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shrImadbhAgavatamAhAtmyaM

மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

kh’Shணmh நாராயணmh வnhேத³ kh’Shணmh வnhேத³ vhரஜphயmh ।
kh’Shணmh th³ைவபாயநmh வnhேத³ kh’Shணmh வnhேத³ ph’தா²ஸுதmh ॥

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: - 1 ॥
ஸchசிதா³நnhத³பாய விேவாthபthயாதி³ேஹதேவ ।
தாபthரயவிநாஶாய kh’Shய வயmh iνம: ॥ 1॥
யmh phரvhரஜnhதமநேபதமேபதkh’thயmh
th³ைவபாயேநா விரஹகாதர ஆஜுஹாவ ।
thேரதி தnhமயதயா தரேவாऽபி⁴ேந:³

தmh ஸrhவ⁴த’த³யmh iµநிமாநேதாऽsh ॥ 2॥
ைநேஷ ஸூதமாநமபி⁴வாth³ய மஹாமதிmh ।
கதா²mh’தரஸாshவாத³ஶல: ெஶௗநேகாऽph³ரவீth ॥ 3॥
ெஶௗநக உவாச
அjhஞாநth◌⁴வாnhதவிth◌⁴வmhஸேகாஸூrhயஸமphரப⁴ ।
ஸூதாkh²யா கதா²ஸாரmh மம கrhணரஸாயநmh ॥ 4॥
ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³phேதா விேவேகா வrhத⁴ேத மஹாnh ।
மாயாேமாஹநிராஸச ைவShணைவ: khயேத கத²mh ॥ 5॥
இஹ ேகா⁴ேர கெலௗ phராேயா வசாஸுரதாmh க³த: ।
khேலஶாkhராnhதshய தshையவ ேஶாத⁴ேந கிmh பராயணmh ॥ 6॥
ேரயஸாmh யth³ப⁴ேவchch²ேரய: பாவநாநாmh ச பாவநmh ।
kh’Shணphராphதிகரmh ஶவthஸாத⁴நmh தth³வதா³⁴நா ॥ 7॥
சிnhதாமணிrhேலாகஸுக²mh ஸுரth³:shவrhக³ஸmhபத³mh ।

2



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

phரயchச²தி ³: phேதா ைவNhட²mh ேயாகி³³rhலப⁴mh ॥ 8॥
ஸூத உவாச
phதி: ெஶௗநக சிthேத ேத யேதா வch விசாrhய ச ।
ஸrhவth³தா⁴nhதநிShபnhநmh ஸmhஸாரப⁴யநாஶநmh ॥ 9॥
ப⁴khthேயாக⁴வrhத⁴நmh யchச kh’Shணஸnhேதாஷேஹகmh ।
தத³ஹmh ேதऽபி⁴தா⁴shயா ஸாவதா⁴நதயா ஶ ◌்’iΝ ॥ 10॥
காலvhயாலiµக²kh³ராஸthராஸநிrhஶேஹதேவ ।
மth³பா⁴க³வதmh ஶாshthரmh கெலௗ கீேரண பா⁴தmh ॥ 11॥
ஏதshமாத³பரmh கிசிnhமந:ஶுth³th◌⁴ைய ந விth³யேத ।
ஜnhமாnhதேர ப⁴ேவthNhயmh ததா³ பா⁴க³வதmh லேப⁴th ॥ 12॥
பேத கதா²mh வkhmh ஸபா⁴யாmh ஸmhshதி²ேத ஶுேக ।
ஸுதா⁴mhப⁴mh kh³’thைவவ ேத³வாshதthர ஸமாக³மnh ॥ 13॥
ஶுகmh நthவாவத³nh ஸrhேவ shவகாrhயஶலா:ஸுரா: ।
கதா²ஸுதா⁴mh phரயchச²shவ kh³’thைவவ ஸுதா⁴மாmh ॥ 14॥
ஏவmh விநிமேய ஜாேத ஸுதா⁴ ராjhஞா phரபீயதாmh ।
phரபாshயாேமா வயmh ஸrhேவ மth³பா⁴க³வதாmh’தmh ॥ 15॥
khவ ஸுதா⁴ khவ கதா² ேலாேக khவ காச: khவ மணிrhமஹாnh ।
ph³ரமராேதா விசாrhையவmh ததா³ ேத³வாnh ஜஹாஸ ஹ ॥ 16॥
அப⁴khதாmhshதாmhச விjhஞாய ந த³ெதௗ³ஸ கதா²mh’தmh ।
மth³பா⁴க³வதீ வாrhதா ஸுராமபி ³rhலபா⁴ ॥ 17॥
ராjhேஞா ேமாmh ததா² வீய ரா தா⁴தாபி விshத: ।
ஸthயேலாேக லாmh ப³th³th◌⁴வாேதாலயthஸாத⁴நாnhயஜ: ॥ 18॥
ல⁴nhயnhயாநி ஜாதாநி ெகௗ³ரேவண இத³mh மஹth ।
ததா³ ’க³:ஸrhேவ விshமயmh பரமmh ய: ॥ 19॥
ேமநிேர ப⁴க³வth³பmh ஶாshthரmh பா⁴க³வதmh கெலௗ ।
பட²நாchch²ரவthஸth³ேயா ைவNhட²ப²லதா³யகmh ॥ 20॥
ஸphதாேஹந தmh ைசதthஸrhவதா²iµkhதிதா³யகmh ।
ஸநகாth³ைய: ரா phேராkhதmh நாரதா³ய த³யாபைர: ॥ 21॥
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மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

யth³யபி ph³ரமஸmhப³nhதா⁴chch²தேமதthஸுரrh ।
ஸphதாஹரவணவிதி: ◌⁴ மாைரshதshய பா⁴த: ॥ 22॥
ெஶௗநக உவாச
ேலாகவிkh³ரஹiµkhதshய நாரத³shயாshதி²ரshய ச ।
விதி⁴ரேவ த: phதி:ஸmhேயாக:³thர ைத:ஸஹ ॥ 23॥
ஸூத உவாச
அthர ேத கீrhதயிShயா ப⁴khதிkhதmh கதா²நகmh ।
ஶுேகந மம யthphேராkhதmh ரஹ: ஶிShயmh விசாrhய ச ॥ 24॥
ஏகதா³ விஶாலாயாmh சthவார ’ஷேயாऽமலா: ।
ஸthஸŋhகா³rhத²mh ஸமாயாதா த³th³’ஶுshதthர நாரத³mh ॥ 25॥
மாரா ஊ:
கத²mh ph³ரமnh தீ³நiµக:²தசிnhதாேரா ப⁴வாnh ।
thவதmh க³mhயேத thர தசாக³மநmh தவ ॥ 26॥
இதா³நீmh ஶூnhயசிthேதாऽ க³தவிthேதா யதா² ஜந: ।
தேவத³mh iµkhதஸŋhக³shய ேநாசிதmh வத³ காரணmh ॥ 27॥
நாரத³ உவாச
அஹmh  ph’தி²வீmh யாேதா jhஞாthவா ஸrhேவாthதமாதி ।
Shகரmh ச phரயாக³mh ச காஶீmh ேகா³தா³வmh ததா² ॥ 28॥
ஹேthரmh ேthரmh ரŋhக³mh ேஸப³nhத⁴நmh ।
ஏவமாதி³ஷு தீrhேத²ஷு ph◌⁴ரமமாண இதshதத: ॥ 29॥
நாபயmh thரசிchச²rhம மந:ஸnhேதாஷகாரகmh ।
கநாத⁴rhமthேரண த⁴ேரயmh பா³தி⁴தா⁴நா ॥ 30॥
ஸthயmh நாshதி தப: ெஶௗசmh த³யா தா³நmh ந விth³யேத ।
உத³ரmhப⁴ே வா வராகா:டபா⁴ண: ॥ 31॥
மnhதா:³ஸுமnhத³மதேயா மnhத³பா⁴kh³யா பth³தா: ।
பாக²Nhட³நிரதா:ஸnhேதா விரkhதா:ஸபkh³ரஹா: ॥ 32॥
தணீphர⁴தா ேக³ேஹ யாலேகா ³th³தி⁴தா³யக: ।
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கnhயாவிkhரயிே ேலாபா⁴th³த³mhபதீநாmh ச கlhகநmh ॥ 33॥
ஆரமா யவைந th³தா⁴shதீrhதா²நி ஸதshததா² ।
ேத³வதாயதநாnhயthர ³ShைடrhநShடாநி ⁴ஶ: ॥ 34॥
ந ேயாகீ³ைநவ th³ேதா⁴ வா ந jhஞாநீ ஸthkhேயா நர: ।
கதா³வாநேலநாth³ய ஸாத⁴நmh ப⁴shமதாmh க³தmh ॥ 35॥
அThடஶூலா ஜநபதா:³ ஶிவஶூலா th³விஜாதய: ।
காnhய: ேகஶஶூnhய:ஸmhப⁴வnhதி கலாவிஹ ॥ 36॥
ஏவmh பயnh கேலrhேதா³ஷாnh பrhயடnhநவநீமஹmh ।
யாiµநmh தடமாபnhேநா யthர லா ஹேரர⁴th ॥ 37॥
தthராசrhயmh மயா th³’Shடmh யதாmh தnhiµநீவரா: ।
ஏகா  தணீ தthர நிஷNh கி²nhநமாநஸா ॥ 38॥
vh’th³ெதௗ⁴ th³ெவௗ பதிெதௗ பாrhேவ நி:வஸnhதாவேசதெநௗ ।
ஶுஷnhதீ phரேபா³த⁴nhதீ த³தீ ச தேயா: ர: ॥ 39॥
த³ஶ தி³ு நிnhதீ ரதாரmh நிஜmh வ: ।
வீjhயமாநா ஶதshthபி⁴rhேபா³th◌⁴யமாநா iµஹுrhiµஹு: ॥ 40॥
th³’ShThவா ³ராth³க³த: ேஸாऽஹmh ெகௗேகந தத³nhதிகmh ।
மாmh th³’ShThவா ேசாthதி²தா பா³லா விவலா சாph³ரவீth³வச: ॥ 41॥
பா³ேலாவாச
ேபா⁴ ேபா: ◌⁴ ஸாேதா⁴ ணmh திShட² மchசிnhதாமபி நாஶய ।
த³rhஶநmh தவ ேலாகshய ஸrhவதா²க⁴ஹரmh பரmh ॥ 42॥
ப³ஹுதா² தவ வாkhேயந :³க²ஶாnhதிrhப⁴விShயதி ।
யதா³ பா⁴kh³யmh ப⁴ேவth³⁴ ப⁴வேதா த³rhஶநmh ததா³ ॥ 43॥
நாரத³ உவாச
கா thவmh காவிெமௗ ேசமா நாrhய: கா: பth³மேலாசநா: ।
வத³ ேத³வி ஸவிshதாரmh shவshய :³க²shய காரணmh ॥ 44॥
பா³ேலாவாச
அஹmh ப⁴khதிதி kh²யாதா இெமௗ ேம தநெயௗ மெதௗ ।
jhஞாநைவராkh³யநாமாெநௗ காலேயாேக³ந ஜrhஜெரௗ ॥ 45॥
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க³ŋhகா³th³யா:ஸதேசமா மthேஸவாrhத²mh ஸமாக³தா: ।
ததா²பி ந ச ேம ேரய: ேஸவிதாயா:ஸுைரரபி ॥ 46॥
இதா³நீmh ஶ ◌்’iΝ மth³வாrhதாmh ஸசிthதshthவmh தேபாத⁴ந ।
வாrhதா ேம விததாphயshதி தாmh thவா ஸுக²மாவஹ ॥ 47॥
உthபnhநா th³ரவிேட³ஸாஹmh vh’th³தி⁴mh கrhடேக க³தா ।
khவசிthkhவசிnhமஹாராShThேர ³rhஜேர rhணதாmh க³தா ॥ 48॥
தthர ேகா⁴ரகேலrhேயாகா³thபாக²Nhைட:³ க²Nh³தாŋhக³கா ।
³rhப³லாஹmh சிரmh யாதா thராph◌⁴யாmh ஸஹ மnhத³தாmh ॥ 49॥
vh’nhதா³வநmh ந: phராphய நவீேநவ ஸுபிணீ ।
ஜாதாஹmh வதீ ஸmhயkhphேரShட²பா  ஸாmhphரதmh ॥ 50॥
இெமௗ  ஶயிதாவthர ஸுெதௗ ேம khயத: ரமாth ।
இத³mh shதா²நmh பthயjhய விேத³ஶmh க³mhயேத மயா ॥ 51॥
ஜரட²thவmh ஸமாயாெதௗ ேதந :³ேக²ந :³கி²தா ।
ஸாஹmh  தணீ கshமாthஸுெதௗ vh’th³தா⁴விெமௗ த: ॥ 52॥
thரயாmh ஸஹசாthவாth³ைவபthயmh த:shதி²தmh ।
க⁴டேத ஜரடா² மாதா தெணௗ தநயாவிதி ॥ 53॥
அத: ேஶாசா சாthமாநmh விshமயாவிShடமாநஸா ।
வத³ ேயாக³நிேத⁴ தீ⁴மnh காரணmh சாthர கிmh ப⁴ேவth ॥ 54॥
நாரத³ உவாச
jhஞாேநநாthமநி பயா ஸrhவேமதthதவாநேக⁴ ।
ந விஷாத³shthவயா காrhேயா ஹ: ஶmh ேத கShயதி ॥ 55॥
ஸூத உவாச
ணமாthேரண தjhjhஞாthவா வாkhயேச iµநீவர: ॥ 56॥
நாரத³ உவாச
ஶ ◌்’iΝShவாவதா பா³ேல ேகா³ऽயmh தா³ண: க: ।
ேதந phத:ஸதா³சாேரா ேயாக³மாrhக³shதபாmh ச ॥ 57॥
ஜநா அகா⁴ஸுராயnhேத ஶாTh²ய³Shகrhமகாண: ।
இஹ ஸnhேதா வித³nhதி phர’Shயnhதி யஸாத⁴வ: ।
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த⁴thேத ைத⁴rhயmh  ேயா தீ⁴மாnh ஸ தீ⁴ர: பNh³ேதாऽத²வா ॥ 58॥
அshph’யாநவேலாkhேயயmh ேஶஷபா⁴ரக த⁴ரா ।
வrhேஷ வrhேஷ khரமாjhஜாதா மŋhக³ளmh நாபி th³’யேத ॥ 59॥
ந thவாமபி ஸுைத:ஸாகmh ேகாऽபி பயதி ஸாmhphரதmh ।
உேபதாiνராகா³nhைத⁴rhஜrhஜரthேவந ஸmhshதி²தா ॥ 60॥
vh’nhதா³வநshய ஸmhேயாகா³thநshthவmh தணீ நவா ।
த⁴nhயmh vh’nhதா³வநmh ேதந ப⁴khதிrhnh’thயதி யthர ச ॥ 61॥
அthேரெமௗ kh³ராஹகாபா⁴வாnhந ஜராமபி iµசத: ।
கிசிதா³thமஸுேக²ேநஹ phரஸுphதிrhமnhயேதऽநேயா: ॥ 62॥
ப⁴khதிவாச
கத²mh பதா ராjhஞா shதா²பிேதா யஶுசி: க: ।
phரvh’thேத  கெலௗ ஸrhவஸார:thர க³ேதா மஹாnh ॥ 63॥
கபேரண ஹphயத⁴rhம: கத²யேத ।
இமmh ேம ஸmhஶயmh சி²nhதி⁴ thவth³வாசா ஸுகி²தாshmhயஹmh ॥ 64॥
நாரத³ உவாச
யதி³ ph’Shடshthவயா பா³ேல phேரமத: ரவணmh  ।
ஸrhவmh வயா ேத ப⁴th³ேர கமலmh ேத க³Shயதி ॥ 65॥
யதா³iµnhேதா³ ப⁴க³வாnh மாmh thயkhthவா shவபத³mh க³த: ।
தth³தி³நாthகராயாத:ஸrhவஸாத⁴நபா³த⁴க: ॥ 66॥
th³’Shேடா தி³kh³விஜேய ராjhஞா தீ³நவchச²ரணmh க³த: ।
ந மயா மாரணீேயாऽயmh ஸாரŋhக³இவ ஸார⁴kh ॥ 67॥
யthப²லmh நாshதி தபஸா ந ேயாேக³ந ஸமாதி⁴நா ।
தthப²லmh லப⁴ேத ஸmhயkhகெலௗ ேகஶவகீrhதநாth ॥ 68॥
ஏகாகாரmh கmh th³’ShThவா ஸாரவthஸாரநீரஸmh ।
விShiΝராத:shதா²பிதவாnh கஜாநாmh ஸுகா²ய ச ॥ 69॥
கrhமாசரthஸார:ஸrhவேதா நிrhக³ேதாऽ⁴நா ।
பதா³rhதா:²ஸmhshதி²தா ⁴ெமௗ பீ³ஜநாshஷா யதா² ॥ 70॥
விphைரrhபா⁴க³வதீ வாrhதா ேக³ேஹ ேக³ேஹ ஜேந ஜேந ।
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காதா கணேலாேப⁴ந கதா²ஸாரshதேதா க³த: ॥ 71॥
அthkh³ர⁴கrhமாே நாshதிகா ெரௗரவா ஜநா: ।
ேதऽபி திShட²nhதி தீrhேத²ஷு தீrhத²ஸாரshதேதா க³த: ॥ 72॥
காமkhேராத⁴மஹாேலாப⁴th’Shvhயாலேசதஸ: ।
ேதऽபி திShட²nhதி தப தப:ஸாரshதேதா க³த: ॥ 73॥
மநஸசாஜயாlhேலாபா⁴th³த³mhபா⁴thபாக²Nhட³ஸmhரயாth ।
ஶாshthராநph◌⁴யஸநாchைசவ th◌⁴யாநேயாக³ப²லmh க³தmh ॥ 74॥
பNh³தாsh கலthேரண ரமnhேத மஷா இவ ।
thரshேயாthபாத³ேந த³ா அத³ா iµkhதிஸாத⁴ேந ॥ 75॥
ந  ைவShணவதா thர ஸmhphரதா³யர:ஸரா ।
ஏவmh phரலயதாmh phராphேதா வshஸார:shத²ேல shத²ேல ॥ 76॥
அயmh  க³த⁴rhேமா  வrhதேத கshய ³ஷணmh ।
அதsh Nhட³கா:ஸஹேத நிகேட shதி²த: ॥ 77॥
ஸூத உவாச
இதி தth³வசநmh thவா விshமயmh பரமmh க³தா ।
ப⁴khதிேச வேசா ⁴ய: யதாmh தchச ெஶௗநக ॥ 78॥
ப⁴khதிவாச
ஸுரrhேஷ thவmh  த⁴nhேயாऽ மth³பா⁴kh³ேயந ஸமாக³த: ।
ஸா⁴நாmh த³rhஶநmh ேலாேக ஸrhவth³தி⁴கரmh பரmh ॥ 79॥
ஜயதி ஜக³தி மாயாmh யshய காயாத⁴வshேத
வசநரசநேமகmh ேகவலmh சாகலyhய ।
th◌⁴வபத³மபி யாேதா யthkh’பாேதா th◌⁴ேவாऽயmh
ஸகலஶலபாthரmh ph³ரமthரmh நதாsh ॥ 80॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
ப⁴khதிநாரத³ஸமாக³ேமா நாம phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: - 2 ॥
நாரத³ உவாச
vh’தா² ேக²த³யேஸ பா³ேல அேஹா சிnhதாऽऽரா கத²mh ।
kh’Shணசரmhேபா⁴ஜmh shமர :³க²mh க³Shயதி ॥ 1॥
th³ெரௗபதீ³ ச பthராதா ேயந ெகௗரவகமலாth ।
பாதா ேகா³பஸுnhத³rhய:ஸ kh’Shண: khவாபி ேநா க³த: ॥ 2॥
thவmh  ப⁴khதி: phயா தshய ஸததmh phராணேதாऽதி⁴கா ।
thவயாऽऽஹூதsh ப⁴க³வாnh யாதி நீசkh³’ேஹShவபி ॥ 3॥
ஸthயாதி³thேக³ ேபா³த⁴ைவராkh³ெயௗ iµkhதிஸாத⁴ெகௗ ।
கெலௗ  ேகவலா ப⁴khதிrhph³ரமஸாjhயகாணீ ॥ 4॥
இதி நிசிthய சிth³ப:ஸth³பாmh thவாmh ஸஸrhஜ ஹ ।
பரமாநnhத³சிnhrhதி:ஸுnhத³mh kh’Shணவlhலபா⁴mh ॥ 5॥
ப³th³th◌⁴வாஜmh thவயா ph’Shடmh கிmh கேராதி ைசகதா³ ।
thவாmh ததா³ऽऽjhஞாபயthkh’Shே மth³ப⁴khதாnh ேபாஷேயதி ச ॥ 6॥
அŋhகீ³kh’தmh thவயா தth³ைவ phரஸnhேநாऽ⁴th³த⁴shததா³ ।
iµkhதிmh தா³mh த³ெதௗ³ ph◌⁴யmh jhஞாநைவராkh³யகாவிெமௗ ॥ 7॥
ேபாஷணmh shேவந ேபண ைவNhேட² thவmh கேரா ச ।
⁴ெமௗ ப⁴khதவிேபாஷாய சா²யாபmh thவயா kh’தmh ॥ 8॥
iµkhதிmh jhஞாநmh விரkhதிmh ச ஸஹ kh’thவா க³தா ⁴வி ।
kh’தாதி³th³வாபரshயாnhதmh மஹாநnhேத³ந ஸmhshதி²தா ॥ 9॥
கெலௗ iµkhதி:யmh phராphதா பாக²Nhடா³மயபீ³தா ।
thவதா³jhஞயா க³தா ஶீkh◌⁴ரmh ைவNhட²mh நேரவ ஸா ॥ 10॥
shmh’தா thவயாபி சாthைரவ iµkhதிராயாதி யாதி ச ।
thkh’thய thவேயெமௗ ச பாrhேவ shவshையவ ரெதௗ ॥ 11॥
உேபாத: கெலௗ மnhெதௗ³ vh’th³ெதௗ⁴ ஜாெதௗ ஸுெதௗ தவ ।
ததா²பி சிnhதாmh iµஜ thவiµபாயmh சிnhதயாmhயஹmh ॥ 12॥

