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shrImadbhAgavataM - pa nchamaskandhaH

மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசமshகnhத: ◌⁴ ॥

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: - 1 ॥
ராேஜாவாச
phயvhரேதா பா⁴க³வத ஆthமாராம: கத²mh iµேந ।
kh³’ேஹऽரமத யnhல: கrhமப³nhத: ◌⁴ பராப⁴வ: ॥ 1॥
ந நmh iµkhதஸŋhகா³நாmh தாth³’ஶாநாmh th³விஜrhஷப⁴ ।
kh³’ேஹShவபி⁴நிேவேஶாऽயmh mhஸாmh ப⁴விமrhஹதி ॥ 2॥
மஹதாmh க² விphரrhேஷ உthதமேலாகபாத³ேயா: ।
சா²யாநிrhvh’தசிthதாநாmh ந mhேப³shph’ஹா மதி: ॥ 3॥
ஸmhஶேயாऽயmh மஹாnh ph³ரமnh தா³ராகா³ரஸுதாதி³ஷு ।
ஸkhதshய யthth³தி⁴ர⁴thkh’Shேண ச மதிரchதா ॥ 4॥
ஶுக உவாச
பா³ட⁴iµkhதmh ப⁴க³வத உthதமேலாகshய மchசரரவிnhத³-
மகரnhத³ரஸ ஆேவஶிதேசதேஸா பா⁴க³வத பரமஹmhஸ-

த³யிதகதா²mh கிசித³nhதராயவிஹதாmh shவாmh ஶிவதமாmh
பத³வீmh ந phராேயண nhவnhதி ॥ 5॥
யrh வாவ ஹ ராஜnh ஸ ராஜthர: phயvhரத:
பரமபா⁴க³வேதா நாரத³shய சரேபேஸவயாஜஸாவக³த-
பரமாrhத²ஸதththேவா ph³ரமஸthேரண தீ³Shயமாேऽவநிதல-

பபாலநாயாmhநாதphரவர³ணக³ணகாnhதபா⁴ஜநதயா
shவபிthேராபாமnhthேதா ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ ஏவாvhயவதா⁴ந-
ஸமாதி⁴ேயாேக³ந ஸமாேவஶிதஸகலகாரகkhயாகலாேபா
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ைநவாph◌⁴யநnhத³th³யth³யபி தத³phரthயாmhநாதvhயmh தத³தி⁴கரண
ஆthமேநாऽnhயshமாத³ஸேதாऽபி பராப⁴வமnhவீமாண: ॥ 6॥
அத²ஹ ப⁴க³வாநாதி³ேத³வ ஏதshய ³ணவிஸrhக³shய
பph³’mhஹiνth◌⁴யாநvhயவதஸகலஜக³த³பி⁴phராய
ஆthமேயாநிரகி²லநிக³மநிஜக³ணபேவShத:
shவப⁴வநாத³வததார ॥ 7॥
ஸ தthர தthர க³க³நதல உ³பதிவ விமாநாவபி⁴-
ரiνபத²மமரபvh’ைட⁴ரபி⁴jhயமாந: பதி² பதி² ச
வத²ஶ:th³த⁴க³nhத⁴rhவஸாth◌⁴யசாரணiµநிக³ணபகீ³யமாேநா
க³nhத⁴மாத³நth³ேராணீமவபா⁴ஸயnhiνபஸஸrhப ॥ 8॥
தthர ஹ வா ஏநmh ேத³வrhrhஹmhஸயாேநந பிதரmh ப⁴க³வnhதmh
ரNhயக³rhப⁴iµபலப⁴மாந:ஸஹைஸேவாthதா²யாrhஹேணந ஸஹ
பிதாthராph◌⁴யாமவதாஜபதshேத² ॥ 9॥
ப⁴க³வாநபி பா⁴ரத த³பநீதாrhஹண:ஸூkhதவாேகநாதிதரா-
iµதி³த³ணக³வதாரஸுஜய: phயvhரதமாதி³ஷshதmh
ஸத³யஹாஸாவேலாக இதி ேஹாவாச ॥ 10॥
ப⁴க³வாiνவாச
நிேபா³த⁴ தாேதத³mh’தmh ph³ரவீ
மாஸூயிmh ேத³வமrhஹshயphரேமயmh ।
வயmh ப⁴வshேத தத ஏஷ மஹrh-

rhவஹாம ஸrhேவ விவஶா யshய தி³Shடmh ॥ 11॥
ந தshய கசிthதபஸா விth³யயா வா
ந ேயாக³வீrhேயண மநீஷயா வா ।
ைநவாrhத²த⁴rhைம: பரத:shவேதா வா
kh’தmh விஹnhmh தiνph◌⁴’th³வி⁴யாth ॥ 12॥
ப⁴வாய நாஶாய ச கrhம கrhmh
ேஶாகாய ேமாஹாய ஸதா³ ப⁴யாய ।
ஸுகா²ய :³கா²ய ச ேத³ஹேயாக³-
மvhயkhததி³Shடmh ஜநதாŋhக³ த⁴thேத ॥ 13॥
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யth³வாசி தnhthயாmh ³ணகrhமதா³மபி: ◌⁴
ஸு³shதைரrhவthஸ வயmh ஸுேயாதா: ।
ஸrhேவ வஹாேமா ப³வராய
phேராதா நவ th³விபேத³ சShபத:³ ॥ 14॥
ஈஶாபி⁴sh’Shடmh யவnhth◌⁴மேஹऽŋhக³
:³க²mh ஸுக²mh வா ³ணகrhமஸŋhகா³th ।
ஆshதா²ய தthதth³யத³ŋhkhத நாத²-
சுShமதாnhதா⁴ இவ நீயமாநா: ॥ 15॥
iµkhேதாऽபி தாவth³பி³ph◌⁴’யாthshவேத³ஹ-

மாரph³த⁴மநnhநபி⁴மாநஶூnhய: ।
யதா²iν⁴தmh phரதியாதநிth³ர:
கிmh thவnhயேத³ஹாய ³nhந vh’ŋhkhேத ॥ 16॥
ப⁴யmh phரமthதshய வேநShவபி shயா-
th³யத:ஸ ஆshேத ஸஹ ஷThஸபthந: ।
ேதnhth³யshயாthமரேதrh³த⁴shய
kh³’ஹாரம: கிmh iν கேராthயவth³யmh ॥ 17॥
ய:ஷThஸபthநாnh விகீ³ஷமாே
kh³’ேஹஷு நிrhவிய யேதத rhவmh ।
அthேயதி ³rhகா³த ஊrhதாnh
ேணஷு காமmh விசேரth³விபசிth ॥ 18॥
thவmh thவph³ஜநாபா⁴ŋhkh◌⁴ஸேராஜேகாஶ-

³rhகா³ேதா நிrhதஷThஸபthந: ।
⁴ŋhேவஹ ேபா⁴கா³nh ஷாதிதி³Shடாnh
விiµkhதஸŋhக:³ phரkh’திmh ப⁴ஜshவ ॥ 19॥
ஶுக உவாச
இதி ஸமபி⁴ேதா மஹாபா⁴க³வேதா ப⁴க³வதshth⁴வந³ேரா-
ரiνஶாஸநமாthமேநா ல⁴தயாவநதஶிேராத⁴ேரா பா³ட⁴தி
ஸப³ஹுமாநiµவாஹ ॥ 20॥
ப⁴க³வாநபி மiνநா யதா²வ³பகlhபிதாபசிதி:
phயvhரதநாரத³ேயாரவிஷமமபி⁴ஸமாணேயாராthம-
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ஸமவshதா²நமவாŋhமநஸmh யமvhயவ’தmh phரவrhதயnhநக³மth ॥ 21॥
மiνரபி பேரணவmh phரதிஸnhதி⁴தமேநாரத:²ஸுரrhவராiνமேதநா-
thமஜமகி²லத⁴ராமNhட³லshதி²தி³phதய ஆshதா²phய shவயமதி-
விஷமவிஷயவிஷஜலாஶயாஶாயா உபரராம ॥ 22॥
இதி ஹ வாவ ஸ ஜக³தீபதிவேரchச²யாதி⁴நிேவஶித-
கrhமாதி⁴காேராऽகி²லஜக³th³ப³nhத⁴th◌⁴வmhஸநபராiνபா⁴வshய
ப⁴க³வத ஆதி³ஷshயாŋhkh◌⁴க³ளாநவரதth◌⁴யாநாiνபா⁴ேவந
பரnhதி⁴தகஷாயாஶேயாऽவதா³ேதாऽபி மாநவrhத⁴ேநா
மஹதாmh மதலமiνஶஶாஸ ॥ 23॥
அத² ச ³தரmh phரஜாபேதrhவிவகrhமண உபேயேம ப³rhShமதீmh
நாம தshயாiµ ஹ வாவ ஆthமஜாநாthமஸமாநஶீல³ணகrhம-
பவீrhேயாதா³ராnh த³ஶ பா⁴வயாmhப³⁴வ கnhயாmh ச யவீய-

rhஜshவதீmh நாம ॥ 24॥
ஆkh³நீth◌⁴ேரth◌⁴மவயjhஞபா³ஹுமஹாவீரரNhயேரேதாkh◌⁴’தph’Shட²-

ஸவநேமதா⁴திதி²வீதிேஹாthரகவய இதி ஸrhவ ஏவாkh³நிநாமாந: ॥ 25॥
ஏேதஷாmh கவிrhமஹாவீர:ஸவந இதி thரய ஆஸnhrhth◌⁴வேரதஸshத
ஆthமவிth³யாயாமrhப⁴பா⁴வாதா³ரph◌⁴ய kh’தபசயா: பாரமஹmhshய-
ேமவாரமமப⁴ஜnh ॥ 26॥
தshnhiν ஹ வா உபஶமஶீலா: பரமrhஷய:ஸகலவ-

நிகாயாவாஸshய ப⁴க³வேதா வாஸுேத³வshய பீ⁴தாநாmh ஶரண⁴தshய
மchசரரவிnhதா³விரதshமரவிக³தபரமப⁴khதிேயாகா³-
iνபா⁴ேவந பபா⁴விதாnhதrh’த³யாதி⁴க³ேத ப⁴க³வதி ஸrhேவஷாmh ⁴தாநா-
மாthம⁴ேத phரthயகா³thமnhேயவாthமநshதாதா³thmhயமவிேஶேஷண ஸ: ॥ 27॥
அnhயshயாமபி ஜாயாயாmh thரய: thரா ஆஸnhiνthதமshதாமேஸா
ைரவத இதி மnhவnhதராதி⁴பதய: ॥ 28॥
ஏவiµபஶமாயேநஷு shவதநேயShவத² ஜக³தீபதிrhஜக³தீ-
மrh³தா³nhேயகாத³ஶபவthஸராமvhயாஹதாகி²லஷகார-
ஸாரஸmhph◌⁴’தேதா³rhத³Nhட³க³ளாபீ³தெமௗrhவீ³ணshதநித-
விரதத⁴rhமphரதிபோ ப³rhShமthயாசாiνதி³நேமத⁴மாநphரேமாத³-

bhagpur-05.pdf 5



மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

phரஸரணெயௗNhயvhடா³phரiµதஹாஸாவேலாகசிரேவlhயாதி³பி: ◌⁴
பரா⁴யமாநவிேவக இவாநவ³th◌⁴யமாந இவ மஹாமநா ³⁴ேஜ ॥ 29॥
யாவத³வபா⁴ஸயதி ஸுரகி³மiνபkhராமnh ப⁴க³வாநாதி³thேயா
வஸுதா⁴தலமrhேத⁴ைநவ phரதபthயrhேத⁴நாவchசா²த³யதி ததா³
ப⁴க³வ³பாஸேநாபசிதாதிஷphரபா⁴வshதத³நபி⁴நnhத³nh
ஸமஜேவந ரேத²ந jhேயாதிrhமேயந ரஜநீமபி தி³நmh கShயாதி
ஸphதkh’thவshதரணிமiνபrhயkhராமth³th³விதீய இவ பதŋhக:³ ॥ 30॥
ேய வா உ ஹ தth³ரத²சரணேநkh’தபகா²தாshேத ஸphதnhத⁴வ
ஆஸnh யத ஏவ kh’தா:ஸphத ⁴ேவா th³வீபா: ॥ 31॥
ஜmh³phலஶாlhமஶkhெரௗசஶாகShகரஸmhjhஞாshேதஷாmh பமாணmh
rhவshமாthrhவshமா³thதர உthதேரா யதா²ஸŋhkh²யmh th³வி³ணமாேநந ப³:

ஸமnhதத உபkh’phதா: ॥ 32॥
ாேராேத³ுரேஸாத³ஸுேராத³kh◌⁴’ேதாத³ேராத³த³தி⁴மNhேடா³த³ஶுth³ேதா⁴தா:³
ஸphதஜலத⁴ய:ஸphதth³வீபபகா²இவாph◌⁴யnhதரth³வீபஸமாநா
ஏைககேயந யதா²iνrhவmh ஸphதshவபி ப³rhth³வீேபஷு ph’த²khபத
உபகlhபிதாshேதஷு ஜmhph³வாதி³ஷு ப³rhShமதீபதிரiνvhரதா-
நாthமஜாநாkh³நீth◌⁴ேரth◌⁴மவயjhஞபா³ஹுரNhயேரேதாkh◌⁴’தph’Shட²-

ேமதா⁴திதி²வீதிேஹாthரஸmhjhஞாnh யதா²ஸŋhkh²ேயைநைககsh-

nhேநகேமவாதி⁴பதிmh வித³ேத⁴ ॥ 33॥
³தரmh ேசாrhஜshவதீmh நாேமாஶநேஸ phராயchச²th³யshயாமா-

th³ேத³வயாநீ நாம காvhயஸுதா ॥ 34॥
ைநவmhவித: ◌⁴ ஷகார உkhரமshய
mhஸாmh தத³ŋhkh◌⁴ரஜஸா தஷTh³³நாmh ।
சிthரmh வி³ரவிக³த:ஸkh’தா³த³தீ³த
யnhநாமேத⁴யம⁴நா ஸ ஜஹாதி ப³nhத⁴mh ॥ 34॥
ஸ ஏவமபதப³லபராkhரம ஏகதா³  ேத³வrhசர-

iνஶயநாiνபதித³ணவிஸrhக³ஸmhஸrhேக³நிrhvh’தவாthமாநmh
மnhயமாந ஆthமநிrhேவத³இத³மாஹ ॥ 35॥
அேஹா அஸாth◌⁴வiνSh²தmh யத³பி⁴நிேவஶிேதாऽஹnhth³ையரவிth³யா-
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ரசிதவிஷமவிஷயாnhத⁴ேப தத³லமலமiµShயா வநிதாயா
விேநாத³mh’க³mh மாmh தி⁴kh³தி⁴கி³தி க³rhஹயாசகார ॥ 36॥
பரேத³வதாphரஸாதா³தி⁴க³தாthமphரthயவமrhேஶநாiνphரvh’thேதph◌⁴ய: thேரph◌⁴ய
இமாmh யதா²தா³யmh விப⁴jhய ⁴khதேபா⁴கா³mh ச மmh mh’தகவ
ஸஹ மஹாவி⁴திமபஹாய shவயmh நிதநிrhேவேதா³’தி³ kh³’த-
ஹவிஹாராiνபா⁴ேவா ப⁴க³வேதா நாரத³shய பத³வீmh நேரவாiνஸஸார ॥ 37॥
தshய ஹ வா ஏேத ேலாகா:
phயvhரதkh’தmh கrhம ேகா iν rhயாth³விேநவரmh ।
ேயா ேநநிmhைநரகேராchசா²யாmh kh◌⁴நnh ஸphதவாதீ⁴nh ॥ 38॥
⁴ஸmhshதா²நmh kh’தmh ேயந ஸth³கி³வநாதி³பி: ◌⁴ ।
மா ச ⁴தநிrhvh’thைய th³வீேப th³வீேப விபா⁴க³ஶ: ॥ 39॥
ெபௗ⁴மmh தி³vhயmh மாiνஷmh ச மthவmh கrhமேயாக³ஜmh ।
யசkhேர நிரெயௗபmhயmh ஷாiνஜநphய: ॥ 40॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ phயvhரதவிஜேய phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யய: ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh பித ஸmhphரvh’thேத தத³iνஶாஸேந வrhதமாந ஆkh³நீth◌⁴ேரா
ஜmh³th³வீெபௗகஸ: phரஜா ஔரஸவth³த⁴rhமாேவமாண:

பrhயேகா³பாயth ॥ 1॥
ஸ ச கதா³சிthபிth’ேலாககாம:ஸுரவரவநிதாkhடா³சலth³ேராNhயாmh
ப⁴க³வnhதmh விவsh’ஜாmh பதிமாph◌⁴’தபசrhேயாபகரண ஆthைமகாkh³rhேயண
தபshvhயாராத⁴யாmhப³⁴வ ॥ 2॥
த³பலph◌⁴ய ப⁴க³வாநாதி³ஷ:ஸத³ கா³யnhதீmh rhவசிthதிmh
நாமாphஸரஸமபி⁴யாபயாமாஸ ॥ 3॥
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ஸா ச ததா³ரேமாபவநமதிரமணீயmh விவித⁴நிபி³ட³விடபி-
விடபநிகரஸmhShடரடலதாட⁴shத²லவிஹŋhக³ம²ைந:
phேராchயமாநதிபி: ◌⁴ phரதிேபா³th◌⁴யமாநஸலkhடகாரNhட³வ-

கலஹmhஸாதி³பி⁴rhவிசிthரiµபதாமலஜலாஶயகமலாகர-
iµபப³ph◌⁴ராம ॥ 4॥
தshயா:ஸுலதக³மநபத³விnhயாஸக³திவிலாஸாயாசாiνபத³mh
க²ணக²யமாநசிரசரப⁴ரணshவநiµபாகrhNhய
நரேத³வமார:ஸமாதி⁴ேயாேக³நாதநயநநநiµல-

க³ளஷth³விகசyhய vhயசShட ॥ 5॥
தாேமவாவி³ேர ம⁴கவ ஸுமநஸ உபkh◌⁴ரnhதீmh
தி³விஜமiνஜமேநாநயநாலாத³³ைக⁴rhக³திவிஹாரvhடா³-
விநயாவேலாகஸுshவராராவயைவrhமந nh’mh ஸுமாத⁴shய
வித³த⁴தீmh விவரmh நிஜiµக²விக³தாmh’தாஸவஸஹாஸ-

பா⁴ஷேமாத³மதா³nhத⁴ம⁴கரநிகேராபேராேத⁴ந th³தபத³விnhயாேஸந
வlh³shபnhத³நshதநகலஶகப³ரபா⁴ரரஶநாmh ேத³வீmh தத³வேலாகேநந
விvh’தாவஸரshய ப⁴க³வேதா மகரth◌⁴வஜshய வஶiµபநீேதா
ஜட³வதி³தி ேஹாவாச ॥ 6॥
கா thவmh சிகீrhஷ ச கிmh iµநிவrhய ைஶேல
மாயா காபி ப⁴க³வthபரேத³வதாயா: ।
விjhேய பி³ப⁴rh த⁴iν ஸு’தா³thமேநாऽrhேத²
கிmh வா mh’கா³nh mh’க³யேஸ விபிேந phரமthதாnh ॥ 7॥
பா³விெமௗ ப⁴க³வத: ஶதபthரபthெரௗ
ஶாnhதாவŋhக²சிராவதிதிkh³மத³nhெதௗ ।
கshைம ŋh வேந விசரnh ந விth³ம:
ேமாய ேநா ஜட³தி⁴யாmh தவ விkhரேமாऽsh ॥ 8॥
ஶிShயா இேம ப⁴க³வத: பத: பட²nhதி
கா³யnhதி ஸாம ஸரஹshயமஜshரஶmh ।
Shமchசி²கா²விதா:ஸுமேநாऽபி⁴vh’Sh:
ஸrhேவ ப⁴ஜnhthyh’க³ இவ ேவத³ஶாகா:² ॥ 9॥
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வாசmh பரmh சரணபஜரதிthதிmh
ph³ரமnhநபiµக²ராmh ஶ ◌்’ணவாம ph◌⁴யmh ।
லph³தா⁴ கத³mhப³சிரŋhகவிடŋhகபி³mhேப³
யshயாமலாதபதி:◌⁴ khவ ச வlhகலmh ேத ॥ 10॥
கிmh ஸmhph◌⁴’தmh சிரேயாrhth³விஜ ஶ ◌்’ŋhக³ேயாshேத
மth◌⁴ேய kh’ேஶா வஹ யthர th³’ஶி: தா ேம ।
பŋhேகாऽண:ஸுரபி⁴ராthமவிஷாண ஈth³’kh³
ேயநாரமmh ஸுப⁴க³ ேம ஸுரபீ⁴கேரா ॥ 11॥
ேலாகmh phரத³rhஶய ஸு’thதம தாவகmh ேம
யthரthய இthத²iµரஸாவயவாவrhெவௗ ।
அshமth³வித⁴shய மந உnhநயெநௗ பி³ப⁴rhதி
ப³வth³⁴தmh ஸரஸராஸஸுதா⁴தி³வkhthேர ॥ 12॥
கா வாऽऽthமvh’thதிரத³நாth³த⁴விரŋhக³ வாதி
விShே: கலாshயநிேஷாnhமகெரௗ ச கrhெணௗ ।
உth³விkh³நநக³ளmh th³விஜபŋhkhதிேஶாசி-
ராஸnhநph◌⁴’ŋhக³நிகரmh ஸர உnhiµக²mh ேத ॥ 13॥
ேயாऽெஸௗ thவயா கரஸேராஜஹத: பதŋhேகா³
தி³ு ph◌⁴ரமnh ph◌⁴ரமத ஏஜயேதऽணீ ேம
iµkhதmh ந ேத shமர வkhரஜடாவத²mh
கShேடாऽநிேலா ஹரதி லmhபட ஏஷ நீவீmh ॥ 14॥
பmh தேபாத⁴ந தபசரதாmh தேபாkh◌⁴நmh
ேயதth ேகந தபஸா ப⁴வேதாபலph³த⁴mh ।
சrhmh தேபாऽrhஹ மயா ஸஹ thர மயmh
கிmh வா phரத³தி ஸ ைவ ப⁴வபா⁴வேநா ேம ॥ 15॥
ந thவாmh thயஜா த³யிதmh th³விஜேத³வத³thதmh
யshnh மேநா th³’க³பி ேநா ந வியாதி லkh³நmh ।
மாmh சாஶ ◌்’ŋhkh³யrhஹ ேநமiνvhரதmh ேத
சிthதmh யத: phரதிஸரnh ஶிவா:ஸசிvhய: ॥ 16॥
ஶுக உவாச
இதி லலநாiνநயாதிவிஶாரேதா³ kh³ராmhயைவத³kh³th◌⁴யயா
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பபா⁴ஷயா தாmh வி³த⁴வ⁴mh வி³த⁴மதிரதி⁴ஸபா⁴-
ஜயாமாஸ ॥ 17॥
ஸா ச ததshதshய வீரத²பேதrh³th³தி⁴ஶீலபவய:-
ெயௗதா³rhேயண பராphதமநாshேதந ஸஹாதாத-
பவthஸேராபலணmh காலmh ஜmh³th³வீபபதிநா
ெபௗ⁴மshவrhக³ேபா⁴கா³nh ³⁴ேஜ ॥ 18॥
தshயாiµ ஹ வா ஆthமஜாnh ஸ ராஜவர ஆkh³நீth◌⁴ேரா
நாபி⁴கிmhஷஹவrhேஷலாvh’தரmhயகரNhமயப⁴th³ராவ-

ேகமாலஸmhjhஞாnh நவ thராநஜநயth ॥ 19॥
ஸா ஸூthவாத²ஸுதாnh நவாiνவthஸரmh kh³’ஹ ஏவாபஹாய
rhவசிthதிrh⁴ய ஏவாஜmh ேத³வiµபதshேத² ॥ 20॥
ஆkh³நீth◌⁴ரஸுதாshேத மாரiνkh³ரஹாெதௗ³thபthதிேகைநவ
ஸmhஹநநப³ேலாேபதா: பிthரா விப⁴khதா ஆthமlhயநாமாநி
யதா²பா⁴க³mh ஜmh³th³வீபவrhஷாணி ³⁴ஜு: ॥ 21॥
ஆkh³நீth◌⁴ேரா ராஜாth’phத: காமாநாமphஸரஸேமவாiνதி³ந-
மதி⁴மnhயமாநshதshயா:ஸேலாகதாmh திபி⁴ரவாnhத⁴
யthர பிதேரா மாத³யnhேத ॥ 22॥
ஸmhபேரேத பித நவ ph◌⁴ராதேரா ேம³th’rhேமேத³வீmh phரதிபா-
iµkh³ரத³mhShThmh லதாmh ரmhயாmh யாமாmh நாmh ப⁴th³ராmh ேத³வவீதிதி ஸmhjhஞா
நேவாத³வஹnh ॥ 23॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ஆkh³நீth◌⁴ரவrhணநmh நாம th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
நாபி⁴ரபthயகாேமாऽphரஜயா ேமேத³vhயா ப⁴க³வnhதmh
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யjhஞஷமவதாthமாயஜத ॥ 1॥
தshய ஹ வாவ ரth³த⁴யா விஶுth³த⁴பா⁴ேவந யஜத: phரவrhkh³ேயஷு
phரசரthஸு th³ரvhயேத³ஶகாலமnhthரrhthவிkh³த³விதா⁴நேயாேகா³-
பபththயா ³ரதி⁴க³ேமாऽபி ப⁴க³வாnh பா⁴க³வதவாthஸlhயதயா
ஸுphரதீக ஆthமாநமபராதmh நிஜஜநாபி⁴phேரதாrhத²-
விதி⁴thஸயா kh³’த’த³ேயா ’த³யŋhக³மmh மேநாநயநாநnhத³நா-
வயவாபி⁴ராமமாவிசகார ॥ 2॥
அத²ஹ தமாவிShkh’த⁴ஜக³ளth³வயmh ரNhமயmh ஷவிேஶஷmh
கபிஶெகௗேஶயாmhப³ரத⁴ரiµர விலஸchch²வthஸலலாமmh
த³ரவரவநஹவநமாலாch²rhயmh’தமணிக³தா³தி³பி⁴பலதmh
sh²டகிரணphரவரiµடNhட³லகடககஸூthரஹாரேகர-
ராth³யŋhக³⁴ஷணவி⁴தmh’thவிkhஸத³shயkh³’ஹபதேயாऽத⁴நா
இேவாthதமத⁴நiµபலph◌⁴ய ஸப³ஹுமாநமrhஹேணநாவநதஶீrhஷாண
உபதsh:² ॥ 3॥
’thவிஜ ஊ:
அrhஹ iµஹுரrhஹthதமாrhஹணமshமாகமiνபதா²நாmh நேமா நம
இthேயதாவthஸ³பஶிதmh ேகாऽrhஹதி மாnh phரkh’தி³ண-

vhயதிகரமதிரநீஶ ஈவரshய பரshய phரkh’திஷேயா-
ரrhவாkhதநாபி⁴rhநாமபாkh’திபீ⁴ பநிபணmh ॥ 4॥
ஸகலஜநநிகாயvh’நநிரஸநஶிவதமphரவர-
³ணக³ணகேத³ஶகத²நாth³’ேத ॥ 5॥
பஜநாiνராக³விரசிதஶப³லஸmhஶph³த³ஸலத-
கிஸலயலகா³rhவாŋhைரரபி ஸmhph◌⁴’தயா ஸபrhயயா
கில பரம பShய ॥ 6॥
அதா²நயாபி ந ப⁴வத இjhயேயாபா⁴ரப⁴ரயா ஸiµசித-
மrhத²ேஹாபலபா⁴மேஹ ॥ 7॥
ஆthமந ஏவாiνஸவநமஜஸாvhயதிேரேகண ேபா³⁴யமா-
நாேஶஷஷாrhத²shவபshய கிnh நாதா²ஶிஷ
ஆஶாஸாநாநாேமதத³பி⁴ஸmhராத⁴நமாthரmh ப⁴விமrhஹதி ॥ 8॥
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தth³யதா² பா³ஶாநாmh shவயமாthமந: ேரய: பர-மவி³ஷாmh
பரம பரமஷ phரகrhஷகணயா shவமமாநmh
சாபவrhகா³kh²யiµபகlhபயிShயnh shவயmh நாபசித
ஏேவதரவதி³ேஹாபலத: ॥ 9॥
அதா²யேமவ வேரா யrhஹthதம யrh ப³rh ராஜrhேஷrhவரத³rhஷேபா⁴
ப⁴வாnh நிஜேஷணவிஷய ஆth ॥ 10॥
அஸŋhக³நிஶிதjhஞாநாநலவி⁴தாேஶஷமலாநாmh
ப⁴வthshவபா⁴வாநாமாthமாராமாmh iµநீநாமநவரத-
ப³ணித³ணக³ணபரமமŋhக³ளாயந³ணக³ண
கத²ேநாऽ ॥ 11॥
அத² கத²சிthshக²லநுthபதநjh’mhப⁴ண³ரவshதா²நாதி³ஷு
விவஶாநாmh ந:shமரய jhவரமரணத³ஶாயாமபி ஸகல-

