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shrImadbhAgavataM - aShTamaskandhaH

மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடமshகnhத: ◌⁴ ॥

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: - 1 ॥
ராேஜாவாச
shவாயmh⁴வshேயஹ ³ேரா வmhேஶாऽயmh விshதராchch²த: ।
யthர விவsh’ஜாmh ஸrhேகா³ மநnhயாnh வத³shவ ந: ॥ 1॥
யthர யthர ஹேரrhஜnhம கrhமாணி ச மயஸ: ।
kh³’ணnhதி கவேயா ph³ரமmhshதாநி ேநா வத³ ஶ ◌்’Nhவதாmh ॥ 2॥
யth³யshnhநnhதேர ph³ரமnh ப⁴க³வாnh விவபா⁴வந: ।
kh’தவாnh ேத கrhதா யதீேதऽநாக³ேதऽth³ய வா ॥ 3॥
’வாச
மநேவாऽshnh vhயதீதா:ஷTh கlhேப shவாயmh⁴வாத³ய: ।
ஆth³யshேத கதி²ேதா யthர ேத³வாதீ³நாmh ச ஸmhப⁴வ: ॥ 4॥
ஆthயாmh ேத³வஹூthயாmh ச ³thேராshதshய ைவ மேநா: ।
த⁴rhமjhஞாேநாபேத³ஶாrhத²mh ப⁴க³வாnh thரதாmh க³த: ॥ 5॥
kh’தmh ரா ப⁴க³வத: கபிலshயாiνவrhணிதmh ।
ஆkh²யாshேய ப⁴க³வாnh யjhேஞா யchசகார th³வஹ ॥ 6॥
விரkhத: காமேபா⁴ேக³ஷு ஶதபாபதி: phர: ◌⁴ ।
விsh’jhய ராjhயmh தபேஸ ஸபா⁴rhேயா வநமாவிஶth ॥ 7॥
ஸுநnhதா³யாmh வrhஷஶதmh பைத³ேகந ⁴வmh shph’ஶnh ।
தphயமாநshதேபா ேகா⁴ரத³மnhவாஹ பா⁴ரத ॥ 8॥
மiνவாச
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மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ேயந ேசதயேத விவmh விவmh ேசதயேத ந யmh ।
ேயா ஜாக³rhதி ஶயாேநऽshnhநாயmh தmh ேவத³ ேவத³ஸ: ॥ 9॥
ஆthமாவாshயத³mh விவmh யthகிசிjhஜக³thயாmh ஜக³th ।
ேதந thயkhேதந ⁴தா² மா kh³’த: ◌⁴ கshய shவிth³த⁴நmh ॥ 10॥
யmh ந பயதிபயnhதmh சுrhயshய ந Shயதி ।
தmh ⁴தநிலயmh ேத³வmh ஸுபrhணiµபதா⁴வத ॥ 11॥
ந யshயாth³யnhெதௗ மth◌⁴யmh ச shவ: பேரா நாnhதரmh ப³: ।
விவshயாநி யth³யshமாth³விவmh ச தth³’தmh மஹth ॥ 12॥
ஸ விவகாய: ஹூத ஈஶ:

ஸthய:shவயjhேயாதிரஜ: ராண: ।
த⁴thேதऽshய ஜnhமாth³யஜயாऽऽthமஶkhthயா
தாmh விth³யேயாத³shய நிஹ ஆshேத ॥ 13॥
அதா²kh³ேர ’ஷய: கrhமாணீஹnhேதऽகrhமேஹதேவ ।
ஈஹமாேநா  ஷ: phராேயாऽநீஹாmh phரபth³யேத ॥ 14॥
ஈஹேத ப⁴க³வாநீேஶா ந  தthர விஷjhஜேத ।
ஆthமலாேப⁴ந rhrhேதா² நாவத³nhதி ேயऽiν தmh ॥ 15॥
தஹமாநmh நிரஹŋhkh’தmh ³த⁴mh
நிராஶிஷmh rhணமநnhயேசாதி³தmh ।
nh’nh ஶியnhதmh நிஜவrhthமஸmhshதி²தmh
phர⁴mh phரபth³ேயऽகி²லத⁴rhமபா⁴வநmh ॥ 16॥
ஶுக உவாச
இதி மnhthேராபநிஷத³mh vhயாஹரnhதmh ஸமாதmh ।
th³’ShThவாஸுரா யாதா⁴நா ஜkh³⁴மph◌⁴யth³ரவnh ுதா⁴ ॥ 17॥
தாmhshததா²வதாnh வீய யjhஞ:ஸrhவக³ேதா ஹ: ।
யாைம: பvh’ேதா ேத³ைவrhஹthவாஶாஸththவிShடபmh ॥ 18॥
shவாேராசிேஷா th³விதீயsh மiνரkh³ேந:ஸுேதாऽப⁴வth ।
th³மthஸுேஷணேராசிShமthphரiµகா²shதshய சாthமஜா: ॥ 19॥
தthேரnhth³ேரா ேராசநshthவாth³ேத³வாச தாத³ய: ।
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ஊrhஜshதmhபா⁴த³ய:ஸphத ’ஷேயா ph³ரமவாதி³ந: ॥ 20॥
’ேஷsh ேவத³ஶிரஸshதா நாம பthnhய⁴th ।
தshயாmh ஜjhேஞ தேதா ேத³ேவா வி⁴thயபி⁴வித: ॥ 21॥
அShடாஶீதிஸஹshராணி iµநேயா ேய th◌⁴’தvhரதா: ।
அnhவஶிnh vhரதmh தshய ெகௗமாரph³ரமசாண: ॥ 22॥
th’தீய உthதேமா நாம phயvhரதஸுேதா மiν: ।
பவந:sh’ஜேயா யjhஞேஹாthராth³யாshதthஸுதா nh’ப ॥ 23॥
வShட²தநயா:ஸphத ’ஷய: phரமதா³த³ய: ।
ஸthயா ேவத³தா ப⁴th³ரா ேத³வா இnhth³ரsh ஸthயth ॥ 24॥
த⁴rhமshய ஸூnh’தாயாmh  ப⁴க³வாnh ேஷாthதம: ।
ஸthயேஸந இதி kh²யாேதா ஜாத:ஸthயvhரைத:ஸஹ ॥ 25॥
ேஸாऽnh’தvhரத:³ஶீலாநஸேதா யராஸாnh ।
⁴தth³ேஹா ⁴தக³mhshthவவதீ⁴thஸthயthஸக:² ॥ 26॥
சrhத² உthதமph◌⁴ராதா மiνrhநாmhநா ச தாமஸ: ।
ph’:² kh²யாதிrhநர: ேகthயாth³யா த³ஶ தthஸுதா: ॥ 27॥
ஸthயகா ஹரேயா வீரா ேத³வாshthஶிக² ஈவர: ।
jhேயாதிrhதா⁴மாத³ய:ஸphத ’ஷயshதாமேஸऽnhதேர ॥ 28॥
ேத³வா ைவth◌⁴’தேயா நாம விth◌⁴’ேதshதநயா nh’ப ।
நShடா: காேலந ையrhேவதா³ விth◌⁴’தா:shேவந ேதஜஸா ॥ 29॥
தthராபி ஜjhேஞ ப⁴க³வாnh ஹNhயாmh ஹேமத⁴ஸ: ।
ஹthயா’ேதா ேயந க³ேஜnhth³ேரா ேமாசிேதா kh³ரஹாth ॥ 30॥
ராேஜாவாச
பா³த³ராயண ஏதthேத ேராchசா²மேஹ வயmh ।
ஹrhயதா² க³ஜபதிmh kh³ராஹkh³ரshதமiµசth ॥ 31॥
தthகதா²ஸுமஹthNhயmh த⁴nhயmh shவshthயயநmh ஶுப⁴mh ।
யthர யthேராthதமேலாேகா ப⁴க³வாnh கீ³யேத ஹ: ॥ 32॥
ஸூத உவாச
பைதவmh ஸ  பா³த³ராயணி:
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phராேயாபவிShேடந கதா²ஸு ேசாதி³த: ।
உவாச விphரா: phரதிநnhth³ய பாrhதி²வmh
iµதா³iµநீநாmh ஸத³shம ஶ ◌்’Nhவதாmh ॥ 33॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ மnhவnhதராiνசேத phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: - 2 ॥
ஶுக உவாச
ஆth³கி³வேரா ராஜmhshthட இதி வித: ।
ேராேத³நாvh’த:மாnh ேயாஜநாதiµchch²த: ॥ 1॥
தாவதா விshth’த: பrhயkh thபி:◌⁴ ஶ ◌்’ŋhைக:³ பேயாநிதி⁴mh ।
தி³ஶ: க²mh ேராசயnhநாshேத ெரௗphயாயஸரNhமைய: ॥ 2॥
அnhையச கப: ◌⁴ ஸrhவா ரthநதா⁴விசிthைத: ।
நாநாth³மலதா³lhைமrhநிrhேகா⁴ைஷrhநிrhஜ²ராmhப⁴ஸாmh ॥ 3॥
ஸ சாவநிjhயமாநாŋhkh◌⁴:ஸமnhதாthபயஊrhபி: ◌⁴ ।
கேராதி யாமலாmh ⁴mh ஹNhமரகதாமபி:◌⁴ ॥ 4॥
th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரமேஹாரைக:³ ।
கிnhநைரரphஸேராபி⁴ச khட³th³பி⁴rhஜுShடகnhத³ர: ॥ 5॥
யthர ஸŋhகீ³தஸnhநாைத³rhநத³th³³ஹமமrhஷயா ।
அபி⁴க³rhஜnhதி ஹரய: லாகி⁴ந: பரஶŋhகயா ॥ 6॥
நாநாரNhயபஶுvhராதஸŋhலth³ேராNhயலŋhkh’த: ।
சிthரth³மஸுேராth³யாநகலகNhட²விஹŋhக³ம: ॥ 7॥
ஸthஸேராபி⁴ரchேசா²ைத:³ ைநrhமணிவாைக: ।
ேத³வshthமjhஜநாேமாத³ெஸௗரபா⁴mhph³வநிலrhத: ॥ 8॥
தshய th³ேராNhயாmh ப⁴க³வேதா வணshய மஹாthமந: ।
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உth³யாநmh’மnhநாம ஆkhட³mh ஸுரேயாதாmh ॥ 9॥
ஸrhவேதாऽலŋhkh’தmh தி³vhையrhநிthயmh Shபப²லth³ைம: ।
மnhதா³ைர: பாஜாைதச பாடலாேஶாகசmhபைக: ॥ 10॥
ைத: phயால: பநைஸராmhைரராmhராதைகரபி ।
khரiµைகrhநாேகைரச க²rhஜூைரrhபீ³ஜரைக: ॥ 11॥
ம⁴ைக: ஶாலதாலச தமாலரஸநாrhஜுைந: ।
அShேடா³mhப³ரphலைrhவைட: கிmhஶுகசnhத³ைந: ॥ 12॥
பிமnhைத:³ ேகாவிதா³ைர:ஸரல:ஸுரதா³பி:◌⁴ ।
th³ராேுரmhபா⁴ஜmh³பி⁴rhப³த³rhயாப⁴யாமல: ॥ 13॥
பி³lhைவ: கபிthைத²rhஜmhபீ³ைரrhvh’ேதா ப⁴lhலாதகாதி³பி:◌⁴ ।
தshnh ஸர:ஸுவிலmh லஸthகாசநபŋhகஜmh ॥ 14॥
iµேதா³thபலகலாரஶதபthரேயாrhதmh ।
மthதஷThபத³நிrh⁴Shடmh ஶnhைதச கலshவைந: ॥ 15॥
ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhணmh சkhராைவ:ஸாரைஸரபி ।
ஜலkhடேகாயShதா³thஹலதmh ॥ 16॥
மthshயகchச²பஸசாரசலthபth³மரஜ:பய: ।
கத³mhப³ேவதஸநலநீபவஜுலைகrhvh’தmh ॥ 17॥
nhைத:³ரப³காேஶாைக: ஶிைஷ:டேஜŋh³ைத:³ ।
ph³ஜைக:shவrhணதீ²பி⁴rhநாக³nhநாக³ஜாதிபி:◌⁴ ॥ 18॥
மlhகாஶதபthைரச மாத⁴வீஜாலகாதி³பி:◌⁴ ।
ேஶாபி⁴தmh தீரைஜசாnhையrhநிthயrhபி⁴ரலmh th³ைம: ॥ 19॥
தthைரகதா³ தth³கி³காநநாரய:
கேரiΝபி⁴rhவாரணத²பசரnh ।
ஸகNhடகாnh கீசகேவiΝேவthரவ-

th³விஶால³lhமmh phரஜnh வநshபதீnh ॥ 20॥
யth³க³nhத⁴மாthராth³த⁴ரேயா க³ேஜnhth³ரா
vhயாkh◌⁴ராத³ேயா vhயாலmh’கா:³ஸக²Th³கா:³ ।
மேஹாரகா³சாபி ப⁴யாth³th³ரவnhதி
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மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ஸெகௗ³ரkh’Sh: ஶரபா⁴சமrhய: ॥ 21॥
vh’கா வராஹா மஷrhஶlhயா
ேகா³chச²ஸாலாvh’கமrhகடாச ।
அnhயthர ுth³ரா ஹ: ஶஶாத³ய-
சரnhthயபீ⁴தா யத³iνkh³ரேஹண ॥ 22॥
ஸ க⁴rhமதphத: கபி: ◌⁴ கேரiΝபி⁴-
rhvh’ேதா மத³chthகரைப⁴ரiνth³த: ।
கி³mh க³mh பத: phரகmhபயnh
நிேஷvhயமாேऽலrhமதா³ஶைந: ॥ 23॥
ஸேராऽநிலmh பŋhகஜேரiΝதmh
kh◌⁴ரnh வி³ராnhமத³விவேலண: ।
vh’த:shவேத²ந th’ஷாrhதி³ேதந தth
ஸேராவராph◌⁴யாஶமதா²க³மth³th³தmh ॥ 24॥
விகா³ய தshnhநmh’தாmh³ நிrhமலmh
ேஹமாரவிnhேதா³thபலேரiΝவாதmh ।
பெபௗ நிகாமmh நிஜShகேராth³th◌⁴’த-
மாthமாநமth³பி: ◌⁴ shநபயnh க³தkhலம: ॥ 25॥
shவShகேரேth³th◌⁴’தஶீகராmh³பி⁴-
rhநிபாயயnh ஸmhshநபயnh யதா² kh³’ ।
kh◌⁴’ணீ கேரiΝ: கலபா⁴mhச ³rhமேதா³
நாசShட kh’chch²ரmh kh’பேऽஜமாயயா ॥ 26॥
தmh தthர கசிnhnh’ப ைத³வேசாதி³ேதா
kh³ராேஹா ப³யாmhசரேண ஷாkh³ரth ।
யth³’chச²ையவmh vhயஸநmh க³ேதா க³ேஜா
யதா²ப³லmh ேஸாऽதிப³ேலா விசkhரேம ॥ 27॥
ததா²ऽऽரmh த²பதிmh கேரணேவா
விkh’Shயமாணmh தரஸா ப³யஸா ।
விkhஶுrhதீ³நதி⁴ேயாऽபேர க³ஜா:
பாrhShணிkh³ரஹாshதாரயிmh ந சாஶகnh ॥ 28॥
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மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

நிth◌⁴யேதாேரவேப⁴nhth³ரநkhரேயா-
rhவிகrhஷேதாரnhதரேதா ப³rhத:² ।
ஸமா:ஸஹshரmh vhயக³மnh மபேத
ஸphராணேயாசிthரமமmhஸதாமரா: ॥ 29॥
தேதா க³ேஜnhth³ரshய மேநாப³ெலௗஜஸாmh
காேலந தீ³rhேக⁴ண மஹாந⁴th³vhயய: ।
விkh’Shயமாணshய ஜேலऽவத³ேதா
விபrhயேயாऽ⁴thஸகலmh ஜெலௗகஸ: ॥ 30॥
இthத²mh க³ேஜnhth³ர:ஸ யதா³ऽऽப ஸŋhகடmh
phராணshய ேத³ விவேஶா யth³’chச²யா ।
அபாரயnhநாthமவிேமாேண சிரmh
த³th◌⁴யாவிமாmh ³th³தி⁴மதா²ph◌⁴யபth³யத ॥ 31॥
ந மாேம jhஞாதய ஆரmh க³ஜா:
த: கNhய: phரப⁴வnhதி ேமாசிmh ।
kh³ராேஹண பாேஶந விதா⁴ராvh’ேதா-
ऽphயஹmh ச தmh யா பரmh பராயணmh ॥ 32॥
ய: கசேநேஶா ப³ேநாऽnhதேகாரகா³-
thphரசNhட³ேவகா³த³பி⁴தா⁴வேதா ph◌⁴’ஶmh ।
பீ⁴தmh phரபnhநmh பபாதி யth³ப⁴யா-
nhmh’th: phரதா⁴வthயரணmh தம ॥ 33॥
இதிமth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmhஸmhதாயாmhஅShடமshகnhேத⁴
மnhவnhதராiνவrhணேந க³ேஜnhth³ேராபாkh²யாேந th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: - 3 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh vhயவேதா ³th³th◌⁴யா ஸமாதா⁴ய மேநா ’தி³ ।
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மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ஜஜாப பரமmh ஜாphயmh phராkh³ஜnhமnhயiνஶிதmh ॥ 1॥
க³ேஜnhth³ர உவாச
ௐ நேமா ப⁴க³வேத தshைம யத ஏதchசிதா³thமகmh ।
ஷாயாதி³பீ³ஜாய பேரஶாயாபி⁴தீ⁴ம ॥ 2॥
யshnhநித³mh யதேசத³mh ேயேநத³mh ய இத³mh shவயmh ।
ேயாऽshமாthபரshமாchச பரshதmh phரபth³ேய shவயmh⁴வmh ॥ 3॥
ய:shவாthமநீத³mh நிஜமாயயாrhபிதmh
khவசிth³விபா⁴தmh khவ ச தthதிேராதmh ।
அவிth³த⁴th³’khஸாப⁴யmh ததீ³ேத
ஸ ஆthமேலாऽவ மாmh பராthபர: ॥ 4॥
காேலந பசthவேதஷு kh’thshநேஶா
ேலாேகஷு பாேலஷு ச ஸrhவேஹஷு ।
தமshததா³th³க³ஹநmh க³பீ⁴ரmh
யshதshய பாேரऽபி⁴விராஜேத வி: ◌⁴ ॥ 5॥
ந யshய ேத³வா ’ஷய: பத³mh வி³-

rhஜnh: ந: ேகாऽrhஹதி க³nhmh ।
யதா² நடshயாkh’திபி⁴rhவிேசShடேதா
³ரthயயாiνkhரமண:ஸ மாவ ॥ 6॥
தி³th³’ேவா யshய பத³mh ஸுமŋhக³ளmh
விiµkhதஸŋhகா³iµநய:ஸுஸாத⁴வ: ।
சரnhthயேலாகvhரதமvhரணmh வேந
⁴தாthம⁴தா:ஸு’த:³ஸ ேம க³தி: ॥ 7॥
ந விth³யேத யshய ச ஜnhம கrhம வா
ந நாமேப ³ணேதா³ஷ ஏவ வா ।
ததா²பி ேலாகாphயயஸmhப⁴வாய ய:
shவமாயயா தாnhயiνகாலmh’chச²தி ॥ 8॥
தshைம நம: பேரஶாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய ।
அபாேயாபாய நம ஆசrhயகrhமேண ॥ 9॥
நம ஆthமphரதீ³பாய ஸாேண பரமாthமேந ।
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நேமா கி³ராmh வி³ராய மநஸேசதஸாமபி ॥ 10॥
ஸththேவந phரதிலph◌⁴யாய ைநShகrhmhேயண விபசிதா ।
நம:ைகவlhயநாதா²ய நிrhவாணஸுக²ஸmhவிேத³ ॥ 11॥
நம: ஶாnhதாய ேகா⁴ராய டா⁴ய ³ணத⁴rhேண ।
நிrhவிேஶஷாய ஸாmhயாய நேமா jhஞாநக⁴நாய ச ॥ 12॥
ேthரjhஞாய நமshph◌⁴யmh ஸrhவாth◌⁴யாய ஸாேண ।
ஷாயாthமலாய லphரkh’தேய நம: ॥ 13॥
ஸrhேவnhth³ய³ணth³ரShThேர ஸrhவphரthயயேஹதேவ ।
அஸதாchசா²யேயாkhதாய ஸதா³பா⁴ஸாய ேத நம: ॥ 14॥
நேமா நமshேதऽகி²லகாரய
நிShகாரயாth³⁴தகாரய ।
ஸrhவாக³மாmhநாயமஹாrhணவாய
நேமாऽபவrhகா³ய பராயய ॥ 15॥
³ரணிchச²nhநசி³Shமபாய
தthோப⁴விsh²rhதமாநஸாய ।
ைநShகrhmhயபா⁴ேவந விவrhதாக³ம-
shவயmhphரகாஶாய நமshகேரா ॥ 16॥
மாth³’kh phரபnhநபஶுபாஶவிேமாய
iµkhதாய ⁴கய நேமாऽலயாய ।
shவாmhேஶந ஸrhவதiνph◌⁴’nhமந phரதீத-
phரthயkh³th³’ேஶ ப⁴க³வேத ph³’ஹேத நமshேத ॥ 17॥
ஆthமாऽऽthமஜாphதkh³’ஹவிthதஜேநஷு ஸkhைத-
rh³Shphராபய ³ணஸŋhக³விவrhதாய ।
iµkhதாthமபி: ◌⁴ shவ’த³ேய பபா⁴விதாய
jhஞாநாthமேந ப⁴க³வேத நம ஈவராய ॥ 18॥
யmh த⁴rhமகாமாrhத²விiµkhதிகாமா
ப⁴ஜnhத இShடாmh க³திமாphiνவnhதி ।
கிmh thவாஶிேஷா ராthயபி ேத³ஹமvhயயmh
கேரா ேமऽத³ph◌⁴ரத³ேயா விேமாணmh ॥ 19॥
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மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ஏகாnhதிேநா யshய ந கசநாrhத²mh
வாச²nhதி ேய ைவ ப⁴க³வthphரபnhநா: ।
அthயth³⁴தmh தchசதmh ஸுமŋhக³ளmh
கா³யnhத ஆநnhத³ஸiµth³ரமkh³நா: ॥ 20॥
தமரmh ph³ரம பரmh பேரஶ-

மvhயkhதமாth◌⁴யாthகேயாக³க³mhயmh ।
அதீnhth³யmh ஸூமவாதி³ர-
மநnhதமாth³யmh பrhணேட³ ॥ 21॥
யshய ph³ரமாத³ேயா ேத³வா ேவதா³ ேலாகாசராசரா: ।
நாமபவிேப⁴ேத³ந ப²lhkh³vhயா ச கலயா kh’தா: ॥ 22॥
யதா²rhசிேஷாऽkh³ேந:ஸவிrhக³ப⁴shதேயா
நிrhயாnhதி ஸmhயாnhthயஸkh’thshவேராசிஷ: ।
ததா² யேதாऽயmh ³ணஸmhphரவாேஹா
³th³தி⁴rhமந: கா²நி ஶரஸrhகா:³ ॥ 23॥
ஸ ைவ ந ேத³வாஸுரமrhthயதிrhயŋh-
ந shth ந ஷNhேடா⁴ ந மாnhந ஜnh: ।
நாயmh ³ண: கrhம ந ஸnhந சாஸ-

nhநிேஷத⁴ேஶேஷா ஜயதாத³ேஶஷ: ॥ 24॥
விேஷ நாஹஹாiµயா கி-
மnhதrhப³சாvh’தேயப⁴ேயாnhயா ।
இchசா² காேலந ந யshய விphலவ-

shதshயாthமேலாகாவரணshய ேமாmh ॥ 25॥
ேஸாऽஹmh விவsh’ஜmh விவமவிவmh விவேவத³ஸmh ।
விவாthமாநமஜmh ph³ரம phரணேதாऽsh பரmh பத³mh ॥ 26॥
ேயாக³ரnhதி⁴தகrhமாே ’தி³ ேயாக³விபா⁴விேத ।
ேயாகி³ேநா யmh phரபயnhதி ேயாேக³ஶmh தmh நேதாऽshmhயஹmh ॥ 27॥
நேமா நமshph◌⁴யமஸயேவக³-
ஶkhதிthரயாயாகி²லதீ⁴³ய ।
phரபnhநபாலாய ³ரnhதஶkhதேய
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கதி³nhth³யாமநவாphயவrhthமேந ॥ 28॥
நாயmh ேவத³shவமாthமாநmh யchச²khthயாஹnhதி⁴யா ஹதmh ।
தmh ³ரthயயமாஹாthmhயmh ப⁴க³வnhதேதாऽshmhயஹmh ॥ 29॥
ஶுக உவாச
ஏவmh க³ேஜnhth³ரiµபவrhணிதநிrhவிேஶஷmh
ph³ரமாத³ேயா விவித⁴ŋhக³பி⁴தா³பி⁴மாநா: ।
ைநேத யேதா³பஸsh’rhநிகி²லாthமகthவா-
thதthராகி²லாமரமேயா ஹராவிராth ॥ 30॥
தmh தth³வதா³rhதiµபலph◌⁴ய ஜக³nhநிவாஸ:

