ 12॥
thவயா பரமகlhயாண: Nhயரவணகீrhதந: ।
shமாத: ப⁴க³வாnh அth³ய ேத³வ: நாராயண: மம ॥ 13॥
அthர அபி உதா³ஹரnhதி இமmh இதிஹாஸmh ராதநmh ।
ஆrhஷபா⁴mh ச ஸmhவாத³mh விேத³ஹshய மஹாthமந: ॥ 14॥
phயvhரத: நாம ஸுத: மேநா:shவாயmh⁴வshய ய: ।
தshய அkh³நீth◌⁴ர: தத: நாபி: ◌⁴ ’ஷப:◌⁴ தth ஸுத:shmh’த: ॥ 15॥
தmh ஆஹு: வாஸுேத³வாmhஶmh ேமாத⁴rhமவிவயா ।
அவதீrhணmh ஸுதஶதmh தshய ஆth ேவத³பாரக³mh ॥ 16॥
ேதஷாmh ைவ ப⁴ரத: jhேயShட:² நாராயணபராயண: ।
விkh²யாதmh வrhஷmh ஏதth யth நாmhநா பா⁴ரதmh அth³⁴தmh ॥ 17॥
ஸ: ⁴khதேபா⁴கா³mh thயkhthவா இமாmh நிrhக³த: தபஸா ஹmh ।
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உபாந: தth பத³வீmh ேலேப⁴ ைவ ஜnhமபி: ◌⁴ thபி: ◌⁴ ॥ 18॥
ேதஷாmh நவ நவth³வீபபதய:அshய ஸமnhதத: ।
கrhமதnhthரphரேணதார: ஏகாஶீதி: th³விஜாதய: ॥ 19॥
நவ அப⁴வnh மஹாபா⁴கா:³iµநய: அrhத²ஶmhந: ।
ரம: வாத:அஶநா:ஆthமவிth³யாவிஶாரதா:³ ॥ 20॥
கவி:ஹ:அnhத: phர³th³த: ◌⁴ பிphபலாயந: ।
ஆவிrhேஹாthர:அத² th³ல: சமஸ: கரபா⁴ஜந: ॥ 21॥
ஏேத ைவ ப⁴க³வth³பmh விவmh ஸத³ஸth³ஆthமகmh ।
ஆthமந:அvhயதிேரேகண பயnhத: vhயசரth மmh ॥ 22॥
அvhயாஹத இShடக³தயா:ஸுரth³த⁴th³த⁴ஸாth◌⁴ய

க³nhத⁴rhவயநரகிnhநரநாக³ேலாகாnh ।
iµkhதா: சரnhதி iµநிசாரண⁴தநாத²
விth³யாத⁴ரth³விஜக³வாmh ⁴வநாநி காமmh ॥ 23॥

த: ஏகதா³ நிேம:ஸthரmh உபஜkh³iµ: யth ’chச²யா ।
விதாயமாநmh ’பி: ◌⁴ அஜநாேப⁴ மஹாthமந: ॥ 24॥
தாnh th³’ShThவா ஸூrhயஸŋhகாஶாnh மஹாப⁴க³வதாnh nh’ப: ।
யஜமாந:அkh³நய: விphரா:ஸrhவ: ஏவ உபதshதி²ேர ॥ 25॥
விேத³ஹ: தாnh அபி⁴phேரthய நாராயணபராயnh ।
phத:ஸmhஜயாnh சkhேர ஆஸநshதா²nh யதா²அrhஹத: ॥ 26॥
தாnh ேராசமாநாnh shவசா ph³ரமthெரௗபமாnh நவ ।
பphரchச² பரமphத: phரரய அவநத: nh’ப: ॥ 27॥
விேத³ஹ: உவாச ।
மnhேய ப⁴க³வத:ஸாாth பாrhஷதா³nh வ: ம⁴th³விஷ: ।
விShே: ⁴தாநி ேலாகாநாmh பாவநாய சரnhதி  ॥ 28॥
³rhலப:◌⁴ மாiνஷ: ேத³ஹ: ேத³நாmh ணப⁴ŋh³ர: ।
தthர அபி ³rhலப⁴mh மnhேய ைவNhட²phயத³rhஶநmh ॥ 29॥
அத:ஆthயnhதிகmh கேஹமmh ph’chசா²ம: ப⁴வத:அநகா:◌⁴ ।
ஸmhஸாேர அshnh rhத: ◌⁴ அபி ஸthஸŋhக:³ ேஶவதி: ◌⁴ nh’mh ॥
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30॥
த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh ph³த யதி³ ந: தேய மmh ।
ைய: phரஸnhந: phரபnhநாய தா³shயதி ஆthமாநmh அபி அஜ: ॥ 31॥
நாரத:³ உவாச ।
ஏவmh ேத நிநா ph’Shடா வஸுேத³வ மஹthதமா: ।
phரதிjhய அph³வnh phthயா ஸஸத³ ’thவிஜmh nh’பmh ॥ 32॥
கவி: உவாச ।
மnhேய அதசிth ப⁴யmh அchதshய
பாதா³mh³ெஜௗபாஸநmh அthர நிthயmh ।

உth³விkh³ந³th³ேத: ◌⁴ அஸth ஆthமபா⁴வாth
விவாthமநா யthர நிவrhதேத பீ: ◌⁴ ॥ 33॥

ேய ைவ ப⁴க³வதா phேராkhதா: உபாயா:ஆthமலph³த⁴ேய ।
அஜ: mhஸாmh அவி³ஷாmh விth³தி⁴ பா⁴க³வதாnh  தாnh ॥ 34॥
யாnh ஆshதா²ய நர: ராஜnh ந phரமாth³ேயத கrhசிth ।
தா⁴வnh நிlhய வா ேநthேர ந shக²ேலந பேதth இஹ ॥ 35॥
காேயந வாசா மநஸா இnhth³ைய: வா
³th³th◌⁴யா ஆthமநா வா அiνsh’தshவபா⁴வாth ।

கேராதி யth யth ஸகலmh பரshைம
நாராயய இதி ஸமrhபேயth தth ॥ 36॥

ப⁴யmh th³விதீயாபி⁴நிேவஶத:shயாth
ஈஶாth அேபதshய விபrhயய:அshmh’தி: ।

தth மாயயா அத: ³த:◌⁴ ஆப⁴ேஜth தmh
ப⁴khthயா ஏக ஈஶmh ³ேத³வதாthமா ॥ 37।

அவிth³யமாந:அபி அவபா⁴தி  th³வேயா:
th◌⁴யா: தி⁴யா shவphநமேநாரெதௗ² யதா² ।

தth கrhமஸŋhகlhபவிகlhபகmh மந:
³த: ◌⁴ நிnhth◌⁴யாth அப⁴யmh தத:shயாth ॥ 38॥

Nhவnh ஸுப⁴th³ராணி ரதா²ŋhக³பாேண:

ஜnhமாநி கrhமாணி ச யாநி ேலாேக ।
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கீ³தாநி நாமாநி தth அrhத²காநி
கா³யnh விலjhஜ: விசேரth அஸŋhக:³ ॥ 39॥

ஏவmh vhரத:shவphயநாமகீrhthயா
ஜாதாiνராக:³ th³தசிthத: உchைச: ।

ஹஸதி அத:² ேராதி³தி ெரௗதி கா³யதி
உnhமாத³வth nh’thயதி ேலாகபா³ய: ॥ 40॥

க²mh வாmh அkh³நிmh ஸலmh மmh ச
jhேயாதீmh ஸththவாநி தி³ஶ: th³மாதீ³nh ।

ஸth ஸiµth³ராnh ச ஹேர: ஶரmh
யthகிச ⁴தmh phரணேமth அநnhய: ॥ 41॥

ப⁴khதி: பேரஶ அiνப⁴வ: விரkhதி:
அnhயthர ஏஷ thக: ஏககால: ।

phரபth³யமாநshய யதா²அநத:sh:
Sh: Sh:ுth அபாய:அiνகா⁴ஸmh ॥ 42॥

இதி அchத அŋhkh◌⁴mh ப⁴ஜத:அiνvh’ththயா
ப⁴khதி: விரkhதி: ப⁴க³வth phரேபா³த: ◌⁴ ।

ப⁴வnhதி ைவ பா⁴க³வதshய ராஜnh
தத: பராmh ஶாnhதிmh உைபதி ஸாாth ॥ 43॥

ராஜா உவாச ।
அத² பா⁴க³வதmh ph³த யth த⁴rhம: யாth³’ஶ: nh’mh ।
யதா² சரதி யth ph³ேத ைய:ŋhைக:³ ப⁴க³வth phய: ॥ 44॥
ஹ: உவாச ।
ஸrhவ⁴ேதஷு ய: பேயth ப⁴க³வth பா⁴வ ஆthமந: ।
⁴தாநி பா⁴க³வதி ஆthமநி ஏஷ பா⁴க³வெதௗthதம: ॥ 45॥
ஈவேர தth அதீ⁴ேநஷு பா³ேஶஷு th³விஷthஸு ச ।
phேரமைமthkh’பாஉேபா ய: கேராதி ஸ மth◌⁴யம: ॥ 46॥
அrhசாயாmh ஏவ ஹரேய ஜாmh ய: ரth³த⁴யா ஈஹேத ।
ந தth ப⁴khேதஷு ச அnhேயஷு ஸ: ப⁴khத: phராkh’த:shmh’த: ॥
47॥
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kh³’thவா அபி இnhth³ைய:அrhதா²nhய: ந th³ேவSh ந ’Shயதி ।
விShே: மாயாmh இத³mh பயnh ஸ:ைவ பா⁴க³வத உthதம: ॥ 48॥
ேத³ைஹnhth³யphராணமந:தி⁴யாmh ய:
ஜnhமாபிஅயுth ப⁴யதrhஷkh’chch²ைர: ।

ஸmhஸாரத⁴rhைம:அவிiµயமாந:
shmh’thயா ஹேர: பா⁴க³வதphரதா⁴ந: ॥ 49॥

ந காமகrhமபீ³ஜாநாmh யshய ேசத ஸmhப⁴வ: ।
வாஸுேத³வஏகநிலய:ஸ:ைவ பா⁴க³வத உthதம: ॥ 50॥
ந யshய ஜnhமகrhமph◌⁴யாmh ந வrhரமஜாதிபி: ◌⁴ ।
ஸjhஜேத அshnh அஹmhபா⁴வ: ேத³ேஹ ைவ ஸ:ஹேர: phய: ॥ 51॥
ந யshய shவ: பர:இதி விthேதஷு ஆthமநி வா பி⁴தா³ ।
ஸrhவ⁴தஸம: ஶாnhத:ஸ: ெவௗ பா⁴க³வத உthதம: ॥ 52॥
th⁴வநவிப⁴வேஹதேவ அபி அNhட²shmh’தி:
அதாthமஸுராதி³பி: ◌⁴ விmh’kh³யாth ।

ந சலதி ப⁴க³வth பத³அரவிnhதா³th
லவநிஷ அrhத⁴mh அபி ய:ஸ:ைவShணவ அkh³rhய: ॥ 53॥

ப⁴க³வத: உவிkhரம அŋhkh◌⁴ஶாகா²
நக²மணிசnhth³கயா நிரshததாேப ।

’தி³ கத²mh உபத³தாmh ந:ஸ:

phரப⁴வதி சnhth³ர:இவ உதி³ேத அrhகதாப: ॥ 54॥
விsh’ஜதி ’த³யmh ந யshய ஸாாth
ஹ:அவஶ அபி⁴த:அபி அெகௗ⁴க⁴நாஶ: ।

phரணய:அஶநயா th◌⁴’த அŋhkh◌⁴பth³ம:
ஸ: ப⁴வதி பா⁴க³வதphரதா⁴ந: உkhத: ॥ 55॥

இதி மth பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ நிஜாயnhதஸmhவாேத³ th³விதீய:
அth◌⁴யாய: ॥ 2॥
அத² th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ।
பரshய விShே: ஈஶshய மாயிநாம அபி ேமாநீmh ।
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மாயாmh ேவதி³mh இchசா²ம: ப⁴க³வnhத: ph³வnh ந: ॥ 1॥
ந அiνth’phேய ஜுஷnh Shமth வச:ஹகதா²அmh’தmh ।
ஸmhஸாரதாபநி:தphத: மrhthய: தth தாப ேப⁴ஷஜmh ॥ 2॥
அnhத: உவாச ।
ஏபி: ◌⁴ ⁴தாநி ⁴தாthமா மஹா⁴ைத: மஹா⁴ஜ ।
ஸஸrhேஜாth ச அவசாநி ஆth³ய:shவமாthரphரth³த⁴ேய ॥ 3॥
ஏவmh sh’Shடாநி ⁴தாநி phரவிShட: பசதா⁴பி: ◌⁴ ।
ஏகதா⁴ த³ஶதா⁴ ஆthமாநmh விப⁴ஜnh ஜுஷேத ³nh ॥ 4॥
³ண:³nh ஸ: ⁴ஜாந:ஆthமphரth³ேயாதி³ைத: phர: ◌⁴ ।
மnhயமாந:இத³mh sh’Shடmh ஆthமாநmh இஹ ஸjhஜேத ॥ 5॥
கrhமாணி கrhமபி: ◌⁴ rhவnh ஸநிthதாநி ேத³ஹph◌⁴’th ।
தth தth கrhமப²லmh kh³’ணnh ph◌⁴ரமதி இஹ ஸுைக²தரmh ॥ 6॥
இthத²mh கrhமக³தீ: க³chச²nh ப³வப⁴th³ரவஹா: மாnh ।
ஆ⁴தஸmhphலவாth ஸrhக³phரலெயௗ அiνேத அவஶ: ॥ 7॥
தா⁴ உபphலவ:ஆஸnhேந vhயkhதmh th³ரvhய³thமகmh ।
அநாதி³நித⁴ந: கால: அvhயkhதாய அபகrhஷதி ॥ 8॥
ஶதவrhஷா: அநாvh’Sh: ப⁴விShயதி உlhப³ ⁴வி ।
தth கால உபசித உShண அrhக: ேலாகாnh thnh phரதபிShயதி ॥9॥
பாதாலதலmh ஆரph◌⁴ய ஸŋhகrhஷணiµக²அநல: ।
த³ஹnh ஊrhth◌⁴வஶிக:² விShவkh வrhத⁴ேத வாநா ஈத: ॥ 10॥
ஸாmhவrhதக: ேமக⁴க³ண: வrhஷதி shம ஶதmh ஸமா: ।
தா⁴ராபி:◌⁴ ஹshதிஹshதாபி: ◌⁴ யேத ஸேல விராTh ॥ 11॥
தத: விராஜmh உthsh’jhய ைவராஜ: ஷ: nh’ப ।
அvhயkhதmh விஶேத ஸூமmh நிnhத⁴ந:இவ அநல: ॥ 12॥
வாநா ’தக³nhதா⁴ :◌⁴ ஸலthவாய கlhபேத ।
ஸலmh தth th◌⁴’தரஸmh jhேயாதிShThவாய உபகlhபேத ॥ 13॥
’தபmh  தமஸா வாெயௗ jhேயாதி: phரயேத ।
’தshபrhஶ:அவகாேஶந வா: நப⁴ யேத ।
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காலாthமநா ’த³ணmh நவ:ஆthமநி யேத ॥ 14॥
இnhth³யாணி மந: ³th³தி: ◌⁴ ஸஹ ைவகாைக: nh’ப ।
phரவிஶnhதி  அஹŋhகாரmh shவ³ண:அஹmh ஆthமநி ॥ 15॥
ஏஷா மாயா ப⁴க³வத:ஸrhக³shதி²தி அnhதகாணீ ।
thவrh வrhணிதா அshமாபி: ◌⁴ கிmh ⁴ய: ேராmh இchச² ॥ 16॥
ராஜா உவாச ।
யதா² ஏதாmh ஐவmh மாயாmh ³shதராmh அkh’தாthமபி: ◌⁴ ।
தரnhதி அஜ:sh²லதி⁴ய: மஹrhஷ:இத³mh உchயதாmh ॥ 17॥
phர³th³த: ◌⁴ உவாச ।
கrhமாணி ஆரப⁴மாநாmh :³க²ஹthைய ஸுகா²ய ச ।
பேயth பாகவிபrhயாஸmh ²நீசாmh nh’mh ॥ 18॥
நிthயாrhதிேத³ந விthேதந ³rhலேப⁴ந ஆthமmh’thநா ।
kh³’ஹ அபthயாphதபஶுபி: ◌⁴ கா phதி:ஸாதி⁴ைத: சல: ॥
19॥
ஏவmh ேலாகmh பரmh விth³யாth நவரmh கrhமநிrhதmh ।
ஸlhய அதிஶய th◌⁴வmhஸmh யதா² மNhட³லவrhதிநாmh ॥ 20॥
தshமாth ³mh phரபth³ேயத jhஞாஸு: ேரய: உthதமmh ।
ஶாph³ேத³ பேர ச நிShதmh ph³ரமணி உபஶமாரயmh ॥ 21॥
தthர பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh ஶிேth ³ஆthமைத³வத: ।
அமாயயா அiνvh’thயா ைய: Shேயth ஆthமா ஆthமத:³ஹ: ॥ 22॥
ஸrhவத: மநஸ:அஸŋhக³mh ஆெதௗ³ஸŋhக³mh ச ஸா⁴ஷு ।
த³யாmh ைமthmh phரரயmh ச ⁴ேதஷு அth³தா⁴ யதா² உசிதmh ॥ 23॥
ெஶௗசmh தப: திதிாmh ச ெமௗநmh shவாth◌⁴யாயmh ஆrhஜவmh ।
ph³ரமசrhயmh அmhஸாmh ச ஸமthவmh th³வnhth³வஸmhjhஞேயா: ॥ 24॥
ஸrhவthர ஆthேமவர அnhவீாmh ைகவlhயmh அநிேகததாmh ।
விவிkhதசீரவஸநmh ஸnhேதாஷmh ேயந ேகநசிth ॥ 25॥
ரth³தா⁴mh பா⁴க³வேத ஶாshthேர அநிnhதா³mh அnhயthர ச அபி  ।
மேநாவாkh கrhமத³Nhட³mh ச ஸthயmh ஶமத³ெமௗ அபி ॥ 26॥
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ரவணmh கீrhதநmh th◌⁴யாநmh ஹேர:அth³⁴தகrhமண: ।
ஜnhமகrhம³நாmh ச தத³rhேத²அகி²லேசShதmh ॥ 27॥
இShடmh த³thதmh தப: ஜphதmh vh’thதmh யth ச ஆthமந: phயmh ।
தா³ராnh ஸுதாnh kh³’ஹாnh phராnh யth பரshைம நிேவத³நmh ॥ 28॥
ஏவmh kh’Shthமநாேத²ஷு மiνShேயஷு ச ெஸௗ’த³mh ।
பசrhயாmh ச உப⁴யthர மஹthஸு nh’ஷு ஸா⁴ஷு ॥ 29॥
பரshபர அiνகத²நmh பாவநmh ப⁴க³வth யஶ: ।
த:² ரதி:த:² Sh: நிvh’thதி:த:²ஆthமந: ॥ 30॥
shமரnhத:shமாரயnhத: ச த:²அெகௗ⁴க⁴ஹரmh ஹmh ।
ப⁴khthயா ஸஜாதயா ப⁴khthயா பி³ph◌⁴ரதி உthலகாmh தiνmh ॥ 31॥
khவசிth த³nhதி அchதசிnhதயா khவசிth
ஹஸnhதி நnhத³nhதி வத³nhதி அெலௗகிகா: ।

nh’thயnhதி கா³யnhதி அiνஶீலயnhதி
அஜmh ப⁴வnhதி Shணீmh பரmh ஏthய நிrhvh’தா: ॥ 32॥

இதி பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh ஶிnh ப⁴khthயா த³thத²யா ।
நாராயணபர: மாயmh அஜ: தரதி ³shதராmh ॥ 33॥
ராஜா உவாச ।
நாராயண அபி⁴தா⁴நshய ph³ரமண: பரமாthமந: ।
நிShடா²mh அrhஹத² ந: வkhmh யmh  ph³ரமவிthதமா: ॥ 34॥
பிphபலாயந: உவாச ।
shதி²தி உth³ப⁴வphரலயேஹ:அேஹ:அshய
யth shவphநஜாக³ரஸுஷுphதிஷு ஸth ப³: ச ।

ேத³ஹ இnhth³யாஸு’த³யாநி சரnhதி ேயந
ஸவிதாநி தth அேவ பரmh நேரnhth³ர ॥ 35॥

ந ஏதth மந: விஶதி வா³த சு:ஆthமா
phராேணnhth³யாணி ச யதா²அநலmh அrhசிஷ:shவா: ।

ஶph³த:³அபி ேபா³த⁴கநிேஷத⁴தயா ஆthமலmh
அrhத² உkhதmh ஆஹ யth³’ேத ந நிேஷத⁴th³தி: ◌⁴ ॥ 36॥

uddhavagiitaa.pdf 11



உth³த⁴வகீ³தா

ஸthவmh ரஜ: தம:இதி thvh’ேத³கmh ஆெதௗ³

ஸூthரmh மஹாnh அஹmh இதி phரவத³nhதி வmh ।
jhஞாநkhயா அrhத²ப²லபதேயா: உஶkhதி
ph³ரம ஏவ பா⁴தி ஸth அஸth ச தேயா: பரmh யth ॥ 37॥

ந ஆthமா ஜஜாந ந மShயதி ந ஏத⁴ேத அெஸௗ
ந யேத ஸவநவிth vhயபி⁴சாmh  ।

ஸrhவthர ஶshவத³நபாயி உபலph³தி⁴மாthரmh
phராண: யதா²இnhth³யவேலந விகlhபிதmh ஸth ॥ 38॥

அNhேட³ஷு ேபஶிஷு தஷு அவிநிசிேதஷு
phராண: வmh உபதா⁴வதி தthர தthர ।

ஸnhேந யth இnhth³யக³ேண அஹ ச phரஸுphேத
டshத:²ஆஶயmh’ேத தth அiνshmh’தி: ந: ॥ 39॥

ய: அph³ஜ நாப⁴ சரண ஏஷணேயா: உப⁴khthயா
ேசேதாமலாநி வித⁴ேமth ³ணகrhமஜாநி ।

தshnh விஶுth³த: ◌⁴ உபலph◌⁴யத:ஆthமதththவmh
ஸாாth யதா²அமலth³’ஶ:ஸவிth’phரகாஶ: ॥ 40॥

கrhமேயாக³mh வத³த ந: ஷ: ேயந ஸmhshkh’த: ।
வி⁴ய இஹ ஆஶு கrhமாணி ைநShகrhmhயmh விnhத³ேத பரmh ॥ 41॥
ஏவmh phரநmh ’nh rhவmh அph’chச²mh பி:அnhதிேக ।
ந அph³வnh ph³ரமண: thரா: தthர காரணmh உchயதாmh ॥ 42॥
ஆவிrhேஹாthர: உவாச ।
கrhம அகrhமவிகrhம இதி ேவத³வாத:³ ந ெலௗகிக: ।
ேவத³shய ச ஈவராthமthவாth தthர iµயnhதி ஸூரய: ॥ 43॥
பேராவாத:³ ேவத:³அயmh பா³லாநாmh அiνஶாஸநmh ।
கrhமேமாாய கrhமாணி வித⁴thேத  அக³த³mh யதா² ॥ 44॥
ந ஆசேரth ய:  ேவத³ உkhதmh shவயmh அjhஞ:அேதnhth³ய: ।
விகrhம  அத⁴rhேமண mh’thேயா: mh’thmh உைபதி ஸ: ॥ 45॥
ேவத³ உkhதmh ஏவ rhவாண: நி:ஸŋhக:³அrhபிதmh ஈவேர ।
ைநShகrhmhயாmh லப⁴ேத th³தி⁴mh ேராசநாrhதா² ப²லதி: ॥ 46॥
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ய:ஆஶு ’த³யkh³ரnhதி²mh நிrhஷு: பராthமந: ।
விதி⁴நா உபசேரth ேத³வmh தnhthர உkhேதந ச ேகஶவmh ॥ 47॥
லph³த⁴ அiνkh³ரஹ:ஆசாrhயாth ேதந ஸnhத³rhஶிதாக³ம: ।
மஹாஷmh அph◌⁴யrhேசth rhthயா அபி⁴மதயா ஆthமந: ॥ 48॥
ஶுசி:ஸmhiµக²mh ஆந: phராணஸmhயமநாதி³பி: ◌⁴ ।
பிNhட³mh விேஶாth◌⁴ய ஸmhnhயாஸkh’தர:அrhசேயth ஹmh ॥ 49॥
அrhசாெதௗ³’த³ேய ச அபி யதா²லph³த⁴ உபசாரைக: ।
th³ரvhயதிஆthமŋhகா³நி நிShபாth³ய phேராய ச ஆஸநmh ॥ 50॥
பாth³யாதீ³nh உபகlhphயா அத²ஸmhநிதா⁴phய ஸமாத: ।
’th ஆதி³பி: ◌⁴ kh’தnhயாஸ:லமnhthேரண ச அrhசேயth ॥ 51॥
ஸாŋhேகா³பாŋhகா³mh ஸபாrhஷதா³mh தாmh தாmh rhதிmh shவமnhthரத: ।
பாth³ய அrhkh◌⁴யாசமநீயாth³ைய:shநாநவாஸ:வி⁴ஷண: ॥ 52॥
க³nhத⁴மாlhயாதshரkh³பி: ◌⁴ ⁴பதீ³பஹாரைக: ।
ஸாŋhக³mh ஸmhjhய விதி⁴வth shதைவ:shthவா நேமth ஹmh ॥ 53॥
ஆthமாmh தnhமயmh th◌⁴யாயnh rhதிmh ஸmhஜேயth ஹேர: ।
ேஶஷாmh ஆதா⁴ய ஶிர shவதா⁴mhநி உth³வாshய ஸthkh’தmh ॥ 54॥
ஏவmh அkh³நி அrhகேதாயாெதௗ³அதிெதௗ²’த³ேய ச ய: ।
யஜதி ஈவரmh ஆthமாநmh அசிராth iµchயேத  ஸ: ॥ 55॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ நிஜாயnhதஸmhவாேத³
மாயாகrhமph³ரமநிபணmh th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥
அத² சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ।
ராஜா உவாச ।
யாநி யாநி இஹ கrhமாணி ைய:ைய:shவchச²nhத³ஜnhமபி:◌⁴ ।
சkhேர கேராதி கrhதா வா ஹ: தாநி ph³வnh ந: ॥ 1॥
th³ல: உவாச ।
ய: வா அநnhதshய ³nh அநnhதாnh
அiνkhரShயnh ஸ:  பா³ல³th³தி:◌⁴ ।
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ரஜாmh ⁴ேம: க³ணேயth கத²சிth
காேலந ந ஏவ அகி²லஶkhதிதா⁴mhந: ॥ 2॥

⁴ைத: யதா³ பசபி: ◌⁴ ஆthமsh’Shைட:
ரmh விராஜmh விரசyhய தshnh ।

shவாmhேஶந விShட: ஷாபி⁴தா⁴ந
மவாப நாராயண:ஆதி³ேத³வ: ॥ 3॥

யth காய: ஏஷ: ⁴வநthரயஸmhநிேவஶ:

யshய இnhth³ைய: தiνph◌⁴’தாmh உப⁴ையnhth³யாணி ।
jhஞாநmh shவத: வஸநத: ப³லmh ஓஜ: ஈஹா
ஸththவாதி³பி:◌⁴ shதி²திலெயௗth³ப⁴வ:ஆதி³கrhதா ॥ 4॥

ஆெதௗ³அ⁴th ஶதth◌⁴’தீ ரஜஸ அshய ஸrhேக³
விShiΝ shதி²ெதௗ khரபதி: th³விஜத⁴rhமேஸ: ।

th³ர:அபி அயாய தமஸா ஷ:ஸ:ஆth³ய:
இதி உth³ப⁴வshதி²திலயா:ஸததmh phரஜாஸு ॥ 5॥

த⁴rhமshய த³³தrhயஜநிShட:rhthயா
நாராயண: நர: ’phரவர: phரஶாnhத: ।

ைநShகrhmhயலணmh உவாச சசார கrhம
ய:அth³ய அபி ச ஆshத ’வrhயநிேஷவிதாŋhkh◌⁴: ॥ 6॥

இnhth³ர: விஶŋhkhய மம தா⁴ம kh◌⁴’தி இதி
காமmh nhயŋhkhத ஸக³ணmh ஸ: ப³த³உபாkh²யmh ।

க³thவா அphஸேராக³ணவஸnhதஸுமnhத³வாைத:
shthphேரண இஷுபி: ◌⁴ அவிth◌⁴யதth மjhஞ: ॥ 7॥

விjhஞாய ஶkhரkh’தmh அkhரமmh ஆதி³ேத³வ:

phராஹ phரஹshய க³தவிshமய: ஏஜமாநாnh ।
மா ைப⁴Shட ேபா⁴ மத³ந மாத ேத³வவth◌⁴வ:

kh³’ணீத ந: ப³mh அஶூnhயmh இமmh th◌⁴வmh ॥ 8॥
இthத²mh ph³வதி அப⁴யேத³ நரேத³வ ேத³வா:
ஸvhட³நmhரஶிரஸ:ஸkh◌⁴’ணmh தmh ஊ: ।

ந ஏதth விேபா⁴ thவயி பேர அவிkh’ேத விசிthரmh
shவாராமதீ: ◌⁴ அநிகராநதபாத³பth³ேம ॥ 9॥
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thவாmh ேஸவதாmh ஸுரkh’தா ப³ஹவ:அnhதராயா:
shெவௗேகா விலŋhkh◌⁴ய பரமmh vhரஜதாmh பத³mh ேத ।

ந அnhயshய ப³rh ப³nh த³த³த:shவபா⁴கா³nh
த⁴thேத பத³mh thவmh அவிதா யதி³ விkh◌⁴நrhth◌⁴நி ॥ 10॥

ுth th’Ththகால³ணமாதைஜvhயைஶnhயாnh
அshமாnh அபாரஜலதீ⁴nh அதிதீrhய ேகசிth ।

khேராத⁴shய யாnhதி விப²லshய வஶ பேத³ ேகா:³
மjhஜnhதி ³சரதப: ச vh’தா² உthsh’ஜnhதி ॥ 11॥

இதி phரkh³’ணதாmh ேதஷாmh shthய:அதி அth³⁴தத³rhஶநா: ।
த³rhஶயாமாஸ ஶுஷாmh shவrhசிதா:rhவதீ: வி:◌⁴ ॥ 12॥
ேத ேத³வ அiνசரா: th³’ShThவா shthய::இவ பிணீ: ।
க³nhேத⁴ந iµiµஹு: தாஸாmh ப ஔதா³rhயஹதய: ॥ 13॥
தாnh ஆஹ ேத³வேத³வ ஈஶ: phரணதாnh phரஹஸnh இவ ।
ஆஸாmh ஏகதமாmh vh’ŋhkh³th◌⁴வmh ஸவrhmh shவrhக³⁴ஷmh ॥
14॥
ஓmh இதி ஆேத³ஶmh ஆதா³ய நthவா தmh ஸுரவnhதி³ந: ।
உrhவஶீmh அphஸர:ேரShடா²mh ரshkh’thய தி³வmh ய: ॥ 15॥
இnhth³ராய ஆநmhய ஸத³ Nhவதாmh thதி³ெவௗகஸாmh ।
ஊ: நாராயணப³லmh ஶkhர: தthர ஆஸ விshத: ॥ 16॥
ஹmhஸshவபீ அவத³த³th அchத:ஆthமேயாக³mh
த³thத:மார ’ஷப:◌⁴ ப⁴க³வாnh பிதா ந: ।

விShiΝ: ஶிவாய ஜக³தாmh கலயா அவதீrhண:

ேதந ஆ’தா: ம⁴பி⁴தா³ தய:ஹயாshேய ॥ 17॥
³phத:அபி அேய மiν:இலா ஓஷத⁴ய: ச மாthshேய
khெரௗேட³ஹத: தி³திஜ: உth³த⁴ரதா அmhப⁴ஸ:மாmh ।

ெகௗrhேம th◌⁴’த:அth³:அmh’த உnhமத²ேந shவph’Shேட²
kh³ராஹாth phரபnhநப⁴ராஜmh அiµசth ஆrhதmh ॥ 18॥

ஸmhshnhவத:அph³தி⁴பதிதாnh ரமnh ’mh ச
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ஶkhரmh ச vh’thரவத⁴த: தம phரவிShடmh ।
ேத³வshthய:அஸுரkh³’ேஹ பிதா:அநாதா:²
ஜkh◌⁴ேந அஸுேரnhth³ரmh அப⁴யாய ஸதாmh nh’mhேஹ ॥ 19॥

ேத³வ அஸுேர தி⁴ ச ைத³thயபதீnh ஸுராrhேத²
ஹthவா அnhதேரஷு ⁴வநாநி அத³தா⁴th கலாபி: ◌⁴ ।

⁴thவா அத² வாமந:இமாmh அஹரth ப³ேல:மாmh
யாசாchச²ேலந ஸமதா³th அதி³ேத:ஸுேதph◌⁴ய: ॥ 20॥

நி:thயாmh அkh’த கா³mh ச th:ஸphதkh’thவ:

ராம:  ைஹஹயல அபி அயபா⁴rhக³வ அkh³நி: ।
ஸ:அph³தி⁴mh ப³ப³nhத⁴ த³ஶவkhthரmh அஹnh ஸலŋhகmh
தாபதி: ஜயதி ேலாகmh அலkh◌⁴நகீrhதி: ॥ 21॥

⁴ேம: ப⁴ர அவதரய ய³ அஜnhமா ஜாத:
கShயதி ஸுைர:அபி ³Shகராணி ।

வாைத:³ விேமாஹயதி யjhஞkh’த:அதத³rhஹாnh
ஶூth³ராmh கெலௗதி⁴ஜ: nhயஹநிShயத³nhேத ॥ 22॥

ஏவmhவிதா⁴நி கrhமாணி ஜnhமாநி ச ஜக³th பேத: ।
⁴ணி ⁴யஶஸ: வrhணிதாநி மஹா⁴ஜ ॥ 23॥
இதி மth³ப⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ நிஜாயnhதஸmhவாேத³
சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥
அத² பசேமாऽth◌⁴யாய: ।
ராஜா உவாச ।
ப⁴க³வnhதmh ஹmh phராய: ந ப⁴ஜnhதி ஆthமவிthதமா: ।
ேதஷாmh அஶாnhதகாமாநாmh கா நிShடா²அவிதாthமநாmh ॥ 1॥
சமஸ: உவாச ।
iµக²பா³ஹூபாேத³ph◌⁴ய: ஷshய ஆரைம:ஸஹ ।
சthவார: ஜjhஞிேர வrh:³ண: விphராத³ய: ph’த²kh ॥ 2॥
ய: ஏஷாmh ஷmh ஸாாth ஆthமphரப⁴வmh ஈவரmh ।
ந ப⁴ஜnhதி அவஜாநnhதி shதா²நாth ph◌⁴ரShடா: பதnhதி அத: ◌⁴ ॥ 3॥
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³ேர ஹகதா:² ேகசிth ³ேர ச அchதகீrhrhதநா: ।
shthய: ஶூth³ராத³ய: ச ஏவ ேத அiνகmhphயா ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 4॥
விphர: ராஜnhயைவெயௗ ச ஹேர: phராphதா: பதா³nhதிகmh ।
ெரௗேதந ஜnhமநா அத²அபி iµயnhதி ஆmhநாயவாதி³ந: ॥ 5॥
கrhமணி அேகாவிதா:³shதph³தா:◌⁴ rhகா:² பNh³தமாநிந: ।
வத³nhதி சாகாth டா: ◌⁴ யயா மாth◌⁴vhயா கி³ர உthஸுகா: ॥ 6॥
ரஜஸா ேகா⁴ரஸŋhகlhபா: காiµகா:அமnhயவ: ।
தா³mhபி⁴கா: மாநிந: பாபா: விஹஸnhதி அchதphயாnh ॥ 7॥
வத³nhதி ேத அnhேயாnhயmh உபாதshthய:
kh³’ேஹஷு ைம²nhயஸுேக²ஷு ச ஆஶிஷ: ।

யஜnhதி அsh’Shடாnh அவிதா⁴nh அத³ணmh
vh’ththைய பரmh kh◌⁴நnhதி பஶூnh அதth³வித:³ ॥ 8॥

யா வி⁴thயா அபி⁴ஜேநந விth³யயா
thயாேக³ந ேபண ப³ேலந கrhம
ஸத:அவமnhயnhதி ஹphயாnh க²லா: ॥ 9॥

ஸrhேவஷு ஶவth தiνph◌⁴’th shவவshதி²தmh
யதா²shவmh ஆthமாநmh அபீ⁴Shடmh ஈவரmh ।

ேவேதா³பகீ³தmh ச ந Nhவேத அ³தா: ◌⁴
மேநாரதா²நாmh phரவத³nhதி வாrhதயா ॥ 10॥

ேலாேக vhயவாய ஆஷmh அth³யேஸவா
நிthயா:  ஜnhேதா: ந  தthர ேசாத³நா ।

vhயவshதி²தி: ேதஷு விவாஹயjhஞ
ஸுராkh³ரைஹ:ஆஸு நிvh’thதி:இShடா ॥ 11॥

த⁴நmh ச த⁴rhமஏகப²லmh யத:ைவ
jhஞாநmh ஸவிjhஞாநmh அiνphரஶாnhதி ।

kh³’ேஹஷு ஜnhதி கேலவரshய
mh’thmh ந பயnhதி ³ரnhதவீrhயmh ॥ 12॥

யth kh◌⁴ராணப⁴: வித:ஸுராயா:
ததா² பேஶா:ஆலப⁴நmh ந mhஸா ।
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ஏவmh vhயவாய: phரஜயா ந ரthயா
இஅமmh விஶுth³த⁴mh ந வி:³shவத⁴rhமmh ॥ 13॥

ேய  அேநவmhவித:³அஸnhத:shதph³தா: ◌⁴ ஸth அபி⁴மாநிந: ।
பஶூnh th³யnhதி விshரph³தா: ◌⁴ phேரthய கா²த³nhதி ேத ச தாnh ॥ 14॥
th³விஷnhத: பரகாேயஷு shவாthமாநmh ஹmh ஈவரmh ।
mh’தேக ஸாiνப³nhேத⁴ அshnh ப³th³த⁴shேநஹா: பதnhதி அத: ◌⁴ ॥ 15॥
ேய ைகவlhயmh அஸmhphராphதா: ேய ச அதீதா: ச ட⁴தாmh ।
thைரவrhகி³கா: அணிகா:ஆthமாநmh கா⁴தயnhதி ேத ॥ 16॥
ஏத:ஆthமஹந:அஶாnhதா:அjhஞாேந jhஞாநமாநிந: ।
த³nhதி அkh’தkh’thயா:ைவ காலth◌⁴வshதமேநாரதா:² ॥ 17॥
thவா ஆthயாய அஸரசிதா: kh³’ஹ அபthயஸு’th ய: ।
தம: விஶnhதி அநிchச²nhத: வாஸுேத³வபராŋhiµகா:² ॥ 18॥
ராஜா உவாச ।
கshnh காேல ஸ: ப⁴க³வாnh கிmh வrhண: கீth³’ஶ: nh’பி: ◌⁴ ।
நாmhநா வா ேகந விதி⁴நா jhயேத தth இஹ உchயதாmh ॥ 19॥
கரபா⁴ஜந: உவாச ।
kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச க:இthேயஷு ேகஶவ: ।
நாநாவrhண அபி⁴தா⁴கார: நாநா ஏவ விதி⁴நா இjhயேத ॥ 20॥
kh’ேத ஶுkhல: சrhபா³ஹு: ஜல: வlhகலாmhப³ர: ।
kh’Shெநௗபவீதாாnh பி³ph◌⁴ரth த³Nhட³கமNhட³nh ॥ 21॥
மiνShயா:  ததா³ ஶாnhதா: நிrhைவரா:ஸு’த:³ஸமா: ।
யஜnhதி தபஸா ேத³வmh ஶேமந ச த³ேமந ச ॥ 22॥
ஹmhஸ:ஸுபrhண:ைவNhட:² த⁴rhம: ேயாேக³வர:அமல: ।
ஈவர: ஷ:அvhயkhத: பரமாthமா இதி கீ³யேத ॥ 23॥
thேரதாயாmh ரkhதவrhண:அெஸௗ சrhபா³ஹு: thேமக²ல: ।
ரNhயேகஶ: thரயீ ஆthமா shkhshவாதி³ உபலண: ॥ 24॥
தmh ததா³ மiνஜா ேத³வmh ஸrhவேத³வமயmh ஹmh ।
யஜnhதி விth³யயா thரyhயா த⁴rhShடா:² ph³ரமவாதி³ந: ॥ 25॥
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விShiΝ: யjhஞ: ph’Shணிக³rhப: ◌⁴ ஸrhவேத³வ: உkhரம: ।
vh’ஷாகபி: ஜயnhத: ச உகா³ய இதி ஈrhயேத ॥ 26॥
th³வாபேர ப⁴க³வாnh யாம: பீதவாஸா நிஜாத: ◌⁴ ।
வthஸாதி³பி:◌⁴ அŋhைக: ச லண: உபலத: ॥ 27॥
தmh ததா³ ஷmh மrhthயா மஹாராெஜௗபலணmh ।
யஜnhதி ேவத³தnhthராph◌⁴யாmh பரmh jhஞாஸவ: nh’ப ॥ 28॥
நம: ேத வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச ।
phரth³mhநாய அநிth³தா⁴ய ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத நம: ॥ 29॥
நாராயய ’ஷேய ஷாய மஹாthமேந ।
விேவவராய விவாய ஸrhவ⁴தாthமேந நம: ॥ 30॥
இதி th³வாபர: உrhவீஶ shவnhதி ஜக³தீ³வரmh ।
நாநாதnhthரவிதா⁴ேநந கெலௗ அபி யதா² iΝ ॥ 31॥
kh’Shணவrhணmh thவிஷாkh’Shணmh ஸாŋhெகௗ³பாŋhகா³shthர
பாrhஷத³mh ।
யjhைஞ:ஸŋhகீrhதநphராைய: யஜnhதி  ஸுேமத⁴ஸ: ॥ 32॥
th◌⁴ேயயmh ஸதா³ பப⁴வkh◌⁴நmh அபீ⁴Shடேதா³ஹmh
தீrhதா²shபத³mh ஶிவவிசிiνதmh ஶரNhயmh ।

ph◌⁴’thயாrhதிஹnh phரணதபால ப⁴வாph³தி⁴ேபாதmh
வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh ॥ 33॥

thயkhthவா ஸு³shthயஜஸுைரphதராjhயலmh
த⁴rhShட:²ஆrhயவசஸா யth அகா³th அரNhயmh ।

மாயாmh’க³mh த³யிதயா இphதmh அnhவதா⁴வth
வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh ॥ 34॥