bhagpur-00-mahatmyam.pdf 9



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

கநா ஸth³’ஶ: ேகாऽபி ேகா³ நாshதி வராநேந ।
தshmhshthவாmh shதா²பயிShயா ேக³ேஹ ேக³ேஹ ஜேந ஜேந ॥ 13॥
அnhயத⁴rhமாmhshதிரshkh’thய ரshkh’thய மேஹாthஸவாnh ।
ததா³ நாஹmh ஹேரrhதா³ேஸா ேலாேக thவாmh ந phரவrhதேய ॥ 14॥
thவத³nhவிதாச ேய வா ப⁴விShயnhதி கலாவிஹ ।
பாபிேநாऽபி க³Shயnhதி நிrhப⁴யmh kh’Shணமnhதி³ரmh ॥ 15॥
ேயஷாmh சிthேத வேஸth³ப⁴khதி:ஸrhவதா³ phேரமபிணீ ।
ந ேத பயnhதி கீநாஶmh shவphேநऽphயமலrhதய: ॥ 16॥
ந phேரேதா ந பிஶாேசா வா ராேஸா வாஸுேராऽபி வா ।
ப⁴khதிkhதமநshகாநாmh shபrhஶேந ந phர⁴rhப⁴ேவth ॥ 17॥
ந தேபாபி⁴rhந ேவைத³ச ந jhஞாேநநாபி கrhம ।
ஹrh ஸாth◌⁴யேத ப⁴khthயா phரமாணmh தthர ேகா³பிகா: ॥ 18॥
nh’mh ஜnhமஸஹshேரண ப⁴khெதௗ phதிrh ஜாயேத ।
கெலௗ ப⁴khதி: கெலௗ ப⁴khதிrhப⁴khthயா kh’Shண: ர:shதி²த: ॥ 19॥
ப⁴khதிth³ேராஹகரா ேய ச ேத த³nhதி ஜக³ththரேய ।
³rhவாஸா :³க²மாபnhந: ரா ப⁴khதவிநிnhத³க: ॥ 20॥
அலmh vhரைதரலmh தீrhைத²ரலmh ேயாைக³ரலmh மைக:² ।
அலmh jhஞாநகதா²லாைபrhப⁴khதிேரைகவ iµkhதிதா³ ॥ 21॥
ஸூத உவாச
இதி நாரத³நிrhணீதmh shவமாஹாthmhயmh நிஶmhய ஸா ।
ஸrhவாŋhக³Shஸmhkhதா நாரத³mh வாkhயமph³ரவீth ॥ 22॥
ப⁴khதிவாச
அேஹா நாரத³ த⁴nhேயாऽ phதிshேத மயி நிசலா ।
ந கதா³சிth³விiµஜா சிthேத shதா²shயா ஸrhவதா³ ॥ 23॥
kh’பாநா thவயா ஸாேதா⁴ மth³பா³தா⁴ th◌⁴வmhதா th ।
thரேயாேசதநா நாshதி தேதா ேபா³த⁴ய ேபா³த⁴ய ॥ 24॥
ஸூத உவாச
தshயா வச:ஸமாகrhNhய காNhயmh நாரேதா³ க³த: ।
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தேயாrhேபா³த⁴நமாேரேப⁴ கராkh³ேரண விமrhத³யnh ॥ 25॥
iµக²mh ஸmhேயாjhய கrhnhேத ஶph³த³iµchைச:ஸiµchசரnh ।
jhஞாந phர³th³th◌⁴யாதாmh ஶீkh◌⁴ரmh ேர ைவராkh³ய phர³th³th◌⁴யாதாmh ॥ 26॥
ேவத³ேவதா³nhதேகா⁴ைஷச கீ³தாபாைட²rhiµஹுrhiµஹு: ।
ேபா³th◌⁴யமாெநௗ ததா³ ேதந கத²சிchேசாthதி²ெதௗ ப³லாth ॥ 27॥
ேநthைரரநவேலாகnhெதௗ jh’mhப⁴nhெதௗ ஸாலஸாெபௗ⁴ ।
ப³கவthபெதௗ phராய: ஶுShககாShட²ஸமாŋhக³ெகௗ ॥ 28॥
ுthாெமௗ ெதௗ நிையவ ந:shவாபபராயெணௗ ।
’சிnhதாபேரா ஜாத: கிmh விேத⁴யmh மேயதி ச ॥ 29॥
அேஹா நிth³ரா கத²mh யாதி vh’th³த⁴thவmh ச மஹthதரmh ।
சிnhதயnhநிதி ேகா³விnhத³mh shமாரயாமாஸ பா⁴rhக³வ ॥ 30॥
vhேயாமவாணீ தைத³வா⁴nhமா ’ேஷ கி²th³யதாதி ।
உth³யம:ஸப²லshேதऽயmh ப⁴விShயதி ந ஸmhஶய: ॥ 31॥
ஏதத³rhத²mh  ஸthகrhம ஸுரrhேஷ thவmh ஸமாசர ।
தthேத கrhமாபி⁴தா⁴shயnhதி ஸாத⁴வ:ஸா⁴⁴ஷ: ॥ 32॥
ஸthகrhமணி kh’ேத தshnh ஸநிth³ரா vh’th³த⁴தாநேயா: ।
க³Shயதி th³ப⁴khதி:ஸrhவத: phரஸShயதி ॥ 33॥
இthயாகாஶவச:shபShடmh தthஸrhைவரபி விதmh ।
நாரேதா³ விshமயmh ேலேப⁴ ேநத³mh jhஞாததி ph³வnh ॥ 34॥
நாரத³ உவாச
அநயாऽऽகாஶவாNhயாபி ேகா³phயthேவந நிபிதmh ।
கிmh வா தthஸாத⁴நmh காrhயmh ேயந காrhயmh ப⁴ேவthதேயா: ॥ 35॥
khவ ப⁴விShயnhதி ஸnhதshேத கத²mh தா³shயnhதி ஸாத⁴நmh ।
மயாthர கிmh phரகrhதvhயmh ய³khதmh vhேயாமபா⁴ஷயா ॥ 36॥
ஸூத உவாச
தthர th³வாவபி ஸmhshதா²phய நிrhக³ேதா நாரேதா³iµநி: ।
தீrhத²mh தீrhத²mh விநிShkhரmhய ph’chச²nhமாrhேக³iµநீவராnh ॥ 37॥
vh’thதாnhத: யேத ஸrhைவ: கிசிnhநிசிthய ேநாchயேத ।
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அஸாth◌⁴யmh ேகசந phேராrh³rhjhேஞயதி சாபேர ।
கீ⁴தாshததா²nhேய  கியnhதsh பலாயிதா: ॥ 38॥
ஹாஹாகாேரா மஹாநாththைரேலாkhேய விshமயாவஹ: ।
ேவத³ேவதா³nhதேகா⁴ைஷச கீ³தாபாைட²rhவிேபா³தி⁴தmh ॥ 39॥
ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh ேநாத³திShட²ththகmh யதா³ ।
உபாேயா நாபேராऽshதீதி கrhேண கrhேணऽஜபஜநா: ॥ 40॥
ேயாகி³நா நாரேத³நாபி shவயmh ந jhஞாயேத  யth ।
தthகத²mh ஶkhயேத வkhதைரஹ மாiνைஷ: ॥ 41॥
ஏவmh’க³ண: ph’Shைடrhநிrhணீேயாkhதmh ³ராஸத³mh ॥ 42॥
ததசிnhதாரshேஸாऽத² ப³த³வநமாக³த: ।
தபசரா சாthேரதி தத³rhத²mh kh’தநிசய: ॥ 43॥
தாவth³த³த³rhஶ ரத:ஸநகாதீ³nhiµநீவராnh ।
ேகாஸூrhயஸமாபா⁴ஸாiνவாச iµநிஸthதம: ॥ 44॥
நாரத³ உவாச
இதா³நீmh ⁴பா⁴kh³ேயந ப⁴வth³பி: ◌⁴ ஸŋhக³ேமாऽப⁴வth ।
மாரா ph³யதாmh ஶீkh◌⁴ரmh kh’பாmh kh’thவா மேமாப ॥ 45॥
ப⁴வnhேதா ேயாகி³ந:ஸrhேவ ³th³தி⁴மnhேதா ப³ஹுதா: ।
பசஹாயநஸmhkhதா: rhேவஷாமபி rhவஜா: ॥ 46॥
ஸதா³ைவNhட²நிலயா ஹகீrhதநதthபரா: ।
லாmh’தரேஸாnhமthதா: கதா²மாthைரகவிந: ॥ 47॥
ஹ: ஶரணேமவmh  நிthயmh ேயஷாmh iµேக² வச: ।
அத: காலஸமாதி³Shடா ஜரா Shமாnhந பா³த⁴ேத ॥ 48॥
ேயஷாmh ph◌⁴ப⁴ŋhக³மாthேரண th³வாரபாெலௗ ஹேர: ரா ।
⁴ெமௗ நிபதிெதௗ ஸth³ேயா யthkh’பாத: ரmh க³ெதௗ ॥ 49॥
அேஹா பா⁴kh³யshய ேயாேக³ந த³rhஶநmh ப⁴வதாஹ
அiνkh³ரஹsh கrhதvhேயா மயி தீ³ேந த³யாபைர: ॥ 50॥
அஶரகி³ேராkhதmh யthதthகிmh ஸாத⁴நiµchயதாmh
அiνShேட²யmh கத²mh தாவthphரph³வnh ஸவிshதரmh ॥ 51॥
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ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh ஸுக²iµthபth³யேத கத²mh ।
shதா²பநmh ஸrhவவrhேணஷு phேரமrhவmh phரயthநத: ॥ 52॥
மாரா ஊ:
மா சிnhதாmh  ேத³வrhேஷ ஹrhஷmh சிthேத ஸமாவஹ ।
உபாய:ஸுக²ஸாth◌⁴ேயாऽthர வrhதேத rhவ ஏவ  ॥ 53॥
அேஹா நாரத³ த⁴nhேயாऽ விரkhதாநாmh ஶிேராமணி:
ஸதா³kh’Shணதா³ஸாநாமkh³ரணீrhேயாக³பா⁴shகர: ॥ 54॥
thவயி சிthரmh ந மnhதvhயmh ப⁴khthயrhத²மiνவrhதிநி ।
க⁴டேத kh’Shணதா³ஸshய ப⁴khேத:ஸmhshதா²பநா ஸதா³ ॥ 55॥
’பி⁴rhப³ஹேவா ேலாேக பnhதா²ந: phரகkh’தா: ।
ரமஸாth◌⁴யாச ேத ஸrhேவ phராய:shவrhக³ப²லphரதா:³ ॥ 56॥
ைவNhட²ஸாத⁴க: பnhதா²ஸ  ேகா³phேயா  வrhதேத ।
தshேயாபேத³Shடா ஷ: phராேயா பா⁴kh³ேயந லph◌⁴யேத ॥ 57॥
ஸthகrhம தவ நிrhதி³Shடmh vhேயாமவாசா  யthரா ।
த³chயேத ஶ ◌்’iΝShவாth³ய shதி²ரசிthத: phரஸnhநதீ:◌⁴ ॥ 58॥
th³ரvhயயjhஞாshதேபாயjhஞா ேயாக³யjhஞாshததா²பேர ।
shவாth◌⁴யாயjhஞாநயjhஞாச ேத  கrhமவிஸூசகா: ॥ 59॥
ஸthகrhமஸூசேகா நmh jhஞாநயjhஞ:shmh’ேதா ³ைத:◌⁴ ।
மth³பா⁴க³வதாலாப:ஸ  கீ³த: ஶுகாதி³பி:◌⁴ ॥ 60॥
ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh தth³ேகா⁴ேஷண ப³லmh மஹth ।
vhரShயதி th³வேயா: கShடmh ஸுக²mh ப⁴khேதrhப⁴விShயதி ॥ 61॥
phரலயmh  க³Shயnhதி மth³பா⁴க³வதth◌⁴வேந: ।
கேலrhேதா³ஷா இேம ஸrhேவ mhஹஶph³தா³th³vh’கா இவ ॥ 62॥
jhஞாநைவராkh³யஸmhkhதா ப⁴khதி: phேரமரஸாவஹா ।
phரதிேக³ஹmh phரதிஜநmh தத: khடா³mh கShயதி ॥ 63॥
நாரத³ உவாச
ேவத³ேவதா³nhதேகா⁴ைஷச கீ³தாபாைட:² phரேபா³தி⁴தmh ।
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ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh ேநாத³திShட²ththகmh யதா³ ॥ 64॥
மth³பா⁴க³வதாலாபாthதthகத²mh ேபா³த⁴ேமShயதி ।
தthகதா²ஸு  ேவதா³rhத:² ேலாேக ேலாேக பேத³ பேத³ ॥ 65॥
சி²nhத³nh ஸmhஶயmh ேயநmh ப⁴வnhேதாऽேமாக⁴த³rhஶநா: ।
விலmhேபா³ நாthர கrhதvhய: ஶரக³தவthஸலா: ॥ 66॥
மாரா ஊ:
ேவேதா³பநிஷதா³mh ஸாராjhஜாதா பா⁴க³வதீ கதா² ।
அththதமா தேதா பா⁴தி ph’த²kh³⁴தா ப²லாkh’தி: ॥ 67॥
ஆலாkh³ரmh ரஸshதிShட²nhநாshேத ந shவாth³யேத யதா² ।
ஸ ⁴ய:ஸmhph’த²kh³⁴த: ப²ேல விவமேநாஹர: ॥ 68॥
யதா² ³kh³ேத⁴ shதி²தmh ஸrhபிrhந shவாதா³ேயாபகlhபேத ।
ph’த²kh³⁴தmh  தth³க³vhயmh ேத³வாநாmh ரஸவrhத⁴நmh ॥ 69॥
இூமாதி³மth◌⁴யாnhதmh ஶrhகரா vhயாphய திShட²தி ।
ph’த²kh³⁴தா ச ஸா Shடா ததா² பா⁴க³வதீ கதா² ॥ 70॥
இத³mh பா⁴க³வதmh நாம ராணmh ph³ரமஸmhதmh ।
ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh shதா²பநாய phரகாஶிதmh ॥ 71॥
ேவதா³nhதேவத³ஸுshநாேத கீ³தாயா அபி கrhத ।
பதாபவதீ vhயாேஸ iµயthயjhஞாநஸாக³ேர ॥ 72॥
ததா³ thவயா ரா phேராkhதmh ச:ேலாகஸமnhவிதmh ।
ததீ³யரவthஸth³ேயா நிrhபா³ேதா⁴ பா³த³ராயண: ॥ 73॥
தthர ேத விshமய: ேகந யத: phரநகேரா ப⁴வாnh ।
மth³பா⁴க³வதmh ராvhயmh ேஶாக:³க²விநாஶநmh ॥ 74॥
நாரத³ உவாச
யth³த³rhஶநmh ச விநிஹnhthயஶுபா⁴நி ஸth³ய:
ேரயshதேநாதி ப⁴வ:³க²த³வாrhதி³தாநாmh ।
நி:ேஶஷேஶஷiµக²கீ³தகைத²கபாநா:
phேரமphரகாஶkh’தேய ஶரணmh கா³ேதாऽsh ॥ 75॥
பா⁴kh³ேயாத³ேயந ப³ஹுஜnhமஸமாrhேதந
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ஸthஸŋhக³மmh ச லப⁴ேத ேஷா யதா³ைவ ।
அjhஞாநேஹkh’தேமாஹமதா³nhத⁴கார-
நாஶmhவிதா⁴ய  தேதா³த³யேத விேவக: ॥ 76॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
மாரநாரத³ஸmhவாேதா³ நாம th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: - 3 ॥
நாரத³ உவாச
jhஞாநயjhஞmh கShயா ஶுகஶாshthரகேதா²jhjhவலmh ।
ப⁴khதிjhஞாநவிராகா³mh shதா²பநாrhத²mh phரயthநத: ॥ 1॥
thர காrhேயா மயா யjhஞ:shத²லmh தth³வாchயதாஹ ।
மமா ஶுகஶாshthரshய வkhதvhேயா ேவத³பாரைக:³ ॥ 2॥
கியth³பி⁴rhதி³வைஸ: ராvhயா மth³பா⁴க³வதீ கதா² ।
ேகா விதி⁴shதthர கrhதvhேயா மேமத³mh ph³வதாத: ॥ 3॥
மாரா ஊ:
ஶ ◌்’iΝ நாரத³ வயாேமா விநmhராய விேவகிேந ।
க³ŋhகா³th³வாரஸேப  தடமாநnhத³நாமகmh ॥ 4॥
நாநா’க³ணrhஜுShடmh ேத³வth³த⁴நிேஷவிதmh ।
நாநாதலதாऽऽகீrhணmh நவேகாமலவாகmh ॥ 5॥
ரmhயேமகாnhதேத³ஶshத²mh ேஹமபth³மஸுெஸௗரப⁴mh ।
யthஸபshத²வாநாmh ைவரmh ேசத ந shதி²தmh ॥ 6॥
jhஞாநயjhஞshthவயா தthர கrhதvhேயா யphரயthநத: ।
அrhவரஸபா ச கதா² தthர ப⁴விShயதி ॥ 7॥
ர:shத²mh நிrhப³லmh ைசவ ஜராrhணகேலவரmh ।
தth³th³வயmh ச ரshkh’thய ப⁴khதிshதthராக³Shயதி ॥ 8॥
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யthர பா⁴க³வதீ வாrhதா தthர ப⁴khthயாதி³கmh vhரேஜth ।
கதா²ஶph³த³mh ஸமாகrhNhய தththகmh தயேத ॥ 9॥
ஸூத உவாச
ஏவiµkhthவா மாராshேத நாரேத³ந ஸமmh தத: ।
க³ŋhகா³தடmh ஸமாஜkh³iµ: கதா²பாநாய ஸthவரா: ॥ 10॥
யதா³ யாதாshதடmh ேத  ததா³ ேகாலாஹேலாऽphய⁴th
⁴rhேலாேக ேத³வேலாேக ச ph³ரமேலாேக தைத²வ ச ॥ 11॥
மth³பா⁴க³வதபீஷபாநாய ரஸலmhபடா: ।
தா⁴வnhேதாऽphயாய:ஸrhேவ phரத²மmh ேய ச ைவShணவா: ॥ 12॥
ph◌⁴’³rhவShட²chயவநச ெகௗ³தேமா
