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Avadhuta Gitam from Shrimad Bhagavata

அவ⁴தகீ³தmh மth³பா⁴க³வதாnhதrhக³தmh

அth◌⁴யாய: 11.7

அத²அவ⁴தகீ³தmh ।
॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
அவ⁴தmh th³விஜmh கசிchசரnhதமேதாப⁴யmh ।
கவிmh நிய தணmh ய:³ பphரchச² த⁴rhமவிth ॥ 25॥
ய³வாச -

ேதா ³th³தி⁴யmh ph³ரமnhநகrh:ஸுவிஶாரதா³ ।
யாமாஸாth³ய ப⁴வா◌ँlhேலாகmh விth³வாmhசரதி பா³லவth ॥ 26॥
phராேயா த⁴rhமாrhத²காேமஷு விவிthஸாயாmh ச மாநவா: ।
ேஹைநவ ஸஹnhேத ஆேஷா யஶஸ: ய: ॥ 27॥
thவmh  கlhப: கவிrhத³:ஸுப⁴ேகா³ऽmh’தபா⁴ஷண: ।
ந கrhதா ேநஹேஸ கிசிjhஜேடா³nhமthதபிஶாசவth ॥ 28॥
ஜேநஷு த³யமாேநஷு காமேலாப⁴த³வாkh³நிநா ।
ந தphயேஸऽkh³நிநா iµkhேதா க³ŋhகா³mhப: ◌⁴shத²இவ th³விப: ॥ 29॥
thவmh  ந: ph’chச²தாmh ph³ரமnhநாthமnhயாநnhத³காரணmh ।
ph³ shபrhஶவிநshய ப⁴வத: ேகவலாthமந: ॥ 30॥
ப⁴க³வாiνவாச -

ய³ைநவmh மஹாபா⁴ேகா³ ph³ரமNhேயந ஸுேமத⁴ஸா ।
ph’Shட:ஸபா⁴த: phராஹ phரரயாவநதmh th³விஜ: ॥ 31॥
ph³ராமண உவாச -

ஸnhதி ேம ³ரேவா ராஜnh ப³ஹேவா ³th³th◌⁴பாதா: ।
யேதா ³th³தி⁴iµபாதா³ய iµkhேதாऽடாஹ தாnh ஶ ◌்’iΝ ॥ 32॥
ph’தி²வீ வாராகாஶமாேபாऽkh³நிசnhth³ரமா ரவி: ।
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அவ⁴தகீ³தmh மth³பா⁴க³வதாnhதrhக³தmh