ஏவmh கா³iνபாph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnh க³வrhதிபி: ◌⁴ ।
மiνைஜ:இjhயேத ராஜnh ேரயஸாmh ஈவர:ஹ: ॥ 35॥
கmh ஸபா⁴ஜயnhதி ஆrhயா ³ணjhஞா:ஸாரபா⁴கி³ந: ।
யthர ஸŋhகீrhதேநந ஏவ ஸrhவ:shவாrhத:²அபி⁴லph◌⁴யேத ॥ 36॥
ந  அத: பரம:லாப: ◌⁴ ேத³நாmh ph◌⁴ராmhயதாmh இஹ ।
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யத: விnhேத³த பரமாmh ஶாnhதிmh நயதி ஸmhsh’தி: ॥ 37॥
kh’தாதி³ஷு phரஜா ராஜnh கெலௗ இchச²nhதி ஸmhப⁴வmh ।
கெலௗ க² ப⁴விShயnhதி நாராயணபராய: ॥ 38॥
khவசிth khவசிth மஹாராஜ th³ரவிேட³ஷு ச ⁴ஶ: ।
தாmhரபrhணீ நதீ³ யthர kh’தமாலா பயshவிநீ ॥ 39॥
காேவ ச மஹாNhயா phரதீசீ ச மஹாநதீ³ ।
ேய பிப³nhதி ஜலmh தாஸாmh மiνஜா மiνேஜவர ।
phராய: ப⁴khதா: ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ:அமல ஆஶயா: ॥ 40॥
ேத³வrh⁴தாphதnh’ பிth’mh
ந கிŋhகர: ந அயmh ’ணீ ச ராஜnh ।

ஸrhவாthமநா ய: ஶரணmh ஶரNhயmh
க³த:iµnhத³mh ப’thய கrhmh ॥ 41॥

shவபாத³லmh ப⁴ஜத: phயshய
thயkhதாnhயபா⁴வshய ஹ: பேரஶ: ।

விகrhம யth ச உthபதிதmh கத²சிth
⁴ேநாதி ஸrhவmh ’தி³ஸmhநிவிShட: ॥ 42॥

நாரத:³ உவாச ।
த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh இthத²mh thவா அத²தி²ேலவர: ।
ஜாயnhத இயாnh iµநீnh phத: ேஸாபாth◌⁴யாய: அஜயth ॥ 43॥
தத:அnhத: த³தி⁴ேர th³தா: ◌⁴ ஸrhவேலாகshய பயத: ।
ராஜா த⁴rhமாnh உபாதிShட²nh அவாப பரமாmh க³திmh ॥ 44॥
thவmh அபி ஏதாnh மஹாபா⁴க³ த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh தாnh ।
ஆshதி²த: ரth³த⁴யா khத: நி:ஸŋhக:³ யாshயேஸ பரmh ॥ 45॥
வேயா: க² த³mhபthேயா: யஶஸா தmh ஜக³th ।
thரதாmh அக³மth யth வாmh ப⁴க³வாnh ஈவர:ஹ: ॥ 46॥
த³rhஶநாŋhக³நாலாைப: ஶயநாஸநேபா⁴ஜைந: ।
ஆthமா வாmh பாவித: kh’Shேண thரshேநஹ phரrhவேதா: ॥ 47॥
ைவேரண யmh nh’பதய: ஶிஶுபாலெபௗNhTh³ர
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ஶாlhவாத³ய: க³திவிலாஸவிேலாகநாத³ைய: ।
th◌⁴யாயnhத:ஆkh’ததி⁴ய: ஶயநாஸநாெதௗ³

தth ஸாmhயmh ஆ:அiνரkhததி⁴யாmh ந: கிmh ॥ 48॥
மா அபthய³th³தி⁴mh அkh’தா:² kh’Shேண ஸrhவாthமநஈவேர ।
மாயாமiνShயபா⁴ேவந ³ட⁴ ஐவrhேய பேர அvhயேய ॥ 49॥
⁴பா⁴ரராஜnhயஹnhதேவ ³phதேய ஸதாmh ।
அவதீrhணshய நிrhvh’thைய யஶ: ேலாேக விதnhயேத ॥ 50॥
ஶுக: உவாச ।
ஏதth thவா மஹாபா⁴க:³ வஸுேத³வ:அதிவிshத: ।
ேத³வகீ ச மஹாபா⁴கா:³ ஜஹ: ேமாஹmh ஆthமந: ॥ 51॥
இதிஹாஸmh இமmh Nhயmh தா⁴ரேயth ய:ஸமாத: ।
ஸ: வி⁴ய இஹ ஶமலmh ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ வஸுேத³வநாரத³ஸmhவாேத³
பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥
அத²ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ।
ஶுக: உவாச ।
அத² ph³ரமா ஆthமைஜ: ேத³ைவ: phரேஜைஶ:ஆvh’த:அph◌⁴யகா³th ।
ப⁴வ: ச ⁴தப⁴vhயஈஶ: யெயௗ ⁴தக³ண: vh’த: ॥ 1॥
இnhth³ர: மth³பி: ◌⁴ ப⁴க³வாnh ஆதி³thயா: வஸவ:அவிெநௗ ।
’ப⁴வ:அŋhகி³ரஸ: th³ரா: விேவ ஸாth◌⁴யா: ச ேத³வதா: ॥ 2॥
க³nhத⁴rhவாphஸரஸ: நாகா:³th³த⁴சாரண³யகா: ।
’ஷய: பிதர: ச ஏவ ஸவிth³யாத⁴ரகிnhநரா: ॥ 3॥
th³வாரகாmh உபஸஜkh³iµ:ஸrhேவ kh’Shதி³th³’வ: ।
வஷா ேயந ப⁴க³வாnh நரேலாகமேநாரம: ।
யஶ: விேதேந ேலாேகஷு ஸrhவேலாகமலாபஹmh ॥ 4॥
தshயாmh விph◌⁴ராஜமாநாயாmh ஸmh’th³தா⁴யாmh மஹrhதி⁴பி: ◌⁴ ।
vhயசத அவிth’phதாா: kh’Shணmh அth³⁴தத³rhஶநmh ॥
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5॥
shவrhெகௗ³th³யாெநௗஅபைக:³ மாlhைய: சா²த³யnhத: ய³ உthதமmh ।
கீ³rhபி: ◌⁴ சிthரபதா³rhதா²பி: ◌⁴ Sh: ஜக³th ஈவரmh ॥6॥
ேத³வா:ஊ: ।
நதா:shம ேத நாத² பதா³ரவிnhத³mh
³th³தீ⁴nhth³யphராணமேநாவேசாபி: ◌⁴ ।

யth சிnhthயேத அnhதrh’தி³ பா⁴வkhைத:
iµiµுபி: ◌⁴ கrhமமய ஊபாஶாth ॥ 7॥

thவmh மாயயா th³ணயா ஆthமநி ³rhவிபா⁴vhயmh
vhயkhதmh sh’ஜ அவ mhப தth ³ணshத:² ।

ந ஏைத: ப⁴வாnh அத கrhமபி: ◌⁴ அjhயேத ைவ
யth shேவ ஸுேக²அvhயவேத அபி⁴ரத:அநவth³ய: ॥ 8॥

ஶுth³தி: ◌⁴ nh’mh ந  ததா² ஈTh³ய ³ராஶயாநாmh
விth³யாதாth◌⁴யயநதா³நதபkhயாபி:◌⁴ ।

ஸththவாthமநாmh ’ஷப⁴ ேத யஶ phரvh’th³த⁴
ஸth ரth³த⁴யா ரவணஸmhph◌⁴’தயா யதா²shயாth ॥ 9॥

shயாth ந: தவ அŋhkh◌⁴:அஶுபா⁴ஶய⁴மேக:

ேமாய ய:iµநிபி: ◌⁴ ஆrhth³ர’ெதௗ³யமாந: ।
ய:ஸாthவைத:ஸமவி⁴தய:ஆthமவth³பி: ◌⁴
vhேஹ அrhசித:ஸவநஶ:shவ:அதிkhரமாய ॥ 10॥

ய: சிnhthயேத phரயதபாணிபி:◌⁴ அth◌⁴வராkh³ெநௗ
thரyhயா நிkhதவிதி⁴நா ஈஶ ஹவி: kh³’thவா ।

அth◌⁴யாthமேயாக:³ உத ேயாகி³பி: ◌⁴ ஆthமமாயாmh
jhஞாஸுபி:◌⁴ பரமபா⁴க³வைத: பShட: ॥ 11॥

பrhShடயா தவ விேபா⁴ வநமாலயா இயmh
ஸmhshபrhதி⁴நீ ப⁴க³வதீ phரதிபthநிவth : ।

ய:ஸுphரணீதmh அiµயாrhஹணmh ஆத³th அnhந:
⁴யாth ஸதா³அŋhkh◌⁴:அஶுபா⁴ஶய⁴மேக: ॥ 12॥

ேக: thவிkhரமத: thபth பதாக:
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ய: ேத ப⁴யாப⁴யகர:அஸுரேத³வசmhேவா: ।
shவrhகா³ய ஸா⁴ஷு க² ஏஷு இதராய ⁴மnh
பாத:³ நா ப⁴க³வnh ப⁴ஜதாmh அத⁴mh ந: ॥ 13॥

நshேயாதகா³வ:இவ யshய வேஶ ப⁴வnhதி
ph³ரமாத³ய:அiνph◌⁴’த:²ரrhth³யமாநா: ।

காலshய ேத phரkh’திஷயஓ: பரshய
ஶmh ந: தேநா சரண: ேஷாthதமshய ॥ 14॥

அshய அ ேஹ: உத³யshதி²திஸmhயமாநாmh
அvhயkhதவமஹதாmh அபி காலmh ஆஹு: ।

ஸ:அயmh thபி: ◌⁴ அகி²ல அபசேய phரvh’thத:
கால: க³பீ⁴ரரய: உthதமஷ: thவmh ॥ 15॥

thவthத: மாnh ஸமதி⁴க³mhய யயா shவவீrhய
த⁴thேத மஹாnhதmh இவ க³rhப⁴mh அேமாக⁴வீrhய: ।

ஸ:அயmh தயா அiνக³த:ஆthமந:ஆNhட³ேகாஶmh
ைஹமmh ஸஸrhஜ ப³:ஆவரண: உேபதmh ॥ 16॥

தthதsh²ஷ: ச ஜக³த: ச ப⁴வாnh அதீ⁴ஶ:

யth மாயயா உthத²³ணவிkhயயா உபநீதாnh ।
அrhதா²nh ஜுஷnh அபி ’கபேத ந phத:
ேய அnhேய shவத: ப’தாth அபி பி³ph◌⁴யதி shம ॥ 17॥

shமாயா அவேலாகலவத³rhஶிதபா⁴வஹா
ph◌⁴மNhட³லphரதெஸௗரதமnhthரெஶௗNhைட:³ ।

பthnhய:  ேஷாட³ஶஸஹshரmh அநŋhக³பா³ண:

யshய இnhth³யmh விமதி²mh கரண: விph◌⁴vhய: ॥ 18॥
விph◌⁴vhய: தவ அmh’தகதா² உத³வஹா: thேலாkhயா:
பாெதௗ³அேநஜஸத: ஶமலாநி ஹnhmh ।

ஆiνரவmh திபி: ◌⁴ அŋhkh◌⁴ஜmh அŋhக³ஸŋhைக:³
தீrhத²th³வயmh ஶுசிஷத³shத: உபshph’ஶnhதி ॥ 19॥

பா³த³ராயணி: உவாச ।
இதி அபி⁴Shய வி³ைத: ◌⁴ ேஸஶ: ஶதth◌⁴’தி:ஹmh ।
அph◌⁴யபா⁴ஷத ேகா³விnhத³mh phரணmhய அmhப³ரmh ஆத: ॥ 20॥
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ph³ரம உவாச ।
⁴ேம: பா⁴ர அவதாராய ரா விjhஞாபித: phரேபா⁴ ।
thவmh அshமாபி: ◌⁴ அேஶஷாthமnh தth ததா² ஏவ உபபாதி³தmh ॥ 21॥
த⁴rhம: ச shதா²பித:ஸthஸு ஸthயஸnhேத⁴ஷு ைவ thவயா ।
கீrhதி: ச தி³ு விphதா ஸrhவேலாகமலாபஹா ॥ 22॥
அவதீrhய யேதா:³ வmhேஶ பி³ph◌⁴ரth பmh அiνthதமmh ।
கrhமாணி உth³தா³மvh’thதாநி தாய ஜக³த:அkh’தா:² ॥ 23॥
யாநி ேத சதாநி ஈஶ மiνShயா:ஸாத⁴வ: கெலௗ ।
ஶ ◌்’Nhவnhத: கீrhதயnhத: ச தShயnhதி அஜஸா தம: ॥ 24॥
ய³வmhேஶ அவதீrhணshய ப⁴வத: ேஷாthதம ।
ஶரth ஶதmh vhயதீயாய பசவிmhஶ அதி⁴கmh phரேபா: ◌⁴ ॥ 25॥
ந அ⁴நா ேத அகி²ல ஆதா⁴ர ேத³வகாrhய அவேஶதmh ।
லmh ச விphரஶாேபந நShடphராயmh அ⁴th இத³mh ॥ 26॥
தத:shவதா⁴ம பரமmh விஶshவ யதி³ மnhயேஸ ।
ஸேலாகாnh ேலாகபாலாnh ந: பா ைவNhட²கிŋhகராnh ॥ 27॥
 ப⁴க³வாnh உவாச ।
அவதா⁴தmh ஏதth ேம யதா³thத² வி³ேத⁴வர ।
kh’தmh வ: காrhயmh அகி²லmh ⁴ேம: பா⁴ர:அவதாத: ॥ 28॥
தth இத³mh யாத³வலmh வீrhயெஶௗrhயேயாth³த⁴தmh ।
ேலாகmh kh◌⁴’th th³த⁴mh ேம ேவலயா இவ மஹாrhணவ: ॥ 29॥
யதி³அஸmh’thய th³’phதாநாmh ய³நாmh விலmh லmh ।
க³nhதாsh அேநந ேலாக:அயmh உth³ேவேலந விநŋhயதி ॥ 30॥
இதா³நீmh நாஶ:ஆரph³த: ◌⁴ லshய th³விஜஶாபத: ।
யாshயா ப⁴வநmh ph³ரமnh ந ஏதth அnhேத தவ ஆநக⁴ ॥ 31॥
 ஶுக: உவாச ।
இதி உkhத: ேலாகநாேத²ந shவயmh:◌⁴ phரணிபthய தmh ।
ஸஹ ேத³வக³ண: ேத³வ:shவதா⁴ம ஸமபth³யத ॥ 32॥
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அத² தshயாmh மேஹாthபாதாnh th³வாரவthயாmh ஸiµthதி²தாnh ।
விேலாkhய ப⁴க³வாnh ஆஹ ய³vh’th³தா⁴nh ஸமாக³தாnh ॥ 33॥
 ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஏேத ைவ ஸுமேஹாthபாதா: vhthதிShட²nhதி இஹ ஸrhவத: ।
ஶாப: ச ந:லshய ஆth ph³ராமேணph◌⁴ய: ³ரthயய: ॥ 34॥
ந வshதvhயmh இஹ அshமாபி: ◌⁴ விஷுபி: ◌⁴ ஆrhயகா: ।
phரபா⁴ஸmh ஸுமஹth Nhயmh யாshயாம:அth³ய ஏவ மா சிரmh ॥ 35॥
யthர shநாthவா த³ஶாபாth kh³’த: யமெணௗ³ராTh ।
விiµkhத: கிlhபி³ஷாth ஸth³ய: ேப⁴ேஜ ⁴ய: கேலாத³யmh ॥ 36॥
வயmh ச தshnh ஆphthய தrhபயிthவா பிth’nhஸுராnh ।
ேபா⁴ஜயிthவா உஶிஜ: விphராnh நாநா³ணவதா அnhத⁴ஸா ॥ 37॥
ேதஷு தா³நாநி பாthேரஷு ரth³த⁴யா உphthவா மஹாnhதி ைவ ।
vh’நாநி தShயாம: தா³ைந: ெநௗபி: ◌⁴ இவ அrhணவmh ॥ 38॥
 ஶுக: உவாச ।
ஏவmh ப⁴க³வதா ஆதி³Shடா: யாத³வா:லநnhத³ந ।
க³nhmh kh’ததி⁴ய: தீrhத²mh shயnhத³நாnh ஸமஜnh ॥ 39॥
தth நிய உth³த⁴வ: ராஜnh thவா ப⁴க³வதா உதி³தmh ।
th³’ShThவா அShடாநி ேகா⁴ராணி நிthயmh kh’Shணmh அiνvhரத: ॥ 40॥
விவிkhத: உபஸŋhக³mhய ஜக³தாmh ஈவேரவரmh ।
phரணmhய ஶிரஸா பாெதௗ³ phராஜ: தmh அபா⁴ஷத ॥ 41॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
ேத³வேத³ேவஶ ேயாேக³ஶ Nhயரவணகீrhதந ।
ஸmh’thய ஏதth லmh நmh ேலாகmh ஸnhthயயேத ப⁴வாnh ।
விphரஶாபmh ஸமrhத:²அபி phரthயஹnh ந யதி³ ஈவர: ॥ 42॥
ந அஹmh தவ அŋhkh◌⁴கமலmh rhத⁴mh அபி ேகஶவ ।
thயkhmh ஸiµthஸேஹ நாத²shவதா⁴ம நய மாmh அபி ॥ 43॥
தவ விkh³தmh kh’Shண nh’mh பரமமŋhக³ளmh ।
கrhணபீஷmh ஆshவாth³ய thயஜதி அnhயshph’ஹாmh ஜந: ॥ 44॥
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ஶyhயாஸநாடநshதா²நshநாநkhடா³ஶநாதி³ஷு ।
கத²mh thவாmh phயmh ஆthமாநmh வயmh ப⁴khதா: thயேஜம ॥ 45॥
thவயா உப⁴khதshரkhக³nhத⁴வாஸ:அலŋhகாரசrhசிதா: ।
உchசி²Shடேபா⁴ந: தா³ஸா: தவ மாயாmh ஜேயம ॥ 46॥
வாதாஶநா: ய: ’ஷய: ரம ஊrhth◌⁴வமnhதி²ந: ।
ph³ரமாkh²யmh தா⁴ம ேத யாnhதி ஶாnhதா:ஸmhnhயாந:அமலா: ॥
47॥
வயmh  இஹ மஹாேயாகி³nh ph◌⁴ரமnhத: கrhமவrhthமஸு ।
thவth வாrhதயா தShயாம: தாவைக: ³shதரmh தம: ॥ 48॥
shமரnhத: கீrhதயnhத: ேத kh’தாநி க³தி³தாநி ச ।
க³திஉthshதஈணேவ யth nh’ேலாகவிட³mhப³நmh ॥ 49॥
 ஶுக: உவாச ।
ஏவmh விjhஞாபித: ராஜnh ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
ஏகாnhதிநmh phயmh ph◌⁴’thயmh உth³த⁴வmh ஸமபா⁴ஷத ॥ 50॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ேத³வshthth³th◌⁴வவிjhஞாபநmh நாம
ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥
அத²ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ।
 ப⁴க³வாnh உவாச ।
யth ஆthத² மாmh மஹாபா⁴க³ தth சிகீrhதmh ஏவ ேம ।
ph³ரமா ப⁴வ: ேலாகபாலா:shவrhவாஸmh ேம அபி⁴காŋhண: ॥ 1॥
மயா நிShபாதி³தmh  அthர ேத³வகாrhயmh அேஶஷத: ।
யத³rhத²mh அவதீrhண:அஹmh அmhேஶந ph³ரமrhதி²த: ॥ 2॥
லmh ைவ ஶாபநிrhத³kh³த⁴mh நŋhயதி அnhேயாnhயவிkh³ரஹாth ।
ஸiµth³ர:ஸphதேம அnhேயதாmh mh ச phலாவயிShயதி ॥ 3॥
ய: ஏவ அயmh மயா thயkhத: ேலாக:அயmh நShடமŋhக³ள: ।
ப⁴விShயதி அசிராth ஸாேதா⁴ கநாऽபி நிராkh’த: ॥ 4॥
ந வshதvhயmh thவயா ஏவ இஹ மயா thயkhேத மதேல ।
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ஜந:அத⁴rhமசி: ப⁴th³ர: ப⁴விShயதி கெலௗ ேக³ ॥ 5॥
thவmh  ஸrhவmh பthயjhய shேநஹmh shவஜநப³nh⁴ஷு ।
மயி ஆேவய மந:ஸmhயkh ஸமth³’kh விசரshவ கா³mh ॥ 6॥
யth இத³mh மநஸா வாசா சுrhph◌⁴யாmh ரவதி³பி: ◌⁴ ।
நவரmh kh³’யமாணmh ச விth³தி⁴ மாயாமேநாமயmh ॥ 7॥
mhஸ:அkhதshய நாநாrhத:² ph◌⁴ரம:ஸ:³ணேதா³ஷபா⁴kh ।
கrhமாகrhமவிகrhம இதி ³ணேதா³ஷதி⁴ய: பி⁴தா³ ॥ 8॥
தshமாth khைதnhth³யkh³ராம: khதசிthத:இத³mh ஜக³th ।
ஆthமநி ஈshவ விததmh ஆthமாநmh மயி அதீ⁴வேர ॥ 9॥
jhஞாநவிjhஞாநஸmhkhத:ஆthம⁴த: ஶmh ।
ஆthமாiνப⁴வShடாthமா ந அnhதராைய: விஹnhயேஸ ॥ 10॥
ேதா³ஷ³th³th◌⁴யா உப⁴யாதீத: நிேஷதா⁴th ந நிவrhதேத ।
³ண³th³th◌⁴யா ச விதmh ந கேராதி யதா²அrhப⁴க: ॥ 11॥
ஸrhவ⁴தஸு’th ஶாnhத: jhஞாநவிjhஞாநநிசய: ।
பயnh மதா³thமகmh விவmh ந விபth³ேயத ைவ ந: ॥ 12॥
 ஶுக: உவாச ।
இதி ஆதி³Shட: ப⁴க³வதா மஹாபா⁴க³வத: nh’ப ।
உth³த⁴வ: phரணிபthய ஆஹ தththவjhஞாஸு:அchதmh ॥ 13॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
ேயாேக³ஶ ேயாக³விnhnhயாஸ ேயாகா³thம ேயாக³ஸmhப⁴வ ।
நி:ேரயஸாய ேம phேராkhத: thயாக:³ஸmhnhயாஸலண: ॥ 14॥
thயாக:³அயmh ³Shகர: ⁴மnh காமாநாmh விஷயாthமபி: ◌⁴ ।
ஸுதராmh thவயி ஸrhவாthமnh ந அப⁴khைத:இதி ேம மதி: ॥ 15॥
ஸ:அஹmh மம அஹmh இதி ட⁴மதி: விகா³ட: ◌⁴
thவth மாயயா விரசித ஆthமநி ஸாiνப³nhேத⁴ ।

தth  அஜஸா நிக³தி³தmh ப⁴வதா யதா²அஹmh
ஸmhஸாத⁴யா ப⁴க³வnh அiνஶாதி⁴ ph◌⁴’thயmh ॥ 16॥

ஸthயshய ேத shவth³’ஶ:ஆthமந:ஆthமந:அnhயmh
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வkhதாரmh ஈஶ வி³ேத⁴ஷு அபி ந அiνசே ।
ஸrhேவ விேமாததி⁴ய: தவ மாயயா இேம
ph³ரமாத³ய: தiνph◌⁴’த: ப³:அrhத²பா⁴வ: ॥ 17॥

தshமாth ப⁴வnhதmh அநவth³யmh அநnhதபாரmh
ஸrhவjhஞmh ஈவரmh அNhட²விNhட²தி⁴Shணி அயmh ।

நிrhவிNhணதீ:◌⁴ அஹmh உ ஹ vh’ஜநாபி⁴தphத:
நாராயணmh நரஸக²mh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 18॥

 ப⁴க³வாnh உவாச ।
phராேயண மiνஜா ேலாேக ேலாகதththவவிச: ।
ஸiµth³த⁴ரnhதி  ஆthமாநmh ஆthமநா ஏவ அஶுபா⁴ஶயாth ॥ 19॥
ஆthமந:³:ஆthமா ஏவ ஷshய விேஶஷத: ।
யth phரthய அiνமாநாph◌⁴யாmh ேரய:அெஸௗ அiνவிnhத³ேத ॥ 20॥
ஷthேவ ச மாmh தீ⁴ரா:ஸாŋhkh²யேயாக³விஶாரதா:³ ।
ஆவிshதராmh phரபயnhதி ஸrhவஶkhதி உபph³’mhதmh ॥ 21॥
ஏகth³விthசShபாத:³ ப³ஹுபாத:³ ததா²அபத:³ ।
ப³vhய:ஸnhதி ர:sh’Shடா: தாஸாmh ேம ெபௗ phயா ॥ 22॥
அthர மாmh மாrhக³யnhthயth³தா: ◌⁴ khதா: ேஹபி:◌⁴ ஈவரmh ।
kh³’யமாண:³ண:ŋhைக:³அkh³ராயmh அiνமாநத: ॥ 23॥
அthர அபி உதா³ஹரnhதி இமmh இதிஹாஸmh ராதநmh ।
அவ⁴தshய ஸmhவாத³mh யேதா:³அதேதஜஸ: ॥ 24॥
(அத²அவ⁴தகீ³தmh ।)
அவ⁴தmh th³விஜmh கசிth சரnhதmh அேதாப⁴யmh ।
கவிmh நிய தணmh ய:³ பphரchச² த⁴rhமவிth ॥ 25॥
ய:³ உவாச ।
த: ³th³தி: ◌⁴ இயmh ph³ரமnh அகrh:ஸுவிஶாரதா³ ।
யாmh ஆஸாth³ய ப⁴வாnh ேலாகmh விth³வாnh சரதி பா³லவth ॥ 26॥
phராய: த⁴rhமாrhத²காேமஷு விவிthஸாயாmh ச மாநவா: ।
ேஹநா ஏவ ஸஹnhேத ஆஷ: யஶஸ: ய: ॥ 27॥
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thவmh  கlhப: கவி: த³:ஸுப⁴க:³அmh’தபா⁴ஷண: ।
ந கrhதா ேநஹேஸ கிசிth ஜெடௗ³nhமthதபிஶாசவth ॥ 28॥
ஜேநஷு த³யமாேநஷு காமேலாப⁴த³வாkh³நிநா ।
ந தphயேஸ அkh³நிநா iµkhத: க³ŋhகா³mhப⁴shத:²இவ th³விப: ॥ 29॥
thவmh  ந: ph’chச²தாmh ph³ரமnh ஆthமநி ஆநnhத³காரணmh ।
ph³ shபrhஶவிநshய ப⁴வத: ேகவல ஆthமந: ॥ 30॥
 ப⁴க³வாnh உவாச ।
ய³நா ஏவmh மஹாபா⁴க:³ ph³ரமNhேயந ஸுேமத⁴ஸா ।
ph’Shட:ஸபா⁴த: phராஹ phரரய அவநதmh th³விஜ: ॥ 31॥
ph³ராமண: உவாச ।
ஸnhதி ேம ³ரவ: ராஜnh ப³ஹவ: ³th³th◌⁴யா உபாதா: ।
யத: ³th³தி⁴mh உபாதா³ய iµkhத:அடா இஹ தாnh iΝ ॥ 32॥
ph’தி²வீ வா:ஆகாஶmh ஆப:அkh³நி: சnhth³ரமா ரவி: ।
கேபாத:அஜக³ர:nh: ◌⁴ பதŋhக:³ ம⁴kh’th³ க³ஜ: ॥ 33॥
ம⁴ஹா ஹண: ந: பிŋhக³லா ரர:அrhப⁴க: ।
மா ஶரkh’th ஸrhப:ஊrhணநாபி:◌⁴ ஸுேபஶkh’th ॥ 34॥
ஏேத ேம ³ரவ: ராஜnh சrhவிmhஶதி:ஆதா: ।
ஶிா vh’thதிபி:◌⁴ ஏேதஷாmh அnhவஶிmh இஹ ஆthமந: ॥ 35॥
யத: யth அiνஶிா யதா² வா நாஹுஷாthமஜ ।
தth ததா² ஷvhயாkh◌⁴ர நிேபா³த⁴ கத²யா ேத ॥ 36॥
⁴ைத:ஆkhரமாண:அபி தீ⁴ர:ைத³வவஶாiνைக:³ ।
தth விth³வாnh ந சேலth மாrhகா³th அnhவஶிmhேத: vhரதmh ॥ 37॥
ஶவth பராrhத²ஸrhேவஹ: பராrhத² ஏகாnhதஸmhப⁴வ: ।
ஸா: ◌⁴ ஶிேத ⁴ph◌⁴’thத: நக³ஶிShய: பராthமதாmh ॥
38॥
phராணvh’ththயா ஏவ ஸnhShேயth iµநி: ந ஏவ இnhth³யphைய: ।
jhஞாநmh யதா² ந நேயத ந அவகீrhேயத வாŋhமந: ॥ 39॥
விஷேயஷு ஆவிஶnh ேயாகீ³ நாநாத⁴rhேமஷு ஸrhவத: ।
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³ணேதா³ஷvhயேபத ஆthமா ந விஷjhேஜத வாவth ॥ 40॥
பாrhதி²ேவஷு இஹ ேத³ேஹஷு phரவிShட: தth ³ரய: ।
³ண: ந jhயேத ேயாகீ³ க³nhைத: ◌⁴ வா:இவ ஆthமth³’kh ॥ 41॥
அnhத:த: ச shதி²ரஜŋhக³ேமஷு

ph³ரம ஆthமபா⁴ேவந ஸமnhவேயந ।
vhயாphthய அவchேச²த³mh அஸŋhக³mh ஆthமந:
iµநி: நப:◌⁴ thவmh விததshய பா⁴வேயth ॥ 42॥

ேதஜ:அப³nhநமைய: பா⁴ைவ: ேமக⁴ ஆth³ைய: வாநா ஈைத: ।
ந shph’யேத நப:◌⁴ தth³வth காலsh’Shைட:³ண: மாnh ॥
43॥
shவchச:² phரkh’தித:shநிkh³த: ◌⁴ மா⁴rhய: தீrhத²: ◌⁴ nh’mh ।
iµநி: நாதி அபாmh thரmh ஈ உபshபrhஶகீrhதைந: ॥ 44॥
ேதஜshவீ தபஸா தீ³phத: ³rhத⁴rhெஷௗத³ரபா⁴ஜந: ।
ஸrhவப⁴:அபி khத ஆthமா ந ஆத³thேத மலmh அkh³நிவth ॥ 45॥
khவசிth ஶnhந: khவசிth shபShட: உபாshய: ேரய:இchச²தாmh ।
⁴ŋhkhேத ஸrhவthர தா³th’mh த³ஹnh phராkh உthதர அஶுப⁴mh ॥
46॥
shவமாயயா sh’Shடmh இத³mh ஸth அஸth லணmh வி:◌⁴ ।
phரவிShட: ஈயேத தth தth shவப:அkh³நி:இவ ஏத⁴ ॥ 47॥
விஸrhகா³th³யா: மஶாநாnhதா: பா⁴வா: ேத³ஹshய ந ஆthமந: ।
கலாநாmh இவ சnhth³ரshய காேலந அvhயkhதவrhthமநா ॥ 48॥
காேலந  ஓக⁴ேவேக³ந ⁴தாநாmh phரப⁴வ அபி அெயௗ ।
நிthெயௗ அபி ந th³’ேயேத ஆthமந:அkh³ேந: யதா²அrhசிஷாmh ॥ 49॥
³ண:³nh உபாத³thேத யதா²காலmh விiµசதி ।
ந ேதஷு jhயேத ேயாகீ³ ேகா³பி: ◌⁴ கா:³இவ ேகா³பதி: ॥ 50॥
³th◌⁴யேத shேவந ேப⁴ேத³ந vhயkhதிshத:²இவ தth க³த: ।
லயேத sh²லமதிபி: ◌⁴ ஆthமா ச அவshதி²த:அrhகவth ॥ 51॥
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ந அதிshேநஹ: phரஸŋhக:³ வா கrhதvhய: khவ அபி ேகநசிth ।
rhவnh விnhேத³த ஸnhதாபmh கேபாத:இவ தீ³நதீ:◌⁴ ॥ 52॥
கேபாத: கசந அரNhேய kh’தநீட:³ வநshபெதௗ ।
கேபாthயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴mh உவாஸ கதிசிth ஸமா: ॥ 53॥
கேபாெதௗ shேநஹ³ணித’த³ெயௗ kh³’ஹத⁴rhெணௗ ।
th³’Shmh th³’ShThயாŋhக³mh அŋhேக³ந ³th³தி⁴mh ³th³th◌⁴யா ப³ப³nhத⁴: ॥
54॥
ஶyhயாஸநாடநshதா²நவாrhதாkhடா³ஶநாதி³கmh ।
²நீ⁴ய விshரph³ெதௗ⁴ ேசர: வநராஷு ॥ 55॥
யmh யmh வாச²தி ஸா ராஜnh தrhபயnhதி அiνகmhபிதா ।
தmh தmh ஸமநயth காமmh kh’chch²ேரண அபி அைதnhth³ய: ॥ 56॥
கேபாதீ phரத²மmh க³rhப⁴mh kh³’ணதி கால:ஆக³ேத ।
அNhடா³நி ஸுஷுேவ நீேட³shவபth:ஸmhநிெதௗ⁴ ஸதீ ॥ 57॥
ேதஷூ காேல vhயஜாயnhத ரசிதாவயவா ஹேர: ।
ஶkhதிபி:◌⁴ ³rhவிபா⁴vhயாபி: ◌⁴ ேகாமலாŋhக³தஹா: ॥ 58॥
phரஜா: ஷ: phெதௗ த³mhபதீ thரவthஸெலௗ ।
ஶ ◌்’Nhவnhெதௗ தmh தாஸாmh நிrhvh’ெதௗ கலபா⁴ைத: ॥ 59॥
தாஸாmh பதthைர:ஸுshபrhைஶ:ைத:iµkh³த⁴ேசShைத: ।
phரthth³க³ைம:அதீ³நாநாmh பிதெரௗ iµத³mh ஆப: ॥ 60॥
shேநஹாiνப³th³த⁴’த³ெயௗ அnhேயாnhயmh விShiΝமாயயா ।
விேமாெதௗ தீ³நதி⁴ெயௗ ஶிஶூnh ஷ: phரஜா: ॥ 61॥
ஏகதா³ ஜkh³ம: தாஸாmh அnhநாrhத²mh ெதௗ mhபி³ெநௗ ।
பத: காநேந தshnh அrhதி²ெநௗ ேசர: சிரmh ॥ 62॥
th³’ShThவா தாnh ph³த⁴க: கசிth யth³’chச²அத: வேநசர: ।
ஜkh³’ேஹ ஜாலmh ஆதthய சரத:shவாலயாnhதிேக ॥ 63॥
கேபாத: ச கேபாதீ ச phரஜாேபாேஷ ஸதா³ உthஸுெகௗ ।
க³ெதௗ ேபாஷணmh ஆதா³ய shவநீட³mh உபஜkh³ம: ॥ 64॥
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கேபாதீ shவாthமஜாnh வீய பா³லகாnh ஜாலஸmhvh’தாnh ।
தாnh அph◌⁴யதா⁴வth khேராஶnhதீ khேராஶத: ph◌⁴’ஶ:³கி²தா ॥ 65॥
ஸா அஸkh’th shேநஹ³ணிதா தீ³நசிthதா அஜமாயயா ।
shவயmh ச அப³th◌⁴யத ஶிசா ப³th³தா⁴nh பயnhதி அபshmh’தி: ॥ 66॥
கேபாத: ச ஆthமஜாnh ப³th³தா⁴nh ஆthமந:அபி அதி⁴காnh phயாnh ।
பா⁴rhயாmh ச ஆthமஸமாmh தீ³ந: விலலாப அதி:³கி²த: ॥ 67॥
அேஹா ேம பயத அபாயmh அlhபNhயshய ³rhமேத: ।
அth’phதshய அkh’தாrhத²shய kh³’ஹ: thைரவrhகி³க:ஹத: ॥ 68॥
அiνபா அiνலா ச யshய ேம பதிேத³வதா ।
ஶூnhேய kh³’ேஹ மாmh ஸnhthயjhய thைர:shவrhயாதி ஸா⁴பி: ◌⁴ ॥ 69॥
ஸ:அஹmh ஶூnhேய kh³’ேஹ தீ³ந: mh’ததா³ர: mh’தphரஜ: ।
விேஷ கிமrhத²mh வா வி⁴ர: :³க²வித: ॥ 70॥
தாnh ததா² ஏவ ஆvh’தாnh ஶிkh³பி: ◌⁴ mh’thkh³ரshதாnh விேசShடத: ।
shவயmh ச kh’பண: ஶிு பயnh அபி அ³த: ◌⁴ அபதth ॥ 71॥
தmh லph³th◌⁴வா ph³த⁴க: khர: கேபாதmh kh³’ஹேமதி⁴நmh ।
கேபாதகாnh கேபாதீmh ச th³தா⁴rhத:² phரயெயௗ kh³’ஹmh ॥ 72॥
ஏவmh mhபீ³அஶாnhத ஆthமா th³வnhth³வ ஆராம: பதth thவth ।
Shணnh mhப³mh kh’பண:ஸாiνப³nhத:◌⁴ அவத³தி ॥ 73॥
ய: phராphய மாiνஷmh ேலாகmh iµkhதிth³வாரmh அபாvh’தmh ।
kh³’ேஹஷு க²க³வth ஸkhத: தmh ஆட⁴chதmh வி:³ ॥ 74॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
யth³வ⁴ேததிஹாேஸ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥
அதா²shடேமாऽth◌⁴யாய: ।
ஸுக²mh ஐnhth³யகmh ராஜnh shவrhேக³ நரக: ஏவ ச ।
ேத³ந: யth யதா² :³க²mh தshமாth ந இchேச²த தth ³தா: ◌⁴ ॥ 1॥
kh³ராஸmh ஸுmh’Shடmh விரஸmh மஹாnhதmh shேதாகmh ஏவ வா ।
யth³’chச²யா ஏவ அபதிதmh kh³ரேஸth ஆஜக³ர:அkhய: ॥ 2॥
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ஶயீத அஹாநி ⁴ணி நிராஹார:அiνபkhரம: ।
யதி³ ந உபநேமth kh³ராஸ: மஹா:இவ தி³Shட⁴kh ॥ 3॥
ஓஜ:ஸேஹாப³லதmh பி³ph◌⁴ரth ேத³ஹmh அகrhமகmh ।
ஶயாந: வீதநிth³ர: ச ேநேஹத இnhth³யவாnh அபி ॥ 4॥
iµநி: phரஸnhநக³mhபீ⁴ர: ³rhவிகா³ய: ³ரthயய: ।
அநnhதபார: அோph◌⁴ய:shதித உத:³இவ அrhணவ: ॥ 5॥
ஸmh’th³த⁴காம:ந: வா நாராயணபர:iµநி: ।
ந உthஸrhேபத ந ஶுShேயத ஸth³பி: ◌⁴ இவ ஸாக³ர: ॥ 6॥
th³’ShThவா shthயmh ேத³வமாயாmh தth பா⁴ைவ:அேதnhth³ய: ।
phரேலாபி⁴த: பததி அnhேத⁴ தம அkh³ெநௗ பதŋhக³வth ॥ 7॥
ேயாth ரNhய ஆப⁴ரண அmhப³ராதி³
th³ரvhேயஷு மாயாரசிேதஷு ட:◌⁴ ।

phரேலாபி⁴தாthமா  உபேபா⁴க³³th³th◌⁴யா
பதŋhக³வth நயதி நShடth³’Sh: ॥ 8॥

shேதாகmh shேதாகmh kh³ரேஸth kh³ராஸmh ேத³ஹ: வrhேதத யாவதா ।
kh³’ஹாnh அmhஸth ந ஆதிShேட²th vh’thதிmh மா⁴கmh iµநி: ॥ 9॥
அiΝph◌⁴ய: ச மஹth³ph◌⁴ய: ச ஶாshthேரph◌⁴ய:ஶல: நர: ।
ஸrhவத:ஸாரmh ஆத³th³யாth Shேபph◌⁴ய:இவ ஷThபத:³ ॥ 10॥
ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴தmh ।
பாணிபாthர உத³ராமthர: மகா இவ ந ஸŋhkh³ர ॥ 11॥
ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴ுக: ।
மகா:இவ ஸŋhkh³’ணnh ஸஹ ேதந விநயதி ॥ 12॥
பத³அபி வதீmh பி⁴ு: ந shph’ேஶth தா³ரவீmh அபி ।
shph’ஶnh கவ ப³th◌⁴ேயத கNhயா அŋhக³ஸŋhக³த: ॥ 13॥
ந அதி⁴க³chேச²th shthயmh phராjhஞ: கrhசிth mh’thmh ஆthமந: ।
ப³ல அதி⁴ைக:ஸ ஹnhேயத க³ைஜ:அnhைய: க³ஜ: யதா² ॥ 14॥
ந ேத³யmh ந உபேபா⁴kh³யmh ச ph³ைத: ◌⁴ யth :³க²ஸசிதmh ।
⁴ŋhkhேத தth அபி தth ச அnhய: ம⁴ேஹவ அrhத²விth ம⁴ ॥ 15॥
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ஸுக² :³க² உபாrhைத: விthைத:ஆஶாஸாநாmh kh³’ஹ ஆஶிஷ: ।
ம⁴ேஹவ அkh³ரத: ⁴ŋhkhேத யதி:ைவ kh³’ஹேமதி⁴நாmh ॥ 16॥
kh³ராmhயகீ³தmh ந iΝயாth யதி: வநசர: khவசிth ।
ஶிேக²த ஹth வth³தா⁴th mh’க³ேயா: கீ³தேமாதாth ॥ 17॥
nh’thயவாதி³thரகீ³தாநி ஜுஷnh kh³ராmhயாணி ேயாதாmh ।
ஆஸாmh khட³நக: வய: ’Shயஶ ◌்’ŋhக:³ mh’கீ³ஸுத: ॥ 18॥
வயா அதிphரமாதி²nhயா ஜந: ரஸவிேமாத: ।
mh’thmh ’chச²தி அஸth ³th³தி: ◌⁴ ந:  ப³³ைஶ: யதா² ॥ 19॥
இnhth³யாணி ஜயnhதி ஆஶு: நிராஹாரா: மநீண: ।
வrhஜயிthவா  ரஸநmh தth நிரnhநshய வrhத⁴ேத ॥ 20॥
தாவth ேதnhth³ய: ந shயாth விதாநி இnhth³ய: மாnh ।
ந ஜேயth ரஸநmh யாவth தmh ஸrhவmh ேத ரேஸ ॥ 21॥
பிŋhக³லா நாம ேவயா ஆth விேத³ஹநக³ேர ரா ।
தshயா ேம ஶிதmh கிசிth நிேபா³த⁴ nh’பநnhத³ந ॥ 22॥
ஸா shைவNhேயகதா³ காnhதmh ஸŋhேகத உபேநShயதீ ।
அ⁴thகாேல ப³rhth³வா பி³ph◌⁴ரதீ பiµthதமmh ॥ 23॥
மாrhக³ஆக³chச²ேதா வீய ஷாnhஷrhஷப⁴ ।
தாnh ஶுlhகதா³nhவிthதவத: காnhதாnhேமேநऽrhத²காiµகா ॥ 24॥
ஆக³ேதShவபயாேதஷு ஸா ஸŋhேகேதாபவநீ ।
அphயnhேயா விthதவாnhேகாऽபி மாiµைபShயதி ⁴த:³ ॥ 25॥
ஏஅவmh ³ராஶயா th◌⁴வshதநிth³ரா th³வாrhயவலmhப³தீ ।
நிrhக³chச²nhதீ phரவிஶதீ நிஶீத²mh ஸமபth³யத ॥ 26॥
தshயா விthதாஶயா ஶுShயth³வkhthராயா தீ³நேசதஸ: ।
நிrhேவத:³ பரேமா ஜjhேஞ சிnhதாேஹ:ஸுகா²வஹ: ॥ 27॥
தshயா நிrhவிNhணசிthதாயா கீ³தmh iΝ யதா² மம ।
நிrhேவத³ஆஶாபாஶாநாmh ஷshய யதா²ய: ॥ 28॥
ந  அŋhகா³ஜாதநிrhேவத:³ ேத³ஹப³nhத⁴mh ஹாஸதி ।
யதா² விjhஞாநரத: மiνஜ: மமதாmh nh’ப ॥ 29॥
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பிŋhக³லா உவாச ।
அேஹா ேம ேமாஹவிததிmh பயத அவித ஆthமந: ।
யா காnhதாth அஸத: காமmh காமேய ேயந பா³ஶா ॥ 30॥
ஸnhதmh ஸேப ரமணmh ரதிphரத³mh
விthதphரத³mh நிthயmh இமmh விஹாய ।

