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Praise of Vedas from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 10 Adhyaya 87

ேவத³shதீ மth³ பா⁴க³வத ராnhதrhக³தmh 1087

ப³வாச -

ph³ரமnhph³ரமNhயநிrhேத³ேய நிrh³ேண ³ணvh’thதய: ।
கத²mh சரnhதி தய:ஸாாthஸத³ஸத: பேர ॥ 10.87.1॥
ஶுக உவாச -

³th³தீ⁴nhth³யமந:phராnh ஜநாநாமsh’ஜthphர:◌⁴ ।
மாthராrhத²mh ச ப⁴வாrhத²mh ச ஆthமேநऽகlhபநாய ச ॥ 10.87.2॥
ைஸஷா பநிஷth³ph³ரா rhேவஷாmh rhவைஜrhth◌⁴’தா ।
ரth³த⁴யா தா⁴ரேயth³யshதாmh ேமmh க³chேச²த³கிசந: ॥ 10.87.3॥
அthர ேத வrhணயிShயா கா³தா²mh நாராயnhவிதாmh ।
நாரத³shய ச ஸmhவாத³mh’ேஷrhநாராயணshய ச ॥ 10.87.4॥
ஏகதா³ நாரேதா³ ேலாகாnhபrhயடnhப⁴க³வthphய: ।
ஸநாதநmh’mh th³ரShmh யெயௗ நாராயரமmh ॥ 10.87.5॥
ேயா ைவ பா⁴ரதவrhேஷऽshnhேமாய shவshதேய nh’mh ।
த⁴rhமjhஞாநஶேமாேபதமாகlhபாதா³shதி²தshதப: ॥ 10.87.6॥
தthேராபவிShடmh’பி:◌⁴ கலாபkh³ராமவாபி: ◌⁴ ।
பதmh phரணேதாऽph’chச²தி³த³ேமவ th³வஹ ॥ 10.87.7॥
தshைம யேவாசth³ப⁴க³வாnh’mh ஶ ◌்’Nhவதாத³mh ।
ேயா ph³ரமவாத:³ rhேவஷாmh ஜநேலாகநிவாநாmh ॥ 10.87.8॥
ப⁴க³வாiνவாச -

shவாயmh⁴வ ph³ரமஸthரmh ஜநேலாேகऽப⁴வthரா ।
தthரshதா²நாmh மாநஸாநாmh iµநீநாrhth◌⁴வேரதஸாmh ॥ 10.87.9॥
ேவதth³வீபmh க³தவதி thவயி th³ரShmh ததீ³வரmh ।
ph³ரமவாத:³ஸுஸmhvh’thத: தேயா யthர ேஶரேத ।
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ேவத³shதீ மth³ பா⁴க³வத ராnhதrhக³தmh 1087

தthர ஹாயம⁴thphரநshthவmh மாmh யமiνph’chச² ॥ 10.87.10॥
lhயததப:ஶீலாshlhயshவீயாமth◌⁴யமா: ।
அபி சkh: phரவசநேமகmh ஶுஷேவாऽபேர ॥ 10.87.11॥
ஸநnhத³ந உவாச -

shவsh’Shடத³மாபீய ஶயாநmh ஸஹ ஶkhதிபி: ◌⁴ ।
தத³nhேத ேபா³த⁴யாசkhshதlhŋhைக:³ தய: பரmh ॥ 10.87.12॥
யதா² ஶயாநmh ஸmhராஜmh வnhதி³நshதthபராkhரைம: ।
phரthேஷऽேப⁴thய ஸுேலாைகrhேபா³த⁴யnhthயiνவிந: ॥ 10.87.13॥
தய ஊ:
ஜய ஜய ஜயஜாமத ேதா³ஷkh³’பீ⁴த³mh
thவம யதா³thமநா ஸமவth³த⁴ஸமshதப⁴க:³ ।
அக³ஜக³ேதா³கஸாமகி²லஶkhthயவேபா³த⁴க ேத
khவசித³ஜயாऽऽthமநா ச சரேதாऽiνசேரnhநிக³ம: ॥ 10.87.14॥
ph³’ஹ³பலph³த⁴ேமதத³வயnhthயவேஶஷதயா
யத உத³யாshதமெயௗ விkh’ேதrhmh’தி³ வாவிkh’தாth ।
அத ’ஷேயா த³⁴shthவயி மேநாவசநாசதmh
கத²மயதா² ப⁴வnhதி ⁴வி த³thதபதா³நி nh’mh ॥ 10.87.15॥
இதி தவ ஸூரயshthrhயதி⁴பேதऽகி²லேலாகமல-