shேதாthரmh நிஶmhய தி³விைஜ:ஸஹ ஸmhshவth³பி: ◌⁴ ।
ச²nhேதா³மேயந க³ேட³ந ஸiµயமாந-
சkhராேதா⁴ऽph◌⁴யக³மதா³ஶு யேதா க³ேஜnhth³ர: ॥ 31॥
ேஸாऽnhத:ஸரshப³ேலந kh³’த ஆrhேதா
th³’ShThவா க³thமதி ஹmh க² உபாthதசkhரmh ।
உthphய ஸாmh³ஜகரmh கி³ரமாஹ kh’chch²ரா-
nhநாராயகி²ல³ேரா ப⁴க³வnhநமshேத ॥ 32॥
தmh வீய பீ³தமஜ:ஸஹஸாவதீrhய
ஸkh³ராஹமாஶு ஸரஸ: kh’பேயாjhஜஹார ।
kh³ராஹாth³விபாதiµகா²த³ க³ேஜnhth³ரmh
ஸmhபயதாmh ஹரiµச³chch²யாmh ॥ 33॥
இதிமth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmhஸmhதாயாmhஅShடமshகnhேத⁴
மnhவnhதராiνவrhணேந க³ேஜnhth³ேராபாkh²யாேந th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: - 4 ॥
ஶுக உவாச
ததா³ ேத³வrhக³nhத⁴rhவா ph³ரேமஶாநேராக³மா: ।
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iµiµ:ஸுமாஸாரmh ஶmhஸnhத: கrhம தth³த⁴ேர: ॥ 1॥
ேந³rh³nh³ப⁴ேயா தி³vhயா க³nhத⁴rhவா நnh’rhஜ:³ ।
’ஷயசார:th³தா⁴shSh: ேஷாthதமmh ॥ 2॥
ேயாऽெஸௗ kh³ராஹ:ஸ ைவ ஸth³ய: பரமாசrhயபth◌⁴’kh ।
iµkhேதா ேத³வலஶாேபந ஹூஹூrhக³nhத⁴rhவஸthதம: ॥ 3॥
phரணmhய ஶிரஸாதீ⁴ஶiµthதமேலாகமvhயயmh ।
அகா³யத யேஶாதா⁴ம கீrhதnhய³ணஸthகத²mh ॥ 4॥
ேஸாऽiνகmhபித ஈேஶந பkhரmhய phரணmhய தmh ।
ேலாகshய பயேதா ேலாகmh shவமகா³nhiµkhதகிlhபி³ஷ: ॥ 5॥
க³ேஜnhth³ேரா ப⁴க³வthshபrhஶாth³விiµkhேதாऽjhஞாநப³nhத⁴நாth ।
phராphேதா ப⁴க³வேதா பmh பீதவாஸாசrh⁴ஜ: ॥ 6॥
ஸ ைவ rhவம⁴th³ராஜா பாNhTh³ேயா th³ரவிட³ஸthதம: ।
இnhth³ரth³mhந இதி kh²யாேதா விShiΝvhரதபராயண: ॥ 7॥
ஸ ஏகதா³ऽऽராத⁴நகால ஆthமவாnh
kh³’தெமௗநvhரத ஈவரmh ஹmh ।
ஜடாத⁴ரshதாபஸ ஆphேதாऽchதmh
ஸமrhசயாமாஸ லாசலாரம: ॥ 8॥
யth³’chச²யா தthர மஹாயஶா iµநி:
ஸமாக³மchசி²Shயக³ண: பத: ।
தmh வீய Shணீமkh’தாrhஹதி³கmh
ரஹshபாநmh’ேகாப ஹ ॥ 9॥
தshமா இமmh ஶாபமதா³த³ஸா⁴-
ரயmh ³ராthமாkh’த³th³தி⁴ரth³ய ।
விphராவமnhதா விஶதாmh தேமாऽnhத⁴mh
யதா² க³ஜ:shதph³த⁴மதி:ஸ ஏவ ॥ 10॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ஶphthவா க³ேதாऽக³shthேயா ப⁴க³வாnh nh’ப ஸாiνக:³ ।
இnhth³ரth³mhேநாऽபி ராஜrhrhதி³Shடmh த³பதா⁴ரயnh ॥ 11॥
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ஆபnhந: ெகௗஜmh ேயாநிமாthமshmh’திவிநாஶிநீmh ।
ஹrhயrhசநாiνபா⁴ேவந யth³க³ஜthேவऽphயiνshmh’தி: ॥ 12॥
ஏவmh விேமாய க³ஜத²பமph³ஜநாப⁴-
shேதநாபிபாrhஷத³க³திmh க³ேதந khத: ।
க³nhத⁴rhவth³த⁴வி³ைத⁴பகீ³யமாந-
கrhமாth³⁴தmh shவப⁴வநmh க³டா³ஸேநாऽகா³th ॥ 13॥
ஏதnhமஹாராஜ தேவேதா மயா
kh’Shiνபா⁴ேவா க³ஜராஜேமாணmh ।
shவrhkh³யmh யஶshயmh ககlhமஷாபஹmh
:³shவphநநாஶmh வrhய ஶ ◌்’Nhவதாmh ॥ 14॥
யதா²iνகீrhதயnhthேயதchch²ேரயshகாமா th³விஜாதய: ।
ஶுசய: phராதthதா²ய :³shவphநாth³பஶாnhதேய ॥ 15॥
இத³மாஹ ஹ: phேதா க³ேஜnhth³ரmh ஸthதம ।
ஶ ◌்’Nhவதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவ⁴தமேயா வி: ◌⁴ ॥ 16॥
ப⁴க³வாiνவாச
ேய மாmh thவாmh ச ஸரேசத³mh கி³கnhத³ரகாநநmh ।
ேவthரகீசகேவநாmh ³lhமாநி ஸுரபாத³பாnh ॥ 17॥
ஶ ◌்’ŋhகா³ணீமாநி தி⁴ShNhயாநி ph³ரமே ேம ஶிவshய ச ।
ேராத³mh ேம phயmh தா⁴ம ேவதth³வீபmh ச பா⁴shவரmh ॥ 18॥
வthஸmh ெகௗshப⁴mh மாலாmh க³தா³mh ெகௗேமாத³கீmh மம ।
ஸுத³rhஶநmh பாசஜnhயmh ஸுபrhணmh பதேக³வரmh ॥ 19॥
ேஶஷmh ச மthகலாmh ஸூமாmh யmh ேத³வீmh மதா³ரயாmh ।
ph³ரமாணmh நாரத³mh’mh ப⁴வmh phரலாத³ேமவ ச ॥ 20॥
மthshயrhமவராஹாth³ையரவதாைர: kh’தாநி ேம ।
கrhமாNhயநnhதNhயாநி ஸூrhயmh ேஸாமmh ஹுதாஶநmh ॥ 21॥
phரணவmh ஸthயமvhயkhதmh ேகா³விphராnh த⁴rhமமvhயயmh ।
தா³ாயணீrhத⁴rhமபthநீ: ேஸாமகயபேயாரபி ॥ 22॥
க³ŋhகா³mh ஸரshவதீmh நnhதா³mh காnhதீ³mh தவாரணmh ।
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th◌⁴வmh ph³ரம’nh ஸphத Nhயேலாகாmhச மாநவாnh ॥ 23॥
உthதா²யாபரராthராnhேத phரயதா:ஸுஸமாதா: ।
shமரnhதி மம பாணி iµchயnhேத ேயநேஸாऽகி²லாth ॥ 24॥
ேய மாmh shவnhthயேநநாŋhக³ phரதி³th◌⁴ய நிஶாthயேய ।
ேதஷாmh phராthயேய சாஹmh த³தா³ விமலாmh மதிmh ॥ 25॥
ஶுக உவாச
இthயாதி³ய ’ேகஶ: phரth◌⁴மாய ஜலேஜாthதமmh ।
ஹrhஷயnh வி³தா⁴நீகமாேராஹ க²கா³தி⁴பmh ॥ 26॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ க³ேஜnhth³ரேமாணmh நாம சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசேமாऽth◌⁴யாய: - 5 ॥
ஶுக உவாச
ராஜnhiνதி³தேமதthேத ஹேர: கrhமாக⁴நாஶநmh ।
க³ேஜnhth³ரேமாணmh Nhயmh ைரவதmh thவnhதரmh ஶ ◌்’iΝ ॥ 1॥
பசேமா ைரவேதா நாம மiνshதாமஸேஸாத³ர: ।
ப³விnhth◌⁴யாத³யshதshய ஸுதா அrhஜுநrhவகா: ॥ 2॥
வி⁴nhth³ர:ஸுரக³ ராஜnh ⁴தரயாத³ய: ।
ரNhயேராமா ேவத³ஶிரா ஊrhth◌⁴வபா³வாத³ேயா th³விஜா: ॥ 3॥
பthநீ விNhடா² ஶுph◌⁴ரshய ைவNhைட:²ஸுரஸthதைம: ।
தேயா:shவகலயா ஜjhேஞ ைவNhேடா² ப⁴க³வாnh shவயmh ॥ 4॥
ைவNhட:² கlhபிேதா ேயந ேலாேகா ேலாகநமshkh’த: ।
ரமயா phராrhth²யமாேநந ேத³vhயா தthphயகாmhயயா ॥ 5॥
தshயாiνபா⁴வ: கதி²ேதா ³ச பரேமாத³யா: ।
ெபௗ⁴மாnh ேரnh ஸ விமேம ேயா விShேrhவrhணேயth³³nh ॥ 6॥
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ஷShட²ச சுஷ: thரசாுேஷா நாம ைவ மiν: ।
ஷஸுth³mhநphரiµகா²சாுஷாthமஜா: ॥ 7॥
இnhth³ேரா மnhthரth³மshதthர ேத³வா ஆphயாத³ேயா க³: ।
iµநயshதthர ைவ ராஜnh ஹவிShமth³வீரகாத³ய: ॥ 8॥
தthராபி ேத³வ:ஸmh⁴thயாmh ைவராஜshயாப⁴வthஸுத: ।
அேதா நாம ப⁴க³வாநmhேஶந ஜக³த: பதி: ॥ 9॥
பேயாதி⁴mh ேயந நிrhமth²ய ஸுராmh ஸாதி⁴தா ஸுதா⁴ ।
ph◌⁴ரமமாேऽmhப⁴ th◌⁴’த:rhமேபண மnhத³ர: ॥ 10॥
ராேஜாவாச
யதா² ப⁴க³வதா ph³ரமnh மதி²த:ரஸாக³ர: ।
யத³rhத²mh வா யதசாth³mh த³தா⁴ராmh³சராthமநா ॥ 11॥
யதா²mh’தmh ஸுைர: phராphதmh கிmh சாnhயத³ப⁴வthதத: ।
ஏதth³ப⁴க³வத: கrhம வத³shவ பரமாth³⁴தmh ॥ 12॥
thவயா ஸŋhகth²யமாேநந மmhநா ஸாthவதாmh பேத: ।
நாதிth’phயதி ேம சிthதmh ஸுசிரmh தாபதாபிதmh ॥ 13॥
ஸூத உவாச
ஸmhph’Shேடா ப⁴க³வாேநவmh th³ைவபாயநஸுேதா th³விஜா: ।
அபி⁴நnhth³ய ஹேரrhவீrhயமph◌⁴யாசShmh phரசkhரேம ॥ 14॥
ஶுக உவாச
யதா³ th³ேத⁴ऽஸுைரrhேத³வா பா³th◌⁴யமாநா: ஶிதாைத: ◌⁴ ।
க³தாஸேவா நிபதிதா ேநாthதிShேட²ரnh shம ⁴யஶ: ॥ 15॥
யதா³ ³rhவாஸஸ: ஶாபாthேஸnhth³ரா ேலாகாshthரேயா nh’ப ।
நி:காசாப⁴வmhshதthர ேநஶுjhயாத³ய: khயா: ॥ 16॥
நிஶாmhையதthஸுரக³ மேஹnhth³ரவத³ய: ।
நாth◌⁴யக³chச²nh shவயmh மnhthைரrhமnhthரயnhேதா விநிசயmh ॥ 17॥
தேதா ph³ரமஸபா⁴mh ஜkh³iµrhேமேராrhrhத⁴நி ஸrhவஶ: ।
ஸrhவmh விjhஞாபயாசkh: phரணதா: பரேமSh²ேந ॥ 18॥
ஸ விேலாkhேயnhth³ரவாyhவாதீ³nh நி:ஸththவாnh விக³தphரபா⁴nh ।
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ேலாகாநமŋhக³ளphராயாநஸுராநயதா² வி: ◌⁴ ॥ 19॥
ஸமாேதந மநஸா ஸmhshமரnh ஷmh பரmh ।
உவாேசாth²lhலவத³ேநா ேத³வாnh ஸ ப⁴க³வாnh பர: ॥ 20॥
அஹmh ப⁴ேவா யமேதா²ऽஸுராத³ேயா
மiνShயதிrhயkh³th³மக⁴rhமஜாதய: ।
யshயாவதாராmhஶகலாவிஸrhதா
vhரஜாம ஸrhேவ ஶரணmh தமvhயயmh ॥ 21॥
ந யshய வth◌⁴ேயா ந ச ரணீேயா
ேநாேபணீயாத³ரணீயப: ।
அதா²பி ஸrhக³shதி²திஸmhயமாrhத²mh
த⁴thேத ரஜ:ஸththவதமாmh காேல ॥ 22॥
அயmh ச தshய shதி²திபாலநண:

ஸththவmh ஜுஷாணshய ப⁴வாய ேத³நாmh ।
தshமாth³vhரஜாம: ஶரணmh ஜக³th³³mh
shவாநாmh ஸ ேநா தா⁴shயதி ஶmh ஸுரphய: ॥ 23॥
ஶுக உவாச
இthயாபா⁴Shய ஸுராnh ேவதா: ◌⁴ ஸஹ ேத³ைவரnhத³ம ।
அதshய பத³mh ஸாாjhஜகா³ம தமஸ: பரmh ॥ 24॥
தthராth³’Shடshவபாய தrhவாய ைவ விேபா⁴ ।
shதிமph³த ைத³வீபி⁴rhகீ³rhபி⁴shthவவேதnhth³ய: ॥ 25॥
ph³ரேமாவாச
அவிkhயmh ஸthயமநnhதமாth³யmh
³ஹாஶயmh நிShகலமphரதrhkhயmh ।
மேநாऽkh³ரயாநmh வசஸாநிkhதmh
நமாமேஹ ேத³வவரmh வேரNhயmh ॥ 26॥
விபசிதmh phராணமேநாதி⁴யாthமநா-
மrhேத²nhth³யாபா⁴ஸமநிth³ரமvhரணmh ।
சா²யாதெபௗ யthர ந kh³’th◌⁴ரபௌ
தமரmh க²mh thக³mh vhரஜாமேஹ ॥ 27॥
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அஜshய சkhரmh thவஜேயrhயமாணmh
மேநாமயmh பசத³ஶாரமாஶு ।
thநாபி⁴ விth³chசலமShடேந
யத³மாஹுshதmh’தmh phரபth³ேய ॥ 28॥
ய ஏகவrhணmh தமஸ: பரmh த-
த³ேலாகமvhயkhதமநnhதபாரmh ।
ஆஸாmh சகாேராபஸுபrhணேமந-
iµபாஸேத ேயாக³ரேத²ந தீ⁴ரா: ॥ 29॥
ந யshய கசாதிதிதrhதி மாயாmh
யயா ஜேநா iµயதி ேவத³ நாrhத²mh ।
தmh நிrhதாthமாऽऽthம³ணmh பேரஶmh
நமாம ⁴ேதஷு ஸமmh சரnhதmh ॥ 30॥
இேம வயmh யthphயையவ தnhவா
ஸththேவந sh’Shடா ப³ரnhதராவி: ।
க³திmh ந ஸூமாmh’ஷயச விth³மேஹ
ேதாऽஸுராth³யா இதரphரதா⁴நா: ॥ 31॥
பாெதௗ³ மயmh shவkh’ைதவ யshய
சrhவிேதா⁴ யthர  ⁴தஸrhக:³ ।
ஸ ைவ மஹாஷ ஆthமதnhthர:
phரத³தாmh ph³ரம மஹாவி⁴தி: ॥ 32॥
அmhப⁴sh யth³ேரத உதா³ரவீrhயmh
th◌⁴யnhதி வnhthத வrhத⁴மாநா: ।
ேலாகாshthரேயாऽதா²கி²லேலாகபாலா:
phரத³தாmh ph³ரம மஹாவி⁴தி: ॥ 33॥
ேஸாமmh மேநா யshய ஸமாமநnhதி
தி³ெவௗகஸாmh ைவ ப³லமnhத⁴ ஆ: ।
ஈேஶா நகா³நாmh phரஜந: phரஜாநாmh
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 34॥
அkh³நிrhiµக²mh யshய  ஜாதேவதா³
ஜாத: khயாகாNhட³நிthதஜnhமா ।
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அnhத:ஸiµth³ேரऽiνபசnh shவதா⁴nh
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 35॥
யchசுராthதரணிrhேத³வயாநmh
thரயீமேயா ph³ரமண ஏஷ தி⁴ShNhயmh ।
th³வாரmh ச iµkhேதரmh’தmh ச mh’th:
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 36॥
phராத³⁴th³யshய சராசராmh
phராண:ஸேஹா ப³லேமாஜச வா: ।
அnhவாshம ஸmhராஜவாiνகா³ வயmh
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 37॥
ேராthராth³தி³ேஶா யshய ’த³ச கா²நி
phரஜjhஞிேர க²mh ஷshய நாph◌⁴யா: ।
phராேணnhth³யாthமாஸுஶரேகதmh
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 38॥
ப³லாnhமேஹnhth³ரshthத³ஶா: phரஸாதா³-
nhமnhேயாrhகி³ேஶா தி⁴ஷth³விச: ।
ேக²ph◌⁴யச ச²nhதா³mhshyh’ஷேயா ேமTh◌⁴ரத: க:
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 39॥
rhவஸ: பிதரசா²யயாऽऽஸnh
த⁴rhம:shதநாதி³தர: ph’Shட²ேதாऽ⁴th ।
th³ெயௗrhயshய ஶீrhShேऽphஸரேஸா விஹாரா-
thphரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 40॥
விphேரா iµக²mh ph³ரம ச யshய ³யmh
ராஜnhய ஆth³⁴ஜேயாrhப³லmh ச ।
ஊrhேவாrhவிேடா³ऽேஜாऽŋhkh◌⁴ரேவத³ஶூth³ெரௗ
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 41॥
ேலாேபா⁴ऽத⁴ராthphதிபrhய⁴th³th³தி-
rhநshத: பஶvhய:shபrhேஶந காம: ।
ph◌⁴ேவாrhயம: பமப⁴வsh கால:

phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 42॥
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th³ரvhயmh வய: கrhம ³nh விேஶஷmh
யth³ேயாக³மாயாவிதாnh வத³nhதி ।
யth³³rhவிபா⁴vhயmh phர³தா⁴பபா³த⁴mh
phரத³தாmh ந:ஸ மஹாவி⁴தி: ॥ 43॥
நேமாऽsh தshமா உபஶாnhதஶkhதேய
shவாராjhயலாப⁴phரதிதாthமேந ।
³ேணஷு மாயாரசிேதஷு vh’thதிபி⁴-
rhநஸjhஜமாநாய நப⁴shவ³தேய ॥ 44॥
ஸ thவmh ேநா த³rhஶயாthமாநமshமthகரணேகா³சரmh ।
phரபnhநாநாmh தி³th³’ூmh ஸshதmh ேத iµகா²mh³ஜmh ॥ 45॥
ைதshைத:shேவchசா²th◌⁴’ைத ைப: காேல காேல shவயmh விேபா⁴ ।
கrhம ³rhவிஷஹmh யnhேநா ப⁴க³வாmhshதthகேராதி  ॥ 46॥
khேலஶ⁴rhயlhபஸாராணி கrhமாணி விப²லாநி வா ।
ேத³நாmh விஷயாrhதாநாmh ந தைத²வாrhபிதmh thவயி ॥ 47॥
நாவம: கrhமகlhேபாऽபி விப²லாேயவராrhபித: ।
கlhபேத ஷshையஷ ஸ யாthமா த³யிேதா த: ॥ 48॥
யதா²shகnhத⁴ஶாகா²நாmh தேராrhலாவேஸசநmh ।
ஏவமாராத⁴நmh விShே:ஸrhேவஷாமாthமநச  ॥ 49॥
நமshph◌⁴யமநnhதாய ³rhவிதrhkhயாthமகrhமேண ।
நிrh³ய ³ேணஶாய ஸththவshதா²ய ச ஸாmhphரதmh ॥ 50॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ அmh’தமத²ேந பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 5॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: - 6 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh shத:ஸுரக³ணrhப⁴க³வாnh ஹவர: ।
ேதஷாமாவிர⁴th³ராஜnh ஸஹshராrhேகாத³யth³தி: ॥ 1॥
ேதைநவ மஹஸா ஸrhேவ ேத³வா: phரதிஹேத: ।
நாபயnh க²mh தி³ஶ: ோணீமாthமாநmh ச ேதா வி⁴mh ॥ 2॥
விேசா ப⁴க³வாnh th³’ShThவா ஸஹ ஶrhேவண தாmh தiνmh ।
shவchசா²mh மரகதயாமாmh கஜக³rhபா⁴ேணmh ॥ 3॥
தphதேஹமாவதா³ேதந லஸthெகௗேஶயவாஸஸா ।
phரஸnhநசாஸrhவாŋhகீ³mh ஸுiµகீ²mh ஸுnhத³ரph◌⁴வmh ॥ 4॥
மஹாமணிகிேடந ேகராph◌⁴யாmh ச ⁴தாmh ।
கrhப⁴ரணநிrhபா⁴தகேபாலiµகா²mh³ஜாmh ॥ 5॥
காசீகலாபவலயஹாரரேஶாபி⁴தாmh ।
ெகௗshபா⁴ப⁴ரmh லmh பி³ph◌⁴ரதீmh வநமாநீmh ॥ 6॥
ஸுத³rhஶநாதி³பி: ◌⁴ shவாshthைரrhrhதிமth³பி⁴பாதாmh ।
Shடாவ ேத³வphரவர:ஸஶrhவ: ஷmh பரmh ।
ஸrhவாமரக³ண:ஸாகmh ஸrhவாŋhைக³ரவநிmh க³ைத: ॥ 7॥
ph³ரேமாவாச
அஜாதஜnhமshதி²திஸmhயமாயா-
³யநிrhவாணஸுகா²rhணவாய ।
அேரணிmhேநऽபக³Nhயதா⁴mhேந
மஹாiνபா⁴வாய நேமா நமshேத ॥ 8॥
பmh தைவதthஷrhஷேப⁴jhயmh
ேரேயாऽrhதி²பி⁴rhைவதி³கதாnhthேகண ।
ேயாேக³ந தா⁴த:ஸஹ நshthேலாகாnh
பயாmhயiµShnhiν ஹ விவrhெதௗ ॥ 9॥
thவyhயkh³ர ஆththவயி மth◌⁴ய ஆ-

ththவyhயnhத ஆதி³த³மாthமதnhthேர ।
thவமாதி³ரnhேதா ஜக³ேதாऽshய மth◌⁴யmh
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க⁴டshய mh’thshேநவ பர: பரshமாth ॥ 10॥
thவmh மாயயாऽऽthமாऽऽரயயா shவேயத³mh
நிrhமாய விவmh தத³iνphரவிShட: ।
பயnhதி khதா மநஸா மநீே
³ணvhயவாேயऽphய³ணmh விபசித: ॥ 11॥
யதா²kh³நிேமத⁴shயmh’தmh ச ேகா³ஷு
⁴vhயnhநமmh³th³யமேந ச vh’thதிmh ।
ேயாைக³rhமiνShயா அதி⁴யnhதி  thவாmh
³ேணஷு ³th³th◌⁴யா கவேயா வத³nhதி ॥ 12॥
தmh thவாmh வயmh நாத²ஸiµjhஹாநmh
ஸேராஜநாபா⁴திசிேரphதாrhத²mh ।
th³’ShThவா க³தா நிrhvh’தமth³ய ஸrhேவ
க³ஜா த³வாrhதா இவ கா³ŋhக³மmhப: ◌⁴ ॥ 13॥
ஸ thவmh வித⁴thshவாகி²லேலாகபாலா
வயmh யத³rhதா²shதவ பாத³லmh ।
ஸமாக³தாshேத ப³ரnhதராthமnh
கிmh வாnhயவிjhஞாphயமேஶஷஸாண: ॥ 14॥
அஹmh கி³thரச ஸுராத³ேயா ேய
த³ாத³ேயாऽkh³ேநவ ேகதவshேத ।
கிmh வா விதா³ேமஶ ph’த²kh³விபா⁴தா
வித⁴thshவ ஶmh ேநா th³விஜேத³வமnhthரmh ॥ 15॥
ஶுக உவாச
ஏவmh விசாதி³பி⁴³தshத-
th³விjhஞாய ேதஷாmh ’த³யmh யைத²வ ।
ஜகா³த³ தக³பீ⁴ரயா கி³ரா
ப³th³தா⁴ஜnh ஸmhvh’தஸrhவகாரகாnh ॥ 16॥
ஏக ஏேவவரshதshnh ஸுரகாrhேய ஸுேரவர: ।
விஹrhகாமshதாநாஹ ஸiµth³ேராnhமத²நாதி³பி: ◌⁴ ॥ 17॥
ப⁴க³வாiνவாச
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ஹnhத ph³ரமnhநேஹா ஶmhேபா⁴ ேஹ ேத³வா மம பா⁴தmh ।
ஶ ◌்’iΝதாவதா:ஸrhேவ ேரேயா வ:shயாth³யதா²ஸுரா: ॥ 18॥
யாத தா³நவைத³ேதையshதாவthஸnhதி⁴rhவிதீ⁴யதாmh ।
காேலநாiνkh³’ைதshைதrhயாவth³ேவா ப⁴வ ஆthமந: ॥ 19॥
அரேயாऽபி  ஸnhேத⁴யா:ஸதி காrhயாrhத²ெகௗ³ரேவ ।
அகவth³ேத³வா யrhத²shய பத³வீmh க³ைத: ॥ 20॥
அmh’ேதாthபாத³ேந யthந: khயதாமவிலmhபி³தmh ।
யshய பீதshய ைவ ஜnhrhmh’thkh³ரshேதாऽமேரா ப⁴ேவth ॥ 21॥
phthவா ேராத³ெதௗ⁴ ஸrhவா வீthth’ணலெதௗஷதீ: ◌⁴ ।
மnhதா²நmh மnhத³ரmh kh’thவா ேநthரmh kh’thவா  வாஸுகிmh ॥ 22॥
ஸஹாேயந மயா ேத³வா நிrhமnhத²th◌⁴வமதnhth³தா: ।
khேலஶபா⁴ேஜா ப⁴விShயnhதி ைத³thயா யmh ப²லkh³ரஹா: ॥ 23॥
யmh தத³iνேமாத³th◌⁴வmh யதி³chச²nhthயஸுரா:ஸுரா: ।
ந ஸmhரmhேப⁴ண th◌⁴யnhதி ஸrhேவऽrhதா:²ஸாnhthவயா யதா² ॥ 24॥
ந ேப⁴தvhயmh காலடாth³விஷாjhஜலதி⁴ஸmhப⁴வாth ।
ேலாப: ◌⁴ காrhேயா ந ேவா ஜா ேராஷ: காமsh வshஷு ॥ 25॥
ஶுக உவாச
இதி ேத³வாnh ஸமாதி³ய ப⁴க³வாnh ேஷாthதம: ।
ேதஷாமnhதrhத³ேத⁴ ராஜnh shவchச²nhத³க³திவர: ॥ 26॥
அத² தshைம ப⁴க³வேத நமshkh’thய பிதாமஹ: ।
ப⁴வச ஜkh³ம:shவmh shவmh தா⁴ேமாேபrhப³mh ஸுரா: ॥ 27॥
th³’ShThவாநphயஸmhயthதாnh ஜாதோபா⁴nh shவநாயகாnh ।
nhயேஷத⁴th³ைத³thயராTh ேலாkhய:ஸnhதி⁴விkh³ரஹகாலவிth ॥ 28॥
ேத ைவேராசநிமாநmh ³phதmh சாஸுரத²ைப: ।
யா பரமயா ஜுShடmh தாேஶஷiµபாக³மnh ॥ 29॥
மேஹnhth³ர: லணயா வாசா ஸாnhthவயிthவா மஹாமதி: ।
அph◌⁴யபா⁴ஷத தthஸrhவmh ஶிதmh ேஷாthதமாth ॥ 30॥
தத³ேராசத ைத³thயshய தthராnhேய ேயऽஸுராதி⁴பா: ।

bhagpur-08.pdf 23



மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ஶmhப³ேராऽShடேநச ேய ச thரவாந: ॥ 31॥
தேதா ேத³வாஸுரா: kh’thவா ஸmhவித³mh kh’தெஸௗ’தா:³ ।
உth³யமmh பரமmh சkhரmh’தாrhேத² பரnhதப ॥ 32॥
ததshேத மnhத³ரகி³ேமாஜேஸாthபாThய ³rhமதா:³ ।
நத³nhத உத³தி⁴mh நிnh: ஶkhதா: பக⁴பா³ஹவ: ॥ 33॥
³ரபா⁴ேராth³வஹராnhதா: ஶkhரைவேராசநாத³ய: ।
அபாரயnhதshதmh ேவா⁴mh விவஶா விஜஹு: பதி² ॥ 34॥
நிபதnh ஸ கி³shதthர ப³ஹூநமரதா³நவாnh ।
rhணயாமாஸ மஹதா பா⁴ேரண கநகாசல: ॥ 35॥
shததா² ப⁴kh³நமநேஸா ப⁴kh³நபா³ஹூகnhத⁴ராnh ।
விjhஞாய ப⁴க³வாmhshதthர ப³⁴வ க³ட³th◌⁴வஜ: ॥ 36॥
கி³பாதவிநிShபிShடாnh விேலாkhயாமரதா³நவாnh ।
ஈயா வயாமாஸ நிrhஜராnh நிrhvhரnh யதா² ॥ 37॥
கி³mh சாேராphய க³ேட³ஹshேதைநேகந லயா ।
ஆய phரயயாவph³தி⁴mh ஸுராஸுரக³ணrhvh’த: ॥ 38॥
அவேராphய கி³mh shகnhதா⁴thஸுபrhண: பததாmh வர: ।
யெயௗ ஜலாnhத உthsh’jhய ஹ ஸ விஸrhத: ॥ 39॥
இதிமth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmhஸmhதாயாmhஅShடமshகnhேத⁴
அmh’தமத²ேந மnhத³ராசலாநயநmh நாம ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: - 7 ॥
ஶுக உவாச
ேத நாக³ராஜமாமnhthrhய ப²லபா⁴ேக³ந வாஸுகிmh ।
பவீய கி³ெரௗ தshnh ேநthரமph³தி⁴mh iµதா³nhவிதா: ॥ 1॥
ஆேரபி⁴ேர ஸுஸmhயthதா அmh’தாrhேத²th³வஹ ।
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ஹ: ரshதாjhஜkh³’ேஹ rhவmh ேத³வாshதேதாऽப⁴வnh ॥ 2॥
தnhைநchச²nh ைத³thயபதேயா மஹாஷேசShதmh ।
ந kh³’ணீேமா வயmh chச²மேஹரŋhக³மமŋhக³ளmh ॥ 3॥
shவாth◌⁴யாயதஸmhபnhநா: phரkh²யாதா ஜnhமகrhமபி: ◌⁴ ।
இதி Shணீmh shதி²தாnh ைத³thயாnh விேலாkhய ேஷாthதம: ।
shமயமாேநா விsh’jhயாkh³ரmh chச²mh ஜkh³ராஹ ஸாமர: ॥ 4॥
kh’தshதா²நவிபா⁴கா³shத ஏவmh கயபநnhத³நா: ।
மமnh:² பரமாயthதா அmh’தாrhத²mh பேயாநிதி⁴mh ॥ 5॥
மth²யமாேநऽrhணேவ ேஸாऽth³ரநாதா⁴ேரா யேபாऽவிஶth ।
th◌⁴யமாேऽபி ப³பி⁴rhெகௗ³ரவாthபாNh³நnhத³ந ॥ 6॥
ேத ஸுநிrhவிNhணமநஸ: பmhலாநiµக²ய: ।
ஆஸnh shவெபௗேஷ நShேட ைத³ேவநாதிப³யஸா ॥ 7॥
விேலாkhய விkh◌⁴ேநஶவிதி⁴mh தேத³வேரா
³ரnhதவீrhேயாऽவிததா²பி⁴ஸnhதி: ◌⁴ ।
kh’thவா வ: காchச²பமth³⁴தmh மஹth
phரவிய ேதாயmh கி³iµjhஜஹார ॥ 8॥
தiµthதி²தmh வீய லாசலmh ந:
ஸiµth³யதா நிrhமதி²mh ஸுராஸுரா: ।
த³தா⁴ர ph’Shேட²ந ஸ லேயாஜந-
phரshதா th³வீப இவாபேரா மஹாnh ॥ 9॥
ஸுராஸுேரnhth³ைரrh⁴ஜவீrhயேவபிதmh
பph◌⁴ரமnhதmh கி³மŋhக³ ph’Shட²த: ।
பி³ph◌⁴ரthததா³வrhதநமாதி³கchச²ேபா
ேமேநऽŋhக³கNh³யநமphரேமய: ॥ 10॥
ததா²ஸுராநாவிஶதா³ஸுேரண
ேபண ேதஷாmh ப³லவீrhயரயnh ।
உth³தீ³பயnh ேத³வக³mhச விShiΝ-