கேபாேதாऽஜக³ர:nh: ◌⁴ பதŋhேகா³ ம⁴kh’th³க³ஜ: ॥ 33॥
ம⁴ஹா ஹே ந: பிŋhக³லா ரேராऽrhப⁴க: ।
மா ஶரkh’thஸrhப ஊrhணநாபி: ◌⁴ ஸுேபஶkh’th ॥ 34॥
ஏேத ேம ³ரேவா ராஜnh சrhவிmhஶதிராதா: ।
ஶிா vh’thதிபி⁴ேரேதஷாமnhவஶிஹாthமந: ॥ 35॥
யேதா யத³iνஶிா யதா² வா நாஹுஷாthமஜ ।
தthததா² ஷvhயாkh◌⁴ர நிேபா³த⁴ கத²யா ேத ॥ 36॥
⁴ைதராkhரmhயமாேऽபி தீ⁴ேரா ைத³வவஶாiνைக:³ ।
தth³விth³வாnhந சேலnhமாrhகா³த³nhவஶிmhேதrhvhரதmh ॥ 37॥
ஶவthபராrhத²ஸrhேவஹ: பராrhைத²காnhதஸmhப⁴வ: ।
ஸா: ◌⁴ ஶிேத ⁴ph◌⁴’thேதா நக³ஶிShய: பராthமதாmh ॥ 38॥
phராணvh’ththையவ ஸnhShேயnhiµநிrhைநேவnhth³யphைய: ।
jhஞாநmh யதா² ந நேயத நாவகீrhேயத வாŋhமந: ॥ 39॥
விஷேயShவாவிஶnh ேயாகீ³ நாநாத⁴rhேமஷு ஸrhவத: ।
³ணேதா³ஷvhயேபதாthமா ந விஷjhேஜத வாவth ॥ 40॥
பாrhதி²ேவShவிஹ ேத³ேஹஷு phரவிShடshதth³³ரய: ।
³ணrhந jhயேத ேயாகீ³ க³nhைத⁴rhவாவாthமth³’kh ॥ 41॥
அnhதrhதச shதி²ரஜŋhக³ேமஷு ph³ரமாthமபா⁴ேவந ஸமnhவேயந ।
vhயாphthயாvhயவchேச²த³மஸŋhக³மாthமேநா iµநிrhநப⁴shthவmh விததshய பா⁴வேயth ॥
42॥
ேதேஜாऽப³nhநமையrhபா⁴ைவrhேமகா⁴th³ையrhவாேநைத: ।
ந shph’யேத நப⁴shதth³வthகாலsh’Shைடrh³ண: மாnh ॥ 43॥
shவchச:² phரkh’தித:shநிkh³ேதா⁴ மா⁴rhயshதீrhத²⁴rhnh’mh ।
iµநி: நாthயபாmh thரோபshபrhஶகீrhதைந: ॥ 44॥
ேதஜshவீ தபஸா தீ³phேதா ³rhத⁴rhேஷாத³ரபா⁴ஜந: ।
ஸrhவப⁴ோऽபி khதாthமா நாத³thேத மலமkh³நிவth ॥ 45॥
khவசிchச²nhந: khவசிthshபShட உபாshய: ேரய இchச²தாmh ।
⁴ŋhkhேத ஸrhவthர தா³th’mh த³ஹnh phரா³thதராஶுப⁴mh ॥ 46॥
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shவமாயயா sh’Shடத³mh ஸத³ஸlhலணmh வி: ◌⁴ ।
phரவிShட ஈயேத தthதthshவேபாऽkh³நிைவத⁴ ॥ 47॥
விஸrhகா³th³யா: மஶாநாnhதா பா⁴வா ேத³ஹshய நாthமந: ।
கலாநாவ சnhth³ரshய காேலநாvhயkhதவrhthமநா ॥ 48॥
காேலந ேயாக⁴ேவேக³ந ⁴தாநாmh phரப⁴வாphயெயௗ ।
நிthயாவபி ந th³’ேயேத ஆthமேநாऽkh³ேநrhயதா²rhசிஷாmh ॥ 49॥
³ணrh³iνபாத³thேத யதா²காலmh விiµசதி ।
ந ேதஷு jhயேத ேயாகீ³ ேகா³பி⁴rhகா³இவ ேகா³பதி: ॥ 50॥
³th◌⁴யேத shேவ ந ேப⁴ேத³ந vhயkhதிshத²இவ தth³க³த: ।
லயேத sh²லமதிபி⁴ராthமா சாவshதி²ேதாऽrhகவth ॥ 51॥
நாதிshேநஹ: phரஸŋhேகா³ வா கrhதvhய: khவாபி ேகநசிth ।
rhவnh விnhேத³த ஸnhதாபmh கேபாத இவ தீ³நதீ:◌⁴ ॥ 52॥
கேபாத: கசநாரNhேய kh’தநீேடா³ வநshபெதௗ ।
கேபாthயா பா⁴rhயயா ஸாrhத⁴iµவாஸ கதிசிthஸமா: ॥ 53॥
கேபாெதௗ shேநஹ³ணித’த³ெயௗ kh³’ஹத⁴rhெணௗ ।
th³’Shmh th³’ShThயாŋhக³மŋhேக³ந ³th³தி⁴mh ³th³th◌⁴யா ப³ப³nhத⁴: ॥ 54॥
