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Jayanteya Gita from Shrimad Bhagavata

ஜாயnhேதயகீ³தா மth³பா⁴க³வதாnhதrhக³தா

ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ அth◌⁴யாயா: 2-5

th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: - 11.2
ஶுக உவாச
ேகா³விnhத³⁴ஜ³phதாயாmh th³வாரவthயாmh th³வஹ ।
அவாthnhநாரேதா³ऽபீ⁴ணmh kh’Shேபாஸநலாலஸ: ॥ 1॥
ேகா iν ராஜnhநிnhth³யவாnh iµnhத³சரmh³ஜmh ।
ந ப⁴ேஜthஸrhவேதா mh’thபாshயமமேராthதைம: ॥ 2॥
தேமகதா³  ேத³வrhmh வஸுேத³ேவா kh³’ஹாக³தmh ।
அrhசிதmh ஸுக²மாநமபி⁴வாth³ேயத³மph³ரவீth ॥ 3॥
வஸுேத³வ உவாச
ப⁴க³வnh ப⁴வேதா யாthரா shவshதேய ஸrhவேத³நாmh ।
kh’பநாmh யதா² பிthேராthதமேலாகவrhthமநாmh ॥ 4॥
⁴தாநாmh ேத³வசதmh :³கா²ய ச ஸுகா²ய ச ।
ஸுகா²ையவ  ஸா⁴நாmh thவாth³’ஶாமchதாthமநாmh ॥ 5॥
ப⁴ஜnhதி ேய யதா² ேத³வாnh ேத³வா அபி தைத²வ தாnh ।
சா²ேயவ கrhமஸசிவா:ஸாத⁴ேவா தீ³நவthஸலா: ॥ 6॥
ph³ரமmhshததா²பி ph’chசா²ேமா த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாmhshதவ ।
யாnh thவா ரth³த⁴யா மrhthேயா iµchயேத ஸrhவேதாப⁴யாth ॥ 7॥
அஹmh கில ராநnhதmh phரஜாrhேதா² ⁴வி iµkhதித³mh ।
அஜயmh ந ேமாாய ேமாேதா ேத³வமாயயா ॥ 8॥
யதா² விசிthரvhயஸநாth³ப⁴வth³பி⁴rhவிவேதாப⁴யாth ।
iµchேயம யஜைஸவாth³தா⁴ ததா² ந: ஶாதி⁴ ஸுvhரத ॥ 9॥
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ஶுக உவாச
ராஜnhேநவmh kh’தphரேநா வஸுேத³ேவந தீ⁴மதா ।
phதshதமாஹ ேத³வrhrhஹேர:ஸmhshமாேதா ³ண: ॥ 10॥
நாரத³ உவாச
ஸmhயேக³தth³vhயவதmh ப⁴வதா ஸாthவதrhஷப⁴ ।
யthph’chச²ேஸ பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாmhshthவmh விவபா⁴வநாnh ॥ 11॥
ேதாऽiνப²ேதா th◌⁴யாத ஆth³’ேதா வாiνேமாதி³த: ।
ஸth³ய: நாதி ஸth³த⁴rhேமா ேத³வவிவth³ேஹாऽபி  ॥ 12॥
thவயா பரமகlhயாண: Nhயரவணகீrhதந: ।
shமாேதா ப⁴க³வாநth³ய ேத³ேவா நாராயே மம ॥ 13॥
அthராphதா³ஹரnhதீமதிஹாஸmh ராதநmh ।
ஆrhஷபா⁴mh ச ஸmhவாத³mh விேத³ஹshய மஹாthமந: ॥ 14॥
phயvhரேதா நாம ஸுேதா மேநா:shவாயmh⁴வshய ய: ।
தshயாkh³நீth◌⁴ரshதேதா நாபி⁴rh’ஷப⁴shதthஸுத:shmh’த: ॥ 15॥
தமாஹுrhவாஸுேத³வாmhஶmh ேமாத⁴rhமவிவயா ।
அவதீrhணmh ஸுதஶதmh தshயாth³ph³ரமபாரக³mh ॥ 16॥
ேதஷாmh ைவ ப⁴ரேதா jhேயShேடா² நாராயணபராயண: ।
விkh²யாதmh வrhஷேமதth³யnhநாmhநா பா⁴ரதமth³⁴தmh ॥ 17॥
ஸ ⁴khதேபா⁴கா³mh thயkhthேவமாmh நிrhக³தshதபஸா ஹmh ।
உபாநshதthபத³வீmh ேலேப⁴ ைவ ஜnhமபி⁴shthபி: ◌⁴ ॥ 18॥
ேதஷாmh நவ நவth³வீபபதேயாऽshய ஸமnhதத: ।
கrhமதnhthரphரேணதார ஏகாஶீதிrhth³விஜாதய: ॥ 19॥
நவாப⁴வnh மஹாபா⁴கா³iµநேயா யrhத²ஶmhந: ।
ரம வாதரஶநா ஆthமவிth³யாவிஶாரதா:³ ॥ 20॥
கவிrhஹரnhத: phர³th³த: ◌⁴ பிphபலாயந: ।
ஆவிrhேஹாthேராऽத² th³லசமஸ: கரபா⁴ஜந: ॥ 21॥
த ஏேத ப⁴க³வth³பmh விவmh ஸத³ஸதா³thமகmh ।
ஆthமேநாऽvhயதிேரேகண பயnhேதா vhயசரnhமmh ॥ 22॥
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அvhயாஹேதShடக³தய:ஸுரth³த⁴ஸாth◌⁴ய-
க³nhத⁴rhவயநரகிnhநரநாக³ேலாகாnh ।