rhைத³ேவந நாேக³nhth³ரமேபா³த⁴ப: ॥ 11॥
உபrhயேக³nhth³ரmh கி³ரா³வாnhய

bhagpur-08.pdf 25



மth³பா⁴க³வதmh -அShடமshகnhத: ◌⁴

ஆkhரmhய ஹshேதந ஸஹshரபா³ஹு: ।
தshெதௗ² தி³வி ph³ரமப⁴ேவnhth³ரiµkh²ைய-
ரபி⁴Shவth³பி: ◌⁴ ஸுமேநாऽபி⁴vh’Shட: ॥ 12॥
உபrhயத⁴சாthமநி ேகா³thரேநthரேயா:
பேரண ேத phராவிஶதா ஸேமதி⁴தா: ।
மமnh²ரph³தி⁴mh தரஸா மேதா³thகடா
மஹாth³ ோபி⁴தநkhரசkhரmh ॥ 13॥
அnhth³ரஸாஹshரகேடா²ரth³’ŋhiµக²-
வாஸாkh³நி⁴மாஹதவrhசேஸாऽஸுரா: ।
ெபௗேலாமகாேலயப³lhவலாத³ேயா
த³வாkh³நித³kh³தா:◌⁴ ஸரலா இவாப⁴வnh ॥ 14॥
ேத³வாmhச தchch²வாஸஶிகா²ஹதphரபா⁴nh
⁴mhராmhப³ரshரkh³வரககாநநாnh ।
ஸமph◌⁴யவrhஷnh ப⁴க³வth³வஶா க⁴நா
வ:ஸiµth³ேராrhmhப³ட⁴வாயவ: ॥ 15॥
மth²யமாநாthததா²nhேதா⁴rhேத³வாஸுரவத²ைப: ।
யதா³ஸுதா⁴ ந ஜாேயத நிrhமமnhதா²த:shவயmh ॥ 16॥
ேமக⁴யாம: கநகபதி: ◌⁴ கrhணவிth³ேயாதவிth³-
nhrhth◌⁴நி ph◌⁴ராஜth³விதகச:shரkh³த⁴ேரா ரkhதேநthர: ।
ைஜthைரrhேதா³rhபி⁴rhஜக³த³ப⁴யைத³rhத³nhத³ஶூகmh kh³’thவா
மth²நnh மth²நா phரதிகி³வாேஶாப⁴தாேதா² th◌⁴’தாth³: ॥ 17॥
நிrhமth²யமாநா³த³ேத⁴ர⁴th³விஷmh
மேஹாlhப³ணmh ஹாலஹலாவமkh³ரத: ।
ஸmhph◌⁴ராnhதேநாnhமகராகchச²பா-
thதிth³விபkh³ராஹதிŋhகி³லாலாth ॥ 18॥
த³kh³ரேவக³mh தி³ஶி தி³பrhயேதா⁴
விஸrhப³thஸrhபத³ஸயமphரதி ।
பீ⁴தா: phரஜா ³th³ரŋhக³ ேஸவரா
அரயமா: ஶரணmh ஸதா³ஶிவmh ॥ 19॥
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விேலாkhய தmh ேத³வவரmh thேலாkhயா
ப⁴வாய ேத³vhயாபி⁴மதmh iµநீநாmh ।
ஆநமth³ராவபவrhக³ேஹேதா-
shதேபா ஜுஷாணmh shதிபி:◌⁴ phரேணiµ: ॥ 20॥
phரஜாபதய ஊ:
ேத³வேத³வ மஹாேத³வ ⁴தாthமnh ⁴தபா⁴வந ।
thரா ந: ஶரபnhநாmhshthைரேலாkhயத³ஹநாth³விஷாth ॥ 21॥
thவேமக:ஸrhவஜக³த ஈவேரா ப³nhத⁴ேமாேயா: ।
தmh thவாமrhசnhதி ஶலா: phரபnhநாrhதிஹரmh ³mh ॥ 22॥
³ணமyhயா shவஶkhthயாshய ஸrhக³shதி²thயphயயாnh விேபா⁴ ।
த⁴thேஸ யதா³shவth³’kh³⁴மnh ph³ரமவிShiΝஶிவாபி⁴தா⁴mh ॥ 23॥
thவmh ph³ரம பரமmh ³யmh ஸத³ஸth³பா⁴வபா⁴வந: ।
நாநாஶkhதிபி⁴ராபா⁴தshthவமாthமா ஜக³தீ³வர: ॥ 24॥
thவmh ஶph³த³ேயாநிrhஜக³தா³தி³ராthமா
phராேணnhth³யth³ரvhய³ணshவபா⁴வ: ।
கால: khர:ஸthயmh’தmh ச த⁴rhம-
shthவyhயரmh யththvh’தா³மநnhதி ॥ 25॥
அkh³நிrhiµக²mh ேதऽகி²லேத³வதாऽऽthமா
திmh வி³rhேலாகப⁴வாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh ।
காலmh க³திmh ேதऽகி²லேத³வதாऽऽthமேநா
தி³ஶச கrhெணௗ ரஸநmh ஜேலஶmh ॥ 26॥
நாபி⁴rhநப⁴shேத வஸநmh நப⁴shவாnh
ஸூrhயச சூmh ஜலmh shம ேரத: ।
பராவராthமாரயணmh தவாthமா
ேஸாேமா மேநா th³ெயௗrhப⁴க³வnh ஶிரshேத ॥ 27॥
:ஸiµth³ரா கி³ரேயாऽshதி²ஸŋhகா⁴
ேராமாணி ஸrhெவௗஷதி⁴வீத⁴shேத ।
ச²nhதா³mh ஸாாthதவ ஸphததா⁴தவ-

shthரயீமயாthமnh ’த³யmh ஸrhவத⁴rhம: ॥ 28॥
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iµகா²நி பேசாபநிஷத³shதேவஶ
ையshthmhஶத³Shேடாthதரமnhthரவrhக:³ ।
யthதchசி²வாkh²யmh பரமாrhத²தththவmh
ேத³வ shவயjhேயாதிரவshதி²திshேத ॥ 29॥
சா²யா thவத⁴rhேமாrhஷு ையrhவிஸrhேகா³
ேநthரthரயmh ஸththவரஜshதமாmh ।
ஸாŋhkh²யாthமந: ஶாshthரkh’தshதேவா
ச²nhேதா³மேயா ேத³வ ’: ராண: ॥ 30॥
ந ேத கி³thராகி²லேலாகபால-

விசைவNhட²ஸுேரnhth³ரக³mhயmh ।
jhேயாதி: பரmh யthர ரஜshதமச
ஸththவmh ந யth³ph³ரம நிரshதேப⁴த³mh ॥ 31॥
காமாth◌⁴வரthரகாலக³ராth³யேநக-
⁴தth³ஹ:பயத:shதேய ந தthேத ।
யshthவnhதகால இத³மாthமkh’தmh shவேநthர-
வநிsh²ŋhக³ஶிக²யா ப⁴தmh ந ேவத³ ॥ 32॥
ேய thவாthமராம³பி⁴rh’தி³ சிnhதிதாŋhkh◌⁴-
th³வnhth³வmh சரnhதiµமயா தபஸாபி⁴தphதmh ।
கthத²nhத உkh³ரஷmh நிரதmh மஶாேந
ேத நதிமவித³mhshதவ ஹாதலjhஜா: ॥ 33॥
தthதshய ேத ஸத³ஸேதா: பரத: பரshய
நாஜ:shவபக³மேந phரப⁴வnhதி ⁴mhந: ।
ph³ரமாத³ய: கிiµத ஸmhshதவேந வயmh 
தthஸrhக³ஸrhக³விஷயா அபி ஶkhதிமாthரmh ॥ 34॥
ஏதthபரmh phரபயாேமா ந பரmh ேத மேஹவர ।
mh’ட³நாய  ேலாகshய vhயkhதிshேதऽvhயkhதகrhமண: ॥ 35॥
ஶுக உவாச
தth³வீய vhயஸநmh தாஸாmh kh’பயா ph◌⁴’ஶபீ³த: ।
ஸrhவ⁴தஸு’th³ேத³வ இத³மாஹ ஸதீmh phயாmh ॥ 36॥
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ஶிவ உவாச
அேஹா ப³த ப⁴வாnhேயதthphரஜாநாmh பய ைவஶஸmh ।
ேராத³மத²ேநாth³⁴தாthகாலடா³பshதி²தmh ॥ 37॥
ஆஸாmh phராணபphஸூநாmh விேத⁴யமப⁴யmh  ேம ।
ஏதாவாnh  phரேபா⁴ரrhேதா² யth³தீ³நபபாலநmh ॥ 38॥
phராண:shைவ: phராணிந: பாnhதி ஸாத⁴வ:ணப⁴ŋh³ைர: ।
ப³th³த⁴ைவேரஷு ⁴ேதஷு ேமாேதShவாthமமாயயா ॥ 39॥
mhஸ: kh’பயேதா ப⁴th³ேர ஸrhவாthமா phயேத ஹ: ।
phேத ஹெரௗ ப⁴க³வதி phேயऽஹmh ஸசராசர: ।
தshமாதி³த³mh க³ரmh ⁴ேஜ phரஜாநாmh shவshதிரsh ேம ॥ 40॥
ஶுக உவாச
ஏவமாமnhthrhய ப⁴க³வாnh ப⁴வாநீmh விவபா⁴வந: ।
தth³விஷmh ஜkh³⁴மாேரேப⁴ phரபா⁴வjhஞாnhவேமாத³த ॥ 41॥
தத: கரதkh’thய vhயாபி ஹாலாஹலmh விஷmh ।
அப⁴யnhமஹாேத³வ: kh’பயா ⁴தபா⁴வந: ॥ 42॥
(ஹர ஹர நம: பாrhவதீபதேய ஹர ஹர மஹாேத³வ)

தshயாபி த³rhஶயாமாஸ shவவீrhயmh ஜலகlhமஷ: ।
யchசகார க³ேல நீலmh தchச ஸாேதா⁴rhவி⁴ஷணmh ॥ 43॥
தphயnhேத ேலாகதாேபந ஸாத⁴வ: phராயேஶா ஜநா: ।
பரமாராத⁴நmh தth³தி⁴ ஷshயாகி²லாthமந: ॥ 44॥
நிஶmhய கrhம தchச²mhேபா⁴rhேத³வேத³வshய ⁴ஷ: ।
phரஜா தா³ாயணீ ph³ரமா ைவNhட²ச ஶஶmhேர ॥ 45॥
phரshகnhநmh பிப³த: பாேணrhயthகிசிjhஜkh³’ஹு:shம தth ।
vh’சிகாவிெஷௗஷth◌⁴ேயா த³nhத³ஶூகாச ேயऽபேர ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ அmh’தமத²ேந ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடேமாऽth◌⁴யாய: - 8 ॥
ஶுக உவாச
பீேத க³ேர vh’ஷாŋhேகண phதாshேதऽமரதா³நவா: ।
மமnh²shதரஸா nh⁴mh ஹவிrhதா⁴நீ தேதாऽப⁴வth ॥ 1॥
தாமkh³நிேஹாthmh’ஷேயா ஜkh³’ஹுrhph³ரமவாதி³ந: ।
யjhஞshய ேத³வயாநshய ேமth◌⁴யாய ஹவிேஷ nh’ப ॥ 2॥
தத உchைச:ரவா நாம ஹேயாऽ⁴chசnhth³ரபாNh³ர: ।
தshnh ப³:shph’ஹாmh சkhேர ேநnhth³ர ஈவரஶியா ॥ 3॥
தத ஐராவேதா நாம வாரேணnhth³ேரா விநிrhக³த: ।
த³nhைதசrhபி: ◌⁴ ேவதாth³ேரrhஹரnh ப⁴க³வேதா மmh ॥ 4॥
(ஐராவத³யshthவShெடௗ தி³kh³க³ஜா அப⁴வmhshதத: ।
அph◌⁴ரphரph◌⁴’தேயாऽShெடௗ ச கNhயshthவப⁴வnh nh’ப ॥)

ெகௗshபா⁴kh²யம⁴th³ரthநmh பth³மராேகா³ மேஹாத³ேத:◌⁴ ।
தshnh ஹ:shph’ஹாmh சkhேர வோऽலŋhகரேண மெணௗ ॥ 5॥
தேதாऽப⁴வthபாஜாத:ஸுரேலாகவி⁴ஷணmh ।
ரயthயrhதி²ேநா ேயாऽrhைத:² ஶவth³⁴வி யதா² ப⁴வாnh ॥ 6॥
ததசாphஸரேஸா ஜாதா நிShககNhTh²ய:ஸுவாஸஸ: ।
ரமNhய:shவrhகி³mh வlh³க³திலாவேலாகைந: ॥ 7॥
ததசாவிர⁴thஸாாchch² ரமா ப⁴க³வthபரா ।
ரஜயnhதீ தி³ஶ: காnhthயா விth³thெஸௗதா³மநீ யதா² ॥ 8॥
தshயாmh சkh:shph’ஹாmh ஸrhேவ ஸஸுராஸுரமாநவா: ।
ெபௗதா³rhயவேயாவrhணமமாphதேசதஸ: ॥ 9॥
தshயா ஆஸநமாநிnhேய மேஹnhth³ேரா மஹத³th³⁴தmh ।
rhதிமthய:ஸchch²ேரShடா² ேஹமmhைப⁴rhஜலmh ஶுசி ॥ 10॥
ஆபி⁴ேஷசநிகா ⁴ராஹரthஸகெலௗஷதீ:◌⁴ ।
கா³வ: பச பவிthராணி வஸnhேதா ம⁴மாத⁴ெவௗ ॥ 11॥
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’ஷய: கlhபயாசkhரபி⁴ேஷகmh யதா²விதி⁴ ।
ஜ³rhப⁴th³ராணி க³nhத⁴rhவா நThயச நnh’rhஜ:³ ॥ 12॥
ேமகா⁴ mh’த³ŋhக³பணவiµரஜாநகேகா³iµகா²nh ।
vhயநாத³யnh ஶŋhக²ேவiΝவீshiµலநி:shவநாnh ॥ 13॥
தேதாऽபி⁴rhேத³வீmh யmh பth³மகராmh ஸதீmh ।
தி³கி³பா:◌⁴ rhணகலைஶ:ஸூkhதவாkhையrhth³விேஜைத: ॥ 14॥
ஸiµth³ர: பீதெகௗேஶயவாஸ ஸiµபாஹரth ।
வண:shரஜmh ைவஜயnhதீmh ம⁴நா மthதஷThபதா³mh ॥ 15॥
⁴ஷநி விசிthராணி விவகrhமா phரஜாபதி: ।
ஹாரmh ஸரshவதீ பth³மமேஜா நாகா³ச Nhட³ேல ॥ 16॥
தத: kh’தshவshthயயேநாthபலshரஜmh
நத³th³th³விேரபா²mh பkh³’ய பாணிநா ।
சசால வkhthரmh ஸுகேபாலNhட³லmh
ஸvhட³ஹாஸmh த³த⁴தீ ஸுேஶாப⁴நmh ॥ 17॥
shதநth³வயmh சாதிkh’ேஶாத³ ஸமmh
நிரnhதரmh சnhத³நŋhேமாதmh ।
ததshதேதா ரவlh³ஶிைத-
rhவிஸrhபதீ ேஹமலேதவ ஸா ப³ெபௗ⁴ ॥ 18॥
விேலாகயnhதீ நிரவth³யமாthமந:
பத³mh th◌⁴வmh சாvhயபி⁴சாஸth³³ணmh ।
க³nhத⁴rhவயாஸுரth³த⁴சாரண-

thைரவிShடேபயாதி³ஷு நாnhவவிnhத³த ॥ 19॥
நmh தேபா யshய ந மnhநிrhஜேயா
jhஞாநmh khவசிthதchச ந ஸŋhக³வrhதmh ।
கசிnhமஹாmhshதshய ந காமநிrhஜய:
ஸ ஈவர: கிmh பரேதா vhயபாரய: ॥ 20॥
த⁴rhம: khவசிthதthர ந ⁴தெஸௗ’த³mh
thயாக:³ khவசிthதthர ந iµkhதிகாரணmh ।
வீrhயmh ந mhேஸாऽshthயஜேவக³நிShkh’தmh
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ந  th³விதீேயா ³ணஸŋhக³வrhத: ॥ 21॥
khவசிchசிராrhந  ஶீலமŋhக³ளmh
khவசிthதத³phயshதி ந ேவth³யமாஷ: ।
யthேராப⁴யmh thர ச ேஸாऽphயமŋhக³ள:

ஸுமŋhக³ள: கச ந காŋhேத  மாmh ॥ 22॥
ஏவmh விmh’யாvhயபி⁴சாஸth³³ண-

rhவரmh நிைஜகாரயதா³ரயmh ।
வvhேர வரmh ஸrhவ³ணரேபதmh
ரமா iµnhத³mh நிரேபphதmh ॥ 23॥
தshயாmhஸேத³ஶ உஶதீmh நவகஜமாலாmh
மாth³யnhம⁴vhரதவத²கி³ேராப⁴Shடாmh ।
தshெதௗ² நிதா⁴ய நிகேட த³ர:shவதா⁴ம
ஸvhட³ஹாஸவிகஸnhநயேநந யாதா ॥ 24॥
தshயா: யshthஜக³ேதா ஜநேகா ஜநnhயா
வோநிவாஸமகேராthபரமmh வி⁴ேத: ।
:shவா: phரஜா:ஸகேணந நிேணந
யthர shதி²ைதத⁴யத ஸாதி⁴பதீmhshthேலாகாnh ॥ 25॥
ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³நாmh வாதி³thராmh ph’:²shவந: ।
ேத³வாiνகா³நாmh ஸshthmh nh’thயதாmh கா³யதாம⁴th ॥ 26॥
ph³ரமth³ராŋhகி³ேராiµkh²யா:ஸrhேவ விவsh’ேஜா வி⁴mh ।
ஈ³ேரऽவிதைத²rhமnhthைரshதlhŋhைக:³ Shபவrhண: ॥ 27॥
யா விேலாகிதா ேத³வா:ஸphரஜாபதய: phரஜா: ।
ஶீலாதி³³ணஸmhபnhநா ேலபி⁴ேர நிrhvh’திmh பராmh ॥ 28॥
நி:ஸththவா ேலாபா ராஜnh நிth³ேயாகா³ க³தthரபா: ।
யதா³ ேசாேபதா லmhயா ப³⁴rhைத³thயதா³நவா: ॥ 29॥
அதா²th³வாணீ ேத³வீ கnhயா கமலேலாசநா ।
அஸுரா ஜkh³’ஹுshதாmh ைவ ஹேரரiνமேதந ேத ॥ 30॥
அேதா²த³ேத⁴rhமth²யமாநாthகாயைபரmh’தாrhதி²பி:◌⁴ ।
உத³திShட²nhமஹாராஜ ஷ: பரமாth³⁴த: ॥ 31॥
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தீ³rhக⁴பீவரேதா³rhத³Nhட:³ கmh³kh³ேவாऽேணண: ।
யாமலshதண:shரkh³வீ ஸrhவாப⁴ரண⁴த: ॥ 32॥
பீதவாஸா மேஹாரshக:ஸுmh’ShடமணிNhட³ல: ।
shநிkh³த⁴சிதேகஶாnhத:ஸுப⁴க:³mhஹவிkhரம: ॥ 33॥
அmh’தாrhணகலஶmh பி³ph◌⁴ரth³வலய⁴த: ।
ஸ ைவ ப⁴க³வத:ஸாாth³விShேரmhஶாmhஶஸmhப⁴வ: ॥ 34॥
த⁴nhவnhததி kh²யாத ஆrhேவத³th³’கி³jhயபா⁴kh ।
தமாேலாkhயாஸுரா:ஸrhேவ கலஶmh சாmh’தாph◌⁴’தmh ॥ 35॥
phஸnhத:ஸrhவவshநி கலஶmh தரஸாஹரnh ।
நீயமாேநऽஸுைரshதshnh கலேஶऽmh’தபா⁴ஜேந ॥ 36॥
விஷNhணமநேஸா ேத³வா ஹmh ஶரணமாய: ।
இதி தth³ைத³nhயமாேலாkhய ப⁴க³வாnh ph◌⁴’thயகாமkh’th ।
மா கி²th³யத ேதா²ऽrhத²mh வ:ஸாத⁴யிShேய shவமாயயா ॥ 37॥
த:² கர⁴thேதஷாmh தத³rhேத² தrhஷேசதஸாmh ।
அஹmh rhவமஹmh rhவmh ந thவmh ந thவதி phரேபா⁴ ॥ 38॥
ேத³வா:shவmh பா⁴க³மrhஹnhதி ேய lhயாயாஸேஹதவ: ।
ஸthரயாக³இைவதshnhேநஷ த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 39॥
இதி shவாnh phரthயேஷத⁴nh ைவ ைத³ேதயா ஜாதமthஸரா: ।
³rhப³லா: phரப³லாnh ராஜnh kh³’தகலஶாnh iµஹு: ॥ 40॥
ஏதshnhநnhதேர விShiΝ:ஸrhேவாபாயவிதீ³வர: ।
ேயாth³பமநிrhேத³யmh த³தா⁴ர பரமாth³⁴தmh ॥ 41॥
phேரணீேயாthபலயாமmh ஸrhவாவயவஸுnhத³ரmh ।
ஸமாநகrhப⁴ரணmh ஸுகேபாேலாnhநஸாநநmh ॥ 42॥
நவெயௗவநநிrhvh’thதshதநபா⁴ரkh’ேஶாத³ரmh ।
iµகா²ேமாதா³iνரkhதா ஜ²ŋhகாேராth³விkh³நேலாசநmh ॥ 43॥
பி³ph◌⁴ரthshவேகஶபா⁴ேரண மாலாiµth²lhலமlhகாmh ।
ஸுkh³வகNhடா²ப⁴ரணmh ஸு⁴ஜாŋhக³த³⁴தmh ॥ 44॥
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விரஜாmhப³ரஸmhவீதநிதmhப³th³வீபேஶாப⁴யா ।
காchயா phரவிலஸth³வlh³சலchசரணரmh ॥ 45॥
ஸvhட³shதவிphதph◌⁴விலாஸாவேலாகைந: ।
ைத³thயத²பேசத:ஸு காமiµth³தீ³பயnh iµஹு: ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ ப⁴க³வnhமாேயாபலmhப⁴நmh நாமாShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ நவேமாऽth◌⁴யாய: - 9 ॥
ஶுக உவாச
ேதऽnhேயாnhயேதாऽஸுரா: பாthரmh ஹரnhதshthயkhதெஸௗ’தா:³ ।
பnhேதா த³shத⁴rhமாண ஆயாnhதீmh த³th³’ஶு:shthயmh ॥ 1॥
அேஹா பமேஹா தா⁴ம அேஹா அshயா நவmh வய: ।
இதி ேத தாமபி⁴th³thய பphரch²rhஜாத’chச²யா: ॥ 2॥
கா thவmh கஜபலாஶா ேதா வா கிmh சிகீrhஷ ।
கshயா வத³ வாேமா மth²நnhதீவ மநாmh ந: ॥ 3॥
ந வயmh thவாமைரrhைத³thைய:th³த⁴க³nhத⁴rhவசாரண: ।
நாshph’Shடrhவாmh ஜாநீேமா ேலாேகைஶச ேதா nh’பி:◌⁴ ॥ 4॥
நmh thவmh விதி⁴நா ஸுph◌⁴: phேரதா ஶmh ।
ஸrhேவnhth³யமந:phதிmh விதா⁴mh ஸkh◌⁴’ேணந கிmh ॥ 5॥
ஸா thவmh ந:shபrhத⁴மாநாநாேமகவshநி மாநிநி ।
jhஞாதீநாmh ப³th³த⁴ைவராmh ஶmh வித⁴thshவ ஸுமth◌⁴யேம ॥ 6॥
வயmh கயபதா³யாதா³ ph◌⁴ராதர: kh’தெபௗஷா: ।
விப⁴ஜshவ யதா²nhயாயmh ைநவ ேப⁴ேதா³ யதா² ப⁴ேவth ॥ 7॥
இthபாமnhthேதா ைத³thையrhமாயாேயாth³வrhஹ: ।
phரஹshய சிராபாŋhைக³rhநிnhநித³மph³ரவீth ॥ 8॥
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ப⁴க³வாiνவாச
கத²mh கயபதா³யாதா:³ mhசlhயாmh மயி ஸŋhக³தா: ।
விவாஸmh பNh³ேதா ஜா காநீஷு ந யாதி  ॥ 9॥
ஸாலாvh’காmh shthmh ச shைவணீநாmh ஸுரth³விஷ: ।
ஸkh²யாnhயாஹுரநிthயாநி thநmh thநmh விசிnhவதாmh ॥ 10॥
ஶுக உவாச
இதி ேத ேவைதshதshயா ஆவshதமநேஸாऽஸுரா: ।
ஜஹஸுrhபா⁴வக³mhபீ⁴ரmh த³³சாmh’தபா⁴ஜநmh ॥ 11॥
தேதா kh³’thவாmh’தபா⁴ஜநmh ஹ-
rhப³பா⁴ஷ ஈஷthshதேஶாப⁴யா கி³ரா ।
யth³யph◌⁴ேபதmh khவ ச ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா
kh’தmh மயா ேவா விப⁴ேஜ ஸுதா⁴மாmh ॥ 12॥
இthயபி⁴vhயா’தmh தshயா ஆகrhNhயாஸுரŋhக³வா: ।
அphரமாணவித³shதshயாshதthதேத²thயnhவமmhஸத ॥ 13॥
அேதா²ேபாShய kh’தshநாநா ஹுthவா ச ஹவிஷாநலmh ।
த³ththவா ேகா³விphர⁴ேதph◌⁴ய: kh’தshவshthயயநா th³விைஜ: ॥ 14॥
யேதா²பேஜாஷmh வாஸாmh பதா⁴யாஹதாநி ேத ।
ேஶஷு phராவிஶnh ஸrhேவ phராக³kh³ேரShவபி⁴⁴தா: ॥ 15॥
phராŋhiµேக²ஷூபவிShேடஷு ஸுேரஷு தி³திேஜஷு ச ।
⁴பாேமாதி³தஶாலாயாmh ஜுShடாயாmh மாlhயதீ³பைக: ॥ 16॥
தshயாmh நேரnhth³ர கரேபா⁴ஶth³³ல-

ேராணீதடாலஸக³திrhமத³விவலா ।
ஸா ஜதீ கநகரஶிேதந
mhப⁴shதநீ கலஶபாணிரதா²விேவஶ ॥ 17॥
தாmh ஸகீ²mh கநகNhட³லசாகrhண-

நாஸாகேபாலவத³நாmh பரேத³வதாkh²யாmh ।
ஸmhவீய ஸmhiµiµஹுthshதவீேணந
ேத³வாஸுரா விக³தshதநபThகாnhதாmh ॥ 18॥
அஸுராmh ஸுதா⁴தா³நmh ஸrhபாவ ³rhநயmh ।
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மthவா ஜாதிnh’ஶmhஸாநாmh ந தாmh vhயப⁴ஜத³chத: ॥ 19॥
கlhபயிthவா ph’த²kh பŋhkhதீப⁴ேயஷாmh ஜக³thபதி: ।
தாmhேசாபேவஶயாமாஸ shேவஷு shேவஷு ச பŋhkhதிஷு ॥ 20॥
ைத³thயாnh kh³’தகலேஶா வசயnhiνபஸசைர: ।
³ரshதா²nh பாயயாமாஸ ஜராmh’thஹராmh ஸுதா⁴mh ॥ 21॥
ேத பாலயnhத:ஸமயமஸுரா:shவkh’தmh nh’ப ।
Shணீமாஸnh kh’தshேநஹா:shthவிவாத³ஜு³phஸயா ॥ 22॥
தshயாmh kh’தாதிphரணயா: phரணயாபாயகாதரா: ।
ப³ஹுமாேநந சாப³th³தா⁴ ேநா: கிசந விphயmh ॥ 23॥
ேத³வŋhக³phரதிchச²nhந:shவrhபா⁴iνrhேத³வஸmhஸதி³ ।
phரவிShட: ேஸாமமபிப³chசnhth³ராrhகாph◌⁴யாmh ச ஸூசித: ॥ 24॥
சkhேரண ுரதா⁴ேரண ஜஹார பிப³த: ஶிர: ।
ஹshதshய கப³nhத⁴sh ஸுத⁴யாऽऽphலாவிேதாऽபதth ॥ 25॥
ஶிரshthவமரதாmh நீதமேஜா kh³ரஹமசீkh’பth ।
யsh பrhவணி சnhth³ராrhகாவபி⁴தா⁴வதி ைவரதீ: ◌⁴ ॥ 26॥
பீதphராேயऽmh’ேத ேத³ைவrhப⁴க³வாnh ேலாகபா⁴வந: ।
பயதாமஸுேரnhth³ராmh shவmh பmh ஜkh³’ேஹ ஹ: ॥ 27॥
ஏவmh ஸுராஸுரக³:ஸமேத³ஶகால-