ேமதா⁴திதி²rhேத³வலேத³வராெதௗ ।
ராமshததா² கா³தி⁴ஸுதச ஶாகேலா
mh’கNh³thராthஜபிphபலாதா:³ ॥ 13॥
ேயாேக³வெரௗ vhயாஸபராஶெரௗ ச
சா²யாஶுேகா ஜாஜஜiνiµkh²யா: ।
ஸrhேவऽphய iµநிக³:ஸஹthரஶிShயா:
shவshthபி⁴ராயரதிphரணேயந khதா: ॥ 14॥
ேவதா³nhதாநி ச ேவதா³ச மnhthராshதnhthரா:ஸrhதய: ।
த³ஶஸphதராநி ஷThஶாshthராணி ததா²ऽऽய: ॥ 15॥
க³ŋhகா³th³யா:ஸதshதthர Shகராதி³ஸராmh ச ।
ேthராணி ச தி³ஶ:ஸrhவா த³Nhட³காதி³வநாநி ச ॥ 16॥
நகா³த³ேயா யshதthர ேத³வக³nhத⁴rhவதா³நவா: ।
³thவாthதthர நாயாதாnh ph◌⁴’:³ஸmhேபா³th◌⁴ய சாநயth ॥ 17॥
தீ³தா நாரேத³நாத² த³thதமாஸநiµthதமmh ।
மாரா வnhதி³தா ஸrhைவrhநிேஷ:³ kh’Shணதthபரா: ॥ 18॥
ைவShணவாச விரkhதாச nhயாேநா ph³ரமசாண: ।
iµக²பா⁴ேக³shதி²தாshேத ச தத³kh³ேர நாரத:³shதி²த: ॥ 19॥
ஏகபா⁴ேக³ ’க³shதத³nhயthர தி³ெவௗகஸ: ।
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ேவேதா³பநிஷேதா³ऽnhயthர தீrhதா²ऽnhயthர shthேயாऽnhயத: ॥ 20॥
ஜயஶph³ேதா³ நம:ஶph³த:³ ஶŋhக²ஶph³த³shதைத²வ ச ।
rhணலாஜா phரஸூநாநாmh நிேப:ஸுமஹாந⁴th ॥ 21॥
விமாநாநி ஸமாய கியnhேதா ேத³வநாயகா: ।
கlhபvh’phரஸூைநshதாnh ஸrhவாmhshதthர ஸமாகிரnh ॥ 22॥
ஸூத உவாச
ஏவmh ேதShேவகசிthேதஷு மth³பா⁴க³வதshய ச ।
மாஹாthmhயசிேர shபShடmh நாரதா³ய மஹாthமேந ॥ 23॥
மாரா ஊ:
அத² ேத வrhNhயேதऽshமாபி⁴rhமமா ஶுகஶாshthரஜ: ।
யshய ரவணமாthேரண iµkhதி: கரதேல shதி²தா ॥ 24॥
ஸதா³ ேஸvhயா ஸதா³ ேஸvhயா மth³பா⁴க³வதீ கதா² ।
யshயா: ரவணமாthேரண ஹசிthதmh ஸமாரேயth ॥ 25॥
kh³ரnhேதா²ऽShடாத³ஶஸாஹshேரா th³வாத³ஶshகnhத⁴ஸmhத: ।
பch²கஸmhவாத:³ ஶ ◌்’iΝ பா⁴க³வதmh ச யth ॥ 26॥
தாவthஸmhஸாரசkhேரऽshnh ph◌⁴ரமேதऽjhஞாநத: மாnh ।
யாவthகrhணக³தா நாshதி ஶுகஶாshthரகதா²ணmh ॥ 27॥
கிmh ைதrhப³ஹுபி: ◌⁴ ஶாshthைர: ராணச ph◌⁴ரமாவைஹ: ।
ஏகmh பா⁴க³வதmh ஶாshthரmh iµkhதிதா³ேநந க³rhஜதி ॥ 28॥
கதா² பா⁴க³வதshயாபி நிthயmh ப⁴வதி யth³kh³’ேஹ ।
தth³kh³’ஹmh தீrhத²பmh  வஸதாmh பாபநாஶநmh ॥ 29॥
அவேமத⁴ஸஹshராணி வாஜேபயஶதாநி ச ।
ஶுகஶாshthரகதா²யாச கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 30॥
தாவthபாபாநி ேத³ேஹऽshnhநிவஸnhதி தேபாத⁴நா: ।
யாவnhந யேத ஸmhயkh மth³பா⁴க³வதmh நைர: ॥ 31॥
ந க³ŋhகா³ ந க³யா காஶீ Shகரmh ந phரயாக³கmh ।
ஶுகஶாshthரகதா²யாச ப²ேலந ஸமதாmh நேயth ॥ 32॥
ேலாகாrhத⁴mh ேலாகபாத³mh வா நிthயmh பா⁴க³வேதாth³ப⁴வmh ।
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பட²shவ shவiµேக²ைநவ யதீ³chச² பராmh க³திmh ॥ 33॥
ேவதா³தி³rhேவத³மாதா ச ெபௗஷmh ஸூkhதேமவ ச ।
thரயீ பா⁴க³வதmh ைசவ th³வாத³ஶார ஏவ ச ॥ 34॥
th³வாத³ஶாthமா phரயாக³ச கால:ஸmhவthஸராthமக: ।
ph³ராமசாkh³நிேஹாthரmh ச ஸுரபி⁴rhth³வாத³ஶீ ததா² ॥ 35॥
ள ச வஸnhதச ேஷாthதம ஏவ ச ।
ஏேதஷாmh தththவத: phராjhைஞrhந ph’த²kh³பா⁴வ இShயேத ॥ 36॥
யச பா⁴க³வதmh ஶாshthரmh வாசேயத³rhத²ேதாऽநிஶmh ।
ஜnhமேகாkh’தmh பாபmh நயேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 37॥
ேலாகாrhத⁴mh ேலாகபாத³mh வா பேட²th³பா⁴க³வதmh ச ய: ।
நிthயmh Nhயமவாphேநாதி ராஜஸூயாவேமத⁴ேயா: ॥ 38॥
உkhதmh பா⁴க³வதmh நிthயmh kh’தmh ச ஹசிnhதநmh ।
ளேபாஷணmh ைசவ ேத⁴நாmh ேஸவநmh ஸமmh ॥ 39॥
அnhதகாேல  ேயைநவ யேத ஶுகஶாshthரவாkh ।
phthயா தshையவ ைவNhட²mh ேகா³விnhேதா³ऽபி phரயchச²தி ॥ 40॥
ேஹமmhஹதmh ைசதth³ைவShணவாய த³தா³தி ய: ।
kh’Shேணந ஸஹ ஸாjhயmh ஸ மா◌ँlhலப⁴ேத th◌⁴வmh ॥ 41॥
ஆஜnhமமாthரமபி ேயந ஶேட²ந கிசிth
சிthதmh விதா⁴ய ஶுகஶாshthரகதா² ந பீதா ।
சாNhடா³லவchச க²ரவth³ப³த ேதந நீதmh
th²யா shவஜnhம ஜநநீஜநி:³க²பா⁴ஜா ॥ 42॥
வchச²ேவா நிக³தி³த:ஸ  பாபகrhமா
ேயந தmh ஶுககதா²வசநmh ந கிசிth ।
தி⁴kh தmh நரmh பஶுஸமmh ⁴வி பா⁴ரபmh
ஏவmh வத³nhதி தி³வி ேத³வஸமாஜiµkh²யா: ॥ 43॥
³rhலைப⁴வ கதா² ேலாேக மth³பா⁴க³வேதாth³ப⁴வா ।
ேகாஜnhமஸiµthேத²ந Nhேயைநவ  லph◌⁴யேத ॥ 44॥
ேதந ேயாக³நிேத⁴ தீ⁴மnh ேராதvhயா ஸா phரயthநத: ।
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தி³நாநாmh நியேமா நாshதி ஸrhவதா³ ரவணmh மதmh ॥ 45॥
ஸthேயந ph³ரமசrhேயண ஸrhவதா³ ரவணmh மதmh ।
அஶkhயthவாthகெலௗ ேபா³th◌⁴ேயா விேஶேஷாऽthர ஶுகாjhஞயா ॥ 46॥
மேநாvh’thதிஜயைசவ நியமாசரணmh ததா² ।
தீ³ாmh கrhமஶkhயthவாthஸphதாஹரவணmh மதmh ॥ 47॥
ரth³தா⁴த: ரவேண நிthயmh மாேக⁴ தாவth³தி⁴ யthப²லmh ।
தthப²லmh ஶுகேத³ேவந ஸphதாஹரவேண kh’தmh ॥ 48॥
மநஸசாஜயாth³ேராகா³thmhஸாmh ைசவாஷ:யாth ।
கேலrhேதா³ஷப³ஹுthவாchச ஸphதாஹரவணmh மதmh ॥ 49॥
யthப²லmh நாshதி தபஸா ந ேயாேக³ந ஸமாதி⁴நா ।
அநாயாேஸந தthஸrhவmh ஸphதாஹரவேண லேப⁴th ॥ 50॥
யjhஞாth³க³rhஜதி ஸphதாஹ:ஸphதாேஹா க³rhஜதி vhரதாth ।
தபேஸா க³rhஜதி phேராchைசshதீrhதா²nhநிthயmh  க³rhஜதி ॥ 51॥
ேயாகா³th³க³rhஜதி ஸphதாேஹா th◌⁴யாநாjhjhஞாநாchச க³rhஜதி ।
கிmh ph³ேமா க³rhஜநmh தshய ேர ேர க³rhஜதி க³rhஜதி ॥ 52॥
ெஶௗநக உவாச
ஸாசrhயேமதthகதி²தmh கதா²நகmh
jhஞாநாதி³த⁴rhமாnh விக³ணyhய ஸாmhphரதmh ।
நி:ேரயேஸ பா⁴க³வதmh ராணmh
ஜாதmh ேதா ேயாக³விதா³தி³ஸூசகmh ॥ 53॥
ஸூத உவாச
யதா³ kh’Shே த⁴ராmh thயkhthவா shவபத³mh க³nhiµth³யத: ।
ஏகாத³ஶmh பthயாphth³த⁴ேவா வாkhயமph³ரவீth ॥ 54॥
உth³த⁴வ உவாச
thவmh  யாshய ேகா³விnhத³ ப⁴khதகாrhயmh விதா⁴ய ச ।
மchசிthேத மஹதீ சிnhதா தாmh thவா ஸுக²மாவஹ ॥ 55॥
ஆக³ேதாऽயmh கrhேகா⁴ேரா ப⁴விShயnhதி ந: க²லா: ।
ஸthஸŋhேக³ைநவ ஸnhேதாऽபி க³Shயnhthkh³ரதாmh யதா³ ॥ 56॥
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ததா³ பா⁴ரவதீ ⁴rhேகா³ேபயmh கமாரேயth ।
அnhேயா ந th³’யேத thராதா thவthத: கமலேலாசந ॥ 57॥
அத:ஸthஸு த³யாmh kh’thவா ப⁴khதவthஸல மா vhரஜ ।
ப⁴khதாrhத²mh ஸ³ே ஜாேதா நிராகாேராऽபி சிnhமய: ॥ 58॥
thவth³விேயாேக³ந ேத ப⁴khதா: கத²mh shதா²shயnhதி ⁴தேல ।
நிrh³ேபாஸேந கShடமத: கிசிth³விசாரய ॥ 59॥
இthth³த⁴வவச: thவா phரபா⁴ேஸऽசிnhதயth³த⁴: ।
ப⁴khதாவலmhப³நாrhதா²ய கிmh விேத⁴யmh மேயதி ச ॥ 60॥
shவகீயmh யth³ப⁴ேவthேதஜshதchச பா⁴க³வேதऽத³தா⁴th ।
திேராதா⁴ய phரவிShேடாऽயmh மth³பா⁴க³வதாrhணவmh ॥ 61॥
ேதேநயmh வாŋhமயீ rhதி: phரthயா வrhதேத ஹேர: ।
ேஸவநாchch²ரவthபாடா²th³த³rhஶநாthபாபநாஶிநீ ॥ 62॥
ஸphதாஹரவணmh ேதந ஸrhேவph◌⁴ேயாऽphயதி⁴கmh kh’தmh ।
ஸாத⁴நாநி திரshkh’thய கெலௗ த⁴rhேமாऽயத: ॥ 63॥
:³க²தா³th³rhயெதௗ³rhபா⁴kh³யபாபphராலநாய ச ।
காமkhேராத⁴ஜயாrhத²mh  கெலௗ த⁴rhேமாऽயத: ॥ 64॥
அnhயதா²ைவShணவீ மாயா ேத³ைவரபி ஸு³shthயஜா ।
கத²mh thயாjhயா ப⁴ேவthmhபி: ◌⁴ ஸphதாேஹாऽத: phரகீrhதித: ॥ 65॥
ஸூத உவாச
ஏவmh நகா³ஹரவேத⁴rhேம
phரகாயமாேந ’பி:◌⁴ ஸபா⁴யாmh ।
ஆசrhயேமகmh ஸம⁴thததா³நீmh
த³chயேத ஸmhஶ ◌்’iΝ ெஶௗநக thவmh ॥ 66॥
ப⁴khதி:ஸுெதௗ ெதௗ தெணௗ kh³’thவா
phேரைமகபா ஸஹஸாऽऽவிராth ।
kh’Shண ேகா³விnhத³ஹேர iµராேர
நாேத²தி நாமாநி iµஹுrhவத³nhதீ ॥ 67॥
தாmh சாக³தாmh பா⁴க³வதாrhத²⁴ஷாmh
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ஸுசாேவஷாmh த³th³’ஶு:ஸத³shயா: ।
கத²mh phரவிShடா கத²மாக³ேதயmh
மth◌⁴ேய iµநீநாதி தrhகயnhத: ॥ 68॥
ஊ:மாரா வசநmh ததா³நீmh
கதா²rhத²ேதா நிShபதிதா⁴ேநயmh ।
ஏவmh கி³ர:ஸா ஸஸுதா நிஶmhய
ஸநthமாரmh நிஜகா³த³ நmhரா ॥ 69॥
ப⁴khதிவாச
ப⁴வth³பி⁴ரth³ையவ kh’தாsh Shடா
கphரணShடாபி கதா²ரேஸந ।
khவாஹmh  திShடா²mhய⁴நா ph³வnh
ph³ராமா இத³mh தாmh கி³ரசிேர ேத ॥ 70॥
ப⁴khேதஷு ேகா³விnhத³ஸபகrhth
phேரைமகத⁴rhth ப⁴வேராக³ஹnhth ।
ஸா thவmh ச திShட²shவ ஸுைத⁴rhயஸmhரயா
நிரnhதரmh ைவShணவமாநஸாநி ॥ 71॥
தேதாऽபி ேதா³ஷா: கஜா இேம thவாmh
th³ரShmh ந ஶkhதா: phரப⁴ேவாऽபி ேலாேக ।
ஏவmh ததா³jhஞாவஸேரऽபி ப⁴khதி:
ததா³ நிஷNh ஹதா³ஸசிthேத ॥ 72॥
ஸகல⁴வநமth◌⁴ேய நிrhத⁴நாshேதऽபி த⁴nhயா:
நிவஸதி ’தி³ ேயஷாmh ஹேரrhப⁴khதிேரகா ।
ஹரபி நிஜேலாகmh ஸrhவதா²ேதா விஹாய
phரவிஶதி ’தி³ ேதஷாmh ப⁴khதிஸூthேராபநth³த:◌⁴ ॥ 73॥
ph³ேமாऽth³ய ேத கிமதி⁴கmh மமாநேமவmh
ph³ரமாthமகshய ⁴வி பா⁴க³வதாபி⁴தshய ।
யthஸmhரயாnhநிக³தி³ேத லப⁴ேத ஸுவkhதா
ேராதாபி kh’Shணஸமதாமலமnhயத⁴rhைம: ॥ 74॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
ப⁴khதிகShடநிவrhதநmh நாம th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: - 4 ॥
ஸூத உவாச
அத²ைவShணவசிthேதஷு th³’ShThவா ப⁴khதிமெலௗகிகீmh ।
நிஜேலாகmh பthயjhய ப⁴க³வாnh ப⁴khதவthஸல: ॥ 1॥
வநமா க⁴நயாம: பீதவாஸா மேநாஹர: ।
காசீகலாபசிேரா லஸnhiµடNhட³ல: ॥ 2॥
thப⁴ŋhக³லதசாெகௗshேப⁴ந விராத: ।
ேகாமnhமத²லாவNhேயா ஹசnhத³நசrhசித: ॥ 3॥
பரமாநnhத³சிnhrhதிrhம⁴ேரா iµரத⁴ர: ।
ஆவிேவஶ shவப⁴khதாநாmh ’த³யாnhயமலாநி ச ॥ 4॥
ைவNhட²வாேநா ேய ச ைவShணவா உth³த⁴வாத³ய: ।
தthகதா²ரவrhத²mh ேத ³ட⁴ேபண ஸmhshதி²தா: ॥ 5॥
ததா³ ஜயஜயாராேவா ரஸShரெலௗகிகீ ।
rhணphரஸூநvh’Shச iµஹு: ஶŋhக²ரேவாऽphய⁴th ॥ 6॥
தthஸபா⁴ஸmhshதி²தாநாmh ச ேத³ஹேக³ஹாthமவிshmh’தி: ।
th³’ShThவா ச தnhமயாவshதா²mh நாரேதா³ வாkhயமph³ரவீth ॥ 7॥
அெலௗகிேகாऽயmh மமா iµநீவரா:
ஸphதாஹஜnhேயாऽth³ய விேலாகிேதா மயா ।
டா: ◌⁴ ஶடா² ேய பஶுபேऽthர
ஸrhேவऽபி நிShபாபதமா ப⁴வnhதி ॥ 8॥
அேதா nh’ேலாேக நiν நாshதி கிசிth
சிthதshய ேஶாதா⁴ய கெலௗ பவிthரmh ।
அெகௗ⁴க⁴விth◌⁴வmhஸகரmh தைத²வ
கதா²ஸமாநmh ⁴வி நாshதி சாnhயth ॥ 9॥
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ேக ேக விஶுth◌⁴யnhதி வத³nh மயmh
ஸphதாஹயjhேஞந கதா²மேயந ।
kh’பாபி⁴rhேலாகதmh விசாrhய
phரகாஶித: ேகாऽபி நவீநமாrhக:³ ॥ 10॥
மாரா ஊ:
ேய மாநவா: பாபkh’தsh ஸrhவதா³
ஸதா³ ³ராசாரரதா விமாrhக³கா:³ ।
khேராதா⁴kh³நித³kh³தா: ◌⁴ லாச காந:
ஸphதாஹயjhேஞந கெலௗ நnhதி ேத ॥ 11॥
ஸthேயந நா: பிth’மாth’³ஷகா-
shth’Shலாசாரமத⁴rhமவrhதா: ।
ேய தா³mhபி⁴கா: மthஸேऽபி mhஸகா:
ஸphதாஹயjhேஞந கெலௗ நnhதி ேத ॥ 12॥
பேசாkh³ரபாபாச²லச²th³மகாண:

