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Rishabha Gita from Bhagavata Purana

’ஷப⁴கீ³தா பா⁴க³வதமஹாராnhதrhக³தா

பசேமாऽth◌⁴யாய: 5.5
’ஷப⁴ உவாச
நாயmh ேத³ேஹா ேத³ஹபா⁴ஜாmh nh’ேலாேக கShடாnh காமாநrhஹேத விTh³⁴ஜாmh ேய
।
தேபா தி³vhயmh thரகா ேயந ஸththவmhஶுth³th◌⁴ேயth³யshமாth³ph³ரமெஸௗkh²யmh
thவநnhதmh ॥ 1॥
மஹthேஸவாmh th³வாரமாஹுrhவிiµkhேதshதேமாth³வாரmh ேயாதாmhஸŋhகி³ஸŋhக³mh
।
மஹாnhதshேத ஸமசிthதா: phரஶாnhதா விமnhயவ:ஸு’த:³ஸாத⁴ேவா ேய ॥ 2॥
ேய வா மயீேஶ kh’தெஸௗ’தா³rhதா²ஜேநஷு ேத³ஹmhப⁴ரவாrhதிேகஷு ।
kh³’ேஹஷு ஜாயாऽऽthமஜராதிமthஸுந phதிkhதா யாவத³rhதா²ச ேலாேக ॥ 3॥
நmh phரமthத:ேத விகrhம யதி³nhth³யphதய ஆph’ேதி ।
ந ஸா⁴ மnhேய யத ஆthமேநாऽயமஸnhநபி khேலஶத³ஆஸ ேத³ஹ: ॥ 4॥
பராப⁴வshதாவத³ேபா³த⁴ஜாேதா யாவnhந jhஞாஸத ஆthமதththவmh ।
யாவthkhயாshதாவதி³த³mh மேநா ைவகrhமாthமகmh ேயந ஶரப³nhத: ◌⁴ ॥ 5॥
ஏவmh மந: கrhமவஶmh phரŋhkhேத அவிth³யயாऽऽthமnhபதீ⁴யமாேந ।
phதிrhந யாவnhமயி வாஸுேத³ேவந iµchயேத ேத³ஹேயாேக³ந தாவth ॥ 6॥
யதா³ ந பயthயயதா²³ேணஹாmhshவாrhேத² phரமthத:ஸஹஸா விபசிth ।
க³தshmh’திrhவிnhத³தி தthர தாபாநாஸாth³ய ைம²nhயமகா³ரமjhஞ: ॥ 7॥
mhஸ:shthயா ²நீபா⁴வேமதnhதேயாrhேதா²’த³யkh³ரnhதி²மாஹு: ।
அேதா kh³’ஹேthரஸுதாphதவிthைதrhஜநshயேமாேஹாऽயமஹmh மேமதி ॥ 8॥
யதா³ மேநா ’த³யkh³ரnhதி²ரshய கrhமாiνப³th³ேதா⁴ th³’ட⁴ ஆலேத²த ।
ததா³ ஜந:ஸmhபவrhதேதऽshமாnhiµkhத: பரmh யாthயதிஹாய ேஹmh ॥ 9॥
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’ஷப⁴கீ³தா பா⁴க³வதமஹாராnhதrhக³தா