ேஹthவrhத²கrhமமதேயாऽபி ப²ேல விகlhபா: ।
தthராmh’தmh ஸுரக³: ப²லமஜஸாऽऽ-
rhயthபாத³பŋhகஜரஜ:ரயnhந ைத³thயா: ॥ 28॥
யth³jhயேதऽஸுவஸுகrhமமேநாவேசாபி⁴-
rhேத³ஹாthமஜாதி³ஷு nh’பி⁴shதத³ஸthph’த²khthவாth ।
ைதேரவ ஸth³ப⁴வதி யthkhயேதऽph’த²khthவாth
ஸrhவshய தth³ப⁴வதி லநிேஷசநmh யth ॥ 29॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ அmh’தமத²ேந நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: - 10 ॥
ஶுக உவாச
இதி தா³நவைத³ேதயா நாவிnhத³nhநmh’தmh nh’ப ।
khதா: கrhமணி யthதாச வாஸுேத³வபராŋhiµகா:² ॥ 1॥
ஸாத⁴யிthவாmh’தmh ராஜnh பாயயிthவா shவகாnh ஸுராnh ।
பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh யெயௗ க³ட³வாஹந: ॥ 2॥
ஸபthநாநாmh பராmh’th³தி⁴mh th³’ShThவா ேத தி³திநnhத³நா: ।
அmh’Shயமா உthேபrhேத³வாnh phரthth³யதாதா:◌⁴ ॥ 3॥
தத:ஸுரக³:ஸrhேவ ஸுத⁴யா பீதையதி⁴தா: ।
phரதிஸmh: ◌⁴ ஶshthைரrhநாராயணபதா³ரயா: ॥ 4॥
தthர ைத³வாஸுேரா நாம ரண: பரமதா³ண: ।
ேராத⁴shத³nhவேதா ராஜmhshiµேலா ேராமஹrhஷண: ॥ 5॥
தthராnhேயாnhயmh ஸபthநாshேத ஸmhரph³த⁴மநேஸா ரேண ।
ஸமாஸாth³யாபி⁴rhபா³ணrhநிஜkh◌⁴iνrhவிவிதா⁴ைத: ◌⁴ ॥ 6॥
ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³நாmh ேப⁴ட³மmh மஹாnh ।
ஹshthயவரத²பthதீநாmh நத³தாmh நி:shவேநாऽப⁴வth ॥ 7॥
ரதி²ேநா ரதி²பி⁴shதthர பthதிபி: ◌⁴ ஸஹ பthதய: ।
ஹயா ஹையபா⁴ேசைப: ◌⁴ ஸமஸjhஜnhத ஸmhேக³ ॥ 8॥
உShThைர: ேகசிதி³ைப: ◌⁴ ேகசித³பேர : ◌⁴ க²ைர: ।
ேகசிth³ெகௗ³ரiµைக²rh’ைrhth³வீபிபி⁴rhஹபி⁴rhப⁴டா: ॥ 9॥
kh³’th◌⁴ைர: கŋhைகrhப³ைகரnhேய ேயநபா⁴ைஸshதிŋhகி³ல: ।
ஶரைப⁴rhமைஷ: க²Th³ைக³rhேகா³vh’ைஷrhக³வயாண: ॥ 10॥
ஶிவாபி⁴ரா²பி:◌⁴ ேகசிthkh’கலாைஸ: ஶைஶrhநைர: ।
ப³shைதேரேக kh’Shணஸாைரrhஹmhைஸரnhேய ச ஸூகைர: ॥ 11॥
அnhேய ஜலshத²லக²ைக:³ஸththைவrhவிkh’தவிkh³ரைஹ: ।
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ேஸநேயாப⁴ேயா ராஜnh விவிஶுshேதऽkh³ரேதாऽkh³ரத: ॥ 12॥
சிthரth◌⁴வஜபைட ராஜnhநாதபthைர:தாமல: ।
மஹாத⁴ைநrhவjhரத³Nhைட³rhvhயஜைநrhபா³rhஹசாமைர: ॥ 13॥
வாேதாth³⁴ேதாthதேராShணீைஷரrhசிrhபி⁴rhவrhம⁴ஷண: ।
sh²ரth³பி⁴rhவிஶைத:³ ஶshthைர:ஸுதராmh ஸூrhயரபி:◌⁴ ॥ 14॥
ேத³வதா³நவவீராmh th◌⁴வnhெயௗ பாNh³நnhத³ந ।
ேரஜrhவீரமாலாபி⁴rhயாத³ஸாவ ஸாக³ெரௗ ॥ 15॥
ைவேராசேநா ப³:ஸŋhkh²ேய ேஸாऽஸுராmh சபதி: ।
யாநmh ைவஹாயஸmh நாம காமக³mh மயநிrhதmh ॥ 16॥
ஸrhவஸாŋhkh³ராேகாேபதmh ஸrhவாசrhயமயmh phரேபா⁴ ।
அphரதrhkhயமநிrhேத³யmh th³’யமாநமத³rhஶநmh ॥ 17॥
ஆshதி²தshதth³விமாநாkh³rhயmh ஸrhவாநீகாதி⁴ைபrhvh’த: ।
வாலvhயஜநச²thராkh³rhைய ேரேஜ சnhth³ர இேவாத³ேய ॥ 18॥
தshயாஸnh ஸrhவேதா யாைநrhதா²நாmh பதேயாऽஸுரா: ।
நiµசி: ஶmhப³ேரா பா³ே விphரசிthதிரேயாiµக:² ॥ 19॥
th³விrhதா⁴ காலநாேபா⁴ऽத² phரேஹதிrhேஹதிlhவல: ।
ஶநிrh⁴தஸnhதாேபா வjhரத³mhShThேரா விேராசந: ॥ 20॥
ஹயkh³வ: ஶŋhஶிரா: கபிேலா ேமக⁴³nh³பி: ◌⁴ ।
தாரகசkhரth³’kh ஶுmhேபா⁴ நிஶுmhேபா⁴ ஜmhப⁴ உthகல: ॥ 21॥
அShேடாऽShடேநச மயச thராதி⁴ப: ।
அnhேய ெபௗேலாமகாேலயா நிவாதகவசாத³ய: ॥ 22॥
அலph³த⁴பா⁴கா:³ ேஸாமshய ேகவலmh khேலஶபா⁴கி³ந: ।
ஸrhவ ஏேத ரணiµேக² ப³ஹுேஶா நிrhதாமரா: ॥ 23॥
mhஹநாதா³nh விiµசnhத: ஶŋhகா²nh த³th◌⁴iµrhமஹாரவாnh ।
th³’ShThவா ஸபthநாiνthkhதாnh ப³லபி⁴thபிேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 24॥
ஐராவதmh தி³khகணமாட:◌⁴ ஶுஶுேப⁴ shவராTh ।
யதா²shரவthphரshரவணiµத³யாth³மஹrhபதி: ॥ 25॥
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தshயாஸnh ஸrhவேதா ேத³வா நாநாவாஹth◌⁴வஜாதா: ◌⁴ ।
ேலாகபாலா:ஸஹ க³ணrhவாyhவkh³நிவத³ய: ॥ 26॥
ேதऽnhேயாnhயமபி⁴ஸmhsh’thய பnhேதா மrhமபி⁴rhத:² ।
ஆவயnhேதா விஶnhேதாऽkh³ேர ⁴rhth³வnhth³வேயாதி⁴ந: ॥ 27॥
ேயாத⁴ ப³nhth³ேரண தாரேகண ³ேஹாऽshயத ।
வே ேஹதிநாth◌⁴யnhthேரா ராஜnh phரேஹதிநா ॥ 28॥
யமsh காலநாேப⁴ந விவகrhமா மேயந ைவ ।
ஶmhப³ேரா ேத⁴ thவShThரா ஸவிthரா  விேராசந: ॥ 29॥
அபராேதந நiµசிரவிெநௗ vh’ஷபrhவ ।
ஸூrhேயா ப³ஸுைதrhேத³ேவா பா³ணjhேயShைட:² ஶேதந ச ॥ 30॥
ராஹு ச ததா² ேஸாம: ேலாmhநா ேத⁴ऽநில: ।
நிஶுmhப⁴ஶுmhப⁴ேயாrhேத³வீ ப⁴th³ரகா தரshவிநீ ॥ 31॥
vh’ஷாகபிsh ஜmhேப⁴ந மேஷண விபா⁴வஸு: ।
இlhவல:ஸஹ வாதாபிrhph³ரமthைரரnhத³ம ॥ 32॥
காமேத³ேவந ³rhமrhஷ உthகேலா மாth’பி:◌⁴ ஸஹ ।
ph³’ஹshபதிேசாஶநஸா நரேகண ஶைநசர: ॥ 33॥
மேதா நிவாதகவைச: காேலையrhவஸேவாऽமரா: ।
விேவேத³வாsh ெபௗேலாைம th³ரா: khேராத⁴வைஶ:ஸஹ ॥ 34॥
த ஏவமாஜாவஸுரா:ஸுேரnhth³ரா:
th³வnhth³ேவந ஸmhஹthய ச th◌⁴யமாநா: ।
அnhேயாnhயமாஸாth³ய நிஜkh◌⁴iνேராஜஸா
கீ³ஷவshதீணஶராேதாமைர: ॥ 35॥
⁴ஶுNh³பி⁴சkhரக³த³rhShபThைஶ:

ஶkhthlhiµைக: phராஸபரவைத⁴ரபி ।
நிshthmhஶப⁴lhல: பைக: ◌⁴ ஸiµth³க³ைர:
ஸபி⁴nhதி³பாலச ஶிராmh சிchசி²:³ ॥ 36॥
க³ஜாshரŋhகா:³ஸரதா:² பதா³தய:
ஸாேராஹவாஹா விவிதா⁴ விக²Nh³தா: ।
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நிkh’thதபா³ஹூஶிேராத⁴ராŋhkh◌⁴ரய-
சி²nhநth◌⁴வேஜShவாஸதiνthர⁴ஷ: ॥ 37॥
ேதஷாmh பதா³கா⁴தரதா²ŋhக³rhணிதா-
தா³ேயாத⁴நா³lhப³ண உthதி²தshததா³ ।
ேரiΝrhதி³ஶ: க²mh th³மணிmh ச சா²த³யnh
nhயவrhததாsh’khshதிபி: ◌⁴ பphதாth ॥ 38॥
ஶிேராபி⁴th³⁴தகிடNhட³ல:

ஸmhரmhப⁴th³’kh³பி: ◌⁴ பத³Shடத³chச²ைத:³ ।
மஹா⁴ைஜ:ஸாப⁴ரண:ஸஹாைத: ◌⁴
ஸா phராshth’தா :◌⁴ கரேபா⁴பி⁴rhப³ெபௗ⁴ ॥ 39॥
கப³nhதா⁴shதthர ேசாthேப: பதிதshவஶிேராऽபி: ◌⁴ ।
உth³யதாத⁴ேதா³rhத³Nhைட³ராதா⁴வnhேதா ப⁴டாnh mh’ேத⁴ ॥ 40॥
ப³rhமேஹnhth³ரmh த³ஶபி⁴shthபி⁴ைரராவதmh ஶைர: ।
சrhபி⁴சேரா வாஹாேநேகநாேராஹமாrhchச²யth ॥ 41॥
ஸ தாநாபதத: ஶkhரshதாவth³பி: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரவிkhரம: ।
சிchேச²த³ நிஶிைதrhப⁴lhலரஸmhphராphதாnh ஹஸnhநிவ ॥ 42॥
தshய கrhேமாthதமmh வீய ³rhமrhஷ: ஶkhதிமாத³ேத³ ।
தாmh jhவலnhதீmh மேஹாlhகாபா⁴mh ஹshதshதா²மchசி²நth³த⁴: ॥ 43॥
தத: ஶூலmh தத: phராஸmh ததshேதாமரmh’Shடய: ।
யth³யchச²shthரmh ஸமாத³th³யாthஸrhவmh தத³chசி²நth³வி:◌⁴ ॥ 44॥
ஸஸrhஜாதா²ஸுmh மாயாமnhதrhதா⁴நக³ேதாऽஸுர: ।
தத: phரா³ர⁴chைச²ல:ஸுராநீேகாப phரேபா⁴ ॥ 45॥
தேதா நிேபshதரேவா த³யமாநா த³வாkh³நிநா ।
ஶிலா:ஸடŋhகஶிக²ராrhணயnhthேயா th³விஷth³ப³லmh ॥ 46॥
மேஹாரகா:³ஸiµthேபrhத³nhத³ஶூகா:ஸvh’சிகா: ।
mhஹvhயாkh◌⁴ரவராஹாச மrhத³யnhேதா மஹாக³ஜாnh ॥ 47॥
யாதா⁴nhயச ஶதஶ: ஶூலஹshதா விவாஸஸ: ।
சி²nhதி⁴ பி⁴nhதீ⁴தி வாதி³nhயshததா² ரோக³: phரேபா⁴ ॥ 48॥
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தேதா மஹாக⁴நா vhேயாmhநி க³mhபீ⁴ரபஷshவநா: ।
அŋhகா³ராnh iµiµrhவாைதராஹதா:shதநயிthநவ: ॥ 49॥
sh’Shேடா ைத³thேயந ஸுமஹாnh வநி: வஸநஸாரதி:² ।
ஸாmhவrhதக இவாthkh³ேரா வி³த⁴th◌⁴வநீமதா⁴kh ॥ 50॥
தத:ஸiµth³ர உth³ேவல:ஸrhவத: phரthயth³’யத ।
phரசNhட³வாைதth³⁴ததரŋhகா³வrhதபீ⁴ஷண: ॥ 51॥
ஏவmh ைத³thையrhமஹாமாையரலயக³திபீ⁴ஷண: ।
sh’jhயமாநாஸு மாயாஸு விேஷ:³ஸுரைஸநிகா: ॥ 52॥
ந தthphரதிவிதி⁴mh யthர வி³nhth³ராத³ேயா nh’ப ।
th◌⁴யாத: phரா³ர⁴thதthர ப⁴க³வாnh விவபா⁴வந: ॥ 53॥
தத:ஸுபrhmhஸkh’தாŋhkh◌⁴பlhலவ:

பிஶŋhக³வாஸா நவகஜேலாசந: ।
அth³’யதாShடாத⁴பா³ஹுlhலஸ-

chch²ெகௗshபா⁴நrhkh◌⁴யகிடNhட³ல: ॥ 54॥
தshnh phரவிShேடऽஸுரடகrhமஜா
மாயா விேநஶுrhமநா மயஸ: ।
shவphேநா யதா² phரதிேபா³த⁴ ஆக³ேத
ஹshmh’தி:ஸrhவவிபth³விேமாணmh ॥ 55॥
th³’ShThவா mh’ேத⁴ க³ட³வாஹபா⁴வாஹ
ஆவிth◌⁴ய ஶூலமேநாத³த² காலேந: ।
தlhலயா க³ட³rhth◌⁴நி பதth³kh³’thவா
ேதநாஹநnhnh’ப ஸவாஹமmh thrhயதீ⁴ஶ: ॥ 56॥
மா ஸுமாlhயதிப³ெலௗ தி⁴ ேபதrhய-
chசkhேரண kh’thதஶிரஸாவத² மாlhயவாmhshதmh ।
ஆஹthய திkh³மக³த³யாஹநத³Nhட³ேஜnhth³ரmh
தாவchசி²ேராऽchசி²நத³ேரrhநத³ேதாऽth³ய: ॥ 57॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ ேத³வாஸுரஸŋhkh³ராேம த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 11 ॥
ஶுக உவாச
அேதா²ஸுரா: phரthபலph³த⁴ேசதஸ:

பரshய mhஸ: பரயாiνகmhபயா ।
ஜkh◌⁴iνrhph◌⁴’ஶmh ஶkhரஸரத³ய-
shதாmhshதாnh ரேண ையரபி⁴ஸmhஹதா: ரா ॥ 1॥
ைவேராசநாய ஸmhரph³ேதா⁴ ப⁴க³வாnh பாகஶாஸந: ।
உத³யchச²th³யதா³ வjhரmh phரஜா ஹா ேஹதி khஶு: ॥ 2॥
வjhரபாணிshதமாேஹத³mh திரshkh’thய ர:shதி²தmh ।
மநshவிநmh ஸுஸmhபnhநmh விசரnhதmh மஹாmh’ேத⁴ ॥ 3॥
நடவnhட⁴ மாயாபி⁴rhமாேயஶாnh ேநா கீ³ஷ ।
thவா பா³லாnh நிப³th³தா⁴ாnh நேடா ஹரதி தth³த⁴நmh ॥ 4॥
ஆnhதி மாயாபி⁴thsh’phஸnhதி ேய தி³வmh ।
தாnh த³shnh வி⁴ேநாmhயjhஞாnh rhவshமாchச பதா³த³த: ◌⁴ ॥ 5॥
ேஸாऽஹmh ³rhமாயிநshேதऽth³ய வjhேரண ஶதபrhவ ।
ஶிேரா ஹShேய மnhதா³thமnhக⁴டshவ jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 6॥
ப³வாச
ஸŋhkh³ராேம வrhதமாநாநாmh காலேசாதி³தகrhமmh ।
கீrhதிrhஜேயாऽஜேயா mh’th:ஸrhேவஷாmh shரiνkhரமாth ॥ 7॥
ததி³த³mh காலரஶநmh ஜநா: பயnhதி ஸூரய: ।
ந ’Shயnhதி ந ேஶாசnhதி தthர யமபNh³தா: ॥ 8॥
ந வயmh மnhயமாநாநாமாthமாநmh தthர ஸாத⁴நmh ।
கி³ேரா வ:ஸா⁴ேஶாchயாநாmh kh³’ணீேமா மrhமதாட³நா: ॥ 9॥
ஶுக உவாச
இthயாphய வி⁴mh வீேரா நாராைசrhவீரமrhத³ந: ।
ஆகrhணrhணரஹநதா³ேைபராஹதmh ந: ॥ 10॥
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ஏவmh நிராkh’ேதா ேத³ேவா ைவ தth²யவாதி³நா ।
நாmh’Shயthதத³தி⁴ேபmh ேதாthராஹத இவ th³விப: ॥ 11॥
phராஹரthஶmh தshமா அேமாக⁴mh பரமrhத³ந: ।
ஸயாேநா nhயபதth³⁴ெமௗ சி²nhநப இவாசல: ॥ 12॥
ஸகா²யmh பதிதmh th³’ShThவா ஜmhேபா⁴ ப³ஸக:²ஸு’th ।
அph◌⁴யயாthெஸௗ’த³mh ஸkh²rhஹதshயாபி ஸமாசரnh ॥ 13॥
ஸmhஹவாஹ ஆஸாth³ய க³தா³iµth³யmhய ரmhஹஸா ।
ஜthராவதாட³யchச²khரmh க³ஜmh ச ஸுமஹாப³ல: ॥ 14॥
க³தா³phரஹாரvhயதி²ேதா ph◌⁴’ஶmh விவேதா க³ஜ: ।
ஜாiνph◌⁴யாmh த⁴ரணீmh shph’ShThவா கமலmh பரமmh யெயௗ ॥ 15॥
தேதா ரேதா² மாதநா ஹபி⁴rhத³ஶஶைதrhvh’த: ।
ஆநீேதா th³விபiµthsh’jhய ரத²மாேஹ வி:◌⁴ ॥ 16॥
தshய தthஜயnh கrhம யnhrhதா³நவஸthதம: ।
ஶூேலந jhவலதா தmh  shமயமாேநாऽஹநnhmh’ேத⁴ ॥ 17॥
ேஸேஹ ஜmh ஸு³rhமrhஷாmh ஸththவமாலmhph³ய மாத: ।
இnhth³ேரா ஜmhப⁴shய ஸŋhkhth³ேதா⁴ வjhேரபாஹரchசி²ர: ॥ 18॥
ஜmhப⁴mh thவா ஹதmh தshய jhஞாதேயா நாரதா³th³’ேஷ: ।
நiµசிச ப³ல: பாகshதthராேபshthவராnhவிதா: ॥ 19॥
வேசாபி:◌⁴ பைஷnhth³ரமrhத³யnhேதாऽshய மrhமஸு ।
ஶைரரவாகிரnh ேமகா⁴ தா⁴ராபி⁴வ பrhவதmh ॥ 20॥
ஹnh த³ஶஶதாnhயாெஜௗ ஹrhயவshய ப³ல: ஶைர: ।
தாவth³பி⁴ரrhத³யாமாஸ க³பlhல⁴ஹshதவாnh ॥ 21॥
ஶதாph◌⁴யாmh மாதmh பாேகா ரத²mh ஸாவயவmh ph’த²kh ।
ஸkh’thஸnhதா⁴நேமாேண தத³th³⁴தம⁴th³ரேண ॥ 22॥
நiµசி: பசத³ஶபி: ◌⁴ shவrhணŋhைக²rhமேஹஷுபி:◌⁴ ।
ஆஹthய vhயநத³thஸŋhkh²ேய ஸேதாய இவ ேதாயத:³ ॥ 23॥
ஸrhவத: ஶரேடந ஶkhரmh ஸரத²ஸாரதி²mh ।
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சா²த³யாமாஸுரஸுரா: phராvh’Thஸூrhயவாmh³தா:³ ॥ 24॥
அலயnhதshதமதீவ விவலா
விkhஶுrhேத³வக³:ஸஹாiνகா:³ ।
அநாயகா: ஶthப³ேலந நிrhதா
வணிkhபதா² பி⁴nhநநேவா யதா²rhணேவ ॥ 25॥
ததshராஷா³ஷுப³th³த⁴பஜரா-
th³விநிrhக³த:ஸாவரத²th◌⁴வஜாkh³ரணீ: ।
ப³ெபௗ⁴ தி³ஶ: க²mh ph’தி²வீmh ச ேராசயnh
shவேதஜஸா ஸூrhய இவ பாthயேய ॥ 26॥
நிய ph’தநாmh ேத³வ: பைரரph◌⁴யrhதி³தாmh ரேண ।
உத³யchச²th³mh ஹnhmh வjhரmh வjhரத⁴ேரா ஷா ॥ 27॥
ஸ ேதைநவாShடதா⁴ேரண ஶிர ப³லபாகேயா: ।
jhஞாதீநாmh பயதாmh ராஜnh ஜஹார ஜநயnh ப⁴யmh ॥ 28॥
நiµசிshதth³வத⁴mh th³’ShThவா ேஶாகாமrhஷஷாnhவித: ।
கா⁴mhஸுnhth³ரmh nh’பேத சகார பரேமாth³யமmh ॥ 29॥
அமஸாரமயmh ஶூலmh க⁴Nhடாவth³ேத⁴ம⁴ஷணmh ।
phரkh³’யாph◌⁴யth³ரவthkhth³ேதா⁴ ஹேதாऽதி விதrhஜயnh ।
phராேth³ேத³வராஜாய நிநத³nh mh’க³ரா³வ ॥ 30॥
ததா³பதth³க³க³நதேல மஹாஜவmh
விசிchசி²ேத³ஹஷுபி: ◌⁴ ஸஹshரதா⁴ ।
தமாஹநnhnh’ப ேஶந கnhத⁴ேர
ஷாnhவிதshthத³ஶபதி: ஶிேரா ஹரnh ॥ 31॥
ந தshய  thவசமபி வjhர ஊrhேதா
பி³ேப⁴த³ ய:ஸுரபதிெநௗஜேஸத: ।
தத³th³⁴தmh பரமதிவீrhயvh’thரபி⁴-
thதிரshkh’ேதா நiµசிஶிேராத⁴ரthவசா ॥ 32॥
தshமாதி³nhth³ேராऽபி³ேப⁴chச²thேராrhவjhர: phரதிஹேதா யத: ।
கித³mh ைத³வேயாேக³ந ⁴தmh ேலாகவிேமாஹநmh ॥ 33॥
ேயந ேம rhவமth³mh பchேச²த:³ phரஜாthயேய ।
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kh’ேதா நிவிஶதாmh பா⁴ைர: பதththைர: பததாmh ⁴வி ॥ 34॥
தப:ஸாரமயmh thவாShThரmh vh’thேரா ேயந விபாத: ।
அnhேய சாபி ப³ேலாேபதா:ஸrhவாshthைரரதthவச: ॥ 35॥
ேஸாऽயmh phரதிஹேதா வjhேரா மயா iµkhேதாऽஸுேரऽlhபேக ।
நாஹmh ததா³த³ேத³ த³Nhட³mh ph³ரமேதேஜாऽphயகாரணmh ॥ 36॥
இதி ஶkhரmh வித³nhதமாஹ வாக³ஶணீ ।
நாயmh ஶுShைகரேதா² நாrhth³ைரrhவத⁴மrhஹதி தா³நவ: ॥ 37॥
மயாshைம யth³வேரா த³thேதா mh’thrhைநவாrhth³ரஶுShகேயா: ।
அேதாऽnhயசிnhதநீயshேத உபாேயா மக⁴வnh ேபா: ॥ 38॥
தாmh ைத³வீmh கி³ரமாகrhNhய மக⁴வாnh ஸுஸமாத: ।
th◌⁴யாயnh ேப²நமதா²பய³பாயiµப⁴யாthமகmh ॥ 39॥
ந ஶுShேகண ந சாrhth³ேரண ஜஹார நiµேச: ஶிர: ।
தmh Shrhiµநிக³ மாlhையசாவாகிரnh வி⁴mh ॥ 40॥
க³nhத⁴rhவiµkh²ெயௗ ஜக³rhவிவாவஸுபராவஸூ ।
ேத³வ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநrhதkhேயா நnh’rhiµதா³ ॥ 41॥
அnhேயऽphேயவmh phரதிth³வnhth³வாnh வாyhவkh³நிவத³ய: ।
ஸூத³யாமாஸுரshthெரௗைக⁴rhmh’கா³nh ேகஸே யதா² ॥ 42॥
ph³ரம phேரேதா ேத³வாnh ேத³வrhrhநாரேதா³ nh’ப ।
வாரயாமாஸ வி³தா⁴nh th³’ShThவா தா³நவஸŋhயmh ॥ 43॥
நாரத³ உவாச
ப⁴வth³பி⁴ரmh’தmh phராphதmh நாராயண⁴ஜாரைய: ।
யா ஸேமதி⁴தா:ஸrhவ உபாரமத விkh³ரஹாth ॥ 44॥
ஶுக உவாச
ஸmhயmhய மnhஸmhரmhப⁴mh மாநயnhேதா iµேநrhவச: ।
உபகீ³யமாநாiνசைரrhய:ஸrhேவ thவிShடபmh ॥ 45॥
ேயऽவஶிShடா ரேண தshnh நாரதா³iνமேதந ேத ।
ப³mh விபnhநமாதா³ய அshதmh கி³iµபாக³மnh ॥ 46॥
தthராவிநShடாவயவாnh விth³யமாநஶிேராத⁴ராnh ।
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உஶநா வயாமாஸ ஸவிnhயா shவவிth³யயா ॥ 47॥
ப³ேசாஶநஸா shph’Shட: phரthயாபnhேநnhth³யshmh’தி: ।
பராேதாऽபி நாகி²th³யlhேலாகதththவவிசண: ॥ 48॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயா-
மShடமshகnhேத⁴ ேத³வாஸுரஸŋhkh³ராேம ஏகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 12 ॥
பா³த³ராயணிவாச
vh’ஷth◌⁴வேஜா நிஶmhேயத³mh ேயாth³ேபண தா³நவாnh ।
ேமாஹயிthவா ஸுரக³nh ஹ: ேஸாமமபாயயth ॥ 1॥
vh’ஷமாய கி³ஶ:ஸrhவ⁴தக³ணrhvh’த: ।
ஸஹ ேத³vhயா யெயௗ th³ரShmh யthராshேத ம⁴ஸூத³ந: ॥ 2॥
ஸபா⁴ேதா ப⁴க³வதா ஸாத³ரmh ேஸாமயா ப⁴வ: ।
ஸூபவிShட உவாேசத³mh phரதிjhய shமயnh ஹmh ॥ 3॥
மஹாேத³வ உவாச
ேத³வேத³வ ஜக³th³vhயாபிnh ஜக³தீ³ஶ ஜக³nhமய ।
ஸrhேவஷாமபி பா⁴வாநாmh thவமாthமா ேஹவர: ॥ 4॥
ஆth³யnhதாவshய யnhமth◌⁴யத³மnhயத³ஹmh ப³: ।
யேதாऽvhயயshய ைநதாநி தthஸthயmh ph³ரம சிth³ப⁴வாnh ॥ 5॥
தைவவ சரmhேபா⁴ஜmh ேரயshகாமா நிராஶிஷ: ।
விsh’jhேயாப⁴யத:ஸŋhக³mh iµநய:ஸiµபாஸேத ॥ 6॥
thவmh ph³ரம rhணமmh’தmh வி³ணmh விேஶாக-
மாநnhத³மாthரமவிகாரமநnhயத³nhயth ।
விவshய ேஹத³யshதி²திஸmhயமாநா-
மாthேமவரச தத³ேபதயாநேப: ॥ 7॥
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ஏகshthவேமவ ஸத³ஸth³th³வயமth³வயmh ச
shவrhணmh kh’தாkh’தேவஹ ந வshேப⁴த:³ ।
அjhஞாநதshthவயி ஜைநrhவிேதா விகlhேபா
யshமாth³³ணvhயதிகேரா நிபாதி⁴கshய ॥ 8॥
thவாmh ph³ரம ேகசித³வயnhthத த⁴rhமேமேக
ஏேக பரmh ஸத³ஸேதா: ஷmh பேரஶmh ।
அnhேயऽவயnhதி நவஶkhதிதmh பரmh thவாmh
ேகசிnhமஹாஷமvhயயமாthமதnhthரmh ॥ 9॥
நாஹmh பராrh’ஷேயா ந மசிiµkh²யா
ஜாநnhதி யth³விரசிதmh க² ஸththவஸrhகா:³ ।
யnhமாயயா iµதேசதஸ ஈஶ ைத³thய-
மrhthயாத³ய: கிiµத ஶவத³ப⁴th³ரvh’thதா: ॥ 10॥
ஸ thவmh ஸதமத:³shதி²திஜnhமநாஶmh
⁴ேததmh ச ஜக³ேதா ப⁴வப³nhத⁴ேமாௌ ।
வாrhயதா² விஶதி க²mh ச சராசராkh²யmh
ஸrhவmh ததா³thமகதயாவக³ேமாऽவnhthேஸ ॥ 11॥
அவதாரா மயா th³’Shடா ரமமாணshய ேத ³ண: ।
ேஸாऽஹmh தth³th³ரShchசா² யthேத ேயாth³வrhth◌⁴’தmh ॥ 12॥
ேயந ஸmhேமாதா ைத³thயா: பாயிதாசாmh’தmh ஸுரா: ।
தth³தி³th³’வ ஆயாதா: பரmh ெகௗஹலmh  ந: ॥ 13॥
ஶுக உவாச
ஏவமph◌⁴யrhதி²ேதா விShiΝrhப⁴க³வாnh ஶூலபாணிநா ।
phரஹshய பா⁴வக³mhபீ⁴ரmh கி³ஶmh phரthயபா⁴ஷத ॥ 14॥
ப⁴க³வாiνவாச
ெகௗஹலாய ைத³thயாநாmh ேயாth³ேவேஷா மயா kh’த: ।
பயதா ஸுரகாrhயாணி க³ேத பீஷபா⁴ஜேந ॥ 15॥
தthேதऽஹmh த³rhஶயிShயா தி³th³’ோ:ஸுரஸthதம ।
காநாmh ப³ஹு மnhதvhயmh ஸŋhகlhபphரப⁴ேவாத³யmh ॥ 16॥
ஶுக உவாச
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இதி ph³வாே ப⁴க³வாmhshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ।
ஸrhவதசாரயmhசுrhப⁴வ ஆshேத ஸேஹாமயா ॥ 17॥
தேதா த³த³rhேஶாபவேந வரshthயmh
விசிthரShபாணபlhலவth³ேம ।
விkhட³தீmh கnh³கலயா லஸ-

th³³லபrhயshதநிதmhப³ேமக²லாmh ॥ 18॥
ஆவrhதேநாth³வrhதநகmhபிதshதந-
phரkh’Shடஹாேராப⁴ைர: பேத³ பேத³ ।
phரப⁴jhயமாநாவ மth◌⁴யதசல-

thபத³phரவாலmh நயதீmh ததshதத: ॥ 19॥
தி³ு ph◌⁴ரமthகnh³கசாபலrhph◌⁴’ஶmh
phேராth³விkh³நதாராயதேலாலேலாசநாmh ।
shவகrhணவிph◌⁴ராதNhட³ேலாlhலஸ-