ஶyhயாஸநாடநshதா²நவாrhதாkhடா³ஶநாதி³கmh ।
²நீ⁴ய விரph³ெதௗ⁴ ேசரrhவநராஷு ॥ 55॥
யmh யmh வாச²தி ஸா ராஜnh தrhபயnhthயiνகmhபிதா ।
தmh தmh ஸமநயthகாமmh kh’chch²ேரphயேதnhth³ய: ॥ 56॥
கேபாதீ phரத²மmh க³rhப⁴mh kh³’ணதீ கால ஆக³ேத ।
அNhடா³நி ஸுஷுேவ நீேட³shவபth:ஸnhநிெதௗ⁴ ஸதீ ॥ 57॥
ேதஷு காேல vhயஜாயnhத ரசிதாவயவா ஹேர: ।
ஶkhதிபி⁴rh³rhவிபா⁴vhயாபி: ◌⁴ ேகாமலாŋhக³தஹா: ॥ 58॥
phரஜா: ஷ: phெதௗ த³mhபதீ thரவthஸெலௗ ।
ஶ ◌்’Nhவnhெதௗ தmh தாஸாmh நிrhvh’ெதௗ கலபா⁴ைத: ॥ 59॥
தாஸாmh பதthைர:ஸுshபrhைஶ:ைதrhiµkh³த⁴ேசShைத: ।
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phரthth³க³ைமரதீ³நாநாmh பிதெரௗ iµத³மாப: ॥ 60॥
shேநஹாiνப³th³த⁴’த³யாவnhேயாnhயmh விShiΝமாயயா ।
விேமாெதௗ தீ³நதி⁴ெயௗ ஶிஶூnh ஷ: phரஜா: ॥ 61॥
ஏகதா³ ஜkh³மshதாஸாமnhநாrhத²mh ெதௗ mhபி³ெநௗ ।
பத: காநேந தshnhநrhதி²ெநௗ ேசரசிரmh ॥ 62॥
th³’ShThவா தாnh ph³த⁴க: கசிth³யth³’chசா²ேதா வேநசர: ।
ஜkh³’ேஹ ஜாலமாதthய சரத:shவாலயாnhதிேக ॥ 63॥
கேபாதச கேபாதீ ச phரஜாேபாேஷ ஸேதா³thஸுெகௗ ।
க³ெதௗ ேபாஷணமாதா³ய shவநீட³iµபஜkh³ம: ॥ 64॥
கேபாதீ shவாthமஜாnh வீய பா³லகாnh ஜாலஸmhvh’தாnh ।
தாநph◌⁴யதா⁴வthkhேராஶnhதீ khேராஶேதா ph◌⁴’ஶ:³கி²தா ॥ 65॥
ஸாஸkh’thshேநஹ³ணிதா தீ³நசிthதாஜமாயயா ।
shவயmh சாப³th◌⁴யத ஶிசா ப³th³தா⁴nh பயnhthயபshmh’தி: ॥ 66॥
கேபாதசாthமஜாnh ப³th³தா⁴நாthமேநாऽphயதி⁴காnh phயாnh ।
பா⁴rhயாmh சாthமஸமாmh தீ³ேநா விலலாபாதி:³கி²த: ॥ 67॥
அேஹா ேம பயதாபாயமlhபNhயshய ³rhமேத: ।
அth’phதshயாkh’தாrhத²shய kh³’ஹshthைரவrhகி³ேகா ஹத: ॥ 68॥
அiνபாiνலா ச யshய ேம பதிேத³வதா ।
ஶூnhேய kh³’ேஹ மாmh ஸnhthயjhய thைர:shவrhயாதி ஸா⁴பி: ◌⁴ ॥ 69॥
ேஸாऽஹmh ஶூnhேய kh³’ேஹ தீ³ேநா mh’ததா³ேரா mh’தphரஜ: ।
விேஷ கிமrhத²mh வா வி⁴ேரா :³க²வித: ॥ 70॥
தாmhshதைத²வாvh’தாnh ஶிkh³பி⁴rhmh’thkh³ரshதாnh விேசShடத: ।
shவயmh ச kh’பண: ஶிு பயnhநphய³ேதா⁴ऽபதth ॥ 71॥
தmh லph³th◌⁴வா ph³த⁴க: khர: கேபாதmh kh³’ஹேமதி⁴நmh ।
கேபாதகாnh கேபாதீmh ச th³தா⁴rhத:² phரயெயௗ kh³’ஹmh ॥ 72॥
ஏவmh mhph³யஶாnhதாthமா th³வnhth³வாராம: பதthவth ।
Shணnh mhப³mh kh’பண:ஸாiνப³nhேதா⁴ऽவத³தி ॥ 73॥
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ய: phராphய மாiνஷmh ேலாகmh iµkhதிth³வாரமபாvh’தmh ।
kh³’ேஹஷு க²க³வthஸkhதshதமாட⁴chதmh வி:³ ॥ 74॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥

அShடேமாऽth◌⁴யாய: - 11.8
॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
ph³ராமண உவாச -

ஸுக²ைமnhth³யகmh ராஜnh shவrhேக³ நரக ஏவ ச ।
ேத³நாmh யth³யதா² :³க²mh தshமாnhேநchேச²த தth³³த: ◌⁴ ॥ 1॥
kh³ராஸmh ஸுmh’Shடmh விரஸmh மஹாnhதmh shேதாகேமவ வா ।
யth³’chச²ையவாபதிதmh kh³ரேஸதா³ஜக³ேராऽkhய: ॥ 2॥
ஶயீதாஹாநி ⁴ணி நிராஹாேராऽiνபkhரம: ।
யதி³ ேநாபநேமth³kh³ராேஸா மஹாவ தி³Shட⁴kh ॥ 3॥
ஓஜ:ஸேஹா ப³லதmh பி³ph◌⁴ரth³ேத³ஹமகrhமகmh ।
ஶயாேநா வீதநிth³ரச ேநேஹேதnhth³யவாநபி ॥ 4॥
iµநி: phரஸnhநக³mhபீ⁴ேரா ³rhவிகா³ேயா ³ரthயய: ।
அநnhதபாேரா யோph◌⁴ய:shதிேதாத³இவாrhணவ: ॥ 5॥
ஸmh’th³த⁴காேமா ேநா வா நாராயணபேரா iµநி: ।
ேநாthஸrhேபத ந ஶுShேயத ஸth³பி⁴வ ஸாக³ர: ॥ 6॥
th³’ShThவா shthயmh ேத³வமாயாmh தth³பா⁴ைவரேதnhth³ய: ।
phரேலாபி⁴த: பதthயnhேத⁴ தமshயkh³ெநௗ பதŋhக³வth ॥ 7॥
ேயாth³தி⁴ரNhயாப⁴ரmhப³ராதி³th³ரvhேயஷு மாயாரசிேதஷு ட:◌⁴ ।
phரேலாபி⁴தாthமா பேபா⁴க³³th³th◌⁴யா பதŋhக³வnhநயதி நShடth³’Sh: ॥ 8॥
shேதாகmh shேதாகmh kh³ரேஸth³kh³ராஸmh ேத³ேஹா வrhேதத யாவதா ।
kh³’ஹாநmhஸnhநாதிShேட²th³vh’thதிmh மா⁴கmh iµநி: ॥ 9॥
அiΝph◌⁴யச மஹth³ph◌⁴யச ஶாshthேரph◌⁴ய:ஶேலா நர: ।
ஸrhவத:ஸாரமாத³th³யாthShேபph◌⁴ய இவ ஷThபத:³ ॥ 10॥
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ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴தmh ।
பாணிபாthேராத³ராமthேரா மேகவ ந ஸŋhkh³ர ॥ 11॥
ஸாயnhதநmh வshதநmh வா ந ஸŋhkh³’ணீத பி⁴ுக: ।
மகா இவ ஸŋhkh³’ணnh ஸஹ ேதந விநயதி ॥ 12॥
பதா³பி வதீmh பி⁴ுrhந shph’ேஶth³தா³ரவீமபி ।
shph’ஶnh கவ ப³th◌⁴ேயத கNhயா அŋhக³ஸŋhக³த: ॥ 13॥
நாதி⁴க³chேச²thshthயmh phராjhஞ: கrhசிnhmh’thமாthமந: ।
ப³லாதி⁴ைக:ஸ ஹnhேயத க³ைஜரnhையrhக³ேஜா யதா² ॥ 14॥
