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Devi Narayaniyam

ேத³வீநாராயணீயmh

அiνkhரமணிகா

த³ஶக:
1 phரத²மத³ஶக: - ேத³வீமமா
2 th³விதீயத³ஶக: - ஹயkh³வகதா²

3 th’தீயத³ஶக: - மஹாகாlhயவதார:
4 சrhத²த³ஶக: - ம⁴ைகடப⁴வத:◌⁴
5 பசமத³ஶக: - ஸுth³mhநகதா²

6ஷShட²த³ஶக: - vhயாஸநாரத³ஸமாக³ம:
7ஸphதமத³ஶக: - ஶுேகாthபthதி:
8அShடமத³ஶக: - பரமjhஞாேநாபேத³ஶ:

9 நவமத³ஶக: - ⁴வேநவத³rhஶந:
10 த³ஶமத³ஶக: - ஶkhதிphரதா³நmh
11 ஏகாத³ஶத³ஶக: - ph³ரமநாரத³ஸmhவாத:³

12 th³வாத³ஶத³ஶக: - உதth²யஜநநmh
13 thரேயாத³ஶத³ஶக: - உதth²யமமா
14 சrhத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநகதா² - ப⁴ரth³வாஜாரமphரேவஶmh
15 பசத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநகதா² - ேத³வீத³rhஶநmh
16 ேஷாட³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநவிவாஹmh
17ஸphதத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநேகாஸலphராphதி:

18அShடாத³ஶத³ஶக: - ராமகதா²
19 ஏேகாநவிmhஶத³ஶக: - ⁴mhயா: :³க²mh 1

20 விmhஶத³ஶக: - ேத³வகீthரவத⁴mh
21 ஏகவிmhஶத³ஶக: - நnhத³ஸுதாவதார:

22 th³வாவிmhஶத³ஶக: - kh’Shணகதா²
23 thரேயாவிmhஶத³ஶக: - மஹாலmhயவதார:
24 சrhவிmhஶத³ஶக: - மஷாஸுரவத⁴mh - ேத³வீshதி:
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ேத³வீநாராயணீயmh

25 பசவிmhஶத³ஶக: - மஹாஸரshவthயவதார:
26ஷTh³விmhஶத³ஶக: - ஸுரத²கதா²
27ஸphதவிmhஶத³ஶக: - ஶதாயவதார:
28அShடாவிmhஶத³ஶக: - ஶkhthயவமாநேதா³ஷ:

29 ஏேகாநthmhஶத³ஶக: - ேத³வீபீேடா²thபthதி:
30 thmhஶத³ஶக: - பாrhவthயவதார:
31 ஏகthmhஶத³ஶக: - ph◌⁴ராமrhயவதார:
32 th³வாthmhஶத³ஶக: - யகதா²
33 thரயshthmhஶத³ஶக: - ெகௗ³தமகதா²
34 சshthmhஶத³ஶக: - ெகௗ³தமஶாப:
35 பசthmhஶத³ஶக: - அiνkh³ரஹைவசிthrhயmh
36ஷThthmhஶத³ஶக: - லphரkh’திமமா
37ஸphதthmhஶத³ஶக: - விShiΝமஹththவmh
38அShடாthmhஶத³ஶக: - சிthதஶுth³தி⁴phராதா⁴nhயmh
39 ஏேகாநசthவாmhஶத³ஶக: - மணிth³வீபநிவாநீ
40 சthவாmhஶத³ஶக: - phராrhத²நா
41 ஏகசthவாmhஶத³ஶக: - phரமmh

1 phரத²மத³ஶக: - ேத³வீமமா

யshnhநித³mh யத இத³mh யதி³த³mh யத³shமாth
உthதீrhணபமபி⁴பயதி யthஸமshதmh ।

ேநா th³’யேத ச வசஸாmh மநஸச ³ேர
யth³பா⁴தி சாதி³மஹேஸ phரணமா தshைம ॥ 1-1॥

ந shth மாnh ந ஸுரைத³thயநராத³ேயா ந
khப³mh ந ⁴தமபி கrhம³த³யச ।

⁴மmhshthவேமவ ஸத³நாth³யவிகாrhயநnhதmh
ஸrhவmh thவயா ஜக³தி³த³mh விததmh விபா⁴தி ॥ 1-2॥

பmh ந ேதऽபி ப³ஹுபph◌⁴’தா³thதஶkhதி-
rhநாThயmh தேநா நடவthக² விவரŋhேக³ ।

வrhஷாணி ேத ஸரஸநாThயகலாவிநா
ப⁴khதா அேஹா ஸ’த³யா ணவnhநயnhதி ॥ 1-3॥
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பாiνஸா க² நாம தேதா ³ைத⁴shthவmh
ேத³வீதி ேத³வ இதி சா நிக³th³யமாநா ।

ேத³vhயாmh thவயீrhயஸ உமா கமலாऽத² வாkh³ வா
ேத³ேவ  ஷNhiµக² உமாபதிரchேதா வா ॥ 1-4॥

thவmh ph³ரம ஶkhதிரபி தா⁴th’ரேமஶth³ைர:
ph³ரமாNhட³ஸrhக³பபாலநஸmh’தீச ।

ராjhஞீவ காரய ஸுph◌⁴ நிஜாjhஞையவ
ப⁴khேதShவநnhயஶரேணஷு kh’பாவதீ ச ॥ 1-5॥

மாதா கேராதி தநயshய kh’ேத ஶுபா⁴நி
கrhமாணி தshய பதேந ph◌⁴’ஶேமதி :³க²mh ।

vh’th³ெதௗ⁴ ஸுக²mh ச தவ கrhம ந நாபி :³க²mh
thவmh ேயவ கrhமப²லதா³ ஜக³தாmh விதா⁴th ॥ 1-6॥

ஸrhவthர வrhஷ த³யாமத ஏவ vh’ShThயா
khத:ஸுபீ³ஜ இவ vh’th³தி⁴iµைபதி ப⁴khத: ।

³rhபீ³ஜவth³vhரஜதி நாஶமப⁴khத ஏவ
thவmh நிrhkh◌⁴’ ந விஷமா ந ச ேலாகமாத: ॥ 1-7॥

ஸrhேவாபவ விபா⁴தி ஸுதா⁴ஸiµth³ர-
shதnhமth◌⁴யத: பvh’ேத விவிைத: ◌⁴ ஸு³rhைக:³ ।

ச²thராயிேத thஜக³தாmh ப⁴வதீ மணிth³வீ-
பாkh²ேய ஶிேவ நிஜபேத³ஹதாநநாऽऽshேத ॥ 1-8॥

யshேத மாநபி⁴த³தா⁴தி மஹththவiµchைச-
rhேயா நாம கா³யதி ஶ ◌்’ேதி ச ேத விலjhஜ: ।

யசாதேநாதி ph◌⁴’ஶமாthமநிேவத³நmh ேத
ஸ shவாnhயகா⁴நி வி⁴ேநாதி யதா² தேமாऽrhக: ॥ 1-9॥

thவாmh நிrh³mh ச ஸ³mh ச மாnh விரkhேதா
ஜாநாதி கிசித³பி ேநா விஷேயஷு ஸkhத: ।

jhேஞயா ப⁴வ thவஹ ேம ப⁴வதாபஹnhthmh
ப⁴khதிmh த³த³shவ வரேத³ பபா மாmh thவmh ॥ 1-10॥
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2 th³விதீயத³ஶக: - ஹயkh³வகதா²

ரேணஷு ைத³thேயஷு ஹேதஷு ேத³வா: ரா phர’Shடா:ஸஹதா³th’ஶrhவா: ।
யியேவா யjhஞபதிmh விநீதா: phரேபதி³ேர விShiΝமநnhதவீrhயmh ॥ 2-1॥
th³’ShThவா ச நிth³ராவஶக³mh phர⁴mh தமதி⁴jhயசாபாkh³ரஸமrhபிதாshயmh ।
ஆசrhயமாrhவி³தா⁴ ந ேகாऽபி phராேபா³த⁴யthதmh க² பாபபீ⁴thயா ॥ 2-2॥
ஹேரshததா³நீமஜsh’Shடவmhrhயா iµகா²rhபசிதசாபெமௗrhவீ ।
ப⁴kh³நா த⁴iνசாrhஜவமாப ஸth³யshேதநாப⁴வthேஸாऽபி நிkh’thதகNhட:² ॥ 2-3॥
காயாchசி²ரshthபதிதmh iµராேர: பயthஸு ேத³ேவஷு பபாத nhெதௗ⁴ ।
ேசத:ஸுராmh கத³ேந நிமkh³நmh ஹாேஹதி ஶph³த:³ஸுமஹாந⁴chச ॥ 2-4॥
கிமthர kh’thயmh பதிேத ஹெரௗ ந:rhம: கத²mh ேவதி ேதா² ph³வாnh ।
ேத³வாnh விதா⁴தாऽऽஹ ப⁴ேவnhந காrhயமகாரணmh ைத³வமேஹா ப³ய: ॥ 2-5॥
th◌⁴யாேயத ேத³வீmh கrhth³ரசிthதாmh ph³ரமாNhட³sh’ShThயாதி³கேஹ⁴தாmh
।
ஸrhவாணி காrhயாணி விதா⁴shயேத ந:ஸா ஸrhவஶkhதா ஸ³ऽ³ ச ॥ 2-6॥
இthஷ: phேரரணயா விதா⁴shthவாேமவ ேவதா³ iνiν:ஸுராச ।
தி³வி shதி²தா ேத³வக³mhshthவமாthத² ப⁴th³ரmh ப⁴ேவth³ேவா ஹேணth³’ேஶந ॥
2-7॥
ைத³thேயா ஹயkh³வ இதி phரth³ேதா⁴ மையவ த³thேதந வேரண வீர: ।
ேவதா³nh iµநீmhசாபி ஹயாshயமாthரவth◌⁴ேயா ph◌⁴’ஶmh பீட³யதி phரபா⁴வாth ॥ 2-8॥
ைத³ேவந kh’thதmh ஹஶீrhஷமth³ய ஸmhேயாjhயதாmh வாஶிேராऽshய காேய ।
தேதா ஹயkh³வதயா iµராrhைத³thயmh ஹயkh³வமரmh நிஹnhதா ॥ 2-9॥
thவேமவiµkhthவா ஸத³யmh திேராதா⁴shthவShThரா கப³nhேத⁴ऽவஶிேரா iµராேர: ।
ஸmhேயாதmh பயதி ேத³வஸŋhேக⁴ ஹயாநந:ஹthதி²ேதாऽ⁴th ॥ 2-10॥
ைத³thயmh ஹயkh³வமஹnh ஹயாshேயா ரேண iµராshthவத³iνkh³ரேஹண ।
ஸதா³ ஜக³nhமŋhக³ளேத³ thவதீ³யா: பதnh ேம rhth◌⁴நி kh’பாகடாா: ॥ 2-11॥
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ேத³வீநாராயணீயmh

3 th’தீயத³ஶக: - மஹாகாlhயவதார:

ஜக³thஸு ஸrhேவஷு ரா விேநShேவகாrhணேவ ேஶஷதெநௗ phரஸுphேத ।
ஹெரௗஸுரா ம⁴ைகடபா⁴kh²ெயௗ மஹாப³லாவphஸு விஜரrhth³ெவௗ॥ 3-1॥
ஸமா:ஸஹshரmh யதசிthதvh’thதீ வாkh³பீ³ஜமnhthரmh வரேத³ ஜபnhெதௗ ।
phரஸாதி³தாயா அஸுெரௗ ப⁴வthயா: shவchச²nhத³mh’ththவமவாபshெதௗ ॥ 3-

2॥
ஏகாmh³ெதௗ⁴ ெதௗ தரேலாrhமாேல நிமjhஜேநாnhமjhஜநேகேலாெலௗ ।
யth³’chச²யா வீதமph³ஜேயாநிmh ரேthஸுகாசth³த⁴க³rhெவௗ ॥ 3-3॥
பth³மாஸநmh வீரவேராபேபா⁴kh³யmh ந பீ⁴ேபா⁴kh³யmh ந வராகேபா⁴kh³யmh ।
iµேசத³மth³ையவ ந யா ேசththவmh phரத³rhஶய shவmh தி⁴ ெஶௗrhயவththவmh ॥
3-4॥
இத³mh ஸமாகrhNhய ப⁴யாth³விச:ஸுஷுphதிநிShபnhத³மேமாக⁴ஶkhதிmh ।
phரேபா³த⁴நாrhத²mh ஹth³த⁴ப⁴khthயா Shடாவ ைநவாசலத³mh³ஜா: ॥ 3-5॥
அshபnhத³தா thவshய கயாபி ஶkhthயா kh’ேததி மthவா மதிமாnh விச: ।
phரேபா³த⁴ையநmhஹேமவiµkhthவாshேதாthைரrhவிசிthைரrhப⁴வதீமெநௗth॥ 3-6॥
iνதிphரஸnhநாऽph³ஜப⁴வshய rhணmh நி:sh’thய விShே:ஸகலாŋhக³தshthவmh ।
தி³வி shதி²தா தthணேமவ ேத³ேவா நிth³ராவிiµkhேதா ஹthதி²ேதாऽ⁴th ॥ 3-

7॥
அைத²ஷ பீ⁴தmh ம⁴ைகடபா⁴ph◌⁴யாmh விசமாேலாkhய ஹrhஜகா³த³ ।
அலmh ப⁴ேயநாஹெமௗ ஸுரா ஹnhதாsh ஶீkh◌⁴ரmh ஸமேரऽthர பய ॥ 3-8॥
ஏவmh ஹெரௗ வkhத தthர ைத³thெயௗ ரேthஸுெகௗ phராபth³த⁴க³rhெவௗ ।
தேயாரவிjhஞாய ப³லmh iµராrhth³ேதா⁴th³யேதாऽ⁴த³ஜரrhத²mh ॥ 3-9॥
பி³ேப⁴ ராகா³தி³மஹாph◌⁴ேயா ேஜmh யதிShேயऽஹமாnh ஸுஶkhதாnh ।
தத³rhத²ஶkhதிmh மம ேத³ நிthயmh நிth³ராலேஸா மா ச ப⁴வாநி மாத: ॥ 3-10॥

4 சrhத²த³ஶக: - ம⁴ைகடப⁴வத: ◌⁴

thவmh தாம ஸுphதரமாத⁴வாŋhக³ஜா யாமா சா ேமாஹநதாmhரேலாசநா ।
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ஏகாrhணேவ ேகா⁴ரரேthஸுகாnh ஹmh ைத³thெயௗ ச ெதௗ shேமரiµகீ²
ஸைமதா:² ॥ 4-1॥
பயthயேஜ பா³ஹுரணmh iµரா kh’thவா ம: ◌⁴ ராnhதிமவாப ஸthவரmh ।
அph◌⁴ேயthய th³த⁴mh ேத shம ைகடப: ◌⁴ ராnhேத ச தshnhநkh’தாஹவmh ம:◌⁴
॥ 4-2॥
ஏவmh iµஹு:ஸŋhக³ரவிரமாெபௗ⁴ பrhயாயேதா வrhஷஸஹshரபசகmh ।
kh³லாநிmh விநா சkhரரchத: khலமாth³விராnhதிchச²nhநஸுெரௗ ஜகா³த³ ெதௗ ॥
4-3॥
ராnhேதந பீ⁴ேதந ச பா³லேகந ச phர: ◌⁴ மாnhைநவ கேராதி ஸmhக³mh ।
மth◌⁴ேயரணmh th³ெவௗ kh’தவிரெமௗ வாேமக: கேராmhேயவ நிரnhதராஹவmh ॥ 4-

4॥
jhஞாthவாஹmhராnhதiµெபௗ⁴ வி³ரத:ஸnhதshத²rhவிரமெஸௗkh²யவாmhshதத:
।
thவாேமவ Shடாவ kh’பாதரŋhகி³ணீmh ஸrhேவவmh ைத³thயஜயாய மாத⁴வ: ॥ 4-

5॥
ேத³வி phரைத³ஷ ரேண ேதாऽshmhயஹmh ைத³thயth³வேயநாph³ஜப⁴வmh
கா⁴mhஸுநா ।
ஸrhவmh கடாைshதவ ஸாth◌⁴யமthர மாmh ரேதி வkhதாரமபா⁴ஷதா²ஹmh ॥ 4-

6॥
th³த⁴mh  thவmh ஜ ெதௗ மயா ph◌⁴’ஶmh ஸmhேமாெதௗ வkhரth³’ேஶthயயmh
thவயா ।
ஸேசாதி³ேதா ’Shடமநா மஹாrhணேவ தshெதௗ² ரயாயயச தா³நெவௗ
॥ 4-7॥
⁴ேயாऽபி rhவnh ரணமchேதா ஹஸnh காமாெரௗ ேத iµக²பth³மத³rhஶநாth ।
தாவாஹ Shேடாऽshmhயெலௗ ரேண வாmh த³தா³mhயஹmh வாmh வரேமஷ
வாசி²தmh ॥ 4-8॥
தாசrhவிth³தி⁴ ஹேர ந யாசகாவாவாmh த³தா³வshதவ வாசி²தmh வரmh ।
நாஸthயவாெசௗ shவ இதீேதா ஹshthவாmh ஸmhshமரnh ஶthகீ³ஷயாऽph³ரவீth
॥ 4-9॥
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மயmh வரmh யchச²தமth³ய ேம யேதா வth◌⁴ெயௗ வாmh shயாததீதாெபௗ⁴ ।
th³’ShThவாऽphஸு நmh ஸகலmh ஸசshthவmh ஸthயவாŋhெநௗ ஜ நிrhஜேல
shத²ேல ॥ 4-10॥
அshthேவவthயாth³’தவாŋhiµதா³ஹ:shேவாெரௗ ph’தா²nhநேத ஜேலாப ।
kh’thவாऽ தchசி²ர ததா³ऽchசி²நthshவchச²nhத³mh’th தவ மாயயா ஹெதௗ
॥ 4-11॥
th³ேவஷச ராக³ச ஸதா³ மமாmhபி³ேக ைத³thெயௗ ’தி³ shேதாऽthர
விேவகமாத⁴வ: ।
ஆph◌⁴யாmh கேராthேயவ ரணmh ஜயthவயmh ph◌⁴யmh மஹாகா நம: phரத³ ேம॥ 4-12॥

5 பசமத³ஶக: - ஸுth³mhநகதா²

ஜாதா ஸுேதலா மiνஸphதமshய ஸmhphராrhதி²ேதாऽேநந iµநிrhவShட:² ।
ஶmhேபா:◌⁴ கடாேண ஸுதாmh மாரmh சkhேர ஸ காேலந ப³⁴வ ராஜா ॥ 5-1॥
ஸுth³mhநநாமா mh’க³யாவிஹா க³ேதா ஹயாட⁴ இலாvh’தmh ஸ: ।
shththவmh ந: phராphய ஸுதmh மாmhேஶாrhவvhேர பதிmh thரமஸூத ைசஷா ॥ 5-