கமலநிரஸநாநி தவ ³ணkh’தநாமேத⁴யாநி
வசநேகா³சராணி ப⁴வnh ॥ 12॥
கிசாயmh ராஜrhரபthயகாம: phரஜாmh ப⁴வாth³’ஶீமாஶாஸாந
ஈவரமாஶிஷாmh shவrhகா³பவrhக³ேயாரபி ப⁴வnhதiµபதா⁴வதி
phரஜாயாமrhத²phரthயேயா த⁴நத³வாத⁴ந: ப²கரணmh ॥ 13॥
ேகா வா இஹ ேதऽபராேதாऽபராதயா மாயயா-
நவதபத³vhயாநாvh’தமதிrhவிஷயவிஷரயாநாvh’த-
phரkh’திரiνபாதமஹchசரண: ॥ 14॥
ய³ஹ வாவ தவ நரத³ph◌⁴ரகrhதஹ ஸமாஹூத-
shதthராrhத²தி⁴யாmh மnhதா³நாmh நshதth³யth³ேத³வேஹலநmh ேத³வேத³வாrhஹ
ஸாmhேயந ஸrhவாnh phரதிேவா⁴மவி³ஷாmh ॥ 15॥
ஶுக உவாச
இதி நிக³ேத³நாபி⁴Shயமாேநா ப⁴க³வாநநிஷrhஷேபா⁴
வrhஷத⁴ராபி⁴வாதி³தாபி⁴வnhதி³தசரண:ஸத³யத³மாஹ ॥ 16॥
ப⁴க³வாiνவாச
அேஹா ப³தாஹmh’ஷேயா ப⁴வth³பி⁴ரவிதத²கீ³rhபி⁴rhவரமஸுலப⁴-
மபி⁴யாசிேதா யத³iµShயாthமேஜா மயா ஸth³’ேஶா ⁴யாதி³தி
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மமாஹேமவாபி⁴ப:ைகவlhயாத³தா²பி ph³ரமவாேதா³ ந mh’ஷா
ப⁴விமrhஹதி மைமவ  iµக²mh யth³th³விஜேத³வலmh ॥ 17॥
தத ஆkh³நீth◌⁴ேயmhऽஶகலயாவதShயாmhயாthமlhய-
மiνபலப⁴மாந: ॥ 18॥
ஶுக உவாச
இதி நிஶாமயnhthயா ேமேத³vhயா: பதிமபி⁴தா⁴யா-
nhதrhத³ேத⁴ ப⁴க³வாnh ॥ 19॥
ப³rh தshnhேநவ விShiΝத³thத ப⁴க³வாnh பரமrhபி: ◌⁴
phரஸாதி³ேதா நாேப: ◌⁴ phயசிகீrhஷயா தத³வேராதா⁴யேந
ேமேத³vhயாmh த⁴rhமாnh த³rhஶயிகாேமா வாதரஶநாநாmh
ரமநாmh’rhth◌⁴வமnhதி²நாmh ஶுkhலயா
தiνவாவததார .. .. 20॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ நாபி⁴சேத ’ஷபா⁴வதாேரா நாம th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத²ஹ தiµthபththையவாபி⁴vhயjhயமாநப⁴க³வlhலணmh
ஸாmhேயாபஶமைவராkh³ையவrhயமஹாவி⁴திபி⁴ரiνதி³ந-
ேமத⁴மாநாiνபா⁴வmh phரkh’தய: phரஜா ph³ராம
ேத³வதாசாவநிதலஸமவநாயாதிதராmh ஜkh³’:◌⁴ ॥ 1॥
தshய ஹ வா இthத²mh வrhShம வயஸா ph³’ஹchch²ேலாேகந
ெசௗஜஸா ப³ேலந யா யஶஸா வீrhயெஶௗrhயாph◌⁴யாmh ச
பிதா ’ஷப⁴ இதீத³mh நாம சகார ॥ 2॥
தshய nhth³ர:shபrhத⁴மாேநா ப⁴க³வாnh வrhேஷ ந வவrhஷ
தத³வதா⁴rhய ப⁴க³வாnh ’ஷப⁴ேத³ேவா ேயாேக³வர:
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phரஹshயாthமேயாக³மாயயா shவவrhஷமஜநாப⁴mh
நாமாph◌⁴யவrhஷth ॥ 3॥
நாபி⁴sh யதா²பி⁴லதmh ஸுphரஜshthவமவth◌⁴யாதி-
phரேமாத³ப⁴ரவிவேலா க³th³க³தா³ரயா கி³ரா shைவரmh
kh³’தநரேலாகஸத⁴rhமmh ப⁴க³வnhதmh ராணஷmh
மாயாவிலதமதிrhவthஸ தாேததி ஸாiνராக³-
iµபலாலயnh பராmh நிrhvh’திiµபக³த: ॥ 4॥
விதி³தாiνராக³மாெபௗரphரkh’திஜநபேதா³ ராஜா
நாபி⁴ராthமஜmh ஸமயேஸராயாமபி⁴chய
ph³ராமேணஷூபநிதா⁴ய ஸஹ ேமேத³vhயா விஶாலாயாmh
phரஸnhநநிேணந தபஸா ஸமாதி⁴ேயாேக³ந
நரநாராயkh²யmh ப⁴க³வnhதmh வாஸுேத³வiµபாந:
காேலந தnhமமாநமவாப ॥ 5॥
யshய ஹ பாNhட³ேவய ேலாகாதா³ஹரnhதி -
ேகா iν தthகrhம ராஜrhேஷrhநாேப⁴ரnhவாசேரthமாnh ।
அபthயதாமகா³th³யshய ஹ: ஶுth³ேத⁴ந கrhம ॥ 6॥
ph³ரமNhேயாऽnhய:ேதா நாேப⁴rhவிphரா மŋhக³ளதா: ।
யshய ப³rh யjhேஞஶmh த³rhஶயாமாஸுேராஜஸா ॥ 7॥
அத²ஹ ப⁴க³வாnh ’ஷப⁴ேத³வ:shவவrhஷmh கrhமேthர-
மiνமnhயமாந: phரத³rhஶித³லவாேஸா லph³த⁴வைர-
rh³பி⁴ரiνjhஞாேதா kh³’ஹேமதி⁴நாmh த⁴rhமாநiνஶிமாே
ஜயnhthயாnhth³ரத³thதாயாiµப⁴யலணmh கrhம
ஸமாmhநாயாmhநாதமபி⁴ஜnhநாthமஜாநாமாthமஸமாநாநாmh
ஶதmh ஜநயாமாஸ ॥ 8॥
ேயஷாmh க² மஹாேயாகீ³ ப⁴ரேதா jhேயShட:² ேரShட²³ண
ஆth³ேயேநத³mh வrhஷmh பா⁴ரததி vhயபதி³ஶnhதி ॥ 9॥
தமiν ஶாவrhத இலாவrhேதா ph³ரமாவrhேதா மலய: ேகrhப⁴th³ரேஸந
இnhth³ரshph’kh³வித³rhப: ◌⁴ கீகட இதி நவ நவதிphரதா⁴நா: ॥ 10॥
கவிrhஹரnhத: phர³th³த: ◌⁴ பிphபலாயந: ।
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ஆவிrhேஹாthேராऽத² th³லசமஸ: கரபா⁴ஜந: ॥ 11॥
இதி பா⁴க³வதத⁴rhமத³rhஶநா நவ மஹாபா⁴க³வதாshேதஷாmh
ஸுசதmh ப⁴க³வnh மேமாபph³’mhதmh வஸுேத³வநாரத³ஸmhவாத³-
iµபஶமாயநiµபShடாth³வrhணயிShயாம: ॥ 12॥
யவீயாmhஸ ஏகாஶீதிrhஜாயnhேதயா: பிராேத³ஶகரா
மஹாஶாநா மஹாேராthயா யjhஞஶீலா: கrhமவிஶுth³தா⁴
ph³ராம ப³⁴: ॥ 13॥
ப⁴க³வாnh ’ஷப⁴ஸmhjhஞ ஆthமதnhthர:shவயmh நிthயநிvh’thதாநrhத²-
பரmhபர: ேகவலாநnhதா³iνப⁴வ ஈவர ஏவ விபதவthகrhமா-
Nhயாரப⁴மாண: காேலநாiνக³தmh த⁴rhமமாசரேணேநாபஶிய-
nhநதth³விதா³mh ஸம உபஶாnhேதா ைமthர: காணிேகா த⁴rhமாrhத²யஶ:-

phரஜாநnhதா³mh’தாவேராேத⁴ந kh³’ேஹஷு ேலாகmh நியமயth ॥ 14॥
யth³யchசீ²rhஷNhயாசதmh தthதத³iνவrhதேத ேலாக: ॥ 15॥
யth³யபி shவவிதி³தmh ஸகலத⁴rhமmh ph³ராமmh ³யmh ph³ராமண-

rhத³rhஶிதமாrhேக³ண ஸாமாதி³பி⁴பாையrhஜநதாமiνஶஶாஸ ॥ 16॥
th³ரvhயேத³ஶகாலவய:ரth³த⁴rhthவிkh³விவிேதா⁴th³ேத³ேஶாபசிைத:
ஸrhைவரபி khரபி⁴rhயேதா²பேத³ஶmh ஶதkh’thவ இயாஜ ॥ 17॥
ப⁴க³வதrhஷேப⁴ண பரயமாண ஏதshnh வrhேஷ ந கசந
ேஷா வாச²thயவிth³யமாநவாthமேநாऽnhயshமாth
கத²சந கிமபி கrhசித³ேவேத ப⁴rhதrhயiνஸவநmh
விjh’mhபி⁴தshேநஹாதிஶயமnhதேரண ॥ 18॥
ஸ கதா³சித³டமாேநா ப⁴க³வாnh ’ஷேபா⁴ ph³ரமாவrhதக³ேதா
ph³ரமrhphரவரஸபா⁴யாmh phரஜாநாmh நிஶாமயnhதீநா-
மாthமஜாநவதாthமந: phரரயphரணயப⁴ரஸுயnhthதா-
நphபஶியnhநிதி ேஹாவாச ॥ 19॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥
’ஷப⁴ உவாச
நாயmh ேத³ேஹா ேத³ஹபா⁴ஜாmh nh’ேலாேக
கShடாnh காமாநrhஹேத விTh³⁴ஜாmh ேய ।
தேபா தி³vhயmh thரகா ேயந ஸththவmh
ஶுth³th◌⁴ேயth³யshமாth³ph³ரமெஸௗkh²யmh thவநnhதmh ॥ 1॥
மஹthேஸவாmh th³வாரமாஹுrhவிiµkhேத-
shதேமாth³வாரmh ேயாதாmh ஸŋhகி³ஸŋhக³mh ।
மஹாnhதshேத ஸமசிthதா: phரஶாnhதா
விமnhயவ:ஸு’த:³ஸாத⁴ேவா ேய ॥ 2॥
ேய வா மயீேஶ kh’தெஸௗ’தா³rhதா²
ஜேநஷு ேத³ஹmhப⁴ரவாrhதிேகஷு ।
kh³’ேஹஷு ஜாயாऽऽthமஜராதிமthஸு
ந phதிkhதா யாவத³rhதா²ச ேலாேக ॥ 3॥
நmh phரமthத:ேத விகrhம
யதி³nhth³யphதய ஆph’ேதி ।
ந ஸா⁴ மnhேய யத ஆthமேநாऽய-
மஸnhநபி khேலஶத³ஆஸ ேத³ஹ: ॥ 4॥
பராப⁴வshதாவத³ேபா³த⁴ஜாேதா
யாவnhந jhஞாஸத ஆthமதththவmh ।
யாவthkhயாshதாவதி³த³mh மேநா ைவ
கrhமாthமகmh ேயந ஶரப³nhத: ◌⁴ ॥ 5॥
ஏவmh மந: கrhமவஶmh phரŋhkhேத
அவிth³யயாऽऽthமnhபதீ⁴யமாேந ।
phதிrhந யாவnhமயி வாஸுேத³ேவ
ந iµchயேத ேத³ஹேயாேக³ந தாவth ॥ 6॥
யதா³ ந பயthயயதா²³ேணஹாmh
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shவாrhேத² phரமthத:ஸஹஸா விபசிth ।
க³தshmh’திrhவிnhத³தி தthர தாபா-
நாஸாth³ய ைம²nhயமகா³ரமjhஞ: ॥ 7॥
mhஸ:shthயா ²நீபா⁴வேமதmh
தேயாrhேதா²’த³யkh³ரnhதி²மாஹு: ।
அேதா kh³’ஹேthரஸுதாphதவிthைத-
rhஜநshயேமாேஹாऽயமஹmh மேமதி ॥ 8॥
யதா³ மேநா ’த³யkh³ரnhதி²ரshய
கrhமாiνப³th³ேதா⁴ th³’ட⁴ ஆலேத²த ।
ததா³ ஜந:ஸmhபவrhதேதऽshமா-
nhiµkhத: பரmh யாthயதிஹாய ேஹmh ॥ 9॥
ஹmhேஸ ³ெரௗ மயி ப⁴khthயாiνvh’thயா
விth’Shணயா th³வnhth³வதிதியா ச ।
ஸrhவthர ஜnhேதாrhvhயஸநாவக³thயா
jhஞாஸயா தபேஸஹா நிvh’ththயா ॥ 10॥
மthகrhமபி⁴rhமthகத²யா ச நிthயmh
மth³ேத³வஸŋhகா³th³³ணகீrhதநாnhேம ।
நிrhைவரஸாmhேயாபஶேமந thரா
ஹாஸயா ேத³ஹேக³ஹாthம³th³ேத:◌⁴ ॥ 11॥
அth◌⁴யாthமேயாேக³ந விவிkhதேஸவயா
phராேணnhth³யாthமாபி⁴ஜேயந ஸth◌⁴rhயkh ।
ஸchch²ரth³த⁴யா ph³ரமசrhேயண ஶவ-

த³ஸmhphரமாேத³ந யேமந வாசாmh ॥ 12॥
ஸrhவthர மth³பா⁴வவிசேணந
jhஞாேநந விjhஞாநவிராேதந ।
ேயாேக³ந th◌⁴’thth³யமஸththவkhேதா
ŋhக³mh vhயேபாேஹthஶேலாऽஹமாkh²யmh ॥ 13॥
கrhமாஶயmh ’த³யkh³ரnhதி²ப³nhத⁴-
மவிth³யயாஸாதி³தமphரமthத: ।
அேநந ேயாேக³ந யேதா²பேத³ஶmh
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ஸmhயkh³vhயேபாேயாபரேமத ேயாகா³th ॥ 14॥
thராmhச ஶிShயாmhச nh’ேபா ³rhவா
மlhேலாககாேமா மத³iνkh³ரஹாrhத:² ।
இthத²mh விமnhரiνஶிShயாத³தjhjhஞாnh
ந ேயாஜேயthகrhமஸு கrhமடா⁴nh ।
கmh ேயாஜயnh மiνேஜாऽrhத²mh லேப⁴த
நிபாதயnh நShடth³’ஶmh  க³rhேத ॥ 15॥
ேலாக:shவயmh ேரய நShடth³’Sh-
rhேயாऽrhதா²nh ஸேஹத நிகாமகாம: ।
அnhேயாnhயைவர:ஸுக²ேலஶேஹேதா-
ரநnhத:³க²mh ச ந ேவத³ட: ◌⁴ ॥ 16॥
கshதmh shவயmh தத³பி⁴jhேஞா விபசி-
த³விth³யாயாமnhதேர 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 ஆரா-
த³ேதா  மாmh’ஷப⁴mh phராஹுராrhயா: ॥ 19॥
தshமாth³ப⁴வnhேதா ’த³ேயந ஜாதா:
ஸrhேவ மயாmhஸமiµmh ஸநாப⁴mh ।
அkhShட³th³th◌⁴யா ப⁴ரதmh ப⁴ஜth◌⁴வmh
ஶுஷணmh தth³ப⁴ரணmh phரஜாநாmh ॥ 20॥
⁴ேதஷு வீth³ph◌⁴ய உ³thதமா ேய
ஸsh’பாshேதஷு ஸேபா³த⁴நிShடா:² ।
தேதா மiνShயா: phரமதா²shதேதாऽபி
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க³nhத⁴rhவth³தா⁴ வி³தா⁴iνகா³ ேய ॥ 21॥
ேத³வாஸுேரph◌⁴ேயா மக⁴வthphரதா⁴நா
த³ாத³ேயா ph³ரமஸுதாsh ேதஷாmh ।
ப⁴வ: பர: ேஸாऽத² விசவீrhய:
ஸ மthபேராऽஹmh th³விஜேத³வேத³வ: ॥ 22॥
ந ph³ராமணshலேய ⁴தமnhய-
thபயா விphரா: கிமத: பரmh  ।
யshnh nh’பி: ◌⁴ phரஹுதmh ரth³த⁴யாஹ-

மநா காமmh ந ததா²kh³நிேஹாthேர ॥ 23॥
th◌⁴’தா தஶதீ ேம ராணீ
ேயேநஹ ஸththவmh பரமmh பவிthரmh ।
ஶேமா த³ம:ஸthயமiνkh³ரஹச
தபshதிதிாiνப⁴வச யthர ॥ 24॥
மthேதாऽphயநnhதாthபரத: பரshமா-
thshவrhகா³பவrhகா³தி⁴பேதrhந கிசிth ।
ேயஷாmh கிiµ shயாதி³தேரண ேதஷா-
மகிசநாநாmh மயி ப⁴khதிபா⁴ஜாmh ॥ 25॥
ஸrhவாணி மth³தி⁴ShNhயதயா ப⁴வth³பி⁴-
சராணி ⁴தாநி ஸுதாth◌⁴வாணி ।
ஸmhபா⁴விதvhயாநி பேத³ பேத³ ேவா
விவிkhதth³’kh³பி⁴shத³ஹாrhஹணmh ேம ॥ 26॥
மேநா வேசா th³’khகரேணதshய
ஸாாthkh’தmh ேம பப³rhஹணmh  ।
விநா மாnh ேயந மஹாவிேமாஹாth
kh’தாnhதபாஶாnhந விேமாkhேஶth ॥ 27॥
ஶுக உவாச
ஏவமiνஶாshயாthமஜாnh shவயமiνஶிShடாநபி
ேலாகாiνஶாஸநாrhத²mh மஹாiνபா⁴வ:பரமஸு’-

th³ப⁴க³வாnh ’ஷபா⁴பேத³ஶ உபஶமஶீலாநா-
iµபரதகrhமmh மஹாiµநீநாmh ப⁴khதிjhஞாந-
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ை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-

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॥
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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
பசமshகnhேத⁴ ’ஷப⁴ேத³வாiνசேத பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥
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॥
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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
ே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:
shவவிதி⁴நிேயாக³ெஶௗசசாthரவிநா ேத³வேஹலநா-
nhயபvhரதாநி நிஜநிேஜchச²யா kh³’நா அshநாநா-
நாசமநாெஶௗசேகேஶாlhசநாதீ³நி கநாத⁴rhமப³ஹுேலேநா-
பஹததி⁴ேயா ph³ரமph³ராமணயjhஞஷேலாகவி³ஷகா:
phராேயண ப⁴விShயnhதி ॥ 10॥
ேத ச யrhவாkhதநயா நிஜேலாகயாthரயாnhத⁴பரmhபரயா-

22 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

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 ஆth³ய-
சசார த⁴rhமmh யத³கrhமேஹmh ॥ 14॥
ேகா nhவshய காShடா²மபேராऽiνக³chேச²-
nhமேநாரேத²நாphயப⁴வshய ேயாகீ³ ।
ேயா ேயாக³மாயா:shph’ஹயthத³shதா
யஸthதயா ேயந kh’தphரயthநா: ॥ 15॥
இதி ஹ shம ஸகலேவத³ேலாகேத³வph³ராமணக³வாmh
பரம³ேராrhப⁴க³வத ’ஷபா⁴kh²யshய விஶுth³தா⁴சததmh
mhஸாmh ஸமshத³சதாபி⁴ஹரணmh பரமமஹாமŋhக³ளாயந-
த³மiνரth³த⁴ேயாபசிதயாiνஶ ◌்’ேthயாராவயதி வாவேதா
ப⁴க³வதி தshnh வாஸுேத³வ ஏகாnhதேதா ப⁴khதிரநேயாரபி
ஸமiνவrhதேத ॥ 16॥
யshயாேமவ கவய ஆthமாநமவிரதmh விவித⁴vh’நஸmhஸார-
பதாேபாபதphயமாநமiνஸவநmh shநாபயnhதshதையவ பரயா
நிrhvh’thயா யபவrhக³மாthயnhதிகmh பரமஷாrhத²மபி
shவயமாஸாதி³தmh ேநா 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॥
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நிthயாiν⁴தநிஜலாப⁴நிvh’thதth’Shண:

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

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
ப⁴ரதsh மஹாபா⁴க³வேதா யதா³ ப⁴க³வதாவநிதல-

பபாலநாய ஸசிnhதிதshதத³iνஶாஸநபர:
பசஜநீmh விவப³தரiµபேயேம ॥ 1॥
தshயாiµ ஹ வா ஆthமஜாnh காrhthshnhேயநாiνபா-
நாthமந: பச ஜநயாமாஸ ⁴தாதி³வ
⁴தஸூமாணி ஸுமதிmh ராShThரph◌⁴’தmh ஸுத³rhஶநமாவரணmh
⁴mhரேகதி ॥ 2॥
அஜநாப⁴mh நாைமதth³வrhஷmh பா⁴ரததி யத ஆரph◌⁴ய
vhயபதி³ஶnhதி ॥ 3॥
ஸ ப³ஹுவிnhமபதி: பிth’பிதாமஹவ³வthஸலதயா
shேவ shேவ கrhமணி வrhதமாநா: phரஜா:shவத⁴rhமமiνவrhதமாந:
பrhயபாலயth ॥ 4॥
ஈேஜ ச ப⁴க³வnhதmh யjhஞkhரபmh khரபி⁴chசாவைச:
ரth³த⁴யாऽऽ’தாkh³நிேஹாthரத³rhஶrhணமாஸசாrhமாshய-
பஶுேஸாமாநாmh phரkh’திவிkh’திபி⁴ரiνஸவநmh
சாrhேஹாthரவிதி⁴நா ॥ 5॥
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ஸmhphரசரthஸு நாநாயாேக³ஷு விரசிதாŋhக³khேயShவrhவmh
யthதthkhயாப²லmh த⁴rhமாkh²யmh பேர ph³ரமணி யjhஞேஷ
ஸrhவேத³வதாŋhகா³நாmh மnhthராமrhத²நியாமகதயா
ஸாாthகrhத பரேத³வதாயாmh ப⁴க³வதி வாஸுேத³வ ஏவ
பா⁴வயமாந ஆthமைநNhயmh’தி³தகஷாேயா
ஹவி:Shவth◌⁴வrhபி⁴rhkh³’யமாேணஷு ஸ யஜமாேநா யjhஞபா⁴ேஜா
ேத³வாmhshதாnh ஷாவயேவShவph◌⁴யth◌⁴யாயth ॥ 6॥
ஏவmh கrhமவிஶுth³th◌⁴யா விஶுth³த⁴ஸththவshயாnhதrh’த³யாகாஶ-

ஶேர ph³ரமணி ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவ மஹாஷேபா-
பலேண வthஸெகௗshப⁴வநமாலாத³ரக³தா³தி³பி⁴-
பலேத நிஜஷ’lhகி²ேதநாthமநி ஷேபண
விேராசமாந உchைசshதராmh ப⁴khதிமiνதி³நேமத⁴மாந-
ரஜயாஜாயத ॥ 7॥
ஏவmh வrhஷாதஸஹshரபrhயnhதாவதகrhமநிrhவாவஸேரா-
ऽதி⁴⁴jhயமாநmh shவதநேயph◌⁴ேயா khத²mh பிth’ைபதாமஹmh
யதா²தா³யmh விப⁴jhய shவயmh ஸகலஸmhபnhநிேகதாthலஹாரமmh
phரவvhராஜ ॥ 8॥
யthர ஹ வாவ ப⁴க³வாnh ஹரth³யாபி தthரthயாநாmh நிஜஜநாநாmh
வாthஸlhேயந ஸnhநிதா⁴phயத இchசா²ேபண ॥ 9॥
யthராரமபதா³nhப⁴யேதா நாபி⁴பி⁴rhth³’ஷchசkhைரசkhரநதீ³
நாம ஸthphரவரா ஸrhவத: பவிthகேராதி ॥ 10॥
தshnh வாவ கில ஸ ஏகல: லஹாரேமாபவேந
விவித⁴ஸுமகிஸலயலகாmh³பி: ◌⁴ கnhத³ல-

ப²ேலாபஹாைரச ஸஹமாேநா ப⁴க³வத ஆராத⁴நmh விவிkhத
உபரதவிஷயாபி⁴லாஷ உபph◌⁴’ேதாபஶம: பராmh
நிrhvh’திமவாப ॥ 11॥
தேயthத²மவிரதஷபசrhயயா ப⁴க³வதி phரவrhத⁴மாநா-
iνராக³ப⁴ரth³த’த³யைஶதி²lhய: phரஹrhஷேவேக³நாthமnhth³பி⁴th³ய-
மாநேராமலகலெகௗthகNhTh²யphரvh’thதphரணயபா³Shபநிth³தா⁴-
வேலாகநயந ஏவmh நிஜரமணசரரவிnhதா³iνth◌⁴யாந-
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பசிதப⁴khதிேயாேக³ந பphதபரமாலாத³க³mhபீ⁴ர’த³ய-
ரதா³வகா³ட⁴தி⁴ஷணshதாமபி khயமாmh ப⁴க³வthஸபrhயாmh
ந ஸshமார ॥ 12॥
இthத²mh th◌⁴’தப⁴க³வth³vhரத ஐேணயாநவாஸஸாiνஸவநாபி⁴ேஷகாrhth³ர-
கபிஶலஜடாகலாேபந ச விேராசமாந:ஸூrhயrhசா
ப⁴க³வnhதmh ரNhமயmh ஷiµjhஹாேந ஸூrhயமNhட³ேலऽph◌⁴பதிShட²-

nhேநத³ ேஹாவாச ॥ 13॥
பேரா ரஜ:ஸவிrhஜாதேவேதா³
ேத³வshய ப⁴rhேகா³ மநேஸத³mh ஜஜாந ।
ஸுேரதஸாத:³ நராவிய சShேட
ஹmhஸmh kh³’th◌⁴ராணmh nh’ஷth³ŋhகி³ராம: ॥ 14॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ப⁴ரதசேத ப⁴க³வthபசrhயாயாmh ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
ஏகதா³  மஹாநth³யாmh kh’தாபி⁴ேஷகைநயகாவயேகா
ph³ரமாரமபி⁴kh³’ேநா iµஹூrhதthரயiµத³காnhத உபவிேவஶ ॥ 1॥
தthர ததா³ ராஜnh ஹணீ பிபாஸயா
ஜலாஶயாph◌⁴யாஶேமைகேவாபஜகா³ம ॥ 2॥
தயா ேபபீயமாந உத³ேக தாவேத³வாவி³ேரண நத³ேதா
mh’க³பேதnhநாேதா³ ேலாகப⁴யŋhகர உத³பதth ॥ 3॥
தiµபthய ஸா mh’க³வ:◌⁴ phரkh’திவிkhலவா சகித-
நி ஸுதராமபி ஹப⁴யாபி⁴நிேவஶvhயkh³ர’த³யா
பாphலவth³’Shரக³தth’ஷா ப⁴யாthஸஹைஸேவாchசkhராம ॥ 4॥
தshயா உthபதnhthயா அnhதrhவthnhயா உப⁴யாவக³ேதா
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ேயாநிநிrhக³ேதா க³rhப:◌⁴ shேராத நிபபாத ॥ 5॥
தthphரஸேவாthஸrhபணப⁴யேக²தா³ரா shவக³ேணந
விjhயமாநா கshயாசிth³த³rhயாmh kh’Shணஸாரஸதீ
நிபபாதாத² ச மமார ॥ 6॥
தmh thேவணணகmh kh’பணmh shேராதஸாயமாநமபி⁴-
வீயாபவிth³த⁴mh ப³nh⁴வாiνகmhபயா ராஜrh-

rhப⁴ரத ஆதா³ய mh’தமாதரthயாரமபத³மநயth ॥ 7॥
தshய ஹ வா ஏணணக உchைசேரதshnh kh’தநிஜாபி⁴-
மாநshயாஹரஹshதthேபாஷணபாலநலாலநphணநா-
iνth◌⁴யாேநநாthமநியமா:ஸஹ யமா: ஷபசrhயாத³ய
ஏைககஶ: கதிபேயநாஹrhக³ேணந விjhயமாநா: கில
ஸrhவ ஏேவாத³வஸnh ॥ 8॥
அேஹா ப³தாயmh ஹணணக: kh’பண ஈவரரத²சரண-

பph◌⁴ரமணரேயண shவக³ணஸு’th³ப³nh⁴ph◌⁴ய: பவrhத:
ஶரணmh ச ேமாபஸாதி³ேதா மாேமவ மாதாபிதெரௗ
ph◌⁴ராth’jhஞாதீnh ெயௗதி²காmhைசேவாேபயாய நாnhயmh கசந ேவத³
மyhயதிவிshரph³த⁴சாத ஏவ மயா மthபராயணshய
ேபாஷணபாலநphணநலாலநமநஸூநாiνShேட²யmh
ஶரNhேயாேபா ேதா³ஷவி³ஷா ॥ 9॥
நmh யாrhயா:ஸாத⁴வ உபஶமஶீலா: kh’பணஸு’த³
ஏவmhவிதா⁴rhேத²shவாrhதா²நபி ³தராiνேபnhேத ॥ 10॥
இதி kh’தாiνஷŋhக³ஆஸநஶயநாடநshநாநாஶநாதி³ஷு
ஸஹ mh’க³ஜஹுநா shேநஹாiνப³th³த⁴’த³ய ஆth ॥ 11॥
ஶஸுமஸthபலாஶப²லேலாத³காnhயாஹShயமாே
vh’கஸாலாvh’காதி³ph◌⁴ேயா ப⁴யமாஶmhஸமாேநா யதா³ஸஹ
ஹணணேகந வநmh ஸமாவிஶதி ॥ 12॥
பதி²ஷு ச iµkh³த⁴பா⁴ேவந தthர தthர விஷkhதமதிphரணயப⁴ர-
’த³ய: காrhபNhயாthshகnhேத⁴ேநாth³வஹதி ஏவiµthஸŋhக³ உர
சாதா⁴ேயாபலாலயnh iµத³mh பரமாமவாப ॥ 13॥
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khயாயாmh நிrhவrhthயமாநாயாமnhதராேலऽphthதா²ேயாthதா²ய
யைத³நமபி⁴சத தrh வாவ ஸ வrhஷபதி: phரkh’திshேத²ந
மநஸா தshமா ஆஶிஷ ஆஶாshேத shவshதி shதாth³வthஸ
ேத ஸrhவத இதி ॥ 14॥
அnhயதா³ ph◌⁴’ஶiµth³விkh³நமநா நShடth³ரவிண இவ kh’பண:

ஸகணமதிதrhேஷண ஹணணகவிரஹவிவல’த³ய-
ஸnhதாபshதேமவாiνேஶாசnh கில கமலmh மஹத³பி⁴-
ரmhபி⁴த இதி ேஹாவாச ॥ 15॥
அபி ப³த ஸ ைவ kh’பண ஏணபா³லேகா mh’தஹணீஸுேதா-
ऽேஹா மமாநாrhயshய ஶட²கிராதமேதரkh’தஸுkh’தshய
kh’தவிshரmhப⁴ ஆthமphரthயேயந தத³விக³ணயnh ஸுஜந
இவாக³Shயதி ॥ 16॥
அபி ேேமshnhநாரேமாபவேந ஶShபாணி சரnhதmh
ேத³வ³phதmh th³ரயா ॥ 17॥
அபி ச ந vh’க:ஸாலாvh’ேகாऽnhயதேமா வா ைநகசர
ஏகசேரா வா ப⁴யதி ॥ 18॥
நிmhேலாசதி ஹ ப⁴க³வாnh ஸகலஜக³thேேமாத³யshthரyhயா-
thமாth³யாபி மம ந mh’க³வ⁴nhயாஸ ஆக³chச²தி ॥ 19॥
அபி shவித³kh’தஸுkh’தமாக³thய மாmh ஸுக²யிShயதி
ஹணராஜமாேரா விவித⁴சிரத³rhஶநீயநிஜmh’க³-
தா³ரகவிேநாைத³ரஸnhேதாஷmh shவாநாமபiνத³nh ॥ 20॥
ேவகாயாmh மாmh mh’ஷா ஸமாதி⁴நாऽऽதth³’ஶmh
phேரமஸmhரmhேப⁴ண சகித சகித ஆக³thய ph’ஷத³பஷ-

விஷாkh³ேரண ட²தி ॥ 21॥
ஆஸாதி³தஹவி ப³rh ³ேத மேயாபாலph³ேதா⁴
பீ⁴தபீ⁴த:ஸபth³பரதராஸ ’மாரவத³வத-
கரணகலாப ஆshேத ॥ 22॥
கிmh வா அேர ஆசதmh தபshதபshவிnhயாநயா
யதி³யமவநி:ஸவிநயkh’Shணஸாரதநயதiνதர-
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ஸுப⁴க³ஶிவதமாக²ர²ரபத³பŋhkhதிபி⁴rhth³ரவிண-

