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Shri Vanaragita from ParasharasamhitA

வாநரகீ³தா பராஶரஸmhதாயாmh

பராஶர உவாச ।
ஶ ◌்’iΝ ைமthேரய விphரrhேஷ shேதாthரmh ஹiνமthபரmh ।
kh’தmh ஸrhவவாநைரச வாநரகீ³தாபி⁴த³mh ॥
shேதாthரmh ஸrhேவாthதமmh ைசவ ஹiνமthதththவத³rhஶநmh ।
ஸrhவமாயஹரmh ைசவ ஆதி⁴vhயாதி⁴விநாஶநmh ॥
அக³shthேயந ரா phேராkhதmh ஸrhேவஷாmh iµநிஸnhநிெதௗ⁴ ।
இnhth³ேரண யாசிதmh ைசதth ேலாேகாபகரேணchச²யா ॥
இnhth³ேராऽத² பபphரchச²ஸthkh’தmh iµநிŋhக³வmh ।
அக³shthயmh ச மஹாthமாநmh ஆநmh ச ஸுகா²ஸேந ॥
ேத³வேத³வ ப⁴வாmhேபா⁴ேத: ◌⁴ ³shதராthகேஷnhth³யா: ।
ஜநா: கத²mh தரnhதீஹ தnhேம வத³ kh’பாநிேத⁴ ॥
 அக³shthய உவாச ।
ஹமnhதmh kh’தshேதாthரmh வாநைரrhவிமலாthமபி: ◌⁴ ।
பட²nhதி ேய ஸதா³ மrhthயா: தchசிthதவிமலாthமகா: ॥
தரnhதி ப⁴வபாேதா³தி⁴mh phராphiνவnhதி ஹேர: பத³mh ।
ஆ: கீrhதிrhயஶைசவ லப⁴nhேத நாthர ஸmhஶய: ॥
ௐ அshய வாநரகீ³தாshேதாthரமnhthரshய -அக³shthய ’:

ஜக³தீ ச²nhத:³ -ஹiνமாnh ேத³வதா - மாதாthமஜ இதி பீ³ஜmh -

அஜநாஸூiνதி ஶkhதி: - வாthர இதி கீலகmh -

ஹiνமthphரஸாத³th◌⁴யrhேத² விநிேயாக:³ ॥
th◌⁴யாநmh ।
வாேம ஜாiνநி வாமஜாiνமபரmh jhஞாநாkh²யiµth³ராnhவிதmh
’th³ேத³ேஶ கலயnhiνேதா iµநிக³ணரth◌⁴யாthமத³ேண: ।
ஆந: கத³வேந மணிமேய பா³லாrhகேகாphரப: ◌⁴
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வாநரகீ³தா பராஶரஸmhதாயாmh

th◌⁴யாயnh ph³ரம பரmh கேரா மநஸா ஶுth³தி⁴mh ஹமாnh மம ॥
ஸவ பrhவேதாth³தா⁴ர மேநா:³க²mh நிவாரய ।
phரத³ஸுமஹாபா³ேஹா thராயshவ ஹஸthதம ॥
ஸுkh³வ உவாச ।
ஸுவrhணைஶலshய க³வாmh ச ேகாஶதshய ேகாேடச ஶதshய யthப²லmh ।
தா³நshய ைநவாshதி ஸமmh ப²லmh ச th◌⁴வmh ச தnhமாதித³rhஶேநந ॥ 1॥
க³nhத⁴மாத³ந: உவாச ।
ஹiνமnhநிதி ேம shநாநmh ஹiνமnhநிதி ேம ஜப: ।
ஹiνமnhநிதி ேம th◌⁴யாநmh ஹiνமthகீrhதநmh ஸதா³ ॥ 2॥
ஸுேஷண உவாச ।
ராமப⁴khதசதகதா²mh’தmh வாதநய³iνகீrhதநmh ।
ராமதா³ஸ தவ பாத³ேஸவநmh ஸmhப⁴வnh மம ஜnhமஜnhமநி ॥ 3॥
 அŋhக³த³ உவாச ।
மாதா ஸுவrhசலாேத³வீ பிதா ேம வாநnhத³ந: ।
பா³nhத⁴வா ஹiνமth³ப⁴khதா:shவேத³ேஶா ⁴வநthரயmh ॥ 4॥
நீல உவாச ।
ப⁴khதகlhபதmh ெஸௗmhயmh ேலாேகாthதர³கரmh ।
ஸுவrhசலாபதிmh வnhேத³ மாதிmh வரத³mh ஸதா³ ॥ 5॥
க³வா உவாச ।
வாthேரண மஹதா யth³ய³khதmh கேரா தth ।
ந ஜாநா தேதா த⁴rhமmh மth³த⁴rhமmh ர மாmh ஸதா³ ॥ 6॥
ைமnhத³ உவாச ।
ஸரஸூேத ஸததmh thவதா³jhஞயா thவத³mhஶக: phேரதமாநேஸnhth³ய: ।
கேராmhயஹmh யchச ஶுபா⁴ஶுப⁴mh phரேபா⁴ thவthphதேய மthkh’தமsh தthஸதா³ ॥
7॥
th³விவித³ உவாச ।
ராமாதீ³நாmh ரேண kh²யாதிmh தா³mh ேயா ராவதி³காnh ।
நாவதீ⁴thshவயேமைவகshதmh வnhேத³ஹiνமthphர⁴mh ॥ 8॥
ஶரப⁴ உவாச ।
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வாநரகீ³தா பராஶரஸmhதாயாmh