ந ேத³யmh ேநாபேபா⁴kh³யmh ச ph³ைத⁴rhயth³:³க²ஸசிதmh ।
⁴ŋhkhேத தத³பி தchசாnhேயா ம⁴ேஹவாrhத²விnhம⁴ ॥ 15॥
ஸு:³ேகா²பாrhைதrhவிthைதராஶாஸாநாmh kh³’ஹாஶிஷ: ।
ம⁴ேஹவாkh³ரேதா ⁴ŋhkhேத யதிrhைவ kh³’ஹேமதி⁴நாmh ॥ 16॥
kh³ராmhயகீ³தmh ந ஶ ◌்’iΝயாth³யதிrhவநசர: khவசிth ।
ஶிேத ஹth³ப³th³தா⁴nhmh’க³ேயாrhகீ³தேமாதாth ॥ 17॥
nh’thயவாதி³thரகீ³தாநி ஜுஷnh kh³ராmhயாணி ேயாதாmh ।
ஆஸாmh khட³நேகா வய ’Shயஶ ◌்’ŋhேகா³ mh’கீ³ஸுத: ॥ 18॥
வயாதிphரமாதி²nhயா ஜேநா ரஸவிேமாத: ।
mh’thmh’chச²thயஸth³³th³தி⁴rhநsh ப³³ைஶrhயதா² ॥ 19॥
இnhth³யாணி ஜயnhthயாஶு நிராஹாரா மநீண: ।
வrhஜயிthவா  ரஸநmh தnhநிரnhநshய வrhத⁴ேத ॥ 20॥
தாவjhேதnhth³ேயா ந shயாth³விதாnhேயnhth³ய: மாnh ।
ந ஜேயth³ரஸநmh யாவjhதmh ஸrhவmh ேத ரேஸ ॥ 21॥
பிŋhக³லா நாம ேவயாऽऽth³விேத³ஹநக³ேர ரா ।
தshயா ேம ஶிதmh கிசிnhநிேபா³த⁴ nh’பநnhத³ந ॥ 22॥
ஸா shைவNhேயகதா³ காnhதmh ஸŋhேகத உபேநShயதீ ।
அ⁴thகாேல ப³rhth³வா பி³ph◌⁴ரதீ பiµthதமmh ॥ 23॥
மாrhக³ஆக³chச²ேதா வீய ஷாnh ஷrhஷப⁴ ।
தாnh ஶுlhகதா³nh விthதவத: காnhதாnh ேமேநऽrhத²காiµகா ॥ 24॥
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ஆக³ேதShவபயாேதஷு ஸா ஸŋhேகேதாபவிநீ ।
அphயnhேயா விthதவாnh ேகாऽபி மாiµைபShயதி ⁴த:³ ॥ 25॥
ஏவmh ³ராஶயா th◌⁴வshதநிth³ரா th³வாrhயவலmhப³தீ ।
நிrhக³chச²nhதீ phரவிஶதீ நிஶீத²mh ஸமபth³யத ॥ 26॥
தshயா விthதாஶயா ஶுShயth³வkhthராயா தீ³நேசதஸ: ।
நிrhேவத:³ பரேமா ஜjhேஞ சிnhதாேஹ:ஸுகா²வஹ: ॥ 27॥
தshயா நிrhவிNhணசிthதாயா கீ³தmh ஶ ◌்’iΝ யதா² மம ।
நிrhேவத³ஆஶாபாஶாநாmh ஷshய யதா²ய: ॥ 28॥
ந யŋhகா³ஜாதநிrhேவேதா³ ேத³ஹப³nhத⁴mh ஹாஸதி ।
யதா² விjhஞாநரேதா மiνேஜா மமதாmh nh’ப ॥ 29॥
பிŋhக³ேலாவாச -