வி⁴ராரshய kh’பணshய மம th³ரவிணபத³வீmh
ஸூசயnhthயாthமாநmh ச ஸrhவத: kh’தெகௗகmh
th³விஜாநாmh shவrhகா³பவrhக³காமாநாmh ேத³வயஜநmh கேராதி ॥ 23॥
அபி shவித³ெஸௗ ப⁴க³வாiν³பதிேரநmh mh’க³பதிப⁴யா-
nhmh’தமாதரmh mh’க³பா³லகmh shவாரமபph◌⁴ரShடமiνகmhபயா
kh’பணஜநவthஸல: பபாதி ॥ 24॥
கிmh வாऽऽthமஜவிேலஷjhவரத³வத³ஹநஶிகா²பி⁴-
பதphயமாந’த³யshத²லநநீகmh மாiµபsh’த-
mh’கீ³தநயmh ஶிஶிரஶாnhதாiνராக³³ணிதநிஜ-
வத³நஸலாmh’தமயக³ப⁴shதிபி: ◌⁴ shவத⁴யதீதி ச ॥ 25॥
ஏவமக⁴டமாநமேநாரதா²ல’த³ேயா mh’க³தா³ரகாபா⁴ேஸந
shவாரph³த⁴கrhம ேயாகா³ரmhப⁴ணேதா விph◌⁴ரmhஶித:ஸ
ேயாக³தாபேஸா ப⁴க³வதா³ராத⁴நலchச கத²தரதா²
ஜாthயnhதர ஏணணக ஆஸŋhக:³ஸாாnhநி:ேரயஸ-

phரதிபதயா phராkhபthயkhத³shthயஜ’த³யாபி⁴ஜாதshய
தshையவமnhதராயவிஹதேயாகா³ரmhப⁴ணshய ராஜrhேஷrhப⁴ரதshய
தாவnhmh’கா³rhப⁴கேபாஷணபாலநphணநலாலநாiνஷŋhேக³-

விக³ணயத ஆthமாநமவா²பி³லmh ³ரதிkhரம:
கால: கராலரப⁴ஸ ஆபth³யத ॥ 26॥
ததா³நீமபி பாrhவவrhதிநமாthமஜவாiνேஶாசnhத-
மபி⁴வீமாே mh’க³ ஏவாபி⁴நிேவஶிதமநா விsh’jhய
ேலாகமmh ஸஹ mh’ேக³ண கேலவரmh mh’தமiν ந mh’தஜnhமா-
iνshmh’திதரவnhmh’க³ஶரமவாப ॥ 27॥
தthராபி ஹ வா ஆthமேநா mh’க³thவகாரணmh ப⁴க³வ-

தா³ராத⁴நஸஹாiνபா⁴ேவநாiνshmh’thய ph◌⁴’ஶமiν-

தphயமாந ஆஹ ॥ 28॥
அேஹா கShடmh ph◌⁴ரShேடாऽஹமாthமவதாமiνபதா²th³யth³விiµkhத-
ஸமshதஸŋhக³shய விவிkhதNhயாரNhயஶரணshயாthமவத
ஆthமநி ஸrhேவஷாமாthமநாmh ப⁴க³வதி வாஸுேத³ேவ
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தத³iνரவணமநநஸŋhகீrhதநாராத⁴நாiνshமர-

பி⁴ேயாேக³நாஶூnhயஸகலயாேமந காேலந ஸமாேவஶிதmh
ஸமாதmh காrhthshnhேயந மநshதth நrhமமா³த⁴shயா-
ராnhmh’க³ஸுதமiν பஸுshராவ ॥ 29॥
இthேயவmh நி³ட⁴நிrhேவேதா³ விsh’jhய mh’கீ³mh மாதரmh
நrhப⁴க³வthேthரiµபஶமஶீலiµநிக³ணத³யிதmh
ஶாலkh³ராமmh லshthயலஹாரமmh காலஜரா-
thphரthயாஜகா³ம ॥ 30॥
தshnhநபி காலmh phரதீமாண:ஸŋhகா³chச ph◌⁴’ஶiµth³விkh³ந
ஆthமஸஹசர: ஶுShகபrhணth’ணவீதா⁴ வrhதமாேநா
mh’க³thவநிthதாவஸாநேமவ க³ணயnh mh’க³ஶரmh
தீrhேதா²த³கkhnhநiµthஸஸrhஜ ॥ 31॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ப⁴ரதசேத அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத² கshயசிth³th³விஜவரshயாŋhகி³ர:phரவரshய ஶமத³மதப:-
shவாth◌⁴யாயாth◌⁴யயநthயாக³ஸnhேதாஷதிதிாphரரயவிth³யா-
நஸூயாthமjhஞாநாநnhத³khதshயாthமஸth³’ஶதஶீலாசார-
ெபௗதா³rhய³ நவேஸாத³rhயா அŋhக³ஜா ப³⁴rh²நmh ச
யவீயshயாmh பா⁴rhயாயாmh ॥ 1॥
யsh தthர மாmhshதmh பரமபா⁴க³வதmh ராஜrhphரவரmh ப⁴ரத-
iµthsh’Shடmh’க³ஶரmh சரமஶேரண விphரthவmh க³தமாஹு: ॥ 2॥
தthராபி shவஜநஸŋhகா³chச ph◌⁴’ஶiµth³விஜமாேநா ப⁴க³வத:
கrhமப³nhத⁴விth◌⁴வmhஸநரவணshமரண³ணவிவரண-
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சரரவிnhத³க³ளmh மநஸா வித³த⁴தா³thமந:
phரதிகா⁴தமாஶŋhகமாேநா ப⁴க³வத³iνkh³ரேஹiνshmh’த-
shவrhவஜnhமாவராthமாநiµnhமthதஜடா³nhத⁴ப³தி⁴ர-
shவேபண த³rhஶயாமாஸ ேலாகshய ॥ 3॥
தshயாபி ஹ வா ஆthமஜshய விphர: thரshேநஹாiνப³th³த⁴மநா
ஆ ஸமாவrhதநாthஸmhshகாராnh யேதா²பேத³ஶmh வித³தா⁴ந
உபநீதshய ச ந: ெஶௗசாசமநாதீ³nh கrhமநியமா-
நநபி⁴phேரதாநபி ஸமஶியத³iνஶிShேடந  பா⁴vhயmh பி:

thேரேணதி ॥ 4॥
ஸ சாபி த³ஹ பிth’ஸnhநிதா⁴ேவவாஸth◌⁴சீநவ
shம கேராதி ச²nhதா³mhshயth◌⁴யாபயிShயnh ஸஹ vhயா’திபி:◌⁴
ஸphரணவஶிரshthபதீ³mh ஸாவிthmh kh³ைரShமவாஸnhதிகாnh
மாஸாநதீ⁴யாநமphயஸமேவதபmh kh³ராஹயாமாஸ ॥ 5॥
ஏவmh shவதiνஜ ஆthமnhயiνராகா³ேவஶிதசிthத:
ெஶௗசாth◌⁴யயநvhரதநியம³rhவநலஶுஷth³ெயௗப-
rhவாணககrhமாNhயநபி⁴khதாnhயபி ஸமiνஶிShேடந
பா⁴vhயthயஸதா³kh³ரஹ: thரமiνஶாshய shவயmh
தாவத³நதி⁴க³தமேநாரத:² காேலநாphரமthேதந
shவயmh kh³’ஹ ஏவ phரமthத உபஸmh’த: ॥ 6॥
அத² யவீய th³விஜஸதீ shவக³rhப⁴ஜாதmh ²நmh
ஸபthnhயா உபnhயshய shவயமiνஸmhshத²யாபதிேலாகமகா³th ॥ 7॥
பிதrhபரேத ph◌⁴ராதர ஏநமதthphரபா⁴வவித³shthரyhயாmh விth³யாயாேமவ
பrhயவதமதேயா ந பரவிth³யாயாmh ஜட³மதிதி ph◌⁴ரா-

ரiνஶாஸநநிrhப³nhதா⁴nhnhயvh’thஸnhத ॥ 8॥
ஸ ச phராkh’ைதrhth³விபத³பஶுபி⁴nhமthதஜட³ப³தி⁴ரேக-
thயபி⁴பா⁴Shயமாே யதா³ தத³iνபாணி phரபா⁴ஷேத கrhமாணி
ச ஸ காrhயமாண: பேரchச²யா கேராதி விShேதா ேவதநேதா
வா யாchஞயா யth³’chச²யா ேவாபஸாதி³தமlhபmh ப³ஹு mh’Shடmh
கத³nhநmh வாph◌⁴யவஹரதி பரmh ேநnhth³யphதிநிthதmh ।
நிthயநிvh’thதநிthதshவth³த⁴விஶுth³தா⁴iνப⁴வாநnhத³-
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shவாthமலாபா⁴தி⁴க³ம:ஸுக²:³க²ேயாrhth³வnhth³வநிthதேயா-
ரஸmhபா⁴விதேத³ஹாபி⁴மாந: ॥ 9॥
ஶீேதாShணவாதவrhேஷஷு vh’ஷ இவாநாvh’தாŋhக:³ பீந:
ஸmhஹநநாŋhக:³shத²Nh³லஸmhேவஶநாiνnhமrhத³நாமjhஜந-
ரஜஸா மஹாமணிவாநபி⁴vhயkhதph³ரமவrhசஸ:

படாvh’தகபவீேதேநாம th³விஜாதிதி
ph³ரமப³nh⁴தி ஸmhjhஞயாதjhjhஞஜநாவமேதா விசசார ॥ 10॥
யதா³  பரத ஆஹாரmh கrhமேவதநத ஈஹமாந:
shவph◌⁴ராth’பி⁴ரபி ேகதா³ரகrhமணி நிபிதshதத³பி
கேராதி கிnh ந ஸமmh விஷமmh nhநமதி⁴கதி
ேவத³ கணபிNhயாகப²கரணlhமாஷshதா²-

ஷாதீ³nhயphயmh’தவத³ph◌⁴யவஹரதி ॥ 11॥
அத² கதா³சிthகசிth³vh’ஷலபதிrhப⁴th³ரகாlhைய ஷபஶு-
மாலப⁴தாபthயகாம: ॥ 12॥
தshய ஹ ைத³வiµkhதshய பேஶா: பத³வீmh தத³iνசரா:
பதா⁴வnhேதா நிஶி நிஶீத²ஸமேய தமஸா-
vh’தாயாமநதி⁴க³தபஶவ ஆகshேகந விதி⁴நா
ேகதா³ராnh வீராஸேநந mh’க³வராஹாதி³ph◌⁴ய:
ஸmhரமாணமŋhகி³ர:phரவரஸுதமபயnh ॥ 13॥
அத² த ஏநமநவth³யலணமவmh’ய ப⁴rhth’கrhம-
நிShபthதிmh மnhயமாநா ப³th³th◌⁴வா ரஶநயா சNh³கா-
kh³’ஹiµபநிnhrhiµதா³ விகதவத³நா: ॥ 14॥
அத² பணயshதmh shவவிதி⁴நாபி⁴chயாஹேதந
வாஸஸாऽऽchசா²th³ய ⁴ஷேலபshரkhதிலகாதி³பி⁴-
பshkh’தmh ⁴khதவnhதmh ⁴பதீ³பமாlhயலாஜ-
கிஸலயாŋhரப²ேலாபஹாேராேபதயா ைவஶஸ-

ஸmhshத²யா மஹதா கீ³தshதிmh’த³ŋhக³பணவேகா⁴ேஷண
ச ஷபஶுmh ப⁴th³ரகாlhயா: ரத உபேவஶயாமாஸு: ॥ 15॥
அத² vh’ஷலராஜபணி: ஷபேஶாரsh’கா³ஸேவந
ேத³வீmh ப⁴th³ரகாmh யயமாணshதத³பி⁴மnhthதம-
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மதிகராலநிஶிதiµபாத³ேத³ ॥ 16॥
இதி ேதஷாmh vh’ஷலாநாmh ரஜshதம:phரkh’தீநாmh
த⁴நமத³ரஜ உthkhதமநஸாmh ப⁴க³வthகலா-
வீரலmh கத³rhதீ²kh’thேயாthபேத²ந shைவரmh விஹரதாmh
mhஸாவிஹாராmh கrhமாதிதா³ணmh யth³ph³ரம⁴தshய
ஸாாth³ph³ரமrhஸுதshய நிrhைவரshய ஸrhவ⁴தஸு’த:³
ஸூநாயாமphயநiνமதமாலmhப⁴நmh த³பலph◌⁴ய
ph³ரமேதஜஸாதி³rhவிஷேஹண த³nhத³யமாேநந வஷா
ஸஹேஸாchசசாட ைஸவ ேத³வீ ப⁴th³ரகா .. .. 17॥
ph◌⁴’ஶமமrhஷேராஷாேவஶரப⁴ஸவிலதph◌⁴-
விடபலத³mhShThராேணேடாபாதிப⁴யாநக-
வத³நா ஹnhகாேமேவத³mh மஹாThடஹாஸமதிஸmhரmhேப⁴ண
விiµசnhதீ தத உthபthய பாபீயஸாmh ³Shடாநாmh
ேதைநவாநா விvh’khணஶீrhShmh க³லாthshரவnhதமsh’கா³ஸவ-

மthShணmh ஸஹ க³ேணந நிபீயாதிபாநமத³விவேலாchைசshதராmh
shவபாrhஷைத:³ஸஹ ஜெகௗ³ நநrhத ச விஜஹார ச ஶிர:
கnh³கலயா ॥ 18॥
ஏவேமவ க² மஹத³பி⁴சாராதிkhரம:
காrhthshnhேயநாthமேந ப²லதி ॥ 19॥
ந வா ஏதth³விShiΝத³thத மஹத³th³⁴தmh யத³ஸmhph◌⁴ரம:
shவஶிரchேச²த³ந ஆபதிேதऽபி விiµkhதேத³ஹாth³யாthமபா⁴வ-

ஸுth³’ட⁴’த³யkh³ரnhதீ²நாmh ஸrhவஸththவஸு’தா³thமநாmh நிrhைவராmh
ஸாாth³ப⁴க³வதாநிஷாவராேத⁴நாphரமthேதந ைதshைதrhபா⁴ைவ:

பரயமாநாmh தthபாத³லமதசிth³ப⁴யiµபsh’தாநாmh
பா⁴க³வதபரமஹmhஸாநாmh ॥ 20॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ஜட³ப⁴ரதசேத நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத²nh⁴ெஸௗவீரபேத ரஹூக³ணshய vhரஜத
இுமthயாshதேட தthலபதிநா ஶிபி³காவாஹஷா-
nhேவஷணஸமேய ைத³ேவேநாபஸாதி³த:ஸ th³விஜவர உபலph³த⁴
ஏஷ பீவா வா ஸmhஹநநாŋhேகா³ ேகா³க²ரவth³⁴ரmh ேவா⁴மலதி
rhவவிShkh³’ைத:ஸஹ kh³’த: phரஸப⁴மதத³rhஹ உவாஹ
ஶிபி³காmh ஸ மஹாiνபா⁴வ: ॥ 1॥
யதா³ th³விஜவரshேயஷுமாthராவேலாகாiνக³ேதrhந
ஸமாதா ஷக³திshததா³ விஷமக³தாmh shவஶிபி³காmh
ரஹூக³ண உபதா⁴rhய ஷாநதி⁴வஹத ஆஹ ேஹ ேவாடா⁴ர:
ஸாth◌⁴வதிkhரமத கிதி விஷமiµயேத யாநதி ॥ 2॥
அத² த ஈவரவச: ேஸாபாலmhப⁴iµபாகrhNhேயாபாயயா-
chச²ŋhகிதமநஸshதmh விjhஞாபயாmh ப³⁴: ॥ 3॥
ந வயmh நரேத³வ phரமthதா ப⁴வnhநியமாiνபதா:²ஸாth◌⁴ேவவ
வஹாம:அயம⁴ைநவ நிkhேதாऽபி ந th³தmh vhரஜதி
நாேநந ஸஹ ேவா⁴iµ ஹ வயmh பாரயாம இதி ॥ 4॥
ஸாmhஸrhகி³ேகா ேதா³ஷ ஏவ நேமகshயாபி ஸrhேவஷாmh
ஸாmhஸrhகி³காmh ப⁴விமrhஹதீதி நிசிthய
நிஶmhய kh’பணவேசா ராஜா ரஹூக³ண உபாத-
vh’th³ேதா⁴ऽபி நிஸrhேக³ண ப³லாthkh’த ஈஷ³thதி²த-
மnhரவிshபShடph³ரமேதஜஸmh ஜாதேவத³ஸவ
ரஜஸாऽऽvh’தமதிராஹ ॥ 5॥
அேஹா கShடmh ph◌⁴ராதrhvhயkhதiµபராnhேதா தீ³rhக⁴மth◌⁴வாநேமக
ஏவ ஊவாnh ஸுசிரmh நாதிபீவா ந ஸmhஹநநாŋhேகா³ ஜரஸா
ேசாபth³ேதா ப⁴வாnh ஸேக² ேநா ஏவாபர ஏேத ஸŋhக⁴Thந இதி
ப³ஹு விphரலph³ேதா⁴ऽphயவிth³யயா ரசிதth³ரvhய³ணகrhமாஶயshவ-

சரமகேலவேரऽவshநி ஸmhshதா²நவிேஶேஷऽஹmhமேமthய-
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நth◌⁴யாேராபிதth²யாphரthயேயா ph³ரம⁴தshShணீmh ஶிபி³காmh
rhவவ³வாஹ ॥ 6॥
அத² ந:shவஶிபி³காயாmh விஷமக³தாயாmh phரபித உவாச
ரஹூக³ண: கித³மேர thவmh வnhmh’ேதா மாmh கத³rhதீ²kh’thய
ப⁴rhth’ஶாஸநமதிசர phரமthதshய ச ேத கேரா
சிகிthஸாmh த³Nhட³பாணிவ ஜநதாயா யதா² phரkh’திmh shவாmh
ப⁴Shயஸ இதி ॥ 7॥
ஏவmh ப³வப³th³த⁴மபி பா⁴ஷமாணmh நரேத³வாபி⁴மாநmh ரஜஸா
தமஸாiνவிth³ேத⁴ந மேத³ந திரshkh’தாேஶஷப⁴க³வthphயநிேகதmh
பNh³தமாநிநmh ஸ ப⁴க³வாnh ph³ராமே ph³ரம⁴த:ஸrhவ⁴த-
ஸு’தா³thமா ேயாேக³வரசrhயாயாmh நாதிvhthபnhநமதிmh shமயமாந
இவ விக³தshமய இத³மாஹ ॥ 8॥
ph³ராமண உவாச
thவேயாதி³தmh vhயkhதமவிphரலph³த⁴mh
ப⁴rh:ஸ ேம shயாth³யதி³ வீர பா⁴ர: ।
க³nhrhயதி³shயாத³தி⁴க³mhயமth◌⁴வா
பீேவதி ராெஶௗ ந விதா³mh phரவாத:³ ॥ 9॥
shெதௗ²lhயmh காrhயmh vhயாத⁴ய ஆத⁴யச
ுthth’Th³ப⁴யmh கchசா² ஜரா ச ।
நிth³ரா ரதிrhமnhரஹmh மத:³ ஶுேசா
ேத³ேஹந ஜாதshய  ேம ந ஸnhதி ॥ 10॥
வnhmh’தthவmh நியேமந ராஜnh
ஆth³யnhதவth³யth³விkh’தshய th³’Shடmh ।
shவshவாmhயபா⁴ேவா th◌⁴வ ஈTh³ய யthர
தrhchயேதऽெஸௗ விதி⁴kh’thயேயாக:³ ॥ 11॥
விேஶஷ³th³ேத⁴rhவிவரmh மநாkhச
பயாம யnhந vhயவஹாரேதாऽnhயth ।
க ஈவரshதthர கிஶிதvhயmh
ததா²பி ராஜnh கரவாம கிmh ேத ॥ 12॥
உnhமthதமthதஜட³வthshவஸmhshதா²mh
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க³தshய ேம வீர சிகிthேதந ।
அrhத:² கியாnh ப⁴வதா ஶிேதந
shதph³த⁴phரமthதshய ச பிShடேபஷ: ॥ 13॥
ஶுக உவாச
ஏதாவத³iνவாத³பபா⁴ஷயா phரthதீ³rhய iµநிவர
உபஶமஶீல உபரதாநாthmhயநிthத உபேபா⁴ேக³ந
கrhமாரph³த⁴mh vhயபநயnh ராஜயாநமபி தேதா²வாஹ ॥ 14॥
ஸ சாபி பாNhட³ேவய nh⁴ெஸௗவீரபதிshதththவ-

jhஞாஸாயாmh ஸmhயkh ரth³த⁴யாதி⁴kh’தாதி⁴கார-
shதth³th◌⁴’த³யkh³ரnhதி²ேமாசநmh th³விஜவச ஆthய ப³ஹு
ேயாக³kh³ரnhத²ஸmhமதmh thவரயாவய ஶிரஸா
பாத³லiµபsh’த:மாபயnh விக³த-
nh’பேத³வshமய உவாச ॥ 15॥
கshthவmh நி³ட⁴சர th³விஜாநாmh
பி³ப⁴rh ஸூthரmh கதேமாऽவ⁴த: ।
கshயா thரthய இஹாபி கshமாth
ேமாய நேசத³ ேநாத ஶுkhல: ॥ 16॥
நாஹmh விஶŋhேக ஸுரராஜவjhரா-
nhந thrhயஶூலாnhந யமshய த³Nhடா³th ।
நாkh³nhயrhகேஸாமாநிலவிthதபாshthரா-
chச²ŋhேக ph◌⁴’ஶmh ph³ரமலாவமாநாth ॥ 17॥
தth³ph³யஸŋhேகா³ ஜட³வnhநி³ட⁴-
விjhஞாநவீrhேயா விசரshயபார: ।
வசாmh ேயாக³kh³ரதி²தாநி ஸாேதா⁴
ந ந:மnhேத மநஸாபி ேப⁴thmh ॥ 18॥
அஹmh ச ேயாேக³வரமாthமதththவ-

விதா³mh iµநீநாmh பரமmh ³mh ைவ ।
phரShmh phரvh’thத: கிஹாரணmh தth
ஸாாth³த⁴mh jhஞாநகலாவதீrhணmh ॥ 19॥
ஸ ைவ ப⁴வா◌ँlhேலாகநிrhத²-
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மvhயkhதŋhேகா³ விசரthயபி shவிth ।
ேயாேக³வராmh க³திமnhத⁴³th³தி: ◌⁴
கத²mh விசத kh³’ஹாiνப³nhத: ◌⁴ ॥ 20॥
th³’Shட: ரம: கrhமத ஆthமேநா ைவ
ப⁴rhrhக³nhrhப⁴வதசாiνமnhேய ।
யதா²ஸேதாதா³நயநாth³யபா⁴வாth
ஸல இShேடா vhயவஹாரமாrhக:³ ॥ 21॥
shதா²lhயkh³நிதாபாthபயேஸாऽபி⁴தாப-
shதthதாபதshதNh³லக³rhப⁴ரnhதி: ◌⁴ ।
ேத³ேஹnhth³யாshவாஶயஸnhநிகrhஷா-
thதthஸmhsh’தி: ஷshயாiνேராதா⁴th ॥ 22॥
ஶாshதாபி⁴ேகா³phதா nh’பதி: phரஜாநாmh
ய: கிŋhகேரா ைவ ந பிநSh பிShடmh ।
shவத⁴rhமமாராத⁴நமchதshய
யதீ³ஹமாேநா விஜஹாthயெகௗ⁴க⁴mh ॥ 23॥
தnhேம ப⁴வாnh நரேத³வாபி⁴மாந-
மேத³ந chசீ²kh’தஸthதமshய ।
kh’Shட ைமth th³’ஶமாrhதப³nhேதா⁴
யதா² தேர ஸத³வth◌⁴யாநமmhஹ: ॥ 24॥
ந விkhயா விவஸு’thஸக²shய
ஸாmhேயந வீதாபி⁴மேதshதவாபி ।
மஹth³விமாநாthshவkh’தாth³தி⁴ மாth³’-

ŋhநŋhயthய³ராத³பி ஶூலபாணி: ॥ 25॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ph³ராமண உவாச
அேகாவித:³ ேகாவித³வாத³வாதா³nh
வத³shயேதா² நாதிவிதா³mh வShட:² ।
ந ஸூரேயா  vhயவஹாரேமநmh
தththவாவமrhேஶந ஸஹாமநnhதி ॥ 1॥
தைத²வ ராஜnhiνகா³rhஹேமத⁴-
விதாநவிth³ேயாவிjh’mhபி⁴ேதஷு ।
ந ேவத³வாேத³ஷு  தththவவாத:³
phராேயண ஶுth³ேதா⁴ iν சகாshதி ஸா: ◌⁴ ॥ 2॥
ந தshய தththவkh³ரஹய ஸாா-
th³வயரபி வாச:ஸமாஸnh ।
shவphேந நிkhthயா kh³’ஹேமதி⁴ெஸௗkh²யmh
ந யshய ேஹயாiνதmh shவயmh shயாth ॥ 3॥
யாவnhமேநா ரஜஸா ஷshய
ஸththேவந வா தமஸா வாiνth³த⁴mh ।
ேசேதாபி⁴ராதிபி⁴ராதேநாதி
நிரŋhஶmh ஶலmh ேசதரmh வா ॥ 4॥
ஸ வாஸநாthமா விஷேயாபரkhேதா
³ணphரவாேஹா விkh’த: ேஷாட³ஶாthமா ।
பி³ph◌⁴ரthph’த²ŋhநாமபி⁴ பேப⁴த³-
மnhதrhப³ShThவmh ச ைரshதேநாதி ॥ 5॥
:³க²mh ஸுக²mh vhயதிkhதmh ச தீvhரmh
காேலாபபnhநmh ப²லமாvhயநkhதி ।
ஆŋhkh³ய மாயாரசிதாnhதராthமா
shவேத³நmh ஸmhsh’திசkhரட: ॥ 6॥
தாவாநயmh vhயவஹார:ஸதா³வி:
ேthரjhஞஸாேயா ப⁴வதி sh²லஸூம: ।
தshமாnhமேநா ŋhக³மேதா³ வத³nhதி
³³ணthவshய பராவரshய ॥ 7॥
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³iνரkhதmh vhயஸநாய ஜnhேதா:
ேமாய ைநrh³Nhயமேதா² மந:shயாth ।
யதா² phரதீ³ேபா kh◌⁴’தவrhதிமநnh
ஶிகா:²ஸ⁴மா ப⁴ஜதி யnhயதா³shவmh ।
பத³mh ததா²³ணகrhமாiνப³th³த⁴mh
vh’thதீrhமந: ரயேதऽnhயthர தththவmh ॥ 8॥
ஏகாத³ஶாஸnhமநேஸா  vh’thதய
ஆதய: பச தி⁴ேயாऽபி⁴மாந: ।
மாthராணி கrhமாணி ரmh ச தாஸாmh
வத³nhதி ைஹகாத³ஶ வீர ⁴: ॥ 9॥
க³nhதா⁴kh’திshபrhஶரஸரவாmh
விஸrhக³ரthயrhthயபி⁴ஜlhபஶிlhபா: ।
ஏகாத³ஶmh shவீகரணmh மேமதி
ஶyhயாமஹmh th³வாத³ஶேமக ஆஹு: ॥ 10॥
th³ரvhயshவபா⁴வாஶயகrhமகால-

ேரகாத³ஶா மநேஸா விகாரா: ।
ஸஹshரஶ: ஶதஶ: ேகாஶச
ேthரjhஞேதா ந ேதா² ந shவத:sh: ॥ 11॥
ேthரjhஞ ஏதா மநேஸா வி⁴தீ-
rhவshய மாயாரசிதshய நிthயா: ।
ஆவிrhதா: khவாபி திேராதாச
ஶுth³ேதா⁴ விசShேட யவிஶுth³த⁴கrh: ॥ 12॥
ேthரjhஞ ஆthமா ஷ: ராண:

ஸாாthshவயjhேயாதிரஜ: பேரஶ: ।
நாராயே ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ:

shவமாயயாऽऽthமnhயவதீ⁴யமாந: ॥ 13॥
யதா²நில:shதா²வரஜŋhக³மாநா-
மாthமshவேபண நிவிShட ஈேஶth ।
ஏவmh பேரா ப⁴க³வாnh வாஸுேத³வ:
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ேthரjhஞ ஆthேமத³மiνphரவிShட: ॥ 14॥
ந யாவேத³தாmh தiνph◌⁴’nhநேரnhth³ர
வி⁴ய மாயாmh வேநாத³ேயந ।
விiµkhதஸŋhேகா³தஷThஸபthேநா
ேவதா³thமதththவmh ph◌⁴ரமதீஹ தாவth ॥ 15॥
ந யாவேத³தnhமந ஆthமŋhக³mh
ஸmhஸாரதாபாவபநmh ஜநshய ।
யchேசா²கேமாஹாமயராக³ேலாப⁴-
ைவராiνப³nhத⁴mh மமதாmh வித⁴thேத ॥ 16॥
ph◌⁴ராth’vhயேமநmh தத³த³ph◌⁴ரவீrhய-
iµேபயாth◌⁴ேயதி⁴தமphரமthத: ।
³ேராrhஹேரசரேபாஸநாshthேரா
ஜ vhயகmh shவயமாthமேமாஷmh ॥ 17॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ph³ராமணரஹூக³ணஸmhவாேத³ ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ரஹூக³ண உவாச
நேமா நம: காரணவிkh³ரஹாய
shவபchசீ²kh’தவிkh³ரஹாய ।
நேமாऽவ⁴தth³விஜப³nh⁴ŋhக³-
நி³ட⁴நிthயாiνப⁴வாய ph◌⁴யmh ॥ 1॥
jhவராமயாrhதshய யதா²க³த³mh ஸ-

nhநிதா³க⁴த³kh³த⁴shய யதா²மாmhப: ◌⁴ ।
ேத³ஹமாநாவித³Shடth³’Shேட-

rhph³ரமnhவசshேதऽmh’தெமௗஷத⁴mh ேம ॥ 2॥
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தshமாth³ப⁴வnhதmh மம ஸmhஶயாrhத²mh
phரயா பசாத³⁴நா ஸுேபா³த⁴mh ।
அth◌⁴யாthமேயாக³kh³ரதி²தmh தேவாkhத-
மாkh²யா ெகௗஹலேசதேஸா ேம ॥ 3॥
யதா³ஹ ேயாேக³வர th³’யமாநmh
khயாப²லmh ஸth³vhயவஹாரலmh ।
ந யஜஸா தththவவிமrhஶநாய
ப⁴வாநiµShnh ph◌⁴ரமேத மேநா ேம ॥ 4॥
ph³ராமண உவாச
அயmh ஜேநா நாம சலnh ph’தி²vhயாmh
ய: பாrhதி²வ: பாrhதி²வ கshய ேஹேதா: ।
தshயாபி சாŋhkh◌⁴rhேயாரதி⁴³lhப²ஜŋhகா⁴-
ஜாமth◌⁴ேயாரஶிேராத⁴ராmhஸா: ॥ 5॥
அmhேஸऽதி⁴ தா³rhவீ ஶிபி³கா ச யshயாmh
ெஸௗவீரராேஜthயபேத³ஶ ஆshேத ।
யshnh ப⁴வாnh ட⁴நிஜாபி⁴மாேநா
ராஜாsh nh⁴Shவிதி ³rhமதா³nhத:◌⁴ ॥ 6॥
ேஶாchயாநிமாmhshthவமதி⁴கShடதீ³நாnh
விShThயா நிkh³’ணnh நிரiνkh³ரேஹாऽ ।
ஜநshய ேகா³phதாsh விகthத²மாேநா
ந ேஶாப⁴ேஸ vh’th³த⁴ஸபா⁴ஸு th◌⁴’Shட: ॥ 7॥
யதா³தாேவவ சராசரshய
விதா³ம நிShடா²mh phரப⁴வmh ச நிthயmh ।
தnhநாமேதாऽnhயth³vhயவஹாரலmh
நிphயதாmh ஸthkhயயாiνேமயmh ॥ 8॥
ஏவmh நிkhதmh திஶph³த³vh’thத-
மஸnhநிதா⁴நாthபரமாணேவா ேய ।
அவிth³யயா மநஸா கlhபிதாshேத
ேயஷாmh ஸேஹந kh’ேதா விேஶஷ: ॥ 9॥
ஏவmh kh’ஶmh sh²லமiΝrhph³’ஹth³ய-
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த³ஸchச ஸjhவமவமnhயth ।
th³ரvhயshவபா⁴வாஶயகாலகrhம-
நாmhநாஜயாேவ kh’தmh th³விதீயmh ॥ 10॥
jhஞாநmh விஶுth³த⁴mh பரமாrhத²ேமக-
மநnhதரmh thவப³rhph³ரம ஸthயmh ।
phரthயkhphரஶாnhதmh ப⁴க³வchச²ph³த³ஸmhjhஞmh
யth³வாஸுேத³வmh கவேயா வத³nhதி ॥ 11॥
ரஹூக³ணதthதபஸா ந யாதி
ந ேசjhயயா நிrhவபth³kh³’ஹாth³வா ।
ந ச²nhத³ஸா ைநவ ஜலாkh³நிஸூrhைய-
rhவிநா மஹthபாத³ரேஜாऽபி⁴ேஷகmh ॥ 12॥
யthேராthதமேலாக³iνவாத:³
phரshயேத kh³ராmhயகதா²விகா⁴த: ।
நிேஷvhயமாேऽiνதி³நmh iµiµோ-
rhமதிmh ஸதீmh யchச²தி வாஸுேத³ேவ ॥ 13॥
அஹmh ரா ப⁴ரேதா நாம ராஜா
விiµkhதth³’Shடதஸŋhக³ப³nhத: ◌⁴ ।
ஆராத⁴நmh ப⁴க³வத ஈஹமாேநா
mh’ேகா³ऽப⁴வmh mh’க³ஸŋhகா³th³த⁴தாrhத:² ॥ 14॥
ஸா மாmh shmh’திrhmh’க³ேத³ேஹऽபி வீர
kh’Shrhசநphரப⁴வா ேநா ஜஹாதி ।
அேதா²அஹmh ஜநஸŋhகா³த³ஸŋhேகா³
விஶŋhகமாேநாऽவிvh’தசரா ॥ 15॥
தshமாnhநேராऽஸŋhக³ஸுஸŋhக³ஜாத-
jhஞாநாேநைஹவ விvh’khணேமாஹ: ।
ஹmh ததீ³ஹாகத²நதாph◌⁴யாmh
லph³த⁴shmh’திrhயாthயதிபாரமth◌⁴வந: ॥ 16॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ph³ராமணரஹூக³ணஸmhவாேத³ th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 12॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ph³ராமண உவாச
³ரthயேயऽth◌⁴வnhயஜயா நிேவஶிேதா
ரஜshதம:ஸththவவிப⁴khதகrhமth³’kh ।
ஸ ஏஷ ஸாrhேதா²ऽrhத²பர: பph◌⁴ரமnh
ப⁴வாடவீmh யாதி ந ஶrhம விnhத³தி ॥ 1॥
யshயாேம ஷNhநரேத³வ த³shயவ:

ஸாrhத²mh விmhபnhதி நாயகmh ப³லாth ।
ேகா³மாயேவா யthர ஹரnhதி ஸாrhதி²கmh
phரமthதமாவிய யேதா²ரணmh vh’கா: ॥ 2॥
phர⁴தவீthth’ண³lhமக³வேர
கேடா²ரத³mhைஶrhமஶைகபth³த: ।
khவசிth க³nhத⁴rhவரmh phரபயதி
khவசிthkhவசிchசாஶு ரேயாlhiµகkh³ரஹmh ॥ 3॥
நிவாஸேதாயth³ரவிthம³th³தி⁴-
shததshதேதா தா⁴வதி ேபா⁴ அடvhயாmh ।
khவசிchச வாthேயாthதி²தபாmhஸு⁴mhரா
தி³ேஶா ந ஜாநாதி ரஜshவலா: ॥ 4॥
அth³’ய²lhshவநகrhணஶூல
உகவாkh³பி⁴rhvhயதி²தாnhதராthமா ।
அNhயvh’ாnh ரயேத ுதா⁴rhதி³ேதா
மசிேதாயாnhயபி⁴தா⁴வதி khவசிth ॥ 5॥
khவசிth³விேதாயா:ஸேதாऽபி⁴யாதி
பரshபரmh சாலஷேத நிரnhத: ◌⁴ ।
ஆஸாth³ய தா³வmh khவசித³kh³நிதphேதா
நிrhவிth³யேத khவ ச யைrh’தாஸு: ॥ 6॥
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ஶூைரrh’தshவ: khவ ச நிrhவிNhணேசதா:
ேஶாசnhவிiµயnhiνபயாதி கமலmh ।
khவசிchச க³nhத⁴rhவரmh phரவிShட:

phரேமாத³ேத நிrhvh’தவnhiµஹூrhதmh ॥ 7॥
சலnh khவசிthகNhடகஶrhகராŋhkh◌⁴-
rhநகா³ுrhவிமநா இவாshேத ।
பேத³ பேத³ऽph◌⁴யnhதரவநிநாrhதி³த:
ெகௗmhபி³க: khth◌⁴யதி ைவ ஜநாய ॥ 8॥
khவசிnhநிகீ³rhேऽஜக³ராநா ஜேநா
நாைவதி கிசிth³விபிேநऽபவிth³த: ◌⁴ ।
த³Shட:shம ேஶேத khவ ச த³nhத³ஶூைக-
ரnhேதா⁴ऽnhத⁴ேப பதிதshதshேர ॥ 9॥
கrh shம சிthுth³ரரஸாnh விசிnhவmh-
shதnhமகாபி⁴rhvhயதி²ேதா விமாந: ।
தthராதிkh’chch²ராthphரதிலph³த⁴மாேநா
ப³லாth³விmhபnhthயத² தmh தேதாऽnhேய ॥ 10॥
khவசிchச ஶீதாதபவாதவrhஷ-

phரதிkhயாmh கrhமநீஶ ஆshேத ।
khவசிnhேதா² விபணnh யchச கிசி-
th³விth³ேவஷmh’chச²thத விthதஶாTh²யாth ॥ 11॥
khவசிthkhவசிthணத⁴நsh தshnh
ஶyhயாஸநshதா²நவிஹாரந: ।
யாசnh பராத³phரதிலph³த⁴காம:
பாரkhயth³’Shrhலப⁴ேதऽவமாநmh ॥ 12॥
அnhேயாnhயவிthதvhயதிஷŋhக³vh’th³த⁴-
ைவராiνப³nhேதா⁴ விவஹnh த²ச ।
அth◌⁴வnhயiµShnhiνkh’chch²ரவிthத-
பா³ேதா⁴பஸrhைக³rhவிஹரnh விபnhந: ॥ 13॥
தாmhshதாnh விபnhநாnh ஸ  தthர தthர
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விஹாய ஜாதmh பkh³’ய ஸாrhத:² ।
ஆவrhதேதऽth³யாபி ந கசித³thர
வீராth◌⁴வந: பாரiµைபதி ேயாக³mh ॥ 14॥
மநshவிேநா நிrhததி³kh³க³ேஜnhth³ரா
மேமதி ஸrhேவ ⁴வி ப³th³த⁴ைவரா: ।
mh’ேத⁴ ஶயீரnh ந  தth³vhரஜnhதி
யnhnhயshதத³Nhேடா³ க³தைவேராऽபி⁴யாதி ॥ 15॥
phரஸjhஜதி khவாபி லதா ⁴ஜாரய-
shததா³ரயாvhயkhதபத³th³விஜshph’ஹ: ।
khவசிthகதா³சிth³த⁴சkhரதshthரஸnh
ஸkh²யmh வித⁴thேத ப³ககŋhகkh³’th◌⁴ைர: ॥ 16॥
ைதrhவசிேதா ஹmhஸலmh ஸமாவிஶ-

nhநேராசயnh ஶீலiµைபதி வாநராnh ।
தjhஜாதிராேஸந ஸுநிrhvh’ேதnhth³ய:
பரshபேராth³வீணவிshmh’தாவதி:◌⁴ ॥ 17॥
th³ேமஷு ரmhshயnh ஸுததா³ரவthஸேலா
vhயவாயதீ³ேநா விவஶ:shவப³nhத⁴ேந ।
khவசிthphரமாதா³th³கி³கnhத³ேர பதnh
வlhmh kh³’thவா க³ஜபீ⁴த ஆshதி²த: ॥ 18॥
அத: கத²சிthஸ விiµkhத ஆபத:³
நச ஸாrhத²mh phரவிஶthயnhத³ம ।
அth◌⁴வnhயiµShnhநஜயா நிேவஶிேதா
ph◌⁴ரமஜேநாऽth³யாபி ந ேவத³ கசந ॥ 19॥
ரஹூக³ண thவமபி யth◌⁴வேநாऽshய
ஸnhnhயshதத³Nhட:³ kh’த⁴தைமthர: ।
அஸjhதாthமா ஹேஸவயா ஶிதmh
jhஞாநாமாதா³ய தராதிபாரmh ॥ 20॥
ராேஜாவாச
அேஹா nh’ஜnhமாகி²லஜnhமேஶாப⁴நmh
கிmh ஜnhமபி⁴shthவபைரரphயiµShnh ।
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ந யth³th◌⁴’ேகஶயஶ:kh’தாthமநாmh
மஹாthமநாmh வ: phரர:ஸமாக³ம: ॥ 21॥
ந யth³⁴தmh thவchசரph³ஜேரiΝபி⁴-
rhஹதாmhஹேஸா ப⁴khதிரேதா⁴ேஜऽமலா ।
ெமௗஹூrhதிகாth³யshய ஸமாக³மாchச ேம
³shதrhகேலாऽபஹேதாऽவிேவக: ॥ 22॥
நேமா மஹth³ph◌⁴ேயாऽsh நம: ஶிஶுph◌⁴ேயா
நேமா வph◌⁴ேயா நம ஆவph◌⁴ய: ।
ேய ph³ராம கா³மவ⁴தŋhகா³-
சரnhதி ேதph◌⁴ய: ஶிவமsh ராjhஞாmh ॥ 23॥
ஶுக உவாச
இthேயவiµthதராமாத:ஸ ைவ ph³ரமrhஸுத:
nh⁴பதய ஆthமஸதththவmh விக³ணயத:
பராiνபா⁴வ: பரமகாணிகதேயாபதி³ய
ரஹூக³ேணந ஸகணமபி⁴வnhதி³தசரண
ஆrhrhணவ இவ நிph◌⁴’தகரேrhmhயாஶேயா
த⁴ரணிமாmh விசசார ॥ 24॥
ெஸௗவீரபதிரபி ஸுஜநஸமவக³தபரமாthமஸதththவ
ஆthமnhயவிth³யாth◌⁴யாேராபிதாmh ச ேத³ஹாthமமதிmh விஸஸrhஜ
ஏவmh  nh’ப ப⁴க³வதா³தாதாiνபா⁴வ: ॥ 25॥
ராேஜாவாச
ேயா ஹ வா இஹ ப³ஹுவிதா³ மஹாபா⁴க³வத thவயாபி⁴த:
பேராேண வசஸா வேலாகப⁴வாth◌⁴வா ஸ யாrhய
மநீஷயா கlhபிதவிஷேயா நாஜஸாvhthபnhநேலாக-
ஸமதி⁴க³ம:அத² தேத³ைவதth³³ரவக³மmh ஸமேவதா-
iνகlhேபந நிrhதி³யதாதி ॥ 26॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ thரேயாத³ேஶாऽऽth◌⁴யாய: ॥ 13॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஸ ேஹாவாச
ய ஏஷ ேத³ஹாthமமாநிநாmh ஸththவாதி³³ணவிேஶஷவிகlhபித-
ஶலாஶலஸமவஹாரவிநிrhதவிவித⁴ேத³ஹாவபி⁴-
rhவிேயாக³ஸmhேயாகா³தி³அநாதி³ஸmhஸாராiνப⁴வshய th³வார⁴ேதந
ஷ³nhth³யவrhேக³ண தshnh ³rhகா³th◌⁴வவத³ஸுக³ேமऽth◌⁴வ-

nhயாபதித ஈவரshய ப⁴க³வேதா விShேrhவஶவrhதிnhயா
மாயயா வேலாேகாऽயmh யதா² வணிkhஸாrhேதா²ऽrhத²பர:
shவேத³ஹநிShபாதி³தகrhமாiνப⁴வ: மஶாநவத³ஶிவதமாயாmh
ஸmhஸாராடvhயாmh க³ேதா நாth³யாபி விப²லப³ஹுphரதிேயாேக³ஹshத-
thதாேபாபஶமநீmh ஹ³சரரவிnhத³ம⁴கராiνபத³வீ-
மவnhேத⁴ ॥ 1॥
யshயாiµ ஹ வா ஏேத ஷ³nhth³யநாமாந: கrhம த³shயவ
ஏவ ேத தth³யதா² ஷshய த⁴நmh யthகிசிth³த⁴rhெமௗபயிகmh ப³ஹு
kh’chch²ராதி⁴க³தmh ஸாாthபரமஷாராத⁴நலே ேயாऽெஸௗ
த⁴rhமshதmh  ஸாmhபராய உதா³ஹரnhதி । தth³த⁴rhmhயmh த⁴நmh த³rhஶந-
shபrhஶநரவshவாத³நாவkh◌⁴ராணஸŋhகlhபvhயவஸாயkh³’ஹ-

kh³ராmhேயாபேபா⁴ேக³ந நாத²shயாதாthமேநா யதா²ஸாrhத²shய
விmhபnhதி ॥ 2॥
அத² ச யthர ெகௗmhபி³கா தா³ராபthயாத³ேயா நாmhநா கrhம
vh’கsh’கா³லா ஏவாநிchச²ேதாऽபி கத³rhயshய mhபி³ந
உரணகவthஸmhரயமாணmh ஷேதாऽபி ஹரnhதி ॥ 3॥
யதா²யiνவthஸரmh kh’Shயமாணமphயத³kh³த⁴பீ³ஜmh ேthரmh
நேரவாவபநகாேல ³lhமth’ணவீth³பி⁴rhக³வரவ
ப⁴வthேயவேமவ kh³’ஹாரம: கrhமேthரmh யshnh ந 
கrhமாNhthத³nhதி யத³யmh காமகரNhட³ ஏஷ ஆவஸத:² ॥ 4॥
தthர க³ேதா த³mhஶமஶகஸமாபஸைத³rhமiνைஜ: ஶலப⁴-
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ஶnhததshகரஷகாதி³பி⁴பth◌⁴யமாநப³:phராண:

khவசிthபவrhதமாேநாऽshnhநth◌⁴வnhயவிth³யாகாமகrhமபி⁴-
பரkhதமநஸாiνபபnhநாrhத²mh நரேலாகmh க³nhத⁴rhவநக³ர-
iµபபnhநதி th²யாth³’Shரiνபயதி ॥ 5॥
தthர ச khவசிதா³தேபாத³கநிபா⁴nh விஷயாiνபதா⁴வதி
பாநேபா⁴ஜநvhயவாயாதி³ vhயஸநேலாப: ॥ 6॥
khவசிchசாேஶஷேதா³ஷநிஷத³நmh ஷவிேஶஷmh தth³வrhண³ண-

நிrhதமதி:ஸுவrhணiµபாதி³thஸthயkh³நிகாமகாதர
இேவாlhiµகபிஶாசmh ॥ 7॥
அத² கதா³சிnhநிவாஸபாநீயth³ரவிth³யேநகாthேமா-
பவநாபி⁴நிேவஶ ஏதshயாmh ஸmhஸாராடvhயாதshதத:
பதா⁴வதி ॥ 8॥
khவசிchச வாthெயௗபmhயயா phரமத³யாऽऽேராஹமாேராபித-
shதthகாலரஜஸா ரஜநீ⁴த இவாஸா⁴மrhயாேதா³
ரஜshவலாோऽபி தி³kh³ேத³வதா அதிரஜshவலமதிrhந
விஜாநாதி ॥ 9॥
khவசிthஸkh’த³வக³தவிஷயைவதth²ய:shவயmh
பராபி⁴th◌⁴யாேநந விph◌⁴ரmhஶிதshmh’திshதையவ
மசிேதாயphராயாmhshதாேநவாபி⁴தா⁴வதி ॥ 10॥
khவசி³க²lhshவநவத³திபஷரப⁴ஸாேடாபmh
phரthயmh பேராmh வா ராஜலநிrhப⁴rhthேதநா-
திvhயதி²தகrhணல’த³ய: ॥ 11॥
ஸ யதா³ ³kh³த⁴rhவஸுkh’தshததா³ காரshகரகாகNhடா³-
th³யNhயth³மலதாவிேஷாத³பாநவ³ப⁴யாrhத²ஶூnhயth³ரவிnh
வnhmh’தாnh shவயmh வnh mhயமாண உபதா⁴வதி ॥ 12॥
ஏகதா³ஸthphரஸŋhகா³nhநிkh’தமதிrhvhத³கshேராத:shக²லநவ-

³ப⁴யேதாऽபி :³க²த³mh பாக²Nhட³மபி⁴யாதி ॥ 13॥
யதா³  பரபா³த⁴யாnhத⁴ ஆthமேந ேநாபநமதி ததா³
பிth’thரப³rhShமத: பிth’thராnh வா ஸ க² ப⁴யதி ॥ 14॥
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khவசிதா³ஸாth³ய kh³’ஹmh தா³வவthphயாrhத²வி⁴ரமஸுேகா²த³rhகmh
ேஶாகாkh³நிநா த³யமாேநா ph◌⁴’ஶmh நிrhேவத³iµபக³chச²தி ॥ 15॥
khவசிthகாலவிஷதராஜலரஸாப’தphயதம-
த⁴நாஸு: phரmh’தக இவ விக³தவலண ஆshேத ॥ 16॥
கதா³சிnhமேநாரேதா²பக³தபிth’பிதாமஹாth³யஸthஸதி³தி
shவphநநிrhvh’திலணமiνப⁴வதி ॥ 17॥
khவசிth³kh³’ஹாரமகrhமேசாத³நாதிப⁴ரகி³-
மாமாே ேலாகvhயஸநகrhதமநா:
கNhடகஶrhகராேthரmh phரவிஶnhநிவ த³தி ॥ 18॥
khவசிchச :³ஸேஹந காயாph◌⁴யnhதரவநிநா kh³’தஸார:
shவmhபா³ய khth◌⁴யதி ॥ 19॥
ஸ ஏவ நrhநிth³ராஜக³ரkh³’ேதாऽnhேத⁴ தம மkh³ந:
ஶூnhயாரNhய இவ ேஶேத நாnhயthகிசந ேவத³ ஶவ
இவாபவிth³த: ◌⁴ ॥ 20॥
கதா³சிth³ப⁴kh³நமாநத³mhShThேரா ³rhஜநத³nhத³ஶூைகரலph³த⁴-
நிth³ராே vhயதி²த’த³ேயநாiνயமாணவிjhஞாேநா-
ऽnhத⁴ேபऽnhத⁴வthபததி ॥ 21॥
கrh shம சிthகாமம⁴லவாnh விசிnhவnh யதா³
பரதா³ரபரth³ரvhயாNhயவnhதா⁴ேநா ராjhஞா shவாபி⁴rhவா
நிஹத: பதthயபாேர நிரேய ॥ 22॥
அத² ச தshமா³ப⁴யதா²பி  கrhமாshnhநாthமந:
ஸmhஸாராவபநiµதா³ஹரnhதி ॥ 23॥
iµkhதshதேதா யதி³ ப³nhதா⁴th³ேத³வத³thத உபாchசி²நthதி
தshமாத³பி விShiΝthர இthயநவshதி²தி: ॥ 24॥
khவசிchச ஶீதவாதாth³யேநகாதி⁴ைத³விகெபௗ⁴திகா-
thயாநாmh த³ஶாநாmh phரதிநிவாரேணऽகlhேபா
³ரnhதசிnhதயா விஷNhண ஆshேத ॥ 25॥
khவசிnhேதா² vhயவஹரnh யthகிசிth³த⁴நமnhேயph◌⁴ேயா
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வா காகிணிகாமாthரமphயபஹரnh யthகிசிth³வா
விth³ேவஷேமதி விthதஶாTh²யாth ॥ 26॥
அth◌⁴வnhயiµShnhநிம உபஸrhகா³shததா²ஸுக²:³க²-
ராக³th³ேவஷப⁴யாபி⁴மாநphரமாேதா³nhமாத³ேஶாகேமாஹேலாப⁴-
மாthஸrhேயrhShயாவமாநுthபிபாஸாऽऽதி⁴vhயாதி⁴ஜnhம-
ஜராமரத³ய: ॥ 27॥
khவாபி ேத³வமாயயா shthயா ⁴ஜலேதாப³ட:◌⁴ phரshகnhந-
விேவகவிjhஞாேநா யth³விஹாரkh³’ஹாரmhபா⁴ல’த³ய-
shததா³ரயாவஸkhதஸுத³th’கலthரபா⁴தாவேலாக-
விேசShதாப’த’த³ய ஆthமாநமதாthமாபாேரऽnhேத⁴
தம phரேதி ॥ 28॥
கதா³சிதீ³வரshய ப⁴க³வேதா விShேசkhராthபரமாNhவாதி³
th³விபராrhதா⁴பவrhக³காேலாபலthபவrhதிேதந வயஸா
ரmhஹஸா ஹரத ஆph³ரமth’ணshதmhபா³தீ³நாmh ⁴தாநாமநிஷேதா
ஷதாmh விthரshத’த³யshதேமேவவரmh காலசkhரநிஜாத⁴mh
ஸாாth³ப⁴க³வnhதmh யjhஞஷமநாth³’thய பாக²Nhட³ேத³வதா:
கŋhகkh³’th◌⁴ரப³கவடphராயா ஆrhயஸமயப’தா:
ஸாŋhேகthேயநாபி⁴த⁴thேத ॥ 29॥
யதா³ பாக²Nh³பி⁴ராthமவசிைதshைதவசிேதா ph³ரமலmh
ஸமாவஸmhshேதஷாmh ஶீலiµபநயநாதி³ ெரௗதshமாrhதகrhமா-
iνShடா²ேநந ப⁴க³வேதா யjhஞஷshயாராத⁴நேமவ தத³ேராசயnh
ஶூth³ரலmh ப⁴ஜேத நிக³மாசாேரऽஶுth³தி⁴ேதா யshய ²நீபா⁴வ:

mhப³ப⁴ரணmh யதா² வாநரஜாேத: ॥ 30॥
தthராபி நிரவேராத: ◌⁴ shைவேரண விஹரnhநதிkh’பண³th³தி⁴-
ரnhேயாnhயiµக²நிதி³நா kh³ராmhயகrhமணவ
விshmh’தகாலாவதி:◌⁴ ॥ 31॥
khவசிth³th³மவைத³காrhேத²ஷு kh³’ேஹஷு ரmhshயnh யதா² வாநர:
ஸுததா³ரவthஸேலா vhயவாயண: ॥ 32॥
ஏவமth◌⁴வnhயவnhதா⁴ேநா mh’thக³ஜப⁴யாthதம
கி³கnhத³ரphராேய ॥ 33॥
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khவசிchசீ²தவாதாth³யேநகைத³விகெபௗ⁴திகாthயாநாmh
:³கா²நாmh phரதிநிவாரேணऽகlhேபா ³ரnhதவிஷயவிஷNhண
ஆshேத ॥ 34॥
khவசிnhேதா² vhயவஹரnh யthகிசிth³த⁴நiµபயாதி
விthதஶாTh²ேயந ॥ 35॥
khவசிthணத⁴ந: ஶyhயாஸநாஶநாth³பேபா⁴க³விேநா
யாவத³phரதிலph³த⁴மேநாரேதா²பக³தாதா³ேநऽவதமதி-
shததshதேதாऽவமாநாதீ³நி ஜநாத³பி⁴லப⁴ேத ॥ 36॥
ஏவmh விthதvhயதிஷŋhக³விvh’th³த⁴ைவராiνப³nhேதா⁴ऽபி
rhவவாஸநயா த² உth³வஹthயதா²பவஹதி ॥ 37॥
ஏதshnh ஸmhஸாராth◌⁴வநி நாநாkhேலேஶாபஸrhக³பா³தி⁴த
ஆபnhநவிபnhேநா யthர யshதiµ ஹ வாேவதரshதthர
விsh’jhய ஜாதmh ஜாதiµபாதா³ய ேஶாசnhiµயnhபி³ph◌⁴ய-
th³விவத³nh khரnhத³nhஸmh’Shயnh கா³யnhநயமாந:
ஸா⁴வrhேதா ைநவாவrhதேதऽth³யாபி யத ஆரph³த⁴
ஏஷ நரேலாகஸாrhேதா² யமth◌⁴வந: பாரiµபதி³ஶnhதி ॥ 38॥
யதி³த³mh ேயாகா³iνஶாஸநmh ந வா ஏதத³வnhத⁴ேத
யnhnhயshதத³Nhடா³iµநய உபஶமஶீலா உபரதாthமாந:
ஸமவக³chச²nhதி ॥ 39॥
யத³பி தி³கி³ப⁴ஜயிேநா யjhவிேநா ேய ைவ ராஜrhஷய: கிmh 
பரmh mh’ேத⁴ ஶயீரnhநshயாேமவ மேமயதி kh’தைவராiνப³nhதா⁴யாmh
விsh’jhய shவயiµபஸmh’தா: ॥ 40॥
கrhமவlhமவலmhph³ய தத ஆபத:³ கத²சிnhநரகாth³விiµkhத:
நரphேயவmh ஸmhஸாராth◌⁴வநி வrhதமாேநா நரேலாகஸாrhத²iµபயாதி
ஏவiµபக³ேதாऽபி ॥ 41॥
தshேயத³iµபகா³யnhதி -
ஆrhஷப⁴shேயஹ ராஜrhேஷrhமநஸாபி மஹாthமந: ।
நாiνவrhthமாrhஹதி nh’ேபா மேகவ க³thமத: ॥ 42॥

bhagpur-05.pdf 51



மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

ேயா ³shthயஜாnh தா³ரஸுதாnh ஸு’th³ராjhயmh ’தி³shph’ஶ: ।
ஜெஹௗ ைவவ மலவ³thதமேலாகலாலஸ: ॥ 43॥
ேயா ³shthயஜாnh திஸுதshவஜநாrhத²தா³ராnh
phராrhth²யாmh யmh ஸுரவைர:ஸத³யாவேலாகாmh ।
ைநchச²nhnh’பshத³சிதmh மஹதாmh ம⁴th³விTh
ேஸவாiνரkhதமநஸாமப⁴ேவாऽபி ப²lh:³ ॥ 44॥
யjhஞாய த⁴rhமபதேய விதி⁴ைநய
ேயாகா³ய ஸாŋhkh²யஶிரேஸ phரkh’தீவராய ।
நாராயய ஹரேய நம இthதா³ரmh
ஹாshயnh mh’க³thவமபி ய:ஸiµதா³ஜஹார ॥ 45॥
ய இத³mh பா⁴க³வதஸபா⁴தாவதா³த³ணகrhமே
ராஜrhேஷrhப⁴ரதshயாiνசதmh shவshthயயநமாShயmh
த⁴nhயmh யஶshயmh shவrhkh³யாபவrhkh³யmh வாiνஶ ◌்’ே-

thயாkh²யாshயthயபி⁴நnhத³தி ச ஸrhவா ஏவாஶிஷ
ஆthமந ஆஶாshேத ந காசந பரத இதி ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ப⁴ரேதாபாkh²யாேந பாேராயவிவரணmh நாம
சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 14॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
ப⁴ரதshயாthமஜ:ஸுமதிrhநாமாபி⁴ேதா யiµ ஹ வாவ
ேகசிthபாக²Nh³ந ’ஷப⁴பத³வீமiνவrhதமாநmh சாநாrhயா
அேவத³ஸமாmhநாதாmh ேத³வதாmh shவமநீஷயா பாபீயshயா
கெலௗ கlhபயிShயnhதி ॥ 1॥
தshமாth³vh’th³த⁴ேஸநாயாmh ேத³வதாnhநாம thேராऽப⁴வth ॥ 2॥
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அதா²ஸுrhயாmh தthதநேயா ேத³வth³mhநshதேதா ேத⁴iνமthயாmh ஸுத:
பரேமSh² தshய ஸுவrhசலாயாmh phரதீஹ உபஜாத: ॥ 3॥
ய ஆthமவிth³யாமாkh²யாய shவயmh ஸmhஶுth³ேதா⁴
மஹாஷமiνஸshமார ॥ 4॥
phரதீஹாthஸுவrhசலாயாmh phரதிஹrhthராத³யshthரய ஆஸnhநிjhயா-
ேகாவிதா:³ஸூநவ: phரதிஹrh:shthயாமஜ⁴மாநா-
வஜநிஷாதாmh ॥ 5॥
⁴mhந ’lhயாயாiµth³கீ³த²shதத: phரshதாேவா ேத³வlhயாயாmh
phரshதாவாnhநிthஸாயாmh ’த³யஜ ஆth³வி⁴rhவிேபா⁴ ரthயாmh ச
ph’²ேஷணshதshமாnhநkhத ஆthயாmh ஜjhேஞ நkhதாth³th³திthேரா
க³ேயா ராஜrhphரவர உதா³ரரவா அஜாயத ।
ஸாாth³ப⁴க³வேதா விShேrhஜக³th³ரஷயா kh³’தஸththவshய
கலாthமவththவாதி³லேணந மஹாஷதாmh phராphத: ॥ 6॥
ஸ ைவ shவத⁴rhேமண phரஜாபாலநேபாஷணphணேநாபலாலநா-
iνஶாஸநலேணேநjhயாதி³நா ச ப⁴க³வதி மஹாேஷ
பராவேர ph³ரமணி ஸrhவாthமநாrhபிதபரமாrhத²லேணந
ph³ரமவிchசரiνேஸவயாऽऽபாதி³தப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாேக³ந
சாபீ⁴ணஶ: பபா⁴விதாதிஶுth³த⁴மதிபரதாநாthmhய
ஆthமநி shவயiµபலph◌⁴யமாநph³ரமாthமாiνப⁴ேவாऽபி
நிரபி⁴மாந ஏவாவநிமஜூ³பth ॥ 7॥
தshேயமாmh கா³தா²mh பாNhட³ேவய ராவித³ உபகா³யnhதி ॥ 8॥
க³யmh nh’ப: க: phரதியாதி கrhமபி⁴-
rhயjhவாபி⁴மாநீ ப³ஹுவிth³த⁴rhமேகா³phதா ।
ஸமாக³த:ஸத³ஸshபதி:ஸதாmh
ஸthேஸவேகாऽnhேயா ப⁴க³வthகலாmh’ேத ॥ 9॥
யமph◌⁴யசnh பரயா iµதா³ஸதீ:
ஸthயாஶிேஷா த³கnhயா:ஸth³பி: ◌⁴ ।
யshய phரஜாநாmh ³³ேஹ த⁴ராஶிேஷா
நிராஶிேஷா ³ணவthஸshiνேதாதா: ◌⁴ ॥ 10॥
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ச²nhதா³mhshயகாமshய ச யshய காமாnh
³³ஹுராஜரேதா² ப³mh nh’பா: ।
phரthயசிதா தி⁴ த⁴rhேமண விphரா
யதா³ஶிஷாmh ஷShட²மmhஶmh பேரthய ॥ 11॥
யshயாth◌⁴வேர ப⁴க³வாநth◌⁴வராthமா
மேகா⁴நி மாth³யthேஸாமபீேத² ।
ரth³தா⁴ விஶுth³தா⁴சலப⁴khதிேயாக³-
ஸமrhபிேதjhயாப²லமாஜஹார ॥ 12॥
யthphணநாth³ப³rh ேத³வதிrhயŋh-
மiνShயவீthth’ணமாவிசாth ।
phேயத ஸth³ய:ஸ ஹ விவவ:

phத:shவயmh phதிமகா³th³க³யshய ॥ 13॥
க³யாth³க³யnhthயாmh சிthரரத:²ஸுக³திரவேராத⁴ந இதி thரய:
thரா ப³⁴சிthரரதா²³rhயாmh ஸmhராட³ஜநிShட ॥ 14॥
தத உthகலாயாmh மசிrhமேசrhபி³nh³மthயாmh பி³nh³மா-
iνத³பth³யத தshமாthஸரகா⁴யாmh ம⁴rhநாமாப⁴வnhமேதா: ◌⁴
ஸுமந வீரvhரதshதேதா ேபா⁴ஜாயாmh மnh²phரமnh²