khரா: பிஶாசா இவ நிrhத³யாச ேய ।
ph³ரமshவShடா vhயபி⁴சாரகாண:

ஸphதாஹயjhேஞந கெலௗ நnhதி ேத ॥ 13॥
காேயந வாசா மநஸாபி பாதகmh
நிthயmh phரrhவnhதி ஶடா²ஹேட²ந ேய ।
பரshவShடா மநா ³ராஶயா:
ஸphதாஹயjhேஞந கெலௗ நnhதி ேத ॥ 14॥
அthர ேத கீrhதயிShயாம இதிஹாஸmh ராதநmh ।
யshய ரவணமாthேரண பாபஹாநி: phரஜாயேத ॥ 15॥
ŋhக³ப⁴th³ராதேட rhவம⁴thபthதநiµthதமmh ।
யthர வrh:shவத⁴rhேமண ஸthயஸthகrhமதthபரா: ॥ 16॥
ஆthமேத³வ: ேர தshnh ஸrhவேவத³விஶாரத:³ ।
ெரௗதshமாrhேதஷு நிShேதா th³விதீய இவ பா⁴shகர: ॥ 17॥
பி⁴ுேகா விthதவா◌ँlhேலாேக தthphயா ⁴nh⁴ shmh’தா ।
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shவவாkhயshதா²பிகா நிthயmh ஸுnhத³ ஸுேலாth³ப⁴வா ॥ 18॥
ேலாகவாrhதாரதா khரா phராயேஶா ப³ஹுஜlhபிகா ।
ஶூரா ச kh³’ஹkh’thேயஷு kh’ப கலஹphயா ॥ 19॥
ஏவmh நிவஸேதா: phேரmh த³mhபthேயா ரமமாணேயா: ।
அrhதா:² காமாshதேயாராஸnhந ஸுகா²ய kh³’ஹாதி³கmh ॥ 20॥
பசாth³த⁴rhமா:ஸமாரph³தா⁴shதாph◌⁴யாmh ஸnhதாநேஹதேவ ।
ேகா³⁴ரNhயவாஸாmh தீ³ேநph◌⁴ேயா யchச²தshததா³ ॥ 21॥
த⁴நாrhத⁴mh த⁴rhமமாrhேக³ண தாph◌⁴யாmh நீதmh ததா²பி ச ।
ந thேரா நாபி வா th ததசிnhதாேரா ph◌⁴’ஶmh ॥ 22॥
ஏகதா³ஸ th³விேஜா :³கா²th³kh³’ஹmh thயkhthவா வநmh க³த: ।
மth◌⁴யாேந th’ேதா ஜாதshதடா³க³mh ஸiµேபயிவாnh ॥ 23॥
பீthவா ஜலmh நிஷNhணsh phரஜா:³ேக²ந கrhஶித: ।
iµஹூrhதாத³பி தthைரவ ஸnhnhயா கசிதா³க³த: ॥ 24॥
th³’ShThவா பீதஜலmh தmh  விphேரா யாதshதத³nhதிகmh ।
நthவா ச பாத³ேயாshதshய நி:வஸnh ஸmhshதி²த: ர: ॥ 25॥
யதிவாச
கத²mh ேராதி³ விphர thவmh கா ேத சிnhதா ப³ய ।
வத³ thவmh ஸthவரmh மயmh shவshய :³க²shய காரணmh ॥ 26॥
ph³ராமண உவாச
கிmh ph³ரவீ ’ேஷ :³க²mh rhவபாேபந ஸசிதmh ।
மதீ³யா: rhவஜாshேதாயmh கேவாShணiµப⁴ஜேத ॥ 27॥
மth³த³thதmh ைநவ kh³’ணnhதி phthயா ேத³வா th³விஜாத³ய: ।
phரஜா:³ேக²ந ஶூnhேயாऽஹmh phராmhshthயkhஹாக³த: ॥ 28॥
தி⁴kh³விதmh phரஜாநmh தி⁴kh³kh³’ஹmh ச phரஜாmh விநா ।
தி⁴kh³த⁴நmh சாநபthயshய தி⁴khலmh ஸnhததிmh விநா ॥ 29॥
பாlhயேத யா மயா ேத⁴iν:ஸா வnhth◌⁴யா ஸrhவதா² ப⁴ேவth ।
ேயா மயா ேராபிேதா vh’: ேஸாऽபி வnhth◌⁴யthவமாரேயth ॥ 30॥
யthப²லmh மth³kh³’ஹாயாதmh தchச ஶீkh◌⁴ரmh விநயதி ।
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நிrhபா⁴kh³யshயாநபthயshய கிமேதா விேதந ேம ॥ 31॥
இthkhthவா ஸ ேராேதா³chைசshதthபாrhவmh :³க²பீ³த: ।
ததா³ தshய யேதசிthேத க⁴th³க³ய ॥ 32॥
தth³பா⁴லாரமாலாmh ச வாசயாமாஸ ேயாக³வாnh ।
ஸrhவmh jhஞாthவா யதி: பசாth³விphரேச ஸவிshதரmh ॥ 33॥
யதிவாச
iµசாjhஞாநmh phரஜாபmh ப³Shடா² கrhமே க³தி: ।
விேவகmh  ஸமாஸாth³ய thயஜ ஸmhஸாரவாஸநாmh ॥ 34॥
ஶ ◌்’iΝ விphர மயா ேதऽth³ய phராரph³த⁴mh  விேலாகிதmh ।
ஸphதஜnhமாவதி⁴ தவ thேரா ைநவ ச ைநவ ச ॥ 35॥
ஸnhதேத:ஸக³ேரா :³க²மவாபாŋhக:³ ரா ததா² ।
ேர iµசாth³ய mhபா³ஶாmh ஸnhnhயாேஸ ஸrhவதா²ஸுக²mh ॥ 36॥
ph³ராமண உவாச
விேவேகந ப⁴ேவth கிmh ேம thரmh ேத³ ப³லாத³பி ।
ேநா ேசththயஜாmhயஹmh phராmhshthவத³kh³ேர ேஶாகrhchசி²த: ॥ 37॥
thராதி³ஸுக²ேநாऽயmh ஸnhnhயாஸ: ஶுShக ஏவ  ।
kh³’ஹshத:²ஸரேஸா ேலாேக thரெபௗthரஸமnhவித: ॥ 38॥
இதி விphராkh³ரஹmh th³’ShThவா phராph³ரவீthஸ தேபாத⁴ந: ।
சிthரேகrhக³த: கShடmh விதி⁴ேலக²விமாrhஜநாth ॥ 39॥
ந யாshய ஸுக²mh thராth³யதா²ைத³வஹேதாth³யம: ।
அேதா ஹேட²ந khேதாऽயrhதி²நmh கிmh வதா³mhயஹmh ॥ 40॥
தshயாkh³ரஹmh ஸமாேலாkhய ப²லேமகmh ஸ த³thதவாnh ।
இத³mh ப⁴ய பthnhயா thவmh தத: thேரா ப⁴விShயதி ॥ 41॥
ஸthயmh ெஶௗசmh த³யா தா³நேமகப⁴khதmh  ேபா⁴ஜநmh ।
வrhஷாவதி⁴ shthயா காrhயmh ேதந thேராऽதிநிrhமல: ॥ 42॥
ஏவiµkhthவா யெயௗ ேயாகீ³ விphரsh kh³’ஹமாக³த: ।
பthnhயா: பாெணௗ ப²லmh த³thவா shவயmh யாதsh thரசிth ॥ 43॥
தணீ லா தshய ஸkh²யkh³ேர ச ேராத³ஹ ।
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அேஹா சிnhதா மேமாthபnhந ப²லmh சாஹmh ந ப⁴ேய ॥ 44॥
ப²லப⁴ேண க³rhப: ◌⁴ shயாth³க³rhேப⁴ேத³ரvh’th³தி⁴தா ।
shவlhபப⁴mh தேதாऽஶkhதிrhkh³’ஹகாrhயmh கத²mh ப⁴ேவth ॥ 45॥
ைத³வாth³தா⁴ vhரேஜth³kh³ராேம பலாேயth³க³rhபி⁴ணீ கத²mh ।
ஶுகவnhநிவேஸth³க³rhப⁴shதmh ே: கத²iµthsh’ேஜth ॥ 46॥
திrhயkhேசதா³க³ேதா க³rhப⁴shததா³ ேம மரணmh ப⁴ேவth ।
phரஸூெதௗ தா³ணmh :³க²mh ஸுமா கத²mh ஸேஹ ॥ 47॥
மnhதா³யாmh மயி ஸrhவshவmh நநாnhதா³ஸmhஹேரthததா³ ।
ஸthயெஶௗசாதி³நியேமா ³ராராth◌⁴ய:ஸ th³’யேத ॥ 48॥
லாலேந பாலேந :³க²mh phரஸூதாயாச வrhதேத ।
வnhth◌⁴யா வா வித⁴வா நா ஸுகி²நீ ேசதி ேம மதி: ॥ 49॥
ஏவmh தrhகேயாேக³ந தthப²லmh ைநவ ப⁴தmh ।
பthயா ph’Shடmh ப²லmh ⁴khதmh ⁴khதmh ேசதி தேயதmh ॥ 50॥
ஏகதா³ ப⁴கி³நீ தshயாshதth³kh³’ஹmh shேவchச²யாऽऽக³தா ।
தத³kh³ேர கதி²தmh ஸrhவmh சிnhேதயmh மஹதீ  ேம ॥ 51॥
³rhப³லா ேதந :³ேக²ந யiνேஜ கரவாணி கிmh ।
ஸாph³ரவீnhமம க³rhேபா⁴ऽshதி தmh தா³shயா phரஸூதித: ॥ 52॥
தாவthகாலmh ஸக³rhேப⁴வ ³phதா திShட² kh³’ேஹ ஸுக²mh ।
விthதmh thவmh மthபேதrhயchச²ஸ ேத தா³shயதி பா³லகmh ॥ 53॥
ஷாNhமாேகா mh’ேதா பா³ல இதி ேலாேகா வதி³Shயதி ।
தmh பா³லmh ேபாஷயிShயா நிthயமாக³thய ேத kh³’ேஹ ॥ 54॥
ப²லமrhபய ேத⁴nhைவ thவmh பாrhத²mh  ஸாmhphரதmh ।
தthததா³சதmh ஸrhவmh தைத²வ shthshவபா⁴வத: ॥ 55॥
அத² காேலந ஸா நா phரஸூதா பா³லகmh ததா³ ।
ஆநீய ஜநேகா பா³லmh ரஹshேய ⁴nh⁴mh த³ெதௗ³ ॥ 56॥
தயா ச கதி²தmh ப⁴rhthேர phரஸூத:ஸுக²மrhப⁴க: ।
ேலாகshய ஸுக²iµthபnhநமாthமேத³வphரேஜாத³யாth ॥ 57॥

26 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

த³ெதௗ³ தா³நmh th³விஜாதிph◌⁴ேயா ஜாதகrhம விதா⁴ய ச ।
கீ³தவாதி³thரேகா⁴ேஷாऽ⁴thதth³th³வாேர மŋhக³ளmh ப³ஹு ॥ 58॥
ப⁴rhரkh³ேரऽph³ரவீth³வாkhயmh shதnhயmh நாshதி ேச மம ।
அnhயshதnhேயந நிrh³kh³தா⁴ கத²mh Sh பா³லகmh ॥ 59॥
மthshவஸுச phரஸூதாயா: mh’ேதா பா³லsh வrhதேத ।
தாமாகாrhய kh³’ேஹ ர ஸா ேதऽrhப⁴mh ேபாஷயிShயதி ॥ 60॥
பதிநா தthkh’தmh ஸrhவmh thரரணேஹதேவ ।
thரshய ⁴nh⁴காதி நாம மாthரா phரதிSh²தmh ॥ 61॥
thமாேஸ நிrhக³ேத சாத²ஸா ேத⁴iν:ஸுஷுேவऽrhப⁴கmh ।
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ரmh தி³vhயmh நிrhமலmh கநகphரப⁴mh ॥ 62॥
th³’ShThவா phரஸnhேநா விphரsh ஸmhshகாராnh shவயமாத³ேத⁴ ।
மthவாऽऽசrhயmh ஜநா:ஸrhேவ தி³th³’ாrhத²mh ஸமாக³தா: ॥ 63॥
பா⁴kh³ேயாத³ேயாऽ⁴நா ஜாத ஆthமேத³வshய பயத ।
ேத⁴nhவா பா³ல: phரஸூதsh ேத³வபீதி ெகௗகmh ॥ 64॥
ந jhஞாதmh தth³ரஹshயmh  ேகநாபி விதி⁴ேயாக³த: ।
ேகா³கrhணmh  ஸுதmh th³’ShThவா ேகா³கrhணmh நாம சாகேராth ॥ 65॥
கியthகாேலந ெதௗ ஜாெதௗ தெணௗ தநயாெபௗ⁴ ।
ேகா³கrhண: பNh³ேதா jhஞாநீ ⁴nh⁴கா மஹாக²ல: ॥ 66॥
shநாநெஶௗசkhயாேநா ³rhப⁴ khேராத⁴வrhதி⁴த: ।
³Shபkh³ரஹகrhதா ச ஶவஹshேதந ேபா⁴ஜநmh ॥ 67॥
ெசௗர:ஸrhவஜநth³ேவ பரேவமphரதீ³பக: ।
லாலநாயாrhப⁴காnh th◌⁴’thவா ஸth³ய:ேப nhயபாதயth ॥ 68॥
mhஸக: ஶshthரதா⁴ ச தீ³நாnhதா⁴நாmh phரபீட³க: ।
சாNhடா³லாபி⁴ரேதா நிthயmh பாஶஹshத: வஸŋhக³த: ॥ 69॥
ேதந ேவயாஸŋhேக³ந பிthrhயmh விthதmh  நாஶிதmh ।
ஏகதா³ பிதெரௗ தாTh³ய பாthராணி shவயமாஹரth ॥ 70॥
தthபிதா kh’பண: phேராchைசrhத⁴நேநா ேராத³ஹ ।
வnhth◌⁴யthவmh  ஸசீநmh thேரா :³க²தா³யக: ॥ 71॥
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khவ திShடா² khவ க³chசா² ேகா ேம :³க²mh vhயேபாஹேயth ।
phராmhshthயஜா :³ேக²ந ஹா கShடmh மம ஸmhshதி²தmh ॥ 72॥
ததா³நீmh  ஸமாக³thய ேகா³கrhே jhஞாநஸmhத: ।
ேபா³த⁴யாமாஸ ஜநகmh ைவராkh³யmh பத³rhஶயnh ॥ 73॥
அஸார: க² ஸmhஸாேரா :³க²பீ விேமாஹக: ।
ஸுத: கshய த⁴நmh கshய shேநஹவாnh jhவலேதऽநிஶmh ॥ 74॥
ந ேசnhth³ரshய ஸுக²mh கிசிnhந ஸுக²mh சkhரவrhதிந: ।
ஸுக²மshதி விரkhதshய iµேநேரகாnhதவிந: ॥ 75॥
iµசாjhஞாநmh phரஜாபmh ேமாஹேதா நரேக க³தி: ।
நிபதிShயதி ேத³ேஹாऽயmh ஸrhவmh thயkhthவா வநmh vhரஜ ॥ 76॥
தth³வாkhயmh  ஸமாகrhNhய க³nhகாம: பிதாph³ரவீth ।
கிmh கrhதvhயmh வேந தாத தththவmh வத³ஸவிshதரmh ॥ 77॥
அnhத⁴ேப shேநஹபாேஶ ப³th³த:◌⁴ பŋhரஹmh ஶட:² ।
கrhம பதிேதா நmh மாiµth³த⁴ர த³யாநிேத⁴ ॥ 78॥
ேகா³கrhண உவாச
ேத³ேஹऽshதி²மாmhஸதி⁴ேரऽபி⁴மதிmh thயஜ thவmh
ஜாயாஸுதாதி³ஷு ஸதா³ மமதாmh விiµச
பயாநிஶmh ஜக³தி³த³mh ணப⁴ŋhக³நிShட²mh
ைவராkh³யராக³ரேகா ப⁴வ ப⁴khதிநிShட:² ॥ 79॥
த⁴rhமmh ப⁴ஜshவ ஸததmh thயஜ ேலாகத⁴rhமாnh
ேஸவshவ ஸா⁴ஷாnh ஜ காமth’Shmh ।
அnhயshய ேதா³ஷ³ணசிnhதநமாஶு iµkhthவா
ேஸவாகதா²ரஸமேஹா நிதராmh பிப³ thவmh ॥ 80॥
ஏவmh ஸுேதாkhதிவஶேதாऽபி kh³’ஹmh விஹாய
யாேதா வநmh shதி²ரமதிrhக³தஷShவrhஷ: ।
khேதா ஹேரரiνதி³நmh பசrhயயாெஸௗ
kh’Shணமாப நியதmh த³ஶமshய பாடா²th ॥ 81॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
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விphரேமாோ நாம சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசேமாऽth◌⁴யாய: - 5 ॥
ஸூத உவாச
பிதrhபரேத ேதந ஜநநீ தா³தா ph◌⁴’ஶmh ।
khவ விthதmh திShட²தி ph³ ஹநிShேய லthதயா ந ேசth ॥ 1॥
இதி தth³வாkhயஸnhthராஸாjhஜநnhயா thர:³க²த: ।
ேப பாத:kh’ேதா ராthெரௗ ேதந ஸா நித⁴நmh க³தா ॥ 2॥
ேகா³கrhணshதீrhத²யாthராrhத²mh நிrhக³ேதா ேயாக³ஸmhshதி²த: ।
ந :³க²mh ந ஸுக²mh தshய ந ைவ நாபி பா³nhத⁴வ: ॥ 3॥
⁴nh⁴கா kh³’ேஹऽதிShட²th பசபNhயவ⁴vh’த: ।
அthkh³ரகrhமகrhதா ச தthேபாஷணவிட⁴தீ: ◌⁴ ॥ 4॥
ஏகதா³லடாshதாsh ⁴ஷnhயபி⁴phஸவ: ।
தத³rhத²mh நிrhக³ேதா ேக³ஹாth காமாnhேதா⁴ mh’thமshமரnh ॥ 5॥
யதshததச ஸmh’thய விthதmh ேவம நrhக³த: ।
தாph◌⁴ேயாऽயchச²th ஸுவshthராணி ⁴ஷநி கியnhதி ச ॥ 6॥
ப³ஹுவிthதசயmh th³’ShThவா ராthெரௗ நாrhேயா vhயசாரயnh ।
ெசௗrhயmh கேராthயெஸௗ நிthயமேதா ராஜா kh³ரShயதி ॥ 7॥
விthதmh ’thவா நைசநmh மாரயிShயதி நிசிதmh ।
அேதாऽrhத²³phதேய ³ட⁴மshமாபி: ◌⁴ கிmh ந ஹnhயேத ॥ 8॥
நிஹthையநmh kh³’thவாrhத²mh யாshயாேமா யthர thரசிth ।
இதி தா நிசயmh kh’thவா ஸுphதmh ஸmhப³th◌⁴ய ரபி: ◌⁴ ॥ 9॥
பாஶmh கNhேட² நிதா⁴யாshய தnhmh’thமபசkhரiµ: ।
thவதmh ந மமாராெஸௗ சிnhதாkhதாshததா³ப⁴வnh ॥ 10॥
தphதாŋhகா³ரஸஹாmhச தnhiµேக² விசி: ।
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அkh³நிjhவாலாதி:³ேக²ந vhயாேலா நித⁴நmh க³த: ॥ 11॥
தmh ேத³ஹmh iµiµrhக³rhேத phராய:ஸாஹகா:shthய: ।
ந jhஞாதmh தth³ரஹshயmh  ேகநாபீத³mh தைத²வ ச ॥ 12॥
ேலாைக: ph’Shடா வத³nhதி shம ³ரmh யாத: phேயா  ந: ।
ஆக³Shயதி வrhேஷऽshnh விthதேலாப⁴விகrhத: ॥ 13॥
shthmh ைநவ  விவாஸmh ³Shடாநாmh காரேயth³³த:◌⁴ ।
விவாேஸ ய:shதி²ேதா ட: ◌⁴ ஸ :³ைக:² ப⁴யேத ॥ 14॥
ஸுதா⁴மயmh வேசா யாஸாmh காநாmh ரஸவrhத⁴நmh ।
’த³யmh ுரதா⁴ராப⁴mh phய: ேகா நாம ேயாதாmh ॥ 15॥
ஸmh’thய விthதmh தா யாதா:லடா ப³ஹுப⁴rhth’கா: ।
⁴nh⁴கா ப³⁴வாத² மஹாnh phேரத:கrhமத: ॥ 16॥
வாthயாபத⁴ேரா நிthயmh தா⁴வnh த³ஶதி³ேஶாऽnhதரmh ।
ஶீதாதபபkhShேடா நிராஹார: பிபாத: ॥ 17॥
ந ேலேப⁴ ஶரணmh khவாபி ஹா ைத³ேவதி iµஹுrhவத³nh ।
கியthகாேலந ேகா³கrhே mh’தmh ேலாகாத³³th◌⁴யத ॥ 18॥
அநாத²mh தmh விதி³thைவவ க³யாராth³த⁴மசீகரth ।
யshmhshதீrhேத²  ஸmhயாதி தthர ராth³த⁴மவrhதயth ॥ 19॥
ஏவmh ph◌⁴ரமnh ஸ ேகா³கrhண:shவரmh ஸiµேபயிவாnh ।
ராthெரௗ kh³’ஹாŋhக³ேண shவphமாக³ேதாऽலத: பைர: ॥ 20॥
தthர ஸுphதmh ஸ விjhஞாய ⁴nh⁴கா shவபா³nhத⁴வmh ।
நிஶீேத² த³rhஶயாமாஸ மஹாெரௗth³ரதரmh வ: ॥ 21॥
ஸkh’nhேமஷ:ஸkh’th³த⁴shதீ ஸkh’chச மேஷாऽப⁴வth ।
ஸkh’தி³nhth³ர:ஸkh’chசாkh³நி: நச ேஷாऽப⁴வth ॥ 22॥
ைவபthயத³mh th³’ShThவா ேகா³கrhே ைத⁴rhயஸmhத: ।
அயmh ³rhக³திக: ேகாऽபி நிசிthயாத² தமph³ரவீth ॥ 23॥
ேகா³கrhண உவாச
கshthவiµkh³ரதேரா ராthெரௗ ேதா யாேதா த³ஶாமாmh ।
கிmh வா phேரத: பிஶாேசா வா ராேஸாऽதி ஶmhஸ ந: ॥ 24॥
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ஸூத உவாச
ஏவmh ph’Shடshததா³ ேதந ேராேதா³chைச: ந: ந: ।
அஶkhேதா வசேநாchசாேர ஸmhjhஞாமாthரmh சகார ஹ ॥ 25॥
தேதாऽஜெலௗ ஜலmh kh’thவா ேகா³கrhணshதiµதீ³ரயth ।
தthேஸகாth³க³தபாேபாऽெஸௗ phரவkhiµபசkhரேம ॥ 26॥
phேரத உவாச
அஹmh ph◌⁴ராதா thவதீ³ேயாऽsh ⁴nh⁴காதி நாமத: ।
shவகீேயைநவ ேதா³ேஷண ph³ரமthவmh நாஶிதmh மயா ॥ 27॥
கrhமே நாshதி ஸŋhkh²யா ேம மஹாjhஞாேந விவrhதிந: ।
ேலாகாநாmh mhஸக: ேஸாऽஹmh shthபி⁴rh:³ேக²ந மாத: ॥ 28॥
அத: phேரதthவமாபnhேநா ³rhத³ஶாmh ச வஹாmhயஹmh ।
வாதாஹாேரண வா ைத³வாதீ⁴நப²ேலாத³யாth ॥ 29॥
அேஹா ப³nhேதா⁴ kh’பாnhேதா⁴ ph◌⁴ராதrhமாமாஶு ேமாசய ।
ேகா³கrhே வசநmh thவா தshைம வாkhயமதா²ph³ரவீth ॥ 30॥
ேகா³கrhண உவாச
thவத³rhத²mh  க³யாபிNhேடா³ மயா த³thேதா விதா⁴நத: ।
தthகத²mh ைநவ iµkhேதாऽ மமாசrhயத³mh மஹth ॥ 31॥
க³யாராth³தா⁴nhந iµkhதிேச³பாேயா நாபரshthவிஹ ।
கிmh விேத⁴யmh மயா phேரத தththவmh வத³ஸவிshதரmh ॥ 32॥
phேரத உவாச
க³யாராth³த⁴ஶேதநாபி iµkhதிrhேம ந ப⁴விShயதி ।
உபாயமபரmh கசிththவmh விசாரய ஸாmhphரதmh ॥ 33॥
இதி தth³வாkhயமாகrhNhய ேகா³கrhே விshமயmh க³த: ।
ஶதராth³ைத⁴rhந iµkhதிேசத³ஸாth◌⁴யmh ேமாசநmh தவ ॥ 34॥
இதா³நீmh  நிஜmh shதா²நமாதிShட² phேரத நிrhப⁴ய: ।
thவnhiµkhதிஸாத⁴கmh கிசிதா³சShேய விசாrhய ச ॥ 35॥
⁴nh⁴கா நிஜshதா²நmh ேதநாதி³Shடshதேதா க³த: ।