ஹmhேஸ ³ெரௗ மயி ப⁴khthயாiνvh’thயா விth’Shணயா th³வnhth³வதிதியா ச ।
ஸrhவthர ஜnhேதாrhvhயஸநாவக³thயா jhஞாஸயா தபேஸஹா நிvh’ththயா ॥ 10॥
மthகrhமபி⁴rhமthகத²யா ச நிthயmhமth³ேத³வஸŋhகா³th³³ணகீrhதநாnhேம ।
நிrhைவரஸாmhேயாபஶேமந thரா ஹாஸயா ேத³ஹேக³ஹாthம³th³ேத:◌⁴ ॥ 11॥
அth◌⁴யாthமேயாேக³ந விவிkhதேஸவயாphராேணnhth³யாthமாபி⁴ஜேயந ஸth◌⁴rhயkh ।
ஸchch²ரth³த⁴யா ph³ரமசrhேயண ஶவத³ஸmhphரமாேத³ந யேமந வாசாmh ॥ 12॥
ஸrhவthர மth³பா⁴வவிசேணந jhஞாேநந விjhஞாநவிராேதந ।
ேயாேக³ந th◌⁴’thth³யமஸththவkhேதாŋhக³mh vhயேபாேஹthஶேலாऽஹமாkh²யmh
॥ 13॥
கrhமாஶயmh ’த³யkh³ரnhதி²ப³nhத⁴மவிth³யயாऽऽஸாதி³தமphரமthத: ।
அேநந ேயாேக³ந யேதா²பேத³ஶmh ஸmhயkh³vhயேபாேயாபரேமத ேயாகா³th ॥ 14॥
thராmhச ஶிShயாmhச nh’ேபா ³rhவா மlhேலாககாேமா மத³iνkh³ரஹாrhத:² ।
இthத²mh விமnhரiνஶிShயாத³தjhjhஞாnhந ேயாஜேயthகrhமஸு கrhமடா⁴nh ।
கmh ேயாஜயnh மiνேஜாऽrhத²mh லேப⁴த நிபாதயnh நShடth³’ஶmh  க³rhேத ॥ 15॥
ேலாக:shவயmh ேரய நShடth³’Shrhேயாऽrhதா²nh ஸேஹத நிகாமகாம: ।
அnhேயாnhயைவர:ஸுக²ேலஶேஹேதாரநnhத:³க²mh ச ந ேவத³ட: ◌⁴ ॥ 16॥
கshதmh shவயmh தத³பி⁴jhேஞா விபசித³விth³யாயாமnhதேர வrhதமாநmh ।
th³’ShThவா நshதmh ஸkh◌⁴’ண:³th³தி⁴mh phரேயாஜேய³thபத²க³mh யதா²nhத⁴mh ॥
17॥
³rhந ஸ shயாthshவஜேநா ந ஸ shயாth

பிதா ந ஸ shயாjhஜநநீ ந ஸா shயாth ।
ைத³வmh ந தthshயாnhந பதிச ஸ shயா-
nhந ேமாசேயth³ய:ஸiµேபதmh’thmh ॥ 18॥

இத³mh ஶரmh மம ³rhவிபா⁴vhயmh ஸththவmh  ேம ’த³யmh யthர த⁴rhம: ।
ph’Shேட² kh’ேதா ேம யத³த⁴rhம ஆராத³ேதா  மாmh’ஷப⁴mh phராஹுராrhயா: ॥
19॥
தshமாth³ப⁴வnhேதா ’த³ேயந ஜாதா:ஸrhேவ மயாmhஸமiµmh ஸநாப⁴mh ।
அkhShட³th³th◌⁴யா ப⁴ரதmh ப⁴ஜth◌⁴வmh ஶுஷணmh தth³ப⁴ரணmh phரஜாநாmh॥ 20॥
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⁴ேதஷு வீth³ph◌⁴ய உ³thதமா ேய ஸsh’பாshேதஷு ஸேபா³த⁴நிShடா:² ।
தேதா மiνShயா: phரமதா²shதேதாऽபி க³nhத⁴rhவth³தா⁴ வி³தா⁴iνகா³ ேய ॥ 21॥
ேத³வாஸுேரph◌⁴ேயா மக⁴வthphரதா⁴நா த³ாத³ேயா ph³ரமஸுதாsh ேதஷாmh ।
ப⁴வ: பர: ேஸாऽத² விசவீrhய:ஸ மthபேராऽஹmh th³விஜேத³வேத³வ: ॥ 22॥
ந ph³ராமணshலேய ⁴தமnhயthபயா விphரா: கிமத: பரmh  ।
யshnh nh’பி: ◌⁴ phரஹுதmh ரth³த⁴யாஹமநா காமmh ந ததா²kh³நிேஹாthேர॥ 23॥
th◌⁴’தா தஶதீ ேம ராணீ ேயேநஹ ஸththவmh பரமmh பவிthரmh ।
ஶேமா த³ம:ஸthயமiνkh³ரஹச தபshதிதிாiνப⁴வச யthர ॥ 24॥
மthேதாऽphயநnhதாthபரத: பரshமாthshவrhகா³பவrhகா³தி⁴பேதrhந கிசிth ।
ேயஷாmh கிiµ shயாதி³தேரண ேதஷாமகிசநாநாmh மயி ப⁴khதிபா⁴ஜாmh ॥ 25॥
ஸrhவாணி மth³தி⁴ShNhயதயா ப⁴வth³பி⁴சராணி ⁴தாநி ஸுதாth◌⁴வாணி ।
ஸmhபா⁴விதvhயாநி பேத³ பேத³ ேவா விவிkhதth³’kh³பி⁴shத³ஹாrhஹணmh ேம ॥ 26॥
மேநா வேசா th³’khகரேணதshய ஸாாthkh’தmh ேம பப³rhஹணmh  ।
விநா மாnh ேயந மஹாவிேமாஹாthkh’தாnhதபாஶாnhந விேமாkhேஶth ॥ 27॥
ஶுக உவாச
ஏவமiνஶாshயாthமஜாnh shவயமiνஶிShடாநபி
ேலாகாiνஶாஸநாrhத²mh மஹாiνபா⁴வ:பரமஸு’-