2॥
nhயேவத³யthஸா ³ரேவ வShடா²ையஷா கதா³சிnhநிஜmhshthவகாமmh ।
தthஸாத⁴நாrhத²mh ஹரேமவ த³th◌⁴ெயௗ iµநி: phரஸnhநshதiµவாச ஶmh: ◌⁴ ॥ 5-3॥
இலாvh’தmh மா ஷ: phரயா phரயாதி ேசthேஸாऽshthவப³லா தைத³வ ।
ஏவmh மயா நிசிதேமவ ெஸௗmhய ெகௗ³rhயா: phரஸாதா³ய ப⁴வாnh phேயா ேம ॥ 5-4॥
ந பேப⁴ேதா³ऽthர மமாshதி ெகௗ³ ப⁴வாmhச th’phெதௗ ப⁴வதாmh மதீ³ெயௗ ।
இத: பரmh தshய மேநாரபthயmh மாஸmh மாnh shயாth³வநிதா ச மாஸmh ॥ 5-5॥
ஏவmh ஶிேவாkhேதந மேநாரபthயmh லph³th◌⁴வா ச mhshthவmh த⁴ரணீmh ஶஶாஸ ।
shththேவ ச ஹrhmhேயஷு நிநாய காலmh ஜேநா ந ைசநmh nh’பமph◌⁴யநnhத³th ॥ 5-6॥
ரவshயாthமஸுேதऽrhபயிthவா ராjhயmh விரkhேதா வநேமthய ⁴ப: ।
நாரதா³lhலph³த⁴நவாrhணமnhthேரா ப⁴khthயா ஸ த³th◌⁴ெயௗ ப⁴வதாணீmh thவாmh ॥
5-7॥
mhஹாதி⁴டா⁴மph³ஜேநthராmh thவாmh ஸுphரஸnhநாமபி⁴வீய நthவா ।
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shthவா ச ப⁴khthயா shதி²ரmhshthவேமஷ ேலேப⁴ऽத²ஸாjhயமவாப சாnhேத ॥ 5-

8॥
ெஶௗrhயmh ந வீrhயmh ந ச ெபௗஷmh ேம ைநவாshதி ச shthஸஹஜா திதிா ।
ேடா⁴ ந ஜாநாmhயஶுப⁴mh ஶுப⁴mh ச ேத³யmh thவயா ேம ஶுப⁴ேமவ மாத: ॥ 5-9॥
பயாநி மாத: phரவராnh³mhshேத காNhயேதா மாmh ஸுபதா² நயnh ।
ஸthஸŋhக³ஸmhபா⁴விதசிthதvh’thதிrhப⁴வாநி ேத ேத³வி நம: phரத³ ॥ 5-10॥

6ஷShட²த³ஶக: - vhயாஸநாரத³ஸமாக³ம:

thவதி³chச²யா ேத³வி லshthயவாசா பராஶராth³விShiΝராணகrh: ।
iµேநrhஹrhேலாகதாய தீ³பாth³யதா² phரதீ³ேபாऽஜநி kh’Shணநாமா ॥ 6-1॥
ேவத³mh சrhதா⁴ vhயத³த⁴thஸ kh’Shணth³ைவபாயேநா vhயாஸ இதி phரth³த: ◌⁴ ।
ேவதா³nhதஸூthராணி ராணஜாலmh மேஹதிஹாஸmh ச மஹாmhசகார ॥ 6-2॥
தப: phரvh’thத: கலவிŋhகேபாதmh மாthரா ஸ ஸmhலாதமாரமாnhேத ।
பயnhநத⁴nhயாமநபthயதாmh shவாmh ஸthரபா⁴kh³யாதிஶயmh ச த³th◌⁴ெயௗ ॥ 6-3॥
ஸththரலாபா⁴ய தபசிகீrhஷுshதீvhரmh மஹாேமஸபேமthய ।
ஆராத⁴நீய: க இதி ணmh ஸ சிnhதாऽऽேரா ேலாக³:shதி²ேதாऽ⁴th ॥ 6-4॥
நாரத³shதthர ஸமாக³தshthவthkh’பாகடாாŋhரவnhமஹrh: ।
அrhkh◌⁴யாதி³ஸmhத ஆஸநshேதா² vhயாேஸந ph’Shட: phரஹஸnhநிவாஹ ॥ 6-5॥
கிmh சிnhதயா kh’Shண ப⁴ஜshவ ேத³வீmh kh’பாவதீ வாசி²ததா³நத³ா ।
அேஹேரஷா க² ஸrhவேஹrhநிரshதஸாmhயாதிஶயா நிஹா ॥ 6-6॥
ைஸஷா மஹாஶkhதிதி phரth³தா⁴ யதா³jhஞயா ph³ரமரேமஶth³ரா: ।
ph³ரமாNhட³ஸrhக³shதி²திஸmh’தீச rhவnhதி காேல ந ச ேத shவதnhthரா: ॥
6-7॥
யshயாச ேத ஶkhதிபி⁴ேரவ ஸrhவகrhமாணி rhவnhதி ஸுராஸுராth³யா: ।
மrhthயா mh’கா:³ kh’Shண பதthணச ஶkhேதrhவிேத⁴யா: க இஹாவிேத⁴ய: ॥ 6-8॥
phரthயiµkh²ையrhந ச ஸா phரமாணrhjhேஞயா தேபாபி: ◌⁴ க²ைநrhvhரைதச ।
ந ேவத³ஶாshthராth◌⁴யயேநந சாபி ப⁴khthையவ ஜாநாதி மாnh மேஹஶீmh ॥ 6-9॥
தாேமவ ப⁴khthயா ஸததmh ப⁴ஜshவ ஸrhவாrhத²தா³mh kh’Shண தவாsh ப⁴th³ரmh ।
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இth ph³ரமஸுேத க³ேத ஸ vhயாஸshதேபாऽrhத²mh கி³மாேராஹ ॥ 6-10॥
இஹாsh பrhயாலசிthதvh’thதிrh³mh ந பயா மஹthதமmh ச ।
ஸnhமாrhக³ேதா மாmh நய விவமாத: phரத³ ேம thவாmh ஶரணmh vhரஜா ॥ 6-11॥

7ஸphதமத³ஶக: - ஶுேகாthபthதி:

kh’Shணshய தshயாரணித: ஶுகாkh²யshதவ phரஸாதா³த³ஜநிShட thர: ।
’Shேடா iµநிrhமŋhக³ளகrhம சkhேர தthராதி³ேதயா வvh’ஷு:ஸுமாநி ॥ 7-1॥
ேகசிjhஜ:³ ேகசந வாth³யேகா⁴ஷmh சkhச நாேக நnh’:shthயச ।
வாrhவெவௗ shபrhஶஸுக:²ஸுக³nhத:◌⁴ ஶுேகாth³ப⁴ேவ ஸrhவஜநா: phர’Shடா: ॥
7-2॥
பா³ல:ஸ ஸth³ேயா வvh’ேத⁴ ஸுேசதா: ph³’ஹshபேதராthதஸமshதவிth³ய: ।
த³thவா விநீேதா ³த³mh ச phரthயாக³ேதா ஹrhஷயதி shம தாதmh ॥ 7-3॥
வாநேமகாnhததப:phரvh’thதmh vhயாஸ: கதா³சிch²கேமவேச ।
ேவதா³mhசஶாshthராணி ச ேவth thர kh’thவா விவாஹmh ப⁴வஸth³kh³’ஹshத:²
॥ 7-4॥
ஸrhவாரமாmh கவேயா விஶிShடா kh³’ஹாரமmh ேரShட²தரmh வத³nhதி ।
தமாதshதிShட²தி ேலாக ஏஷ யஜshவ ேத³வாnh விதி⁴வthபிth’mhச ॥ 7-5॥
தவாsh ஸththர ’த³ஹmh ச iµchேயய மாmh thவmh ஸுகி²நmh Shவ ।
thர:ஸுகா²யாthர பரthர ச shயாththவாmh thர தீvhைரரலேப⁴ தேபாபி: ◌⁴ ॥ 7-6॥
கிச phரமாதீ²நி ஸேத³nhth³யாணி ஹரnhதி சிthதmh phரஸப⁴mh நரshய ।
பயnh பிதா ேம ஜநநீmh தபshவீ பராஶேராऽபி shமரேமாேதாऽ⁴th ॥ 7-7॥
ய ஆரமாதா³ரமேமதி தthதthகrhமாணி rhவnh ஸ ஸுகீ²ஸதா³shயாth ।
kh³’ஹாரேமா ைநவ ச ப³nhத⁴ேஹshthவயா ச தீ⁴மnh khயதாmh விவாஹ: ॥ 7-8॥
ஏவmh ph³வாேऽபி ஶுகmh விவாஹாth³யஸkhதமாjhஞாய பிேதவ ராகீ³ ।
ராணகrhthதா ச ஜக³th³³:ஸ மாயாநிமkh³ேநாऽவிேலாசேநாऽ⁴th ॥ 7-9॥
ேபா⁴ேக³ஷு ேம நிshph’ஹதாऽsh மாத: phரேலாபி⁴ேதா மா கரவாணி பாபmh ।
மா பா³த⁴தாmh மாmh தவ ேத³வி மாயா மாயாதி⁴நாேத²ஸததmh நமshேத ॥ 7-10॥

devInArAyaNIyam.pdf 9



ேத³வீநாராயணீயmh

8அShடமத³ஶக: - பரமjhஞாேநாபேத³ஶ:

அதா²ஹkh’Shண:ஶ ◌்’iΝசிnhதயாऽலmh kh³’ஹாரமshேத ந ச ப³nhத⁴kh’thshயாth
।
ப³nhத⁴shய iµkhேதச மேநா  ேஹrhமேநாஜயாrhத²mh ப⁴ஜ விவதா⁴thmh ॥ 8-1॥
யshயா: phரஸாேத³ஸப²லmh ஸமshதmh யத³phரஸாேத³ விப²லmh ஸமshதmh ।
மாஹாthmhயமshயா விதி³தmh ஜக³thஸு மயா kh’தmh பா⁴க³வதmh ஶ ◌்’iΝ thவmh ॥
8-2॥
விShiΝrhஜக³thேயகஸiµth³ரேந பா³ல: ஶயாேநா வடபthர ஏக: ।
shவபா³லதாேஹவிசாரமkh³ந: ஶுராவ காமphயஶவாசmh ॥ 8-3॥
ஸநாதநmh ஸthயமஹmh மத³nhயthஸthயmh ந ச shயாத³ஹேமவ ஸrhவmh ।
thேவத³iµnhதth³’Shேரஷ shதாநநாmh thவாmh ஜநநீmh த³த³rhஶ ॥ 8-4॥
சrh⁴ஜா ஶŋhக²க³தா³பth³மத⁴ரா kh’பாth³ைய:ஸஹ ஶkhதிஜால: ।
shதி²தா ஜேலாபrhயமலாmhப³ரா thவmh phர’Shடசிthதmh ஹேமவமாthத² ॥ 8-5॥
கிmh விshமேயநாchத விshmh’தாऽஹmh thவயா பராஶkhதிமஹாphரபா⁴வாth ।
ஸா நிrh³ வாŋhமநேஸாரக³mhயா மாmh ஸாthவிகீmh ஶkhதிமேவ லmh ॥ 8-

6॥
தshthவயா யshthவஶஶph³ேதா³தாய ேத ேத³வ தயா ஸ உkhத: ।
அயmh  ஸrhவதிஶாshthரஸாேரா மா விshமேரமmh ’தி³ ரணீயmh ॥ 8-7॥
நாத: பரmh jhேஞயமேவ கிசிthphேயாऽ ேத³vhயா: ஶ ◌்’iΝ ேம வசshthவmh ।
thவnhநாபி⁴பth³மாth³th³ே ப⁴ேவthஸ கrhதா ஜக³thபாலய தthஸமshதmh ॥ 8-8॥
ph◌⁴மth◌⁴யத: பth³மப⁴வshய ேகாபாth³th³ேரா ப⁴விShயnh ஸகலmh ஹேரchச ।
ேத³வீmh ஸதா³ஸmhshமர ேதऽsh ப⁴th³ரேமவmh நிக³th³யாஶு திேராத³தா⁴த² ॥ 8-9॥
ஹேரத³mh jhஞாநமஜshய லph³த⁴மஜாthஸுரrhேஷச தேதா மமாபி ।
மயா thவித³mh விshதரத:ஸுேதாkhதmh யthஸூரேயா பா⁴க³வதmh வத³nhதி ॥ 8-10॥
ேத³vhயா மஹththவmh க² வrhNhயேதऽthர யth³ப⁴khதிமாphதshய kh³’ேஹ ந ப³nhத:◌⁴ ।
யth³ப⁴khதிநshthவkh³’ேஹऽபி ப³th³ேதா⁴ ராஜாऽபி iµkhேதா ஜநேகா kh³’ஹshத:²
॥ 8-11॥
விேத³ஹராஜmh தமவாphய ph’ShThவா shவத⁴rhமஶŋhகா: ப’thய தீ⁴ர: ।
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ப²ேலShவஸkhத: கrhம ேதந கrhமய:shயாthதவ ப⁴th³ரமsh ॥ 8-12॥
thேவதி ஸth³ய: ஶுக ஆரமாthஸ phரshதா²ய ைவேத³ஹரmh ஸேமthய ।
phரthth³க³த:ஸrhவஜைநrhnh’பாய nhயேவத³யthshவாக³மநshய ேஹmh ॥ 8-13॥
kh³’ஹshத²த⁴rhமshய மஹththவமshமாth³விjhஞாய தீ⁴மாnh ஸ ஶுேகா நிvh’thத: ।
பிthராரமmh phராphய ஸுதாmh பிth’mh vhயாேஸऽதி’Shேட kh³’ணீmh சகார
॥ 8-14॥
உthபாth³ய thராmhசர:ஸுதாmh ச kh³’ஹshத²த⁴rhமாnh விதி⁴நாऽऽசரnh ஸ: ।
phரதா³ய ைசநாmh iµநேயऽiΝஹாய ப³⁴வ காேல kh’தஸrhவkh’thய: ॥ 8-15॥
thவாऽऽரமmh தாதமபீஶைஶலஶ ◌்’ŋhேக³ தபshவீ ஸஹேஸாthபதnh ேக² ।
ப³ெபௗ⁴ ஸ பா⁴shவாநிவ தth³விேயாக³கி²nhநmh ஶிேவா vhயாஸமஸாnhthவயchச ॥ 8-

16॥
ஸrhவthர ஶŋhகாலேமவ சிthதmh மேமஹ விphதமதீ⁴ரமாrhதmh ।
கrhதvhயேடா⁴ऽsh ஸதா³ஶிேவ மாmh தீ⁴ரmh  thவmh வரேத³ நமshேத ॥ 8-17॥

9 நவமத³ஶக: - ⁴வேநவத³rhஶந:

ஏகாrhணேவऽshnh ஜக³தி phரேந ைத³thெயௗ ஹrhph³ரமவேதா⁴th³யெதௗ ெதௗ ।
ஜகா⁴ந ேத³வி thவத³iνkh³ரேஹண thவதி³chச²ையவாக³மத³thர th³ர: ॥ 9-1॥
ஏேகா விமாநshதரஸாऽऽக³த: கா²ththrhthயவிjhஞாதக³திshthவதீ³ய: ।
thவthphேரதா ஆஹுshதேமேத ஸ ேசாthபதnh vhேயாmhநி சசார ஶீkh◌⁴ரmh ॥ 9-2॥
ைவமாநிகாேசாth³க³தய:ஸஶkhரmh தி³வmh ஸபth³ேமாth³ப⁴வஸthயேலாகmh ।
ஸth³ரைகலாஸம ஸவிShiΝைவNhட²மphthலகா அபயnh ॥ 9-3॥
அth³’Shடrhவாநிதராmhshthrhதீnh shதா²நாநி ேதஷாமபி th³’Shடவnhத: ।
thrhதயshேத ச விேமாஹமா: phராphேதா விமாநச ஸுதா⁴ஸiµth³ரmh ॥ 9-4॥
thவth³ph◌⁴லதாேலாலதரŋhக³மாலmh thவதீ³யமnhத³shதசாேப²நmh ।
thவnhமஜுமரmh’³shவநாTh◌⁴யmh thவthபாத³kh³ேமாபமெஸௗkh²யத³mh ச ॥ 9-

5॥
தnhமth◌⁴யதshேத த³th³’ஶுrhவிசிthரphராகாரநாநாth³லதாபதmh ।
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shதா²நmh மணிth³வீபமth³’Shடrhவmh khரமாchசி²ேவ thவாmh ச ஸகீ²ஸேமதாmh ॥
9-6॥
jhஞாthவா th³தmh thவாmh ஹராஹ தா³தshthேநthர த⁴nhயா வயமth³ய நmh ।
ஸுதா⁴ஸiµth³ேராऽயமநlhபNhைய: phராphயா ஜக³nhமாth’நிவாஸ⁴: ॥ 9-7॥
ஸா th³’யேத ராகி³ஜைநரth³’யா மேச நிஷNh ப³ஹுஶkhதிkhதா ।
ஏைஷவ th³’kh ஸrhவத³mh ச th³’யமேஹேரஷா க² ஸrhவேஹ: ॥ 9-8॥
பா³ல: ஶயாேநா வடபthர ஏக ஏகாrhணேவऽபயமாmh shதாshயாmh ।
யையவ மாthரா பலாேதாऽஹேமநாmh ஸமshதாrhதிஹராmh vhரேஜம ॥ 9-9॥
th◌⁴யாமேஹ th³வா யதி³shவாமshதthர shதி²தா ஏவ வயmh மேஹஶீmh ।
இthயchேதநாபி⁴ேத விமாநshthவth³ேகா³ரth³வாரமவாப ேத³வி ॥ 9-10॥
ஆயாmhயஹmh சிthதநிேராத⁴பவிமாநதshேத பத³மth³விதீயmh ।
ந ேகநசிth³th³த⁴க³ேதா ப⁴வாநி thவாேமவ மாத: ஶரணmh vhரஜா ॥ 9-11॥

10 த³ஶமத³ஶக: - ஶkhதிphரதா³நmh

தேதா விமாநாத³ஜவிShiΝth³ராshthவth³ேகா³ரth³வாrhயவய ஸth³ய: ।
shthய: kh’தா ேத³வி தேவchச²ையவ ஸவிshமயாshthவnhநிகடmh ஸ: ॥ 10-1॥
kh’தphரமாshதவ பாத³kh³மநேக²ஷு விவmh phரதிபி³mhபி³தmh ேத ।
விேலாkhய ஸாசrhயமேமாக⁴வாkh³பி: ◌⁴ ph’த²khph’த²kh Shரmhபி³ேக thவாmh ॥
10-2॥
iνதிphரஸnhநா நிஜஸrhக³ஶkhதிmh மஹாஸரshவthயபி⁴தா⁴மஜாய ।
ராrhத²ஶkhதிmh ஹரேய மஹாலmhயாkh²யாmh ச லாநிரேத த³தா³த² ॥ 10-3॥
ெகௗ³mh மஹாகாlhயபி⁴தா⁴mh ச த³thவா ஸmhஹாரஶkhதிmh கி³ஶாய மாத: ।
நவாரmh மnhthரiµதீ³ரயnhதீ ப³th³தா⁴ஜmhshதாnh shதrhவமாthத² ॥ 10-4॥
ph³ரமnh ஹேர th³ர மதீ³யஶkhதிthரேயண த³thேதந ஸுக²mh ப⁴வnhத: ।
ph³ரமாNhட³ஸrhக³shதி²திஸmh’தீச rhவnh ேம ஶாஸநயா விநீதா:॥ 10-5॥
மாnhயா ப⁴வth³பி: ◌⁴ க² ஶkhதேயா ேம shயாchச²khதிநmh ஸகலmh விநிnhth³யmh ।
shமேரத மாmh ஸnhததேமவiµkhthவா phரshதா²பயாமாத² தாmhshthrhதீnh ॥ 10-

6॥
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நthவா thரயshேத ப⁴வதீmh நிvh’thதா: mhshthவmh க³தா ஆஹுrhவிமாநmh ।
ஸth³யshதிேராதா:◌⁴ ஸ ஸுதா⁴ஸiµth³ேரா th³வீேபா விமாநச திேராப³⁴: ॥ 10-7॥
ஏகாrhணேவ பŋhகஜஸnhநிெதௗ⁴ ச ஹதாஸுேர ேத க² தshதி²வாmhஸ: ।
th³’Shடmh iν ஸthயmh கிiµ ³th³தி⁴ேமாஹ:shவphேநா iν கிmh ேவதி ச ந vhயஜாநnh ॥
10-8॥
ததshthரயshேத க² ஸthயேலாகைவNhட²ைகலாஸkh’தாதி⁴வாஸா: ।
ph³ரமாNhட³sh’ShThயாதி³ஷு த³thதசிthதாshthவாmh ஸrhவஶkhதாமப⁴ஜnhத ேத³வி
॥ 10-9॥
ஸுதா⁴ஸiµth³ரmh தரேலாrhமாலmh shதா²நmh மணிth³வீபமேநாபமmh ேத ।
மேச நிஷNhmh ப⁴வதீmh ச சிthேத பயாநி ேத ேத³வி நம: phரத³ ॥ 10-10॥

11 ஏகாத³ஶத³ஶக: - ph³ரமநாரத³ஸmhவாத:³

நாரத:³ பth³மஜேமகதா³ऽऽஹ பிதshthவயா sh’Shடத³mh ஜக³thகிmh ।
கிmh விShiΝநா வா கி³ேஶந வா கிமகrhth’கmh வா ஸகேலவர: க: ॥ 11-1॥
இதீேதாऽஜ:ஸுதமாஹ ஸா⁴ ph’Shடmh thவயா நாரத³ மாmh ஶ ◌்’iΝ thவmh ।
விபா⁴தி ேத³வீ க² ஸrhவஶkhதிshவபிணீ ஸா ⁴வநshய ேஹ: ॥ 11-2॥
ஏகmh பரmh ph³ரம ஸத³th³விதீயமாthேமதி ேவதா³nhதவேசாபி⁴khதா ।
ந ஸா மாnh shth ச ந நிrh³ ஸா shththவmh ச mhshthவmh ச ³ணrhத³தா⁴தி
॥ 11-3॥
ஸrhவmh ததா³வாshயத³mh ஜக³thஸா ஜாதா ந ஸrhவmh தத ஏவ ஜாதmh ।
தthைரவ ஸrhவmh ச ப⁴ேவthphரநmh ைஸவாகி²லmh நாshதி ச கிசநாnhயth ॥ 11-4॥
ெகௗ³நி சாnhத:கரேணnhth³யாணி ஸா நிrh³ऽவாŋhமதிேகா³சரா ச ।
ஸா shேதாthரமnhthைர:ஸ³ மஹth³பி:◌⁴ ஸmhshயேத ப⁴khதவிபnhநிஹnhth ॥ 11-

5॥
ஸுதா⁴ஸiµth³ேர வஸதீயமாrhயா th³வீேப விசிthராth³⁴தஶkhதிkhதா ।
ஸrhவmh ஜக³th³யth³வஶக³mh வயmh ச thrhதேயா நாம யதா³தா:shம: ॥ 11-6॥
தth³த³thதஶkhதிthரயமாthரபா⁴ஜshthrhதய: thர வயmh விநீதா: ।
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ததா³jhஞயா ஸா⁴ ஸதா³ऽபி rhேமா ph³ரமாNhட³ஸrhக³shதி²திஸmh’தீச ॥
11-7॥
ைத³ேவந ட⁴mh கவிமாதேநாதி ஸா ³rhப³லmh  phரப³லmh கேராதி ।
பŋh³mh கி³mh லŋhக⁴யேத ச கmh kh’பாவதீ சாऽதiνேத ஸுவாசmh ॥ 11-8॥
யthகிசித³jhஞாயி மயா மஹththவmh ேத³vhயாshத³khதmh தவ ஸŋhkh³ரேஹண ।
ஸrhவthர தth³வrhணய விshதேரண வித⁴thshவ ப⁴khதிmh ’த³ேய ஜநாநாmh ॥ 11-9॥
இதீேதாऽேஜந iµநி: phரஸnhநshதவ phரபா⁴வmh கrhth³ரசிthேத ।
vhயாஸmh ததா²ऽnhயாmhச யேதா²சிதmh ஸ phரேபா³த⁴யாமஸ பவிthரவாkh³பி: ◌⁴ ॥ 11-

10॥
ந ேம ³shthவchசதshய வkhதா ந ேம மதிshthவthshமரணகஸkhதா ।
அவாchயவkhதாऽஹமகாrhயகrhதா நமா மாதசரmh³ஜmh ேத ॥ 11-11॥

12 th³வாத³ஶத³ஶக: - உதth²யஜநநmh

ரா th³விஜ: கசந ேத³வத³thேதா நாம phரஜாrhத²mh தமஸாஸேப ।
rhவnh மக²mh ேகா³பி⁴லஶாபவாசா ேலேப⁴ ஸுதmh ட⁴மநnhத:³க:² ॥ 12-1॥
உதth²யநாமா வvh’ேத⁴ ஸ பா³ேலா ட⁴sh th³’Shடmh ந த³த³rhஶ கிசிth ।
தmh ந ஶுராவ ஜகா³த³ைநவ ph’Shேடா ந ச shநாநஜபாதி³ சkhேர ॥ 12-2॥
இதshதேதாऽடnh ஸமவாphதக³ŋhேகா³ ஜேல நிமjhஜnh phரபிப³mhshதேத³வ ।
வஸnh iµநீநாiµடேஜஷு ேவத³மnhthராmhச ஶ ◌்’Nhவnh ஸ தி³நாநி நிnhேய ॥ 12-3॥
khரேமண ஸthஸŋhக³விvh’th³த⁴ஸththவ:ஸthயvhரத:ஸthயதபாச ⁴thவா ।
நாஸthயவாkh thவthkh’பயா ஸ ேடா⁴ऽphnhதாnhதrhநயேநா ப³⁴வ ॥ 12-4॥
லmh பவிthரmh ஜநநீ விஶுth³தா⁴ பிதா ச ஸthகrhமரத:ஸதா³ ேம ।
மயா kh’தmh ைநவ நிth³த⁴கrhம ததா²ऽபி ேடா⁴ऽsh ஜைநச நிnhth³ய: ॥ 12-

5॥
ஜnhமாnhதேர கிmh iν kh’தmh மயாऽக⁴mh கிmh வா ந விth³யாऽrhதி²ஜநshய த³thதா ।
kh³ரnhேதா²ऽphயத³thத: கிiµ jhயஜா kh’தா ந கிmh வா விதி⁴வnhந ஜாேந ॥ 12-6॥
நாகாரணmh காrhயதீrhயேத  ைத³வmh ப³Shட²mh ³ரதிkhரமmh ச ।
தேதாऽthர ேடா⁴ விப²kh’ேதாऽsh வnhth◌⁴யth³வnhநிrhஜலேமக⁴வchச ॥ 12-7॥
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இthயாதி³ஸசிnhthய வேந shதி²த:ஸ கதா³சிேத³கmh தி⁴ராphதாŋhக³mh ।
பீ³ப⁴thஸபmh கிேமஷ பயnhநyhயyhய இththshவநiµchசசார ॥ 12-8॥
ஶேரண விth³த: ◌⁴ ஸ கிrhப⁴யாrhத: phரேவபமாேநா iµநிவாஸேத³ேஶ ।
அnhதrhநிஜshய க³தச ைத³வாத³th³’யதாமாப ப⁴யாrhதிஹnhth ॥ 12-9॥
விநா மகாரmh ச விநா ச ப⁴khதிiµchசாrhய வாkh³பீ³ஜமiνmh பவிthரmh ।
phரஸnhந³th³தி: ◌⁴ kh’பயா தைவஷ ப³⁴வ ³kh’தஸrhவபாப: ॥ 12-10॥
நாஹmh கவிrhகா³நவிசே ந நேடா ந ஶிlhபாதி³ஷு ந phரவீண: ।
பயாthர மாmh ட⁴மநnhயப³nh⁴mh phரஸnhந³th³தி⁴mh  மாmh நமshேத ॥ 12-11॥

13 thரேயாத³ஶத³ஶக: - உதth²யமமா

அதா²க³த: கசித³தி⁴jhயத⁴nhவா iµநிmh நிஷாத:³ஸஹஸா ஜகா³த³ ।
thவmh ஸthயவாkh³ph³ iµேந thவயா கிmh th³’Shட: கி:ஸாயகவிth³த⁴ேத³ஹ: ॥
13-1॥
th³’Shடshthவயா ேசth³வத³ஸூகர: khவ க³ேதா ந வாऽth³’யத கிmh iµநீnhth³ர ।
அஹmh நிஷாத:³ க² வnhயvh’thதிrhமமாshதி தா³ராதி³கேபாShயவrhக:³ ॥ 13-2॥
thவா நிஷாத³shய வேசா iµநி:ஸ Shணீmh shதி²தசிnhதயதி shம கா³ட⁴mh ।
வதா³ கிmh th³’Shட இதீrhயேத ேசth³த⁴nhயாத³யmh தmh மம சாphயக⁴mh shயாth ॥
13-3॥
ஸthயmh நரmh ரதி ரதmh ேசத³ஸthயவkhதா நரகmh vhரேஜchச ।
ஸthயmh  ஸthயmh ஸத³யmh ந கிசிthஸthயmh kh’பாஶூnhயத³mh மதmh ேம ॥
13-4॥
ஏவmh iµேநசிnhதயத:shவகாrhயvhயkh³ேரா நிஷாத:³ நேரவேச ।
th³’Shடshthவயா கிmh ஸ கிrhந கிmh வா th³’Shட:ஸ ஶீkh◌⁴ரmh கத²யாthர ஸthயmh
॥ 13-5॥
iµநிshதமாஹாthர ந: ந: கிmh நிஷாத³ மாmh ph’chச² ேமாஹமkh³ந: ।
பயnh ந பா⁴ேஷத ந ச ph³வாண: பேயத³லmh வாkh³பி⁴ரேவ ஸthயmh ॥ 13-6॥
உnhமாதி³ேநா ஜlhபநேமதேத³வmh மthவா நிஷாத:³ஸஹஸா ஜகா³ம ।
ந ஸthயiµkhதmh iµநிநா ந ேகாேலா ஹதச ஸrhவmh தவ ேத³வி லா: ॥ 13-7॥
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th³ரShடா பரmh ph³ரம தேத³வ ச shயாதி³தி தி: phராஹ ந பா⁴ஷேத ஸ: ।
ஸதா³ ph³வாணsh ந பயதீத³மயmh  ஸthயvhரதவாkhயஸார: ॥ 13-8॥
⁴ய:ஸ ஸாரshவதபீ³ஜமnhthரmh சிரmh ஜபnh jhஞாநநிதி: ◌⁴ கவிச ।
வாlhகிவthஸrhவதி³ஶி phரth³ேதா⁴ ப³⁴வ ப³nh⁴nh ஸமதrhபயchச ॥ 13-9॥
shmh’தா நதா ேத³வி ஸுதா வா தா iνதா வா க² வnhதி³தா வா ।
த³தா³ நிthயmh தமாேதph◌⁴ய: kh’பாrhth³ரசிthேத ஸததmh நமshேத ॥ 13-10॥

14 சrhத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநகதா² - ப⁴ரth³வாஜாரமphரேவஶmh

ராஜா ராऽऽthகில ேகாஸேலஷு த⁴rhைமகநிShேடா² th◌⁴வஸnhதி⁴நாமா ।
ஆshதாmh phேய அshய மேநாரமா ச லாவதீ ேசதி th³’டா⁴iνரkhேத ॥ 14-1॥
மேநாரமாऽஸூத ஸுத³rhஶநாkh²யmh மாரகmh ஶthதmh ச ஸாऽnhயா ।
ஸmhவrhத⁴யmhshெதௗ mh’க³யாவிஹா வேந nh’ேபா ஹா ஹ ஹேதாऽ⁴th ॥
14-2॥
விசிnhதயnh ராஜலshய vh’thதmh தjhjhேயShட²thரshய ஸுத³rhஶநshய ।
ராjhயாபி⁴ேஷகாய ³rhவShட²சகார மnhthரmh ஸசிைவ:ஸேமத: ॥ 14-3॥
மாதாமஹ: ஶthேதா தா⁴த³ph◌⁴ேயthய ஸth³ேயாऽதவீrhயஶா ।
ராjhேய shவெதௗ³thரஹாபி⁴khதmh கrhmh ³th³தி: ◌⁴ ேத shம யthநmh ॥
14-4॥
மேநாரமாயா அபி வீரேஸந: பிதாऽph◌⁴ேபthயாஶு ேராத⁴ தshய ।
யthநmh ப³ shவshவஸுதாஸுதாபி⁴ேஷைகக³th³தீ⁴ க² தாவ⁴தாmh ॥ 14-5॥
kh’thவா விவாத³mh ச தேதா nh’ெபௗ th³ெவௗ ேகா⁴ரmh ரணmh சkhரth³த⁴ேராெஷௗ
।
தா⁴தா தthர  வீரேஸேநா ைத³வாth³த⁴ேதாऽ⁴th³த⁴ கவ ॥ 14-6॥
ராjhேயऽபி⁴khத: க² ஶththஸ பா³லshதேதாऽயmh பி⁴th³தா⁴th ।
ெதௗ³thரராjhயmh ஸுக²ேமகநாத:² ஶஶாஸ வjhவ தி³வmh மேஹஶி ॥ 14-7॥
பth: பிசாபி mh’ேதரநாதா² பீ⁴தா வித³lhலாபி⁴த⁴மnhthkhதா ।
மேநாரமா பா³லஸுதா thவரNhேய யெயௗ ப⁴ரth³வாஜiµநிmh ஶரNhயmh ॥ 14-8॥
தேபாநிதி⁴rhதீ³நஜநாiνகmhபீ jhஞாthவா iµநிshதாmh th◌⁴வஸnhதி⁴பthநீmh ।
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உவாச- வthேஸ வஸ நிrhப⁴ையவ தேபாவேநऽthராsh ஶுப⁴mh தேவதி ॥ 14-9॥
அlhேபாऽphேபேயா ந rhந ேராேகா³ऽphேயவmh shமரnhநாஶு nh’ேபா தா⁴th ।
தாmhஹrhகாம:ஸஸுதாmh மஹrhேஷ: phராபாரமmh மnhthவேரணஸாகmh॥ 14-10॥
ந மாநிதshேதந தபshவிநா ஸ மேநாரமாmh ைநவ ஸுதmh ச ேலேப⁴ ।
phரஹrhகாேமாऽபி iµநிmh ஸ மnhthவாசா நிvh’thத: தெகௗஶிேகாऽ⁴th ॥ 14-

11॥
ஏவmh iµநிshதாmh ஸஸுதாmh ரர பீ⁴ேதாऽsh ஸmhஸாரதா⁴ேதாऽஹmh ।
ந ேம ஸஹாேயாऽshதி விநா thவையஷ ஸரmh ேத சரணmh நமா ॥ 14-12॥

15 பசத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநகதா² - ேத³வீத³rhஶநmh

ஏவmh தைவவ kh’பயா iµநிவrhயஶீதchசா²யாேதா ஹதப⁴ய:ஸ ஸுத³rhஶேநாऽயmh
।
ேவத³th◌⁴வநிரவணத’தா³ரமாnhேத ஸmhேமாத³யnh iµநிஜநாnh வvh’ேத⁴
மார: ॥ 15-1॥
ஆபா³lhயேமஷ iµநிபா³லகஸŋhக³ேமந khmh khதீவ ஸதா³ தவ பீ³ஜமnhthரmh
।
தthேராchசசார kh’பயாऽshய ர: கதா³சிதா³விrhப³⁴வித² நதmh தமபா⁴ஷதா²ச ॥
15-2॥
phதாऽsh ேத ஸுத ஜக³jhஜநநீமேவ மாmh ஸrhவகாமவரதா³mh தவ ப⁴th³ரமsh
।
சnhth³ராநநாmh ஶஶிகலாmh விமலாmh ஸுபா³ேஹா: காஶீவரshய தநயாmh
விதி⁴ேநாth³வஹ thவmh ॥ 15-3॥
நShடா ப⁴ேவரசிேரண தவாவrhகா³ ராjhயmh ச ையரப’தmh நேரShய thவmh
।
மாth’th³வேயந ஸசிைவச ஸமmh shவத⁴rhமாnh rhயா: ஸேத³தி ஸiµதீ³rhய
திேராத³தா⁴த² ॥ 15-4॥
shவphேந thவயா ஶஶிகலா கதி²தாऽshதி பா⁴ரth³வாஜாரேம phரதி²தேகாஸலவmhஶஜாத:
।
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தீ⁴மாnh ஸுத³rhஶந இதி th◌⁴வஸnhதி⁴thர ஏநmh பதிmh vh’iΝ தவாsh ஶுப⁴mh
ஸேத³தி ॥ 15-5॥
shவphநாiν⁴தமnh’தmh கிmh’தmh ந ேவதி ஸுphேதாthதி²தா  மதிமthயபி ந
vhயஜாநாth ।
ph’Shடாthஸுத³rhஶநகதா²mh ஸுiµகீ² th³விஜாthஸா thவாऽiνரkhத’த³ையவ
ப³⁴வ ேத³வி ॥ 15-6॥
jhஞாthவாஸுபா³ஹுத³மாலமாநஸshதாமshமாnhநிவrhthதயிமாஶுஸேஹShடபthnhயா
।
kh’thவா phரயthநமகி²லmh விப²லmh ச பயnhநிchசா²shவயmhவரவிதி⁴mh தேமவ
ேமேந ॥ 15-7॥
கசிthகதா³சந ஸுத³rhஶநேமthய விphர: phராஹாக³த: ஶஶிகலாவசஸாऽஹமthர ।
ஸா thவாmh ph³ரவீதி- nh’பthர ஜக³jhஜநnhயா வாசா vh’ேதாऽ பதிரsh தைவவ
தா³ ॥ 15-8॥
அthராக³தா nh’பதேயா ப³ஹவshthவேமthய ேதஷாmh ஸுதீ⁴ர ஷதாmh நய மாmh
phயாmh ேத ।
ஏவmh வ⁴வசநமாநய தாmh ஸுஶீலாmh ப⁴th³ரmh தவாshthவித³iµதீ³rhய ஜகா³ம விphர:
॥ 15-9॥
shவphேந ச ஜாkh³ரதி ச பயதி ப⁴khதவrhயshthவாmh ஸnhததmh தவ வேசா ம⁴ரmh
ஶ ◌்’ேதி ।
ஐவrhயமாஶு லப⁴ேதऽபி ச iµkhதிேமதி thவth³ப⁴khதிேமவ மம ேத³ நேமா ஜநnhைய
॥ 15-10॥

16 ேஷாட³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநவிவாஹmh

thவா வ⁴வாkhயமரmh மாேரா ’Shேடா ப⁴ரth³வாஜiµநிmh phரணmhய ।
ஆph’ch²ய மாthரா ஸஹ ேத³வி ஸ thவாmh shமரnh ரேத²நாப ரmh ஸுபா³ேஹா: ॥
16-1॥
shவயmhவராஹூதம⁴ஜாmh ஸ ஸபா⁴mh phரவிShேடா ஹதபீ⁴rhநிஷNhண: ।
கnhயா கலா rhணஶஶீ thவஸாவிthயாஹுrhஜநாshதாமபி⁴வீமா: ॥ 16-2॥
வ⁴ச தth³த³rhஶநவrhதி⁴தாiνராகா³shமரnhதீ தவ வாkhயஸாரmh ।
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ஸபா⁴mh nh’பாமேதnhth³யாmh ந phராவிஶthஸா பிth’ேசாதி³தாऽபி ॥ 16-3॥
ஶŋhகாலாshேத nh’வரா ப³⁴chைசrhதா⁴thபிேதா ஜகா³த³- ।
மா தீ³யதாmh ேலாகதாநபி⁴jhஞா வ⁴ரஶkhதாய ஸுத³rhஶநாய ॥ 16-4॥
பா³ேலாऽயthேயஷ மயாऽऽரேம phரா³ேபத: ேஸாऽthர thவேமதி ।
மாऽயmh ச வth◌⁴வா vhயதாmh vh’தேசth³த⁴nhயாமmh தாmh ச ஹேரயமாஶு ॥ 16-

