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shrImadbhAgavataM - dashamaskandhaH pUrvArdhaM

மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh ॥

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: - 1 ॥
ராேஜாவாச
கதி²ேதா வmhஶவிshதாேரா ப⁴வதா ேஸாமஸூrhயேயா: ।
ராjhஞாmh ேசாப⁴யவmhயாநாmh சதmh பரமாth³⁴தmh ॥ 1॥
யேதா³ச த⁴rhமஶீலshய நிதராmh iµநிஸthதம ।
தthராmhேஶநாவதீrhணshய விShேrhவீrhயாணி ஶmhஸ ந: ॥ 2॥
அவதீrhய யேதா³rhவmhேஶ ப⁴க³வாnh ⁴தபா⁴வந: ।
kh’தவாnh யாநி விவாthமா தாநி ேநா வத³ விshதராth ॥ 3॥
நிvh’thததrhைஷபகீ³யமாநா-
th³ப⁴ெவௗஷதா⁴chch²ேராthரமேநாபி⁴ராமாth ।
க உthதமேலாக³iνவாதா³-
thமாnh விரjhேயத விநா பஶுkh◌⁴நாth ॥ 4॥
பிதாமஹா ேம ஸமேரऽமரஜைய-
rhேத³வvhரதாth³யாதிரைத²shதிŋhகி³ல: ।
³ரthயயmh ெகௗரவைஸnhயஸாக³ரmh
kh’thவாதரnh வthஸபத³mh shம யthphலவா: ॥ 5॥
th³ெரௗNhயshthரவிphShடத³mh மத³ŋhக³mh
ஸnhதாநபீ³ஜmh பாNhட³வாநாmh ।
ஜுேகா³ப mh க³த ஆthதசkhேரா
மாச ேம ய: ஶரணmh க³தாயா: ॥ 6॥
வீrhயாணி தshயாகி²லேத³ஹபா⁴ஜா-
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மnhதrhப³: ஷகாலைப: ।
phரயchச²ேதா mh’thiµதாmh’தmh ச
மாயாமiνShயshய வத³shவ விth³வnh ॥ 7॥
ேராNhயாshதநய: phேராkhேதா ராம:ஸŋhகrhஷணshthவயா ।
ேத³வkhயா க³rhப⁴ஸmhப³nhத: ◌⁴ ேதா ேத³ஹாnhதரmh விநா ॥ 8॥
கshமாnhiµnhேதா³ ப⁴க³வாnh பிrhேக³ஹாth³vhரஜmh க³த: ।
khவ வாஸmh jhஞாதிபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh kh’தவாnh ஸாthவதாmhபதி: ॥ 9॥
vhரேஜ வஸnh கிமகேராnhம⁴rhயாmh ச ேகஶவ: ।
ph◌⁴ராதரmh சாவதீ⁴thகmhஸmh மாரth³தா⁴தத³rhஹணmh ॥ 10॥
ேத³ஹmh மாiνஷமாthய கதி வrhஷாணி vh’Shணிபி:◌⁴ ।
ய³rhயாmh ஸஹாவாththபthnhய: கthயப⁴வnh phரேபா: ◌⁴ ॥ 11॥
ஏதத³nhயchச ஸrhவmh ேம iµேந kh’ShணவிேசShதmh ।
வkhமrhஹ ஸrhவjhஞ ரth³த³தா⁴நாய விshth’தmh ॥ 12॥
ைநஷாதி:³ஸஹா ுnhமாmh thயkhேதாத³மபி பா³த⁴ேத ।
பிப³nhதmh thவnhiµகா²mhேபா⁴ஜchதmh ஹகதா²mh’தmh ॥ 13॥
ஸூத உவாச
ஏவmh நிஶmhய ph◌⁴’³நnhத³ந ஸா⁴வாத³mh
ைவயாஸகி:ஸ ப⁴க³வாநத² விShiΝராதmh ।
phரthயrhchய kh’Shணசதmh ககlhமஷkh◌⁴நmh
vhயாஹrhமாரப⁴த பா⁴க³வதphரதா⁴ந: ॥ 14॥
ஶுக உவாச
ஸmhயkh³vhயவதா ³th³தி⁴shதவ ராஜrhஸthதம ।
வாஸுேத³வகதா²யாmh ேத யjhஜாதா ைநSh²கீ ரதி: ॥ 15॥
வாஸுேத³வகதா²phரந: ஷாmhshthnh நாதி  ।
வkhதாரmh ph’chச²கmh ேராth’mhshதthபாத³ஸலmh யதா² ॥ 16॥
⁴rhth³’phதnh’பvhயாஜைத³thயாநீகஶதாைத: ।
ஆkhராnhதா ⁴பா⁴ேரண ph³ரமாணmh ஶரணmh யெயௗ ॥ 17॥
ெகௗ³rh⁴thவாiµகீ² கி²nhநா khரnhத³nhதீ கணmh விேபா: ◌⁴ ।
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உபshதி²தாnhதிேக தshைம vhயஸநmh shவமேவாசத ॥ 18॥
ph³ரமா த³பதா⁴rhயாத²ஸஹ ேத³ைவshதயா ஸஹ ।
ஜகா³ம ஸthநயநshதீரmh ரபேயாநிேத: ◌⁴ ॥ 19॥
தthர க³thவா ஜக³nhநாத²mh ேத³வேத³வmh vh’ஷாகபிmh ।
ஷmh ஷஸூkhேதந உபதshேத²ஸமாத: ॥ 20॥
கி³ரmh ஸமாெதௗ⁴ க³க³ேந ஸதாmh
நிஶmhய ேவதா⁴shthத³ஶாiνவாச ஹ ।
கா³mh ெபௗmh ேம ஶ ◌்’iΝதாமரா: ந-
rhவிதீ⁴யதாமாஶு தைத²வ மா சிரmh ॥ 21॥
ைரவ mhஸாவth◌⁴’ேதா த⁴ராjhவேரா
ப⁴வth³பி⁴ரmhைஶrhய³ஷூபஜnhயதாmh ।
ஸ யாவ³rhvhயா ப⁴ரவேரவர:
shவகாலஶkhthயா பயmhசேரth³⁴வி ॥ 22॥
வஸுேத³வkh³’ேஹ ஸாாth³ப⁴க³வாnh ஷ: பர: ।
ஜநிShயேத தthphயாrhத²mh ஸmhப⁴வnh ஸுரshthய: ॥ 23॥
வாஸுேத³வகலாநnhத:ஸஹshரவத³ந:shவராTh ।
அkh³ரேதா ப⁴விதா ேத³ேவா ஹேர: phயசிகீrhஷயா ॥ 24॥
விShேrhமாயா ப⁴க³வதீ யயா ஸmhேமாதmh ஜக³th ।
ஆதி³Shடா phர⁴mhேஶந காrhயாrhேத²ஸmhப⁴விShயதி ॥ 25॥
ஶுக உவாச
இthயாதி³யாமரக³nh phரஜாபதிபதிrhவி: ◌⁴ ।
ஆவாshய ச மmh கீ³rhபி: ◌⁴ shவதா⁴ம பரமmh யெயௗ ॥ 26॥
ஶூரேஸேநா ய³பதிrhம²ராமாவஸnh mh ।
மா²ரா²ரேஸநாmhச விஷயாnh ³⁴ேஜ ரா ॥ 27॥
ராஜதா⁴நீ தத:ஸா⁴thஸrhவயாத³வ⁴⁴ஜாmh ।
ம²ரா ப⁴க³வாnh யthர நிthயmh ஸnhநிேதா ஹ: ॥ 28॥
தshயாmh  கrhசிchெசௗ²rhவஸுேத³வ: kh’ேதாth³வஹ: ।
ேத³வkhயா ஸூrhயயா ஸாrhத⁴mh phரயாேண ரத²மாஹth ॥ 29॥
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உkh³ரேஸநஸுத: கmhஸ:shவஸு: phயசிகீrhஷயா ।
ரnh ஹயாநாmh ஜkh³ராஹ ெரௗkhைம ரத²ஶைதrhvh’த: ॥ 30॥
ச:ஶதmh பாப³rhஹmh க³ஜாநாmh ேஹமமாநாmh ।
அவாநாமதmh ஸாrhத⁴mh ரதா²நாmh ச thஷThஶதmh ॥ 31॥
தா³நாmh ஸுமாmh th³ேவ ஶேத ஸமலŋhkh’ேத ।
³thேர ேத³வக: phராதா³th³யாேந ³th’வthஸல: ॥ 32॥
ஶŋhக²rhயmh’த³ŋhகா³ச ேந³rh³nh³ப⁴ய:ஸமmh ।
phரயாணphரkhரேம தாவth³வரவth◌⁴ேவா:ஸுமŋhக³ளmh ॥ 33॥
பதி² phரkh³ரணmh கmhஸமாபா⁴Shயாஹாஶரவாkh ।
அshயாshthவாமShடேமா க³rhேபா⁴ ஹnhதா யாmh வஹேஸऽ³த⁴ ॥ 34॥
இthkhத:ஸ க²ல: பாேபா ேபா⁴ஜாநாmh லபாmhஸந: ।
ப⁴கி³நீmh ஹnhமாரph³த: ◌⁴ க²Th³க³பாணி: கேசऽkh³ரth ॥ 35॥
தmh ஜு³phதகrhமாணmh nh’ஶmhஸmh நிரபthரபmh ।
வஸுேத³ேவா மஹாபா⁴க³ உவாச பஸாnhthவயnh ॥ 36॥
வஸுேத³வ உவாச
லாக⁴நீய³ண: ஶூைரrhப⁴வாnh ேபா⁴ஜயஶshகர: ।
ஸ கத²mh ப⁴கி³நீmh ஹnhயாthshthயiµth³வாஹபrhவணி ॥ 37॥
mh’thrhஜnhமவதாmh வீர ேத³ேஹந ஸஹ ஜாயேத ।
அth³ய வாph³த³ஶதாnhேத வா mh’thrhைவ phராணிநாmh th◌⁴வ: ॥ 38॥
ேத³ேஹ பசthவமாபnhேந ேத³ கrhமாiνேகா³ऽவஶ: ।
ேத³ஹாnhதரமiνphராphய phராkhதநmh thயஜேத வ: ॥ 39॥
vhரஜmhshதிShட²nh பைத³ேகந யைத²ைவேகந க³chச²தி ।
யதா² th’ணஜைகவmh ேத³ கrhமக³திmh க³த: ॥ 40॥
shவphேந யதா² பயதி ேத³ஹth³’ஶmh
மேநாரேத²நாபி⁴நிவிShடேசதந: ।
th³’Shடதாph◌⁴யாmh மநஸாiνசிnhதயnh
phரபth³யேத தthகிமபி யபshmh’தி: ॥ 41॥
யேதா யேதா தா⁴வதி ைத³வேசாதி³தmh
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மேநா விகாராthமகமாப பசஸு ।
³ேணஷு மாயாரசிேதஷு ேத³யெஸௗ
phரபth³யமாந:ஸஹ ேதந ஜாயேத ॥ 42॥
jhேயாதிrhயைத²ேவாத³கபாrhதி²ேவShவத:³
ஸரேவகா³iνக³தmh விபா⁴vhயேத ।
ஏவmh shவமாயாரசிேதShவெஸௗ மாnh
³ேணஷு ராகா³iνக³ேதா விiµயதி ॥ 43॥
தshமாnhந கshயசிth³th³ேராஹமாசேரthஸ ததா²வித: ◌⁴ ।
ஆthமந: ேமமnhவிchச²nh th³ேராkh³⁴rhைவ பரேதா ப⁴யmh ॥ 44॥
ஏஷா தவாiνஜா பா³லா kh’ப thேகாபமா ।
ஹnhmh நாrhஹ கlhயாணீமாmh thவmh தீ³நவthஸல: ॥ 45॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ஸ ஸாமபி⁴rhேப⁴ைத³rhேபா³th◌⁴யமாேநாऽபி தா³ண: ।
ந nhயவrhதத ெகௗரvhய ஷாதா³நiνvhரத: ॥ 46॥
நிrhப³nhத⁴mh தshய தmh jhஞாthவா விசிnhthயாநக³nh³பி: ◌⁴ ।
phராphதmh காலmh phரதிvhேயா⁴த³mh தthராnhவபth³யத ॥ 47॥
mh’thrh³th³தி⁴மதாேபாேயா யாவth³³th³தி⁴ப³ேலாத³யmh ।
யth³யெஸௗ ந நிவrhேதத நாபராேதா⁴ऽshதி ேத³ந: ॥ 48॥
phரதா³ய mh’thயேவ thராnh ேமாசேய kh’பமாmh ।
ஸுதா ேம யதி³ ஜாேயரnh mh’thrhவா ந mhேயத ேசth ॥ 49॥
விபrhயேயா வா கிmh ந shயாth³க³திrhதா⁴rh³ரthயயா ।
உபshதி²ேதா நிவrhேதத நிvh’thத: நராபேதth ॥ 50॥
அkh³ேநrhயதா² தா³விேயாக³ேயாக³ேயா-
ரth³’Shடேதாऽnhயnhந நிthதமshதி ।
ஏவmh  ஜnhேதாரபி ³rhவிபா⁴vhய:
ஶரஸmhேயாக³விேயாக³ேஹ: ॥ 51॥
ஏவmh விmh’ய தmh பாபmh யாவதா³thமநித³rhஶநmh ।
ஜயாமாஸ ைவ ெஶௗrhப³ஹுமாநர:ஸரmh ॥ 52॥
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phரஸnhநவத³நாmhேபா⁴ேஜா nh’ஶmhஸmh நிரபthரபmh ।
மநஸா ³யமாேநந விஹஸnhநித³மph³ரவீth ॥ 53॥
வஸுேத³வ உவாச
ந யshயாshேத ப⁴யmh ெஸௗmhய யth³வாகா³ஹாஶணீ ।
thராnh ஸமrhபயிShேயऽshயா யதshேத ப⁴யiµthதி²தmh ॥ 54॥
ஶுக உவாச
shவஸுrhவதா⁴nhநிவvh’ேத கmhஸshதth³வாkhயஸாரவிth ।
வஸுேத³ேவாऽபி தmh phத: phரஶshய phராவிஶth³kh³’ஹmh ॥ 55॥
அத² கால உபாvh’thேத ேத³வகீ ஸrhவேத³வதா ।
thராnh phரஸுஷுேவ சாShெடௗ கnhயாmh ைசவாiνவthஸரmh ॥ 56॥
கீrhதிமnhதmh phரத²மஜmh கmhஸாயாநக³nh³பி:◌⁴ ।
அrhபயாமாஸ kh’chch²ேரண ேஸாऽnh’தாத³திவிவல: ॥ 57॥
கிmh :³ஸஹmh iν ஸா⁴நாmh வி³ஷாmh கிமேபதmh ।
கிமகாrhயmh கத³rhயாmh ³shthயஜmh கிmh th◌⁴’தாthமநாmh ॥ 58॥
th³’ShThவா ஸமthவmh தchெசௗ²ேர:ஸthேய ைசவ vhயவshதி²திmh ।
கmhஸshShடமநா ராஜnh phரஹஸnhநித³மph³ரவீth ॥ 59॥
phரதியா மாேராऽயmh ந யshமாத³shதி ேம ப⁴யmh ।
அShடமாth³வேயாrhக³rhபா⁴nhmh’thrhேம வித: கில ॥ 60॥
தேத²தி ஸுதமாதா³ய யயாவாநக³nh³பி: ◌⁴ ।
நாph◌⁴யநnhத³த தth³வாkhயமஸேதாऽவிதாthமந: ॥ 61॥
நnhதா³th³யா ேய vhரேஜ ேகா³பா யாசாஷாmh ச ேயாத: ।
vh’Shணேயா வஸுேத³வாth³யா ேத³வkhயாth³யா ய³shthய: ॥ 62॥
ஸrhேவ ைவ ேத³வதாphராயா உப⁴ேயாரபி பா⁴ரத ।
jhஞாதேயா ப³nh⁴ஸு’ேதா³ ேய ச கmhஸமiνvhரதா: ॥ 63॥
ஏதthகmhஸாய ப⁴க³வாச²ஶmhஸாph◌⁴ேயthய நாரத:³ ।
⁴ேமrhபா⁴ராயமாநாmh ைத³thயாநாmh ச வேதா⁴th³யமmh ॥ 64॥
’ேஷrhவிநிrhக³ேம கmhேஸா ய³nh மthவா ஸுராநிதி ।
ேத³வkhயா க³rhப⁴ஸmh⁴தmh விShiΝmh ச shவவத⁴mh phரதி ॥ 65॥
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ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச நிkh³’ய நிக³ைட³rhkh³’ேஹ ।
ஜாதmh ஜாதமஹnh thரmh தேயாரஜநஶŋhகயா ॥ 66॥
மாதரmh பிதரmh ph◌⁴ராth’nh ஸrhவாmhச ஸு’த³shததா² ।
kh◌⁴நnhதி யஸுth’ேபா ph³தா⁴ ராஜாந: phராயேஶா ⁴வி ॥ 67॥
ஆthமாநஹ ஸஜாதmh ஜாநnh phராkh³விShiΝநா ஹதmh ।
மஹாஸுரmh காலேநmh ய³பி:◌⁴ ஸ vhயth◌⁴யத ॥ 68॥
உkh³ரேஸநmh ச பிதரmh ய³ேபா⁴ஜாnhத⁴காதி⁴பmh ।
shவயmh நிkh³’ய ³⁴ேஜ ஶூரேஸநாnhமஹாப³ல: ॥ 69॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ kh’Shணஜnhேமாபkhரேம phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: - 2 ॥
ஶுக உவாச
phரலmhப³ப³கசாரth’வrhதமஹாஶைந: ।
iµShகாShடth³விவித³தநாேகஶிேத⁴iνைக: ॥ 1॥
அnhையசாஸுர⁴பாலrhபா³ணெபௗ⁴மாதி³பி⁴rhத: ।
ய³நாmh கத³நmh சkhேர ப³ மாக³த⁴ஸmhரய: ॥ 2॥
ேத பீ³தா நிவிவிஶு:பசாலேககயாnh ।
ஶாlhவாnh வித³rhபா⁴nhநிஷதா⁴nh விேத³ஹாnh ேகாஸலாநபி ॥ 3॥
ஏேக தமiνnhதா⁴நா jhஞாதய: பrhபாஸேத ।
ஹேதஷு ஷThஸு பா³ேலஷு ேத³வkhயா ஔkh³ரேஸநிநா ॥ 4॥
ஸphதேமா ைவShணவmh தா⁴ம யமநnhதmh phரசேத ।
க³rhேபா⁴ ப³⁴வ ேத³வkhயா ஹrhஷேஶாகவிவrhத⁴ந: ॥ 5॥
ப⁴க³வாநபி விவாthமா விதி³thவா கmhஸஜmh ப⁴யmh ।
ய³நாmh நிஜநாதா²நாmh ேயாக³மாயாmh ஸமாதி³ஶth ॥ 6॥
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க³chச² ேத³வி vhரஜmh ப⁴th³ேர ேகா³பேகா³பி⁴ரலŋhkh’தmh ।
ேராணீ வஸுேத³வshய பா⁴rhயாऽऽshேத நnhத³ேகா³ேல ।
அnhயாச கmhஸஸmhவிkh³நா விவேரஷு வஸnhதி  ॥ 7॥
ேத³வkhயா ஜட²ேர க³rhப⁴mh ேஶஷாkh²யmh தா⁴ம மாமகmh ।
தthஸnhநிkh’Shய ேராNhயா உத³ேர ஸnhநிேவஶய ॥ 8॥
அதா²ஹமmhஶபா⁴ேக³ந ேத³வkhயா: thரதாmh ஶுேப⁴ ।
phராphshயா thவmh யேஶாதா³யாmh நnhத³பthnhயாmh ப⁴விShய ॥ 9॥
அrhசிShயnhதி மiνShயாshthவாmh ஸrhவகாமவேரவmh ।
⁴ேபாபஹாரப³பி: ◌⁴ ஸrhவகாமவரphரதா³mh ॥ 10॥
நாமேத⁴யாநி rhவnhதி shதா²நாநி ச நரா ⁴வி ।
³rhேக³தி ப⁴th³ரகாதி விஜயா ைவShணவீதி ச ॥ 11॥
iµதா³ சNh³கா kh’Sh மாத⁴வீ கnhயேகதி ச ।
மாயா நாராயணீஶாநீ ஶாரேத³thயmhபி³ேகதி ச ॥ 12॥
க³rhப⁴ஸŋhகrhஷthதmh ைவ phராஹு:ஸŋhகrhஷணmh ⁴வி ।
ராேமதி ேலாகரமth³ப³லmh ப³லவ³chch²ரயாth ॥ 13॥
ஸnhதி³Shைடவmh ப⁴க³வதா தேத²thேயாதி தth³வச: ।
phரதிkh³’ய பkhரmhய கா³mh க³தா தthததா²கேராth ॥ 14॥
க³rhேப⁴ phரணீேத ேத³வkhயா ேராணீmh ேயாக³நிth³ரயா ।
அேஹா விshரmhேதா க³rhப⁴ இதி ெபௗரா விkhஶு: ॥ 15॥
ப⁴க³வாநபி விவாthமா ப⁴khதாநாமப⁴யŋhகர: ।
ஆவிேவஶாmhஶபா⁴ேக³ந மந ஆநக³nh³ேப: ◌⁴ ॥ 16॥
ஸ பி³ph◌⁴ரthெபௗஷmh தா⁴ம ph◌⁴ராஜமாேநா யதா² ரவி: ।
³ராஸேதா³ऽதி³rhத⁴rhேஷா ⁴தாநாmh ஸmhப³⁴வ ஹ ॥ 17॥
தேதா ஜக³nhமŋhக³ளமchதாmhஶmh
ஸமாதmh ஶூரஸுேதந ேத³வீ ।
த³தா⁴ர ஸrhவாthமகமாthம⁴தmh
காShடா² யதா²ऽऽநnhத³கரmh மநshத: ॥ 18॥
ஸா ேத³வகீ ஸrhவஜக³nhநிவாஸ-
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நிவாஸ⁴தா நிதராmh ந ேரேஜ ।
ேபா⁴ேஜnhth³ரேக³ேஹऽkh³நிஶிேக²வ th³தா⁴
ஸரshவதீ jhஞாநக²ேல யதா²ஸதீ ॥ 19॥
தாmh வீய கmhஸ: phரப⁴யாதாnhதராmh
விேராசயnhதீmh ப⁴வநmh ஶுசிshதாmh ।
ஆைஹஷ ேம phராணஹேரா ஹrh³ஹாmh
th◌⁴வmh ேதா யnhந ேரயth³’ஶீ ॥ 20॥
கிமth³ய தshnh கரணீயமாஶு ேம
யத³rhத²தnhthேரா ந விஹnhதி விkhரமmh ।
shthயா:shவஸுrh³மthயா வேதா⁴ऽயmh
யஶ: யmh ஹnhthயiνகாலமா: ॥ 21॥
ஸ ஏஷ வnh க² ஸmhபேரேதா
வrhேதத ேயாऽthயnhதnh’ஶmhேதந ।
ேத³ேஹ mh’ேத தmh மiνஜா: ஶபnhதி
க³nhதா தேமாऽnhத⁴mh தiνமாநிேநா th◌⁴வmh ॥ 22॥
இதி ேகா⁴ரதமாth³பா⁴வாthஸnhநிvh’thத:shவயmh phர: ◌⁴ ।
ஆshேத phரதீmhshதjhஜnhம ஹேரrhைவராiνப³nhத⁴kh’th ॥ 23॥
ஆந:ஸmhவிஶmhshதிShட²nh ⁴ஜாந: பrhயடnhமmh ।
சிnhதயாேநா ’ேகஶமபயthதnhமயmh ஜக³th ॥ 24॥
ph³ரமா ப⁴வச தthைரthய iµநிபி⁴rhநாரதா³தி³பி: ◌⁴ ।
ேத³ைவ:ஸாiνசைர:ஸாகmh கீ³rhபி⁴rhvh’ஷணைமட³யnh ॥ 25॥
ஸthயvhரதmh ஸthயபரmh thஸthயmh
ஸthயshய ேயாநிmh நிதmh ச ஸthேய ।
ஸthயshய ஸthயமதஸthயேநthரmh
ஸthயாthமகmh thவாmh ஶரணmh phரபnhநா: ॥ 26॥
ஏகாயேநாऽெஸௗ th³விப²லshthல-

சரஸ: பசவித:◌⁴ ஷடா³thமா ।
ஸphதthவக³Shடவிடேபா நவாோ
த³ஶchச²தீ³ th³விக²ேகா³யாதி³vh’: ॥ 27॥
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thவேமக ஏவாshய ஸத: phரஸூதி-
shthவmh ஸnhநிதா⁴நmh thவமiνkh³ரஹச ।
thவnhமாயயா ஸmhvh’தேசதஸshthவாmh
பயnhதி நாநா ந விபசிேதா ேய ॥ 28॥
பி³ப⁴rh பாNhயவேபா³த⁴ ஆthமா
ேமாய ேலாகshய சராசரshய ।
ஸththேவாபபnhநாநி ஸுகா²வஹாநி
ஸதாமப⁴th³ராணி iµஹு: க²லாநாmh ॥ 29॥
thவyhயmh³ஜாாகி²லஸththவதா⁴mhநி
ஸமாதி⁴நாऽऽேவஶிதேசதைஸேக ।
thவthபாத³ேபாேதந மஹthkh’ேதந
rhவnhதி ேகா³வthஸபத³mh ப⁴வாph³தி⁴mh ॥ 30॥
shவயmh ஸiµthதீrhய ஸு³shதரmh th³மnh
ப⁴வாrhணவmh பீ⁴மமத³ph◌⁴ரெஸௗ’தா:³ ।
ப⁴வthபதா³mhேபா⁴ஹநாவமthர ேத
நிதா⁴ய யாதா:ஸத³iνkh³ரேஹா ப⁴வாnh ॥ 31॥
ேயऽnhேயऽரவிnhதா³ விiµkhதமாநிந-
shthவyhயshதபா⁴வாத³விஶுth³த⁴³th³த⁴ய: ।
ஆய kh’chch²ேரண பரmh பத³mh தத:
பதnhthயேதா⁴ऽநாth³’தShமத³ŋhkh◌⁴ரய: ॥ 32॥
ததா² ந ேத மாத⁴வ தாவகா: khவசி-
th³ph◌⁴ரயnhதி மாrhகா³ththவயி ப³th³த⁴ெஸௗ’தா:³ ।
thவயாபி⁴³phதா விசரnhதி நிrhப⁴யா
விநாயகாநீகபrhத⁴ஸு phரேபா⁴ ॥ 33॥
ஸththவmh விஶுth³த⁴mh ரயேத ப⁴வாnh shதி²ெதௗ
ஶmh ேரய உபாயநmh வ: ।
ேவத³khயாேயாக³தப:ஸமாதி⁴பி⁴-
shதவாrhஹணmh ேயந ஜந:ஸஹேத ॥ 34॥
ஸththவmh ந ேசth³தா⁴தத³mh நிஜmh ப⁴ேவ-

th³விjhஞாநமjhஞாநபி⁴தா³பமாrhஜநmh ।
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³ணphரகாைஶரiνயேத ப⁴வாnh
phரகாஶேத யshய ச ேயந வா ³ண: ॥ 35॥
ந நாமேப ³ணஜnhமகrhமபி⁴-
rhநிபிதvhேய தவ தshய ஸாண: ।
மேநா வேசாph◌⁴யாமiνேமயவrhthமேநா
ேத³வ khயாயாmh phரதியnhthயதா²பி  ॥ 36॥
ஶ ◌்’Nhவnh kh³’ணnh ஸmhshமரயmhச சிnhதய-
nhநாமாநி பாணி ச மŋhக³ளாநி ேத ।
khயாஸு யshthவchசரரவிnhத³ேயா-
ராவிShடேசதா ந ப⁴வாய கlhபேத ॥ 37॥
தி³ShThயா ஹேரऽshயா ப⁴வத: பேதா³ ⁴ேவா
பா⁴ேராऽபநீதshதவ ஜnhமேநஶி: ।
தி³ShThயாŋhகிதாmh thவthபத³ைக:ஸுேஶாப⁴ைந-
rhth³ரயாம கா³mh th³யாmh ச தவாiνகmhபிதாmh ॥ 38॥
ந ேதऽப⁴வshேயஶ ப⁴வshய காரணmh
விநா விேநாத³mh ப³த தrhகயாமேஹ ।
ப⁴ேவா நிேராத: ◌⁴ shதி²திரphயவிth³யயா
kh’தா யதshthவyhயப⁴யாரயாthமநி ॥ 39॥
மthshயாவகchச²பnh’mhஹவராஹஹmhஸ-