iµkhதாசரnhதி iµநிசாரண⁴தநாத²-
விth³யாத⁴ரth³விஜக³வாmh ⁴வநாநி காமmh ॥ 23॥

த ஏகதா³ நிேம:ஸthரiµபஜkh³iµrhயth³’chச²யா ।
விதாயமாநmh’பி⁴ரஜநாேப⁴ மஹாthமந: ॥ 24॥
தாnh th³’ShThவா ஸூrhயஸŋhகாஶாnh மஹாபா⁴க³வதாnh nh’ப ।
யஜமாேநாऽkh³நேயா விphரா:ஸrhவ ஏேவாபதshதி²ேர ॥ 25॥
விேத³ஹshதாநபி⁴phேரthய நாராயணபராயnh ।
phத:ஸmhஜயாசkhேர ஆஸநshதா²nh யதா²rhஹத: ॥ 26॥
தாnh ேராசமாநாnh shவசா ph³ரமthேராபமாnh நவ ।
பphரchச² பரமphத: phரரயாவநேதா nh’ப: ॥ 27॥
விேத³ஹ உவாச
மnhேய ப⁴க³வத:ஸாாthபாrhஷதா³nh ேவா ம⁴th³விஷ: ।
விShேrh⁴தாநி ேலாகாநாmh பாவநாய சரnhதி  ॥ 28॥
³rhலேபா⁴ மாiνேஷா ேத³ேஹா ேத³நாmh ணப⁴ŋh³ர: ।
தthராபி ³rhலப⁴mh மnhேய ைவNhட²phயத³rhஶநmh ॥ 29॥
அத ஆthயnhதிகmh ேமmh ph’chசா²ேமா ப⁴வேதாऽநகா: ◌⁴ ।
ஸmhஸாேரऽshnh rhேதா⁴ऽபி ஸthஸŋhக:³ ேஶவதி⁴rhnh’mh ॥ 30॥
த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh ph³த யதி³ ந: தேய மmh ।
ைய: phரஸnhந: phரபnhநாய தா³shயthயாthமாநமphயஜ: ॥ 31॥
நாரத³ உவாச
ஏவmh ேத நிநா ph’Shடா வஸுேத³வ மஹthதமா: ।
phரதிjhயாph³வnh phthயா ஸஸத³shயrhthவிஜmh nh’பmh ॥ 32॥
கவிவாச
மnhேயऽதசிth³ப⁴யமchதshய
பாதா³mh³ேஜாபாஸநமthர நிthயmh ।
உth³விkh³ந³th³ேத⁴ரஸதா³thமபா⁴வா-
th³விவாthமநா யthர நிவrhதேத பீ: ◌⁴ ॥ 33॥
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ேய ைவ ப⁴க³வதா phேராkhதா உபாயா யாthமலph³த⁴ேய ।
அஜ: mhஸாமவி³ஷாmh விth³தி⁴ பா⁴க³வதாnh  தாnh ॥ 34॥
யாநாshதா²ய நேரா ராஜnh ந phரமாth³ேயத கrhசிth ।
தா⁴வnh நிlhய வா ேநthேர ந shக²ேலnhந பேததி³ஹ ॥ 35॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா

³th³th◌⁴யாthமநா வாiνsh’தshவபா⁴வாth ।
கேராதி யth³யthஸகலmh பரshைம

நாராயேயதி ஸமrhபேயthதth ॥ 36॥
ப⁴யmh th³விதீயாபி⁴நிேவஶத:shயா-
தீ³ஶாத³ேபதshய விபrhயேயாऽshmh’தி: ।

தnhமாயயாேதா ³த⁴ ஆப⁴ேஜthதmh
ப⁴khthையகேயஶmh ³ேத³வதாthமா ॥ 37॥

அவிth³யமாேநாऽphயவபா⁴தி  th³வேயா
th◌⁴யாrhதி⁴யா shவphநமேநாரெதௗ² யதா² ।

தthகrhமஸŋhகlhபவிகlhபகmh மேநா
³ேதா⁴ நிnhth◌⁴யாத³ப⁴யmh தத:shயாth ॥ 38॥

ஶ ◌்’Nhவnh ஸுப⁴th³ராணி ரதா²ŋhக³பாேண-

rhஜnhமாநி கrhமாணி ச யாநி ேலாேக ।
கீ³தாநி நாமாநி தத³rhத²காநி

கா³யnh விலjhேஜா விசேரத³ஸŋhக:³ ॥ 39॥
ஏவmhvhரத:shவphயநாமகீrhthயா

ஜாதாiνராேகா³ th³தசிthத உchைச: ।
ஹஸthயேதா² ேராதி³தி ெரௗதி கா³ய-
thnhமாத³வnhnh’thயதி ேலாகபா³ய: ॥ 40॥

க²mh வாமkh³நிmh ஸலmh மmh ச
jhேயாதீmh ஸththவாநி தி³ேஶா th³மாதீ³nh ।

ஸthஸiµth³ராmhச ஹேர: ஶரmh
யthகிmh ச ⁴தmh phரணேமத³நnhய: ॥ 41॥
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ப⁴khதி: பேரஶாiνப⁴ேவா விரkhதி-
ரnhயthர ைசஷ thக ஏககால: ।

phரபth³யமாநshய யதா²நத:sh-
shSh: Sh:ுத³பாேயாऽiνகா⁴ஸmh ॥ 42॥

இthயchதாŋhkh◌⁴mh ப⁴ஜேதாऽiνvh’ththயா
ப⁴khதிrhவிரkhதிrhப⁴க³வthphரேபா³த: ◌⁴ ।

ப⁴வnhதி ைவ பா⁴க³வதshய ராஜmh-
shதத: பராmh ஶாnhதிiµைபதி ஸாாth ॥ 43॥

ராேஜாவாச
அத² பா⁴க³வதmh ph³த யth³த⁴rhேமா யாth³’ேஶா nh’mh ।
யதா²ऽऽசரதி யth³ph³ேத ையrhŋhைக³rhப⁴க³வthphய: ॥ 44॥
ஹவாச
ஸrhவ⁴ேதஷு ய: பேயth³ப⁴க³வth³பா⁴வமாthமந: ।
⁴தாநி ப⁴க³வthயாthமnhேயஷ பா⁴க³வேதாthதம: ॥ 45॥
ஈவேர தத³தீ⁴ேநஷு பா³ேஶஷு th³விஷthஸு ச ।
phேரமைமthkh’ேபாேபா ய: கேராதி ஸ மth◌⁴யம: ॥ 46॥
அrhசாயாேமவ ஹரேய ஜாmh ய: ரth³த⁴ேயஹேத ।
ந தth³ப⁴khேதஷு சாnhேயஷு ஸ ப⁴khத: phராkh’த:shmh’த: ॥ 47॥
kh³’thவாபீnhth³ையரrhதா²nh ேயா ந th³ேவSh ந ’Shயதி ।
விShேrhமாயாத³mh பயnh ஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம: ॥ 48॥
ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாதி⁴யாmh ேயா

ஜnhமாphயயுth³ப⁴யதrhஷkh’chch²ைர: ।
ஸmhஸாரத⁴rhைமரவிiµயமாந:
shmh’thயா ஹேரrhபா⁴க³வதphரதா⁴ந: ॥ 49॥