ஜjhஞாேத மnhேதா:²ஸthயாயாmh ெபௗ⁴வநshதேதா ³ஷயாmh
thவShடாஜநிShட thவShrhவிேராசநாயாmh விரேஜா விரஜshய
ஶதthphரவரmh thரஶதmh கnhயா ச விஷூchயாmh கில
ஜாதmh ॥ 15॥
தthராயmh ேலாக:
phைரயvhரதmh வmhஶமmh விரஜசரேமாth³ப⁴வ: ।
அகேராத³thயலmh கீrhthயா விShiΝ:ஸுரக³ணmh யதா² ॥ 16॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ phயvhரதவmhஶாiνகீrhதநmh நாம பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 15॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ராேஜாவாச
உkhதshthவயா ⁴மNhட³லாயாமவிேஶேஷா யாவதா³தி³thய-
shதபதி யthர சாெஸௗ jhேயாதிஷாmh க³ணசnhth³ரமா வா
ஸஹ th³’யேத ॥ 1॥
தthராபி phயvhரதரத²சரணபகா²ைத:ஸphதபி: ◌⁴
ஸphதnhத⁴வ உபkh’phதா யத ஏதshயா:ஸphதth³வீப-
விேஶஷவிகlhபshthவயா ப⁴க³வnh க² ஸூசித
ஏதேத³வாகி²லமஹmh மாநேதா லணதச ஸrhவmh
விjhஞாஸா ॥ 2॥
ப⁴க³வேதா ³ணமேய sh²லப ஆேவஶிதmh மேநா
ய³ேணऽபி ஸூமதம ஆthமjhேயாதி பேர
ph³ரமணி ப⁴க³வதி வாஸுேத³வாkh²ேய மமாேவஶிmh
த³ைஹதth³³ேராऽrhஹshயiνவrhணயிதி ॥ 3॥
’வாச
ந ைவ மஹாராஜ ப⁴க³வேதா மாயா³ணவி⁴ேத:
காShடா²mh மநஸா வசஸா வாதி⁴க³nhமலmh
வி³தா⁴ஷாபி ஷshதshமாthphராதா⁴nhேயைநவ
⁴ேகா³லகவிேஶஷmh நாமபமாநலணேதா
vhயாkh²யாshயாம: ॥ 4॥
ேயா வாயmh th³வீப:வலயகமலேகாஶாph◌⁴யnhதர-
ேகாேஶா நிதேயாஜநவிஶால:ஸமவrhேலா
யதா² Shகரபthரmh ॥ 5॥
யshnh நவ வrhஷாணி நவேயாஜநஸஹshராயாமா-
nhயShடபி⁴rhமrhயாதா³கி³பி: ◌⁴ ஸுவிப⁴khதாநி ப⁴வnhதி ॥ 6॥
ஏஷாmh மth◌⁴ேய இலாvh’தmh நாமாph◌⁴யnhதரவrhஷmh யshய
நாph◌⁴யாமவshதி²த:ஸrhவத: ெஸௗவrhண:லகி³ராேஜா
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ேமrhth³வீபாயாமஸiµnhநாஹ: கrhணிகா⁴த:வலய-
கமலshய rhத⁴நி th³வாthmhஶthஸஹshரேயாஜநவிதேதா ேல
ேஷாட³ஶஸஹshரmh தாவதாnhதrh⁴mhயாmh phரவிShட: ॥ 7॥
உthதேராthதேரேணலாvh’தmh நீல: ேவத: ஶ ◌்’ŋhக³வாநிதி thரேயா
ரmhயகரNhமயmh வrhஷாmh மrhயாதா³கி³ரய:
phராகா³யதா உப⁴யத:ாேராதா³வத⁴ேயா th³விஸஹshரph’த²வ
ஏைககஶ: rhவshமாthrhவshமா³thதர உthதேரா த³ஶாmhஶாதி⁴காmhேஶந
ைத³rhkh◌⁴ய ஏவ ரஸnhதி ॥ 8॥
ஏவmh த³ேணேநலாvh’தmh நிஷேதா⁴ ேஹமேடா மாலய இதி
phராகா³யதா யதா² நீலாத³ேயாऽதேயாஜேநாthேஸதா⁴ ஹவrhஷ-

கிmhஷபா⁴ரதாநாmh யதா²ஸŋhkh²யmh ॥ 9॥
தைத²ேவலாvh’தமபேரண rhேவண ச மாlhயவth³க³nhத⁴மாத³நா-
வாநீலநிஷதா⁴யெதௗ th³விஸஹshரmh பphரத²: ேகமால-

ப⁴th³ராவேயா:மாநmh வித³தா⁴ேத ॥ 10॥
மnhத³ேரா ேமமnhத³ர:ஸுபாrhவ:iµத³இthயதேயாஜந-
விshதாேராnhநாஹா ேமேரா: சrhதி³ஶமவShடmhப⁴கி³ரய
உபkh’phதா: ॥ 11॥
சrhShேவேதஷு தஜmh³கத³mhப³nhயkh³ேராதா⁴சthவார: பாத³பphரவரா:
பrhவதேகதவ இவாதி⁴ஸஹshரேயாஜேநாnhநாஹாshதாவth³விடபவிததய:
ஶதேயாஜநபஹா: ॥ 12॥
ரதா³சthவார: பேயாமth◌⁴விுரஸmh’Shடஜலா ய³பshபrhஶிந
உபேத³வக³ ேயாைக³வrhயாணி shவாபா⁴விகாநி ப⁴ரதrhஷப⁴
தா⁴ரயnhதி ॥ 13॥
ேத³ேவாth³யாநாநி ச ப⁴வnhதி சthவா நnhத³நmh ைசthரரத²mh
ைவph◌⁴ராஜகmh ஸrhவேதாப⁴th³ரதி ॥ 14॥
ேயShவமரபvh’டா: ◌⁴ ஸஹ ஸுரலலநாலலாமத²பதய
உபேத³வக³ணபகீ³யமாநமமாந: கில விஹரnhதி ॥ 15॥
மnhத³ேராthஸŋhக³ ஏகாத³ஶஶதேயாஜேநாthŋhக³ேத³வதஶிரேஸா
கி³ஶிக²ரsh²லாநி ப²லாnhயmh’தகlhபாநி பதnhதி ॥ 16॥
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ேதஷாmh விஶீrhயமாநாமதிம⁴ரஸுரபி⁴ஸுக³nhதி⁴ப³ஹுலாண-

ரேஸாேத³நாேதா³ நாம நதீ³ மnhத³ரகி³ஶிக²ராnhநிபதnhதீ
rhேவேணலாvh’தiµபphலாவயதி ॥ 17॥
ய³பேஜாஷth³ப⁴வாnhயா அiνசmh Nhயஜநவ⁴நாமவயவ-

shபrhஶஸுக³nhத⁴வாேதா த³ஶேயாஜநmh ஸமnhதாத³iνவாஸயதி ॥ 18॥
ஏவmh ஜmh³ப²லாநாமthchசநிபாதவிஶீrhநாமநshதி²phராயா-

ப⁴காயநிபா⁴நாmh ரேஸந ஜmh³ நாம நதீ³ ேமமnhத³ர-
ஶிக²ராத³தேயாஜநாத³வநிதேல நிபதnhதீ த³ேணநா-
thமாநmh யாவதி³லாvh’தiµபshயnhத³யதி ॥ 19॥
தாவ³ப⁴ேயாரபி ேராத⁴ேஸாrhயா mh’thதிகா தth³ரேஸநாiνவிth◌⁴யமாநா
வாyhவrhகஸmhேயாக³விபாேகந ஸதா³மரேலாகாப⁴ரணmh ஜாmh³நத³mh
நாம ஸுவrhணmh ப⁴வதி ॥ 20॥
ய³ஹ வாவ வி³தா⁴த³ய:ஸஹ வதிபி⁴rhiµடகடக-
கஸூthராth³யாப⁴ரணேபண க² தா⁴ரயnhதி ॥ 21॥
யsh மஹாகத³mhப:³ஸுபாrhவநிேடா⁴ யாshதshய ேகாடேரph◌⁴ேயா
விநி:sh’தா: பசாயாமபஹா: பச ம⁴தா⁴ரா:ஸுபாrhவ-

ஶிக²ராthபதnhthேயாऽபேரthமாநலாvh’தமiνேமாத³யnhதி ॥ 22॥
யா பஜாநாநாmh iµக²நிrhவாேதா வா:ஸமnhதா-
chச²தேயாஜநமiνவாஸயதி ॥ 23॥
ஏவmh iµத³நிேடா⁴ ய: ஶதவlhேஶா நாம வடshதshய
shகnhேத⁴ph◌⁴ேயா நீசீநா: பேயாத³தி⁴ம⁴kh◌⁴’த³டா³nhநா-
th³யmhப³ரஶyhயாஸநாப⁴ரத³ய:ஸrhவ ஏவ காம³கா⁴ நதா:³
iµதா³kh³ராthபதnhதshதiµthதேரேணலாvh’தiµபேயாஜயnhதி ॥ 24॥
யாiνபஜுஷாநாmh ந கதா³சித³பி phரஜாநாmh
வபதkhலமshேவத³ெதௗ³rhக³nhth◌⁴யஜராऽऽமய-
mh’thஶீேதாShணைவவrhNhேயாபஸrhகா³த³யshதாபவிேஶஷா
ப⁴வnhதி யாவjhவmh ஸுக²mh நிரதிஶயேமவ ॥ 25॥
ரŋhக³ரரஸுmhப⁴ைவகŋhகthடஶிஶிரபதŋhக³-
சகநிஷத⁴ஶிநீவாஸகபிலஶŋhக²ைவ³rhயஜாதி⁴-
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ஹmhஸ’ஷப⁴நாக³காலஜரநாரதா³த³ேயா விmhஶதி கி³ரேயா
ேமேரா: கrhணிகாயா இவ ேகஸர⁴தா லேத³ேஶ
பத உபkh’phதா: ॥ 26॥
ஜட²ரேத³வெடௗ ேமmh rhேவShடாத³ஶேயாஜநஸஹshர-
iµத³கா³யெதௗ th³விஸஹshரmh ph’²ŋhெகௗ³ ப⁴வத: ஏவமபேரண
பவநபாயாthெரௗ த³ேணந ைகலாஸகரவீெரௗ
phராகா³யதாேவவiµthதரதshthஶ ◌்’ŋhக³மகராவShடபி⁴ேரைத:
பsh’ேதாऽkh³நிவ பதசகாshதி காசநகி³: ॥ 27॥
ேமேராrhrhத⁴நி ப⁴க³வத ஆthமேயாேநrhமth◌⁴யத உபkh’phதாmh
மதேயாஜநஸாஹmh ஸமசரshராmh ஶாதெகௗmhபீ⁴mh
வத³nhதி ॥ 28॥
தாமiνபேதா ேலாகபாலாநாமShடாநாmh யதா²தி³ஶmh
யதா²பmh யமாேநந ேராऽShடாபkh’phதா: ॥ 29॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ⁴வநேகாஶவrhணநmh நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 16॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
தthர ப⁴க³வத:ஸாாth³யjhஞŋhக³shய விShேrhவிkhரமேதா
வாமபாதா³ŋh³Shட²நக²நிrhபி⁴nhேநாrhth◌⁴வாNhட³கடாஹவிவேர-

nhத:phரவிShடா யா பா³யஜலதா⁴ரா தchசரணபŋhகஜா-
வேநஜநாணகிஜlhேகாபரதாகி²லஜக³த³க⁴-
மலாபேஹாபshபrhஶநாமலா ஸாாth³ப⁴க³வthபதீ³-
thயiνபலதவேசாऽபி⁴தீ⁴யமாநாதிமஹதா
காேலந க³ஸஹshேராபலேணந தி³ேவா
rhத⁴nhயவததார யthதth³விShiΝபத³மாஹு: ॥ 1॥
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யthர ஹ வாவ வீரvhரத ஔthதாநபாதி:³ பரமபா⁴க³வேதா-
ऽshமthலேத³வதாசரரவிnhேதா³த³கதி யாமiνஸவந-
iµthkh’Shயமாணப⁴க³வth³ப⁴khதிேயாேக³ந th³’ட⁴mh khth³யமாநாnhதrh’த³ய
ஔthகNhTh²யவிவஶாதேலாசநக³ளTh³மல-

விக³தாமலபா³Shபகலயாபி⁴vhயjhயமாநேராமலக-
லேகாऽ⁴நாபி பரமாத³ேரண ஶிரஸா பி³ப⁴rhதி ॥ 2॥
தத:ஸphதrhஷயshதthphரபா⁴வாபி⁴jhஞா யாmh நiν தபஸ
ஆthயnhதிகீ th³தி⁴ேரதாவதீ ப⁴க³வதி ஸrhவாthமநி
வாஸுேத³ேவऽiνபரதப⁴khதிேயாக³லாேப⁴ைநேவாேபதாnhயா-
rhதா²thமக³தேயா iµkhதிவாக³தாmh iµiµவ இவ ஸப³ஹுமாந-
மth³யாபி ஜடாஜூைடth³வஹnhதி ॥ 3॥
தேதாऽேநகஸஹshரேகாவிமாநாநீகஸŋhலேத³வயாேநநா-
வதரnhதீnh³மNhட³லமாவாrhய ph³ரமஸத³ேந நிபததி ॥ 4॥
தthர சrhதா⁴ பி⁴th³யமாநா சrhபி⁴rhநாமபி⁴சrhதி³ஶ-

மபி⁴shபnhத³nhதீ நத³நதீ³பதிேமவாபி⁴நிவிஶதி
தாலகநnhதா³ சுrhப⁴th³ேரதி ॥ 5॥
தா  ph³ரமஸத³நாthேகஸராசலாதி³ கி³ஶிக²ேரph◌⁴ேயா-
ऽேதா⁴ऽத: ◌⁴phரshரவnhதீ க³nhத⁴மாத³நrhத⁴ஸு பதிthவாnhதேரண
ப⁴th³ராவவrhஷmh phராchயாmh தி³ஶி ாரஸiµth³ரமபி⁴phரவிஶதி ॥ 6॥
ஏவmh மாlhயவchசி²க²ராnhநிShபதnhதீ தேதாऽiνபரதேவகா³
ேகமாலமபி⁴சு: phரதீchயாmh தி³ஶி ஸthபதிmh
phரவிஶதி ॥ 7॥
ப⁴th³ரா ேசாthதரேதா ேமஶிரேஸா நிபதிதா கி³ஶிக²ரா-
th³கி³ஶிக²ரமதிஹாய ஶ ◌்’ŋhக³வத: ஶ ◌்’ŋhகா³த³வshயnhத³மாநா
உthதராmhsh நபி⁴த உதீ³chயாmh தி³ஶி ஜலதி⁴-
மபி⁴phரவிஶதி ॥ 8॥
தைத²வாலகநnhதா³ த³ேணந ph³ரமஸத³நாth³ப³ஹூநி
கி³டாnhயதிkhரmhய ேஹமடாth³ைத⁴மடாnhயதி-
ரப⁴ஸதரரmhஹஸா ட²யnhதீ பா⁴ரதமபி⁴வrhஷmh த³ணshயாmh
தி³ஶி ஜலதி⁴மபி⁴phரவிஶதி யshயாmh shநாநாrhத²mh சாக³chச²த:
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mhஸ: பேத³ பேத³ऽவேமத⁴ராஜஸூயாதீ³நாmh ப²லmh ந
³rhலப⁴தி ॥ 9॥
அnhேய ச நதா³ நth³யச வrhேஷ வrhேஷ ஸnhதி ப³ஹுேஶா
ேமrhவாதி³கி³³தர: ஶதஶ: ॥ 10॥
தthராபி பா⁴ரதேமவ வrhஷmh கrhமேthரமnhயாnhயShட-

வrhஷாணி shவrhகி³mh Nhயேஶேஷாபேபா⁴க³shதா²நாநி
ெபௗ⁴மாநி shவrhக³பதா³நி vhயபதி³ஶnhதி ॥ 11॥
ஏஷு ஷாமதஷாrhவrhஷாmh ேத³வகlhபாநாmh
நாகா³தphராநாmh வjhரஸmhஹநநப³லவேயாேமாத³phரiµதி³த-
மஹாெஸௗரத²நvhயவாயாபவrhக³வrhஷth◌⁴’ைதகக³rhப⁴கலthராmh
தthர  thேரதாக³ஸம: காேலா வrhதேத ॥ 12॥
யthர ஹ ேத³வபதய:shைவ:shைவrhக³ணநாயைகrhவிதமஹாrhஹ:

ஸrhவrhஸுமshதப³கப²லகிஸலயயாऽऽநmhயமாந-
விடபலதாவிடபிபி⁴பஶுmhப⁴மாநசிரகாநநாரமா-
யதநவrhஷகி³th³ேராணீஷு ததா² சாமலஜலாஶேயஷு
விகசவிவித⁴நவவநஹாேமாத³iµதி³தராஜஹmhஸ-

ஜலkhடகாரNhட³வஸாரஸசkhரவாகாதி³பி: ◌⁴
ம⁴கரநிகராkh’திபி⁴பேதஷு ஜலkhடா³தி³பி⁴-
rhவிசிthரவிேநாைத:³ஸுலதஸுரஸுnhத³mh
காமகலவிலாஸஹாஸலாவேலாகாkh’Shடமேநாth³’Shடய:
shைவரmh விஹரnhதி ॥ 13॥
நவshவபி வrhேஷஷு ப⁴க³வாnh நாராயே மஹாஷ:

ஷாmh தத³iνkh³ரஹாயாthமதththவvhேஹநாthமநாth³யாபி
ஸnhநிதீ⁴யேத ॥ 14॥
இலாvh’ேத  ப⁴க³வாnh ப⁴வ ஏக ஏவ மாnh ந யnhய-
shதthராபேரா நிrhவிஶதி ப⁴வாnhயா: ஶாபநிthதjhேஞா
யthphரேவயத:shthபா⁴வshதthபசாth³வயா ॥ 15॥
ப⁴வாநீநாைத:²shthக³rh³த³ஸஹshைரரவth◌⁴யமாேநா
ப⁴க³வதசrhrhேதrhமஹாஷshய யாmh தாமmh
rhதிmh phரkh’திமாthமந:ஸŋhகrhஷணஸmhjhஞாமாthமஸமாதி⁴-
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ேபண ஸnhநிதா⁴phையதத³பி⁴kh³’ணnh ப⁴வ உபதா⁴வதி ॥ 16॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மஹாஷாய ஸrhவ³ணஸŋhkh²யாநாயா-
நnhதாயாvhயkhதாய நம இதி ॥ 17॥
ப⁴ேஜ ப⁴ஜnhயாரணபாத³பŋhகஜmh
ப⁴க³shய kh’thshநshய பரmh பராயணmh ।
ப⁴khேதShவலmh பா⁴வித⁴தபா⁴வநmh
ப⁴வாபஹmh thவா ப⁴வபா⁴வவரmh ॥ 18॥
ந யshய மாயா³ணசிthதvh’thதிபி⁴-
rhநிேதா யNhவபி th³’Shரjhயேத ।
ஈேஶ யதா² ேநாऽதமnhரmhஹஸாmh
கshதmh ந மnhேயத கீ³ஷுராthமந: ॥ 19॥
அஸth³th³’ேஶா ய: phரதிபா⁴தி மாயயா
ேப³வ மth◌⁴வாஸவதாmhரேலாசந: ।
ந நாக³வth◌⁴ேவாऽrhஹண ஈஶிேர யா
யthபாத³ேயா:shபrhஶநத⁴rhேதnhth³யா: ॥ 20॥
யமாஹுரshய shதி²திஜnhமஸmhயமmh
thபி⁴rhவிநmh யமநnhதmh’ஷய: ।
ந ேவத³th³தா⁴rhத²வ khவசிthshதி²தmh
⁴மNhட³லmh rhத⁴ஸஹshரதா⁴மஸு ॥ 21॥
யshயாth³ய ஆth³³ணவிkh³ரேஹா மஹாnh
விjhஞாநதி⁴ShNhேயா ப⁴க³வாநஜ: கில ।
யthஸmhப⁴ேவாऽஹmh thvh’தா shவேதஜஸா
ைவகாகmh தாமஸைமnhth³யmh sh’ேஜ ॥ 22॥
ஏேத வயmh யshய வேஶ மஹாthமந:
shதி²தா: ஶnhதா இவ ஸூthரயnhthதா: ।
மஹாநஹmh ைவkh’ததாமேஸnhth³யா:
sh’ஜாம ஸrhேவ யத³iνkh³ரஹாதி³த³mh ॥ 23॥
யnhநிrhதாmh கrhயபி கrhமபrhவணீmh
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மாயாmh ஜேநாऽயmh ³ணஸrhக³ேமாத: ।
ந ேவத³ நிshதாரணேயாக³மஜஸா
தshைம நமshேத விலேயாத³யாthமேந ॥ 24॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 17॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
ததா² ச ப⁴th³ரரவா நாம த⁴rhமஸுதshதthலபதய:
ஷா ப⁴th³ராவவrhேஷ ஸாாth³ப⁴க³வேதா வாஸுேத³வshய
phயாmh தiνmh த⁴rhமமயீmh ஹயஶீrhஷாபி⁴தா⁴நாmh பரேமண
ஸமாதி⁴நா ஸnhநிதா⁴phேயத³மபி⁴kh³’ணnhத உபதா⁴வnhதி ॥ 1॥
ப⁴th³ரரவஸ ஊ:
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத த⁴rhமாயாthமவிேஶாத⁴நாய நம இதி ॥ 2॥
அேஹா விசிthரmh ப⁴க³வth³விேசShதmh
kh◌⁴நnhதmh ஜேநாऽயmh  ஷnhந பயதி ।
th◌⁴யாயnhநஸth³யrh விகrhம ேஸவிmh
நிrh’thய thரmh பிதரmh விஷதி ॥ 3॥
வத³nhதி விவmh கவய:shம நவரmh
பயnhதி சாth◌⁴யாthமவிேதா³ விபசித: ।
ததா²பி iµயnhதி தவாஜ மாயயா
ஸுவிshதmh kh’thயமஜmh நேதாऽsh தmh ॥ 4॥
விேவாth³ப⁴வshதா²நநிேராத⁴கrhம ேத
யகrhரŋhகீ³kh’தமphயபாvh’த: ।
khதmh ந சிthரmh thவயி காrhயகாரேண
ஸrhவாthமநி vhயதிkhேத ச வshத: ॥ 5॥
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ேவதா³nh கா³nhேத தமஸா திரshkh’தாnh
ரஸாதலாth³ேயா nh’ரŋhக³விkh³ரஹ: ।
phரthயாத³ேத³ைவ கவேயऽபி⁴யாசேத
தshைம நமshேதऽவிதேத²தாய இதி ॥ 6॥
ஹவrhேஷ சாபி ப⁴க³வாnh நரஹேபshேத
தth³பkh³ரஹணநிthதiµthதரthராபி⁴தா⁴shேய தth³த³யிதmh
பmh மஹாஷ³ணபா⁴ஜேநா மஹாபா⁴க³வேதா
ைத³thயதா³நவலதீrhதீ²கரணஶீலாசத:
phரலாேதா³ऽvhயவதா⁴நாநnhயப⁴khதிேயாேக³ந ஸஹ
தth³வrhஷைஷபாshேத இத³mh ேசாதா³ஹரதி ॥ 7॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத நரmhஹாய நமshேதஜshேதஜேஸ
ஆவிராவிrhப⁴வ வjhரநக² வjhரத³mhShThர கrhமாஶயாnh
ரnhத⁴ய ரnhத⁴ய தேமா kh³ரஸ kh³ரஸ ஓmh shவாஹா
அப⁴யமப⁴யமாthமநி ⁴யிShடா² ஓmh ெரௗmh ॥ 8॥
shவshthயsh விவshய க²ல: phரத³தாmh
th◌⁴யாயnh ⁴தாநி ஶிவmh ேதா² தி⁴யா ।
மநச ப⁴th³ரmh ப⁴ஜதாத³ேதா⁴ேஜ
ஆேவயதாmh ேநா மதிரphயைஹகீ ॥ 9॥
மாகா³ரதா³ராthமஜவிthதப³nh⁴ஷு
ஸŋhேகா³ யதி³shயாth³ப⁴க³வthphேயஷு ந: ।
ய: phராணvh’ththயா பShட ஆthமவாnh
th³th◌⁴யthய³ராnhந தேத²nhth³யphய: ॥ 10॥
யthஸŋhக³லph³த⁴mh நிஜவீrhயைவப⁴வmh
தீrhத²mh iµஹு:ஸmhshph’ஶதாmh  மாநஸmh ।
ஹரthயேஜாऽnhத:திபி⁴rhக³ேதாऽŋhக³ஜmh
ேகா ைவ ந ேஸேவத iµnhத³விkhரமmh ॥ 11॥
யshயாshதி ப⁴khதிrhப⁴க³வthயகிசநா
ஸrhைவrh³ணshதthர ஸமாஸேத ஸுரா: ।
ஹராவப⁴khதshய ேதா மஹth³³
மேநாரேத²நாஸதி தா⁴வேதா ப³: ॥ 12॥
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ஹrh ஸாாth³ப⁴க³வாnh ஶ-

மாthமா ஜ²ஷாவ ேதாயphதmh ।
thவா மஹாmhshதmh யதி³ஸjhஜேத kh³’ேஹ
ததா³ மஹththவmh வயஸா த³mhபதீநாmh ॥ 13॥
தshமாth³ரேஜாராக³விஷாத³மnh-
மாநshph’ஹாப⁴யைத³nhயாதி⁴லmh ।
thவா kh³’ஹmh ஸmhsh’திசkhரவாலmh
nh’mhஹபாத³mh ப⁴ஜதாேதாப⁴யதி ॥ 14॥
ேகமாேலऽபி ப⁴க³வாnh காமேத³வshவேபண லmhயா:
phயசிகீrhஷயா phரஜாபேதrh³th’mh thராmh தth³வrhஷபதீநாmh
ஷாஷாேஹாராthரபஸŋhkh²யாநாநாmh யாஸாmh க³rhபா⁴ மஹாஷ-

மஹாshthரேதஜேஸாth³ேவதமநஸாmh விth◌⁴வshதா vhயஸவ:

ஸmhவthஸராnhேத விநிபதnhதி ॥ 15॥
அதீவ ஸுலதக³திவிலாஸவிலதசிரஹாஸ-

ேலஶாவேலாகலயா கிசி³thதmhபி⁴தஸுnhத³ரph◌⁴மNhட³ல-

ஸுப⁴க³வத³நாரவிnhத³யா ரமாmh ரமயnhநிnhth³யாணி
ரமயேத ॥ 16॥
தth³ப⁴க³வேதா மாயாமயmh பmh பரமஸமாதி⁴ேயாேக³ந
ரமாேத³வீ ஸmhவthஸரshய ராthஷு phரஜாபேதrh³th’பி⁴-
ேபதாஹ:ஸு ச தth³ப⁴rhth’பி⁴பாshேத இத³mh ேசாதா³ஹரதி ॥ 17॥
ஓmh ராmh mh mh ஓmh நேமா ப⁴க³வேத ’ேகஶாய
ஸrhவ³ணவிேஶைஷrhவிலதாthமேந ஆதீநாmh சிthதீநாmh
ேசதஸாmh விேஶஷாmh சாதி⁴பதேய ேஷாட³ஶகலாய
chச²nhேதா³மயாயாnhநமயாயாmh’தமயாய ஸrhவமயாய
ஸஹேஸ ஓஜேஸ ப³லாய காnhதாய காமாய நமshேத
உப⁴யthர ⁴யாth ॥ 18॥
shthேயா vhரைதshthவா ’ேகவரmh shவேதா
யாராth◌⁴ய ேலாேக பதிமாஶாஸேதऽnhயmh ।
தாஸாmh ந ேத ைவ பபாnhthயபthயmh
phயmh த⁴நாmh யேதாऽshவதnhthரா: ॥ 19॥
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ஸ ைவ பதி:shயாத³ேதாப⁴ய:shவயmh
ஸமnhதத: பாதி ப⁴யாரmh ஜநmh ।
ஸ ஏக ஏேவதரதா²ேதா² ப⁴யmh
ைநவாthமலாபா⁴த³தி⁴ மnhயேத பரmh ॥ 20॥
யா தshய ேத பாத³ஸேராஹாrhஹணmh
நிகாமேயthஸாகி²லகாமலmhபடா ।
தேத³வ ராphதphேதாऽrhசிேதா
யth³ப⁴kh³நயாchஞா ப⁴க³வnh phரதphயேத ॥ 21॥
மthphராphதேயऽேஜஶஸுராஸுராத³ய-
shதphயnhத உkh³ரmh தப ஐnhth³ேய தி⁴ய: ।
’ேத ப⁴வthபாத³பராயnhந மாmh
விnhத³nhthயஹmh thவth³th◌⁴’த³யா யேதாऽத ॥ 22॥
ஸ thவmh மமாphயchத ஶீrhShணி வnhதி³தmh
கராmh³ஜmh யththவத³தா⁴யி ஸாthவதாmh ।
பி³ப⁴rh மாmh லம வேரNhய மாயயா
க ஈவரshேயதmh வி⁴தி ॥ 23॥
ரmhயேக ச ப⁴க³வத: phயதமmh மாthshயமவதாரபmh
தth³வrhஷஷshய மேநாphராkhphரத³rhஶிதmh ஸ இதா³நீமபி
மஹதா ப⁴khதிேயாேக³நாராத⁴யதீத³mh ேசாதா³ஹரதி ॥ 24॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத iµkh²யதமாய நம:ஸththவாய
phராெயௗஜேஸ ஸஹேஸ ப³லாய மஹாமthshயாய நம இதி ॥ 25॥
அnhதrhப³சாகி²லேலாகபாலைக-
ரth³’Shடேபா விசரshshவந: ।
ஸ ஈவரshthவmh ய இத³mh வேஶऽநய-
nhநாmhநா யதா² தா³மயீmh நர:shthயmh ॥ 26॥
யmh ேலாகபாலா: கில மthஸரjhவரா
thவா யதnhேதாऽபி ph’த²khஸேமthய ச ।
பாmh ந ேஶrhth³விபத³சShபத:³
ஸsh’பmh shதா²iΝ யத³thர th³’யேத ॥ 27॥
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ப⁴வாnh கா³nhதாrhணவ ஊrhமாநி
ோணீமாேமாஷதி⁴வீதா⁴mh நிதி⁴mh ।
மயா ஸேஹாkhரமேதஜ ஓஜஸா
தshைம ஜக³thphராணக³thமேந நம இதி ॥ 28॥
ரNhமேயऽபி ப⁴க³வாnh நிவஸதி rhமதiνmh
பி³ph◌⁴ராணshதshய தthphயதமாmh தiνமrhயமா ஸஹ
வrhஷைஷ: பிth’க³தி⁴பதிபதா⁴வதி
மnhthரமmh சாiνஜபதி ॥ 29॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத அபாராய ஸrhவஸththவ³ண-