bhagpur-00-mahatmyam.pdf 31



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

ேகா³கrhணசிnhதயாமாஸ தாmh ராthmh ந தத³th◌⁴யகா³th ॥ 36॥
phராதshதமாக³தmh th³’ShThவா ேலாகா: phthயா ஸமாக³தா: ।
தthஸrhவmh கதி²தmh ேதந யjhஜாதmh ச யதா² நிஶி ॥ 37॥
விth³வாmhேஸா ேயாக³நிShடா²ச jhஞாநிேநா ph³ரமவாதி³ந: ।
தnhiµkhதிmh ைநவ ேதऽபயnh பயnhத: ஶாshthரஸசயாnh ॥ 38॥
தத:ஸrhைவ:ஸூrhயவாkhயmh தnhiµkhெதௗ shதா²பிதmh பரmh ।
ேகா³கrhண:shதmhப⁴நmh சkhேர ஸூrhயேவக³shய ைவ ததா³ ॥ 39॥
ph◌⁴யmh நேமா ஜக³thஸாnh ph³ ேம iµkhதிேஹகmh ।
தchch²thவா ³ரத:ஸூrhய:sh²டthயph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 40॥
மth³பா⁴க³வதாnhiµkhதி:ஸphதாஹmh வாசநmh  ।
இதி ஸூrhயவச:ஸrhைவrhத⁴rhமபmh  விதmh ॥ 41॥
ஸrhேவऽph³வnh phரயthேநந கrhதvhயmh ஸுகரmh thவித³mh ।
ேகா³கrhே நிசயmh kh’thவா வாசநாrhத²mh phரவrhதித: ॥ 42॥
தthர ஸmhரவrhதா²ய ேத³ஶkh³ராமாjhஜநா : ।
பŋhkh³வnhத⁴vh’th³த⁴மnhதா³ச ேதऽபி பாபயாய ைவ ॥ 43॥
ஸமாஜsh மஹாஜாேதா ேத³வவிshமயகாரக: ।
யைத³வாஸநமாshதா²ய ேகா³கrhேऽகத²யth கதா²mh ॥ 44॥
ஸ phேரேதாऽபி ததா³ யாத:shதா²நmh பயnhநிதshதத: ।
ஸphதkh³ரnhதி²தmh தthராபயthகீசகiµchch²தmh ॥ 45॥
தnhலchசி²th³ரமாவிய ரவrhத²mh shதி²ேதா யெஸௗ ।
வாதபீ shதி²திmh கrhமஶkhேதா வmhஶமாவிஶth ॥ 46॥
ைவShணவmh ph³ராமணmh iµkh²யmh ேராதாரmh பகlhphய ஸ: ।
phரத²மshகnhத⁴த:shபShடமாkh²யாநmh ேத⁴iνேஜாऽகேராth ॥ 47॥
தி³நாnhேத ரதா கா³தா² ததா³ சிthரmh ப³⁴வ ஹ ।
வmhைஶகkh³ரnhதி²ேப⁴ேதா³ऽ⁴th ஸஶph³த³mh பயதாmh ஸதாmh ॥ 48॥
th³விதீேயऽநி ததா²ஸாயmh th³விதீயkh³ரnhதி²ேப⁴த³நmh ।
th’தீேயऽநி ததா²ஸாயmh th’தீயkh³ரnhதி²ேப⁴த³நmh ॥ 49॥

32 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

ஏவmh ஸphததி³ைநைசவ ஸphதkh³ரnhதி²விேப⁴த³நmh ।
kh’thவா ஸ th³வாத³ஶshகnhத⁴ரவth phேரததாmh ஜெஹௗ ॥ 50॥
தி³vhயபத⁴ேரா ஜாதshளதா³மமNh³த: ।
பீதவாஸா க⁴நயாேமா iµ Nhட³லாnhவித: ॥ 51॥
நநாம ph◌⁴ராதரmh ஸth³ேயா ேகா³கrhணதி சாph³ரவீth ।
thவயாஹmh ேமாசிேதா ப³nhேதா⁴ kh’பயா phேரதகமலாth ॥ 52॥
த⁴nhயா பா⁴க³வதீ வாrhதா phேரதபீடா³விநாஶிநீ ।
ஸphதாேஹாऽபி ததா² த⁴nhய: kh’Shணேலாகப²லphரத:³ ॥ 53॥
கmhபnhேத ஸrhவபாபாநி ஸphதாஹரவேண shதி²ேத ।
அshமாகmh phரலயmh ஸth³ய: கதா² ேசயmh கShயதி ॥ 54॥
ஆrhth³ரmh ஶுShகmh ல⁴ sh²லmh வாŋhமந:கrhமபி:◌⁴ kh’தmh ।
ரவணmh வித³ேஹthபாபmh பாவக:ஸேதா⁴ யதா² ॥ 55॥
அshnh ைவ பா⁴ரேத வrhேஷ ஸூபி⁴rhேவத³ஸmhஸதி³ ।
அகதா²ராவிmh mhஸாmh நிShப²லmh ஜnhம கீrhதிதmh ॥ 56॥
கிmh ேமாஹேதா ரேதந ஸுShேடந ப³யஸா ।
அth◌⁴ேவண ஶேரண ஶுகஶாshthரகதா²mh விநா ॥ 57॥
அshதி²shதmhப⁴mh shநாப³th³த⁴mh மாmhஸேஶாணிதேலபிதmh ।
சrhமாவநth³த⁴mh ³rhக³nhத⁴mh பாthரmh thரஷேயா: ॥ 58॥
ஜராேஶாகவிபாகாrhதmh ேராக³மnhதி³ரமாரmh ।
³Shரmh ³rhத⁴ரmh ³Shடmh ஸேதா³ஷmhணப⁴ŋh³ரmh ॥ 59॥
kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞாnhதmh ஶரதி வrhணிதmh ।
அshதி²ேரண shதி²ரmh கrhம ேதாऽயmh ஸாத⁴ேயnhந  ॥ 60॥
யth phராத:ஸmhshkh’தmh சாnhநmh ஸாயmh தchச விநயதி ।
ததீ³யரஸஸmhShேட காேய கா நாம நிthயதா ॥ 61॥
ஸphதாஹரவlhேலாேக phராphயேத நிகேட ஹ: ।
அேதா ேதா³ஷநிvh’ththயrhத²ேமதேத³வ  ஸாத⁴நmh ॥ 62॥
³th³³தா³இவ ேதாேயஷு மஶகா இவ ஜnhஷு ।
ஜாயnhேத மரையவ கதா²ரவணவrhதா: ॥ 63॥
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ஜட³shய ஶுShகவmhஶshய யthர kh³ரnhதி²விேப⁴த³நmh ।
சிthரmh கிiµ ததா³ சிthதkh³ரnhதி²ேப⁴த:³ கதா²ரவாth ॥ 64॥
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஶmhஶயா: ।
யnhேத சாshய கrhமாணி ஸphதாஹரவேண kh’ேத ॥ 65॥
ஸmhஸாரகrhத³மாேலபphராலநபய ।
கதா²தீrhேத²shதி²ேத சிthேத iµkhதிேரவ ³ைத: ◌⁴ shmh’தா ॥ 66॥
ஏவmh ph³வதி ைவ தshnh விமாநமாக³மthததா³ ।
ைவNhட²வாபி⁴rhkhதmh phரsh²ரth³தீ³phதிமNhட³லmh ॥ 67॥
ஸrhேவஷாmh பயதாmh ேப⁴ேஜ விமாநmh ⁴nh⁴ஸுத: ।
விமாேந ைவShணவாnh வீய ேகா³கrhே வாkhயமph³ரவீth ॥ 68॥
ேகா³கrhண உவாச
அthைரவ ப³ஹவ:ஸnhதி ேராதாேரா மம நிrhமலா: ।
ஆநீதாநி விமநாநி ந ேதஷாmh க³பthத: ॥ 69॥
ரவணmh ஸமபா⁴ேக³ந ஸrhேவஷாஹ th³’யேத ।
ப²லேப⁴த:³ேதா ஜாத: phரph³வnh ஹphயா: ॥ 70॥
ஹதா³ஸா ஊ:
ரவணshய விேப⁴ேத³ந ப²லேப⁴ேதா³ऽthர ஸmhshதி²த: ।
ரவணmh  kh’தmh ஸrhைவrhந ததா² மநநmh kh’தmh ॥ 71॥
ப²லேப⁴த³shதேதா ஜாேதா ப⁴ஜநாத³பி மாநத³ ।
ஸphதராthரiµேபாShையவ phேரேதந ரவணmh kh’தmh ॥ 72॥
மநநாதி³ ததா² ேதந shதி²ரசிthேத kh’தmh ph◌⁴’ஶmh ।
அth³’ட⁴mh ச ஹதmh jhஞாநmh phரமாேத³ந ஹதmh தmh ॥ 73॥
ஸnhதி³kh³ேதா⁴  ஹேதா மnhthேரா vhயkh³ரசிthேதா ஹேதா ஜப: ।
அைவShணேவா ஹேதா ேத³ேஶா ஹதmh ராth³த⁴மபாthரகmh ॥ 74॥
ஹதமேராthேய தா³நமநாசாரஹதmh லmh ।
விவாேஸா ³வாkhேயஷு shவshnh தீ³நthவபா⁴வநா ॥ 75॥
மேநாேதா³ஷஜயைசவ கதா²யாmh நிசலா மதி: ।
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ஏவமாதி³ kh’தmh ேசthshயாthததா³ைவ ரவேண ப²லmh ॥ 76॥
ந:ரவாnhேத ஸrhேவஷாmh ைவNhேட² வஸதிrhth◌⁴வmh
ேகா³கrhண தவ ேகா³விnhேதா³ ேகா³ேலாகmh தா³shயதி shவயmh ॥ 77॥
ஏவiµkhthவா ய:ஸrhேவ ைவNhட²mh ஹகீrhதநா: ।
ராவேண மா ேகா³கrhண: கதா²ேச ததா² ந: ॥ 78॥
ஸphதராthரவதீmh ⁴ய: ரவணmh ைத: kh’தmh ந: ।
கதா²ஸமாphெதௗ யjhஜாதmh யதாmh தchச நாரத³ ॥ 79॥
விமாைந:ஸஹ ப⁴khைதச ஹராவிrhப³⁴வ ஹ ।
ஜயஶph³தா³ நம:ஶph³தா³shதthராஸnh ப³ஹவshததா³ ॥ 80॥
பாசஜnhயth◌⁴வநிmh சkhேர ஹrhஷாthதthர shவயmh ஹ: ।
ேகா³கrhணmh  ஸமாŋhkh³யாகேராth shவஸth³’ஶmh ஹ: ॥ 81॥
ேராth’நnhயாnh க⁴நயாமாnh பீதெகௗேஶயவாஸஸ: ।
கிந:Nhட³நshததா² சkhேர ஹ:th ॥ 82॥
தth³kh³ராேம ேய shதி²தா வா ஆவசாNhடா³லஜாதய: ।
விமாேந shதா²பிதாshேதऽபி ேகா³கrhணkh’பயா ததா³ ॥ 83॥
phேரதா ஹேலாேக ேத யthர க³chச²nhதி ேயாகி³ந: ।
ேகா³கrhேணந ஸ ேகா³பாேலா ேகா³ேலாகmh ேகா³பவlhலப⁴mh ॥ 84॥
கதா²ரவணத: phேதா நிrhயெயௗ ப⁴khதவthஸல: ।
அேயாth◌⁴யாவாந: rhவmh யதா² ராேமண ஸŋhக³தா: ॥ 85॥
ததா² kh’Shேணந ேத நீதா ேகா³ேலாகmh ேயாகி³³rhலப⁴mh ।
யthர ஸூrhயshய ேஸாமshய th³தா⁴நாmh ந க³தி: கதா³ ।
தmh ேலாகmh  க³தாshேத  மth³பா⁴க³வதரவாth ॥ 86॥
ph³ேமாऽth³ய ேத கிmh ப²லvh’nhத³iµjhjhவலmh
ஸphதாஹயjhேஞந கதா²ஸு ஸசிதmh ।
கrhேணந ேகா³கrhணகதா²ேர ைய:
பீதச ேத க³rhப⁴க³தா ந ⁴ய: ॥ 87॥
வாதாmh³பrhஶநேத³ஹேஶாஷண-