ந காமகrhமபீ³ஜாநாmh யshய ேசத ஸmhப⁴வ: ।
வாஸுேத³ைவகநிலய:ஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம: ॥ 50॥
ந யshய ஜnhமகrhமph◌⁴யாmh ந வrhரமஜாதிபி: ◌⁴ ।
ஸjhஜேதऽshnhநஹmhபா⁴ேவா ேத³ேஹ ைவ ஸ ஹேர: phய: ॥ 51॥
ந யshய shவ: பர இதி விthேதShவாthமநி வா பி⁴தா³ ।
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ஸrhவ⁴தஸம: ஶாnhத:ஸ ைவ பா⁴க³வேதாthதம: ॥ 52॥
th⁴வநவிப⁴வேஹதேவऽphயNhட²-

shmh’திரதாthமஸுராதி³பி⁴rhவிmh’kh³யாth ।
ந சலதி ப⁴க³வthபதா³ரவிnhதா³-
lhலவநிஷாrhத⁴மபி ய:ஸ ைவShணவாkh³rhய: ॥ 53॥

ப⁴க³வத உவிkhரமாŋhkh◌⁴ஶாகா²-
நக²மணிசnhth³கயா நிரshததாேப ।

’தி³ கத²iµபத³தாmh ந:ஸ
phரப⁴வதி சnhth³ர இேவாதி³ேதऽrhகதாப: ॥ 54॥

விsh’ஜதி ’த³யmh ந யshய ஸாா-
th³த⁴ரவஶாபி⁴ேதாऽphயெகௗ⁴க⁴நாஶ: ।

phரணயரஶநயா th◌⁴’தாŋhkh◌⁴பth³ம:
ஸ ப⁴வதி பா⁴க³வதphரதா⁴ந உkhத: ॥ 55॥

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

th’தீேயாऽth◌⁴யாய: - 11.3
ராேஜாவாச
பரshய விShேஶshய மாயிநாமபி ேமாநீmh ।
மாயாmh ேவதி³chசா²ேமா ப⁴க³வnhேதா ph³வnh ந: ॥ 1॥
நாiνth’phேய ஜுஷnh Shமth³வேசா ஹகதா²mh’தmh ।
ஸmhஸாரதாபநிshதphேதா மrhthயshதthதாபேப⁴ஷஜmh ॥ 2॥
அnhத உவாச
ஏபி⁴rh⁴தாநி ⁴தாthமா மஹா⁴ைதrhமஹா⁴ஜ ।
ஸஸrhேஜாchசாவசாnhயாth³ய:shவமாthராthமphரth³த⁴ேய ॥ 3॥
ஏவmh sh’Shடாநி ⁴தாநி phரவிShட: பசதா⁴பி: ◌⁴ ।
ஏகதா⁴ த³ஶதா⁴ऽऽthமாநmh விப⁴ஜnh ஜுஷேத ³nh ॥ 4॥
³ணrh³nh ஸ ⁴ஜாந ஆthமphரth³ேயாதிைத: phர: ◌⁴ ।
மnhயமாந இத³mh sh’Shடமாthமாநஹ ஸjhஜேத ॥ 5॥
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கrhமாணி கrhமபி: ◌⁴ rhவnh ஸநிthதாநி ேத³ஹph◌⁴’th ।
தthதthகrhமப²லmh kh³’ணnh ph◌⁴ரமதீஹ ஸுேக²தரmh ॥ 6॥
இthத²mh கrhமக³தீrhக³chச²nh ப³வப⁴th³ரவஹா: மாnh ।
ஆ⁴தஸmhphலவாthஸrhக³phரலயாவiνேதऽவஶ: ॥ 7॥
தா⁴பphலவ ஆஸnhேந vhயkhதmh th³ரvhய³thமகmh ।
அநாதி³நித⁴ந: காேலா யvhயkhதாயாபகrhஷதி ॥ 8॥
ஶதவrhஷா யநாvh’Shrhப⁴விShயthlhப³ ⁴வி ।
தthகாேலாபசிேதாShrhேகா ேலாகாmhshthnh phரதபிShயதி ॥ 9॥
பாதாலதலமாரph◌⁴ய ஸŋhகrhஷணiµகா²நல: ।
த³ஹnhrhth◌⁴வஶிேகா² விShவkh³வrhத⁴ேத வாேநத: ॥ 10॥
ஸாmhவrhதேகா ேமக⁴க³ே வrhஷதி shம ஶதmh ஸமா: ।
தா⁴ராபி⁴rhஹshதிஹshதாபி⁴rhயேத ஸேல விராTh ॥ 11॥
தேதா விராஜiµthsh’jhய ைவராஜ: ேஷா nh’ப ।
அvhயkhதmh விஶேத ஸூமmh நிnhத⁴ந இவாநல: ॥ 12॥
வாநா ’தக³nhதா⁴ :◌⁴ ஸலthவாய கlhபேத ।
ஸலmh தth³th◌⁴’தரஸmh jhேயாதிShThவாேயாபகlhபேத ॥ 13॥
’தபmh  தமஸா வாெயௗ jhேயாதி: phரயேத ।
’தshபrhேஶாऽவகாேஶந வாrhநப⁴ யேத ॥ 14॥
காலாthமநா ’த³ணmh நப⁴ ஆthமநி யேத ।
இnhth³யாணி மேநா ³th³தி: ◌⁴ ஸஹ ைவகாைகrhnh’ப ।
phரவிஶnhதி யஹŋhகாரmh shவ³ணரஹமாthமநி ॥ 15॥
ஏஷா மாயா ப⁴க³வத:ஸrhக³shதி²thயnhதகாணீ ।
thவrh வrhணிதாshமாபி: ◌⁴ கிmh ⁴ய: ேராchச² ॥ 16॥
ராேஜாவாச
யைத²தாைமவmh மாயாmh ³shதராமkh’தாthமபி: ◌⁴ ।
தரnhthயஜ:sh²லதி⁴ேயா மஹrhஷ இத³iµchயதாmh ॥ 17॥
phர³th³த⁴ உவாச
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கrhமாNhயாரப⁴மாநாmh :³க²ஹthைய ஸுகா²ய ச ।
பேயthபாகவிபrhயாஸmh ²நீசாmh nh’mh ॥ 18॥
நிthயாrhதிேத³ந விthேதந ³rhலேப⁴நாthமmh’thநா ।
kh³’ஹாபthயாphதபஶுபி: ◌⁴ கா phதி:ஸாதி⁴ைதசல: ॥ 19॥
ஏவmh ேலாகmh பரmh விth³யாnhநவரmh கrhமநிrhதmh ।
ஸlhயாதிஶயth◌⁴வmhஸmh யதா² மNhட³லவrhதிநாmh ॥ 20॥
தshமாth³³mh phரபth³ேயத jhஞாஸு: ேரய உthதமmh ।
ஶாph³ேத³ பேர ச நிShதmh ph³ரமNhபஶமாரயmh ॥ 21॥
தthர பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh ஶிேth³³rhவாthமைத³வத: ।
அமாயயாiνvh’ththயா ையshShேயதா³thமாऽऽthமேதா³ஹ: ॥ 22॥
ஸrhவேதா மநேஸாऽஸŋhக³மாெதௗ³ஸŋhக³mh ச ஸா⁴ஷு ।
த³யாmh ைமthmh phரரயmh ச ⁴ேதShவth³தா⁴ யேதா²சிதmh ॥ 23॥
ெஶௗசmh தபshதிதிாmh ச ெமௗநmh shவாth◌⁴யாயமாrhஜவmh ।
ph³ரமசrhயமmhஸாmh ச ஸமthவmh th³வnhth³வஸmhjhஞேயா: ॥ 24॥
ஸrhவthராthேமவராnhவீாmh ைகவlhயமநிேகததாmh ।
விவிkhதசீரவஸநmh ஸnhேதாஷmh ேயந ேகநசிth ॥ 25॥
ரth³தா⁴mh பா⁴க³வேத ஶாshthேரऽநிnhதா³மnhயthர சாபி  ।
மேநா வாkhகrhமத³Nhட³mh ச ஸthயmh ஶமத³மாவபி ॥ 26॥
ரவணmh கீrhதநmh th◌⁴யாநmh ஹேரரth³⁴தகrhமண: ।
ஜnhமகrhம³நாmh ச தத³rhேத²ऽகி²லேசShதmh ॥ 27॥
இShடmh த³thதmh தேபா ஜphதmh vh’thதmh யchசாthமந: phயmh ।
தா³ராnh ஸுதாnh kh³’ஹாnh phராnh யthபரshைம நிேவத³நmh ॥ 28॥
ஏவmh kh’Shthமநாேத²ஷு மiνShேயஷு ச ெஸௗ’த³mh ।
பசrhயாmh ேசாப⁴யthர மஹthஸு nh’ஷு ஸா⁴ஷு ॥ 29॥
பரshபராiνகத²நmh பாவநmh ப⁴க³வth³யஶ: ।
ேதா² ரதிrhத²shShrhநிvh’thதிrhத²ஆthமந: ॥ 30॥
shமரnhத:shமாரயnhதச ேதா²ऽெகௗ⁴க⁴ஹரmh ஹmh ।
ப⁴khthயா ஸஜாதயா ப⁴khthயா பி³ph◌⁴ரththலகாmh தiνmh ॥ 31॥
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khவசிth³த³nhthயchதசிnhதயா khவசி-
th³த⁴ஸnhதி நnhத³nhதி வத³nhthயெலௗகிகா: ।