விேஶஷயாiνபலதshதா²நாய நேமா வrhShமேண
நேமா ⁴mhேந நேமா நேமாऽவshதா²நாய நமshேத ॥ 30॥
யth³பேமதnhநிஜமாயயாrhபித-
மrhத²shவபmh ப³ஹுபபிதmh ।
ஸŋhkh²யா ந யshயாshthயயேதா²பலmhப⁴நா-
thதshைம நமshேதऽvhயபேத³ஶபிேண ॥ 31॥
ஜராஜmh shேவத³ஜமNhட³ேஜாth³பி⁴த³mh
சராசரmh ேத³வrhபிth’⁴தைமnhth³யmh ।
th³ெயௗ: க²mh தி:ைஶலஸthஸiµth³ர-
th³வீபkh³ரஹrhேthயபி⁴ேத⁴ய ஏக: ॥ 32॥
யshnhநஸŋhkh²ேயயவிேஶஷநாம-
பாkh’ெதௗ கவிபி: ◌⁴ கlhபிேதயmh ।
ஸŋhkh²யா யயா தththவth³’ஶாபநீயேத
தshைம நம:ஸாŋhkh²யநித³rhஶநாய ேத இதி ॥ 33॥
உthதேரஷு ச ஷு ப⁴க³வாnh யjhஞஷ:

kh’தவராஹப ஆshேத தmh  ேத³வீ ைஹஷா :◌⁴
ஸஹ பி⁴ரshக²தப⁴khதிேயாேக³ேநாபதா⁴வதி
இமாmh ச பரமாiµபநிஷத³மாவrhதயதி ॥ 34॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத மnhthரதththவŋhகா³ய
யjhஞkhரதேவ மஹாth◌⁴வராவயவாய மஹாஷாய
நம: கrhமஶுkhலாய thகா³ய நமshேத ॥ 35॥
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யshய shவபmh கவேயா விபசிேதா
³ேணஷு தா³Shவிவ ஜாதேவத³ஸmh ।
மth²நnhதி மth²நா மநஸா தி³th³’ேவா
³ட⁴mh khயாrhைத²rhநம ஈதாthமேந ॥ 36॥
th³ரvhயkhயாேஹthவயேநஶகrhth’பி⁴-
rhமாயா³ணrhவshநிதாthமேந ।
அnhவீயாŋhகா³திஶயாthம³th³தி⁴பி⁴-
rhநிரshதமாயாkh’தேய நேமா நம: ॥ 37॥
கேராதி விவshதி²திஸmhயேமாத³யmh
யshேயphதmh ேநphதrh³ண: ।
மாயா யதா²ேயா ph◌⁴ரமேத ததா³ரயmh
kh³ராvhே நமshேத ³ணகrhமஸாேண ॥ 38॥
phரமth²ய ைத³thயmh phரதிவாரணmh mh’ேத⁴
ேயா மாmh ரஸாயா ஜக³தா³தி³ஸூகர: ।
kh’thவாkh³ரத³mhShThேர நிரகா³³த³nhவத:
khட³nhநிேவப: ◌⁴ phரணதாsh தmh வி⁴தி ॥ 39॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ⁴வநேகாஶவrhணநmh நாமாShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 18॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
கிmhேஷ வrhேஷ ப⁴க³வnhதமாதி³ஷmh லமkh³ரஜmh
தாபி⁴ராமmh ராமmh தchசரணஸnhநிகrhஷாபி⁴ரத:
பரமபா⁴க³வேதா ஹiνமாnh ஸஹ கிmhைஷரவிரத-
ப⁴khதிபாshேத ॥ 1॥
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ஆrhShேஷேணந ஸஹ க³nhத⁴rhைவரiνகீ³யமாநாmh பரமகlhயாணீmh
ப⁴rhth’ப⁴க³வthகதா²mh ஸiµபஶ ◌்’ேதி shவயmh ேசத³mh கா³யதி ॥ 2॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத உthதமேலாகாய நம ஆrhயலணஶீல-

vhரதாய நம உபஶிதாthமந உபாதேலாகாய நம:
ஸா⁴வாத³நிகஷய நேமா ph³ரமNhயேத³வாய மஹாஷாய
மஹாராஜாய நம இதி ॥ 3॥
யthதth³விஶுth³தா⁴iνப⁴வமாthரேமகmh
shவேதஜஸா th◌⁴வshத³ணvhயவshத²mh ।
phரthயkhphரஶாnhதmh ஸுதி⁴ேயாபலmhப⁴நmh
யநாமபmh நிரஹmh phரபth³ேய ॥ 4॥
மrhthயாவதாரshthவிஹ மrhthயஶிணmh
ரோவதா⁴ையவ ந ேகவலmh விேபா: ◌⁴ ।
ேதாऽnhயதா²shயாth³ரமத:shவ ஆthமந:
தாkh’தாநி vhயஸநாநீவரshய ॥ 5॥
ந ைவ ஸ ஆthமாऽऽthமவதாmh ஸு’thதம:
ஸkhதshthேலாkhயாmh ப⁴க³வாnhவாஸுேத³வ: ।
ந shthkh’தmh கமலமiνவீத
ந லமணmh சாபி விஹாமrhஹதி ॥ 6॥
ந ஜnhம நmh மஹேதா ந ெஸௗப⁴க³mh
ந வாŋh ந ³th³தி⁴rhநாkh’திshேதாஷேஹ: ।
ைதrhயth³விsh’Shடாநபி ேநா வெநௗகஸ-

சகார ஸkh²ேய ப³த லமkh³ரஜ: ॥ 7॥
ஸுேராऽஸுேரா வாphயத² வாநேரா நர:
ஸrhவாthமநா ய:ஸுkh’தjhஞiµthதமmh ।
ப⁴ேஜத ராமmh மiνஜாkh’திmh ஹmh
ய உthதராநநயthேகாஸலாnh தி³வதி ॥ 8॥
பா⁴ரேதऽபி வrhேஷ ப⁴க³வாnh நரநாராயkh²ய ஆகlhபாnhத-
iµபசிதத⁴rhம jhஞாநைவராkh³ையவrhேயாபஶேமாபரமாthேமாபலmhப⁴ந-
மiνkh³ரஹாயாthமவதாமiνகmhபயா தேபாऽvhயkhதக³திசரதி ॥ 9॥
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தmh ப⁴க³வாnh நாரேதா³ வrhரமவதீபி⁴rhபா⁴ரதீபி: ◌⁴ phரஜாபி⁴-
rhப⁴க³வthphேராkhதாph◌⁴யாmh ஸாŋhkh²யேயாகா³ph◌⁴யாmh ப⁴க³வத³iνபா⁴ேவாபவrhணநmh
ஸாவrhேணபேத³யமாண: பரமப⁴khதிபா⁴ேவேநாபஸரதி இத³mh
சாபி⁴kh³’தி ॥ 10॥
ஓmh நேமா ப⁴க³வேத உபஶமஶீலாேயாபரதாநாthmhயாய
நேமாऽகிசநவிthதாய ’’ஷபா⁴ய நரநாராயய
பரமஹmhஸ பரம³ரேவ ஆthமாராமாதி⁴பதேய நேமா நம இதி ॥ 11॥
கா³யதி ேசத³mh ।
கrhதாshய ஸrhகா³தி³ஷு ேயா ந ப³th◌⁴யேத
ந ஹnhயேத ேத³ஹக³ேதாऽபி ைத³ைக: ।
th³ரShrhந th³’kh³யshய ³ணrhவி³Shயேத
தshைம நேமாऽஸkhதவிவிkhதஸாேண ॥ 12॥
இத³mh  ேயாேக³வர ேயாக³ைநணmh
ரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாஜகா³த³ யth ।
யத³nhதகாேல thவயி நிrh³ேண மேநா
ப⁴khthயா த³தீ⁴ேதாjh²த³Shகேலவர: ॥ 13॥
யைத²காiµShககாமலmhபட:

ஸுேதஷு தா³ேரஷு த⁴ேநஷு சிnhதயnh ।
ஶŋhேகத விth³வாnh கேலவராthயயா-
th³யshதshய யthந: ரம ஏவ ேகவலmh ॥ 14॥
தnhந: phரேபா⁴ thவmh கேலவராrhபிதாmh
thவnhமாயயாஹmhமமதாமேதா⁴ஜ ।
பி⁴nhth³யாம ேயநாஶு வயmh ஸு³rhபி⁴தா³mh
விேத⁴ ேயாக³mh thவயி ந:shவபா⁴வதி ॥ 15॥
பா⁴ரேதऽphயshnh வrhேஷ ஸchைச²லா:ஸnhதி ப³ஹேவா
மலேயா மŋhக³ளphரshேதா²ைமநாகshthட’ஷப:◌⁴ டக:
ேகாlhலக:ஸேயா ேத³வகி³rh’Shயக:ைஶேலா ேவŋhகேடா
மேஹnhth³ேரா வாதா⁴ேரா விnhth◌⁴ய: ஶுkhதிமாnh ’கி³:
பாயாthேரா th³ேராணசிthரேடா ேகா³வrhத⁴ேநா ைரவதக: கேபா⁴
நீேலா ேகா³காiµக²இnhth³ரகீல: காமகி³தி சாnhேய
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ச ஶதஸஹshரஶ:ைஶலாshேதஷாmh நிதmhப³phரப⁴வா நதா³
நth³யச ஸnhthயஸŋhkh²யாதா: ॥ 16॥
ஏதாஸாமேபா பா⁴ரthய: phரஜா நாமபி⁴ேரவ நnhதீநா-
மாthமநா ேசாபshph’ஶnhதி ॥ 17॥
சnhth³ரவஸா தாmhரபrhணீ அவேடாதா³ kh’தமாலா ைவஹாய
காேவ ேவணீ பயshவிநீ ஶrhகராவrhதா ŋhக³ப⁴th³ரா kh’Sh
ேவNhயா பீ⁴மரதீ² ேகா³தா³வ நிrhவிnhth◌⁴யா பேயாShணீ தாபீ
ேரவா ஸுரஸா நrhமதா³ சrhமNhவதீ nh⁴ரnhத: ◌⁴ ேஶாணச
நெதௗ³ மஹாநதீ³ ேவத³shmh’திrh’lhயா thஸாமா ெகௗஶிகீ
மnhதா³கிநீ யiµநா ஸரshவதீ th³’ஷth³வதீ ேகா³மதீ ஸர
ேராத⁴shவதீ ஸphதவதீ ஸுேஷாமா ஶதth³சnhth³ரபா⁴கா³ மth³vh’தா⁴
விதshதா அkhநீ விேவதி மஹாநth³ய: ॥ 18॥
அshnhேநவ வrhேஷ ைஷrhலph³த⁴ஜnhமபி:◌⁴ ஶுkhலேலாத-
kh’Shணவrhேணந shவாரph³ேத⁴ந கrhம தி³vhயமாiνஷநாரக-
க³தேயா ப³vhய ஆthமந ஆiνrhvhேயண ஸrhவா ேயவ ஸrhேவஷாmh
விதீ⁴யnhேத யதா² வrhணவிதா⁴நமபவrhக³சாபி ப⁴வதி ॥ 19॥
ேயாऽெஸௗ ப⁴க³வதி ஸrhவ⁴தாthமnhயநாthmhேயऽநிkhேத-
ऽநிலயேந பரமாthமநி வாஸுேத³ேவऽநnhயநிthத-
ப⁴khதிேயாக³லே நாநாக³திநிthதாவிth³யாkh³ரnhதி²-
ரnhத⁴நth³வாேரண யதா³ மஹாஷஷphரஸŋhக:³ ॥ 20॥
ஏதேத³வ  ேத³வா கா³யnhதி -
அேஹா அஷாmh கிமகா ேஶாப⁴நmh
phரஸnhந ஏஷாmh shவி³த shவயmh ஹ: ।
ையrhஜnhம லph³த⁴mh nh’ஷு பா⁴ரதாேர
iµnhத³ேஸெவௗபயிகmh shph’ஹா  ந: ॥ 21॥
கிmh ³Shகைரrhந: khரபி⁴shதேபாvhரைத-
rhதா³நாதி³பி⁴rhவா th³ஜேயந ப²lh³நா ।
ந யthர நாராயணபாத³பŋhகஜ-
shmh’தி: phரiµShடாதிஶேயnhth³ேயாthஸவாth ॥ 22॥
கlhபாஷாmh shதா²நஜயாthநrhப⁴வாth
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ஷாmh பா⁴ரத⁴ஜேயா வரmh ।
ேணந மrhthேயந kh’தmh மநshவிந:
ஸnhnhயshய ஸmhயாnhthயப⁴யmh பத³mh ஹேர: ॥ 23॥
ந யthர ைவNhட²கதா²ஸுதா⁴பகா³
ந ஸாத⁴ேவா பா⁴க³வதாshததா³ரயா: ।
ந யthர யjhேஞஶமகா² மேஹாthஸவா:
ஸுேரஶேலாேகாऽபி ந ைவ ஸ ேஸvhயதாmh ॥ 24॥
phராphதா nh’ஜாதிmh thவிஹ ேய ச ஜnhதேவா
jhஞாநkhயாth³ரvhயகலாபஸmhph◌⁴’தாmh ।
ந ைவ யேதரnhநநrhப⁴வாய ேத
⁴ேயா வெநௗகா இவ யாnhதி ப³nhத⁴நmh ॥ 25॥
ைய: ரth³த⁴யா ப³rh பா⁴க³ேஶா ஹவி
rhநிphதShடmh விதி⁴மnhthரவshத: ।
ஏக: ph’த²ŋh நாமபி⁴ராஹுேதா iµதா³
kh³’தி rhண:shவயமாஶிஷாmh phர: ◌⁴ ॥ 26॥
ஸthயmh தி³ஶthயrhதி²தமrhதி²ேதா nh’mh
ைநவாrhத²ேதா³ யthநரrhதி²தா யத: ।
shவயmh வித⁴thேத ப⁴ஜதாமநிchச²தா-
chசா²பிதா⁴நmh நிஜபாத³பlhலவmh ॥ 27॥
யth³யthர ந:shவrhக³ஸுகா²வேஶதmh
shவிShடshய ஸூkhதshய kh’தshய ேஶாப⁴நmh ।
ேதநாஜநாேப⁴ shmh’திமjhஜnhம ந:shயா-
th³வrhேஷ ஹrhயth³ப⁴ஜதாmh ஶmh தேநாதி ॥ 28॥
ஶுக உவாச
ஜmh³th³வீபshய ச ராஜnhiνபth³வீபாநShெடௗ ைஹக உபதி³ஶnhதி
ஸக³ராthமைஜரவாnhேவஷண இமாmh மmh பேதா நிக²நth³பி⁴-
பகlhபிதாnh ॥ 29॥
தth³யதா²shவrhணphரshத²சnhth³ரஶுkhல ஆவrhதேநா ரமணேகா
மnhத³ரஹண: பாசஜnhய:mhஹேலா லŋhேகதி ॥ 30॥
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ஏவmh தவ பா⁴ரேதாthதம ஜmh³th³வீபவrhஷவிபா⁴ேகா³
யேதா²பேத³ஶiµபவrhணித இதி ॥ 31॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ஜmh³th³வீபவrhணநmh நாைமேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 19॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத: பரmh phலாதீ³நாmh phரமாணலணஸmhshதா²நேதா
வrhஷவிபா⁴க³ உபவrhNhயேத ॥ 1॥
ஜmh³th³வீேபாऽயmh யாவthphரமாணவிshதாரshதாவதா ாேராத³தி⁴நா
பேவShேதா யதா² ேமrhஜmhph³வாkh²ேயந லவேத³தி⁴ரபி தேதா
th³வி³ணவிஶாேலந phலாkh²ேயந பphேதா யதா² பகா²
பா³ேயாபவேநந phலோ ஜmh³phரமாே th³வீபாkh²யாகேரா ரNhமய
உthதி²ேதா யthராkh³நிபாshேத ஸphதவshதshயாதி⁴பதி:
phயvhரதாthமஜ இth◌⁴மவ:shவmh th³வீபmh ஸphதவrhஷாணி விப⁴jhய
ஸphதவrhஷநாமph◌⁴ய ஆthமேஜph◌⁴ய ஆகலyhய shவயமாthமேயாேக³-
ேநாபரராம ॥ 2॥
ஶிவmh யவஸmh ஸுப⁴th³ரmh ஶாnhதmh ேமமmh’தமப⁴யதி
வrhஷாணி ேதஷு கி³ரேயா நth³யச ஸphைதவாபி⁴jhஞாதா: ॥ 3॥
மணிேடா வjhரட இnhth³ரேஸேநா jhேயாதிShமாnh ஸுபrhே
ரNhயSh²ேவா ேமக⁴மால இதி ேஸைஶலா: । அ
nh’mhŋhகி³ர ஸாவிth ஸுphரபா⁴தா ’தmhப⁴ரா ஸthயmhப⁴ரா
இதி மஹாநth³ய: யாஸாmh ஜேலாபshபrhஶநவி⁴தரஜshதமேஸா
ஹmhஸபதŋhேகா³rhth◌⁴வாயநஸthயாŋhக³ஸmhjhஞாசthவாேரா வrh:ஸஹshராேஷா
வி³ேதா⁴பமஸnhத³rhஶநphரஜநநா:shவrhக³th³வாரmh thரyhயா விth³யயா
ப⁴க³வnhதmh thரயீமயmh ஸூrhயமாthமாநmh யஜnhேத ॥ 4॥

72 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

phரthநshய விShே பmh யthஸthயshயrhதshய ph³ரமண: ।
அmh’தshய ச mh’thேயாச ஸூrhயமாthமாநமதி ॥ 5॥
phலாதி³ஷு பசஸு ஷாமாnhth³யேமாஜ:ஸேஹா ப³லmh
³th³தி⁴rhவிkhரம இதி ச ஸrhேவஷாெமௗthபthதிகீ th³தி⁴ரவிேஶேஷண
வrhதேத ॥ 6॥
phல:shவஸமாேநேநுரேஸாேத³நாvh’ேதா யதா² ததா² th³வீேபாऽபி
ஶாlhமேலா th³வி³ணவிஶால:ஸமாேநந ஸுேராேத³நாvh’த:
பvh’ŋhkhேத ॥ 7॥
யthர ஹ ைவ ஶாlhம phலாயாமா யshயாmh வாவ கில
நிலயமாஹுrhப⁴க³வதச²nhத:³shத: பதththராஜshய ஸா
th³வீபஹூதேய உபலயேத ॥ 8॥
தth³th³வீபாதி⁴பதி: phயvhரதாthமேஜா யjhஞபா³ஹு:shவஸுேதph◌⁴ய:
ஸphதph◌⁴யshதnhநாமாநி ஸphதவrhஷாணி vhயப⁴ஜthஸுேராசநmh ெஸௗமநshயmh
ரமணகmh ேத³வவrhஷmh பாப⁴th³ரமாphயாயநமவிjhஞாததி ॥ 9॥
ேதஷு வrhஷாth³ரேயா நth³யச ஸphைதவாபி⁴jhஞாதா:shவரஸ: ஶதஶ ◌்’ŋhேகா³
வாமேத³வ:nhேதா³iµnhத:³ Shபவrhஷ:ஸஹshரதிதி
அiνமதி:நீவா ஸரshவதீ ஹூ ரஜநீ நnhதா³
ராேகதி ॥ 10॥
தth³வrhஷஷா: தத⁴ரவீrhயத⁴ரவஸுnhத⁴ேரஷnhத⁴ரஸmhjhஞா ப⁴க³வnhதmh
ேவத³மயmh ேஸாமமாthமாநmh ேவேத³ந யஜnhேத ॥ 11॥
shவேகா³பி: ◌⁴ பிth’ேத³ேவph◌⁴ேயா விப⁴ஜnh kh’Shணஶுkhலேயா: ।
phரஜாநாmh ஸrhவாஸாmh ராஜாnhத: ◌⁴ ேஸாேமா ந ஆshthவிதி ॥ 12॥
ஏவmh ஸுேராதா³th³ப³shதth³th³வி³ண:ஸமாேநநாvh’ேதா kh◌⁴’ேதாேத³ந
யதா² rhவ:ஶth³வீேபா யshnh ஶshதmhேபா³ ேத³வkh’த-
shதth³th³வீபாkh²யாகேரா jhவலந இவாபர:shவஶShபேராசிஷா
தி³ேஶா விராஜயதி ॥ 13॥
தth³th³வீபபதி: phைரயvhரேதா ராஜnh ரNhயேரதா நாம
shவmh th³வீபmh ஸphதph◌⁴ய:shவthேரph◌⁴ேயா யதா²பா⁴க³mh விப⁴jhய shவயmh
தப ஆதிShட²த வஸுவஸுதா³நth³’ட⁴சிநாபி⁴³phதshthயvhரத-
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விவிkhதவாமேத³வநாமph◌⁴ய: ॥ 14॥
ேதஷாmh வrhேஷஷு மாகி³ரேயா நth³யசாபி⁴jhஞாதா:ஸphத ஸphைதவ
சkhரச:ஶ ◌்’ŋhக:³ கபிலசிthரேடா ேத³வாநீக ஊrhth◌⁴வேராமா
th³ரவிண இதி । ரஸlhயா ம⁴lhயா thரவிnhதா³
தவிnhதா³ ேத³வக³rhபா⁴ kh◌⁴’தchதா மnhthரமாேலதி ॥ 15॥
யாஸாmh பேயாபி: ◌⁴ ஶth³வீெபௗகஸ:ஶலேகாவிதா³பி⁴khத-
லகஸmhjhஞா ப⁴க³வnhதmh ஜாதேவத³ஸபிணmh கrhமெகௗஶேலந
யஜnhேத ॥ 16॥
பரshய ph³ரமண:ஸாாjhஜாதேவேதா³ऽஹvhயவாTh ।
ேத³வாநாmh ஷாŋhகா³நாmh யjhேஞந ஷmh யேஜதி ॥ 17॥
ததா² kh◌⁴’ேதாதா³th³ப³: khெரௗசth³வீேபா th³வி³ண:shவமாேநந
ேராேத³ந பத உபkh’phேதா vh’ேதா யதா²ஶth³வீேபா
kh◌⁴’ேதாேத³ந யshnh khெரௗேசா நாம பrhவதராேஜா
th³வீபநாமநிrhவrhதக ஆshேத ॥ 18॥
ேயாऽெஸௗ ³ஹphரஹரேnhமதி²தநிதmhப³ேஜாऽபி
ேராேத³நாchயமாேநா ப⁴க³வதா வேணநாபி⁴³phேதா
விப⁴ேயா ப³⁴வ ॥ 19॥
தshnhநபி phைரயvhரேதா kh◌⁴’தph’Shேடா² நாமாதி⁴பதி:shேவ th³வீேப
வrhஷாணி ஸphத விப⁴jhய ேதஷு thரநாமஸு ஸphத khதா²தா³nh
வrhஷபாnh நிேவய shவயmh ப⁴க³வாnh ப⁴க³வத: பரமகlhயாண-

யஶஸ ஆthம⁴தshய ஹேரசரரவிnhத³iµபஜகா³ம ॥ 20॥
ஆேமா ம⁴ேஹா ேமக⁴ph’Shட:²ஸுதா⁴மா ph◌⁴ராShேடா²
ேலாதாrhே வநshபதிதி kh◌⁴’தph’Shட²ஸுதாshேதஷாmh
வrhஷகி³ரய:ஸphத ஸphைதவ நth³யசாபி⁴kh²யாதா:
ஶுkhேலா வrhத⁴மாேநா ேபா⁴ஜந உபப³rhே நnhேதா³
நnhத³ந:ஸrhவேதாப⁴th³ர இதி அப⁴யா அmh’ெதௗகா⁴
ஆrhயகா தீrhத²வதீ பவதீ பவிthரவதீ ஶுkhேலதி ॥ 21॥
யாஸாமmhப: ◌⁴ பவிthரமமலiµபஜாநா: ஷ’ஷப⁴-
th³ரவிணேத³வகஸmhjhஞா வrhஷஷா ஆேபாமயmh ேத³வமபாmh
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rhேணநாஜநா யஜnhேத ॥ 22॥
ஆப: ஷவீrhயா:shத² நnhதீrh⁴rh⁴வ:ஸுவ: ।
தா ந: நீதாவ kh◌⁴நீ:shph’ஶதாமாthமநா ⁴வ இதி ॥ 23॥
ஏவmh ரshதாthேராதா³thபத உபேவஶித: ஶாகth³வீேபா
th³வாthmhஶlhலேயாஜநாயாம:ஸமாேநந ச த³தி⁴மNhேடா³ேத³ந
பேதா யshnh ஶாேகா நாம மஹ:shவேthரvhயபேத³ஶேகா
யshய ஹ மஹாஸுரபி⁴க³nhத⁴shதmh th³வீபமiνவாஸயதி ॥ 24॥
தshயாபி phைரயvhரத ஏவாதி⁴பதிrhநாmhநா ேமதா⁴திதி:² ேஸாऽபி
விப⁴jhய ஸphத வrhஷாணி thரநாமாநி ேதஷு shவாthமஜாnh
ேராஜவமேநாஜவபவமாந⁴mhராநீக-சிthரேரப²ப³ஹுப-
விவதா⁴ரஸmhjhஞாnh நிதா⁴phயாதி⁴பதீnh shவயmh ப⁴க³வthயநnhத
ஆேவஶிதமதிshதேபாவநmh phரவிேவஶ ॥ 25॥
ஏேதஷாmh வrhஷமrhயாதா³கி³ரேயா நth³யச ஸphத ஸphைதவ ஈஶாந
உஶ ◌்’ŋhேகா³ ப³லப⁴th³ர: ஶதேகஸர:ஸஹshரshேராேதா ேத³வபாேலா
மஹாநஸ இதி அநகா⁴ऽऽrhதா³ உப⁴யshph’Shரபராதா
பசபதீ³ஸஹshரshதிrhநிஜth◌⁴’திதி ॥ 26॥
தth³வrhஷஷா ’தvhரதஸthயvhரததா³நvhரதாiνvhரதநாமாேநா
ப⁴க³வnhதmh வாyhவாthமகmh phராயாமவி⁴தரஜshதமஸ:

பரமஸமாதி⁴நா யஜnhேத ॥ 27॥
அnhத: phரவிய ⁴தாநி ேயா பி³ப⁴rhthயாthமேகபி: ◌⁴ ।
அnhதrhயாவர:ஸாாthபா ேநா யth³வேஶ sh²டmh ॥ 28॥
ஏவேமவ த³தி⁴மNhேடா³தா³thபரத: Shகரth³வீபshதேதா
th³வி³யாம:ஸமnhதத உபகlhபித:ஸமாேநந
shவா³த³ேகந ஸiµth³ேரண ப³ராvh’ேதா யshnh ph³’ஹthShகரmh
jhவலநஶிகா²மலகநகபthராதாதmh ப⁴க³வத:
கமலாஸநshயாth◌⁴யாஸநmh பகlhபிதmh ॥ 29॥
தth³th³வீபமth◌⁴ேய மாநேஸாthதரநாைமக ஏவாrhவாசீநபராசீந-
வrhஷேயாrhமrhயாதா³சேலாऽதேயாஜேநாchch²ராயாயாேமா யthர 
சதsh’ஷு தி³ு சthவா ராணி ேலாகபாலாநாnhth³ராதீ³நாmh
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ய³பShடாthஸூrhயரத²shய ேமmh பph◌⁴ரமத:ஸmhவthஸராthமகmh
சkhரmh ேத³வாநாமேஹாராthராph◌⁴யாmh பph◌⁴ரமதி ॥ 30॥
தth³th³வீபshயாphயதி⁴பதி: phைரயvhரேதா வீதிேஹாthேரா நாைமதshயாthமெஜௗ
ரமணகதா⁴தகிநாமாெநௗ வrhஷபதீ நிjhய ஸ shவயmh rhவஜவ-

th³ப⁴க³வthகrhமஶீல ஏவாshேத ॥ 31॥
தth³வrhஷஷா ப⁴க³வnhதmh ph³ரமபிணmh ஸகrhமேகண
கrhமராத⁴யnhதீத³mh ேசாதா³ஹரnhதி ॥ 32॥
யthதthகrhமமயmh ŋhக³mh ph³ரமŋhக³mh ஜேநாऽrhசேயth ।
ஏகாnhதமth³வயmh ஶாnhதmh தshைம ப⁴க³வேத நம இதி ॥ 33॥
’வாச
தத: பரshதாlhேலாகாேலாகநாமாசேலா ேலாகாேலாகேயா-
ரnhதராேல பத உபphத: ॥ 34॥
யாவnhமாநேஸாthதரேமrhேவாரnhதரmh தாவதீ ⁴: காசnhய-
nhயாத³rhஶதேலாபமா யshயாmh phரத: பதா³rhேதா² ந கத²சிthந:
phரthபலph◌⁴யேத தshமாthஸrhவஸththவப’தாऽऽth ॥ 35॥
ேலாகாேலாக இதி ஸமாkh²யா யத³ேநநாசேலந
ேலாகாேலாகshயாnhதrhவrhதிநாவshதா²phயேத ॥ 36॥
ஸ ேலாகthரயாnhேத பத ஈவேரண விேதா
யshமாthஸூrhயாதீ³நாmh th◌⁴வாபவrhகா³mh jhேயாதிrhக³நாmh
க³ப⁴shதேயாऽrhவாசீநாmhshthnh ேலாகாநாவிதnhவாநா
ந கதா³சிthபராசீநா ப⁴விiµthஸஹnhேத
தாவ³nhநஹநாயாம: ॥ 37॥
ஏதாவாnh ேலாகவிnhயாேஸா மாநலணஸmhshதா²பி⁴rhவிசிnhதித:
கவிபி:◌⁴ ஸ  பசாஶthேகாக³ணிதshய ⁴ேகா³லshய
யபா⁴ேகா³ऽயmh ேலாகாேலாகாசல: ॥ 38॥
த³பShடாchசதsh’Shவாஶாshவாthமேயாநிநாகி²லஜக³th³³-