அகாமத³mh :³க²ப⁴ய ஆதி³ ேஶாக
ேமாஹphரத³mh chச²mh அஹmh ப⁴ேஜ அjhஞா ॥ 31॥

அேஹா மயாthமா பதாபிேதா vh’தா²
ஸாŋhேகthயvh’ththயாऽதிவிக³rhயவாrhதயா ।

shthைரnhநராth³யாऽrhத²th’ேஷாऽiνேஶாchயா
thkhேதந விthதmh ரதிமாthமேநchச²தீ ॥ 32॥

யத³shதி²பி⁴rhநிrhதவmhஶவmhய
sh²ணmh thவசா ேராமநைக:² பிநth³த⁴mh ।

ரnhநவth³வாரமகா³ரேமதth³
விNhthரrhணmh ம³ைபதி காnhயா ॥ 33॥

விேத³ஹாநாmh ேர யshnhநஹேமைகவ ட⁴தீ: ◌⁴ ।
யாऽnhயshchச²nhthயஸthயshமாதா³thமதா³thகாமமchதாth ॥ 34॥
ஸு’thphேரShட²தேமா நாத²ஆthமா சாயmh ஶmh ।
தmh விkhயாthமைநவாஹmh ரேமऽேநந யதா² ரமா ॥ 35॥
கியthphயmh ேத vhயப⁴ஜnhகாமா ேய காமதா³ நரா: ।
ஆth³யnhதவnhேதா பா⁴rhயாயா ேத³வா வா காலவிth³தா: ॥ 36॥
நmh ேம ப⁴க³வாnh phத: விShiΝ: ேகந அபி கrhம ।
நிrhேவத:³அயmh ³ராஶாயா யth ேம ஜாத:ஸுகா²வஹ: ॥ 37॥
ைமவmh shrhமnhத³ப⁴kh³யாயா: khேலஶா நிrhேவத³ேஹதவ: ।
ேயநாiνப³nhத⁴mh நி’thய ஷ: ஶமmh’chச²தி ॥ 38॥
ேதந உபkh’தmh ஆதா³ய ஶிரஸா kh³ராmhயஸŋhக³தா: ।
thயkhthவா ³ராஶா: ஶரணmh vhரஜா தmh அதீ⁴வரmh ॥ 39॥
ஸnhShடா ரth³த³த⁴thேயதth³யதா²லாேப⁴ந வதீ ।

uddhavagiitaa.pdf 35



உth³த⁴வகீ³தா

விஹராmhயiµைநவாஹமாthமநா ரமேணந ைவ ॥ 40॥
ஸmhஸாரேப பதிதmh விஷையrhiµேதணmh ।
kh³ரshதmh காலாநாऽऽthமாநmh ேகாऽnhயshthராமதீ⁴வர: ॥ 41॥
ஆthமா ஏவ  ஆthமந: ேகா³phதா நிrhவிth³ேயத யதா³கி²லாth ।
அphரமthத:இத³mh பயth kh³ரshதmh காலாநா ஜக³th ॥ 42॥
ph³ராமண உவாச ।
ஏஅவmh vhயவதமதிrh³ராஶாmh காnhததrhஷஜாmh ।
சி²thேவாபஶமமாshதா²ய ஶyhயாiµபவிேவஶ ஸா ॥ 43॥
ஆஶா  பரமmh :³க²mh ைநராயmh பரமmh ஸுக²mh ।
யதா²ஸசி²th³ய காnhதாஶாmh ஸுக²mh ஸுShவாப பிŋhக³லா ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ பிŋhக³ேலாபாkh²யாऽேநShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥
அத² நவேமாऽth◌⁴யாய: ।
ph³ராமண: உவாச ।
பkh³ரஹ: :³கா²ய யth யth phயதமmh nh’mh ।
அநnhதmh ஸுக²mh ஆphேநாதி தth விth³வாnh ய:  அகிசந: ॥ 1॥
ஸாஷmh ரரmh ஜkh◌⁴iν: ப³ந: ேய நிராஷா: ।
தth ஆஷmh பthயjhய ஸ:ஸுக²mh ஸமவிnhத³த ॥ 2॥
ந ேம மாநாவமாெநௗ shத: ந சிnhதா ேக³ஹthmh ।
ஆthமkhட:³ஆthமரதி: விசரா இஹ பா³லவth ॥ 3॥
th³ெவௗ ஏவ சிnhதயா iµkhெதௗ பரம ஆநnhத:³ஆphெதௗ ।
ய: விiµkh³த: ◌⁴ ஜட:³ பா³ல: ய:³ேணph◌⁴ய: பரmh க³த: ॥ 4॥
khவசிth மா  ஆthமாநmh vh’நாnh kh³’ஹmh ஆக³தாnh ।
shவயmh தாnh அrhஹயாமாஸ khவாபி யாேதஷு ப³nh⁴ஷு ॥ 5॥
ேதஷmh அph◌⁴யவஹாராrhத²mh ஶாnh ரஹ பாrhதி²வ ।
அவkh◌⁴நnhthயா: phரேகாShட²shதா:² சkh: ஶŋhகா:²shவநmh மஹth ॥
6॥
ஸா தth ஜு³phதmh மthவா மஹதீ vh³தா தத: ।
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ப³ப⁴ஜ ஏைககஶ: ஶŋhகா²nh th³ெவௗ th³ெவௗ பாNhேயா:அேஶஷயth ॥
7॥
உப⁴ேயா:அபி அ⁴th ேகா⁴ஷ: அவkh◌⁴நnhthயா:shம ஶŋhக²ேயா: ।
தthர அபி ஏகmh நிரபி⁴த³th ஏகshமாnh ந அப⁴வth th◌⁴வநி: ॥ 8॥
அnhவஶிmh இமmh தshயா: உபேத³ஶmh அnhத³ம ।
ேலாகாnh அiνசரnh ஏதாnh ேலாகதththவவிவிthஸயா ॥ 9॥
வாேஸ ப³ஹூநாmh கலஹ: ப⁴ேவth வாrhதா th³வேயா:அபி ।
ஏக: ஏவ சேரth தshமாth மாrhயா:இவ கŋhகண: ॥ 10॥
மந: ஏகthர ஸmhjhயாth தவாஸ:த ஆஸந: ।
ைவராkh³யாph◌⁴யாஸேயாேக³ந th◌⁴யமாணmh அதnhth³த: ॥ 11॥
யshnh மந:லph³த⁴பத³mh யth ஏதth
ஶைந: ஶைந:iµசதி கrhமேரnh ।

ஸththேவந vh’th³ேத⁴ந ரஜ: தம: ச
வி⁴ய நிrhவாணmh உைபதி அநிnhத⁴நmh ॥ 12॥

தth ஏவmh ஆthமநி அவth³த⁴சிthத:
ந ேவத³ கிசிth ப³:அnhதரmh வா ।

யதா²இஷுகார: nh’பதிmh vhரஜnhதmh
இெஷௗ க³தாthமா ந த³த³rhஶ பாrhேவ ॥ 13॥

ஏகசாrhயநிேகத:shயாth அphரமthத:³ஹாஶய: ।
அலயமாண:ஆசாைர:iµநி: ஏக:அlhபபா⁴ஷண: ॥ 14॥
kh³’ஹாரmhப:◌⁴ அதி:³கா²ய விப²ல: ச அth◌⁴வாthமந: ।
ஸrhப: பரkh’தmh ேவம phரவிய ஸுக²mh ஏத⁴ேத ॥ 15॥
ஏேகா நாராயே ேத³வ: rhவsh’Shடmh shவமாயயா ।
ஸmh’thய காலகலயா கlhபாnhத இத³வர: ॥ 16॥
ஏக ஏவாth³விதீேயாऽ⁴தா³thமாதா⁴ேராऽகி²லாரய: ।
காேலநாthமாiνபா⁴ேவந ஸாmhயmh நீதாஸு ஶkhதிஷு ।
ஸththவாதி³Shவாதி³ஏஷ: phரதா⁴நேஷவர: ॥ 17॥
பராவராmh பரம ஆshேத ைகவlhயஸmhjhஞித: ।
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ேகவலாiνப⁴வாநnhத³ஸnhேதா³ேஹா நிபாதி⁴க: ॥ 18॥
ேகவலாthமாiνபா⁴ேவந shவமாயாmh th³thகாmh ।
ஸŋhோப⁴யnhsh’ஜthயாெதௗ³ தயா ஸூthரமnhத³ம ॥ 19॥
தாமாஹுshth³ணvhயkhதிmh sh’ஜnhதீmh விவேதாiµக²mh ।
யshnhphேராதத³mh விவmh ேயந ஸmhஸரேத மாnh ॥ 20॥
யதா²ஊrhணநாபி: ◌⁴ ’த³யாth ஊrhmh ஸnhதthய வkhthரத: ।
தயா வி’thய ⁴யshதாmh kh³ரஸதி ஏவmh மேஹவர: ॥ 21॥
யthர யthர மந: ேத³ தா⁴ரேயth ஸகலmh தி⁴யா ।
shேநஹாth th³ேவஷாth ப⁴யாth வா அபி யாதி தth தth ஸபதாmh ॥ 22॥
கீட: ேபஶshkh’தmh th◌⁴யாயnh Th³யாmh ேதந phரேவஶித: ।
யாதி தth shஸthமதாmh ராஜnh rhவபmh அஸnhthயஜnh ॥ 23॥
ஏவmh ³ph◌⁴ய: ஏேதph◌⁴ய: ஏஷ ேம ஶிதா மதி: ।
shவாthமா உபஶிதாmh ³th³தி⁴mh iΝ ேம வத³த: phரேபா⁴ ॥ 24॥
ேத³ஹ:³: மம விரkhதிவிேவகேஹ:

பி³ph◌⁴ரth shம ஸththவநித⁴நmh ஸதத அrhthth அrhகmh ।
தththவாநி அேநந விmh’ஶா யதா² ததா²அபி
பாரkhயmh இதி அவத: விசரா அஸŋhக:³ ॥ 25॥

ஜாயாthமஜாrhத²பஶுph◌⁴’thயkh³’ஹாphதவrhகா³nh
Shதி யth phயசிகீrhஷயா விதnhவnh ॥

shவாnhேத ஸkh’chch²ரmh அவth³த⁴த⁴ந:ஸ: ேத³ஹ:

sh’ShThவா அshய பீ³ஜmh அவத³தி vh’த⁴rhமா ॥ 26॥
வா ஏகத:அiµmh அவகrhஷதி கrh தrhஷா
ஶிந:அnhயத: thவkh உத³ரmh ரவணmh தசிth ।

kh³ராண:அnhயத: சபலth³’kh khவ ச கrhமஶkhதி:
ப³vhய:ஸபthnhய:இவ ேக³ஹபதிmh நnhதி ॥ 27॥

sh’ShThவா ராணி விவிதா⁴நி அஜயா ஆthமஶkhthயா
vh’ாnh ஸsh’பபஶூnhக²க³த³mhஶமthshயாnh ।

ைத:ைத:அShட’த³ய: ஷmh விதா⁴ய
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ph³ரமாவேலாகதி⁴ஷணmh iµத³மாப ேத³வ: ॥ 28॥
லph³th◌⁴வா ஸு³rhலப⁴mh இத³mh ப³ஹுஸmhப⁴வாnhேத
மாiνShயமrhத²த³மநிthயமபீஹ தீ⁴ர: ।

rhணmh யேதத ந பேதth அiνmh’th: யாவth
நி:ேரயஸாய விஷய: க² ஸrhவத:shயாth ॥ 29॥

ஏவmh ஸஜாதைவராkh³ய: விjhஞாநேலாக ஆthமநி ।
விசரா மmh ஏதாmh iµkhதஸŋhக:³அநஹŋhkh’தி: ॥ 30॥
ந  ஏகshமாth ³ேரா: jhஞாநmh ஸுshதி²ரmh shயாth ஸுShகலmh ।
ph³ரம ஏதth அth³விதீயmh ைவ கீ³யேத ப³ஹுதா⁴ ’பி:◌⁴ ॥ 31॥
ப⁴க³வாiνவாச ।
இthkhthவா ஸ ய³mh விphரshதமாமnhthரய க³பீ⁴ரதீ: ◌⁴ ।
வnhதி³ேதா।ஆph◌⁴யrhதி²ேதா ராjhஞா யெயௗ phேதா யதா²க³தmh ॥ 32॥
அவ⁴தவச: thவா rhேவஷாmh ந:ஸ rhவஜ: ।
ஸrhவஸŋhக³விநிrhiµkhத:ஸமசிthேதா ப³⁴வ ஹ ॥ 33॥
(இதி அவ⁴தகீ³தmh ।)
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
அத² த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
மயா உதி³ேதஷு அவத:shவத⁴rhேமஷு மதா³ரய: ।
வrhரமல ஆசாரmh அகாமாthமா ஸமாசேரth ॥ 1॥
அnhவீேத விஶுth³தா⁴thமா ேத³நாmh விஷயாthமநாmh ।
³ேணஷு தththவth◌⁴யாேநந ஸrhவாரmhப⁴விபrhயயmh ॥ 2॥
ஸுphதshய விஷயாேலாக: th◌⁴யாயத: வா மேநாரத:² ।
நாநாமகthவாth விப²ல: ததா² ேப⁴தா³thமதீ:³³ண: ॥ 3॥
நிvh’thதmh கrhம ேஸேவத phரvh’thதmh மthபர: thயேஜth ।
jhஞாஸாயாmh ஸmhphரvh’thத: ந அth³ேயth கrhம ேசாத³நாmh ॥ 4॥
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யமாநபீ⁴ணmh ேஸேவத நியமாnh மthபர: khவசிth ।
மத³பி⁴jhஞmh ³rhmh ஶாnhதmh உபாத மதா³thமகmh ॥ 5॥
அமாnhயமthஸர: த³: நிrhமம: th³’ட⁴ெஸௗ’த:³ ।
அஸthவர:அrhத²jhஞாஸு:அநஸூெயௗ:அேமாக⁴வாkh ॥ 6॥
ஜாயாபthயkh³’ஹேthரshவஜநth³ரவிண ஆதி³ஷு ।
உதா³ந:ஸமmh பயnh ஸrhேவஷு அrhத²mh இவ ஆthமந: ॥ 7॥
விலண:sh²லஸூமாth ேத³ஹாth ஆthேமதா shவth³’kh ।
யதா²kh³நி: தா³ண: தா³யாth தா³ஹக:அnhய: phரகாஶக: ॥ 8॥
நிேராத⁴ உthபthதி அiΝ ph³’ஹnh நாநாthவmh தthkh’தாnh ³nh ।
அnhத: phரவிShட:ஆத⁴thத: ஏவmh ேத³ஹ³nh பர: ॥ 9॥
ய:அெஸௗ ³ண: விரசித: ேத³ஹ:அயmh ஷshய  ।
ஸmhஸார: தth நிப³nhத: ◌⁴ அயmh mhஸ: விth³யாth சி²தா³thமந: ॥ 10॥
தshமாth jhஞாஸயா ஆthமாநmh ஆthமshத²mh பரmh ।
ஸŋhக³mhய நிரேஸth ஏதth வsh³th³தி⁴mh யதா²khரமmh ॥ 11॥
ஆசாrhய:அரணி:ஆth³ய:shயாth அnhேதவா உthதர அரணி: ।
தth ஸnhதா⁴நmh phரவசநmh விth³யா ஸnhதி: ◌⁴ ஸுகா²வஹ: ॥ 12॥
ைவஶாரதீ³ஸா அதிவிஶுth³த⁴³th³தி:◌⁴
⁴ேநாதி மாயாmh ³ணஸmhphரஸூதாmh ।

³nh ச ஸnhத³ய யth ஆthமmh ஏதth
shவயmh ச ஶாmhயதி அஸth³ யதா²அkh³நி: ॥ 13॥

அத² ஏஷாmh கrhமகrhth’mh ேபா⁴khth’mh ஸுக²:³க²ேயா: ।
நாநாthவmh அத² நிthயthவmh ேலாககாலாக³ம ஆthமநாmh ॥ 14॥
மnhயேஸ ஸrhவபா⁴வாநாmh ஸmhshதா²ஔthபthதிகீ யதா² ।
தth தth ஆkh’திேப⁴ேத³ந ஜாயேத பி⁴th³யேத ச தீ:◌⁴ ॥ 15॥
ஏவmh அபி அŋhக³ஸrhேவஷாmh ேத³நாmh ேத³ஹேயாக³த: ।
கால அவயவத:ஸnhதி பா⁴வா ஜnhமாத³ேயா:அஸkh’th ॥ 16॥
அthர அபி கrhமmh கrh:அshவாதnhthrhயmh ச லயேத ।
ேபா⁴kh: ச :³க²ஸுக²ேயா: க:அnhவrhத:² விவஶmh ப⁴ேஜth ॥ 17॥
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ந ேத³நாmh ஸுக²mh கிசிth விth³யேத வி³ஷாmh அபி ।
ததா² ச :³க²mh டா⁴நாmh vh’தா²அஹŋhகரணmh பரmh ॥ 18॥
யதி³ phராphதிmh விகா⁴தmh ச ஜாநnhதி ஸுக²:³க²ேயா: ।
ேத அபி அth³தா⁴ ந வி:³ ேயாக³mh mh’th: ந phரப⁴ேவth யதா² ॥ 19॥
க:அnhவrhத:²ஸுக²யதி ஏநmh காம: வா mh’th:அnhதிேக ।
ஆகா⁴தmh நீயமாநshய வth◌⁴ய ஏவ ந Shத:³ ॥ 20॥
தmh ச th³’Shடவth ³Shடmh shபrhதா⁴ அஸூயா அthயயvhயைய: ।
ப³ஹு அnhதராய காமthவாth kh’வth ச அபி நிShப²லmh ॥ 21॥
அnhதராைய:அவிஹத: யதி³ த⁴rhம:shவiνSh²த: ।
ேதநாபி நிrhதmh shதா²நmh யதா² க³chச²தி தth iΝ ॥ 22॥
இShthவா இஹ ேத³வதா: யjhைஞ:shவrhேலாகmh யாதி யாjhஞிக: ।
⁴த ேத³வவth தthர ேபா⁴கா³nh தி³vhயாnh நிஜ அrhதாnh ॥ 23॥
shவNhய உபசிேத ஶுph◌⁴ேர விமாந: உபகீ³யேத ।
க³nhத⁴rhைவ: விஹரnhமth◌⁴ேய ேத³வீநாmh ’th³யேவஷth◌⁴’kh ॥ 24॥
shthபி:◌⁴ காமக³யாேநந கிŋhகிணீஜாலமாநா ।
khட³nh ந ேவத³ஆthமபாதmh ஸுராkhேட³ஷு நிrhvh’த: ॥ 25॥
தாவth phரேமாத³ேத shவrhேக³ யாவth Nhயmh ஸமாphயேத ।
ணNhய: பததி அrhவாkh அநிchச²nh காலசாத: ॥ 26॥
யதி³அத⁴rhமரத:ஸŋhகா³th அஸதாmh வா அேதnhth³ய: ।
காமாthமா kh’பண:ph³த: ◌⁴ shthைரண: ⁴தவிmhஸக: ॥ 27॥
பஶூnh அவிதி⁴நா ஆலph◌⁴ய phேரத⁴தக³nh யஜnh ।
நரகாnh அவஶ: ஜnh: க³thவா யாதி உlhப³ணmh தம: ॥ 28॥
கrhமாணி :³க² உத³rhகாணி rhவnh ேத³ேஹந ைத: ந: ।
ேத³ஹmh ஆப⁴ஜேத தthர கிmh ஸுக²mh மrhthயத⁴rhண: ॥ 29॥
ேலாகாநாmh ேலாக பாலாநாmh மth³ப⁴யmh கlhபவிநாmh ।
ph³ரமண:அபி ப⁴யmh மthத: th³விபராத⁴பர ஆஷ: ॥ 30॥
³:sh’ஜnhதி கrhமாணி ³ண:அiνsh’ஜேத ³nh ।
வ:  ³ணஸmhkhத: ⁴ŋhkhேத கrhமப²லாநி அெஸௗ ॥ 31॥
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யாவth shயாth ³ணைவஷmhயmh தாவth நாநாthவmh ஆthமந: ।
நாநாthவmh ஆthமந: யாவth பாரதnhthrhயmh ததா³ ஏவ  ॥ 32॥
யாவth அshய அshவதnhthரthவmh தாவth ஈவரத: ப⁴யmh ।
ய: ஏதth ஸiµபாரnh ேத iµயnhதி ஶுசாrhபிதா: ॥ 33॥
கால:ஆthமா ஆக³ம: ேலாக:shவபா⁴வ: த⁴rhம: ஏவ ச ।
இதி மாmh ப³ஹுதா⁴ phராஹு:³ணvhயதிகேர ஸதி ॥ 34॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
³ேணஷு வrhதமாந:அபி ேத³ஹேஜஷு அநபாvh’தா: ।
³ண: ந ப³th◌⁴யேத ேத³ ப³th◌⁴யேத வா கத²mh விேபா⁴ ॥ 35॥
கத²mh வrhேதத விஹேரth ைக: வா jhஞாேயத லண: ।
கிmh ⁴த உத விsh’ேஜth ஶயீத ஆத யாதி வா ॥ 36॥
ஏதth அchத ேம ph³ phரநmh phரநவிதா³mh வர ।
நிthயiµkhத: நிthயப³th³த: ◌⁴ ஏக: ஏவ இதி ேம ph◌⁴ரம: ॥ 37॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10॥
அத² ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ப³th³த: ◌⁴ iµkhத:இதி vhயாkh²யா ³ணத: ேம ந வshத: ।
³ணshய மாயாலthவாth ந ேம ேமா: ந ப³nhத⁴நmh ॥ 1॥
ேஶாகேமாெஹௗ ஸுக²mh :³க²mh ேத³ஹாபthதி: ச மாயயா ।
shவphந: யதா²ஆthமந: kh²யாதி:ஸmhsh’தி: ந  வாshதவீ ॥ 2॥
விth³யா அவிth³ேய மம த விth³தி⁴ உth³த⁴வ ஶmh ।
ேமாப³nhத⁴க ஆth³ேய மாயயா ேம விநிrhேத ॥ 3॥
ஏகshய ஏவ மம அmhஶshய வshய ஏவ மஹாமேத ।
ப³nhத:◌⁴ அshய அவிth³யயா அநாதி:³ விth³யயா ச ததா²இதர: ॥ 4॥
அத² ப³th³த⁴shய iµkhதshய ைவலNhயmh வதா³ ேத ।
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விth³த⁴த⁴rhே: தாத shதி²தேயா: ஏகத⁴rhணி ॥ 5॥
ஸுபrhெணௗ ஏெதௗ ஸth³’ெஶௗ ஸகா²ெயௗ
யth³’chச²யா ஏெதௗ kh’தநீெடௗ³ ச vh’ே ।

ஏக: தேயா: கா²த³தி பிphபலாnhநmh
அnhய: நிரnhந:அபி ப³ேலந ⁴யாnh ॥ 6॥

ஆthமாநmh அnhயmh ச ஸ: ேவத³ விth³வாnh
அபிphபலாத:³ ந  பிphபலாத:³ ।

ய:அவிth³யயா kh ஸ  நிthயப³th³த: ◌⁴
விth³யாமய: ய:ஸ  நிthயiµkhத: ॥ 7॥

ேத³ஹshத:²அபி ந ேத³ஹshத:² விth³வாnh shவphநாth யதா² உthதி²த: ।
அேத³ஹshத:²அபி ேத³ஹshத:²மதி:shவphநth³’kh யதா² ॥ 8॥
இnhth³ைய:இnhth³யாrhேத²ஷு ³ண:அபி ³ேணஷு ச ।
kh³’யமாேணஷு அஹŋhrhயாth ந விth³வாnh ய:  அவிkhய: ॥ 9॥
ைத³வாதீ⁴ேந ஶேர அshnh ³ணபா⁴vhேயந கrhம ।
வrhதமாந:அ³த: ◌⁴ தthர கrhதா அsh இதி நிப³th◌⁴யேத ॥ 10॥
ஏவmh விரkhத: ஶயந:ஆஸநாடநமjhஜேந ।
த³rhஶநshபrhஶநkh◌⁴ராணேபா⁴ஜநரவதி³ஷு ॥ 11॥
ந ததா² ப³th◌⁴யேத விth³வாnh தthர தthர ஆத³யnh ³nh ।
phரkh’திshத:²அபி அஸmhஸkhத: யதா² க²mh ஸவிதா அநில: ॥ 12॥
ைவஶாரth³ேயயா அஸŋhக³ஶிதயா சி²nhநஸmhஶய: ।
phரதி³th³த:◌⁴ இவ shவphநாth நாநாthவாth விநிவrhதேத ॥ 13॥
யshய sh: வீதஸŋhகlhபா: phராேணnhth³யமேநாதி⁴யாmh ।
vh’thதய:ஸ: விநிrhiµkhத: ேத³ஹshத:²அபி  தth ³ண: ॥ 14॥
யshய ஆthமா mhshயேத mhshrhைய: ேயந கிசிth யth³’chச²யா ।
அrhchயேத வா khவசிth தthர ந vhயதிkhயேத ³த:◌⁴ ॥ 15॥
ந shவீத ந நிnhேத³த rhவத:ஸா⁴ அஸா⁴ வா ।
வத³த:³ணேதா³ஷாph◌⁴யாmh வrhத:ஸமth³’kh iµநி: ॥ 16॥
ந rhயாth ந வேத³th கிசிth ந th◌⁴யாேயth ஸா⁴ அஸா⁴ வா ।
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ஆthமாராம:அநயா vh’ththயா விசேரth ஜட³வth iµநி: ॥ 17॥
ஶph³த³ph³ரமணி நிShத: ந நிShயாth பேர யதி³ ।
ரம: தshய ரமப²ல: அேத⁴iνmh இவ ரத: ॥ 18॥
கா³mh ³kh³த⁴ேதா³ஹாmh அஸதீmh ச பா⁴rhயாmh
ேத³ஹmh பராதீ⁴நmh அஸthphரஜாmh ச ।

விthதmh  அதீrhதீ²kh’தmh அŋhக³ வாசmh
நாmh மயா ரதி :³க²:³கீ² ॥ 19॥

யshயாmh ந ேம பாவநmh அŋhக³ கrhம
shதி²திஉth³ப⁴வphராண நிேராத⁴நmh அshய ।

லாவதாரஈphதஜnhம வா shயாth
ப³nhth◌⁴யாmh கி³ரmh தாmh பி³ph◌⁴’யாth ந தீ⁴ர: ॥ 20॥

ஏவmh jhஞாஸயா அேபாய நாநாthவph◌⁴ரமmh ஆthமநி ।
உபாரேமத விரஜmh மந: மயி அrhphய ஸrhவேக³ ॥ 21॥
யதி³அநீஶ: தா⁴ரயிmh மந: ph³ரமணி நிசலmh ।
மயி ஸrhவாணி கrhமாணி நிரேப:ஸமாசர ॥ 22॥
ரth³தா⁴: ேம கதா:² ஶ ◌்’Nhவnh ஸுப⁴th³ரா ேலாகபாவநீ: ।
கா³யnh அiνshமரnh கrhம ஜnhம ச அபி⁴நயnh iµஹு: ॥ 23॥
மத³rhேத² த⁴rhமகாமாrhதா²nh ஆசரnh மத³பாரய: ।
லப⁴ேத நிசலாmh ப⁴khதிmh மயி உth³த⁴வ ஸநாதேந ॥ 24॥
ஸthஸŋhக³லph³த⁴யா ப⁴khthயா மயி மாmh ஸ: உபாதா ।
ஸ:ைவ ேம த³rhஶிதmh ஸth³பி: ◌⁴ அஜஸா விnhத³ேத பத³mh ॥ 25॥
உth³த⁴வ உவாச ।
ஸா: ◌⁴ தவ உthதமேலாக மத: கீth³’kh³வித: ◌⁴ phரேபா⁴ ।
ப⁴khதி: thவயி உபjhேயத கீth³’ஶீ ஸth³பி:◌⁴ ஆth³’தா ॥ 26॥
ஏதth ேம ஷாth◌⁴ய ேலாகாth◌⁴ய ஜக³th phரேபா⁴ ।
phரணதாய அiνரkhதாய phரபnhநாய ச கth²யதாmh ॥ 27॥
thவmh ph³ரம பரமmh vhேயாம ஷ: phரkh’ேத: பர: ।
அவதீrhண:அ ப⁴க³வnh shேவchசா²உபாthதph’த²kh வ: ॥ 28॥
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ப⁴க³வாnh உவாச ।
kh’பா:அkh’தth³ேராஹ: திதிு:ஸrhவேத³நாmh ।
ஸthயஸார:அநவth³யாthமா ஸம:ஸrhேவாபகாரக: ॥ 29॥
காைம:அஹததீ: ◌⁴ தா³nhத: mh’:³ ஶுசி:அகிசந: ।
அநீஹ:த⁴kh ஶாnhத:shதி²ர: மth ஶரண:iµநி: ॥ 30॥
அphரமthத: க³பீ⁴ராthமா th◌⁴’திமாதஷTh³³ண: ।
அமாநீ மாநத:³ கlhப:ைமthர: காணிக: கவி: ॥ 31॥
ஆjhஞாய ஏவmh ³nh ேதா³ஷாnhமயாதி³Shடாnh அபி shவகாnh ।
த⁴rhமாnh ஸnhthயjhய ய:ஸrhவாnh மாmh ப⁴ேஜத ஸ:ஸthதம: ॥ 32॥
jhஞாthவா அjhஞாthவா அத² ேய ைவ மாmh யாவாnh ய: ச அsh
யாth³’ஶ: ।
ப⁴ஜnhதி அநnhயபா⁴ேவந ேத ேம ப⁴khததமா: மதா: ॥ 33॥
மlhŋhக³மth³ப⁴khதஜநத³rhஶநshபrhஶநாrhசநmh ।
பசrhயா shதி: phரவ³ணகrhம அiνகீrhதநmh ॥ 34॥
மthகதா²ரவேண ரth³தா⁴ மth அiνth◌⁴யாநmh உth³த⁴வ ।
ஸrhவலாப⁴ உபஹரணmh தா³shேயந ஆthமநிேவத³நmh ॥ 35॥
மjhஜnhமகrhமகத²நmh மம பrhவாiνேமாத³நmh ।
கீ³ததாNhட³வவாதி³thரேகா³Sh²பி: ◌⁴ மth³kh³’ஹ உthஸவ: ॥ 36॥
யாthரா ப³விதா⁴நmh ச ஸrhவவாrhகபrhவஸு ।
ைவதி³கீ தாnhthகீ தீ³ா மதீ³யvhரததா⁴ரணmh ॥ 37॥
மம அrhசாshதா²பேந ரth³தா⁴ shவத:ஸmhஹthய ச உth³யம: ।
உth³யாந உபவநாkhட³ரமnhதி³ரகrhமணி ॥ 38॥
ஸmhமாrhஜந உபேலபாph◌⁴யாmh ேஸகமNhட³லவrhதைந: ।
kh³’ஹஶுஷணmh மயmh தா³ஸவth³யத³மாயயா ॥ 39॥
அமாநிthவmh அத³mhபி⁴thவmh kh’தshய அபகீrhதநmh ।
அபி தீ³பாவேலாகmh ேம ந உபjhயாth நிேவதி³தmh ॥ 40॥
யth யth இShடதமmh ேலாேக யth ச அதிphயmh ஆthமந: ।
தth தth நிேவத³ேயth மயmh தth ஆநnhthயாய கlhபேத ॥ 41॥
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ஸூrhய:அkh³நி: ph³ராமண: கா³வ:ைவShணவ: க²mh மth ஜலmh ।
: ◌⁴ ஆthமா ஸrhவ⁴தாநி ப⁴th³ர ஜாபதா³நி ேம ॥ 42॥
ஸூrhேய  விth³யயா thரyhயா ஹவிஷாkh³ெநௗ யேஜத மாmh ।
ஆதிth²ேயந  விphராkh³rhய: ேகா³Shவŋhக³ யவஸாதி³நா ॥ 43॥
ைவShணேவ ப³nh⁴ஸthkh’thயா ’தி³ ேக² th◌⁴யாநநிShட²யா ।
வாெயௗ iµkh²யதி⁴யா ேதாேய th³ரvhைய: ேதாயரshkh’ைத: ॥ 44॥
shத²Nh³ேல மnhthர’த³ைய: ேபா⁴ைக:³ஆthமாநmh ஆthமநி ।
ேthரjhஞmh ஸrhவ⁴ேதஷு ஸமthேவந யேஜத மாmh ॥ 45॥
தி⁴ShNhேயஷு ஏஷு இதி மth³பmh ஶŋhக²சkhரக³தா³mh³ைஜ: ।
khதmh சrh⁴ஜmh ஶாnhதmh th◌⁴யாயnh அrhேசth ஸமாத: ॥ 46॥
இShடாrhேதந மாmh ஏவmh ய: யேஜத ஸமாத: ।
லப⁴ேத மயி ஸth³ப⁴khதிmh மthshmh’தி:ஸா⁴ேஸவயா ॥ 47॥
phராேயண ப⁴khதிேயாேக³ந ஸthஸŋhேக³ந விநா உth³த⁴வ ।
ந உபாய: விth³யேத ஸth◌⁴rhயŋh phராயணmh  ஸதாmh அஹmh ॥ 48॥
அத² ஏதth பரமmh ³யmh Nhவத: ய³நnhத³ந ।
ஸுேகா³phயmh அபி வயா thவmh ேம ph◌⁴’thய:ஸு’th ஸகா² ॥ 49॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ஏகாத³ஶஜாவிதா⁴நேயாேகா³ நாம ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11॥
அத² th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ந ேராத⁴யதி மாmh ேயாக:³ ந shஸாŋhkh²யmh த⁴rhம: ஏவ ச ।
ந shவாth◌⁴யாய: தப: thயாக:³ ந இShடாrhதmh ந த³ ॥ 1॥
vhரதாநி யjhஞ: ச²nhதா³mh தீrhதா²நி நியமா: யமா: ।
யதா²அவnhேத⁴ ஸthஸŋhக:³ஸrhவஸŋhக³அபஹ: மாmh ॥ 2॥
ஸthஸŋhேக³ந  ைத³ேதயா யாதா⁴ந: mh’கா:³ க²கா:³ ।
க³nhத⁴rhவ அphஸரஸ: நாகா:³th³தா:◌⁴ சாரண³யகா: ॥ 3॥
விth³யாத⁴ரா: மiνShேயஷு ைவயா: ஶூth³ரா:shthய:அnhthயஜா: ।
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ரஜ: தம: phரkh’தய: தshnh தshnh ேக³அநக⁴ ॥ 4॥
ப³ஹவ: மthபத³mh phராphதா: thவாShThரகாயாத⁴வாத³ய: ।
vh’ஷபrhவா ப³: வாண: மய: ச அத² விபீ⁴ஷண: ॥ 5॥
ஸுkh³வ:ஹiνமாnh ’: க³ஜ: kh³’th◌⁴ர: வணிkhபத:² ।
vhயாத: ◌⁴ ph³ஜா vhரேஜ ேகா³phய: யjhஞபthnhய: ததா²அபேர ॥ 6॥
ேத ந அதி⁴ததிக³: ந உபாதமஹthதமா: ।
அvhரதாதphததபஸ: மthஸŋhகா³th மாmh உபாக³தா: ॥ 7॥
ேகவேலந  பா⁴ேவந ேகா³phய: கா³வ: நகா:³ mh’கா:³ ।
ேய அnhேய ட⁴தி⁴ய: நாகா:³th³தா:◌⁴ மாmh ஈ:அஜஸா ॥ 8॥
யmh ந ேயாேக³ந ஸாŋhkh²ேயந தா³நvhரததப:அth◌⁴வைர: ।
vhயாkh²யா:shவாth◌⁴யாயஸmhnhயாைஸ: phராphiνயாth யthநவாnh அபி ॥ 9॥
ராேமண ஸாrhத⁴mh ம²ராmh phரணீேத
வாப²lhகிநா மயி அiνரkhதசிthதா: ।

விகா³ட⁴பா⁴ேவந ந ேம விேயாக³
தீvhராத⁴ய:அnhயmh த³th³’ஶு:ஸுகா²ய ॥ 10॥

தா: தா:பா: phேரShட²தேமந நீதா:
மயா ஏவ vh’nhதா³வநேகா³சேரண ।

rhத⁴வth தா: நரŋhக³ தாஸாmh
நா மாயா கlhபஸமா ப³⁴: ॥ 11॥

தா: ந அவித³nh மயி அiνஷŋhக³ப³th³த⁴
தி⁴ய:shவமாthமாநmh அத:³ ததா²இத³mh ।

யதா²ஸமாெதௗ⁴ iµநய:அph³தி⁴ேதாேய
நth³ய: phரவிShடா:இவ நாமேப ॥ 12॥

மthகாமா ரமணmh ஜாரmh அshவபவித:³அப³லா: ।
ph³ரம மாmh பரமmh phரா:ஸŋhகா³th ஶதஸஹshரஶ: ॥ 13॥
தshமாth thவmh உth³த⁴வ உthsh’jhய ேசாத³நாmh phரதிேசாத³நாmh ।
phரvh’thதmh ச நிvh’thதmh ச ேராதvhயmh தmh ஏவ ச ॥ 14॥
மாmh ஏகmh ஏவ ஶரணmh ஆthமாநmh ஸrhவேத³நாmh ।
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யா ஸrhவாthமபா⁴ேவந மயா shயா: அேதாப⁴ய: ॥ 15॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
ஸmhஶய: Nhவத: வாசmh தவ ேயாேக³வர ஈவர ।
ந நிவrhதத:ஆthமshத:² ேயந ph◌⁴ராmhயதி ேம மந: ॥ 16॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஸ: ஏஷ வ: விவரphரஸூதி:
phராேணந ேகா⁴ேஷண ³ஹாmh phரவிShட: ।

மேநாமயmh ஸூமmh உேபthய பmh
மாthரா shவர: வrhண:இதி shத²விShட:² ॥ 17॥

யதா²அநல: ேக²அநிலப³nh: ◌⁴ ஊShமா
ப³ேலந தா³Nhயதி⁴மth²யமாந: ।

அiΝ: phரஜாத:ஹவிஷா ஸth◌⁴யேத
ததா² ஏவ ேம vhயkhதி:இயmh  வாணீ ॥ 18॥

ஏவmh க³தி:³ கrhமக³தி: விஸrhக:³
kh◌⁴ராண: ரஸ: th³’kh shபrhஶ: தி: ச ।

ஸŋhகlhபவிjhஞாநmh அத²அபி⁴மாந:
ஸூthரmh ரஜ:ஸththவதேமாவிகார: ॥ 19॥

அயmh  வ: thvh’th அph³ஜேயாநி:
அvhயkhத: ஏக: வயஸா ஸ:ஆth³ய: ।

விShடஶkhதி: ப³ஹுதா⁴ ஏவ பா⁴தி
பீ³ஜாநி ேயாநிmh phரதிபth³ய யth³வth ॥ 20॥

யshnh இத³mh phேராதmh அேஶஷmh ஓதmh
பட: யதா² தnhவிதாநஸmhshத:² ।

ய: ஏஷ ஸmhஸாரத: ராண:

கrhமாthமக: Shபப²ேல phரஸூேத ॥ 21॥
th³ேவ அshய பீ³ேஜ ஶதல: thநால:

பசshகnhத: ◌⁴ பசரஸphரஸூதி: ।
த³ஶ ஏகஶாக:² th³விஸுபrhணநீட:³
thவlhகல: th³விப²ல:அrhகmh phரவிShட: ॥ 22॥
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அத³nhதி ச ஏகmh ப²லmh அshய kh³’th◌⁴ரா
kh³ராேமசரா: ஏகmh அரNhயவாஸா: ।