nh’thயnhதி கா³யnhthயiνஶீலயnhthயஜmh
ப⁴வnhதி Shணீmh பரேமthய நிrhvh’தா: ॥ 32॥

இதி பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh ஶிnh ப⁴khthயா த³thத²யா ।
நாராயணபேரா மாயாமஜshதரதி ³shதராmh ॥ 33॥
ராேஜாவாச
நாராயபி⁴தா⁴நshய ph³ரமண: பரமாthமந: ।
நிShடா²மrhஹத² ேநா வkhmh யmh  ph³ரமவிthதமா: ॥ 34॥
பிphபலாயந உவாச
shதி²thth³ப⁴வphரலயேஹரேஹரshய

யthshவphநஜாக³ரஸுஷுphதிஷு ஸth³ப³ச ।
ேத³ேஹnhth³யாஸு’த³யாநி சரnhதி ேயந

ஸவிதாநி தத³ேவ பரmh நேரnhth³ர ॥ 35॥
ைநதnhமேநா விஶதி வா³த சுராthமா

phராேணnhth³யாணி ச யதா²நலமrhசிஷ:shவா: ।
ஶph³ேதா³ऽபி ேபா³த⁴கநிேஷத⁴தயாऽऽthமல-

மrhேதா²khதமாஹ யth³’ேத ந நிேஷத⁴th³தி: ◌⁴ ॥ 36॥
ஸththவmh ரஜshதம இதி thvh’ேத³கமாெதௗ³

ஸூthரmh மஹாநஹதி phரவத³nhதி வmh ।
jhஞாநkhயாrhத²ப²லபதேயாஶkhதி

ph³ரைமவ பா⁴தி ஸத³ஸchச தேயா: பரmh யth ॥ 37॥
நாthமா ஜஜாந ந மShயதி ைநத⁴ேதऽெஸௗ

ந யேத ஸவநவிth³vhயபி⁴சாmh  ।
ஸrhவthர ஶவத³நபாyhபலph³தி⁴மாthரmh

phராே யேத²nhth³யப³ேலந விகlhபிதmh ஸth ॥ 38॥
அNhேட³ஷு ேபஶிஷு தShவவிநிசிேதஷு

phராே  வiµபதா⁴வதி தthர தthர ।
ஸnhேந யதி³nhth³யக³ேணऽஹ ச phரஸுphேத
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டshத²ஆஶயmh’ேத தத³iνshmh’திrhந: ॥ 39॥
யrhயph³ஜநாப⁴சரணஷணேயாப⁴khthயா