தி⁴நிேவஶிதா ேய th³விரத³பதய ’ஷப: ◌⁴ Shகரேடா³
வாமேநாऽபராத இதி ஸகலேலாகshதி²திேஹதவ: ॥ 39॥
ேதஷாmh shவவி⁴தீநாmh ேலாகபாலாநாmh ச விவித⁴வீrhேயா-
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பph³’mhஹய ப⁴க³வாnh பரமமஹாேஷா மஹாவி⁴திபதி-
ரnhதrhயாmhயாthமேநா விஶுth³த⁴ஸththவmh த⁴rhமjhஞாநைவராkh³ையவrhயா-
th³யShடமஹாth³th◌⁴பலணmh விShவkhேஸநாதி³பி: ◌⁴ shவபாrhஷத³phரவைர:
பவாேதா நிஜவராேதா⁴பேஶாபி⁴ைதrhநிஜ⁴ஜத³Nhைட:³

ஸnhதா⁴ரயமாணshதshnh கி³வேர ஸமnhதாthஸகலேலாக-
shவshதய ஆshேத ॥ 40॥
ஆகlhபேமவmh ேவஷmh க³த ஏஷ ப⁴க³வாநாthமேயாக³மாயயா
விரசிதவிவித⁴ேலாகயாthராேகா³பீயாேயthயrhத:² ॥ 41॥
ேயாऽnhதrhவிshதார ஏேதந யேலாகபமாணmh ச vhயாkh²யாதmh
யth³ப³rhேலாகாேலாகாசலாthதத: பரshதாth³ேயாேக³வரக³திmh
விஶுth³தா⁴iµதா³ஹரnhதி ॥ 42॥
அNhட³மth◌⁴யக³த:ஸூrhேயா th³யாவா⁴mhேயாrhயத³nhதரmh ।
ஸூrhயாNhட³ேகா³லேயாrhமth◌⁴ேய ேகாThய:sh: பசவிmhஶதி: ॥ 43॥
mh’ேதऽNhட³ ஏஷ ஏதshnh யத³⁴thதேதா மாrhதNhட³இதி
vhயபேத³ஶ:ரNhயக³rhப⁴ இதி யth³தி⁴ரNhயாNhட³ஸiµth³ப⁴வ: ॥ 44॥
ஸூrhேயண  விப⁴jhயnhேத தி³ஶ: க²mh th³ெயௗrhம பி⁴தா³ ।
shவrhகா³பவrhெகௗ³ நரகா ரெஸௗகாmh ச ஸrhவஶ: ॥ 45॥
ேத³வதிrhயŋh மiνShயாmh ஸsh’பஸவீதா⁴mh ।
ஸrhவவநிகாயாநாmh ஸூrhய ஆthமா th³’கீ³வர: ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ⁴வநேகாஶவrhணேந ஸiµth³ரவrhஷஸnhநிேவஶ-

பமாணலே நாம விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 20॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
ஏதாவாேநவ ⁴வலயshய ஸnhநிேவஶ: phரமாணலணேதா
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vhயாkh²யாத: ॥ 1॥
ஏேதந  தி³ேவா மNhட³லமாநmh தth³வித³ உபதி³ஶnhதி
யதா² th³வித³லேயாrhநிShபாவாதீ³நாmh ேத அnhதேரnhதmh
த³ப⁴யஸnhதி⁴தmh ॥ 2॥
யnhமth◌⁴யக³ேதா ப⁴க³வாmhshதபதாmh பதிshதபந ஆதேபந
thேலாகீmh phரதபthயவபா⁴ஸயthயாthமபா⁴ஸா ஸ ஏஷ
உத³க³யநத³யநைவஷுவதஸmhjhஞாபி⁴rhமாnhth³யைஶkh◌⁴rhய-
மாநாபி⁴rhக³திபி⁴ராேராஹவேராஹணஸமாநshதா²ேநஷு
யதா²ஸவநமபி⁴பth³யமாேநா மகராதி³ஷு ராஶிShவ-

ேஹாராthராணி தீ³rhக⁴ரshவஸமாநாநி வித⁴thேத ॥ 3॥
யதா³ ேமஷலேயாrhவrhதேத ததா³ேஹாராthராணி
ஸமாநாநி ப⁴வnhதி யதா³ vh’ஷபா⁴தி³ஷு பசஸு
ச ராஶிஷு சரதி ததா³ஹாnhேயவ வrhத⁴nhேத ரஸதி
ச மா மாshேயைககா க⁴கா ராthஷு ॥ 4॥
யதா³ vh’சிகாதி³ஷு பசஸு வrhதேத ததா³ேஹாராthராணி
விபrhயயாணி ப⁴வnhதி ॥ 5॥
யாவth³த³யநமஹாநி வrhத⁴nhேத யாவ³த³க³யநmh
ராthரய: ॥ 6॥
ஏவmh நவேகாடய ஏகபசாஶlhலாணி ேயாஜநாநாmh
மாநேஸாthதரகி³பவrhதநshேயாபதி³ஶnhதி
தshnhைநnhth³mh mh rhவshமாnhேமேராrhேத³வதா⁴நீmh நாம
த³ணேதா யாmhயாmh ஸmhயமநீmh நாம பசாth³வாணீmh
நிmhேலாசநீmh நாம உthதரத: ெஸௗmhயாmh விபா⁴வmh நாம
தாஸூத³யமth◌⁴யாநாshதமயநிஶீதா²நீதி ⁴தாநாmh
phரvh’thதிநிvh’thதிநிthதாநி ஸமயவிேஶேஷண
ேமேராசrhதி³ஶmh ॥ 7॥
தthரthயாநாmh தி³வஸமth◌⁴யŋhக³த ஏவ ஸதா³ऽऽதி³thயshதபதி
ஸvhேயநாசலmh த³ேணந கேராதி ॥ 8॥
யthேராேத³தி தshய ஹ ஸமாநஸூthரநிபாேத நிmhேலாசதி
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யthர khவசந shயnhேத³நாபி⁴தபதி தshய ைஹஷ ஸமாநஸூthர-
நிபாேத phரshவாபயதி தthர க³தmh ந பயnhதி ேய தmh
ஸமiνபேயரnh ॥ 9॥
யதா³ைசnhth³rhயா: rhயா: phரசலேத பசத³ஶக⁴காபி⁴rhயாmhயாmh
ஸபாத³ேகாth³வயmh ேயாஜநாநாmh ஸாrhத⁴th³வாத³ஶலாணி
ஸாதி⁴காநி ேசாபயாதி ॥ 10॥
ஏவmh தேதா வாணீmh ெஸௗmhயாைமnhth³mh ச நshததா²nhேய ச
kh³ரஹா: ேஸாமாத³ேயா நthைர:ஸஹ jhேயாதிசkhேர ஸம-
ph◌⁴th³யnhதி ஸஹ வா நிmhேலாசnhதி ॥ 11॥
ஏவmh iµஹூrhேதந சshthmhஶlhலேயாஜநாnhயShடஶதாதி⁴காநி
ெஸௗேரா ரத²shthரயீமேயாऽெஸௗசதsh’ஷு பவrhதேத ஷு ॥ 12॥
யshையகmh சkhரmh th³வாத³ஶாரmh ஷNhேந thபி⁴ ஸmhவthஸராthமகmh
ஸமாமநnhதி தshயாோ ேமேராrhrhத⁴நி kh’ேதா மாநேஸாthதேர
kh’ேததரபா⁴ேகா³ யthர phேராதmh ரவிரத²சkhரmh ைதலயnhthரசkhரவth³ph◌⁴ரமnh
மாநேஸாthதரகி³ெரௗ பph◌⁴ரமதி ॥ 13॥
தshnhநே kh’தேலா th³விதீேயாऽshrhயமாேநந
ஸmhதshைதலயnhthராவth³th◌⁴ேவ kh’ேதாபபா⁴க:³ ॥ 14॥
ரத²நீட³sh ஷThthmhஶlhலேயாஜநாயதshதthயபா⁴க³-
விஶாலshதாவாnh ரவிரத²ேகா³ யthர ஹயாச²nhேதா³
நாமாந:ஸphதாணேயாதா வஹnhதி ேத³வமாதி³thயmh ॥ 15॥
ரshதாthஸவிரண: பசாchச நிkhத: ெஸௗthேய
கrhமணி கிலாshேத ॥ 16॥
ததா² வாகி²lhயா ’ஷேயாŋh³Shட²பrhவமாthரா:ஷShஸஹshராணி
ரத:ஸூrhயmh ஸூkhதவாகாய நிkhதா:ஸmhshவnhதி ॥ 17॥
ததா²nhேய ச ’ஷேயா க³nhத⁴rhவாphஸரேஸா நாகா³ kh³ராமNhேயா
யாதா⁴நா ேத³வா இthேயைககேஶா க³:ஸphதசrhத³ஶ
மா மா ப⁴க³வnhதmh ஸூrhயமாthமாநmh நாநாநாமாநmh
ph’த²ŋhநாநாநாமாந: ph’த²khகrhமபி⁴rhth³வnhth³வஶ உபாஸேத ॥ 18॥
லோthதரmh ஸாrhத⁴நவேகாேயாஜநபமNhட³லmh

bhagpur-05.pdf 79



மth³பா⁴க³வதmh - பசமshகnhத: ◌⁴

⁴வலயshய ேணந ஸக³vhththதரmh th³விஸஹshரேயாஜநாநி
ஸ ⁴ŋhkhேத ॥ 19॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ jhேயாதிசkhரஸூrhயரத²மNhட³லவrhணநmh
நைமகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 21॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ராேஜாவாச
யேத³தth³ப⁴க³வத ஆதி³thயshய ேமmh th◌⁴வmh ச phரத³ேணந
பkhராமேதா ராஶீநாமபி⁴iµக²mh phரசதmh சாphரத³ணmh
ப⁴க³வேதாபவrhணிதமiµShய வயmh கத²மiνமதி ॥ 1॥
ஸ ேஹாவாச
யதா²லாலசkhேரண ph◌⁴ரமதா ஸஹ ph◌⁴ரமதாmh ததா³ரயாmh
பிபீகாதீ³நாmh க³திரnhையவ phரேத³ஶாnhதேரShவphபலph◌⁴ய-
மாநthவாேத³வmh நthரராஶிபி⁴பலேதந காலசkhேரண th◌⁴வmh
ேமmh ச phரத³ேணந பதா⁴வதா ஸஹ பதா⁴வமாநாநாmh
ததா³ரயாmh ஸூrhயாதீ³நாmh kh³ரஹாmh க³திரnhையவ நthராnhதேர
ராயnhதேர ேசாபலph◌⁴யமாநthவாth ॥ 2॥
ஸ ஏஷ ப⁴க³வாநாதி³ஷ ஏவ ஸாாnhநாராயே
ேலாகாநாmh shவshதய ஆthமாநmh thரயீமயmh கrhமவிஶுth³தி⁴-
நிthதmh கவிபி⁴ரபி ச ேவேத³ந விjhஞாshயமாேநா
th³வாத³ஶதா⁴ விப⁴jhய ஷThஸு வஸnhதாதி³Shvh’ஷு
யேதா²பேஜாஷmh’³nh வித³தா⁴தி ॥ 3॥
தேமதஹ ஷாshthரyhயா விth³யயா வrhரமா-
சாராiνபதா² உchசாவைச: கrhமபி⁴ராmhநாைதrhேயாக³விதாைநச
ரth³த⁴யா யஜnhேதாऽஜஸா ேரய:ஸமதி⁴க³chச²nhதி ॥ 4॥
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அத²ஸ ஏஷ ஆthமா ேலாகாநாmh th³யாவாph’தி²vhேயாரnhதேரண
நேபா⁴வலயshய காலசkhரக³ேதா th³வாத³ஶமாஸாnh ⁴ŋhkhேத
ராஶிஸmhjhஞாnh ஸmhவthஸராவயவாnh மாஸ: பth³வயmh தி³வா
நkhதmh ேசதி ஸபாத³rhth³வயiµபதி³ஶnhதி யாவதா ஷShட²மmhஶmh
⁴த ஸ ைவ ’thபதி³யேத ஸmhவthஸராவயவ: ॥ 5॥
அத² ச யாவதாrhேத⁴ந நேபா⁴வீth²யாmh phரசரதி தmh
காலமயநமாசேத ॥ 6॥
அத² ச யாவnhநேபா⁴மNhட³லmh ஸஹ th³யாவாph’தி²vhேயா-
rhமNhட³லாph◌⁴யாmh காrhthshnhேயந ஸ ஹ ⁴த தmh காலmh
ஸmhவthஸரmh பவthஸரடா³வthஸரமiνவthஸரmh
வthஸரதி பா⁴ேநாrhமாnhth³யைஶkh◌⁴rhயஸமக³திபி: ◌⁴
ஸமாமநnhதி ॥ 7॥
ஏவmh சnhth³ரமா அrhகக³ப⁴shதிph◌⁴ய உபShடாlhலேயாஜநத
உபலph◌⁴யமாேநாऽrhகshய ஸmhவthஸர⁴khதிmh பாph◌⁴யாmh
மாஸ⁴khதிmh ஸபாத³rhாph◌⁴யாmh தி³ேநைநவ ப⁴khதிமkh³ரசா
th³ததரக³மேநா ⁴ŋhkhேத ॥ 8॥
அத² சாrhயமாபி⁴ச கலாபி⁴ரமராmh
யமாபி⁴ச கலாபி: ◌⁴ பிth’மேஹாராthராணி
rhவபாபரபாph◌⁴யாmh விதnhவாந:ஸrhவவ-

நிவஹphராே வைசகேமகmh நthரmh thmhஶதா
iµஹூrhைதrh⁴ŋhkhேத ॥ 9॥
ய ஏஷ ேஷாட³ஶகல: ேஷா ப⁴க³வாnh மேநாமேயா-
ऽnhநமேயாऽmh’தமேயா ேத³வபிth’மiνShய⁴தபஶுப-

ஸsh’பவீதா⁴mh phராphயாயநஶீலthவாthஸrhவமய
இதி வrhணயnhதி ॥ 10॥
தத உபShடாththலேயாஜநேதா நthராணி ேமmh
த³ேணைநவ காலாயந ஈவரேயாதாநி
ஸஹாபி⁴தாShடாவிmhஶதி: ॥ 11॥
தத உபShடா³ஶநா th³விலேயாஜநத உபலph◌⁴யேத
ரத: பசாthஸைஹவ வாrhகshய ைஶkh◌⁴rhயமாnhth³யஸாmhயாபி⁴-
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rhக³திபி⁴ரrhகவchசரதி ேலாகாநாmh நிthயதா³iνல ஏவ
phராேயண வrhஷயmhசாேரiνயேத ஸ vh’ShவிShடmhப⁴-
kh³ரேஹாபஶமந: ॥ 12॥
உஶநஸா ³ேதா⁴ vhயாkh²யாதshதத உபShடாth³th³வில-

ேயாஜநேதா ³த:◌⁴ ேஸாமஸுத உபலph◌⁴யமாந:phராேயண
ஶுப⁴kh’th³யதா³rhகாth³vhயதிchேயத ததா³திவாதாph◌⁴ரphராயா-
நாvh’ShThயாதி³ ப⁴யமாஶmhஸேத ॥ 13॥
அத ஊrhth◌⁴வமŋhகா³ரேகாऽபி ேயாஜநலth³விதய
உபலph◌⁴யமாநshthபி⁴shthபி: ◌⁴ பைேரைககேஶா
ராஶீnh th³வாத³ஶாiν⁴ŋhkhேத யதி³ ந வkhேரபி⁴வrhதேத
phராேயஶுப⁴kh³ரேஹாऽக⁴ஶmhஸ: ॥ 14॥
தத உபShடாth³th³விலேயாஜநாnhதரக³ேதா
ப⁴க³வாnh ph³’ஹshபதிேரைககshnh ராெஶௗ
பவthஸரmh பவthஸரmh சரதி யதி³ ந வkhர:
shயாthphராேயiνேலா ph³ராமணலshய ॥ 15॥
தத உபShடாth³ேயாஜநலth³வயாthphரதீயமாந:
ஶைநசர ஏைககshnh ராெஶௗ thmhஶnhமாஸாnh
விலmhப³மாந:ஸrhவாேநவாiνபrhேயதி தாவth³பி⁴-
ரiνவthஸைர: phராேயண  ஸrhேவஷாமஶாnhதிகர: ॥ 16॥
தத உthதரshமாth³’ஷய ஏகாத³ஶலேயாஜநாnhதர
உபலph◌⁴யnhேத ய ஏவ ேலாகாநாmh ஶமiνபா⁴வயnhேதா
ப⁴க³வேதா விShேrhயthபரமmh பத³mh phரத³ணmh phரkhரமnhதி ॥ 17॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ jhேயாதிசkhரவrhணேந th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 22॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத² தshமாthபரதshthரேயாத³ஶலேயாஜநாnhதரேதா
யthதth³விShே: பரமmh பத³மபி⁴வத³nhதி யthர ஹ மஹா-
பா⁴க³வேதா th◌⁴வ ஔthதாநபாதி³ரkh³நிேநnhth³ேரண phரஜாபதிநா
கயேபந த⁴rhேமண ச ஸமகாலkh³பி: ◌⁴ ஸப³ஹுமாநmh
த³ணத: khயமாண இதா³நீமபி கlhபவிநா-
மாvhய உபாshேத தshேயஹாiνபா⁴வ உபவrhணித: ॥ 1॥
ஸ ஸrhேவஷாmh jhேயாதிrhக³நாmh kh³ரஹநthராதீ³நா-
மநிேஷvhயkhதரmhஹஸா ப⁴க³வதா காேலந
ph◌⁴ராmhயமாநாmh shதா²iΝவாவShடmhப⁴ ஈவேரண வித:
ஶவத³வபா⁴ஸேத ॥ 2॥
யதா² ேம⁴shதmhப⁴ ஆkhரமணபஶவ:ஸmhேயாதா-
shthபி⁴shthபி: ◌⁴ ஸவைநrhயதா²shதா²நmh மNhட³லாநி
சரnhthேயவmh ப⁴க³ kh³ரஹாத³ய ஏதshnhநnhதrhப³rhேயாேக³ந
காலசkhர ஆேயாதா th◌⁴வேமவாவலmhph³ய
வாேநாதீ³rhயமா ஆகlhபாnhதmh பசŋhkhரமnhதி
நப⁴ யதா² ேமகா: ◌⁴ ேயநாத³ேயா வாவஶா:
கrhமஸாரத²ய: பவrhதnhேத ஏவmh jhேயாதிrhக³:

phரkh’திஷஸmhேயாகா³iνkh³’தா: கrhமநிrhத-
க³தேயா ⁴வி ந பதnhதி ॥ 3॥
ேகசைநதjhjhேயாதிரநீகmh ஶிஶுமாரஸmhshதா²ேநந ப⁴க³வேதா
வாஸுேத³வshய ேயாக³தா⁴ரயாமiνவrhணயnhதி ॥ 4॥
யshய chசா²kh³ேரऽவாkhஶிரஸ:Nhட³⁴தேத³ஹshய
th◌⁴வ உபகlhபிதshதshய லாŋh³ேல phரஜாபதிரkh³நிnhth³ேரா
த⁴rhம இதி chச²ேல தா⁴தா விதா⁴தா ச கThயாmh
ஸphதrhஷய: தshய த³வrhதNhட³⁴தஶரshய
யாnhத³க³யநாநி த³ணபாrhேவ  நthராNhப-
கlhபயnhதி த³யநாநி  ஸvhேய யதா²
ஶிஶுமாரshய Nhட³லாேபா⁴க³ஸnhநிேவஶshய
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பாrhவேயாப⁴ேயாரphயவயவா:ஸமஸŋhkh²யா ப⁴வnhதி
ph’Shேட² thவஜவீதீ²ஆகாஶக³ŋhகா³ ேசாத³ரத: ॥ 5॥
நrhவஸுShெயௗ த³ணவாமேயா: ேராNhேயாராrhth³ராऽऽேலேஷ
ச த³ணவாமேயா: பசிமேயா: பாத³ேயாரபி⁴-

³thதராஷாேட⁴ த³ணவாமேயாrhநாகேயாrhயதா²ஸŋhkh²யmh
ரவணrhவாஷாேட⁴ த³ணவாமேயாrhேலாசநேயாrhத⁴நிShடா²
லmh ச த³ணவாமேயா: கrhணேயாrhமகா⁴தீ³nhயShட
நthராணி த³யநாநி வாமபாrhவவŋhkhஷு
த தைத²வ mh’க³ஶீrhஷாதீ³nhத³க³யநாநி
த³ணபாrhவவŋhkhஷு phராதிேலாmhேயந phரத
ஶதபி⁴ஷா jhேயShேட²shகnhத⁴ேயாrhத³ணவாமேயாrhnhயேஸth ॥ 6॥
உthதராஹநாவக³shதிரத⁴ராஹெநௗ யேமா iµேக²ஷு சாŋhகா³ரக:
ஶைநசர உபshேத² ph³’ஹshபதி: கதி³ வshயாதி³thேயா
’த³ேய நாராயே மந சnhth³ேரா நாph◌⁴யாiµஶநா
shதநேயாரவிெநௗ ³த:◌⁴ phராபாநேயா ராஹுrhக³ேல ேகதவ:

ஸrhவாŋhேக³ஷு ேராமஸு ஸrhேவ தாராக³: ॥ 7॥
ஏத³ைஹவ ப⁴க³வேதா விShே:ஸrhவேத³வதாமயmh
பமஹரஹ:ஸnhth◌⁴யாயாmh phரயேதா வாkh³யேதா
நிமாண உபதிShேட²த நேமா jhேயாதிrhேலாகாய
காலாயநாயாநிஷாmh பதேய மஹாஷாயா-
பி⁴தீ⁴மதி ॥ 8॥
kh³ரஹrhதாராமயமாதி⁴ைத³விகmh
பாபாபஹmh மnhthரkh’தாmh thகாலmh ।
நமshயத:shமரேதா வா thகாலmh
நேயத தthகாலஜமாஶு பாபmh ॥ 9॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ஶிஶுமாரஸmhshதா²வrhணநmh நாம thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 23॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
அத⁴shதாthஸவிrhேயாஜநாேத shவrhபா⁴iνrhநthரவ-

chசரதீthேயேக ேயாऽஸாவமரthவmh kh³ரஹthவmh சாலப⁴த ।
ப⁴க³வத³iνகmhபயா shவயமஸுராபஸத:³ைஸmhேகேயா
யதத³rhஹshதshய தாத ஜnhமகrhமாணி ேசாபShடா-
th³வயாம: ॥ 1॥
யத³த³shதரேணrhமNhட³லmh phரதபதshதth³விshதரேதா ேயாஜநா-
தமாசேத th³வாத³ஶஸஹshரmh ேஸாமshய thரேயாத³ஶஸஹshரmh
ராேஹாrhய: பrhவணி தth³vhயவதா⁴நkh’th³ைவராiνப³nhத: ◌⁴
ஸூrhயாசnhth³ரமஸாவபி⁴தா⁴வதி ॥ 2॥
தnhநிஶmhேயாப⁴யthராபி ப⁴க³வதா ரய phரkhதmh
ஸுத³rhஶநmh நாம பா⁴க³வதmh த³யிதமshthரmh தthேதஜஸா
³rhவிஷஹmh iµஹு: பவrhதமாநமph◌⁴யவshதி²ேதா iµஹூrhத-
iµth³விஜமாநசகித’த³ய ஆராேத³வ நிவrhதேத
த³பராக³தி வத³nhதி ேலாகா: ॥ 3॥
தேதாऽத⁴shதாthth³த⁴சாரணவிth³யாத⁴ராmh ஸத³நாநி
தாவnhமாthர ஏவ ॥ 4॥
தேதாऽத⁴shதாth³யர:பிஶாசphேரத⁴தக³நாmh
விஹாராரமnhதmh யாவth³வா: phரவாதி யாவnhேமகா⁴
உபலph◌⁴யnhேத ॥ 5॥
தேதாऽத⁴shதாchச²தேயாஜநாnhதர இயmh ph’தி²வீ யாவ-

th³த⁴mhஸபா⁴ஸேயநஸுபrhத³ய: பதththphரவரா உthபதnhதீதி ॥ 6॥
உபவrhணிதmh ⁴ேமrhயதா²ஸnhநிேவஶாவshதா²நமவேநர-
phயத⁴shதாthஸphத⁴விவரா ஏைககேஶா ேயாஜநாதாnhதேர-

யாமவிshதாேரேபkh’phதா அதலmh விதலmh ஸுதலmh
தலாதலmh மஹாதலmh ரஸாதலmh பாதாலதி ॥ 7॥
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ஏேதஷு  பி³லshவrhேக³ஷு shவrhகா³த³phயதி⁴ககாமேபா⁴ைக³-
வrhயாநnhத³⁴திவி⁴திபி:◌⁴ ஸுஸmh’th³த⁴ப⁴வேநாth³யாநா-
khடா³விஹாேரஷு ைத³thயதா³நவகாth³ரேவயா நிthயphரiµதி³தா-
iνரkhதகலthராபthயப³nh⁴ஸு’த³iνசரா kh³’ஹபதய
ஈவராத³phயphரதிஹதகாமா மாயாவிேநாதா³ நிவஸnhதி ॥ 8॥
ேயஷு மஹாராஜ மேயந மாயாவிநா விநிrhதா:
ேரா நாநாமணிphரவரphரேவகவிரசிதவிசிthரப⁴வந-
phராகாரேகா³ரஸபா⁴ைசthயசthவராயதநாதி³பி⁴-
rhநாகா³ஸுர²நபாராவதஶுகஸாகாऽऽகீrhணkh’thம-
⁴பி⁴rhவிவேரவரkh³’ேஹாthதைம:ஸமலŋhkh’தாசகாஸதி ॥ 9॥
உth³யாநாநி சாதிதராmh மந இnhth³யாநnhதி³பி: ◌⁴
ஸுமப²லshதப³கஸுப⁴க³கிஸலயாவநதசிர-
விடபவிடபிநாmh லதாŋhகா³ŋhகி³தாநாmh பி: ◌⁴
ஸ²நவிவித⁴விஹŋhக³மஜலாஶயாநாமமல-

ஜலrhநாmh ஜ²ஷேலாlhலŋhக⁴நுபி⁴தநீரநீரஜ-
iµத³வலயகலாரநீேலாthபலேலாதஶதபthராதி³
வேநஷு kh’தநிேகதநாநாேமகவிஹாராலம⁴ர-
விவித⁴shவநாதி³பி⁴nhth³ேயாthஸைவரமரேலாகய-
மதிஶயிதாநி ॥ 10॥
யthர ஹ வாவ ந ப⁴யமேஹாராthராதி³பி: ◌⁴
காலவிபா⁴ைக³பலயேத ॥ 11॥
யthர  மஹாphரவரஶிேராமணய:ஸrhவmh தம: phரபா³த⁴nhேத ॥ 12॥
ந வா ஏேதஷு வஸதாmh தி³vhெயௗஷதி⁴ரஸரஸாயநாnhநபாந-
shநாநாதி³பி⁴ராத⁴ேயா vhயாத⁴ேயா வபதஜராத³யச
ேத³ஹைவவrhNhயெதௗ³rhக³nhth◌⁴யshேவத³khலமkh³லாநிதி வேயாऽவshதா²ச
ப⁴வnhதி ॥ 13॥
ந  ேதஷாmh கlhயாநாmh phரப⁴வதி தசந mh’thrhவிநா
ப⁴க³வthேதஜஸசkhராபேத³ஶாth ॥ 14॥
யshnh phரவிShேடऽஸுரவ⁴நாmh phராய: mhஸவநாநி
ப⁴யாேத³வ shரவnhதி பதnhதி ச ॥ 15॥
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அதா²தேல மயthேராऽஸுேரா ப³ேலா நிவஸதி ேயந ஹ வா
இஹ sh’Shடா:ஷNhணவதிrhமாயா: காசநாth³யாபி மாயாவிேநா
தா⁴ரயnhதி யshய ச jh’mhப⁴மாணshய iµக²தshthரய:shthக³
உத³பth³யnhத shைவNhய: காnhய: mhசlhய இதி யா ைவ
பி³லாயநmh phரவிShடmh ஷmh ரேஸந ஹாடகாkh²ேயந ஸாத⁴யிthவா
shவவிலாஸாவேலாகநாiνராக³shதஸmhலாேபாப³ஹநாதி³பி:◌⁴
shைவரmh கில ரமயnhதி யshnhiνபkhேத ஷ ஈவேராऽஹmh
th³ேதா⁴ऽஹthயதமஹாக³ஜப³லமாthமாநமபி⁴மnhயமாந:
கthத²ேத மதா³nhத⁴ இவ ॥ 16॥
தேதாऽத⁴shதாth³விதேல ஹேரா ப⁴க³வாnh ஹாடேகவர:shவபாrhஷத³-
⁴தக³vh’த: phரஜாபதிஸrhேகா³பph³’mhஹய ப⁴ேவா ப⁴வாnhயா ஸஹ
²நீ⁴த ஆshேத யத: phரvh’thதா ஸthphரவரா ஹாடகீ நாம
ப⁴வேயாrhவீrhேயண யthர சிthரபா⁴iνrhமாதவநா ஸth◌⁴யமாந
ஓஜஸா பிப³தி தnhநிShTh²தmh ஹாடகாkh²யmh ஸுவrhணmh ⁴ஷேணநா-
ஸுேரnhth³ராவேராேத⁴ஷு ஷா:ஸஹ பி⁴rhதா⁴ரயnhதி ॥ 17॥
தேதாऽத⁴shதாthஸுதேல உதா³ரரவா: Nhயேலாேகா
விேராசநாthமேஜா ப³rhப⁴க³வதா மேஹnhth³ரshய phயmh
சிகீrhஷமாேணநாதி³ேதrhலph³த⁴காேயா ⁴thவா வவாமநேபண
பராphதேலாகthரேயா ப⁴க³வத³iνகmhபையவ ந: phரேவஶித
இnhth³ராதி³Shவவிth³யமாநயா ஸுஸmh’th³த⁴யா யாபி⁴ஜுShட:

shவத⁴rhேமராத⁴யmhshதேமவ ப⁴க³வnhதமாராத⁴நீயமபக³த-
ஸாth◌⁴வஸ ஆshேதऽ⁴நாபி ॥ 18॥
ேநா ஏைவதthஸாாthகாேரா ⁴தா³நshய யthதth³ப⁴க³வthயேஶஷ-