பணகதா²mh’தாph³தி⁴மவகா³ய தபாmh ஜஹு: ।
கிiµத ந:shவதா⁴மவி⁴தாஶயகால³:

பரம ப⁴ஜnhதி ேய பத³மஜshரஸுகா²iνப⁴வmh ॥ 10.87.16॥
th³’தய இவ வஸnhthயஸுph◌⁴’ேதா யதி³ ேதऽiνவிதா⁴
மஹத³ஹமாத³ேயாऽNhட³மsh’ஜnhயத³iνkh³ரஹத: ।
ஷவிேதா⁴ऽnhவேயாऽthர சரேமாऽnhநமயாதி³ஷு ய:
ஸத³ஸத: பரmh thவமத² யேத³Shவவேஶஷmh’தmh ॥ 10.87.17॥
உத³ரiµபாஸேத ய ’வrhthமஸு rhபth³’ஶ:

பஸரபth³த⁴திmh ’த³யமாணேயா த³ஹரmh ।
தத உத³கா³த³நnhத தவ தா⁴ம ஶிர: பரமmh
நஹ யthஸேமthய ந பதnhதி kh’தாnhதiµேக² ॥ 10.87.18॥
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ேவத³shதீ மth³ பா⁴க³வத ராnhதrhக³தmh 1087

shவkh’தவிசிthரேயாநிஷு விஶnhநிவ ேஹதயா
தரதமதசகாshshயநலவthshவkh’தாiνkh’தி: ।
அத² விததா²shவShவவிதத²mh தவ தா⁴ம ஸமmh
விரஜதி⁴ேயாऽnhவயnhthயபி⁴விபNhயவ ஏகரஸmh ॥ 10.87.19॥
shவkh’தேரShவShவப³ரnhதரஸmhவரணmh
தவ ஷmh வத³nhthயகி²லஶkhதிth◌⁴’ேதாmhऽஶkh’தmh ।
இதி nh’க³திmh விவிchய கவேயா நிக³மாவபநmh
ப⁴வத உபாஸேதऽŋhkh◌⁴மப⁴வmh⁴வி விவதா: ॥ 10.87.20॥
³ரவக³மாthமதththவநிக³மாய தவாthததேநா-
சதமஹாmh’தாph³தி⁴பவrhதபரம: ।
ந பலஷnhதி ேகசித³பவrhக³மபீவர ேத
சரணஸேராஜஹmhஸலஸŋhக³விsh’Shடkh³’ஹா: ॥ 10.87.21॥
thவத³iνபத²mh லாயத³மாthமஸு’thphயவ-

chசரதி தேதா²nhiµேக² thவயி ேத phய ஆthமநி ச ।
ந ப³த ரமnhthயேஹா அஸ³பாஸநயாऽऽthமஹேநா
யத³iνஶயா ph◌⁴ரமnhthப⁴ேய ஶரph◌⁴’த: ॥ 10.87.22॥
நிph◌⁴’தமnhமேநாऽth³’ட⁴ேயாக³ேஜா ’தி³ ய-
nhiµநய உபாஸேத தத³ரேயாऽபி ய:shமரth ।
shthய உரேக³nhth³ரேபா⁴க³⁴ஜத³Nhட³விஷkhததி⁴ேயா
வயமபி ேத ஸமா:ஸமth³’ேஶாऽŋhkh◌⁴ஸேராஜஸுதா: ◌⁴ ॥ 10.87.23॥
க இஹ iν ேவத³ ப³தாவரஜnhமலேயாऽkh³ரஸரmh
யத உத³கா³th³’rhயமiν ேத³வக³ உப⁴ேய ।
தrh ந ஸnhந சாஸ³ப⁴யmh ந ச காலஜவ:

கிமபி ந தthர ஶாshthரமவkh’Shய ஶயீத யதா³ ॥ 10.87.24॥
ஜநிமஸத:ஸேதா mh’திiµதாthமநி ேய ச பி⁴தா³mh
விபணmh’தmh shமரnhthபதி³ஶnhதி த ஆபிைத: ।
th³ணமய: மாநிதி பி⁴தா³ யத³ேபா³த⁴kh’தா
thவயி ந தத: பரthர ஸ ப⁴ேவத³வேபா³த⁴ரேஸ ॥ 10.87.25॥
ஸதி³வ மநshthvh’ththவயி விபா⁴thயஸதா³மiνஜாth
ஸத³பி⁴mh’ஶnhthயேஶஷத³மாthமதயாऽऽthமவித:³ ।
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ந  விkh’திmh thயஜnhதி கநகshய ததா³thமதயா
shவkh’தமiνphரவிShடத³மாthமதயாவதmh ॥ 10.87.26॥
தவ ப ேய சரnhthயகி²லஸththவநிேகததயா
த உத பதா³ऽऽkhரமnhthயவிக³ணyhய ஶிேரா நிrh’ேத: ।
பவயேஸ பஶூநிவ கி³ரா வி³தா⁴நபி தாmhsh-