ேசேதாமலாநி வித⁴ேமth³³ணகrhமஜாநி ।
தshnh விஶுth³த⁴ உபலph◌⁴யத ஆthமதththவmh

ஸாாth³யதா²மலth³’ேஶா:ஸவிth’phரகாஶ: ॥ 40॥
ராேஜாவாச
கrhமேயாக³mh வத³த ந: ேஷா ேயந ஸmhshkh’த: ।
வி⁴ேயஹாஶு கrhமாணி ைநShகrhmhயmh விnhத³ேத பரmh ॥ 41॥
ஏவmh phரநmh’nh rhவமph’chச²mh பிரnhதிேக ।
நாph³வnh ph³ரமண: thராshதthர காரணiµchயதாmh ॥ 42॥
ஆவிrhேஹாthர உவாச
கrhமாகrhமவிகrhேமதி ேவத³வாேதா³ ந ெலௗகிக: ।
ேவத³shய ேசவராthமthவாthதthர iµயnhதி ஸூரய: ॥ 43॥
பேராவாேதா³ ேவேதா³ऽயmh பா³லாநாமiνஶாஸநmh ।
கrhமேமாாய கrhமாணி வித⁴thேத யக³த³mh யதா² ॥ 44॥
நாசேரth³யsh ேவேதா³khதmh shவயமjhேஞாऽேதnhth³ய: ।
விகrhம யத⁴rhேமண mh’thேயாrhmh’thiµைபதி ஸ: ॥ 45॥
ேவேதா³khதேமவ rhவாே நி:ஸŋhேகா³ऽrhபிதவேர ।
ைநShகrhmhயmh லப⁴ேத th³தி⁴mh ேராசநாrhதா² ப²லதி: ॥ 46॥
ய ஆஶு ’த³யkh³ரnhதி²mh நிrhrhஷு: பராthமந: ।
விதி⁴ேநாபசேரth³ேத³வmh தnhthேராkhேதந ச ேகஶவmh ॥ 47॥
லph³தா⁴iνkh³ரஹ ஆசாrhயாthேதந ஸnhத³rhஶிதாக³ம: ।
மஹாஷமph◌⁴யrhேசnhrhthயாபி⁴மதயாऽऽthமந: ॥ 48॥
ஶுசி:ஸmhiµக²மாந: phராணஸmhயமநாதி³பி: ◌⁴ ।
பிNhட³mh விேஶாth◌⁴ய ஸnhnhயாஸkh’தரோऽrhசேயth³த⁴mh ॥ 49॥
அrhசாெதௗ³’த³ேய சாபி யதா²லph³ேதா⁴பசாரைக: ।
th³ரvhயthயாthமŋhகா³நி நிShபாth³ய phேராய சாஸநmh ॥ 50॥
பாth³யாதீ³iνபகlhphயாத²ஸnhநிதா⁴phய ஸமாத: ।
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’தா³தி³பி:◌⁴ kh’தnhயாேஸா லமnhthேரண சாrhசேயth ॥ 51॥
ஸாŋhேகா³பாŋhகா³mh ஸபாrhஷதா³mh தாmh தாmh rhதிmh shவமnhthரத: ।
பாth³யாrhkh◌⁴யாசமநீயாth³ைய:shநாநவாேஸாவி⁴ஷண: ॥ 52॥
க³nhத⁴மாlhயாதshரkh³பி⁴rh⁴பதீ³ேபாபஹாரைக: ।
ஸாŋhக³mh ஸmhjhய விதி⁴வthshதைவ:shthவா நேமth³த⁴mh ॥ 53॥
ஆthமாநmh தnhமயmh th◌⁴யாயnh rhதிmh ஸmhஜேயth³த⁴ேர: ।
ேஶஷாமாதா⁴ய ஶிர shவதா⁴mhnhth³வாshய ஸthkh’தmh ॥ 54॥
ஏவமkh³nhயrhகேதாயாதா³வதிெதௗ²’த³ேய ச ய: ।
யஜதீவரமாthமாநமசிராnhiµchயேத  ஸ: ॥ 55॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥

சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: - 11.4
ராேஜாவாச
யாநி யாநீஹ கrhமாணி ையrhைய:shவchச²nhத³ஜnhமபி:◌⁴ ।
சkhேர கேராதி கrhதா வா ஹshதாநி ph³வnh ந: ॥ 1॥
th³ல உவாச
ேயா வா அநnhதshய ³நநnhதா-
நiνkhரShயnh ஸ  பா³ல³th³தி: ◌⁴ ।

ரஜாmh ⁴ேமrhக³ணேயthகத²சிth
காேலந ைநவாகி²லஶkhதிதா⁴mhந: ॥ 2॥

⁴ைதrhயதா³ பசபி⁴ராthமsh’Shைட:

ரmh விராஜmh விரசyhய தshnh ।
shவாmhேஶந விShட: ஷாபி⁴தா⁴ந-
மவாப நாராயண ஆதி³ேத³வ: ॥ 3॥

யthகாய ஏஷ ⁴வநthரயஸnhநிேவேஶா
யshேயnhth³ையshதiνph◌⁴’தாiµப⁴ேயnhth³யாணி ।

jhஞாநmh shவத: வஸநேதா ப³லேமாஜ ஈஹா
ஸththவாதி³பி: ◌⁴ shதி²திலேயாth³ப⁴வ ஆதி³ கrhதா ॥ 4॥
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ஆதா³வ⁴chச²தth◌⁴’தீ ரஜஸாshய ஸrhேக³
விShiΝ:shதி²ெதௗ khரபதிrhth³விஜத⁴rhமேஸ: ।

th³ேராऽphயயாய தமஸா ஷ:ஸ ஆth³ய
இthth³ப⁴வshதி²திலயா:ஸததmh phரஜாஸு ॥ 5॥

த⁴rhமshய த³³தrhயஜநிShட rhthயாmh
நாராயே நர’phரவர: phரஶாnhத: ।

ைநShகrhmhயலணiµவாச சசார கrhம
ேயாऽth³யாபி சாshத ’வrhயநிேஷவிதாŋhkh◌⁴: ॥ 6॥

இnhth³ேரா விஶŋhkhய மம தா⁴ம kh◌⁴’தீதி
காமmh nhயŋhkhத ஸக³ணmh ஸ ப³த³rhபாkh²யmh ।

க³thவாphஸேராக³ணவஸnhதஸுமnhத³வாைத:
shthphேரேணஷுபி⁴ரவிth◌⁴யத³தnhமjhஞ: ॥ 7॥

விjhஞாய ஶkhரkh’தமkhரமமாதி³ேத³வ:

phராஹ phரஹshய க³தவிshமய ஏஜமாநாnh ।
மா ைப⁴Shட ேபா⁴ மத³ந மாத ேத³வவth◌⁴ேவா

kh³’ணீத ேநா ப³மஶூnhயமmh th◌⁴வmh ॥ 8॥
இthத²mh ph³வthயப⁴யேத³ நரேத³வ ேத³வா:
ஸvhட³நmhரஶிரஸ:ஸkh◌⁴’ணmh த: ।