அேஹா ேம ேமாஹவிததிmh பயதாவிதாthமந: ।
யா காnhதாத³ஸத: காமmh காமேய ேயந பா³ஶா ॥ 30॥
ஸnhதmh ஸேப ரமணmh ரதிphரத³mh விthதphரத³mh நிthயமmh விஹாய ।
அகாமத³mh :³க²ப⁴யாதி⁴ேஶாகேமாஹphரத³mh chச²மஹmh ப⁴ேஜऽjhஞா ॥ 31॥
அேஹா மயாऽऽthமா பதாபிேதா vh’தா²ஸாŋhேகthயvh’ththயாதிவிக³rhயவாrhதயா
।
shthைரnhநராth³யாrhத²th’ேஷாऽiνேஶாchயாth khேதந விthதmh ரதிமாthமேநchச²தீ
॥ 32॥
யத³shதி²பி⁴rhநிrhதவmhஶவmhயsh²ணmh thவசா ேராமநைக:² பிநth³த⁴mh ।
ரnhநவth³வாரமகா³ரேமதth³விNhthரrhணmh ம³ைபதி காnhயா ॥ 33॥
விேத³ஹாநாmh ேர யshnhநஹேமைகவ ட⁴தீ: ◌⁴ ।
யாnhயchச²nhthயஸthயshமாதா³thமதா³thகாமமchதாth ॥ 34॥
ஸு’thphேரShட²தேமா நாத²ஆthமா சாயmh ஶmh ।
தmh விkhயாthமைநவாஹmh ரேமऽேநந யதா² ரமா ॥ 35॥
கியthphயmh ேத vhயப⁴ஜnh காமா ேய காமதா³ நரா: ।
ஆth³யnhதவnhேதா பா⁴rhயாயா ேத³வா வா காலவிth³தா: ॥ 36॥
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நmh ேம ப⁴க³வாnh phேதா விShiΝ: ேகநாபி கrhம ।
நிrhேவேதா³ऽயmh ³ராஶாயா யnhேம ஜாத:ஸுகா²வஹ: ॥ 37॥
ைமவmh shrhமnhத³பா⁴kh³யாயா: khேலஶா நிrhேவத³ேஹதவ: ।
ேயநாiνப³nhத⁴mh நிrh’thய ஷ: ஶமmh’chச²தி ॥ 38॥
ேதேநாபkh’தமாதா³ய ஶிரஸா kh³ராmhயஸŋhக³தா: ।
thயkhthவா ³ராஶா: ஶரணmh vhரஜா தமதீ⁴வரmh ॥ 39॥
ஸnhShடா ரth³த³த⁴thேயதth³யதா²லாேப⁴ந வதீ ।
விஹராmhயiµைநவாஹமாthமநா ரமேணந ைவ ॥ 40॥
ஸmhஸாரேப பதிதmh விஷையrhiµேதணmh ।
kh³ரshதmh காலாநாऽऽthமாநmh ேகாऽnhயshthராமதீ⁴வர: ॥ 41॥
ஆthைமவ யாthமேநா ேகா³phதா நிrhவிth³ேயத யதா³கி²லாth ।
அphரமthத இத³mh பேயth³kh³ரshதmh காலாநா ஜக³th ॥ 42॥
ph³ராமண உவாச -