th³ப⁴க³வாnh ’ஷபா⁴பேத³ஶ உபஶமஶீலாநா-
iµபரதகrhமmh மஹாiµநீநாmh ப⁴khதிjhஞாந-
ைவராkh³யலணmh பாரமஹmhshயத⁴rhமiµபஶிமாண:

shவதநயஶதjhேயShட²mh பரமபா⁴க³வதmh
ப⁴க³வjhஜநபராயணmh ப⁴ரதmh த⁴ரணிபாலநாயா-
பி⁴chய shவயmh ப⁴வந ஏேவாrhவதஶரமாthர-
பkh³ரஹ உnhமthத இவ க³க³நபதா⁴ந:
phரகீrhணேகஶ ஆthமnhயாேராபிதாஹவநீேயா
ph³ரமாவrhதாthphரவvhராஜ ॥ 28॥
ஜடா³nhத⁴கப³தி⁴ரபிஶாேசாnhமாத³கவத³வ⁴தேவேஷா-
ऽபி⁴பா⁴Shயமாேऽபி ஜநாநாmh kh³’தெமௗநvhரதshShணீmh ப³⁴வ ॥ 29॥
தthர தthர ரkh³ராமாகரேக²டவாடக²rhவடஶிபி³ரvhரஜேகா⁴ஷ-
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ஸாrhத²கி³வநாரமாதி³Shவiνபத²மவநிசராபஸைத:³
ப⁴யமாேநா மகாபி⁴வ வநக³ஜshதrhஜநதாட³நா-
வேமஹநSh²வநkh³ராவஶkh’th³ரஜ:phரேபதிவாத³khைத-
shதத³விக³ணயnhேநவாஸthஸmhshதா²ந ஏதshnh ேத³ேஹாபலேண
ஸத³பேத³ஶ உப⁴யாiνப⁴வshவேபண shவமமாவshதா²ேநநா-
ஸமாேராபிதாஹmhமமாபி⁴மாநthவாத³விக²Nh³தமநா:
ph’தி²வீேமகசர: பப³ph◌⁴ராம ॥ 30॥
அதிஸுமாரகரசரேர:shத²லவிலபா³வmhஸக³லவத³நா-
th³யவயவவிnhயாஸ: phரkh’திஸுnhத³ரshவபா⁴வஹாஸஸுiµேகா²
நவநநத³லாயமாநஶிஶிரதாராயதநயநசிர:
ஸth³’ஶஸுப⁴க³கேபாலகrhணகNhட²நாேஸா வி³ட⁴shதவத³ந-
மேஹாthஸேவந ரவநிதாநாmh மந ஸுமஶராஸநiµபத³தா⁴ந:
பராக³வலmhப³மாநலஜலகபிஶேகஶ⁴பா⁴ேரா-
ऽவ⁴தமநநிஜஶேரண kh³ரஹkh³’த இவாth³’யத ॥ 31॥
யrh வாவ ஸ ப⁴க³வாnh ேலாகமmh ேயாக³shயாth³தா⁴
phரதீபவாசாணshதthphரதிkhயாகrhம பீ³ப⁴thததி
vhரதமாஜக³ரமாshதி²த: ஶயாந ஏவாநாதி பிப³தி
கா²த³thயவேமஹதி ஹத³தி shம ேசShடமாந உchசத
ஆதி³kh³ேதா⁴th³ேத³ஶ: ॥ 32॥
தshய ஹ ய: ஷஸுரபி⁴ெஸௗக³nhth◌⁴யவாshதmh ேத³ஶmh
த³ஶேயாஜநmh ஸமnhதாthஸுரபி⁴mh சகார ॥ 33॥
ஏவmh ேகா³mh’க³காகசrhயயா vhரஜmhshதிShட²nhநாந: ஶயாந:
காகmh’க³ேகா³சத: பிப³தி கா²த³thயவேமஹதி shம ॥ 34॥
இதி நாநாேயாக³சrhயாசரே ப⁴க³வாnh ைகவlhயபதிrh’ஷேபா⁴-
ऽவிரதபரமமஹாநnhதா³iνப⁴வ ஆthமநி ஸrhேவஷாmh ⁴தாநா-
மாthம⁴ேத ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ ஆthமேநாऽvhயவதா⁴நா-
நnhதேராத³ரபா⁴ேவந th³த⁴ஸமshதாrhத²பrhே ேயாைக³வrhயாணி
ைவஹாயஸமேநாஜவாnhதrhதா⁴நபரகாயphரேவஶ³ரkh³ரஹதீ³நி
யth³’chச²ேயாபக³தாநி நாஜஸா nh’ப’த³ேயநாph◌⁴யநnhத³th ॥ 35॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
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பசமshகnhேத⁴ ’ஷப⁴ேத³வாiνசேத பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ।

ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: 5.6
ராேஜாவாச
ந நmh ப⁴க³வ ஆthமாராமாmh ேயாக³ஸதjhஞாநாவப⁴rhத-
கrhமபீ³ஜாநாmh ஐவrhயாணி ந: khேலஶதா³நி ப⁴விமrhஹnhதி
யth³’chச²ேயாபக³தாநி ॥ 1॥
’வாச
ஸthயiµkhதmh கிnhthவிஹ வா ஏேக ந மநேஸாऽth³தா⁴ விரmhப⁴-
மநவshதா²நshய ஶட²கிராத இவ ஸŋhக³chச²nhேத ॥ 2॥
ததா² ேசாkhதmh -

ந rhயாthகrhசிthஸkh²யmh மந யநவshதி²ேத ।
யth³விரmhபா⁴chசிராchசீrhணmh சshகnhத³ தப ஐவரmh ॥ 3॥
நிthயmh த³தா³தி காமshய chசி²th³ரmh தமiν ேயऽரய: ।
ேயாகி³ந: kh’தைமthரshய பthrhஜாேயவ mhச ॥ 4॥
காேமா மnhrhமேதா³ ேலாப: ◌⁴ ேஶாகேமாஹப⁴யாத³ய: ।
கrhமப³nhத⁴ச யnhல:shவீrhயாthேகா iν தth³³த: ◌⁴ ॥ 5॥
அைத²வமகி²லேலாகபாலலலாேமாऽபி
விலணrhஜட³வத³வ⁴தேவஷபா⁴ஷாசைத-
ரவிலதப⁴க³வthphரபா⁴ேவா ேயாகி³நாmh
ஸாmhபராயவிதி⁴மiνஶியnh shவகேலவரmh
ஹாஸுராthமnhயாthமாநமஸmhvhயவத-
மநrhதா²nhதரபா⁴ேவநாnhவீமாண
உபரதாiνvh’thதிபரராம ॥ 6॥
தshய ஹ வா ஏவmh iµkhதŋhக³shய ப⁴க³வத
’ஷப⁴shய ேயாக³மாயாவாஸநயா ேத³ஹ இமாmh
ஜக³தீமபி⁴மாநாபா⁴ேஸந ஸŋhkhரமமாண:

ேகாŋhகேவŋhகடகாnh த³ணகrhடகாnh
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ேத³ஶாnh யth³’chச²ேயாபக³த:டகாசேலாபவந
ஆshயkh’தாமகவல உnhமாத³இவ
iµkhதrhத⁴ேஜாऽஸmhவீத ஏவ விசசார ॥ 7॥
அத²ஸரேவக³வி⁴தேவiΝவிகrhஷணஜாேதாkh³ர-
தா³வாநலshதth³வநமாேலஹாந:ஸஹ ேதந த³தா³ஹ ॥ 8॥
யshய கிலாiνசதiµபாகrhNhய ேகாŋhகேவŋhகடகாநாmh
ராஜாrhஹnhநாேமாபஶிய கலாவத⁴rhம உthkh’Shயமாேண
ப⁴விதvhேயந விேமாத:shவத⁴rhமபத²மேதாப⁴யமபஹாய
பத²பாக²Nhட³மஸமஜஸmh நிஜமநீஷயா மnhத:³
ஸmhphரவrhதயிShயேத ॥ 9॥
ேயந ஹ வாவ கெலௗ மiνஜாபஸதா³ ேத³வமாயாேமாதா:
shவவிதி⁴நிேயாக³ெஶௗசசாthரவிநாேத³வேஹலநா-
nhயபvhரதாநி நிஜநிேஜchச²யா kh³’நா அshநாநா-
நாசமநாெஶௗசேகேஶாlhசநாதீ³நி கநாத⁴rhமப³ஹுேலேநா-
பஹததி⁴ேயா ph³ரமph³ராமணயjhஞஷேலாகவி³ஷகா:
phராேயண ப⁴விShயnhதி ॥ 10॥
ேத ச யrhவாkhதநயா நிஜேலாகயாthரயாnhத⁴பரmhபரயா-
ऽऽவshதாshதமshயnhேத⁴ shவயேமவ phரபதிShயnhதி ॥ 11॥
அயமவதாேரா ரஜேஸாபphதைகவlhேயாபஶிrhத:² ॥ 12॥
தshயாiν³nh ேலாகாnh கா³யnhதி -
அேஹா ⁴வ:ஸphதஸiµth³ரவthயா th³வீேபஷு வrhேஷShவதி⁴Nhயேமதth ।
கா³யnhதி யthரthயஜநா iµராேர:கrhமாணி ப⁴th³ராNhயவதாரவnhதி ॥ 13॥
அேஹா iν வmhேஶா யஶஸாவதா³த: phைரயvhரேதா யthர மாnh ராண: ।
kh’தாவதார: ஷ:ஸ ஆth³யசசார த⁴rhமmh யத³கrhமேஹmh ॥ 14॥
ேகா nhவshய காShடா²மபேராऽiνக³chேச²nhமேநாரேத²நாphயப⁴வshய ேயாகீ³ ।
ேயா ேயாக³மாயா:shph’ஹயthத³shதாயஸthதயா ேயந kh’தphரயthநா: ॥ 15॥
இதி ஹ shம ஸகலேவத³ேலாகேத³வph³ராமணக³வாmh
பரம³ேராrhப⁴க³வத ’ஷபா⁴kh²யshய விஶுth³தா⁴சததmh
mhஸாmh ஸமshத³சதாபி⁴ஹரணmh பரமமஹாமŋhக³ளாயந-
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த³மiνரth³த⁴ேயாபசிதயாiνஶ ◌்’ேthயாராவயதி வாவேதா
ப⁴க³வதி தshnh வாஸுேத³வ ஏகாnhதேதா ப⁴khதிரநேயாரபி
ஸமiνவrhதேத ॥ 16॥
யshயாேமவ கவய ஆthமாநமவிரதmh விவித⁴vh’நஸmhஸார-
பதாேபாபதphயமாநமiνஸவநmh shநாபயnhதshதையவ பரயா
நிrhvh’thயா யபவrhக³மாthயnhதிகmh பரமஷாrhத²மபி
shவயமாஸாதி³தnhேநா ஏவாth³யnhேத ப⁴க³வதீ³யthேவைநவ
பஸமாphதஸrhவாrhதா:² ॥ 17॥
ராஜnh பதிrh³ரலmh ப⁴வதாmh ய³நாmh
ைத³வmh phய:லபதி: khவ ச கிŋhகேரா வ: ।
அshthேவவமŋhக³ ப⁴க³வாnh ப⁴ஜதாmh iµnhேதா³
iµkhதிmh த³தா³தி கrhசிthshம ந ப⁴khதிேயாக³mh ॥ 18॥
நிthயாiν⁴தநிஜலாப⁴நிvh’thதth’Shண:

ேரயshயதth³ரசநயா சிரஸுphத³th³ேத: ◌⁴ ।
ேலாகshய ய: கணயாப⁴யமாthமேலாக-
மாkh²யாnhநேமா ப⁴க³வேத ’ஷபா⁴ய தshைம ॥ 19॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ’ஷப⁴ேத³வாiνசேத ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥
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