5॥
thவா தா⁴th³வசநmh nh’பாலா ைதண: ேகசி³ேபthய ஸrhவmh ।
ஸுத³rhஶநmh phேராரதா²பி தீ⁴ர:ஸ நிrhப⁴ேயா ைநவ சசால ேத³வி ॥ 16-6॥
ஏகthர th ச ஸுத³rhஶநச தா⁴த³nhயthர ப³ ஸேகாப: ।
தnhமth◌⁴யேகா³ மŋhு nh’ப:ஸுபா³ஹுrhப³th³தா⁴ஜ: phராஹ nh’பாnh விநmhர: ॥
16-7॥
nh’பா வேசா ேம ஶ ◌்’iΝேதஹ பா³லா நாயாதி th மம மNhட³ேபऽthர ।
தthmhயதாmh ேவாऽthர நயாmhயஹmh தாmh யாதாth³ய ேவா விரமமnhதி³ராணி ॥
16-8॥
க³ேதஷு ஸrhேவஷு ஸுத³rhஶநsh thவாmh ஸmhshமரnh மாth’தாiνஸா ।
ஸுபா³ஹுநா தnhநிஶி ேதந த³thதாmh வ⁴mh யதா²விth◌⁴³வாஹ ேத³வி ॥ 16-9॥
phராதrhதா⁴thphரப³ேலா விவாஹவாrhதாmh நிஶmhயாthதஷா ஸைஸnhய: ।
ஸுத³rhஶநmh மாth’வ⁴ஸேமதmh யாthேராnhiµக²mh பீ⁴மரேவா ேராத⁴ ॥ 16-10॥
தேதா ரேண ேகா⁴ரதேர ஸுபா³ஹு: khmh khதீஶாநி ஸiµchசசார ।
தthராவிரா:ஸமராŋhக³ேண thவmhmhஹாதி⁴டா⁴ shவஜநாrhதிஹnhth ॥ 16-11॥
thவnhநாம கா³யnh கத²யnh ³mhshேத thவாmh ஜயmhசாthர நயா காலmh ।
shவphேநऽபி th³’Shடா ந மயா thவமmhேப³ kh’பாmh  thவmh மயி ேத நேமாऽsh
॥ 16-12॥

17ஸphதத³ஶத³ஶக: - ஸுத³rhஶநேகாஸலphராphதி:

தா⁴தmh ஶthதmh ச ஹthவா ரŋhக³ணshதா² iνதிபி:◌⁴ phரஸnhநா ।
ஸுபா³ஹுiµkh²யாநiνkh³’ய ப⁴khதாnh ஸrhேவஷு பயthஸு திேராத³தா⁴த² ॥ 17-

1॥
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ph’Shேடா nh’பாnh phராஹஸுத³rhஶநshதாnh th³’Shடா ப⁴வth³பி: ◌⁴ க²ஸrhவஶkhதா
।
யா நிrh³ ேயாகி³பி⁴ரphயth³’யா th³’யா ச ப⁴khைத:ஸ³ விநீைத: ॥ 17-

2॥
யா ராஜத³mh sh’ஜதீவ ஶkhதிrhயா ஸாthவிகீ பாலயதீவ விவmh ।
யா தாம ஸmhஹரதீவ ஸrhவmh ஸth³வsh ைஸவாnhயத³ஸthஸமshதmh ॥ 17-3॥
ப⁴khதாrhதிஹnhth கமயீ ஸா ப⁴khதth³ஹாmh பீ⁴திக phரகாமmh ।
வஸnh ப⁴ரth³வாஜதேபாவநாnhேத சிராய மாthரா ஸஹ தாmh ப⁴ேஜऽஹmh ॥ 17-4॥
தாேமவ ப⁴khthயா ப⁴ஜேதஹ ⁴khதிiµkhதிphரதா³மsh ஶுப⁴mh ஸதா³ வ: ।
thேவத³மாநmhரiµகா²shதேத²தி ஸmhமnhthrhய ⁴பாச தேதா நிvh’thதா:॥ 17-5॥
ஸுத³rhஶேநா மாth’வ⁴ஸேமத:ஸுபா³ஹுமாph’ch²ய ரதா²தி⁴ட: ◌⁴ ।
மேயாth◌⁴யாmh phரவிஶnh ேரவ தாபதிshேதாஷயதி shம ஸrhவாnh ॥ 17-6॥
லாவதீmh phராphய விமாதரmh ச நthவா விஷNhmh ஹதthரதாதாmh ।
ஸ³khதிபி: ◌⁴ கrhமக³தீ: phரேபா³th◌⁴ய ஸ ஸாnhthவயாமாஸ மேஹஶி ப⁴khத: ॥ 17-7॥
ஜேநஷு பயthஸு ஸுத³rhஶேநாऽthர thவாmh ஜயிthவா ³ऽபி⁴khத: ।
ராjhேய thவதீ³யmh kh³’ஹமாஶு kh’thவா ஜாவிதா⁴நாதி³ ச ஸmhvh’த⁴thத ॥ 17-

8॥
தshnh nh’ேப thவthஸத³நாநி kh’thவா ஜநா: phரதிkh³ராமமஜயmhshthவாmh ।
காயாmh ஸுபா³ஹுச ததா²ऽகேராthேத ஸrhவthர ேப: ககடாா: ॥ 17-9॥
ந கrhம ந phரஜயா த⁴ேநந ந ேயாக³ஸாŋhkh²யாதி³விசிnhதயா ச ।
ந ச vhரேதநாபி ஸுகா²iν⁴திrhப⁴khthையவ மrhthய:ஸுக²ேமதி மாத: ॥ 17-10॥
நாஹmh ஸுபா³ஹுச ஸுத³rhஶநச ந ேம ப⁴ரth³வாஜiµநி: ஶரNhய: ।
³:ஸு’th³ப³nh⁴ரபி thவேமவ மேஹவ thவாmh ஸததmh நமா ॥ 17-11॥

18அShடாத³ஶத³ஶக: - ராமகதா²

ஸூrhயாnhவேய தா³ஶரதீ² ரேமேஶா ராமாபி⁴ேதா⁴ऽ⁴th³ப⁴ரேதாऽத² ஜாத: ।
jhேயShடாiνவrhthதீ க² லமணச ஶthkh◌⁴நநாமாऽபி ஜக³th³விதா⁴th ॥ 18-1॥
விமாth’வாkhேயாjh²தராjhயேபா⁴ேகா³ ராம:ஸத:ஸஹலமணச ।
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சரnh ஜடாவlhகலவாநரNhேய ேகா³தா³வதீரமவாப ேத³வி ॥ 18-2॥
தmh வசயnh ராவண ஏthய மாயீ ஜஹார தாmh யதிபதா⁴ ।
ராமshய பthநீவிரஹாரshய thவா விலாபmh வநமphயேராதீ³th ॥ 18-3॥
நாரேதா³ऽph◌⁴ேயthய ஜகா³த³ ராமmh கிmh ேராதி³ phராkh’தமrhthயlhய: ।
thவmh ராவணmh ஹnhஹாவதீrhே ஹ: கத²mh விshமரத³மாrhய ॥ 18-4॥
kh’ேத ேக³ ேவத³வதீதி கnhயா ஹmh திjhஞா பதிமாphைமchச²th ।
ஸா Shகரth³வீபக³தா தத³rhத²ேமகாகிநீ தீvhரதபசகார ॥ 18-5॥
தா தயாऽ⁴த³ஶவாkh ேத ஹ: பதிrhபா⁴விநி ஜnhமநி shயாth ।
நிஶmhய தth³th◌⁴’Shடமநாshதைத²வ kh’thவா தபshதthர நிநாய காலmh ॥ 18-6॥
தாmh ராவண: காமஶராrhth³தி³த:ஸmhசகrhஷ ஸா ச shதவேநந ேத³வீmh ।
phரஸாth³ய ேகாபாணேலாசநாph◌⁴யாmh நிய தmh நிசலமாததாந ॥ 18-7॥
ஶஶாப தmh ச thவமேர மத³rhேத²ஸபா³nhத⁴ேவா ராஸ நŋhயதி ।
shவmh ெகௗணபshph’Shடமஶுth³த⁴ேத³ஹmh ேயாேக³ந ஸth³ேயா விஜெஹௗ ஸதீ
ஸா ॥ 18-8॥
ஜாதா ந:ஸா தி²ேலஶகnhயா காேல ஹmh thவாmh பதிமாப ைத³வாth ।
ஸ ஹnhயதாmh ஸthவரமாஶேரnhth³ரshதnhநாஶகாலsh ஸமாக³தச ॥ 18-9॥
தத³rhத²மாராத⁴ய ேலாகநாதா²mh நவாஹயjhேஞந kh’ேதாபவாஸ: ।
phரஸாth³ய தாேமவ ஸுரா நராச காமாnh லப⁴nhேத ஶுப⁴ேமவ ேத shயாth ॥ 18-10॥
இthசிவாmhஸmh iµநிேமவ ராம ஆசாrhயமாகlhphய ஸலமணshthவாmh ।
ஸmhjhய ஸுshேமரiµகீ²mh vhரதாnhேத mhஹாதி⁴டா⁴mh ச ேரா த³த³rhஶ ॥ 18-

11॥
ப⁴khthயா நதmh தmh th³தமாthத² ராம ஹshthவமmhேஶந மதா³jhஞையவ ।
ஜாேதா நரthேவந த³ஶாshயஹthைய த³தா³ தchச²khதிமஹmh தேவஹ ॥ 18-12॥
thவா தேவாkhதிmh ஸ ஹமதா³th³ைய:ஸாகmh கபீnhth³ைர: kh’தேஸப³nhத: ◌⁴ ।
லŋhகாmh phரவிShேடா ஹதராவth³ய: மேயாth◌⁴யாமக³மthஸத: ॥ 18-13॥
ஹா ேத³வி ப⁴khதிrhந  ேம ³ச ந ைசவ வshkh³ரஹேண பthவmh ।
ஸthஸŋhக³திசாபி ந ேத பதnh kh’பாகடாா மயி ேத நேமாऽsh ॥ 18-14॥

devInArAyaNIyam.pdf 21



ேத³வீநாராயணீயmh

19 ஏேகாநவிmhஶத³ஶக: - ⁴mhயா: :³க²mh 1

ரா த⁴ரா ³rhஜநபா⁴ரதீ³நா ஸமmh ஸுரph◌⁴யா வி³ைத⁴ச ேத³வி ।
விதி⁴mh ஸேமthய shவத³ஶாiµவாச ஸ சாநயthரபேயாநிதி⁴mh தாnh ॥ 19-1॥
shேதா ஹ: பth³மப⁴ேவந ஸrhவmh jhஞாthவாऽகி²லாnh ஸாஜப³th³த⁴மாஹ ।
ph³ரமnh ஸுரா ைநவ வயmh shவதnhthரா ைத³வmh ப³ய: கிமஹmh கேரா ॥ 19-2॥
ைத³ேவந நீத: க² மthshயrhமேகாலாதி³ஜnhமாnhயவேஶாऽஹமாphத: ।
nh’mhஹபா⁴வாத³திபீ⁴கரthவmh ஹயாநநthவாthபஹாshயதாmh ச ॥ 19-3॥
ஜாத: நrhதா³ஶரதி²ச :³கா²th³:³க²mh க³ேதாऽஹmh விபிநாnhதசா ।
ராjhயmh ச நShடmh த³யிதா ’தா ேம பிதா mh’ேதா ஹா phலவகா:³ஸஹாயா: ॥
19-4॥
kh’thவா ரணmh பீ⁴மமmh நிஹthய பthநீmh ச ராjhயmh ச நrhkh³’thவா ।
³Shடாபவாேத³ந பதிvhரதாmh தாmh விஹாய ஹா ³rhயஶஸாऽபி⁴khத: ॥ 19-5॥
யதி³shவதnhthேராऽsh மைமவமாrhதிrhந shயாth³வயmh கrhமகலாபப³th³தா: ◌⁴ ।
ஸதா³ऽபி மாயவஶகா³shதேதாऽthர மாயாதி⁴நாதா²mh ஶரணmh vhரஜாம: ॥ 19-6॥
இதீைதrhப⁴khதிவிநmhரஶீrhைஷrhநிதாைrhவி³ைத: ◌⁴ shmh’தா thவmh ।
phரபா⁴தஸnhth◌⁴ேயவ ஜபாஸுமாŋhகீ³ தேமாநிஹnhth ச ர:shதி²தாऽऽthத² ॥ 19-7॥
ஜாேந த³ஶாmh ேவா வஸுேத³வthேரா ⁴thவா ஹrh³Shடஜநாnh நிஹnhதா ।
தத³rhத²ஶkhதீரஹமshய த³th³யாமmhேஶந ஜாேயய ச நnhத³th ॥ 19-8॥
யmh ச ஸாஹாyhயமiµShய கrhமmhேஶந ேத³வா த³யிதாஸேமதா: ।
ஜாேயth◌⁴வiµrhvhயாmh ஜக³ேதாऽsh ப⁴th³ரேமவmh விநிrhதி³ய திேராத³தா⁴த² ॥ 19-

9॥
விசிthர³Shடாஸுரபா⁴வபா⁴ரநிபீ³தmh ேம ’த³யmh மேஹஶி ।
அthராவதீrhேயத³மபா thவmh மாதா  ேம ேத வரேத³ நேமாऽsh ॥ 19-10॥

20 விmhஶத³ஶக: - ேத³வகீthரவத⁴mh

அேதா²Nhேய ம²ராேர  வி⁴ேத ெமௗkhதிகமாகாபி: ◌⁴ ।
ேத³வகீெஶௗவிவாஹரŋhேக³ ஸrhைவ: தmh vhேயாமவச: sh²டாrhத²mh ॥ 20-

1॥
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அேவ ேபா⁴ ேத³வகநnhத³நாயா:ஸுேதாऽShடம: கmhஸ தவாnhதக:shயாth ।
thேவதி தாmh ஹnhமmh த³தா⁴ந: கmhேஸா நிth³ேதா⁴ வஸுேத³வiµkh²ைய: ॥
20-2॥
அதா²ஹ ெஶௗ: ஶ ◌்’iΝ கmhஸ thராnh த³தா³ ேதऽshயா: ஶபத²mh கேரா ।
ஏதth³வேசா ேம vhயபி⁴சrhயேத ேசnhமthrhவஜாதா நரேக பதnh ॥ 20-3॥
ரth³தா⁴ய ெஶௗேரrhவசநmh phரஶாnhதshதாmh ேத³வகீmh ேபா⁴ஜபதிrhiµேமாச ।
ஸrhேவ ச Shடா யத³ேவா நக³rhயாmh ெதௗ த³mhபதீ ேசாஷராthதேமாத³mh ॥ 20-4॥
காேல ஸதீ thரமஸூத தாத: கmhஸாய நிஶŋhகமதா³thஸுதmh shவmh ।
ஹnhதா ந ேமऽயmh ஶிஶுthதீ³rhய தmh phரthயதா³th³ேபா⁴ஜபதிச தshைம ॥ 20-5॥
அதா²ஶு ⁴பா⁴ரவிநாஶநாkh²யthவnhநாடகphேரணெகௗேகந ।
நாரத:³ஸrhவவிேத³thய கmhஸமth³’யஹாஸmh ஸகலmh ஜகா³த³ ॥ 20-6॥
thவmh ⁴ப ைத³thய: க² காலேநrhஜக³thphரth³ேதா⁴ ஹ ஹதச ।
தேதாऽthர ஜாேதாऽ ஸுரா ஹச thவாmh ஹnhchச²nhthய⁴நாऽபி ஶthmh ॥
20-7॥
ேத³வாshதத³rhத²mh நரபிேऽthர vhரேஜ ச ஜாதா வஸுேத³வiµkh²யா: ।
நnhதா³த³யச thத³ஶா இேம ந விshரmhப⁴ணீயா ந ச பா³nhத⁴வாshேத ॥ 20-8॥
thவmh vhேயாமவாணீmh shமர ேத³வகshய thrhயா:ஸுேதShவShடமதாmh க³த:ஸnh ।
ஸ thவாmh நிஹnhதா ஹேரவ ஶthரlhேபாऽபி ேநாேபய இதீrhயேத  ॥ 20-9॥
ஸrhவாthமஜாநாmh nh’ப ேமலேநऽshயா:ஸrhேவऽShடமா:sh: phரத²ேம ச ஸrhேவ ।
மாயாவிநmh விth³தி⁴ ஹmh ஸேத³தி க³ேத iµெநௗ khேராத⁴யாய கmhஸ: ॥ 20-10॥
ஸ ேத³வகீஸூiνமரmh ஜகா⁴ந காராkh³’ேஹ தாmh பதிமphயப³th◌⁴நாth ।
தேயா:ஸுதாnh ஷTh க² ஜாதமாthராnh ஹthவா kh’தmh shவmh தேமவ ேமேந ॥
20-11॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா மா ஜா பாபmh கரவாணி ேத³வி ।
மமாsh ஸthகrhமரதி: phயshேத ப⁴வாநி ப⁴khதmh  மாmh நமshேத ॥ 20-12॥
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21 ஏகவிmhஶத³ஶக: - நnhத³ஸுதாவதார:

ஸrhேவऽபி வா நிஜகrhமப³th³தா⁴ ஏேத ஷடா³ஸnhth³ணshய ெபௗthரா: ।
தnhநிnhத³யா ைத³thயேல phரஜாதா: நச ஶphதா ஜநேகந ைத³வாth ॥ 21-1॥
ேதைநவ ேத ெஶௗஸுதthவமாphதா ஹதாச கmhேஸந  ஜாதமாthரா: ।
நாரேத³நrhவேரண ேத³வி jhஞாதmh ராvh’thதத³mh ஸமshதmh ॥ 21-2॥
phராkh³த³mhபதீ சாதி³திகயெபௗ ஹா shவகrhமேதா³ேஷண நச ஜாெதௗ ।
ெதௗ ேத³வகீஶூரஸுெதௗ shவthரநாஶாதி³பி⁴rh:³க²மவாபச ॥ 21-3॥
thவmh ேத³வகீஸphதமக³rhப⁴ேதா ைவ kh³’ணnhthயநnhதாmhஶஶிஶுmh shவஶkhthயா ।
நிேவய ேராNhத³ேர த⁴ரNhயாmh மrhthேயா ப⁴ேவthயchதமாதி³ஶச ॥ 21-4॥
phராkhகrhமேதா³ஷாthஸ ஸு’nhமேகா⁴ந: khth³ேத⁴ந ஶphேதா ph◌⁴’³iµரா: ।
த³யாrhஹஸmhஸாத³ஶாமவாphshயnh ஹா ேத³வகீக³rhப⁴மதா²விேவஶ ॥ 21-5॥
rhேண  க³rhேப⁴ ஹரrhth³த⁴ராthேர காராkh³’ேஹ ேத³வகநnhத³நாயா: ।
ஜjhேஞ ஸுேதShவShடமதாமவாphத: ெஶௗrhவிiµkhேதா நிக³ைட³ச ப³nhதா⁴th ॥
21-6॥
vhேயாேமாthத²வாkhேயந தைவவ பா³லmh kh³’ணnhநth³’Shட: க² ேக³ஹபால: ।
நிth³ராmh க³ைதshthவth³விvh’ேதந ெஶௗrhth³வாேரண யாேதா ப³ராthதேதாஷmh
॥ 21-7॥
thவmh shேவchச²யா ேகா³பேல யேஶாதா³நnhதா³thமஜா shவாபிதவஜாேல ।
அஜாயதா² ப⁴khதஜநாrhதிஹnhth ஸrhவmh நியnhth ஸகலாrhத²தா³th ॥ 21-8॥
தவ phரபா⁴வாth³வஸுேத³வ ஏேகா க³chச²nhநபீ⁴ேதா யiµநாமயthநmh ।
தீrhthவா நதீ³mh ேகா³லமாப தthர தா³shயா: கேர shவmh தநயmh த³ெதௗ³ ச ॥ 21-9॥
தையவ த³thதாமத² பா³காmh thவாமாதா³ய ஶீkh◌⁴ரmh ஸ தேதா நிvh’thத: ।
காராkh³’ஹmh phராphய த³ெதௗ³ phயாைய ஸ சாப⁴வthrhவவேத³வ ப³th³த: ◌⁴ ॥ 21-