ெபௗ⁴மshய வாஸேர ஜா கrhதvhயா ஹiνமthphரேபா:◌⁴ ।
ப⁴ேவthஸ: ஶுசிரா:: thரthரகலthரவாnh ॥ 9॥
க³வய:
ஆkh’தமாrhதாNhட³mh ேகா³Shபதீ³kh’தஸாக³ரmh ।
th’ணீkh’தத³ஶkh³வmh ஆஜேநயmh நமாmhயஹmh ॥ 10॥
phரஹshத:
உlhலŋhkh²ய nhேதா: ◌⁴ ஸலmh ஸலmh யேஶாகவநிmh ஜநகாthமஜாயா: ।
ஆதா³ய ேதைநவ த³தா³ஹ லŋhகாmh நமா தmh phராஜராஜேநயmh ॥ 11॥
நல உவாச ।
நமாmhயஹmh வாஜபாத³பŋhகஜmh கேரா தth³வாஜஜநmh ஸதா³ ।
வதா³ வாதாthமஜநாம மŋhக³ளmh shமரா வாth³ப⁴வகீrhதநmh ஶுப⁴mh ॥ 12॥
த⁴rhமக உவாச ।
ஸphதஷShrhஹதாnh ேகாவாநராmh தரshவிநாmh ।
ய:ஸவநயாமாஸ தmh வnhேத³ மாதாthமஜmh ॥ 13॥
க³ஜ உவாச ।
தெநௗ பா³லபாஶ: பிதா பாrhவதீஶ:

sh²ரth³பா³ஹுத³Nhேடா³iµேக² வjhரத³mhShThர: ।
ஸதீ சாஜநா யshய மாதா தேதாऽnhயmh

ந ஜாேந ந ஜாேந ந ஜாேந ந ஜாேந ॥ 14॥
’ராஜ உவாச ।
³th³தி⁴rhப³லmh யேஶா ைத⁴rhயmh நிrhப⁴யthவமேராக³தா ।
அஜாTh³யmh வாkhபthவmh ச ஹiνமthshமரth³ப⁴ேவth ॥ 15॥
ஸmhபாதிவாச ।
நாஶகmh தாேஶாகshய ராமாநnhத³தா³யிநmh ।
ஸுக²phரத³mh ஸாத⁴காநாmh வாthரmh நமாmhயஹmh ॥ 16॥
ேவக³வாiνவாச ।
அஜநாவரthராய ராேமShடாய ஹமேத ।
ஸrhவேலாைககவீராய ph³ரமபாய ேத நம: ॥ 17॥
th³ரkh³வ உவாச ।
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ஹமthஸth³’ஶmh ைத³வmh நாshதி நாshதீதி ⁴தேல ।
தmh ஜயnhதி ஸததmh ph³ரமா-ெகௗ³-மேஹவரா: ॥ 18॥
த³தி⁴iµக:²
ஆேலாTh³ய ேவத³ஶாshthராணி ஸrhவாNhயபி மஹrhபி: ◌⁴ ।
இத³ேமகmh ஸுநிrhணீதmh ந ைத³வmh ஹiνமthபரmh ॥ 19॥
ஸுத³mhShThர உவாச ।
மŋhக³ளmh ஹiνமnhநிthயmh மŋhக³ளmh கபிŋhக³வ ।
மŋhக³ளmh சாஜநாஸூேநா மŋhக³ளmh ராக⁴வphய ॥ 20॥
’ஷப⁴ உவாச ।
கரஸrhய ஜக³தா³நnhத³ேஹதேவ ।
shதா²கி²லேலாகாய ஹமth³ph³ரமேண நம: ॥ 21॥
ph’²வாச ।
தா³தா தா³பயிதா ைசவ ஸmhஹrhதா ரகshததா² ।
phேரரகசாiνேமாத³கச கrhதா ேபா⁴khதா கபீவர: ॥ 22॥
ஜாmhப³வாnh உவாச ।
⁴khதிiµkhதிphரத³mh நாம விஹாய ஹiνமnh தவ ।
ஸmhஸரnhதி ஜநா டா: ◌⁴ கிmh விசிthரமத:பரmh ॥ 23॥
jhேயாதிrhiµக² உவாச ।
மthphராrhத²நாப²லத³mh மம ஜnhமநச