thவயி kh’தெஸௗ’தா:³ க² நnhதி ந ேய விiµகா:² ॥ 10.87.27॥
thவமகரண:shவராட³கி²லகாரகஶkhதித⁴ர-
shதவ ப³iµth³வஹnhதி ஸமத³nhthயஜயாநிஷா: ।
வrhஷ⁴ேஜாऽகி²லதிபேதவ விவsh’ேஜா
வித³த⁴தி யthர ேய thவதி⁴kh’தா ப⁴வதசகிதா: ॥ 10.87.28॥
shதி²ரசரஜாதய:shரஜேயாthத²நிthதேஜா
விஹர உதீ³யா யதி³ பரshய விiµkhத தத: ।
ந  பரமshய கசித³பேரா ந பரச ப⁴ேவ-

th³வியத இவாபத³shய தவ ஶூnhயலாmh த³த⁴த: ॥ 10.87.29॥
அபதா th◌⁴வாshதiνph◌⁴’ேதா யதி³ஸrhவக³தா-
shதrh ந ஶாshயேததி நியேமா th◌⁴வ ேநதரதா² ।
அஜநி ச யnhமயmh தத³விiµchய நியnhth’ ப⁴ேவth
ஸமமiνஜாநதாmh யத³மதmh மத³Shடதயா ॥ 10.87.30॥
ந க⁴டத உth³ப⁴வ: phரkh’திஷேயாரஜேயா-
ப⁴யஜா ப⁴வnhthயஸுph◌⁴’ேதா ஜல³th³³த³வth ।
thவயி த இேம தேதா விவித⁴நாம³ண: பரேம
ஸத இவாrhணேவ ம⁴நி lhரேஶஷரஸா: ॥ 10.87.31॥
nh’ஷு தவ மாயயா ph◌⁴ரமமShவவக³thய ph◌⁴’ஶmh
thவயி ஸுதி⁴ேயாऽப⁴ேவ த³த⁴தி பா⁴வமiνphரப⁴வmh ।
கத²மiνவrhததாmh ப⁴வப⁴யmh தவ யth³ph◌⁴:
sh’ஜதி iµஹுshthேநரப⁴வchச²ரேணஷு ப⁴யmh ॥ 10.87.32॥
வித’கவாபி⁴ரதா³nhதமநshரக³mh
ய இஹ யதnhதி யnhமதிேலாலiµபாயகி²த:³ ।
vhயஸநஶதாnhவிதா:ஸமவஹாய ³ேராசரணmh
வணிஜ இவாஜ ஸnhthயkh’தகrhணத⁴ரா ஜலெதௗ⁴ ॥ 10.87.33॥
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shவஜநஸுதாthமதா³ரத⁴நதா⁴மத⁴ராஸுரைத²-
shthவயி ஸதி கிmh nh’mh ரயத ஆthமநி ஸrhவரேஸ ।
இதி ஸத³ஜாநதாmh ²நேதா ரதேய சரதாmh
ஸுக²யதி ேகா nhவிஹ shவவிஹேத shவநிரshதப⁴ேக³ ॥ 10.87.34॥
⁴வி Nhயதீrhத²ஸத³நாnhyh’ஷேயா விமதா³-
shத உத ப⁴வthபதா³mh³ஜ’ேதா³ऽக⁴பி⁴த³ŋhkh◌⁴ஜலா: ।
த³த⁴தி ஸkh’nhமநshthவயி ய ஆthமநி நிthயஸுேக²
ந நபாஸேத ஷஸாரஹராவஸதா²nh ॥ 10.87.35॥
ஸத இத³iµthதி²தmh ஸதி³தி ேசnhநiν தrhகஹதmh
vhயபி⁴சரதி khவ ச khவ ச mh’ஷா ந தேதா²ப⁴யkh ।
vhயவ’தேய விகlhப இேதாऽnhத⁴பரmhபரயா
ph◌⁴ரமயதி பா⁴ரதீ த உvh’thதிபி⁴khத²ஜடா³nh ॥ 10.87.36॥
ந யதி³த³மkh³ர ஆஸ ந ப⁴விShயத³ேதா நித⁴நா-
த³iνதமnhதரா thவயி விபா⁴தி mh’ைஷகரேஸ ।
அத உபயேத th³ரவிணஜாதிவிகlhபபைத²rh
விதத²மேநாவிலாஸmh’தthயவயnhthய³தா: ◌⁴ ॥ 10.87.37॥
ஸ யத³ஜயா thவஜாமiνஶயீத ³mhச ஜுஷnh
ப⁴ஜதி ஸபதாmh தத³iν mh’thமேபதப⁴க:³ ।
thவiµத ஜஹா தாமவ thவசமாthதப⁴ேகா³
மஹ மயேஸऽShட³ணிேதऽபேமயப⁴க:³ ॥ 10.87.38॥
யதி³ ந ஸiµth³த⁴ரnhதி யதேயா ’தி³ காமஜடா
³ரதி⁴க³ேமாऽஸதாmh ’தி³ க³ேதாऽshmh’தகNhட²மணி: ।
அஸுth’பேயாகி³நாiµப⁴யேதாऽphயஸுக²mh ப⁴க³வnh
அநபக³தாnhதகாத³நதி⁴ட⁴பதா³th³ப⁴வத: ॥ 10.87.39॥
thவத³வக³ ந ேவthதி ப⁴வ³thத²ஶுபா⁴ஶுப⁴ேயா-
rh³ணவி³nhவயாmhshதrh ேத³ஹph◌⁴’தாmh ச கி³ர: ।
அiνக³மnhவஹmh ஸ³ண கீ³தபரmhபரயா
ரவணph◌⁴’ேதா யதshthவமபவrhக³க³திrhமiνைஜ: ॥ 10.87.40॥
th³பதய ஏவ ேத ந யரnhதமநnhததயா
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thவமபி யத³nhதராNhட³நிசயா நiν ஸாவர: ।
க²இவ ரஜாmh வாnhதி வயஸா ஸஹ யchch²தயsh-