ஹmhஸா: ய: ஏகmh ப³ஹுபmh இjhைய:
மாயாமயmh ேவத³ஸ: ேவத³ ேவத³mh ॥ 23॥

ஏவmh ³ உபாஸநயா ஏகப⁴khthயா
விth³யாடா²ேரண ஶிேதந தீ⁴ர: ।

விvh’chய வாஶயmh அphரமthத:
ஸmhபth³ய ச ஆthமாநmh அத² thயஜ அshthரmh ॥ 24॥

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 12॥
அத² thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஸththவmh ரஜ: தம:இதி ³: ³th³ேத:◌⁴ ந ச ஆthமந: ।
ஸththேவந அnhயதெமௗ ஹnhயாth ஸththவmh ஸththேவந ச ஏவ  ॥ 1॥
ஸththவாth த⁴rhம: ப⁴ேவth vh’th³தா⁴th mhஸ: மth³ப⁴khதிலண: ।
ஸாthவிக உபாஸயா ஸththவmh தத: த⁴rhம: phரவrhதேத ॥ 2॥
த⁴rhம: ரஜ: தம:ஹnhயாth ஸththவvh’th³தி:◌⁴ அiνthதம: ।
ஆஶு நயதி தth ல: அத⁴rhம: உப⁴ேய ஹேத ॥ 3॥
ஆக³ம:அப: phரஜா ேத³ஶ: கால: கrhம ச ஜnhம ச ।
th◌⁴யாநmh மnhthர:அத²ஸmhshகார: த³ஶ ஏேத ³ணேஹதவ: ॥ 4॥
தth தth ஸாthவிகmh ஏவ ஏஷாmh யth யth vh’th³தா: ◌⁴ phரசேத ।
நிnhத³nhதி தாமஸmh தth தth ராஜஸmh தth உேபதmh ॥ 5॥
ஸாththவிகாநி ஏவ ேஸேவத மாnh ஸththவவிvh’th³த⁴ேய ।
தத: த⁴rhம: தத: jhஞாநmh யாவth shmh’தி:அேபாஹநmh ॥ 6॥
ேவiΝஸŋhக⁴rhஷஜ: வநி: த³kh³th◌⁴வா ஶாmhயதி தth வநmh ।
ஏவmh ³ணvhயthயயஜ: ேத³ஹ: ஶாmhயதி தth khய: ॥ 7॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
வித³nhதி மrhthயா: phராேயண விஷயாnh பத³mh ஆபதா³mh ।
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ததா²அபி ⁴ஜேத kh’Shண தth கத²mh வ க²ர அஜாவth ॥ 8॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
அஹmh இதி அnhயதா²³th³தி: ◌⁴ phரமthதshய யதா²’தி³ ।
உthஸrhபதி ரஜ: ேகா⁴ரmh தத:ைவகாகmh மந: ॥ 9॥
ரேஜாkhதshய மநஸ:ஸŋhகlhப:ஸவிகlhபக: ।
தத: காம:³ணth◌⁴யாநாth :³ஸஹ:shயாth  ³rhமேத: ॥ 10॥
கேராதி காமவஶக:³ கrhமாணி அவிேதnhth³ய: ।
:³ேகா²த³rhகாணி ஸmhபயnh ரேஜாேவக³விேமாத: ॥ 11।
ரஜ: தேமாph◌⁴யாmh யth அபி விth³வாnh விphததீ: ◌⁴ ந: ।
அதnhth³த: மந: ஜnh ேதா³ஷth³’Sh: ந ஸjhஜேத ॥ 12॥
அphரமthத:அiνத: மந: மயி அrhபயnh ஶைந: ।
அநிrhவிNhண: யதா²காலmh தவாஸ:தாஸந: ॥ 13॥
ஏதாவாnh ேயாக:³ஆதி³Shட: மth ஶிShைய:ஸநக ஆதி³பி:◌⁴ ।
ஸrhவத: மந:ஆkh’Shய மyhயth³தா⁴ ஆேவயேத யதா² ॥ 14॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
யதா³ thவmh ஸநக ஆதி³ph◌⁴ய: ேயந ேபண ேகஶவ ।
ேயாக³mh ஆதி³Shடவாnh ஏதth பmh இchசா² ேவதி³mh ॥ 15॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
thரா:ரNhயக³rhப⁴shய மாநஸா:ஸநக ஆத³ய: ।
பphரch:² பிதரmh ஸூமாmh ேயாக³shய ஐகாnhதிகீmh க³திmh ॥
16॥
ஸநக ஆத³ய:ஊ: ।
³ேணஷு ஆவிஶேத ேசத:³: ேசத ச phரேபா⁴ ।
கத²mh அnhேயாnhயஸnhthயாக:³iµiµோ:அதிதிதீrhேஷா: ॥ 17॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஏவmh ph’Shட: மஹாேத³வ:shவயmh: ◌⁴ ⁴தபா⁴வந: ।
th◌⁴யாயமாந: phரநபீ³ஜmh ந அph◌⁴யபth³யத கrhமதீ: ◌⁴ ॥ 18॥
ஸ: மாmh அசிnhதயth ேத³வ: phரநபாரதிதீrhஷயா ।
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தshய அஹmh ஹmhஸேபண ஸகாஶmh அக³மmh ததா³ ॥ 19॥
th³’ShThவா மாmh த உபvhரjhய kh’thவா பாத³அபி⁴வnhத³நmh ।
ph³ரமாணmh அkh³ரத: kh’thவா பphரch:² க: ப⁴வாnh இதி ॥ 20॥
இதி அஹmh iµநிபி: ◌⁴ ph’Shட: தththவjhஞாஸுபி:◌⁴ ததா³ ।
யth அேவாசmh அஹmh ேதph◌⁴ய: தth உth³த⁴வ நிேபா³த⁴ ேம ॥ 21॥
வshந: யதி³அநாநாthவmh ஆthமந: phரந: ஈth³’ஶ: ।
கத²mh க⁴ேடத வ: விphரா: வkh: வா ேம க:ஆரய: ॥ 22॥
பசாthமேகஷு ⁴ேதஷு ஸமாேநஷு ச வshத: ।
க: ப⁴வாnh இதி வ: phரந: வாசாரmhப: ◌⁴  அநrhத²க: ॥ 23॥
மநஸா வசஸா th³’ShThயா kh³’யேத அnhைய:அபி இnhth³ைய: ।
அஹmh ஏவ ந மthத:அnhயth இதி ³th◌⁴யth◌⁴வmh அஜஸா ॥ 24॥
³ேணஷு ஆவிஶேத ேசத:³: ேசத ச phரஜா: ।
வshய ேத³ஹ: உப⁴யmh ³: ேசத: மth ஆthமந: ॥ 25॥
³ேணஷு ச ஆவிஶth சிthதmh அபீ⁴ணmh ³ணேஸவயா ।
³: ச சிthதphரப⁴வா: மth ப: உப⁴யmh thயேஜth ॥ 26॥
ஜாkh³ரth shவphந:ஸுஷுphதmh ச ³ணத: ³th³தி⁴vh’thதய: ।
தாஸாmh விலண: வ:ஸாthேவந விநிசித: ॥ 27॥
ய:ஸmhsh’திப³nhத: ◌⁴ அயmh ஆthமந:³ணvh’thதித:³ ।
மயி rhேய shதி²த: ஜயாth thயாக:³ தth ³ணேசதஸாmh ॥ 28॥
அஹŋhகாரkh’தmh ப³nhத⁴mh ஆthமந:அrhத²விபrhயயmh ।
விth³வாnh நிrhவிth³ய ஸmhஸாரசிnhதாmh rhேய shதி²த: thயேஜth ॥ 29॥
யாவth நாநாrhத²தீ: ◌⁴ mhஸ: ந நிவrhேதத khதிபி: ◌⁴ ।
ஜாக³rhதி அபி shவபnh அjhஞ:shவphேந ஜாக³ரணmh யதா² ॥ 30॥
அஸththவாth ஆthமந:அnhேயஷாmh பா⁴வாநாmh தth kh’தா பி⁴தா³ ।
க³தய: ேஹதவ: ச அshய mh’ஷா shவphநth³’ஶ: யதா² ॥ 31॥
ேயா ஜாக³ேர ப³:அiνணத⁴rhண:அrhதா²nh
⁴ŋhkhேத ஸமshதகரண:’தி³ தth ஸth³’ாnh ।

shவphேந ஸுஷுphத: உபஸmhஹரேத ஸ: ஏக:
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shmh’தி அnhவயாth th³ணvh’thதிth³’kh இnhth³ய ஈஶ: ॥ 32॥
ஏவmh விmh’ய ³ணத: மநஸ: thrhயவshதா²
மth மாயயா மயி kh’தா இதி நிசிதாrhதா:² ।

ஸசி²th³ய ஹாrhத³mh அiνமாநshth உkhதிதீண
jhஞாநாநா ப⁴ஜத: மா அகி²லஸmhஶயாதி⁴mh ॥ 33॥

ஈேத விph◌⁴ரமmh இத³mh மநஸ: விலாஸmh
th³’Shடmh விநShடmh அதிேலாலmh அலாதசkhரmh ।

விjhஞாநmh ஏகmh உதா⁴ இவ விபா⁴தி மாயா
shவphந: thதா⁴ ³ணவிஸrhக³kh’த: விகlhப: ॥ 34॥

th³’Shmh தத: phரதிநிவrhthய நிvh’thதth’Shண:

Shணீmh ப⁴ேவth நிஜஸுக²அiνப⁴வ: நிஹ: ।
ஸnhth³’யேத khவ ச யதி³இத³mh அவsh³th³th◌⁴யா
thயkhதmh ph◌⁴ரமாய ந ப⁴ேவth shmh’தி:ஆநிபாதாth ॥ 35॥

ேத³ஹmh ச நவரmh அவshதி²தmh உthதி²தmh வா
th³த: ◌⁴ ந பயதி யத:அth◌⁴யக³மthshவபmh ।

ைத³வாth அேபதmh உத ைத³வஶாth உேபதmh
வாஸ: யதா² பkh’தmh மதி³ராமதா³nhத: ◌⁴ ॥ 36॥

ேத³ஹ:அபி ைத³வவஶக:³ க² கrhம யாவth
shவாரmhப⁴கmh phரதிஸத: ஏவ ஸாஸு: ।

தmh அphரபசmh அதி⁴ட⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³
shவாphநmh ந: ந ப⁴ஜேத phரதி³th³த⁴வsh: ॥ 37॥

மயா ஏதth உkhதmh வ: விphரா:³யmh யth ஸாŋhkh²யேயாக³ேயா: ।
ஜாநீதmh ஆக³தmh யjhஞmh Shமth த⁴rhமவிவயா ॥ 38॥
அஹmh ேயாக³shய ஸாŋhkh²யshய ஸthயshயrhதshய ேதஜஸ: ।
பராயணmh th³விஜேரShடா:² ய: கீrhேத: த³மshய ச ॥ 39॥
மாmh ப⁴ஜnhதி ³:ஸrhேவ நிrh³ணmh நிரேபகmh ।
ஸு’த³mh phயmh ஆthமாநmh ஸாmhய அஸŋhக³ஆத³ய:³: ॥ 40॥
இதி ேம சி²nhநஸnhேத³ஹா:iµநய:ஸநக ஆத³ய: ।
ஸபா⁴ஜயிthவா பரயா ப⁴khthயா அkh³’ணத ஸmhshதைவ: ॥ 41॥
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ைத:அஹmh த:ஸmhயkh ஸmhshத: பரம ’பி: ◌⁴ ।
phரthேயயாய shவகmh தா⁴ம பயத: பரேமSh²ந: ॥ 42॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ஹmhஸகீ³தாநிபணmh நாம thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 13॥
அத² சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
வத³nhதி kh’Shண ேரயாmh ப³ஹூநி ph³ரமவாதி³ந: ।
ேதஷாmh விகlhபphராதா⁴nhயmh உத அேஹா ஏகiµkh²யதா ॥ 1॥
ப⁴வth உதா³’த:shவாnh ப⁴khதிேயாக:³அநேபத: ।
நிரshய ஸrhவத:ஸŋhக³mh ேயந thவயி ஆவிேஶth மந: ॥ 2॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
காேலந நShடா phரலேய வாணீயmh ேவத³ஸmhjhஞிதா ।
மயா ஆெதௗ³ ph³ரமேண phேராkhதா த⁴rhம: யshயாmh மதா³thமக: ॥ 3॥
ேதந phேராkhதா ச thராய மநேவ rhவஜாய ஸா ।
தத: ph◌⁴’³ஆத³ய:அkh³’ணnh ஸphதph³ரமமஹrhஷய: ॥ 4॥
ேதph◌⁴ய: பிth’ph◌⁴ய: தth thரா: ேத³வதா³நவ³யகா: ।
மiνShயா:th³த⁴க³nhத⁴rhவா:ஸவிth³யாத⁴ரசார: ॥ 5॥
கிnhேத³வா: கிnhநரா: நாகா:³ ர: கிmhஷ ஆத³ய: ।
ப³vhய: ேதஷாmh phரkh’தய: ரஜ:ஸththவதேமா⁴வ: ॥ 6॥
யாபி: ◌⁴ ⁴தாநி பி⁴th³யnhேத ⁴தாநாmh மதய: ததா² ।
யதா²phரkh’தி ஸrhேவஷாmh சிthரா: வாச:shரவnhதி  ॥ 7॥
ஏவmh phரkh’திைவசிthrhயாth பி⁴th³யnhேத மதய: nh’mh ।
பாரmhபrhேயண ேகஷாசிth பாக²Nhட³மதய:அபேர ॥ 8॥
மnhமாயாேமாததி⁴ய: ஷா: ஷrhஷப⁴ ।
ேரய: வத³nhதி அேநகாnhதmh யதா²கrhம யதா²சி ॥ 9॥
த⁴rhமmh ஏேக யஶ: ச அnhேய காமmh ஸthயmh த³மmh ஶமmh ।
அnhேய வத³nhதி shவாrhத²mh வா ஐவrhயmh thயாக³ேபா⁴ஜநmh ।
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ேகசிth யjhஞதேபாதா³நmh vhரதாநி நியம அnhயமாnh ॥ 10॥
ஆதி³அnhதவnhத: ஏவ ஏஷாmh ேலாகா: கrhமவிநிrhதா: ।
:³க² உத³rhகா: தேமாநிShடா:²ுth³ர ஆநnhதா:³ ஶுச அrhபிதா: ॥
11॥
மயி அrhபித மந:ஸph◌⁴ய நிரேபshய ஸrhவத: ।
மயா ஆthமநா ஸுக²mh யth தth த:shயாth விஷய ஆthமநாmh ॥
12॥
அகிசநshய தா³nhதshய ஶாnhதshய ஸமேசதஸ: ।
மயா ஸnhShடமநஸ:ஸrhவா:ஸுக²மயா: தி³ஶ: ॥ 13॥
ந பாரேமShTh²யmh ந மேஹnhth³ரதி⁴ShNhயmh
ந ஸாrhவெபௗ⁴மmh ந ரஸாதி⁴பthயmh ।

ந ேயாக³th³தீ:◌⁴ அநrhப⁴வmh வா
மயி அrhபித ஆthமா இchச²தி மth விநா அnhயth ॥ 14॥

ந ததா² ேம phயதம:ஆthமேயாநி: ந ஶŋhகர: ।
ந ச ஸŋhகrhஷண: ந : ந ஏவ ஆthமா ச யதா² ப⁴வாnh ॥ 15॥
நிரேபmh iµநிmh ஶாதmh நிrhைவரmh ஸமத³rhஶநmh ।
அiνvhரஜா அஹmh நிthயmh ேயேயதி அŋhkh◌⁴ேரiΝபி: ◌⁴ ॥ 16॥
நிShகிசநா மயி அiνரkhதேசதஸ:

ஶாnhதா: மஹாnhத:அகி²லவவthஸலா: ।
காைம:அநாலph³த⁴தி⁴ய: ஜுஷnhதி யth
தth ைநரேபயmh ந வி:³ஸுக²mh மம ॥ 17॥

பா³th◌⁴யமாந:அபி மth³ப⁴khத: விஷைய:அேதnhth³ய: ।
phராய: phரக³lhப⁴யா ப⁴khthயா விஷைய: ந அபி⁴⁴யேத ॥ 18॥
யதா²அkh³நி:ஸுஸmh’th³த⁴ அrhசி: கேராதி ஏதா⁴mh ப⁴shமஸாth ।
ததா² மth³விஷயா ப⁴khதி: உth³த⁴வ ஏநாmh kh’thshநஶ: ॥ 19॥
ந ஸாத⁴யதி மாmh ேயாக:³ ந ஸாŋhkh²யmh த⁴rhம: உth³த⁴வ ।
ந shவாth◌⁴யாய: தப: thயாக:³ யதா² ப⁴khதி: மம ஊrhதா ॥ 20॥
ப⁴khthயா அஹmh ஏகயா kh³ராய: ரth³த⁴யா ஆthமா phய:ஸதாmh ।
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ப⁴khதி: நாதி மnhநிShடா² வபாகாnh அபி ஸmhப⁴வாth ॥ 21॥
த⁴rhம:ஸthயத³யா உேபத: விth³யா வா தபஸாnhவிதா ।
மth³ph◌⁴khthயாேபதmh ஆthமாநmh ந ஸmhயkh phரநாதி  ॥ 22॥
கத²mh விநா ேராமஹrhஷmh th³ரவதா ேசதஸா விநா ।
விநாநnhத³அகலயா ஶுth◌⁴ேயth ப⁴khthயா விநாஶய: ॥ 23॥
வாkh க³th³க³தா³ th³ரவேத யshய சிthதmh
த³தி அபீ⁴ணmh ஹஸதி khவசிth ச ।

விலjhஜ: உth³கா³யதி nh’thயேத ச
மth³ப⁴khதிkhத: ⁴வநmh நாதி ॥ 24॥

யதா²அkh³நிநா ேஹம மலmh ஜஹாதி
th◌⁴மாதmh ந:shவmh ப⁴ஜேத ச பmh ।

ஆthமா ச கrhமாiνஶயmh வி⁴ய
மth³ப⁴khதிேயாேக³ந ப⁴ஜதி அத:² மாmh ॥ 25॥

யதா² யதா²ஆthமா பmh’jhயேத அெஸௗ
மthNhயகா³தா²ரவண அபி⁴தா⁴ைந: ।

ததா² ததா² பயதி வsh ஸூமmh
சு: யதா² ஏவ அஜநஸmhphரkhதmh ॥ 26॥

விஷயாnh th◌⁴யாயத: சிthதmh விஷேயஷு விஷjhஜேத ।
மாmh அiνshமரத: சிthதmh மயி ஏவ phரவியேத ॥ 27॥
தshமாth அஸth அபி⁴th◌⁴யாநmh யதா²shவphநமேநாரத²mh ।
thவா மயி ஸமாத⁴thshவ மந: மth³பா⁴வபா⁴விதmh ॥ 28॥
shthmh shthஸŋhகி³நாmh ஸŋhக³mh thயkhthவா ³ரத:ஆthமவாnh ।
ேேம விவிkhத:ஆந: சிnhதேயth மாmh அதnhth³த: ॥ 29॥
ந ததா²அshய ப⁴ேவth khேலஶ: ப³nhத:◌⁴ ச அnhயphரஸŋhக³த: ।
ேயாth ஸŋhகா³th யதா² mhஸ: யதா² தth ஸŋhகி³ஸŋhக³த: ॥ 30॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
யதா² thவாmh அரவிnhதா³ யாth³’ஶmh வா யதா³thமகmh ।
th◌⁴யாேயth iµiµு: ஏதth ேம th◌⁴யாநmh ேம வkhmh அrhஹ ॥ 31॥
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ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஸம:ஆஸந:ஆந:ஸமகாய: யதா²ஸுக²mh ।
ஹshெதௗ உthஸŋhக:³ஆதா⁴ய shவநாஸாkh³ரkh’த ஈண: ॥ 32॥
phராணshய ேஶாத⁴ேயth மாrhக³mh ரmhப⁴கேரசைக: ।
விபrhயேயண அபி ஶைந:அph◌⁴யேஸth நிrhேதnhth³ய: ॥ 33॥
’தி³அவிchசி²nhநmh ஓŋhகாரmh க⁴Nhடாநாத³mh பி³ேஸாrhணவth ।
phராேணந உதீ³rhய தthர அத² ந:ஸmhேவஶேயth shவரmh ॥ 34॥
ஏவmh phரணவஸmhkhதmh phராணmh ஏவ ஸமph◌⁴யேஸth ।
த³ஶkh’thவ: thஷவணmh மாஸாth அrhவாkh த அநில: ॥35॥
’thNhட³கmh அnhதshத²mh ஊrhth◌⁴வநாலmh அேதா⁴iµக²mh ।
th◌⁴யாthவா ஊrhth◌⁴வiµக²mh உnhநிth³ரmh அShடபthரmh ஸகrhணிகmh ॥ 36॥
கrhணிகாயாmh nhயேஸth ஸூrhயேஸாமாkh³நீnh உthதேராthதரmh ।
வநிமth◌⁴ேய shமேரth பmh மம ஏதth th◌⁴யாநமŋhக³ளmh ॥ 37॥
ஸமmh phரஶாnhதmh ஸுiµக²mh தீ³rhக⁴சாசrh⁴ஜmh ।
ஸுசாஸுnhத³ரkh³வmh ஸுகேபாலmh ஶுசிshதmh ॥ 38॥
ஸமாந கrhண விnhயshத sh²ரnh மகர Nhட³லmh ।
ேஹம அmhப³ரmh க⁴நயாமmh வthஸ நிேகதநmh ॥ 39॥
ஶŋhக² சkhர க³தா³ பth³ம வநமாலா வி⁴தmh ।
ைர: விலஸth பாத³mh ெகௗshப⁴ phரப⁴யா தmh ॥ 40॥
th³மth கிட கடக கஸூthர அŋhக³த³அதmh ।
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ரmh ’th³யmh phரஸாத³ஸுiµக² ஈணmh ॥ 41॥
ஸுமாரmh அபி⁴th◌⁴யாேயth ஸrhவாŋhேக³ஷு மந: த³த⁴th ।
இnhth³யாணி இnhth³ேயph◌⁴ய: மநஸா ஆkh’Shய தth மந: ।
³th³th◌⁴யா ஸாரதி²நா தீ⁴ர: phரணேயth மயி ஸrhவத: ॥ 42॥
தth ஸrhவ vhயாபகmh சிthதmh ஆkh’Shய ஏகthர தா⁴ரேயth ।
ந அnhயாநி சிnhதேயth ⁴ய:ஸுshதmh பா⁴வேயth iµக²mh ॥ 43॥
தthர லph³த⁴பத³mh சிthதmh ஆkh’Shய vhேயாmhநி தா⁴ரேயth ।
தth ச thயkhthவா மதா³ேராஹ: ந கிசிth அபி சிnhதேயth ॥ 44॥
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ஏவmh ஸமாதமதி: மாmh ஏவ ஆthமாநmh ஆthமநி ।
விசShேட மயி ஸrhவாthமth jhேயாதி: jhேயாதி ஸmhதmh ॥ 45॥
th◌⁴யாேநந இthத²mh ஸுதீvhேரண ஜத: ேயாகி³ந: மந: ।
ஸmhயாshயதி ஆஶு நிrhவாணmh th³ரvhய jhஞாந khயா ph◌⁴ரம: ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ப⁴khதிரஹshயாவதா⁴ரணேயாேகா³ நாம சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 14॥
அத² பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ேதnhth³யshய khதshய தவாஸshய ேயாகி³ந:
மயி தா⁴ரயத: ேசத: உபதிShட²nhதி th³த⁴ய: ॥ 1॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
கயா தா⁴ரணயா காshவிth கத²mhshவிth th³தி:◌⁴ அchத ।
கதி வா th³த⁴ய: ph³ ேயாகி³நாmh th³தி⁴த:³ ப⁴வாnh ॥ 2॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
th³த⁴ய:அShடாத³ஶ phேராkhதா தா⁴ரேயாக³பாரைக:³ ।
தாஸாmh அShெடௗ மth phரதா⁴நா: த³ஶ: ஏவ ³ணேஹதவ: ॥ 3॥
அணிமா மமா rhேத:லகி⁴மா phராphதி:இnhth³ைய: ।
phராகாmhயmh தth³’Shேடஷு ஶkhதிphேரரணmh ஈஶிதா ॥ 4॥
³ேணஷு அஸŋhக:³ வஶிதா யth காம: தth அவshயதி ।
ஏதா: ேம th³த⁴ய: ெஸௗmhய அShெடௗ உthபthதிகா: மதா: ॥ 5॥
அrhமththவmh ேத³ேஹ அshnh ³ரரவணத³rhஶநmh ।
மேநாஜவ: காமபmh பரகாயphரேவஶநmh ॥ 6॥
shவchச²nhத³mh’th: ேத³வாநாmh ஸஹkhடா³iνத³rhஶநmh ।
யதா²ஸŋhகlhபஸmhth³தி:◌⁴ ஆjhஞாphரதிஹதா க³தி: ॥ 7॥
thகாலjhஞthவmh அth³வnhth³வmh பரசிthதாதி³அபி⁴jhஞதா ।
அkh³நி அrhக அmh³ விஷ ஆதீ³நாmh phரதிShடmhப: ◌⁴ அபராஜய: ॥ 8॥
ஏதா: ச உth³ேத³ஶத: phேராkhதா ேயாக³தா⁴ரணth³த⁴ய: ।
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யயா தா⁴ரணயா யா shயாth யதா² வா shயாth நிேபா³த⁴ ேம ॥ 9॥
⁴தஸூம ஆthமநி மயி தnhமாthரmh தா⁴ரேயth மந: ।
அணிமாநmh அவாphேநாதி தnhமாthர உபாஸக: மம ॥ 10॥
மஹதி ஆthமnh மயி பேர யதா²ஸmhshத²mh மந: த³த⁴th ।
மமாநmh அவாphேநாதி ⁴தாநாmh ச ph’த²kh ph’த²kh ॥ 11॥
பரமாiΝமேய சிthதmh ⁴தாநாmh மயி ரஜயnh ।
காலஸூமாthமதாmh ேயாகீ³லகி⁴மாநmh அவாphiνயாth ॥ 12॥
தா⁴ரயnh மயி அஹnhதththேவ மந:ைவகாேக அகி²லmh ।
ஸrhேவnhth³யாmh ஆthமthவmh phராphதிmh phராphேநாதி மnhமநா: ॥ 13॥
மஹதி ஆthமநி ய:ஸூthேர தா⁴ரேயth மயி மாநஸmh ।
phராகாmhயmh பாரேமShTh²யmh ேம விnhத³ேத அvhயkhதஜnhமந: ॥ 14॥
விShெணௗ thrhயதி⁴ ஈவேர சிthதmh தா⁴ரேயth காலவிkh³ரேஹ ।
ஸ: ஈஶிthவmh அவாphேநாதி ேthரேthரjhஞேசாத³நாmh ॥ 15॥
நாராயேண யாkh²ேய ப⁴க³வth ஶph³த³ஶph³தி³ேத ।
மந: மயி ஆத³த⁴th ேயாகீ³ மth த⁴rhமா: வதாmh இயாth ॥ 16॥
நிrh³ேண ph³ரமணி மயி தா⁴ரயnh விஶத³mh மந: ।
பரமாநnhத³mh ஆphேநாதி யthர காம:அவயேத ॥ 17॥
ேவததீ³பபெதௗ சிthதmh ஶுth³ேத⁴ த⁴rhமமேய மயி ।
தா⁴ரயnh ேவததாmh யாதி ஷ³rhரத: நர: ॥ 18॥
மயி ஆகாஶ ஆthமநி phராேண மநஸா ேகா⁴ஷmh உth³வஹnh ।
தthர உபலph³தா⁴ ⁴தாநாmh ஹmhஸ: வாச: ேதி அெஸௗ ॥ 19॥
சு: thவShட ஸmhேயாjhய thவShடாரmh அபி சு ।
மாmh தthர மநஸா th◌⁴யாயnh விவmh பயதி ஸூமth³’kh ॥ 20॥
மந: மயி ஸுஸmhேயாjhய ேத³ஹmh தத³iν வாநா ।
மth³தா⁴ரண அiνபா⁴ேவந தthர ஆthமா யthர ைவ மந: ॥ 21॥
யதா³ மந: உபாதா³ய யth யth பmh ³⁴ஷதி ।
தth தth ப⁴ேவth மேநாபmh மth³ேயாக³ப³லmh ஆரய: ॥ 22॥
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பரகாயmh விஶnh th³த: ◌⁴ ஆthமாநmh தthர பா⁴வேயth ।
பிNhட³mh thவா விேஶth phராண: வா⁴த:ஷட³ŋhkh◌⁴வth ॥ 23॥
பாrhShNhயா ஆபீTh³ய ³த³mh phராணmh ’th உர: கNhட²rhத⁴ஸு ।
ஆேராphய ph³ரமரnhth◌⁴ேரண ph³ரம நீthவா உthsh’ேஜth தiνmh ॥ 24॥
விஹShயnh ஸுராkhேட³ மthshத²mh ஸththவmh விபா⁴வேயth ।
விமாேநந உபதிShட²nhதி ஸththவvh’thதீ:ஸுரshthய: ॥ 25॥
யதா²ஸŋhகlhபேயth ³th³th◌⁴யா யதா³ வா மthபர: மாnh ।
மயி ஸthேய மந: ஜnh ததா² தth ஸiµபாiνேத ॥ 26॥
ய:ைவ மth³பா⁴வmh ஆபnhந: ஈஶி: வஶி: மாnh ।
தசிth ந விஹnhேயத தshய ச ஆjhஞா யதா² மம ॥ 27॥
மth³ப⁴khthயா ஶுth³த⁴ஸththவshய ேயாகி³ந: தா⁴ரவித:³ ।
தshய thைரகாகீ ³th³தி: ◌⁴ ஜnhம mh’th உபph³’mhதா ॥ 28॥
அkh³நி ஆதி³பி: ◌⁴ ந ஹnhேயத iµேந: ேயாக³mh அயmh வ: ।
மth³ேயாக³ராnhதசிthதshய யாத³ஸாmh உத³கmh யதா² ॥ 29॥
மth³வி⁴தி:அபி⁴th◌⁴யாயnh வthஸ அshthரபி³⁴தா: ।
th◌⁴வஜாதபthரvhயஜைந:ஸ: ப⁴ேவth அபராத: ॥ 30॥
உபாஸகshய மாmh ஏவmh ேயாக³தா⁴ரணயா iµேந: ।
th³த⁴ய: rhவகதி²தா: உபதிShட²nhதி அேஶஷத: ॥ 31॥
ேதnhth³யshய தா³nhதshய தவாஸ ஆthமந:iµேந: ।
மth³தா⁴ரmh தா⁴ரயத: கா ஸா th³தி: ◌⁴ ஸு³rhலபா⁴ ॥ 32॥
அnhதராயாnh வத³nhதி ஏதா: ஜத: ேயாக³mh உthதமmh ।
மயா ஸmhபth³யமாநshய காலேபணேஹதவ: ॥ 33॥
ஜnhம ஓஷதி⁴ தேபா மnhthைர: யாவதீ:இஹ th³த⁴ய: ।
ேயாேக³ந ஆphேநாதி தா:ஸrhவா: ந அnhைய: ேயாக³க³திmh vhரேஜth ॥ 34॥
ஸrhவாஸாmh அபி th³தீ⁴நாmh ேஹ: பதி:அஹmh phர: ◌⁴ ।
அஹmh ேயாக³shய ஸாŋhkh²யshய த⁴rhமshய ph³ரமவாதி³நாmh ॥ 35॥
அஹmh ஆthமா அnhதர: பா³ய:அநாvh’த:ஸrhவேத³நாmh ।
யதா² ⁴தாநி ⁴ேதஷு ப³:அnhத:shவயmh ததா² ॥ 36॥

uddhavagiitaa.pdf 59



உth³த⁴வகீ³தா

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
th³த⁴நிபணேயாேகா³ நாம பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 15॥
அத² ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
thவmh ph³ரம பரமmh ஸாாth அநாதி³அநnhதmh அபாvh’தmh ।
ஸrhேவஷாmh அபி பா⁴வாநாmh thராணshதி²தி அphயய உth³ப⁴வ: ॥ 1॥
உchசாவேசஷு ⁴ேதஷு ³rhjhேஞயmh அkh’த ஆthமபி: ◌⁴ ।
உபாஸேத thவாmh ப⁴க³வnh யாதா²தth²ேயந ph³ராம: ॥ 2॥
ேயஷு ேயஷு ச பா⁴ேவஷு ப⁴khthயா thவாmh பரமrhஷய: ।
உபாநா: phரபth³யnhேத ஸmhth³தி⁴mh தth வத³shவ ேம ॥ 3॥
³ட:◌⁴ சர ⁴தாthமா ⁴தாநாmh ⁴தபா⁴வந ।
ந thவாmh பயnhதி ⁴தாநி பயnhதmh ேமாதாநி ேத ॥ 4॥
யா: கா: ச ⁴ெமௗ தி³வி ைவ ரஸாயாmh
வி⁴தய: தி³ு மஹாவி⁴ேத ।

தா: மயmh ஆkh²யா அiνபா⁴விதா: ேத
நமா ேத தீrhத² பத³அŋhkh◌⁴பth³மmh ॥ 5॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஏவmh ஏதth அஹmh ph’Shட: phரநmh phரநவிதா³mh வர ।
thஸுநா விநஶேந ஸபthைந:அrhஜுேநந ைவ ॥ 6॥
jhஞாthவா jhஞாதிவத⁴mh க³rhயmh அத⁴rhமmh ராjhயேஹகmh ।
தத: நிvh’thத:ஹnhதா அஹmh ஹத:அயmh இதி ெலௗகிக: ॥ 7॥
ஸ: ததா³ ஷvhயாkh◌⁴ர: khthயா ேம phரதிேபா³தி⁴த: ।
அph◌⁴யபா⁴ஷத மாmh ஏவmh யதா² thவmh ரணrhத⁴நி ॥ 8॥
அஹmh ஆthமா உth³த⁴வ ஆஷாmh ⁴தாநாmh ஸு’th ஈவர: ।
அஹmh ஸrhவாணி ⁴தாநி ேதஷாmh shதி²தி உth³ப⁴வ அphயய: ॥ 9॥
அஹmh க³தி: க³திமதாmh கால: கலயதாmh அஹmh ।
³நாmh ச அபி அஹmh ஸாmhயmh ³ணிnhயா உthபthதிக:³ண: ॥ 10॥
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³ணிநாmh அபி அஹmh ஸூthரmh மஹதாmh ச மஹாnh அஹmh ।
ஸூமாmh அபி அஹmh வ: ³rhஜயாநாmh அஹmh மந: ॥ 11॥
ரNhயக³rhப:◌⁴ ேவதா³நாmh மnhthராmh phரணவ: thvh’th ।
அராmh அகார:அsh பதா³நி ச²nhத³ஸாmh அஹmh ॥ 12॥
இnhth³ர:அஹmh ஸrhவேத³வாநாmh வஸூநாமsh ஹvhயவாTh ।
ஆதி³thயாநாmh அஹmh விSh th³ராmh நீலேலாத: ॥ 13॥
ph³ரமrhmh ph◌⁴’:³அஹmh ராஜrhmh அஹmh மiν: ।
ேத³வrhmh நாரத:³அஹmh ஹவிrhதா⁴நி அsh ேத⁴iνஷு ॥ 14॥
th³ேத⁴வராmh கபில:ஸுபrhண:அஹmh பதthmh ।
phரஜாபதீநாmh த³:அஹmh பிth’mh அஹmh அrhயமா ॥ 15॥
மாmh விth³தி⁴ உth³த⁴வ ைத³thயாநாmh phரலாத³mh அஸுேரவரmh ।
ேஸாமmh நthர ஓஷதீ⁴நாmh த⁴ேநஶmh யரஸாmh ॥ 16॥
ஐராவதmh க³ேஜnhth³ராmh யாத³ஸாmh வணmh phர⁴mh ।
தபதாmh th³மதாmh ஸூrhயmh மiνShயாmh ச ⁴பதிmh ॥ 17॥
உchைச:ரவா: ரŋhகா³mh தா⁴நாmh அsh காசநmh ।
யம:ஸmhயமதாmh ச அஹmh ஸrhபாmh அsh வாஸுகி: ॥ 18॥
நாேக³nhth³ராmh அநnhத:அஹmh mh’ேக³nhth³ர: ஶ ◌்’ŋhகி³த³mhShThmh ।
ஆரமாmh அஹmh rhய: வrhநாmh phரத²ம:அநக⁴ ॥ 19॥
தீrhதா²நாmh shேராதஸாmh க³ŋhகா³ஸiµth³ர:ஸரஸாmh அஹmh ।
ஆதா⁴நாmh த⁴iν:அஹmh thரkh◌⁴ந: த⁴iνShமதாmh ॥ 20॥
தி⁴ShNhயாநாmh அsh அஹmh ேம: க³ஹநாநாmh மாலய: ।
வநshபதீநாmh அவthத:² ஓஷதீ⁴நாmh அஹmh யவ: ॥ 21॥
ேராத⁴ஸாmh வShட:²அஹmh ph³ரShடா²நாmh ph³’ஹshபதி: ।
shகnhத:³அஹmh ஸrhவேஸநாnhயாmh அkh³ரNhயாmh ப⁴க³வாnh அஜ: ॥ 22॥
யjhஞாநாmh ph³ரமயjhஞ:அஹmh vhரதாநாmh அவிmhஸநmh ।
வா அkh³நி அrhக அmh³ வாkh ஆthமா ஶுசீநாmh அபி அஹmh ஶுசி: ॥ 23॥
ேயாகா³நாmh ஆthமஸmhேராத: ◌⁴ மnhthர:அsh விகீ³ஷதாmh ।
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ஆnhவீகீ ெகௗஶலாநாmh விகlhப: kh²யாதிவாதி³நாmh ॥ 24॥
shthmh  ஶதபா அஹmh mhஸாmh shவாயmh⁴வ: மiν: ।
நாராயண:iµநீநாmh ச மார: ph³ரமசாmh ॥ 25॥
த⁴rhமாmh அsh ஸmhnhயாஸ: ேமாmh அப³: மதி: ।
³யாநாmh ஸூnh’தmh ெமௗநmh ²நாநாmh அஜ:  அஹmh ॥ 26॥
ஸmhவthஸர:அsh அநிஷாmh ’நாmh ம⁴மாத⁴ெவௗ ।
மாஸாநாmh மாrhக³ஶீrhஷ:அஹmh நthராmh ததா²அபி⁴th ॥ 27॥
அஹmh கா³நாmh ச kh’தmh தீ⁴ராmh ேத³வல:அத: ।
th³ைவபாயந:அsh vhயாஸாநாmh கவீநாmh காvhய:ஆthமவாnh ॥ 28॥
வாஸுேத³வ: ப⁴க³வதாmh thவmh பா⁴க³வேதஷு அஹmh ।
கிmhஷாmh ஹiνமாnh விth³யாkh◌⁴ராmh ஸுத³rhஶந: ॥ 29॥
ரthநாநாmh பth³மராக:³அsh பth³மேகாஶ:ஸுேபஶஸாmh ।
ஶ:அsh த³rhப⁴ஜாதீநாmh க³vhயmh ஆjhயmh ஹவிShஷு அஹmh ॥
30॥
vhயவஸாயிநாmh அஹmh ல: கிதவாநாmh ச²லkh³ரஹ: ।
திதிா அsh திதிmh ஸththவmh ஸththவவதாmh அஹmh ॥ 31॥
ஓஜ:ஸேஹாப³லவதாmh கrhம அஹmh விth³தி⁴ ஸாththவதாmh ।
ஸாththவதாmh நவrhதீநாmh ஆதி³rhதி:அஹmh பரா ॥ 32॥
விவாவஸு: rhவசிthதி: க³nhத⁴rhவ அphஸரஸாmh அஹmh ।
⁴த⁴ராmh அஹmh shைத²rhயmh க³nhத⁴மாthரmh அஹmh ⁴வ: ॥ 33॥
அபாmh ரஸ: ச பரம: ேதShடா²நாmh விபா⁴வஸு: ।
phரபா⁴ ஸூrhய இnh³ தாராmh ஶph³த:³அஹmh நப⁴ஸ: பர: ॥ 34॥
ph³ரமNhயாநாmh ப³:அஹmh விராmh அஹmh அrhஜுந: ।
⁴தாநாmh shதி²தி: உthபthதி:அஹmh ைவ phரதிஸŋhkhரம: ॥ 35॥
க³தி உkhதி உthஸrhக³ உபாதா³நmh ஆநnhத³shபrhஶ லணmh ।
ஆshவாத³ தி அவkh◌⁴ராணmh அஹmh ஸrhேவnhth³ய இnhth³யmh ॥ 36॥
ph’தி²வீ வா:ஆகாஶ:ஆப: jhேயாதி:அஹmh மஹாnh ।
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விகார: ஷ:அvhயkhதmh ரஜ:ஸththவmh தம: பரmh ।
அஹmh ஏதth phரஸŋhkh²யாநmh jhஞாநmh ஸththவவிநிசய: ॥ 37॥
மயா ஈவேரண ேவந ³ேணந ³ணிநா விநா ।
ஸrhவாthமநா அபி ஸrhேவண ந பா⁴வ: விth³யேத khவசிth ॥ 38॥
ஸŋhkh²யாநmh பரமாநாmh காேலந khயேத மயா ।
ந ததா² ேம வி⁴தீநாmh sh’ஜத:அNhடா³நி ேகாஶ: ॥ 39॥
ேதஜ:: கீrhதி: ஐவrhயmh : thயாக:³ ெஸௗப⁴க³mh ப⁴க:³ ।
வீrhயmh திதிா விjhஞாநmh யthர யthர ஸ ேம அmhஶக: ॥ 40॥
ஏதா: ேத கீrhதிதா:ஸrhவா:ஸŋhேேபண வி⁴தய: ।
மேநாவிகாரா: ஏவ ஏேத யதா² வாசா அபி⁴தீ⁴யேத ॥ 41॥
வாசmh யchச² மந: யchச² phராநி யchச²இnhth³யாணி ச ।
ஆthமாநmh ஆthமநா யchச² ந ⁴ய: கlhபேஸ அth◌⁴வேந ॥ 42॥
ய:ைவ வாkh மந ஸmhயkh அஸmhயchச²nh தி⁴யா யதி: ।
தshய vhரதmh தப: தா³நmh shரவthயாமக⁴டாmh³வth ॥ 43॥
தshமாth மந: வச: phராnh நியchேச²th மth பராயண: ।
மth ப⁴khதி khதயா ³th³th◌⁴யா தத: பஸமாphயேத ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
வி⁴திேயாேகா³ நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 16॥
அத²ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
ய: thவயா அபி⁴த: rhவmh த⁴rhம: thவth ப⁴khதிலண: ।
வrhரம ஆசாரவதாmh ஸrhேவஷாmh th³விபதா³mh அபி ॥ 1॥
யதா²அiνSh²யமாேநந thவயி ப⁴khதி: nh’mh ப⁴ேவth ।
shவத⁴rhேமண அரவிnhதா³ தth ஸமாkh²யாmh அrhஹ ॥ 2॥
ரா கில மஹாபா³ேஹா த⁴rhமmh பரமகmh phரேபா⁴ ।
யth ேதந ஹmhஸேபண ph³ரமேண அph◌⁴யாthத² மாத⁴வ ॥ 3॥
ஸ:இதா³நீmh ஸுமஹதா காேலந அthரகrhஶந ।
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ந phராய: ப⁴விதா மrhthயேலாேக phராkh அiνஶாத: ॥ 4॥
வkhதா கrhதா அவிதா ந அnhய: த⁴rhமshய அchத ேத ⁴வி ।
ஸபா⁴யாmh அபி ைவchயாmh யthர rhதித⁴ரா: கலா: ॥ 5॥
கrhthரா அவிthரா phரவkhthரா ச ப⁴வதா ம⁴ஸூத³ந ।
thயkhேத மதேல ேத³வ விநShடmh க: phரவயதி ॥ 6॥
தththவmh ந:ஸrhவத⁴rhமjhஞ த⁴rhம: thவth ப⁴khதிலண: ।
யதா² யshய விதீ⁴ேயத ததா² வrhணய ேம phரேபா⁴ ॥ 7॥
ஶுக: உவாச ।
இthத²mh shவph◌⁴’thயiµkh²ேயந ph’Shட:ஸ: ப⁴க³வாnh ஹ: ।
phத: ேமாய மrhthயாநாmh த⁴rhமாnh ஆஹ ஸநாதநாnh ॥ 8॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
த⁴rhmhய: ஏஷ தவ phரந:ைந:ேரயஸகர: nh’mh ।
வrhரம ஆசாரவதாmh தmh உth³த⁴வ நிேபா³த⁴ ேம ॥ 9॥
ஆெதௗ³ kh’தேக³ வrhண: nh’mh ஹmhஸ:இதி shmh’த: ।
kh’தkh’thயா: phரஜா: ஜாthயா: தshமாth kh’தக³mh வி:³ ॥ 10॥
ேவத:³ phரணவ: ஏவ அkh³ேர த⁴rhம:அஹmh vh’ஷபth◌⁴’kh ।
உபாஸேத தேபாநிShடா²mh ஹmhஸmh மாmh iµkhதகிlhபி³ஷா: ॥ 11॥
thேரதாiµேக² மஹாபா⁴க³ phராth ேம ’த³யாth thரயீ ।
விth³யா phரா:³அ⁴th தshயா:அஹmh ஆஸmh thvh’nhமக:² ॥ 12॥
விphர thய விTh ஶூth³ரா:iµக² பா³ஹு உ பாத³ஜா: ।
ைவராஜாth ஷாth ஜாதா: ய:ஆthமாசாரல: ॥ 13॥
kh³’ஹாரம: ஜக⁴நத: ph³ரமசrhயmh ’த:³ மம ।
வ:shதா²நாth வேந வாஸ: nhயாஸ: ஶீrhஷணி ஸmhshதி²த: ॥ 14॥
வrhநாmh ஆரமாmh ச ஜnhம⁴ அiνஸாணீ: ।
ஆஸnh phரkh’தய: nh’mh நீைச: நீச உthதம உthதமா: ॥ 15॥
ஶம: த³ம: தப: ெஶௗசmh ஸnhேதாஷ:ாnhதி:ஆrhஜவmh ।
மth³ப⁴khதி: ச த³யா ஸthயmh ph³ரமphரkh’தய:  இமா: ॥ 16॥
ேதஜ: ப³லmh th◌⁴’தி: ெஶௗrhயmh திதிா ஔதா³rhயmh உth³யம: ।
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shைத²rhயmh ph³ரமணி அத ஐவrhயmh thரphரkh’தய:  இமா: ॥
17॥
ஆshதிkhயmh தா³நநிShடா² ச அத³mhப: ◌⁴ ph³ரமேஸவநmh ।
அSh:அrhத² உபசைய:ைவயphரkh’தய:  இமா: ॥ 18॥
ஶுஷணmh th³விஜக³வாmh ேத³வாநாmh ச அபி அமாயயா ।
தthர லph³ேத⁴ந ஸnhேதாஷ: ஶூth³ரphரkh’தய:  இமா: ॥ 19॥
அெஶௗசmh அnh’தmh shேதயmh நாshதிkhயmh ஶுShகவிkh³ரஹ: ।
காம: khேராத: ◌⁴ ச தrhஷ: ச shவபா⁴வ:அnhேதவஸாயிநாmh ॥ 20॥
அmhஸா ஸthயmh அshேதயmh அகாமkhேராத⁴ேலாப⁴தா ।
⁴தphயேதஹா ச த⁴rhம:அயmh ஸாrhவவrhணிக: ॥ 21॥
th³விதீயmh phராphய அiνrhvhயாth ஜnhம உபநயநmh th³விஜ: ।
வஸnh ³ேல தா³nhத: ph³ரம அதீ⁴யீத ச ஆஹுத: ॥ 22॥
ேமக²லா அந த³Nhட³அ ph³ரமஸூthர கமNhட³nh ।
ஜல:அெதௗ⁴தத³th³வாஸ:அரkhதபீட:²ஶாnh த³த⁴th ॥ 23॥
shநாந ேபா⁴ஜந ேஹாேமஷு ஜப உchசாேர ச வாkh³யத: ।
ந chசி²nhth³யாth நக² ேராமாணி க உபshத²க³தாநி அபி ॥ 24॥
ேரத: ந அவேகth ஜா ph³ரமvhரதத⁴ர:shவயmh ।
அவகீrhேண அவகா³ய அphஸு யதாஸு: thபதீ³mh ஜேபth ॥ 25॥
அkh³நி அrhக ஆசாrhய ேகா³ விphர ³ vh’th³த⁴ ஸுராnh ஶுசி: ।
ஸமாத: உபாத ஸnhth◌⁴ேய ச யதவாkh ஜபnh ॥ 26॥
ஆசாrhயmh மாmh விஜாநீயாth ந அவமnhேயத கrhசிth ।
ந மrhthய³th³தி⁴ ஆஸூேயத ஸrhவேத³வமய:³: ॥ 27॥
ஸாயmh phராத: உபாநீய ைப⁴யmh தshைம நிேவத³ேயth ।
யth ச அnhயth அபி அiνjhஞாதmh உபத ஸmhயத: ॥ 28॥
ஶுஷமாண:ஆசாrhயmh ஸதா³ உபாத நீசவth ।
யாந ஶyhயா ஆஸந shதா²ைந: ந அதி³ேர kh’தாஜ: ॥ 29॥
ஏவmhvh’thத:³ேல வேஸth ேபா⁴க³விவrhத: ।
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விth³யா ஸமாphயேத யாவth பி³ph◌⁴ரth vhரதmh அக²Nh³தmh ॥ 30॥
யதி³அெஸௗ ச²nhத³ஸாmh ேலாகmh ஆேராயnh ph³ரமவிShடபmh ।
³ரேவ விnhயேஸth ேத³ஹmh shவாth◌⁴யாயாrhத²mh vh’ஹth vhரத: ॥ 31॥
அkh³ெநௗ ³ெரௗ ஆthமநி ச ஸrhவ⁴ேதஷு மாmh பரmh ।
அph’த²kh தீ: ◌⁴ உபாத ph³ரமவrhசshவீ அகlhமஷ: ॥ 32॥
shthmh நிண shபrhஶ ஸmhலாப ேவலந ஆதி³கmh ।
phராணிந:²நீ⁴தாnh அkh³’ஹshத:²அkh³ரத: thயேஜth ॥ 33॥
ெஶௗசmh ஆசமநmh shநாநmh ஸnhth◌⁴யா உபாஸநmh ஆrhஜவmh ।
தீrhத²ேஸவா ஜப:அshph’ய அப⁴ய அஸmhபா⁴Shய வrhஜநmh ॥
34॥
ஸrhவ ஆரம phரkhத:அயmh நியம:லநnhத³ந।
மth³பா⁴வ:ஸrhப³⁴ேதஷு மேநாவாkhகாய ஸmhயம: ॥ 35॥
ஏவmh ph³’ஹth vhரதத⁴ர: ph³ராமண:அkh³நி:இவ jhவலnh ।
மth³ப⁴khத: தீvhரதபஸா த³kh³த⁴கrhம ஆஶய:அமல: ॥ 36॥
அத²அநnhதரmh ஆேவயnh யதா²jhஞாத ஆக³ம: ।
³ரேவ த³mh த³ththவா shநாயth ³ அiνேமாதி³த: ॥ 37॥
kh³’ஹmh வநmh வா உபவிேஶth phரvhரேஜth வா th³விஜ உthதம: ।
ஆரமாth ஆரமmh க³chேச²th ந அnhயதா² மthபர: சேரth ॥ 38॥
kh³’ஹாrhதீ²ஸth³’ஶீmh பா⁴rhயாmh உth³வேஹth அஜு³phதாmh ।
யவீயmh  வயஸா யாmh ஸவrhmh அiνkhரமாth ॥ 39॥
இjhய அth◌⁴யயந தா³நாநி ஸrhேவஷாmh ச th³விஜnhமநாmh ।
phரதிkh³ரஹ:அth◌⁴யாபநmh ச ph³ராமணshய ஏவ யாஜநmh ॥ 40॥
phரதிkh³ரஹmh மnhயமாந: தப: ேதேஜாயேஶாiνத³mh ।
அnhயாph◌⁴யாmh ஏவ ேவத ஶில: வா ேதா³ஷth³’kh தேயா: ॥ 41॥
ph³ராமணshய  ேத³ஹ:அயmh ுth³ரகாமாய ந இShயேத ।
kh’chch²ராய தபேஸ ச இஹ phேரthய அநnhதஸுகா²ய ச ॥ 42॥
ஶிேலாச²vh’ththயா பShடசிthத:
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த⁴rhமmh மஹாnhதmh விரஜmh ஜுஷாண: ।
மயி அrhபிதாthமா kh³’ஹ: ஏவ திShட²nh
ந அதிphரஸkhத:ஸiµைபதி ஶாnhதிmh ॥ 43॥