10॥
thவth³ேராத³ேநாthதா²பிதேக³ஹபாலrhநிேவதி³ேதா ேபா⁴ஜபதி:ஸேமthய ।
thவாmh பாத³kh³மkh³ரஹேணந rhவnhநத: ◌⁴ஶிரshகாmh நிரகா³th³kh³’ஹாnhதாth ॥ 21-

11॥
ஸ ேபாத²யாமாஸ ஶிலாதேல thவாmh ஸth³ய:ஸiµthபthய கராத³iµShய ।
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தி³வி shதி²தா ஶŋhக²க³தா³தி³ஹshதா ஸுைர:shதா shேமரiµகீ²thவமாthத² ॥ 21-

12॥
வேத⁴ந கிmh ேம தவ கmhஸ ஜாதshதவாnhதக: khவாphயவி³ரேத³ேஶ ।
மா th³யதாmh ஸா⁴ஜேநா தmh shவmh விசிnhதேயthkhதவதீ திேராऽ: ◌⁴ ॥ 21-

13॥
ஸ ேபா⁴ஜராTh shவாnhதகநாஶநாய ஸrhவாnh ஶிஶூnh ஹnhமரmh ப³Shடா²nh ।
வthஸாக⁴iµkh²யாநஸுராnhநிjhய kh’தாrhத²மாthமாநமமnhயேதாchைச: ॥ 21-14॥
கmhேஸாऽshதி ேம ேசத காமேலாப⁴khேராதா⁴தி³மnhthphரவைர:ஸேமத: ।
ஸth³பா⁴வஹnhதா க² நnhத³th தmh நாஶய thவchசரணmh நமா ॥ 21-15॥

22 th³வாவிmhஶத³ஶக: - kh’Shணகதா²

ய:பதிrhேகா³மலthரக³nhதி⁴nhயshதphரேபா⁴ ேகா³பேல விஷNhண: ।
kh’Shபி⁴ேதா⁴ வthஸப³காதி³பீ⁴ேதா த³nh ஸதா³ ேத³வீ நிநாய பா³lhயmh ॥ 22-1॥
ைஹயŋhக³வீநmh மதி²தmh பயச ேகா³பீrhவிலjhஜ:ஸததmh யயாேச ।
ஸ சாmhப³யா ேகா³ரஸெசௗrhயக²ேல பாஶவேரண ப³th³த: ◌⁴ ॥ 22-2॥
வேநஷு பீ⁴மாதபஶுShககா³thேரா கா³சாரயnh கNhடகவிth³த⁴பாத:³ ।
வnhயாmh³பாயீ ப²லலப⁴ தி³ேந தி³ேந kh³லாநிமவாப kh’Shண: ॥ 22-3॥
ைத³ேவந iµkhத:ஸ ச ேகா³பதா³shயாத³khரநீேதா ம²ராmh phரவிShட: ।
கmhஸmh நிஹthயாபி ஹதாபி⁴லாஷshதthேராkh³ரேஸநshய ப³⁴வ தா³ஸ: ॥ 22-4॥
th³’ShThவா ஜராஸnhத⁴சmh ப⁴ேயந ஸ ப³nh⁴thேரா ம²ராmh விஹாய ।
தா⁴வnh கத²சிth³ப³ஹு³rhக³மாrhத:ஸ th³வாரகாth³வீபரmh விேவஶ ॥ 22-5॥
ஸ khணீmh ஜாmhப³வதீmh ச பா⁴மாmh கnhயாshததா² th³vhயShடஸஹshரமnhயா: ।
ஸiµth³வஹnh ஸshதநrhமலாப: khடா³mh’ேகா³ऽ⁴thஸததmh வ⁴நாmh ॥ 22-6॥
ஸ த³shvh’thதிshthதி³வாjhஜஹார பா⁴மாநிkhத:ஸுரபாஜாதmh ।
ஸthயா ச தmh ேகா³vh’ஷவthஸேராஷmh ப³th³th◌⁴வா தெரௗ ³rhவசஸாऽph◌⁴யசth
॥ 22-7॥
நாரதா³யாதித²ேய தயா ஸ த³thேதாத²iµkhேதா iµநிநா ச நீத: ।
ததshதயாऽshைம கநகmh phரதா³ய நrhkh³’தshthரபயாऽऽப ெமௗநmh ॥ 22-8॥
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ஸூதீkh³’ஹாth³பீ⁴Shமகஜாஸுேத ஸ phரth³mhநநாmhநீவ ஶmhப³ேரண ।
’ேத ஶிெஶௗ நிrhமதி²தாபி⁴மாந உchைச த³mhshthவாmh ஶரணmh phரபnhந:॥ 22-9॥
thராrhதி²நீmh ஜாmhப³வதீமthராmh ஸ ேதாஷயிShயnhiνபமnhஶிShய: ।
iµNh³ ச த³Nh³ ச ஶிவshய ைஶேல மnhthரmh ஜபnh ேகா⁴ரதபசகார ॥ 22-10॥
வேரண ப⁴rhக³shய த³ஶாthமஜாnh ஸா phராஸூத ஸrhவா த³யிதாச ெஶௗேர: ।
தைத²வ லph³th◌⁴வா ஸ ஸுதாதாநி ஸுக²mh ந ேலேப⁴ நிஜகrhமேதா³ஷாth ॥ 22-11॥
ஶாபாth³’mh th◌⁴’தராShThரபthnhயாசாnhேயாnhயைவேரண kh’தாஹேவஷு ।
ஸrhேவ ஹதா ஹnhத லmh ய³நாmh மஹthphரத³kh³த⁴mh வநமkh³நிேநவ ॥ 22-12॥
vhயாேத⁴ஷுவிth³ேதா⁴ mh’திமாப kh’Shண:ஶshத² சாph³தி⁴ஜலாphதாऽ⁴th ।
ஹா ஜேர த³shபி⁴ேரநஸாऽShடாவkhரshய ஶாேபந ய³shthயச ॥ 22-13॥
ஏவmh ஹ: கrhமப²லாnhய⁴ŋhkhத ந ேகாऽபி iµchேயத ச கrhமப³nhதா⁴th ।
:³க²mh thவப⁴khதshய ஸு³shஸஹmh shயாth³ப⁴khதshய ேத தthஸுஸஹmh ப⁴ேவchச
॥ 22-14॥
ஜாநாshயஹmh ேத பத³ேயாரப⁴khேதா ப⁴khேதா iν கிmh ேவதி ந ைசவ ஜாேந ।
thவmh ஸrhவஶkhதா  மாmh ஸுஶkhதmh ஸrhவthர ⁴ேயாऽபி ஶிேவ நமshேத ॥ 22-

15॥

23 thரேயாவிmhஶத³ஶக: - மஹாலmhயவதார:

ரmhப⁴shய thேரா மஷாஸுர: phராkh தீvhைரshதேபாபி⁴rhth³thphரஸnhநாth ।
அவth◌⁴யதாmh mhபி⁴ரவாphய th◌⁴’Shேடா ந ேம mh’தி:shயாதி³தி ச vhயசிnhதீth ॥ 23-

1॥
ஸ சிுராth³ையரஸுைர:ஸேமத: ஶkhராதி³ேத³வாnhதி⁴ பth³மஜmh ச ।
th³ரmh ச விShiΝmh ச விthய நாேக வஸnh ப³லாth³யjhஞஹவிrhஜஹார ॥ 23-2॥
சிரmh ph◌⁴’ஶmh ைத³thயநிபீ³தாshேத ேத³வா:ஸமmh பth³மஜஶŋhகராph◌⁴யாmh ।
ஹmhஸேமthயாஸுரெதௗ³ShThயshthவாmhஸmhshமரnh ேத³வி iµராராஹ॥ 23-

3॥
ஸுரா வயmh ேதந ரேணऽதிேகா⁴ேர பராதா ைத³thயவேரா ப³Shட:² ।
மthேதா ph◌⁴’ஶmh mhபி⁴ரவth◌⁴யபா⁴வாnhந ந:shthேயா th³த⁴விசச ॥ 23-4॥
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ேதேஜாபி⁴ேரகா ப⁴வதீஹ நேசthைஸவாஸுராnh பீ⁴மப³லாnhநிஹnhதா ।
யதா² ப⁴வthேயதத³ரmh தைத²வ ஸmhphராrhத²யாேமாऽவ ேநா மேஹஶீ ॥ 23-5॥
ஏவmh ஹெரௗ வkhத பth³மஜாதாthேதேஜாऽப⁴வth³ராஜஸரkhதவrhணmh ।
ஶிவாத³⁴thதாமஸெரௗphயவrhணmh நீலphரப⁴mh ஸாththவிகமchதாchச ॥ 23-6॥
ேதஜாmhshய⁴வnh விவிதா⁴நி ஶkhரiµகா²மேரph◌⁴ேயா ஷேதாऽகி²லshய ।
ஸmhேயாக³தshதாnhயசிேரண மாத:shthபமShடாத³ஶஹshதமா: ॥ 23-7॥
தth thவமா: ஶுப⁴ேத³ மஹாலmhயாkh²யா ஜக³nhேமாஹநேமாஹநாŋhகீ³ ।
thவmh ேயவ ப⁴khதாப⁴யதா³நத³ா ப⁴khதth³ஹாmh பீ⁴திக ச ேத³வி ॥ 23-8॥
ஸth³யshthவiµchைசசkh’ேஷऽThடஹாஸmh ஸுரா: phர’Shடா வஸுதா⁴
சகmhேப ।
ோப⁴ nh⁴rhகி³ரேயா விேசrhைத³thயச மthேதா மஷேகாப ॥ 23-9॥
thவாmh ஸுnhத³mh சாரiµகா²th ஸ ைத³thேயா விjhஞாய கா விஸஸrhஜ ³தmh ।
ஸ ேசவmh ைத³thய³nh phரவkhதா thவாmh ேநகாேமா விப²ேலாth³யேமாऽ⁴th ॥
23-10॥
phரேலாப⁴ைநshthவாமத² ேத³வஶkhதிmh jhஞாthவாऽபி வாkhையரiνேநகாம: ।
ஏைககஶ: phேரஷயதிshம ³தாnh thவாmh காநீmh கrhேம ந ேஶ: ॥ 23-11॥
அேவ மாmh chச²விஷாணநmh பா⁴ரmh வஹnhதmh மஷmh th³விபாத³mh ।
mhஸnhதி மாmh shவrhதி²ஜநாshthவேமவ ராக ேம ஶுப⁴ேத³ நமshேத ॥ 23-12॥

24 சrhவிmhஶத³ஶக: - மஷாஸுரவத⁴mh - ேத³வீshதி:

ேத³வி thவயா பா³Shகல³rhiµகா²தி³ைத³thேயஷு வீேரஷு ரேண ஹேதஷு ।
ஸth³வாkhயதshthவாமiνேநகாேமா ேமாக⁴phரயthேநா மஷேகாப ॥ 24-1॥
thவாmh காமப:²ரchச²ஶ ◌்’ŋhைக³rhநாநாshthரஶshthைரச ph◌⁴’ஶmh phரஹrhதா ।
க³rhஜnh விநிnhத³nh phரஹஸnh த⁴thmh phரகmhபயmhசாஸுரராTh³ேயாத⁴ ॥ 24-2॥
ஜபா ம⁴பாநShடா thவmh சாऽேரrhமஷshய கNhட²mh ।
சி²thவா ஶிேரா ⁴தேல நிபாthய ரŋhக³ணshதா²வி³ைத: ◌⁴ shதாऽ: ◌⁴ ॥ 24-3॥
மாதshthவயா ேநா விபேதா³ நிரshதா அஶkhயமnhையத³மth³⁴தாŋhகி³ ।
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ph³ரமாNhட³ஸrhக³shதி²திநாஶகrhthmh கshthவாmh ஜேயth ேகந கத²mh ேதா வா ॥
24-4॥
விth³யாshவபாऽ மேஹஶி யshnh ஸ ைவ பேரஷாmh ஸுக²த:³ கவிச ।
thவmh வrhதேஸ யthர ஸதா³ऽphயவிth³யாshவபிணீ ஸ thவத⁴ம: பஶு:shயாth ॥ 24-

5॥
kh’பாகடாாshதவ ேத³வி யshnh பதnhதி தshயாthமஜவிthததா³ரா: ।
யchச²nhதி ெஸௗkh²யmh ந பதnhதி யshnh த ஏவ :³க²mh த³த³ேதऽshயநmh॥ 24-6॥
பயாம நிthயmh தவ பேமதthகதா²ச நாமாநி ச கீrhதயாம ।
நமாம rhth◌⁴நா பத³பŋhகேஜ ேத shமராம காNhயமஹாphரவாஹmh ॥ 24-7॥
thவேமவ மாதாऽ தி³ெவௗகஸாmh ேநா நாnhயா th³விதீயா ததா³நத³ா ।
அnhேய ஸுதா வா தவ ஸnhதி ேநா வா ந ரதா நshthவth³’ேத மேஹஶி ॥ 24-8॥
khவ thவmh வயmh khேவதி விசிnhthய ஸrhவmh மshவ ேநா ேத³vhயபராத⁴ஜாலmh ।
யதா³ யதா³ ேநா விபேதா³ ப⁴வnhதி ததா³ ததா³ பாலய பாலயாshமாnh ॥ 24-9॥
இதி shவthஸு thத³ேஶஷு ஸth³ய: kh’பாேநthைரவ திேராத³தா⁴த² ।
தேதா ஜக³th³ேத³வி வி⁴திrhணmh ப³⁴வ த⁴rhShட²ஸமshதவmh ॥ 24-10॥
thவாmh ஸmhshமேரயmh ந ச வா shமேரயmh விபthஸு மா விshமர மாmh விட⁴mh ।
த³nh பி³டா³லாrhப⁴கவnhந கிசிchச²khேநா கrhmh ஶுப⁴ேத³ நமshேத ॥ 24-11॥

25 பசவிmhஶத³ஶக: - மஹாஸரshவthயவதார:

ஸுmhபா⁴தி³வத⁴mh
அதா²மரா: ஶthவிநாஶth’phதாசிராய ப⁴khthயா ப⁴வதீmh ப⁴ஜnhத: ।
மnhதீ³ப⁴வth³ப⁴khதி’த:³ khரேமண நச ைத³thயாபி⁴ப⁴வmh ஸ: ॥ 25-1॥
ஸுmhேபா⁴ நிஸுmhப⁴ச ஸேஹாத³ெரௗ shைவ: phரஸாதி³தாthபth³மப⁴வாthதேபாபி: ◌⁴ ।
shthமாthரவth◌⁴யthவமவாphய ேத³வாnh thவா ரேணऽth◌⁴ஷைரnhth³ரேலாகmh ॥ 25-

2॥
ph◌⁴ரShடயshேத  ³பேத³ஶாth³தி⁴மாth³மாphதா iνiν:ஸுராshthவாmh ।
ேதஷாmh ரசாth³ஸுதாऽऽவிராthshநாmh க³தா ஸா கில ேத³வநth³யாmh ॥ 25-

3॥
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தth³ேத³ஹேகாஶாththவமஜா phரஜாதா யத: phரth³தா⁴ க² ெகௗஶிகீதி ।
மஹாஸரshவthயபி⁴தா⁴mh த³தா⁴நா thவmh ராஜஶkhதிதீrhயேஸ ச ॥ 25-4॥
மாth³ஶ ◌்’ŋhேக³ஷு மேநாஹராŋhகீ³mhஹாதி⁴டா⁴ mh’³கா³நேலாலா ।
ேராthராணி ேநthராNhயபி ேத³ஹபா⁴ஜாmh சகrhதா²Shடாத³ஶபா³ஹுkhதா ॥ 25-

5॥
விjhஞாய ஸுmhப: ◌⁴ கில ³தவாkhயாththவாmh ேமாஹநாŋhகீ³mh த³யிதாmh சிகீrhஷு: ।
thவத³nhதிேக phேரஷயதிshம ³தாேநைககஶ:shநிkh³த⁴வேசாவிலாஸாnh ॥ 25-6॥
thவாmh phராphய ேத காகயா ஸேமதாேமைககஶ:ஸுmhப⁴³nh phரபா⁴Shய ।
பthநீ ப⁴வாshேயதி kh’ேதாபேத³ஶாshதthphராதிlhயாthபிதா ப³⁴: ॥ 25-7॥
ஸுmhபா⁴jhஞயா ⁴mhரவிேலாசநாkh²ேயா ரேth³யத: காகயா ஹேதாऽ⁴th ।
சNhட³mh ச iµNhட³mh ச நிஹthய கா thவthபா²லஜா தth³தி⁴ரmh பெபௗ ச ॥ 25-8॥
சாiµNh³ேகதி phரதி²தா தத:ஸா thவாmh ரkhதபீ³ேஜாऽத⁴ thஸுராப ।
யth³ரkhதபி³nh³th³ப⁴வரkhதபீ³ஜஸŋhைக⁴rhஜக³th³vhயாphதம⁴த³ேஶஷmh ॥ 25-9॥
ph³ரேமnhth³ரபாயாதி³கேத³வஶkhதிேகாThேயா ரணmh சkhரராதிஸŋhைக:◌⁴ ।
தthஸŋhக³ரmh வrhணயிmh ந ஶkhத:ஸஹshரேவாऽபி ந: கிமnhேய ॥ 25-10॥
ரேணऽதிேகா⁴ேர விvh’தாநநா ஸா கா shவவாmh க² சாலயnhதீ ।
thவchச²shthரkh’thதாகி²லரkhதபீ³ஜரkhதmh பெபௗ க³rhஜநபீ⁴தைத³thயா ॥ 25-11॥
thவயா நிஸுmhப⁴shய ஶீேரா நிkh’thதmh ஸுmhப⁴shய தthகாகயாऽபி சாnhேத ।
அnhேயऽஸுராshthவாmh ஶிரஸா phரணmhய பாதாலமாshthவத³iνkh³ரேஹண ॥ 25-

12॥
ஹேதஷு ேத³வா ஷு phரணmhய thவாmh Sh:shவrhக³ம:³ நச ।
ேத rhவவth³யjhஞஹவிrhஹரnhேதா ⁴மாவவrhஷnh ஜ’ஷுச மrhthயா: ॥ 25-13॥
மாதrhமதீ³ேய ’தி³ஸnhதி த³mhப⁴த³rhபாபி⁴மாநாth³யஸுரா ப³Shடா:² ।
நிஹthய தாnh ேத³யப⁴யmh ஸுக²mh ச thவேமவ மாதா மம ேத நேமாऽsh ॥ 25-14॥

26ஷTh³விmhஶத³ஶக: - ஸுரத²கதா²

ராஜா ராऽऽth ஸுரதா²பி⁴தா⁴ந:shவாேராசிேஷ ைசthரலாவதmhஸ: ।
மnhவnhதேர ஸthயரேதா வதா³nhய:ஸmhயkhphரஜாபாலநமாthரநிShட:² ॥ 26-1॥
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வீேராऽபி ைத³வாthஸமேர ஸ ேகாலாவிth◌⁴வmhபி:◌⁴ ஶthப³லrhத:ஸnh ।
thயkhthவா shவராjhயmh வநேமthய ஶாnhதmh ஸுேமத⁴ஸmh phராப iµநிmh ஶரNhயmh ॥
26-2॥
தேபாவநmh நிrhப⁴யமாவஸnhth³மchசா²யாத: ஶீதலவாதph’khத: ।
ஸ ஏகதா³ ராjhயkh³’ஹாதி³சிnhதாபrhயால: கசித³பயதா³rhதmh ॥ 26-3॥
ராஜா தேச ஸுரேதா²ऽsh நாmhநா ேதாऽபி⁴rhph◌⁴ரShடவி⁴திஜால: ।
kh³’ஹாதி³சிnhதாமதி²தாnhதரŋhக:³ேதாऽ கshthவmh வத³ மாmh ஸமshதmh ॥ 26-

4॥
thேவதி ஸ phரthயவத³thஸமாதி⁴நாமாऽsh ைவேயா ’தஸrhவவிthத: ।
பthநீஸுதாth³ைய: shவkh³’ஹாnhநிரshதshததா²ऽபி ேஸாthகNhட²மாnh shமரா
॥ 26-5॥
அேநந ஸாகmh ஸுரேதா² விநீேதா iµநிmh phரணmhயாஹ ஸமதி⁴நாமா ।
kh³’ஹாnhநிரshேதாऽபி kh³’ஹாதி³சிnhதாmh கேராதி ேஸாthகNhட²மயmh மஹrhேஷ ॥
26-6॥
ph³ரைமவ ஸthயmh பரமth³விதீயmh th²யா ஜக³thஸrhவத³mh ச ஜாேந ।
ததா²ऽபி மாmh பா³த⁴த ஏவ ராjhயkh³’ஹாதி³சிnhதா வத³ தshய ேஹmh ॥ 26-7॥
ஊேச தபshவீ ஶ ◌்’iΝ ⁴ப மாயா ஸrhவshய ேஹ:ஸ³ऽ³ஸா ।
ப³nhத⁴mh ச ேமாmh ச கேராதி ைஸவ ஸrhேவऽபி மாயாவஶகா³ ப⁴வnhதி ॥ 26-8॥
jhஞாநmh ஹேரரshதி விேத⁴ச கிnh khவசிthகதா³சிnhெதௗ த²shெதௗ ।
விேமாெதௗ கshthவமேர iν கshthவேமவmh விவாத³mh கில சkhர:shம ॥ 26-9॥
jhஞாநmh th³விைத⁴கmh thவபேராமnhயthபேராமphேயதத³ேவ ராஜnh ।
ஆth³யmh மேஹயா: kh’பயா விரkhthயா ப⁴khthயா மஹthஸŋhக³மதச லph◌⁴யmh ॥ 26-

10॥
ய ஏததா³phேநாதி ஸ ஸrhவiµkhேதா th³ேவஷச ராக³ச ந தshய ⁴ப ।
jhஞாநmh th³விதீயmh க² ஶாshthரவாkhயவிசாரேதா ³th³தி⁴மைதவ லph◌⁴யmh ॥ 26-

11॥
ஶமாதி³ேநா ந ச ஶாshthரவாkhயவிசாரமாthேரண விiµkhதிேமதி ।
ேத³vhயா:கடாைrhலப⁴ேத ச ⁴khதிmh iµkhதிmh சஸா ேகவலப⁴khதிக³mhயா॥ 26-12॥

30 sanskritdocuments.org



ேத³வீநாராயணீயmh

ஸmhjhய தாmh ஸாகமேநந ³rhகா³mh kh’thவா phரஸnhநாmh shவதmh லப⁴shவ ।
thவா iµேநrhவாkhயiµெபௗ⁴ மேஹஶி thவாmh ஜயாமாஸth³த⁴ப⁴khthயா ॥ 26-

13॥
வrhஷth³வயாnhேத ப⁴வதீmh ஸய shவphேந ஸேதாஷாவபி தாவth’phெதௗ ।
தி³th³’யா ஜாkh³ரதி சாபி ப⁴khதாவாேசரrhth³ெவௗ க²நvhரதாநி ॥ 26-14॥
வrhஷthரயாnhேத ஸுiµகீ²mh phரஸnhநாmh thவாmh வீய ெதௗ Shவ:

phர’Shெடௗ ।
ைத³வாthஸமாதி⁴shthவத³iνkh³ரேஹண லph³th◌⁴வா பரmh jhஞாநமவாப iµkhதிmh ॥ 26-

15॥
ேபா⁴கா³விரkhத:ஸுரத²sh ஶீkh◌⁴ரmh நிShகNhடகmh ராjhயமவாப ⁴ய: ।
மnhவnhதேர ⁴பதிரShடேம ஸ ஸாவrhணிநாமா ச மiνrhப³⁴வ ॥ 26-16॥
thவmh ⁴khதிகாமாய த³தா³ ேபா⁴க³mh iµiµேவ ஸmhsh’திேமாசநmh ச ।
கிசிnhந ph’chசா² பரmh விேடா⁴ நமா ேத பாத³ஸேராஜkh³மmh ॥ 26-17॥

27ஸphதவிmhஶத³ஶக: - ஶதாயவதார:

ைத³thய: ரா கசந ³rhக³மாkh²ய: phரஸாதி³தாthபth³மப⁴வாthதேபாபி: ◌⁴ ।
அைவதி³கmh ைவதி³கமphயkh³’nhமnhthரmh ஸமshதmh தி³விஷjhஜைய ॥ 27-

1॥
ேவேத³ kh³’ேத தி³திேஜந விphரா: திshதி²ரா விshmh’தேவத³மnhthரா: ।
ஸாnhth◌⁴யாநி கrhமாNhயபி ைநவ சkh:திshthவேவதா³th◌⁴யயநா ப³⁴வ ॥ 27-2॥
’ேதஷு மnhthேரShவகி²ேலஷு ஜாயjhஞாதி³ ⁴ெமௗ ந kh’தmh மiνShைய: ।
ஸுரா அஶkhதாshதத³லாப⁴கி²nhநா ைத³thேயந th³ேத⁴ ப³நா தாச ॥ 27-3॥
thயkhthவா தி³வmh ேத கி³க³வேரஷு நிய வrhஷாணி ப³ஹூநி நிnh: ।
vh’Shேடரபா⁴வாth³த⁴ரணீ ச ஶுShகஜலாஶயா தrhஷநிபீ³தாऽ⁴th ॥ 27-4॥
ஸrhேவ th’ஷாrhதாச மாth³ேமthய thவாmh th◌⁴யாநஜாiνதிபி⁴rhப⁴ஜnhத: ।
phரஸாத³யாமாஸுரேநகேகாph³ரமாNhட³கrhthமகி²லாrhதிஹnhthmh ॥ 27-5॥
th³’Shடா த³யாrhth³ராஶதா thவேமபி: ◌⁴ kh’பாவrhைஷrhநவராthரiµrhvhயாmh ।
ஜலாஶயாnhrhணஜலாmhசகrhத² ஜநா: ஶதாthயபி⁴தா⁴mh த³³shேத ॥ 27-6॥
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ுthபீ³தாநாmh ச சராசராmh ஸrhவthர நாநாவித⁴மnhநShடmh ।
shவா³நி லாநி ப²லாநி சாதா:³ ஶாகmhப⁴தி phரதி²தா தேதாऽ: ◌⁴ ॥ 27-7॥
ைத³thயsh விjhஞாய ஸமshதமshthரஶshthைர:ஸைஸnhய: phரஹரnh வshேத ।
ரŋhக³ேண ஸாயகவிth³த⁴கா³thர:ஸஶph³த³iµrhvhயாmh தவthபபாத ॥ 27-8॥
ஸ சாஸுராthமா க² ேவத³மnhthராnh சிரmh பட²mhshthவாமபி⁴வீமாண: ।
க³தாராவிய பராthமநி thவyhயவாப iµkhதிmh ஷதாmh ஸுராmh ॥ 27-9॥
ேவதா³nh’தாநph³ஜப⁴வாநேந thவmh நச நிphய ஜக³thஸுராmh ।
kh’thவா iνதா ேத³வக³ணrhநைரச Shடா திேராऽ: ◌⁴ கrhth³ரேநthரா ॥ 27-

10॥
ப⁴khதshய ைவ ³rhக³திநாஶிநீ thவmh ஸுக²phரதா³ ³rhக³மஹnhth மாத: ।
³rhேக³தி நாmhநா விதி³தா ச ேலாேக விசிthரபாshதவ ேத³வி லா: ॥ 27-11॥
ேகாऽphயshதி சிthேத மம ³rhக³ேமாऽயmh jhஞாதshthவயா ைநவ மயா  ேத³வி ।
ய:ஸnhததmh th³யதி ேம தமாஶு ஸmh’thய மாmh ர நேமா நமshேத ॥ 27-

12॥

28அShடாவிmhஶத³ஶக: - ஶkhthயவமாநேதா³ஷ:

ஹாலாஹலாkh²யாநஸுராnh ரா  நிஜkh◌⁴நrhவிShiΝஹெரௗ ரnhேத ।
shேவைநவ வீrhேயண ஜேயாऽயேமவmh ெதௗ ேமாெதௗ த³rhபமவாபச ॥ 28-1॥
தேதா விதி⁴shெதௗ தவth³விேசShெடௗ ேதேஜாவிநாவபி⁴வீய பீ⁴த: ।
நிதா:ஸகலmh விசிnhthய ஜாநnh ஸுதாnh த³iµகா²iνவாச ॥ 28-2॥
thரா ஹmh பயத ⁴rhஜmh ச ெயௗ நShடஶkhதீ க² ஶkhதிேகாபாth ।
தேதா ஜக³th³பா⁴ரேதாऽsh யmh ஶkhதிmh தேபாபி: ◌⁴ த phரஸnhநாmh ॥ 28-3॥
ஶkhேத: phரஸாேத³ந  rhவவthெதௗ shயாதாmh யேஶாvh’th³தி⁴ரேநந வ:shயாth ।
ஶkhதிச யthராவதரthயேமாக⁴ேமதthலmh யாதி kh’தாrhத²தாmh ச ॥ 28-4॥
ஶkhேத: கடாைrhஜக³ேதாऽsh ப⁴th³ரேமவmh நிஶmhயாஶு மாth³ேமthய ।
த³ாத³ேயா th◌⁴யாநஜபாதி³பி⁴shthவாமாராth◌⁴ய ப⁴khthயாऽph³த³ஶதாநி நிnh: ॥ 28-

5॥
th³’Shடா ரshைதsh iνதா thவமாthத² பீ⁴thயாலமாrhthயா ச தmh த³தா³ ।
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ெகௗ³ ச லச மைமவ ஶkhதீ ேத ஶmhப⁴ேவ phராkh³ஹரேய ச த³thேத ॥ 28-6॥
ெதௗ ஶkhதிஸாஹாyhயத ஏவ ைத³thயாnhநிஜkh◌⁴ந:ஸthயத³mh  தாph◌⁴யாmh ।
ஹா விshmh’தmh ஶkhthயவமாநேதா³ஷாth³விநShடஶkhதீ க² தாவ⁴தாmh ॥ 28-7॥
ெதௗ rhவவthshதாஹ ஶkhதிேரகா ஜாேயத த³shய ேல மதீ³யா ।
ராph³தி⁴ேதாऽnhயா ச ராராth³யாmh kh³’ பசாதி³தராmh ச விShiΝ: ॥
28-8॥
ஸrhேவ shவஶkhதிmh பjhய மாயாபீ³ஜாதி³மnhthராnhவிதி⁴வjhஜபnhத: ।
விராThshவபmh மம பேமதthஸchசிthshவபmh ச ஸதா³shமேரத ॥ 28-9॥
phரயாத Shடா ஜக³தாmh ஶுப⁴mh shயாேத³வmh thவமாபா⁴Shய திேராத³தா⁴த² ।
காNhயதshேத கி³ேஶா ஹச ஶkhதாவ⁴தாmh நிஜகrhம கrhmh ॥ 28-10॥
மாத: கடாா மயீ ேத பதnh மா மாऽsh ேம ஶkhthயவமாநபாபmh ।
ஸrhவாnhshவத⁴rhமாnh கரவாNhயபீ⁴ேதா ப⁴th³ரmh மம shயாthஸததmh நமshேத ॥ 28-

11॥

29 ஏேகாநthmhஶத³ஶக: - ேத³வீபீேடா²thபthதி:

அைத²கதா³ऽth³’யத த³ேக³ேஹ ஶாkhதmh மஹshதchச ப³⁴வ பா³லா ।
விjhஞாய ேத ஶkhதிமாmh ஜக³thஸு ஸrhேவऽபி ’Shடா அப⁴வnh ணச ॥
29-1॥
த³:shவேக³ஹாபதிதாmh சகார நாmhநா ஸதீmh ேபாஷயதி shம தாmh ஸ: ।
shமரnh வசshேத கி³ஶாய காேல phரதா³ய தாmh th³ெவௗ ஸமேதாஷயchச ॥ 29-2॥
ஏவmh ஶிவ:ஶkhதித: நச ப³⁴வ க³chச²thஸு தி³ேநஷு த³: ।
ைத³வாchசி²வth³ேவஷமவாப ேத³ஹmh தthேபாதmh shவmh விஜெஹௗ ஸதீ ச ॥ 29-

3॥
:³ேக²ந ேகாேபந ச ஹா ஸதீதி iµஹுrhவத³nhiνth³th◌⁴’ததா³ரேத³ஹ: ।
ப³ph◌⁴ராம ஸrhவthர ஹர:ஸுேரஷு பயthஸு ஶாrhŋhகீ³ ஶிவமnhவசாth ॥ 29-4॥
th³ராmhஸவிnhயshதஸதீஶரmh விShiΝ: ஶெரௗைக⁴rhப³ஹுஶசகrhத ।
ஏைககஶ: ேபரiµShய க²Nhடா³ ⁴ெமௗ ஶிேவ ஸாShடஶதmh shத²ேலஷு ॥ 29-5॥
யேதா யத: ேபேம shத²லாநி ஸrhவாணி தாநி phரதி²தாநி ேலாேக ।
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இமாநி தாநி ப⁴வாநி ேத³வீபீடா²நி ஸrhவாக⁴ஹராணி பா⁴nhதி ॥ 29-6॥
thவேமகேமவாth³வயமthர பி⁴nhநநாமாநி th◌⁴’thவா க² மnhthரதnhthைர: ।
ஸmhjhயமாநா ஶரக³தாநாmh ⁴khதிmh ச iµkhதிmh ச த³தா³ மாத: ॥ 29-7॥
நிrhவிNhணசிthத:ஸ ஸதீவிேயாகா³chசி²வ:shமரmhshthவாmh ஹசிnhநிஷNhண: ।
ஸமாதி⁴மkh³ேநாऽப⁴வேத³ஷ ேலாக: ஶkhதிmh விநா ஹா விரேஸாऽலஸச ॥ 29-8॥
சிnhதாலா ேமாஹதி⁴ேயா விஶீrhணேதாஷா மஹாேராக³நிபீ³தாச ।
ெஸௗபா⁴kh³யநா விஹதாபி⁴லாஷா: ஸrhேவ ஸேதா³th³விkh³ந’ேதா³ ப³⁴: ॥
29-9॥
ஶிேவாऽபி ஶkhthயா ஸத: கேராதி ஸrhவmh விkhதச தயா ஜட:³shயாth ।
மா மாऽsh ேம ஶkhதிவிேயாக³ ஏஷ தா³ேஸாऽsh ⁴ேயா வரேத³ நமshேத ॥ 29-

10॥

30 thmhஶத³ஶக: - பாrhவthயவதார:

ஸமாதி⁴மkh³ேந கி³ேஶ விசாthதப:phரஸnhநாthகில தாரகாkh²ய: ।
ைத³thேயா வரmh phராphய விthய ேத³வாnh ஸபா³nhத⁴வ:shவrhக³ஸுகா²nhய⁴ŋhkhத 1

॥
வைர:ஸ ப⁴rhெகௗ³ரஸthரமாthரவth◌⁴யthவமாphேதாऽshய ச பthnhயபா⁴வாth ।
ஸrhவாதி⁴பthயmh shவப³லmh ச ேமாஹாnhமthேதா ph◌⁴’ஶmh ஶாவதேமவ ேமேந ॥ 30-

2॥
நShடாகி²லா:ஹரேய ஸுராshேத நிேவத³யாமாஸுரேஶஷ:³க²mh ।
ஸ சாஹ ேத³வா அநேயந நiµேபேத ேநா ஜநநீ kh’பாrhth³ரா ॥ 30-3॥
தth³விshmh’ேதrhஜாதத³mh கேரண யShThயா ச யா தாட³யதி shவthரmh ।
தாேமவ பா³ல:ஸ நிேஜShடதா³thmh ஸாshரmh த³nhமாதரமph◌⁴ைபதி ॥ 30-4॥
மாதா  ந: ஶkhதிமாmh phரஸnhநாmh rhயாம ப⁴khthயா தபஸா ச ஶீkh◌⁴ரmh ।
ஸrhவாபத:³ைஸவ ஹShயதீதி thவாமராshthவாmh iνiνrhமேஹஶி ॥ 30-5॥
நிஶmhய ேதஷாmh திவாkhயக³rhப⁴shதிmh phரஸnhநா வி³தா⁴mhshthவமாthத² ।
அலmh விஷாேத³ந ஸுரா:ஸமshதmh ஜாேந ஹShயா ப⁴யmh th³தmh வ: ॥ 30-6॥
மாth³th வி³தா⁴shதத³rhத²mh ஜாேயத ெகௗ³ மம ஶkhதிேரகா ।
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ஸா ச phரேத³யா vh’ஷப⁴th◌⁴வஜாய தேயா:ஸுதshதmh தி³திஜmh ச ஹnhயாth ॥ 30-7॥
இthத²mh நிஶmhயாshதப⁴ேயஷு ேத³ேவShவph◌⁴யrhதி²தா ேத³வி மாசேலந ।
thவmh வrhணயnhதீ நிஜதththவேமph◌⁴ய: phரத³rhஶயாமாத² விவபmh ॥ 30-8॥
ஸஹshரஶீrhஷmh ச ஸஹshரவkhthரmh ஸஹshரகrhணmh ச ஸஹshரேநthரmh ।
ஸஹshரஹshதmh ச ஸஹshரபாத³மேநகவிth³thphரப⁴iµjhjhவலmh ச ॥ 30-9॥
th³’ShThேவத³வrhயகி²லrhபி⁴ேயாkhதா thவmh ேசாபஸmh’thய விராThshவபmh
।
kh’பாவதீ shேமரiµகீ² நச நிvh’thதிமாrhக³mh கி³ரேய nhயகா³தீ:³ ॥ 30-10॥
உkhthவாऽகி²லmh ஸmhsh’திiµkhதிமாrhக³mh ஸுேரஷு பயthஸு திேராத³தா⁴த² ।
thவாऽth³iµkh²யாshதவ கீ³தiµchைசrhேத³வா ஜபth◌⁴யாநபரா ப³⁴: ॥ 30-11॥
அைத²கதா³ phரா³ர⁴th³தி⁴மாth³ெரௗ ஶாkhதmh மேஹா த³kh³’ேஹ யதா² phராkh ।
khரேமண தth³ேத³வி ப³⁴வ கnhயா ஸா பாrhவதீதி phரதி²தா ஜக³thஸு ॥ 30-12॥
மாth³ணஷா ச ஹராய த³thதா தேயா:ஸுத:shகnhத³இதி phரth³த: ◌⁴ ।
ஸ தாரகாkh²யmh தி³திஜmh நிஹthய ரர ேலாகாநகி²லாnh மேஹஶி ॥ 30-13॥
³rhவாஸஸ: ஶாபப³ேலந ஶkhேரா நShடாகி²லrhவசேநந விShே: ।
ேராத³தி⁴mh ஸாஸுரேத³வஸŋhேகா⁴ மமnhத² தshமா³த³⁴chச ல: ॥ 30-14॥
யா ேதnhth³ேரண ரமா தைவகா ஶkhதி:shவைரவrhயந:phரதா³நாth ।
ஶாபாnhiµேநrhேத³வக³nhவிேமாchய கடாதshேத ஹமாப ⁴ய: ॥ 30-15॥
thவmh ஸrhவஶkhதிrhந தாऽ ேகநாphயnhயாnh ஜயshேயவ ஸதா³ ஶரNhயா ।
மாேதவ பthநீவ ஸுேதவ வா thவmh விபா⁴ ப⁴khதshய நேமா நமshேத ॥ 30-16॥

31 ஏகthmhஶத³ஶக: - ph◌⁴ராமrhயவதார:

கசிthரா மnhthரiµதீ³rhய கா³யthதி phரth³த⁴mh தி³திேஜாऽkh²ய: ।
சிராய kh’thவா தப ஆthமேயாேந: phரஸாதி³தாதா³ப வராநrhவாnh ॥ 31-1॥
shthmhபி⁴ரshthைரச ரேண th³விபாைத³சShபைத³சாphப⁴யாthமைகச ।
அவth◌⁴யதாmh ேத³வபராஜயmh ச லph³th◌⁴வா ஸ th³’phேதா தி³வமாஸஸாத³ ॥ 31-2॥
ரேண தா ைத³thயப⁴ேயந ேலாகபால:ஸஹ shவshவபதா³நி thவா ।
ேத³வா th³தா: phராphய ஶிவmh mh ஸmhயkh³வேதா⁴பாயமசிnhதயmhச ॥ 31-3॥
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ததா³ऽப⁴வthகாphயஶணீ வாkh³ப⁴ேஜத ேத³வீmh ஶுப⁴ேமவ வ:shயாth ।
ைத³thேயாऽே வrhத⁴யதீஹ கா³யthrhபாஸேநநாthமப³லmh thவth◌⁴’Shயmh ॥ 31-

4॥
யth³ேயஷ தmh மnhthரஜபmh ஜஹாதி ஸ ³rhப³ல:ஸாth◌⁴யவேதா⁴ऽபி ச shயாth ।
ஏவmh நிஶmhய thத³ைஶ: phர’Shைடரph◌⁴யrhதி²ேதா ேத³வ³: phரதshேத² ॥ 31-5॥
ஸ phராப ைத³thயmh யதிபதா⁴ phரthth³க³ேதா மnhthரஜபாதிஸkhதmh ।
shதாrhth³ரேச ஶ ஸப³nh⁴thேரா ப⁴வாnh கிmh ஜக³ேத³கவீர ॥ 31-6॥
ைத³thயshய ேத மnhthரஜேபந கிmh ேயா நmh ப³Shட²mh thவப³லmh கேராதி ।
ேயைநவ ேத³வா அப³லா ரேணஷு thவயா தாshthவmh shவதmh Shவ ॥ 31-

7॥
ஸmhnhயாேநா மnhthரஜேபந ராக³th³ேவஷாதி³ ேஜmh ஸததmh யதnhேத ।
ந thவmh யதிrhநாபி iµiµுரrhத²காமாதிஸkhதshய ஜேபந கிmh ேத ॥ 31-8॥
ஏகmh  மnhthரmh ஸiµபாshவேஹ th³ெவௗ ேதநா thரmh மம தth³வதா³ ।
மnhthரச ேம iµkhதித³ ஏவ ph◌⁴யmh vh’th³தி⁴mh ந த³th³யாத³யthயேவ ॥ 31-9॥
ph³’ஹshபதாேவவiµதீ³rhய யாேத ஸthயmh த³khதmh தி³திேஜா விசிnhthய ।
khரமாjhஜெஹௗ மnhthரஜபmh ஸதா³ட: ◌⁴ பரphேராkhதவிேநய³th³தி: ◌⁴ ॥ 31-10॥
ஏவmh ³ெரௗ rhவதி ைத³thயபீ⁴ைத: kh’thவா தேபாேயாக³ஜபாth◌⁴வராதி³ ।
ஜாmh³நேத³வrhயமைர:shதா thவmh phரஸாதி³தா phரா³ர: ◌⁴ kh’பாrhth³ரா ॥ 31-

11॥
thவth³ேத³ஹஜாைதrhph◌⁴ரமைரரநnhைதrhைத³thய:ஸைஸnhேயா விப²லாshthரஶshthர: ।
த³Shேடா ஹதshthவmh ச iνதிphரஸnhநா பயthஸு ேத³ேவஷு திேராதாऽ: ◌⁴ ॥
31-12॥
shவேத³ஹேதா ைவ ph◌⁴ரமராnh விதா⁴th thவmh ph◌⁴ராமதி phரதி²தா ஜக³thஸு ।
அேஹா விசிthராshதவ ேத³வி லா: நேமா நமshேத ⁴வேநஶி மாத: ॥ 31-13॥

32 th³வாthmhஶத³ஶக: - யகதா²

ரா ஸுரா வrhஷஶதmh ரேணஷு நிரnhதேரஷு thவத³iνkh³ரேஹண ।
விthய ைத³thயாnh ஜநநீமபி thவாmh விshmh’thய th³’phதா நிதராmh ப³⁴: ॥ 32-1॥
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மையவ ைத³thயா ப³லவthதேரண ஹதா ந சாnhையதி ஶkhரiµkh²யா: ।
ேத³வா அ⁴வnhநதித³rhபவnhதshthவmh ேத³வி சாnhத:ேஷ shம ஹாஸmh ॥ 32-2॥
தchசிthதத³rhபாஸுரநாஶநாய ேதேஜாமயmh யவrhத³தா⁴நா ।
thவmh நாதி³ேர shவயமாவிராshthவாmh வாஸவாth³யா த³th³’ஶு:ஸுெரௗகா:◌⁴
॥ 32-3॥
ஸth³ய: கிலாஶŋhkhயத ைதத³mh கிmh மாயாऽऽஸு ேவதி தேதா மேகா⁴நா ।
அkh³நிrhநிkhேதா ப⁴வதீமவாphத: ph’Shடshthவயா ேகாऽ ேதாऽ ேசதி ॥ 32-

4॥
ஸ சாஹ ஸrhைவrhவிதி³ேதாऽkh³நிரsh மyhேயவ திShட²thயகி²லmh ஜக³chச ।
ஶkhேநா த³kh³⁴mh ஸகலmh ஹவிrh⁴ŋhமth³வீrhயேதா ைத³thயக³ தாச ॥ 32-

5॥
இதீதா ஶுShகth’ணmh thவேமகmh ேரா நிதா⁴யாthத² த³ைஹததா³ஶு ।
ஏவmh jhவலnhநkh³நித³mh ச த³kh³⁴mh rhவnh phரயthநmh ந ஶஶாக மthத: ॥ 32-6॥
ஸ நShடக³rhவ:ஸஹஸா நிvh’thதshதேதாऽநிேலா வjhரph◌⁴’தா நிkhத: ।
thவாmh phராphதவாநkh³நிவேத³வ ph’Shேடா ேத³வி shவமாஹாthmhயவேசா ப³பா⁴ேஷ ॥
32-7॥
மாmh மாதவாநமேவ ஸrhேவ vhயாபாரவnhேதா  மையவ வா: ।
ந phராணிந:ஸnhதி மயா விநா ச kh³’ ஸrhவmh சலயா விவmh ॥ 32-8॥
இthkhதமாகrhNhய th’ணmh தேத³வ phரத³rhய ைசதchசலேயthயபா⁴ணீ: ।
phரப⁴ஜநshதthஸ ச கrhம கrhமஶkhத ஏவாshதமேதா³ நிvh’thத: ॥ 32-9॥
அதா²திமாநீ ஶதமnhரnhதரkh³நிmh ச வாmh ச ஹஸnhநவாப ।
thவாmh யபாmh ஸஹஸா திேராऽ: ◌⁴ ேஸாऽத³யதாnhத:shவல⁴thவபீ⁴thயா ॥
32-10॥
அத² தாகாஶவேசாऽiνஸா ŋhகாரமnhthரmh ஸ சிராய ஜphthவா ।
பயnhiνமாmh thவாmh கேநthராmh நநாம ப⁴khthயா ஶிதி²லாபி⁴மாந: ॥ 32-11॥
jhஞாநmh பரmh thவnhiµக²த:ஸ லph³th◌⁴வா kh’தாஜrhநmhரஶிரா நிvh’thத: ।
ஸrhவாமேரph◌⁴ய: phரத³ெதௗ³ ததshேத ஸrhவmh thவதி³chசா²வஶக³mh vhயஜாநnh ॥ 32-

12॥
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தத:ஸுரா த³mhப⁴விiµkhதிமாrhப⁴வnh மrhthயாச விநmhரஶீrhஷா: ।
அnhேயாnhயஸாஹாyhயகராச ஸrhேவ மா th³த⁴வாrhதா ⁴வநthரேயऽsh ॥ 32-13॥
thவதி³chச²யா ஸூrhயஶஶாŋhகவநிவாyhவாத³ேயா ேத³வி ஸுரா:shவகாநி ।
கrhமாணி rhவnhதி ந ேத shவதnhthராshதshைய நமshேதऽsh மஹாiνபா⁴ேவ ॥ 32-

14॥

33 thரயshthmhஶத³ஶக: - ெகௗ³தமகதா²

ஶkhர: ரா வக³ணshய கrhமேதா³ஷாthஸமா: பசத³ஶ மாயாmh ।
vh’Shmh ந சkhேர த⁴ரணீ ச ஶுShகவாபீதடா³கா³தி³ஜலாஶயாऽऽth ॥ 33-1॥
ஸshயாநி ஶுShகாணி க²கா³nh mh’கா³mhச ⁴khthவாऽphயth’phதா: ுத⁴யா
th’ஷா ச ।
நிபீ³தா மrhthயஶவாநி சாேஹா மrhthயா அநிShடாnhயபி ⁴ஜேத shம ॥ 33-2॥
ுதா⁴ऽrhதி³தா:ஸrhவஜநா மஹாऽऽபth³விiµkhதிகாமா தா: கதா³சிth ।
தேபாத⁴நmh ெகௗ³தமேமthய ப⁴khthயா ph’Shடா iµநிmh shவாக³மேஹ: ॥ 33-3॥
விjhஞாய ஸrhவmh iµநிராTh kh’பா:ஸmhjhய கா³யthrhயபி⁴தா⁴mh ஶிேவ thவாmh ।
phரஸாth³ய th³’ShThவா ச தைவவ ஹshதாlhேலேப⁴ நவmh காமத³பாthரேமகmh ॥ 33-

4॥
³லெஸௗவrhணவி⁴ஷnhநவshthராதி³ கா³ேவா மஷாத³யச ।
யth³யjhஜைநphதமாஶு தthதthதthபாthரேதா ேத³வி ஸiµth³ப³⁴வ ॥ 33-5॥
ேராேகா³ ந ைத³nhயmh ந ப⁴யmh ந ைசவ ஜநா ேதா² ேமாத³கரா ப³⁴: ।
ேத ெகௗ³தமshேயாkh³ரதப:phரபா⁴வiµchைசrhஜ³shதாmh கrhth³ரதாmh ச॥ 33-6॥
ஏவmh ஸமா th³வாத³ஶ தthர ஸrhேவ நிnh: கதா³சிnhேதஷு ேதஷு ।
நாரேதா³ ேத³வி ஶஶீவ கா³யthrhயாசrhயஶkhதிmh phரkh³’ணnhநவாப ॥ 33-7॥
ஸ தshதthர நிஷNhண உchைசrhநிேவth³ய தாmh ெகௗ³தமகீrhதிலmh ।
ஸபா⁴ஸு ஶkhராதி³ஸுைர: phரகீ³தாmh ஜகா³ம ஸnhேதா ஜ’ஷு:kh’தjhஞா: ॥ 33-

8॥
காேல த⁴ராmh vh’Shஸmh’th³த⁴ஸshயாmh th³’ShThவா ஜநா ெகௗ³தமமாநமnhத:
।

38 sanskritdocuments.org



ேத³வீநாராயணீயmh

ஆph’chch²ய ேத ஸjhஜநஸŋhக³தா iµதா³ ஜவாthshவshவkh³’ஹாணி ஜkh³iµ: ॥
33-9॥
:³கா²நி ேம ஸnh யேதா மேநா ேம phரதphதஸŋhக⁴Thதேஹமேஶாபி⁴ ।
விஶுth³த⁴மsh thவயீ ப³th³த⁴ராேகா³ ப⁴வாநி ேத ேத³வி நேமாऽsh ⁴ய: ॥ 33-10॥

34 சshthmhஶத³ஶக: - ெகௗ³தமஶாப:

shவrhவாபி⁴rhெகௗ³தமகீrhthதிchைசrhகீ³தா ஸபா⁴ஸு thத³ைஶ:ஸேத³தி ।
ஆகrhNhய ேத³வrhiµகா²thkh’தkh◌⁴நா th³விஜா ப³⁴: கில ேஸrhShயசிthதா: ॥ 34-

1॥
ைதrhமாயயாऽऽஸnhநmh’தி: kh’தா ெகௗ:³ஸா phேரதா ெகௗ³தமேஹாமஶாலாmh ।
அகா³nhiµேநrhஜுவத ஏவ வெநௗ ஹுŋhகாரமாthேரண பபாத ேசாrhvhயாmh ॥ 34-

2॥
ஹதா ஹதா ெகௗ³ஹ ெகௗ³தேமேநthchைசrhth³விஜா: phேராchய iµநிmh நிநிnh:³ ।
ஸ ேசth³த⁴ேகாப: phரலயாநலாப⁴shதாnh ரkhதேநthர: phரஶபnhiνவாச ॥ 34-3॥
vhரேதஷு யjhேஞஷு நிvh’thதிஶாshthேரShவபி th³விஜா ேவா விiµக²thவமsh ।
நிth³த⁴கrhமாசரேண ரதா:shத shthய: phரஜா ேவாऽபி ததா² ப⁴வnh ॥ 34-4॥
ஸthஸŋhக³ேமா மாऽsh ஜக³jhஜநnhயா: கதா²mh’ேத ேவா ந ரதி: க² shயாth ।
பாஷNhட³காபாகvh’thதிபாைப: பீடா³ ப⁴ேவth³ேவா நரேகஷு நிthயmh ॥ 34-5॥
உkhthைவவமாrhேயா iµநிேரthய கா³யthrhயாkh²யாmh kh’பாrhth³ராmh ப⁴வதீmh நநாம ।
thவமாthத²³kh³த⁴mh ⁴ஜகா³ய த³thதmh தா³:ஸதா³ऽநrhத²த³ேமவ விth³தி⁴ ॥ 34-6॥
ஸேத³th³’ஶீ கrhமக³திrhமஹrhேஷ ஶாnhதிmh ப⁴ஜ shவmh தப ஏவ ர ।
மா phயதாேமவmh’rhநிஶmhய மஹாiνதாபாrhth³ரமநா ப³⁴வ ॥ 34-7॥
ஶphதா th³விஜா விshmh’தேவத³மnhthரா லph³th◌⁴வா விேவகmh தா iµநிmh தmh ।
phராphதா: phரேத³தி iµஹுrhவத³nhேதா நthவா thரபாநmhரiµகா²அதிShட²nh ॥ 34-8॥
kh’பாrhth³ரேநthேரா iµநிராஹ ந shயாnhmh’ஷா வேசா ேம நரேக வேஸத ।
ஜாேயத விShiΝrh⁴வீ kh’Shணநாமா வnhேத³த தmh ஶாபவிேமாசநாrhத²mh ॥ 34-9॥
shவபாபiµkhthயrhத²மநnhதஶkhதிmh ேத³வீmh ஸதா³ th◌⁴யாயத ப⁴khதிதா: ।
ஸrhவthர ⁴யாch²ப⁴thதீ³rhய கா³யth த³th◌⁴ெயௗ ப⁴வதீmh மஹrh: ॥ 34-10॥
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iµசாநி மா வாkhஶரமnhயசிthேத kh’தkh◌⁴நதா மாऽsh மமாnhதரŋhேக³ ।
நிnhதா³நி மா ஸjhஜநேமஷ பீ⁴ேதா ப⁴வாநி பாபாth³வரேத³ நமshேத ॥ 34-11॥

35 பசthmhஶத³ஶக: - அiνkh³ரஹைவசிthrhயmh

பா⁴kh³ேயாத³ேய thணி ப⁴வnhதி நmh மiνShயதா ஸjhஜநஸŋhக³மச ।
thவதீ³யமாஹாthmhயகதா²திச யத: மாmhshthவthபத³ப⁴khதிேமதி ॥ 35-1॥
தத: phரத³shயகி²லாrhத²காமாnh ப⁴khதshய யchச²shயப⁴யmh ச மாத: ।
மாmh kh’தாக³shஸு கேரா சாrhேயாரnhேயாnhயைவரmh ஶமயshயநீஹா॥ 35-2॥
³Shகீrhதிபீ⁴thயா ph’த²யா மாrhயா thயkhதmh தnhயாmh ஸுதமrhகலph³த⁴mh ।
ஸmhphராrhதி²தா thவmh பபாலயnhதீ phராத³rhஶய:shவmh கphரவாஹmh ॥ 35-3॥
ஸுதாnh ேthரரேண ஹதாnh shவாnh தி³th³’ேவ மாth’க³ய kh’Shண: ।
ஸmhphராrhதி²தshthவthகபி⁴khத: phரத³rhய ஸrhவாnh ஸமேதாஷயchச ॥ 35-4॥
வணிkh ஸுஶீல: க² நShடவிthேதா vhரதmh சரnh phராŋhநவராthரமாrhய: ।
thவாmh ேத³வி ஸmhjhய த³th³ரபா⁴வாnhiµkhத: khரமாth³விthதஸmh’th³தி⁴மாப ॥ 35-

5॥
ேத³வth³ேஹா ேத³வி ரேண thவையவ ைத³thயா ஹதா க³rhதத⁴rhமஶாshthரா: ।
phரலாத³iµkh²யாநஸுராnh shவப⁴khதாnh ேத³வாmhச ஸnhthயkhதரநகாrh: ॥
35-6॥
ரnhத³ேர பாபதிேராேத தthshதா²நாதி⁴டா⁴nhநஹுஷாthshமராrhதாth ।
பீ⁴தா ஶசீ thவாmh பjhய th³’ShThவா பதிmh khரமாth³பீ⁴திவிiµkhதிமாப ॥ 35-7॥
ஶphேதா வShேட²ந நிrhவிேத³ேஹா ⁴thவாऽபி ேத³வி thவத³iνkh³ரேஹண ।
jhஞாநmh பரmh phராப நிேம: phரேயாகா³nhநிேமே வக³ ப⁴வnhதி ॥ 35-8॥
ஹா பா⁴rhக³வா ேலாப⁴விேகாபசிthைத: phரபீ³தா ைஹஹயவmhஶஜாைத: ।
மாth³மாphதா ப⁴வதீmh phரjhய phரஸாth³ய பீ⁴ேத: க² iµkhதிமா: ॥ 35-9॥
த³shெரௗ வாநாmh chயவநmh பதிmh ச ஸமாநபாநபி⁴th³’ய iµkh³தா⁴ ।
ஸதீ ஸுகnhயா தவ ஸmhshmh’தாயா ப⁴khthயா phரஸாதா³thshவபதிmh vhயாஜாநாth ॥
35-10॥
ஸthயvhரேதா விphரவ⁴mh phரஸய ஹrhதா நிரshேதா ஜநேகந ராjhயாth ।
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வShட²ஶphேதாऽபி தவ phரஸாதா³th³ராjhேயऽபி⁴khேதாऽத² தி³வmh க³தச ॥ 35-

11॥
ஹா ஹா ஹசnhth³ரnh’ேபா விபthஸு மkh³ந: ஶதாmh பரேத³வதாmh thவாmh ।
ஸmhshmh’thய ஸth³ய: shவவிபnhநிvh’thத: காNhயதshேத ஸுரேலாகமாப ॥ 35-

12॥
அக³shthயஜாmh பkh³’ய ேத³வி விபா⁴ விnhth◌⁴யாth³நிவாநீ thவmh ।
th³ரேய கதா³ thவாmh மம ேத³ ப⁴khதிmh காNhயrhthேத ஸததmh நமshேத ॥
35-13॥

36ஷThthmhஶத³ஶக: - லphரkh’திமமா

thவேமவ லphரkh’திshthவமாthமா thவமshயபா ப³ஹுபிணீ ச ।
³rhகா³ ச ராதா⁴ கமலா ச ஸாவிthrhயாkh²யா ஸரshவthயபி ச thவேமவ ॥ 36-1॥
³rhகா³ ஜக³th³³rhக³திநாஶிநீ thவmh kh’Shணலாரகாऽ ராதா⁴ ।
ேஶாபா⁴shவபாऽ kh³’ஹாதி³ஷு rhவிth³யாshவபாऽ ஸரshவதீ ச ॥ 36-

2॥
ஸரshவதீ ஹா ³ஶாபநShடாmh thவmh யாjhஞவlhkhயாய த³தா³த² விth³யாmh ।
thவாேமவ வாணீகவசmh ஜபnhத: phரஸாth◌⁴ய விth³யாmh ப³ஹேவாऽதி⁴ஜkh³iµ: ॥ 36-3॥
thவmh ேத³வி ஸாவிthrhயபி⁴தா⁴mh த³தா⁴ phரஸாத³தshேத க² ேவத³மா: ।
ேலேப⁴ nh’பாேலாऽவபதிshதஜாmh நாmhநா ச ஸாவிthrhயப⁴வthகிலஷா ॥ 36-4॥
ஸா ஸthயவnhதmh mh’தமாthமகாnhதமாவயnhதீ வஶுரmh விதா⁴ய ।
³kh’தாnhth◌⁴யmh தநயாநஸூத யமாth³³ேராராப ச த⁴rhமஶாshthரmh ॥ 36-5॥
shகnhத³shய பthநீ க² பா³லகாதி⁴Shடா²th ச ஷSh²தி ஜக³thphரth³தா⁴ ।
thவmh ேத³வேஸநா த⁴நதா³ऽத⁴நாநாமthmh thரஸுக²mh த³தா³ ॥ 36-6॥
ஸthகrhமலph³ேத⁴ தநேய mh’ேத  phயvhரேதாऽ³யத ப⁴khதவrhய: ।
தmh வயிthவா mh’தமshய த³thவா shவப⁴khதவாthஸlhயமத³rhஶயshthவmh ॥ 36-7॥
thவேமவ க³ŋhகா³ ள த⁴ரா ச shவாஹா shவதா⁴ thவmh ஸுரபி⁴ச ேத³வி ।
thவmh த³kh’Shணமயீ ச ராதா⁴ த³தா⁴ ராதா⁴மயkh’Shணதாmh ச ॥ 36-8॥
thவmh kh³ராமேத³வீ நக³ராதி⁴ேத³வீ வநாதி⁴ேத³வீ kh³’ஹேத³வதா ச ।
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ஸmhjhயேத ப⁴khதஜைநச யா யா ஸா ஸா thவேமவா மஹாiνபா⁴ேவ ॥ 36-9॥
யth³யchch²தmh th³’Shடமபி shmh’தmh ச தthதththவதீ³யmh  கலாmhஶஜாலmh ।
ந கிசநாshthேயவ ஶிேவ thவத³nhயth³⁴ேயாऽபி லphரkh’ேத நமshேத ॥ 36-10॥

37ஸphதthmhஶத³ஶக: - விShiΝமஹththவmh

ரா ஹshthவாmh கில ஸாththவிேகந phரஸாத³யாமாஸ மேக²ந ேத³வி ।
ஸுேரஷு தmh ேரShட²தமmh சகrhத²ஸ ேதந ஸrhவthர ப³⁴வ jhய: ॥ 37-1॥
அத⁴rhமvh’th³தி⁴ச யதா³ thேலாேக த⁴rhமயசாபி ததா³ ப⁴வthயா ।
த⁴rhமmh ஸiµth³த⁴rhமத⁴rhமmh’th³த⁴mh மாrhShmh ச ேத³vhேயஷ நிjhயேத  ॥
37-2॥
ஸ ஈTh³யேத ஸrhவத ஏவ ஸrhைவ: பthnhயா ச ⁴ைதச ஸமmh கி³ஶ: ।
இலாvh’ேதऽஷஸnhநிதா⁴ேந ஸŋhகrhஷkh²யmh ப⁴ஜேத iµராmh ॥ 37-3॥
தேமவ ப⁴th³ரரவேஸா ஹயாshயmh ப⁴th³ராவவrhேஷ iµநய:shவnhதி ।
phரலாத³உchைசrhஹவrhஷவா விவாrhதிஶாnhthைய nh’ஹmh ச ெநௗதி॥ 37-

4॥
: ேகமாேல க² காமபmh தmh ரmhயேக மthshயதiνmh மiνச ।
ரNhமேய rhமஶரபா⁴ஜmh shவnhதி நாராயணமrhயமா ச ॥ 37-5॥
மஹாவராஹmh ஷூthதேரஷு ⁴ ராக⁴வmh கிmhேஷ ஹமாnh ।
தmh நாரேதா³ பா⁴ரதவrhஷவrhதீ நரmh ச நாராயணமாரயnhேத ॥ 37-6॥
ஸthகrhம⁴rhப⁴ரதshய ராjhயmh ஸnhthயthர ைவNhட²கைத²கஸkhதா: ।
தீrhதா²நி Nhயாரமபrhவதாச ஜnhமாthர ேத³வா:shph’ஹயnhthயஜshரmh ॥ 37-7॥
phரலாத³ெபௗthர:ஸுதலாதி⁴வாஸ:ஸுரதசாthமநிேவத³ேநந ।
வாrhத⁴khயேராக³khலமபீ⁴திiµkhேதா மஹாப³rhவாமநேமவ ெநௗதி ॥ 37-8॥
ஸஹshரஶீrhஷ: ஶிரஸா த³த⁴th மாmh ஹ ஹேரshதாமஸrhதிராrhைய: ।
ஸmhshயமாந:ஸஹநாக³கnhய: பாதாலேல ச ஸலமாshேத ॥ 37-9॥
விசிthரபmh ஜக³தாmh தாய ஸrhேவ shவnhthயchதth³த⁴ப⁴khthயா ।
ஏநmh  thவmh வரதா³நத³mh மாத: kh’பாrhth³ேர வரேத³ நமshேத ॥ 37-10॥
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38அShடாthmhஶத³ஶக: - சிthதஶுth³தி⁴phராதா⁴nhயmh

அnhதrhiµேகா² ய:shவஶுேப⁴chச²ையவ shவயmh விமrhேஶந மேநாமலாநி ।
th³’ShThவா ஶமாth³ையrh⁴iνேத ஸலmh ஸ பா⁴kh³யவாnhேத³வி தவ phயச ॥
38-1॥
ந ேவத³ஶாshthராth◌⁴யயேநந தீrhத²ஸmhேஸவயா தா³நதேபாvhரைதrhவா ।
ஶுth³தி⁴mh மேநா யாதி தவ shmh’ேதshதth³ைவஶth³யமாத³rhஶவேத³தி மாத: ॥ 38-

2॥
ஶுth³தி⁴rhந யjhேஞந யஜnh ஶஶாŋhக: பthநீmh ³ேரா: phராப ph◌⁴’ஶmh shமராrhத: ।
ஶதkhரrhெகௗ³தமத⁴rhமபthநீமகா³த³ஹlhயாmh மத³ேநஷு விth³த: ◌⁴ ॥ 38-3॥
ஸ விkh◌⁴நகா தபஸாmh iµநீநாmh க³தshph’ஹmh ேயாகி³வரmh phரஶாnhதmh ।
ஹா விவபmh பவிநா ஜகா⁴ந ந கிசநாகாrhயமத⁴rhம³th³ேத:◌⁴ ॥ 38-4॥
iµநிrhவShட:² க² தீrhத²ேஸவீ தேபாநிதி⁴rhகா³தி⁴ஸுதச ேகாபாth ।
உெபௗ⁴ த:² ேஶபரா³பா⁴வmh phராphத: கிலேகா ப³கதாmh பரச ॥ 38-5॥
த⁴நாநி ph’Shடாநி ³நதா³th’nh shவாnh பா⁴rhக³வாnh thரகலthரபா⁴ஜ: ।
khth³தா:◌⁴ பரmh ைஹஹய⁴பாலா nhயபீட³யnh ேகாऽthர விஶுth³த⁴சிthத: ॥ 38-6॥
rhயாnhந கிmh ேலாப⁴ஹேதா மiνShேயா தி⁴Sh²ராth³யா அபி த⁴rhமநிShடா:² ।
பிதாமஹmh ப³nh⁴ஜநாnh ³mhச ரேண நிஜkh◌⁴iν: க² ராjhயேலாபா⁴th ॥ 38-7॥
kh’Shேபதி³Shேடா ஜநேமஜயsh ஶுth³தா⁴nhதரŋhக:³ பிதரmh மேக²ந ।
பதmh பாபவிiµkhதமாrhயmh விதா⁴ய ேத phராபயதிshம ேலாகmh ॥ 38-8॥
ஸதா³ஸதா³சாரரேதா விவிkhேத ேத³ேஶ நிஷNhணசரmh³ேஜ ேத ।
th◌⁴யாயnhநஜshரmh நிஜவாஸநா ேயா நிrhமாrhSh ஸ thவnhமயதாiµைபதி ॥ 38-9॥
jhஞாநmh ந ப⁴khதிrhந தேபா ந ேயாக³³th³தி⁴rhந ேம சிthதஜேயாऽபி மாத: ।
அnhத⁴mh தேமாऽஹmh phரவிஶா mh’thேயா: ஸiµth³த⁴ேரமmh வரேத³ நமshேத ॥ 38-

10॥

39 ஏேகாநசthவாmhஶத³ஶக: - மணிth³வீபநிவாநீ

ஸுதா⁴ஸiµth³ேரா ஜக³தாmh thரயாmh ச²thப⁴வnh மஜுதரŋhக³ேப²ந: ।
ஸவாகாஶŋhக²விசிthரரthந:ஸதாரகvhேயாமஸேமா விபா⁴தி ॥ 39-1॥
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தnhமth◌⁴யேத³ேஶ விமலmh மணிth³வீபாkh²யாmh பத³mh ேத³வி விராஜேத ேத ।
ய³chயேத ஸmhsh’திநாஶகா ஸrhேவாthதரmh பாவநபாவநmh ச ॥ 39-2॥
தthராshthயேயாதா⁴மேயா மேநாjhஞ:ஸாேலா மஹாஸாரமயshததச ।
ஏவmh ச தாmhராதி³மயா: கிலாShடாத³ஶாதிசிthரா வர லஸnhதி ॥ 39-3॥
ைதராvh’தmh ேத பத³மth³விதீயmh விபா⁴தி சிnhதாமணிஸth³ம ேத³வி ।
ஸnhthயthர ஸthshதmhப⁴ஸஹshரரmhயஶ ◌்’ŋhகா³ரiµkhthயாதி³கமNhட³பாச॥ 39-4॥
ph³ரமாNhட³ேகா:ஸுக²மாவஸnhத உபாஸகாshேத மiνஜா:ஸுராச ।
ைத³thயாச th³தா⁴ச தேத²தேர ச யத³nhதேதா யாnhதி பத³mh தேத³தth ॥ 39-5॥
thவmh மNhட³பshதா² ப³ஹுஶkhதிkhதா ஶ ◌்’ே ேத³வீகலகீ³தகாநி ।
jhஞாநmh விiµkhதிmh ச த³தா³ ேலாகராமஜshரmh ேஷ ச ேத³வி ॥ 39-6॥
மேசாऽshதி சிnhதாமணிேக³ஹதshேத ph³ரமா ஹ th³ர இேஹவரச ।
²ரா ப⁴வnhthயshய ஸதா³ஶிவsh விராஜேத ஸthப²லகthவமாphத: ॥ 39-7॥
தshேயாப ⁴வேநவ thவmh ஸrhேவஶவாமாŋhகதேல நிஷNh ।
சrh⁴ஜா ⁴ஷண⁴தாŋhகீ³ நிrhvhயாஜகாNhயவதீ விபா⁴ ॥ 39-8॥
phரதிணmh காரய thவchசா²jhஞாநkhயாஶkhதிஸமnhவிதாऽthர ।
thrhதிபி: ◌⁴ ஶkhதிஸஹshரkhதா ph³ரமாNhட³ஸrhக³shதி²திஸmh’தீச ॥ 39-

9॥
ஸா thவmh  வாசாmh மநேஸாऽphயக³mhயா விசிthரபாऽஸதா³ऽphயபா ।
ர:ஸதாmh ஸnhநிதா kh’பாrhth³ரா ஸதா³ மணிth³வீபநிவாநீ ச ॥ 39-10॥
மாதrhமத³nhத:கரேண நிஷNh விth³யாமயmh மாmh  ப³nhத⁴iµkhதmh ।
ப³nhத⁴mh ச ேமாmh ச த³தா³shயஸkhதா தா³ேஸாऽsh ேத ேத³வி நேமா நமshேத
॥ 39-11॥

40 சthவாmhஶத³ஶக: - phராrhத²நா

ஆth³ேயதி விth³ேயதி ச கth²யேத யா யா ேசாத³ேயth³³th³தி⁴iµபாஸகshய ।
th◌⁴யாயா தாேமவ ஸதா³ऽபி ஸrhவைசதnhயபாmh ப⁴வேமாசநீmh thவாmh ॥ 40-1॥
phரதிSh²தாऽnhத:கரேணऽsh வாŋhேம வதா³ ஸthயmh ந வதா³mhயஸthயmh ।
ஸthேயாkhதிேரநmh பபா மாmh ேம தmh ச மா விshmh’திேம மாத: ॥ 40-2॥
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ேதஜshவி ேமऽதீ⁴தமஜshரமsh மா மா பரth³ேவஷமதிச ேத³வி ।
கேரா வீrhயாணி ஸமmh ஸு’th³பி⁴rhவிth³யா பரா ஸாऽவ மாmh phரமாதா³th ॥
40-3॥
thவmh ர ேம phராணஶரகrhமjhஞாேநnhth³யாnhத:கரநி ேத³வி ।
ப⁴வnh த⁴rhமா மயி ைவதி³காshேத நிராkh’திrhமாऽshத:²kh’பாrhth³ேர॥ 40-4॥
யchch²யேத யthக² th³’யேத ச தத³sh ப⁴th³ரmh ஸகலmh யஜthேர ।
thவாmh ஸmhshவnhநshதஸமshதேராக³ஆ: ஶிேவ ேத³வதmh நயாநி ॥ 40-5॥
அவிkh◌⁴நமாயாthவிஹ விவேதா ேம jhஞாநmh phரஸnhநா மம ³th³தி⁴ரsh ।
நாேவவ nh⁴mh ³தmh ஸமshதmh thவthேஸவையவாதிதரா ேத³வி ॥ 40-6॥
உrhவாகmh ப³nhத⁴நேதா யைத²வ தைத²வ iµchேயய ச கrhமபாஶாth ।
thவாmh thrhயmhப³காmh கீrhதிமதீmh யேஜய ஸnhமாrhக³ேதா மாmh நய விவமாத:॥ 40-7॥
ேஷா mh’thக³தாnh shவஶkhthயா தீ³rhகா⁴ேஷா வீதப⁴யாnh கேரா ।
ஸŋhக³chச²த:ஸmhவத³தச ஸrhவாnh பேராபகாைரகரதாnh Shவ ॥ 40-8॥
மrhthேயா யஹmh பா³ஶ³th³தி⁴ேரவ த⁴rhமாநபி⁴jhேஞாऽphயபராத⁴kh’chச ।
ஹா ³rhலப⁴mh ேம கபிஹshதShபஸுமாlhயவchசீ²rhணத³mh nh’ஜnhம ॥ 40-9॥
யதா² பதா² வா யதா² ச ெகௗ:³shவmh வthஸmh ததா²ऽऽதா⁴வ மாmh மநshேத ।
விவாநி பாபாநி விநாய ேம யth³ப⁴th³ரmh ஶிேவ ேத³ ததா³rhதிஹnhth ॥ 40-10॥
ப³ஹூkhதிபி: ◌⁴ கிmh விதி³தshthவயாऽஹmh thர: ஶிஶுshேத ந ச ேவth³ கிசிth ।
ஆக³chச² பயாநி iµகா²ரவிnhத³mh பதா³mh³ஜாph◌⁴யாmh ஸததmh நமshேத ॥ 40-11॥

41 ஏகசthவாmhஶத³ஶக: - phரமmh

ேத³வி thவதா³வாshயத³mh ந கிசிth³வsh thவத³nhயth³ப³ஹுேத⁴வ பா⁴ ।
ேத³வாஸுராsh’khபநராதி³பா விவாthேக ேத ஸததmh நேமாऽsh ॥ 41-1॥
ந ஜnhம ேத கrhம ச ேத³வி ேலாகேமாய ஜnhமாநி த³தா⁴ மாத: ।
கேரா கrhமாணி ச நிshph’ஹா thவmh ஜக³th³விதா⁴thrhைய ஸததmh நமshேத ॥ 41-

2॥
தththவthபத³mh யth³th◌⁴வமாு: மாnh vhரதீ நிசலேத³ஹசிthத: ।
கேராதி தீvhராணி தபாmh ேயாகீ³ தshைய நமshேத ஜக³த³mhபி³காைய ॥ 41-3॥
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thவதா³jhஞயா வாthயநிேலாऽநலச jhவலthேத³தி th³மணி: ஶஶீ ச ।
நிைஜrhநிைஜ: கrhமபி⁴ேரவ ஸrhேவ thவாmh ஜயnhேத வரேத³ நமshேத ॥ 41-4॥
ப⁴khதிrhந வnhth◌⁴யா யத ஏவ ேத³வி ராகா³தி³ேராகா³பி⁴ப⁴வாth³விiµkhதா: ।
மrhththயாத³யshthவthபத³மாphiνவnhதி தshைய நமshேத ⁴வேநஶி மாத: ॥ 41-5॥
ஸrhவாthமநா ேயா ப⁴ஜேத thவத³ŋhkh◌⁴mh மாயா தவாiµShய ஸுக²mh த³தா³தி ।
:³க²mh ச ஸா thவth³விiµக²shய ேத³வி மாயாதி⁴நாேத²ஸததmh நமshேத ॥ 41-6॥
:³க²mh ந :³க²mh ந ஸுக²mh ஸுக²mh ச thவth³விshmh’திrh:³க²மஸயபா⁴ரmh ।
ஸுக²mh ஸதா³ thவthshமரணmh மேஹஶி ேலாகாய ஶmh ேத³ நேமா நமshேத ॥ 41-

7॥
பதnh ேத ேத³வி kh’பாகடாா:ஸrhவthர ப⁴th³ராணி ப⁴வnh நிthயmh ।
ஸrhேவாऽபி mh’thேயாரmh’தthவேம நயnhthவப⁴th³ராணி ஶிேவ நமshேத ॥ 41-8॥
நேமா நமshேதऽகி²லஶkhதிkhேத நேமா நமshேத ஜக³தாmh விதா⁴th ।
நேமா நமshேத கrhth³ரசிthேத நேமா நமshேத ஸகலாrhதிஹnhth ॥ 41-9॥
³rhேக³ மஹால நேமா நமshேத ப⁴th³ேர மஹாவாணி நேமா நமshேத ।
கlhயாணி மாதŋhகி³ ரேம ப⁴வாநி ஸrhவshவேப ஸததmh நமshேத ॥ 41-10॥
யth கிசித³jhஞாதவேதஹ ேத³வீநாராயணீயmh ரசிதmh மேயத³mh ।
அப⁴th³ரநாஶாய ஸதாmh தாய தவ phரஸாதா³ய ச நிthயமsh ॥ 41-11॥
ஶுப⁴mh
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