ேநchசா² கிசித³பரmh ஹiνமnh மஹாthமnh ।
thவth³தா³ஸதா³ஸஜநபாத³ரேஜாநிேகத

மshமth³தி⁴ேதா ப⁴வ ேஸவகபாஜாத ॥ 24॥
ஸுiµக² உவாச ।
ரஸேந ரஸஸாரjhேஞ ம⁴ராshவாத³காŋhணி ।
ஹiνமnhநாமபீஷmh ஸrhவதா³ ரஸேந பிப³ ॥ 25॥
ேகா³லாŋh³ல உவாச ।
ேதா ³rhதி³நmh வா ேதா ெபௗ⁴மவார:
ேதா ைவth◌⁴’திshதshய ப⁴th³ரா கத²mh வா ।

ேதா வா vhயதீபாதேதா³ஷுதmh வா
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ஹமthபத³th◌⁴யாநவீதாஶுப⁴shய ॥ 26॥
iµத³ உவாச ।
thராதாேரா ⁴வி பாதா³ச மாrhகா³ச ரஸேந தவ ।
ஹமnhநிrhதாshஸnhதி ஜநாநாmh நதா த: ॥ 27॥
ஶதப³வாச ।
த⁴nhேயாshmhயiνkh³’ேதாऽsh Nhேயாऽsh மேதாऽshmhயஹmh ।
ஹiνமnh thவthபதா³mhேபா⁴ஜேஸவாவிப⁴வேயாக³த: ॥ 28॥
ேகஸவாச ।
thவthேதாऽnhய: ஶரணmh நாshதி thவேமவ மம ரக: ।
அேதா மயி kh’பாth³’ShThயா ஹiνமnh ர மாmh ஸதா³ ॥ 29॥
மாச உவாச ।
ஸதா³ பாெபௗக⁴நிSh²தmh பாேபஷு ’Shடமாநஸmh ।
பாபாthமாநmh மஹாபாபmh ர மாmh ஹiνமthphரேபா⁴ ॥ 30॥
தண உவாச ।
ஹமதா³jhஞயா யchச பா⁴வி தth³ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
யத³பா⁴வி ந தth³பா⁴வி vh’தா² ேத³ஹபரம: ॥ 31॥
ேகா³iµக² உவாச ।
அபராத⁴ஶதmh நிthயmh rhவாணmh மாmh nh’ஶmhஸகmh ।
மshவ தா³ஸ³th◌⁴யா thவmh ஹiνமnh கநிேத⁴ ॥ 32॥
பநஸ உவாச ।
ஹiνமேதா ந பரmh பரமாrhத²ேதா ஹiνமேதா ந பரmh பரமாrhத²த: ।
இதி வதா³ ஜநாnh பரமாrhத²ேதா ந  பரmh ப⁴வேதாऽthர விசண: ॥ 33॥
ஸுேஷண உவாச ।
மாதா ஹமாmhச பிதா ஹமாnh ph◌⁴ராதா ஹமாnh ப⁴கி³நீ ஹமாnh ।
விth³யா ஹமாnh th³ரவிணmh ஹமாnh shவா ஹமாnh ஸகலmh ஹமாnh ॥
34॥
ஹேலாம உவாச ।
இேதா ஹமாnh பரேதா ஹமாnh யேதா யேதா யா தேதா ஹமாnh ।
ஹமேதாऽnhயmh நiν நாshதி கிசிth தேதா ஹமாnh தமஹmh phரபth³ேய ॥ 35॥
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ரŋhக³ உவாச ।
யth³வrhணபத³மாthராபி: ◌⁴ ஸஹேஸாchசாரே ப⁴ேவth ।
மshவ தthkh’பாth³’ShThயா ஹமnh phரணேதாऽshmhயஹmh ॥ 36॥
வி⁴Shட உவாச ॥
ஹமாnh ர ஜேல shத²ேல ர வாஜ: ।
அடvhயாmh வாthரsh ஸrhவத: பா மாதி: ॥ 37॥
ப²லதி: ।
இதீத³mh வாநரphேராkhதmh ஸrhவபாபஹரmh வரmh ।
ஸrhவjhஞாநphரத³mh ைசவ ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யவrhத⁴நmh ॥
இமாmh வாநரகீ³தாmh ேய பட²nhதி ரth³த⁴யாnhவிதா: ।
thராnh ெபௗthராmhச ேபா⁴கா³mhச லப⁴nhேத ணமாthரத: ॥
ஐவrhயmh ஶாவதmh ைசவ ஸுshதி²ரா:ஸmhபத³shததா² ।
ஆrhதீ³rhக⁴mh ச கீrhதிmh ச phராphiνவnhதி ந ஸmhஶய: ॥
இஹ ⁴khthவாகி²லாnh காமாnh ஆஜேநயphரஸாத³த: ।
க³chச²nhthயnhேத பத³mh நிthயmh நராvh’thதிவrhதmh ॥
இதி பராஶரஸmhதாயாmh பராஶரைமthேரயஸmhவாேத³
வாநரகீ³தா நாம ஷThஸphததிதம: படல: ॥
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