thவயி  ப²லnhthயதnhநிரஸேநந ப⁴வnhநித⁴நா: ॥ 10.87.41॥
ப⁴க³வாiνவாச -

இthேயதth³ph³ரமண: thரா ஆthயாthமாiνஶாஸநmh ।
ஸநnhத³நமதா²நrh:th³தா⁴ jhஞாthவாऽऽthமேநா க³திmh ॥ 10.87.42॥
இthயேஶஷஸமாmhநாய ராேபநிஷth³ரஸ: ।
ஸiµth³th◌⁴’த: rhவஜாைதrhvhேயாமயாைநrhமஹாthமபி: ◌⁴ ॥ 10.87.43॥
thவmh ைசதth³ph³ரமதா³யாத³ ரth³த⁴யாऽऽthமாiνஶாஸநmh ।
தா⁴ரயmhசர கா³mh காமmh காமாநாmh ப⁴rhஜநmh nh’mh ॥ 10.87.44॥
ஶுக உவாச -

ஏவmh ஸ ’ऽऽதி³Shடmh kh³’thவா ரth³த⁴யாऽऽthமவாnh ।
rhண: தத⁴ேரா ராஜnhநாஹ வீரvhரேதா iµநி: ॥ 10.87.45॥
நாரத³ உவாச -

நமshதshைம ப⁴க³வேத kh’Shயாமலகீrhதேய ।
ேயா த⁴thேத ஸrhவ⁴தாநாமப⁴வாேயாஶதீ: கலா: ॥ 10.87.46॥
இthயாth³யmh’மாநmhய தchசி²Shயாmhச மஹாthமந: ।
தேதாऽகா³தா³ரமmh ஸாாthபிrhth³ைவபாயநshய ேம ॥ 10.87.47॥
ஸபா⁴ேதா ப⁴க³வதா kh’தாஸநபkh³ரஹ: ।
தshைம தth³வrhணயாமாஸ நாராயணiµகா²chch²தmh ॥ 10.87.48॥
இthேயதth³வrhணிதmh ராஜnhயnhந: phரந: kh’தshthவயா ।
யதா² ph³ரமNhயநிrhேத³ேய நிrh³ேணऽபி மநசேரth ॥ 10.87.49॥
ேயாऽshேயாthphேரக ஆதி³மth◌⁴யநித⁴ேந ேயாऽvhயkhதேவவேரா
ய:sh’ShThேவத³மiνphரவிய ’ சkhேர ர: ஶாshதி தா: ।
யmh ஸmhபth³ய ஜஹாthயஜாமiνஶயீ ஸுphத:லாயmh யதா²
தmh ைகவlhயநிரshதேயாநிமப⁴யmh th◌⁴யாேயத³ஜshரmh ஹmh ॥ 10.87.50॥
॥ இதி ॥

॥ ௐ தthஸth ॥
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