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.. bhIShma stuti ..

॥ பீ⁴ ம துதீ ॥
( ம ³பா⁴க³வேத மஹாபுராேணபாரமஹ யா ஸ ஹிதாயா
ரத²ம க ேத⁴ யுதி⁴ டி²ரரா ய ரல ப:⁴ நாம நவேமாऽத்⁴யாய: ॥)
பீ⁴ மஉவாச -

இதி மதிருபக பிதா வி ரு’ ப⁴க³வதிஸா வத பு க³ேவவி ⁴ னி
।
வஸுக²முபக³ேத வசி ³விஹ து ர ரு’திமுேபயுஷிய ³ப⁴வ ரவாஹ:

॥ 32॥
ரிபு⁴வனகமன தமாலவ ண ரவிகரெகௗ³ரவரா ப³ர த³தா⁴ேன ।
வபுரலககுலா ரு’தான ³ஜ விஜயஸேக² ரதிர து ேமऽனவத்³யா ॥
33॥
யுதி⁴ துரக³ரேஜாவி ⁴ ரவி வ கசலுலித ரமவா யல ரு’தா ேய ।
மமநி தஶைர விபி⁴ ³யமான வசிவிலஸ கவேசऽஸ்து ரு’ ணஆ மா
॥ 34॥
ஸபதி³ஸகி²வேசாநிஶ யம ⁴ேயநிஜபரேயா ப³லேயாரத² நிேவ ய
।
தி²தவதி பரைஸனிகாயுர ரு’தவதி பா த²ஸேக² ரதி மமா து

॥ 35॥
யவஹித ரு’த²நாமுக² நிரீ ய வஜனவதா⁴ ³விமுக² யேதா³ஷபு³ ³ ⁴யா।

குமதிமஹரதா³ மவி ³யயா ய சரணரதி: பரம ய த ய ேமऽஸ்து ॥
36॥
வனிக³மமபஹாய ம ரதி ஞா ரு’தமதி⁴க துமவ லுேதா ரத² த:²

।
⁴ரு’தரத²சரே ऽப்⁴யயா சல கு:³ஹரிரிவஹ துமிப⁴ க³ேதா தரீய: ॥

37॥
தவி க²ஹேதாவி ணத³ ஶ: தஜபரி லுதஆததாயிே ேம ।
ரஸப⁴மபி⁴ஸஸாரம ³வதா⁴ த² ஸப⁴வதுேமப⁴க³வா க³தி முகு த:³

॥ 38॥
விஜயரத²குடு ப³ஆ தேதா ேர ⁴ரு’தஹயர மினித ²ரிேய ணீேய।
ப⁴க³வதி ரதிர து ேம மு ேஷா: யமிஹ நிரீ யஹதா: க³தா:ஸ ப
॥ 39॥
லலித க³திவிலாஸவ கு³ஹாஸ ரணயநிரீ ண க பிேதாருமா : ।
ரு’தமனு ரு’தவ யஉ மதா³ தா:⁴ ர ரு’திமக³ கிலய யேகா³பவ ⁴வ:

॥ 40॥
முனிக³ண ரு’பவ யஸ குேலऽந்த:ஸத³ஸியுதி⁴ டி²ரராஜஸூயஏஷா
।
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॥ பீ⁴ ம துதீ ॥

அ ஹணமுபேபத³ ஈ ணீேயா மம ³ரு’ ேகா³சர ஏஷஆவிரா மா ॥
41॥
தமிமமஹமஜ ஶரீரபா⁴ஜா ரு’தி³ ரு’தி³
தி⁴ டிதமா மக பிதாநா ।
ரதி ³ரு’ஶமிவைநகதா⁴ऽர்கமேகம்ஸமதி⁴க³ேதாऽஸ்மிவி ⁴தேப⁴த³ேமாஹ:

॥ 42॥
ஸூதஉவாச -
ரு’ ணஏவ ப⁴க³வதிமே வா ³ ³ரு’ டி ரு’ திபி:⁴ ।
ஆ ம யா மானமாேவ ய ேஸாऽந்த: வாஸமுபாரம ॥ 43॥
॥இதி॥
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