வநிகாயாநாmh வ⁴தாthம⁴ேத பரமாthமநி வாஸுேத³ேவ
தீrhத²தேம பாthர உபபnhேந பரயா ரth³த⁴யா பரமாத³ரஸமாத-
மநஸா ஸmhphரதிபாதி³தshய ஸாாத³பவrhக³th³வாரshய
யth³பி³லநிலையவrhயmh ॥ 19॥
யshய ஹ வாவ ுதபதநphரshக²லநாதி³ஷு விவஶ:

ஸkh’nhநாமாபி⁴kh³’ணnh ஷ: கrhமப³nhத⁴நமஜஸா
வி⁴ேநாதி யshய ைஹவ phரதிபா³த⁴நmh iµiµேவா-
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ऽnhயைத²ேவாபலப⁴nhேத ॥ 20॥
தth³ப⁴khதாநாமாthமவதாmh ஸrhேவஷாமாthமnhயாthமத³
ஆthமதையவ ॥ 21॥
ந ைவ ப⁴க³வாnh நமiµShயாiνஜkh³ராஹ ய³த நராthமா-
iνshmh’திேமாஷணmh மாயாமயேபா⁴ைக³வrhயேமவாதiνேததி ॥ 22॥
யthதth³ப⁴க³வதாநதி⁴க³தாnhேயாபாேயந யாchஞாchச²ேலநாப’த
shவஶராவேஶதேலாகthரேயா வணபாைஶச ஸmhphரதிiµkhேதா
கி³த³rhயாmh சாபவிth³த⁴ இதி ேஹாவாச ॥ 23॥
நmh ப³தாயmh ப⁴க³வாநrhேத²ஷு ந நிShேதா ேயாऽஸாவிnhth³ேரா
யshய ஸசிேவா மnhthராய vh’த ஏகாnhதேதா ph³’ஹshபதிshத-
மதிஹாய யiµேபnhth³ேரthமாநமயாசதாthமநசாஶிேஷா
ேநா ஏவ தth³தா³shயமதிக³mhபீ⁴ரவயஸ: காலshய
மnhவnhதரபvh’thதmh கியlhேலாகthரயத³mh ॥ 24॥
யshயாiνதா³shயேமவாshமthபிதாமஹ: கில வvhேர ந 
shவபிthrhயmh ய³தாேதாப⁴யmh பத³mh தீ³யமாநmh ப⁴க³வத: பரதி
ப⁴க³வேதாபரேத க² shவபித ॥ 25॥
தshய மஹாiνபா⁴வshயாiνபத²மmh’தகஷாய: ேகா வாshமth³வித: ◌⁴
பணப⁴க³வத³iνkh³ரஹ உபக³ஷதீதி ॥ 26॥
தshயாiνசதiµபShடாth³விshதShயேத யshய ப⁴க³வாnh shவய-
மகி²லஜக³th³³rhநாராயே th³வா க³தா³பாணிரவதிShட²ேத நிஜ-
ஜநாiνகmhபித’த³ேயா ேயநாŋh³Shேட²ந பதா³ த³ஶகnhத⁴ேரா ேயாஜநா-
தாதmh தி³kh³விஜய உchசாத: ॥ 27॥
தேதாऽத⁴shதாthதலாதேல மேயா நாம தா³நேவnhth³ரshthராதி⁴பதி-
rhப⁴க³வதா ரா thேலாகீஶmh சிகீrhஷு நிrhத³kh³த⁴shவ-

ரthரய: தthphரஸாதா³lhலph³த⁴பேதா³ மாயாவிநாமாசாrhேயா
மஹாேத³ேவந பரேதா விக³தஸுத³rhஶநப⁴ேயா மயேத ॥ 28॥
தேதாऽத⁴shதாnhமஹாதேல காth³ரேவயாmh ஸrhபாmh
ைநகஶிரஸாmh khேராத⁴வேஶா நாம க³ண:ஹகதககாய-
ஸுேஷதி³phரதா⁴நா மஹாேபா⁴க³வnhத: பதththராஜாதி⁴பேத:
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ஷவாஹாத³நவரதiµth³விஜமாநா:shவகலthராபthயஸு’-

thmhப³ஸŋhேக³ந khவசிthphரமthதா விஹரnhதி ॥ 29॥
தேதாऽத⁴shதாth³ரஸாதேல ைத³ேதயா தா³நவா: பணேயா நாம
நிவாதகவசா: காேலயா ரNhயரவாந இதி
வி³த⁴phரthயநீகா உthபththயா மெஹௗஜேஸா மஹாஸாஹேநா
ப⁴க³வத:ஸகலேலாகாiνபா⁴வshய ஹேரேரவ ேதஜஸா
phரதிஹதப³லாவேலபா பி³ேலஶயா இவ வஸnhதி ேய ைவ
ஸரமேயnhth³ர³thயா வாkh³பி⁴rhமnhthரவrhபி⁴nhth³ராth³பி³ph◌⁴யதி ॥ 30॥
தேதாऽத⁴shதாthபாதாேல நாக³ேலாகபதேயா வாஸுகிphரiµகா:²
ஶŋhக²கமஹாஶŋhக²ேவதத⁴நஜயth◌⁴’தராShThரஶŋhக²ட³-

கmhப³லாவதரேத³வத³thதாத³ேயா மஹாேபா⁴கி³ேநா மஹாமrhஷா
நிவஸnhதி ேயஷாiµ ஹ ைவ பசஸphதத³ஶஶதஸஹshரஶீrhஷாmh
ப²ஸு விரசிதா மஹாமணேயா ேராசிShணவ: பாதாலவிவர-
திரநிகரmh shவேராசிஷா வித⁴மnhதி ॥ 31॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ராவாதி³shதி²திபி³லshவrhக³மrhயாதா³நிபணmh
நாம சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 24॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ஶுக உவாச
தshய லேத³ேஶ thmhஶth³ேயாஜநஸஹshராnhதர ஆshேத யா ைவ
கலா ப⁴க³வதshதாம ஸமாkh²யாதாநnhத இதி ஸாthவதீயா
th³ரShTh’th³’யேயா:ஸŋhகrhஷணமஹthயபி⁴மாந-லணmh யmh
ஸŋhகrhஷணthயாசேத ॥ 1॥
யshேயத³mh திமNhட³லmh ப⁴க³வேதாऽநnhதrhேத:ஸஹshரஶிரஸ
ஏகshnhேநவ ஶீrhஷணி th◌⁴யமாணmh th³தா⁴rhத²இவ லயேத ॥ 2॥
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யshய ஹ வா இத³mh காேலேநாபஸrhஷேதாऽமrhஷவிரசித-
சிரph◌⁴ரமth³ph◌⁴ேவாரnhதேரண ஸாŋhகrhஷே நாம th³ர ஏகாத³ஶ-

vhஹshthrhயshthஶிக²mh ஶூலiµthதmhப⁴யnhiνத³திShட²th ॥ 3॥
யshயாŋhkh◌⁴கமலக³ளாணவிஶத³நக²மணிஷNhட³-

மNhட³ேலஷு அபதய:ஸஹ ஸாthவதrhஷைப⁴ேரகாnhதப⁴khதி-
ேயாேக³நாவநமnhத:shவவத³நாநி பsh²ரthNhட³லphரபா⁴-
மNh³தக³Nhட³shத²லாnhயதிமேநாஹராணி phரiµதி³தமநஸ:

க² விேலாகயnhதி ॥ 4॥
யshையவ  நாக³ராஜமாrhய ஆஶிஷ ஆஶாஸாநா-
சாrhவŋhக³வலயவிலதவிஶத³விலத⁴வளஸுப⁴க³-
சிர⁴ஜரஜதshதmhேப⁴Shவ³சnhத³நŋhமபŋhகாiν-

ேலேபநாவmhபமாநாshதத³பி⁴மrhஶேநாnhமதி²த’த³ய-
மகரth◌⁴வஜாேவஶசிரலதshதாshதத³iνராக³-
மத³iµதி³தமத³வி⁴rhணிதாணகவேலாகநயந-
வத³நாரவிnhத³mh ஸvhட³mh கில விேலாகயnhதி ॥ 5॥
ஸ ஏவ ப⁴க³வாநநnhேதாऽநnhத³rhணவ ஆதி³ேத³வ
உபஸmh’தாமrhஷேராஷேவேகா³ ேலாகாநாmh shவshதய ஆshேத ॥ 6॥
th◌⁴யாயமாந:ஸுராஸுேராரக³th³த⁴க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ர-
iµநிக³ணரநவரதமத³iµதி³தவிkh’தவிவலேலாசந:
ஸுலதiµக²காmh’ேதநாphயாயமாந:shவபாrhஷத³-
வி³த⁴த²பதீநபmhலாநராக³நவலகாேமாத³-
மth◌⁴வாஸேவந மாth³யnh ம⁴கரvhராதம⁴ரகீ³தயmh
ைவஜயnhதீmh shவாmh வநமாலாmh நீலவாஸா ஏகNhட³ேலா
ஹலகதி³ kh’தஸுப⁴க³ஸுnhத³ர⁴ேஜா ப⁴க³வாnh மாேஹnhth³ேரா
வாரேணnhth³ர இவ காசநீmh காiµதா³ரேலா பி³ப⁴rhதி ॥ 7॥
ய ஏஷ ஏவமiνேதா th◌⁴யாயமாேநா iµiµூமநாதி³-
காலகrhமவாஸநாkh³ரதி²தமவிth³யாமயmh ’த³யkh³ரnhதி²mh
ஸththவரஜshதேமாமயமnhதrh’த³யmh க³த ஆஶு நிrhபி⁴நthதி
தshயாiνபா⁴வாnh ப⁴க³வாnh shவாயmh⁴ேவா நாரத:³ஸஹ
mh³ ஸபா⁴யாmh ph³ரமண:ஸmhேலாகயாமாஸ ॥ 8॥
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உthபthதிshதி²திலயேஹதேவாऽshய கlhபா:
ஸththவாth³யா: phரkh’தி³ யதீ³யாऽऽஸnh ।
யth³பmh th◌⁴வமkh’தmh யேத³கமாthமnh
நாநாதா⁴thகத²iµ ஹ ேவத³ தshய வrhthம ॥ 9॥
rhதிmh ந: kh’பயா ப³பா⁴ர ஸththவmh
ஸmhஶுth³த⁴mh ஸத³ஸதி³த³mh விபா⁴தி தthர ।
யlhலாmh mh’க³பதிராத³ேத³ऽநவth³யா-
மாதா³mh shவஜநமநாmhshதா³ரவீrhய: ॥ 10॥
யnhநாமதமiνகீrhதேயத³கshமா-
தா³rhேதா வா யதி³ பதித: phரலmhப⁴நாth³வா ।
ஹnhthயmhஹ:ஸபதி³ nh’மேஶஷமnhயmh
கmh ேஶஷாth³ப⁴க³வத ஆரேயnhiµiµு: ॥ 11॥
rhத⁴nhயrhபிதமiΝவthஸஹshரrhth◌⁴ேநா
⁴ேகா³லmh ஸகி³ஸthஸiµth³ரஸththவmh ।
ஆநnhthயாத³நிதவிkhரமshய ⁴mhந:
ேகா வீrhயாNhயதி⁴க³ணேயthஸஹshரவ: ॥ 12॥
ஏவmhphரபா⁴ேவா ப⁴க³வாநநnhேதா
³ரnhதவீrhேயா³iνபா⁴வ: ।
ேல ரஸாயா:shதி²த ஆthமதnhthேரா
ேயா லயா மாmh shதி²தேய பி³ப⁴rhதி ॥ 13॥
ஏதா ேயேவஹ nh’பி⁴பக³nhதvhயா க³தேயா யதா²
கrhமவிநிrhதா யேதா²பேத³ஶமiνவrhணிதா: காமாnh
காமயமாைந: ॥ 14॥
ஏதாவதீrh ராஜnh mhஸ: phரvh’thதிலணshய த⁴rhமshய
விபாகக³தய உchசாவசா விஸth³’ஶா யதா²phரநmh
vhயாசkh²ேய கிமnhயthகத²யாம இதி ॥ 15॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
பசமshகnhேத⁴ ⁴விவரவிth◌⁴பவrhணநmh நாம பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 25॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
ராேஜாவாச
மஹrhஷ ஏதth³ைவசிthrhயmh ேலாகshய கத²தி ॥ 1॥
’வாச
th³ணthவாthகrh: ரth³த⁴யா கrhமக³தய: ph’த²kh³விதா: ◌⁴
ஸrhவா ஏவ ஸrhவshய தாரதmhேயந ப⁴வnhதி ॥ 2॥
அேத²தா³நீmh phரதிth³த⁴லணshயாத⁴rhமshய தைத²வ கrh:

ரth³தா⁴யா ைவஸாth³’யாthகrhமப²லmh விஸth³’ஶmh ப⁴வதி யா
யநாth³யவிth³யயா kh’தகாமாநாmh தthபமல:

sh’தய:ஸஹshரஶ: phரvh’thதாshதாஸாmh phராrhேய-

iνவrhணயிShயாம: ॥ 3॥
ராேஜாவாச
நரகா நாம ப⁴க³வnh கிmh ேத³ஶவிேஶஷா அத²வா
ப³shthேலாkhயா ஆேஹாshவித³nhதரால இதி ॥ 4॥
’வாச
அnhதரால ஏவ thஜக³thயாsh தி³ஶி த³ணshயா-
மத⁴shதாth³⁴ேமபShடாchச ஜலாth³யshயாமkh³நிShவாthதாத³ய:
பிth’க³ தி³ஶி shவாநாmh ேகா³thராmh பரேமண ஸமாதி⁴நா
ஸthயா ஏவாஶிஷ ஆஶாஸாநா நிவஸnhதி ॥ 5॥
யthர ஹ வாவ ப⁴க³வாnh பிth’ராேஜா ைவவshவத:shவவிஷயmh
phராபிேதஷு shவைஷrhஜnhஷு ஸmhபேரேதஷு யதா² கrhமாவth³யmh
ேதா³ஷேமவாiνlhலŋhகி⁴தப⁴க³வchசா²ஸந:ஸக³ே த³மmh
தா⁴ரயதி ॥ 6॥
தthர ைஹேக நரகாேநகவிmhஶதிmh க³ணயnhதி அத² தாmhshேத
ராஜnh நாமபலணேதாऽiνkhரShயாமshதாshேரா-
ऽnhத⁴தாshேரா ெரௗரேவா மஹாெரௗரவ:mhபீ⁴பாக:
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காலஸூthரமபthரவநmh ஸூகரiµக²மnhத⁴ப:
kh’ேபா⁴ஜந:ஸnhத³mhஶshதphதஸூrhrhவjhரகNhடக-
ஶாlhம ைவதரணீ ேயாத:³ phராணேராேதா⁴ விஶஸநmh
லாலாப⁴:ஸாரேமயாத³நமவீசிரய:பாநதி
கிச ாரகrhத³ேமா ரோக³ணேபா⁴ஜந: ஶூலphேராேதா
த³nhத³ஶூேகாऽவடநிேராத⁴ந: பrhயாவrhதந:ஸூசீiµக²-

thயShடாவிmhஶதிrhநரகா விவித⁴யாதநா⁴மய: ॥ 7॥
தthர யsh பரவிthதாபthயகலthராNhயபஹரதி ஸ 
காலபாஶப³th³ேதா⁴ யமைஷரதிப⁴யாநைகshதாshேர
நரேக ப³லாnhநிபாthயேத அநஶநாiνத³பாநத³Nhட³-

தாட³நஸnhதrhஜநாதி³பி⁴rhயாதநாபி⁴rhயாthயமாேநா
ஜnhrhயthர கமலமாஸாதி³த ஏகைத³வ rhchசா²iµபயாதி
தாshரphராேய ॥ 8॥
ஏவேமவாnhத⁴தாshேர யsh வசயிthவா ஷmh தா³ராதீ³-
iνபŋhkhேத யthர ஶ நிபாthயமாேநா யாதநாshேதா²
ேவத³நயா நShடமதிrhநShடth³’Shச ப⁴வதி யதா² வநshபதி-
rhvh’chயமாநலshதshமாத³nhத⁴தாshரmh தiµபதி³ஶnhதி ॥ 9॥
யshthவிஹ வா ஏதத³ஹதி மேமத³தி ⁴தth³ேராேஹண
ேகவலmh shவmhப³ேமவாiνதி³நmh phரShதி ஸ ததி³ஹ
விஹாய shவயேமவ தத³ஶுேப⁴ந ெரௗரேவ நிபததி ॥ 10॥
ேய thவிஹ யைத²வாiµநா விmhதா ஜnhதவ: பரthர
யமயாதநாiµபக³தmh த ஏவ ரேவா ⁴thவா ததா²
தேமவ விmhஸnhதி தshமாth³ெரௗரவthயாஹூ தி
ஸrhபாத³திkhரஸththவshயாபேத³ஶ: ॥ 11॥
ஏவேமவ மஹாெரௗரேவா யthர நிபதிதmh ஷmh khரvhயாதா³
நாம ரவshதmh khரvhேயண கா⁴தயnhதி ய: ேகவலmh
ேத³ஹmhப⁴ர: ॥ 12॥
யshthவிஹ வா உkh³ர: பஶூnh பே வா phராணத
உபரnhத⁴யதி தமபகணmh ஷாைத³ரபி விக³rhதமiµthர
யமாiνசரா:mhபீ⁴பாேக தphதைதேல உபரnhத⁴யnhதி ॥ 13॥
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யshthவிஹ பிth’விphரph³ரமth◌⁴kh ஸ காலஸூthரஸmhjhஞேக
நரேக அதேயாஜநபமNhட³ேல தாmhரமேய தphதக²ேல
உபrhயத⁴shதாத³kh³nhயrhகாph◌⁴யாமதிதphயமாேநऽபி⁴நிேவஶித:
ுthபிபாஸாph◌⁴யாmh ச த³யமாநாnhதrhப³:ஶர ஆshேத
ேஶேத ேசShடேதऽவதிShட²தி பதா⁴வதி ச
யாவnhதி பஶுேராமாணி தாவth³வrhஷஸஹshராணி ॥ 14॥
யshthவிஹ ைவ நிஜேவத³பதா²த³நாபth³யபக³த: பாக²Nhட³mh
ேசாபக³தshதமபthரவநmh phரேவய கஶயா phரஹரnhதி
தthர ஹாஸாவிதshதேதா தா⁴வமாந உப⁴யேதா தா⁴ைர-
shதாலவநாபthைரசி²th³யமாநஸrhவாŋhேகா³ஹா ஹேதா-
ऽshதி பரமயா ேவத³நயா rhchசி²த: பேத³ பேத³
நிபததி shவத⁴rhமஹா பாக²Nhடா³iνக³தmh ப²லmh ⁴ŋhkhேத ॥ 15॥
யshthவிஹ ைவ ராஜா ராஜேஷா வா அத³NhTh³ேய த³Nhட³mh
phரணயதி ph³ராமேண வா ஶரத³Nhட³mh ஸ பாபீயாnh
நரேகऽiµthர ஸூகரiµேக² நிபததி தthராதிப³ல-

rhவிநிShபிShயமாவயேவா யைத²ேவேஹுக²Nhட³

ஆrhதshவேரண shவநயnh khவசிnhrhchசி²த:
கமலiµபக³ேதா யைத²ேவஹாth³’Shடேதா³ஷா உபth³தா: ◌⁴ ॥ 16॥
யshthவிஹ ைவ ⁴தாநாவேராபகlhபிதvh’thதீநா-
மவிவிkhதபரvhயதா²நாmh shவயmh ேஷாபகlhபித-
vh’thதிrhவிவிkhதபரvhயேதா² vhயதா²மாசரதி ஸ
பரthராnhத⁴ேப தத³பி⁴th³ேராேஹண நிபததி தthர ஹாெஸௗ
ைதrhஜnhபி: ◌⁴ பஶுmh’க³பஸsh’ைபrhமஶககா-
மthணமகாதி³பி⁴rhேய ேக சாபி⁴th³kh³தா⁴shைத:
ஸrhவேதாऽபி⁴th³யமாணshதம விஹதநிth³ராநிrhvh’தி-
ரலph³தா⁴வshதா²ந: பkhராமதி யதா²ஶேர வ: ॥ 17॥
யshthவிஹ வா அஸmhவிப⁴jhயாநாதி யthகிசேநா-
பநதமநிrhதபசயjhேஞா வாயஸஸmhshத:ஸ
பரthர kh’ேபா⁴ஜேந நரகாத⁴ேம நிபததி தthர
ஶதஸஹshரேயாஜேந kh’Nhேட³ kh’⁴த:shவயmh
kh’பி⁴ேரவ ப⁴யமாண: kh’ேபா⁴ஜேநா யாவthத-
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த³phரthதாphரஹூதாேதா³ऽநிrhேவஶமாthமாநmh யாதயேத ॥ 18॥
யshthவிஹ ைவ shேதேயந ப³லாth³வா ரNhயரthநாதீ³நி
ph³ராமணshய வாபஹரthயnhயshய வாநாபதி³ ஷ-

shதமiµthர ராஜnh யமஷா அயshமையரkh³நிபிNhைட:³

ஸnhத³mhைஶshthவசி நிShஷnhதி ॥ 19॥
யshthவிஹ வா அக³mhயாmh shthயமக³mhயmh வா ஷmh
ேயாத³பி⁴க³chச²தி தாவiµthர கஶயா தாட³யnhத-
shதிkh³மயா ஸூrhmhயா ேலாஹமyhயா ஷமாŋhக³யnhதி
shthயmh ச ஷபயா ஸூrhmhயா ॥ 20॥
யshthவிஹ ைவ ஸrhவாபி⁴க³மshதமiµthர நிரேய வrhதமாநmh
வjhரகNhடகஶாlhமமாேராphய நிShகrhஷnhதி ॥ 21॥
ேய thவிஹ ைவ ராஜnhயா ராஜஷா வா அபாக²Nhடா³
த⁴rhமேஸnh பி⁴nhத³nhதி ேத ஸmhபேரthய ைவதரNhயாmh
நிபதnhதி பி⁴nhநமrhயாதா³shதshயாmh நிரயபகா²-
⁴தாயாmh நth³யாmh யாேதா³க³ணதshதேதா ப⁴யமா
ஆthமநா ந விjhயமாநாசாஸுபி⁴யமாநா:
shவாேக⁴ந கrhமபாகமiνshமரnhேதா விNhthரயேஶாணித-
ேகஶநகா²shதி²ேமேதா³மாmhஸவஸாவாnhயாiµபதphயnhேத ॥ 22॥
ேய thவிஹ ைவ vh’ஷபதேயா நShடெஶௗசாசாரநியமா-
shthயkhதலjhஜா: பஶுசrhயாmh சரnhதி ேத சாபி phேரthய
யவிNhthரேலShமமலாrhrhணேவ நிபதnhதி
தேத³வாதிபீ³ப⁴thதமநnhதி ॥ 23॥
ேய thவிஹ ைவ வக³rhத³ப⁴பதேயா ph³ராமத³ேயா mh’க³யா-
விஹாரா அதீrhேத² ச mh’கா³nh நிkh◌⁴நnhதி தாநபி
ஸmhபேரதாnh லய⁴தாnh யமஷா இஷுபி⁴rhவிth◌⁴யnhதி ॥ 24॥
ேய thவிஹ ைவ தா³mhபி⁴கா த³mhப⁴யjhேஞஷு பஶூnh விஶஸnhதி
தாநiµShnh ேலாேக ைவஶேஸ நரேக பதிதாnh நிரயபதேயா
யாதயிthவா விஶஸnhதி ॥ 25॥
யshthவிஹ ைவ ஸவrhmh பா⁴rhயாmh th³விேஜா ேரத: பாயயதி
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காமேமாதshதmh பாபkh’தமiµthர ேரத:lhயாயாmh
பாதயிthவா ேரத:ஸmhபாயயnhதி ॥ 26॥
ேய thவிஹ ைவ த³shயேவாऽkh³நிதா³ க³ரதா³ kh³ராமாnh ஸாrhதா²nh வா
விmhபnhதி ராஜாேநா ராஜப⁴டா வா தாmhசாபி 
பேரthய யம³தா வjhரத³mhShThரா: வாந:ஸphதஶதாநி
விmhஶதிச ஸரப⁴ஸmh கா²த³nhதி ॥ 27॥
யshthவிஹ வா அnh’தmh வத³தி ஸாேய th³ரvhயவிநிமேய
தா³ேந வா கத²சிthஸ ைவ phேரthய நரேகऽவீசிமthயத:◌⁴ஶிரா
நிரவகாேஶ ேயாஜநஶேதாchch²ராயாth³கி³rhth◌⁴ந:ஸmhபாthயேத
யthர ஜலவ shத²லமமph’Shட²மவபா⁴ஸேத தத³வீசிம-
thதிலேஶா விஶீrhயமாணஶேரா ந mhயமாண: நராேராபிேதா
நிபததி ॥ 28॥
யshthவிஹ ைவ விphேரா ராஜnhேயா ைவேயா வா ேஸாமபீத²shதthகலthரmh
வா ஸுராmh vhரதshேதா²ऽபி வா பிப³தி phரமாத³தshேதஷாmh நிரயmh
நீதாநாiµர பதா³ऽऽkhரmhயாshேய வநிநா th³ரவமாணmh
காrhShயஸmh நிசnhதி ॥ 29॥
அத² ச யshthவிஹ வா ஆthமஸmhபா⁴வேநந shவயமத⁴ேமா
ஜnhமதேபாவிth³யாசாரவrhரமவேதா வயேஸா ந
ப³ஹுமnhேயத ஸ mh’தக ஏவ mh’thவா ாரகrhத³ேம நிரேய-
ऽவாkhஶிரா நிபாதிேதா ³ரnhதா யாதநா யiνேத ॥ 30॥
ேய thவிஹ ைவ ஷா: ஷேமேத⁴ந யஜnhேத யாச shthேயா
nh’பஶூnh கா²த³nhதி தாmhச ேத பஶவ இவ நிஹதா யமஸத³ேந
யாதயnhேதா ரோக³: ெஸௗநிகா இவ shவதி⁴திநாவதா³யா-
sh’kh பிப³nhதி nh’thயnhதி ச கா³யnhதி ச ’Shயமா யேத²ஹ
ஷாதா:³ ॥ 31॥
ேய thவிஹ வா அநாக³ேஸாऽரNhேய kh³ராேம வா ைவரmhப⁴ைகபsh’தா-
iνபவிரmhப⁴yhய விஷூnh ஶூலஸூthராதி³ஷூபphேராதாnh
khட³நகதயா யாதயnhதி ேதऽபி ச phேரthய யமயாதநாஸு
ஶூலாதி³ஷு phேராதாthமாந:ுthth’Th³ph◌⁴யாmh சாபி⁴ஹதா: கŋhகவடாதி³பி⁴-
ேசதshததshதிkh³மNhைட³ராஹnhயமாநா ஆthமஶமலmh shமரnhதி ॥ 32॥
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ேய thவிஹ ைவ ⁴தாnhth³ேவஜயnhதி நரா உlhப³ணshவபா⁴வா யதா²
த³nhத³ஶூகாshேதऽபி phேரthய நரேக த³nhத³ஶூகாkh²ேய நிபதnhதி
யthர nh’ப த³nhத³ஶூகா: பசiµகா:²ஸphதiµகா² உபsh’thய
kh³ரஸnhதி யதா² பி³ேலஶயாnh ॥ 33॥
ேய thவிஹ வா அnhதா⁴வடஸூல³ஹாதி³ஷு ⁴தாநி நிnhத⁴nhதி
ததா²iµthர ேதShேவேவாபேவய ஸக³ேரண வநிநா ⁴ேமந நிnhத⁴nhதி ॥ 34॥
யshthவிஹ வா அதிதீ²நph◌⁴யாக³தாnh வா kh³’ஹபதிரஸkh’-

³பக³தமnhrhதி³த⁴ுவ பாேபந சுஷா நிேத தshய
சாபி நிரேய பாபth³’Shேடரணீ வjhரNhடா³ kh³’th◌⁴ரா:
கŋhககாகவடாத³ய: phரஸேயாப³லா³thபாடயnhதி ॥ 35॥
யshthவிஹ வா ஆTh◌⁴யாபி⁴மதிரஹŋhkh’திshதிrhயkhphேரண:

ஸrhவேதாऽபி⁴விஶŋhகீ அrhத²vhயயநாஶசிnhதயா
பஶுShயமாண’த³யவத³ேநா நிrhvh’திமநவக³ேதா kh³ரஹ
இவாrhத²மபி⁴ரதி ஸ சாபி phேரthய த³thபாத³ேநாthகrhஷண
ஸmhரணஶமலkh³ரஹ:ஸூசீiµேக² நரேக நிபததி யthர
ஹ விthதkh³ரஹmh பாபஷmh த⁴rhமராஜஷா வாயகா இவ
ஸrhவேதாऽŋhேக³ஷு ஸூthைர: பவயnhதி ॥ 36॥
ஏவmhவிதா⁴ நரகா யமாலேய ஸnhதி ஶதஶ:ஸஹshரஶshேதஷு
ஸrhேவஷு ச ஸrhவ ஏவாத⁴rhமவrhதிேநா ேய ேகசிதி³ேஹாதி³தா
அiνதி³தாசாவநிபேத பrhயாேயண விஶnhதி தைத²வ த⁴rhமாiνவrhதிந
இதரthர இஹ  நrhப⁴ேவ த உப⁴யேஶஷாph◌⁴யாmh நிவிஶnhதி ॥ 37॥
நிvh’thதிலணமாrhக³ஆதா³ேவவ vhயாkh²யாத: ஏதாவாேநவா-
Nhட³ேகாேஶா யசrhத³ஶதா⁴ ராேணஷு விகlhபித உபகீ³யேத
யthதth³ப⁴க³வேதா நாராயணshய ஸாாnhமஹாஷshய shத²விShட²mh
பமாthமமாயா³ணமயமiνவrhணிதமாth³’த: பட²தி ஶ ◌்’ேதி
ராவயதி ஸ உபேக³யmh ப⁴க³வத: பரமாthமேநாऽkh³ராயமபி
ரth³தா⁴ப⁴khதிவிஶுth³த⁴³th³தி⁴rhேவத³ ॥ 38॥
thவா sh²லmh ததா²ஸூமmh பmh ப⁴க³வேதா யதி: ।
sh²ேல நிrhதமாthமாநmh ஶைந:ஸூமmh தி⁴யா நேயதி³தி ॥ 39॥
⁴th³வீபவrhஷஸத³th³நப:◌⁴ஸiµth³ர-
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பாதாலதி³ŋhநரகபா⁴க³ணேலாகஸmhshதா² ।
கீ³தா மயா தவ nh’பாth³⁴தவரshய
sh²லmh வ:ஸகலவநிகாயதா⁴ம ॥ 40॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண ைவயாஸkhயாமShடாத³ஶஸாஹshrhயாmh
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh பசமshகnhேத⁴ நரகாiνவrhணநmh நாம
ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 26॥

॥ இதி பசமshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

॥ ஹ: ௐ தthஸth ॥
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