thகேபாலநீலாலகமNh³தாநநாmh ॥ 20॥
லத²th³³லmh கப³mh ச விchதாmh
ஸnhநயதீmh வாமகேரண வlh³நா ।
விநிkh◌⁴நதீமnhயகேரண கnh³கmh
விேமாஹயnhதீmh ஜக³தா³thமமாயயா ॥ 21॥
தாmh வீய ேத³வ இதி கnh³கலேயஷ-

th³vhடா³sh²டshதவிsh’ShடகடாiµShட: ।
shthphேரணphரதிஸணவிவலாthமா
நாthமாநமnhதிக உமாmh shவக³mhச ேவத³ ॥ 22॥
தshயா: கராkh³ராthஸ  கnh³ேகா யதா³
க³ேதா வி³ரmh தமiνvhரஜthshthயா: ।
வாஸ:ஸஸூthரmh ல⁴ மாேதாऽஹர-
th³ப⁴வshய ேத³வshய கிலாiνபயத: ॥ 23॥
ஏவmh தாmh சிராபாŋhகீ³mh த³rhஶநீயாmh மேநாரமாmh ।
th³’ShThவா தshயாmh மநசkhேர விஷjhஜnhthயாmh ப⁴வ: கில ॥ 24॥
தயாப’தவிjhஞாநshதthkh’தshமரவிவல: ।
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ப⁴வாnhயா அபி பயnhthயா க³தshதthபத³mh யெயௗ ॥ 25॥
ஸா தமாயாnhதமாேலாkhய விவshthரா vh³தா ph◌⁴’ஶmh ।
நியமாநா vh’ேஷு ஹஸnhதீ நாnhவதிShட²த ॥ 26॥
தாமnhவக³chச²th³ப⁴க³வாnh ப⁴வ: phரiµேதnhth³ய: ।
காமshய ச வஶmh நீத: கேரiΝவ த²ப: ॥ 27॥
ேஸாऽiνvhரjhயாதிேவேக³ந kh³’thவாநிchச²தீmh shthயmh ।
ேகஶப³nhத⁴ உபாநீய பா³ஹுph◌⁴யாmh பஷshவேஜ ॥ 28॥
ேஸாப³டா⁴ ப⁴க³வதா க கணீ யதா² ।
இதshதத: phரஸrhபnhதீ விphரகீrhணஶிேராஹா ॥ 29॥
ஆthமாநmh ேமாசயிthவாŋhக³ஸுரrhஷப⁴⁴ஜாnhதராth ।
phராth³ரவthஸா ph’²ேராணீ மாயா ேத³வவிநிrhதா ॥ 30॥
தshயாெஸௗ பத³வீmh th³ேரா விShேரth³⁴தகrhமண: ।
phரthயபth³யத காேமந ைவேணவ விநிrhத: ॥ 31॥
தshயாiνதா⁴வேதா ேரதசshகnhதா³ேமாக⁴ேரதஸ: ।
ஶுShே த²பshேயவ வாதாமiνதா⁴வத: ॥ 32॥
யthர யthராபதnhமயாmh ேரதshதshய மஹாthமந: ।
தாநி phயshய ேஹmhநச ேthராNhயாஸnh மபேத ॥ 33॥
ஸthஸர:ஸு ைஶேலஷு வேநஷூபவேநஷு ச ।
யthர khவ சாஸnhnh’ஷயshதthர ஸnhநிேதா ஹர: ॥ 34॥
shகnhேந ேரத ேஸாऽபயதா³thமாநmh ேத³வமாயயா ।
ஜ³kh’தmh nh’பேரShட²ஸnhnhயவrhதத கமலாth ॥ 35॥
அதா²வக³தமாஹாthmhய ஆthமேநா ஜக³தா³thமந: ।
அபjhேஞயவீrhயshய ந ேமேந த³ஹாth³⁴தmh ॥ 36॥
தமவிkhலவமvhட³மாலய ம⁴ஸூத³ந: ।
உவாச பரமphேதா பி³ph◌⁴ரthshவாmh ெபௗmh தiνmh ॥ 37॥
ப⁴க³வாiνவாச
தி³ShThயா thவmh வி³த⁴ேரShட²shவாmh நிShடா²மாthமநா shதி²த: ।
யnhேம shthபயா shைவரmh ேமாேதாऽphயŋhக³ மாயயா ॥ 38॥
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ேகா iν ேமऽதிதேரnhமாயாmh விஷkhதshthவth³’ேத மாnh ।
தாmhshதாnh விsh’ஜதீmh பா⁴வாnh ³shதராமkh’தாthமபி: ◌⁴ ॥ 39॥
ேஸயmh ³ணமயீ மாயா ந thவாமபி⁴ப⁴விShயதி ।
மயா ஸேமதா காேலந காலேபண பா⁴க³ஶ: ॥ 40॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ப⁴க³வதா ராஜnh வthஸாŋhேகந ஸthkh’த: ।
ஆமnhthrhய தmh பkhரmhய ஸக³ண:shவாலயmh யெயௗ ॥ 41॥
ஆthமாmhஶ⁴தாmh தாmh மாயாmh ப⁴வாநீmh ப⁴க³வாnh ப⁴வ: ।
ஶmhஸதாmh’iµkh²யாநாmh phthயாऽऽசShடாத² பா⁴ரத ॥ 42॥
அபி vhயபயshthவமஜshய மாயாmh
பரshய mhஸ: பரேத³வதாயா: ।
அஹmh கலாநாmh’ஷேபா⁴ விiµேய
யயாவேஶாऽnhேய கிiµதாshவதnhthரா: ॥ 43॥
யmh மாமph’chச²shthவiµேபthய ேயாகா³th
ஸமாஸஹshராnhத உபாரதmh ைவ ।
ஸ ஏஷ ஸாாthஷ: ராே
ந யthர காேலா விஶேத ந ேவத:³ ॥ 44॥
ஶுக உவாச
இதி ேதऽபி⁴தshதாத விkhரம: ஶாrhŋhக³த⁴nhவந: ।
nhேதா⁴rhநிrhமத²ேந ேயந th◌⁴’த: ph’Shேட² மஹாசல: ॥ 45॥
ஏதnhiµஹு: கீrhதயேதாऽiνஶ ◌்’Nhவேதா
ந Shயேத ஜா ஸiµth³யம: khவசிth ।
ய³thதமேலாக³iνவrhணநmh
ஸமshதஸmhஸாரபரமாபஹmh ॥ 46॥
அஸத³விஷயமŋhkh◌⁴mh பா⁴வக³mhயmh phரபnhநா-
நmh’தமமரவrhயாநாஶயthnh⁴மth²யmh ।
கபடவதிேவேஷா ேமாஹயnh ய:ஸுராnh
தமஹiµபsh’தாநாmh காமரmh நேதாऽsh ॥ 47॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயா-
மShடமshகnhேத⁴ ஶŋhகரேமாஹநmh நாம th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 12॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 13 ॥
ஶுக உவாச
மiνrhவிவshவத: thர: ராth³த⁴ேத³வ இதி த: ।
ஸphதேமா வrhதமாேநா யshதத³பthயாநி ேம ஶ ◌்’iΝ ॥ 1॥
இவாrhநப⁴க³ைசவ th◌⁴’Shட: ஶrhயாதிேரவ ச ।
நShயnhேதாऽத² நாபா⁴க:³ஸphதேமா தி³Shட உchயேத ॥ 2॥
கஷச ph’ஷth◌⁴ரச த³ஶேமா வஸுமாnh shmh’த: ।
மேநாrhைவவshவதshையேத த³ஶthரா: பரnhதப ॥ 3॥
ஆதி³thயா வஸேவா th³ரா விேவேத³வா மth³க³: ।
அவிநாvh’ப⁴ேவா ராஜnhநிnhth³ரshேதஷாmh ரnhத³ர: ॥ 4॥
கயேபாऽthrhவShட²ச விவாthேராऽத² ெகௗ³தம: ।
ஜமத³kh³நிrhப⁴ரth³வாஜ இதி ஸphதrhஷய:shmh’தா: ॥ 5॥
அthராபி ப⁴க³வjhஜnhம கயபாத³தி³ேதர⁴th ।
ஆதி³thயாநாமவரேஜா விShiΝrhவாமநபth◌⁴’kh ॥ 6॥
ஸŋhேபேதா மேயாkhதாநி ஸphதமnhவnhதராணி ேத ।
ப⁴விShயாNhயத² வயா விShே: ஶkhthயாnhவிதாநி ச ॥ 7॥
விவshவதச th³ேவ ஜாேய விவகrhமஸுேத உேப⁴ ।
ஸmhjhஞா சா²யா ச ராேஜnhth³ர ேய phராக³பி⁴ேத தவ ॥ 8॥
th’தீயாmh வட³வாேமேக தாஸாmh ஸmhjhஞாஸுதாshthரய: ।
யேமா ய ராth³த⁴ேத³வசா²யாயாச ஸுதாch²’iΝ ॥ 9॥
ஸாவrhணிshதபதீ கnhயா பா⁴rhயா ஸmhவரணshய யா ।
ஶைநசரshth’தீேயாऽ⁴த³விெநௗ வட³வாthமெஜௗ ॥ 10॥
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அShடேமऽnhதர ஆயாேத ஸாவrhணிrhப⁴விதா மiν: ।
நிrhேமாகவிரஜshகாth³யா:ஸாவrhணிதநயா nh’ப ॥ 11॥
தthர ேத³வா:ஸுதபேஸா விரஜா அmh’தphரபா:◌⁴ ।
ேதஷாmh விேராசநஸுேதா ப³nhth³ேரா ப⁴விShயதி ॥ 12॥
த³ththேவமாmh யாசமாநாய விShணேவ ய: பத³thரயmh ।
ராth³த⁴nhth³ரபத³mh thவா தத:th³தி⁴மவாphshயதி ॥ 13॥
ேயாऽெஸௗ ப⁴க³வதா ப³th³த: ◌⁴ phேதந ஸுதேல ந: ।
நிேவஶிேதாऽதி⁴ேக shவrhகா³த³⁴நாऽऽshேத shவரா³வ ॥ 14॥
கா³லேவா தீ³phதிமாnh ராேமா th³ேராணthர: kh’பshததா² ।
’Shயஶ ◌்’ŋhக:³ பிதாshமாகmh ப⁴க³வாnh பா³த³ராயண: ॥ 15॥
இேம ஸphதrhஷயshதthர ப⁴விShயnhதி shவேயாக³த: ।
இதா³நீமாஸேத ராஜnh shேவ shவ ஆரமமNhட³ேல ॥ 16॥
ேத³வ³யாthஸரshவthயாmh ஸாrhவெபௗ⁴ம இதி phர: ◌⁴ ।
shதா²நmh ரnhத³ராth³th◌⁴’thவா ப³லேய தா³shயதீவர: ॥ 17॥
நவேமா த³ஸாவrhணிrhமiνrhவணஸmhப⁴வ: ।
⁴தேகrhதீ³phதேகthயாth³யாshதthஸுதா nh’ப ॥ 18॥
பாரா மசிக³rhபா⁴th³யா ேத³வா இnhth³ேராऽth³⁴த:shmh’த: ।
th³திமthphரiµகா²shதthர ப⁴விShயnhthyh’ஷயshதத: ॥ 19॥
ஆShமேதாऽmh³தா⁴ராயாmh’ஷேபா⁴ ப⁴க³வthகலா ।
ப⁴விதா ேயந ஸmhராth³தா⁴mh thேலாகீmh ேபா⁴யேதऽth³⁴த: ॥ 20॥
த³ஶேமா ph³ரமஸாவrhணிபேலாகஸுேதா மஹாnh ।
தthஸுதா ⁴ேஷth³யா ஹவிShமthphரiµகா² th³விஜா: ॥ 21॥
ஹவிShமாnh ஸுkh’தி:ஸthேயா ஜேயா rhதிshததா³ th³விஜா: ।
ஸுவாஸநவிth³தா⁴th³யா ேத³வா: ஶmh:◌⁴ ஸுேரவர: ॥ 22॥
விShவkhேஸேநா விஷூchயாmh  ஶmhேபா: ◌⁴ ஸkh²யmh கShயதி ।
ஜாத:shவாmhேஶந ப⁴க³வாnh kh³’ேஹ விவsh’ேஜா வி:◌⁴ ॥ 23॥
மiνrhைவ த⁴rhமஸாவrhணிேரகாத³ஶம ஆthமவாnh ।
அநாக³தாshதthஸுதாச ஸthயத⁴rhமாத³ேயா த³ஶ ॥ 24॥
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விஹŋhக³மா: காமக³மா நிrhவாணசய:ஸுரா: ।
இnhth³ரச ைவth◌⁴’தshேதஷாmh’ஷயசாத³ய: ॥ 25॥
ஆrhயகshய ஸுதshதthர த⁴rhமேஸதி shmh’த: ।
ைவth◌⁴’தாயாmh ஹேரரmhஶshthேலாகீmh தா⁴ரயிShயதி ॥ 26॥
ப⁴விதா th³ரஸாவrhணீ ராஜnh th³வாத³ஶேமா மiν: ।
ேத³வவாiνபேத³வச ேத³வேரShடா²த³ய:ஸுதா: ॥ 27॥
’ததா⁴மா ச தthேரnhth³ேரா ேத³வாச ஹதாத³ய: ।
’ஷயச தேபாrhதிshதபshvhயாkh³நீth◌⁴ரகாத³ய: ॥ 28॥
shவதா⁴மாkh²ேயா ஹேரரmhஶ:ஸாத⁴யிShயதி தnhமேநா: ।
அnhதரmh ஸthயஸஹஸ:ஸூnh’தாயா:ஸுேதா வி: ◌⁴ ॥ 29॥
மiνshthரேயாத³ேஶா பா⁴vhேயா ேத³வஸாவrhணிராthமவாnh ।
சிthரேஸநவிசிthராth³யா ேத³வஸாவrhணிேத³ஹஜா: ॥ 30॥
ேத³வா:ஸுகrhமஸுthராமஸmhjhஞா இnhth³ேரா தி³வshபதி: ।
நிrhேமாகதththவத³rhஶாth³யா ப⁴விShயnhthyh’ஷயshததா³ ॥ 31॥
ேத³வேஹாthரshய தநய உபஹrhதா தி³வshபேத: ।
ேயாேக³வேரா ஹேரரmhேஶா ph³’ஹthயாmh ஸmhப⁴விShயதி ॥ 32॥
மiνrhவா இnhth³ரஸாவrhணிசrhத³ஶம ஏShயதி ।
உக³mhபீ⁴ர³th³th◌⁴யாth³யா இnhth³ரஸாவrhணிவீrhயஜா: ॥ 33॥
பவிthராசாுஷா ேத³வா: ஶுசிnhth³ேரா ப⁴விShயதி ।
அkh³நிrhபா³ஹு: ஶுசி: ஶுth³ேதா⁴ மாக³தா⁴th³யாshதபshவிந: ॥ 34॥
ஸthராயணshய தநேயா ph³’ஹth³பா⁴iνshததா³ஹ: ।
விதாநாயாmh மஹாராஜ khயாதnhnh விதாயிதா ॥ 35॥
ராஜmhசrhத³ைஶதாநி thகாலாiνக³தாநி ேத ।
phேராkhதாnhேயபி⁴rhத: கlhேபா க³ஸாஹshரபrhயய: ॥ 36॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ மnhவnhதராiνவrhணநmh நாம thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 13॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 14 ॥
ராேஜாவாச
மnhவnhதேரஷு ப⁴க³வnh யதா² மnhவாத³யshthவிேம ।
யshnh கrhமணி ேய ேயந நிkhதாshதth³வத³shவ ேம ॥ 1॥
’வாச
மநேவா மiνthராச iµநயச மபேத ।
இnhth³ரா:ஸுரக³ைசவ ஸrhேவ ஷஶாஸநா: ॥ 2॥
யjhஞாத³ேயா யா: கதி²தா: ெபௗShயshதநேவா nh’ப ।
மnhவாத³ேயா ஜக³th³யாthராmh நயnhthயாபி:◌⁴ phரேசாதி³தா: ॥ 3॥
சrhகா³nhேத காேலந kh³ரshதாnh திக³nh யதா² ।
தபஸா ’ஷேயாऽபயnh யேதா த⁴rhம:ஸநாதந: ॥ 4॥
தேதா த⁴rhமmh சShபாத³mh மநேவா ஹேதி³தா: ।
khதா:ஸசாரயnhthயth³தா⁴ shேவ shேவ காேல மmh nh’ப ॥ 5॥
பாலயnhதி phரஜாபாலா யாவத³nhதmh விபா⁴க³ஶ: ।
யjhஞபா⁴க³⁴ேஜா ேத³வா ேய ச தthராnhவிதாச ைத: ॥ 6॥
இnhth³ேரா ப⁴க³வதா த³thதாmh thைரேலாkhயயrhதாmh ।
⁴ஜாந: பாதி ேலாகாmhshthnh காமmh ேலாேக phரவrhஷதி ॥ 7॥
jhஞாநmh சாiνக³mh ph³ேத ஹ:th³த⁴shவபth◌⁴’kh ।
’பத⁴ர: கrhம ேயாக³mh ேயாேக³ஶபth◌⁴’kh ॥ 8॥
ஸrhக³mh phரேஜஶேபண த³shnh ஹnhயாthshவராTh³வ: ।
காலேபண ஸrhேவஷாமபா⁴வாய ph’த²kh³³ண: ॥ 9॥
shயமாேநா ஜைநேரபி⁴rhமாயயா நாமபயா ।
விேமாதாthமபி⁴rhநாநாத³rhஶைநrhந ச th³’யேத ॥ 10॥
ஏதthகlhபவிகlhபshய phரமாணmh பகீrhதிதmh ।
யthர மnhவnhதராNhயாஹுசrhத³ஶ ராவித:³ ॥ 11॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴ சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 14॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசத³ேஶாऽth³th◌⁴யயா: - 15 ॥
ராேஜாவாச
ப³ேல: பத³thரயmh ⁴ேம: கshமாth³த⁴ரயாசத ।
⁴thேவவர: kh’பணவlhலph³தா⁴rhேதா²ऽபி ப³ப³nhத⁴ தmh ॥ 1॥
ஏதth³ேவதி³chசா²ேமா மஹthெகௗஹலmh  ந: ।
யjhேஞவரshய rhணshய ப³nhத⁴நmh சாphயநாக³ஸ: ॥ 2॥
ஶுக உவாச
பராதரஸுபி⁴ச ஹாபிேதா
nhth³ேரண ராஜnh ph◌⁴’³பி:◌⁴ ஸ வித: ।
ஸrhவாthமநா தாநப⁴ஜth³ph◌⁴’³nh ப³:

ஶிShேயா மஹாthமாrhத²நிேவத³ேநந ॥ 3॥
தmh ph³ராம ph◌⁴’க³வ: phயமா
அயாஜயnh விவதா thகmh ।
கீ³ஷமாணmh விதி⁴நாபி⁴chய
மஹாபி⁴ேஷேகண மஹாiνபா⁴வா: ॥ 4॥
தேதா ரத:² காசநபThடநth³ேதா⁴
ஹயாச ஹrhயவரŋhக³வrh: ।
th◌⁴வஜச mhேஹந விராஜமாேநா
ஹுதாஶநாதா³ஸ ஹவிrhபி⁴Shடாth ॥ 5॥
த⁴iνச தி³vhயmh ரேடாபநth³த⁴mh
வkhெதௗ கவசmh ச தி³vhயmh ।
பிதாமஹshதshய த³ெதௗ³ ச மாலா-
மmhலாநShபாmh ஜலஜmh ச ஶுkhர: ॥ 6॥
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ஏவmh ஸ விphராrhதேயாத⁴நாrhத:²
ைத: கlhபிதshவshthயயேநாऽத² விphராnh ।
phரத³ணீkh’thய kh’தphரம:
phரலாத³மாமnhthrhய நமசகார ॥ 7॥
அதா²ய ரத²mh தி³vhயmh ph◌⁴’³த³thதmh மஹாரத:² ।
ஸுshரkh³த⁴ேராऽத²ஸnhநய த⁴nhவீ க²Th³கீ³ th◌⁴’ேதஷுதி: ◌⁴ ॥ 8॥
ேஹமாŋhக³த³லஸth³பா³ஹு:sh²ரnhமகரNhட³ல: ।
ரராஜ ரத²மாேடா⁴ தி⁴ShNhயshத²இவ ஹvhயவாTh ॥ 9॥
lhையவrhயப³லபி: ◌⁴ shவைத²rhைத³thயத²ைப: ।
பிப³th³பி⁴வ க²mh th³’kh³பி⁴rhத³ஹth³பி:◌⁴ பதீ⁴நிவ ॥ 10॥
vh’ேதா விகrhஷnh மஹதீமாஸுmh th◌⁴வநீmh வி: ◌⁴ ।
யயாவிnhth³ரmh shvh’th³தா⁴mh கmhபயnhநிவ ேராத³ ॥ 11॥
ரmhயாiµபவேநாth³யாைந:மth³பி⁴rhநnhத³நாதி³பி: ◌⁴ ।
ஜth³விஹŋhக³²ைநrhகா³யnhமthதம⁴vhரைத: ॥ 12॥
phரவாலப²லShேபாபா⁴ரஶாகா²மரth³ைம: ।
ஹmhஸஸாரஸசkhராவகாரNhட³வலாலா: ।
நnhேயா யthர khட³nhதி phரமதா:³ஸுரேஸவிதா: ॥ 13॥
ஆகாஶக³ŋhக³யா ேத³vhயா vh’தாmh பக²⁴தயா ।
phராகாேரkh³நிவrhேணந ஸாThடாேலேநாnhநேதந ச ॥ 14॥
khமபThடகபாைடச th³வாைர:shப²கேகா³ைர: ।
ஜுShடாmh விப⁴khதphரபதா²mh விவகrhமவிநிrhதாmh ॥ 15॥
ஸபா⁴சthவரரth²யாTh◌⁴யாmh விமாைநrhnhயrh³ைத³rhvh’தாmh ।
ஶ ◌்’ŋhகா³டைகrhமணிமையrhவjhரவிth³மேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 16॥
யthர நிthயவேயாபா: யாமா விரஜவாஸஸ: ।
ph◌⁴ராஜnhேத பவnhநாrhேயா யrhசிrhபி⁴வ வநய: ॥ 17॥
ஸுரshthேகஶவிph◌⁴ரShடநவெஸௗக³nhதி⁴கshரஜாmh ।
யthராேமாத³iµபாதா³ய மாrhக³ஆவாதி மாத: ॥ 18॥
ேஹமஜாலாநிrhக³chச²th³⁴ேமநா³க³nhதி⁴நா ।
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பாNh³ேரண phரதிchச²nhநமாrhேக³ யாnhதி ஸுரphயா: ॥ 19॥
iµkhதாவிதாைநrhமணிேஹமேகபி⁴-
rhநாநாபதாகாவலபீ⁴பி⁴ராvh’தாmh ।
ஶிக²Nh³பாராவதph◌⁴’ŋhக³நாதி³தாmh
ைவமாநிகshthகலகீ³தமŋhக³ளாmh ॥ 20॥
mh’த³ŋhக³ஶŋhகா²நக³nh³பி⁴shவைந:
ஸதாலவீiµரஜrhShேவiΝபி: ◌⁴ ।
nh’thைய:ஸவாth³ையபேத³வகீ³தைக-
rhமேநாரமாmh shவphரப⁴யா தphரபா⁴mh ॥ 21॥
யாmh ந vhரஜnhthயத⁴rhShடா:² க²லா ⁴தth³ஹ: ஶடா:² ।
மாநிந: காேநா ph³தா⁴ ஏபி⁴rhநா vhரஜnhதி யth ॥ 22॥
தாmh ேத³வதா⁴நீmh ஸ வதி²நீபதி-
rhப³:ஸமnhதாth³ேத⁴ ph’தnhயயா ।
ஆசாrhயத³thதmh ஜலஜmh மஹாshவநmh
த³th◌⁴ெமௗ phரஜnh ப⁴யnhth³ரேயாதாmh ॥ 23॥
மக⁴வாmhshதமபி⁴phேரthய ப³ேல: பரமiµth³யமmh ।
ஸrhவேத³வக³ேேபேதா ³ேமத³வாச ஹ ॥ 24॥
ப⁴க³வnhiνth³யேமா ⁴யாnh ப³ேலrhந: rhவைவண: ।
அவிஷயமmh மnhேய ேகநாthேதஜேஸாrhத: ॥ 25॥
ைநநmh கசிthேதா வாபி phரதிvhேயா⁴மதீ⁴வர: ।
பிப³nhநிவ iµேக²ேநத³mh ஹnhநிவ தி³ேஶா த³ஶ ।
த³ஹnhநிவ தி³ேஶா th³’kh³பி: ◌⁴ ஸmhவrhதாkh³நிேவாthதி²த: ॥ 26॥
ph³ காரணேமதshய ³rhத⁴rhஷthவshய மth³ேபா: ।
ஓஜ:ஸேஹா ப³லmh ேதேஜா யத ஏதthஸiµth³யம: ॥ 27॥
³வாச
ஜாநா மக⁴வnh ஶthேராnhநேதரshய காரணmh ।
ஶிShயாேயாபph◌⁴’தmh ேதேஜா ph◌⁴’³பி⁴rhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 28॥
(ஓஜshவிநmh ப³mh ேஜmh ந ஸமrhேதா²ऽshதி கசந ।
விேஜShயதி ந ேகாऽphேயநmh ph³ரமேதஜ:ஸேமதி⁴தmh ॥)
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ப⁴வth³விேதா⁴ ப⁴வாnh வாபி வrhஜயிthேவவரmh ஹmh
நாshய ஶkhத: ர:shதா²mh kh’தாnhதshய யதா² ஜநா: ॥ 29॥
தshமாnhநிலயiµthsh’jhய யmh ஸrhேவ thவிShடபmh ।
யாத காலmh phரதீnhேதா யத: ஶthேராrhவிபrhயய: ॥ 30॥
ஏஷ விphரப³ேலாத³rhக:ஸmhphரthrhதவிkhரம: ।
ேதஷாேமவாபமாேநந ஸாiνப³nhேதா⁴ விநŋhயதி ॥ 31॥
ஏவmh ஸுமnhthதாrhதா²shேத ³rhதா²iνத³rhஶிநா ।
thவா thவிShடபmh ஜkh³iµrhகீ³rhவா: காமபிண: ॥ 32॥
ேத³ேவShவத² நிேநஷு ப³rhைவேராசந: mh ।
ேத³வதா⁴நீமதி⁴Shடா²ய வஶmh நிnhேய ஜக³ththரயmh ॥ 33॥
தmh விவஜயிநmh ஶிShயmh ph◌⁴’க³வ: ஶிShயவthஸலா: ।
ஶேதந ஹயேமதா⁴நாமiνvhரதமயாஜயnh ॥ 34॥
ததshதத³iνபா⁴ேவந ⁴வநthரயவிதாmh ।
கீrhதிmh தி³ு விதnhவாந:ஸ ேரஜ உ³ரா³வ ॥ 35॥
³⁴ேஜ ச யmh shvh’th³தா⁴mh th³விஜேத³ேவாபலmhபி⁴தாmh ।
kh’தkh’thயவாthமாநmh மnhயமாேநா மஹாமநா: ॥ 36॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴ பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 15॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 16 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh thேரஷு நShேடஷு ேத³வமாதாதி³திshததா³ ।
’ேத thவிShடேப ைத³thைய: பrhயதphயத³நாத²வth ॥ 1॥
ஏகதா³ கயபshதshயா ஆரமmh ப⁴க³வாநகா³th ।
நிthஸவmh நிராநnhத³mh ஸமாேத⁴rhவிரதசிராth ॥ 2॥
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ஸ பthநீmh தீ³நவத³நாmh kh’தாஸநபkh³ரஹ: ।
ஸபா⁴ேதா யதா²nhயாயத³மாஹ th³வஹ ॥ 3॥
அphயப⁴th³ரmh ந விphராmh ப⁴th³ேர ேலாேகऽ⁴நாऽऽக³தmh ।
ந த⁴rhமshய ந ேலாகshய mh’thேயாச²nhதா³iνவrhதிந: ॥ 4॥
அபி வாஶலmh கிசிth³kh³’ேஹஷு kh³’ஹேமதி⁴நி ।
த⁴rhமshயாrhத²shய காமshய யthர ேயாேகா³யேயாகி³நாmh ॥ 5॥
அபி வாதித²ேயாऽph◌⁴ேயthய mhபா³ஸkhதயா thவயா ।
kh³’ஹாத³தா யாதா: phரththதா²ேநந வா khவசிth ॥ 6॥
kh³’ேஹஷு ேயShவதித²ேயா நாrhசிதா:ஸலரபி ।
யதி³ நிrhயாnhதி ேத நmh ேப²ராஜkh³’ேஹாபமா: ॥ 7॥
அphயkh³நயsh ேவலாயாmh ந ஹுதா ஹவிஷா ஸதி ।
thவேயாth³விkh³நதி⁴யா ப⁴th³ேர phேராேத மயி கrhசிth ॥ 8॥
யthஜயா காம³கா⁴nh யாதி ேலாகாnh kh³’ஹாnhவித: ।
ph³ராமேऽkh³நிச ைவ விShே:ஸrhவேத³வாthமேநா iµக²mh ॥ 9॥
அபி ஸrhேவ ஶநshதவ thரா மநshவிநி ।
லேயऽshவshத²மாthமாநmh ப⁴வthயா லணரஹmh ॥ 10॥
அதி³திவாச
ப⁴th³ரmh th³விஜக³வாmh ph³ரமnh த⁴rhமshயாshய ஜநshய ச ।
thவrhக³shய பரmh ேthரmh kh³’ஹேமதி⁴nh kh³’ஹா இேம ॥ 11॥
அkh³நேயாऽதித²ேயா ph◌⁴’thயா பி⁴ேவா ேய ச phஸவ: ।
ஸrhவmh ப⁴க³வேதா ph³ரமnhநiνth◌⁴யாநாnhந Shயதி ॥ 12॥
ேகா iν ேம ப⁴க³வnh காேமா ந ஸmhபth³ேயத மாநஸ: ।
யshயா ப⁴வாnh phரஜாth◌⁴ய ஏவmh த⁴rhமாnh phரபா⁴ஷேத ॥ 13॥
தைவவ மாச மந:ஶரஜா:
phரஜா இமா:ஸththவரஜshதேமாஜுஷ: ।
ஸேமா ப⁴வாmhshதாshவஸுராதி³ஷு phரேபா⁴
ததா²பி ப⁴khதmh ப⁴ஜேத மேஹவர: ॥ 14॥
தshமாதீ³ஶ ப⁴ஜnhthயா ேம ேரயசிnhதய ஸுvhரத ।
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’தேயா ’தshதா²நாnh ஸபthைந: பா ந: phரேபா⁴ ॥ 15॥
பைரrhவிவாதா ஸாஹmh மkh³நா vhயஸநஸாக³ேர ।
ஐவrhயmh rhயஶ:shதா²நmh ’தாநி phரப³லrhமம ॥ 16॥
யதா² தாநி ந:ஸாேதா⁴ phரபth³ேயரnh மமாthமஜா: ।
ததா² விேத⁴ கlhயாணmh தி⁴யா கlhயாணkh’thதம ॥ 17॥
ஶுக உவாச
ஏவமph◌⁴யrhதி²ேதாऽதி³thயா கshதாமாஹ shமயnhநிவ ।
அேஹா மாயாப³லmh விShே:shேநஹப³th³த⁴த³mh ஜக³th ॥ 18॥
khவ ேத³ேஹா ெபௗ⁴திேகாऽநாthமா khவ சாthமா phரkh’ேத: பர: ।
கshய ேக பதிthராth³யா ேமாஹ ஏவ  காரணmh ॥ 19॥
உபதிShட²shவ ஷmh ப⁴க³வnhதmh ஜநாrhத³நmh ।
ஸrhவ⁴த³ஹாவாஸmh வாஸுேத³வmh ஜக³th³³mh ॥ 20॥
ஸ விதா⁴shயதி ேத காமாnh ஹrhதீ³நாiνகmhபந: ।
அேமாகா⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதிrhேநதேரதி மதிrhமம ॥ 21॥
அதி³திவாச
ேகநாஹmh விதி⁴நா ph³ரமnhiνபshதா²shேய ஜக³thபதிmh ।
யதா² ேம ஸthயஸŋhகlhேபா வித³th◌⁴யாthஸ மேநாரத²mh ॥ 22॥
ஆதி³ஶ thவmh th³விஜேரShட² விதி⁴mh த³பதா⁴வநmh ।
ஆஶு Shயதி ேம ேத³வ:த³nhthயா:ஸஹ thரைக: ॥ 23॥
கயப உவாச
ஏதnhேம ப⁴க³வாnh ph’Shட: phரஜாகாமshய பth³மஜ: ।
யதா³ஹ ேத phரவயா vhரதmh ேகஶவேதாஷணmh ॥ 24॥
பா²lh³நshயாமேல பே th³வாத³ஶாஹmh பேயாvhரத: ।
அrhசேயத³ரவிnhதா³mh ப⁴khthயா பரமயாnhவித: ॥ 25॥
நீவாlhயாmh mh’தா³ऽऽphய shநாயாthkhேராட³விதீ³rhணயா ।
யதி³லph◌⁴ேயத ைவ shேராதshேயதmh மnhthரiµதீ³ரேயth ॥ 26॥
thவmh ேத³vhயாதி³வராேஹண ரஸாயா:shதா²நchச²தா ।
உth³th◌⁴’தா நமshph◌⁴யmh பாphமாநmh ேம phரஶய ॥ 27॥
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நிrhவrhதிதாthமநியேமா ேத³வமrhேசthஸமாத: ।
அrhசாயாmh shத²Nh³ேல ஸூrhேய ஜேல வெநௗ ³ராவபி ॥ 28॥
நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மயேஸ ।
ஸrhவ⁴தநிவாஸாய வாஸுேத³வாய ஸாேண ॥ 29॥
நேமாऽvhயkhதாய ஸூமாய phரதா⁴நஷாய ச ।
சrhவிmhஶth³³ணjhஞாய ³ணஸŋhkh²யாநேஹதேவ ॥ 30॥
நேமா th³விஶீrhShேண thபேத³ ச:ஶ ◌்’ŋhகா³ய தnhதேவ ।
ஸphதஹshதாய யjhஞாய thரயீவிth³யாthமேந நம: ॥ 31॥
நம: ஶிவாய th³ராய நம: ஶkhதித⁴ராய ச ।
ஸrhவவிth³யாதி⁴பதேய ⁴தாநாmh பதேய நம: ॥ 32॥
நேமா ரNhயக³rhபா⁴ய phராய ஜக³தா³thமேந ।
ேயாைக³வrhயஶராய நமshேத ேயாக³ேஹதேவ ॥ 33॥
நமshத ஆதி³ேத³வாய ஸா⁴தாய ேத நம: ।
நாராயய ’ஷேய நராய ஹரேய நம: ॥ 34॥
நேமா மரகதயாமவேஷऽதி⁴க³தேய ।
ேகஶவாய நமshph◌⁴யmh நமshேத பீதவாஸேஸ ॥ 35॥
thவmh ஸrhவவரத:³ mhஸாmh வேரNhய வரத³rhஷப⁴ ।
அதshேத ேரயேஸ தீ⁴ரா: பாத³ேரiΝiµபாஸேத ॥ 36॥
அnhவவrhதnhத யmh ேத³வா:ச தthபாத³பth³மேயா: ।
shph’ஹயnhத இவாேமாத³mh ப⁴க³வாnh ேம phரத³தாmh ॥ 37॥
ஏைதrhமnhthைரrh’ேகஶமாவாஹநரshkh’தmh ।
அrhசேயchch²ரth³த⁴யா khத: பாth³ேயாபshபrhஶநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 38॥
அrhசிthவா க³nhத⁴மாlhயாth³ைய: பயஸா shநபேயth³வி⁴mh ।
வshthேராபவீதாப⁴ரணபாth³ேயாபshபrhஶைநshதத: ।
க³nhத⁴⁴பாதி³பி⁴சாrhேசth³th³வாத³ஶாரவிth³யயா ॥ 39॥
ஶ ◌்’தmh பய ைநேவth³யmh ஶாlhயnhநmh விப⁴ேவ ஸதி ।
ஸஸrhபி:ஸ³ட³mh த³ththவா ஜுஹுயாnhலவிth³யயா ॥ 40॥
நிேவதி³தmh தth³ப⁴khதாய த³th³யாth³⁴த வா shவயmh ।
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த³ththவாऽऽசமநமrhசிthவா தாmh³லmh ச நிேவத³ேயth ॥ 41॥
ஜேபத³Shேடாthதரஶதmh shவீத shதிபி:◌⁴ phர⁴mh ।
kh’thவா phரத³ணmh ⁴ெமௗ phரணேமth³த³Nhட³வnhiµதா³ ॥ 42॥
kh’thவா ஶிர தchேச²ஷாmh ேத³வiµth³வாஸேயthதத: ।
th³vhயவராnh ேபா⁴ஜேயth³விphராnh பாயேஸந யேதா²சிதmh ॥ 43॥
⁴த ைதரiνjhஞாத: ேஶஷmh ேஸShட:ஸபா⁴ைத: ।
ph³ரமசாrhயத² தth³ராthrhயாmh ேவா⁴ேத phரத²ேமऽஹநி ॥ 44॥
shநாத: ஶுசிrhயேதா²khேதந விதி⁴நா ஸுஸமாத: ।
பயஸா shநாபயிthவாrhேசth³யாவth³vhரதஸமாபநmh ॥ 45॥
பேயாப⁴ோ vhரதத³mh சேரth³விShNhவrhசநாth³’த: ।
rhவவjhஜுஹுயாத³kh³நிmh ph³ராமmhசாபி ேபா⁴ஜேயth ॥ 46॥
ஏவmh thவஹரஹ:rhயாth³th³வாத³ஶாஹmh பேயாvhரத: ।
ஹேரராராத⁴நmh ேஹாமமrhஹணmh th³விஜதrhபணmh ॥ 47॥
phரதிபth³தி³நமாரph◌⁴ய யாவch²khலthரேயாத³ஶீ ।
ph³ரமசrhயமத: ◌⁴shவphநmh shநாநmh thஷவணmh சேரth ॥ 48॥
வrhஜேயத³ஸதா³லாபmh ேபா⁴கா³iνchசாவசாmhshததா² ।
அmhshர:ஸrhவ⁴தாநாmh வாஸுேத³வபராயண: ॥ 49॥
thரேயாத³யாமேதா² விShே:shநபநmh பசைகrhவிேபா:◌⁴ ।
காரேயchசா²shthரth³’Shேடந விதி⁴நா விதி⁴ேகாவிைத:³ ॥ 50॥
ஜாmh ச மஹதீmh rhயாth³விthதஶாTh²யவிவrhத: ।
சmh நிphய பய ஶிபிவிShடாய விShணேவ ॥ 51॥
ஶ ◌்’ேதந ேதந ஷmh யேஜத ஸுஸமாத: ।
ைநேவth³யmh சாதி³ணவth³த³th³யாthஷShத³mh ॥ 52॥
ஆசாrhயmh jhஞாநஸmhபnhநmh வshthராப⁴ரணேத⁴iνபி:◌⁴ ।
ேதாஷேயth³’thவிஜைசவ தth³விth³th◌⁴யாராத⁴நmh ஹேர: ॥ 53॥
ேபா⁴ஜேயthதாnh ³ணவதா ஸத³nhேநந ஶுசிshேத ।
அnhயாmhச ph³ராமnh ஶkhthயா ேய ச தthர ஸமாக³தா: ॥ 54॥
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த³mh ³ரேவ த³th³யாth³’thவிkh³ph◌⁴யச யதா²rhஹத: ।
அnhநாth³ேயநாவபாகாmhச phணேயthஸiµபாக³தாnh ॥ 55॥
⁴khதவthஸு ச ஸrhேவஷு தீ³நாnhத⁴kh’பேணஷு ச ।
விShேshதthphணநmh விth³வாnh ⁴த ஸஹ ப³nh⁴பி: ◌⁴ ॥ 56॥
nh’thயவாதி³thரகீ³ைதச shதிபி: ◌⁴ shவshதிவாசைக: ।
காரேயthதthகதா²பி⁴ச ஜாmh ப⁴க³வேதாऽnhவஹmh ॥ 57॥
ஏதthபேயாvhரதmh நாம ஷாராத⁴நmh பரmh ।
பிதாமேஹநாபி⁴தmh மயா ேத ஸiµதா³’தmh ॥ 58॥
thவmh சாேநந மஹாபா⁴ேக³ஸmhயkh சீrhேணந ேகஶவmh ।
ஆthமநா ஶுth³த⁴பா⁴ேவந நியதாthமா ப⁴ஜாvhயயmh ॥ 59॥
அயmh ைவ ஸrhவயjhஞாkh²ய:ஸrhவvhரததி shmh’தmh ।
தப:ஸாரத³mh ப⁴th³ேர தா³நmh ேசவரதrhபணmh ॥ 60॥
த ஏவ நியமா:ஸாாthத ஏவ ச யேமாthதமா: ।
தேபா தா³நmh vhரதmh யjhேஞா ேயந Shயthயேதா⁴ஜ: ॥ 61॥
தshமாேத³தth³vhரதmh ப⁴th³ேர phரயதா ரth³த⁴யா சர ।
ப⁴க³வாnh பShடshேத வராநாஶு விதா⁴shயதி ॥ 62॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ அதி³திபேயாvhரதகத²நmh நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 16॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 17 ॥
ஶுக உவாச
இthkhதா ஸாதி³தீ ராஜnh shவப⁴rhthரா கயேபந ைவ ।
அnhவதிShட²th³vhரதத³mh th³வாத³ஶாஹமதnhth³தா ॥ 1॥
சிnhதயnhthேயகயா ³th³th◌⁴யா மஹாஷவரmh ।
phரkh³’ேயnhth³ய³Shடாவாnh மநஸா ³th³தி⁴ஸாரதி:² ॥ 2॥
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மநைசகாkh³ரயா ³th³th◌⁴யா ப⁴க³வthயகி²லாthமநி ।
வாஸுேத³ேவ ஸமாதா⁴ய சசார ஹ பேயாvhரதmh ॥ 3॥
தshயா: phரா³ர⁴thதாத ப⁴க³வாநாதி³ஷ: ।
பீதவாஸாசrhபா³ஹு: ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ர: ॥ 4॥
தmh ேநthரேகா³சரmh வீய ஸஹேஸாthதா²ய ஸாத³ரmh ।
நநாம ⁴வி காேயந த³Nhட³வthphதிவிவலா ॥ 5॥
ேஸாthதா²ய ப³th³தா⁴ஜ³mh shதி²தா
ேநாthேஸஹ ஆநnhத³ஜலாேல ।
ப³⁴வ Shணீmh லகாலாkh’தி-
shதth³த³rhஶநாththஸவகா³thரேவப:² ॥ 6॥
phthயா ஶைநrhக³th³க³த³யா கி³ரா ஹmh
Shடாவ ஸா ேத³vhயதி³தி:th³வஹ ।
உth³வீதீ ஸா பிப³தீவ சுஷா
ரமாபதிmh யjhஞபதிmh ஜக³thபதிmh ॥ 7॥
அதி³திவாச
யjhேஞஶ யjhஞஷாchத தீrhத²பாத³
தீrhத²ரவ: ரவணமŋhக³ளநாமேத⁴ய ।
ஆபnhநேலாகvh’ேநாபஶேமாத³யாth³ய
ஶmh ந: kh’தீ⁴ஶ ப⁴க³வnhந தீ³நநாத:² ॥ 8॥
விவாய விவப⁴வநshதி²திஸmhயமாய
shைவரmh kh³’தஶkhதி³ய ⁴mhேந ।
shவshதா²ய ஶவ³பph³’mhதrhணேபா³த⁴-
vhயாபாதி³தாthமதமேஸ ஹரேய நமshேத ॥ 9॥
ஆ: பரmh வரபீ⁴Shடமlhயல-
rhth³ேயாrh⁴ரஸா:ஸகலேயாக³³shthவrhக:³ ।
jhஞாநmh ச ேகவலமநnhத ப⁴வnhதி Shடா-
ththவthேதா nh’mh கிiµ ஸபthநஜயாதி³ராஶீ: ॥ 10॥
ஶுக உவாச
அதி³thையவmh shேதா ராஜnh ப⁴க³வாnh Shகேரண: ।
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ேthரjhஞ:ஸrhவ⁴தாநாதி ேஹாவாச பா⁴ரத ॥ 11॥
ப⁴க³வாiνவாச
ேத³வமாதrhப⁴வthயா ேம விjhஞாதmh சிரகாŋhதmh ।
யthஸபthைநrh’தmh chயாவிதாநாmh shவதா⁴மத: ॥ 12॥
தாnh விநிrhthய ஸமேர ³rhமதா³நஸுரrhஷபா⁴nh ।
phரதிலph³த⁴ஜயபி: ◌⁴ thைரchச²shபாmh ॥ 13॥
இnhth³ரjhேயShைட:²shவதநையrhஹதாநாmh தி⁴ விth³விஷாmh ।
shthேயா த³nhதீராஸாth³ய th³ரShchச² :³கி²தா: ॥ 14॥
ஆthமஜாnh ஸுஸmh’th³தா⁴mhshthவmh phரthயா’தயஶ:ய: ।
நாகph’Shட²மதி⁴Shடா²ய khட³ேதா th³ரShchச² ॥ 15॥
phராேயாऽ⁴நா ேதऽஸுரத²நாதா²
அபாரணீயா இதி ேத³வி ேம மதி: ।
யthேதऽiνேலவரவிphர³phதா
ந விkhரமshதthர ஸுக²mh த³தா³தி ॥ 16॥
அதா²phபாேயா மம ேத³வி சிnhthய:
ஸnhேதாதshய vhரதசrhயயா ேத ।
மமாrhசநmh நாrhஹதி க³nhமnhயதா²
ரth³தா⁴iνபmh ப²லேஹகthவாth ॥ 17॥
thவயாrhசிதசாஹமபthய³phதேய
பேயாvhரேதநாiν³ணmh ஸ³த: ।
shவாmhேஶந thரthவiµேபthய ேத ஸுதாnh
ேகா³phதாsh மாசதபshயதி⁴Sh²த: ॥ 18॥
உபதா⁴வ பதிmh ப⁴th³ேர phரஜாபதிமகlhமஷmh ।
மாmh ச பா⁴வயதீ பthயாேவவmh பமவshதி²தmh ॥ 19॥
ைநதthபரshமா ஆkh²ேயயmh ph’Shடயாபி கத²சந ।
ஸrhவmh ஸmhபth³யேத ேத³வி ேத³வ³யmh ஸுஸmhvh’தmh ॥ 20॥
ஶுக உவாச
ஏதாவ³khthவா ப⁴க³வாmhshதthைரவாnhதரதீ⁴யத ।
அதி³திrh³rhலப⁴mh லph³th◌⁴வா ஹேரrhஜnhமாthமநி phரேபா: ◌⁴ ॥ 21॥
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உபாதா⁴வthபதிmh ப⁴khthயா பரயா kh’தkh’thயவth ।
ஸ ைவ ஸமாதி⁴ேயாேக³ந கயபshதத³³th◌⁴யத ॥ 22॥
phரவிShடமாthமநி ஹேரரmhஶmh யவிதேத²ண: ।
ேஸாऽதி³thயாmh வீrhயமாத⁴thத தபஸா சிரஸmhph◌⁴’தmh ।
ஸமாதமநா ராஜnh தா³Nhயkh³நிmh யதா²நில: ॥ 23॥
அதி³ேதrhதி⁴Sh²தmh க³rhப⁴mh ப⁴க³வnhதmh ஸநாதநmh ।
ரNhயக³rhேபா⁴ விjhஞாய ஸேட³³யநாமபி:◌⁴ ॥ 24॥
ph³ரேமாவாச
ஜேயாகா³ய ப⁴க³வnhiνkhரம நேமாऽsh ேத ।
நேமா ph³ரமNhயேத³வாய th³ய நேமா நம: ॥ 25॥
நமshேத ph’நிக³rhபா⁴ய ேவத³க³rhபா⁴ய ேவத⁴ேஸ ।
thநாபா⁴ய thph’Shடா²ய ஶிபிவிShடாய விShணேவ ॥ 26॥
thவமாதி³ரnhேதா ⁴வநshய மth◌⁴ய-
மநnhதஶkhதிmh ஷmh யமாஹு: ।
காேலா ப⁴வாநாபதீஶ விவmh
shேராேதா யதா²nhத: பதிதmh க³பீ⁴ரmh ॥ 27॥
thவmh ைவ phரஜாநாmh shதி²ரஜŋhக³மாநாmh
phரஜாபதீநாம ஸmhப⁴விShiΝ: ।
தி³ெவௗகஸாmh ேத³வ தி³வchதாநாmh
பராயணmh ெநௗவ மjhஜேதாऽphஸு ॥ 28॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ வாமநphரா³rhபா⁴ேவ ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 17॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 18 ॥
ஶுக உவாச
இthத²mh விசshதகrhமவீrhய:
phரா³rhப³⁴வாmh’த⁴ரதி³thயாmh ।
சrh⁴ஜ: ஶŋhக²க³தா³ph³ஜசkhர:
பிஶŋhக³வாஸா நநாயேதண: ॥ 1॥
யாமாவதா³ேதா ஜ²ஷராஜNhட³ல-

thவிேஷாlhலஸchch²வத³நாmh³ஜ: மாnh ।
வthஸவா வலயாŋhக³ேதா³lhலஸ-

thகிடகாசீ³ணசார: ॥ 2॥
ம⁴vhரதvhராதவி⁴Shடயா shவயா
விராத:வநமாலயா ஹ: ।
phரஜாபேதrhேவமதம:shவேராசிஷா
விநாஶயnh கNhட²நிவிShடெகௗshப: ◌⁴ ॥ 3॥
தி³ஶ: phரேஸ:³ஸலாஶயாshததா³
phரஜா: phர’Shடா ’தேவா ³nhவிதா: ।
th³ெயௗரnhதmhதிரkh³நிவா
கா³ேவா th³விஜா:ஸஜ’ஷுrhநகா³ச ॥ 4॥
ேராயாmh ரவணth³வாத³யாmh iµஹூrhேதऽபி⁴தி phர: ◌⁴ ।
ஸrhேவ நthரதாராth³யாசkhshதjhஜnhம த³ணmh ॥ 5॥
th³வாத³யாmh ஸவிதாதிShட²nhமth◌⁴யnhதி³நக³ேதா nh’ப ।
விஜயா நாம ஸா phேராkhதா யshயாmh ஜnhம வி³rhஹேர: ॥ 6॥
ஶŋhக²³nh³ப⁴ேயா ேந³rhmh’த³ŋhக³பணவாநகா: ।
சிthரவாதி³thரrhயாmh நிrhேகா⁴ஷshiµேலாऽப⁴வth ॥ 7॥
phதாசாphஸரேஸாऽnh’thயnh க³nhத⁴rhவphரவரா ஜ:³ ।
Shrhiµநேயா ேத³வா மநவ: பிதேராऽkh³நய: ॥ 8॥
th³த⁴விth³யாத⁴ரக³:ஸகிmhஷகிnhநரா: ।
சார யராmh ஸுபrh ⁴ஜேகா³thதமா: ॥ 9॥
கா³யnhேதாऽதிphரஶmhஸnhேதா nh’thயnhேதா வி³தா⁴iνகா:³ ।
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அதி³thயா ஆரமபத³mh ஸுைம:ஸமவாகிரnh ॥ 10॥
th³’ShThவாதி³திshதmh நிஜக³rhப⁴ஸmhப⁴வmh
பரmh மாmhஸmh iµத³மாப விshதா ।
kh³’தேத³ஹmh நிஜேயாக³மாயயா
phரஜாபதிசாஹ ஜேயதி விshத: ॥ 11॥
யthதth³வrhபா⁴தி வி⁴ஷைத⁴-
ரvhயkhதசிth³vhயkhதமதா⁴ரயth³த⁴: ।
ப³⁴வ ேதைநவ ஸ வாமேநா வ:

ஸmhபயேதாrhதி³vhயக³திrhயதா² நட: ॥ 12॥
தmh வmh வாமநmh th³’ShThவா ேமாத³மாநா மஹrhஷய: ।
கrhமாணி காரயாமாஸு: ரshkh’thய phரஜாபதிmh ॥ 13॥
தshேயாபநீயமாநshய ஸாவிthmh ஸவிதாph³ரவீth ।
ph³’ஹshபதிrhph³ரமஸூthரmh ேமக²லாmh கயேபாऽத³தா³th ॥ 14॥
த³ெதௗ³ kh’Shநmh ⁴rhத³Nhட³mh ேஸாேமா வநshபதி: ।
ெகௗபீநாchசா²த³நmh மாதா th³ெயௗச²thரmh ஜக³த: பேத: ॥ 15॥
கமNhட³mh ேவத³க³rhப:◌⁴ ஶாnh ஸphதrhஷேயா த³:³ ।
அமாலாmh மஹாராஜ ஸரshவthயvhயயாthமந: ॥ 16॥
தshமா இthபநீதாய யராTh பாthகாமதா³th ।
பி⁴ாmh ப⁴க³வதீ ஸாா³மாதா³த³mhபி³கா ஸதீ ॥ 17॥
ஸ ph³ரமவrhசேஸைநவmh ஸபா⁴mh ஸmhபா⁴விேதா வ: ।
ph³ரமrhக³ணஸஜுShடாமthயேராசத மாஷ: ॥ 18॥
ஸth³த⁴மாதmh வநிmh kh’thவா பஸஹநmh ।
பshதீrhய ஸமph◌⁴யrhchய ஸth³பி⁴ரஜுேஹாth³th³விஜ: ॥ 19॥
thவாவேமைத⁴rhயஜமாநrhதmh
ப³mh ph◌⁴’³iµபகlhபிைதshதத: ।
ஜகா³ம தthராகி²லஸாரஸmhph◌⁴’ேதா
பா⁴ேரண கா³mh ஸnhநமயnh பேத³ பேத³ ॥ 20॥
தmh நrhமதா³யாshதட உthதேர ப³ேல:
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ய ’thவிஜshேத ph◌⁴’³கchச²ஸmhjhஞேக ।
phரவrhதயnhேதா ph◌⁴’க³வ: khரthதமmh
vhயசதாரா³தி³தmh யதா² ரவிmh ॥ 21॥
த ’thவிேஜா யஜமாந:ஸத³shயா
ஹதthவிேஷா வாமநேதஜஸா nh’ப ।
ஸூrhய: கிலாயாthத வா விபா⁴வஸு:
ஸநthமாேராऽத² தி³th³’யா khரேதா: ॥ 22॥
இthத²mh ஸஶிShேயஷு ph◌⁴’³Shவேநகதா⁴
விதrhkhயமாே ப⁴க³வாnh ஸ வாமந: ।
ச²thரmh ஸத³Nhட³mh ஸஜலmh கமNhட³mh
விேவஶ பி³ph◌⁴ரth³த⁴யேமத⁴வாடmh ॥ 23॥
ெமௗjhயா ேமக²லயா வீதiµபவீதாேநாthதரmh ।
ஜலmh வாமநmh விphரmh மாயாமாணவகmh ஹmh ॥ 24॥
phரவிShடmh வீய ph◌⁴’க³வ:ஸஶிShயாshேத ஸஹாkh³நிபி:◌⁴ ।
phரthயkh³’ணnh ஸiµthதா²ய ஸŋhphதாshதshய ேதஜஸா ॥ 25॥
யஜமாந: phரiµதி³ேதா த³rhஶநீயmh மேநாரமmh ।
பாiνபாவயவmh தshமா ஆஸநமாஹரth ॥ 26॥
shவாக³ேதநாபி⁴நnhth³யாத² பாெதௗ³ ப⁴க³வேதா ப³: ।
அவநிjhயாrhசயாமாஸ iµkhதஸŋhக³மேநாரமmh ॥ 27॥
தthபாத³ெஶௗசmh ஜநகlhமஷாபஹmh
ஸ த⁴rhமவிnhrhth◌⁴nhயத³தா⁴thஸுமŋhக³ளmh ।
யth³ேத³வேத³ேவா கி³ஶசnhth³ரெமௗ:

த³தா⁴ர rhth◌⁴நா பரயா ச ப⁴khthயா ॥ 28॥
ப³வாச
shவாக³தmh ேத நமshph◌⁴யmh ph³ரமnh கிmh கரவாம ேத ।
ph³ரமrhmh தப:ஸாாnhமnhேய thவாऽऽrhய வrhத⁴ரmh ॥ 29॥
அth³ய ந: பிதரshth’phதா அth³ய ந: பாவிதmh லmh ।
அth³ய shவிShட: khரரயmh யth³ப⁴வாநாக³ேதா kh³’ஹாnh ॥ 30॥
அth³யாkh³நேயா ேம ஸுஹுதா யதா²விதி⁴
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th³விஜாthமஜ thவchசரவேநஜைந: ।
ஹதாmhஹேஸா வாrhபி⁴யmh ச ⁴ரேஹா
ததா² நீதா தiνபி: ◌⁴ பைத³shதவ ॥ 31॥
யth³யth³வேடா வாச² தthphரதீchச² ேம
thவாமrhதி²நmh விphரஸுதாiνதrhகேய ।
கா³mh காசநmh ³ணவth³தா⁴ம mh’Shடmh
ததா²nhநேபயiµத வா விphரகnhயாmh ।
kh³ராமாnh ஸmh’th³தா⁴mhshரகா³nh க³ஜாnh வா
ரதா²mhshததா²rhஹthதம ஸmhphரதீchச² ॥ 32॥
இதிமth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmhஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴
வாமநphரா³rhபா⁴ேவ ப³வாமநஸmhவாேத³அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 18॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 19 ॥
ஶுக உவாச
இதி ைவேராசேநrhவாkhயmh த⁴rhமkhதmh ஸ ஸூnh’தmh ।
நிஶmhய ப⁴க³வாnh phத: phரதிநnhth³ேயத³மph³ரவீth ॥ 1॥
ப⁴க³வாiνவாச
வசshதைவதjhஜநேத³வ ஸூnh’தmh
ேலாசிதmh த⁴rhமதmh யஶshகரmh ।
யshய phரமாணmh ph◌⁴’க³வ:ஸாmhபராேய
பிதாமஹ:லvh’th³த: ◌⁴ phரஶாnhத: ॥ 2॥
ந ேயதshnh ேல கசிnhநி:ஸththவ: kh’பண: மாnh ।
phரthயாkh²யாதா phரதிthய ேயா வாதா³தா th³விஜாதேய ॥ 3॥
ந ஸnhதி தீrhேத² தி⁴ சாrhதி²நாrhதி²தா:
பராŋhiµகா² ேய thவமநshவிேநா nh’பா: ।
Shமthேல யth³யஶஸாமேலந
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phரலாத³ உth³பா⁴தி யேதா²³ப: ேக² ॥ 4॥
யேதா ஜாேதா ரNhயாசரnhேநக இமாmh மmh ।
phரதிவீரmh தி³kh³விஜேய நாவிnhத³த க³தா³த:◌⁴ ॥ 5॥
யmh விநிrhthய kh’chch²ேரண விShiΝ:ேமாth³தா⁴ர ஆக³தmh ।
நாthமாநmh ஜயிநmh ேமேந தth³வீrhயmh ⁴rhயiνshமரnh ॥ 6॥
நிஶmhய தth³வத⁴mh ph◌⁴ராதா ரNhயகஶி: ரா ।
ஹnhmh ph◌⁴ராth’ஹணmh khth³ேதா⁴ ஜகா³ம நிலயmh ஹேர: ॥ 7॥
தமாயாnhதmh ஸமாேலாkhய ஶூலபாணிmh kh’தாnhதவth ।
சிnhதயாமாஸ காலjhேஞா விShiΝrhமாயாவிநாmh வர: ॥ 8॥
யேதா யேதாऽஹmh தthராெஸௗ mh’th: phராணph◌⁴’தாவ ।
அேதாऽஹமshய ’த³யmh phரேவயா பராkh³th³’ஶ: ॥ 9॥
ஏவmh ஸ நிசிthய ேபா: ஶர-
மாதா⁴வேதா நிrhவிவிேஶऽஸுேரnhth³ர ।
வாஸாநிலாnhதrhதஸூமேத³ஹ-

shதthphராணரnhth◌⁴ேரண விவிkh³நேசதா: ॥ 10॥
ஸ தnhநிேகதmh பmh’ய ஶூnhய-
மபயமாந:பிேதா நநாத³ ।
மாmh th³யாmh தி³ஶ: க²mh விவராnh ஸiµth³ராnh
விShiΝmh விசிnhவnh ந த³த³rhஶ வீர: ॥ 11॥
அபயnhநிதி ேஹாவாச மயாnhவிShடத³mh ஜக³th ।
ph◌⁴ராth’ஹா ேம க³ேதா நmh யேதா நாவrhதேத மாnh ॥ 12॥
ைவராiνப³nhத⁴ ஏதாவாநாmh’thேயாஹ ேத³நாmh ।
அjhஞாநphரப⁴ேவா மnhரஹmhமாேநாபph³’mhத: ॥ 13॥
பிதா phரலாத³thரshேத தth³விth³வாnh th³விஜவthஸல: ।
shவமாrhth³விஜŋhேக³ph◌⁴ேயா ேத³ேவph◌⁴ேயாऽதா³thஸ யாசித: ॥ 14॥
ப⁴வாநாசதாnh த⁴rhமாநாshதி²ேதா kh³’ஹேமதி⁴பி:◌⁴ ।
ph³ராமண: rhவைஜ: ஶூைரரnhையேசாth³தா³மகீrhதிபி:◌⁴ ॥ 15॥
தshமாththவthேதா மஷth³vh’ேணऽஹmh வரத³rhஷபா⁴th ।
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பதா³நி thணி ைத³thேயnhth³ர ஸmhதாநி பதா³ மம ॥ 16॥
நாnhயthேத காமேய ராஜnh வதா³nhயாjhஜக³தீ³வராth ।
ைநந: phராphேநாதி ைவ விth³வாnh யாவத³rhத²phரதிkh³ரஹ: ॥ 17॥
ப³வாச
அேஹா ph³ராமணதா³யாத³ வாசshேத vh’th³த⁴ஸmhமதா: ।
thவmh பா³ேலா பா³ஶமதி:shவாrhத²mh phரthய³ேதா⁴ யதா² ॥ 18॥
மாmh வேசாபி: ◌⁴ ஸமாராth◌⁴ய ேலாகாநாேமகவரmh ।
பத³thரயmh vh’ணீேத ேயாऽ³th³தி⁴மாnh th³வீபதா³ஶுஷmh ॥ 19॥
ந மாnh மாiµபvhரjhய ⁴ேயா யாசிமrhஹதி ।
தshமாth³vh’thதிகmh ⁴mh வேடா காமmh phரதீchச² ேம ॥ 20॥
ப⁴க³வாiνவாச
யாவnhேதா விஷயா: phேரShடா²shthேலாkhயாமேதnhth³யmh ।
ந ஶkhiνவnhதி ேத ஸrhேவ phரதிரயிmh nh’ப ॥ 21॥
thபி:◌⁴ khரைமரஸnhShேடா th³வீேபநாபி ந rhயேத ।
நவவrhஷஸேமேதந ஸphதth³வீபவேரchச²யா ॥ 22॥
ஸphதth³வீபாதி⁴பதேயா nh’பா ைவnhயக³யாத³ய: ।
அrhைத:² காைமrhக³தா நாnhதmh th’Shயா இதி ந: தmh ॥ 23॥
யth³’chச²ேயாபபnhேநந ஸnhShேடா வrhதேத ஸுக²mh ।
நாஸnhShடshthபி⁴rhேலாைகரதாthேமாபஸாதி³ைத: ॥ 24॥
mhேஸாऽயmh ஸmhsh’ேதrhேஹரஸnhேதாேஷாऽrhத²காமேயா: ।
யth³’chச²ேயாபபnhேநந ஸnhேதாேஷா iµkhதேய shmh’த: ॥ 25॥
யth³’chசா²லாப⁴Shடshய ேதேஜா விphரshய வrhத⁴ேத ।
தthphரஶாmhயthயஸnhேதாஷாத³mhப⁴ேஸவாஶுஶுணி: ॥ 26॥
தshமாththணி பதா³nhேயவ vh’ேண thவth³வரத³rhஷபா⁴th ।
ஏதாவைதவ th³ேதா⁴ऽஹmh விthதmh யாவthphரேயாஜநmh ॥ 27॥
ஶுக உவாச
இthkhத:ஸ ஹஸnhநாஹ வாசா²த: phரதிkh³’யதாmh ।
வாமநாய மmh தா³mh ஜkh³ராஹ ஜலபா⁴ஜநmh ॥ 28॥
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விShணேவ மாmh phரதா³shயnhதiµஶநா அஸுேரவரmh ।
ஜாநmhசிகீrhதmh விShே: ஶிShயmh phராஹ விதா³mh வர: ॥ 29॥
ஶுkhர உவாச
ஏஷ ைவேராசேந ஸாாth³ப⁴க³வாnh விShiΝரvhயய: ।
கயபாத³தி³ேதrhஜாேதா ேத³வாநாmh காrhயஸாத⁴க: ॥ 30॥
phரதிதmh thவையதshைம யத³நrhத²மஜாநதா ।
ந ஸா⁴ மnhேய ைத³thயாநாmh மஹாiνபக³ேதாऽநய: ॥ 31॥
ஏஷ ேத shதா²நைமவrhயmh யmh ேதேஜா யஶ: தmh ।
தா³shயthயாchசி²th³ய ஶkhராய மாயாமாணவேகா ஹ: ॥ 32॥
thபி:◌⁴ khரைமமா◌ँlhேலாகாnh விவகாய: khரShயதி ।
ஸrhவshவmh விShணேவ த³ththவா ட⁴ வrhதிShயேஸ கத²mh ॥ 33॥
khரமேதா கா³mh பைத³ேகந th³விதீேயந தி³வmh விேபா: ◌⁴ ।
க²mh ச காேயந மஹதா தாrhதீயshய ேதா க³தி: ॥ 34॥
நிShடா²mh ேத நரேக மnhேய யphரதா³: phரதிதmh ।
phரதிதshய ேயாऽநீஶ: phரதிபாத³யிmh ப⁴வாnh ॥ 35॥
ந தth³தா³நmh phரஶmhஸnhதி ேயந vh’thதிrhவிபth³யேத ।
தா³நmh யjhஞshதப: கrhம ேலாேக vh’thதிமேதா யத: ॥ 36॥
த⁴rhமாய யஶேஸऽrhதா²ய காமாய shவஜநாய ச ।
பசதா⁴ விப⁴ஜnh விthதஹாiµthர ச ேமாத³ேத ॥ 37॥
அthராபி ப³vh’ைசrhகீ³தmh ஶ ◌்’iΝ ேமऽஸுரஸthதம ।
ஸthயேமாதி யthphேராkhதmh யnhேநthயாஹாnh’தmh  தth ॥ 38॥
ஸthயmh Shபப²லmh விth³யாதா³thமvh’shய கீ³யேத ।
vh’ேऽவதி தnhந shயாத³nh’தmh லமாthமந: ॥ 39॥
தth³யதா² vh’ உnhல: ஶுShயthth³வrhதேதऽசிராth ।
ஏவmh நShடாnh’த:ஸth³ய ஆthமா ஶுShேயnhந ஸmhஶய: ॥ 40॥
பராkh³khதமrhணmh வா அரmh யthதேதா³தி ।
யthகிசிேதா³தி ph³யாthேதந chேயத ைவ மாnh ।
பி⁴ேவ ஸrhவேமாmh rhவnh நாலmh காேமந சாthமேந ॥ 41॥
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அைத²தthrhணமph◌⁴யாthமmh யchச ேநthயnh’தmh வச: ।
ஸrhவmh ேநthயnh’தmh ph³யாthஸ ³Shகீrhதி: வஸnh mh’த: ॥ 42॥
shthஷு நrhமவிவாேஹ ச vh’ththயrhேத² phராணஸŋhகேட ।
ேகா³ph³ராமrhேத²mhஸாயாmh நாnh’தmh shயாjhஜு³phதmh ॥ 43॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
அShடமshகnhேத⁴ வாமநphரா³rhபா⁴ேவ ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 19॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ விmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 20 ॥
ஶுக உவாச
ப³ேரவmh kh³’ஹபதி:லாசாrhேயண பா⁴த: ।
Shணீmh ⁴thவா ணmh ராஜnhiνவாசாவேதா ³mh ॥ 1॥
ப³வாச
ஸthயmh ப⁴க³வதா phேராkhதmh த⁴rhேமாऽயmh kh³’ஹேமதி⁴நாmh ।
அrhத²mh காமmh யேஶா vh’thதிmh ேயா ந பா³ேத⁴த கrhசிth ॥ 2॥
ஸ சாஹmh விthதேலாேப⁴ந phரthயாசே கத²mh th³விஜmh ।
phரதிthய த³தா³தி phராலாதி:³ கிதேவா யதா² ॥ 3॥
ந யஸthயாthபேராऽத⁴rhம இதி ேஹாவாச ⁴யmh ।
ஸrhவmh ேஸா⁴மலmh மnhேய ’ேதऽகபரmh நரmh ॥ 4॥
நாஹmh பி³ேப⁴ நிரயாnhநாத⁴nhயாத³ஸுகா²rhணவாth ।
ந shதா²நchயவநாnhmh’thேயாrhயதா² விphரphரலmhப⁴நாth ॥ 5॥
யth³யth³தா⁴shயதி ேலாேகऽshnh ஸmhபேரதmh த⁴நாதி³கmh ।
தshய thயாேக³ நிthதmh கிmh விphரshShேயnhந ேதந ேசth ॥ 6॥
ேரய:rhவnhதி ⁴தாநாmh ஸாத⁴ேவா ³shthயஜாஸுபி:◌⁴ ।
த³th◌⁴யŋh ஶிபி³phரph◌⁴’தய: ேகா விகlhேபா த⁴ராதி³ஷு ॥ 7॥
ையயmh ³⁴ேஜ ph³ரமnh ைத³thேயnhth³ைரரநிவrhதிபி:◌⁴ ।
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ேதஷாmh காேலாऽkh³ரlhேலாகாnh ந யேஶாऽதி⁴க³தmh ⁴வி ॥ 8॥
ஸுலபா⁴ தி⁴ விphரrhேஷ யநிvh’thதாshதiνthயஜ: ।
ந ததா² தீrhத²ஆயாேத ரth³த⁴யா ேய த⁴நthயஜ: ॥ 9॥
மநshவிந: காணிகshய ேஶாப⁴நmh
யத³rhதி²காேமாபநேயந ³rhக³தி: ।
த: நrhph³ரமவிதா³mh ப⁴வாth³’ஶாmh
தேதா வேடாரshய த³தா³ வாசி²தmh ॥ 10॥
யஜnhதி யjhஞkhரபி⁴rhயமாth³’தா
ப⁴வnhத ஆmhநாயவிதா⁴நேகாவிதா:³ ।
ஸ ஏவ விShiΝrhவரேதா³ऽsh வா பேரா
தா³shயாmhயiµShைமதிphதாmh iµேந ॥ 11॥
யth³யphயஸாவத⁴rhேமண மாmh ப³th◌⁴நீயாத³நாக³ஸmh ।
ததா²phேயநmh ந mhShேய பீ⁴தmh ph³ரமதiνmh mh ॥ 12॥
ஏஷ வா உthதமேலாேகா ந ஹாஸதி யth³யஶ: ।
ஹthவா ைமநாmh ஹேரth³th³ேத⁴ ஶயீத நிஹேதா மயா ॥ 13॥
ஶுக உவாச
ஏவமரth³தி⁴தmh ஶிShயமநாேத³ஶகரmh ³: ।
ஶஶாப ைத³வphரத:ஸthயஸnhத⁴mh மநshவிநmh ॥ 14॥
th³’ட⁴mh பNh³தமாnhயjhஞ:shதph³ேதா⁴ऽshயshம³ேபயா ।
மchசா²ஸநாதிேகா³ யshthவமசிராth³ph◌⁴ரயேஸ ய: ॥ 15॥
ஏவmh ஶphத:shவ³ ஸthயாnhந சேதா மஹாnh ।
வாமநாய த³தா³ேவநாமrhசிthேவாத³கrhவகmh ॥ 16॥
விnhth◌⁴யாவshததா³ऽऽக³thய பthநீ ஜாலகமாநீ ।
ஆநிnhேய கலஶmh ைஹமமவேநஜnhயபாmh ph◌⁴’தmh ॥ 17॥
யஜமாந:shவயmh தshய மthபாத³க³mh iµதா³ ।
அவநிjhயாவஹnhrhth◌⁴நி தத³ேபா விவபாவநீ: ॥ 18॥
ததா³ஸுேரnhth³ரmh தி³வி ேத³வதாக³:

க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரth³த⁴சார: ।
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தthகrhம ஸrhேவऽபி kh³’ணnhத ஆrhஜவmh
phரஸூநவrhைஷrhவvh’ஷுrhiµதா³nhவிதா: ॥ 19॥
ேந³rhiµஹுrh³nh³ப⁴ய:ஸஹshரேஶா
க³nhத⁴rhவகிmhஷகிnhநரா ஜ:³ ।
மநshவிநாேநந kh’தmh ஸு³Shகரmh
விth³வாநதா³th³யth³பேவ ஜக³ththரயmh ॥ 20॥
தth³வாமநmh பமவrhத⁴தாth³⁴தmh
ஹேரரநnhதshய ³ணthரயாthமகmh ।
: ◌⁴ க²mh தி³ேஶா th³ெயௗrhவிவரா: பேயாத⁴ய-
shதிrhயŋh nh’ேத³வா ’ஷேயா யதா³ஸத ॥ 21॥
காேய ப³shதshய மஹாவி⁴ேத:
ஸஹrhthவிகா³சாrhயஸத³shய ஏதth ।
த³த³rhஶ விவmh th³ணmh ³thமேக
⁴ேதnhth³யாrhதா²ஶயவkhதmh ॥ 22॥
ரஸாமசShடாŋhkh◌⁴தேலऽத² பாத³ேயா:
மmh மth◌⁴ராnh ஷshய ஜŋhக⁴ேயா: ।
பதththே ஜாiνநி விவrhேத-
rhேவாrhக³ணmh மாதnhth³ரேஸந: ॥ 23॥
ஸnhth◌⁴யாmh விேபா⁴rhவாஸ ³ய ஐ-

thphரஜாபதீnh ஜக⁴ேந ஆthமiµkh²யாnh ।
நாph◌⁴யாmh நப:◌⁴ ஷு ஸphதnh⁴-
iνkhரமshேயார சrhமாலாmh ॥ 24॥
’th³யŋhக³ த⁴rhமmh shதநேயாrhiµராேர:
’தmh ச ஸthயmh ச மநshயேத²nh³mh ।
யmh ச வshயரவிnhத³ஹshதாmh
கNhேட² ச ஸாமாநி ஸமshதேரபா²nh ॥ 25॥
இnhth³ரphரதா⁴நாநமராnh ⁴ேஜஷு
தthகrhணேயா: கேபா⁴ th³ெயௗச rhth◌⁴நி ।
ேகேஶஷு ேமகா⁴nh வஸநmh நாகாயா-
மேச ஸூrhயmh வத³ேந ச வநிmh ॥ 26॥
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வாNhயாmh ச ச²nhதா³mh ரேஸ ஜேலஶmh
ph◌⁴ேவாrhநிேஷத⁴mh ச விதி⁴mh ச பமஸு ।
அஹச ராthmh ச பரshய mhேஸா
மnhmh லலாேடऽத⁴ர ஏவ ேலாப⁴mh ॥ 27॥
shபrhேஶ ச காமmh nh’ப ேரதேஸாऽmhப: ◌⁴
ph’Shேட² thவத⁴rhமmh khரமேணஷு யjhஞmh ।
சா²யாஸு mh’thmh ஹேத ச மாயாmh
தேஹShேவாஷதி⁴ஜாதயச ॥ 28॥
நதீ³ச நா³ஷு ஶிலா நேக²ஷு
³th³தா⁴வஜmh ேத³வக³nh ’mhச ।
phராேணஷு கா³thேர shதி²ரஜŋhக³மாநி
ஸrhவாணி ⁴தாநி த³த³rhஶ வீர: ॥ 29॥
ஸrhவாthமநீத³mh ⁴வநmh நிய
ஸrhேவऽஸுரா: கமலமாரŋhக³ ।
ஸுத³rhஶநmh சkhரமஸயேதேஜா
த⁴iνச ஶாrhŋhக³mh shதநயிthiνேகா⁴ஷmh ॥ 30॥
பrhஜnhயேகா⁴ேஷா ஜலஜ: பாசஜnhய:
ெகௗேமாத³கீ விShiΝக³தா³ தரshவிநீ ।
விth³யாத⁴ேராऽ: ஶதசnhth³ரkhத-
shேthதமாவயஸாயெகௗ ச ॥ 31॥
ஸுநnhத³iµkh²யா உபதsh²ஶmh
பாrhஷத³iµkh²யா:ஸஹேலாகபாலா: ।
sh²ரthகிடாŋhக³த³நNhட³ல-

வthஸரthேநாthதமேமக²லாmhப³ைர: ॥ 32॥
ம⁴vhரதshரkh³வநமாலயா vh’ேதா
ரராஜ ராஜnh ப⁴க³வாiνkhரம: ।
திmh பைத³ேகந ப³ேலrhவிசkhரேம
நப:◌⁴ ஶேரண தி³ஶச பா³ஹுபி:◌⁴ ॥ 33॥
பத³mh th³விதீயmh khரமதshthவிShடபmh
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ந ைவ th’தீயாய ததீ³யமNhவபி ।
உkhரமshயாŋhkh◌⁴பrhபrhயேதா²
மஹrhஜநாph◌⁴யாmh தபஸ: பரmh க³த: ॥ 34॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயா-
மShடமshகnhேத⁴ விவபத³rhஶநmh நாம விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 20॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 21 ॥
ஶுக உவாச
ஸthயmh ஸயாph³ஜப⁴ேவா நேக²nh³பி⁴-
rhஹதshவதா⁴மth³திராvh’ேதாऽph◌⁴யகா³th ।
மசிரா ’ஷேயா ph³’ஹth³vhரதா:
ஸநnhத³நாth³யா நரேத³வ ேயாகி³ந: ॥ 1॥
ேவேதா³பேவதா³ நியமாnhவிதா யமா-
shதrhேகதிஹாஸாŋhக³ராணஸmhதா: ।
ேய சாபேர ேயாக³ஸரதீ³பித-
jhஞாநாkh³நிநா ரnhதி⁴தகrhமகlhமஷா: ।
வவnhதி³ேர யthshமரiνபா⁴வத:
shவாயmh⁴வmh தா⁴ம க³தா அகrhமகmh ॥ 2॥
அதா²ŋhkh◌⁴ரேய phேராnhநதாய விShே-

பாஹரthபth³மப⁴ேவாऽrhஹேத³கmh ।
ஸமrhchய ப⁴khthயாph◌⁴யkh³’ch²சிரவா
யnhநாபி⁴பŋhேகஹஸmhப⁴வ:shவயmh ॥ 3॥
தா⁴: கமNhட³ஜலmh த³khரமshய
பாதா³வேநஜநபவிthரதயா நேரnhth³ர ।
shவrh⁴nhய⁴nhநப⁴ ஸா பததீ நிமாrhSh
ேலாகthரயmh ப⁴க³வேதா விஶேத³வ கீrhதி: ॥ 4॥
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ph³ரமாத³ேயா ேலாகநாதா:²shவநாதா²ய ஸமாth³’தா: ।
ஸாiνகா³ ப³மாஜ:ஸŋhphதாthமவி⁴தேய ॥ 5॥
ேதாைய:ஸமrhஹண:shரkh³பி⁴rhதி³vhயக³nhதா⁴iνேலபைந: ।
⁴ைபrhதீ³ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhலாஜாதப²லாŋhைர: ॥ 6॥
shதவைநrhஜயஶph³ைத³ச தth³வீrhயமமாŋhகிைத: ।
nh’thயவாதி³thரகீ³ைதச ஶŋhக²³nh³பி⁴நி:shவைந: ॥ 7॥
ஜாmhப³வாnh ’ராஜsh ேப⁴ஶph³ைத³rhமேநாஜவ: ।
விஜயmh தி³ு ஸrhவாஸு மேஹாthஸவமேகா⁴ஷயth ॥ 8॥
மmh ஸrhவாmh ’தாmh th³’ShThவா thபத³vhயாஜயாchஞயா ।
ஊ:shவப⁴rhரஸுரா தீ³தshயாthயமrhதா: ॥ 9॥
ந வா அயmh ph³ரமப³nh⁴rhவிShiΝrhமாயாவிநாmh வர: ।
th³விஜபphரதிchச²nhேநா ேத³வகாrhயmh சிகீrhஷதி ॥ 10॥
அேநந யாசமாேநந ஶth வபி ।
ஸrhவshவmh ேநா ’தmh ப⁴rhrhnhயshதத³Nhட³shய ப³rh ॥ 11॥
ஸthயvhரதshய ஸததmh தீ³தshய விேஶஷத: ।
நாnh’தmh பா⁴mh ஶkhயmh ph³ரமNhயshய த³யாவத: ॥ 12॥
தshமாத³shய வேதா⁴ த⁴rhேமா ப⁴rh: ஶுஷணmh ச ந: ।
இthயாதா⁴நி ஜkh³’ஹுrhப³ேலரiνசராஸுரா: ॥ 13॥
ேத ஸrhேவ வாமநmh ஹnhmh ஶூலபThஶபாணய: ।
அநிchச²ேதா ப³ேல ராஜnh phராth³ரவnh ஜாதமnhயவ: ॥ 14॥
தாநபி⁴th³ரவேதா th³’ShThவா தி³திஜாநீகபாnh nh’ப ।
phரஹshயாiνசரா விShே: phரthயேஷத⁴nhiνதா³தா: ◌⁴ ॥ 15॥
நnhத:³ஸுநnhேதா³ऽத² ஜேயா விஜய: phரப³ேலா ப³ல: ।
iµத:³iµதா³ச விShவkhேஸந: பதththராTh ॥ 16॥
ஜயnhத: தேத³வச Shபத³nhேதாऽத²ஸாthவத: ।
ஸrhேவ நாகா³தphராசmh ேத ஜkh◌⁴iνராஸுmh ॥ 17॥
ஹnhயமாநாnh shவகாnh th³’ShThவா ஷாiνசைரrhப³: ।
வாரயாமாஸ ஸmhரph³தா⁴nh காvhயஶாபமiνshமரnh ॥ 18॥
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ேஹ விphரசிthேத ேஹ ராேஹா ேஹ ேநேம யதாmh வச: ।
மா th◌⁴யத நிவrhதth◌⁴வmh ந ந: காேலாऽயமrhத²kh’th ॥ 19॥
ய: phர: ◌⁴ ஸrhவ⁴தாநாmh ஸுக²:³ேகா²பபthதேய ।
தmh நாதிவrhதிmh ைத³thயா: ெபௗைஷவர: மாnh ॥ 20॥
ேயா ேநா ப⁴வாய phராகா³த³ப⁴வாய தி³ெவௗகஸாmh ।
ஸ ஏவ ப⁴க³வாநth³ய வrhதேத தth³விபrhயயmh ॥ 21॥
ப³ேலந ஸசிைவrh³th³th◌⁴யா ³rhைக³rhமnhthெரௗஷதா⁴தி³பி:◌⁴ ।
ஸாமாதி³பி⁴பாையச காலmh நாthேயதி ைவ ஜந: ॥ 22॥
ப⁴வth³பி⁴rhநிrhதா ேயேத ப³ஹுேஶாऽiνசரா ஹேர: ।
ைத³ேவநrhth³ைத⁴shத ஏவாth³ய தி⁴ thவா நத³nhதி ந: ॥ 23॥
ஏதாnh வயmh விேஜShயாேமா யதி³ைத³வmh phரத³தி ।
தshமாthகாலmh phரதீth◌⁴வmh ேயா ேநாऽrhத²thவாய கlhபேத ॥ 24॥
ஶுக உவாச
பthrhநிக³தி³தmh thவா ைத³thயதா³நவத²பா: ।
ரஸாmh நிrhவிவிஶூ ராஜnh விShiΝபாrhஷத³தா³தா: ॥ 25॥
அத² தாrhயஸுேதா jhஞாthவா விராTh phர⁴சிகீrhதmh ।
ப³ப³nhத⁴ வாண: பாைஶrhப³mh ெஸௗthேயऽஹநி khரெதௗ ॥ 26॥
ஹாஹாகாேரா மஹாநாth³ேராத³shேயா:ஸrhவேதாதி³ஶmh ।
நிkh³’யமாேணऽஸுரபெதௗ விShiΝநா phரப⁴விShiΝநா ॥ 27॥
தmh ப³th³த⁴mh வாண: பாைஶrhப⁴க³வாநாஹ வாமந: ।
நShடயmh shதி²ரphரjhஞiµதா³ரயஶஸmh nh’ப ॥ 28॥
பதா³நி thணி த³thதாநி ⁴ேமrhமயmh thவயாஸுர ।
th³வாph◌⁴யாmh khராnhதா ம ஸrhவா th’தீயiµபகlhபய ॥ 29॥
யாவthதபthயெஸௗ ேகா³பி⁴rhயாவதி³nh:³ஸேஹா³பி: ◌⁴ ।
யாவth³வrhஷதி பrhஜnhயshதாவதீ ⁴யmh தவ ॥ 30॥
பைத³ேகந மயாkhராnhேதா ⁴rhேலாக: க²mh தி³ஶshதேநா: ।
shவrhேலாகsh th³விதீேயந பயதshேத shவமாthமநா ॥ 31॥
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phரதிதமதா³shேத நிரேய வாஸ இShயேத ।
விஶ thவmh நிரயmh தshமாth³³ சாiνேமாதி³த: ॥ 32॥
vh’தா² மேநாரத²shதshய ³ேர shவrhக:³ பதthயத:◌⁴ ।
phரதிதshயாதா³ேநந ேயாऽrhதி²நmh விphரலmhப⁴ேத ॥ 33॥
விphரலph³ேதா⁴ த³தா³தி thவயாஹmh சாTh◌⁴யமாநிநா ।
தth³vhயகப²லmh ⁴ŋhவ நிரயmh கதிசிthஸமா: ॥ 34॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴ வாமநphரா³rhபா⁴ேவ ப³நிkh³ரேஹா நாைமகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 21॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 22 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh விphரkh’ேதா ராஜnh ப³rhப⁴க³வதாஸுர: ।
பி⁴th³யமாேநாऽphயபி⁴nhநாthமா phரthயாஹாவிkhலவmh வச: ॥ 1॥
ப³வாச
யth³thதமேலாக ப⁴வாnh மேமதmh
வேசா vhயகmh ஸுரவrhய மnhயேத ।
கேராmhyh’தmh தnhந ப⁴ேவthphரலmhப⁴நmh
பத³mh th’தீயmh  ஶீrhShணி ேம நிஜmh ॥ 2॥
பி³ேப⁴ நாஹmh நிரயாthபத³chேதா
ந பாஶப³nhதா⁴th³vhயஸநாth³³ரthயயாth ।
ைநவாrhத²kh’chch²ராth³ப⁴வேதா விநிkh³ரஹா-
த³ஸா⁴வாதா³th³ph◌⁴’ஶiµth³விேஜ யதா² ॥ 3॥
mhஸாmh லாkh◌⁴யதமmh மnhேய த³Nhட³மrhஹthதமாrhபிதmh ।
யmh ந மாதா பிதா ph◌⁴ராதா ஸு’த³சாதி³ஶnhதி  ॥ 4॥
thவmh நமஸுராmh ந: பாேராய: பரேமா ³: ।
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ேயா ேநாऽேநகமதா³nhதா⁴நாmh விph◌⁴ரmhஶmh சுராதி³ஶth ॥ 5॥
யshnh ைவராiνப³nhேத⁴ந vhேட⁴ந வி³ேத⁴தரா: ।
ப³ஹேவா ேலபி⁴ேர th³தி⁴mh யாiµ ைஹகாnhதேயாகி³ந: ॥ 6॥
ேதநாஹmh நிkh³’ேதாऽsh ப⁴வதா ⁴கrhம ।
ப³th³த⁴ச வாண: பாைஶrhநாதிvhேட³ ந ச vhயேத² ॥ 7॥
பிதாமேஹா ேம ப⁴வதீ³யஸmhமத:
phரலாத³ஆவிShkh’தஸா⁴வாத:³ ।
ப⁴வth³விபேண விசிthரைவஶஸmh
ஸmhphராபிதshthவthபரம:shவபிthரா ॥ 8॥
கிமாthமநாேநந ஜஹாதி ேயாऽnhதத:
கிmh khத²ஹாைர:shவஜநாkh²யத³shபி:◌⁴ ।
கிmh ஜாயயா ஸmhsh’திேஹ⁴தயா
மrhthயshய ேக³ைஹ: கிஹாேஷா vhயய: ॥ 9॥
இthத²mh ஸ நிசிthய பிதாமேஹா மஹா-
நகா³த⁴ேபா³ேதா⁴ ப⁴வத: பாத³பth³மmh ।
th◌⁴வmh phரேபேத³யேதாப⁴யmh ஜநாth³-
பீ⁴த:shவபபணshய ஸthதம ॥ 10॥
அதா²ஹமphயாthமேபாshதவாnhதிகmh
ைத³ேவந நீத: phரஸப⁴mh thயாத: ।
இத³mh kh’தாnhதாnhதிகவrhதி விதmh
யயாth◌⁴வmh shதph³த⁴மதிrhந ³th◌⁴யேத ॥ 11॥
ஶுக உவாச
தshேயthத²mh பா⁴ஷமாணshய phரலாேதா³ ப⁴க³வthphய: ।
ஆஜகா³ம ேரShட² ராகாபதிேவாthதி²த: ॥ 12॥
தnhth³ரேஸந:shவபிதாமஹmh யா
விராஜமாநmh நநாயேதணmh ।
phராmhஶுmh பிஶŋhகா³mhப³ரமஜநthவிஷmh
phரலmhப³பா³ஹுmh ஸுப⁴க³mh ஸைமத ॥ 13॥
தshைம ப³rhவாணபாஶயnhthத:
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ஸமrhஹணmh ேநாபஜஹார rhவவth ।
நநாம rhth◌⁴நாவிேலாலேலாசந:
ஸvhட³நீசீநiµேகா² ப³⁴வ ஹ ॥ 14॥
ஸ தthர ஹாநiµதீ³ய ஸthபதிmh
ஸுநnhத³நnhதா³th³யiνைக³பாதmh ।
உேபthய ⁴ெமௗ ஶிரஸா மஹாமநா
நநாம rhth◌⁴நா லகாவிkhலவ: ॥ 15॥
phரலாத³ உவாச
thவையவ த³thதmh பத³ைமnhth³ரrhதmh
’தmh தேத³வாth³ய தைத²வ ேஶாப⁴நmh ।
மnhேய மஹாநshய kh’ேதா யiνkh³ரேஹா
விph◌⁴ரmhஶிேதா யchch²ய ஆthமேமாஹநாth ॥ 16॥
யயா  விth³வாநபி iµயேத யத-
shதthேகா விசShேட க³திமாthமேநா யதா² ।
தshைம நமshேத ஜக³தீ³வராய ைவ
நாராயயாகி²லேலாகஸாேண ॥ 17॥
ஶுக உவாச
தshயாiνஶ ◌்’Nhவேதா ராஜnh phரலாத³shய kh’தாஜேல: ।
ரNhயக³rhேபா⁴ ப⁴க³வாiνவாச ம⁴ஸூத³நmh ॥ 18॥
ப³th³த⁴mh வீய பதிmh ஸாth◌⁴வீ தthபthநீ ப⁴யவிவலா ।
phராஜ: phரணேதாேபnhth³ரmh ப³பா⁴ேஷऽவாŋhiµகீ² nh’ப ॥ 19॥
விnhth◌⁴யாவவாச
khடா³rhத²மாthமந இத³mh thஜக³thkh’தmh ேத
shவாmhயmh  தthர தி⁴ேயாऽபர ஈஶ rh: ।
கrh: phரேபா⁴shதவ கிமshயத ஆவஹnhதி
thயkhதயshthவத³வேராபிதகrhth’வாதா:³ ॥ 20॥
ph³ரேமாவாச
⁴தபா⁴வந ⁴ேதஶ ேத³வேத³வ ஜக³nhமய ।
iµைசநmh ’தஸrhவshவmh நாயமrhஹதி நிkh³ரஹmh ॥ 21॥
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kh’thshநா ேதऽேநந த³thதா ⁴rhேலாகா: கrhமாrhதாச ேய ।
நிேவதி³தmh ச ஸrhவshவமாthமாவிkhலவயா தி⁴யா ॥ 22॥
யthபாத³ேயாரஶட²தீ: ◌⁴ ஸலmh phரதா³ய
³rhவாŋhைரரபி விதா⁴ய ஸதீmh ஸபrhயாmh ।
அphthதமாmh க³திமெஸௗ ப⁴ஜேத thேலாகீmh
தா³வாநவிkhலவமநா: கத²மாrhதிmh’chேச²th ॥ 23॥
ப⁴க³வாiνவாச
ph³ரமnh யமiνkh³’ தth³விேஶா வி⁴ேநாmhயஹmh ।
யnhமத:³ ஷ:shதph³ேதா⁴ ேலாகmh மாmh சாவமnhயேத ॥ 24॥
யதா³ கதா³சிjhவாthமா ஸmhஸரnh நிஜகrhமபி: ◌⁴ ।
நாநாேயாநிShவநீேஶாऽயmh ெபௗmh க³திமாvhரேஜth ॥ 25॥
ஜnhமகrhமவேயாபவிth³ையவrhயத⁴நாதி³பி:◌⁴ ।
யth³யshய ந ப⁴ேவthshதmhப⁴shதthராயmh மத³iνkh³ரஹ: ॥ 26॥
மாநshதmhப⁴நிthதாநாmh ஜnhமாதீ³நாmh ஸமnhதத: ।
ஸrhவேரய:phரதீபாநாmh ஹnhத iµேயnhந மthபர: ॥ 27॥
ஏஷ தா³நவைத³thயாநாமkh³ரணீ: கீrhதிவrhத⁴ந: ।
அைஜத³ஜயாmh மாயாmh த³nhநபி ந iµயதி ॥ 28॥
ணkhத²chத:shதா²நாthphேதா ப³th³த⁴ச ஶthபி: ◌⁴ ।
jhஞாதிபி⁴ச பthயkhேதா யாதநாமiνயாபித: ॥ 29॥
³ ப⁴rhthத: ஶphேதா ஜெஹௗ ஸthயmh ந ஸுvhரத: ।
ச²லkhேதா மயா த⁴rhேமா நாயmh thயஜதி ஸthயவாkh ॥ 30॥
ஏஷ ேம phராபித:shதா²நmh ³Shphராபமமைரரபி ।
ஸாவrhேணரnhதரshயாயmh ப⁴விேதnhth³ேரா மதா³ரய: ॥ 31॥
தாவthஸுதலமth◌⁴யாshதாmh விவகrhமவிநிrhதmh ।
யnhநாத⁴ேயா vhயாத⁴யச khலமshதnhth³ரா பராப⁴வ: ।
ேநாபஸrhகா³ நிவஸதாmh ஸmhப⁴வnhதி மேமயா ॥ 32॥
இnhth³ரேஸந மஹாராஜ யா ேபா⁴ ப⁴th³ரமsh ேத ।
ஸுதலmh shவrhகி³பி: ◌⁴ phராrhth²யmh jhஞாதிபி: ◌⁴ பவாத: ॥ 33॥
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ந thவாமபி⁴ப⁴விShயnhதி ேலாேகஶா: கிiµதாபேர ।
thவchசா²ஸநாதிகா³nh ைத³thயாmhசkhரmh ேம ஸூத³யிShயதி ॥ 34॥
ரShேய ஸrhவேதாऽஹmh thவாmh ஸாiνக³mh ஸபchச²த³mh ।
ஸதா³ஸnhநிதmh வீர தthர மாmh th³ரயேத ப⁴வாnh ॥ 35॥
தthர தா³நவைத³thயாநாmh ஸŋhகா³thேத பா⁴வ ஆஸுர: ।
th³’ShThவா மத³iνபா⁴வmh ைவ ஸth³ய:Nhேடா² விநŋhயதி ॥ 36॥
இதிமth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmhஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴
வாமநphரா³rhபா⁴ேவ ப³வாமநஸmhவாேதா³ நாம th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 22॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 23 ॥
ஶுக உவாச
இthkhதவnhதmh ஷmh ராதநmh
மஹாiνபா⁴ேவாऽகி²லஸா⁴ஸmhமத: ।
ப³th³தா⁴ஜrhபா³Shபகலாேலே
ப⁴khthth³க³ேலா க³th³க³த³யா கி³ராph³ரவீth ॥ 1॥
ப³வாச
அேஹா phரமாய kh’த:ஸiµth³யம:
phரபnhநப⁴khதாrhத²விெதௗ⁴ ஸமாத: ।
யlhேலாகபாலshthவத³iνkh³ரேஹாऽமைர-
ரலph³த⁴rhேவாऽபஸேத³ऽஸுேரऽrhபித: ॥ 2॥
ஶுக உவாச
இthkhthவா ஹமாநmhய ph³ரமாணmh ஸப⁴வmh தத: ।
விேவஶ ஸுதலmh phேதா ப³rhiµkhத:ஸஹாஸுைர: ॥ 3॥
ஏவnhth³ராய ப⁴க³வாnh phரthயாநீய thவிShடபmh ।
ரயிthவாதி³ேத: காமமஶாஸthஸகலmh ஜக³th ॥ 4॥
லph³த⁴phரஸாத³mh நிrhiµkhதmh ெபௗthரmh வmhஶத⁴ரmh ப³mh ।
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நிஶாmhய ப⁴khதிphரவண: phரலாத³இத³மph³ரவீth ॥ 5॥
phரலாத³ உவாச
ேநமmh விேசா லப⁴ேத phரஸாத³mh
ந rhந ஶrhவ: கிiµதாபேர ேத ।
யnhேநாऽஸுராம ³rhக³பாேலா
விவாபி⁴வnhth³ையரபி⁴வnhதி³தாŋhkh◌⁴: ॥ 6॥
யthபாத³பth³மமகரnhத³நிேஷவேணந
ph³ரமாத³ய: ஶரணதா³iνவேத வி⁴தீ: ।
கshமாth³வயmh sh’தய: க²லேயாநயshேத
தா³Nhயth³’Shபத³வீmh ப⁴வத: phரணீதா: ॥ 7॥
சிthரmh தேவதமேஹாऽதேயாக³மாயா-
லாவிsh’Shட⁴வநshய விஶாரத³shய ।
ஸrhவாthமந:ஸமth³’ேஶாऽவிஷம:shவபா⁴ேவா
ப⁴khதphேயா யத³ கlhபதshவபா⁴வ: ॥ 8॥
ப⁴க³வாiνவாச
வthஸ phரலாத³ ப⁴th³ரmh ேத phரயா ஸுதலாலயmh ।
ேமாத³மாந:shவெபௗthேரண jhஞாதீநாmh ஸுக²மாவஹ ॥ 9॥
நிthயmh th³ரShடா மாmh தthர க³தா³பாணிமவshதி²தmh ।
மth³த³rhஶநமஹாலாத³th◌⁴வshதகrhமநிப³nhத⁴ந: ॥ 10॥
ஶுக உவாச
ஆjhஞாmh ப⁴க³வேதா ராஜnh phரலாேதா³ ப³நா ஸஹ ।
பா³ட⁴thயமலphரjhேஞா rhth◌⁴nhயாதா⁴ய kh’தாஜ: ॥ 11॥
பkhரmhயாதி³ஷmh ஸrhவாஸுரசபதி: ।
phரணதshதத³iνjhஞாத: phரவிேவஶ மஹாபி³லmh ॥ 12॥
அதா²ேஹாஶநஸmh ராஜnh ஹrhநாராயேऽnhதிேக ।
ஆநmh’thவிஜாmh மth◌⁴ேய ஸத³ ph³ரமவாதி³நாmh ॥ 13॥
ph³ரமnh ஸnhதiν ஶிShயshய கrhமchசி²th³ரmh விதnhவத: ।
யthதthகrhமஸு ைவஷmhயmh ph³ரமth³’Shடmh ஸமmh ப⁴ேவth ॥ 14॥
ஶுkhர உவாச
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தshதthகrhமைவஷmhயmh யshய கrhேமவேரா ப⁴வாnh ।
யjhேஞேஶா யjhஞஷ:ஸrhவபா⁴ேவந த: ॥ 15॥
மnhthரதshதnhthரதசி²th³ரmh ேத³ஶகாலாrhஹவshத: ।
ஸrhவmh கேராதி நிசி²th³ரmh நாமஸŋhகீrhதநmh தவ ॥ 16॥
ததா²பி வத³ேதா ⁴மnh கShயாmhயiνஶாஸநmh ।
ஏதchch²ேரய: பரmh mhஸாmh யthதவாjhஞாiνபாலநmh ॥ 17॥
ஶுக உவாச
அபி⁴நnhth³ய ஹேரராjhஞாiµஶநா ப⁴க³வாநிதி ।
யjhஞchசி²th³ரmh ஸமாத⁴thத ப³ேலrhவிphரrhபி: ◌⁴ ஸஹ ॥ 18॥
ஏவmh ப³ேலrhமmh ராஜnh பி⁴thவா வாமேநா ஹ: ।
த³ெதௗ³ ph◌⁴ராthேர மேஹnhth³ராய thதி³வmh யthபைரrh’தmh ॥ 19॥
phரஜாபதிபதிrhph³ரமா ேத³வrhபிth’⁴ைப: ।
த³ph◌⁴’kh³வŋhகி³ேராiµkh²ைய:மாேரண ப⁴ேவந ச ॥ 20॥
கயபshயாதி³ேத: phthைய ஸrhவ⁴தப⁴வாய ச ।
ேலாகாநாmh ேலாகபாலாநாமகேராth³வாமநmh பதிmh ॥ 21॥
ேவதா³நாmh ஸrhவேத³வாநாmh த⁴rhமshய யஶஸ: ய: ।
மŋhக³ளாநாmh vhரதாநாmh ச கlhபmh shவrhகா³பவrhக³ேயா: ॥ 22॥
உேபnhth³ரmh கlhபயாசkhேர பதிmh ஸrhவவி⁴தேய ।
ததா³ஸrhவாணி ⁴தாநி ph◌⁴’ஶmh iµiµதி³ேர nh’ப ॥ 23॥
ததshthவிnhth³ர: ரshkh’thய ேத³வயாேநந வாமநmh ।
ேலாகபாலrhதி³வmh நிnhேய ph³ரம சாiνேமாதி³த: ॥ 24॥
phராphய th⁴வநmh ேசnhth³ர உேபnhth³ர⁴ஜபாத: ।
யா பரமயா ஜுShேடா iµiµேத³ க³தஸாth◌⁴வஸ: ॥ 25॥
ph³ரமா ஶrhவ:மாரச ph◌⁴’kh³வாth³யா iµநேயா nh’ப ।
பிதர:ஸrhவ⁴தாநி th³தா⁴ ைவமாநிகாச ேய ॥ 26॥
ஸுமஹthகrhம தth³விShேrhகா³யnhத: பரமாth³⁴தmh ।
தி⁴ShNhயாநி shவாநி ேத ஜkh³iµரதி³திmh ச ஶஶmhேர ॥ 27॥
ஸrhவேமதnhமயாऽऽkh²யாதmh ப⁴வத:லநnhத³ந ।
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உkhரமshய சதmh ேராth’மக⁴ேமாசநmh ॥ 28॥
பாரmh மmhந உவிkhரமேதா kh³’ேநா
ய: பாrhதி²வாநி விமேம ஸ ரஜாmh மrhthய: ।
கிmh ஜாயமாந உத ஜாத உைபதி மrhthய
இthயாஹ மnhthரth³’kh³’: ஷshய யshய ॥ 29॥
ய இத³mh ேத³வேத³வshய ஹேரரth³⁴தகrhமண: ।
அவதாராiνசதmh ஶ ◌்’Nhவnh யாதி பராmh க³திmh ॥ 30॥
khயமாேண கrhமணீத³mh ைத³ேவ பிthrhேயऽத² மாiνேஷ ।
யthர யthராiνகீrhthேயத தthேதஷாmh ஸுkh’தmh வி:³ ॥ 31॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயா-
மShடமshகnhேத⁴ வாமநாவதாரசேத thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 23॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 24 ॥
ராேஜாவாச
ப⁴க³வnh ேராchசா² ஹேரரth³⁴தகrhமண: ।
அவதாரகதா²மாth³யாmh மாயாமthshயவிட³mhப³நmh ॥ 1॥
யத³rhத²மத³தா⁴th³பmh மாthshயmh ேலாகஜு³phதmh ।
தம:phரkh’தி³rhமrhஷmh கrhமkh³ரshத இேவவர: ॥ 2॥
ஏதnhேநா ப⁴க³வnh ஸrhவmh யதா²வth³வkhமrhஹ ।
உthதமேலாகசதmh ஸrhவேலாகஸுகா²வஹmh ॥ 3॥
ஸூத உவாச
இthkhேதா விShiΝராேதந ப⁴க³வாnh பா³த³ராயணி: ।
உவாச சதmh விShேrhமthshயேபண யthkh’தmh ॥ 4॥
ஶுக உவாச
ேகா³விphரஸுரஸா⁴நாmh ச²nhத³ஸாமபி ேசவர: ।
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ராchச²mhshதrhத⁴thேத த⁴rhமshயாrhத²shய ைசவ  ॥ 5॥
உchசாவேசஷு ⁴ேதஷு சரnh வாேவவர: ।
ேநாchசாவசthவmh ப⁴ஜேத நிrh³ணthவாth³தி⁴ேயா ³ண: ॥ 6॥
ஆத³தீதகlhபாnhேத ph³ராேமா ைநthதிேகா லய: ।
ஸiµth³ேராபphதாshதthர ேலாகா ⁴ராத³ேயா nh’ப ॥ 7॥
காேலநாக³தநிth³ரshய தா⁴: ஶிஶயிேஷாrhப³ ।
iµக²ேதா நி:sh’தாnh ேவதா³nh ஹயkh³ேவாऽnhதிேகऽஹரth ॥ 8॥
jhஞாthவா தth³தா³நேவnhth³ரshய ஹயkh³வshய ேசShதmh ।
த³தா⁴ர ஶப²பmh ப⁴க³வாnh ஹவர: ॥ 9॥
தthர ராஜ’: கசிnhநாmhநா ஸthயvhரேதா மஹாnh ।
நாராயணபேராऽதphயthதப:ஸ ஸலாஶந: ॥ 10॥
ேயாऽஸாவshnh மஹாகlhேப தநய:ஸ விவshவத: ।
ராth³த⁴ேத³வ இதி kh²யாேதா மiνthேவ ஹrhபித: ॥ 11॥
ஏகதா³ kh’தமாலாயாmh rhவேதா ஜலதrhபணmh ।
தshயாஜlhத³ேக காசிchச²ப²rhேயகாph◌⁴யபth³யத ॥ 12॥
ஸthயvhரேதாऽஜக³தாmh ஸஹ ேதாேயந பா⁴ரத ।
உthஸஸrhஜ நதீ³ேதாேய ஶப²mh th³ரவிேட³வர: ॥ 13॥
தமாஹ ஸாதிகணmh மஹாகாணிகmh nh’பmh ।
யாேதா³ph◌⁴ேயா jhஞாதிகா⁴திph◌⁴ேயா தீ³நாmh மாmh தீ³நவthஸல ।
கத²mh விsh’ஜேஸ ராஜnh பீ⁴தாமshnh ஸjhஜேல ॥ 14॥
தமாthமேநாऽiνkh³ரஹாrhத²mh phthயா மthshயவrhத⁴ரmh ।
அஜாநnh ரrhதா²ய ஶப²rhயா:ஸ மேநா த³ேத⁴ ॥ 15॥
தshயா தீ³நதரmh வாkhயமாthய ஸ மபதி: ।
கலஶாphஸு நிதா⁴ையநாmh த³யாrhநிnhய ஆரமmh ॥ 16॥
ஸா  தthைரகராthேரண வrhத⁴மாநா கமNhட³ெலௗ ।
அலph³th◌⁴வாऽऽthமாவகாஶmh வா இத³மாஹ மபதிmh ॥ 17॥
நாஹmh கமNhட³லாவshnh kh’chch²ரmh வshேஹாthஸேஹ ।
கlhபெயௗக:ஸுவிலmh யthராஹmh நிவேஸ ஸுக²mh ॥ 18॥
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ஸ ஏநாmh தத ஆதா³ய nhயதா⁴ெதௗ³த³சேநாத³ேக ।
தthர phதா iµஹூrhேதந ஹshதthரயமவrhத⁴த ॥ 19॥
ந ம ஏதத³லmh ராஜnh ஸுக²mh வshiµத³சநmh ।
ph’² ேத³ பத³mh மயmh யththவாஹmh ஶரணmh க³தா ॥ 20॥
தத ஆதா³ய ஸா ராjhஞா phதா ராஜnh ஸேராவேர ।
ததா³vh’thயாthமநா ேஸாऽயmh மஹாேநாऽnhவவrhத⁴த ॥ 21॥
ைநதnhேம shவshதேய ராஜnhiνத³கmh ஸெலௗகஸ: ।
நிேத⁴ ராேயாேக³ந ரேத³ மாமவிதா³நி ॥ 22॥
இthkhத: ேஸாऽநயnhமthshயmh தthர தthராவிதா³நி ।
ஜலாஶேயऽஸmhதmh தmh ஸiµth³ேர phராபjhஜ²ஷmh ॥ 23॥
phயமாணshதமாேஹத³ஹ மாmh மகராத³ய: ।
அத³nhthயதிப³லா வீர மாmh ேநேஹாthshரShமrhஹ ॥ 24॥
ஏவmh விேமாதshேதந வத³தா வlh³பா⁴ரதீmh ।
தமாஹ ேகா ப⁴வாநshமாnh மthshயேபண ேமாஹயnh ॥ 25॥
ைநவmh வீrhேயா ஜலசேரா th³’Shேடாऽshமாபி:◌⁴ ேதாऽபி ச ।
ேயா ப⁴வாnh ேயாஜநஶதமநாபி⁴vhயாநேஶ ஸர: ॥ 26॥
நmh thவmh ப⁴க³வாnh ஸாாth³த⁴rhநாராயேऽvhயய: ।
அiνkh³ரஹாய ⁴தாநாmh த⁴thேஸ பmh ஜெலௗகஸாmh ॥ 27॥
நமshேத ஷேரShட²shதி²ththபthயphயேயவர ।
ப⁴khதாநாmh ந: phரபnhநாநாmh iµkh²ேயா யாthமக³திrhவிேபா⁴ ॥ 28॥
ஸrhேவ லாவதாராshேத ⁴தாநாmh ⁴திேஹதவ: ।
jhஞாchசா²mhயேதா³பmh யத³rhத²mh ப⁴வதா th◌⁴’தmh ॥ 29॥
ந ேதऽரவிnhதா³ பேதா³பஸrhபணmh
mh’ஷா ப⁴ேவthஸrhவஸு’thphயாthமந: ।
யேத²தேரஷாmh ph’த²கா³thமநாmh ஸதா-
மதீ³th³’ேஶா யth³வரth³⁴தmh  ந: ॥ 30॥
ஶுக உவாச
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இதி ph³வாணmh nh’பதிmh ஜக³thபதி:
ஸthயvhரதmh மthshயவrhக³ேய ।
விஹrhகாம: phரலயாrhணேவऽph³ரவீ-
chசிகீrhஷுேரகாnhதஜநphய: phயmh ॥ 31॥
ப⁴க³வாiνவாச
ஸphதேமऽth³யதநா³rhth◌⁴வமஹnhேயதத³nhத³ம ।
நிமŋhயthயphயயாmhேபா⁴ெதௗ⁴ thைரேலாkhயmh ⁴rh⁴வாதி³கmh ॥ 32॥
thேலாkhயாmh யமாநாயாmh ஸmhவrhதாmhப⁴ ைவ ததா³ ।
உபshதா²shயதி ெநௗ: காசிth³விஶாலா thவாmh மேயதா ॥ 33॥
thவmh தாவேதா³ஷதீ: ◌⁴ ஸrhவா பீ³ஜாnhchசாவசாநி ச ।
ஸphதrhபி: ◌⁴ பvh’த:ஸrhவஸththேவாபph³’mhத: ॥ 34॥
ஆய ph³’ஹதீmh நாவmh விசShயshயவிkhலவ: ।
ஏகாrhணேவ நிராேலாேக ’ேமவ வrhசஸா ॥ 35॥
ேதா³⁴யமாநாmh தாmh நாவmh ஸேரண ப³யஸா ।
உபshதி²தshய ேம ஶ ◌்’ŋhேக³ நிப³th◌⁴நீ மஹாநா ॥ 36॥
அஹmh thவாmh’பி: ◌⁴ ஸாகmh ஸஹநாவiµத³nhவதி ।
விகrhஷnh விசShயா யாவth³ph³ரா நிஶா phரேபா⁴ ॥ 37॥
மதீ³யmh மமாநmh ச பரmh ph³ரேமதி ஶph³தி³தmh ।
ேவthshயshயiνkh³’தmh ேம ஸmhphரைநrhவிvh’தmh ’தி³ ॥ 38॥
இthத²மாதி³ய ராஜாநmh ஹரnhதரதீ⁴யத ।
ேஸாऽnhவைவத தmh காலmh யmh ’ேகஶ ஆதி³ஶth ॥ 39॥
ஆshதீrhய த³rhபா⁴nh phராkhலாnh ராஜrh: phரா³த³ŋhiµக:² ।
நிஷஸாத³ஹேர: பாெதௗ³ சிnhதயnh மthshயபிண: ॥ 40॥
தத:ஸiµth³ர உth³ேவல:ஸrhவத: phலாவயnh மmh ।
வrhத⁴மாேநா மஹாேமைக⁴rhவrhஷth³பி: ◌⁴ ஸமth³’யத ॥ 41॥
th◌⁴யாயnh ப⁴க³வதா³ேத³ஶmh த³th³’ேஶ நாவமாக³தாmh ।
தாமாேராஹ விphேரnhth³ைரராதா³ெயௗஷதி⁴வீத:◌⁴ ॥ 42॥
தrhiµநய: phதா ராஜnh th◌⁴யாயshவ ேகஶவmh ।
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ஸ ைவ ந:ஸŋhகடாத³shமாத³விதா ஶmh விதா⁴shயதி ॥ 43॥
ேஸாऽiνth◌⁴யாதshதேதா ராjhஞா phரா³ராnhமஹாrhணேவ ।
ஏகஶ ◌்’ŋhக³த⁴ேரா மthshேயா ைஹேமா நிதேயாஜந: ॥ 44॥
நிப³th◌⁴ய நாவmh தchch²’ŋhேக³ யேதா²khேதா ஹ ரா ।
வரthேரநா ShடshShடாவ ம⁴ஸூத³நmh ॥ 45॥
ராேஜாவாச
அநாth³யவிth³ேயாபஹதாthமஸmhவித³-
shதnhலஸmhஸாரபரமாரா: ।
யth³’chச²ேயேஹாபsh’தா யமாphiν-
rhவிiµkhதிேதா³ ந: பரேமா ³rhப⁴வாnh ॥ 46॥
ஜேநாऽ³ேதா⁴ऽயmh நிஜகrhமப³nhத⁴ந:
ஸுேக²chச²யா கrhம ஸஹேதऽஸுக²mh ।
யthேஸவயா தாmh வி⁴ேநாthயஸnhமதிmh
kh³ரnhதி²mh ஸ பி⁴nhth³யாth³th◌⁴’த³யmh ஸ ேநா ³: ॥ 47॥
யthேஸவயாkh³ேநவ th³ரேராத³நmh
மாnh விஜயாnhமலமாthமநshதம: ।
ப⁴ேஜத வrhணmh நிஜேமஷ ேஸாऽvhயேயா
⁴யாthஸ ஈஶ: பரேமா ³ேராrh³: ॥ 48॥
ந யthphரஸாதா³தபா⁴க³ேலஶ-

மnhேய ச ேத³வா ³ரேவா ஜநா:shவயmh ।
கrhmh ஸேமதா: phரப⁴வnhதி mhஸ-

shதவரmh thவாmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥ 49॥
அசுரnhத⁴shய யதா²kh³ரணீ: kh’த-
shததா² ஜநshயாவி³ேஷாऽ³ேதா⁴ ³: ।
thவமrhகth³’khஸrhவth³’ஶாmh ஸே
vh’ேதா ³rhந:shவக³திmh ³⁴thஸதாmh ॥ 50॥
ஜேநா ஜநshயாதி³ஶேதऽஸதீmh மதிmh
யயா phரபth³ேயத ³ரthயயmh தம: ।
thவmh thவvhயயmh jhஞாநமேமாக⁴மஜஸா
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phரபth³யேத ேயந ஜேநா நிஜmh பத³mh ॥ 51॥
thவmh ஸrhவேலாகshய ஸு’thphேயவேரா
யாthமா ³rhjhஞாநமபீ⁴Shடth³தி:◌⁴ ।
ததா²பி ேலாேகா ந ப⁴வnhதமnhத⁴தீ⁴-
rhஜாநாதி ஸnhதmh ’தி³ ப³th³த⁴காம: ॥ 52॥
தmh thவாமஹmh ேத³வவரmh வேரNhயmh
phரபth³ய ஈஶmh phரதிேபா³த⁴நாய ।
சி²nhth◌⁴யrhத²தீ³ைபrhப⁴க³வnh வேசாபி⁴-
rhkh³ரnhதீ²nh ’த³yhயாnh விvh’iΝshவேமாக: ॥ 53॥
ஶுக உவாச
இthkhதவnhதmh nh’பதிmh ப⁴க³வாநாதி³ஷ: ।
மthshயபீ மஹாmhேபா⁴ெதௗ⁴ விஹரmhshதththவமph³ரவீth ॥ 54॥
ராணஸmhதாmh தி³vhயாmh ஸாŋhkh²யேயாக³khயாவதீmh ।
ஸthயvhரதshய ராஜrhேஷராthம³யமேஶஷத: ॥ 55॥
அெரௗth³’பி:◌⁴ ஸாகமாthமதththவமஸmhஶயmh ।
நாvhயாேநா ப⁴க³வதா phேராkhதmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 56॥
அதீதphரலயாபாய உthதி²தாய ஸ ேவத⁴ேஸ ।
ஹthவாஸுரmh ஹயkh³வmh ேவதா³nh phரthயாஹரth³த⁴: ॥ 57॥
ஸ  ஸthயvhரேதா ராஜா jhஞாநவிjhஞாநஸmhத: ।
விShே: phரஸாதா³thகlhேபऽshnhநாth³ைவவshவேதா மiν: ॥ 58॥
ஸthயvhரதshய ராஜrhேஷrhமாயாமthshயshய ஶாrhŋhகி³ண: ।
ஸmhவாத³mh மஹதா³kh²யாநmh thவா iµchேயத கிlhபி³ஷாth ॥ 59॥
அவதாேரா ஹேரrhேயாऽயmh கீrhதேயத³nhவஹmh நர: ।
ஸŋhகlhபாshதshய th◌⁴யnhதி ஸ யாதி பரமாmh க³திmh ॥ 60॥
phரலயபய தா⁴:ஸுphதஶkhேதrhiµேக²ph◌⁴ய:
திக³ணமபநீதmh phரthபாத³thத ஹthவா ।
தி³திஜமகத²யth³ேயா ph³ரம ஸthயvhரதாநாmh
தமஹமகி²லேஹmh மநmh நேதாऽsh ॥ 61॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண ைவயாஸkhயாமShடாத³ஶஸாஹshrhயாmh
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாமShடமshகnhேத⁴ மthshயாவதாரசதாiν-

வrhணநmh நாம சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 24॥

॥ இthயShடமshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

॥ ௐ தthஸth ॥
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	॥ ஏகவிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 21 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
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