shதேபாபி⁴kh³ைரசிரகாலஸசிைத: ।

bhagpur-00-mahatmyam.pdf 35



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

ேயாைக³ச ஸmhயாnhதி ந தாmh க³திmh ைவ
ஸphதாஹகா³தா²ரவேணந யாnhதி யாmh ॥ 88॥
இதிஹாஸமmh Nhயmh ஶாNh³lhேயாऽபி iµநீவர: ।
பட²ேத சிthரடshேதா² ph³ரமாநnhத³பphத: ॥ 89॥
ஆkh²யாநேமதthபரமmh பவிthரmh
தmh ஸkh’th³ைவ வித³ேஹத³ெகௗ⁴க⁴mh ।
ராth³ேத⁴ phரkhதmh பிth’th’phதிமாவேஹ-

nhநிthயmh ஸுபாடா²த³நrhப⁴வmh ச ॥ 90॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
ேகா³கrhணேமாவrhணநmh நாம பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: - 6 ॥
மாரா ஊ:
அத² ேத ஸmhphரவயாம:ஸphதாஹரவேண விதி⁴mh ।
ஸஹாையrhவஸுபி⁴ைசவ phராய:ஸாth◌⁴ேயா விதி: ◌⁴ shmh’த: ॥ 1॥
ைத³வjhஞmh  ஸமாஹூய iµஹூrhதmh ph’chch²ய யthநத: ।
விவாேஹ யாth³’ஶmh விthதmh தாth³’ஶmh பகlhபேயth ॥ 2॥
நப⁴shய ஆவிேநாrhெஜௗ ச மாrhக³ஶீrhஷ: ஶுசிrhநபா: ◌⁴ ।
ஏேத மாஸா: கதா²ரmhேப⁴ ேராth’mh ேமாஸூசகா: ॥ 3॥
மாஸாநாmh விphர ேஹயாநி தாநி thயாjhயாநி ஸrhவதா² ।
ஸஹாயாேசதேர சாthர கrhதvhயா: ேஸாth³யமாச ேய ॥ 4॥
ேத³ேஶ ேத³ேஶ ததா² ேஸயmh வாrhதா phேரShயா phரயthநத: ।
ப⁴விShயதி கதா² சாthர ஆக³nhதvhயmh mhபி³பி: ◌⁴ ॥ 5॥
³ேர ஹகதா:² ேகசிth³³ேர சாchதகீrhதநா: ।
shthய: ஶூth³ராத³ேயா ேய ச ேதஷாmh ேபா³ேதா⁴ யேதா ப⁴ேவth ॥ 6॥
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ேத³ேஶ ேத³ேஶ விரkhதா ேய ைவShணவா: கீrhதேநாthஸுகா: ।
ேதShேவவ பthரmh phேரShயmh ச தlhேலக²நதீதmh ॥ 7॥
ஸதாmh ஸமாேஜா ப⁴விதா ஸphதராthரmh ஸு³rhலப: ◌⁴ ।
அrhவரஸைபவ கதா² சாthர ப⁴விShயதி ॥ 8॥
மth³பா⁴க³வதபீஷபாநாய ரஸலmhபடா: ।
ப⁴வnhதச ததா² ஶீkh◌⁴ரமாயாத phேரமதthபரா: ॥ 9॥
நாவகாஶ: கதா³சிchேசth³தி³நமாthரmh ததா²பி  ।
ஸrhவதா²ऽऽக³மநmh காrhயmh ேऽthைரவ ஸு³rhலப: ◌⁴ ॥ 10॥
ஏவமாகாரணmh ேதஷாmh கrhதvhயmh விநேயந ச ।
ஆக³nhகாநாmh ஸrhேவஷாmh வாஸshதா²நாநி கlhபேயth ॥ 11॥
தீrhேத² வாபி வேந வாபி kh³’ேஹ வா ரவணmh மதmh ।
விஶாலா வஸுதா⁴ யthர கrhதvhயmh தthகதா²shத²லmh ॥ 12॥
ேஶாத⁴நmh மாrhஜநmh ⁴ேமrhேலபநmh தா⁴மNhட³நmh ।
kh³’ேஹாபshகரiµth³th◌⁴’thய kh³’ஹேகாேண நிேவஶேயth ॥ 13॥
அrhவாkh பசாஹேதா யthநாதா³shதீrhநி phரேமலேயth ।
கrhதvhேயா மNhட³ப: phேராchைச: கத³க²Nhட³மNh³த: ॥ 14॥
ப²லShபத³லrhவிShவkh³விதாேநந விராத: ।
சrhதி³ு th◌⁴வஜாேராேபா ப³ஹுஸmhபth³விராத: ॥ 15॥
ஊrhth◌⁴வmh ஸphைதவ ேலாகாச கlhபநீயா:ஸவிshதரmh ।
ேதஷு விphரா விரkhதாச shதா²பநீயா: phரேபா³th◌⁴ய ச ॥ 16॥
rhவmh ேதஷாமாஸநாநி கrhதvhயாநி யேதா²thதரmh ।
வkhசாபி ததா³ தி³vhயமாஸநmh பகlhபேயth ॥ 17॥
உத³ŋhiµேகா² ப⁴ேவth³வkhதா ேராதா ைவ phராŋhiµக²khதshததா³ ।
phராŋhiµக²ேசth³ப⁴ேவth³வkhதா ேராதா ேசாத³ŋhiµக²shததா³ ॥ 18॥
அத²வா rhவதி³kh³jhேஞயா jhயஜகமth◌⁴யத: ।
ேராth’மாக³ேம phேராkhதா ேத³ஶகாலாதி³ேகாவிைத:³ ॥ 19॥
விரkhேதா ைவShணேவா விphேரா ேவத³ஶாshthரவிஶுth³தி⁴kh’th ।
th³’Shடாnhதஶேலா தீ⁴ேரா வkhதா காrhேயாऽதிநிshph’ஹ: ॥ 20॥
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அேநகத⁴rhமவிph◌⁴ராnhதா:shthைர: பாக²Nhட³வாதி³ந: ।
ஶுகஶாshthரகேதா²chசாேர thயாjhயாshேத யதி³ பNh³தா: ॥ 21॥
வkh: பாrhேவ ஸஹாயாrhத²மnhய:shதா²phயshததா²வித: ◌⁴ ।
பNh³த:ஸmhஶயchேச²thதா ேலாகேபா³த⁴நதthபர: ॥ 22॥
வkhthரா ௌரmh phரகrhதvhயmh தி³நாத³rhவாkh³vhரதாphதேய ।
அேத³ேயऽெஸௗ நிrhவrhthய ெஶௗசmh shநாநmh ஸமாசேரth ॥ 23॥
நிthயmh ஸŋhேபத: kh’thவா ஸnhth◌⁴யாth³யmh shவmh phரயthநத: ।
கதா²விkh◌⁴நவிகா⁴தாய க³ணநாத²mh phரஜேயth ॥ 24॥
பிth’nh ஸnhதrhphய ஶுth³th◌⁴யrhத²mh phராயசிthதmh ஸமாசேரth ।
மNhட³லmh ச phரகrhதvhயmh தthர shதா²phேயா ஹshததா² ॥ 25॥
kh’Shணiµth³தி³ய மnhthேரண சேரthஜாவிதி⁴mh khரமாth ।
phரத³ணநமshகாராnh ஜாnhேத shதிமாசேரth ॥ 26॥
ஸmhஸாரஸாக³ேர மkh³நmh தீ³நmh மாmh கநிேத⁴ ।
கrhமேமாஹ(kh³ராஹ)kh³’தாŋhக³mh மாiµth³த⁴ர ப⁴வாrhணவாth ॥ 27॥
மth³பா⁴க³வதshயாபி தத: ஜா phரயthநத: ।
கrhதvhயா விதி⁴நா phthயா ⁴பதீ³பஸமnhவிதா ॥ 28॥
ததsh ப²லmh th◌⁴’thவா நமshகாரmh ஸமாசேரth ।
shதி: phரஸnhநசிthேதந கrhதvhயா ேகவலmh ததா³ ॥ 29॥
மth³பா⁴க³வதாkh²ேயாऽயmh phரthய: kh’Shண ஏவ  ।
shவீkh’ேதாऽ மயா நாத²iµkhthயrhத²mh ப⁴வஸாக³ேர ॥ 30॥
மேநாரேதா² மதீ³ேயாऽயmh ஸப²ல:ஸrhவதா² thவயா ।
நிrhவிkh◌⁴ேநைநவ கrhதvhேயா தா³ேஸாऽஹmh தவ ேகஶவ ॥ 31॥
ஏவmh தீ³நவச: phேராchய வkhதாரmh சாத² ஜேயth ।
ஸmh⁴Shய வshthர⁴ஷாபி: ◌⁴ ஜாnhேத தmh ச ஸmhshதேவth ॥ 32॥
ஶுகப phரேபா³த⁴jhஞ ஸrhவஶாshthரவிஶாரத³ ।
ஏதthகதா²phரகாேஶந மத³jhஞாநmh விநாஶய ॥ 33॥
தத³kh³ேர நியம: பசாthகrhதvhய: ேரயேஸ iµதா³ ।
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ஸphதராthரmh யதா²ஶkhthயா தா⁴ரணீய:ஸ ஏவ  ॥ 34॥
வரணmh பசவிphராmh கதா²ப⁴ŋhக³நிvh’thதேய ।
கrhதvhயmh ைதrhஹேரrhஜாphயmh th³வாத³ஶாரவிth³யயா ॥ 35॥
ph³ராமnh ைவShணவாmhசாnhயாnh ததா² கீrhதநகாண: ।
நthவா ஸmhjhய த³thதாjhஞா:shவயமாஸநமாவிேஶth ॥ 36॥
ேலாகவிthதத⁴நாகா³ரthரசிnhதாmh vhத³shய ச ।
கதா²சிthத: ஶுth³த⁴மதி:ஸ லேப⁴th ப²லiµthதமmh ॥ 37॥
ஆஸூrhேயாத³யமாரph◌⁴ய ஸாrhத⁴thphரஹராnhதகmh ।
வாசநீயா கதா²ஸmhயkh³தீ⁴ரகNhட²mh ஸுதீ⁴மதா ॥ 38॥
கதா²விராம: கrhதvhேயா மth◌⁴யாேந க⁴காth³வயmh ।
தthகதா²மiν காrhயmh ைவ கீrhதநmh ைவShணைவshததா³ ॥ 39॥
மலthரஜயாrhத²mh  லkh◌⁴வாஹார:ஸுகா²வஹ: ।
ஹவிShயாnhேநந கrhதvhேயா ேயகவாரmh கதா²rhதி²நா ॥ 40॥
உேபாShய ஸphதராthரmh ைவ ஶkhதிேசchch²’iΝயாth ததா³ ।
kh◌⁴’தபாநmh பய:பாநmh kh’thவா ைவ ஶ ◌்’iΝயாth ஸுக²mh ॥ 41॥
ப²லாஹாேரண வா ராvhயேமகப⁴khேதந வா ந: ।
ஸுக²ஸாth◌⁴யmh ப⁴ேவth³யth கrhதvhயmh ரவய தth ॥ 42॥
ேபா⁴ஜநmh  வரmh மnhேய கதா²ரவணகாரகmh ।
ேநாபவாேஸா வர: phேராkhத: கதா²விkh◌⁴நகேரா யதி³ ॥ 43॥
ஸphதாஹvhரதிநாmh mhஸாmh நியமாch²’iΝ நாரத³
விShiΝதீ³ாவிநாநாmh நாதி⁴கார: கதா²ரேவ ॥ 44॥
ph³ரமசrhயமத: ◌⁴ஸுphதி: பthராவlhயாmh ச ேபா⁴ஜநmh
கதா²ஸமாphெதௗ ⁴khதிmh ச rhயாnhநிthயmh கதா²vhரதீ ॥ 45॥
th³வித³லmh ம⁴ ைதலmh ச க³Shடா²nhநmh தைத²வ ச ।
பா⁴வ³Shடmh பrhதmh ஜயாnhநிthயmh கதா²vhரதீ ॥ 46॥
காமmh khேராத⁴mh மத³mh மாநmh மthஸரmh ேலாப⁴ேமவ ச ।
த³mhப⁴mh ேமாஹmh ததா² th³ேவஷmh ³ரேயchச கதா²vhரதீ ॥ 47॥
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ேவத³ைவShணவவிphராmh ³ேகா³vhரதிநாmh ததா² ।
shthராஜமஹதாmh நிnhதா³mh வrhஜேயth³ய: கதா²vhரதீ ॥ 48॥
ரஜshவலாnhthயஜmhேலchச²பதிதvhராthயைகshததா² ।
th³விஜth³விTh³ேவத³பா³ையச ந வேத³th³ய: கதா²vhரதீ ॥ 49॥
ஸthயmh ெஶௗசmh த³யாmh ெமௗநமாrhஜவmh விநயmh ததா² ।
உதா³ரமாநஸmh தth³வேத³வmh rhயாth கதா²vhரதீ ॥ 50॥
த³th³ரச யீ ேராகீ³ நிrhபா⁴kh³ய: பாபகrhமவாnh ।
அநபthேயா ேமாகாம: ஶ ◌்’iΝயாchச கதா²மாmh ॥ 51॥
அShபா காகவnhth◌⁴யா ச வnhth◌⁴யா யா ச mh’தாrhப⁴கா ।
shரவth³க³rhபா⁴ ச யா நா தயா ராvhய: phரயthநத: ॥ 52॥
ஏேதஷு விதி⁴நா ராேவ தத³யதரmh ப⁴ேவth ।
அththதமா கதா² தி³vhயா ேகாயjhஞப²லphரதா³ ॥ 53॥
ஏவmh kh’thவா vhரதவிதி⁴iµth³யாபநமதா²சேரth ।
ஜnhமாShடvhரதவ கrhதvhயmh ப²லகாŋhபி: ◌⁴ ॥ 54॥
அகிசேநஷு ப⁴khேதஷு phராேயா ேநாth³யாபநாkh³ரஹ: ।
ரவேணைநவ தாshேத நிShகாமா ைவShணவா யத: ॥ 55॥
ஏவmh நகா³ஹயjhேஞऽshnh ஸமாphேத ேராth’பி⁴shததா³ ।
shதகshய ச வkhச ஜா காrhயாதிப⁴khதித: ॥ 56॥
phரஸாத³ளமாலா: ேராth’ph◌⁴யசாத² தீ³யதாmh ।
mh’த³ŋhக³தாலலதmh கrhதvhயmh கீrhதநmh தத: ॥ 57॥
ஜயஶph³த³mh நம:ஶph³த³mh ஶŋhக²ஶph³த³mh ச காரேயth ।
விphேரph◌⁴ேயா யாசேகph◌⁴யச விthதமnhநmh ச தீ³யதாmh ॥ 58॥
விரkhதேசth³ப⁴ேவchch²ேராதா கீ³தா வாchயா பேரऽஹநி
kh³’ஹshத²ேசthததா³ ேஹாம: கrhதvhய: கrhமஶாnhதேய ॥ 59॥
phரதிேலாகmh ச ஜுஹுயாth³விதி⁴நா த³ஶமshய ச ।
பாயஸmh ம⁴ ஸrhபிச திலாnhநாதி³கஸmhதmh ॥ 60॥
அத²வா ஹவநmh rhயாth³கா³யthrhயா ஸுஸமாத: ।
தnhமயthவாth ராணshய பரமshய ச தththவத: ॥ 61॥
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ேஹாமாஶkhெதௗ ³ேதா⁴ ெஹௗmhயmh த³th³யாthதthப²லth³த⁴ேய ।
நாநாchசி²th³ரநிேராதா⁴rhத²mh nhநதாதி⁴கதாநேயா: ॥ 62॥
ேதா³ஷேயா: phரஶமாrhத²mh ச பேட²nhநாமஸஹshரகmh ।
ேதந shயாthதthப²லmh ஸrhவmh நாshthயshமாத³தி⁴கmh யத: ॥ 63॥
th³வாத³ஶ ph³ராமnh பசாth³ேபா⁴ஜேயnhம⁴பாயைஸ: ।
த³th³யாthஸுவrhணேத⁴iνmh ச vhரதrhணthவேஹதேவ ॥ 64॥
ஶkhெதௗ ப²லthரயதmh shவrhணmhஹmh விதா⁴ய ச ।
தthராshய shதகmh shதா²phயmh கி²தmh லதாரmh ॥ 65॥
ஸmhjhயாவாஹநாth³ையshத³பசாைர:ஸத³ணmh ।
வshthர⁴ஷணக³nhதா⁴th³ைய: தாய யதாthமேந ॥ 66॥
ஆசாrhயாய ஸுதீ⁴rhத³ththவா iµkhத:shயாth³ப⁴வப³nhத⁴ைந: ।
ஏவmh kh’ேத விதா⁴ேந ச ஸrhவபாபநிவாரேண ॥ 67॥
ப²லத³mh shயாthராணmh  மth³பா⁴க³வதmh ஶுப⁴mh ।
த⁴rhமகாமாrhத²ேமாாmh ஸாத⁴நmh shயாnhந ஸmhஶய: ॥ 68॥
மாரா ஊ:
இதி ேத கதி²தmh ஸrhவmh கிmh ⁴ய: ேராchச² ।
மth³பா⁴க³வேதைநவ ⁴khதிiµkhதீ கேர shதி²ேத ॥ 69॥
ஸூத உவாச
இthkhthவா ேத மஹாthமாந: phேராrhபா⁴க³வதீmh கதா²mh ।
ஸrhவபாபஹராmh Nhயாmh ⁴khதிiµkhதிphரதா³யிநீmh ॥ 70॥
ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஸphதாஹmh நியதாthமநாmh ।
யதா²விதி⁴ தேதா ேத³வmh Sh: ேஷாthதமmh ॥ 71॥
தத³nhேத jhஞாநைவராkh³யப⁴khதீநாmh Shடதா பரா ।
தாNhயmh பரமmh சா⁴th ஸrhவ⁴தமேநாஹரmh ॥ 72॥
நாரத³ச kh’தாrhேதா²ऽ⁴th th³ேத⁴ shவீேய மேநாரேத² ।
லகீkh’தஸrhவாŋhக:³ பரமாநnhத³ஸmhph◌⁴’த: ॥ 73॥
ஏவmh கதா²mh ஸமாகrhNhய நாரேதா³ ப⁴க³வthphய: ।
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phேரமக³th³க³த³யா வாசா தாiνவாச kh’தாஜ: ॥ 74॥
நாரத³ உவாச
த⁴nhேயாऽshmhயiνkh³’ேதாऽsh ப⁴வth³பி: ◌⁴ கபைர: ।
அth³ய ேம ப⁴க³வா◌ँlhலph³த:◌⁴ ஸrhவபாபஹேரா ஹ: ॥ 75॥
ரவணmh ஸrhவத⁴rhேமph◌⁴ேயா வரmh மnhேய தேபாத⁴நா: ।
ைவNhட²shேதா² யத: kh’Shண: ரவth³யshய லph◌⁴யேத ॥ 76॥
ஸூத உவாச
ஏவmh ph³வதி ைவ தthர நாரேத³ைவShணேவாthதேம ।
பph◌⁴ரமnh ஸமாயாத: ஶுேகா ேயாேக³வரshததா³ ॥ 77॥
தthராயெயௗ ேஷாட³ஶவாrhகshததா³
vhயாஸாthமேஜா jhஞாநமஹாph³தி⁴சnhth³ரமா: ।
கதா²வஸாேந நிஜலாப⁴rhண:

phேரmh பட²nh பா⁴க³வதmh ஶைந: ஶைந: ॥ 78॥
th³’ShThவா ஸத³shயா: பரேமாேதஜஸmh
ஸth³ய:ஸiµthதா²ய த³³rhமஹாஸநmh ।
phthயா ஸுரrhshதமஜயth ஸுக²mh
shதி²ேதாऽவத³th ஸmhஶ ◌்’iΝதாமலாmh கி³ரmh ॥ 79॥
ஶுக உவாச
நிக³மகlhபதேராrhக³தmh ப²லmh
ஶுகiµகா²த³mh’தth³ரவஸmhதmh ।
பிப³த பா⁴க³வதmh ரஸமாலயmh
iµஹுரேஹா ரகா ⁴வி பா⁴கா ॥ 80॥
த⁴rhம: phேராjh²தைகதேவாऽthர பரேமா நிrhமthஸராmh ஸதாmh
ேவth³யmh வாshதவமthர வsh ஶிவத³mh தாபthரேயாnhலநmh ।
மth³பா⁴க³வேத மஹாiµநிkh’ேத கிmh வா பைரவர:
ஸth³ேயா ’th³யவth◌⁴யேதऽthர kh’திபி: ◌⁴ ஶுஷுபி⁴shதthth ॥ 81॥
மth³பா⁴க³வதmh ராணதிலகmh யth³ைவShணவாநாmh த⁴நmh
யshnh பாரமஹmhshயேமவமமலmh jhஞாநmh பரmh கீ³யேத ।
யthர jhஞாநவிராக³ப⁴khதிஸதmh ைநShகrhmhயமாவிShkh’தmh
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தchch²’Nhவnh phரபட²nh விசாரணபேரா ப⁴khthயா விiµchேயnhநர: ॥ 82॥
shவrhேக³ஸthேய ச ைகலாேஸ ைவNhேட² நாshthயயmh ரஸ: ।
அத: பிப³nh ஸth³ப⁴khthயா மா மா iµசத கrhசிth ॥ 83॥
ஸூத உவாச
ஏவmh ph³வாேண ஸதி பா³த³ராயெணௗ
மth◌⁴ேய ஸபா⁴யாmh ஹராவிராth ।
phரலாத³ப³lhth³த⁴வபா²lh³நாதி³பி: ◌⁴
vh’த:ஸுரrhshதமஜயchச தாnh ॥ 84॥
th³’ShThவா phரஸnhநmh மஹதா³ஸேந ஹmh
ேத சkhேர கீrhதநமkh³ரதshததா³ ।
ப⁴ேவா ப⁴வாnhயா கமலாஸநsh
தthராக³மnh கீrhதநத³rhஶநாய ॥ 85॥
phரலாத³shதாலதா⁴ தரலக³திதயா ேசாth³த⁴வ: காmhshயதா⁴
வீதா⁴ ஸுரrh:shவரஶலதயா ராக³கrhதாrhஜுேநாऽ⁴th ।
இnhth³ேராऽவாதீ³nhmh’த³ŋhக³mh ஜயஜயஸுகரா: கீrhதநmh ேத மாரா
யthராkh³ேர பா⁴வவkhதா ஸரஸரசநயா vhயாஸthேரா ப³⁴வ ॥ 86॥
நநrhத மth◌⁴ேய thகேமவ தthர
ப⁴khthயாதி³காநாmh நடவshேதஜஸாmh ।
அெலௗகிகmh கீrhதநேமததீ³ய
ஹ: phரஸnhேநாऽபி வேசாऽph³ரவீthதth ॥ 87॥
மthேதா வரmh பா⁴க³வதா vh’iΝth◌⁴வmh
phத: கதா²கீrhதநேதாऽsh ஸாmhphரதmh ।
thேவதி தth³வாkhயமதிphரஸnhநா:
phேரமாrhth³ரசிthதா ஹசிேர ேத ॥ 88॥
நகா³ஹகா³தா²ஸு ச ஸrhவப⁴khைத-
ேரபி⁴shthவயா பா⁴vhயதி phரயthநாth ।
மேநாரேதா²ऽயmh பரணீய-
shதேத²தி ேசாkhthவாnhதரதீ⁴யதாchத: ॥ 89॥
தேதாऽநமthதchசரேணஷு நாரத³-

bhagpur-00-mahatmyam.pdf 43



மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh

shததா² ஶுகாதீ³நபி தாபஸாmhச ।
அத² phர’Shடா: பநShடேமாஹா:
ஸrhேவ ய: பீதகதா²mh’தாshேத ॥ 90॥
ப⁴khதி:ஸுதாph◌⁴யாmh ஸஹ ரதா ஸா
ஶாshthேர shவகீேயऽபி ததா³ ஶுேகந ।
அேதா ஹrhபா⁴க³வதshய ேஸவநா-
chசிthதmh ஸமாயாதி  ைவShணவாநாmh ॥ 91॥
தா³th³rhய:³க²jhவரதா³தாநாmh
மாயாபிஶாசீபமrhதி³தாநாmh ।
ஸmhஸாரnhெதௗ⁴ பபாதிதாநாmh
ேமாய ைவ பா⁴க³வதmh phரக³rhஜதி ॥ 92॥
ெஶௗநக உவாச
ஶுேகேநாkhதmh கதா³ ராjhேஞ ேகா³கrhேணந கதா³ ந: ।
ஸுரrhஷேய கதா³ ph³ராைமசி²nhதி⁴ ேம ஸmhஶயmh thவிமmh ॥ 93॥
ஸூத உவாச
ஆkh’Shணநிrhக³மாth thmhஶth³வrhஷாதி⁴கக³ேத கெலௗ ।
நவேதா நப⁴shேய ச கதா²ரmhப⁴mh ஶுேகாऽகேராth ॥ 94॥
பchch²ரவnhேத ச கெலௗ வrhஷஶதth³வேய ।
ஶுth³ேத⁴ ஶுெசௗ நவmhயாmh ச ேத⁴iνேஜாऽகத²யthகதா²mh ॥ 95॥
தshமாத³பி கெலௗ phராphேத thmhஶth³வrhஷக³ேத ஸதி ।
ஊrhேஜ ேத பே நவmhயாmh ph³ரமண:ஸுதா: ॥ 96॥
இthேயதthேத ஸமாkh²யாதmh யthph’Shேடாऽஹmh thவயாநக⁴ ।
கெலௗ பா⁴க³வதீ வாrhதா ப⁴வேராக³விநாஶிநீ ॥ 97॥
kh’Shணphயmh ஸகலகlhமஷநாஶநmh ச
iµkhthையகேஹஹ ப⁴khதிவிலாஸகா ।
ஸnhத: கதா²நகத³mh பிப³தாத³ேரண
ேலாேக தாrhத²பஶீலநேஸவயா கிmh ॥ 98॥
shவஷமபி வீய பாஶஹshதmh
வத³தி யம: கில தshய கrhணேல ।
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பஹர ப⁴க³வthகதா²ஸு மthதாnh
phர⁴ரஹமnhயnh’mh ந ைவShணவாநாmh ॥ 99॥
அஸாேர ஸmhஸாேர விஷயவிஷஸŋhகா³லதி⁴ய:
rhத⁴mh ேமாrhத²mh பிப³த ஶுககா³தா²லஸுதா⁴mh ।
கிமrhத²mh vhயrhத²mh ேபா⁴ vhரஜத பேத²thதகேத²
பthஸா யchch²ரவணக³தiµkhthkhதிகத²ேந ॥ 100॥
ரஸphரவாஹஸmhshேத²ந ஶுேகேநதா கதா² ।
கNhேட²ஸmhப³th◌⁴யேத ேயந ஸ ைவNhட²phர⁴rhப⁴ேவth ॥ 101॥
இதி ச பரம³யmh ஸrhவth³தா⁴nhதth³த⁴mh
ஸபதி³ நிக³தி³தmh ேத ஶாshthரஜmh விேலாkhய ।
ஜக³தி ஶுககதா²ேதா நிrhமலmh நாshதி கிசிth
பிப³ பரஸுக²ேஹேதாrhth³வாத³ஶshகnhத⁴ஸாரmh ॥ 102॥
ஏதாmh ேயா நியததயா ஶ ◌்’ேதி ப⁴khthயா
யைசநாmh கத²யதி ஶுth³த⁴ைவShணவாkh³ேர ।
ெதௗ ஸmhயkh³விதி⁴கரth ப²லmh லேப⁴ேத
யாதா²rhth²யாnhந  ⁴வேந கிமphயஸாth◌⁴யmh ॥ 103॥
இதி பth³மராேண உthதரக²Nhேட³மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhேய
ரவணவிதி⁴கத²நmh நாம ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥

॥ ஸமாphதத³mh மth³பா⁴க³வதமாஹாthmhயmh ॥

॥ ௐ தthஸth³ph³ரமாrhபணமsh ॥
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