ஸiµth³த⁴ரnhதி ேய விphரmh த³nhதmh மthபராயணmh ।
தாnh உth³த⁴Shேய ந சிராth ஆபth³ph◌⁴ய: ெநௗ:இவ அrhணவாth ॥ 44॥
ஸrhவா:ஸiµth³த⁴ேரth ராஜா பிதா இவ vhயஸநாth phரஜா: ।
ஆthமாநmh ஆthமநா தீ⁴ர: யதா² க³ஜபதி: க³ஜாnh ॥ 45॥
ஏவmhவித:◌⁴ நரபதி: விமாேநந அrhகவசஸா ।
வி⁴ய இஹ அஶுப⁴mh kh’thshநmh இnhth³ேரண ஸஹ ேமாத³ேத ॥ 46॥
த³nh விphர: வணிkh vh’ththயா பNhைய: ஏவ ஆபத³mh தேரth ।
க²Th³ேக³ந வா ஆபதா³khராnhத: ந வvh’ththயா கத²சந ॥ 47॥
ைவயvh’ththயா  ராஜnh ய: ேவth mh’க³யயா ஆபதி³ ।
சேரth வா விphரேபண ந வvh’ththயா கத²சந ॥ 48॥
ஶூth³ரvh’thதிmh ப⁴ேஜth ைவய: ஶூth³ர: காகடphயாmh ।
kh’chch²ராth iµkhத: ந க³rhேயண vh’thதிmh phேஸத கrhம ॥ 49॥
ேவத³அth◌⁴யாய shவதா⁴ shவாஹா ப³ அnhந ஆth³ைய: யதா² உத³யmh ।
ேத³வrh பிth’⁴தாநி மth³பாணி அnhவஹmh யேஜth ॥ 50॥
யth³’chச²யா உபபnhேநந ஶுkhேலந உபாrhேதந வா ।
த⁴ேநந அபீட³யnh ph◌⁴’thயாnh nhயாேயந ஏவ ஆஹேரth khரnh ॥ 51॥
mhேப³ஷு ந ஸjhேஜத ந phரமாth³ேயth mhபி³அபி ।
விபசிth நவரmh பேயth அth³’Shடmh அபி th³’Shடவth ॥ 52॥
thர தா³ரா ஆphத ப³nh⁴நாmh ஸŋhக³ம: பாnhத²ஸŋhக³ம: ।
அiνேத³ஹmh வியnhதி ஏேத shவphந: நிth³ராiνக:³ யதா² ॥ 53॥
இthத²mh பmh’ஶnh iµkhத: kh³’ேஹஷு அதிதி²வth வஸnh ।
ந kh³’ைஹ:அiνப³th◌⁴ேயத நிrhமம: நிரஹŋhkh’த: ॥ 54॥
கrhமபி: ◌⁴ kh³’ஹmh ஏதீ⁴ைய:இShThவா மாmh ஏவ ப⁴khதிமாnh ।
திShேட²th வநmh வா உபவிேஶth phரஜாவாnh வா பvhரேஜth ॥ 55॥
ய:  ஆஸkhதmh அதி: ேக³ேஹ thர விthைதஷண ஆர: ।
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shthைரண: kh’பணதீ:◌⁴ ட: ◌⁴ மம அஹmh இதி ப³th◌⁴யேத ॥ 56॥
அேஹா ேம பிதெரௗ vh’th³ெதௗ⁴ பா⁴rhயா பா³லாthமஜா ஆthமஜா: ।
அநாதா:² மாmh ’ேத தீ³நா: கத²mh வnhதி :³கி²தா: ॥ 57॥
ஏவmh kh³’ஹ ஆஶய ஆphத ’த³ய:ட⁴தீ: ◌⁴ அயmh ।
அth’phத: தாnh அiνth◌⁴யாயnh mh’த:அnhத⁴mh விஶேத தம: ॥ 58॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ph³ரமசrhயkh³’ஹshத²கrhமத⁴rhமநிபேண ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
17॥
அத²அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
வநmh விவிு: thேரஷு பா⁴rhயாmh nhயshய ஸஹ ஏவ வா ।
வந: ஏவ வேஸth ஶாnhத: th’தீயmh பா⁴க³mh ஆஷ: ॥ 1॥
கnhத³லப²ல: வnhைய: ேமth◌⁴ைய: vh’thதிmh phரகlhபேயth ।
வத வlhகலmh வாஸ: th’ணபrhண அநாநி ச ॥ 2॥
ேகஶேராமநக²மமலாநி பி³ph◌⁴’யாth அத: ।
ந தா⁴ேவth அphஸு மjhேஜத thகாலmh shத²Nh³ேலஶய: ॥ 3॥
kh³Shேம தphேயத பசாkh³நீnh வrhஷாshவாஸாரஷாTh³ ஜேல ।
ஆகNhட²மkh³ந: ஶிஶிர: ஏவmhvh’thத: தபசேரth ॥ 4॥
அkh³நிபkhவmh ஸமநீயாth காலபkhவmh அத²அபி வா ।
உக²ல அமThட: வா த³nhத உக²ல: ஏவ வா ॥ 5॥
shவயmh ஸசிiνயாth ஸrhவmh ஆthமந: vh’thதிகாரணmh ।
ேத³ஶகாலப³ல அபி⁴jhஞ: ந ஆத³தீ³த அnhயதா³ஆ’தmh ॥ 6॥
வnhைய: சேராடா³ைஶ: நிrhவேபth காலேசாதி³தாnh ।
ந  ெரௗேதந பஶுநா மாmh யேஜத வநார ॥ 7॥
அkh³நிேஹாthரmh ச த³rhஶ: ச rhணமாஸ: ச rhவவth ।
சாrhமாshயாநி ச iµேந:ஆmhநாதாநி ச ைநக³ைம: ॥ 8॥
ஏவmh சீrhேணந தபஸா iµநி: த⁴மநிஸnhதத: ।
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மாmh தேபாமயmh ஆராth◌⁴ய ’ேலாகாth உைபதி மாmh ॥ 9॥
ய:  ஏதth kh’chch²ரத: சீrhணmh தப: நி:ேரயஸmh மஹth ।
காமாய அlhபீயேஸ jhயாth வாஶ: க:அபர: தத: ॥ 10॥
யதா³அெஸௗ நியேம அகlhப: ஜரயா ஜாதேவப:² ।
ஆthமநி அkh³நீnh ஸமாேராphய மchசிthத:அkh³நிmh ஸமாவிேஶth ॥ 11॥
யதா³ கrhமவிபாேகஷு ேலாேகஷு நிரய ஆthமஸு ।
விராக:³ ஜாயேத ஸmhயkh nhயshத அkh³நி: phரvhரேஜth தத: ॥ 12॥
இShThவா யதா² உபேத³ஶmh மாmh த³ththவா ஸrhவshவmh ’thவிேஜ ।
அkh³நீnh shவphராண:ஆேவய நிரேப: பvhரேஜth ॥ 13॥
விphரshய ைவ ஸmhnhயஸத: ேத³வா: தா³ராதி³பிண: ।
விkh◌⁴நாnh rhவnhதி அயmh  அshமாnh ஆkhரmhய ஸயாth பரmh ॥ 14॥
பி³ph◌⁴’யாth ேசth iµநி: வாஸ: ெகௗபீந ஆchசா²த³நmh பரmh ।
thயkhதmh ந த³Nhட³பாthராph◌⁴யாmh அnhயth கிசிth அநாபதி³ ॥ 15॥
th³’Shதmh nhயேஸth பாத³mh வshthரதmh பிேப³th ஜலmh ।
ஸthயதாmh வேத³th வாசmh மந:தmh ஸமாசேரth ॥ 16॥
ெமௗந அநீஹா அநில ஆயாமா: த³Nhடா:³ வாkh ேத³ஹ ேசதஸாmh ।
ந ஏேத யshய ஸnhதி அŋhக:³ ேவiΝபி: ◌⁴ ந ப⁴ேவth யதி: ॥ 17॥
பி⁴ாmh சஷு வrhேணஷு விக³rhயாnh வrhஜயnh சேரth ।
ஸphதாகா³ராnh அஸŋhkhlh’phதாnh Shேயth லph³ேத⁴ந தாவதா ॥ 18॥
ப³: ஜலாஶயmh க³thவா தthர உபshph’ய வாkh³யத: ।
விப⁴jhய பாவிதmh ேஶஷmh ⁴த அேஶஷmh ஆ’தmh ॥ 19॥
ஏக: சேரth மmh ஏதாmh நி:ஸŋhக:³ஸmhயேதnhth³ய: ।
ஆthமkhட:³ஆthமரத:ஆthமவாnh ஸமத³rhஶந: ॥ 20॥
விவிkhதேமஶரண: மth³பா⁴வவிமலாஶய: ।
ஆthமாநmh சிnhதேயth ஏகmh அேப⁴ேத³ந மயா iµநி: ॥ 21॥
அnhவீேத ஆthமந: ப³nhத⁴mh ேமாmh ச jhஞாநநிShட²யா ।
ப³nhத:◌⁴ இnhth³யவிேப: ேமா: ஏஷாmh ச ஸmhயம: ॥ 22॥
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தshமாth நியmhய ஷTh³வrhக³mh மth³பா⁴ேவந சேரth iµநி: ।
விரkhத:ுlhலகாேமph◌⁴ய:லph³th◌⁴வா ஆthமநி ஸுக²mh மஹth ॥ 23॥
ரkh³ராமvhரஜாnh ஸாrhதா²nh பி⁴ாrhத²mh phரவிஶnh சேரth ।
Nhயேத³ஶஸth ைஶலவந ஆரமவதீmh மmh ॥ 24॥
வாநphரshத²ஆரம பேத³ஷு அபீ⁴ணmh ைப⁴யmh ஆசேரth ।
ஸmhth◌⁴யthயாவஸmhேமாஹ: ஶுth³த⁴ஸththவ: ஶிலாnhத⁴ஸா ॥ 25॥
ந ஏதth வshதயா பேயth th³’யமாநmh விநயதி ।
அஸkhதசிthத: விரேமth இஹ அiµthர சிகீrhதாth ॥ 26॥
யth ஏதth ஆthமநி ஜக³th மேநாவாkhphராணஸmhஹதmh ।
ஸrhவmh மாயா இதி தrhேகண shவshத:² thயkhthவா ந தth shமேரth ॥ 27॥
jhஞாநநிShட:² விரkhத: வா மth³ப⁴khத: வா அநேபக: ।
ஸŋhகா³nh ஆரமாmh thயkhthவா சேரth அவிதி⁴ேகா³சர: ॥ 28॥
³த: ◌⁴ பா³லகவth khேட³th ஶல: ஜட³வth சேரth ।
வேத³th உnhமthதவth விth³வாnh ேகா³சrhயாmh ைநக³ம: சேரth ॥ 29॥
ேவத³வாத³ரத: ந shயாth ந பாக²Nh³ ந ைஹக: ।
ஶுShகவாத³விவாேத³ ந கசிth பmh ஸமாரேயth ॥ 30॥
ந உth³விேஜத ஜநாth தீ⁴ர: ஜநmh ச உth³ேவஜேயth ந  ।
அதிவாதா³nh திதிேத ந அவமnhேயத கசந ।
ேத³ஹmh உth³தி³ய பஶுவth ைவரmh rhயாth ந ேகநசிth ॥ 31॥
ஏக: ஏவ பர:ஆthமா ⁴ேதஷு ஆthமநி அவshதி²த: ।
யதா²இnh:³ உத³பாthேரஷு ⁴தாநி ஏகாthமகாநி ச ॥ 32॥
அலph³th◌⁴வா ந விேத³த காேல காேல அஶநmh khவசிth ।
லph³th◌⁴வா ந ’Shேயth th◌⁴’திmh ஆiνப⁴யmh ைத³வதnhthதmh ॥ 33॥
ஆஹாராrhத²mh ஸேஹத khதmh தth phராணதா⁴ரணmh ।
தththவmh விmh’யேத ேதந தth விjhஞாய விiµchயேத ॥ 34॥
யth ’chச²யா உபபnhநாth அnhநmh அth³யாth ேரShட²mh உத அபரmh ।
ததா² வாஸ: ததா² ஶyhயாmh phராphதmh phராphதmh ப⁴ேஜth iµநி: ॥ 35॥
ெஶௗசmh ஆசமநmh shநாநmh ந  ேசாத³நயா சேரth ।

70 sanskritdocuments.org



உth³த⁴வகீ³தா

அnhயாnh ச நியமாnh jhஞாநீ யதா²அஹmh லயா ஈவர: ॥ 36॥
ந தshய விகlhபாkh²யா யா ச மth³வீயா ஹதா ।
ஆேத³ஹாnhதாth khவசிth kh²யாதி: தத:ஸmhபth³யேத மயா ॥ 37॥
:³க² உத³rhேகஷு காேமஷு ஜாதநிrhேவத:³ஆthமவாnh ।
அjhஞாத மth³த⁴rhம:³mh iµநிmh உபாvhரேஜth ॥ 38॥
தாவth பசேரth ப⁴khத: ரth³தா⁴வாnh அநஸூயக: ।
யாவth ph³ரம விஜாநீயாth மாmh ஏவ ³mh ஆth³’த: ॥ 39॥
ய:  அஸmhயத ஷTh³வrhக:³ phரசNhட³இnhth³ய ஸாரதி:² ।
jhஞாந ைவராkh³ய ரத: thத³Nhட³mh உபவதி ॥ 40॥
ஸுராnh ஆthமாநmh ஆthமshத²mh நிiνேத மாmh ச த⁴rhமஹா ।
அவிபkhவ கஷாய:அshமாth உShமாth ச வியேத ॥ 41॥
பி⁴ோ: த⁴rhம: ஶம:அmhஸா தப: ஈா வெநௗகஸ: ।
kh³’ண: ⁴தர இjhயா: th³விஜshய ஆசாrhயேஸவநmh ॥ 42॥
ph³ரமசrhயmh தப: ெஶௗசmh ஸnhேதாஷ: ⁴தெஸௗ’த³mh ।
kh³’ஹshத²shய அபி ’ெதௗ க³nh:ஸrhேவஷாmh ம³பாஸநmh ॥ 43॥
இதி மாmh ய:shவத⁴rhேமண ப⁴ஜnh நிthயmh அநnhயபா⁴kh ।
ஸrhவ⁴ேதஷு மth³பா⁴வ: மth³ப⁴khதிmh விnhத³ேத அசிராth ॥ 44॥
ப⁴khthயா உth³த⁴வ அநபாயிnhயா ஸrhவேலாகமேஹவரmh ।
ஸrhவ உthபthதி அபி அயmh ph³ரம காரணmh மா உபயாதி ஸ: ॥ 45॥
இதி shவத⁴rhம நிrhணிkhத ஸththவ: நிrhjhஞாth மth³க³தி: ।
jhஞாந விjhஞாந ஸmhபnhந: ந சிராth ஸiµைபதி மாmh ॥ 46॥
வrhரமவதாmh த⁴rhம: ஏஷ:ஆசாரலண: ।
ஸ: ஏவ மth³ப⁴khதித: நி:ேரயஸகர: பர: ॥ 47॥
ஏதth ேத அபி⁴தmh ஸாேதா⁴ ப⁴வாnh ph’chச²தி யth ச மாmh ।
யதா²shவத⁴rhமஸmhkhத: ப⁴khத: மாmh ஸயாth பரmh ॥ 48॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
வாநphரshத²ஸmhnhயாஸத⁴rhமநிபணmh நாமாShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 18॥
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அத² ஏேகாநவிmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ய: விth³யாதஸmhபnhந:ஆthமவாnh ந அiνமாநிக: ।
மாயாமாthரmh இத³mh jhஞாthவா jhஞாநmh ச மயி ஸmhnhயேஸth ॥ 1॥
jhஞாநிந:  அஹmh ஏவ இShட:shவாrhத:² ேஹ: ச ஸmhமத: ।
shவrhக:³ ச ஏவ அபவrhக:³ ச ந அnhய:அrhத:² மth³’ேத phய: ॥ 2॥
jhஞாநவிjhஞாநஸmhth³தா: ◌⁴ பத³mh ேரShட²mh வி:³ மம ।
jhஞாநீ phயதம:அத: ேம jhஞாேநந அெஸௗ பி³ப⁴rhதி மாmh ॥ 3॥
தப: தீrhத²mh ஜப: தா³நmh பவிthராணி இதராணி ச ।
ந அலmh rhவnhதி தாmh th³தி⁴mh யா jhஞாநகலயா kh’தா ॥ 4॥
தshமாth jhஞாேநந ஸதmh jhஞாthவா shவாthமாநmh உth³த⁴வ ।
jhஞாநவிjhஞாநஸmhபnhந: ப⁴ஜ மாmh ப⁴khதிபா⁴வத: ॥ 5॥
jhஞாநவிjhஞாநயjhேஞந மாmh இShThவா ஆthமாநmh ஆthமநி ।
ஸrhவயjhஞபதிmh மாmh ைவ ஸmhth³தி⁴mh iµநய:அக³மnh॥ 6॥
thவயி உth³த⁴வ ஆரயதி ய: thவித: ◌⁴ விகார:
மாயாnhதரா ஆபததி ந ஆதி³அபவrhக³ேயா: யth ।

ஜnhமாத³ய:அshய யth அ தவ தshய கிmh sh:
ஆதி³அnhதேயா: யth அஸத:அshதி தth ஏவ மth◌⁴ேய ॥ 7॥

உth³த⁴வ: உவாச ।
jhஞாநmh விஶுth³த⁴mh விலmh யதா² ஏதth
ைவராkh³யவிjhஞாநதmh ராணmh ।

ஆkh²யா விேவவர விவrhேத
thவth ப⁴khதிேயாக³mh ச மஹth விmh’kh³யmh ॥ 8॥

தாபthரேயண அபி⁴ஹதshய ேகா⁴ேர
ஸnhதphயமாநshய ப⁴வாth◌⁴வநீஶ ।

பயா ந அnhயth ஶரணmh தவாŋhkh◌⁴
th³வnhth³வ ஆதபthராth அmh’த அபி⁴வrhஷாth ॥ 9॥

த³Shடmh ஜநmh ஸmhபதிதmh பி³ேல அshnh
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காலாநா ுth³ரஸுேகா:² உதrhஷmh ।
ஸiµth³த⁴ர ஏநmh kh’பயா அபவrhkh³ைய:
வேசாபி: ◌⁴ ஆச மஹாiνபா⁴வ ॥ 10॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
இthத²mh ஏதth ரா ராஜா பீ⁴Shமmh த⁴rhமph◌⁴’தாmh வரmh ।
அஜாதஶth: பphரchச²ஸrhேவஷாmh ந:அiνNhவதாmh ॥ 11॥
நிvh’thேத பா⁴ரேத th³ேத⁴ ஸு’th நித⁴நவிவல: ।
thவா த⁴rhமாnh ப³ஹூnh பசாth ேமாத⁴rhமாnh அph’chச²த ॥
12॥
தாnh அஹmh ேத அபி⁴தா⁴shயா ேத³வvhரதiµகா²th தாnh ।
jhஞாநைவராkh³யவிjhஞாநரth³தா⁴ப⁴khதி உபph³’mhதாnh ॥ 13॥
நவ ஏகாத³ஶ பச thnh பா⁴வாnh ⁴ேதஷு ேயந ைவ ।
ஈேத அத² ஏகmh அபி ஏஷு தth jhஞாநmh மம நிசிதmh ॥ 14॥
ஏதth ஏவ  விjhஞாநmh ந ததா² ஏேகந ேயந யth ।
shதி²தி உthபthதி அபி அயாnh பேயth பா⁴வாநாmh th³ண ஆthமநாmh ॥
15॥
ஆெதௗ³அnhேத ச மth◌⁴ேய ச sh’jhயாth sh’jhயmh யth அnhவியாth ।
ந: தth phரதிஸŋhkhராேம யth ஶிShேயத தth ஏவ ஸth ॥ 16॥
தி: phரthயmh ஐதியmh அiνமாநmh சShடயmh ।
phரமாேணஷு அநவshதா²நாth விகlhபாth ஸ: விரjhயேத ॥ 17॥
கrhமmh பthவாth ஆவிசாth அமŋhக³ளmh ।
விபசிth நவரmh பேயth அth³’Shடmh அபி th³’Shடவth ॥ 18॥
ப⁴khதிேயாக:³ ரா ஏவ உkhத: phயமாய ேத அநக⁴ ।
ந: ச கத²யிShயா மth³ப⁴khேத: காரணmh பரmh ॥ 19॥
ரth³தா⁴ அmh’தகதா²யாmh ேம ஶவth மth அiνகீrhதநmh ।
பநிShடா² ச ஜாயாmh shதிபி: ◌⁴ shதவநmh மம ॥ 20॥
ஆத³ர: பசrhயாயாmh ஸrhவாŋhைக:³அபி⁴வnhத³நmh ।
மth³ப⁴khதஜாph◌⁴யதி⁴கா ஸrhவ⁴ேதஷு மnhமதி: ॥ 21॥
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மத³rhேத²ஷு அŋhக³ேசShடா ச வசஸா மth³³ேணரணmh ।
மyhயrhபணmh ச மநஸ:ஸrhவகாமவிவrhஜநmh ॥ 22॥
மத³rhேத²அrhத² பthயாக:³ ேபா⁴க³shய ச ஸுக²shய ச ।
இShடmh த³thதmh ஹுதmh ஜphதmh மத³rhத²mh யth vhரதmh தப: ॥ 23॥
ஏவmh த⁴rhைம: மiνShயாmh உth³த⁴வ ஆthமநிேவதி³நாmh ।
மயி ஸஜாயேத ப⁴khதி: க:அnhய:அrhத:²அshய அவஶிShயேத ॥ 24॥
யதா³ஆthமநி அrhபிதmh சிthதmh ஶாnhதmh ஸththவ உபph³’mhதmh ।
த⁴rhமmh jhஞாநmh ஸைவராkh³யmh ஐவrhயmh ச அபி⁴பth³யேத ॥ 25॥
யth அrhபிதmh தth விகlhேப இnhth³ைய: பதா⁴வதி ।
ரஜshவலmh ச ஆஸnh நிShட²mh சிthதmh விth³தி⁴ விபrhயயmh ॥ 26॥
த⁴rhம: மth³ப⁴khதிkh’th phேராkhத: jhஞாநmh ச ஏகாthmhயத³rhஶநmh ।
³ேணஷு அஸŋhக:³ைவராkh³யmh ஐவrhயmh ச அணிmh ஆத³ய: ॥ 27॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
யம: கதிவித: ◌⁴ phேராkhத: நியம: வா அகrhஶந ।
க: ஶம: க: த³ம: kh’Shண கா திதிா th◌⁴’தி: phரேபா⁴ ॥ 28॥
கிmh தா³நmh கிmh தப: ெஶௗrhயmh கிmh ஸthயmh ’தmh உchயேத ।
க: thயாக:³ கிmh த⁴நmh ேசShடmh க: யjhஞ: கா ச த³ ॥
29॥
mhஸ: கிmhshவிth ப³லmh மnh ப⁴க:³லாப: ◌⁴ ச ேகஶவ ।
கா விth³யா : பரா கா : கிmh ஸுக²mh :³க²mh ஏவ ச ॥
30॥
க: பNh³த: க: ச rhக:² க: பnhதா:² உthபத:² ச க: ।
க:shவrhக:³ நரக: க:shவிth க: ப³nh:◌⁴ உத கிmh kh³’ஹmh ॥ 31॥
க:ஆTh◌⁴ய: க: த³th³ர: வா kh’பண: க: ஈவர: ।
ஏதாnh phரநாnh மம ph³ விபதாnh ச ஸthபேத ॥ 32॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
அmhஸா ஸthயmh அshேதயmh அஸŋhக:³:அஸசய: ।
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ஆshதிkhயmh ph³ரமசrhயmh ச ெமௗநmh shைத²rhயmh மா அப⁴யmh ॥
33।
ெஶௗசmh ஜப: தப: ேஹாம: ரth³தா⁴ ஆதிth²யmh மth அrhசநmh ।
தீrhதா²டநmh பராrhேத²ஹா Sh:ஆசாrhயேஸவநmh ॥ 34॥
ஏேத யமா:ஸநியமா: உப⁴ேயா: th³வாத³ஶ shmh’தா: ।
mhஸாmh உபாதா: தாத யதா²காமmh ³ஹnhதி  ॥ 35॥
ஶம: மth நிShட²தா ³th³ேத:◌⁴ த³ம:இnhth³யஸmhயம: ।
திதிா :³க²ஸmhமrhஷ: வா உபshத²ஜய: th◌⁴’தி: ॥ 36॥
த³Nhட³nhயாஸ: பரmh தா³நmh காமthயாக:³ தப:shmh’தmh ।
shவபா⁴வவிஜய: ெஶௗrhயmh ஸthயmh ச ஸமத³rhஶநmh ॥ 37॥
’தmh ச ஸூnh’தா வாணீ கவிபி:◌⁴ பகீrhதிதா ।
கrhமshவஸŋhக³ம: ெஶௗசmh thயாக:³ஸmhnhயாஸ: உchயேத ॥ 38॥
த⁴rhம:இShடmh த⁴நmh nh’mh யjhஞ:அஹmh ப⁴க³வthதம: ।
த³ jhஞாநஸnhேத³ஶ: phராயாம: பரmh ப³லmh ॥ 39॥
ப⁴க:³ ேம ஐவர: பா⁴வ:லாப: ◌⁴ மth³ப⁴khதி: உthதம: ।
விth³யா ஆthமநி பி⁴த³அபா³த:◌⁴ ஜு³phஸா :அகrhமஸு ॥ 40॥
:³:ைநரேபய ஆth³யா:ஸுக²mh :³க²ஸுக²அthயய: ।
:³க²mh காமஸுக²அேபா பNh³த: ப³nhத⁴ேமாவிth ॥ 41॥
rhக:² ேத³ஹ ஆதி³அஹmh ³th³தி:◌⁴ பnhதா:² மth நிக³ம:shmh’த: ।
உthபத:² சிthதவிேப:shவrhக:³ஸththவ³ண உஅத³ய: ॥ 42॥
நரக: தம: உnhநஹ: ப³nh:◌⁴ ³:அஹmh ஸேக² ।
kh³’ஹmh ஶரmh மாiνShயmh ³Th◌⁴ய:ஆTh◌⁴ய: உchயேத ॥ 43॥
த³th³ர: ய:  அஸnhShட: kh’பண: ய:அேதnhth³ய: ।
³ேணஷு அஸkhததீ: ◌⁴ ஈஶ:³ணஸŋhக:³ விபrhயய: ॥ 44॥
ஏத: உth³த⁴வ ேத phரநா:ஸrhேவ ஸா⁴ நிபிதா: ।
கிmh வrhணிேதந ப³ஹுநா லணmh ³ணேதா³ஷேயா: ।
³ணேதா³ஷ th³’ஶி: ேதா³ஷ:³ண:  உப⁴யவrhத: ॥ 45॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
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ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³த⁴வஸmhவாேத³
ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 19॥
அத² விmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
விதி: ◌⁴ ச phரதிேஷத: ◌⁴ ச நிக³ம: ஈவரshய ேத ।
அேவேத அரவிnhதா³ ³ணmh ேதா³ஷmh ச கrhமmh ॥ 1॥
வrhரம விகlhபmh ச phரதிேலாம அiνேலாமஜmh ।
th³ரvhய ேத³ஶ வய: காலாnh shவrhக³mh நரகmh ஏவ ச ॥ 2॥
³ண ேதா³ஷ பி⁴தா³ th³’Shmh அnhதேரண வச: தவ ।
நி:ேரயஸmh கத²mh nh’mh நிேஷத⁴ விதி⁴ லணmh ॥ 3॥
பிth’ேத³வமiνShயாmh ேவத:³ சு: தவ ஈவர ।
ேரய:  அiνபலph³ேத⁴ அrhேத²ஸாth◌⁴யஸாத⁴நேயா:அபி ॥ 4॥
³ணேதா³ஷபி⁴தா³th³’Sh: நிக³மாth ேத ந  shவத: ।
நிக³ேமந அபவாத:³ ச பி⁴தா³யா:இதி  ph◌⁴ரம: ॥ 5॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ேயாகா:³ thரய: மயா phேராkhதா nh’mh ேரேயாவிதி⁴thஸயா ।
jhஞாநmh கrhம ச ப⁴khதி: ச ந உபாய:அnhய:அshதி thரசிth ॥
6॥
நிrhவிNhநாmh jhஞாநேயாக:³ nhயாநாmh இஹ கrhமஸு ।
ேதஷு அநிrhவிNhணசிthதாநாmh கrhமேயாக:³ தி காநாmh ॥ 7॥
யth³’chச²யா மth கதா²ஆெதௗ³ ஜாதரth³த: ◌⁴  ய: மாnh ।
ந நிrhவிNhண: ந அதிஸkhத: ப⁴khதிேயாக:³அshய th³தி⁴த:³ ॥ 8॥
தாவth கrhமாணி rhவீத ந நிrhவிth³ேயத யாவதா ।
மth கதா²ரவண ஆெதௗ³ வா ரth³தா⁴ யாவth ந ஜாயேத ॥ 9॥
shவத⁴rhமshத:² யஜnhயjhைஞ:அநாஶீ: காம: உth³த⁴வ ।
ந யாதி shவrhக³நரெகௗ யதி³அnhயthர ஸமாசேரth ॥ 10॥
அshnh ேலாேக வrhதமாந:shவத⁴rhமshத:²அநக: ◌⁴ ஶுசி: ।
jhஞாநmh விஶுth³த⁴mh ஆphேநாதி மth³ப⁴khதிmh வா யth³’chச²யா ॥ 11॥
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shவrhகி³ண:அபி ஏதmh இchச²nhதி ேலாகmh நிரயிண: ததா² ।
ஸாத⁴கmh jhஞாநப⁴khதிph◌⁴யாmh உப⁴யmh தth அஸாத⁴கmh ॥ 12॥
ந நர:shவrhக³திmh காŋhேth நாரகீmh வா விசண: ।
ந இமmh ேலாகmh ச காŋhேத ேத³ஹ ஆேவஶாth phரமாth³யதி ॥ 13॥
ஏதth விth³வாnh ரா mh’thேயா:அப⁴வாய க⁴ேடத ஸ: ।
அphரமthத:இத³mh jhஞாthவா மrhthயmh அபி அrhத²th³தி⁴த³mh ॥ 14॥
சி²th³யமாநmh யைம: ஏைத: kh’தநீட³mh வநshபதிmh ।
க²க:³shவேகதmh உthsh’jhய ேமmh யாதி  அலmhபட: ॥ 15॥
அேஹாராthைர: சி²th³யமாநmh ³th³th◌⁴வா: ப⁴யேவப:² ।
iµkhதஸŋhக:³ பரmh ³th³th◌⁴வா நிஹ உபஶாmhயதி ॥ 16॥
nh’ேத³ஹmh ஆth³யmh ஸுலப⁴mh ஸு³rhலப⁴mh
phலவmh ஸுகlhபmh ³கrhணதா⁴ரmh ।

மயா அiνேலந நப⁴shவேததmh
மாnh ப⁴வாph³தி⁴mh ந தேரth ஸ:ஆthமஹா ॥ 17॥

யதா³ஆரmhேப⁴ஷு நிrhவிNhண: விரkhத:ஸmhயேதnhth³ய: ।
அph◌⁴யாேஸந ஆthமந: ேயாகீ³ தா⁴ரேயth அசலmh மந: ॥ 18॥
தா⁴rhயமாணmh மந: ய: ph◌⁴ராmhயதா³ஶு அநவshதி²தmh ।
அதnhth³த:அiνேராேத⁴ந மாrhேக³ண ஆthமவஶmh நேயth ॥ 19॥
மேநாக³திmh ந விsh’ேஜth தphராண:ேதnhth³ய: ।
ஸththவஸmhபnhநயா ³th³th◌⁴யா மந:ஆthமவஶmh நேயth ॥ 20॥
ஏஷ:ைவ பரம: ேயாக:³ மநஸ:ஸŋhkh³ரஹ:shmh’த: ।
’த³யjhஞthவmh அnhவிchச²nh த³mhயshய ஏவ அrhவத:iµஹு: ॥ 21॥
ஸாŋhkh²ேயந ஸrhவபா⁴வாநாmh phரதிேலாம அiνேலாமத: ।
ப⁴வ அபி அெயௗ அiνth◌⁴யேயth மந: யாவth phரத³தி ॥ 22॥
நிrhவிNhணshய விரkhதshய ஷshய உkhதேவதி³ந: ।
மந: thயஜதி ெதௗ³ராthmhயmh சிnhதிதshய அiνசிnhதயா ॥ 23॥
யம ஆதி³பி:◌⁴ ேயாக³பைத:²ஆnhவீkhயா ச விth³யயா ।
மம அrhேசாபாஸநாபி:◌⁴ வா ந அnhைய: ேயாkh³யmh shமேரth மந: ॥ 24॥
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யதி³rhயாth phரமாேத³ந ேயாகீ³ கrhம விக³rhதmh ।
ேயாேக³ந ஏவ த³ேஹth அmhஹ: ந அnhயth தthர கதா³சந ॥ 25॥
shேவ shேவ அதி⁴காேர யா நிShடா²ஸ:³ண: பகீrhதித: ।
கrhமmh ஜாதி அஶுth³தா⁴நாmh அேநந நியம: kh’த: ।
³ணேதா³ஷவிதா⁴ேநந ஸŋhகா³நாmh thயாஜேநchச²யா ॥ 26॥
ஜாதரth³த:³ மthகதா²ஸு நிrhவிNhண:ஸrhவகrhமஸு ।
ேவத³ :³கா²thமகாnh காமாnh பthயாேக³அபி அநீவர: ॥ 27॥
தத: ப⁴ேஜத மாmh phத: ரth³தா⁴: th³’ட⁴நிசய: ।
ஜுஷமாண: ச தாnh காமாnh :³க² உத³rhகாnh ச க³rhஹயnh ॥ 28॥
phேராkhேதந ப⁴khதிேயாேக³ந ப⁴ஜத: மா அஸkh’th iµேந: ।
காமா:’த³yhயா: நயnhதி ஸrhேவ மயி ’தி³shதி²ேத ॥ 29॥
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி:² சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத ச அshய கrhமாணி மயி th³’Shேட அகி²ல ஆthமநி ॥ 30॥
தshமாth மth³ப⁴khதிkhதshய ேயாகி³ந:ைவ மth ஆthமந: ।
ந jhஞாநmh ந ச ைவராkh³யmh phராய: ேரய: ப⁴ேவth இஹ ॥ 31॥
யth கrhமபி:◌⁴ யth தபஸா jhஞாநைவராkh³யத: ச யth ।
ேயாேக³ந தா³நத⁴rhேமண ேரேயாபி: ◌⁴ இதைர:அபி ॥ 32॥
ஸrhவmh மth³ப⁴khதிேயாேக³ந மth³ப⁴khத:லப⁴ேத அஜஸா ।
shவrhக³அபவrhக³mh மth தா⁴ம கத²சிth யதி³ வாச²தி ॥ 33॥
ந கிசிth ஸாத⁴வ: தீ⁴ரா: ப⁴khதா: ஏகாnhதிந: மம ।
வாச²தி அபி மயா த³thதmh ைகவlhயmh அநrhப⁴வmh ॥ 34॥
ைநரேபயmh பரmh phராஹு: நி:ேரயஸmh அநlhபகmh ।
தshமாth நிராஶிஷ: ப⁴khதி: நிரேபshய ேம ப⁴ேவth ॥ 35॥
ந மயி ஏகாnhதப⁴khதாநாmh ³ணேதா³ஷ உth³ப⁴வா:³: ।
ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh ³th³ேத:◌⁴ பரmh உேபஷாmh ॥ 36॥
ஏவmh ஏதth மயா ஆதி³Shடாnh அiνதிShட²nhதி ேம பத:² ।
ேமmh விnhத³nhதி மth shதா²நmh யth ph³ரம பரமmh வி:³ ॥ 37॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
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ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
ேவத³thரயீவிபா⁴க³ேயாேகா³ நாம விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 20॥
அத² ஏகவிmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ய: ஏதாnh மthபத:²thவா ப⁴khதிjhஞாநkhயாthமகாnh ।
ுth³ராnh காமாnh சல: phராண: ஜுஷnhத:ஸmhஸரnhதி ேத ॥ 1॥
shேவ shேவ அதி⁴காேர யா நிShடா²ஸ:³ண: பகீrhதித: ।
விபrhயய:  ேதா³ஷ:shயாth உப⁴ேயா: ஏஷ: நிசய: ॥ 2॥
ஶுth³தி⁴ அஶுth³தீ⁴ விதீ⁴ேயேத ஸமாேநஷு அபி வshஷு ।
th³ரvhயshய விசிகிthஸாrhத²mh ³ணேதா³ெஷௗ ஶுப⁴ அஶுெபௗ⁴ ॥ 3॥
த⁴rhமாrhத²mh vhயவஹாராrhத²mh யாthராrhத²mh இதி ச அநக⁴ ।
த³rhஶித:அயmh மயா ஆசார: த⁴rhமmh உth³வஹதாmh ⁴ரmh ॥ 4॥
⁴ அmh³அkh³நி அநில ஆகாஶா: ⁴தாநாmh பச தா⁴தவ: ।
ஆph³ரம shதா²வர ஆதீ³நாmh ஶரா:ஆthமஸmhதா: ॥ 5॥
ேவேத³ந நாமபாணி விஷமாணி ஸேமஷு அபி ।
தா⁴ஷு உth³த⁴வ கlhphயnhத: ஏேதஷாmh shவாrhத²th³த⁴ேய ॥ 6॥
ேத³ஶ கால ஆதி³ பா⁴வாநாmh வshநாmh மம ஸthதம ।
³ணேதா³ெஷௗ விதீ⁴ேயேத நியமாrhத²mh  கrhமmh ॥ 7॥
அkh’Shணஸார: ேத³ஶாநாmh அph³ரமNhய:அஶுசி: ப⁴ேவth ।
kh’Shணஸார:அபி அெஸௗவீர கீகட அஸmhshkh’ேதணmh ॥ 8॥
கrhமNhய:³ணவாnh கால: th³ரvhயத:shவத: ஏவ வா ।
யத: நிவrhதேத கrhம ஸ: ேதா³ஷ:அகrhமக:shmh’த: ॥ 9॥
th³ரvhயshய ஶுth³தி⁴ அஶுth³தீ⁴ ச th³ரvhேயண வசேநந ச ।
ஸmhshகாேரண அத² காேலந மஹththவ அlhபதயா அத²வா ॥ 10॥
ஶkhthயா அஶkhthயா அத²வா ³th³th◌⁴யா ஸmh’th³th◌⁴யா ச யth ஆthமேந ।
அக⁴mh rhவnhதி  யதா² ேத³ஶ அவshதா²அiνஸாரத: ॥ 11॥
தா⁴nhய தா³ அshதி² தnhநாmh ரஸ ைதஜஸ சrhமmh ।
கால வா அkh³நி mh’thேதாைய: பாrhதி²வாநாmh த அைத: ॥ 12॥
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அேமth◌⁴யphதmh யth ேயந க³nhத⁴mh ேலபmh vhயேபாஹதி ।
ப⁴ஜேத phரkh’திmh தshய தth ெஶௗசmh தாவth இShயேத ॥ 13॥
shநாந தா³ந தப:அவshதா² வீrhய ஸmhshகார கrhமபி: ◌⁴ ।
மth shmh’thயா ச ஆthமந: ெஶௗசmh ஶுth³த:◌⁴ கrhம ஆசேரth th³விஜ: ॥ 14॥
மnhthரshய ச பjhஞாநmh கrhமஶுth³தி: ◌⁴ மத³rhபணmh ।
த⁴rhம:ஸmhபth³யேத ஷTh³பி: ◌⁴ அத⁴rhம:  விபrhயய: ॥ 15॥
khவசிth ³ண:அபி ேதா³ஷ:shயாth ேதா³ஷ:அபி விதி⁴நா ³ண: ।
³ணேதா³ஷாrhத²நியம: தth பி⁴தா³mh ஏவ பா³த⁴ேத ॥ 16॥
ஸமாநகrhம ஆசரணmh பதிதாநாmh ந பாதகmh ।
ஔthபthதிக:³ண:ஸŋhக:³ ந ஶயாந: பததி அத:◌⁴ ॥ 17॥
யத: யத: நிவrhேதத விiµchேயத தத: தத: ।
ஏஷ: த⁴rhம: nh’mh ேம: ேஶாகேமாஹப⁴ய அபஹ: ॥ 18॥
விஷேயஷு ³th◌⁴யாஸாth mhஸ:ஸŋhக:³ தத: ப⁴ேவth ।
ஸŋhகா³th தthர ப⁴ேவth காம: காமாth ஏவ க: nh’mh ॥ 19॥
கேல: ³rhவிஷஹ: khேராத: ◌⁴ தம: தmh அiνவrhதேத ।
தமஸா kh³ரshயேத mhஸ: ேசதநா vhயாபிநீ th³தmh ॥ 20॥
தயா விரத:ஸாேதா⁴ ஜnh: ஶூnhயாய கlhபேத ।
தத:அshய shவாrhத²விph◌⁴ரmhஶ:rhchசி²தshய mh’தshய ச ॥ 21॥
விஷயாபி⁴நிேவேஶந ந ஆthமாநmh ேவத³ ந அபரmh ।
vh’விகயா வnh vhயrhத²mh ப⁴shthர இவ ய: வஸnh ॥ 22॥
ப²லதி:இயmh nh’mh ந ேரய: ேராசநmh பரmh ।
ேரேயாவிவயா phேராkhதmh யதா²ைப⁴ஷjhயேராசநmh ॥ 23॥
உthபthதி ஏவ  காேமஷு phராேணஷு shவஜேநஷு ச ।
ஆஸkhதமநஸ: மrhthயா ஆthமந:அநrhத²ேஹஷு ॥ 24॥
ந தாnh அவி³ஷ:shவாrhத²mh ph◌⁴ராmhயத: vh’நாth◌⁴வநி ।
கத²mh jhயாth ந: ேதஷு தாnh தம: விஶத: ³த: ◌⁴ ॥ 25॥
ஏவmh vhயவதmh ேகசிth அவிjhஞாய ³th³த⁴ய: ।
ப²லதிmh ஸுதாmh ந ேவத³jhஞா: வத³nhதி  ॥ 26॥
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காந: kh’ப:ph³தா: ◌⁴ Shேபஷு ப²ல³th³த⁴ய: ।
அkh³நிiµkh³தா⁴ ⁴மதாnhதா:shவmh ேலாகmh ந விnhத³nhதி ேத ॥ 27॥
ந ேத மாmh அŋhக:³ ஜாநnhதி ’தி³shத²mh ய:இத³mh யத: ।
உkhத²ஶshthரா: அஸுth’ப: யதா² நீஹாரசுஷ: ॥ 28॥
ேத ேம மதmh அவிjhஞாய பேராmh விஷயாthமகா: ।
mhஸாயாmh யதி³ ராக:³shயாth யjhஞ: ஏவ ந ேசாத³நா ॥ 29॥
mhஸாவிஹாரா: அலph³ைத: ◌⁴ பஶுபி: ◌⁴ shவஸுக²ஏchச²யா ।
யஜnhேத ேத³வதா: யjhைஞ: பிth’⁴தபதீnh க²லா: ॥ 30॥
shவphnh உபமmh அiµmh ேலாகmh அஸnhதmh ரவணphயmh ।
ஆஶிஷ:’தி³ஸŋhகlhphய thயஜnhதி அrhதா²nh யதா² வணிkh ॥ 31॥
ரஜ:ஸththவதேமாநிShடா:² ரஜ:ஸththவதேமாஜுஷ: ।
உபாஸத:இnhth³ரiµkh²யாnh ேத³வாதீ³nh ந ததா² ஏவ மாmh ॥ 32॥
இShThவா இஹ ேத³வதா: யjhைஞ: க³thவா ரmhshயாமேஹ தி³வி ।
தshய அnhத:இஹ ⁴யாshம: மஹாஶாலா மஹாலா: ॥ 33॥
ஏவmh Shபிதயா வாசா vhயாphதமநஸாmh nh’mh ।
மாநிநாnh ச அதிshதph³தா⁴நாmh மth³வாrhதா அபி ந ேராசேத ॥ 34॥
ேவதா:³ ph³ரமாthமவிஷயா: thகாNhட³விஷயா:இேம ।
பேராவாதா:³ ’ஷய: பேராmh மம ச phயmh ॥ 35॥
ஶph³த³ph³ரம ஸு³rhேபா³த⁴mh phராண இnhth³ய மேநாமயmh ।
அநnhதபாரmh க³mhபீ⁴ரmh ³rhவிகா³யmh ஸiµth³ரவth ॥ 36॥
மயா உபph³’mhதmh ⁴mhநா ph³ரம அநnhதஶkhதிநா ।
⁴ேதஷு ேகா⁴ஷேபண பி³ேஸஷு ஊrhண இவ லயேத ॥ 37॥
யதா²ஊrhணநாபி: ◌⁴ ’த³யாth ஊrhmh உth³வமேத iµகா²th ।
ஆகாஶாth ேகா⁴ஷவாnh phராண: மநஸா shபrhஶபி ॥ 38॥
ச²nhேதா³மய:அmh’தமய:ஸஹshரபத³வீmh phர:◌⁴ ।
ஓŋhகாராth vhயத shபrhஶ shவர உShம அnhதshத² ⁴தாmh ॥
39॥
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விசிthரபா⁴ஷாவிததாmh ச²nhேதா³பி: ◌⁴ சர உthதைர: ।
அநnhதபாராmh ph³’ஹதீmh sh’ஜதி ஆபேத shவயmh ॥ 40॥
கா³யth உShணிkh அiνShph ச ph³’ஹதீ பŋhkhதி: ஏவ ச ।
thShph ஜக³தீ அதிchச²nhத:³ அthயSh அதிஜக³th விராTh ॥ 41॥
கிmh வித⁴thேத கிmh ஆசShேட கிmh அth³ய விகlhபேயth ।
இதி அshயா:’த³யmh ேலாேக ந அnhய: மth ேவத³ கசந ॥42॥
மாmh வித⁴thேத அபி⁴த⁴thேத மாmh விகlhphய அேபாயேத  அஹmh ।
ஏதாவாnh ஸrhவேவதா³rhத:² ஶph³த:³ஆshதா²ய மாmh பி⁴தா³mh ।
மாயாமாthரmh அth³ய அnhேத phரதிth◌⁴ய phரத³தி ॥ 43॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வth³th³த⁴வஸmhவாேத³
ேவத³thரயவிபா⁴க³நிபணmh நாம ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 21॥
அத² th³வாவிmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
கதி தththவாநி விேவஶ ஸŋhkh²யாதாநி ’பி: ◌⁴ phரேபா⁴ ।
நவ ஏகாத³ஶ பச thணி ஆthத² thவmh இஹ ஶும ॥ 1॥
ேகசிth ஷTh³விmhஶதிmh phராஹு:அபேர பசவிmhஶதிmh ।
ஸphத ஏேக நவ ஷTh ேகசிth சthவா ஏகாத³ஶ அபேர ।
ேகசிth ஸphதத³ஶ phராஹு: ேஷாட³ஶ ஏேக thரேயாத³ஶ ॥ 2॥
ஏதாவth thவmh  ஸŋhkh²யாநாmh ’ஷய: யth விவயா ।
கா³யnhதி ph’த²kh ஆShமnh இத³mh ந: வkhmh அrhஹ ॥ 3॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
khதmh ச ஸnhதி ஸrhவthர பா⁴ஷnhேத ph³ராம: யதா² ।
மாயாmh மதீ³யாmh உth³kh³’ய வத³தாmh கிmh iν ³rhக⁴டmh ॥ 4॥
ந ஏதth ஏவmh யதா²ஆthத² thவmh யth அஹmh வch தth ததா² ।
ஏவmh விவத³தாmh ேஹmh ஶkhதய: ேம ³ரthயயா: ॥ 5॥
யாஸாmh vhயதிகராth ஆth விகlhப: வத³தாmh பத³mh ।
phராphேத ஶமத³ேம அபி ஏதி வாத³shதமiν ஶாmhயதி ॥ 6॥
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பரshபராnh அiνphரேவஶாth தththவாநாmh ஷrhஷப⁴ ।
ெபௗrhவ அபrhய phரஸŋhkh²யாநmh யதா² வkh: விவதmh ॥ 7॥
ஏகshnh அபி th³’யnhேத phரவிShடாநி இதராணி ச ।
rhவshnh வா பரshnh வா தththேவ தththவாநி ஸrhவஶ: ॥ 8॥
ெபௗrhவ அபrhயmh அத:அஷாmh phரஸŋhkh²யாநmh அபீ⁴phஸதாmh ।
யதா² விவிkhதmh யth வkhthரmh kh³’ணீம: khதிஸmhப⁴வாth ॥ 9॥
அநாதி³அவிth³யாkhதshய ஷshய ஆthமேவத³நmh ।
shவத: ந ஸmhப⁴வாth அnhய: தththவjhஞ: jhஞாநத:³ ப⁴ேவth ॥ 10॥
ஷ ஈவரேயா:அthர ந ைவலNhயmh அiΝ அபி ।
தth அnhயகlhபநாபாrhதா² jhஞாநmh ச phரkh’ேத:³ண: ॥ 11॥
phரkh’தி:³ணஸாmhயmh ைவ phரkh’ேத: ந ஆthமந:³: ।
ஸththவmh ரஜ: தம:இதி shதி²தி உthபthதி அnhதேஹதவ: ॥ 12॥
ஸththவmh jhஞாநmh ரஜ: கrhம தம:அjhஞாநmh இஹ உchயேத ।
³ணvhயதிகர: கால:shவபா⁴வ:ஸூthரmh ஏவ ச ॥ 13॥
ஷ: phரkh’தி: vhயkhதmh அஹŋhகார: நப: ◌⁴ அநில: ।
jhேயாதி:ஆப:தி:இதி தththவாநி உkhதாநி ேம நவ ॥ 14॥
ேராthரmh thவkh த³rhஶநmh kh◌⁴ராண:வா இதி jhஞாநஶkhதய: ।
வாkh பாணி உபshத² பா அŋhkh◌⁴: கrhமாNhயŋhக³ உப⁴யmh மந: ॥ 15॥
ஶph³த:³shபrhஶ: ரஸ: க³nhத: ◌⁴ பmh ச இதி அrhத²ஜாதய: ।
க³தி உkhதி உthஸrhக³ ஶிlhபாநி கrhம ஆயதந th³த⁴ய: ॥ 16॥
ஸrhக³ஆெதௗ³ phரkh’தி: அshய காrhய காரண பிணீ ।
ஸththவ ஆதி³பி: ◌⁴ ³ண: த⁴thேத ஷ:அvhயkhத: ஈேத ॥ 17॥
vhயkhத ஆத³ய: விrhவா: தா⁴தவ: ஷ ஈயா ।
லph³த⁴வீrhயா:sh’ஜnhதி அNhட³mh ஸmhஹதா: phரkh’ேத: ப³லாth ॥ 18॥
ஸphத ஏவ தா⁴தவ:இதி தthர அrhதா:² பச கா²த³ய: ।
jhஞாநmh ஆthமா உப⁴ய ஆதா⁴ர: தத: ேத³ஹ இnhth³ய ஆஸவ: ॥ 19॥
ஷTh³இதி அthர அபி ⁴தாநி பச ஷShட:² பர: மாnh ।
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ைத: khத:ஆthமஸmh⁴ைத:sh’ShThவா இத³mh ஸiµபாவிஶth ॥ 20॥
சthவா ஏவ இதி தthர அபி ேதஜ:ஆப:அnhநmh ஆthமந: ।
ஜாதாநி ைத:இத³mh ஜாதmh ஜnhம அவயவிந: க² ॥ 21॥
ஸŋhkh²யாேந ஸphதத³ஶேக ⁴தமாthர இnhth³யாணி ச ।
பசபச ஏக மநஸா ஆthமா ஸphதத³ஶ:shmh’த: ॥ 22॥
தth³வth ேஷாட³ஶஸŋhkh²யாேந ஆthமா ஏவ மந: உchயேத ।
⁴ேதnhth³யாணி பச ஏவ மந:ஆthமா thரேயாத³ஶ: ॥ 23॥
ஏகாத³ஶthவ:ஆthமா அெஸௗ மஹா⁴ேதnhth³யாணி ச ।
அShெடௗ phரkh’தய: ச ஏவ ஷ: ச நவ இதி அத² ॥ 24॥
இதி நாநா phரஸŋhkh²யாநmh தththவாநாmh ’பி: ◌⁴ kh’தmh ।
ஸrhவmh nhயாyhயmh khதிமthவாth வி³ஷாmh கிmh அேஶாப⁴நmh ॥ 25॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
phரkh’தி: ஷ: ச உெபௗ⁴ யதி³அபி ஆthமவிலெணௗ ।
அnhேயாnhய அபாரயாth kh’Shண th³’யேத ந பி⁴தா³ தேயா: ।
phரkh’ெதௗ லயேத  ஆthமா phரkh’தி: ச ததா²ஆthமநி ॥ 26॥
ஏவmh ேம Nhட³கா மஹாnhதmh ஸmhஶயmh ’தி³ ।
ேச²thmh அrhஹ ஸrhவjhஞ வேசாபி: ◌⁴ நயைநண: ॥ 27॥
thவthத: jhஞாநmh  வாநாmh phரேமாஷ: ேத அthர ஶkhதித: ।
thவmh ஏவ  ஆthம மாயாயா க³திmh ேவthத² ந ச அபர: ॥ 28॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
phரkh’தி: ஷ: ச இதி விகlhப: ஷrhஷப⁴ ।
ஏஷ:ைவகாக:ஸrhக:³³ணvhயதிகராthமக: ॥ 29॥
மம அŋhக³ மாயா ³ணமயீ அேநகதா⁴

விகlhப³th³தீ:◌⁴ ச ³ண: வித⁴thேத ।
ைவகாக: thவித: ◌⁴ அth◌⁴யாthமmh ஏகmh

அத²அதி⁴ைத³வmh அதி⁴⁴தmh அnhயth ॥ 30॥
th³’kh பmh ஆrhகmh வ:அthர ரnhth◌⁴ேர

பரshபரmh th◌⁴யதி ய:shவத: ேக² ।
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ஆthமா யth ஏஷmh அபர: ய:ஆth³ய:
shவயா அiν⁴thய அகி²லth³த⁴th³தி: ◌⁴ ।

ஏவmh thவkh ஆதி³ ரவதி³ சு:
வ ஆதி³ நாஸ ஆதி³ ச சிthதkhதmh ॥ 31॥

ய:அெஸௗ ³ணோப⁴kh’ெதௗ விகார:
phரதா⁴நலாth மஹத: phரஸூத: ।

அஹmh thvh’th ேமாஹவிகlhபேஹ:

ைவகாக: தாமஸ: ஐnhth³ய: ச ॥ 32॥
ஆthமாபjhஞாநமய: விவாத:³
 அshதி இதி ந அshதி இதி பி⁴தா³rhத²நிShட:² ।

vhயrhத:²அபி ந ஏவ உபரேமத mhஸாmh
மthத: பராvh’thததி⁴யாmh shவேலாகாth ॥ 33॥

உth³த⁴வ: உவாச ।
thவthத: பராvh’thததி⁴ய:shவkh’ைத: கrhமபி:◌⁴ phரேபா⁴ ।
உchச அவசாnh யதா² ேத³ஹாnh kh³’ணnhதி விsh’ஜnhதி ச ॥ 34॥
தth மம ஆkh²யா ேகா³விnhத³ ³rhவிபா⁴vhயmh அநாthமபி: ◌⁴ ।
ந  ஏதth phராயஶ: ேலாேக விth³வாmhஸ:ஸnhதி வசிதா: ॥ 35॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
மந: கrhமமயmh nh’mh இnhth³ைய: பசபி: ◌⁴ தmh ।
ேலாகாth ேலாகmh phரயாதி அnhய:ஆthமா தth அiνவrhதேத ॥ 36॥
th◌⁴யாயnh மந:அiνவிஷயாnh th³’Shடாnh வா அiνதாnh அத² ।
உth³யth த³th கrhமதnhthரmh shmh’தி: தth அiνஶாmhயதி ॥ 37॥
விஷய அபி⁴நிேவேஶந ந ஆthமாநmh யth shமேரth ந: ।
ஜnhேதா:ைவ கshயசிth ேஹேதா: mh’th:அthயnhதவிshmh’தி: ॥ 38॥
ஜnhம  ஆthமதயா mhஸ:ஸrhவபா⁴ேவந ⁴த³ ।
விஷய shவீkh’திmh phராஹு: யதா²shவphநமேநாரத:² ॥ 39॥
shவphநmh மேநாரத²mh ச இthத²mh phராkhதநmh ந shமரதி அெஸௗ ।
தthர rhவmh இவ ஆthமாநmh அrhவmh ச அiνபயதி ॥ 40॥
இnhth³ய ஆயந sh’ShThயா இத³mh thைரவிth◌⁴யmh பா⁴தி வshநி ।
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ப³:அnhத: பி⁴தா³ேஹ: ஜந:அஸth ஜநkh’th யதா² ॥ 41॥
நிthயதா³ அŋhக:³ ⁴தாநி ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச ।
காேலந அlhயேவேக³ந ஸூமthவாth தth ந th³’யேத ॥ 42॥
யதா²அrhசிஷாmh shேராதஸாmh ச ப²லாநாmh வா வநshபேத: ।
ததா² ஏவ ஸrhவ⁴தாநாmh வய:அவshதா²ஆத³ய: kh’தா: ॥ 43॥
ஸ:அயmh தீ³ப:அrhசிஷாmh யth³வth shேராதஸாmh தth இத³mh ஜலmh ।
ஸ:அயmh மாnh இதி nh’mh mh’ஷா: கீ:³ தீ:◌⁴ mh’ஷா
ஆஷாmh ॥ 44॥
மா shவshய கrhமபீ³ேஜந ஜாயேத ஸ:அபி அயmh மாnh ।
mhயேத வாமர: ph◌⁴ராnhthயா யதா²அkh³நி: தா³ ஸmhத: ॥ 45॥
நிேஷகக³rhப⁴ஜnhமாநி பா³lhயெகௗமாரெயௗவநmh ।
வேயாமth◌⁴யmh ஜரா mh’th:இதி அவshதா:² தேநா: நவ ॥ 46॥
ஏதா: மேநாரத²மயீ: அnhயshய உchசாவசா: த: ।
³ணஸŋhகா³th உபாத³thேத khவசிth கசிth ஜஹாதி ச ॥ 47॥
ஆthமந: பிth’thராph◌⁴யாmh அiνேமெயௗ ப⁴வாphயெயௗ ।
ந ப⁴வாphயயவshநாmh அபி⁴jhஞ: th³வயலண: ॥ 48॥
தேரா: பீ³ஜவிபாகாph◌⁴யாmh ய: விth³வாth ஜnhமஸmhயெமௗ ।
தேரா: விலண: th³ரShடா ஏவmh th³ரShடா தேநா: ph’த²kh ॥ 49॥
phரkh’ேத: ஏவmh ஆthமாநmh அவிவிchய அ³த: ◌⁴ மாnh ।
தththேவந shபrhஶஸmhட: ◌⁴ ஸmhஸாரmh phரதிபth³யேத ॥ 50॥
ஸththவஸŋhகா³th ’nh ேத³வாnh ரஜஸா அஸுரமாiνஷாnh ।
தமஸா ⁴ததிrhயkhthவmh ph◌⁴ராத: யாதி கrhமபி:◌⁴ ॥ 51॥
nh’thயத: கா³யத: பயnh யதா² ஏவ அiνகேராதி தாnh ।
ஏவmh ³th³தி⁴³nh பயnh அநீஹ:அபி அiνகாrhயேத ॥ 52॥
யதா²அmhப⁴ஸா phரசலதா தரவ:அபி சலா:இவ ।
சுஷா ph◌⁴ராmhயமாேணந th³’யேத ph◌⁴ரமதி இவ :◌⁴ ॥ 53॥
யதா² மேநாரத²தி⁴ய: விஷயாiνப⁴வ: mh’ஷா ।
shவphநth³’Shடா: ச தா³ஶாrhஹ ததா²ஸmhஸார:ஆthமந: ॥ 54॥
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அrhேத² அவிth³யமாேந அபி ஸmhsh’தி: ந நிவrhதேத ।
th◌⁴யாயத: விஷயாnh அshய shவphேந அநrhத²ஆக³ம: யதா² ॥ 55॥
தshமாth உth³த⁴வ மா ⁴ŋhவ விஷயாnh அஸth இnhth³ைய: ।
ஆthமா அkh³ரஹணநிrhபா⁴தmh பய ைவகlhபிகmh ph◌⁴ரமmh ॥ 56॥
phத:அவமாநித:அஸth³பி: ◌⁴ phரலph³த: ◌⁴ அஸூயித:அத²வா ।
தா³த:ஸmhநிப³th³த: ◌⁴ வா vh’ththயா வா பஹாபித: ॥ 57॥
நிSh²த:thத: ப³ஹுதா⁴ ஏவmh phரகmhபித: ।
ேரயshகாம: kh’chch²ரக³த:ஆthமநா ஆthமாநmh உth³த⁴ேரth ॥ 58॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
யதா² ஏவmh அiν³th³th◌⁴ேயயmh வத³ ந: வத³தாmh வர ।
ஸு:³ஸஹmh இமmh மnhய:ஆthமநி அஸth அதிkhரமmh ॥ 59॥
வி³ஷmh அபி விவாthமnh phரkh’தி: ப³ய ।
’ேத thவth த⁴rhமநிரதாnh ஶாnhதா: ேத சரலயாnh ॥ 60॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 22॥
அத² thரேயாவிmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
பா³த³ராயணி: உவாச ।
ஸ: ஏவmh ஆஶmhத: உth³த⁴ேவந

பா⁴க³வதiµkh²ேயந தா³ஶாrhஹiµkh²ய: ।
ஸபா⁴ஜயnh ph³’thயவச:iµnhத:³
தmh ஆப³பா⁴ேஷ ரவணீயவீrhய: ॥ 1॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
ப³rhஹshபthய ஸ:ைவ ந அthர ஸா: ◌⁴ ைவ ³rhஜnh ஈைத: ।
³khைத: பி⁴nhநmh ஆthமாநmh ய:ஸமாதா⁴mh ஈவர: ॥ 2॥
ந ததா² தphயேத விth³த: ◌⁴ மாnh பா³ண:ஸுமrhமைக:³ ।
யதா² த³nhதி மrhமshதா:² அஸதாmh பேஷஷவ: ॥ 3॥
கத²யnhதி மஹthNhயmh இதிஹாஸmh இஹ உth³த⁴வ ।
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தmh அஹmh வrhணயிShயா நிேபா³த⁴ ஸுஸமாத: ॥ 4॥
ேகநசிth பி⁴ு கீ³தmh ப⁴ேதந ³rhஜைந: ।
shமரதா: th◌⁴’திkhேதந விபாகmh நிஜகrhமmh ॥ 5॥
அவநிஷு th³விஜ: கசிth ஆth ஆTh◌⁴யதம: யா ।
வாrhதாvh’thதி: கத³rhய:  கா ph³த: ◌⁴ அதிேகாபந: ॥ 6॥
jhஞாதய:அதித²ய: தshய வாŋhமாthேரண அபி ந அrhசிதா: ।
ஶூnhய அவஸத:²ஆthமா அபி காேல காைம:அநrhசித: ॥ 7॥
:³ஶீலshய கத³rhயshய th³யnhேத thரபா³nhத⁴வா: ।
தா³ரா ³தர: ph◌⁴’thயா: விஷNh: ந ஆசரnh phயmh ॥ 8॥
தshய ஏவmh யவிthதshய chதshய உப⁴யேலாகத: ।
த⁴rhமகாமவிநshய kh:◌⁴ பசபா⁴கி³ந: ॥ 9॥
தth அவth◌⁴யாந விshரshத Nhய shகnhத⁴shய ⁴த³ ।
அrhத:²அபி அக³chச²nh நித⁴நmh ப³ஹு ஆயாஸ பரம: ॥ 10॥
jhஞாதய: ஜkh³’ஹு: கிசிth கிசிth அshயவ: உth³த⁴வ ।
ைத³வத: காலத: கிசிth ph³ரமப³nhேதா:◌⁴ nh’பாrhதி²வாth ॥ 11॥
ஸ: ஏவmh th³ரவிேண நShேட த⁴rhமகாமவிவrhத: ।
உேபத: ச shவஜைந: சிnhதாmh ஆப ³ரthயயாmh ॥ 12॥
தshய ஏவmh th◌⁴யாயத: தீ³rhக⁴mh நShடராய: தபshவிந: ।
கி²th³யத: பா³ShபகNhட²shய நிrhேவத:³ஸுமஹாnh அ⁴th ॥ 13॥
ஸ: ச ஆஹ இத³mh அேஹா கShடmh vh’தா²ஆthமா ேம அiνதாபித: ।
ந த⁴rhமாய ந காமாய யshய அrhத²ஆயாஸ: ஈth³’ஶ: ॥ 14॥
phராேயண அrhதா:² கத³rhயாmh ந ஸுகா²ய கதா³சந ।
இஹ ச ஆthேமாபதாபாய mh’தshய நரகாய ச ॥ 15॥
யஶ: யஶshவிநாmh ஶுth³த⁴mh லாkh◌⁴யா: ேய ³ணிநாmh ³: ।
ேலாப: ◌⁴ shவlhப:அபி தாnh ஹnhதி விthர:பmh இவ இphதmh ॥ 16॥
அrhத²shய ஸாத⁴ேந th³த: ◌⁴ உthகrhேஷ ரேண vhயேய ।
நாஶ உபேபா⁴க:³ஆயாஸ: thராஸ: சிnhதா ph◌⁴ரம: nh’mh ॥ 17॥

88 sanskritdocuments.org



உth³த⁴வகீ³தா

shேதயmh mhஸா அnh’தmh த³mhப: ◌⁴ காம: khேராத:◌⁴ shமய: மத:³ ।
ேப⁴த:³ைவரmh அவிவாஸ:ஸmhshபrhதா⁴ vhயஸநாநி ச ॥ 18॥
ஏேத பசத³ஶாnh அrhதா:² அrhத²லா: மதா: nh’mh ।
தshமாth அநrhத²mh அrhதா²kh²யmh ேரய:அrhதீ²³ரத: thயேஜth ॥ 19॥
பி⁴th³யnhேத ph◌⁴ராதர: தா³ரா: பிதர:ஸு’த:³ ததா² ।
ஏகாshநிkh³தா: ◌⁴ காகிணிநா ஸth³ய:ஸrhேவ அரய: kh’தா: ॥ 20॥
அrhேத²ந அlhபீயஸா  ஏேத ஸmhரph³தா⁴ தீ³phதmh அnhயவ: ।
thயஜnhதி ஆஶு shph’த: ◌⁴ kh◌⁴நnhதி ஸஹஸா உthsh’jhய ெஸௗ’த³mh ॥
21॥
லph³th◌⁴வா ஜnhம அமரphராrhth²யmh மாiνShயmh தth th³விஜ அkh³rhயதாmh ।
தth அநாth³’thய ேய shவாrhத²mh kh◌⁴நnhதி யாnhதி அஶுபா⁴mh க³திmh ॥
22॥
shவrhக³அபவrhக³ேயா: th³வாரmh phராphய ேலாகmh இமmh மாnh ।
th³ரவிேண க:அஷjhேஜத மrhthய:அநrhத²shய தா⁴மநி ॥ 23॥
ேத³வrh பிth’ ⁴தாநி jhஞாதீnh ப³nh⁴nh ச பா⁴கி³ந: ।
அஸmhவிப⁴jhய ச ஆthமாநmh யவிthத: பததி அத: ◌⁴ ॥ 24॥
vhயrhத²யா அrhேத²ஹயா விthதmh phரமthதshய வய: ப³லmh ।
ஶலா: ேயந th◌⁴யnhதி ஜரட:² கிmh iν ஸாத⁴ேய ॥ 25॥
கshமாth ஸŋhkhயேத விth³வாnh vhயrhத²யா அrhேத²ஹயா அஸkh’th ।
கshயசிth மாயயா நmh ேலாக:அயmh ஸுவிேமாத: ॥ 26॥
கிmh த⁴ைந: த⁴நைத:³ வா கிmh காைம: வா காமைத:³ உத ।
mh’thநா kh³ரshயமாநshய கrhமபி: ◌⁴ வா உத ஜnhமைத:³ ॥ 27॥
நmh ேம ப⁴க³வாnh Shட:ஸrhவேத³வமய:ஹ: ।
ேயந நீத: த³ஶாmh ஏதாmh நிrhேவத:³ ச ஆthமந: phலவ: ॥ 28॥
ஸ:அஹmh கெலௗ அேஶேஷண ேஶாஷயிேய அŋhக³mh ஆthமந: ।
அphரமthத:அகி²லshவாrhேத² யதி³shயாth th³த:◌⁴ ஆthமநி ॥ 29॥
தthர மாmh அiνேமாேத³ரnh ேத³வா: th⁴வேநவரா: ।
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iµஹூrhேதந ph³ரமேலாகmh க²Thவாŋhக:³ஸமஸாத⁴யth ॥ 30॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
இதி அபி⁴phேரthய மநஸா  ஆவnhthய: th³விஜஸthதம: ।
உnhiµchய ’த³யkh³ரnhதீ²nh ஶாnhத: பி⁴ு:அ⁴th iµநி: ॥ 31॥
ஸ: சசார மmh ஏதாmh ஸmhயத ஆthேமnhth³ய அநில: ।
பி⁴ாrhத²mh நக³ர kh³ராமாnh அஸŋhக:³அலத:அவிஶth ॥ 32॥
தmh ைவ phரவயஸmh பி⁴ுmh அவ⁴தmh அஸjhஜநா: ।
th³’ShThவா பrhயப⁴வnh ப⁴th³ர: ப³வீபி:◌⁴ ப⁴திபி:◌⁴ ॥ 33॥
ேகசிth thேவiΝmh ஜkh³’ஹு: ஏேக பாthரmh கமNhட³mh ।
பீட²mh ச ஏேக அஸூthரmh ச கnhதா²mh சீராணி ேகசந ॥ 34॥
phரதா³ய ச ந: தாநி த³rhஶிதாநி ஆத³:³iµேந: ।
அnhநmh ச ைப⁴யஸmhபnhநmh ⁴ஜாநshய ஸth தேட ॥ 35॥
thரயnhதி ச பாபிShடா:²Sh²வnhதி அshய ச rhத⁴நி ।
யதவாசmh வாசயnhதி தாட³யnhதி ந வkhதி ேசth ॥ 36॥
தrhஜயnhதி அபேர வாkh³பி:◌⁴ shேதந:அயmh இதி வாதி³ந: ।
ப³th◌⁴நnhதி ரjhjhவா தmh ேகசிth ப³th◌⁴யதாmh ப³th◌⁴யதாmh இதி ॥ 37॥
பnhதி ஏேக அவஜாநnhத: ஏஷ: த⁴rhமth◌⁴வஜ: ஶட:² ।
ணவிthத:இமாmh vh’thதிmh அkh³ரth shவஜந உjh²த: ॥ 38॥
அேஹா ஏஷ: மஹாஸார: th◌⁴’திமாnh கி³:ஆ³வ ।
ெமௗேநந ஸாத⁴யதி அrhத²mh ப³கவth th³’ட⁴நிசய: ॥ 39॥
இதி ஏேக விஹஸnhதி ஏநmh ஏேக ³rhவாதயnhதி ச ।
தmh ப³ப³nh: ◌⁴ நி: ◌⁴ யதா² khட³நகmh th³விஜmh ॥ 40॥
ஏவmh ஸ: ெபௗ⁴திகmh :³க²mh ைத³விகmh ைத³கmh ச யth ।
ேபா⁴khதvhயmh ஆthமந: தி³Shடmh phராphதmh phராphதmh அ³th◌⁴யத ॥ 41॥
ப⁴த:இமாmh கா³தா²mh அகா³யத நராத⁴ைம: ।
பாதயth³பி: ◌⁴ shவத⁴rhமshத:² th◌⁴’திmh ஆshதா²ய ஸாthவிகீmh ॥ 42॥
th³விஜ: உவாச ।
ந அயmh ஜந: ேம ஸுக²:³க²ேஹ:
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ந ேத³வதாthமா kh³ரஹகrhமகாலா: ।
மந: பரmh காரணmh ஆமநnhதி

ஸmhஸாரசkhரmh பவrhதேயth யth ॥ 43॥
மந:³nh ைவ sh’ஜேத ப³ய:
தத: ச கrhமாணி விலநி ।

ஶுkhலாநி kh’Shநி அத² ேலாதாநி
ேதph◌⁴ய:ஸவrh:sh’தய: ப⁴வnhதி ॥ 44॥

அநீஹ:ஆthமா மநஸா ஸஹதா
ரNhமய: மthஸக:² உth³விசShேட ।

மந:shவŋhக³mh பkh³’ய காமாnh
ஜுஷnh நிப³th³த:◌⁴ ³ணஸŋhக³த:அெஸௗ ॥ 45॥

தா³நmh shவத⁴rhம: நியம: யம: ச
தmh ச கrhமாணி ச ஸth³vhரதாநி ।

ஸrhேவ மேநாநிkh³ரஹலnhதா:
பர: ேயாக:³ மநஸ:ஸமாதி⁴ ॥ 46॥

ஸமாதmh யshய மந: phரஶாnhதmh
தா³நாதி³பி: ◌⁴ கிmh வத³ தshய kh’thயmh ।

அஸmhயதmh யshய மந: விநயth
தா³நாதி³பி: ◌⁴ ேசth அபரmh கிேமபி: ◌⁴ ॥ 47॥

மேநாவேஶ அnhேய  அப⁴வnh shம ேத³வா:
மந: ச ந அnhயshய வஶmh ஸேமதி ।

பீ⁴Shம: ேத³வ:ஸஹஸ:ஸயாnh
jhயாth வேஶ தmh ஸ: ேத³வேத³வ: ॥ 48॥

தmh ³rhஜயmh ஶthmh அஸயேவக³mh
மnhத³mh தth ந விthய ேகசிth ।

rhவnhதி அஸth விkh³ரஹmh அthர மrhthைய:
thராணி உதா³ந nh விடா: ◌⁴ ॥ 49॥

ேத³ஹmh மேநாமாthரmh இமmh kh³’thவா
மம அஹmh இதி அnhத⁴ தி⁴ய: மiνShயா: ।

ஏஷ:அஹmh அnhய:அயmh இதி ph◌⁴ரேமண
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³ரnhதபாேர தம ph◌⁴ரமnhதி ॥ 50॥
ஜந:  ேஹ:ஸுக²:³க²ேயா: ேசth

கிmh ஆthமந: ச அthர ஹ ெபௗ⁴மேயா: தth ।
வாmh khவசிth ஸnhத³ஶதி shவத³th³பி: ◌⁴

தth ேவத³நாயாmh கதமாய phேயth ॥ 51॥
:³க²shய ேஹ: யதி³ ேத³வதா: 

கிmh ஆthமந: தthர விகாரேயா: தth ।
யth அŋhக³mh அŋhேக³ந நிஹnhயேத khவசிth

khth◌⁴ேயத கshைம ஷ:shவேத³ேஹ ॥ 52॥
ஆthமா யதி³shயாth ஸுக²:³க²ேஹ:

கிmh அnhயத: தthர நிஜshவபா⁴வ: ।
ந  ஆthமந:அnhயth யதி³ தth mh’ஷா shயாth

khth◌⁴ேயத கshமாth ந ஸுக²mh ந :³க²mh ॥ 53॥
kh³ரஹா: நிthதmh ஸுக²:³க²ேயா: ேசth

கிmh ஆthமந:அஜshய ஜநshய ேத ைவ ।
kh³ரைஹ: kh³ரஹshய ஏவ வத³nhதி பீடா³mh

khth◌⁴ேயத கshைம ஷ: தத:அnhய: ॥ 54॥
கrhமா:  ேஹ:ஸுக²:³க²ேயா: ேசth

கிmh ஆthமந: தth  ஜடா³ஜட³thேவ ।
ேத³ஹ:  அசிthஷ:அயmh ஸுபrhண:

khth◌⁴ேயத கshைம ந  கrhமலmh ॥ 55॥
கால:  ேஹ:ஸுக²:³க²ேயா: ேசth

கிmh ஆthமந: தthர தth ஆthமக:அெஸௗ ।
ந அkh³ேந: தாப: ந மshய தth shயாth

khth◌⁴ேயத கshைம ந பரshய th³வnhth³வmh ॥ 56॥
ந ேகநசிth khவ அபி கத²சந அshய

th³வnhth³வ உபராக:³ பரத: பரshய ।
யதா²ஹம:ஸmhsh’திபிண:shயாth

ஏவmh phர³th³த:◌⁴ ந பி³ேப⁴தி ⁴ைத: ॥ 57॥
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ஏதாmh ஸ:ஆshதா²ய பராthமநிShடா²mh
அth◌⁴யாதாmh rhவதைம: மஹrhபி: ◌⁴ ।

அஹmh தShயா ³ரnhதபாரmh
தம:iµnhத³அŋhkh◌⁴நிேஷவயா ஏவ ॥ 58॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
நிrhவிth³ய நShடth³ரவிண: க³தkhலம:
phரvhரjhய கா³mh பrhயடமாந:இthத²mh ।

நிராkh’த:அஸth³பி: ◌⁴ அபி shவத⁴rhமாth
அகmhபித:அiµmh iµநி:ஆஹ கா³தா²mh ॥ 59॥

ஸுக²:³க²phரத:³ ந அnhய: ஷshய ஆthமவிph◌⁴ரம: ।
thர உதா³நபவ:ஸmhஸார: தமஸ: kh’த: ॥ 60॥
தshமாth ஸrhவாthமநா தாத நிkh³’ஹாண மேநா தி⁴யா ।
மயி ஆேவஶிதயா khத: ஏதாவாnh ேயாக³ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 61॥
ய: ஏதாmh பி⁴ு கீ³தாmh ph³ரமநிShடா²mh ஸமாத: ।
தா⁴ரயnh ராவயnh Nhவnh th³வnhth³ைவ: ந ஏவ அபி⁴⁴யேத ॥ 62॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
பி³ுகீ³தநிபணmh நாம thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 23॥
அத² சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யா: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
அத² ேத ஸmhphரவயா ஸாŋhkh²யmh rhைவ: விநிசிதmh ।
யth விjhஞாய மாnh ஸth³ய: ஜயாth ைவகlhபிகmh ph◌⁴ரமmh ॥ 1॥
ஆth jhஞாநmh அத:² அrhத:² ஏகmh ஏவ அவிகlhபிதmh ।
யதா³ விேவகநி:ஆெதௗ³ kh’தேக³அேக³ ॥ 2॥
தth மாயாப²லேபண ேகவலmh நிrhவிகlhபிதmh ।
வாŋhமந:அேகா³சரmh ஸthயmh th³விதா⁴ ஸமப⁴வth ph³’ஹth ॥ 3॥
தேயா: ஏகதர: அrhத:² phரkh’தி: ேஸாப⁴யாthகா ।
jhஞாநmh  அnhயதர: பா⁴வ: ஷ:ஸ:அபி⁴தீ⁴யேத ॥ 4॥
தம: ரஜ:ஸththவmh இதி phரkh’ேத:அப⁴வnh ³: ।
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மயா phரோph◌⁴யமாயா: ஷ அiνமேதந ச ॥ 5॥
ேதph◌⁴ய:ஸமப⁴வth ஸூthரmh மஹாnh ஸூthேரண ஸmhத: ।
தத: விrhவத: ஜாத: ய:அஹŋhகார: விேமாஹந: ॥ 6॥
ைவகாக:ைதஜஸ: ச தாமஸ: ச இதி அஹmh thvh’th ।
தnhமாthர இnhth³ய மநஸாmh காரணmh சிth அசிth மய: ॥ 7॥
அrhத:² தnhமாthகாth ஜjhேஞ தாமஸாth இnhth³யாணி ச ।
ைதஜஸாth ேத³வதா:ஆஸnh ஏகாத³ஶ ச ைவkh’தாth ॥ 8॥
மயா ஸேசாதி³தா: பா⁴வா:ஸrhேவ ஸmhஹதி அகாண: ।
அNhட³mh உthபாத³யாமாஸு: மம ஆயதநmh உthதமmh ॥ 9॥
தshnh அஹmh ஸமப⁴வmh அNhேட³ஸலஸmhshதி²ெதௗ ।
மம நாph◌⁴யாmh அ⁴th பth³மmh விவாkh²யmh தthர ச ஆthம: ◌⁴ ॥
10॥
ஸ:அsh’ஜth தபஸா khத: ரஜஸா மth அiνkh³ரஹாth ।
ேலாகாnh ஸபாலாnh விவாthமா :◌⁴ ⁴வ:shவ:இதி thதா⁴ ॥ 11॥
ேத³வாநாmh ஓக:ஆth shவ: ⁴தாநாmh ச ⁴வ: பத³mh ।
மrhthய ஆதீ³நாmh ச : ◌⁴ ேலாக:th³தா⁴நாmh thதயாth பரmh ॥
12॥
அத: ◌⁴ அஸுராmh நாகா³நாmh ⁴ேம: ஓக:அsh’ஜth phர:◌⁴ ।
thேலாkhயாmh க³தய:ஸrhவா: கrhமmh th³ண ஆthமநாmh ॥ 13॥
ேயாக³shய தபஸ: ச ஏவ nhயாஸshய க³தய:அமலா: ।
மஹ: ஜந: தப:ஸthயmh ப⁴khதிேயாக³shய மth³க³தி: ॥ 14॥
மயா காலாthமநா தா⁴thரா கrhமkhதmh இத³mh ஜக³th ।
³ணphரவாஹ: ஏதshnh உnhமjhஜதி நிமjhஜதி ॥ 15॥
அiΝ: ph³’ஹth kh’ஶ:sh²ல: ய: ய: பா⁴வ: phரth◌⁴யதி ।
ஸrhவ:அபி உப⁴யஸmhkhத: phரkh’thயா ேஷண ச ॥ 16॥
ய:  யshய ஆதி:³அnhத: ச ஸ:ைவ மth◌⁴யmh ச தshய ஸnh ।
விகார: vhயவஹாராrhத:² யதா²ைதஜஸ பாrhதி²வா: ॥ 17॥
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யth உபாதா³ய rhவ:  பா⁴வ: விேத அபரmh ।
ஆதி:³அnhத: யதா³ யshய தth ஸthயmh அபி⁴தீ⁴யேத ॥ 18॥
phரkh’தி: அshய உபாதா³நmh ஆதா⁴ர: ஷ: பர: ।
ஸத:அபி⁴vhயஜக: கால: ph³ரம தth thதயmh  அஹmh ॥ 19॥
ஸrhக:³ phரவrhதேத தாவth ெபௗrhவ அபrhேயண நிthயஶ: ।
மஹாnh ³ணவிஸrhக³அrhத:²shதி²தி அnhத: யாவth ஈணmh ॥ 20॥
விராTh மயா ஆஸாth³யமாந: ேலாககlhபவிகlhபக: ।
பசthவாய விேஶஷாய கlhபேத ⁴வைந:ஸஹ ॥ 21॥
அnhேந phரயேத மrhthயmh அnhநmh தா⁴நாஸு யேத ।
தா⁴நா: ⁴ெமௗ phரயnhேத ⁴: க³nhேத⁴ phரயேத ॥ 22॥
அphஸு phரயnhேத க³nhத: ◌⁴ ஆப: ச shவ³ேண ரேஸ ।
யேத jhேயாதி ரஸ: jhேயாதீ ேப phரயேத ॥ 23॥
பmh வாெயௗ ஸ: ச shபrhேஶ யேத ஸ:அபி ச அmhப³ேர ।
அmhப³ரmh ஶph³த³தnhமாthர:இnhth³யாணி shவேயாநிஷு ॥ 24॥
ேயாநி:ைவகாேக ெஸௗmhய யேத மந ஈவேர ।
ஶph³த:³ ⁴தாதி³mh அபி ஏதி ⁴தாதி:³ மஹதி phர: ◌⁴ ॥ 25॥
ஸ:யேத மஹாnh shேவஷு ³ேணஷு ³ணவthதம: ।
ேத அvhயkhேத ஸmhphரயnhேத தthகேல யேத அvhயேய ॥ 26॥
கால: மாயாமேய ேவ வ:ஆthமநி மயி அேஜ ।
ஆthமா ேகவல:ஆthமshத:² விகlhப அபாய லண: ॥ 27॥
ஏவmh அnhவீமாணshய கத²mh ைவகlhபிக: ph◌⁴ரம: ।
மநஸ:’தி³ திShேட²த vhேயாmhநி இவ அrhக உத³ேய தம: ॥ 28॥
ஏஷ:ஸாŋhkh²யவிதி: ◌⁴ phேராkhத:ஸmhஶயkh³ரnhதி²ேப⁴த³ந: ।
phரதிேலாம அiνேலாமாph◌⁴யாmh பராவரth³’ஶா மயா ॥ 29॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
phரkh’திஷஸாŋhkh²யேயாேகா³ நாம சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 24॥
அத² பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ।
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ப⁴க³வாiνவாச ।
³நாmh அஸராmh மாnhேயந யதா² ப⁴ேவth ।
தnhேம ஷவrhய இஅத³mh உபதா⁴ரய ஶmhஸத: ॥ 1॥
ஸம: த³ம: திதிா ஈா தப:ஸthயmh த³யா shmh’தி: ।
Sh: thயாக:³அshph’ஹா ரth³தா⁴ : த³யா ஆதி:³shவநிrhvh’தி: ॥ 2॥
காம: ஈஹா மத:³ th’Sh shதmhப:◌⁴ ஆஶீ: பி⁴தா³ஸுக²mh ।
மத³ உthஸாஹ: யஶ: phதி:ஹாshயmh வீrhயmh ப³ல உth³யம: ॥ 3॥
khேராத:◌⁴ ேலாப: ◌⁴ அnh’தmh mhஸா யாசா த³mhப: ◌⁴ khலம: க: ।
ேஶாகேமாெஹௗ விஷாதா³rhதீ நிth³ரா ஆஶா பீ: ◌⁴ அiνth³யம: ॥ 4॥
ஸththவshய ரஜஸ: ச ஏதா: தமஸ: ச அiνrhவஶ: ।
vh’thதய: வrhணிதphராயா:ஸmhநிபாதmh அத:² iΝ ॥ 5॥
ஸmhநிபாத:  அஹmh இதி மம இதி உth³த⁴வ யா மதி: ।
vhயவஹார:ஸmhநிபாத: மேநாமாthர இnhth³யாஸுபி: ◌⁴ ॥ 6॥
த⁴rhேம ச அrhேத² ச காேம ச யதா³அெஸௗ பநிSh²த: ।
³நாmh ஸmhநிகrhஷ:அயmh ரth³தா: ◌⁴ அதித⁴நாவஹ: ॥ 7॥
phரvh’thதிலேண நிShடா² மாnh ய: kh³’ஹாரேம ।
shவத⁴rhேம ச அiνதிShேட²த ³நாmh ஸதி:ஸா ॥ 8॥
ஷmh ஸththவஸmhkhதmh அiνயாth ஶம ஆதி³பி: ◌⁴ ।
காமாதி³பீ⁴ ரேஜாkhதmh khேராதா⁴th³ைய: தமஸா தmh ॥ 9॥
யதா³ ப⁴ஜதி மாmh ப⁴khthயா நிரேப:shவகrhமபி: ◌⁴ ।
தmh ஸththவphரkh’திmh விth³யாth ஷmh shthயmh ஏவ வா ॥ 10॥
யதா³ஆஶிஷ:ஆஶாshய மாmh ப⁴ேஜத shவகrhமபி: ◌⁴ ।
தmh ரஜ:phரkh’திmh விth³யாth mhஸாmh ஆஶாshய தாமஸmh ॥ 11॥
ஸththவmh ரஜ: தம:இதி ³: வshய ந ஏவ ேம ।
சிthதஜா ைய:  ⁴தாநாmh ஸjhஜமாந: நிப³th◌⁴யேத ॥ 12॥
யேத³தெரௗ ஜேயth ஸththவmh பா⁴shவரmh விஶத³mh ஶிவmh ।
ததா³ஸுேக²ந jhேயத த⁴rhமjhஞாந ஆதி³பி: ◌⁴ மாnh ॥ 13॥
யதா³ ஜேயth தம:ஸththவmh ரஜ:ஸŋhக³mh பி⁴தா³ சலmh ।
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ததா³ :³ேக²ந jhேயத கrhம யஶஸா யா ॥ 14॥
யதா³ ஜேயth ரஜ:ஸththவmh தம:ட: ◌⁴ லயmh ஜட³mh ।
jhேயத ேஶாகேமாஹாph◌⁴யாmh நிth³ரயா mhஸயா ஆஶயா ॥ 15॥
யதா³ சிthதmh phரேத³த இnhth³யாmh ச நிrhvh’தி: ।
ேத³ேஹ அப⁴யmh மேநாஸŋhக³mh தth ஸththவmh விth³தி⁴ மthபத³mh ॥ 16॥
விrhவnh khயயா ச அதீ⁴ர நிrhvh’தி: ச ேசதஸாmh ।
கா³thராshவாshth²யmh மந: ph◌⁴ராnhதmh ரஜ: ஏைத: நிஶாமய ॥ 17॥
த³th சிthதmh விேயத ேசதஸ: kh³ரஹேண அமmh ।
மந: நShடmh தம: kh³லாநி: தம: தth உபதா⁴ரய ॥ 18॥
ஏத⁴மாேந ³ேண ஸththேவ ேத³வாநாmh ப³லmh ஏத⁴ேத ।
அஸுராmh ச ரஜ தம உth³த⁴வ ரஸாmh ॥ 19॥
ஸththவாth ஜக³ரணmh விth³யாth ரஜஸா shவphநmh ஆதி³ேஶth ।
phரshவாபmh தமஸா ஜnhேதா: யmh thஷு ஸnhததmh ॥ 20॥
உபrhப க³chச²nhதி ஸththேவந ஆph³ரமண: ஜநா: ।
தமஸா அத:◌⁴ அத: ◌⁴ ஆiµkh²யாth ரஜஸா அnhதரசாண: ॥ 21॥
ஸththேவ phரநா:shவ: யாnhதி நரேலாகmh ரேஜாலயா: ।
தேமாலயா:  நிரயmh யாnhதி மாmh ஏவ நிrh³: ॥ 22॥
மத³rhபணmh நிShப²லmh வா ஸாthவிகmh நிஜகrhம தth ।
ராஜஸmh ப²லஸŋhகlhபmh mhஸாphராயாதி³ தாமஸmh ॥ 23॥
ைகவlhயmh ஸாthவிகmh jhஞாநmh ரஜ:ைவகlhபிகmh ச யth ।
phராkh’தmh தாமஸmh jhஞாநmh மnhநிShட²mh நிrh³ணmh shmh’தmh ॥ 24॥
வநmh  ஸாthவிக: வாஸ: kh³ராம: ராஜஸ: உchயேத ।
தாமஸmh th³தஸத³நmh மnhநிேகதநmh  நிrh³ணmh ॥ 25॥
ஸாthவிக: காரக:அஸŋhகீ³ ராகா³nhத:◌⁴ ராஜஸ:shmh’த: ।
தாமஸ:shmh’திவிph◌⁴ரShட: நிrh³ண: மத³பாரய: ॥ 26॥
ஸாththவிகீ ஆth◌⁴யாthகீ ரth³தா⁴ கrhமரth³தா⁴  ராஜ ।
தாமshயத⁴rhேம யா ரth³தா⁴ மthேஸவாயாmh  நிrh³ ॥ 27॥
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பth²யmh தmh அநாய: தmh ஆஹாrhயmh ஸாththவிகmh shmh’தmh ।
ராஜஸmh ச இnhth³யphேரShட²mh தாமஸmh ச ஆrhதித³அஶுசி ॥ 28॥
ஸாththவிகmh ஸுக²mh ஆthேமாthத²mh விஷேயாthத²mh  ராஜஸmh ।
தாமஸmh ேமாஹைத³ேநாthத²mh நிrh³ணmh மத³பாரயmh ॥ 29॥
th³ரvhயmh ேத³ஶ: ப²லmh கால: jhஞாநmh கrhம ச காரகா: ।
ரth³தா⁴ அவshதா²ஆkh’தி: நிShடா² thைர³Nhய:ஸrhவ: ஏவ  ॥
30॥
ஸrhேவ ³ணமயா: பா⁴வா: ஷ அvhயkhத தி⁴Sh²தா: ॥ 31॥
ஏதா:ஸmhsh’தய: mhஸ:³ணகrhமநிப³nhத⁴நா: ।
ேயந இேம நிrhதா: ெஸௗmhய ³: ேவந சிthதஜா: ।
ப⁴khதிேயாேக³ந மnhநிShட:² மth³பா⁴வாய phரபth³யேத ॥ 32॥
தshமாth அஹmh இமmh லph³th◌⁴வா jhஞாநவிjhஞாநஸmhப⁴வmh ।
³ணஸŋhக³mh விநிrh⁴ய மாmh ப⁴ஜnh விச: ॥ 33॥
நி:ஸŋhக:³ மாmh ப⁴ேஜth விth³வாnh அphரமthத:ேதnhth³ய: ।
ரஜ: தம: ச அபி⁴ஜேயth ஸththவஸmhேஸவயா iµநி: ॥ 34॥
ஸththவmh ச அபி⁴ஜேயth khத:ைநரேபேயண ஶாnhததீ: ◌⁴ ।
ஸmhபth³யேத ³ண:iµkhத: வ: வmh விஹாய மாmh ॥ 35॥
வ: வவிநிrhiµkhத:³ண: ச ஆஶயஸmhப⁴ைவ: ।
மயா ஏவ ph³ரம rhண: ந ப³: ந அnhதர: சேரth ॥ 36॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
³ணநிrh³ணநிபணmh நாம பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 25॥
அத²ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
மth லணmh இமmh காயmh லph³th◌⁴வா மth³த⁴rhம:ஆshதி²த: ।
ஆநnhத³mh பரமாthமாநmh ஆthமshத²mh ஸiµைபதி மாmh ॥1॥
³ணமyhயா: வேயாnhயா: விiµkhத: jhஞாநநிShட²யா ।
³ேணஷு மாயாமாthேரஷு th³’யமாேநஷு அவshத: ।
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வrhதமாந:அபி ந மாnh jhயேத அவshபி:◌⁴ ³ண: ॥ 2॥
ஸŋhக³mh ந rhயாth அஸதாmh ஶிந உத³ர th’பாmh khவசிth ।
தshய அiνக³த: தம அnhேத⁴ பததி அnhத⁴ அiνகா³nhத⁴வth ॥ 3॥
ஐல:ஸmhராTh இமாmh கா³தா²mh அகா³யத ph³’ஹchch²ரவா: ।
உrhவஶீ விரஹாth iµயnh நிrhவிNhண: ேஶாகஸmhயேம ॥ 4॥
thயkhthவா ஆthமாநmh vhரஜnhதீmh தாmh நkh³ந: உnhமthதவth nh’ப: ।
விலபnh அnhவகா³th ஜாேய ேகா⁴ேர திShட²இதி விkhலவ: ॥ 5॥
காமாnh அth’phத:அiνஜுஷnh ுlhலகாnh வrhஷயாநீ: ।
ந ேவத³ யாnhதீ: ந அயாnhதீ: உrhவஶீ ஆkh’Shடேசஅதந: ॥ 6॥
ஐல: உவாச ।
அேஹா ேம ேமாஹவிshதார: காமகShமலேசதஸ: ।
ேத³vhயா: kh³’தகNhட²shய ந ஆ:க²Nhடா:³இேம shmh’தா: ॥ 7॥
ந அஹmh ேவத³அபி⁴நிrhiµkhத:ஸூrhய: வா அph◌⁴தி³த:அiµயா ।
iµத: வrhஷகா³நாmh ப³த அஹாநி க³தாநி உத ॥ 8॥
அேஹா ேம ஆthமஸmhேமாஹ: ேயந ஆthமா ேயாதாmh kh’த: ।
khடா³mh’க:³ சkhரவrhதீ நரேத³வஶிகா²மணி: ॥ 9॥
ஸபchச²த³mh ஆthமாநmh thவா th’ணmh இவ ஈவரmh ।
யாnhதீmh shthயmh ச அnhவக³மmh நkh³ந: உnhமthதவth த³nh ॥ 10॥
த: தshய அiνபா⁴வ:shயாth ேதஜ: ஈஶthவmh ஏவ வா ।
ய:அnhவக³chச²mh shthயmh யாnhதீmh க²ரவth பாத³தா³த: ॥ 11॥
கிmh விth³யயா கிmh தபஸா கிmh thயாேக³ந ேதந வா ।
கிmh விவிkhேதந ெமௗேநந shthபி: ◌⁴ யshய மந:’தmh ॥ 12॥
shவாrhத²shய அேகாவித³mh தி⁴ŋh மாmh rhக²mh பNh³த மாநிநmh ।
ய:அஹmh ஈவரதாmh phராphய shthபி:◌⁴ ேகா³ க²ரவth த: ॥ 13॥
ேஸவத: வrhஷகா³th ேம உrhவய:அத⁴ராஸவmh ।
ந th’phயதி ஆthம: ◌⁴ காம: வநி:ஆஹுதிபி:◌⁴ யதா² ॥ 14॥
mhசlhயா அப’தmh சிthதmh ேகாnhவnhய: ேமாசிmh phர:◌⁴ ।
ஆthமாராேமவரmh ’ேத ப⁴க³வnhதmh அேதா⁴ஜmh ॥ 15॥
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ேபா³தி⁴தshய அபி ேத³vhயா ேம ஸூkhதவாkhேயந ³rhமேத: ।
மேநாக³த: மஹாேமாஹ: ந அபயாதி அதாthமந: ॥ 16॥
கிmh ஏதயா ந:அபkh’தmh ரjhjhவா வா ஸrhபேசதஸ: ।
ரjhஜுshவப அவி³ஷ: ய:அஹmh யth அேதnhth³ய: ॥ 17॥
khவ அயmh மேலாமஸ: காய: ெதௗ³rhக³nhதி⁴ ஆதி³ஆthமக:அஶுசி: ।
khவ ³: ெஸௗமநshய ஆth³யா: அth◌⁴யாஸ:அவிth³யயா kh’த: ॥ 18॥
பிthேரா: கிmh shவmh iν பா⁴rhயாயா:shவாந:அkh³ேந: வkh³’th◌⁴ரேயா: ।
கிmh ஆthமந: கிmh ஸு’தா³mh இதி ய: ந அவயேத ॥ 19॥
தshnh கேலவேர அேமth◌⁴ேய chச²நிShேட² விஷjhஜேத ।
அேஹா ஸுப⁴th³ரmh ஸுநஸmh ஸுshதmh ச iµக²mh shthய: ॥ 20॥
thவŋh மாmhஸ தி⁴ர shநா ேமேதா³ மjhஜா அshதி²ஸmhஹெதௗ ।
விNhthரேய ரமதாmh kh’mh கியth அnhதரmh ॥ 21॥
அத²அபி ந உபஸjhேஜத shthஷு shthைரேணஷு ச அrhத²விth ।
விஷய இnhth³ய ஸmhேயாகா³th மந:ுph◌⁴யதி ந அnhயதா² ॥ 22॥
அth³’Shடாth அதாth பா⁴வாth ந பா⁴வ: உபஜாயேத ।
அஸmhphரஜத: phராnh ஶாmhயதி shதிதmh மந: ॥ 23॥
தshமாth ஸŋhக:³ ந கrhதvhய:shthஷு shthைரேணஷு ச இnhth³ைய: ।
வி³ஷாmh ச அபி அவிரph³த: ◌⁴ ஷTh³வrhக:³ கிiµ மாth³’ஶாmh ॥
24॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஏவmh phரகா³யnh nh’பேத³வேத³வ:

ஸ: உrhவஶீேலாகmh அத:² விஹாய ।
ஆthமாநmh ஆthமநி அவக³mhய மாmh ைவ

உபாரமth jhஞாநவி⁴தேமாஹ: ॥ 25॥
தத: :³ஸŋhக³mh உthsh’jhய ஸthஸு ஸjhேஜத ³th³தி⁴மாnh ।
ஸnhத: ஏதshய சி²nhத³nhதி மேநாvhயாஸŋhக³iµkhதிபி: ◌⁴ ॥ 26॥
ஸnhத:அநேபா: மchசிthதா: phரஶாnhதா:ஸமத³rhஶிந: ।
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நிrhமமா: நிரஹŋhகாரா: நிrhth³வnhth³வா: நிShபkh³ரஹா: ॥ 27॥
ேதஷு நிthயmh மஹாபா⁴க:³ மஹாபா⁴ேக³ஷு மthகதா:² ।
ஸmhப⁴வnhதி தா nh’mh ஜுஷதாmh phரநnhதி அக⁴mh ॥ 28॥
தா: ேய Nhவnhதி கா³யnhதி  அiνேமாத³nhதி ச அth³’தா: ।
மthபரா: ரth³த³தா⁴நா: ச ப⁴khதிmh விnhத³nhதி ேத மயி ॥ 29॥
ப⁴khதிmh லph³த⁴வத:ஸாேதா: ◌⁴ கிmh அnhயth அவஶிShயேத ।
மயி அநnhத³ேண ph³ரமணி ஆநnhத³அiνப⁴வ ஆthமநி ॥ 30॥
யதா² உபரயமாணshய ப⁴க³வnhதmh விபா⁴வஸுmh ।
ஶீதmh ப⁴யmh தம:அபி ஏதி ஸா⁴nh ஸmhேஸவத: ததா² ॥ 31॥
நிமjhjhய உnhமjhjhயதாmh ேகா⁴ேர ப⁴வாph³ெதௗ⁴ பரம அயநmh ।
ஸnhத: ph³ரமவித:³ ஶாnhதா: ெநௗ: th³’ட⁴ இவ அphஸு மjhஜதாmh ॥ 32॥
அnhநmh  phராணிநாmh phராண:ஆrhதாநாmh ஶரணmh  அஹmh ।
த⁴rhம: விthதmh nh’mh phேரthய ஸnhத:அrhவாkh பி³ph◌⁴யத:அரணmh ॥
33॥
ஸnhத: தி³ஶnhதி சூmh ப³:அrhக:ஸiµthதி²த: ।
ேத³வதா: பா³nhத⁴வா:ஸnhத:ஸnhத:ஆthமா அஹmh ஏவ ச ॥ 34॥
ைவதேஸந: தத:அபி ஏவmh உrhவயா ேலாகநி:shph’ஹ: ।
iµkhதஸŋhக:³ மmh ஏதாmh ஆthமாராம: சசார ஹ ॥ 35॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ஐலகீ³தmh நாம ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 26॥
அத²ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ।
உth³த⁴வ: உவாச ।
khயாேயாக³mh ஸமாசவ ப⁴வth ஆராத⁴நmh phரேபா⁴ ।
யshமாth thவாmh ேய யதா²அrhசnhதி ஸாthவதா:ஸாthவதrhஷப⁴ ॥ 1॥
ஏதth வத³nhதி iµநய:iµஹு: நி:ேரயஸmh nh’mh ।
நாரத:³ ப⁴க³வாnh vhயாஸ:ஆசாrhய:அŋhகி³ரஸ:ஸுத: ॥ 2॥
நி:sh’தmh ேத iµகா²mhேபா⁴ஜாth³யth ஆஹ ப⁴க³வாnh அஜ: ।
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thேரph◌⁴ய: ph◌⁴’³iµkh²ேயph◌⁴ய: ேத³vhைய ச ப⁴க³வாnh ப⁴வ: ॥ 3॥
ஏதth ைவ ஸrhவவrhநாmh ஆரமாmh ச ஸmhமதmh ।
ேரயஸாmh உthதமmh மnhேய shthஶூth³ராmh ச மாநத³ ॥ 4॥
ஏதth கமலபthரா கrhமப³nhத⁴விேமாசநmh ।
ப⁴khதாய ச அiνரkhதாய ph³ விேவவர ஈவர ॥ 5॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ந அnhத:அநnhதபாரshய கrhமகாNhட³shய ச உth³த⁴வ ।
ஸŋhphதmh வrhணயிShயா யதா²வth அiνrhவஶ: ॥ 6॥
ைவதி³க: தாnhthக:ர:இதி ேம thவித: ◌⁴ மக:² ।
thரயாmh ஈphேதந ஏவ விதி⁴நா மாmh ஸமrhசேயth ॥ 7॥
யதா³shவநிக³ேமந உkhதmh th³விஜthவmh phராphய ஷ: ।
யதா² யேஜத மாmh ப⁴khthயா ரth³த⁴யா தth நிேபா³த⁴ ேம ॥ 8॥
அrhசாயாmh shத²Nh³ேல அkh³ெநௗ வா ஸூrhேய வா அphஸு ’தி³ th³விஜ: ।
th³ரvhேயண ப⁴khதிkhத:அrhேசth shவ³mh மாmh அமாயயா ॥ 9॥
rhவmh shநாநmh phரrhவீத ெதௗ⁴தத³nhத:அŋhக³ஶுth³த⁴ேய ।
உப⁴ைய:அபி ச shநாநmh மnhthைர: mh’th³kh³ரஹதி³நா ॥ 10॥
ஸnhth◌⁴யா உபாshதி ஆதி³ கrhமாணி ேவேத³ந அேசாதி³தாநி ேம ।
ஜாmh ைத: கlhபேயth ஸmhயkh ஸŋhகlhப: கrhமபாவநீmh ॥ 11॥
ைஶ தா³மயீ ெலௗ ேலphயா ேலkh²யா ச ைஸகதீ ।
மேநாமயீ மணிமயீ phரதிமா அShடவிதா⁴ shmh’தா ॥ 12॥
சல அசல இதி th³விவிதா⁴ phரதிShடா² வமnhதி³ரmh ।
உth³வாஸ ஆவாஹேந ந shத:shதி²ராயாmh உth³த⁴வ அrhசேந ॥ 13॥
அshதி²ராயாmh விகlhப:shயாth shத²Nh³ேல  ப⁴ேவth th³வயmh ।
shநபநmh  அவிேலphயாயாmh அnhயthர பமாrhஜநmh ॥ 14॥
th³ரvhைய: phரth³th◌⁴ைய: மth யாக:³ phரதிமாதி³ஷு அமாயிந: ।
ப⁴khதshய ச யதா²லph³ைத: ◌⁴ ’தி³ பா⁴ேவந ச ஏவ  ॥ 15॥
shநாந அலŋhகரணmh phேரShட²mh அrhசாயாmh ஏவ  உth³த⁴வ ।
shத²Nh³ேல தththவவிnhயாஸ: வெநௗ ஆjhயphதmh ஹவி: ॥ 16॥
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ஸூrhேய ச அph◌⁴யrhஹணmh phேரShட²mh ஸேல ஸல ஆதி³பி: ◌⁴ ।
ரth³த⁴யா உபா’தmh phேரShட²mh ப⁴khேதந மம வா அபி ॥ 17॥
⁴rhயபி அப⁴khத உப’தmh ந ேம ேதாஷாய கlhபேத ।
க³nhத: ◌⁴ ⁴ப:ஸுமநஸ: தீ³ப:அnhந ஆth³ய ச கிmh ந: ॥ 18॥
ஶுசி:ஸmhph◌⁴’தஸmhபா⁴ர: phராkh த³rhைப:◌⁴ கlhபித ஆஸந: ।
ஆந: phராkh உத³kh வா அrhேசth அrhசாயாmh அத²ஸmhiµக:² ॥ 19॥
kh’தnhயாஸ: kh’தnhயாஸாmh மத³rhசாmh பாணிநா mh’ேஜth ।
கலஶmh phேராணீயmh ச யதா²வth உபஸாத⁴ேயth ॥ 20॥
தth அth³பி: ◌⁴ ேத³வயஜநmh th³ரvhயாணி ஆthமாநmh ஏவ ச ।
phேராய பாthராணி thணி அth³பி: ◌⁴ ைத:ைத: th³ரvhைய: ச ஸாத⁴ேயth ॥ 21॥
பாth³ய அrhக⁴ ஆசமநீயாrhத²mh thணி பாthராணி ைத³ஶிக: ।
’தா³ ஶீrhSh அத² ஶிக²யா கா³யthrhயா ச அபி⁴மnhthரேயth ॥
22॥
பிNhேட³ வா அkh³நி ஸmhஶுth³ேத⁴ ’thபth³மshதா²mh பராmh மம ।
அNhவீmh வகலாmh th◌⁴யாேயth நாத³அnhேத th³த⁴பா⁴விதாmh ॥ 23॥
தயா ஆthம⁴தயா பிNhேட³ vhயாphேத ஸmhjhய தnhமய: ।
ஆவாய அrhச ஆதி³ஷு shதா²phய nhயshத அŋhக³mh மாmh phரஜேயth ॥
24॥
பாth³ய உபshபrhஶ அrhஹண ஆதீ³nh உபசாராnh phரகlhபேயth ।
த⁴rhமாதி³பி: ◌⁴ ச நவபி: ◌⁴ கlhபயிthவா ஆஸநmh மம ॥ 25॥
பth³மmh அShடத³லmh தthர கrhணிகாேகஸர உjhjhவலmh ।
உபா⁴ph◌⁴யாmh ேவத³தnhthராph◌⁴யாmh மயmh  உப⁴யth³த⁴ேய ॥ 26॥
ஸுத³rhஶநmh பாசஜnhயmh க³தா³ஷுத⁴iν:ஹலாnh ।
iµஸலmh ெகௗshப⁴mh மாலாmh வthஸmh ச அiνஜேயth ॥ 27॥
நnhத³mh ஸுநnhத³mh க³ட³mh phரசNhட³mh சNhட³mh ஏவ ச ।
மஹாப³லmh ப³லmh ச ஏவ iµத³mh iµேத³ணmh ॥ 28॥
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³rhகா³mh விநாயகmh vhயாஸmh விShவkhேஸநmh ³nh ஸுராnh ।
shேவ shேவ shதா²ேந  அபி⁴iµகா²nh ஜேயth phேராண ஆதி³பி: ◌⁴ ॥ 29॥
சnhத³ந உஶீர கrhர ŋhம அக³ வாைத: ।
ஸல:shநாபேயth மnhthைர: நிthயதா³ விப⁴ேவ ஸதி ॥ 30॥
shவrhணக⁴rhம அiνவாேகந மஹாஷவிth³யயா ।
ெபௗேஷண அபி ஸூkhேதந ஸாமபீ: ◌⁴ ராஜநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 31॥
வshthர உபவீத ஆப⁴ரண பthர shரkh க³nhத⁴ ேலபைந: ।
அலŋhrhவீத ஸphேரம மth³ப⁴khத: மாmh யதா² உசிதmh ॥ 32॥
பாth³யmh ஆசமநீயmh ச க³nhத⁴mh ஸுமநஸ:அதாnh ।
⁴ப தீ³ப உபஹாrhயாணி த³th³யாth ேம ரth³த⁴யா அrhசக: ॥ 33॥
³ட³பாயஸஸrhபீmh ஶSh ஆப ேமாத³காnh ।
ஸmhயாவ த³தி⁴ ஸூபாmh ச ைநேவth³யmh ஸதி கlhபேயth ॥ 34॥
அph◌⁴யŋhக³ உnhமrhத³ந ஆத³rhஶ த³nhதெதௗ⁴ அபி⁴ேஷசநmh ।
அnhநth³ய கீ³த nh’thயாதி³ பrhவணி sh: உதாnhவஹmh ॥ 35॥
விதி⁴நா விேத Nhேட³ ேமக²லாக³rhதேவதி³பி: ◌⁴ ।
அkh³நிmh ஆதா⁴ய பத:ஸேஹth பாணிநா உதி³தmh ॥ 36॥
பshதீrhய அத² பrhேth அnhவாதா⁴ய யதா²விதி⁴ ।
phேராNhயா ஆஸாth³ய th³ரvhயாணி phேராயாkh³ெநௗ பா⁴வேயத மாmh ॥ 37॥
தphதஜாmh³நத³phரkh²யmh ஶŋhக²சkhரக³தா³mh³ைஜ: ।
லஸth சrh⁴ஜmh ஶாnhதmh பth³மகிஜlhகவாஸஸmh ॥ 38॥
sh²ரth கிட கடக கஸூthரவர அŋhக³த³mh ।
வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜth ெகௗshப⁴mh வநமாநmh ॥ 39॥
th◌⁴யாயnh அph◌⁴யrhchய தா³ணி ஹவிஷா அபி⁴kh◌⁴’தாநி ச ।
phராshய ஆjhயபா⁴ெகௗ³ஆகா⁴ெரௗ த³ththவா ச ஆjhயphதmh ஹவி: ॥ 40॥
ஜுஹுயாth லமnhthேரண ேஷாட³ஶrhச அவதா³நத: ।
த⁴rhமாதி³ph◌⁴ய: யதா²nhயாயmh மnhthைர:shவிShkh’தmh ³த: ◌⁴ ॥ 41॥
அph◌⁴யrhchய அத² நமshkh’thய பாrhஷேத³ph◌⁴ய: ப³mh ஹேரth ।
லமnhthரmh ஜேபth ph³ரம shமரnh நாராயண ஆthமகmh ॥ 42॥
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த³ththவா ஆசமநmh உchேச²ஷmh விShவkhேஸநாய கlhபேயth ।
iµக²வாஸmh ஸுரபி⁴மth தாmh³லாth³யmh அத²அrhஹேயth ॥ 42॥
உபகா³யnh kh³’ணnh nh’thயnh கrhமாணி அபி⁴நயnh மம ।
மthகதா:² ராவயnh Nhவnh iµஹூrhதmh ணிக: ப⁴ேவth ॥ 44।
shதைவ: உchசாவைச:shேதாthைர: ெபௗராண: phரkh’ைத:அபி ।
shthவா phரத³ ப⁴க³வnh இதி வnhேத³த த³Nhட³வth ॥ 45॥
ஶிர: மth பாத³ேயா: kh’thவா பா³ஹுph◌⁴யாmh ச பரshபரmh ।
phரபnhநmh பா மாmh ஈஶ பீ⁴தmh mh’thkh³ரஹ அrhணவாth ॥ 46॥
இதி ேஶஷாmh மயா த³thதாmh ஶிர ஆதா⁴ய ஸாத³ரmh ।
உth³வாஸேயth ேசth உth³வாshயmh jhேயாதி: jhேயாதி தth ந: ॥ 47॥
அrhசாதி³ஷு யதா³ யthர ரth³தா⁴ மாmh தthர ச அrhசேயth ।
ஸrhவ⁴ேதஷு ஆthமநி ச ஸrhவ ஆthமா அஹmh அவshதி²த: ॥ 48॥
ஏவmh khயாேயாக³பைத:² மாnh ைவதி³கதாnhthைக: ।
அrhசnh உப⁴யத:th³தி⁴mh மthத: விnhத³தி அபீ⁴phதாmh ॥ 49॥
மத³rhசாmh ஸmhphரதிShடா²phய மnhதி³ரmh காரேயth th³’ட⁴mh ।
Shப உth³யாநாநி ரmhயாணி ஜா யாthரா உthஸவ ஆதாnh ॥ 50॥
ஜாதீ³நாmh phரவாஹாrhத²mh மஹாபrhவஸு அத²அnhவஹmh ।
ேthராபணரkh³ராமாnh த³ththவா மth ஸாrhShதாmh இயாth ॥ 51॥
phரதிShட²யா ஸாrhவெபௗ⁴மmhஸth³மநா ⁴வநthரயmh ।
ஜாதி³நா ph³ரமேலாகmh thபி: ◌⁴ மth ஸாmhயதாmh இயாth ॥ 52॥
மாmh ஏவ ைநரேபேயண ப⁴khதிேயாேக³ந விnhத³தி ।
ப⁴khதிேயாக³mh ஸ:லப⁴ேத ஏவmh ய: ஜேயத மாmh ॥ 53॥
ய:shவத³thதாmh பைர: த³thதmh ஹேரத ஸுரவிphரேயா: ।
vh’thதிmh ஸ: ஜாயேத விTh³⁴kh வrhஷாmh அதாதmh ॥ 54॥
கrh: ச ஸாரேத:² ேஹேதா:அiνேமாதி³: ஏவ ச ।
கrhமmh பா⁴கி³ந: phேரthய ⁴ய: ⁴ய தthப²லmh ॥ 55॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
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ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ kh’Shேth³த⁴வஸmhவாேத³
ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 27॥
அத²அShடவிmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ப⁴க³வாnh உவாச ।
பரshவபா⁴வகrhமாணி ந phரஶmhேஸth ந க³rhஹேயth ।
விவmh ஏகாthமகmh பயnh phரkh’thயா ேஷண ச ॥ 1॥
பரshவபா⁴வகrhமாணி ய: phரஶmhஸதி நிnhத³தி ।
ஸ:ஆஶு ph◌⁴ரயேத shவாrhதா²th அஸthய அபி⁴நிேவஶத: ॥ 2॥
ைதஜேஸ நிth³ரயா ஆபnhேந பிNhட³shத:² நShடேசதந: ।
மாயாmh phராphேநாதி mh’thmh வா தth³வth நாநாrhத²th³’kh மாnh ॥ 3॥
கிmh ப⁴th³ரmh கிmh அப⁴th³ரmh வா th³ைவதshய அவshந: கியth ।
வாசா உதி³தmh தth அnh’தmh மநஸா th◌⁴யாதmh ஏவ ச ॥ 4॥
சா²யாphரthயாவயாபா⁴ஸா  அஸnhத:அபி அrhத²காண: ।
ஏவmh ேத³ஹாத³ய: பா⁴வா: யchச²nhதி ஆmh’thத: ப⁴யmh ॥ 5॥
ஆthமா ஏவ தth இத³mh விவmh sh’jhயேத sh’ஜதி phர: ◌⁴ ।
thராயேத thராதி விவாthமா யேத ஹரதி ஈவர: ॥ 6॥
தshமாth ந ஆthமந:அnhயshமாth அnhய: பா⁴வ: நிபித: ।
நிபிேதயmh thவிதா⁴ நிrhலா பா⁴தி:ஆthமநி ।
இத³mh ³ணமயmh விth³தி⁴ thவித⁴mh மாயயா kh’தmh ॥ 7॥
ஏதth விth³வாnh ம³தி³தmh jhஞாநவிjhஞாநைநணmh ।
ந நிnhத³தி ந ச shெதௗதி ேலாேக சரதி ஸூrhயவth ॥ 8॥
phரthயேண அiνமாேநந நிக³ேமந ஆthமஸmhவிதா³ ।
ஆதி³அnhதவth அஸth jhஞாthவா நி:ஸŋhக:³ விசேரth இஹ ॥ 9॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
ந ஏவ ஆthமந: ந ேத³ஹshய ஸmhsh’தி: th³ரShTh’th³’யேயா: ।
அநாthமshவth³’ேஶா: ஈஶ கshய shயாth உபலph◌⁴யேத ॥ 10॥
ஆthமா அvhயய:அ³ண: ஶுth³த: ◌⁴ shவயjhேயாதி:அநாvh’த: ।
அkh³நிவth தா³வth ேத³ஹ: கshய இஹ ஸmhsh’தி: ॥ 11॥
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ப⁴க³வாnh உவாச ।
யாவth ேத³ஹ இnhth³ய phராண:ஆthமந:ஸmhநிகrhஷணmh ।
ஸmhஸார: ப²லவாnh தாவth அபாrhத:²அபி அவிேவகிந: ॥ 12॥
அrhேத² அவிth³யமாேந அபி ஸmhsh’தி: ந நிவrhதேத ।
th◌⁴யாயத: விஷயாnh அshய shவphேந அநrhத²ஆக³ம: யதா² ॥ 13॥
யதா² அphரதி³th³த⁴shய phரshவாப: ப³ஹு அநrhத²ph◌⁴’th ।
ஸ: ஏவ phரதி³th³த⁴shய ந ைவ ேமாஹாய கlhபேத ॥ 14॥
ேஶாக ஹrhஷ ப⁴ய khேராத⁴ ேலாப⁴ ேமாஹ shph’ஹாத³ய: ।
அஹŋhகாரshய th³’யnhேத ஜnhம mh’th: ச ந ஆthமந: ॥ 15॥
ேத³ஹ இnhth³ய phராண மந:அபி⁴மாந:
வ:அnhதராthமா ³ணகrhம rhதி: ।

ஸூthரmh மஹாnh இதி உதா⁴ இவ கீ³த:
ஸmhஸார:ஆதா⁴வதி காலதnhthர: ॥ 16॥

அலmh ஏதth ப³ஹுப பிதmh
மேநாவச:phராணஶரகrhம ।

jhஞாநாநா உபாஸநயா ஶிேதந
சி²ththவா iµநி: கா³mh விசரதி அth’Shண: ॥ 17॥

jhஞாநmh விேவக: நிக³ம: தப: ச
phரthயmh ஐதியmh அத²அiνமாநmh ।

ஆதி³அnhதேயா:அshய யth ஏவ ேகவலmh
கால: ச ேஹ: ச தth ஏவ மth◌⁴ேய ॥ 18॥

யதா²ரNhயmh shவkh’தmh ரshதாth
பசாth ச ஸrhவshய ரNhமயshய ।

தth ஏவ மth◌⁴ேய vhயவஹாrhயமாணmh
நாநாபேத³ைஶ:அஹmh அshய தth³வth ॥ 19॥

விjhஞாநmh ஏதth thயவshதmh அŋhக³
³ணthரயmh காரண காrhய கrhth’ ।

ஸமnhவேயந vhயதிேரகத: ச
ேயந ஏவ rhேயண தth ஏவ ஸthயmh ॥ 20॥
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ந யth ரshதாth உத யth ந பசாth
மth◌⁴ேய ச தth ந vhயபேத³ஶமாthரmh ।

⁴தmh phரth³த⁴mh ச பேரண யth³யth
தth ஏவ தth shயாth இதி ேம மநீஷா ॥ 21॥

அவிth³யமாந:அபி அவபா⁴ஸேத ய:
ைவகாக: ராஜஸஸrhக:³ ஏஷ: ।

ph³ரம shவயjhேயாதி:அத: விபா⁴தி
ph³ரம இnhth³ய அrhத²ஆthம விகார சிthரmh ॥ 22॥

ஏவmh sh²டmh ph³ரமவிேவகேஹபி: ◌⁴
பராபவாேத³ந விஶாரேத³ந ।

சி²ththவா ஆthமஸnhேத³ஹmh உபாரேமத
shவாநnhத³Shட:அகி²ல காiµேகph◌⁴ய: ॥ 23॥

ந ஆthமா வ: பாrhதி²வmh இnhth³யாணி
ேத³வா: அஸு: வாஜலmh ஹுதாஶ: ।

மந:அnhநமாthரmh தி⁴ஷ ச ஸththவmh
அஹŋhkh’தி: க²mh தி:அrhத²ஸாmhயmh ॥ 24॥

ஸமாைத: க: கரண:³thமபி: ◌⁴
³ண: ப⁴ேவth மthஸுவிவிkhததா⁴mhந: ।

விphயமாண: உத கிmh ந ³ஷணmh
க⁴ைந: உேபைத: விக³ைத: ரேவ: கிmh ॥ 25॥

யதா² நப:◌⁴ வா அநல அmh³ ⁴ ³ண:

க³தாக³ைத: வrh³ண: ந ஸjhஜேத ।
ததா²அரmh ஸththவ ரஜ: தம: மல:

அஹmhமேத:ஸmhsh’திேஹபி:◌⁴ பரmh ॥ 26॥
ததா²பி ஸŋhக:³ பவrhஜநீய:
³ேணஷு மாயாரசிேதஷு தாவth ।

மth³ப⁴khதிேயாேக³ந th³’ேட⁴ந யாவth
ரஜ: நிரshேயத மந:கஷாய: ॥ 27॥

யதா²ஆமய:அஸா⁴ சிகிthத: nh’mh
ந: ந:ஸnhத³தி phரேராஹnh ।
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ஏவmh மந:அபkhவ கஷய கrhம
ேயாகி³நmh விth◌⁴யதி ஸrhவஸŋhக³mh ॥ 28॥

ேயாகி³ந: ேய வித அnhதராைய:
மiνShய⁴ைத: thத³ஶ உபsh’Shைட: ।

ேத phராkhதந அph◌⁴யாஸப³ேலந ⁴ய:
ஜnhதி ேயாக³mh ந  கrhமதnhthரmh ॥ 29॥

கேராதி கrhம khயேத ச ஜnh:

ேகநாபி அெஸௗ ேசாதி³த:ஆநிபாதாth ।
ந தthர விth³வாnhphரkh’ெதௗ shதி²த:அபி

நிvh’thத th’Shண:shவஸுக²அiν⁴thயா ॥ 30॥
திShட²nhதmh ஆநmh உத vhரஜnhதmh

ஶயாநmh உnhதmh அத³nhதmh அnhநmh ।
shவபா⁴வmh அnhயth கிmh அபி இஹமாநmh

ஆthமாநmh ஆthமshத²மதி: ந ேவத³ ॥ 31॥
யதி³shம பயதி அஸth இnhth³ய அத²
நாநா அiνமாேநந விth³த⁴mh அnhயth ।

ந மnhயேத வshதயா மநீ
shவாphநmh யதா² உthதா²ய திேராத³தா⁴நmh ॥ 32॥

rhவmh kh³’தmh ³ணகrhமசிthரmh
அjhஞாநmh ஆthமநி அவிவிkhதmh அŋhக³ ।

நிவrhதேத தth ந: ஈயா ஏவ
ந kh³’யேத ந அபி விsh’jhய ஆthமா ॥ 33॥

யதா² பா⁴ேநா: உத³ய: nh’சுஷாmh
தம: நிஹnhயாth ந  ஸth³வித⁴thேத ।

ஏவmh ஸா நி ஸதீ ேம
ஹnhயாth தshரmh ஷshய ³th³ேத:◌⁴ ॥ 34॥

ஏஷ:shவயjhேயாதி:அஜ:அphரேமய:
மஹாiν⁴தி:ஸகலாiν⁴தி: ।

ஏக:அth³விதீய: வசஸாmh விராேம
ேயந ஈஶிதா வாkh அஸவ: சரnhதி ॥ 35॥
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ஏதாவாnh ஆthமஸmhேமாஹ: யth விகlhப:  ேகவேல ।
ஆthமnh nh’ேத shவமாthமாநmh அவலmhப:³ ந யshய  ॥36॥
யth நாம ஆkh’திபி:◌⁴ kh³ராயmh பசவrhணmh அபா³தி⁴தmh ।
vhயrhேத²ந அபி அrhத²வாத:³அயmh th³வயmh பNh³தமாநிநாmh ॥ 37॥
ேயாகி³ந:அபkhவேயாக³shய ஜத: காய: உthதி²ைத: ।
உபஸrhைக:³ விஹnhேயத தthர அயmh வித: விதி: ◌⁴ ॥ 38॥
ேயாக³தா⁴ரணயா காmhசிth ஆஸைந: தா⁴ரண அnhவிைத: ।
தேபாமnhthெரௗஷைத: ◌⁴ காmhசிth உபஸrhகா³nh விநிrhத³ேஹth ॥ 39॥
காmhசிth மம அiνth◌⁴யாேநந நாமஸŋhகீrhதந ஆதி³பி: ◌⁴ ।
ேயாேக³வர அiνvh’ththயா வா ஹnhயாth அஶுப⁴தா³nh ஶைந: ॥ 40॥
ேகசிth ேத³ஹmh இமmh தீ⁴ரா:ஸுகlhபmh வய shதி²ரmh ।
விதா⁴ய விவித⁴ உபாைய:அத² ஜnhதி th³த⁴ேய ॥ 41॥
ந  தth ஶலாth th³’thயmh தth ஆயாஸ: அபாrhத²க: ।
அnhதவththவாth ஶரshய ப²லshய இவ வநshபேத: ॥ 42॥
ேயாக³mh நிேஷவத: நிthயmh காய: ேசth கlhபதாmh இயாth ।
தth ரth³த³th◌⁴யாth ந மதிமாnh ேயாக³mh உthsh’jhய மthபர: ॥ 43॥
ேயாக³சrhயாmh இமாmh ேயாகீ³ விசரnh மth vhயபாரய: ।
ந அnhதராைய: விஹnhேயத நி:shph’ஹ:shவஸுகா²iν: ◌⁴ ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
பரமாrhத²நிrhணேயா நாம அShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 28॥
அத² ஏேகாநthmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ஸு³shதராmh இமாmh மnhேய ேயாக³சrhயாmh அநாthமந: ।
யதா²அஜஸா மாnh ேயth தth ேம ph³ அஜஸா அchத ॥ 1॥
phராயஶ: Nhட³கா ஜnhத: ேயாகி³ந: மந: ।
வித³nhதி அஸமாதா⁴நாth மேநாநிkh³ரஹகrhஶிதா: ॥ 2॥
அத²அத:ஆநnhத³³க⁴mh பதா³mh³ஜmh
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ஹmhஸா: ரேயரnh அரவிnhத³ேலாசந ।
ஸுக²mh iν விேவவர ேயாக³கrhமபி: ◌⁴

thவth மாயயா அ விஹதா: ந மாநிந: ॥ 3॥
கிmh சிthரmh அchத தவ ஏதth அேஶஷப³nhத:◌⁴

தா³ேஸஷு அநnhயஶரேணஷு யth ஆthம ஸாththவmh ।
ய:அேராசயthஸஹ mh’ைக:³shவயmh ஈவராmh

மth கிட தட பீ³த பாத³ பீட:² ॥ 4॥
தmh thவா அகி²ல ஆthமத³யித ஈவரmh ஆதாநாmh

ஸrhவ அrhத²த³mh shவkh’தவிth விsh’ேஜத க: iν ।
க: வா ப⁴ேஜth கிmh அபி விshmh’தேய அiν ⁴thைய

கிmh வா ப⁴ேவth ந தவ பாத³ரேஜாஜுஷாmh ந: ॥ 5॥
ந ஏவ உபயnhதி அபசிதிmh கவய: தவ ஈஶ

ph³ரமாஷா அபி kh’தmh ’த⁴iµத:³shமரnhத: ।
ய:அnhதrhப³: தiνph◌⁴’தாmh அஶுப⁴mh வி⁴nhவnh

ஆசாrhயைசthயவஷா shவக³thmh vhயநkhதி ॥ 6॥
ஶுக: உவாச ।
இதி உth³த⁴ேவந அதி அiνரkhத ேசதஸா

ph’Shட: ஜக³thkhட³நக:shவஶkhதிபி: ◌⁴ ।
kh³’த rhதிthரய: ஈவர ஈவர:
ஜகா³த³ஸphேரம மேநாஹரshத: ॥ 7॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஹnhத ேத கத²யிShயா மம த⁴rhமாnh ஸுமŋhக³ளாmh ।
யாnh ரth³த⁴யா ஆசரnh மrhthய: mh’thmh ஜயதி ³rhஜயmh ॥ 8॥
rhயாth ஸrhவாணி கrhமாணி மத³rhத²mh ஶநைக:shமரnh ।
மயி அrhபித மந: சிthத: மth த⁴rhம ஆthமமேநாரதி: ॥ 9॥
ேத³ஶாnh Nhயாnh ஆரேயத மth³ப⁴khைத:ஸா⁴பி: ◌⁴ தாnh ।
ேத³வ ஆஸுர மiνShேயஷு மth³ப⁴khத ஆசதாநி ச ॥ 10॥
ph’த²kh ஸthேரண வா மயmh பrhவயாthரா மேஹாthஸவாnh ।
காரேயth கீ³தnh’thய ஆth³ைய: மஹாராஜ வி⁴திபி: ◌⁴ ॥ 11॥
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மாmh ஏவ ஸrhவ⁴ேதஷு ப³:அnhத:அபாvh’தmh ।
ஈேத ஆthமநி ச ஆthமாநmh யதா² க²mh அமல ஆஶய: ॥ 12॥
இதி ஸrhவாணி ⁴தாநி மth³பா⁴ேவந மஹாth³ேத ।
ஸபா⁴ஜயnh மnhயமாந: jhஞாநmh ேகவலmh ஆத: ॥ 13॥
ph³ராமேண lhகேஸ shேதேந ph³ரமNhேய அrhேக sh²ŋhக³ேக ।
அkhேர khரேக ச ஏவ ஸமth³’kh பNh³த: மத: ॥ 14॥
நேரஷு அபீ⁴ணmh மth³பா⁴வmh mhஸ: பா⁴வயத:அசிராth ।
shபrhதா⁴ அஸூயா திரshகாரா:ஸாஹŋhகாரா: வியnhதி  ॥ 15॥
விsh’jhய shமயமாநாnh shவாnh th³’ஶmh vhடா³mh ச ைத³கீmh ।
phரணேமth த³Nhட³வth ⁴ெமௗ ஆவ சாNhடா³ல ேகா³ க²ரmh ॥ 16॥
யாவth ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு மth³பா⁴வ: ந உபஜாயேத ।
தாவth ஏவmh உபாத வாŋh மந காய vh’thதிபி:◌⁴ ॥ 17॥
ஸrhவmh ph³ரமாthமகmh தshய விth³யயா ஆthம மநீஷயா ।
பபயnh உபரேமth ஸrhவத:iµkhத ஸmhஶய: ॥ 18॥
அயmh  ஸrhவகlhபாநாmh ஸth◌⁴சீந: மத: மம ।
மth³பா⁴வ:ஸrhவ⁴ேதஷு மேநாவாkhகாயvh’thதிபி: ◌⁴ ॥ 19॥
ந  அŋhக³ உபkhரேம th◌⁴வmhஸ: மth³த⁴rhமshய உth³த⁴வ அiΝ அபி ।
மயா vhயவத:ஸmhயkh நிrh³ணthவாth அநாஶிஷ: ॥ 20॥
ய: ய: மயி பேர த⁴rhம: கlhphயேத நிShப²லாய ேசth ।
தth ஆயாஸ: நிரrhத:²shயாth ப⁴யாேத:³இவ ஸththம ॥ 21॥
ஏஷா ³th³தி⁴மதாmh ³th³தி: ◌⁴ மநீஷா ச மநீmh ।
யth ஸthயmh அnh’ேதந இஹ மrhthேயந ஆphேநாதி மா அmh’தmh ॥ 22॥
ஏஷ ேத அபி⁴த: kh’thshந: ph³ரமவாத³shய ஸŋhkh³ரஹ: ।
ஸமாஸvhயாஸவிதி⁴நா ேத³வாநாmh அபி ³rhக³ம: ॥ 23॥
அபீ⁴ணஶ: ேத க³தி³தmh jhஞாநmh விshபShடkhதிமth ।
ஏதth விjhஞாய iµchேயத ஷ: நShடஸmhஶய: ॥ 24॥
ஸுவிவிkhதmh தவ phரநmh மயா ஏதth அபி தா⁴ரேயth ।
ஸநாதநmh ph³ரம³யmh பரmh ph³ரம அதி⁴க³chச²தி ॥ 25॥
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ய: ஏதth மம ப⁴khேதஷு ஸmhphரத³th³யாth ஸுShகலmh ।
தshய அஹmh ph³ரமதா³யshய த³தா³ ஆthமாநmh ஆthமநா ॥ 26॥
ய: ஏதth ஸமதீ⁴யீத பவிthரmh பரமmh ஶுசி ।
ஸ: ேயத அஹ:அஹ: மாmh jhஞாநதீ³ேபந த³rhஶயnh ॥ 27॥
ய: ஏதth ரth³த⁴யா நிthயmh அvhயkh³ர: iΝயாth நர: ।
மயி ப⁴khதிmh பராmh rhவnh கrhமபி: ◌⁴ ந ஸ: ப³th◌⁴யேத ॥ 28॥
அபி உth³த⁴வ thவயா ph³ரம ஸேக²ஸமவதா⁴தmh ।
அபி ேத விக³த: ேமாஹ: ேஶாக: ச அெஸௗ மேநாப⁴வ: ॥ 29॥
ந ஏதth thவயா தா³mhபி⁴காய நாshதிகாய ஶடா²ய ச ।
அஶுேஷா:அப⁴khதாய ³rhவிநீதாய தீ³யதாmh ॥ 30॥
ஏைத: ேதா³ைஷ: விநாய ph³ரமNhயாய phயாய ச ।
ஸாத⁴ேவ ஶுசேய ph³யாth ப⁴khதி:shயாth ஶூth³ர ேயாதாmh ॥ 31॥
ந ஏதth விjhஞாய jhஞாேஸா: jhஞாதvhயmh அவஶிShயேத ।
பீthவா பீஷmh அmh’தmh பாதvhயmh ந அவஶிShயேத ॥ 32॥
jhஞாேந கrhமணி ேயாேக³ ச வாrhதாயாmh த³Nhட³தா⁴ரேண ।
யாவாnh அrhத:² nh’mh தாத தாவாnh ேத அஹmh சrhவித: ◌⁴ ॥ 33॥
மrhthய: யதா³ thயkhத ஸமshதகrhமா

நிேவதி³தாthமா விசிகீrhத: ேம ।
ததா³அmh’தthவmh phரதிபth³யமாந:
மயா ஆthம⁴யாய ச கlhபேத ைவ ॥ 34॥

ஶுக: உவாச ।
ஸ: ஏவmh ஆத³rhஶித ேயாக³மாrhக:³
ததா³ உthதம ேலாகவச: நிஶmhய ।

ப³th³த⁴ அஜ: phதி உபth³த⁴ கNhட:²
ந கிசிth ஊேச:அ பphத அ: ॥ 35॥

விShடph◌⁴ய சிthதmh phரணய அவ⁴rhணmh
ைத⁴rhேயண ராஜnh ப³ஹு மnhயமாந: ।

kh’தாஜ: phராஹ ய³phரவீரmh
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ஶீrhSh shph’ஶnh தth சரண அரவிnhத³mh ॥ 36॥
உth³த⁴வ: உவாச ।
விth³ராவித: ேமாஹ மஹா அnhத⁴கார:
ய:ஆத: ேம தவ ஸnhநிதா⁴நாth ।

விபா⁴வேஸா: கிmh iν ஸபக³shய
ஶீதmh தம: பீ: ◌⁴ phரப⁴வnhதி அஜ அth³ய ॥ 37॥

phரthயrhபித: ேம ப⁴வதா அiνகmhபிநா
ph◌⁴’thயாய விjhஞாநமய: phரதீ³ப: ।

thவா kh’தjhஞ: தவ பாத³லmh
க:அnhயth ஸயாth ஶரணmh thவதீ³யmh ॥ 38॥

vh’khண: ச ேம ஸுth³’ட:◌⁴ shேநஹபாஶ:

தா³ஶாrhஹ vh’Shணி அnhத⁴க ஸாthவேதஷு ।
phரஸாத:sh’Shவிvh’th³த⁴ேய thவயா

shவமாயயா  ஆthம ஸுேபா³த⁴ ேஹதிநா ॥ 39॥
நம:அsh ேத மஹாேயாகி³nh phரபnhநmh அiνஶாதி⁴ மாmh ।
யதா² thவth சரண அmhேபா⁴ேஜ ரதி:shயாth அநபாயிநீ ॥ 40॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
க³chச² உth³த⁴வ மயா ஆதி³Shட: ப³த³ ஆkh²யmh மம ஆரமmh ।
தthர மth பாத³ தீrhேதா²ேத³shநாந உபshபrhஶைந: ஶுசி: ॥ 41॥
ஈயா அலகநnhதா³யா வி⁴த அேஶஷ கlhமஷ: ।
வஸாந: வlhகலாநி அŋhக³ வnhய⁴kh ஸுக² நி:shph’ஹ: ॥ 42॥
திதிௌ: th³வnhth³வமாthராmh ஸுஶீல:ஸmhயேதnhth³ய: ।
ஶாnhத:ஸமாததி⁴யா jhஞாநவிjhஞாநஸmhத: ॥ 43॥
மthத:அiνஶிதmh யth ேத விவிkhதமiνபா⁴வயnh ।
மயி ஆேவஶித வாkh சிthத: மth³த⁴rhம நிரத: ப⁴வ ।
அதிvhரjhய க³தீ: திshர: மாmh ஏShய தத: பரmh ॥ 44॥
ஶுக: உவாச ।
ஸ: ஏவmh உkhத:ஹேமத⁴ஸா உth³த⁴வ:

phரத³ணmh தmh பsh’thய பாத³ேயா: ।
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ஶிர: நிதா⁴ய அகலாபி: ◌⁴ ஆrhth³ரதீ: ◌⁴
nhயசth அth³வnhth³வபர:அபி உபkhரேம ॥ 45॥

ஸு³shthயஜ shேநஹ விேயாக³ காதர:
ந ஶkhiνவnh தmh பஹாmh ஆர: ।

kh’chch²ரmh யெயௗ rhத⁴நி ப⁴rhth’பா³ேக
பி³ph◌⁴ரnh நமshkh’thய யெயௗ ந: ந: ॥ 46॥

தத: தmh அnhதrh’தி³ஸmhநிேவய
க³த: மஹாபா⁴க³வத: விஶாலாmh ।

யதா² உபதி³Shடாmh ஜக³th ஏகப³nh⁴நா
தத:ஸமாshதா²ய ஹேர:அகா³th க³திmh ॥ 47॥

ய: ஏஅதth ஆநnhத³ஸiµth³ர ஸmhph◌⁴’தmh
jhஞாநாmh’தmh பா⁴க³வதாய பா⁴தmh ।

kh’Shேணண ேயாேக³வர ேஸவிதாŋhkh◌⁴
ஸchch²ரth³த⁴யா ஆேஸvhய ஜக³th விiµchயேத ॥ 48॥

ப⁴வப⁴ய அபஹnhmh jhஞாநவிjhஞாநஸாரmh
நிக³மkh’th உபஜேஹ ph◌⁴’ŋhக³வth ேவத³ஸாரmh ।

அmh’தmh உத³தி⁴த: ச அபாயயth ph◌⁴’thயவrhகா³nh
ஷmh ’ஷப⁴mh ஆth³யmh kh’Shணஸmhjhஞmh நத:அsh ॥ 49॥

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
பரமாrhத²phராphதிஸுக³ேமாபாயகத²ேநாth³த⁴வப³த³காரமphரேவேஶா
நாம ஏேகாநthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 29॥
அத² thmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ராஜா உவாச ।
தத: மஹாபா⁴க³வேத உth³த⁴ேவ நிrhக³ேத வநmh ।
th³வாரவthயாmh கிmh அகேராth ப⁴க³வாnh ⁴தபா⁴வந: ॥ 1॥
ph³ரமஶாப உபஸmhsh’Shேட shவேல யாத³வrhஷப: ◌⁴ ।
phேரயmh ஸrhவேநthராmh தiνmh ஸ: கத²mh அthயஜth ॥ 2॥
phரthயாkhரShmh நயநmh அப³லா யthர லkh³நmh ந ேஶ:
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கrhவிShடmh ந ஸரதி தத: யth ஸதாmh ஆthமலkh³நmh ।
யth : வாசாmh ஜநயதி ரதிmh கிmh iν மாநmh கவீநாmh

th³’ShThவா Shே: தி⁴ ரத²க³தmh யth ச தth ஸாmhயmh
ஈ: ॥ 3॥
’: உவாச ।
தி³வி ⁴வி அnhதே ச மேஹாthபாதாnh ஸiµthதி²தாnh ।
th³’ShThவா ஆநாnh ஸுத⁴rhமாயாmh kh’Shண: phராஹ ய³nh இத³mh ॥ 4॥
ப⁴க³வாnh உவாச ।
ஏேத ேகா⁴ரா: மேஹாthபாதா: th³வாrhவthயாmh யமேகதவ: ।
iµஹூrhதmh அபி ந shேத²யmh அthர ந: ய³ŋhக³வா: ॥ 5॥
shthய: பா³லா: ச vh’th³தா: ◌⁴ ச ஶŋhேகா²th³தா⁴ரmh vhரஜnhthவித: ।
வயmh phரபா⁴ஸmh யாshயாம: யthர phரthயkh ஸரshவதீ ॥ 6॥
தthர அபி⁴chய ஶுசய உேபாShய ஸுஸமாதா: ।
ேத³வதா: ஜயிShயாம:shநபந ஆேலபந அrhஹண: ॥7॥
ph³ராமnh  மஹாபா⁴கா³nh kh’தshவshthயயநா வயmh ।
ேகா³ ⁴ ரNhய வாேஸாபி: ◌⁴ க³ஜ அவரத² ேவமபி:◌⁴ ॥ 8॥
விதி: ◌⁴ ஏஷ: அShடkh◌⁴ந: மŋhக³ள ஆயநmh உthதமmh ।
ேத³வ th³விஜ க³வாmh ஜா ⁴ேதஷு பரம: ப⁴வ: ॥ 9॥
இதி ஸrhேவ ஸமாகrhNhய ய³vh’th³தா: ◌⁴ ம⁴th³விஷ: ।
ததா²இதி ெநௗபி:◌⁴ உthதீrhய phரபா⁴ஸmh phரய ரைத:² ॥ 10॥
தshnh ப⁴க³வதா ஆதி³Shடmh ய³ேத³ேவந யாத³வா ।
சkh: பரப⁴யா ப⁴khthயா ஸrhவேரய உபph³’mhதmh ॥ 11॥
தத: தshnh மஹாபாநmh ப:ைமேரயகmh ம⁴ ।
தி³Shட விph◌⁴ரmhஶித தி⁴ய: யth th³ரைவ: ph◌⁴ரயேத மதி: ॥ 12॥
மஹாபாந அபி⁴மthதாநாmh வீராmh th³’phதேசதஸாmh ।
kh’Shணமாயா விடா⁴நாmh ஸŋhக⁴rhஷ:ஸுமஹாnh அ⁴th ॥ 13॥
: ◌⁴ khேராத⁴ஸmhரph³தா⁴ ேவலாயாmh ஆததாயிந: ।
த⁴iνபி: ◌⁴ அபி: ◌⁴ மlhல: க³தா³பி: ◌⁴ தாmh அரrhShபி: ◌⁴ ॥ 14॥
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பதthபதாைக ரத²ஜராதி³பி:◌⁴
க²ர உShThர ேகா³பி: ◌⁴ மைஷ: நைர:அபி ।

த:²ஸேமthய அவதைர:ஸு³rhமதா³
nhயஹnh ஶரrhத³th³பி: ◌⁴ இவ th³விபா வேந ॥ 15॥

phரth³mhந ஸாmhெபௗ³ தி⁴ ட⁴மthஸெரௗ
அkhர ேபா⁴ெஜௗ அநிth³த⁴ ஸாthயகீ ।

ஸுப⁴th³ர ஸŋhkh³ராமெதௗ ஸுதா³ெணௗ
க³ெதௗ³ஸுthரா ஸுரெதௗ²ஸய: ॥ 16॥

அnhேய ச ேய ைவ நிஶட² உlhiµக ஆத³ய:
ஸஹshரth ஶதth பா⁴iν iµkh²யா: ।

அnhேயாnhயmh ஆஸாth³ய மதா³nhத⁴காதா
ஜkh◌⁴iν:iµnhேத³ந விேமாதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 17॥

தா³ஶாrhஹ vh’Shணி அnhத⁴க ேபா⁴ஜ ஸாthவதா
ம⁴ அrh³தா³ மா²ரஶூரேஸநா: ।

விஸrhஜநா:ரா:nhதய: ச
த:² தத: ேத அத² விsh’jhய ெஸௗ’த³mh ॥ 18॥

thரா:அth◌⁴யnh பிth’பி: ◌⁴ ph◌⁴ராth’பி:◌⁴ ச
shவshthய ெதௗ³thர பிth’vhயமால: ।

thராணி thைர:ஸு’த:³ஸு’th³பி: ◌⁴
jhஞாதீmhshthவஹnh jhஞாதய: ஏவ டா:◌⁴ ॥ 19॥

ஶேரஷு யமாேணஷு ப⁴jhயமாேநஷு த⁴nhவஸு ।
ஶshthேரஷு யமாேணஷு iµShபி: ◌⁴ ஜ: ஏரகா: ॥ 20॥
தா: வjhரகlhபா: அப⁴வnh பகா: ◌⁴ iµShநா: ph◌⁴’தா: ।
ஜkh◌⁴iν: th³விஷ:ைத: kh’Shேணந வாrhயமா:  தmh ச ேத ॥ 21॥
phரthயநீகmh மnhயமாநா: ப³லப⁴th³ரmh ச ேமாதா: ।
ஹnhmh kh’ததி⁴ய: ராஜnh ஆபnhநா:ஆததாயிந: ॥ 22॥
அத² ெதௗ அபி ஸŋhkhth³ெதௗ⁴ உth³யmhய நnhத³ந ।
ஏரகா iµSh பெகௗ⁴ ஜரnhெதௗ ஜkh◌⁴ந: தி⁴ ॥ 23॥
ph³ரமஶாப உபsh’Shடாநாmh kh’Shணமாயாvh’த ஆthமநாmh ।
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shபrhதா⁴khேராத: ◌⁴ யmh நிnhேய ைவணவ:அkh³நி: யதா² வநmh ॥ 24॥
ஏவmh நShேடஷு ஸrhேவஷு ேலஷு shேவஷு ேகஶவ: ।
அவதாத: ⁴வ: பா⁴ர:இதி ேமேந அவேஶத: ॥ 25॥
ராம:ஸiµth³ரேவலாயாmh ேயாக³mh ஆshதா²ய ெபௗஷmh ।
தth thயாஜ ேலாகmh மாiνShயmh ஸmhேயாjhய ஆthமாநmh ஆthமநி ॥ 26॥
ராமநிrhயாணmh ஆேலாkhய ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
நிஷஸாத³ த⁴ேராபshேத²Shணீmh ஆஸாth³ய பிphபலmh ॥ 27॥
பி³ph◌⁴ரth சrh⁴ஜmh பmh ph◌⁴ராShiΝ phரப⁴யா shவயா ।
தி³ஶ: விதிமாரா:rhவnh வி⁴ம:இவ பாவக: ॥ 28॥
வthஸாŋhகmh க⁴நயாமmh தphத ஹாடக வrhசஸmh ।
ெகௗேஶய அmhப³ர kh³ேமந பவீதmh ஸுமŋhக³ளmh ॥ 29॥
ஸுnhத³ர shத வkhthர அph³ஜmh நீல nhதல மNh³தmh ।
Nhட³க அபி⁴ராமாmh sh²ரnh மகர Nhட³லmh ॥ 30॥
கஸூthர ph³ரமஸூthர கிட கடக அŋhக³ைத:³ ।
ஹார ர iµth³ராபி:◌⁴ ெகௗshேப⁴ந விராதmh ॥ 31॥
வநமாலா பதாŋhக³mh rhதிமth³பி: ◌⁴ நிஜ ஆைத: ◌⁴ ।
kh’thவா உெரௗ த³ேண பாத³mh ஆநmh பŋhகஜ அணmh ॥ 32॥
iµஸெலௗ அேஶஷாய: க²Nhட³kh’ேதஷு:ph³த⁴க: ஜரா: ।
mh’கா³shய ஆகாரmh தth சரணmh விvhயாத⁴ mh’க³ஶŋhகயா ॥ 33॥
சrh⁴ஜmh தmh ஷmh th³’ShThவா ஸ: kh’த கிlhபி³ஷ: ।
பீ⁴த: பபாத ஶிரஸா பாத³ேயா:அஸுரth³விஷ: ॥ 34॥
அஜாநதா kh’தmh இத³mh பாேபந ம⁴ஸூத³ந ।
nhmh அrhஹ பாபshய உthதமேலாக: ேம அநக⁴ ॥ 35॥
யshய அiνshமரணmh nh’mh அjhஞாந th◌⁴வாnhத நாஶநmh ।
வத³nhதி தshய ேத விShே மயா அஸா⁴ kh’தmh phரேபா⁴ ॥ 36॥
தth மா ஆஶு ஜ ைவNhட² பாphமாநmh mh’க³ph³த⁴கmh ।
யதா² ந:அஹmh  ஏவmh ந rhயாmh ஸth அதிkhரமmh ॥ 37॥
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யshய ஆthம ேயாக³ ரசிதmh ந வி:³ விச:
th³ர ஆத³ய:அshய தநயா: பதய: கி³ராmh ேய ।

thவth மாயயா பித th³’Shடய: ஏதth அஜ:
கிmh தshய ேத வயmh அஸth க³தய: kh³’ணீம: ॥ 38॥

ப⁴க³வாnh உவாச ।
மா ைப: ◌⁴ ஜேர thவmh உthதிShட² காம: ஏஷ: kh’த: ேம ।
யா thவmh மth அiνjhஞாத:shவrhக³mh ஸுkh’திநாmh பத³mh ॥ 39॥
இதி ஆதி³Shட: ப⁴க³வதா kh’Shேணந இchசா² ஶ ।
th: பkhரmhய தmh நthவா விமாேநந தி³வmh யெயௗ ॥ 40॥
தா³க: kh’Shணபத³வீmh அnhவிchச²nh அதி⁴க³mhயதாmh ।
வாmh லகாேமாத³mh ஆkh◌⁴ராய அபி⁴iµக²mh யெயௗ ॥ 41॥
தmh தthர திkh³மth³பி:◌⁴ ஆைத: ◌⁴ vh’தmh

 அவthத²ேல kh’தேகதநmh பதிmh ।
shேநஹphதாthமா நிபபாத பாத³ேயா

ரதா²th அவphthய ஸபா³Shபேலாசந: ॥ 42॥
அபயத: thவth சரண அmh³ஜmh phரேபா⁴

th³’Sh: phரணShடா தம phரவிShடா ।
தி³ஶ: ந ஜாேந ந லேப⁴ ச ஶாnhதிmh

யதா² நிஶாயmh உ³ேப phரணShேட ॥ 43॥
இதி ph³வேத ஸூேத ைவ ரத:² க³ட³லாச²ந: ।
க²mh உthபபாத ராேஜnhth³ர ஸாவth◌⁴வஜ: உதீ³த: ॥ 44॥
தmh அnhவக³chச²nh தி³vhயாநி விShiΝphரஹரநி ச ।
ேதந அதி விshத ஆthமாநmh ஸூதmh ஆஹ ஜநாrhத³ந: ॥ 45॥
க³chச² th³வாரவதீmh ஸூத jhஞாதீநாmh நித⁴நmh த:² ।
ஸŋhகrhஷணshய நிrhயாணmh ப³nh⁴ph◌⁴ய: ph³ மth த³ஶாmh ॥ 46॥
th³வாரகாயாmh ச ந shேத²யmh ப⁴வth³பி:◌⁴ ச shவப³nh⁴பி: ◌⁴ ।
மயா thயkhதாmh ய³mh ஸiµth³ர: phலாவயிShயதி ॥ 47॥
shவmh shவmh பkh³ரஹmh ஸrhேவ ஆதா³ய பிதெரௗ ச ந: ।
அrhஜுேநந ஆவிதா:ஸrhவ இnhth³ரphரshத²mh க³Shயத² ॥ 48॥
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thவmh  மth த⁴rhமmh ஆshதா²ய jhஞாநநிShட:² உேபக: ।
மnhமாயா ரசநாmh ஏதாmh விjhஞாய உபஶமmh vhரஜ ॥ 49॥
இதி உkhத: தmh பkhரmhய நமshkh’thய ந: ந: ।
தth பாெதௗ³ ஶீrhShணி உபாதா⁴ய ³rhமநா: phரயெயௗ mh ॥ 50॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ய³லஸŋhேயா நாம
thmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 30॥
அத² ஏகthmhஶ:அth◌⁴யாய: ।
ஶுக: உவாச ।
அத² தthர ஆக³மth ph³ரமா ப⁴வாnhயா ச ஸமmh ப⁴வ: ।
மேஹnhth³ரphரiµகா:² ேத³வா:iµநய:ஸphரேஜவரா: ॥ 1॥
பிதர:th³த⁴க³nhத⁴rhவா: விth³யாத⁴ர மேஹாரகா:³ ।
சார: யராmh கிmhநர அphஸரஸ: th³விஜா: ॥ 2॥
th³ரShகாமா: ப⁴க³வத: நிrhவாணmh பரம உthஸுகா: ।
கா³யnhத: ச kh³’ணnhத: ச ெஶௗேர: கrhமாணி ஜnhம ச ॥ 3॥
வவrhஷு: Shபவrhஷாணி விமாந ஆவபி: ◌⁴ நப: ◌⁴ ।
rhவnhத:ஸŋhலmh ராஜnh ப⁴khthயா பரமயா தா: ॥ 4॥
ப⁴க³வாnh பிதாமஹmh வீய வி⁴தி:ஆthமந: வி: ◌⁴ ।
ஸmhேயாjhய ஆthமநி ச ஆthமாநmh பth³மேநthேர nhயலயth ॥ 5॥
ேலாகாபி⁴ராமாmh shவதiνmh தா⁴ர th◌⁴யாந மŋhக³ளmh ।
ேயாக³தா⁴ரணயா ஆkh³ேநyhயா அத³kh³th◌⁴வா தா⁴ம ஆவிஶth shவகmh ॥ 6॥
தி³வி ³nh³ப⁴ய: ேந:³ ேப:ஸுமந: ச கா²th ।
ஸthயmh த⁴rhம: th◌⁴’தி: ⁴ேம: கீrhதி:: ச அiν தmh வ: ॥ 7॥
ேத³வ ஆத³ய: ph³ரமiµkh²யா: ந விஶnhதmh shவதா⁴மநி ।
அவிjhஞாதக³திmh kh’Shணmh த³th³’ஶு: ச அதிவிshதா: ॥ 8॥
ெஸௗதா³மnhயா: யதா²ஆகாேஶ யாnhthயா:thவா அph◌⁴ரமNhட³லmh ।
க³தி: ந லயேத மrhthைய: ததா² kh’Shணshய ைத³வைத: ॥ 9॥
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ph³ரம th³ர ஆத³ய: ேத  th³’ShThவா ேயாக³க³திmh ஹேர: ।
விshதா: தாmh phரஶmhஸnhத:shவmh shவmh ேலாகmh ய: ததா³ ॥ 10॥
ராஜnh பரshய தiνph◌⁴’th ஜநநாphயேயஹா

மாயாவிட³mhப³நmh அேவ யதா² நடshய ।
sh’ShThவா ஆthமநா இத³mh அiνவிய வி’thய ச அnhேத

ஸmh’thய ச ஆthம மநா உபரத:ஸ:ஆshேத ॥ 11॥
மrhthேயந ய:³ஸுதmh யமேலாகநீதmh

thவாmh ச ஆநயth ஶரணத:³ பரம அshthர த³kh³த⁴mh ।
kh³ேய அnhதக அnhதகmh அபி ஈஶmh அெஸௗ அவநீஶ:

கிmh shவாவேந shவரநயnh mh’க³mh ஸேத³ஹmh ॥ 12॥
ததா²அபி அேஶஶா shதி²தி ஸmhப⁴வ அபி

அேயஷு அநnhய ேஹ: யth அேஶஷ ஶkhதிth◌⁴’kh ।
ந இchச²th phரேணmh வ:அthர ேஶதmh

மrhthேயந கிmh shவshத²க³திmh phரத³rhஶயnh ॥ 13॥
ய: ஏதாmh phராத: உthதா²ய kh’Shணshய பத³வீmh பராmh ।
phரயத: கீrhதேயth ப⁴khthயா தாmh ஏவ ஆphேநாதி அiνthதமாmh ॥ 14॥
தா³க: th³வாரகாmh ஏthய வஸுேத³வ உkh³ரேஸநேயா: ।
பதிthவா சரவshைர: nhயசth kh’Shணவிchத: ॥ 15॥
கத²யாமாஸ நித⁴நmh vh’Shணீநாmh kh’thshநஶ: nh’ப ।
தth thவா உth³விkh³ந ’த³யா: ஜநா: ேஶாக விrhchசி²தா: ॥ 16॥
தthர shம thவதா ஜkh³iµ: kh’Shண விேலஷ விவலா: ।
vhயஸவா: ேஶரேத யthர jhஞாதய: kh◌⁴நnhத:ஆநநmh ॥ 17॥
ேத³வகீ ேராணீ ச ஏவ வஸுேத³வ: ததா²ஸுெதௗ ।
kh’Shண ராம அவபயnhத: ேஶாக ஆrhதா: விஜஹு:shmh’திmh ॥ 18॥
phராnh ச விஜஹு: தthர ப⁴க³வth விரஹ ஆரா: ।
உப³ய பதீnh தாத சிதாmh ஆஹு:shthய: ॥ 19॥
ராமபthnhய: ச தth ேத³ஹmh உப³ய அkh³நிmh ஆவிஶnh ।
வஸுேத³வபthnhய: தth கா³thரmh phரth³mhந ஆதீ³nh ஹேர:shiνஷா: ।
kh’Shணபthnhய:ஆவிஶnh அkh³நிmh khணி ஆth³யா: ததா³thகா: ॥ 20॥
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அrhஜுந: phேரயஸ:ஸkh²: kh’Shணshய விரஹ ஆர: ।
ஆthமாநmh ஸாnhthவயாமாஸ kh’Shணகீ³ைத:ஸ³khதிபி: ◌⁴ ॥ 21॥
ப³nh⁴நாmh நShடேகா³thராmh அrhஜுந:ஸாmhபராயிகmh ।
ஹதாநாmh காரயாமாஸ யதா²வth அiνrhவஶ: ॥ 22॥
th³வாரகாmh ஹ thயkhதா ஸiµth³ர:அphலாவயth th ।
வrhஜயிthவா மஹாராஜ மth ப⁴க³வth ஆலயmh ॥ 23॥
நிthயmh ஸmhநித: தthர ப⁴க³வாnh ம⁴ஸூத³ந: ।
shmh’thயா அேஶஷா அஶுப⁴ஹரmh ஸrhவ மŋhக³ளmh அமŋhக³ளmh ॥ 24॥
shth பா³ல vh’th³தா⁴nh ஆதா³ய ஹதேஶஷாnh த⁴நஜய: ।
இnhth³ரphரshத²mh ஸமாேவய வjhர தthர அph◌⁴யேஷசயth ॥ 25॥
thவா ஸு’th வத⁴mh ராஜnh அrhஜுநாth ேத பிதாமஹா: ।
thவாmh  வmhஶத⁴ரmh kh’thவா ஜkh³iµ:ஸrhேவ மஹாபத²mh ॥ 26॥
ய: ஏதth ேத³வேத³வshய விShே: கrhமாணி ஜnhம ச ।
கீrhதேயth ரth³த⁴யா மrhthய:ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 27॥
இthத²mh ஹேர: ப⁴க³வத: சிர அவதார

வீrhயாணி பா³லசதாநி ச ஶnhதமாநி ।
அnhயthர ச இஹ ச தாநி kh³’ணnh மiνShய:
ப⁴khதிmh பராmh பரமஹmhஸக³ெதௗ லேப⁴த ॥ 28॥

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ெமௗஸேலாபாkh²யாநmh நாம
ஏகthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 31॥
॥ இதி உth³த⁴வகீ³தா நாம ஏகாத³ஶshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥
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