ராஜnhயவிphரவி³ேத⁴ஷு kh’தாவதார: ।
thவmh பா நshth⁴வநmh ச யதா²⁴ேநஶ
பா⁴ரmh ⁴ேவா ஹர ய³thதம வnhத³நmh ேத ॥ 40॥
தி³ShThயாmhப³ ேத க³த: பர: மா-
நmhேஶந ஸாாth³ப⁴க³வாnh ப⁴வாய ந: ।
மா⁴th³ப⁴யmh ேபா⁴ஜபேதrhiµrhேஷா-
rhேகா³phதா ய³நாmh ப⁴விதா தவாthமஜ: ॥ 41॥
ஶுக உவாச
இthயபி⁴Shய ஷmh யth³பமநித³mh யதா² ।
ph³ரேமஶாெநௗ ேராதா⁴ய ேத³வா: phரதியrhதி³வmh ॥ 42॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ க³rhப⁴க³தவிShேrhph³ரமாதி³kh’தshதிrhநாம
th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: - 3 ॥
ஶுக உவாச
அத²ஸrhவ³ேேபத: கால: பரமேஶாப⁴ந: ।
யrhேயவாஜநஜnhமrhmh ஶாnhதrhkh³ரஹதாரகmh ॥ 1॥
தி³ஶ: phரேஸ³rhக³க³நmh நிrhமேலா³க³ேத³யmh ।
ம மŋhக³ள⁴யிShட²ரkh³ராமvhரஜாகரா ॥ 2॥
நth³ய: phரஸnhநஸலா ரதா³ ஜலஹய: ।
th³விஜாலஸnhநாத³shதப³கா வநராஜய: ॥ 3॥
வெவௗ வா:ஸுக²shபrhஶ: Nhயக³nhத⁴வஹ: ஶுசி: ।
அkh³நயச th³விஜாதீநாmh ஶாnhதாshதthர ஸnhத⁴த ॥ 4॥
மநாmhshயாஸnh phரஸnhநாநி ஸா⁴நாமஸுரth³ஹாmh ।
ஜாயமாேநऽஜேந தshnh ேந³rh³nh³ப⁴ேயா தி³வி ॥ 5॥
ஜ:³ கிnhநரக³nhத⁴rhவாshSh:th³த⁴சார: ।
விth³யாத⁴rhயச நnh’ரphஸேராபி: ◌⁴ ஸமmh ததா³ ॥ 6॥
iµiµrhiµநேயா ேத³வா:ஸுமநாmh iµதா³nhவிதா: ।
மnhத³mh மnhத³mh ஜலத⁴ரா ஜக³rhஜுரiνஸாக³ரmh ॥ 7॥
நிஶீேத² தம உth³⁴ேத ஜாயமாேந ஜநாrhத³ேந ।
ேத³வkhயாmh ேத³வபிNhயாmh விShiΝ:ஸrhவ³ஹாஶய: ।
ஆவிராth³யதா² phராchயாmh தி³ஶீnh³வ Shகல: ॥ 8॥
தமth³⁴தmh பா³லகமmh³ேஜணmh
சrh⁴ஜmh ஶŋhக²க³தா³th³தா³த⁴mh ।
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வthஸலமmh க³லேஶாபி⁴ெகௗshப⁴mh
பீதாmhப³ரmh ஸாnhth³ரபேயாத³ெஸௗப⁴க³mh ॥ 9॥
மஹாrhஹைவ³rhயகிடNhட³ல-

thவிஷா பShவkhதஸஹshரnhதலmh ।
உth³தா³மகாchயŋhக³த³கŋhகதி³பி⁴-
rhவிேராசமாநmh வஸுேத³வ ஐத ॥ 10॥
ஸ விshமேயாth²lhலவிேலாசேநா ஹmh
ஸுதmh விேலாkhயாநக³nh³பி⁴shததா³ ।
kh’Shவதாேராthஸவஸmhph◌⁴ரேமாऽshph’ஶ-

nhiµதா³ th³விேஜph◌⁴ேயாऽதமாphேதா க³வாmh ॥ 11॥
அைத²நமshெதௗத³வதா⁴rhய ஷmh
பரmh நதாŋhக:³ kh’ததீ:◌⁴ kh’தாஜ: ।
shவேராசிஷா பா⁴ரத ஸூதிகாkh³’ஹmh
விேராசயnhதmh க³தபீ:◌⁴ phரபா⁴வவிth ॥ 12॥
வஸுேத³வ உவாச
விதி³ேதாऽ ப⁴வாnh ஸாாthஷ: phரkh’ேத: பர: ।
ேகவலாiνப⁴வாநnhத³shவப:ஸrhவ³th³தி⁴th³’kh ॥ 13॥
ஸ ஏவ shவphரkh’thேயத³mh sh’ShThவாkh³ேர th³thமகmh ।
தத³iν thவmh யphரவிShட: phரவிShட இவ பா⁴vhயேஸ ॥ 14॥
யேத²ேமऽவிkh’தா பா⁴வாshததா² ேத விkh’ைத:ஸஹ ।
நாநாவீrhயா: ph’த²kh³⁴தா விராஜmh ஜநயnhதி  ॥ 15॥
ஸnhநிபthய ஸiµthபாth³ய th³’யnhேதऽiνக³தா இவ ।
phராேக³வ விth³யமாநthவாnhந ேதஷாஹ ஸmhப⁴வ: ॥ 16॥
ஏவmh ப⁴வாnh ³th³th◌⁴யiνேமயலண-

rhkh³ராையrh³ண:ஸnhநபி தth³³kh³ரஹ: ।
அநாvh’தthவாth³ப³ரnhதரmh ந ேத
ஸrhவshய ஸrhவாthமந ஆthமவshந: ॥ 17॥
ய ஆthமேநா th³’ய³ேணஷு ஸnhநிதி
vhயவshயேத shவvhயதிேரகேதாऽ³த: ◌⁴ ।
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விநாiνவாத³mh ந ச தnhமநீதmh
ஸmhயkh³யதshthயkhதiµபாத³த³thமாnh ॥ 18॥
thவthேதாऽshய ஜnhமshதி²திஸmhயமாnh விேபா⁴
வத³nhthயநீஹாத³³த³விkhயாth ।
thவயீவேர ph³ரமணி ேநா விth◌⁴யேத
thவதா³ரயthவா³பசrhயேத ³ண: ॥ 19॥
ஸ thவmh thேலாகshதி²தேய shவமாயயா
பி³ப⁴rh ஶுkhலmh க² வrhணமாthமந: ।
ஸrhகா³ய ரkhதmh ரஜேஸாபph³’mhதmh
kh’Shணmh ச வrhணmh தமஸா ஜநாthயேய ॥ 20॥
thவமshய ேலாகshய விேபா⁴ ரஷு-
rhkh³’ேஹऽவதீrhேऽ மமாகி²ேலவர ।
ராஜnhயஸmhjhஞாஸுரேகாத²ைப-
rhநிrhvhயமாநா நிஹநிShயேஸ ச: ॥ 21॥
அயmh thவஸph◌⁴யshதவ ஜnhம ெநௗ kh³’ேஹ
thவாkh³ரஜாmhshேத nhயவதீ⁴thஸுேரவர ।
ஸ ேதऽவதாரmh ைஷ:ஸமrhபிதmh
thவா⁴ைநவாபி⁴ஸரthதா³த:◌⁴ ॥ 22॥
ஶுக உவாச
அைத²நமாthமஜmh வீய மஹாஷலணmh ।
ேத³வகீ தiµபாதா⁴வthகmhஸாth³பீ⁴தா ஶுசிshதா ॥ 23॥
ேத³வkhவாச
பmh யthதthphராஹுரvhயkhதமாth³யmh
ph³ரம jhேயாதிrhநிrh³ணmh நிrhவிகாரmh ।
ஸthதாமாthரmh நிrhவிேஶஷmh நிஹmh
ஸ thவmh ஸாாth³விShiΝரth◌⁴யாthமதீ³ப: ॥ 24॥
நShேட ேலாேக th³விபராrhதா⁴வஸாேந
மஹா⁴ேதShவாதி³⁴தmh க³ேதஷு ।
vhயkhேதऽvhயkhதmh காலேவேக³ந யாேத
ப⁴வாேநக: ஶிShயேத ேஶஷஸmhjhஞ: ॥ 25॥
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ேயாऽயmh காலshதshய ேதऽvhயkhதப³nhேதா⁴
ேசShடாமாஹுேசShடேத ேயந விவmh ।
நிேமஷாதி³rhவthஸராnhேதா மயாmh-
shதmh thேவஶாநmh ேமதா⁴ம phரபth³ேய ॥ 26॥
மrhthேயா mh’thvhயாலபீ⁴த: பலாயnh
ேலாகாnh ஸrhவாnhநிrhப⁴யmh நாth◌⁴யக³chச²th ।
thவthபாதா³ph³ஜmh phராphய யth³’chச²யாth³ய
shவshத:² ேஶேத mh’thரshமாத³ைபதி ॥ 27॥
ஸ thவmh ேகா⁴ரா³kh³ரேஸநாthமஜாnhந-
shthரா thரshதாnh ph◌⁴’thயவிthராஸஹா ।
பmh ேசத³mh ெபௗஷmh th◌⁴யாநதி⁴ShNhயmh
மா phரthயmh மாmhஸth³’ஶாmh kh’Shடா:² ॥ 28॥
ஜnhம ேத மyhயெஸௗ பாேபா மா விth³யாnhம⁴ஸூத³ந ।
ஸiµth³விேஜ ப⁴வth³ேத⁴ேதா: கmhஸாத³ஹமதீ⁴ரதீ: ◌⁴ ॥ 29॥
உபஸmhஹர விவாthமnhநேதா³பமெலௗகிகmh ।
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மயா ஜுShடmh சrh⁴ஜmh ॥ 30॥
விவmh யேத³தthshவதெநௗ நிஶாnhேத
யதா²வகாஶmh ஷ: பேரா ப⁴வாnh ।
பி³ப⁴rhதி ேஸாऽயmh மம க³rhப⁴ேகா³ऽ⁴-
த³ேஹா nh’ேலாகshய விட³mhப³நmh  தth ॥ 31॥
ப⁴க³வாiνவாச
thவேமவ rhவஸrhேக³ऽ: ◌⁴ ph’நி:shவாயmh⁴ேவ ஸதி ।
ததா³யmh ஸுதபா நாம phரஜாபதிரகlhமஷ: ॥ 32॥
வாmh ைவ ph³ரமऽऽதி³Shெடௗ phரஜாஸrhேக³ யதா³ தத: ।
ஸnhநியmhேயnhth³யkh³ராமmh ேதபாேத² பரமmh தப: ॥ 33॥
வrhஷவாதாதபமக⁴rhமகால³நiν ।
ஸஹமாெநௗ வாஸேராத⁴விநிrh⁴தமேநாமெலௗ ॥ 34॥
ஶீrhணபrhநிலாஹாராபஶாnhேதந ேசதஸா ।
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மthத: காமாநபீ⁴phஸnhெதௗ மதா³ராத⁴நஹ: ॥ 35॥
ஏவmh வாmh தphயேதாshதீvhரmh தப: பரம³Shகரmh ।
தி³vhயவrhஷஸஹshராணி th³வாத³ேஶrhமதா³thமேநா: ॥ 36॥
ததா³ வாmh பShேடாऽஹமiµநா வஷாநேக⁴ ।
தபஸா ரth³த⁴யா நிthயmh ப⁴khthயா ச ’தி³ பா⁴வித: ॥ 37॥
phரா³ராஸmh வரத³ராTh³ வேயா: காமதி³thஸயா ।
vhயதாmh வர இthkhேத மாth³’ேஶா வாmh vh’த:ஸுத: ॥ 38॥
அஜுShடkh³ராmhயவிஷயாவநபthெயௗ ச த³mhபதீ ।
ந வvhராேத²ऽபவrhக³mh ேம ேமாெதௗ மம மாயயா ॥ 39॥
க³ேத மயி வாmh லph³th◌⁴வா வரmh மthஸth³’ஶmh ஸுதmh ।
kh³ராmhயாnh ேபா⁴கா³ந⁴ஜாதா²mh வாmh phராphதமேநாரெதௗ² ॥ 40॥
அth³’ShThவாnhயதமmh ேலாேக ஶீெலௗதா³rhய³ண:ஸமmh ।
அஹmh ஸுேதா வாமப⁴வmh ph’நிக³rhப⁴ இதி த: ॥ 41॥
தேயாrhவாmh நேரவாஹமதி³thயாமாஸ கயபாth ।
உேபnhth³ர இதி விkh²யாேதா வாமநthவாchச வாமந: ॥ 42॥
th’தீேயऽshnh ப⁴ேவऽஹmh ைவ ேதைநவ வஷாத² வாmh ।
ஜாேதா ⁴யshதேயாேரவ ஸthயmh ேம vhயா’தmh ஸதி ॥ 43॥
ஏதth³வாmh த³rhஶிதmh பmh phராkh³ஜnhமshமரய ேம ।
நாnhயதா² மth³ப⁴வmh jhஞாநmh மrhthயŋhேக³ந ஜாயேத ॥ 44॥
வாmh மாmh thரபா⁴ேவந ph³ரமபா⁴ேவந சாஸkh’th ।
சிnhதயnhெதௗ kh’தshேநெஹௗ யாshேயேத² மth³க³திmh பராmh ॥ 45॥
ஶுக உவாச
இthkhthவாऽऽth³த⁴shShணீmh ப⁴க³வாநாthமமாயயா ।
பிthேரா:ஸmhபயேதா:ஸth³ேயா ப³⁴வ phராkh’த: ஶிஶு: ॥ 46॥
ததச ெஶௗrhப⁴க³வthphரேசாதி³த:
ஸுதmh ஸமாதா³ய ஸ ஸூதிகா kh³’ஹாth ।
யதா³ ப³rhக³nhேயஷ தrhயஜா
யா ேயாக³மாயாஜநி நnhத³ஜாயயா ॥ 47॥

bhagpur-10a.pdf 17



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

தயா ’தphரthயயஸrhவvh’thதிஷு
th³வா:shேத²ஷு ெபௗேரShவபி ஶாயிேதShவத² ।
th³வாரsh ஸrhவா: பிதா ³ரthயயா
ph³’ஹthகபாடாயஸகீலஶ ◌்’ŋhக²ல: ॥ 48॥
தா: kh’Shணவாேஹ வஸுேத³வ ஆக³ேத
shவயmh vhயவrhயnhத யதா² தேமா ரேவ: ।
வவrhஷ பrhஜnhய உபாmhஶுக³rhத:
ேஶேஷாऽnhவகா³th³வா நிவாரயnh ப²ண: ॥ 49॥
மேகா⁴நி வrhஷthயஸkh’th³யமாiνஜா
க³mhபீ⁴ரேதாெயௗக⁴ஜேவாrhேப²நிலா ।
ப⁴யாநகாவrhதஶதாலா நதீ³
மாrhக³mh த³ெதௗ³nh⁴வ ய: பேத: ॥ 50॥
நnhத³vhரஜmh ெஶௗேபthய தthர தாnh
ேகா³பாnh phரஸுphதாiνபலph◌⁴ய நிth³ரயா ।
ஸுதmh யேஶாதா³ஶயேந நிதா⁴ய தth
ஸுதாiµபாதா³ய நrhkh³’ஹாநகா³th ॥ 51॥
ேத³வkhயா: ஶயேந nhயshய வஸுேத³ேவாऽத² தா³காmh ।
phரதிiµchய பேதா³rhேலாஹமாshேத rhவவதா³vh’த: ॥ 52॥
யேஶாதா³ நnhத³பthநீ ச ஜாதmh பரம³th◌⁴யத ।
ந தlhŋhக³mh பராnhதா நிth³ரயாபக³தshmh’தி: ॥ 53॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ kh’Shணஜnhமநி th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 3॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: - 4 ॥
ஶுக உவாச
ப³ரnhத:ரth³வார:ஸrhவா: rhவவதா³vh’தா: ।
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தேதா பா³லth◌⁴வநிmh thவா kh³’ஹபாலா:ஸiµthதி²தா: ॥ 1॥
ேத  rhணiµபvhரjhய ேத³வkhயா க³rhப⁴ஜnhம தth ।
ஆசkh²rhேபா⁴ஜராஜாய ய³th³விkh³ந: phரதீேத ॥ 2॥
ஸ தlhபாthrhணiµthதா²ய காேலாऽயதி விவல: ।
ஸூதீkh³’ஹமகா³thrhணmh phரshக²லnh iµkhதrhத⁴ஜ: ॥ 3॥
தமாஹ ph◌⁴ராதரmh ேத³வீ kh’ப கணmh ஸதீ ।
shiνேஷயmh தவ கlhயாண shthயmh மா ஹnhமrhஹ ॥ 4॥
ப³ஹேவா mhதா ph◌⁴ராத: ஶிஶவ: பாவேகாபமா: ।
thவயா ைத³வநிsh’Shேடந thைககா phரதீ³யதாmh ॥ 5॥
நnhவஹmh ேத யவரஜா தீ³நா ஹதஸுதா phரேபா⁴ ।
தா³மrhஹ மnhதா³யா அŋhேக³மாmh சரமாmh phரஜாmh ॥ 6॥
ஶுக உவாச
உப³யாthமஜாேமவmh த³thயா தீ³நதீ³நவth ।
யாசிதshதாmh விநிrhப⁴rhthshய ஹshதாதா³சிchசி²ேத³ க²ல: ॥ 7॥
தாmh kh³’thவா சரணேயாrhஜாதமாthராmh shவஸு:ஸுதாmh ।
அேபாத²யchசி²லாph’Shேட²shவாrhேதா²nhதெஸௗ’த:³ ॥ 8॥
ஸா தth³த⁴shதாthஸiµthபthய ஸth³ேயா ேத³vhயmhப³ரmh க³தா ।
அth³’யதாiνஜா விShே:ஸாதா⁴Shடமஹா⁴ஜா ॥ 9॥
தி³vhயshரக³mhப³ராேலபரthநாப⁴ரண⁴தா ।
த⁴iν:ஶூேலஷுசrhமாஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரா ॥ 10॥
th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவரphஸர:கிnhநேராரைக:³ ।
உபா’ேதாப³பி: ◌⁴ shயமாேநத³மph³ரவீth ॥ 11॥
கிmh மயா ஹதயா மnhத³ ஜாத: க² தவாnhதkh’th ।
யthர khவ வா rhவஶthrhமா mh: kh’பnh vh’தா² ॥ 12॥
இதி phரபா⁴Shய தmh ேத³வீ மாயா ப⁴க³வதீ ⁴வி ।
ப³ஹுநாமநிேகேதஷு ப³ஹுநாமா ப³⁴வ ஹ ॥ 13॥
தயாபி⁴தமாகrhNhய கmhஸ: பரமவிshத: ।
ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச விiµchய phரேதாऽph³ரவீth ॥ 14॥
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அேஹா ப⁴கி³nhயேஹா பா⁴ம மயா வாmh ப³த பாphமநா ।
ஷாத³இவாபthயmh ப³ஹேவா mhதா:ஸுதா: ॥ 15॥
ஸ thவஹmh thயkhதகாNhயshthயkhதjhஞாதிஸு’thக²ல: ।
காnh ேலாகாnh ைவ க³Shயா ph³ரமேஹவ mh’த: வஸnh ॥ 16॥
ைத³வமphயnh’தmh வkhதி ந மrhthயா ஏவ ேகவலmh ।
யth³விரmhபா⁴த³ஹmh பாப:shவஸுrhநிஹதவாசி²ஶூnh ॥ 17॥
மா ேஶாசதmh மஹாபா⁴கா³வாthமஜாnh shவkh’தmh⁴ஜ: ।
ஜnhதேவா ந ஸைத³கthர ைத³வாதீ⁴நாshததா³ஸேத ॥ 18॥
⁴வி ெபௗ⁴மாநி ⁴தாநி யதா² யாnhthயபயாnhதி ச ।
நாயமாthமா தைத²ேதஷு விபrhேயதி யைத²வ : ◌⁴ ॥ 19॥
யதா²ேநவmhவிேதா³ ேப⁴ேதா³ யத ஆthமவிபrhயய: ।
ேத³ஹேயாக³விேயாெகௗ³ ச ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத ॥ 20॥
தshமாth³ப⁴th³ேர shவதநயாnh மயா vhயாபாதி³தாநபி ।
மாiνேஶாச யத:ஸrhவ:shவkh’தmh விnhத³ேதऽவஶ: ॥ 21॥
யாவth³த⁴ேதாऽsh ஹnhதாshthயாthமாநmh மnhயேத shவth³’kh ।
தாவthதத³பி⁴மாnhயjhேஞா பா³th◌⁴யபா³த⁴கதாயாth ॥ 22॥
மth◌⁴வmh மம ெதௗ³ராthmhயmh ஸாத⁴ேவா தீ³நவthஸலா: ।
இthkhthவாiµக:² பாெதௗ³ யால:shவshேராரதா²kh³ரth ॥ 23॥
ேமாசயாமாஸ நிக³டா³th³விரph³த: ◌⁴ கnhயகாகி³ரா ।
ேத³வகீmh வஸுேத³வmh ச த³rhஶயnhநாthமெஸௗ’த³mh ॥ 24॥
ph◌⁴ரா:ஸமiνதphதshய ாnhthவா ேராஷmh ச ேத³வகீ ।
vhயsh’ஜth³வஸுேத³வச phரஹshய தiµவாச ஹ ॥ 25॥
ஏவேமதnhமஹாபா⁴க³ யதா² வத³ ேத³நாmh ।
அjhஞாநphரப⁴வாஹnhதீ: ◌⁴ shவபேரதி பி⁴தா³ யத: ॥ 26॥
ேஶாகஹrhஷப⁴யth³ேவஷேலாப⁴ேமாஹமதா³nhவிதா: ।
ேதா² kh◌⁴நnhதmh ந பயnhதி பா⁴ைவrhபா⁴வmh ph’த²kh³th³’ஶ: ॥ 27॥
ஶுக உவாச
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கmhஸ ஏவmh phரஸnhநாph◌⁴யாmh விஶுth³த⁴mh phரதிபா⁴த: ।
ேத³வகீவஸுேத³வாph◌⁴யாமiνjhஞாேதாऽவிஶth³kh³’ஹmh ॥ 28॥
தshயாmh ராthrhயாmh vhயதீதாயாmh கmhஸ ஆஹூய மnhthண: ।
ேதph◌⁴ய ஆசShட தthஸrhவmh ய³khதmh ேயாக³நிth³ரயா ॥ 29॥
ஆகrhNhய ப⁴rhrhக³தி³தmh தrhேத³வஶthரவ: ।
ேத³வாnh phரதி kh’தாமrhஷா ைத³ேதயா நாதிேகாவிதா:³ ॥ 30॥
ஏவmh ேசthதrh ேபா⁴ேஜnhth³ர ரkh³ராமvhரஜாதி³ஷு ।
அநிrhத³ஶாnh நிrhத³ஶாmhச ஹநிShயாேமாऽth³ய ைவ ஶிஶூnh ॥ 31॥
கிiµth³யைம: கShயnhதி ேத³வா:ஸமரபீ⁴ரவ: ।
நிthயiµth³விkh³நமநேஸா jhயாேகா⁴ைஷrhத⁴iνஷshதவ ॥ 32॥
அshயதshேத ஶரvhராைதrhஹnhயமாநா:ஸமnhதத: ।
விஷவ உthsh’jhய பலாயநபரா ய: ॥ 33॥
ேகசிthphராஜலேயா தீ³நா nhயshதஶshthரா தி³ெவௗகஸ: ।
iµkhதகchச²ஶிகா:² ேகசிth³பீ⁴தா:shம இதி வாதி³ந: ॥ 34॥
ந thவmh விshmh’தஶshthராshthராnh விரதா²nh ப⁴யஸmhvh’தாnh ।
ஹmhshயnhயாஸkhதவிiµகா²nh ப⁴kh³நசாபாநth◌⁴யத: ॥ 35॥
கிmh ேமஶூைரrhவி³ைத⁴ரஸmhக³விகthத²ைந: ।
ரேஹாஜுஷா கிmh ஹ ஶmh⁴நா வா வெநௗகஸா ।
கிnhth³ேரlhபவீrhேயண ph³ரம வா தபshயதா ॥ 36॥
ததா²பி ேத³வா:ஸாபthnhயாnhேநாேபயா இதி மnhமேஹ ।
ததshதnhலக²நேந நிŋhவாshமாநiνvhரதாnh ॥ 37॥
யதா²ऽऽமேயாऽŋhேக³ஸiµேபேதா nh’பி⁴-
rhநஶkhயேத ட⁴பத³சிகிthmh ।
யேத²nhth³யkh³ராம உேபதshததா²
rhமஹாnh ப³th³த⁴ப³ேலா ந சாlhயேத ॥ 38॥
லmh  விShiΝrhேத³வாநாmh யthர த⁴rhம:ஸநாதந: ।
தshய ச ph³ரமேகா³விphராshதேபா யjhஞா:ஸத³: ॥ 39॥
தshமாthஸrhவாthமநா ராஜnh ph³ராமnh ph³ரமவாதி³ந: ।
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தபshவிேநா யjhஞஶீலாnh கா³ச ஹnhேமா ஹவிrh³கா: ◌⁴ ॥ 40॥
விphரா கா³வச ேவதா³ச தப:ஸthயmh த³ம: ஶம: ।
ரth³தா⁴ த³யா திதிா ச khரதவச ஹேரshத: ॥ 41॥
ஸ ஸrhவஸுராth◌⁴யோ யஸுரth³விTh³³ஹாஶய: ।
தnhலா ேத³வதா:ஸrhவா: ேஸவரா:ஸசrhiµகா:² ।
அயmh ைவ தth³வேதா⁴பாேயா யth³’mh விmhஸநmh ॥ 42॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ³rhமnhthபி: ◌⁴ கmhஸ:ஸஹ ஸmhமnhthrhய ³rhமதி: ।
ph³ரமmhஸாmh தmh ேமேந காலபாஶாvh’ேதாऽஸுர: ॥ 43॥
ஸnhதி³ய ஸா⁴ேலாகshய கத³ேந கத³நphயாnh ।
காமபத⁴ராnh தி³ு தா³நவாnh kh³’ஹமாவிஶth ॥ 44॥
ேத ைவ ரஜ:phரkh’தயshதமஸா ட⁴ேசதஸ: ।
ஸதாmh விth³ேவஷமாேசராராதா³க³தmh’thயவ: ॥ 45॥
ஆ: யmh யேஶா த⁴rhமmh ேலாகாநாஶிஷ ஏவ ச ।
ஹnhதி ேரயாmh ஸrhவாணி mhேஸா மஹத³திkhரம: ॥ 46॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவrhேத⁴ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசேமாऽth◌⁴யாய: - 5 ॥
ஶுக உவாச
நnhத³shthவாthமஜ உthபnhேந ஜாதாலாேதா³ மஹாமநா: ।
ஆஹூய விphராnh ேவத³jhஞாnh shநாத: ஶுசிரலŋhkh’த: ॥ 1॥
வாசயிthவா shவshthயயநmh ஜாதகrhமாthமஜshய ைவ ।
காரயாமாஸ விதி⁴வthபிth’ேத³வாrhசநmh ததா² ॥ 2॥
ேத⁴நாmh நிேத phராதா³th³விphேரph◌⁴ய:ஸமலŋhkh’ேத ।
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திலாth³nh ஸphத ரthெநௗக⁴ஶாதெகௗmhபா⁴mhப³ராvh’தாnh ॥ 3॥
காேலந shநாநெஶௗசாph◌⁴யாmh ஸmhshகாைரshதபேஸjhயயா ।
ஶுth◌⁴யnhதி தா³ைந:ஸnhShThயா th³ரvhயாNhயாthமாऽऽthமவிth³யயா ॥ 4॥
ெஸௗமŋhக³Lhயகி³ேரா விphரா:ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ந: ।
கா³யகாச ஜ³rhேந³rhேப⁴rhேயா ³nh³ப⁴ேயா iµஹு: ॥ 5॥
vhரஜ:ஸmhmh’Shடஸmhkhதth³வாராரkh³’ஹாnhதர: ।
சிthரth◌⁴வஜபதாகாshரkh ைசலபlhலவேதாரண: ॥ 6॥
கா³ேவா vh’ஷா வthஸதரா ஹth³ராைதலதா: ।
விசிthரதா⁴ப³rhஹshரkh³வshthரகாசநமாந: ॥ 7॥
மஹாrhஹவshthராப⁴ரணகேகாShணீஷ⁴தா: ।
ேகா³பா:ஸமாய ராஜnh நாேநாபாயநபாணய: ॥ 8॥
ேகா³phயசாகrhNhய iµதி³தா யேஶாதா³யா:ஸுேதாth³ப⁴வmh ।
ஆthமாநmh ⁴ஷயாசkhrhவshthராகlhபாஜநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 9॥
நவŋhமகிஜlhகiµக²பŋhகஜ⁴தய: ।
ப³பி⁴shthவதmh ஜkh³iµ: ph’²ேராNhயசலthசா: ॥ 10॥
ேகா³phய:ஸுmh’ShடமணிNhட³லநிShககNhTh²ய-
சிthராmhப³ரா: பதி² ஶிகா²chதமாlhயவrhஷா: ।
நnhதா³லயmh ஸவலயா vhரஜதீrhவிேரஜு-
rhvhயாேலாலNhட³லபேயாத⁴ரஹாரேஶாபா:◌⁴ ॥ 11॥
தா ஆஶிஷ: phரஜாநாசிரmh பாதி பா³லேக ।
ஹth³ராrhணைதலாth³பி: ◌⁴ சnhthேயாऽஜநiµjhஜ:³ ॥ 12॥
அவாth³யnhத விசிthராணி வாதி³thராணி மேஹாthஸேவ ।
kh’Shேண விேவவேரऽநnhேத நnhத³shய vhரஜமாக³ேத ॥ 13॥
ேகா³பா: பரshபரmh ’Shடா த³தி⁴ரkh◌⁴’தாmh³பி: ◌⁴ ।
ஆசnhேதா விmhபnhேதா நவநீைதச சி: ॥ 14॥
நnhேதா³ மஹாமநாshேதph◌⁴ேயா வாேஸாऽலŋhகாரேகா³த⁴நmh ।
ஸூதமாக³த⁴வnhதி³ph◌⁴ேயா ேயऽnhேய விth³ேயாபவிந: ॥ 15॥
ைதshைத: காைமரதீ³நாthமா யேதா²சிதமஜயth ।

bhagpur-10a.pdf 23



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

விShேராராத⁴நாrhதா²ய shவthரshேயாத³யாய ச ॥ 16॥
ேராணீ ச மஹாபா⁴கா³ நnhத³ேகா³பாபி⁴நnhதி³தா ।
vhயசரth³தி³vhயவாஸshரkhகNhடா²ப⁴ரண⁴தா ॥ 17॥
தத ஆரph◌⁴ய நnhத³shய vhரஜ:ஸrhவஸmh’th³தி⁴மாnh ।
ஹேரrhநிவாஸாthம³ண ரமாkhட³ம⁴nhnh’ப ॥ 18॥
ேகா³பாnh ேகா³லராயாmh நிphய ம²ராmh க³த: ।
நnhத:³ கmhஸshய வாrhkhயmh கரmh தா³mh th³வஹ ॥ 19॥
வஸுேத³வ உபthய ph◌⁴ராதரmh நnhத³மாக³தmh ।
jhஞாthவா த³thதகரmh ராjhேஞ யெயௗ தத³வேமாசநmh ॥ 20॥
தmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய ேத³ஹ: phராணவாக³தmh ।
phத: phயதமmh ேதா³rhph◌⁴யாmh ஸshவேஜ phேரமவிவல: ॥ 21॥
த:ஸுக²மாந: ph’ShThவாநாமயமாth³’த: ।
phரஸkhததீ: ◌⁴ shவாthமஜேயாத³மாஹ விஶாmhபேத ॥ 22॥
தி³ShThயா ph◌⁴ராத: phரவயஸ இதா³நீமphரஜshய ேத ।
phரஜாஶாயா நிvh’thதshய phரஜா யthஸமபth³யத ॥ 23॥
தி³ShThயா ஸmhஸாரசkhேரऽshnh வrhதமாந: நrhப⁴வ: ।
உபலph³ேதா⁴ ப⁴வாநth³ய ³rhலப⁴mh phயத³rhஶநmh ॥ 24॥
ைநகthர phயஸmhவாஸ:ஸு’தா³mh சிthரகrhமmh ।
ஓேக⁴ந vhயமாநாநாmh phலவாநாmh shேராதேஸா யதா² ॥ 25॥
கchசிthபஶvhயmh நிஜmh ⁴rhயmh³th’ணவீத⁴mh ।
ph³’ஹth³வநmh தத³⁴நா யthராshேஸ thவmh ஸு’th³vh’த: ॥ 26॥
ph◌⁴ராதrhமம ஸுத: கchசிnhமாthரா ஸஹ ப⁴வth³vhரேஜ ।
தாதmh ப⁴வnhதmh மnhவாேநா ப⁴வth³ph◌⁴யாiµபலாத: ॥ 27॥
mhஸshthவrhேகா³ வித:ஸு’ேதா³யiνபா⁴வித: ।
ந ேதஷு khயமாேநஷு thவrhேகா³ऽrhதா²ய கlhபேத ॥ 28॥
நnhத³ உவாச
அேஹா ேத ேத³வகீthரா: கmhேஸந ப³ஹேவா ஹதா: ।
ஏகாவஶிShடாவரஜா கnhயா ஸாபி தி³வmh க³தா ॥ 29॥
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நmh யth³’ShடநிShேடா²ऽயமth³’Shடபரேமா ஜந: ।
அth³’Shடமாthமநshதththவmh ேயா ேவத³ ந ஸ iµயதி ॥ 30॥
வஸுேத³வ உவாச
கேரா ைவ வாrhேகா த³thேதா ராjhேஞ th³’Shடா வயmh ச வ: ।
ேநஹ shேத²யmh ப³ஹுதித²mh ஸnhththபாதாச ேகா³ேல ॥ 31॥
ஶுக உவாச
இதி நnhதா³த³ேயா ேகா³பா: phேராkhதாshேத ெஶௗ ய: ।
அேநாபி⁴ரந³th³khைதshதமiνjhஞாphய ேகா³லmh ॥ 32॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ நnhத³வஸுேத³வஸmhேமலநmh நாம பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥
5॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: - 6 ॥
ஶுக உவாச
நnhத:³ பதி² வச: ெஶௗேரrhந mh’ேஷதி விசிnhதயnh ।
ஹmh ஜகா³ம ஶரணiµthபாதாக³மஶŋhகித: ॥ 1॥
கmhேஸந phரதா ேகா⁴ரா தநா பா³லகா⁴திநீ ।
ஶிஶூmhசசார நிkh◌⁴நnhதீ ரkh³ராமvhரஜாதி³ஷு ॥ 2॥
ந யthர ரவதீ³நி ரோkh◌⁴நாநி shவகrhமஸு ।
rhவnhதி ஸாthவதாmh ப⁴rhrhயாதா⁴nhயச தthர  ॥ 3॥
ஸா ேக²சrhேயகேதா³ேபthய தநா நnhத³ேகா³லmh ।
ேயாthவா மாயயாऽऽthமாநmh phராவிஶthகாமசாணீ ॥ 4॥
தாmh ேகஶப³nhத⁴vhயதிஷkhதமlhகாmh
ph³’ஹnhநிதmhப³shதநkh’chch²ரமth◌⁴யமாmh ।
ஸுவாஸஸmh கmhபிதகrhண⁴ஷண-

bhagpur-10a.pdf 25



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

thவிேஷாlhலஸthnhதலமNh³தாநநாmh ॥ 5॥
வlh³shதாபாŋhக³விஸrhக³வீைத-
rhமேநா ஹரnhதீmh வநிதாmh vhரெஜௗகஸாmh ।
அமmhஸதாmhேபா⁴ஜகேரண பிணீmh
ேகா³phய: யmh th³ரShவாக³தாmh பதிmh ॥ 6॥
பா³லkh³ரஹshதthர விசிnhவதீ ஶிஶூnh
யth³’chச²யா நnhத³kh³’ேஹऽஸத³nhதகmh ।
பா³லmh phரதிchச²nhநநிேஜாேதஜஸmh
த³த³rhஶ தlhேபऽkh³நிவாதmh ப⁴ ॥ 7॥
வி³th◌⁴ய தாmh பா³லகமாகாkh³ரஹmh
சராசராthமா ஸ நிேதண: ।
அநnhதமாேராபயத³ŋhகமnhதகmh
யேதா²ரக³mh ஸுphதம³th³தி⁴ரjhஜுதீ: ◌⁴ ॥ 8॥
தாmh தீணசிthதாமதிவாமேசShதாmh
வீயாnhதரா ேகாஶபchச²தா³வth ।
வரshthயmh தthphரப⁴யா ச த⁴rhேத
நிமாேண ஜநநீ யதிShட²தாmh ॥ 9॥
தshnh shதநmh ³rhஜரவீrhயiµlhப³ணmh
ேகா⁴ராŋhகமாதா³ய ஶிேஶாrhத³தா³வத² ।
கா³ட⁴mh கராph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnh phரபீTh³ய தth
phராண:ஸமmh ேராஷஸமnhவிேதாऽபிப³th ॥ 10॥
ஸா iµச iµசாலதி phரபா⁴ணீ
நிShபீTh³யமாநாகி²லவமrhமணி ।
விvh’thய ேநthேர சரெணௗ ⁴ெஜௗ iµஹு:
phரshவிnhநகா³thரா பதீ ேராத³ஹ ॥ 11॥
தshயா:shவேநநாதிக³பீ⁴ரரmhஹஸா
ஸாth³rhம th³ெயௗச சசால ஸkh³ரஹா ।
ரஸா தி³ஶச phரதிேநதி³ேர ஜநா:
ேப:ெதௗ வjhரநிபாதஶŋhகயா ॥ 12॥
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நிஶாசthத²mh vhயதி²தshதநா vhயஸு-
rhvhயாதா³ய ேகஶாmhசரெணௗ ⁴ஜாவபி ।
phரஸாrhய ேகா³Shேட² நிஜபமாshதி²தா
வjhராஹேதா vh’thர இவாபதnhnh’ப ॥ 13॥
பதமாேநாऽபி தth³ேத³ஹshthக³vhthயnhதரth³மாnh ।
rhணயாமாஸ ராேஜnhth³ர மஹதா³thதத³th³⁴தmh ॥ 14॥
ஈஷாமாthேராkh³ரத³mhShThராshயmh கி³கnhத³ரநாகmh ।
க³Nhட³ைஶலshதநmh ெரௗth³ரmh phரகீrhணrhத⁴ஜmh ॥ 15॥
அnhத⁴பக³பீ⁴ராmh நாேராஹபீ⁴ஷணmh ।
ப³th³த⁴ேஸ⁴ேஜாrhவŋhkh◌⁴ஶூnhயேதாயரேதா³த³ரmh ॥ 16॥
ஸnhதthரஸு:shம தth³வீய ேகா³பா ேகா³phய: கேலவரmh ।
rhவmh  தnhநி:shவநிதபி⁴nhந’thகrhணமshதகா: ॥ 17॥
பா³லmh ச தshயா உர khட³nhதமேதாப⁴யmh ।
ேகா³phயshrhணmh ஸமph◌⁴ேயthய ஜkh³’ஹுrhஜாதஸmhph◌⁴ரமா: ॥ 18॥
யேஶாதா³ேராணீph◌⁴யாmh தா:ஸமmh பா³லshய ஸrhவத: ।
ராmh வித³தி⁴ேர ஸmhயkh³ேகா³chச²ph◌⁴ரமதி³பி: ◌⁴ ॥ 19॥
ேகா³thேரண shநாபயிthவா நrhேகா³ரஜஸாrhப⁴கmh ।
ராmh சkhச ஶkh’தா th³வாத³ஶாŋhேக³ஷு நாமபி:◌⁴ ॥ 20॥
ேகா³phய:ஸmhshph’Shடஸலா அŋhேக³ஷு கரேயா: ph’த²kh ।
nhயshயாthமnhயத² பா³லshய பீ³ஜnhயாஸமrhவத ॥ 21॥
அvhயாத³ேஜாऽŋhkh◌⁴மணிமாmhshதவ ஜாnhவேதா²
யjhேஞாऽchத: கதடmh ஜட²ரmh ஹயாshய: ।
’thேகஶவshthவ³ர ஈஶ இநsh கNhட²mh
விShiΝrh⁴ஜmh iµக²iµkhரம ஈவர: கmh ॥ 22॥
சkhrhயkh³ரத:ஸஹக³ேதா³ஹரsh பசாth
thவthபாrhவேயாrhத⁴iνர ம⁴ஹாஜநச ।
ேகாேணஷு ஶŋhக² உகா³ய உபrhேபnhth³ர-
shதாrhய:ெதௗ ஹலத⁴ர: ஷ:ஸமnhதாth ॥ 23॥
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இnhth³யாணி ’ேகஶ: phராnh நாராயேऽவ ।
ேவதth³வீபபதிசிthதmh மேநா ேயாேக³வேராऽவ ॥ 24॥
ph’நிக³rhப⁴sh ேத ³th³தி⁴மாthமாநmh ப⁴க³வாnh பர: ।
khட³nhதmh பா ேகா³விnhத:³ ஶயாநmh பா மாத⁴வ: ॥ 25॥
vhரஜnhதமvhயாth³ைவNhட²ஆநmh thவாmh ய:பதி: ।
⁴ஜாநmh யjhஞ⁴khபா ஸrhவkh³ரஹப⁴யŋhகர: ॥ 26॥
டா³கிnhேயா யாதா⁴nhயச ShமாNhடா³ ேயऽrhப⁴கkh³ரஹா: ।
⁴தphேரதபிஶாசாச யரோவிநாயகா: ॥ 27॥
ேகாடரா ேரவதீ jhேயShடா² தநா மாth’காத³ய: ।
உnhமாதா³ ேய யபshமாரா ேத³ஹphராேணnhth³யth³ஹ: ॥ 28॥
shவphநth³’Shடா மேஹாthபாதா vh’th³த⁴பா³லkh³ரஹாச ேய ।
ஸrhேவ நயnh ேத விShேrhநாமkh³ரஹணபீ⁴ரவ: ॥ 29॥
ஶுக உவாச
இதி phரணயப³th³தா⁴பி⁴rhேகா³பீபி: ◌⁴ kh’தரணmh ।
பாயயிthவா shதநmh மாதா ஸnhnhயேவஶயதா³thமஜmh ॥ 30॥
தாவnhநnhதா³த³ேயா ேகா³பா ம²ராயா vhரஜmh க³தா: ।
விேலாkhய தநாேத³ஹmh ப³⁴ரதிவிshதா: ॥ 31॥
நmh ப³தrh:ஸஜாேதா ேயாேக³ேஶா வா ஸமாஸ ஸ: ।
ஸ ஏவ th³’Shேடா thபாேதா யதா³ஹாநக³nh³பி:◌⁴ ॥ 32॥
கேலவரmh பரஶுபி⁴சி²ththவா தthேத vhரெஜௗகஸ: ।
³ேர phthவாவயவேஶா nhயத³ஹnh காShட²தி⁴Shதmh ॥ 33॥
த³யமாநshய ேத³ஹshய ⁴மசா³ெஸௗரப: ◌⁴ ।
உthதி²த: kh’Shணநிrh⁴khதஸபth³யாஹதபாphமந: ॥ 34॥
தநா ேலாகபா³லkh◌⁴நீ ரா தி⁴ராஶநா ।
கா⁴mhஸயாபி ஹரேய shதநmh த³ththவாऽऽப ஸth³க³திmh ॥ 35॥
கிmh ந: ரth³த⁴யா ப⁴khthயா kh’Shய பரமாthமேந ।
யchச²nh phயதமmh கிmh iν ரkhதாshதnhமாதேரா யதா² ॥ 36॥
பth³ph◌⁴யாmh ப⁴khத’தி³shதா²ph◌⁴யாmh வnhth³யாph◌⁴யாmh ேலாகவnhதி³ைத: ।
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அŋhக³mh யshயா:ஸமாkhரmhய ப⁴க³வாநபிப³thshதநmh ॥ 37॥
யாதா⁴nhயபி ஸா shவrhக³மவாப ஜநநீக³திmh ।
kh’Shண⁴khதshதநரா: கிiµ கா³ேவா iν மாதர: ॥ 38॥
பயாmh யாஸாமபிப³ththரshேநஹshiνதாnhயலmh ।
ப⁴க³வாnh ேத³வகீthர:ைகவlhயாth³யகி²லphரத:³ ॥ 39॥
தாஸாமவிரதmh kh’Shேண rhவதீநாmh ஸுேதணmh ।
ந ந: கlhபேத ராஜnh ஸmhஸாேராऽjhஞாநஸmhப⁴வ: ॥ 40॥
கட⁴மshய ெஸௗரph◌⁴யமவkh◌⁴ராய vhரெஜௗகஸ: ।
கித³mh த ஏேவதி வத³nhேதா vhரஜமாய: ॥ 41॥
ேத தthர வrhணிதmh ேகா³ைப: தநாऽऽக³மநாதி³கmh ।
thவா தnhநித⁴நmh shவshதி ஶிேஶாசாஸnh ஸுவிshதா: ॥ 42॥
நnhத:³shவthரமாதா³ய phேரthயாக³தiµதா³ரதீ:◌⁴ ।
rhth◌⁴nhபாkh◌⁴ராய பரமாmh iµத³mh ேலேப⁴ th³வஹ ॥ 43॥
ய ஏதthதநாேமாmh kh’Shணshயாrhப⁴கமth³⁴தmh ।
ஶ ◌்’iΝயாchch²ரth³த⁴யா மrhthேயா ேகா³விnhேத³லப⁴ேத ரதிmh ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாnhத³மshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 6॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: - 7 ॥
ராேஜாவாச
ேயந ேயநாவதாேரண ப⁴க³வாnh ஹவர: ।
கேராதி கrhணரmhயாணி மேநாjhஞாநி ச ந: phரேபா⁴ ॥ 1॥
யchch²’Nhவேதாऽைபthயரதிrhவிth’Sh
ஸththவmh ச ஶுth³th◌⁴யthயசிேரண mhஸ: ।
ப⁴khதிrhஹெரௗ தthேஷ ச ஸkh²யmh
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தேத³வ ஹாரmh வத³ மnhயேஸ ேசth ॥ 2॥
அதா²nhயத³பி kh’Shணshய ேதாகாசதமth³⁴தmh ।
மாiνஷmh ேலாகமாஸாth³ய தjhஜாதிமiνnhத⁴த: ॥ 3॥
ஶுக உவாச
கதா³சிெதௗ³thதா²நிகெகௗகாphலேவ
ஜnhமrhேயாேக³ஸமேவதேயாதாmh ।
வாதி³thரகீ³தth³விஜமnhthரவாசைக-
சகார ஸூேநாரபி⁴ேஷசநmh ஸதீ ॥ 4॥
நnhத³shய பthநீ kh’தமjhஜநாதி³கmh
விphைர: kh’தshவshthயயநmh ஸுைத: ।
அnhநாth³யவாஸ:shரக³பீ⁴Shடேத⁴iνபி: ◌⁴
ஸஜாதநிth³ராமஶீஶயchச²ைந: ॥ 5॥
ஔthதா²நிெகௗthஸுkhயமநா மநshவிநீ
ஸமாக³தாnh ஜயதீ vhரெஜௗகஸ: ।
ைநவாஶ ◌்’ேth³ைவ தி³தmh ஸுதshய ஸா
த³nh shதநாrhதீ² சரத³பth ॥ 6॥
அத: ◌⁴ ஶயாநshய ஶிேஶாரேநாऽlhபக-
phரவாலmh’th³வŋhkh◌⁴ஹதmh vhயவrhதத ।
விth◌⁴வshதநாநாரஸphயபா⁴ஜநmh
vhயthயshதசkhராவிபி⁴nhநப³ரmh ॥ 7॥
th³’ShThவா யேஶாதா³phரiµகா² vhரஜshthய
ஔthதா²நிேக கrhமணி யா:ஸமாக³தா: ।
நnhதா³த³யசாth³⁴தத³rhஶநாலா:
கத²mh shவயmh ைவ ஶகடmh விபrhயகா³th ॥ 8॥
ஊரvhயவதமதீnh ேகா³பாnh ேகா³பீச பா³லகா: ।
த³தாேநந பாேத³ந phதேமதnhந ஸmhஶய: ॥ 9॥
ந ேத ரth³த³தி⁴ேர ேகா³பா பா³லபா⁴தthத ।
அphரேமயmh ப³லmh தshய பா³லகshய ந ேத வி:³ ॥ 10॥
த³nhதmh ஸுதமாதா³ய யேஶாதா³ kh³ரஹஶŋhகிதா ।
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kh’தshவshthயயநmh விphைர:ஸூkhைத:shதநமபாயயth ॥ 11॥
rhவவthshதா²பிதmh ேகா³ைபrhப³பி: ◌⁴ ஸபchச²த³mh ।
விphரா ஹுthவாrhசயாசkhrhத³th◌⁴யதஶாmh³பி: ◌⁴ ॥ 12॥
ேயऽஸூயாnh’தத³mhேப⁴rhShயாmhஸாமாநவிவrhதா: ।
ந ேதஷாmh ஸthயஶீலாநாமாஶிேஷா விப²லா: kh’தா: ॥ 13॥
இதி பா³லகமாதா³ய ஸாமrhkh³யஜுபாkh’ைத: ।
ஜல: பவிthெரௗஷதி⁴பி⁴ரபி⁴chய th³விேஜாthதைம: ॥ 14॥
வாசயிthவா shவshthயயநmh நnhத³ேகா³ப:ஸமாத: ।
ஹுthவா சாkh³நிmh th³விஜாதிph◌⁴ய: phராதா³த³nhநmh மஹா³ணmh ॥ 15॥
கா³வ:ஸrhவ³ேேபதா வாஸ:shரkh³khமமாநீ: ।
ஆthமஜாph◌⁴த³யாrhதா²ய phராதா³thேத சாnhவஜத ॥ 16॥
விphரா மnhthரவிேதா³ khதாshைதrhயா: phேராkhதாshததா²ऽऽஶிஷ: ।
தா நிShப²லா ப⁴விShயnhதி ந கதா³சித³பி sh²டmh ॥ 17॥
ஏகதா³ऽऽேராஹமாட⁴mh லாலயnhதீ ஸுதmh ஸதீ ।
க³மாணmh ஶிேஶாrhேவா⁴mh ந ேஸேஹ கி³டவth ॥ 18॥
⁴ெமௗ நிதா⁴ய தmh ேகா³பீ விshதா பா⁴ரபீ³தா ।
மஹாஷமாத³th◌⁴ெயௗ ஜக³தாமாஸ கrhமஸு ॥ 19॥
ைத³thேயா நாmhநா th’வrhத: கmhஸph◌⁴’thய: phரேதி³த: ।
சkhரவாதshவேபண ஜஹாராநமrhப⁴கmh ॥ 20॥
ேகா³லmh ஸrhவமாvh’Nhவnh iµShணmhசூmh ேரiΝபி: ◌⁴ ।
ஈரயnh ஸுமஹாேகா⁴ரஶph³ேத³ந phரதி³ேஶா தி³ஶ: ॥ 21॥
iµஹூrhதமப⁴வth³ேகா³Shட²mh ரஜஸா தமஸாऽऽvh’தmh ।
ஸுதmh யேஶாதா³ நாபயthதshnh nhயshதவதீ யத: ॥ 22॥
நாபயthகசநாthமாநmh பரmh சாபி விேமாத: ।
th’வrhதநிsh’Shடாபி: ◌⁴ ஶrhகராபி⁴பth³த: ॥ 23॥
இதி க²ரபவநசkhரபாmhஸுவrhேஷ
ஸுதபத³வீமப³லாவிலய மாதா ।
அதிகணமiνshமரnhthயேஶாச-

bhagpur-10a.pdf 31



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

th³⁴வி பதிதா mh’தவthஸகா யதா² ெகௗ:³ ॥ 24॥
தி³தமiνநிஶmhய தthர ேகா³phேயா
ph◌⁴’ஶமiνதphததி⁴ேயாऽrhணiµkh²ய: ।
³ரiνபலph◌⁴ய நnhத³ஸூiνmh
பவந உபாரத பாmhஸுவrhஷேவேக³ ॥ 25॥
th’வrhத: ஶாnhதரேயா வாthயாபத⁴ேரா ஹரnh ।
kh’Shணmh நேபா⁴ க³ேதா க³nhmh நாஶkhேநாth³⁴பா⁴ரph◌⁴’th ॥ 26॥
தமமாநmh மnhயமாந ஆthமேநா ³மthதயா ।
க³ேல kh³’த உthshரShmh நாஶkhேநாத³th³⁴தாrhப⁴கmh ॥ 27॥
க³லkh³ரஹணநிேசShேடா ைத³thேயா நிrhக³தேலாசந: ।
அvhயkhதராேவா nhயபதthஸஹ பா³ேலா vhயஸுrhvhரேஜ ॥ 28॥
தமnhதாthபதிதmh ஶிலாயாmh
விஶீrhணஸrhவாவயவmh கராலmh ।
ரmh யதா² th³ரஶேரண விth³த⁴mh
shthேயா த³thேயா த³th³’ஶு:ஸேமதா: ॥ 29॥
phராதா³ய மாthேர phரதி’thய விshதா:
kh’Shணmh ச தshேயார லmhப³மாநmh ।
தmh shவshதிமnhதmh ஷாத³நீதmh
விஹாயஸா mh’thiµகா²thphரiµkhதmh ।
ேகா³phயச ேகா³பா: கில நnhத³iµkh²யா
லph³th◌⁴வா ந: phராரதீவ ேமாத³mh ॥ 30॥
அேஹா ப³தாthயth³⁴தேமஷ ரஸா
பா³ேலா நிvh’thதிmh க³ேதாऽph◌⁴யகா³thந: ।
mhshர:shவபாேபந விmhத: க²ல:

ஸா: ◌⁴ ஸமthேவந ப⁴யாth³விiµchயேத ॥ 31॥
கிmh நshதபசீrhணமேதா⁴ஜாrhசநmh
rhேதShடத³thதiµத ⁴தெஸௗ’த³mh ।
யthஸmhபேரத: நேரவ பா³லேகா
தி³ShThயா shவப³nh⁴nh phரணயnhiνபshதி²த: ॥ 32॥
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th³’ShThவாth³⁴தாநி ப³ஹுேஶா நnhத³ேகா³ேபா ph³’ஹth³வேந ।
வஸுேத³வவேசா ⁴ேயா மாநயாமாஸ விshத: ॥ 33॥
ஏகதா³rhப⁴கமாதா³ய shவாŋhகமாேராphய பா⁴நீ ।
phரshiνதmh பாயயாமாஸ shதநmh shேநஹபphதா ॥ 34॥
பீதphராயshய ஜநநீ ஸா தshய சிரshதmh ।
iµக²mh லாலயதீ ராஜjh’mhப⁴ேதா த³th³’ேஶ இத³mh ॥ 35॥
க²mh ேராத³ jhேயாதிரநீகமாஶா:
ஸூrhேயnh³வநிவஸநாmh³தீ⁴mhச ।
th³வீபாnh நகா³mhshதth³³th’rhவநாநி
⁴தாநி யாநி shதி²ரஜŋhக³மாநி ॥ 36॥
ஸா வீய விவmh ஸஹஸா ராஜnh ஸஜாதேவப:² ।
ஸmhlhய mh’க³ஶாவா ேநthேர ஆthஸுவிshதா ॥ 37॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாரேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ th’வrhதேமாோ நாம ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 7॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடேமாऽth◌⁴யாய: - 8 ॥
ஶுக உவாச
க³rhக:³ ேராேதா ராஜnh ய³நாmh ஸுமஹாதபா: ।
vhரஜmh ஜகா³ம நnhத³shய வஸுேத³வphரேசாதி³த: ॥ 1॥
தmh th³’ShThவா பரமphத: phரththதா²ய kh’தாஜ: ।
ஆநrhசாேதா⁴ஜதி⁴யா phரணிபாதர:ஸரmh ॥ 2॥
ஸூபவிShடmh kh’தாதிth²யmh கி³ரா ஸூnh’தயா iµநிmh ।
நnhத³யிthவாph³ரவீth³ph³ரமnh rhணshய கரவாம கிmh ॥ 3॥
மஹth³விசலநmh nh’mh kh³’mh தீ³நேசதஸாmh ।
நி:ேரயஸாய ப⁴க³வnh கlhபேத நாnhயதா² khவசிth ॥ 4॥
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jhேயாதிஷாமயநmh ஸாாth³யthதjhjhஞாநமதீnhth³யmh ।
phரணீதmh ப⁴வதா ேயந மாnh ேவத³ பராவரmh ॥ 5॥
thவmh  ph³ரமவிதா³mh ேரShட:²ஸmhshகாராnh கrhமrhஹ ।
பா³லேயாரநேயாrhnh’mh ஜnhமநா ph³ராமே ³: ॥ 6॥
க³rhக³ உவாச
ய³நாமஹமாசாrhய: kh²யாதச ⁴வி ஸrhவத: ।
ஸுதmh மயா ஸmhshkh’தmh ேத மnhயேத ேத³வகீஸுதmh ॥ 7॥
கmhஸ: பாபமதி:ஸkh²யmh தவ சாநக³nh³ேப: ◌⁴ ।
ேத³வkhயா அShடேமா க³rhேபா⁴ ந shth ப⁴விமrhஹதி ॥ 8॥
இதி ஸசிnhதயch²thவா ேத³வkhயா தா³காவச: ।
அபி ஹnhதாऽऽக³தாஶŋhகshதrh தnhேநாऽநேயா ப⁴ேவth ॥ 9॥
நnhத³ உவாச
அலேதாऽshnh ரஹ மாமைகரபி ேகா³vhரேஜ ।
 th³விஜாதிஸmhshகாரmh shவshதிவாசநrhவகmh ॥ 10॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ஸmhphராrhதி²ேதா விphர:shவசிகீrhதேமவ தth ।
சகார நாமகரணmh ³ேடா⁴ ரஹ பா³லேயா: ॥ 11॥
க³rhக³ உவாச
அயmh  ேராணீthேரா ரமயnh ஸு’ேதா³³ண: ।
ஆkh²யாshயேத ராம இதி ப³லாதி⁴khயாth³ப³லmh வி:³ ।
ய³நாமph’த²kh³பா⁴வாthஸŋhகrhஷணiµஶnhthத ॥ 12॥
ஆஸnh வrhshthரேயா யshய kh³’ணேதாऽiνக³mh த: ।
ஶுkhேலா ரkhதshததா² பீத இதா³நீmh kh’Shணதாmh க³த: ॥ 13॥
phராக³யmh வஸுேத³வshய khவசிjhஜாதshதவாthமஜ: ।
வாஸுேத³வ இதி மாநபி⁴jhஞா:ஸmhphரசேத ॥ 14॥
ப³ஹூநி ஸnhதி நாமாநி பாணி ச ஸுதshய ேத ।
³ணகrhமாiνபாணி தாnhயஹmh ேவத³ ேநா ஜநா: ॥ 15॥
ஏஷ வ: ேரய ஆதா⁴shயth³ேகா³பேகா³லநnhத³ந: ।
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அேநந ஸrhவ³rhகா³ணி யமஜshதShயத² ॥ 16॥
ராேநந vhரஜபேத ஸாத⁴ேவா த³shபீ³தா: ।
அராஜேக ரயமா kh³rhத³shnh ஸேமதி⁴தா: ॥ 17॥
ய ஏதshnh மஹாபா⁴கா:³ phதிmh rhவnhதி மாநவா: ।
நாரேயாऽபி⁴ப⁴வnhthேயதாnh விShiΝபாநிவாஸுரா: ॥ 18॥
தshமாnhநnhதா³thமேஜாऽயmh ேத நாராயணஸேமா ³ண: ।
யா கீrhthயாiνபா⁴ேவந ேகா³பாயshவ ஸமாத: ॥ 19॥
இthயாthமாநmh ஸமாதி³ய க³rhேக³ ச shவkh³’ஹmh க³ேத ।
நnhத:³ phரiµதி³ேதா ேமேந ஆthமாநmh rhணமாஶிஷாmh ॥ 20॥
காேலந vhரஜதாlhேபந ேகா³ேல ராமேகஶெவௗ ।
ஜாiνph◌⁴யாmh ஸஹ பாணிph◌⁴யாmh ŋhக³மாெணௗ விஜர: ॥ 21॥
தாவŋhkh◌⁴kh³மமiνkh’Shய ஸsh’பnhெதௗ
ேகா⁴ஷphரேகா⁴ஷசிரmh vhரஜகrhத³ேமஷு ।
தnhநாத³’Shடமநஸாவiνsh’thய ேலாகmh
iµkh³த⁴phரபீ⁴தவ³ேபயரnhதி மாthேரா: ॥ 22॥
தnhமாதெரௗ நிஜஸுெதௗ kh◌⁴’ணயா shiνவnhthெயௗ
பŋhகாŋhக³ராக³சிராப³ய ேதா³rhph◌⁴யாmh ।
த³ththவா shதநmh phரபிப³ேதா:shம iµக²mh நிய
iµkh³த⁴shதாlhபத³ஶநmh யய: phரேமாத³mh ॥ 23॥
யrhயŋhக³நா த³rhஶநீயமாரலா-
வnhதrhvhரேஜதத³ப³லா: phரkh³’தchைச:² ।
வthைஸதshதத உபா⁴வiνkh’Shயமாெணௗ
phேரnhthய உjh²தkh³’ஹா ஜ’ஷுrhஹஸnhthய: ॥ 24॥
ஶ ◌்’ŋhkh³யkh³நித³mhShThrhயஜலth³விஜகNhடேகph◌⁴ய:
khடா³பராவதிசெலௗ shவஸுெதௗ நிேஷth³⁴mh ।
kh³’யாணி கrhமபி யthர ந தjhஜநnhெயௗ
ேஶகாத ஆபரலmh மநேஸாऽநவshதா²mh ॥ 25॥
காேலநாlhேபந ராஜrhேஷ ராம: kh’Shணச ேகா³ேல ।
அkh◌⁴’Shடஜாiνபி: ◌⁴ பth³பி⁴rhவிசkhரமரஜஸா ॥ 26॥
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ததsh ப⁴க³வாnh kh’Shே வயshையrhvhரஜபா³லைக: ।
ஸஹ ராேமா vhரஜshthmh சிkhேட³ ஜநயnh iµத³mh ॥ 27॥
kh’Shணshய ேகா³phேயா சிரmh வீய ெகௗமாரசாபலmh ।
ஶ ◌்’Nhவnhthயா: கில தnhமாதி ேஹா:ஸமாக³தா: ॥ 28॥
வthஸாnh iµசnh khவசித³ஸமேய khேராஶஸஜாதஹாஸ:

shேதயmh shவாth³வththயத² த³தி⁴ பய: கlhபிைத:shேதயேயாைக:³ ।
மrhகாnh ேபா⁴யnh விப⁴ஜதி ஸ ேசnhநாthதி பா⁴Nhட³mh பி⁴nhநthதி
th³ரvhயாலாேப⁴ ஸ kh³’ஹபிேதா யாthபkhேராய ேதாகாnh ॥ 29॥
ஹshதாkh³ராேய ரசயதி விதி⁴mh பீட²ேகாக²லாth³ைய:
சி²th³ரmh யnhதrhநிதவந: ஶிkhயபா⁴Nhேட³ஷு தth³விth ।
th◌⁴வாnhதாகா³ேர th◌⁴’தமணிக³ணmh shவாŋhக³மrhத²phரதீ³பmh
காேல ேகா³phேயா யrh kh³’ஹkh’thேயஷு ஸுvhயkh³ரசிthதா: ॥ 30॥
ஏவmh தா⁴rhShThயாnhஶதி ேத ேமஹநாதீ³நி வாshெதௗ
shேதேயாபாையrhவிரசிதkh’தி:ஸுphரதீேகா யதா²ऽऽshேத ।
இthத²mh shthபி:◌⁴ ஸப⁴யநயநiµகா²ேலாகிநீபி: ◌⁴
vhயாkh²யாதாrhதா² phரஹதiµகீ² ந பாலph³⁴ைமchச²th ॥ 31॥
ஏகதா³ khட³மாநாshேத ராமாth³யா ேகா³பதா³ரகா: ।
kh’Shே mh’த³mh ப⁴தவாநிதி மாthேர nhயேவத³யnh ॥ 32॥
ஸா kh³’thவா கேர kh’Shணiµபாலph◌⁴ய ைதணீ ।
யேஶாதா³ ப⁴யஸmhph◌⁴ராnhதphேரமபா⁴ஷத ॥ 33॥
கshமாnhmh’த³மதா³nhதாthமnh ப⁴வாnh ப⁴தவாnh ரஹ: ।
வத³nhதி தாவகா ேயேத மாராshேதऽkh³ரேஜாऽphயயmh ॥ 34॥
kh’Shண உவாச
நாஹmh ப⁴தவாநmhப³ஸrhேவ th²யாபி⁴ஶmhந: ।
யதி³ஸthயகி³ரshதrh ஸமmh பய ேம iµக²mh ॥ 35॥
யth³ேயவmh தrh vhயாேத³thkhத:ஸ ப⁴க³வாnh ஹ: ।
vhயாத³thதாvhயாஹைதவrhய: khடா³மiνஜபா³லக: ॥ 36॥
ஸா தthர த³th³’ேஶ விவmh ஜக³thshதா²shiν ச க²mh தி³ஶ: ।

36 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

ஸாth³th³வீபாph³தி⁴⁴ேகா³லmh ஸ வாyhவkh³நீnh³தாரகmh ॥ 37॥
jhேயாதிசkhரmh ஜலmh ேதேஜா நப⁴shவாnh வியேத³வ ச ।
ைவகாகாணீnhth³யாணி மேநா மாthரா ³shthரய: ॥ 38॥
ஏதth³விசிthரmh ஸஹ வகால-

shவபா⁴வகrhமாஶயŋhக³ேப⁴த³mh ।
ஸூேநாshதெநௗ வீய விதா³தாshேய
vhரஜmh ஸஹாthமாநமவாப ஶŋhகாmh ॥ 39॥
கிmh shவphந ஏத³த ேத³வமாயா
கிmh வா மதீ³ேயா ப³த ³th³தி⁴ேமாஹ: ।
அேதா²அiµShையவ மமாrhப⁴கshய
ய: கசெநௗthபthதிக ஆthமேயாக:³ ॥ 40॥
அேதா² யதா²வnhந விதrhகேகா³சரmh
ேசேதா மந:கrhமவேசாபி⁴ரஜஸா ।
யதா³ரயmh ேயந யத: phரதீயேத
ஸு³rhவிபா⁴vhயmh phரணதாsh தthபத³mh ॥ 41॥
அஹmh மமாெஸௗ பதிேரஷ ேம ஸுேதா
vhரேஜவரshயாகி²லவிthதபா ஸதீ ।
ேகா³phயச ேகா³பா:ஸஹ ேகா³த⁴நாச ேம
யnhமாயேயthத²mh மதி:ஸ ேம க³தி: ॥ 42॥
இthத²mh விதி³ததththவாயாmh ேகா³பிகாயாmh ஸ ஈவர: ।
ைவShணவீmh vhயதேநாnhமாயாmh thரshேநஹமயீmh வி: ◌⁴ ॥ 43॥
ஸth³ேயாநShடshmh’திrhேகா³பீ ஸாऽऽேராphயாேராஹமாthமஜmh ।
phரvh’th³த⁴shேநஹகல’த³யாऽऽth³யதா² ரா ॥ 44॥
thரyhயா ேசாபநிஷth³பி⁴ச ஸாŋhkh²யேயாைக³ச ஸாthவைத: ।
உபகீ³யமாநமாஹாthmhயmh ஹmh ஸாமnhயதாthமஜmh ॥ 45॥
ராேஜாவாச
நnhத:³ கிமகேராth³ph³ரமnh ேரய ஏவmh மேஹாத³யmh ।
யேஶாதா³ ச மஹாபா⁴கா³ பெபௗ யshயா:shதநmh ஹ: ॥ 46॥
பிதெரௗ நாnhவவிnhேத³தாmh kh’Shேதா³ராrhப⁴ேகதmh ।
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கா³யnhthயth³யாபி கவேயா யlhேலாகஶமலாபஹmh ॥ 47॥
ஶுக உவாச
th³ேராே வஸூநாmh phரவேரா த⁴ரயா ஸஹ பா⁴rhயயா ।
கShயமாண ஆேத³ஶாnh ph³ரமணshதiµவாச ஹ ॥ 48॥
ஜாதேயாrhெநௗ மஹாேத³ேவ ⁴வி விேவவேர ஹெரௗ ।
ப⁴khதி:shயாthபரமா ேலாேக யயாேஜா ³rhக³திmh தேரth ॥ 49॥
அshthவிthkhத:ஸ ப⁴க³வாnh vhரேஜ th³ேராே மஹாயஶா: ।
ஜjhேஞ நnhத³இதி kh²யாேதா யேஶாதா³ஸா த⁴ராப⁴வth ॥ 50॥
தேதா ப⁴khதிrhப⁴க³வதி th⁴ேத ஜநாrhத³ேந ।
த³mhபthேயாrhநிதராமாth³ேகா³பேகா³பீஷு பா⁴ரத ॥ 51॥
kh’Shே ph³ரமண ஆேத³ஶmh ஸthயmh கrhmh vhரேஜ வி: ◌⁴ ।
ஸஹ ராேமா வஸmhசkhேர ேதஷாmh phதிmh shவலயா ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴kh³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ விவபத³rhஶேந அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 8॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ நவேமாऽth◌⁴யாய: - 9 ॥
ஶுக உவாச
ஏகதா³ kh³’ஹதா³ஷு யேஶாதா³ நnhத³ேக³நீ ।
கrhமாnhதரநிkhதாஸு நிrhமமnhத²shவயmh த³தி⁴ ॥ 1॥
யாநி யாநீஹ கீ³தாநி தth³பா³லசதாநி ச ।
த³தி⁴நிrhமnhத²ேந காேல shமரnhதீ தாnhயகா³யத ॥ 2॥
ௌமmh வாஸ: ph’²கதேட பி³ph◌⁴ரதீ ஸூthரநth³த⁴mh
thரshேநஹshiνதசக³mh ஜாதகmhபmh ச ஸுph◌⁴: ।
ரjhjhவாகrhஷரம⁴ஜசலthகŋhகெணௗ Nhட³ேல ச
shவிnhநmh வkhthரmh கப³ரவிக³லnhமாலதீ நிrhமமnhத² ॥ 3॥
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தாmh shதnhயகாம ஆஸாth³ய மth²நnhதீmh ஜநநீmh ஹ: ।
kh³’thவா த³தி⁴மnhதா²நmh nhயேஷத⁴thphதிமாவஹnh ॥ 4॥
தமŋhகமாட⁴மபாயயthshதநmh
shேநஹshiνதmh ஸshததீ iµக²mh ।
அth’phதiµthsh’jhய ஜேவந ஸா யயா-
thchயமாேந பய thவதி⁴ேத ॥ 5॥
ஸஜாதேகாப:sh²தாத⁴ரmh
ஸnhத³ய த³th³பி⁴rhத³தி⁴மnhத²பா⁴ஜநmh ।
பி⁴ththவா mh’ஷாrhth³’ஷத³மநா ரேஹா
ஜகா⁴ஸ ைஹயŋhக³வமnhதரmh க³த: ॥ 6॥
உthதாrhய ேகா³பீ ஸுஶ ◌்’தmh பய: ந:
phரவிய ஸnhth³’ய ச த³th◌⁴யமthரகmh ।
ப⁴kh³நmh விேலாkhய shவஸுதshய கrhம த-
jhஜஹாஸ தmh சாபி ந தthர பயதீ ॥ 7॥
உக²லாŋhkh◌⁴ேரப vhயவshதி²தmh
மrhகாய காமmh த³த³தmh ஶிசி shதி²தmh ।
ைஹயŋhக³வmh ெசௗrhயவிஶŋhகிேதணmh
நிய பசாthஸுதமாக³மchச²ைந: ॥ 8॥
தாமாthதயShmh phரஸய ஸthவர-
shதேதாऽவth◌⁴யாபஸஸார பீ⁴தவth ।
ேகா³phயnhவதா⁴வnhந யமாப ேயாகி³நாmh
மmh phரேவShmh தபேஸதmh மந: ॥ 9॥
அnhவசமாநா ஜநநீ ph³’ஹchசல-

chch²ேராணீப⁴ராkhராnhதக³தி:ஸுமth◌⁴யமா ।
ஜேவந விshரmhதேகஶப³nhத⁴ந-
chதphரஸூநாiνக³தி: பராmh’ஶth ॥ 10॥
kh’தாக³ஸmh தmh phரத³nhதமணீ
கஷnhதமஜnhமணீ shவபாணிநா ।
உth³வீமாணmh ப⁴யவிவேலணmh
ஹshேத kh³’thவா பி⁴ஷயnhthயவா³ரth ॥ 11॥
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thயkhthவா யShmh ஸுதmh பீ⁴தmh விjhஞாயாrhப⁴கவthஸலா ।
இேயஷ கில தmh ப³th³⁴mh தா³mhநாதth³வீrhயேகாவிதா³ ॥ 12॥
ந சாnhதrhந ப³rhயshய ந rhவmh நாபி சாபரmh ।
rhவாபரmh ப³சாnhதrhஜக³ேதா ேயா ஜக³chச ய: ॥ 13॥
தmh மthவாऽऽthமஜமvhயkhதmh மrhthயŋhக³மேதா⁴ஜmh ।
ேகா³பிேகாக²ேல தா³mhநா ப³ப³nhத⁴ phராkh’தmh யதா² ॥ 14॥
தth³தா³ம ப³th◌⁴யமாநshய shவாrhப⁴கshய kh’தாக³ஸ: ।
th³vhயŋh³ேலாநம⁴thேதந ஸnhத³ேத⁴ऽnhயchச ேகா³பிகா ॥ 15॥
யதா³thதத³பி nhநmh ேதநாnhயத³பி ஸnhத³ேத⁴ ।
தத³பி th³vhயŋh³லmh nhநmh யth³யதா³த³thத ப³nhத⁴நmh ॥ 16॥
ஏவmh shவேக³ஹதா³மாநி யேஶாதா³ஸnhத³த⁴thயபி ।
ேகா³பீநாmh ஸுshமயnhதீநாmh shமயnhதீ விshதாப⁴வth ॥ 17॥
shவமா:shவிnhநகா³thராயா விshரshதகப³ரshரஜ: ।
th³’ShThவா பரமmh kh’Shண: kh’பயாऽऽthshவப³nhத⁴ேந ॥ 18॥
ஏவmh ஸnhத³rhஶிதா யŋhக³ஹ ph◌⁴’thயவயதா ।
shவவேஶநாபி kh’Shேணந யshேயத³mh ேஸவரmh வேஶ ॥ 19॥
ேநமmh விேசா ந ப⁴ேவா ந ரphயŋhக³ஸmhரயா ।
phரஸாத³mh ேலபி⁴ேர ேகா³பீ யthதthphராப விiµkhதிதா³th ॥ 20॥
நாயmh ஸுகா²ேபா ப⁴க³வாnh ேத³நாmh ேகா³பிகாஸுத: ।
jhஞாநிநாmh சாthம⁴தாநாmh யதா² ப⁴khதிமதாஹ ॥ 21॥
kh’Shணsh kh³’ஹkh’thேயஷு vhயkh³ராயாmh மாத phர: ◌⁴ ।
அth³ராத³rhஜுெநௗ rhவmh ³யெகௗ த⁴நதா³thமெஜௗ ॥ 22॥
ரா நாரத³ஶாேபந vh’தாmh phராபிெதௗ மதா³th ।
நலப³ரமணிkh³வாவிதி kh²யாெதௗ யாnhவிெதௗ ॥ 23॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ேகா³பீphரஸாேதா³ நாம நவேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 9॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: -10 ॥
ராேஜாவாச
கth²யதாmh ப⁴க³வnhேநதthதேயா: ஶாபshய காரணmh ।
யthதth³விக³rhதmh கrhம ேயந வா ேத³வrhேஷshதம: ॥ 1॥
ஶுக உவாச
th³ரshயாiνசெரௗ ⁴thவா ஸுth³’phெதௗ த⁴நதா³thமெஜௗ ।
ைகலாேஸாபவேந ரmhேய மnhதா³கிnhயாmh மேதா³thகெடௗ ॥ 2॥
வாணீmh மதி³ராmh பீthவா மதா³⁴rhணிதேலாசெநௗ ।
shthஜைநரiνகா³யth³பி⁴ேசர: Shபிேத வேந ॥ 3॥
அnhத: phரவிய க³ŋhகா³யாமmhேபா⁴ஜவநராநி ।
சிkhட³rhவதிபி⁴rhக³ஜாவிவ கேரiΝபி:◌⁴ ॥ 4॥
யth³’chச²யா ச ேத³வrhrhப⁴க³வாmhshதthர ெகௗரவ ।
அபயnhநாரேதா³ ேத³ெவௗ பா³ெணௗ ஸம³th◌⁴யத ॥ 5॥
தmh th³’ShThவா vh³தா ேத³vhேயா விவshthரா: ஶாபஶŋhகிதா: ।
வாஸாmh பrhய: ◌⁴ ஶீkh◌⁴ரmh விவshthெரௗ ைநவ ³யெகௗ ॥ 6॥
ெதௗ th³’ShThவா மதி³ராமthெதௗ மதா³nhெதௗ⁴ ஸுராthமெஜௗ ।
தேயாரiνkh³ரஹாrhதா²ய ஶாபmh தா³shயnhநித³mh ஜெகௗ³ ॥ 7॥
நாரத³ உவாச
ந யnhேயா ஜுஷேதா ேஜாShயாnh ³th³தி⁴ph◌⁴ரmhேஶா ரேஜா³ண: ।
மதா³தா³பி⁴ஜாthயாதி³rhயthர shthth³தமாஸவ: ॥ 8॥
ஹnhயnhேத பஶேவா யthர நிrhத³ையரதாthமபி: ◌⁴ ।
மnhயமாைநமmh ேத³ஹமஜராmh’th நவரmh ॥ 9॥
ேத³வஸmhjhஞிதமphயnhேத kh’விTh³ப⁴shமஸmhjhஞிதmh ।
⁴தth◌⁴kh தthkh’ேத shவாrhத²mh கிmh ேவத³ நிரேயா யத: ॥ 10॥
ேத³ஹ: கிமnhநதா³:shவmh நிேஷkhrhமாேரவ ச ।
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மா: பிrhவா ப³ந: khேரரkh³ேந: ஶுேநாऽபி வா ॥ 11॥
ஏவmh ஸாதா⁴ரணmh ேத³ஹமvhயkhதphரப⁴வாphயயmh ।
ேகா விth³வாநாthமஸாthkh’thவா ஹnhதி ஜnhnh ’ேதऽஸத: ॥ 12॥
அஸத:மதா³nhத⁴shய தா³th³rhயmh பரமஜநmh ।
ஆthெமௗபmhேயந ⁴தாநி த³th³ர: பரேத ॥ 13॥
யதா² கNhடகவிth³தா⁴ŋhேகா³ ஜnhேதாrhேநchச²தி தாmh vhயதா²mh ।
வஸாmhயmh க³ேதா ŋhைக³rhந ததா²ऽऽவிth³த⁴கNhடக: ॥ 14॥
த³th³ேரா நிரஹmhshதmhேபா⁴ iµkhத:ஸrhவமைத³ஹ ।
kh’chch²ரmh யth³’chச²யாऽऽphேநாதி தth³தி⁴ தshய பரmh தப: ॥ 15॥
நிthயmh ுthாமேத³ஹshய த³th³ரshயாnhநகாŋhண: ।
இnhth³யாNhயiνஶுShயnhதி mhஸாபி விநிவrhதேத ॥ 16॥
த³th³ரshையவ jhயnhேத ஸாத⁴வ:ஸமத³rhஶிந: ।
ஸth³பி: ◌⁴ ேதி தmh தrhஷmh தத ஆராth³விஶுth³th◌⁴யதி ॥ 17॥
ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh iµnhத³சரணmh ।
உேபைய: கிmh த⁴நshதmhைப⁴ரஸth³பி⁴ரஸதா³ரைய: ॥ 18॥
தத³ஹmh மthதேயாrhமாth◌⁴vhயா வாNhயா மதா³nhத⁴ேயா: ।
தேமா மத³mh ஹShயா shthைரணேயாரதாthமேநா: ॥ 19॥
யதி³ெமௗ ேலாகபாலshய thெரௗ ⁴thவா தம:phெதௗ ।
ந விவாஸஸமாthமாநmh விஜாநீத:ஸு³rhமெதௗ³ ॥ 20॥
அேதாऽrhஹத:shதா²வரதாmh shயாதாmh ைநவmh யதா² ந: ।
shmh’தி:shயாnhமthphரஸாேத³ந தthராபி மத³iνkh³ரஹாth ॥ 21॥
வாஸுேத³வshய ஸாnhநிth◌⁴யmh லph³th◌⁴வா தி³vhயஶரchச²ேத ।
vh’thேத shவrhேலாகதாmh ⁴ேயா லph³த⁴ப⁴khதீ ப⁴விShயத: ॥ 22॥
ஶுக உவாச
ஏவiµkhthவா ஸ ேத³வrhrhக³ேதா நாராயரமmh ।
நலவரமணிkh³வாவாஸrhயமலாrhஜுெநௗ ॥ 23॥
’ேஷrhபா⁴க³வதiµkh²யshய ஸthயmh கrhmh வேசா ஹ: ।
ஜகா³ம ஶநைகshதthர யthராshதாmh யமலாrhஜுெநௗ ॥ 24॥
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ேத³வrhrhேம phயதேமா யதி³ெமௗ த⁴நதா³thமெஜௗ ।
தthததா²ஸாத⁴யிShயா யth³கீ³தmh தnhமஹாthமநா ॥ 25॥
இthயnhதேரrhஜுநேயா: kh’Shணsh யமேயாrhயெயௗ ।
ஆthமநிrhேவஶமாthேரண திrhயkh³க³தiµக²லmh ॥ 26॥
பா³ேலந நிShகrhஷயதாnhவ³க²லmh த-
th³தா³ேமாத³ேரண தரேஸாthகதாŋhkh◌⁴ப³nhெதௗ⁴
நிShேபத: பரமவிkhரதாதிேவப-
shகnhத⁴phரவாலவிடெபௗ kh’தசNhட³ஶph³ெதௗ³ ॥ 27॥
தthர யா பரமயா கப:◌⁴ sh²ரnhெதௗ
th³தா⁴ேபthய ஜேயாவ ஜாத ேவதா:³
kh’Shணmh phரணmhய ஶிரஸாகி²லேலாகநாத²mh
th³தா⁴ஜ விரஜஸாவித³ச:shம ॥ 28॥
kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³mhshthவமாth³ய: ஷ: பர: ।
vhயkhதாvhயkhதத³mh விவmh பmh ேத ph³ராம வி:³ ॥ 29॥
thவேமக:ஸrhவ⁴தாநாmh ேத³ஹாshவாthேமnhth³ேயவர: ।
thவேமவ காேலா ப⁴க³வாnh விShiΝரvhயய ஈவர: ॥ 30॥
thவmh மஹாnh phரkh’தி:ஸூமா ரஜ:ஸththவதேமாமயீ ।
thவேமவ ேஷாऽth◌⁴ய:ஸrhவேthரவிகாரவிth ॥ 31॥
kh³’யமாணshthவமkh³ராேயா விகாைர: phராkh’ைதrh³ண: ।
ேகா nhவிஹாrhஹதி விjhஞாmh phராkhth³த⁴mh ³ணஸmhvh’த: ॥ 32॥
தshைம ph◌⁴யmh ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ேவத⁴ேஸ ।
ஆthமth³ேயாத³ணச²nhநமmhேந ph³ரமேண நம: ॥ 33॥
யshயாவதாரா jhஞாயnhேத ஶேரShவஶண: ।
ைதshைதரlhயாதிஶையrhவீrhையrhேத³Shவஸŋhக³ைத: ॥ 34॥
ஸ ப⁴வாnh ஸrhவேலாகshய ப⁴வாய விப⁴வாய ச ।
அவதீrhேmhऽஶபா⁴ேக³ந ஸாmhphரதmh பதிராஶிஷாmh ॥ 35॥
நம: பரமகlhயாண நம: பரமமŋhக³ள ।
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வாஸுேத³வாய ஶாnhதாய ய³நாmh பதேய நம: ॥ 36॥
அiνஜாநீ ெநௗ ⁴மmhshதவாiνசரகிŋhகெரௗ ।
த³rhஶநmh ெநௗ ப⁴க³வத ’ேஷராத³iνkh³ரஹாth ॥ 37॥
வாணீ ³iνகத²ேந ரவெணௗ கதா²யாmh
ஹshெதௗ ச கrhமஸு மநshதவ பாத³ேயாrhந: ।
shmh’thயாmh ஶிரshதவ நிவாஸஜக³thphரேம
th³’Sh:ஸதாmh த³rhஶேநऽsh ப⁴வthதநாmh ॥ 38॥
ஶுக உவாச
இthத²mh ஸŋhகீrhதிதshதாph◌⁴யாmh ப⁴க³வாnh ேகா³ேலவர: ।
தா³mhநா ேசாக²ேல ப³th³த: ◌⁴ phரஹஸnhநாஹ ³யெகௗ ॥ 39॥
ப⁴க³வாiνவாச
jhஞாதmh மம ைரைவதth³’ கthமநா ।
யchch²மதா³nhத⁴ேயாrhவாkh³பி⁴rhவிph◌⁴ரmhேஶாऽiνkh³ரஹ: kh’த: ॥ 40॥
ஸா⁴நாmh ஸமசிthதாநாmh ஸுதராmh மthkh’தாthமநாmh ।
த³rhஶநாnhேநா ப⁴ேவth³ப³nhத: ◌⁴ mhேஸாऽே:ஸவிrhயதா² ॥ 41॥
தth³க³chச²தmh மthபரெமௗ நலப³ர ஸாத³நmh ।
ஸஜாேதா மயி பா⁴ேவா வாphத: பரேமாऽப⁴வ: ॥ 42॥
ஶுக உவாச
இthkhெதௗ ெதௗ பkhரmhய phரணmhய ச ந: ந: ।
ப³th³ேதா⁴க²லமாமnhthrhய ஜkh³மrhதி³ஶiµthதராmh ॥ 43॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ நாரத³ஶாேபா நாம த³ஶேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 10॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ ஏகாத³ேஶாth◌⁴யாய: - 11 ॥
ஶுக உவாச
ேகா³பா நnhதா³த³ய: thவா th³மேயா: பதேதா ரவmh ।
தthராஜkh³iµ:ேரShட² நிrhகா⁴தப⁴யஶŋhகிதா: ॥ 1॥
⁴mhயாmh நிபதிெதௗ தthர த³th³’ஶுrhயமலாrhஜுெநௗ ।
ப³ph◌⁴ரiµshதத³விjhஞாய லயmh பதநகாரணmh ॥ 2॥
உக²லmh விகrhஷnhதmh தா³mhநா ப³th³த⁴mh ச பா³லகmh ।
கshேயத³mh த ஆசrhயiµthபாத இதி காதரா: ॥ 3॥
பா³லா ஊரேநேநதி திrhயkh³க³தiµக²லmh ।
விகrhஷதா மth◌⁴யேக³ந ஷாவphயசம ॥ 4॥
ந ேத த³khதmh ஜkh³’ஹுrhந க⁴ேடேததி தshய தth ।
பா³லshேயாthபாடநmh தrhேவா: ேகசிthஸnhதி³kh³த⁴ேசதஸ: ॥ 5॥
உக²லmh விகrhஷnhதmh தா³mhநா ப³th³த⁴mh shவமாthமஜmh ।
விேலாkhய நnhத:³ phரஹஸth³வத³ேநா விiµேமாச ஹ ॥ 6॥
ேகா³பீபி: ◌⁴ shேதாபி⁴ேதாऽnh’thயth³ப⁴க³வாnh பா³லவthkhவசிth ।
உth³கா³யதி khவசிnhiµkh³த⁴shதth³வேஶா தா³யnhthரவth ॥ 7॥
பி³ப⁴rhதி khவசிதா³jhஞphத: பீட²ேகாnhமாநபா³கmh ।
பா³ஹுேபmh ச ேத shவாநாmh ச phதிமாவஹnh ॥ 8॥
த³rhஶயmhshதth³விதா³mh ேலாக ஆthமேநா ph◌⁴’thயவயதாmh ।
vhரஜshேயாவாஹ ைவ ஹrhஷmh ப⁴க³வாnh பா³லேசShைத: ॥ 9॥
khணீ ேபா: ◌⁴ ப²லாநீதி thவா ஸthவரமchத: ।
ப²லாrhதீ² தா⁴nhயமாதா³ய யெயௗ ஸrhவப²லphரத:³ ॥ 10॥
ப²லவிkhரயிணீ தshய chததா⁴nhயmh கரth³வயmh ।
ப²லரரயth³ரthைந: ப²லபா⁴Nhட³ம ச ॥ 11॥
ஸthதீரக³தmh kh’Shணmh ப⁴kh³நாrhஜுநமதா²வயth ।
ராமmh ச ேராணீேத³வீ khட³nhதmh பா³லைகrhph◌⁴’ஶmh ॥ 12॥
ேநாேபயாதாmh யதா³ऽऽஹூெதௗ khடா³ஸŋhேக³ந thரெகௗ ।
யேஶாதா³mh phேரஷயாமாஸ ேராணீ thரவthஸலாmh ॥ 13॥
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khட³nhதmh ஸா ஸுதmh பா³லரதிேவலmh ஸஹாkh³ரஜmh ।
யேஶாதா³ேஜாஹவீthkh’Shணmh thரshேநஹshiνதshதநீ ॥ 14॥
kh’Shண kh’Shரவிnhதா³ தாத ஏ shதநmh பிப³ ।
அலmh விஹாைர:ுthாnhத: khடா³ராnhேதாऽ thரக ॥ 15॥
ேஹ ராமாக³chச² தாதாஶு ஸாiνஜ:லநnhத³ந ।
phராதேரவ kh’தாஹாரshதth³ப⁴வாnh ேபா⁴khமrhஹதி ॥ 16॥
phரதீேத thவாmh தா³ஶாrhஹ ேபா⁴யமாே vhரஜாதி⁴ப: ।
ஏயாவேயா: phயmh ேத⁴ shவkh³’ஹாnh யாத பா³லகா: ॥ 17॥
⁴⁴ஸதாŋhக³shthவmh thர மjhஜநமாவஹ ।
ஜnhமrhமth³ய ப⁴வேதா விphேரph◌⁴ேயா ேத³ கா:³ ஶுசி: ॥ 18॥
பய பய வயshயாmhshேத மாth’mh’Shடாnh shவலŋhkh’தாnh ।
thவmh ச shநாத: kh’தாஹாேரா விஹரshவ shவலŋhkh’த: ॥ 19॥
இthத²mh யேஶாதா³ தமேஶஷேஶக²ரmh
மthவா ஸுதmh shேநஹநிப³th³த⁴தீ⁴rhnh’ப ।
ஹshேத kh³’thவா ஸஹ ராமமchதmh
நீthவா shவவாடmh kh’தவthயேதா²த³யmh ॥ 20॥
ேகா³பvh’th³தா⁴ மேஹாthபாதாநiν⁴ய ph³’ஹth³வேந ।
நnhதா³த³ய:ஸமாக³mhய vhரஜகாrhயமமnhthரயnh ॥ 21॥
தthேராபநnhத³நாமாऽऽஹ ேகா³ேபா jhஞாநவேயாऽதி⁴க: ।
ேத³ஶகாலாrhத²தththவjhஞ: phயkh’th³ராமkh’Shணேயா: ॥ 22॥
உthதா²தvhயேதாऽshமாபி⁴rhேகா³லshய ைதபி: ◌⁴ ।
ஆயாnhthயthர மேஹாthபாதா பா³லாநாmh நாஶேஹதவ: ॥ 23॥
iµkhத: கத²சிth³ராshயா பா³லkh◌⁴nhயா பா³லேகா யெஸௗ ।
ஹேரரiνkh³ரஹாnhநமநேசாப நாபதth ॥ 24॥
சkhரவாேதந நீேதாऽயmh ைத³thேயந விபத³mh வியth ।
ஶிலாயாmh பதிதshதthர பthராத:ஸுேரவைர: ॥ 25॥
யnhந mhேயத th³மேயாரnhதரmh phராphய பா³லக: ।
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அஸாவnhயதேமா வாபி தத³phயchதரணmh ॥ 26॥
யாவெதௗ³thபாதிேகாऽShேடா vhரஜmh நாபி⁴ப⁴ேவதி³த: ।
தாவth³பா³லாiνபாதா³ய யாshயாேமாऽnhயthர ஸாiνகா:³ ॥ 27॥
வநmh vh’nhதா³வநmh நாம பஶvhயmh நவகாநநmh ।
ேகா³பேகா³பீக³வாmh ேஸvhயmh Nhயாth³th’ணவீத⁴mh ॥ 28॥
தthதthராth³ையவ யாshயாம: ஶகடாnh ŋhkhத மா சிரmh ।
ேகா³த⁴நாnhயkh³ரேதா யாnh ப⁴வதாmh யதி³ ேராசேத ॥ 29॥
தchch²thைவகதி⁴ேயா ேகா³பா:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ந: ।
vhரஜாnh shவாnh shவாnh ஸமாjhய ய ட⁴பchச²தா:³ ॥ 30॥
vh’th³தா⁴nh பா³லாnh shthேயா ராஜnh ஸrhேவாபகரநி ச ।
அநshshவாேராphய ேகா³பாலா யthதா ஆthதஶராஸநா: ॥ 31॥
ேகா³த⁴நாநி ரshkh’thய ஶ ◌்’ŋhகா³Nhயாrhய ஸrhவத: ।
rhயேகா⁴ேஷண மஹதா ய:ஸஹ ேராதா: ॥ 32॥
ேகா³phேயா ட⁴ரதா²thநசŋhமகாnhதய: ।
kh’Shணலா ஜ:³ phதா நிShககNhTh²ய:ஸுவாஸஸ: ॥ 33॥
ததா² யேஶாதா³ேராNhயாேவகmh ஶகடமாshதி²ேத ।
ேரஜ: kh’Shணராமாph◌⁴யாmh தthகதா²ரவேthஸுேக ॥ 34॥
vh’nhதா³வநmh ஸmhphரவிய ஸrhவகாலஸுகா²வஹmh ।
தthர சkhrhvhரஜாவாஸmh ஶகைடரrhத⁴சnhth³ரவth ॥ 35॥
vh’nhதா³வநmh ேகா³வrhத⁴நmh யiµநாநாநி ச ।
வீயா³thதமா phதீ ராமமாத⁴வேயாrhnh’ப ॥ 36॥
ஏவmh vhரெஜௗகஸாmh phதிmh யchச²nhெதௗ பா³லேசShைத: ।
கலவாkhைய:shவகாேலந வthஸபாெலௗ ப³⁴வ: ॥ 37॥
அவி³ேர vhரஜ⁴வ:ஸஹ ேகா³பாலதா³ரைக: ।
சாரயாமாஸrhவthஸாnh நாநாkhடா³பchச²ெதௗ³ ॥ 38॥
khவசிth³வாத³யேதா ேவiΝmh ேபண:பத: khவசிth ।
khவசிthபாைத:³ கிŋhகிணீபி: ◌⁴ khவசிthkh’thமேகா³vh’ைஷ: ॥ 39॥
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vh’ஷாயமாெணௗ நrhத³nhெதௗ தா⁴ேத பரshபரmh ।
அiνkh’thய ைதrhஜnhmhேசர: phராkh’ெதௗ யதா² ॥ 40॥
கதா³சிth³யiµநாதீேர வthஸாmhசாரயேதா:shவைக: ।
வயshைய: kh’Shணப³லேயாrhகா⁴mhஸுrhைத³thய ஆக³மth ॥ 41॥
தmh வthஸபிணmh வீய வthஸத²க³தmh ஹ: ।
த³rhஶயnh ப³லேத³வாய ஶைநrhiµkh³த⁴ இவாஸத³th ॥ 42॥
kh³’thவாபரபாதா³ph◌⁴யாmh ஸஹலாŋh³லமchத: ।
ph◌⁴ராமயிthவா கபிthதா²kh³ேர phராேth³க³தவிதmh ।
ஸ கபிthைத²rhமஹாகாய: பாthயமாைந: பபாத ஹ ॥ 43॥
தmh வீய விshதா பா³லா: ஶஶmhஸு:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ।
ேத³வாச பஸnhShடா ப³⁴: Shபவrhண: ॥ 44॥
ெதௗ வthஸபாலெகௗ ⁴thவா ஸrhவேலாைககபாலெகௗ ।
ஸphராதராெஶௗ ேகா³வthஸாmhசாரயnhெதௗ விேசர: ॥ 45॥
shவmh shவmh வthஸலmh ஸrhேவ பாயயிShயnhத ஏகதா³ ।
க³thவா ஜலாஶயாph◌⁴யாஶmh பாயயிthவா பrhஜலmh ॥ 46॥
ேத தthர த³th³’ஶுrhபா³லா மஹாஸththவமவshதி²தmh ।
தthரஸுrhவjhரநிrhபி⁴nhநmh கி³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³வ chதmh ॥ 47॥
ஸ ைவ ப³ேகா நாம மஹாநஸுேரா ப³கபth◌⁴’kh ।
ஆக³thய ஸஹஸா kh’Shணmh தீணNhேடா³ऽkh³ரஸth³ப³ ॥ 48॥
kh’Shணmh மஹாப³கkh³ரshதmh th³’ShThவா ராமாத³ேயாऽrhப⁴கா: ।
ப³⁴nhth³யாணீவ விநா phராணmh விேசதஸ: ॥ 49॥
தmh தாலmh phரத³ஹnhதமkh³நிவ-

th³ேகா³பாலஸூiνmh பிதரmh ஜக³th³³ேரா: ।
சchச²rhத³ஸth³ேயாऽதிஷாதmh ப³க-
shNhேட³ந ஹnhmh நரph◌⁴யபth³யத ॥ 50॥
தமாபதnhதmh ஸ நிkh³’ய Nhட³ேயா-
rhேதா³rhph◌⁴யாmh ப³கmh கmhஸஸக²mh ஸதாmh பதி: ।
பயthஸு பா³ேலஷு த³தா³ர லயா
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iµதா³வேஹா வீரணவth³தி³ெவௗகஸாmh ॥ 51॥
ததா³ ப³காmh ஸுரேலாகவாந:
ஸமாகிரnh நnhத³நமlhகாதி³பி:◌⁴ ।
ஸ³ேர சாநகஶŋhக²ஸmhshதைவ-

shதth³வீய ேகா³பாலஸுதா விshேர ॥ 52॥
iµkhதmh ப³காshயா³பலph◌⁴ய பா³லகா
ராமாத³ய: phராணேவnhth³ேயா க³ண: ।
shதா²நாக³தmh தmh பரph◌⁴ய நிrhvh’தா:
phரணீய வthஸாnh vhரஜேமthய தjhஜ:³ ॥ 53॥
thவா தth³விshதா ேகா³பா ேகா³phயசாதிphயாth³’தா: ।
phேரthயாக³தெவௗthஸுkhயாைத³nhத th’ேத: ॥ 54॥
அேஹா ப³தாshய பா³லshய ப³ஹேவா mh’thயேவாऽப⁴வnh ।
அphயாth³விphயmh ேதஷாmh kh’தmh rhவmh யேதா ப⁴யmh ॥ 55॥
அதா²phயபி⁴ப⁴வnhthேயநmh ைநவ ேத ேகா⁴ரத³rhஶநா: ।
கா⁴mhஸையநமாஸாth³ய நயnhthயkh³ெநௗ பதŋhக³வth ॥ 56॥
அேஹா ph³ரமவிதா³mh வாேசா நாஸthயா:ஸnhதி கrhசிth ।
க³rhேகா³ யதா³ஹ ப⁴க³வாநnhவபா⁴வி தைத²வ தth ॥ 57॥
இதி நnhதா³த³ேயா ேகா³பா: kh’Shணராமகதா²mh iµதா³ ।
rhவnhேதா ரமமாச நாவிnhத³nh ப⁴வேவத³நாmh ॥ 58॥
ஏவmh விஹாைர: ெகௗமாைர: ெகௗமாரmh ஜஹrhvhரேஜ ।
நிலாயைந: ேஸப³nhைத⁴rhமrhகேடாthphலவநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 59॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ வthஸப³கவேதா⁴ நைமகாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 11॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 12 ॥
ஶுக உவாச
khவசிth³வநாஶாய மேநா த³த⁴th³vhரஜா-
thphராத:ஸiµthதா²ய வயshயவthஸபாnh ।
phரேபா³த⁴யch²’ŋhக³ரேவண சா
விநிrhக³ேதா வthஸர:ஸேரா ஹ: ॥ 1॥
ேதைநவ ஸாகmh ph’²கா:ஸஹshரஶ:

shநிkh³தா:◌⁴ ஸுஶிkh³ேவthரவிஷாணேவணவ: ।
shவாnhshவாnhஸஹshேராப ஸŋhkh²யயாnhவிதாnh
வthஸாnh ரshkh’thய விநிrhயrhiµதா³ ॥ 2॥
kh’Shணவthைஸரஸŋhkh²யாைதrhதீ²kh’thய shவவthஸகாnh ।
சாரயnhேதாऽrhப⁴லாபி⁴rhவிஜshதthர தthர ஹ ॥ 3॥
ப²லphரவாலshதப³கஸுமந:பிchச²தா⁴பி:◌⁴ ।
காச³ஜாமணிshவrhண⁴தா அphய⁴ஷயnh ॥ 4॥
iµShணnhேதாऽnhேயாnhயஶிkhயாதீ³nh jhஞாதாநாராchச சி: ।
தthரthயாச நrh³ராth³த⁴ஸnhதச நrhத³:³ ॥ 5॥
யதி³³ரmh க³த: kh’Shே வநேஶாேப⁴ய தmh ।
அஹmh rhவமஹmh rhவதி ஸmhshph’ய ேரேர ॥ 6॥
ேகசிth³ேவnh வாத³யnhேதா th◌⁴மாnhத: ஶ ◌்’ŋhகா³ணி ேகசந ।
ேகசிth³ph◌⁴’ŋhைக:³ phரகா³யnhத:ஜnhத: ேகாகில: பேர ॥ 7॥
விchசா²யாபி: ◌⁴ phரதா⁴வnhேதா க³chச²nhத:ஸா⁴ ஹmhஸைக: ।
ப³ைகபவிஶnhதச nh’thயnhதச கலாபிபி: ◌⁴ ॥ 8॥
விகrhஷnhத: கீஶபா³லாநாேராஹnhதச ைதrhth³மாnh ।
விrhவnhதச ைத:ஸாகmh phலவnhதச பலாஶிஷு ॥ 9॥
ஸாகmh ேப⁴ைகrhவிலŋhக⁴nhத:ஸthphரshரவஸmhphதா: ।
விஹஸnhத: phரதிchசா²யா: ஶபnhதச phரதிshவநாnh ॥ 10॥
இthத²mh ஸதாmh ph³ரமஸுகா²iν⁴thயா
தா³shயmh க³தாநாmh பரைத³வேதந ।
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மாயாதாநாmh நரதா³ரேகண
ஸாகmh விஜ: kh’தNhயஜா: ॥ 11॥
யthபாத³பாmhஸுrhப³ஹுஜnhமkh’chch²ரேதா
th◌⁴’தாthமபி⁴rhேயாகி³பி⁴ரphயலph◌⁴ய: ।
ஸ ஏவ யth³th³’kh³விஷய:shவயmh shதி²த:
கிmh வrhNhயேத தி³Shடமேதா vhரெஜௗகஸாmh ॥ 12॥
அதா²க⁴நாமாph◌⁴யபதnhமஹாஸுர-
shேதஷாmh ஸுக²khட³நவீம: ।
நிthயmh யத³nhதrhநிஜவிேதphஸுபி: ◌⁴
பீதாmh’ைதரphயமைர: phரதீயேத ॥ 13॥
th³’ShThவாrhப⁴காnh kh’Shணiµகா²நகா⁴ஸுர:
கmhஸாiνஶிShட:ஸ ப³கீப³காiνஜ: ।
அயmh  ேம ேஸாத³ரநாஶkh’thதேயா-
rhth³வேயாrhமைமநmh ஸப³லmh ஹநிShேய ॥ 14॥
ஏேத யதா³ மthஸு’ேதா³shதிலாபா:
kh’தாshததா³ நShடஸமா vhரெஜௗகஸ: ।
phராேண க³ேத வrhShமஸு கா iν சிnhதா
phரஜாஸவ: phராணph◌⁴’ேதா  ேய ேத ॥ 15॥
இதி vhயவshயாஜக³ரmh ph³’ஹth³வ:
ஸ ேயாஜநாயாமமஹாth³பீவரmh ।
th◌⁴’thவாth³⁴தmh vhயாthத³ஹாநநmh ததா³
பதி² vhயேஶத kh³ரஸநாஶயா க²ல: ॥ 16॥
த⁴ராத⁴ேராShேடா² ஜலேதா³thதேராShேடா²
த³rhயாநநாnhேதா கி³ஶ ◌்’ŋhக³த³mhShThர: ।
th◌⁴வாnhதாnhதராshேயா விததாth◌⁴வவ:

பஷாநிலவாஸத³ேவேShண: ॥ 17॥
th³’ShThவா தmh தாth³’ஶmh ஸrhேவ மthவா vh’nhதா³வநயmh ।
vhயாthதாஜக³ரNhேட³ந thphேரnhேத shம லயா ॥ 18॥
அேஹா thராணி க³த³த ஸththவடmh ர:shதி²தmh ।
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அshமthஸŋhkh³ரஸநvhயாthதvhயாலNhடா³யேத ந வா ॥ 19॥
ஸthயமrhககராரkhதiµthதராஹiνவth³க⁴நmh ।
அத⁴ராஹiνவth³ேராத⁴shதthphரதிchசா²யயாணmh ॥ 20॥
phரதிshபrhேத⁴ேத sh’khகிph◌⁴யாmh ஸvhயாஸvhேய நேகா³த³ேர ।
ŋhக³ஶ ◌்’ŋhகா³லேயாऽphேயதாshதth³த³mhShThராபி⁴ச பயத ॥ 21॥
ஆshth’தாயாமமாrhேகா³ऽயmh ரஸநாmh phரதிக³rhஜதி ।
ஏஷாமnhதrhக³தmh th◌⁴வாnhதேமதத³phயnhதராநநmh ॥ 22॥
தா³ேவாShணக²ரவாேதாऽயmh வாஸவth³பா⁴தி பயத ।
தth³த³kh³த⁴ஸththவ³rhக³nhேதா⁴ऽphயnhதராஷக³nhத⁴வth ॥ 23॥
அshமாnh கிமthர kh³ரதா நிவிShடா-
நயmh ததா² ேசth³ப³கவth³விநŋhயதி ।
த³ேநேநதி ப³காrhஶnhiµக²mh
வீேயாth³த⁴ஸnhத: கரதாட³ைநrhய: ॥ 24॥
thத²mh ேதா²ऽதth²யமதjhjhஞபா⁴தmh
thவா விசிnhthேயthயmh’ஷா mh’ஷாயேத ।
ரோ விதி³thவாகி²ல⁴த’thshதி²த:
shவாநாmh நிேராth³⁴mh ப⁴க³வாnh மேநா த³ேத⁴ ॥ 25॥
தாவthphரவிShடாshthவஸுேராத³ராnhதரmh
பரmh ந கீ³rh: ஶிஶவ:ஸவthஸா: ।
phரதீமாேணந ப³காேவஶநmh
ஹதshவகாnhதshமரேணந ரஸா ॥ 26॥
தாnh வீய kh’Shண:ஸகலாப⁴யphரேதா³
யநnhயநாதா²nh shவகராத³வchதாnh ।
தீ³நாmhச mh’thேயாrhஜட²ராkh³நிகா⁴ஸாnh
kh◌⁴’rhதி³ேதா தி³Shடkh’ேதந விshத: ॥ 27॥
kh’thயmh கிமthராshய க²லshய வநmh
ந வா அஷாmh ச ஸதாmh விmhஸநmh ।
th³வயmh கத²mh shயாதி³தி ஸmhவிசிnhthய தth
jhஞாthவாவிஶthNhட³மேஶஷth³’kh³க⁴: ॥ 28॥
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ததா³ க⁴நchச²தா³ ேத³வா ப⁴யாth³தா⁴ ேஹதி khஶு: ।
ஜ’ஷுrhேய ச கmhஸாth³யா: ெகௗணபாshthவக⁴பா³nhத⁴வா: ॥ 29॥
தchch²thவா ப⁴க³வாnh kh’Shணshthவvhயய:ஸாrhப⁴வthஸகmh ।
rhணீசிகீrhேஷாராthமாநmh தரஸா வvh’ேத⁴ க³ேல ॥ 30॥
தேதாऽதிகாயshய நிth³த⁴மாrhகி³ே
th³கீ³rhணth³’Shேடrhph◌⁴ரமதshthவிதshதத: ।
rhேऽnhதரŋhேக³ பவேநா நிth³ேதா⁴
rhத⁴nh விநிShபாThய விநிrhக³ேதா ப³: ॥ 31॥
ேதைநவ ஸrhேவஷு ப³rhக³ேதஷு
phராேணஷு வthஸாnh ஸு’த:³ பேரதாnh ।
th³’ShThயா shவேயாthதா²phய தத³nhவித: ந-
rhவkhthராnhiµnhேதா³ ப⁴க³வாnh விநிrhயெயௗ ॥ 32॥
பீநாேபா⁴ேகா³thதி²தமth³⁴தmh மஹ-

jhjhேயாதி:shவதா⁴mhநா jhவலயth³தி³ேஶா த³ஶ ।
phரதீய ேக²ऽவshதி²தஶ நிrhக³மmh
விேவஶ தshnh ஷதாmh தி³ெவௗகஸாmh ॥ 33॥
தேதாऽதி’Shடா:shவkh’ேதாऽkh’தாrhஹணmh
Shைப:ஸுரா அphஸரஸச நrhதைந: ।
கீ³ைத:ஸுகா³ வாth³யத⁴ராச வாth³யைக:
shதைவச விphரா ஜயநி:shவைநrhக³: ॥ 34॥
தத³th³⁴தshேதாthரஸுவாth³யகீ³திகா-
ஜயாதி³ைநேகாthஸவமŋhக³ளshவநாnh ।
thவா shவதா⁴mhேநாऽnhthயஜ ஆக³ேதாऽசிராth
th³’ShThவா மஶshய ஜகா³ம விshமயmh ॥ 35॥
ராஜnhநாஜக³ரmh சrhம ஶுShகmh vh’nhதா³வேநऽth³⁴தmh ।
vhரெஜௗகஸாmh ப³ஹுதித²mh ப³⁴வாkhட³க³வரmh ॥ 36॥
ஏதthெகௗமாரஜmh கrhம ஹேரராthமாேமாணmh ।
mh’thேயா: ெபௗக³Nhட³ேக பா³லா th³’ShThேவாrhவிshதா vhரேஜ ॥ 37॥
ைநதth³விசிthரmh மiνஜாrhப⁴மாயிந:
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பராவராmh பரமshய ேவத⁴ஸ: ।
அேகா⁴ऽபி யthshபrhஶநெதௗ⁴தபாதக:
phராபாthமஸாmhயmh thவஸதாmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 38॥
ஸkh’th³யத³ŋhக³phரதிமாnhதராதா
மேநாமயீ பா⁴க³வதீmh த³ெதௗ³ க³திmh ।
ஸ ஏவ நிthயாthமஸுகா²iν⁴thயபி⁴-
vhத³shதமாேயாऽnhதrhக³ேதா  கிmh ந: ॥ 39॥
ஸூத உவாச
இthத²mh th³விஜா யாத³வேத³வத³thத:
thவா shவராசதmh விசிthரmh ।
பphரchச² ⁴ேயாऽபி தேத³வ Nhயmh
ைவயாஸகிmh யnhநிkh³’தேசதா: ॥ 40॥
ராேஜாவாச
ph³ரமnh காலாnhதரkh’தmh தthகாநmh கத²mh ப⁴ேவth ।
யthெகௗமாேர ஹkh’தmh ஜ:³ ெபௗக³Nhட³ேகऽrhப⁴கா: ॥ 41॥
தth³ph³ ேம மஹாேயாகி³nh பரmh ெகௗஹலmh ³ேரா ।
நேமதth³த⁴ேரேரவ மாயா ப⁴வதி நாnhயதா² ॥ 42॥
வயmh த⁴nhயதமா ேலாேக ³ேராऽபி thரப³nhத⁴வ: ।
யthபிபா³ேமா iµஹுshthவthத: Nhயmh kh’Shணகதா²mh’தmh ॥ 43॥
ஸூத உவாச
இthத²mh shம ph’Shட:ஸ  பா³த³ராயணி-
shதthshமாதாநnhத’தாகி²ேலnhth³ய: ।
kh’chch²ராthநrhலph³த⁴ப³rhth³’ஶி: ஶைந:
phரthயாஹ தmh பா⁴க³வேதாthதேமாthதம ॥ 44॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ th³வாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 12॥

54 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 13 ॥
ஶுக உவாச
ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாபா⁴க³ thவயா பா⁴க³வேதாthதம ।
யnhதநயஶshய ஶ ◌்’Nhவnhநபி கதா²mh iµஹு: ॥ 1॥
ஸதாமயmh ஸாரph◌⁴’தாmh நிஸrhேகா³
யத³rhத²வாணீதிேசதஸாமபி ।
phரதிணmh நvhயவத³chதshய யth
shthயா விடாநாவ ஸா⁴வாrhதா ॥ 2॥
ஶ ◌்’iΝShவாவேதா ராஜnhநபி ³யmh வதா³ ேத ।
ph³:shநிkh³த⁴shய ஶிShயshய ³ரேவா ³யமphத ॥ 3॥
ததா²க⁴வத³நாnhmh’thேயா ரthவா வthஸபாலகாnh ।
ஸthநமாநீய ப⁴க³வாநித³மph³ரவீth ॥ 4॥
அேஹாऽதிரmhயmh நmh வயshயா:
shவேகஸmhபnhmh’³லாchச²வாகmh ।
sh²டthஸேராக³nhத⁴’தாபthக-
th◌⁴வநிphரதிth◌⁴வாநலஸth³th³மாலmh ॥ 5॥
அthர ேபா⁴khதvhயமshமாபி⁴rhதி³வா ட⁴mh ுதா⁴rhதி³தா: ।
வthஸா:ஸேபऽப: பீthவா சரnh ஶநைகshth’ணmh ॥ 6॥
தேத²தி பாயயிthவாrhபா⁴ வthஸாநாth◌⁴ய ஶாth³வேல ।
iµkhthவா ஶிkhயாநி ³⁴ஜு:ஸமmh ப⁴க³வதா iµதா³ ॥ 7॥
kh’Shணshய விShவkhராமNhட³ல-

ரph◌⁴யாநநா: ²lhலth³’ேஶா vhரஜாrhப⁴கா: ।
ஸேஹாபவிShடா விபிேந விேரஜு-
ச²தா³ யதா²mhேபா⁴ஹகrhணிகாயா: ॥ 8॥
ேகசிthShைபrhத³ல: ேகசிthபlhலைவரŋhைர: ப²ல: ।
ஶிkh³பி⁴shthவkh³பி⁴rhth³’ஷth³பி⁴ச ³⁴ஜு: kh’தபா⁴ஜநா: ॥ 9॥
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ஸrhேவ ேதா² த³rhஶயnhத:shவshவேபா⁴jhயசிmh ph’த²kh ।
ஹஸnhேதா ஹாஸயnhதசாph◌⁴யவஜ:ஸேஹவரா: ॥ 10॥
பி³ph◌⁴ரth³ேவiΝmh ஜட²ரபடேயா: ஶ ◌்’ŋhக³ேவthேர ச கே
வாேம பாெணௗ மsh’ணகவலmh தthப²லாnhயŋh³ஷு ।
திShட²nhமth◌⁴ேய shவபஸு’ேதா³ஹாஸயnh நrhமபி: ◌⁴ shைவ:

shவrhேக³ ேலாேக ஷதி ³⁴ேஜ யjhஞ⁴kh³பா³லேக: ॥ 11॥
பா⁴ரைதவmh வthஸேபஷு ⁴ஜாேநShவchதாthமஸு ।
வthஸாshthவnhதrhவேந ³ரmh விவிஶுshth’ணேலாபி⁴தா: ॥ 12॥
தாnh th³’ShThவா ப⁴யஸnhthரshதாேச kh’Shேऽshய பீ⁴ப⁴யmh ।
thராNhயாஶாnhமா விரமேதஹாேநShேய வthஸகாநஹmh ॥ 13॥

இthkhthவாth³த³ஜக³வேரShவாthமவthஸகாnh ।
விசிnhவnh ப⁴க³வாnh kh’Shண:ஸபாணிகவேலா யெயௗ ॥ 14॥
அmhேபா⁴ஜnhமஜநிshதத³nhதரக³ேதா மாயாrhப⁴கshேயஶி:

th³ரShmh மஜு மthவமnhயத³பி தth³வthஸாநிேதா வthஸபாnh ।
நீthவாnhயthர th³வஹாnhதரத³தா⁴thேக²ऽவshதி²ேதா ய: ரா
th³’ShThவாகா⁴ஸுரேமாணmh phரப⁴வத: phராphத: பரmh விshமயmh ॥ 15॥
தேதா வthஸாநth³’ShThைவthய ேநऽபி ச வthஸபாnh ।
உபா⁴வபி வேந kh’Shே விசிகாய ஸமnhதத: ॥ 16॥
khவாphயth³’ShThவாnhதrhவிபிேந வthஸாnh பாலாmhச விவவிth ।
ஸrhவmh விதி⁴kh’தmh kh’Shண:ஸஹஸாவஜகா³ம ஹ ॥ 17॥
தத: kh’Shே iµத³mh கrhmh தnhமாth’mh ச கshய ச ।
உப⁴யாயிதமாthமாநmh சkhேர விவkh’தீ³வர: ॥ 18॥
யாவth³வthஸபவthஸகாlhபகவrhயாவthகராŋhkh◌⁴rhயாதி³கmh
யாவth³யShவிஷாணேவiΝத³லஶிkh³யாவth³வி⁴ஷாmhப³ரmh ।
யாவchசீ²ல³பி⁴தா⁴kh’திவேயா யாவth³விஹாராதி³கmh
ஸrhவmh விShiΝமயmh கி³ேராऽŋhக³வத³ஜ:ஸrhவshவேபா ப³ெபௗ⁴ ॥ 19॥
shவயமாthமாऽऽthமேகா³வthஸாnh phரதிவாrhயாthமவthஸைப: ।
khட³nhநாthமவிஹாைரச ஸrhவாthமா phராவிஶth³vhரஜmh ॥ 20॥
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தthதth³வthஸாnh ph’த²ŋhநீthவா தthதth³ேகா³Shேட² நிேவய ஸ: ।
தthததா³thமாப⁴வth³ராஜmhshதthதthஸth³ம phரவிShடவாnh ॥ 21॥
தnhமாதேரா ேவiΝரவthவேராthதி²தா
உthதா²phய ேதா³rhபி:◌⁴ பரph◌⁴ய நிrhப⁴ரmh ।
shேநஹshiνதshதnhயபய:ஸுதா⁴ஸவmh
மthவா பரmh ph³ரம ஸுதாநபாயயnh ॥ 22॥
தேதா nh’ேபாnhமrhத³நமjhஜேலபநா-
லŋhகாரராதிலகாஶநாதி³பி:◌⁴ ।
ஸmhலாத:shவாசைத: phரஹrhஷயnh
ஸாயmh க³ேதா யாமயேமந மாத⁴வ: ॥ 23॥
கா³வshதேதா ேகா³Shட²iµேபthய ஸthவரmh
ஹுŋhகாரேகா⁴ைஷ: பஹூதஸŋhக³தாnh ।
shவகாnhshவகாnhவthஸதராநபாயய-
nhiµஹுrhஹnhthய:shரவெதௗ³த⁴ஸmh பய: ॥ 24॥
ேகா³ேகா³பீநாmh மாth’தாshnh ஸrhவா shேநஹrhதி⁴காmh விநா ।
ேராவதா³shவபி ஹேரshேதாகதா மாயயா விநா ॥ 25॥
vhரெஜௗகஸாmh shவேதாேகஷு shேநஹவlhlhயாph³த³மnhவஹmh ।
ஶைநrhநி:ம வvh’ேத⁴ யதா² kh’Shேண thவrhவவth ॥ 26॥
இthத²மாthமாऽऽthமநாऽऽthமாநmh வthஸபாலேஷண ஸ: ।
பாலயnh வthஸேபா வrhஷmh சிkhேட³ வநேகா³Shட²ேயா: ॥ 27॥
ஏகதா³ சாரயnh வthஸாnh ஸராேமா வநமாவிஶth ।
பசஷாஸு thயாமாஸு ஹாயநாரணீShவஜ: ॥ 28॥
தேதா வி³ராchசரேதா கா³ேவா வthஸாiνபvhரஜmh ।
ேகா³வrhத⁴நாth³ஶிர சரnhthேயா த³th³’ஶுshth’ணmh ॥ 29॥
th³’ShThவாத² தthshேநஹவேஶாऽshmh’தாthமா
ஸ ேகா³vhரேஜாऽthயாthமப³rhக³மாrhக:³ ।
th³விபாthகth³kh³வ உதா³shயchேசா²-
ऽகா³th³⁴ŋhkh’ைதராshபயா ஜேவந ॥ 30॥
ஸேமthய கா³ேவாऽேதா⁴ வthஸாnh வthஸவthேயாऽphயபாயயnh ।
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கி³லnhthய இவ சாŋhகா³நி ஹnhthய:shெவௗத⁴ஸmh பய: ॥ 31॥
ேகா³பாshதth³ேராத⁴நாயாஸெமௗkh◌⁴யலjhேஜாமnhநா ।
³rhகா³th◌⁴வkh’chch²ரேதாऽph◌⁴ேயthய ேகா³வthைஸrhத³th³’ஶு:ஸுதாnh ॥ 32॥
ததீ³ேthphேரமரஸாphதாஶயா
ஜாதாiνராகா³ க³தமnhயேவாऽrhப⁴காnh ।
உ³ய ேதா³rhபி:◌⁴ பரph◌⁴ய rhத⁴நி
kh◌⁴ராணரவா: பரமாmh iµத³mh ேத ॥ 33॥
தத: phரவயேஸா ேகா³பாshேதாகாேலஷஸுநிrhvh’தா: ।
kh’chch²ராchச²ைநரபக³தாshதத³iνshmh’thத³ரவ: ॥ 34॥
vhரஜshய ராம: phேரமrhேத⁴rhவீெயௗthகNhTh²யமiνணmh ।
iµkhதshதேநShவபthேயShவphயேஹவித³சிnhதயth ॥ 35॥
கிேமதத³th³⁴தவ வாஸுேத³ேவऽகி²லாthமநி ।
vhரஜshய ஸாthமநshேதாேகShவrhவmh phேரம வrhத⁴ேத ॥ 36॥
ேகயmh வா த ஆயாதா ைத³வீ வா நாrhதாஸு ।
phராேயா மாயாsh ேம ப⁴rhrhநாnhயா ேமऽபி விேமாநீ ॥ 37॥
இதி ஸசிnhthய தா³ஶாrhேஹா வthஸாnh ஸவயஸாநபி ।
ஸrhவாநாசShட ைவNhட²mh சுஷா வேநந ஸ: ॥ 38॥
ைநேத ஸுேரஶா ’ஷேயா ந ைசேத
thவேமவ பா⁴ஶ பி⁴தா³ரேயऽபி ।
ஸrhவmh ph’த²khthவmh நிக³மாthகத²mh வேத³-
thkhேதந vh’thதmh phர⁴ ப³ேலாऽைவth ॥ 39॥
தாவேத³thயாthம⁴ராthமமாேநந thThயேநஹஸா ।
ேராவத³ph³த³mh khட³nhதmh த³th³’ேஶ ஸகலmh ஹmh ॥ 40॥
யாவnhேதா ேகா³ேல பா³லா:ஸவthஸா:ஸrhவ ஏவ  ।
மாயாஶேய ஶயாநா ேம நாth³யாபி நthதி²தா: ॥ 41॥
இத ஏேதऽthர thரthயா மnhமாயாேமாேததேர ।
தாவnhத ஏவ தthராph³த³mh khட³nhேதா விShiΝநா ஸமmh ॥ 42॥
ஏவேமேதஷு ேப⁴ேத³ஷு சிரmh th◌⁴யாthவா ஸ ஆthம:◌⁴ ।
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ஸthயா: ேக கதேர ேநதி jhஞாmh ேநShேட கத²சந ॥ 43॥
ஏவmh ஸmhேமாஹயnh விShiΝmh விேமாஹmh விவேமாஹநmh ।
shவையவ மாயயாேஜாऽபி shவயேமவ விேமாத: ॥ 44॥
தmhயாmh தேமாவnhைநஹாரmh க²th³ேயாதாrhசிவாஹநி ।
மஹதீதரமாையயmh நிஹnhthயாthமநி ஜத: ॥ 45॥
தாவthஸrhேவ வthஸபாலா: பயேதாऽஜshய தthth ।
vhயth³’யnhத க⁴நயாமா: பீதெகௗேஶயவாஸஸ: ॥ 46॥
சrh⁴ஜா: ஶŋhக²சkhரக³தா³ராவபாணய: ।
கிந:Nhட³ேநா ஹாே வநமாந: ॥ 47॥
வthஸாŋhக³த³ேதா³ரthநகmh³கŋhகணபாணய: ।
ைர: கடைகrhபா⁴தா: கஸூthராŋh³யைக: ॥ 48॥
ஆŋhkh◌⁴மshதகமாrhshளநவதா³மபி: ◌⁴ ।
ேகாமல:ஸrhவகா³thேரஷு ⁴ Nhயவத³rhபிைத: ॥ 49॥
சnhth³காவிஶத³shேமைர:ஸாபாŋhக³வீைத: ।
shவகாrhதா²நாவ ரஜ:ஸththவாph◌⁴யாmh shரShTh’பாலகா: ॥ 50॥
ஆthமாதி³shதmhப³பrhயnhைதrhrhதிமth³பி⁴சராசைர: ।
nh’thயகீ³தாth³யேநகாrhைஹ: ph’த²khph’த²³பாதா: ॥ 51॥
அணிமாth³ையrhமமபி⁴ரஜாth³யாபி⁴rhவி⁴திபி: ◌⁴ ।
சrhவிmhஶதிபி⁴shதththைவ: பதா மஹதா³தி³பி: ◌⁴ ॥ 52॥
காலshவபா⁴வஸmhshகாரகாமகrhம³தி³பி:◌⁴ ।
shவமth◌⁴வshதமபி⁴rhrhதிமth³பி⁴பாதா: ॥ 53॥
ஸthயjhஞாநாநnhதாநnhத³மாthைரகரஸrhதய: ।
அshph’Shட⁴மாஹாthmhயா அபி பநிஷth³th³’ஶாmh ॥ 54॥
ஏவmh ஸkh’th³த³த³rhஶாஜ: பரph³ரமாthமேநாऽகி²லாnh ।
யshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி ஸசராசரmh ॥ 55॥
தேதாऽதிேகாth³vh’thதshதிைதகாத³ேஶnhth³ய: ।
தth³தா⁴mhநா⁴த³ஜshShணீmh rhேத³vhயnhதீவ thகா ॥ 56॥
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இதீேரேஶऽதrhkhேய நிஜமமநி shவphரதிேக
பரthராஜாேதாऽதnhநிரஸநiµக²ph³ரமகெதௗ ।
அநீேஶऽபி th³ரShmh கித³தி வா iµயதி ஸதி
சchசா²தா³ேஜா jhஞாthவா ஸபதி³ பரேமாऽஜாஜவநிகாmh ॥ 57॥
தேதாऽrhவாkhphரதிலph³தா⁴: க: பேரதவ³thதி²த: ।
kh’chch²ரா³nhlhய ைவ th³’ShராசShேடத³mh ஸஹாthமநா ॥ 58॥
ஸபth³ேயவாபி⁴த: பயnh தி³ேஶாऽபயthர:shதி²தmh ।
vh’nhதா³வநmh ஜநாvhயth³மாகீrhணmh ஸமாphயmh ॥ 59॥
யthர ைநஸrhக³³rhைவரா:ஸஹாஸnh nh’mh’கா³த³ய: ।
thராணீவாதாவாஸth³தThதrhஷகாதி³கmh ॥ 60॥
தthேராth³வஹthபஶுபவmhஶஶிஶுthவநாThயmh
ph³ரமாth³வயmh பரமநnhதமகா³த⁴ேபா³த⁴mh ।
வthஸாnh ஸகீ²நிவ ரா பேதா விசிnhவ-

ேத³கmh ஸபாணிகவலmh பரேமShTh²யசShட ॥ 61॥
th³’ShThவா thவேரண நிஜேதா⁴ரணேதாऽவதீrhய
ph’th²vhயாmh வ: கநகத³Nhட³வாபி⁴பாthய ।
shph’ShThவா சrhiµடேகாபி⁴ரŋhkh◌⁴kh³மmh
நthவா iµத³ஸுஜலரkh’தாபி⁴ேஷகmh ॥ 62॥
உthதா²ேயாthதா²ய kh’Shணshய சிரshய பாத³ேயா: பதnh ।
ஆshேத மthவmh phராkh³th³’Shடmh shmh’thவா shmh’thவா ந: ந: ॥ 63॥
ஶைநரேதா²thதா²ய விmh’jhய ேலாசேந
iµnhத³iµth³வீய விநmhரகnhத⁴ர: ।
kh’தாஜ: phரரயவாnh ஸமாத:
ஸேவப²rhக³th³க³த³ையலேதலயா ॥ 64॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ thரேயாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 13॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 14 ॥
ph³ரேமாவாச
ெநௗTh³ய ேதऽph◌⁴ரவேஷ த³த³mhப³ராய
³ஜாவதmhஸபபிchச²லஸnhiµகா²ய ।
வnhயshரேஜ கவலேவthரவிஷாணேவiΝ-

லமேய mh’³பேத³ பஶுபாŋhக³ஜாய ॥ 1॥
அshயாபி ேத³வ வேஷா மத³iνkh³ரஹshய
shேவchசா²மயshய ந  ⁴தமயshய ேகாऽபி ।
ேநேஶ ம thவவmh மநஸாऽऽnhதேரண
ஸாாthதைவவ கிiµதாthமஸுகா²iν⁴ேத: ॥ 2॥
jhஞாேந phரயாஸiµத³பாshய நமnhத ஏவ
வnhதி ஸnhiµக²தாmh ப⁴வதீ³யவாrhதாmh ।
shதா²ேந shதி²தா: திக³தாmh தiνவாŋhமேநாபி: ◌⁴
ேய phராயேஶாऽத ேதாऽphய ைதshthேலாkhயாmh ॥ 3॥
ேரய:sh’திmh/shதிmh ப⁴khதிiµத³shய ேத விேபா⁴
khயnhதி ேய ேகவலேபா³த⁴லph³த⁴ேய ।
ேதஷாமெஸௗ khேலஶல ஏவ ஶிShயேத
நாnhயth³யதா²sh²லஷாவகா⁴திநாmh ॥ 4॥
ேரஹ ⁴மnh ப³ஹேவாऽபி ேயாகி³ந-
shthவத³rhபிேதஹா நிஜகrhமலph³த⁴யா ।
வி³th◌⁴ய ப⁴khthையவ கேதா²பநீதயா
phரேபதி³ேரऽேஜாऽchத ேத க³திmh பராmh ॥ 5॥
ததா²பி ⁴மnh மமா³ணshய ேத
விேபா³th³⁴மrhஹthயமலாnhதராthமபி: ◌⁴ ।
அவிkhயாthshவாiνப⁴வாத³பேதா
யநnhயேபா³th◌⁴யாthமதயா ந சாnhயதா² ॥ 6॥
³thமநshேதऽபி ³nh விமாmh
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தாவதீrhணshய க ஈஶிேரऽshய ।
காேலந ையrhவா விதா:ஸுகlhைப-
rh⁴பாmhஸவ: ேக²கா th³பா⁴ஸா: ॥ 7॥
தthேதऽiνகmhபாmh ஸுஸமாே
⁴ஜாந ஏவாthமkh’தmh விபாகmh ।
’th³வாkh³வrhபி⁴rhவித³த⁴nhநமshேத
ேவத ேயா iµkhதிபேத³ஸ தா³யபா⁴kh ॥ 8॥
பேயஶ ேமऽநாrhயமநnhத ஆth³ேய
பராthமநி thவyhயபி மாயிமாயிநி ।
மாயாmh விதthேயமாthமைவப⁴வmh
யஹmh கியாைநchச²வாrhசிரkh³ெநௗ ॥ 9॥
அத:மshவாchத ேம ரேஜா⁴ேவா
யஜாநதshthவthph’த²கீ³ஶமாநிந: ।
அஜாவேலபாnhத⁴தேமாऽnhத⁴சுஷ
ஏேஷாऽiνகmhphேயா மயி நாத²வாநிதி ॥ 10॥
khவாஹmh தேமாமஹத³ஹŋhக²சராkh³நிவாrh⁴-
ஸmhேவShதாNhட³க⁴டஸphதவிதshதிகாயா: ।
khேவth³’kh³விதா⁴விக³ணிதாNhட³பராiΝசrhயா-
வாதாth◌⁴வேராமவிவரshய ச ேத மthவmh ॥ 11॥
உthேபணmh க³rhப⁴க³தshய பாத³ேயா:
கிmh கlhபேத மாரேதா⁴ஜாக³ேஸ ।
கிமshதிநாshதிvhயபேத³ஶ⁴தmh
தவாshதி ே: கியத³phயநnhத: ॥ 12॥
ஜக³ththரயாnhேதாத³தி⁴ஸmhphலேவாேத³
நாராயணshேயாத³ரநாபி⁴நாலாth ।
விநிrhக³ேதாऽஜshthவிதி வாŋhந ைவ mh’ஷா
கிnhthவீவர thவnhந விநிrhக³ேதாऽsh ॥ 13॥
நாராயணshthவmh ந  ஸrhவேத³நா-
மாthமாshயதீ⁴ஶாகி²லேலாகஸா ।
நாராயேऽŋhக³mh நர⁴ஜலாயநாth
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தchசாபி ஸthயmh ந தைவவ மாயா ॥ 14॥
தchேசjhஜலshத²mh தவ ஸjhஜக³th³வ:
கிmh ேம ந th³’Shடmh ப⁴க³வmhshதைத³வ ।
கிmh வா ஸுth³’Shடmh ’தி³ ேம தைத³வ
கிmh ேநா ஸபth³ேயவ நrhvhயத³rhஶி ॥ 15॥
அthைரவ மாயாத⁴மநாவதாேர
யshய phரபசshய ப³:sh²டshய ।
kh’thshநshய சாnhதrhஜட²ேர ஜநnhயா
மாயாthவேமவ phரகkh’தmh ேத ॥ 16॥
யshய ாவித³mh ஸrhவmh ஸாthமmh பா⁴தி யதா² ததா² ।
தththவyhயபீஹ தthஸrhவmh கித³mh மாயயா விநா ॥ 17॥
அth³ையவ thவth³’ேதऽshய கிmh மம ந ேத மாயாthவமாத³rhஶித-
ேமேகாऽ phரத²மmh தேதா vhரஜஸு’th³வthஸா:ஸமshதா அபி ।
தாவnhேதாऽ சrh⁴ஜாshதத³கி²ல:ஸாகmh மேயாபாதா-
shதாவnhthேயவ ஜக³nhthய⁴shதத³தmh ph³ரமாth³வயmh ஶிShயேத ॥ 18॥
அஜாநதாmh thவthபத³வீமநாthம-
nhயாthமாऽऽthமநா பா⁴ விதthய மாயாmh ।
sh’Shடாவிவாஹmh ஜக³ேதா விதா⁴ந
இவ thவேமேஷாऽnhத இவ thேநthர: ॥ 19॥
ஸுேரShvh’Shவீஶ தைத²வ nh’Shவபி
திrhயு யாத:³shவபி ேதऽஜநshய ।
ஜnhமாஸதாmh ³rhமத³நிkh³ரஹாய
phரேபா⁴ விதா⁴த:ஸத³iνkh³ரஹாய ச ॥ 20॥
ேகா ேவthதி ⁴மnh ப⁴க³வnh பராthமnh
ேயாேக³வேராதீrhப⁴வதshthேலாkhயாmh ।
khவ வா கத²mh வா கதி வா கேத³தி
விshதாரயnh khட³ ேயாக³மாயாmh ॥ 21॥
தshமாதி³த³mh ஜக³த³ேஶஷமஸthshவபmh
shவphநாப⁴மshததி⁴ஷணmh :³க²:³க²mh ।

bhagpur-10a.pdf 63



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

thவyhேயவ நிthயஸுக²ேபா³த⁴தநாவநnhேத
மாயாத உth³யத³பி யthஸதி³வாவபா⁴தி ॥ 22॥
ஏகshthவமாthமா ஷ: ராண:

ஸthய:shவயjhேயாதிரநnhத ஆth³ய: ।
நிthேயாऽேராऽஜshரஸுேகா² நிரஜந:
rhேऽth³வேயா iµkhத உபாதி⁴ேதாऽmh’த: ॥ 23॥
ஏவmh வித⁴mh thவாmh ஸகலாthமநாமபி
shவாthமாநமாthமாऽऽthமதயா விசேத ।
³rhவrhகலph³ேதா⁴பநிஷthஸுசுஷா
ேய ேத தரnhதீவ ப⁴வாnh’தாmh³தி⁴mh ॥ 24॥
ஆthமாநேமவாthமதயாவிஜாநதாmh
ேதைநவ ஜாதmh நிகி²லmh phரபசிதmh ।
jhஞாேநந ⁴ேயாऽபி ச தthphரயேத
ரjhjhவாமேஹrhேபா⁴க³ப⁴வாப⁴ெவௗ யதா² ॥ 25॥
அjhஞாநஸmhjhெஞௗ ப⁴வப³nhத⁴ேமாௌ
th³ெவௗ நாம நாnhெயௗ shத ’தjhஞபா⁴வாth ।
அஜshரசிthயாऽऽthமநி ேகவேல பேர
விசாrhயமாேண தரவிவாஹநீ ॥ 26॥
thவாமாthமாநmh பரmh மthவா பரமாthமாநேமவ ச ।
ஆthமா நrhப³rhmh’kh³ய அேஹாऽjhஞஜநதாjhஞதா ॥ 27॥
அnhதrhப⁴ேவऽநnhத ப⁴வnhதேமவ
யதththயஜnhேதா mh’க³யnhதி ஸnhத: ।
அஸnhதமphயnhthயமnhதேரண
ஸnhதmh ³ணmh தmh கிiµ யnhதி ஸnhத: ॥ 28॥
அதா²பி ேத ேத³வ பதா³mh³ஜth³வய-
phரஸாத³ேலஶாiνkh³’த ஏவ  ।
ஜாநாதி தththவmh ப⁴க³வnh மmhேநா-
ந சாnhய ஏேகாऽபி சிரmh விசிnhவnh ॥ 29॥
தத³sh ேம நாத²ஸ ⁴பா⁴ேகா³
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ப⁴ேவऽthர வாnhயthர  வா திரசாmh ।
ேயநாஹேமேகாऽபி ப⁴வjhஜநாநாmh
⁴thவா நிேஷேவ தவ பாத³பlhலவmh ॥ 30॥
அேஹாऽதித⁴nhயா vhரஜேகா³ரமNhய:
shதnhயாmh’தmh பீதமதீவ ேத iµதா³ ।
யாஸாmh விேபா⁴ வthஸதராthமஜாthமநா
யthth’phதேயऽth³யாபி ந சாலமth◌⁴வரா: ॥ 31॥
அேஹாபா⁴kh³யமேஹாபா⁴kh³யmh நnhத³ேகா³பvhரெஜௗகஸாmh ।
யnhthரmh பரமாநnhத³mh rhணmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 32॥
ஏஷாmh  பா⁴kh³யமமாchத தாவதா³shதா-
ேமகாத³ைஶவ  வயmh ப³த ⁴பா⁴கா:³ ।
ஏதth³th◌⁴’கசஷைகரஸkh’thபிபா³ம:
ஶrhவாத³ேயாऽŋhkh◌⁴rhத³ஜமth◌⁴வmh’தாஸவmh ேத ॥ 33॥
தth³⁴பா⁴kh³யஹ ஜnhம கிமphயடvhயாmh
யth³ேகா³ேலऽபி கதமாŋhkh◌⁴ரேஜாऽபி⁴ேஷகmh ।
யjhவிதmh  நிகி²லmh ப⁴க³வாnh iµnhத:³
thவth³யாபி யthபத³ரஜ: திmh’kh³யேமவ ॥ 34॥
ஏஷாmh ேகா⁴ஷநிவாநாiµத ப⁴வாnh கிmh ேத³வ ராேததி ந:
ேசேதா விவப²லாthப²லmh thவத³பரmh thராphயயnh iµயதி ।
ஸth³ேவஷாதி³வ தநாபி ஸலா thவாேமவ ேத³வாபிதா
யth³தா⁴மாrhத²ஸு’thphயாthமதநயphராஶயாshthவthkh’ேத ॥ 35॥
தாவth³ராகா³த³ய:shேதநாshதாவthகாராkh³’ஹmh kh³’ஹmh ।
தாவnhேமாேஹாऽŋhkh◌⁴நிக³ேடா³ யாவthkh’Shண ந ேத ஜநா: ॥ 36॥
phரபசmh நிShphரபேசாऽபி விட³mhப³ய ⁴தேல ।
phரபnhநஜநதாநnhத³ஸnhேதா³ஹmh phரதி²mh phரேபா⁴ ॥ 37॥
ஜாநnhத ஏவ ஜாநnh கிmh ப³ஹூkhthயா ந ேம phரேபா⁴ ।
மநேஸா வேஷா வாேசா ைவப⁴வmh தவ ேகா³சர: ॥ 38॥
அiνஜாநீ மாmh kh’Shண ஸrhவmh thவmh ேவth ஸrhவth³’kh ।
thவேமவ ஜக³தாmh நாேதா² ஜக³ேத³தthதவாrhபிதmh ॥ 39॥
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kh’Shண vh’ShணிலShகரேஜாஷதா³யிnh
மாநிrhஜரth³விஜபஶூத³தி⁴vh’th³தி⁴காnh ।
உth³த⁴rhமஶாrhவரஹர திராஸth◌⁴-

கா³கlhபமாrhகமrhஹnh ப⁴க³வnh நமshேத ॥ 40॥
ஶுக உவாச
இthயபி⁴Shய ⁴மாநmh th: பkhரmhய பாத³ேயா: ।
நthவாபீ⁴Shடmh ஜக³th³தா⁴தா shவதா⁴ம phரthயபth³யத ॥ 41॥
தேதாऽiνjhஞாphய ப⁴க³வாnh shவ⁴வmh phராக³வshதி²தாnh ।
வthஸாnh நமாநிnhேய யதா²rhவஸக²mh shவகmh ॥ 42॥
ஏகshnhநபி யாேதऽph³ேத³ phராேணஶmh சாnhதராthமந: ।
kh’Shணமாயாஹதா ராஜnh rhத⁴mh ேமநிேரऽrhப⁴கா: ॥ 43॥
கிmh கிmh ந விshமரnhதீஹ மாயாேமாதேசதஸ: ।
யnhேமாதmh ஜக³thஸrhவமபீ⁴ணmh விshmh’தாthமகmh ॥ 44॥
ஊச ஸு’த:³ kh’Shணmh shவாக³தmh ேதऽதிரmhஹஸா ।
ைநேகாऽphயேபா⁴ கவல ஏத:ஸா⁴ ⁴jhயதாmh ॥ 45॥
தேதா ஹஸnh ’ேகேஶாऽph◌⁴யவ’thய ஸஹாrhப⁴ைக: ।
த³rhஶயmhசrhமாஜக³ரmh nhயவrhதத வநாth³vhரஜmh ॥ 46॥
ப³rhஹphரஸூநநவதா⁴விசிthதாŋhக:³
phேராth³தா³மேவiΝத³லஶ ◌்’ŋhக³ரேவாthஸவாTh◌⁴ய: ।
வthஸாnh kh³’ணnhநiνக³கீ³தபவிthரகீrhதி-
rhேகா³பீth³’³thஸவth³’ஶி: phரவிேவஶ ேகா³Shட²mh ॥ 47॥
அth³யாேநந மஹாvhயாேலா யேஶாதா³நnhத³ஸூiνநா ।
ஹேதாऽவிதா வயmh சாshமாதி³தி பா³லா vhரேஜ ஜ:³ ॥ 48॥
ராேஜாவாச
ph³ரமnh பேராth³ப⁴ேவ kh’Shேண இயாnh phேரமா கத²mh ப⁴ேவth ।
ேயாऽ⁴தrhவshேதாேகஷு shேவாth³ப⁴ேவShவபி கth²யதாmh ॥ 49॥
ஶுக உவாச
ஸrhேவஷாமபி ⁴தாநாmh nh’ப shவாthைமவ வlhலப:◌⁴ ।
இதேரऽபthயவிthதாth³யாshதth³வlhலப⁴தையவ  ॥ 50॥
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தth³ராேஜnhth³ர யதா²shேநஹ:shவshவகாthமநி ேத³நாmh ।
ந ததா² மமதாலmhபி³thரவிthதkh³’ஹாதி³ஷு ॥ 51॥
ேத³ஹாthமவாதி³நாmh mhஸாமபி ராஜnhயஸthதம ।
யதா² ேத³ஹ: phயதமshததா² ந யiν ேய ச தmh ॥ 52॥
ேத³ேஹாऽபி மமதாபா⁴khேசthதrhயெஸௗ நாthமவthphய: ।
யjhrhயthயபி ேத³ேஹऽshnh விதாஶா ப³ய ॥ 53॥
தshமாthphயதம:shவாthமா ஸrhேவஷாமபி ேத³நாmh ।
தத³rhத²ேமவ ஸகலmh ஜக³ேத³தchசராசரmh ॥ 54॥
kh’Shணேமநமேவ thவமாthமாநமகி²லாthமநாmh ।
ஜக³th³தி⁴தாய ேஸாऽphயthர ேத³வாபா⁴தி மாயயா ॥ 55॥
வshேதா ஜாநதாமthர kh’Shணmh shதா²shiν சShiΝ ச ।
ப⁴க³வth³பமகி²லmh நாnhயth³வshthவிஹ கிசந ॥ 56॥
ஸrhேவஷாமபி வshநாmh பா⁴வாrhேதா² ப⁴வதி shதி²த: ।
தshயாபி ப⁴க³வாnh kh’Shண: கிமதth³வsh phயதாmh ॥ 57॥
ஸமாதா ேய பத³பlhலவphலவmh
மஹthபத³mh Nhயயேஶா iµராேர: ।
ப⁴வாmh³தி⁴rhவthஸபத³mh பரmh பத³mh
பத³mh பத³mh யth³விபதா³mh ந ேதஷாmh ॥ 58॥
ஏதthேத ஸrhவமாkh²யாதmh யthph’Shேடாऽஹஹ thவயா ।
யthெகௗமாேர ஹkh’தmh ெபௗக³Nhேட³ பகீrhதிதmh ॥ 59॥
ஏதthஸு’th³பி⁴சதmh iµராேர-
ரகா⁴rhத³நmh ஶாth³வலேஜமநmh ச ।
vhயkhேததரth³பமேஜாrhவபி⁴Shடவmh
ஶ ◌்’Nhவnh kh³’ணnhேநதி நேராऽகி²லாrhதா²nh ॥ 60॥
ஏவmh விஹாைர: ெகௗமாைர: ெகௗமாரmh ஜஹrhvhரேஜ ।
நிலாயைந: ேஸப³nhைத⁴rhமrhகேடாthphலவநாதி³பி: ◌⁴ ॥ 61॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
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த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ph³ரமshதிrhநாம சrhத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 14॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 15 ॥
ஶுக உவாச
ததச ெபௗக³Nhட³வய: ெதௗ vhரேஜ
ப³⁴வshெதௗ பஶுபாலஸmhமெதௗ ।
கா³சாரயnhெதௗ ஸகி²பி:◌⁴ ஸமmh பைத:³
vh’nhதா³வநmh Nhயமதீவ சkhர: ॥ 1॥
தnhமாத⁴ேவா ேவiΝiµதீ³ரயnh vh’ேதா
ேகா³ைபrhkh³’ணth³பி: ◌⁴ shவயேஶா ப³லாnhவித: ।
பஶூnh ரshkh’thய பஶvhயமாவிஶ-

th³விஹrhகாம:ஸுமாகரmh வநmh ॥ 2॥
தnhமஜுேகா⁴ஷாmh’க³th³விஜாலmh
மஹnhமந:phரkh²யபய:ஸரshவதா ।
வாேதந ஜுShடmh ஶதபthரக³nhதி⁴நா
நிய ரnhmh ப⁴க³வாnh மேநா த³ேத⁴ ॥ 3॥
ஸ தthர தthராணபlhலவயா
ப²லphரஸூேநாப⁴ேரண பாத³ேயா: ।
shph’ஶchசி²கா²nh வீய வநshபதீnh iµதா³
shமயnhநிவாஹாkh³ரஜமாதி³ஷ: ॥ 4॥
ப⁴க³வாiνவாச
அேஹா அ ேத³வ வராமராrhசிதmh
பாதா³mh³ஜmh ேத ஸுமந:ப²லாrhஹணmh ।
நமnhthபாதா³ய ஶிகா²பி⁴ராthமந-
shதேமாऽபஹthைய தஜnhம யthkh’தmh ॥ 5॥
ஏேதऽநshதவ யேஶாऽகி²லேலாகதீrhத²mh
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கா³யnhத ஆதி³ஷாiνபத³mh ப⁴ஜnhேத ।
phராேயா அ iµநிக³ ப⁴வதீ³யiµkh²யா
³ட⁴mh வேநऽபி ந ஜஹthயநகா⁴thமைத³வmh ॥ 6॥
nh’thயnhthய ஶிகி²ந ஈTh³ய iµதா³ஹNhய:
rhவnhதி ேகா³phய இவ ேத phயேணந ।
ஸூkhைதச ேகாகிலக³ kh³’ஹமாக³தாய
த⁴nhயா வெநௗகஸ இயாnh  ஸதாmh நிஸrhக:³ ॥ 7।
த⁴nhேயயமth³ய த⁴ரணீ th’ணவீத⁴shthவth-
பாத³shph’ேஶா th³மலதா: கரஜாபி⁴mh’Shடா: ।
நth³ேயாऽth³ரய: க²க³mh’கா:³ஸத³யாவேலாைக-
rhேகா³phேயாऽnhதேரண ⁴ஜேயாரபி யthshph’ஹா : ॥ 8॥
ஶுக உவாச
ஏவmh vh’nhதா³வநmh மthkh’Shண: phதமநா: பஶூnh ।
ேரேம ஸசாரயnhநth³ேர:ஸth³ேராத: ◌⁴ஸு ஸாiνக:³ ॥ 9॥
khவசிth³கா³யதி கா³யthஸு மதா³nhதா⁴Shவiνvhரைத: ।
உபகீ³யமாநசத:shரkh³வீ ஸŋhகrhஷnhவித: ॥ 10॥
(அiνஜlhபதி ஜlhபnhதmh கலவாkhைய: ஶுகmh khவசிth ।
khவசிthஸ வlh³ஜnhதமiνஜதி ேகாகிலmh ॥)

khவசிchச கலஹmhஸாநாமiνஜதி தmh ।
அபி⁴nh’thயதி nh’thயnhதmh ப³rhணmh ஹாஸயnh khவசிth ॥ 11॥
ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா நாமபி⁴rh³ரகா³nh பஶூnh ।
khவசிதா³வயதி phthயா ேகா³ேகா³பாலமேநாjhஞயா ॥ 12॥
சேகாரkhெரௗசசkhராவபா⁴ரth³வாஜாmhச ப³rhண: ।
அiνெரௗதி shம ஸththவாநாmh பீ⁴தவth³vhயாkh◌⁴ரmhஹேயா: ॥ 13॥
khவசிthkhடா³பராnhதmh ேகா³ேபாthஸŋhேகா³பப³rhஹணmh ।
shவயmh விரமயthயாrhயmh பாத³ஸmhவாஹநாதி³பி:◌⁴ ॥ 14॥
nh’thயேதா கா³யத: khவாபி வlhக³ேதா th◌⁴யேதா த:² ।
kh³’தஹshெதௗ ேகா³பாலாnh ஹஸnhெதௗ phரஶஶmhஸ: ॥ 15॥
khவசிthபlhலவதlhேபஷு நிth³த⁴ரமகrhஶித: ।
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vh’லாரய: ேஶேத ேகா³ேபாthஸŋhேகா³பப³rhஹண: ॥ 16॥
பாத³ஸmhவாஹநmh சkh: ேகசிthதshய மஹாthமந: ।
அபேர ஹதபாphமாேநா vhயஜைந:ஸமவீஜயnh ॥ 17॥
அnhேய தத³iνபாணி மேநாjhஞாநி மஹாthமந: ।
கா³யnhதி shம மஹாராஜ shேநஹkhnhநதி⁴ய: ஶைந: ॥ 18॥
ஏவmh நி³டா⁴thமக³தி:shவமாயயா
ேகா³பாthமஜthவmh சைதrhவிட³mhப³யnh ।
ேரேம ரமாலாதபாத³பlhலேவா
kh³ராmhைய:ஸமmh kh³ராmhயவதீ³ஶேசShத: ॥ 19॥
தா³மா நாம ேகா³பாேலா ராமேகஶவேயா:ஸகா² ।
ஸுப³லshேதாகkh’Shth³யா ேகா³பா: phேரmhேணத³மph³வnh ॥ 20॥
ராம ராம மஹாபா³ேஹா kh’Shண ³Shடநிப³rhஹண ।
இேதாऽவி³ேர ஸுமஹth³வநmh தாலாஸŋhலmh ॥ 21॥
ப²லாநி தthர ⁴ணி பதnhதி பதிதாநி ச ।
ஸnhதி கிnhthவவth³தா⁴நி ேத⁴iνேகந ³ராthமநா ॥ 22॥
ேஸாऽதிவீrhேயாऽஸுேரா ராம ேஹ kh’Shண க²ரபth◌⁴’kh ।
ஆthமlhயப³லரnhையrhjhஞாதிபி⁴rhப³ஹுபி⁴ராvh’த: ॥ 23॥
தshமாthkh’தநராஹாராth³பீ⁴ைதrhnh’பி⁴ரthரஹnh ।
ந ேஸvhயேத பஶுக³ண: பஸŋhைக⁴rhவிவrhதmh ॥ 24॥
விth³யnhேதऽ⁴khதrhவாணி ப²லாநி ஸுரபீ⁴ணி ச ।
ஏஷ ைவ ஸுரபி⁴rhக³nhேதா⁴ விஷூசீேநாऽவkh³’யேத ॥ 25॥
phரயchச² தாநி ந: kh’Shண க³nhத⁴ேலாபி⁴தேசதஸாmh ।
வாசா²shதி மஹதீ ராம க³mhயதாmh யதி³ ேராசேத ॥ 26॥
ஏவmh ஸு’th³வச: thவா ஸு’thphயசிகீrhஷயா ।
phரஹshய ஜkh³மrhேகா³ைபrhvh’ெதௗ தாலவநmh phர⁴ ॥ 27॥
ப³ல: phரவிய பா³ஹுph◌⁴யாmh தாலாnh ஸmhபகmhபயnh ।
ப²லாநி பாதயாமாஸ மதŋhக³ஜ இெவௗஜஸா ॥ 28॥
ப²லாநாmh பததாmh ஶph³த³mh நிஶmhயாஸுரராஸப: ◌⁴ ।
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அph◌⁴யதா⁴வthதிதலmh ஸநக³mh பகmhபயnh ॥ 29॥
ஸேமthய தரஸா phரthயkh³th³வாph◌⁴யாmh பth³ph◌⁴யாmh ப³லmh ப³ ।
நிஹthேயார கா ஶph³த³mh iµசnh பrhயஸரthக²ல: ॥ 30॥
நராஸாth³ய ஸmhரph³த⁴ உபkhேராShடா பராkhshதி²த: ।
சரவபெரௗ ராஜnh ப³லாய phராபth³ஷா ॥ 31॥
ஸ தmh kh³’thவா phரபேதா³rhph◌⁴ராமயிthைவகபாணிநா ।
சிேப th’ணராஜாkh³ேர ph◌⁴ராமணthயkhதவிதmh ॥ 32॥
ேதநாஹேதா மஹாதாேலா ேவபமாேநா ph³’ஹchசி²ரா: ।
பாrhவshத²mh கmhபயnh ப⁴kh³ந:ஸ சாnhயmh ேஸாऽபி சாபரmh ॥ 33॥
ப³லshய லேயாthsh’Shடக²ரேத³ஹஹதாஹதா: ।
தாலாசகmhபிேர ஸrhேவ மஹாவாேததா இவ ॥ 34॥
ைநதchசிthரmh ப⁴க³வதி யநnhேத ஜக³தீ³வேர ।
ஓதphேராதத³mh யshmhshதnhShவŋhக³ யதா² பட: ॥ 35॥
தத: kh’Shணmh ச ராமmh ச jhஞாதேயா ேத⁴iνகshய ேய ।
khேராShடாேராऽph◌⁴யth³ரவnh ஸrhேவ ஸmhரph³தா⁴ ஹதபா³nhத⁴வா: ॥ 36॥
தாmhshதாநாபதத: kh’Shே ராமச nh’ப லயா ।
kh³’தபசாchசரnh phராேthth’ணராஜஸு ॥ 37॥
ப²லphரகரஸŋhகீrhணmh ைத³thயேத³ைஹrhக³தாஸுபி:◌⁴ ।
ரராஜ :◌⁴ ஸதாலாkh³ைரrhக⁴ைநவ நப⁴shதலmh ॥ 38॥
தேயாshதthஸுமஹthகrhம நிஶாmhய வி³தா⁴த³ய: ।
iµiµ: Shபவrhஷாணி சkhrhவாth³யாநி Sh: ॥ 39॥
அத² தாலப²லாnhயாத³nh மiνShயா க³தஸாth◌⁴வஸா: ।
th’ணmh ச பஶவேசrhஹதேத⁴iνககாநேந ॥ 40॥
kh’Shண: கமலபthரா: Nhயரவணகீrhதந: ।
shயமாேநாऽiνைக³rhேகா³ைப:ஸாkh³ரேஜா vhரஜமாvhரஜth ॥ 41॥
தmh ேகா³ரஜ²தnhதலப³th³த⁴ப³rhஹ-

வnhயphரஸூநசிேரணசாஹாஸmh ।
ேவiΝmh khவணnhதமiνைக³பகீ³தகீrhதிmh
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ேகா³phேயா தி³th³’தth³’ேஶாऽph◌⁴யக³மnh ஸேமதா: ॥ 42॥
பீthவா iµnhத³iµக²ஸாரக⁴மph◌⁴’ŋhைக³-
shதாபmh ஜஹுrhவிரஹஜmh vhரஜேயாேதாऽநி ।
தthஸthkh’திmh ஸமதி⁴க³mhய விேவஶ ேகா³Shட²mh
ஸvhட³ஹாஸவிநயmh யத³பாŋhக³ேமாmh ॥ 43॥
தேயாrhயேஶாதா³ேராNhெயௗ thரேயா: thரவthஸேல ।
யதா²காமmh யதா²காலmh vhயத⁴thதாmh பரமாஶிஷ: ॥ 44॥
க³தாth◌⁴வாநரெமௗ தthர மjhஜேநாnhமrhத³நாதி³பி: ◌⁴ ।
நீவீmh வthவா சிராmh தி³vhயshரkh³க³nhத⁴மNh³ெதௗ ॥ 45॥
ஜநnhப’தmh phராய shவாth³வnhநiµபலாெதௗ ।
ஸmhவிய வரஶyhயாயாmh ஸுக²mh ஸுஷுபrhvhரேஜ ॥ 46॥
ஏவmh ஸ ப⁴க³வாnh kh’Shே vh’nhதா³வநசர: khவசிth ।
யெயௗ ராமmh’ேத ராஜnh காnhதீ³mh ஸகி²பி⁴rhvh’த: ॥ 47॥
அத² கா³வச ேகா³பாச நிதா³கா⁴தபபீ³தா: ।
³Shடmh ஜலmh பshதshயாshth’ஷாrhதா விஷ³தmh ॥ 48॥
விஷாmhப⁴shத³பshph’ய ைத³ேவாபஹதேசதஸ: ।
நிேபrhvhயஸவ:ஸrhேவ ஸலாnhேத th³வஹ ॥ 49॥
வீய தாnh ைவ ததா²⁴தாnh kh’Shே ேயாேக³வேரவர: ।
ஈயாmh’தவrhNhயா shவநாதா²nh ஸமவயth ॥ 50॥
ேத ஸmhphரதீதshmh’தய:ஸiµthதா²ய ஜலாnhதிகாth ।
ஆஸnh ஸுவிshதா:ஸrhேவ வீமா: பரshபரmh ॥ 51॥
அnhவமmhஸத தth³ராஜnh ேகா³விnhதா³iνkh³ரேஹதmh ।
பீthவா விஷmh பேரதshய நthதா²நமாthமந: ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ேத⁴iνகவேதா⁴ நாம பசத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 15॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: 16 ॥
ஶுக உவாச
விேலாkhய ³தாmh kh’Shmh kh’Shண: kh’Shநா வி: ◌⁴ ।
தshயா விஶுth³தி⁴மnhவிchச²nh ஸrhபmh தiµத³வாஸயth ॥ 1॥
ராேஜாவாச
கத²மnhதrhஜேலऽகா³ேத⁴ nhயkh³’th³ப⁴க³வாநmh ।
ஸ ைவ ப³ஹுகா³வாஸmh யதா²ऽऽth³விphர கth²யதாmh ॥ 2॥
ph³ரமnh ப⁴க³வதshதshய ⁴mhந:shவchச²nhத³வrhதிந: ।
ேகா³பாேலாதா³ரசதmh கshth’phேயதாmh’தmh ஜுஷnh ॥ 3॥
ஶுக உவாச
காnhth³யாmh காயshயாth◌⁴ரத:³ கசிth³விஷாkh³நிநா ।
ரphயமாணபயா யshnh பதnhthபகா:³ க²கா:³ ॥ 4॥
விphShமதா விேஷாேதா³rhமாேதநாபி⁴மrhஶிதா: ।
mhயnhேத தீரகா³ யshய phராணிந:shதி²ரஜŋhக³மா: ॥ 5॥
தmh சNhட³ேவக³விஷவீrhயமேவய ேதந
³Shடாmh நதீ³mh ச க²லஸmhயமநாவதார: ।
kh’Shண: கத³mhப³மதி⁴ய தேதாऽதிŋhக³-
மாshேபா²Thய கா³ட⁴ரஶேநா nhயபதth³விேஷாேத³ ॥ 6॥
ஸrhபரத:³ ஷஸாரநிபாதேவக³-
ஸŋhோபி⁴ேதாரக³விேஷாchch²வதாmh³ராஶி: ।
பrhயkhphேதா விஷகஷாயவிபீ⁴ஷேrh-

rhதா⁴வnh த⁴iν:ஶதகமநnhதப³லshய கிmh தth ॥ 7॥
தshய ரேத³ விஹரேதா ⁴ஜத³Nhட³⁴rhண-

வாrhேகா⁴ஷமŋhக³ வரவாரணவிkhரமshய ।
ஆthய தthshவஸத³நாபி⁴ப⁴வmh நிய
சு:ரவா:ஸமஸரthதத³mh’Shயமாண: ॥ 8॥
தmh phேரணீயஸுமாரக⁴நாவதா³தmh
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வthஸபீதவஸநmh shதஸுnhத³ராshயmh ।
khட³nhதமphரதிப⁴யmh கமேலாத³ராŋhkh◌⁴mh
ஸnhத³ய மrhமஸு ஷா ⁴ஜயா சசா²த³ ॥ 9॥
தmh நாக³ேபா⁴க³பவீதமth³’ShடேசShட-

மாேலாkhய தthphயஸகா:² பஶுபா ph◌⁴’ஶாrhதா: ।
kh’Shேணऽrhபிதாthமஸு’த³rhத²கலthரகாமா
:³கா²iνேஶாகப⁴யட⁴தி⁴ேயா நிேப: ॥ 10॥
கா³ேவா vh’ஷா வthஸதrhய: khரnhத³மாநா:ஸு:³கி²தா: ।
kh’Shேண nhயshேத பீ⁴தா த³nhthய இவ தshதி²ேர ॥ 11॥
அத² vhரேஜ மேஹாthபாதாshthவிதா⁴ யதிதா³: ।
உthேபrh⁴வி தி³vhயாthமnhயாஸnhநப⁴யஶmhந: ॥ 12॥
தாநாலய ப⁴ேயாth³விkh³நா ேகா³பா நnhத³ேராக³மா: ।
விநா ராேமண கா:³ kh’Shணmh jhஞாthவா சாரயிmh க³தmh ॥ 13॥
ைதrh³rhநிthைதrhநித⁴நmh மthவா phராphதமதth³வித:³ ।
தthphராshதnhமநshகாshேத :³க²ேஶாகப⁴யாரா: ॥ 14॥
ஆபா³லvh’th³த⁴வநிதா:ஸrhேவऽŋhக³ பஶுvh’thதய: ।
நிrhஜkh³iµrhேகா³லாth³தீ³நா: kh’Shணத³rhஶநலாலஸா: ॥ 15॥
தாmhshததா² காதராnh வீய ப⁴க³வாnh மாத⁴ேவா ப³ல: ।
phரஹshய கிசிnhேநாவாச phரபா⁴வjhேஞாऽiνஜshய ஸ: ॥ 16॥
ேதऽnhேவஷமா த³யிதmh kh’Shணmh ஸூசிதயா பைத:³ ।
ப⁴க³வlhலணrhஜkh³iµ: பத³vhயா யiµநாதடmh ॥ 17॥
ேத தthர தthராph³ஜயவாŋhஶாஶநி-
th◌⁴வேஜாபபnhநாநி பதா³நி விபேத: ।
மாrhேக³ க³வாமnhயபதா³nhதராnhதேர
நிமா யரŋhக³ஸthவரா: ॥ 18॥
அnhதrhரேத³ ⁴ஜக³ேபா⁴க³பதமாரா-
thkh’Shணmh நிஹiµபலph◌⁴ய ஜலாஶயாnhேத ।
ேகா³பாmhச ட⁴தி⁴ஷnh பத: பஶூmhச
ஸŋhkhரnhத³த: பரமகமலமாராrhதா: ॥ 19॥
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ேகா³phேயாऽiνரkhதமநேஸா ப⁴க³வthயநnhேத
தthெஸௗ’த³shதவிேலாககி³ர:shமரnhthய: ।
kh³ரshேதऽநா phயதேம ph◌⁴’ஶ:³க²தphதா:
ஶூnhயmh phயvhயதி’தmh த³th³’ஶுshthேலாகmh ॥ 20॥
தா: kh’ShணமாதரமபthயமiνphரவிShடாmh
lhயvhயதா:²ஸமiνkh³’ய ஶுச:shரவnhthய: ।
தாshதா vhரஜphயகதா:² கத²யnhthய ஆஸnh
kh’Shநேநऽrhபிதth³’ேஶா mh’தகphரதீகா: ॥ 21॥
kh’Shணphராnhநிrhவிஶேதா நnhதா³தீ³nh வீய தmh ரத³mh ।
phரthயேஷத⁴thஸ ப⁴க³வாnh ராம: kh’Shiνபா⁴வவிth ॥ 22॥
இthத²mh shவேகா³லமநnhயக³திmh நிய
ஸshthமாரமதி:³கி²தமாthமேஹேதா: ।
ஆjhஞாய மrhthயபத³வீமiνவrhதமாந:
shதி²thவா iµஹூrhதiµத³திShட²³ரŋhக³ப³nhதா⁴th ॥ 23॥
தthphரth²யமாநவஷா vhயதி²தாthமேபா⁴க³-
shthயkhthேவாnhநமyhய பித:shவப²nh ⁴ஜŋhக:³ ।
தshெதௗ² வஸch²வஸநரnhth◌⁴ரவிஷாmhப³ஷ-

shதph³ேத⁴ேlhiµகiµேகா²ஹமாண: ॥ 24॥
தmh வயா th³விஶிக²யா பேலஹாநmh
th³ேவ sh’khகிணீ யதிகராலவிஷாkh³நிth³’Shmh ।
khட³nhநiµmh பஸஸார யதா² க²ேக³nhth³ேரா
ப³ph◌⁴ராம ேஸாऽphயவஸரmh phரஸமாண: ॥ 25॥
ஏவmh பph◌⁴ரமஹெதௗஜஸiµnhநதாmhஸ-

மாநmhய தthph’²ஶிர:shவதி⁴ட⁴ ஆth³ய: ।
தnhrhத⁴ரthநநிகரshபrhஶாதிதாmhர-
பாதா³mh³ேஜாऽகி²லகலாதி³³rhநநrhத ॥ 26॥
தmh நrhiµth³யதமேவய ததா³ ததீ³ய-
க³nhத⁴rhவth³த⁴ஸுரசாரணேத³வவth◌⁴வ: ।
phthயா mh’த³ŋhக³பணவாநகவாth³யகீ³த-
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Shேபாபஹாரiνதிபி: ◌⁴ ஸஹேஸாபேஸ:³ ॥ 27॥
யth³யchசி²ேரா ந நமேதऽŋhக³ ஶைதகஶீrhShண-

shதthதnhமமrhத³ க²ரத³Nhட³த⁴ேராऽŋhkh◌⁴பாைத: ।
ேஷா ph◌⁴ரமத உlhப³ணமாshயேதாऽsh’ŋh-
நshேதா வமnh பரமகமலமாப நாக:³ ॥ 28॥
தshயாபி⁴rhக³ரலiµth³வமத: ஶிரshஸு
யth³யthஸiµnhநமதி நி:வஸேதா ேஷாchைச: ।
nh’thயnh பதா³iνநமயnh த³மயாmhப³⁴வ
Shைப: phரத இேவஹ மாnh ராண: ॥ 29॥
தchசிthரதாNhட³வவிkh³ணப²தபthேரா
ரkhதmh iµைக² வமnh nh’ப ப⁴kh³நகா³thர: ।
shmh’thவா சராசர³mh ஷmh ராணmh
நாராயணmh தமரணmh மநஸா ஜகா³ம ॥ 30॥
kh’Shணshய க³rhப⁴ஜக³ேதாऽதிப⁴ராவஸnhநmh
பாrhShணிphரஹாரபkh³ணப²தபthரmh ।
th³’ShThவாமாth³யiµபேஸ³ரiµShய பthnhய
ஆrhதா: லத²th³வஸந⁴ஷணேகஶப³nhதா: ◌⁴ ॥ 31॥
தாshதmh ஸுவிkh³நமநேஸாऽத² ரshkh’தாrhபா: ◌⁴
காயmh நிதா⁴ய ⁴வி ⁴தபதிmh phரேணiµ: ।
ஸாth◌⁴vhய: kh’தாஜடா: ஶமலshய ப⁴rh-

rhேமாேphஸவ: ஶரணத³mh ஶரணmh phரபnhநா: ॥ 32॥
நாக³பthnhய ஊ:
nhயாyhேயா  த³Nhட:³ kh’தகிlhபி³ேஷऽshmh-
shதவாவதார: க²லநிkh³ரஹாய ।
ேபா:ஸுதாநாமபி lhயth³’Shேட-

rhத⁴thேஸ த³மmh ப²லேமவாiνஶmhஸnh ॥ 33॥
அiνkh³ரேஹாऽயmh ப⁴வத: kh’ேதா  ேநா
த³Nhேடா³ऽஸதாmh ேத க² கlhமஷாபஹ: ।
யth³த³nhத³ஶூகthவமiµShய ேத³ந:
khேராேதா⁴ऽபி ேதऽiνkh³ரஹ ஏவ ஸmhமத: ॥ 34॥
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தப:ஸுதphதmh கிமேநந rhவmh
நிரshதமாேநந ச மாநேத³ந ।
த⁴rhேமாऽத² வா ஸrhவஜநாiνகmhபயா
யேதா ப⁴வாmhshShயதி ஸrhவவ: ॥ 35॥
கshயாiνபா⁴ேவாऽshய ந ேத³வ விth³மேஹ
தவாŋhkh◌⁴ேரiΝshபrhஶாதி⁴கார: ।
யth³வாச²யா rhலலநாசரthதேபா
விஹாய காமாnh ஸுசிரmh th◌⁴’தvhரதா ॥ 36॥
ந நாகph’Shட²mh ந ச ஸாrhவெபௗ⁴மmh
ந பாரேமShTh²யmh ந ரஸாதி⁴பthயmh ।
ந ேயாக³th³தீ⁴ரநrhப⁴வmh வா
வாச²nhதி யthபாத³ரஜ:phரபnhநா: ॥ 37॥
தேத³ஷ நாதா²ப ³ராபமnhைய-
shதேமாஜநி:khேராத⁴வேஶாऽphயஶ: ।
ஸmhஸாரசkhேர ph◌⁴ரமத: ஶே
யதி³chச²த:shயாth³விப⁴வ:ஸம: ॥ 38॥
நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மஹாthமேந ।
⁴தாவாஸாய ⁴தாய பராய பரமாthமேந ॥ 39॥
jhஞாநவிjhஞாநநித⁴ேய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய ।
அ³யாவிகாராய நமshேத phராkh’தாய ச ॥ 40॥
காலாய காலநாபா⁴ய காலாவயவஸாேண ।
விவாய த³பth³ரShThேர தthகrhthேர விவேஹதேவ ॥ 41॥
⁴தமாthேரnhth³யphராணமேநா³th³th◌⁴யாஶயாthமேந ।
th³ேணநாபி⁴மாேநந ³ட⁴shவாthமாiν⁴தேய ॥ 42॥
நேமாऽநnhதாய ஸூமாய டshதா²ய விபசிேத ।
நாநாவாதா³iνேராதா⁴ய வாchயவாசகஶkhதேய ॥ 43॥
நம: phரமாணலாய கவேய ஶாshthரேயாநேய ।
phரvh’thதாய நிvh’thதாய நிக³மாய நேமா நம: ॥ 44॥
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நம: kh’Shய ராமாய வஸுேத³வஸுதாய ச ।
phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய ஸாthவதாmh பதேய நம: ॥ 45॥
நேமா ³ணphரதீ³பாய ³thமchசா²த³நாய ச ।
³ணvh’ththபலயாய ³ணth³ரShThேர shவஸmhவிேத³ ॥ 46॥
அvhயாkh’தவிஹாராய ஸrhவvhயாkh’தth³த⁴ேய ।
’ேகஶ நமshேதऽsh iµநேய ெமௗநஶீேந ॥ 47॥
பராவரக³திjhஞாய ஸrhவாth◌⁴யாய ேத நம: ।
அவிவாய ச விவாய தth³th³ரShThேரऽshய ச ேஹதேவ ॥ 48॥
thவmh யshய ஜnhமshதி²திஸmhயமாnh phரேபா⁴
³ணரநீேஹாऽkh’தகாலஶkhதிth◌⁴’kh ।
தthதthshவபா⁴வாnh phரதிேபா³த⁴யnh ஸத:
ஸயாேமாக⁴விஹார ஈஹேஸ ॥ 49॥
தshையவ ேதऽshதநவshthேலாkhயாmh
ஶாnhதா அஶாnhதா உத ட⁴ேயாநய: ।
ஶாnhதா: phயாshேத ய⁴நாவிmh ஸதாmh
shதா²ச ேத த⁴rhமபphஸேயஹத: ॥ 50॥
அபராத:◌⁴ ஸkh’th³ப⁴rhthரா ேஸாட⁴vhய:shவphரஜாkh’த: ।
nhமrhஹ ஶாnhதாthமnh ட⁴shய thவாமஜாநத: ॥ 51॥
அiνkh³’ணீShவ ப⁴க³வnh phராmhshthயஜதி பnhநக:³ ।
shthmh ந:ஸா⁴ேஶாchயாநாmh பதி: phராண: phரதீ³யதாmh ॥ 52॥
விேத⁴ ேத கிŋhகமiνShேட²யmh தவாjhஞயா ।
யchch²ரth³த⁴யாiνதிShட²nh ைவ iµchயேத ஸrhவேதாப⁴யாth ॥ 53॥
ஶுக உவாச
இthத²mh ஸ நாக³பthநீபி⁴rhப⁴க³வாnh ஸமபி⁴Shத: ।
rhchசி²தmh ப⁴kh³நஶிரஸmh விஸஸrhஜாŋhkh◌⁴Thடைந: ॥ 54॥
phரதிலph³ேத⁴nhth³யphராண: காய: ஶநைகrhஹmh ।
kh’chch²ராthஸiµchch²வஸnh தீ³ந: kh’Shணmh phராஹ kh’தாஜ: ॥ 55॥
காய உவாச
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வயmh க²லா:ஸேஹாthபththயா தாமஸா தீ³rhக⁴மnhயவ: ।
shவபா⁴ேவா ³shthயேஜா நாத² ேலாகாநாmh யத³ஸth³kh³ரஹ: ॥ 56॥
thவயா sh’Shடத³mh விவmh தா⁴தrh³ணவிஸrhஜநmh ।
நாநாshவபா⁴வவீrhெயௗேஜாேயாநிபீ³ஜாஶயாkh’தி ॥ 57॥
வயmh ச தthர ப⁴க³வnh ஸrhபா ஜாthமnhயவ: ।
கத²mh thயஜாமshthவnhமாயாmh ³shthயஜாmh ேமாதா:shவயmh ॥ 58॥
ப⁴வாnh  காரணmh தthர ஸrhவjhேஞா ஜக³தீ³வர: ।
அiνkh³ரஹmh நிkh³ரஹmh வா மnhயேஸ தth³விேத⁴ ந: ॥ 59॥
ஶுக உவாச
இthயாகrhNhய வச: phராஹ ப⁴க³வாnh காrhயமாiνஷ: ।
நாthர shேத²யmh thவயா ஸrhப ஸiµth³ரmh யா மா சிரmh ।
shவjhஞாthயபthயதா³ராTh◌⁴ேயா ேகா³nh’பி⁴rh⁴jhயதாmh நதீ³ ॥ 60॥
ய ஏதthஸmhshமேரnhமrhthயshph◌⁴யmh மத³iνஶாஸநmh ।
கீrhதயnhiνப⁴ேயா:ஸnhth◌⁴ேயாrhந Shமth³ப⁴யமாphiνயாth ॥ 61॥
ேயாऽshnh shநாthவா மதா³khேட³ ேத³வாதீ³mhshதrhபேயjhஜல: ।
உேபாShய மாmh shமரnhநrhேசthஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 62॥
th³வீபmh ரமணகmh thவா ரத³ேமதiµபாத: ।
யth³ப⁴யாthஸ ஸுபrhணshthவாmh நாth³யாnhமthபாத³லாசி²தmh ॥ 63॥
ஶுக உவாச
ஏவiµkhேதா ப⁴க³வதா kh’Shேணநாth³⁴தகrhம ।
தmh ஜயாமாஸ iµதா³ நாக³பthnhயச ஸாத³ரmh ॥ 64॥
தி³vhயாmhப³ரshரŋhமணிபி:◌⁴ பராrhth◌⁴ையரபி ⁴ஷண: ।
தி³vhயக³nhதா⁴iνேலைபச மஹthேயாthபலமாலயா ॥ 65॥
ஜயிthவா ஜக³nhநாத²mh phரஸாth³ய க³ட³th◌⁴வஜmh ।
தத: phேதாऽph◌⁴யiνjhஞாத: பkhரmhயாபி⁴வnhth³ய தmh ॥ 66॥
ஸகலthரஸு’ththேரா th³வீபமph³ேத⁴rhஜகா³ம ஹ ।
தைத³வ ஸாmh’தஜலா யiµநா நிrhவிஷாப⁴வth ।
அiνkh³ரஹாth³ப⁴க³வத: khடா³மாiνஷபிண: ॥ 67॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ காயேமாணmh நாம ேஷாட³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 16॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: - 17 ॥
ராேஜாவாச
நாகா³லயmh ரமணகmh கshமாthதthயாஜ காய: ।
kh’தmh கிmh வா ஸுபrhணshய ேதைநேகநாஸமஜஸmh ॥ 1॥
ஶுக உவாச
உபஹாrhைய:ஸrhபஜைநrhமா மாஹ ேயா ப³: ।
வாநshபthேயா மஹாபா³ேஹா நாகா³நாmh phராŋhநிபித: ॥ 2॥
shவmh shவmh பா⁴க³mh phரயchச²nhதி நாகா:³ பrhவணி பrhவணி ।
ேகா³பீதா²யாthமந:ஸrhேவ ஸுபrhய மஹாthமேந ॥ 3॥
விஷவீrhயமதா³விShட: காth³ரேவயsh காய: ।
கத³rhதீ²kh’thய க³ட³mh shவயmh தmh ³⁴ேஜ ப³mh ॥ 4॥
தchch²thவா பிேதா ராஜnh ப⁴க³வாnh ப⁴க³வthphய: ।
விகா⁴mhஸுrhமஹாேவக:³ காயmh ஸiµபாth³ரவth ॥ 5॥
தமாபதnhதmh தரஸா விஷாத: ◌⁴
phரthயph◌⁴யயா³chch²தைநகமshதக: ।
த³th³பி: ◌⁴ ஸுபrhணmh vhயத³ஶth³த³தா³த: ◌⁴
கராலேவாchch²வேதாkh³ரேலாசந: ॥ 6॥
தmh தாrhயthர:ஸ நிரshய மnhமாnh
phரசNhட³ேவேகா³ ம⁴ஸூத³நாஸந: ।
பேண ஸvhேயந ரNhயேராசிஷா
ஜகா⁴ந கth³ஸுதiµkh³ரவிkhரம: ॥ 7॥
ஸுபrhணபாபி⁴ஹத: காேயாऽதீவ விவல: ।
ரத³mh விேவஶ காnhth³யாshதத³க³mhயmh ³ராஸத³mh ॥ 8॥
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தthைரகதா³ ஜலசரmh க³ேடா³ ப⁴யphதmh ।
நிவாத: ெஸௗப⁴ phரஸய ுதி⁴ேதாऽஹரth ॥ 9॥
நாnh ஸு:³கி²தாnh th³’ShThவா தீ³நாnh நபெதௗ ஹேத ।
kh’பயா ெஸௗப⁴: phராஹ தthரthயேமமாசரnh ॥ 10॥
அthர phரவிய க³ேடா³ யதி³ மthshயாnh ஸ கா²த³தி ।
ஸth³ய: phராணrhவிjhேயத ஸthயேமதth³ph³ரவீmhயஹmh ॥ 11॥
தmh காய: பரmh ேவத³ நாnhய: கசந ேலஹ: ।
அவாthth³க³டா³th³பீ⁴த: kh’Shேணந ச விவாத: ॥ 12॥
kh’Shணmh ரதா³th³விநிShkhராnhதmh தி³vhயshரkh³க³nhத⁴வாஸஸmh ।
மஹாமணிக³கீrhணmh ஜாmh³நத³பShkh’தmh ॥ 13॥
உபலph◌⁴ேயாthதி²தா:ஸrhேவ லph³த⁴phரா இவாஸவ: ।
phரேமாத³நிph◌⁴’தாthமாேநா ேகா³பா: phthயாபி⁴ேரபி⁴ேர ॥ 14॥
யேஶாதா³ ேராணீ நnhேதா³ ேகா³phேயா ேகா³பாச ெகௗரவ ।
kh’Shணmh ஸேமthய லph³ேத⁴ஹா ஆஸnh லph³த⁴மேநாரதா:² ॥ 15॥
ராமசாchதமாŋhkh³ய ஜஹாஸாshயாiνபா⁴வவிth ।
(phேரmh தமŋhகமாேராphய ந: நைத³த ।)
நகா³ கா³ேவா vh’ஷா வthஸா ேலபி⁴ேர பரமாmh iµத³mh ॥ 16॥
நnhத³mh விphரா:ஸமாக³thய ³ரவ:ஸகலthரகா: ।
ஊshேத காயkh³ரshேதா தி³ShThயா iµkhதshதவாthமஜ: ॥ 17॥
ேத³ தா³நmh th³விஜாதீநாmh kh’Shணநிrhiµkhதிேஹதேவ ।
நnhத:³ phதமநா ராஜnh கா:³ஸுவrhணmh ததா³ऽऽதி³ஶth ॥ 18॥
யேஶாதா³பி மஹாபா⁴கா³ நShடலph³த⁴phரஜா ஸதீ ।
பShவjhயாŋhகமாேராphய iµேமாசாகலாmh iµஹு: ॥ 19॥
தாmh ராthmh தthர ராேஜnhth³ர ுthth’Th³ph◌⁴யாmh ரமகrhஶிதா: ।
ஊஷுrhvhரெஜௗகேஸா கா³வ: காnhth³யா உபலத: ॥ 20॥
ததா³ ஶுசிவேநாth³⁴ேதா தா³வாkh³நி:ஸrhவேதா vhரஜmh ।
ஸுphதmh நிஶீத²ஆvh’thய phரத³kh³⁴iµபசkhரேம ॥ 21॥
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தத உthதா²ய ஸmhph◌⁴ராnhதா த³யமாநா vhரெஜௗகஸ: ।
kh’Shணmh யshேத ஶரணmh மாயாமiνஜவரmh ॥ 22॥
kh’Shண kh’Shண மஹாபா⁴க³ ேஹ ராமாதவிkhரம ।
ஏஷ ேகா⁴ரதேமா வநிshதாவகாnh kh³ரஸேத  ந: ॥ 23॥
ஸு³shதராnhந:shவாnh பா காலாkh³ேந:ஸு’த:³ phரேபா⁴ ।
ந ஶkhiνமshthவchசரணmh ஸnhthயkhமேதாப⁴யmh ॥ 24॥
இthத²mh shவஜநைவkhலvhயmh நிய ஜக³தீ³வர: ।
தமkh³நிமபிப³thதீvhரமநnhேதாऽநnhதஶkhதிth◌⁴’kh ॥ 25॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ தா³வாkh³நிேமாசநmh நாம ஸphதத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 17॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: -18 ॥
ஶுக உவாச
அத² kh’Shண: பvh’ேதா jhஞாதிபி⁴rhiµதி³தாthமபி: ◌⁴ ।
அiνகீ³யமாேநா nhயவிஶth³vhரஜmh ேகா³லமNh³தmh ॥ 1॥
vhரேஜ விkhட³ேதாேரவmh ேகா³பாலchச²th³மமாயயா ।
kh³Shேமா நாமrhரப⁴வnhநாதிphேரயாச²mh ॥ 2॥
ஸ ச vh’nhதா³வந³ணrhவஸnhத இவ லத: ।
யthராshேத ப⁴க³வாnh ஸாாth³ராேமண ஸஹ ேகஶவ: ॥ 3॥
யthர நிrhஜ²ரநிrhராத³நிvh’thதshவந²lhகmh ।
ஶவthதchசீ²கரrhஷth³மமNhட³லமNh³தmh ॥ 4॥
ஸthஸர:phரshரவேrhவாநா
கலாரகேஜாthபலேரiΝஹா ।
ந விth³யேத யthர வெநௗகஸாmh த³ேவா
நிதா³க⁴வnhயrhகப⁴ேவாऽதிஶாth³வேல ॥ 5॥
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அகா³த⁴ேதாயரதி³நீ தேடாrhபி⁴-
rhth³ரவthShயா: ைந:ஸமnhதத: ।
ந யthர சNhடா³mhஶுகரா விேஷாlhப³
⁴ேவா ரஸmh ஶாth³வதmh ச kh³’ணேத ॥ 6॥
வநmh ஸுதmh மnhநத³chசிthரmh’க³th³விஜmh ।
கா³யnhமரph◌⁴ரமரmh ஜthேகாகிலஸாரஸmh ॥ 7॥
kh³Shயமாணshதthkh’Shே ப⁴க³வாnh ப³லஸmhத: ।
ேவiΝmh விரணயnh ேகா³ைபrhேகா³த⁴ைந:ஸmhvh’ேதாऽவிஶth ॥ 8॥
phரவாலப³rhஹshதப³கshரkh³தா⁴kh’த⁴ஷ: ।
ராமkh’Shத³ேயா ேகா³பா நnh’rh⁴rhஜ:³ ॥ 9॥
kh’Shணshய nh’thயத: ேகசிjhஜ:³ ேகசித³வாத³யnh ।
ேவiΝபாணிதல: ஶ ◌்’ŋhைக:³ phரஶஶmhஸுரதா²பேர ॥ 10॥
ேகா³பஜாதிphரதிchச²nhநா ேத³வா ேகா³பாலபிெணௗ ।
ஈ³ேர kh’Shணராெமௗ ச நடா இவ நடmh nh’ப ॥ 11॥
ph◌⁴ராமணrhலŋhக⁴ைந: ேைபராshேபா²டநவிகrhