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Ishvaragita from Kurmapurana adhyAyAH 1-11

ஈவரகீ³தா rhமராேண அth◌⁴யாயா: 1-11

phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:
’ஷய ஊ: ।
ப⁴வதா கதி²த:ஸmhயkh ஸrhக:³shவாயmh⁴வshதத: ।
ph³ரமாNhட³shயாshய விshதாேரா மnhவnhதரவிநிசய: ॥ 1.1॥
தthேரவேரவேரா ேத³ேவா வrhணிபி⁴rhத⁴rhமதthபைர: ।
jhஞாநேயாக³ரைதrhநிthயமாராth◌⁴ய: கதி²தshthவயா ॥ 1.2॥
தth³வதா³ேஶஷஸmhஸார:³க²நாஶமiνthதமmh ।
jhஞாநmh ph³ரைமகவிஷயmh ேயந பேயம தthபரmh ॥ 1.3॥
thவmh  நாராயண:ஸாாth kh’Shணth³ைவபாயநாth phரேபா⁴ ।
அவாphதாகி²லவிjhஞாநshதththவாmh ph’chசா²மேஹ ந: ॥ 1.4॥
thவா iµநீநாmh தth³வாkhயmh kh’Shணth³ைவபாயநாth phர⁴mh ।
ஸூத: ெபௗராணிக:shmh’thவா பா⁴mh பசkhரேம ॥ 1.5॥
அதா²shnhநnhதேர vhயாஸ: kh’Shணth³ைவபாயந:shவயmh ।
ஆஜகா³ம iµநிேரShடா² யthர ஸthரmh ஸமாஸேத ॥ 1.6॥
தmh th³’ShThவா ேவத³விth³வாmhஸmh காலேமக⁴ஸமth³திmh ।
vhயாஸmh கமலபthராmh phரேணiµrhth³விஜŋhக³வா: ॥ 1.7॥
பபாத த³Nhட³வth³⁴ெமௗ th³’ShThவாऽெஸௗ ேலாமஹrhஷண: ।
phரத³ணீkh’thய ³mh phராஜ: பாrhவேகா³ऽப⁴வth ॥ 1.8॥
ph’Shடாshேதऽநாமயmh விphரா: ெஶௗநகாth³யா மஹாiµநிmh ।
ஸமாவாshயாஸநmh தshைம தth³ேயாkh³யmh ஸமகlhபயnh ॥ 1.9॥
அைத²தாநph³ரவீth³வாkhயmh பராஶரஸுத: phர: ◌⁴ ।
கchசிnhந தபேஸா ஹாநி:shவாth◌⁴யாயshய தshய ச ॥ 1.10॥
தத:ஸ ஸூத:shவ³mh phரணmhயாஹ மஹாiµநிmh ।
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jhஞாநmh தth³ph³ரமவிஷயmh iµநீநாmh வkhமrhஹ ॥ 1.11॥
இேம  iµநய: ஶாnhதாshதாபஸா த⁴rhமதthபரா: ।
ஶுஷா ஜாயேத ைசஷாmh வkhமrhஹ தththவத: ॥ 1.12॥
jhஞாநmh விiµkhதித³mh தி³vhயmh யnhேம ஸாாth thவேயாதி³தmh ।
iµநீநாmh vhயா’தmh rhவmh விShiΝநா rhமபி ॥ 1.13॥
thவா ஸூதshய வசநmh iµநி:ஸthயவதீஸுத: ।
phரணmhய ஶிரஸா th³ரmh வச: phராஹ ஸுகா²வஹmh ॥ 1.14॥
vhயாஸ உவாச ।
வேய ேத³ேவா மஹாேத³வ: ph’Shேடா ேயாகீ³வைர: ரா ।
ஸநthமாரphரiµைக:²ஸ shவயmh ஸமபா⁴ஷத ॥ 1.15॥
ஸநthமார:ஸநகshதைத²வ ச ஸநnhத³ந: ।
அŋhகி³ரா th³ரஸேதா ph◌⁴’:³ பரமத⁴rhமவிth ॥ 1.16॥
கத:³ கபிேலா ேயாகீ³ வாமேத³ேவா மஹாiµநி: ।
ஶுkhேரா வShேடா² ப⁴க³வாnh ஸrhேவ ஸmhயதமாநஸா: ॥ 1.17॥
பரshபரmh விசாrhையேத ஸmhஶயாவிShடேசதஸ: ।
தphதவnhதshதேபா ேகா⁴ரmh Nhேய ப³த³காரேம ॥ 1.18॥
அபயmhshேத மஹாேயாக³mh’mh த⁴rhமஸுதmh ஶுசிmh ।
நாராயணமநாth³யnhதmh நேரண ஸதmh ததா³ ॥ 1.19॥
ஸmhshய விவிைத:◌⁴ shேதாthைர:ஸrhேவ ேவத³ஸiµth³ப⁴ைவ: ।
phரேணiµrhப⁴khதிஸmhkhதா ேயாகி³ேநா ேயாக³விthதமmh ॥ 1.20॥
விjhஞாய வாசி²தmh ேதஷாmh ப⁴க³வாநபி ஸrhவவிth ।
phராஹ க³mhபீ⁴ரயா வாசா கிமrhத²mh தphயேத தப: ॥ 1.21॥
அph³வnh ’Shடமநேஸா விவாthமாநmh ஸநாதநmh ।
ஸாாnhநாராயணmh ேத³வமாக³தmh th³தி⁴ஸூசகmh ॥ 1.22॥
வயmh ஸmhஶயமாபnhநா:ஸrhேவ ைவ ph³ரமவாதி³ந: ।
ப⁴வnhதேமகmh ஶரணmh phரபnhநா: ேஷாthதமmh ॥ 1.23॥
thவmh ேவth பரமmh ³யmh ஸrhவnh ப⁴க³வாnh’: ।
நாராயண:shவயmh ஸாாth ராேऽvhயkhதஷ: ॥ 1.24॥
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நயnhேயா விth³யேத ேவthதா thவாmh’ேத பரேமவரmh ।
ஶுஷாऽshமாகமகி²லmhஸmhஶயmh ேச²thமrhஹ॥ 1.25॥ (ஸthவமshமாகமசலmh)

கிmh காரணத³mh kh’thshநmh ேகாऽiνஸmhஸரேத ஸதா³ ।
கசிதா³thமா ச கா iµkhதி:ஸmhஸார: கிnhநிthதக: ॥ 1.26॥
க:ஸmhஸாரபதீஶாந: ேகா வா ஸrhவmh phரபயதி ।
கிmh தth பரதரmh ph³ரம ஸrhவmh ேநா வkhமrhஹ ॥ 1.27॥
ஏவiµkhதா  iµநய: phராபயnh ேஷாthதமmh ।
விஹாய தாபஸmh பmh ஸmhshதி²தmh shேவந ேதஜஸா ॥ 1.28॥
விph◌⁴ராஜமாநmh விமலmh phரபா⁴மNhட³லமNh³தmh ।
வthஸவஸmh ேத³வmh தphதஜாmh³நத³phரப⁴mh ॥ 1.29॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³பாணிmh ஶாrhŋhக³ஹshதmh யாऽऽvh’தmh ।
ந th³’Shடshதthேத³வ நரshதshையவ ேதஜஸா ॥ 1.30॥
தத³nhதேர மஹாேத³வ: ஶஶாŋhகாŋhகிதேஶக²ர: ।
phரஸாதா³பி⁴iµேகா² th³ர: phரா³ராnhமேஹவர: ॥ 1.31॥
நிய ேத ஜக³nhநாத²mh thேநthரmh சnhth³ர⁴ஷணmh ।
Shட³rh’Shடமநேஸா ப⁴khthயா தmh பரேமவரmh ॥ 1.32॥
ஜேயவர மஹாேத³வ ஜய ⁴தபேத ஶிவ ।
ஜயாேஶஷiµநீஶாந தபஸாऽபி⁴phரத ॥ 1.33॥
ஸஹshரrhேத விவாthமnh ஜக³th³யnhthரphரவrhthதக ।
ஜயாநnhத ஜக³jhஜnhமthராணஸmhஹாரகாரக ॥ 1.34॥
ஸஹshரசரேணஶாந ஶmhேபா⁴ ேயாகீ³nhth³ரவnhதி³த ।
ஜயாmhபி³காபேத ேத³வ நமshேத பரேமவர ॥ 1.35॥
ஸmhshேதா ப⁴க³வாநீஶshthrhயmhப³ேகா ப⁴khதவthஸல: ।
ஸமாŋhkh³ய ’ேகஶmh phராஹ க³mhபீ⁴ரயா கி³ரா ॥ 1.36॥
கிமrhத²mh Nhட³கா iµநீnhth³ரா ph³ரமவாதி³ந: ।
இமmh ஸமாக³தா ேத³ஶmh கிmh வா காrhயmh மயாऽchத ॥ 1.37॥
ஆகrhNhய ப⁴க³வth³வாkhயmh ேத³வேத³ேவா ஜநாrhத³ந: ।
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phராஹ ேத³ேவா மஹாேத³வmh phரஸாதா³பி⁴iµக²mh shதி²தmh ॥ 1.38॥
இேம  iµநேயா ேத³வ தாபஸா:ணகlhபஷா: ।
அph◌⁴யாக³தாநாmh ஶரணmh ஸmhயkh³த³rhஶநகாŋhmh ॥ 1.39॥
யதி³ phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh iµநீநாmh பா⁴விதாthமநாmh ।
ஸnhநிெதௗ⁴ மம தjhjhஞாநmh தி³vhயmh வkhஹாrhஹ ॥ 1.40॥
thவmh  ேவth shவமாthமாநmh ந யnhேயா விth³யேத ஶிவ ।
ததshthவமாthமநாऽऽthமாநmh iµநீnhth³ேரph◌⁴ய: phரத³rhஶய ॥ 1.41॥
ஏவiµkhthவா ’ேகஶ: phேராவாச iµநிŋhக³வாnh ।
phரத³rhஶயnh ேயாக³th³தி⁴mh நிய vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ॥ 1.42॥
ஸnhத³rhஶநாnhமேஹஶshய ஶŋhகரshயாத² ஶூந: ।
kh’தாrhத²mh shவயமாthமாநmh jhஞாமrhஹத² தththவத: ॥ 1.43॥
th³ரShமrhஹத² விேவஶmh phரthயmh ரத:shதி²தmh ।
மைமவ ஸnhநிதா⁴ேவவ யதா²வth³வkhவர: ॥ 1.44॥
நிஶmhய விShேrhவசநmh phரணmhய vh’ஷப⁴th◌⁴வஜmh ।
ஸநthமாரphரiµகா:² ph’chச²nhதி shம மேஹவரmh ॥ 1.45॥
அதா²shnhநnhதேர தி³vhயமாஸநmh விமலmh ஶிவmh ।
கிமphயசிnhthயmh க³க³நாதீ³வராrhேத²ஸiµth³ப³ெபௗ⁴ ॥ 1.46॥
தthராஸஸாத³ ேயாகா³thமா விShiΝநா ஸஹ விவkh’th ।
ேதஜஸா ரயnh விவmh பா⁴தி ேத³ேவா மேஹவர: ॥ 1.47॥
தேதா ேத³வாதி³ேத³ேவஶmh ஶŋhகரmh ph³ரமவாதி³ந: ।
விph◌⁴ராஜமாநmh விமேல தshnh த³th³’ஶுராஸேந ॥ 1.48॥
யmh phரபயnhதி ேயாக³shதா:²shவாthமnhயாthமாநவரmh ।
அநnhயேதஜஸmh ஶாnhதmh ஶிவmh த³th³’ஶிேர கில ॥ 1.49॥
யத: phரஸூதிrh⁴தாநாmh யthைரதth phரவியேத ।
தமாஸநshத²mh ⁴தாநாஶmh த³th³’ஶிேர கில ॥ 1.50॥
யத³nhதரா ஸrhவேமதth³யேதாऽபி⁴nhநத³mh ஜக³th ।
ஸவாஸுேத³வமாநmh தஶmh த³th³’ஶு: கில ॥ 1.51॥
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phேராவாச ph’Shேடா ப⁴க³வாnh iµநீநாmh பரேமவர: ।
நிய Nhட³காmh shவாthமேயாக³மiνthதமmh ॥ 1.52॥
தchch²’iΝth◌⁴வmh யதா²nhயாயiµchயமாநmh மயாऽநகா: ◌⁴ ।
phரஶாnhதமாநஸா:ஸrhேவ jhஞாநவரபா⁴தmh ॥ 1.53॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥

th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
அவாchயேமதth³விjhஞாநமாthம³யmh ஸநாதநmh ।
யnhந ேத³வா விஜாநnhதி யதnhேதாऽபி th³விஜாதய: ॥ 2.1॥
இத³mh jhஞாநmh ஸமாthய ph³ரம⁴தா th³விேஜாthதமா: ।
ந ஸmhஸாரmh phரபth³யnhேத rhேவऽபி ph³ரமவாதி³ந: ॥ 2.2॥
³யாth³³யதமmh ஸாாth³ேகா³பநீயmh phரயthநத: ।
வேய ப⁴khதிமதாமth³ய Shமாகmh ph³ரமவாதி³நாmh ॥ 2.3॥
ஆthமாயmh ேகவல:shவchச:² ஶுth³த: ◌⁴ ஸூம:ஸநாதந: ।
அshதி ஸrhவாnhதர:ஸாாchசிnhமாthரshதமஸ: பர: ॥ 2.4॥
ேஸாऽnhதrhயா ஸ ஷ:ஸ phராண:ஸ மேஹவர: ।
ஸ காேலாऽthர தத³vhயkhதmh ஸ ஏேவத³தி தி: ॥ 2.5॥
அshமாth³விஜாயேத விவமthைரவ phரவியேத ।
ஸ மாயீ மாயயா ப³th³த:◌⁴ கேராதி விவிதா⁴shத: ॥ 2.6॥
ந சாphயயmh ஸmhஸரதி ந ச ஸmhஸாரமய: phர: ◌⁴ ।
நாயmh ph’th²வீ ந ஸலmh ந ேதஜ: பவேநா நப:◌⁴ ॥ 2.7॥
ந phராே ந மேநாऽvhயkhதmh ந ஶph³த:³shபrhஶ ஏவ ச ।
ந பரஸக³nhதா⁴ச நாஹmh கrhthதா ந வாக³பி ॥ 2.8॥
ந பாணிபாெதௗ³ ேநா பாrhந ேசாபshத²mh th³விேஜாthதமா: ।
ந கrhthதா ந ச ேபா⁴khதா வா ந ச phரkh’திெஷௗ ॥ 2.9॥
ந மாயா ைநவ ச phரா ைசதnhயmh பரமாrhத²த: ।
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யதா² phரகாஶதமேஸா:ஸmhப³nhேதா⁴ ேநாபபth³யேத ॥ 2.10॥
தth³வைத³khயmh ந ஸmhப³nhத:◌⁴ phரபசபரமாthமேநா: ।
சா²யாதெபௗ யதா² ேலாேக பரshபரவிலெணௗ ॥ 2.11॥
தth³வth phரபசெஷௗ விபி⁴nhெநௗ பரமாrhத²த: ।
ததா²thமா மேநாऽsh’Shேடா விகா shயாth shவபா⁴வத: ॥ 2.12॥
ந தshய ப⁴ேவnhiµkhதிrhஜnhமாnhதரஶைதரபி ।
பயnhதி iµநேயா khதா:shவாthமாநmh பரமாrhத²த: ॥ 2.13॥
விகாரநmh நிrh:³க²மாநnhதா³thமாநமvhயயmh ।
அஹmh கrhthதா ஸுகீ² :³கீ² kh’ஶ:sh²ேலதி யா மதி: ॥ 2.14॥
ஸா சாஹŋhகாரகrhth’thவாதா³thமnhயாேராphயேத ஜைந: ।
வத³nhதி ேவத³விth³வாmhஸ:ஸாணmh phரkh’ேத: பரmh ॥ 2.15॥
ேபா⁴khதாரமரmh ஶுth³த⁴mh ஸrhவthர ஸமவshதி²தmh ।
தshமாத³jhஞாநேலா  ஸmhஸார:ஸrhவேத³நாmh ॥ 2.16॥
அjhஞாநாத³nhயதா² jhஞாநாth தththவmh phரkh’திஸŋhக³தmh ।
நிthேயாதி³தmh shவயmh jhேயாதி:ஸrhவக:³ ஷ: பர: ॥ 2.17॥
அஹŋhகாராவிேவேகந கrhthதாஹதி மnhயேத ।
பயnhதி ’ஷேயாऽvhயkhதmh நிthயmh ஸத³ஸதா³thமகmh ॥ 2.18॥
phரதா⁴நmh phரkh’திmh ³th³th◌⁴வா காரணmh ph³ரமவாதி³ந: ।
ேதநாயmh ஸŋhக³ேதா யாthமா டshேதா²ऽபி நிரஜந: ॥ 2.19॥
shவாthமாநமரmh ph³ரம நாவ³th³th◌⁴ேயத தththவத: ।
அநாthமnhயாthமவிjhஞாநmh தshமாth³:³க²mh தேத²தmh ॥ 2.20॥
ராக³th³ேவஷாத³ேயா ேதா³ஷா:ஸrhேவ ph◌⁴ராnhதிநிப³nhத⁴நா: ।
கrhமாNhயshய ப⁴ேவth³ேதா³ஷ: NhயாNhயதி shதி²தி: ॥ 2.21॥
தth³வஶாேத³வ ஸrhேவஷாmh ஸrhவேத³ஹஸiµth³ப⁴வ: ।
நிthய:ஸrhவthரேகா³யாthமா டshேதா² ேதா³ஷவrhத: ॥ 2.22॥
ஏக:ஸ பி⁴th³யேத ஶkhthயா மாயயா ந shவபா⁴வத: ।
தshமாத³th³ைவதேமவாஹுrhiµநய: பரமாrhத²த: ॥ 2.23॥
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ேப⁴ேதா³ vhயkhதshவபா⁴ேவந ஸா ச மாயாऽऽthமஸmhரயா ।
யதா²⁴மஸmhபrhகாnhநாகாேஶா மேநா ப⁴ேவth ॥ 2.24॥
அnhத:கரணைஜrhபா⁴ைவராthமா தth³வnhந phயேத ।
யதா²shவphரப⁴யா பா⁴தி ேகவல:shப²ேகாऽமல: ॥ 2.25॥
உபாதி⁴ேநா விமலshதைத²வாthமா phரகாஶேத ।
jhஞாநshவபேமவாஹுrhஜக³ேத³தth³விச: ॥ 2.26॥
அrhத²shவபேமவாnhேய பயnhthயnhேய th³’Shடய: ।
டshேதா² நிrh³ே vhயாபீ ைசதnhயாthமா shவபா⁴வத: ॥ 2.27॥
th³’யேத யrhத²ேபண ைஷrhjhஞாநth³’Shபி: ◌⁴ ।
யதா²ஸ லயேத ரkhத: ேகவல:shப²ேகா ஜைந: ॥ 2.28॥
ரkhதிகாth³பதா⁴ேநந தth³வth பரமஷ: ।
தshமாதா³thமாऽர: ஶுth³ேதா⁴ நிthய:ஸrhவக³ேதாऽvhயய: ॥ 2.29॥
உபாதvhேயா மnhதvhய: ேராதvhயச iµiµுபி: ◌⁴ ।
யதா³ மந ைசதnhயmh பா⁴தி ஸrhவthரக³mh ஸதா³ ॥ 2.30॥
ேயாகி³ேநாऽvhயவதா⁴ேநந ததா³ஸmhபth³யேத shவயmh । (ேயாகி³ந:ரth³த³தா⁴நshய)
யதா³ஸrhவாணி ⁴தாநி shவாthமnhேயவாபி⁴பயதி ॥ 2.31॥
ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ।
யதா³ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸமாதி⁴shேதா² ந பயதி ॥ 2.32॥
ஏகீ⁴த: பேரெஸௗ ததா³ ப⁴வதி ேகவலmh ।
யதா³ஸrhேவ phரiµchயnhேத காமா ேயऽshய ’தி³shதி²தா: ॥ 2.33॥
ததா³ऽஸாவmh’தீ⁴த: ேமmh க³chச²தி பNh³த: ।
யதா³ ⁴தph’த²kh³பா⁴வேமகshத²மiνபயதி ॥ 2.34॥
தத ஏவ ச விshதாரmh ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ।
யதா³ பயதி சாthமாநmh ேகவலmh பரமாrhத²த: ॥ 2.35॥
மாயாமாthரmh ஜக³th kh’thshநmh ததா³ ப⁴வதி நிrhvh’த: ॥ 2.36॥
யதா³ ஜnhமஜரா:³க²vhயாதீ⁴நாேமகேப⁴ஷஜmh ।
ேகவலmh ph³ரமவிjhஞாநmh ஜாயேதऽெஸௗ ததா³ ஶிவ: ॥ 2.37॥
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யதா² நதீ³நதா³ ேலாேக ஸாக³ேரணகதாmh ய: ।
தth³வதா³thமாऽேரெஸௗ நிShகேலைநகதாmh vhரேஜth ॥ 2.38॥
தshமாth³விjhஞாநேமவாshதி ந phரபேசா ந ஸmhsh’தி: ।
அjhஞாேநநாvh’தmh ேலாேகா விjhஞாநmh ேதந iµயதி ॥ 2.39॥
தjhjhஞாநmh நிrhமலmh ஸூமmh நிrhவிகlhபmh தத³vhயயmh ।
அjhஞாநதரth ஸrhவmh விjhஞாநதி தnhமதmh ॥ 2.40॥
ஏதth³வ: கதி²தmh ஸாŋhkh²யmh பா⁴தmh jhஞாநiµthதமmh ।
ஸrhவேவதா³nhதஸாரmh  ேயாக³shதthைரகசிthததா ॥ 2.41॥
ேயாகா³th ஸஜாயேத jhஞாநmh jhஞாநாth³ேயாக:³ phரவrhthதேத ।
ேயாக³jhஞாநாபி⁴khதshய நாவாphயmh விth³யேத khவசிth ॥ 2.42॥
யேத³வ ேயாகி³ேநா யாnhதி ஸாŋhkh²ையshதத³தி⁴க³mhயேத ।
ஏகmh ஸாŋhkh²யmh ச ேயாக³mh ச ய: பயதி ஸ தththவவிth ॥ 2.43॥
அnhேய ச ேயாகி³ேநா விphரா ஐவrhயாஸkhதேசதஸ: ।
மjhஜnhதி தthர தthைரவ ேய சாnhேய Nhட²³th³த⁴ய: ॥ 2.44॥
யthதth ஸrhவக³தmh தி³vhயைமவrhயமசலmh மஹth ।
jhஞாநேயாகா³பி⁴khதsh ேத³ஹாnhேத தத³வாphiνயாth ॥ 2.45॥
ஏஷ ஆthமாऽஹமvhயkhேதா மாயாவீ பரேமவர: ।
கீrhதித:ஸrhவேவேத³ஷு ஸrhவாthமா ஸrhவேதாiµக:² ॥ 2.46॥
ஸrhவகாம:ஸrhவரஸ:ஸrhவக³nhேதா⁴ऽஜேராऽமர: ।
ஸrhவத: பாணிபாேதா³ऽஹமnhதrhயா ஸநாதந: ॥ 2.47॥
அபாணிபாேதா³ ஜவேநா kh³ரதா ’தி³ஸmhshதி²த: ।
அசுரபி பயா ததா²ऽகrhண: ஶ ◌்’ேmhயஹmh ॥ 2.48॥
ேவதா³ஹmh ஸrhவேமேவத³mh ந மாmh ஜாநாதி கசந ।
phராஹுrhமஹாnhதmh ஷmh மாேமகmh தththவத³rhஶிந: ॥ 2.49॥
பயnhதி ’ஷேயா ேஹமாthமந:ஸூமத³rhஶிந: ।
நிrh³மலபshய யthதைத³வrhயiµthதமmh ॥ 2.50॥
யnhந ேத³வா விஜாநnhதி ேமாதா மம மாயயா ।
வேய ஸமாதா யmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ph³ரமவாதி³ந: ॥ 2.51॥
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நாஹmh phரஶாshதா ஸrhவshய மாயாதீத:shவபா⁴வத: ।
phேரரயா ததா²பீத³mh காரணmh ஸூரேயா வி:³ ॥ 2.52॥
யnhேம ³யதமmh ேத³ஹmh ஸrhவக³mh தththவத³rhஶிந: ।
phரவிShடா மம ஸாjhயmh லப⁴nhேத ேயாகி³ேநாऽvhயயmh ॥ 2.53॥
ேதஷாmh  வஶமாபnhநா மாயா ேம விவபிணீ ।
லப⁴nhேத பரமmh ஶுth³த⁴mh நிrhவாணmh ேத மயா ஸஹ ॥ 2.54॥
ந ேதஷாmh நராvh’thதி: கlhபேகாஶைதரபி ।
phரஸாதா³nhமம ேயாகீ³nhth³ரா ஏதth³ேவதா³iνஶாஸநmh ॥ 2.55॥
தththரஶிShயேயாகி³ph◌⁴ேயா தா³தvhயmh ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ।
ம³khதேமதth³விjhஞாநmh ஸாŋhkh²யmh ேயாக³ஸமாரயmh ॥ 2.56॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

th’தீேயாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
அvhயkhதாத³ப⁴வth கால: phரதா⁴நmh ஷ: பர: ।
ேதph◌⁴ய:ஸrhவத³mh ஜாதmh தshமாth³ph³ரமமயmh ஜக³th ॥ 3.1॥
ஸrhவத: பாணிபாதா³nhதmh ஸrhவேதாऽஶிேராiµக²mh ।
ஸrhவத: திமlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ॥ 3.2॥
ஸrhேவnhth³ய³பா⁴ஸmh ஸrhேவnhth³யவிவrhதmh ।
ஸrhவாதா⁴ரmh ஸதா³நnhத³மvhயkhதmh th³ைவதவrhதmh ॥ 3.3॥
ஸrhேவாபமாநரதmh phரமாதீதேகா³சரmh ।
நிrhவிகlhபmh நிராபா⁴ஸmh ஸrhவாவாஸmh பராmh’தmh ॥ 3.4॥
அபி⁴nhநmh பி⁴nhநஸmhshதா²நmh ஶாவதmh th◌⁴வமvhயயmh ।
நிrh³ணmh பரமmh vhேயாம தjhjhஞாநmh ஸூரேயா வி:³ ॥ 3.5॥
ஸ ஆthமா ஸrhவ⁴தாநாmh ஸ பா³யாph◌⁴யnhதர: பர: ।
ேஸாऽஹmh ஸrhவthரக:³ ஶாnhேதா jhஞாநாthமா பரேமவர: ॥ 3.6॥
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மயா ததத³mh விவmh ஜக³த³vhயkhதrhதிநா ।
மthshதா²நி ஸrhவ⁴தாநி யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 3.7॥
phரதா⁴நmh ஷmh ைசவ தth³வsh ஸiµதா³’தmh ।
தேயாரநாதி³th³தி³Shட: கால:ஸmhேயாக³ஜ: பர: ॥ 3.8॥
thரயேமதத³நாth³யnhதமvhயkhேத ஸமவshதி²தmh ।
ததா³thமகmh தத³nhயth shயாth தth³பmh மாமகmh வி:³ ॥ 3.9॥
மஹதா³th³யmh விேஶஷாnhதmh ஸmhphரஸூேதऽகி²லmh ஜக³th ।
யா ஸா phரkh’திth³தி³Shடா ேமாநீ ஸrhவேத³நாmh ॥ 3.10॥
ஷ: phரkh’திshேதா² ⁴ŋhkhேத ய: phராkh’தாnh ³nh ।
அஹŋhகாரவிiµkhதthவாth phேராchயேத பசவிmhஶக: ॥ 3.11॥
ஆth³ேயா விகார: phரkh’ேதrhமஹாநிதி ச கth²யேத ।
விjhஞாth’ஶkhதிrhவிjhஞாநாth யஹŋhகாரshத³thதி²த: ॥ 3.12॥
ஏக ஏவ மஹாநாthமா ேஸாऽஹŋhகாேராऽபி⁴தீ⁴யேத ।
ஸ வ: ேஸாऽnhதராthேமதி கீ³யேத தththவசிnhதைக: ॥ 3.13॥
ேதந ேவத³யேத ஸrhவmh ஸுக²mh :³க²mh ச ஜnhமஸு ।
ஸ விjhஞாநாthமகshதshய மந:shயா³பகாரகmh ॥ 3.14॥
ேதநாபி தnhமயshதshமாth ஸmhஸார: ஷshய  ।
ஸ சாவிேவக: phரkh’ெதௗ ஸŋhகா³th காேலந ேஸாऽப⁴வth ॥ 3.15॥
கால:sh’ஜதி ⁴தாநி கால:ஸmhஹரதி phரஜா: ।
ஸrhேவ காலshய வஶகா³ ந கால: கshயசிth³வேஶ ॥ 3.16॥
ேஸாऽnhதரா ஸrhவேமேவத³mh நியchச²தி ஸநாதந: ।
phேராchயேத ப⁴க³வாnh phராண:ஸrhவjhஞ: ேஷாthதம: ॥ 3.17॥
ஸrhேவnhth³ேயph◌⁴ய: பரமmh மந ஆஹுrhமநீண: ।
மநஸசாphயஹŋhகாரமஹŋhகாராnhமஹாnh பர: ॥ 3.18॥
மஹத: பரமvhயkhதமvhயkhதாth ஷ: பர: ।
ஷாth³ப⁴க³வாnh phராணshதshய ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 3.19॥
phராth பரதரmh vhேயாம vhேயாமாதீேதாऽkh³நிவர: ।
ேஸாऽஹmh ph³ரமாvhயய: ஶாnhேதா jhஞாநாthமா பரேமவர: ।
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நாshதி மthத: பரmh ⁴தmh மாmh ச விjhஞாய iµchயேத ॥ 3.20॥
நிthயmh  நாshதி ஜக³தி ⁴தmh shதா²வரஜŋhக³மmh ।
’ேத மாேமகமvhயkhதmh vhேயாமபmh மேஹவரmh ॥ 3.21॥
ேஸாऽஹmh sh’ஜா ஸகலmh ஸmhஹரா ஸதா³ ஜக³th ।
மாயீ மாயாமேயா ேத³வ: காேலந ஸஹ ஸŋhக³த: ॥ 3.22॥
மthஸnhநிதா⁴ேவஷ கால: கேராதி ஸகலmh ஜக³th ।
நிேயாஜயthயநnhதாthமா ேயதth³ேவதா³iνஶாஸநmh ॥ 3.23॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥

சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
வேய ஸமாதா யmh ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh ph³ரமவாதி³ந: ।
மாஹாthmhயmh ேத³வேத³வshய ேயேந ஸrhவmh phரவrhthதேத ॥ 4.1॥
நாஹmh தேபாபி⁴rhவிவிைத⁴rhந தா³ேநந ந ேசjhயயா ।
ஶkhேயா  ைஷrhjhஞாmh’ேத ப⁴khதிமiνthதமாmh ॥ 4.2॥
அஹmh  ஸrhவபா⁴வாநாமnhதshதிShடா² ஸrhவக:³ ।
மாmh ஸrhவஸாணmh ேலாேகா ந ஜாநாதி iµநீவரா: ॥ 4.3॥
யshயாnhதரா ஸrhவத³mh ேயா  ஸrhவாnhதக: பர: ।
ேஸாऽஹmh தா⁴தா விதா⁴தா ச காேலாऽkh³நிrhவிவேதாiµக:² ॥ 4.4॥
ந மாmh பயnhதி iµநய:ஸrhேவ பிth’தி³ெவௗகஸ: ।
ph³ரமா ச மநவ: ஶkhேரா ேய சாnhேய phரதி²ெதௗஜஸ: ॥ 4.5॥
kh³’ணnhதி ஸததmh ேவதா³ மாேமகmh பரேமவரmh ।
யஜnhதி விவிைத⁴ரkh³நிmh ph³ராம ைவதி³ைகrhமைக:² ॥ 4.6॥
ஸrhேவ ேலாகா நமshயnhதி ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ: ।
th◌⁴யாயnhதி ேயாகி³ேநா ேத³வmh ⁴தாதி⁴பதிவரmh ॥ 4.7॥
அஹmh  ஸrhவஹவிஷாmh ேபா⁴khதா ைசவ ப²லphரத:³ ।
ஸrhவேத³வதiνrh⁴thவா ஸrhவாthமா ஸrhவஸmhphத: ॥ 4.8॥
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மாmh பயnhதீஹ விth³வாmhேஸா தா⁴rhகா ேவத³வாதி³ந: ।
ேதஷாmh ஸnhநிேதா நிthயmh ேய ப⁴khthயா மாiµபாஸேத ॥ 4.9॥
ph³ராம:thயா ைவயா தா⁴rhகா மாiµபாஸேத ।
ேதஷாmh த³தா³ தth shதா²நமாநnhத³mh பரமmh பத³mh ॥ 4.10॥
அnhேயऽபி ேய shவத⁴rhமshதா:² ஶூth³ராth³யா நீசஜாதய: ।
ப⁴khதிமnhத: phரiµchயnhேத காேலந மயி ஸŋhக³தா: ॥ 4.11॥
ந மth³ப⁴khதா விநயnhதி மth³ப⁴khதா வீதகlhமஷா: ।
ஆதா³ேவவ phரதிjhஞாதmh ந ேம ப⁴khத: phரணயதி ॥ 4.12॥
ேயா ைவ நிnhத³தி தmh ேடா⁴ ேத³வேத³வmh ஸ நிnhத³தி ।
ேயா  ஜயேத ப⁴khthயா ஸ ஜயதி மாmh ஸதா³ ॥ 4.13॥
பthரmh Shபmh ப²லmh ேதாயmh மதா³ராத⁴நகாரth ।
ேயா ேம த³தா³தி நியதmh ஸ ேம ப⁴khத: phேயா மத: ॥ 4.14॥
அஹmh  ஜக³தாமாெதௗ³ ph³ரமாணmh பரேமSh²நmh ।
வித³ெதௗ⁴ த³thதவாnh ேவதா³நேஶஷாநாthமநி:sh’தாnh ॥ 4.15॥
அஹேமவ  ஸrhேவஷாmh ேயாகி³நாmh ³ரvhயய: ।
தா⁴rhகாmh ச ேகா³phதாऽஹmh நிஹnhதா ேவத³விth³விஷாmh ॥ 4.16॥
அஹmh ைவ ஸrhவஸmhஸாராnhேமாசேகா ேயாகி³நாஹ ।
ஸmhஸாரேஹேரவாஹmh ஸrhவஸmhஸாரவrhத: ॥ 4.17॥
அஹேமவ  ஸmhஹrhthதா ஸmhshரShடா பபாலக: ।
மாயாவீ மாகா ஶkhதிrhமாயா ேலாகவிேமாநீ ॥ 4.18॥
மைமவ ச பரா ஶkhதிrhயா ஸா விth³ேயதி கீ³யேத ।
நாஶயா ச தாmh மாயாmh ேயாகி³நாmh ’தி³ஸmhshதி²த: ॥ 4.19॥
அஹmh  ஸrhவஶkhதீநாmh phரவrhthதகநிவrhthதக: ।
ஆதா⁴ர⁴த:ஸrhவாஸாmh நிதா⁴நமmh’தshய ச ॥ 4.20॥
ஏகா ஸrhவாnhதரா ஶkhதி: கேராதி விவித⁴mh ஜக³th ।
ஆshதா²ய ph³ரமே பmh மnhமயீ மத³தி⁴Sh²தா ॥ 4.21॥
அnhயா ச ஶkhதிrhவிலா ஸmhshதா²பயதி ேம ஜக³th ।
⁴thவா நாராயேऽநnhேதா ஜக³nhநாேதா² ஜக³nhமய: ॥ 4.22॥
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th’தீயா மஹதீ ஶkhதிrhநிஹnhதி ஸகலmh ஜக³th ।
தாம ேம ஸமாkh²யாதா காலாkh²யா th³ரபிணீ ॥ 4.23॥
th◌⁴யாேநந மாmh phரபயnhதி ேகசிjhjhஞாேநந சாபேர ।
அபேர ப⁴khதிேயாேக³ந கrhமேயாேக³ந சாபேர ॥ 4.24॥
ஸrhேவஷாேமவ ப⁴khதாநாShட: phயதேமா மம ।
ேயா  jhஞாேநந மாmh நிthயமாராத⁴யதி நாnhயதா² ॥ 4.25॥
அnhேய ச ஹரேய ப⁴khதா மதா³ராத⁴நகாŋhண: ।
ேதऽபி மாmh phராphiνவnhthேயவ நாவrhthதnhேத ச ைவ ந: ॥ 4.26॥
மயா ததத³mh kh’thஸநmh phரதா⁴நஷாthமகmh ।
மyhேயவ ஸmhshதி²தmh சிthதmh மயா ஸmhphேரrhயேத ஜக³th ॥ 4.27॥
நாஹmh phேரரயிதா விphரா: பரமmh ேயாக³மாத: ।
phேரரயா ஜக³thkh’thshநேமதth³ேயா ேவத³ ேஸாऽmh’த: ॥ 4.28॥
பயாmhயேஶஷேமேவத³mh வrhthதமாநmh shவபா⁴வத: ।
கேராதி காேலா ப⁴க³வாnh மஹாேயாேக³வர:shவயmh ॥ 4.29॥
ேயாக:³ஸmhphேராchயேத ேயாகீ³ மாயீ ஶாshthேரஷு ஸூபி: ◌⁴ ।
ேயாேக³வேராऽெஸௗ ப⁴க³வாnh மஹாேத³ேவா மஹாnh phர: ◌⁴ ॥ 4.30॥
மஹththவmh ஸrhவதththவாநாmh வரthவாth பரேமSh²ந: ।
phேராchயேத ப⁴க³வாnh ph³ரமா மஹாnh ph³ரமமேயாऽமல: ॥ 4.31॥
ேயா மாேமவmh விஜாநாதி மஹாேயாேக³வேரவரmh ।
ேஸாऽவிகlhேபந ேயாேக³ந jhயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 4.32॥
ேஸாऽஹmh phேரரயிதா ேத³வ: பரமாநnhத³மாத: ।
nh’thயா ேயாகீ³ஸததmh யshதth³ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 4.33॥
இதி ³யதமmh jhஞாநmh ஸrhவேவேத³ஷு நிSh²தmh ।
phரஸnhநேசதேஸ ேத³யmh தா⁴rhகாயாதாkh³நேய ॥ 4.34॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥
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பசேமாऽth◌⁴யாய:
vhயாஸ உவாச ।
ஏதாவ³khthவா ப⁴க³வாnh ேயாகி³நாmh பரேமவர: ।
நநrhthத பரமmh பா⁴வைமவரmh ஸmhphரத³rhஶயnh ॥ 5.1॥
தmh ேத த³th³’ஶுஶாநmh ேதஜஸாmh பரமmh நிதி⁴mh ।
nh’thயமாநmh மஹாேத³வmh விShiΝநா க³க³ேநऽமேல ॥ 5.2॥
யmh வி³rhேயாக³தththவjhஞா ேயாகி³ேநா யதமாநஸா: ।
தஶmh ஸrhவ⁴தாநாமாகாேஶ த³th³’ஶு: கில ॥ 5.3॥
யshய மாயாமயmh ஸrhவmh ேயேநத³mh phேரrhயேத ஜக³th ।
nh’thயமாந:shவயmh விphைரrhவிேவஶ: க² th³’யேத ॥ 5.4॥
யth பாத³பŋhகஜmh shmh’thவா ேஷாऽjhஞாநஜmh ப⁴யmh ।
ஜஹாதி nh’thயமாநmh தmh ⁴ேதஶmh த³th³’ஶு: கில ॥ 5.5॥
யmh விநிth³ரா தவாஸா: ஶாnhதா ப⁴khதிஸமnhவிதா: ।
jhேயாதிrhமயmh phரபயnhதி ஸ ேயாகீ³ th³’யேத கில ॥ 5.6॥
ேயாऽjhஞாநாnhேமாசேயth phரmh phரஸnhேநா ப⁴khதவthஸல: ।
தேமவ ேமாசநmh th³ரமாகாேஶ த³th³’ஶு: பரmh ॥ 5.8॥
ஸஹshரஶிரஸmh ேத³வmh ஸஹshரசரkh’திmh ।
ஸஹshரபா³ஹுmh ஜலmh சnhth³ராrhத⁴kh’தேஶக²ரmh ॥ 5.8॥
வஸாநmh சrhம ைவயாkh◌⁴ரmh ஶூலாஸkhதமஹாகரmh ।
த³Nhட³பாணிmh thரயீேநthரmh ஸூrhயேஸாமாkh³நிேலாசநmh ॥ 5.9॥
ph³ரமாNhட³mh ேதஜஸா shேவந ஸrhவமாvh’thய ச shதி²தmh ।
த³mhShThராகராலmh ³rhth³த⁴rhஷmh ஸூrhயேகாஸமphரப⁴mh ॥ 5.10॥
அNhட³shத²mh சாNhட³பா³யshத²mh பா³யமph◌⁴யnhதரmh பரmh ।
sh’ஜnhதமநலjhவாலmh த³ஹnhதமகி²லmh ஜக³th ।
nh’thயnhதmh த³th³’ஶுrhேத³வmh விவகrhமாணவரmh ॥ 5.11॥
மஹாேத³வmh மஹாேயாக³mh ேத³வாநாமபி ைத³வதmh ।
பஶூநாmh பதிஶாநmh jhேயாதிஷாmh jhேயாதிரvhயயmh ॥ 5.12॥
பிநாகிநmh விஶாலாmh ேப⁴ஷஜmh ப⁴வேராகி³mh ।
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காலாthமாநmh காலகாலmh ேத³வேத³வmh மேஹவரmh ॥ 5.13॥
உமாபதிmh விபாmh ேயாகா³நnhத³மயmh பரmh ।
jhஞாநைவராkh³யநிலயmh jhஞாநேயாக³mh ஸநாதநmh ॥ 5.14॥
ஶாவைதவrhயவிப⁴வmh த⁴rhமாதா⁴ரmh ³ராஸத³mh ।
மேஹnhth³ேராேபnhth³ரநதmh மஹrhக³ணவnhதி³தmh ॥ 5.15॥
ஆதா⁴ரmh ஸrhவஶkhதீநாmh மஹாேயாேக³வேரவரmh ।
ேயாகி³நாmh பரமmh ph³ரம ேயாகி³நாmh ேயாக³வnhதி³தmh ।
ேயாகி³நாmh ’தி³ திShட²nhதmh ேயாக³மாயாஸமாvh’தmh .. ..

ேணந ஜக³ேதா ேயாநிmh நாராயணமநாமயmh ॥ 5.16॥
ஈவேரணkhயமாபnhநமபயnh ph³ரமவாதி³ந: ।
th³’ShThவா தைத³வரmh பmh th³ரநாராயthமகmh ।
kh’தாrhத²mh ேமநிேர ஸnhத:shவாthமாநmh ph³ரமவாதி³ந: ॥ 5.18॥
ஸநthமார:ஸநேகா ph◌⁴’³ச ஸநாதநைசவ ஸநnhத³நச ।
ைரph◌⁴ேயாऽŋhகி³ரா வாமேத³ேவாऽத² ஶுkhேரா மஹrhரth: கபிேலா மசி: ॥ 5.18॥
th³’ShThவாऽத² th³ரmh ஜக³தீ³ஶிதாரmh தmh பth³மநாபா⁴தவாமபா⁴க³mh ।
th◌⁴யாthவா ’தி³shத²mh phரணிபthய rhth◌⁴நா ப³th³th◌⁴வாஜmh shேவஷு ஶிர:ஸு
⁴ய: ॥ 5.19॥
ஓŋhகாரiµchசாrhய விேலாkhய ேத³வமnhத:ஶேர நிதmh ³ஹாயாmh ।
ஸமshவnh ph³ரமமையrhவேசாபி⁴ராநnhத³rhயதமாநஸாshேத ॥ 5.20॥
iµநய ஊ: ।
thவாேமகஶmh ஷmh ராணmh phராேணவரmh th³ரமநnhதேயாக³mh ।
நமாம ஸrhேவ ’தி³ஸnhநிவிShடmh phரேசதஸmh ph³ரமமயmh பவிthரmh ॥ 5.21॥
thவாmh பயnhதி iµநேயா ph³ரமேயாநிmh தா³nhதா: ஶாnhதா விமலmh khமவrhணmh ।
th◌⁴யாthவாऽऽthமshத²மசலmh shேவ ஶேர கவிmh பேரph◌⁴ய: பரமmh பரmh ச ॥ 5.22॥
thவthத: phரஸூதா ஜக³த: phரஸூதி:ஸrhவாthம⁴shthவmh பரமாiΝ⁴த: ।
அேரணீயாnh மஹேதா மயாmh-shthவாேமவ ஸrhவmh phரவத³nhதி ஸnhத: ॥ 5.23॥
ரNhயக³rhேபா⁴ ஜக³த³nhதராthமா thவthேதாऽதி⁴ஜாத: ஷ: ராண: ।
ஸஜாயமாேநா ப⁴வதா விsh’Shேடா யதா²விதா⁴நmh ஸகலmh ஸஸrhஜ ॥ 5.24॥
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thவthேதா ேவதா:³ ஸகலா: ஸmhphரஸூதாshthவyhேயவாnhேத ஸmhshதி²திmh ேத
லப⁴nhேத ।
பயாமshthவாmh ஜக³ேதா ேஹ⁴தmh nh’thயnhதmh shேவ ’த³ேய ஸnhநிவிShடmh
॥ 5.25॥
thவையேவத³mh ph◌⁴ராmhயேத ph³ரமசkhரmh மாயாவீ thவmh ஜக³தாேமகநாத:² ।
நமாமshthவாmh ஶரணmh ஸmhphரபnhநா ேயாகா³thமாநmh சிthபதிmh தி³vhயnh’thயmh ॥
5.26॥
பயாமshthவாmh பரமாகாஶமth◌⁴ேய nh’thயnhதmh ேத மமாநmh shமராம: ।
ஸrhவாthமாநmh ப³ஹுதா⁴ ஸnhநிவிShடmh ph³ரமாநnhத³மiν⁴யாiν⁴ய ॥ 5.28॥
ௐகாரshேத வாசேகா iµkhதிபீ³ஜmh thவமரmh phரkh’ெதௗ ³ட⁴பmh ।
தththவாmhஸthயmh phரவத³nhதீஹஸnhத:shவயmhphரப⁴mh ப⁴வேதா யthphரபா⁴வmh॥ 5.28॥
shவnhதி thவாmh ஸததmh ஸrhவேவதா³ நமnhதி thவாmh’ஷய:ணேதா³ஷா: ।
ஶாnhதாthமாந:ஸthயஸnhத⁴mh வShட²mh விஶnhதி thவாmh யதேயா ph³ரமநிShடா:² ॥
5.29॥
ஏேகா ேவேதா³ ப³ஹுஶாேகா²யநnhதshthவாேமைவகmh ேபா³த⁴யthேயகபmh ।
வnhth³யmh thவாmh ேய ஶரணmh ஸmhphரபnhநாshேதஷாmh ஶாnhதி: ஶாவதீ ேநதேரஷாmh
॥ 5.30॥
ப⁴வாநீேஶாऽநாதி³மாmhshேதேஜாராஶிrhph³ரமா விShiΝ: பரேமSh² வShட:² ।
shவாthமாநnhத³மiν⁴ய விஶnhேத shவயmh jhேயாதிரசலா நிthயiµkhதா: ॥ 5.31॥
ஏேகா th³ரshthவmh கேராஹ விவmh thவmh பாலயshயகி²லmh விவபmh ।
thவாேமவாnhேத நிலயmh விnhத³தீத³mh நமாமshthவாmh ஶரணmh ஸmhphரபnhநா: ॥ 5.32॥
thவாேமகமாஹு:கவிேமகth³ரmh ph³ரமmh ph³’ஹnhதmhஹமkh³நிஶmh । (phராணmh
ph³’ஹnhதmh)
இnhth³ரmh mh’thமநிலmh ேசகிதாநmh தா⁴தாரமாதி³thயமேநகபmh ॥ 5.33॥
thவமரmh பரமmh ேவதி³தvhயmh thவமshய விவshய பரmh நிதா⁴நmh ।
thவமvhயய: ஶாவதத⁴rhமேகா³phதா ஸநாதநshthவmh ேஷாthதேமாऽ ॥ 5.34॥
thவேமவ விShiΝசராநநshthவmh thவேமவ th³ேரா ப⁴க³வாநபீஶ: ।
thவmh விவநாத:² phரkh’தி: phரதிShடா² ஸrhேவவரshthவmh பரேமவேராऽ ॥
5.35॥
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thவாேமகமாஹு: ஷmh ராணமாதி³thயவrhணmh தமஸ: பரshதாth ।
சிnhமாthரமvhயkhதமசிnhthயபmh க²mh ph³ரம ஶூnhயmh phரkh’திmh நிrh³ணmh ச ॥
5.36॥ (phரkh’திrh³ச)

யத³nhதரா ஸrhவத³mh விபா⁴தி யத³vhயயmh நிrhமலேமகபmh ।
கிமphயசிnhthயmh தவ பேமதth தத³nhதரா யthphரதிபா⁴தி தththவmh ॥ 5.38॥
ேயாேக³வரmh ப⁴th³ரமநnhதஶkhதிmh பராயணmh ph³ரமதiνmh ராணmh ।
நமாம ஸrhேவ ஶரrhதி²நshthவாmh phரத³ ⁴தாதி⁴பேத மேஹஶ ॥ 5.38॥
thவthபாத³பth³மshமரத³ேஶஷஸmhஸாரபீ³ஜmh நிலயmh phரயாதி ।
மேநா நியmhய phரணிதா⁴ய காயmh phரஸாத³யாேமா வயேமகஶmh ॥ 5.39॥
நேமா ப⁴வாயாsh ப⁴ேவாth³ப⁴வாய காலாய ஸrhவாய ஹராய mhயmh ।
நேமாऽsh th³ராய கபrhதி³ேந ேத நேமாऽkh³நேய ேத³வ நம: ஶிவாய ॥ 5.40॥
தத:ஸ ப⁴க³வாnh phத: கபrhதீ³ vh’ஷவாஹந: ।
ஸmh’thய பரமmh பmh phரkh’திshேதா²ऽப⁴வth³ப⁴வ: ॥ 5.41॥
ேத ப⁴வmh ⁴தப⁴vhேயஶmh rhவவth ஸமவshதி²தmh ।
th³’ShThவா நாராயணmh ேத³வmh விshதmh வாkhயமph³வnh ॥ 5.42॥
ப⁴க³வnh ⁴தப⁴vhேயஶ ேகா³vh’ஷாŋhகிதஶாஸந ।
th³’ShThவா ேத பரமmh பmh நிrhvh’தா:shம ஸநாதந ॥ 5.43॥
ப⁴வthphரஸாதா³த³மேல பரshnh பரேமவேர ।
அshமாகmh ஜாயேத ப⁴khதிshthவyhேயவாvhயபி⁴சாணீ ॥ 5.44॥
இதா³நீmh ேராchசா²ேமா மாஹாthmhயmh தவ ஶŋhகர ।
⁴ேயாऽபி தாரயnhநிthயmh யாதா²thmhயmh பரேமSh²ந: ॥ 5.45॥
ஸ ேதஷாmh வாkhயமாகrhNhய ேயாகி³நாmh ேயாக³th³தி⁴த:³ ।
phராஹ: க³mhபீ⁴ரயா வாசா ஸமாேலாkhய ச மாத⁴வmh ॥ 5.46॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥
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ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh’ஷய:ஸrhேவ யதா²வth பரேமSh²ந: ।
வயாஶshய மாஹாthmhயmh யthதth³ேவத³விேதா³ வி:³ ॥ 6.1॥
ஸrhவேலாைககநிrhமாதா ஸrhவேலாைககரதா ।
ஸrhவேலாைககஸmhஹrhthதா ஸrhவாthமாऽஹmh ஸநாதந: ॥ 6.2॥
ஸrhேவஷாேமவ வshநாமnhதrhயா மேஹவர: ।
மth◌⁴ேய சாnhத:shதி²தmh ஸrhவmh நாஹmh ஸrhவthர ஸmhshதி²த: ॥ 6.3॥
ப⁴வth³பி⁴ரth³⁴தmh th³’Shடmh யthshவபmh  மாமகmh ।
மைமஷா பமா விphரா மாயயா த³rhஶிதா மயா ॥ 6.4॥
ஸrhேவஷாேமவ பா⁴வாநாமnhதரா ஸமவshதி²த: ।
phேரரயா ஜக³th kh’thshநmh khயாஶாkhதியmh மம ॥ 6.5॥
யேயத³mh ேசShடேத விவmh தthshவபா⁴வாiνவrhthதி ச ।
ேஸாऽஹmh காேலா ஜக³th kh’thshநmh phேரரயா கலாthமகmh ॥ 6.6॥
ஏகாmhேஶந ஜக³th kh’thshநmh கேரா iµநிŋhக³வா: ।
ஸmhஹராmhேயகேபண shதி²தாऽவshதா² மைமவ  ॥ 6.7॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhதநிrhiµkhேதா மாயாதththவphரவrhthதக: ।
ோப⁴யா ச ஸrhகா³ெதௗ³ phரதா⁴நஷாெபௗ⁴ ॥ 6.8॥
தாph◌⁴யாmh ஸஜாயேத விவmh ஸmhkhதாph◌⁴யாmh பரshபரmh ।
மஹதா³தி³khரேமணவ மம ேதேஜா விjh’mhப⁴ேத ॥ 6.9॥
ேயா  ஸrhவஜக³thஸா காலசkhரphரவrhthதக: ।
ரNhயக³rhேபா⁴ மாrhthதNhட:³ ேஸாऽபி மth³ேத³ஹஸmhப⁴வ: ॥ 6.10॥
தshைம தி³vhயmh shவைமவrhயmh jhஞாநேயாக³mh ஸநாதநmh ।
த³thதவாநாthமஜாnh ேவதா³nh கlhபாெதௗ³ சேரா th³விஜா: ॥ 6.11॥
ஸ மnhநிேயாக³ேதா ேத³ேவா ph³ரமா மth³பா⁴வபா⁴வித: ।
தி³vhயmh தnhமாமைகவrhயmh ஸrhவதா³ வஹதி shவயmh ॥ 6.12॥
ஸ ஸrhவேலாகநிrhமாதா மnhநிேயாேக³ந ஸrhவவிth ।
⁴thவா சrhiµக:²ஸrhக³mh sh’ஜthேயவாthமஸmhப⁴வ: ॥ 6.13॥
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ேயாऽபி நாராயேऽநnhேதா ேலாகாநாmh phரப⁴வாvhயய: ।
மைமவ பரமா rhதி: கேராதி பபாலநmh ॥ 6.14॥
ேயாऽnhதக:ஸrhவ⁴தாநாmh th³ர: காலாthமக: phர: ◌⁴ ।
மதா³jhஞயாऽெஸௗ ஸததmh ஸmhஹShயதி ேம தiν: ॥ 6.15॥
ஹvhயmh வஹதி ேத³வாநாmh கvhயmh கvhயாஶிநாமபி ।
பாகmh ச ேத வநி: ேஸாऽபி மchச²khதிேநாதி³த: ॥ 6.16॥
⁴khதமாஹாரஜாதmh ச பசேத தத³ஹrhநிஶmh ।
ைவவாநேராऽkh³நிrhப⁴க³வாநீவரshய நிேயாக³த: ॥ 6.17॥
ேயாऽபி ஸrhவாmhப⁴ஸாmh ேயாநிrhவே ேத³வŋhக³வ: ।
ேஸாऽபி ஸவேயth kh’thshநஶshையவ நிேயாக³த: ॥ 6.18॥
ேயாऽnhதshதிShட²தி ⁴தாநாmh ப³rhேத³வ: phரப⁴ஜந: ।
மதா³jhஞயாऽெஸௗ ⁴தாநாmh ஶராணி பி³ப⁴rhதி  ॥ 6.19॥
ேயாऽபி ஸவேநா nh’mh ேத³வாநாமmh’தாகர: ।
ேஸாம:ஸ மnhநிேயாேக³ந ேசாதி³த: கில வrhதேத ॥ 6.20॥
ய:shவபா⁴ஸா ஜக³th kh’thshநmh phரகாஶயதி ஸrhவதா³ ।
ஸூrhேயா vh’Shmh விதiνேத ஶாshthேரணவ shவயmh⁴வ: ॥ 6.21॥
ேயாऽphயேஶஷஜக³chசா²shதா ஶkhர:ஸrhவாமேரவர: ।
யjhவநாmh ப²லேதா³ ேத³ேவா வrhthதேதऽெஸௗ மதா³jhஞயா ॥ 6.22॥
ய: phரஶாshதா யஸா⁴நாmh வrhthதேத நியமாதி³ஹ ।
யேமா ைவவshவேதா ேத³ேவா ேத³வேத³வநிேயாக³த: ॥ 6.23॥
ேயாऽபி ஸrhவத⁴நாth◌⁴யோ த⁴நாநாmh ஸmhphரதா³யக: ।
ேஸாऽபீவரநிேயாேக³ந ேப³ேரா வrhthதேத ஸதா³ ॥ 6.24॥
ய:ஸrhவரஸாmh நாத²shதாமஸாநாmh ப²லphரத:³ ।
மnhநிேயாகா³த³ெஸௗ ேத³ேவா வrhthதேத நிrh’தி:ஸதா³ ॥ 6.25॥
ேவதாலக³ண⁴தாநாmh shவா ேபா⁴க³ப²லphரத:³ ।
ஈஶாந: கில ப⁴khதாநாmh ேஸாऽபி திShேட²nhமமாjhஞயா ॥ 6.26॥
ேயா வாமேத³ேவாऽŋhகி³ரஸ: ஶிShேயா th³ரக³kh³ரணீ: ।
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ரேகா ேயாகி³நாmh நிthயmh வrhthதேதऽெஸௗ மதா³jhஞயா ॥ 6.27॥
யச ஸrhவஜக³thjhேயா வrhthதேத விkh◌⁴நகாரக: ।
விநாயேகா த⁴rhமரத: ேஸாऽபி மth³வசநாth கில ॥ 6.28॥
ேயாऽபி ph³ரமவிதா³mh ேரShேடா² ேத³வேஸநாபதி: phர: ◌⁴ ।
shகnhேதா³ऽெஸௗ வrhthதேத நிthயmh shவயmh⁴rhவிதி⁴ேசாதி³த: ॥ 6.29॥
ேய ச phரஜாநாmh பதேயா மchயாth³யா மஹrhஷய: ।
sh’ஜnhதி விவித⁴mh ேலாகmh பரshையவ நிேயாக³த: ॥ 6.30॥
யா ச :ஸrhவ⁴தாநாmh த³தா³தி விலாmh யmh ।
பthநீ நாராயணshயாெஸௗ வrhthதேத மத³iνkh³ரஹாth ॥ 6.31॥
வாசmh த³தா³தி விலாmh யா ச ேத³வீ ஸரshவதீ ।
ஸாऽபீவரநிேயாேக³ந ேசாதி³தா ஸmhphரவrhthதேத ॥ 6.32॥
யாऽேஶஷஷாnh ேகா⁴ராnhநரகாth தாரயிShயதி ।
ஸாவிth ஸmhshmh’தா ேத³வீ ேத³வாjhஞாऽiνவிதா⁴யிநீ ॥ 6.33॥
பாrhவதீ பரமா ேத³வீ ph³ரமவிth³யாphரதா³யிநீ ।
யாऽபி th◌⁴யாதா விேஶேஷண ஸாபி மth³வசநாiνகா³ ॥ 6.34॥
ேயாऽநnhதமமாऽநnhத: ேஶேஷாऽேஶஷாமரphர: ◌⁴ ।
த³தா⁴தி ஶிரஸா ேலாகmh ேஸாऽபி ேத³வநிேயாக³த: ॥ 6.35॥
ேயாऽkh³நி:ஸmhவrhthதேகா நிthயmh வட³வாபஸmhshதி²த: ।
பிப³thயகி²லமmhேபா⁴தி⁴வரshய நிேயாக³த: ॥ 6.36॥
ேய சrhத³ஶ ேலாேகऽshnh மநவ: phரதி²ெதௗஜஸ: ।
பாலயnhதி phரஜா:ஸrhவாshேதऽபி தshய நிேயாக³த: ॥ 6.37॥
ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா மதச ததா²ऽவிெநௗ ।
அnhயாச ேத³வதா:ஸrhவா மchசா²shthேரணவ நிSh²தா: ॥ 6.38॥
க³nhத⁴rhவா க³டா³ ’ா:th³தா:◌⁴ ஸாth◌⁴யாச சார: ।
யர:பிஶாசாச shதி²தா:sh’Shடா:shவயmh⁴வ: ॥ 6.39॥
கலாகாShடா² நிேமஷாச iµஹூrhthதா தி³வஸா:பா: ।
’தவ: பமாஸாச shதி²தா: ஶாshthேர phரஜாபேத: ॥ 6.40॥

20 sanskritdocuments.org



ஈவரகீ³தா rhமராேண அth◌⁴யாயா: 1-11

க³மnhவnhதராNhேயவ மம திShட²nhதி ஶாஸேந ।
பராைசவ பராrhதா⁴ச காலேப⁴தா³shததா² பேர ॥ 6.41॥
சrhவிதா⁴நி ⁴தாநி shதா²வராணி சராணி ச ।
நிேயாகா³ேத³வ வrhthதnhேத ேத³வshய பரமாthமந: ॥ 6.42॥
பாதாலாநி ச ஸrhவாணி ⁴வநாநி ச ஶாஸநாth ।
ph³ரமாNhடா³நி ச வrhthதnhேத ஸrhவாNhேயவ shவயmh⁴வ: ॥ 6.43॥
அதீதாnhயphயஸŋhkh²யாநி ph³ரமாNhடா³நி மமாjhஞயா ।
phரvh’thதாநி பதா³rhெதௗ²ைக: ◌⁴ ஸதாநி ஸமnhதத: ॥ 6.44॥
ph³ரமாNhடா³நி ப⁴விShயnhதி ஸஹ வshபி⁴ராthமைக:³ ।
வShயnhதி ஸைத³வாjhஞாmh பரshய பரமாthமந: ॥ 6.45॥
⁴ராேபாऽநேலா வா: க²mh மேநா ³th³தி⁴ேரவ ச ।
⁴தாதி³ராதி³phரkh’திrhநிேயாேக³ மம வrhthதேத ॥ 6.46॥
ேயாऽேஶஷஜக³தாmh ேயாநிrhேமாநீ ஸrhவேத³நாmh ।
மாயா விவrhthதேத நிthயmh ஸாபீவரநிேயாக³த: ॥ 6.47॥
ேயா ைவ ேத³ஹph◌⁴’தாmh ேத³வ: ஷ: பTh²யேத பர: ।
ஆthமாऽெஸௗ வrhthதேத நிthயவரshய நிேயாக³த: ॥ 6.48॥
வி⁴ய ேமாஹகலmh யயா பயதி தth பத³mh ।
ஸாऽபி ³th³தி⁴rhமேஹஶshய நிேயாக³வஶவrhthதிநீ ॥ 6.49॥
ப³ஹுநாऽthர கிiµkhேதந மம ஶkhthயாthமகmh ஜக³th ।
மையவ phேரrhயேத kh’thshநmh மyhேயவ phரலயmh vhரேஜth ॥ 6.50॥
அஹmh  ப⁴க³வாநீஶ:shவயjhேயாதி:ஸநாதந: ।
பரமாthமா பரmh ph³ரம மthேதா யnhேயா ந விth³யேத ॥ 6.51॥
இthேயதth பரமmh jhஞாநmh Shமாகmh கதி²தmh மயா ।
jhஞாthவா விiµchயேத ஜnhrhஜnhமஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ॥ 6.52॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு)ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥
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ஸphதேமாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
ஶ ◌்’iΝth◌⁴வmh’ஷய:ஸrhேவ phரபா⁴வmh பரேமSh²ந: ।
யmh jhஞாthவா ேஷா iµkhேதா ந ஸmhஸாேர பேதth ந: ॥ 7.1॥
பராthபரதரmh ph³ரம ஶாவதmh நிShகலmh பரmh ।
நிthயாநnhத³mh நிrhவிகlhபmh தth³தா⁴ம பரமmh மம ॥ 7.2॥
அஹmh ph³ரமவிதா³mh ph³ரமா shவயmh⁴rhவிவேதாiµக:² ।
மாயாவிநாமஹmh ேத³வ: ராே ஹரvhயய: ॥ 7.3॥
ேயாகி³நாமshmhயஹmh ஶmh: ◌⁴ shthmh ேத³வீ கி³nhth³ரஜா ।
ஆதி³thயாநாமஹmh விShiΝrhவஸூநாமsh பாவக: ॥ 7.4॥
th³ராmh ஶŋhகரசாஹmh க³ட:³ பததாமஹmh ।
ஐராவேதா க³ேஜnhth³ராmh ராம: ஶshthரphரph◌⁴’தாமஹmh ॥ 7.5॥
’mh ச வShேடா²ऽஹmh ேத³வாநாmh ச ஶதkhர: ।
ஶிlhபிநாmh விவகrhமாऽஹmh phரலாேதா³ऽshmhயமரth³விஷாmh ॥ 7.6॥
iµநீநாமphயஹmh vhயாேஸா க³நாmh ச விநாயக: ।
வீராmh வீரப⁴th³ேராऽஹmh th³தா⁴நாmh கபிேலா iµநி: ॥ 7.7॥
பrhவதாநாமஹmh ேமrhநthராmh ச சnhth³ரமா: ।
வjhரmh phரஹரநாmh ச vhரதாநாmh ஸthயமshmhயஹmh ॥ 7.8॥
அநnhேதா ேபா⁴கி³நாmh ேத³வ: ேஸநாநீநாmh ச பாவகி: ।
ஆரமாmh ச கா³rhஹshth²யவராmh மேஹவர: ॥ 7.9॥
மஹாகlhபச கlhபாநாmh கா³நாmh kh’தமshmhயஹmh ।
ேப³ர:ஸrhவயாmh க³ேணஶாநாmh ச வீத: ◌⁴ ॥ 7.10॥
phரஜாபதீநாmh த³ோऽஹmh நிrh’தி:ஸrhவரஸாmh ।
வாrhப³லவதாமsh th³வீபாநாmh Shகேராऽshmhயஹmh ॥ 7.11॥
mh’ேக³nhth³ராmh ச mhேஹாऽஹmh யnhthராmh த⁴iνேரவ ச ।
ேவதா³நாmh ஸாமேவேதா³ऽஹmh யஜுஷாmh ஶதth³யmh ॥ 7.12॥
ஸாவிth ஸrhவஜphயாநாmh ³யாநாmh phரணேவாऽshmhயஹmh ।
ஸூkhதாநாmh ெபௗஷmh ஸூkhதmh jhேயShட²ஸாம ச ஸாமஸு ॥ 7.13॥
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ஸrhவேவதா³rhத²வி³ஷாmh மiν:shவாயmh⁴ேவாऽshmhயஹmh ।
ph³ரமாவrhthதsh ேத³ஶாநாmh ேthராமவிiµkhதகmh ॥ 7.14॥
விth³யாநாமாthமவிth³யாऽஹmh jhஞாநாநாைமவரmh பரmh ।
⁴தாநாமshmhயஹmh vhேயாம ஸththவாநாmh mh’thேரவ ச ॥ 7.15॥
பாஶாநாமshmhயஹmh மாயா கால: கலயதாமஹmh ।
க³தீநாmh iµkhதிேரவாஹmh பேரஷாmh பரேமவர: ॥ 7.16॥
யchசாnhயத³பி ேலாேகऽshnh ஸththவmh ேதேஜாப³லாதி⁴கmh ।
தthஸrhவmh phரதிஜாநீth◌⁴வmh மம ேதேஜாவிjh’mhபி⁴தmh ॥ 7.17॥
ஆthமாந: பஶவ: phேராkhதா:ஸrhேவ ஸmhஸாரவrhthதிந: ।
ேதஷாmh பதிரஹmh ேத³வ:shmh’த: பஶுபதிrh³ைத: ◌⁴ ॥ 7.18॥
மாயாபாேஶந ப³th◌⁴நா பஶூேநதாnh shவலயா ।
மாேமவ ேமாசகmh phராஹு: பஶூநாmh ேவத³வாதி³ந: ॥ 7.19॥
மாயாபாேஶந ப³th³தா⁴நாmh ேமாசேகாऽnhேயா ந விth³யேத ।
மாmh’ேத பரமாthமாநmh ⁴தாதி⁴பதிமvhயயmh ॥ 7.20॥
சrhவிmhஶதிதththவாநி மாயா கrhம ³ இதி ।
ஏேத பாஶா: பஶுபேத: khேலஶாச பஶுப³nhத⁴நா: ॥ 7.21॥
மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகார: கா²நிலாkh³நிஜலாநி :◌⁴ ।
ஏதா: phரkh’தயshthவShெடௗ விகாராச ததா²பேர ॥ 7.22॥
ேராthரmh thவkhசு வா kh◌⁴ராணmh ைசவ  பசமmh ।
பாபshத²mh கெரௗ பாெதௗ³ வாkh ைசவ த³ஶ மதா ॥ 7.23॥
ஶph³த:³shபrhஶச பmh ச ரேஸா க³nhத⁴shதைத²வ ச ।
thரேயாவிmhஶதிேரதாநி தththவாநி phராkh’தாநி  ॥ 7.24॥
சrhவிmhஶகமvhயkhதmh phரதா⁴நmh ³ணலணmh ।
அநாதி³மth◌⁴யநித⁴நmh காரணmh ஜக³த: பரmh ॥ 7.25॥
ஸththவmh ரஜshதமேசதி ³ணthரயiµதா³’தmh ।
ஸாmhயாவshதி²திேமேதஷாமvhயkhதmh phரkh’திmh வி:³ ॥ 7.26॥
ஸththவmh jhஞாநmh தேமாऽjhஞாநmh ரேஜா ரiµதா³’தmh ।
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³நாmh ³th³தி⁴ைவஷmhயாth³ைவஷmhயmh கவேயா வி:³ ॥ 7.27॥
த⁴rhமாத⁴rhமாவிதி phேராkhெதௗ பாெஶௗ th³ெவௗ கrhமஸmhjhஞிெதௗ ।
மyhயrhபிதாநி கrhமாணி ந ப³nhதா⁴ய விiµkhதேய ॥ 7.28॥
அவிth³யாமshதாmh ராக³mh th³ேவஷmh சாபி⁴நிேவஶகmh ।
khேலஶாkh²யாmhshதாnh shவயmh phராஹ பாஶாநாthமநிப³nhத⁴நாnh ॥ 7.29॥
ஏேதஷாேமவ பாஶாநாmh மாயா காரணiµchயேத ।
லphரkh’திரvhயkhதா ஸா ஶkhதிrhமயி திShட²தி ॥ 7.30॥
ஸ ஏவ லphரkh’தி: phரதா⁴நmh ேஷாऽபி ச ।
விகாரா மஹதா³தீ³நி ேத³வேத³வ:ஸநாதந: ॥ 7.31॥
ஸ ஏவ ப³nhத: ◌⁴ ஸ ச ப³nhத⁴கrhthதா ஸ ஏவ பாஶ: பஶுph◌⁴’thஸ ஏவ ।
ஸ ேவத³ஸrhவmh ந ச தshய ேவthதா தமாஹுராth³யmh ஷmh ராணmh ॥ 7.32॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு)ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥

அShடேமாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
அnhயth³³யதமmh jhஞாநmh வேய ph³ராமணŋhக³வா: ।
ேயநாெஸௗ தரேத ஜnhrhேகா⁴ரmh ஸmhஸாரஸாக³ரmh ॥ 8.1॥
அஹmh ph³ரமமய: ஶாnhத: ஶாவேதா நிrhமேலாऽvhயய: ।
ஏகாகீ ப⁴க³வாiνkhத: ேகவல: பரேமவர: ॥ 8.2॥
மம ேயாநிrhமஹth³ph³ரம தthர க³rhப⁴mh த³தா⁴mhயஹmh ।
ல மாயாபி⁴தா⁴நmh தmh தேதா ஜாதத³mh ஜக³th ॥ 8.3॥
phரதா⁴நmh ேஷா யthமா மஹாnh ⁴தாதி³ேரவ ச ।
தnhமாthராணி மஹா⁴தாநீnhth³யாணி ச ஜjhஞிேர ॥ 8.4॥
தேதாऽNhட³மப⁴வth³ைத⁴மmh ஸூrhயேகாஸமphரப⁴mh ।
தshnh ஜjhேஞ மஹாph³ரமா மchச²khthயா ேசாபph³’mhத: ॥ 8.5॥
ேய சாnhேய ப³ஹேவா வா மnhமயா:ஸrhவ ஏவ ேத ।
ந மாmh பயnhதி பிதரmh மாயயா மம ேமாதா: ॥ 8.6॥
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யாஸு ேயாநிஷு ஸrhவாஸு ஸmhப⁴வnhதி  rhthதய: ।
தாஸாmh மாயா பரா ேயாநிrhமாேமவ பிதரmh வி:³ ॥ 8.7॥
ேயா மாேமவmh விஜாநாதி பீ³நmh பிதரmh phர⁴mh ।
ஸ தீ⁴ர:ஸrhவேலாேகஷு ந ேமாஹமதி⁴க³chச²தி ॥ 8.8॥
ஈஶாந:ஸrhவவிth³யாநாmh ⁴தாநாmh பரேமவர: ।
ஓŋhகாரrhதிrhப⁴க³வாநஹmh ph³ரமா phரஜாபதி: ॥ 8.9॥
ஸமmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு திShட²nhதmh பரேமவரmh ।
விநயthshவவிநயnhதmh ய: பயதி ஸ பயதி ॥ 8.10॥
ஸமmh பயnh  ஸrhவthர ஸமவshதி²தவரmh ।
ந நshthயாthமநாऽऽthமாநmh தேதா யாதி பராmh க³திmh ॥ 8.11॥
விதி³thவா ஸphத ஸூமாணி ஷட³ŋhக³mh ச மேஹவரmh ।
phரதா⁴நவிநிேயாக³jhஞ: பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ॥ 8.12॥
ஸrhவjhஞதா th’phதிரநாதி³ேபா³த: ◌⁴ shவchச²nhத³தா நிthயமphதஶkhதி: ।
அநnhதஶkhதிச விேபா⁴rhவிதி³thவா ஷடா³ஹுரŋhகா³நி மேஹவரshய ॥ 8.13॥
தnhமாthராணி மந ஆthமா ச தாநி ஸூமாNhயாஹு:ஸphததththவாthமகாநி ।
யா ஸா ேஹ: phரkh’தி:ஸா phரதா⁴நmh ப³nhத:◌⁴ phேராkhேதா விநிேயாேகா³ऽபி ேதந ॥
8.14॥
யா ஸா ஶkhதி: phரkh’ெதௗ நபா ேவேத³ஷூkhதா காரணmh ph³ரமேயாநி: ।
தshயா ஏக: பரேமSh² ரshதாnhமேஹவர: ஷ:ஸthயப: ॥ 8.15॥
ph³ரமா ேயாகீ³ பரமாthமா மயாnh vhேயாமvhயாபீ ேவத³ேவth³ய: ராண: ।
ஏேகா th³ேரா mh’thமvhயkhதேமகmh பீ³ஜmh விவmh ேத³வ ஏக:ஸ ஏவ ॥ 8.16॥
தேமைவகmh phராஹுரnhேயऽphயேநகmh thேவகாthமாநmh ேகசித³nhயmh தமாஹு: ।
அேரணீயாnh மஹேதா மயாnh மஹாேத³வ: phேராchயேத ேவத³விth³பி:◌⁴ ॥ 8.17॥
ஏவmh  ேயா ேவத³³ஹாஶயmh பரmh phர⁴mh ராணmh ஷmh விவபmh ।
ரNhமயmh ³th³தி⁴மதாmh பராmh க³திmh ஸ ³th³தி⁴மாnh ³th³தி⁴மதீthய திShட²தி ॥
8.18॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு)அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥
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நவேமாऽth◌⁴யாய:
’ஷய ஊ: ।
நிShகேலா நிrhமேலா நிthேயா நிShkhய: பரேமவர: ।
தnhேநா வத³ மஹாேத³வ விவப: கத²mh ப⁴வாnh ॥ 9.1॥
ஈவர உவாச ।
நாஹmh விேவா ந விவmh ச மாmh’ேத விth³யேத th³விஜா: ।
மாயாநிthதமthராshதி ஸா சாthமநி மயா தா ॥ 9.2॥
அநாதி³நித⁴நா ஶkhதிrhமாயாऽvhயkhதஸமாரயா ।
தnhநிthத: phரபேசாऽயமvhயkhதாத³ப⁴வth க² ॥ 9.3॥
அvhயkhதmh காரணmh phராஹுராநnhத³mh jhேயாதிரரmh ।
அஹேமவ பரmh ph³ரம மthேதா யnhயnhந விth³யேத ॥ 9.4॥
தshமாnhேம விவபthவmh நிசிதmh ph³ரமவாதி³பி:◌⁴ ।
ஏகthேவ ச ph’த²khthேவ ச phேராkhதேமதnhநித³rhஶநmh ॥ 9.5॥
அஹmh தth பரமmh ph³ரம பரமாthமா ஸநாதந: ।
அகாரணmh th³விஜா: phேராkhேதா ந ேதா³ேஷா யாthமநshததா² ॥ 9.6॥
அநnhதா ஶkhதேயாऽvhயkhதா மாயயா ஸmhshதி²தா th◌⁴வா: ।
தshnh தி³வி shதி²தmh நிthயமvhயkhதmh பா⁴தி ேகவலmh ॥ 9.7॥
யாபி⁴shதlhலயேத பி⁴nhநmh ph³ரமாvhயkhதmh ஸநாதநmh ।
ஏகயா மம ஸாjhயமநாதி³நித⁴நmh th◌⁴வmh ॥ 9.8॥
mhேஸாऽnhயா⁴th³யதா² ⁴திரnhயயா ந திேராதmh ।
அநாதி³மth◌⁴யmh திShட²nhதmh ேசShடேதऽவிth³யயா கில ॥ 9.9॥
தேத³தth பரமmh vhயkhதmh phரபா⁴மNhட³லமNh³தmh ।
தத³ரmh பரmh jhேயாதிshதth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 9.10॥
தthர ஸrhவத³mh phேராதேமாதmh ைசவாகி²லmh ஜக³th ।
தேத³வ ச ஜக³th kh’thshநmh தth³விjhஞாய விiµchயேத ॥ 9.11॥
யேதா வாேசா நிவrhthதnhேத அphராphய மநஸா ஸஹ ।
ஆநnhத³mh ph³ரமே விth³வாnh பி³ேப⁴தி ந தசந ॥ 9.12॥
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ேவதா³ஹேமதmh ஷmh மஹாnhதமாதி³thயவrhணmh தமஸ: பரshதாth ।
தth³விjhஞாய பiµchேயத விth³வாnh நிthயாநnhதீ³ ப⁴வதி ph³ரம⁴த: ॥ 9.13॥
யshமாth பரmh நாபரமshதி கிசிth யjhjhேயாதிஷாmh jhேயாதிேரகmh தி³விshத²mh ।
தேத³வாthமாநmh மnhயமாேநாऽத² விth³வாநாthமநnhதீ³ ப⁴வதி ph³ரம⁴த: ॥ 9.14॥
தத³phயயmh கலmh ³ட⁴ேத³ஹmh ph³ரமாநnhத³மmh’தmh விவதா⁴ம ।
வத³nhthேயவmh ph³ராம ph³ரமநிShடா² யthர க³thவா ந நிவrhthேதத ⁴ய: ॥
9.15॥
ரNhமேய பரமாகாஶதththேவ யத³rhசி phரவிபா⁴தீவ ேதஜ: ।
தth³விjhஞாேந பபயnhதி தீ⁴ரா விph◌⁴ராஜமாநmh விமலmh vhேயாம தா⁴ம ॥ 9.16॥
தத: பரmh பபயnhதி தீ⁴ரா ஆthமnhயாthமாநமiν⁴ய ஸாாth ।
shவயmhphர: ◌⁴ பரேமSh² மயாnh ph³ரமாநnhதீ³ ப⁴க³வாநீஶ ஏஷ: ॥ 9.17॥
ஏேகா ேத³வ:ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட: ◌⁴ ஸrhவvhயாபீ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ।
தேமைவகmh ேயऽiνபயnhதி தீ⁴ராshேதஷாmh ஶாnhதி:ஶாவதீ ேநதேரஷாmh ॥ 9.18॥
ஸrhவாநநஶிேராkh³வ:ஸrhவ⁴த³ஹாஶய: ।
ஸrhவvhயாபீ ச ப⁴க³வாnh ந தshமாத³nhயதி³Shயேத ॥ 9.19॥
இthேயதைத³வரmh jhஞாநiµkhதmh ேவா iµநிŋhக³வா: ।
ேகா³பநீயmh விேஶேஷண ேயாகி³நாமபி ³rhலப⁴mh ॥ 9.20॥
இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥

த³ஶேமாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
அŋhக³ேமகமvhயkhதmh ŋhக³mh ph³ரேமதி நிசிதmh ।
shவயjhேயாதி: பரmh தththவmh பேர vhேயாmhநி vhயவshதி²தmh ॥ 10.1॥
அvhயkhதmh காரணmh யthதத³ரmh பரமmh பத³mh ।
நிrh³ணmh ஶுth³த⁴விjhஞாநmh தth³ைவ பயnhதி ஸூரய: ॥ 10.2॥
தnhநிShடா:² ஶாnhதஸŋhகlhபா நிthயmh தth³பா⁴வபா⁴விதா: ।
பயnhதி தth பரmh ph³ரம யthதlhŋhக³தி தி: ॥ 10.3॥
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அnhயதா² ந  மாmh th³ரShmh ஶkhயmh ைவ iµநிŋhக³வா: ।
ந  தth³விth³யேத jhஞாநmh யதshதjhjhஞாயேத பரmh ॥ 10.4॥
ஏதthதthபரமmh jhஞாநmh ேகவலmh கவேயா வி:³ ।
அjhஞாநதரthஸrhவmh யshமாnhமாயாமயmh ஜக³th ॥ 10.5॥
யjhjhஞாநmh நிrhமலmh ஶுth³த⁴mh நிrhவிகlhபmh யத³vhயயmh ।
மமாthமாऽெஸௗ தேத³ேவத³தி phராஹுrhவிபசித: ॥ 10.6॥
ேயऽphயேநகmh phரபயnhதி ேதऽபி பயnhதி தthபரmh ।
ஆதா: பரமாmh நிShடா²mh ³th³th◌⁴ைவகmh தththவமvhயயmh ॥ 10.7॥
ேய ந: பரமmh தththவேமகmh வாேநகவரmh ।
ப⁴khthயா மாmh ஸmhphரபயnhதி விjhேஞயாshேத ததா³thமகா: ॥ 10.8॥
ஸாாேத³வ phரபயnhதி shவாthமாநmh பரேமவரmh ।
நிthயாநnhத³mh நிrhவிகlhபmh ஸthயபதி shதி²தி: ॥ 10.9॥
ப⁴ஜnhேத பரமாநnhத³mh ஸrhவக³mh ஜக³தா³thமகmh ।
shவாthமnhயவshதி²தா: ஶாnhதா: பேரऽvhயkhேத பரshய  ॥ 10.10॥
ஏஷா விiµkhதி: பரமா மம ஸாjhயiµthதமmh ।
நிrhவாணmh ph³ரம ைசkhயmh ைகவlhயmh கவேயா வி:³ ॥ 10.11॥
தshமாத³நாதி³மth◌⁴யாnhதmh வshthேவகmh பரமmh ஶிவmh ।
ஸ ஈவேரா மஹாேத³வshதmh விjhஞாய phரiµchயேத ॥ 10.12॥
ந தthர ஸூrhய: phரவிபா⁴தீஹ சnhth³ேரா ந நthராmh க³ே ேநாத விth³th ।
தth³பா⁴தmh யகி²லmh பா⁴தி விவmh அதீவ பா⁴ஸமமலmh தth³விபா⁴தி ॥ 10.13॥
விேவாதி³தmh நிShகலmh நிrhவிகlhபmh ஶுth³த⁴mh ph³’ஹthபரமmh யth³விபா⁴தி ।
அthராnhதேர ph³ரமவிேதா³ऽத²நிthயmh பயnhதி தththவமசலmh யthஸ ஈஶ:॥ 10.14॥
நிthயாநnhத³மmh’தmh ஸthயபmh ஶுth³த⁴mh வத³nhதி ஷmh ஸrhவேவதா:³ ।
தேமாதி phரணேவேநஶிதாரmh th◌⁴யாயnhதி ேவதா³rhத²விநிசிதாrhதா:² ॥ 10.15॥
ந ⁴ராேபா ந மேநா ந வநி: phராேऽநிேலா க³க³நmh ேநாத ³th³தி: ◌⁴ ।
ந ேசதேநாऽnhயth பரமாகாஶமth◌⁴ேய விபா⁴தி ேத³வ: ஶிவ ஏவ ேகவல: ॥ 10.16॥
இthேயத³khதmh பரமmh ரஹshயmh jhஞாநாmh’தmh ஸrhவேவேத³ஷு ³ட⁴mh ।
ஜாநாதி ேயாகீ³ விஜேநऽத² ேத³ேஶ த ேயாக³mh phரயேதா யஜshரmh ॥ 10.17॥
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இதீ rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10॥

ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய:
ஈவர உவாச ।
அத: பரmh phரவயா ேயாக³mh பரம³rhலப⁴mh ।
ேயநாthமாநmh phரபயnhதி பா⁴iνமnhதேவவரmh ॥ 11.1॥
ேயாகா³kh³நிrhத³ஹதி phரமேஶஷmh பாபபஜரmh ।
phரஸnhநmh ஜாயேத jhஞாநmh ஸாாnhநிrhவாணth³தி⁴த³mh ॥ 11.2॥
ேயாகா³thஸஜாயேத jhஞாநmh jhஞாநாth³ேயாக:³ phரவrhthதேத ।
ேயாக³jhஞாநாபி⁴khதshய phரத³தி மேஹவர: ॥ 11.3॥
ஏககாலmh th³விகாலmh வா thகாலmh நிthயேமவ வா ।
ேய ஜnhதி மஹாேயாக³mh ேத விjhேஞயா மேஹவரா: ॥ 11.4॥
ேயாக³sh th³விவிேதா⁴ jhேஞேயா யபா⁴வ: phரத²ேமா மத: ।
அபரsh மஹாேயாக:³ஸrhவேயாேகா³thதேமாthதம: ॥ 11.5॥
ஶூnhயmh ஸrhவநிராபா⁴ஸmh shவபmh யthர சிnhthயேத ।
அபா⁴வேயாக:³ஸ phேராkhேதா ேயநாthமாநmh phரபயதி ॥ 11.6॥
யthர பயதி சாthமாநmh நிthயாநnhத³mh நிரஜநmh ।
மையkhயmh ஸ மஹாேயாேகா³ பா⁴த: பரேமவர: ॥ 11.7॥
ேய சாnhேய ேயாகி³நாmh ேயாகா:³ யnhேத kh³ரnhத²விshதேர ।
ஸrhேவ ேத ph³ரமேயாக³shய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 11.8॥
யthர ஸாாth phரபயnhதி விiµkhதா விவவரmh ।
ஸrhேவஷாேமவ ேயாகா³நாmh ஸ ேயாக:³ பரேமா மத: ॥ 11.9॥
ஸஹshரேஶாऽத² ஶதேஶா ேய ேசவரப³Shkh’தா: ।
ந ேத பயnhதி மாேமகmh ேயாகி³ேநா யதமாநஸா: ॥ 11.10॥
phராயாமshததா² th◌⁴யாநmh phரthயாஹாேராऽத² தா⁴ர ।
ஸமாதி⁴ச iµநிேரShடா² யேமா நியம ஆஸநmh ॥ 11.11॥
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மyhேயகசிthததாேயாேகா³ vh’ththயnhதரநிேராத⁴த: ।
தthஸாத⁴நாநி சாnhயாநி Shமாகmh கதி²தாநி  ॥ 11.12॥
அmhஸா ஸthயமshேதயmh ph³ரமசrhயாபkh³ரெஹௗ ।
யமா:ஸŋhேபத: phேராkhதாசிthதஶுth³தி⁴phரதா³ nh’mh ॥ 11.13॥
கrhம மநஸா வாசா ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவதா³ ।
அkhேலஶஜநநmh phேராkhதா thவmhஸா பரமrhபி: ◌⁴ ॥ 11.14॥
அmhஸாயா: பேரா த⁴rhேமா நாshthயmhஸா பரmh ஸுக²mh ।
விதி⁴நா யா ப⁴ேவth³தி⁴mhஸா thவmhைஸவ phரகீrhthதிதா ॥ 11.15॥
ஸthேயந ஸrhவமாphேநாதி ஸthேய ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
யதா²rhத²கத²நாசார:ஸthயmh phேராkhதmh th³விஜாதிபி: ◌⁴ ॥ 11.16॥
பரth³ரvhயாபஹரணmh ெசௗrhயாத³ऽத² ப³ேலந வா ।
shேதயmh தshயாநாசரத³shேதயmh த⁴rhமஸாத⁴நmh ॥ 11.17॥
கrhம மநஸா வாசா ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³ ।
ஸrhவthர ைம²நthயாக³mh ph³ரமசrhயmh phரசேத ॥ 11.18॥
th³ரvhயாமphயநாதா³நமாபth³யபி தேத²chச²யா ।
அபkh³ரஹthயாஹுshதmh phரயthேநந பாலேயth ॥ 11.19॥
தப:shவாth◌⁴யாயஸnhேதாெஷௗ ெஶௗசவரஜநmh ।
ஸமாஸாnhநியமா: phேராkhதா ேயாக³th³தி⁴phரதா³யிந: ॥ 11.20॥
உபவாஸபராகாதி³kh’chch²ரசாnhth³ராயதி³பி:◌⁴ ।
ஶரேஶாஷணmh phராஹுshதாபஸாshதப உthதமmh ॥ 11.21॥
ேவதா³nhதஶதth³யphரணவாதி³ஜபmh ³தா:◌⁴ ।
ஸththவth³தி⁴கரmh mhஸாmh shவாth◌⁴யாயmh பசேத ॥ 11.22॥
shவாth◌⁴யாயshய thரேயா ேப⁴தா³ வாசிேகாபாmhஶுமாநஸா: ।
உthதேராthதரைவஶிShThயmh phராஹுrhேவதா³rhத²ேவதி³ந: ॥ 11.23॥
ய: ஶph³த³ேபா³த⁴ஜநந: பேரஷாmh ஶ ◌்’Nhவதாmh sh²டmh ।
shவாth◌⁴யாேயா வாசிக: phேராkhத உபாmhேஶாரத²லணmh ॥ 11.24॥
ஓShட²ேயா:shபnhத³மாthேரண பரshயாஶph³த³ேபா³த⁴கmh ।

30 sanskritdocuments.org



ஈவரகீ³தா rhமராேண அth◌⁴யாயா: 1-11

உபாmhஶுேரஷ நிrhதி³Shட: ஸாஹshரவாசிேகாஜப: ॥ 11.25॥ (ஸாஹshேரா
வாசிகாjhஜப:)

யthபதா³ரஸŋhக³thயா பshபnhத³நவrhதmh ।
சிnhதநmh ஸrhவஶph³தா³நாmh மாநஸmh தmh ஜபmh வி:³ ॥ 11.26॥
யth³’chசா²லாப⁴ேதா நிthயமலmh mhேஸா ப⁴ேவதி³தி ।
phராஶshthயmh’ஷய: phராஹு:ஸnhேதாஷmh ஸுக²லணmh ॥ 11.27॥
பா³யமாph◌⁴யnhதரmh ெஶௗசmh th³விதா⁴ phேராkhதmh th³விேஜாthதமா: ।
mh’jhஜலாph◌⁴யாmh shmh’தmh பா³யmh மந: ஶுth³தி⁴ரதா²nhதரmh ॥ 11.28॥
shதிshமரணஜாபி⁴rhவாŋhமந: காயகrhமபி: ◌⁴ ।
ஸுநிசலா ஶிேவ ப⁴khதிேரததீ³வரஜநmh ॥ 11.29॥
யமாச நியமா: phேராkhதா: phராயாமmh நிேபா³த⁴த ।
phராண:shவேத³ஹேஜா வாராயாமshதnhநிேராத⁴நmh ॥ 11.30॥
உthதமாத⁴மமth◌⁴யthவாth thதா⁴ऽயmh phரதிபாதி³த: ।
ய ஏவ th³விவித:◌⁴ phேராkhத:ஸக³rhேபா⁴ऽக³rhப⁴ ஏவ ச ॥ 11.31॥
மாthராth³வாத³ஶேகா மnhத³சrhவிmhஶதிமாthரக: ।
மth◌⁴யம: phராணஸmhேராத: ◌⁴ ஷThthmhஶாnhமாthேகாthதம: ॥ 11.32॥
ய:shேவத³கmhபேநாchch²வாஸஜநகsh யதா²khரமmh ।
மnhத³மth◌⁴யமiµkh²யாநாமாநnhதா³³thதேமாthதம: ॥ 11.33॥
ஸக³rhப⁴மாஹு:ஸஜபமக³rhப⁴mh விஜபmh ³தா: ◌⁴ ।
ஏதth³ைவ ேயாகி³நாiµkhதmh phராயாமshய லணmh ॥ 11.34॥
ஸvhயா’திmh ஸphரணவாmh கா³யthmh ஶிரஸா ஸஹ ।
thrhஜேபதா³யதphராண: phராயாம:ஸ உchயேத ॥ 11.35॥
ேரசக: ரகைசவ phராயாேமாऽத²mhப⁴க: ।
phேராchயேத ஸrhவஶாshthேரஷு ேயாகி³பி⁴rhயதமாநைஸ: ॥ 11.36॥
ேரசேகா பா³யநிவாஸ: ரகshதnhநிேராத⁴ந: ।
ஸாmhேயந ஸmhshதி²திrhயா ஸா mhப⁴க: பகீ³யேத ॥ 11.37॥
இnhth³யாmh விசரதாmh விஷேயஷு shவபா⁴வத: ।
நிkh³ரஹ: phேராchயேத ஸth³பி: ◌⁴ phரthயாஹாரsh ஸthதமா: ॥ 11.38॥
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’thNhட³ேக நாph◌⁴யாmh வா rhth◌⁴நி பrhவஸு மshதேக ।
ஏவமாதி³ஷு ேத³ேஶஷு தா⁴ர சிthதப³nhத⁴நmh ॥ 11.39॥
ேத³ஶாவshதி²திமாலmhph³ய ³th³ேத⁴rhயா vh’thதிஸnhததி: ।
vh’ththயnhதைரரsh’Shடா யா தth³th◌⁴யாநmh ஸூரேயா வி:³ ॥ 11.40॥
ஏகாகார:ஸமாதி:◌⁴ shயாth³ேத³ஶாலmhப³நவrhத: ।
phரthயேயா யrhத²மாthேரண ேயாக³ஸாத⁴நiµthதமmh ॥ 11.41॥
தா⁴ர th³வாத³ஶாயாமா th◌⁴யாநmh th³வாத³ஶதா⁴ர: ।
th◌⁴யாநmh th³வாத³ஶகmh யாவth ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 11.42॥
ஆஸநmh shவshதிகmh phேராkhதmh பth³மமrhth³தா⁴ஸநmh ததா² ।
ஸாத⁴நாநாmh ச ஸrhேவஷாேமதthஸாத⁴நiµthதமmh ॥ 11.43॥
ஊrhேவாப விphேரnhth³ரா: kh’thவா பாத³தேல உேப⁴ ।
ஸமாநாthமந: பth³மேமததா³ஸநiµthதமmh ॥ 11.44॥
ஏகmh பாத³மைத²கshnh விShடph◌⁴ேயார ஸthதமா: ।
ஆநாrhth³தா⁴ஸநத³mh ேயாக³ஸாத⁴நiµthதமmh ॥ 11.45॥
உேப⁴ kh’thவா பாத³தேல ஜாrhேவாரnhதேரண  ।
ஸமாதாthமந: phேராkhதமாஸநmh shவshதிகmh பரmh ॥ 11.46॥
அேத³ஶகாேல ேயாக³shய த³rhஶநmh  ந விth³யேத ।
அkh³nhயph◌⁴யாேஸ ஜேல வாऽபி ஶுShகபrhணசேய ததா² ॥ 11.47॥
ஜnhvhயாphேத மஶாேந ச rhணேகா³Shேட² சShபேத² ।
ஸஶph³ேத³ஸப⁴ேய வாऽபி ைசthயவlhகஸசேய ॥ 11.48॥
அஶுேப⁴ ³rhஜநாkhராnhேத மஶகாதி³ஸமnhவிேத ।
நாசேரth³ேத³ஹபா³ேத⁴ வா ெதௗ³rhமநshயாதி³ஸmhப⁴ேவ ॥ 11.49॥
ஸு³phேத ஸுஶுேப⁴ ேத³ேஶ ³ஹாயாmh பrhவதshய  ।
நth³யாshதீேர Nhயேத³ேஶ ேத³வதாயதேந ததா² ॥ 11.50॥
kh³’ேஹ வா ஸுஶுேப⁴ ரmhேய விஜேந ஜnhவrhேத ।
த ேயாகீ³ஸததமாthமாநmh மthபராயண: ॥ 11.51॥
நமshkh’thயாத² ேயாகீ³nhth³ராnh ஸஶிShயாmhச விநாயகmh ।
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³mh ைசவாத² மாmh ேயாகீ³ த ஸுஸமாத: ॥ 11.52॥
ஆஸநmh shவshதிகmh ப³th³th◌⁴வா பth³மமrhth³த⁴மதா²பி வா ।
நாகாkh³ேர ஸமாmh th³’Shஷ³nhேதண: ॥ 11.53॥
kh’thவாऽத² நிrhப⁴ய: ஶாnhதshthயkhthவா மாயாமயmh ஜக³th ।
shவாthமnhயவshதி²தmh ேத³வmh சிnhதேயth பரேமவரmh ॥ 11.54॥
ஶிகா²kh³ேர th³வாத³ஶாŋh³lhேய கlhபயிthவாऽத² பŋhகஜmh ।
த⁴rhமகnhத³ஸiµth³⁴தmh jhஞாநநாலmh ஸுேஶாப⁴நmh ॥ 11.55॥
ஐவrhயாShடத³லmh ேவதmh பரmh ைவராkh³யகrhணிகmh ।
சிnhதேயth பரமmh ேகாஶmh கrhணிகாயாmh ரNhமயmh ॥ 11.56॥
ஸrhவஶkhதிமயmh ஸாாth³யmh phராஹுrhதி³vhயமvhயயmh ।
ஓŋhகாரவாchயமvhயkhதmh ரஜாலஸமாலmh ॥ 11.57॥
சிnhதேயth தthர விமலmh பரmh jhேயாதிrhயத³ரmh ।
தshnh jhேயாதி விnhயshய shவாthமாநmh தத³ேப⁴த³த: ॥ 11.58॥
th◌⁴யாயீதாகாஶமth◌⁴யshத²ஶmh பரமகாரணmh ।
ததா³thமா ஸrhவேகா³ ⁴thவா ந கிசித³பி சிnhதேயth ॥ 11.59॥
ஏதth³³யதமmh th◌⁴யாநmh th◌⁴யாநாnhதரமேதா²chயேத ।
சிnhதயிthவா  rhேவாkhதmh ’த³ேய பth³மiµthதமmh ॥ 11.60॥
ஆthமாநமத² கrhthதாரmh தthராநலஸமthவிஷmh ।
மth◌⁴ேய வநிஶிகா²காரmh ஷmh பசவிmhஶகmh ॥ 11.61॥
சிnhதேயth பரமாthமாநmh தnhமth◌⁴ேய க³க³நmh பரmh ।
ஓŋhகரேபா³தி⁴தmh தththவmh ஶாவதmh ஶிவமchதmh ॥ 11.62॥
அvhயkhதmh phரkh’ெதௗ நmh பரmh jhேயாதிரiνthதமmh ।
தத³nhத: பரமmh தththவமாthமாதா⁴ரmh நிரஜநmh ॥ 11.63॥
th◌⁴யாயீத தnhமேயா நிthயேமகபmh மேஹவரmh ।
விேஶாth◌⁴ய ஸrhவதththவாநி phரணேவநாத²வா ந: ॥ 11.64॥
ஸmhshதா²phய மயி சாthமாநmh நிrhமேல பரேம பேத³ ।
phலாவயிthவாऽऽthமேநா ேத³ஹmh ேதைநவ jhஞாநவா ॥ 11.65॥
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மதா³thமா மnhமநா ப⁴shம kh³’thவா thவkh³நிேஹாthரஜmh ।
ேதேநாth³th◌⁴’thய  ஸrhவாŋhக³மkh³நிthயாதி³மnhthரத: ॥ 11.66॥
சிnhதேயth shவாthமநீஶாநmh பரjhேயாதி:shவபிணmh ।
ஏஷ பாஶுபேதா ேயாக:³ பஶுபாஶவிiµkhதேய ॥ 11.67॥
ஸrhவேவதா³nhதஸாேராऽயமthயாரமதி தி: ।
ஏதth பரதரmh ³யmh மthஸாjhயphரதா³யகmh ॥ 11.68॥
th³விஜாதீநாmh  கதி²தmh ப⁴khதாநாmh ph³ரமசாmh ।
ph³ரமசrhயமmhஸா ச மா ெஶௗசmh தேபா த³ம: ॥ 11.69॥
ஸnhேதாஷ:ஸthயமாshதிkhயmh vhரதாŋhகா³நி விேஶஷத: ।
ஏேகநாphயத²ேநந vhரதமshய  phயேத ॥ 11.70॥
தshமாதா³thம³ேேபேதா மth³vhரதmh ேவா⁴மrhஹதி ।
வீதராக³ப⁴யkhேராதா⁴ மnhமயா மாiµபாதா: ॥ 11.71॥
ப³ஹேவாऽேநந ேயாேக³ந தா மth³பா⁴வமாக³தா: ।
ேய யதா² மாmh phரபth³யnhேத தாmhshதைத²வ ப⁴ஜாmhயஹmh ॥ 11.72॥
jhஞாநேயாேக³ந மாmh தshமாth³யேஜத பரேமவரmh ।
அத²வா ப⁴khதிேயாேக³ந ைவராkh³ேயண பேரண  ॥ 11.73॥
ேசதஸா ேபா³த⁴khேதந ஜேயnhமாmh ஸதா³ ஶுசி: ।
ஸrhவகrhமாணி ஸmhnhயshய பி⁴ாஶீ நிShபkh³ரஹ: ॥ 11.74॥
phராphேநாதி மம ஸாjhயmh ³யேமதnhமேயாதி³தmh ।
அth³ேவShடா ஸrhவ⁴தாநாmh ைமthர: கண ஏவ ச ॥ 11.75॥
நிrhமேமா நிரஹŋhகாேரா ேயா மth³ப⁴khத:ஸ ேம phய: ।
ஸnhShட:ஸததmh ேயாகீ³ யதாthமா th³’ட⁴நிசய: ॥ 11.76॥
மyhயrhபிதமேநா³th³தி⁴rhேயா மth³ப⁴khத:ஸ ேம phய: ।
யshமாnhேநாth³விஜேத ேலாேகா ேலாகாnhேநாth³விஜேத ச ய: ॥ 11.77॥
ஹrhஷாமrhஷப⁴ேயாth³ேவைக³rhiµkhேதா ய:ஸ ேம phய: ।
அநேப: ஶுசிrhத³ உதா³ேநா க³தvhயத:² ॥ 11.78॥
ஸrhவாரmhப⁴பthயாகீ³ ப⁴khதிமாnh ய:ஸ ேம phய: ।
lhயநிnhதா³shதிrhெமௗநீ ஸnhShேடா ேயந ேகநசிth ॥ 11.79॥
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அநிேகத:shதி²ரமதிrhமth³ப⁴khேதா மாiµைபShயதி ।
ஸrhவகrhமாNhயபி ஸதா³rhவாே மthபராயண: ॥ 11.80॥
மthphரஸாதா³த³வாphேநாதி ஶாவதmh பரமmh பத³mh ।
ேசதஸா ஸrhவகrhமாணி மயி ஸmhnhயshய மthபர: ॥ 11.81॥
நிராஶீrhநிrhமேமா ⁴thவா மாேமகmh ஶரணmh vhரேஜth ।
thயkhthவா கrhமப²லாஸŋhக³mh நிthயth’phேதா நிராரய: ॥ 11.82॥
கrhமNhயபி phரvh’thேதாऽபி ைநவ ேதந நிப³th◌⁴யேத ।
நிராஶீrhயதசிthதாthமா thயkhதஸrhவபkh³ரஹ: ॥ 11.83॥
ஶாரmh ேகவலmh கrhம rhவnhநாphேநாதி தthபத³mh ।
யth³’chசா²லாப⁴Shடshய th³வnhth³வாதீதshய ைசவ  ॥ 11.84॥
rhவேதா மthphரஸாதா³rhத²mh கrhம ஸmhஸாரநாஶநmh ।
மnhமநா மnhநமshகாேரா மth³யா மthபராயண: ॥ 11.85॥
மாiµைபShயதி ேயாகீ³ேஶா jhஞாthவா மாmh பரேமவரmh ।
மth³³th³த⁴ேயா மாmh ஸததmh ேபா³த⁴யnhத: பரshபரmh ॥ 11.86॥
கத²யnhதச மாmh நிthயmh மம ஸாjhயமாphiν: ।
ஏவmh நிthயாபி⁴khதாநாmh மாேயயmh கrhம ஸththவக³mh ॥ 11.87॥
நாஶயா தம: kh’thshநmh jhஞாநதீ³ேபந பா⁴shவதா ।
மth³³th³த⁴ேயா மாmh ஸததmh ஜயnhதீஹ ேய ஜநா: ॥ 11.88॥
ேதஷாmh நிthயாபி⁴khதாநாmh ேயாக³ேமmh வஹாmhயஹmh ।
ேயऽnhேய ச காமேபா⁴கா³rhத²mh யஜnhேத யnhயேத³வதா: ॥ 11.89॥
ேதஷாmh தத³nhதmh விjhேஞயmh ேத³வதாiνக³தmh ப²லmh ।
ேய சாnhயேத³வதாப⁴khதா: ஜயnhதீஹ ேத³வதா: ॥ 11.90॥
மth³பா⁴வநாஸமாkhதா iµchயnhேத ேதऽபி மாநவா: ।
தshமாth³விநவராநnhயாmhshthயkhthவா ேத³வாநேஶஷத: ॥ 11.91॥
மாேமவ ஸmhரேயதீ³ஶmh ஸ யாதி பரமmh பத³mh ।
thயkhthவா thராதி³ஷு shேநஹmh நி:ேஶாேகா நிShபkh³ரஹ: ॥ 11.92॥
யேஜchசாமரlhŋhக³mh விரkhத: பரேமவரmh ।
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ேயऽrhசயnhதி ஸதா³ŋhக³mh thயkhthவா ேபா⁴கா³நேஶஷத: ॥ 11.93॥
ஏேகந ஜnhமநா ேதஷாmh த³தா³ பரைமவரmh ।
பராthமந:ஸதா³ŋhக³mh ேகவலmh ஸnhநிரஜநmh ॥ 11.94॥ (ேகவலmh ரஜதphரப⁴mh ।)
jhஞாநாthமகmh ஸrhவக³தmh ேயாகி³நாmh ’தி³ஸmhshதி²தmh ।
ேய சாnhேய நியதா ப⁴khதா பா⁴வயிthவா விதா⁴நத: ॥ 11.95॥
யthர khவசந தlhŋhக³மrhசயnhதி மேஹவரmh ।
ஜேல வா வநிமth◌⁴ேய வா vhேயாmhநி ஸூrhேயऽத²வாऽnhயத: ॥ 11.96॥
ரthநாெதௗ³ பா⁴வயிthேவஶமrhசேயlhŋhக³ைமவரmh ।
ஸrhவmh ŋhக³மயmh ேயதth ஸrhவmh ŋhேக³ phரதிSh²தmh ॥ 11.97॥
தshமாlhŋhேக³ऽrhசேயதீ³ஶmh யthர khவசந ஶாவதmh ।
அkh³ெநௗ khயாவதாமphஸு vhேயாmhநி ஸூrhேய மநீmh ॥ 11.98॥
காShடா²தி³Shேவவ rhகா²mh ’தி³ŋhக³mh  ேயாகி³நாmh ।
யth³யiνthபnhநவிjhஞாேநா விரkhத: phதிஸmhத: ॥ 11.99॥
யாவjhவmh ஜேபth³khத: phரணவmh ph³ரமே வ: ।
அத²வா ஶதth³யmh ஜேபதா³மரth³th³விஜ: ॥ 11.100॥
ஏகாகீ யதசிthதாthமா ஸ யாதி பரமmh பத³mh ।
வேஸchசாமரth³விphேரா வாராணshயாmh ஸமாத: ॥ 11.101॥
ேஸாऽபீவரphரஸாேத³ந யாதி தth பரமmh பத³mh ।
தthேராthkhரமணகாேலஸrhேவஷாேமவ ேத³நாmh॥ 11.102॥ (தthேராthkhரமணஜாேல)

த³தா³தி தth பரmh jhஞாநmh ேயந iµchயேத ப³nhத⁴நாth ।
வrhரமவிதி⁴mh kh’thshநmh rhவாே மthபராயண: ॥ 11.103॥
ேதைநவ ஜnhமநா jhஞாநmh லph³th◌⁴வா யாதி ஶிவmh பத³mh ।
ேயऽபி தthர வஸnhதீஹ நீசா வா பாபேயாநய: ॥ 11.104॥
ஸrhேவ தரnhதி ஸmhஸாரவராiνkh³ரஹாth³th³விஜா: ।
கிnh விkh◌⁴நா ப⁴விShயnhதி பாேபாபஹதேசதஸாmh ॥ 11.105॥
த⁴rhமாnh ஸமாரேயth தshமாnhiµkhதேய நியதmh th³விஜா: ।
ஏதth³ரஹshயmh ேவதா³நாmh ந ேத³யmh யshய கshய சிth ॥ 11.106॥
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தா⁴rhகாையவ தா³தvhயmh ப⁴khதாய ph³ரமசாேண ।
vhயாஸ உவாச ।
இthேயத³khthவா ப⁴க³வாநாthமேயாக³மiνthதமmh ॥ 11.107॥
vhயாஜஹார ஸமாநmh நாராயணமநாமயmh ।
மையதth³பா⁴தmh jhஞாநmh தாrhத²mh ph³ரமவாதி³நாmh ॥ 11.108॥
தா³தvhயmh ஶாnhதசிthேதph◌⁴ய: ஶிShேயph◌⁴ேயா ப⁴வதா ஶிவmh ।
உkhthைவவமrhத²mh ேயாகீ³nhth³ராநph³ரவீth³ப⁴க³வாநஜ: ॥ 11.109॥
தாய ஸrhவப⁴khதாநாmh th³விஜாதீநாmh th³விேஜாthதமா: ।
ப⁴வnhேதாऽபி  மjhjhஞாநmh ஶிShயாmh விதி⁴rhவகmh ॥ 11.110॥
உபேத³யnhதி ப⁴khதாநாmh ஸrhேவஷாmh வசநாnhமம ।
அயmh நாராயே ேயாऽஹவேரா நாthர ஸmhஶய: ॥ 11.111॥
நாnhதரmh ேய phரபயnhதி ேதஷாmh ேத³யத³mh பரmh ।
மைமஷா பரமா rhthதிrhநாராயணஸமாவயா ॥ 11.112॥
ஸrhவ⁴தாthம⁴தshதா² ஶாnhதா சாரஸmhjhஞிதா ।
ேய thவnhயதா² phரபயnhதி ேலாேக ேப⁴த³th³’ேஶா ஜநா: ॥ 11.113॥
ந ேத iµkhதிmh phரபயnhதி ஜாயnhேத ச ந: ந: ।
ேய thேவநmh விShiΝமvhயkhதmh மாச ேத³வmh மேஹவரmh ॥ 11.114॥
ஏகீபா⁴ேவந பயnhதி ந ேதஷாmh நth³ப⁴வ: ।
தshமாத³நாதி³நித⁴நmh விShiΝமாthமாநமvhயயmh ॥ 11.115॥
மாேமவ ஸmhphரபயth◌⁴வmh ஜயth◌⁴வmh தைத²வ  ।
ேயऽnhயதா² மாmh phரபயnhதி மthேவவmh ேத³வதாnhதரmh ॥ 11.116॥
ேத யாnhதி நரகாnh ேகா⁴ராnh நாஹmh ேதஷு vhயவshதி²த: ।
rhக²mh வா பNh³தmh வாபி ph³ராமணmh வா மதா³ரயmh ॥ 11.117॥
ேமாசயா வபாகmh வா ந நாராயணநிnhத³கmh ।
தshமாேத³ஷ மஹாேயாகீ³ மth³ப⁴khைத: ேஷாthதம: ॥ 11.118॥
அrhசநீேயா நமshகாrhேயா மthphதிஜநநாய  ।
ஏவiµkhthவா ஸமாŋhkh³ய வாஸுேத³வmh பிநாகth◌⁴’kh ॥ 11.119॥
அnhதrhேதாऽப⁴வth ேதஷாmh ஸrhேவஷாேமவ பயதாmh ।
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நாராயேऽபி ப⁴க³வாmhshதாபஸmh ேவஷiµthதமmh ॥ 11.120॥
ஜkh³ராஹ ேயாகி³ந:ஸrhவாmhshthயkhthவா ைவ பரமmh வ: ।
jhஞாநmh ப⁴வth³பி⁴ரமலmh phரஸாதா³th பரேமSh²ந: ॥ 11.121॥
ஸாாth³ேத³வமேஹஶshய jhஞாநmh ஸmhஸாரநாஶநmh ।
க³chச²th◌⁴வmh விjhவரா:ஸrhேவ விjhஞாநmh பரேமSh²ந: ॥ 11.122॥
phரவrhthதயth◌⁴வmh ஶிShேயph◌⁴ேயா தா⁴rhேகph◌⁴ேயா iµநீவரா: ।
இத³mh ப⁴khதாய ஶாnhதாய தா⁴rhகாயாதாkh³நேய ॥ 11.123॥
விjhஞாநைமவரmh ேத³யmh ph³ராமய விேஶஷத: ।
ஏவiµkhthவா ஸ விவாthமா ேயாகி³நாmh ேயாக³விthதம: ॥ 11.124॥
நாராயே மஹாேயாகீ³ ஜகா³மாத³rhஶநmh shவயmh ।
ேதऽபி ேத³வாதி³ேத³ேவஶmh நமshkh’thய மேஹவரmh ॥ 11.125॥
நாராயணmh ச ⁴தாதி³mh shவாநி shதா²நாநி ேலபி⁴ேர ।
ஸநthமாேரா ப⁴க³வாnh ஸmhவrhthதாய மஹாiµநி: ॥ 11.126॥
த³thதவாைநவரmh jhஞாநmh ேஸாऽபி ஸthயvhரதாய  ।
ஸநnhத³ேநாऽபி ேயாகீ³nhth³ர: லஹாய மஹrhஷேய ॥ 11.127॥
phரத³ெதௗ³ ெகௗ³தமாயாத² லேஹாऽபி phரஜாபதி: ।
அŋhகி³ரா ேவத³வி³ேஷ ப⁴ரth³வாஜாய த³thதவாnh ॥ 11.128॥
ைஜகீ³ஷvhயாய கபிலshததா² பசஶிகா²ய ச ।
பராஶேராऽபி ஸநகாth பிதா ேம ஸrhவதththவth³’kh ॥ 11.129॥
ேலேப⁴ தthபரமmh jhஞாநmh தshமாth³வாlhகிராphதவாnh ।
மேமாவாச ரா ேத³வ:ஸதீேத³ஹப⁴வாŋhக³ஜ: ॥ 11.130॥
வாமேத³ேவா மஹாேயாகீ³ th³ர: கில பிநாகth◌⁴’kh ।
நாராயேऽபி ப⁴க³வாnh ேத³வகீதநேயா ஹ: ॥ 11.131॥
அrhஜுநாய shவயmh ஸாாth த³thதவாநித³iµthதமmh ।
யதா³ஹmh லph³த⁴வாnh th³ராth³வாமேத³வாத³iνthதமmh ॥ 11.132॥
விேஶஷாth³கி³ேஶ ப⁴khதிshதshமாதா³ரph◌⁴ய ேமऽப⁴வth ।
ஶரNhயmh ஶரணmh th³ரmh phரபnhேநாऽஹmh விேஶஷத: ॥ 11.133॥
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⁴ேதஶmh கி³ரஶmh shதா²iΝmh ேத³வேத³வmh thஶூநmh ।
ப⁴வnhேதாऽபி  தmh ேத³வmh ஶmh⁴mh ேகா³vh’ஷவாஹநmh ॥ 11.134॥
phரபth³யnhதாmh ஸபthநீகா:ஸthரா: ஶரணmh ஶிவmh ।
வrhthதth◌⁴வmh தthphரஸாேத³ந கrhமேயாேக³ந ஶŋhகரmh ॥ 11.135॥
ஜயth◌⁴வmh மஹாேத³வ ேகா³பதிmh vhயால⁴ஷணmh ।
ஏவiµkhேத நshேத  ெஶௗநகாth³யா மேஹவரmh ॥ 11.136॥
phரேணiµ: ஶாவதmh shதா²iΝmh vhயாஸmh ஸthயவதீஸுதmh ।
அph³வnh ’Shடமநஸ: kh’Shணth³ைவபாயநmh phர⁴mh ॥ 11.137॥
ஸாாth³ேத³வmh ’ேகஶmh ஸrhவேலாகமேஹவரmh ।
ப⁴வthphரஸாதா³த³சலா ஶரNhேய ேகா³vh’ஷth◌⁴வேஜ ॥ 11.138॥
இதா³நீmh ஜாயேத ப⁴khதிrhயா ேத³ைவரபி ³rhலபா⁴ ।
கத²யshவ iµநிேரShட² கrhமேயாக³மiνthதமmh ॥ 11.139॥
ேயநாெஸௗ ப⁴க³வாநீஶ:ஸமாராth◌⁴ேயா iµiµுபி:◌⁴ ।
thவthஸnhநிதா⁴ேவவ ஸூத: ஶ ◌்’ே ப⁴க³வth³வச: ॥ 11.140॥
தth³வchசாகி²லேலாகாநாmh ரணmh த⁴rhமஸŋhkh³ரஹmh ।
ய³khதmh ேத³வேத³ேவந விShiΝநா rhமபி ॥ 11.141॥
ph’Shேடந iµநிபி:◌⁴ rhவmh ஶkhேரmh’தமnhத²ேந ।
thவா ஸthயவதீஸூiν: கrhமேயாக³mh ஸநாதநmh ॥ 11.142॥
iµநீநாmh பா⁴தmh kh’thshநmh phேராவாச ஸுஸமாத: ।
ய இமmh பட²ேத நிthயmh ஸmhவாத³mh kh’thதிவாஸஸ: ॥ 11.143॥
ஸநthமாரphரiµைக:²ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
ராவேயth³வா th³விஜாnh ஶுth³தா⁴nh ph³ரமசrhயபராயnh ॥ 11.144॥
ேயா வா விசாரேயத³rhத²mh ஸ யாதி பரமாmh க³திmh ।
யைசதchch²’iΝயாnhநிthயmh ப⁴khதிkhேதா th³’ட⁴vhரத: ॥ 11.145॥
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா ph³ரமேலாேக மயேத ।
தshமாth ஸrhவphரயthேநந ப²தvhேயா மநீபி: ◌⁴ ॥ 11.146॥
ேராதvhயசாத² மnhதvhேயா விேஶஷாth³ph³ராமண:ஸதா³ ॥ 11.147॥
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இதி rhமராேண ஷThஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாiµபவிபா⁴ேக³
(ஈவரகீ³தாஸு) ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11॥
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