ஏவmh vhயவதமதிrh³ராஶாmh காnhததrhஷஜாmh ।
சி²ththேவாபஶமமாshதா²ய ஶyhயாiµபவிேவஶ ஸா ॥ 43॥
ஆஶா  பரமmh :³க²mh ைநராயmh பரமmh ஸுக²mh ।
யதா²ஸசி²th³ய காnhதாஶாmh ஸுக²mh ஸுShவாப பிŋhக³லா ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥

நவேமாऽth◌⁴யாய: - 11.9
॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
ph³ராமண உவாச -

பkh³ரேஹா  :³கா²ய யth³யthphயதமmh nh’mh ।
அநnhதmh ஸுக²மாphேநாதி தth³விth³வாnhயshthவகிசந: ॥ 1॥
ஸாஷmh ரரmh ஜkh◌⁴iνrhப³ேநா ேய நிராஷா: ।
ததா³ஷmh பthயjhய ஸ ஸுக²mh ஸமவிnhத³த ॥ 2॥
ந ேம மாநாவமாெநௗ shேதா ந சிnhதா ேக³ஹthmh ।
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ஆthமkhட³ஆthமரதிrhவிசராஹ பா³லவth ॥ 3॥
th³வாேவவ சிnhதயா iµkhெதௗ பரமாநnhத³ஆphெதௗ ।
ேயா விiµkh³ேதா⁴ ஜேடா³ பா³ேலா ேயா ³ேணph◌⁴ய: பரmh க³த: ॥ 4॥
khவசிthமா thவாthமாநmh vh’நாnh kh³’ஹமாக³தாnh ।
shவயmh தாநrhஹயாமாஸ khவாபி யாேதஷு ப³nh⁴ஷு ॥ 5॥
ேதஷாமph◌⁴யவஹாராrhத²mh ஶாnh ரஹ பாrhதி²வ ।
அவkh◌⁴நnhthயா: phரேகாShட²shதா²சkh: ஶŋhகா:²shவநmh மஹth ॥ 6॥
ஸா தjhஜு³phதmh மthவா மஹதீ vh’³தா தத: ।
ப³ப⁴ைஜைககஶ: ஶŋhகா²nh th³ெவௗ th³ெவௗ பாNhேயாரேஶஷயth ॥ 7॥
உப⁴ேயாரphய⁴th³ேகா⁴ேஷா யவkh◌⁴நnhthயா:shம ஶŋhக²ேயா: ।
தthராphேயகmh நிரபி⁴த³ேத³கshமாnhநாப⁴வth³th◌⁴வநி: ॥ 8॥
அnhவஶிமmh தshயா உபேத³ஶமnhத³ம ।
ேலாகாநiνசரnhேநதாnh ேலாகதththவவிவிthஸயா ॥ 9॥
வாேஸ ப³ஹூநாmh கலேஹா ப⁴ேவth³வாrhதா th³வேயாரபி ।
ஏக ஏவ சேரthதshமாthமாrhயா இவ கŋhகண: ॥ 10॥
மந ஏகthர ஸmhjhயாjhதவாேஸா தாஸந: ।
ைவராkh³யாph◌⁴யாஸேயாேக³ந th◌⁴யமாணமதnhth³த: ॥ 11॥
யshnh மேநா லph³த⁴பத³mh யேத³த-
chச²ைந: ஶைநrhiµசதி கrhமேரnh ।
ஸththேவந vh’th³ேத⁴ந ரஜshதமச
வி⁴ய நிrhவாணiµைபthயநிnhத⁴நmh ॥ 12॥
தைத³வமாthமnhயவth³த⁴சிthேதா
ந ேவத³ கிசிth³ப³ரnhதரmh வா ।
யேத²ஷுகாேரா nh’பதிmh vhரஜnhத-
ெஷௗ க³தாthமா ந த³த³rhஶ பாrhேவ ॥ 13॥
ஏகசாrhயநிேகத:shயாத³phரமthேதா ³ஹாஶய: ।
அலயமாண ஆசாைரrhiµநிேரேகாऽlhபபா⁴ஷண: ॥ 14॥
kh³’ஹாரmhேபா⁴ऽதி :³கா²ய விப²லசாth◌⁴வாthமந: ।
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ஸrhப: பரkh’தmh ேவம phரவிய ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 15॥
ஏேகா நாராயே ேத³வ: rhவsh’Shடmh shவமாயயா ।
ஸmh’thய காலகலயா கlhபாnhத இத³வர: ।
ஏக ஏவாth³விதீேயாऽ⁴தா³thமாதா⁴ேராऽகி²லாரய: ॥ 16॥
காேலநாthமாiνபா⁴ேவந ஸாmhயmh நீதாஸு ஶkhதிஷு ।
ஸththவாதி³Shவாதி³ஷ: phரதா⁴நேஷவர: ॥ 17॥
பராவராmh பரம ஆshேத ைகவlhயஸmhjhஞித: ।
ேகவலாiνப⁴வாநnhத³ஸnhேதா³ேஹா நிபாதி⁴க: ॥ 18॥
ேகவலாthமாiνபா⁴ேவந shவமாயாmh th³thகாmh ।
ஸŋhோப⁴யnh sh’ஜthயாெதௗ³ தயா ஸூthரமnhத³ம ॥ 19॥
தாமாஹுshth³ணvhயkhதிmh sh’ஜnhதீmh விவேதாiµக²mh ।
யshnh phேராதத³mh விவmh ேயந ஸmhஸரேத மாnh ॥ 20॥
யேதா²rhணநாபி⁴rh’த³யா³rhmh ஸnhதthய வkhthரத: ।
தயா வி’thய ⁴யshதாmh kh³ரஸthேயவmh மேஹவர: ॥ 21॥
யthர யthர மேநா ேத³ தா⁴ரேயthஸகலmh தி⁴யா ।
shேநஹாth³th³ேவஷாth³ப⁴யாth³வாபி யாதி தthதthshவபதாmh ॥ 22॥
கீட: ேபஶshkh’தmh th◌⁴யாயnh Th³யாmh ேதந phரேவஶித: ।
யாதி தthஸாthமதாmh ராஜnh rhவபமஸnhthயஜnh ॥ 23॥
ஏவmh ³ph◌⁴ய ஏேதph◌⁴ய ஏஷா ேம ஶிதா மதி: ।
shவாthேமாபஶிதாmh ³th³தி⁴mh ஶ ◌்’iΝ ேம வத³த: phரேபா⁴ ॥ 24॥
ேத³ேஹா ³rhமம விரkhதிவிேவகேஹ:

பி³ph◌⁴ரthshம ஸththவநித⁴நmh ஸததாrhthத³rhகmh ।
தththவாnhயேநந விmh’ஶா யதா² ததா²பி
பாரkhயthயவேதா விசராmhயஸŋhக:³ ॥ 25॥
ஜாயாऽऽthமஜாrhத²பஶுph◌⁴’thயkh³’ஹாphதவrhகா³nh
Shதி யthphயசிகீrhஷயா விதnhவnh ।
shவாnhேத ஸkh’chch²ரமவth³த⁴த⁴ந:ஸ ேத³ஹ:

sh’ShThவாshய பீ³ஜமவத³தி vh’த⁴rhம: ॥ 26॥
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ைவகேதாऽiµமபகrhஷதி கrh தrhஷா
ஶிேநாऽnhயதshthவ³த³ரmh ரவணmh தசிth ।
kh◌⁴ராேऽnhயதசபலth³’kh khவ ச கrhமஶkhதி:
ப³vhய:ஸபthnhய இவ ேக³ஹபதிmh நnhதி ॥ 27॥
sh’ShThவா ராணி விவிதா⁴nhயஜயாऽऽthமஶkhthயா
vh’ாnh ஸsh’பபஶூnh க²க³த³mhஶமthshயாnh ।
ைதshைதரShட’த³ய: ஷmh விதா⁴ய
ph³ரமாவேலாகதி⁴ஷணmh iµத³மாப ேத³வ: ॥ 28॥
லph³th◌⁴வா ஸு³rhலப⁴த³mh ப³ஹுஸmhப⁴வாnhேத
மாiνShயமrhத²த³மநிthயமபீஹ தீ⁴ர: ।
rhணmh யேதத ந பேதத³iνmh’th யாவ-

nhநி:ேரயஸாய விஷய: க² ஸrhவத:shயாth ॥ 29॥
ஏவmh ஸஜாதைவராkh³ேயா விjhஞாநாேலாக ஆthமநி ।
விசரா மேமதாmh iµkhதஸŋhேகா³ऽநஹŋhkh’தி: ॥ 30॥
ந ேயகshமாth³³ேராrhjhஞாநmh ஸுshதி²ரmh shயாthஸுShகலmh ।
ph³ரைமதத³th³விதீயmh ைவ கீ³யேத ப³ஹுத⁴rhபி: ◌⁴ ॥ 31॥
ப⁴க³வாiνவாச
இthkhthவா ஸ ய³mh விphரshதமாமnhthrhய க³பீ⁴ரதீ: ◌⁴ ।
வnhதி³ேதாऽph◌⁴யrhதி²ேதா ராjhஞா யெயௗ phேதா யதா²க³தmh ॥ 32॥
அவ⁴தவச: thவா rhேவஷாmh ந:ஸ rhவஜ: ।
ஸrhவஸŋhக³விநிrhiµkhத:ஸமசிthேதா ப³⁴வ ஹ ॥ 33॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
(இதி அவ⁴தகீ³தmh ।)
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாேமகாத³ஶshகnhேத⁴ ப⁴க³வ³th³த⁴வஸmhவாேத³
நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
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