ைநதth³விேபா⁴ thவயி பேரऽவிkh’ேத விசிthரmh
shவாராமதீ⁴ரநிகராநதபாத³பth³ேம ॥ 9॥

thவாmh ேஸவதாmh ஸுரkh’தா ப³ஹேவாऽnhதராயா:
shெவௗேகா விலŋhkh◌⁴ய பரமmh vhரஜதாmh பத³mh ேத ।

நாnhயshய ப³rh ப³nh த³த³த:shவபா⁴கா³nh
த⁴thேத பத³mh thவமவிதா யதி³ விkh◌⁴நrhth◌⁴நி ॥ 10॥

ுthth’Ththகால³ணமாதைஜவைஶநா-
நshமாநபாரஜலதீ⁴நதிதீrhய ேகசிth ।

khேராத⁴shய யாnhதி விப²லshய வஶmh பேத³ ேகா³-
rhமjhஜnhதி ³சரதபச vh’ேதா²thsh’ஜnhதி ॥ 11॥

இதி phரkh³’ணதாmh ேதஷாmh shthேயாऽthயth³⁴தத³rhஶநா: ।
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த³rhஶயாமாஸ ஶுஷாmh shவrhசிதா:rhவதீrhவி: ◌⁴ ॥ 12॥
ேத ேத³வாiνசரா th³’ShThவா shthய:வ பிணீ: ।
க³nhேத⁴ந iµiµஹுshதாஸாmh ெபௗதா³rhயஹதய: ॥ 13॥
தாநாஹ ேத³வேத³ேவஶ: phரணதாnh phரஹஸnhநிவ ।
ஆஸாேமகதமாmh vh’ŋhth◌⁴வmh ஸவrhmh shவrhக³⁴ஷmh ॥ 14॥
ஓthயாேத³ஶமாதா³ய நthவா தmh ஸுரவnhதி³ந: ।
உrhவஶீமphஸர:ேரShடா²mh ரshkh’thய தி³வmh ய: ॥ 15॥
இnhth³ராயாநmhய ஸத³ ஶ ◌்’Nhவதாmh thதி³ெவௗகஸாmh ।
ஊrhநாராயணப³லmh ஶkhரshதthராஸ விshத: ॥ 16॥
ஹmhஸshவphயவத³த³chத ஆthமேயாக³mh

த³thத:மார ’ஷேபா⁴ ப⁴க³வாnh பிதா ந: ।
விShiΝ: ஶிவாய ஜக³தாmh கலயாவதிrhண-

shேதநா’தா ம⁴பி⁴தா³ தேயா ஹயாshேய ॥ 17॥
³phேதாऽphயேய மiνெலௗஷத⁴யச மாthshேய

khெரௗேட³ஹேதா தி³திஜ உth³த⁴ரதாmhப⁴ஸ:மாmh ।
ெகௗrhேம th◌⁴’ேதாऽth³ரmh’ேதாnhமத²ேந shவph’Shேட²

kh³ராஹாthphரபnhநப⁴ராஜமiµசதா³rhதmh ॥ 18॥
ஸmhshnhவேதாऽph³தி⁴பதிதாnh ரமnh’mhச

ஶkhரmh ச vh’thரவத⁴தshதம phரவிShடmh ।
ேத³வshthேயாऽஸுரkh³’ேஹ பிதா அநாதா²
ஜkh◌⁴ேநऽஸுேரnhth³ரமப⁴யாய ஸதாmh nh’mhேஹ ॥ 19॥

ேத³வாஸுேர தி⁴ ச ைத³thயபதீnh ஸுராrhேத²
ஹthவாnhதேரஷு ⁴வநாnhயத³தா⁴thகலாபி:◌⁴ ।

⁴thவாத² வாமந இமாமஹரth³ப³ேல:மாmh
யாchஞாchச²ேலந ஸமதா³த³தி³ேத:ஸுேதph◌⁴ய: ॥ 20॥

நி:thயாமkh’த கா³mh ச th:ஸphதkh’thேவா
ராமsh ைஹஹயலாphயயபா⁴rhக³வாkh³நி: ।

ேஸாऽph³தி⁴mh ப³ப³nhத⁴ த³ஶவkhthரமஹnh ஸலŋhகmh
தாபதிrhஜயதி ேலாகமலkh◌⁴நகீrhதி: ॥ 21॥
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⁴ேமrhப⁴ராவதரய ய³Shவஜnhமா
ஜாத: கShயதி ஸுைரரபி ³Shகராணி ।

வாைத³rhவிேமாஹயதி யjhஞkh’ேதாऽதத³rhஹாnh
ஶூth³ராnh கெலௗதி⁴ேஜா nhயஹநிShயத³nhேத ॥ 22॥

ஏவmhவிதா⁴நி கrhமாணி ஜnhமாநி ச ஜக³thபேத: ।
⁴ணி ⁴யஶேஸா வrhணிதாநி மஹா⁴ஜ ॥ 23॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥

பசேமாऽth◌⁴யாய: - 11.5
ராேஜாவாச
ப⁴க³வnhதmh ஹmh phராேயா ந ப⁴ஜnhthயாthமவிthதமா: ।
ேதஷாமஶாnhதகாமாநாmh கா நிShடா²விதாthமநாmh ॥ 1॥
சமஸ உவாச
iµக²பா³ஹூபாேத³ph◌⁴ய: ஷshயாரைம:ஸஹ ।
சthவாேரா ஜjhஞிேர வrh ³ணrhவிphராத³ய: ph’த²kh ॥ 2॥
ய ஏஷாmh ஷmh ஸாாதா³thமphரப⁴வவரmh ।
ந ப⁴ஜnhthயவஜாநnhதி shதா²நாth³ph◌⁴ரShடா: பதnhthயத: ◌⁴ ॥ 3॥
³ேர ஹகதா:² ேகசிth³³ேர சாchதகீrhதநா: ।
shthய: ஶூth³ராத³யைசவ ேதऽiνகmhphயா ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 4॥
விphேரா ராஜnhயைவெயௗ ச ஹேர: phராphதா: பதா³nhதிகmh ।
ெரௗேதந ஜnhமநாதா²பி iµயnhthயாmhநாயவாதி³ந: ॥ 5॥
கrhமNhயேகாவிதா:³shதph³தா⁴ rhகா:² பNh³தமாநிந: ।
வத³nhதி சாகாnh டா⁴ யயா மாth◌⁴vhயா கி³ேராthஸுகா: ॥ 6॥
ரஜஸா ேகா⁴ரஸŋhகlhபா: காiµகா அமnhயவ: ।
தா³mhபி⁴கா மாநிந: பாபா விஹஸnhthயchதphயாnh ॥ 7॥
வத³nhதி ேதऽnhேயாnhயiµபாதshthேயா

kh³’ேஹஷு ைம²nhயபேரஷு சாஶிஷ: ।
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யஜnhthயsh’Shடாnhநவிதா⁴நத³ணmh
vh’ththைய பரmh kh◌⁴நnhதி பஶூநதth³வித:³ ॥ 8॥

யா வி⁴thயாபி⁴ஜேநந விth³யயா
thயாேக³ந ேபண ப³ேலந கrhம ।

ஜாதshமேயநாnhத⁴தி⁴ய:ஸேஹவராnh
ஸேதாऽவமnhயnhதி ஹphயாnh க²லா: ॥ 9॥

ஸrhேவஷு ஶவthதiνph◌⁴’thshவவshதி²தmh
யதா² க²மாthமாநமபீ⁴Shடவரmh ।

ேவேதா³பகீ³தmh ச ந ஶ ◌்’Nhவேதऽ³தா⁴
மேநாரதா²நாmh phரவத³nhதி வாrhதயா ॥ 10॥

ேலாேக vhயவாயாஷமth³யேஸவா
நிthயாsh ஜnhேதாrhந  தthர ேசாத³நா ।

vhயவshதி²திshேதஷு விவாஹயjhஞ-

ஸுராkh³ரைஹராஸு நிvh’thதிShடா ॥ 11॥
த⁴நmh ச த⁴rhைமகப²லmh யேதா ைவ

jhஞாநmh ஸவிjhஞாநமiνphரஶாnhதி ।
kh³’ேஹஷு ஜnhதி கேலவரshய

mh’thmh ந பயnhதி ³ரnhதவீrhயmh ॥ 12॥
யth³kh◌⁴ராணப⁴ோ வித:ஸுராயா-
shததா² பேஶாராலப⁴நmh ந mhஸா ।

ஏவmh vhயவாய: phரஜயா ந ரthயா
இமmh விஶுth³த⁴mh ந வி:³shவத⁴rhமmh ॥ 13॥

ேய thவேநவmhவிேதா³ऽஸnhத:shதph³தா:◌⁴ ஸத³பி⁴மாநிந: ।
பஶூnh th³யnhதி விரph³தா: ◌⁴ phேரthய கா²த³nhதி ேத ச தாnh ॥ 14॥
th³விஷnhத: பரகாேயஷு shவாthமாநmh ஹவரmh ।
mh’தேக ஸாiνப³nhேத⁴ऽshnh ப³th³த⁴shேநஹா: பதnhthயத: ◌⁴ ॥ 15॥
ேய ைகவlhயமஸmhphராphதா ேய சாதீதாச ட⁴தாmh ।
thைரவrhகி³கா யணிகா ஆthமாநmh கா⁴தயnhதி ேத ॥ 16॥
ஏத ஆthமஹேநாऽஶாnhதா அjhஞாேந jhஞாநமாநிந: ।
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த³nhthயkh’தkh’thயா ைவ காலth◌⁴வshதமேநாரதா:² ॥ 17॥
thவாthயாயாஸரசிதா kh³’ஹாபthயஸு’chch²ய: ।
தேமா விஶnhthயநிchச²nhேதா வாஸுேத³வபராŋhiµகா:² ॥ 18॥
ராேஜாவாச
கshnh காேல ஸ ப⁴க³வாnh கிmh வrhண: கீth³’ேஶா nh’பி: ◌⁴ ।
நாmhநா வா ேகந விதி⁴நா jhயேத ததி³ேஹாchயதாmh ॥ 19॥
கரபா⁴ஜந உவாச
kh’தmh thேரதா th³வாபரmh ச கthேயஷு ேகஶவ: ।
நாநாவrhபி⁴தா⁴காேரா நாைநவ விதி⁴ேநjhயேத ॥ 20॥
kh’ேத ஶுkhலசrhபா³ஹுrhஜேலா வlhகலாmhப³ர: ।
kh’Shேநாபவீதாாnh பி³ph◌⁴ரth³த³Nhட³கமNhட³ ॥ 21॥
மiνShயாsh ததா³ ஶாnhதா நிrhைவரா:ஸு’த:³ஸமா: ।
யஜnhதி தபஸா ேத³வmh ஶேமந ச த³ேமந ச ॥ 22॥
ஹmhஸ:ஸுபrhே ைவNhேடா² த⁴rhேமா ேயாேக³வேராऽமல: ।
ஈவர: ேஷாऽvhயkhத: பரமாthேமதி கீ³யேத ॥ 23॥
thேரதாயாmh ரkhதவrhேऽெஸௗ சrhபா³ஹுshthேமக²ல: ।
ரNhயேகஶshthரyhயாthமா shkhshவாth³பலண: ॥ 24॥
தmh ததா³ மiνஜா ேத³வmh ஸrhவேத³வமயmh ஹmh ।
யஜnhதி விth³யயா thரyhயா த⁴rhShடா² ph³ரமவாதி³ந: ॥ 25॥
விShiΝrhயjhஞ: ph’நிக³rhப: ◌⁴ ஸrhவேத³வ உkhரம: ।
vh’ஷாகபிrhஜயnhதச உகா³ய இதீrhயேத ॥ 26॥
th³வாபேர ப⁴க³வாயாம: பீதவாஸா நிஜாத: ◌⁴ ।
வthஸாதி³பி⁴ரŋhைகச லணபலத: ॥ 27॥
தmh ததா³ ஷmh மrhthயா மஹாராேஜாபலணmh ।
யஜnhதி ேவத³தnhthராph◌⁴யாmh பரmh jhஞாஸேவா nh’ப ॥ 28॥
நமshேத வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச ।
phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத நம: ॥ 29॥
நாராயய ’ஷேய ஷாய மஹாthமேந ।
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விேவவராய விவாய ஸrhவ⁴தாthமேந நம: ॥ 30॥
இதி th³வாபர உrhவீஶ shவnhதி ஜக³தீ³வரmh ।
நாநாதnhthரவிதா⁴ேநந கலாவபி யதா² ஶ ◌்’iΝ ॥ 31॥
kh’Shணவrhணmh thவிஷாkh’Shணmh ஸாŋhேகா³பாŋhகா³shthரபாrhஷத³mh ।
யjhைஞ:ஸŋhகீrhதநphராையrhயஜnhதி  ஸுேமத⁴ஸ: ॥ 32॥
th◌⁴ேயயmh ஸதா³ பப⁴வkh◌⁴நமபீ⁴Shடேதா³ஹmh

தீrhதா²shபத³mh ஶிவவிசிiνதmh ஶரNhயmh ।
ph◌⁴’thயாrhதிஹmh phரணதபால ப⁴வாph³தி⁴ேபாதmh

வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh ॥ 33॥
thயkhthவா ஸு³shthயஜஸுேரphதராjhயலmh

த⁴rhShட²ஆrhயவசஸா யத³கா³த³ரNhயmh ।
மாயாmh’க³mh த³யிதேயphதமnhவதா⁴வ-

th³வnhேத³ மஹாஷ ேத சரரவிnhத³mh ॥ 34॥
ஏவmh கா³iνபாph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnh க³வrhதிபி: ◌⁴ ।
மiνைஜjhயேத ராஜnh ேரயஸாவேரா ஹ: ॥ 35॥
கmh ஸபா⁴ஜயnhthயாrhயா ³ணjhஞா:ஸாரபா⁴கி³ந: ।
யthர ஸŋhகீrhதேநைநவ ஸrhவshவாrhேதா²ऽபி⁴லph◌⁴யேத ॥ 36॥
ந யத: பரேமா லாேபா⁴ ேத³நாmh ph◌⁴ராmhயதாஹ ।
யேதா விnhேத³த பரமாmh ஶாnhதிmh நயதி ஸmhsh’தி: ॥ 37॥
kh’தாதி³ஷு phரஜா ராஜnh கலாவிchச²nhதி ஸmhப⁴வmh ।
கெலௗ க² ப⁴விShயnhதி நாராயணபராய: ॥ 38॥
khவசிthkhவசிnhமஹாராஜ th³ரவிேட³ஷு ச ⁴ஶ: ।
தாmhரபrhணீ நதீ³ யthர kh’தமாலா பயshவிநீ ॥ 39॥
காேவ ச மஹாNhயா phரதீசீ ச மஹாநதீ³ ।
ேய பிப³nhதி ஜலmh தாஸாmh மiνஜா மiνேஜவர ।
phராேயா ப⁴khதா ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவऽமலாஶயா: ॥ 40॥
ேத³வrh⁴தாphதnh’mh பிth’mh

ந கிŋhகேரா நாயmh’ணீ ச ராஜnh ।
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ஜாயnhேதயகீ³தா மth³பா⁴க³வதாnhதrhக³தா

ஸrhவாthமநா ய: ஶரணmh ஶரNhயmh
க³ேதா iµnhத³mh ப’thய கrhதmh ॥ 41॥

shவபாத³லmh ப⁴ஜத: phயshய
thயkhதாnhயபா⁴வshய ஹ: பேரஶ: ।

விகrhம யchேசாthபதிதmh கத²சி-
th³⁴ேநாதி ஸrhவmh ’தி³ஸnhநிவிShட: ॥ 42॥

நாரத³ உவாச
த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாநிthத²mh thவாத²தி²ேலவர: ।
ஜாயnhேதயாnh iµநீnh phத: ேஸாபாth◌⁴யாேயா யஜயth ॥ 43॥
தேதாऽnhதrhத³தி⁴ேர th³தா:◌⁴ ஸrhவேலாகshய பயத: ।
ராஜா த⁴rhமாiνபாதிShட²nhநவாப பரமாmh க³திmh ॥ 44॥
thவமphேயதாnh மஹாபா⁴க³ த⁴rhமாnh பா⁴க³வதாnh தாnh ।
ஆshதி²த: ரth³த⁴யா khேதா நி:ஸŋhேகா³ யாshயேஸ பரmh ॥ 45॥
வேயா: க² த³mhபthேயாrhயஶஸா தmh ஜக³th ।
thரதாமக³மth³யth³வாmh ப⁴க³வாநீவேரா ஹ: ॥ 46॥
த³rhஶநாŋhக³நாலாைப: ஶயநாஸநேபா⁴ஜைந: ।
ஆthமா வாmh பாவித: kh’Shேண thரshேநஹmh phரrhவேதா: ॥ 47॥
ைவேரண யmh nh’பதய: ஶிஶுபாலெபௗNhTh³ர-
ஶாlhவாத³ேயா க³திவிலாஸவிேலாகநாth³ைய: ।

th◌⁴யாயnhத ஆkh’ததி⁴ய: ஶயநாஸநாெதௗ³

தthஸாmhயமாரiνரkhததி⁴யாmh ந: கிmh ॥ 48॥
மாபthய³th³தி⁴மkh’தா:² kh’Shேண ஸrhவாthமநீவேர ।
மாயாமiνShயபா⁴ேவந ³ைட⁴வrhேய பேரऽvhயேய ॥ 49॥
⁴பா⁴ராஸுரராஜnhயஹnhதேவ ³phதேய ஸதாmh ।
அவதீrhணshய நிrhvh’thைய யேஶா ேலாேக விதnhயேத ॥ 50॥
ஶுக உவாச
ஏதchch²thவா மஹாபா⁴ேகா³ வஸுேத³ேவாऽதிவிshத: ।
ேத³வகீ ச மஹாபா⁴கா³ ஜஹrhேமாஹமாthமந: ॥ 51॥
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ஜாயnhேதயகீ³தா மth³பா⁴க³வதாnhதrhக³தா

இதிஹாஸமmh Nhயmh தா⁴ரேயth³ய:ஸமாத: ।
ஸ வி⁴ேயஹ ஶமலmh ph³ரம⁴யாய கlhபேத ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh ஏகாத³ஶshகnhேத⁴ பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥
ஜாயnhேதயகீ³தா ஸமாphதா ।

Bhagavata Purana skandha 11, adhyAya 2-5

Conversation between nImI of videhas and navayogI (nine sons of Rishabha)

kavi, hari, antarikSha, prabuddha, pippalAyana, AvirhortA, drumila, chamasa,

and karabhAjana.

Proofread by PSA Easwaran

Jayanteya Gita from Shrimad Bhagavata

pdf was typeset on December 29, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

jAyanteyagiitaa.pdf 19


	Document Information
	Document Text
	த்³விதீயோऽத்⁴யாய: - 11.2
	த்ரு'தீயோऽத்⁴யாய: - 11.3
	சதுர்தோ²ऽத்⁴யாய: - 11.4
	பஞ்சமோऽத்⁴யாய: - 11.5

	Document Credits

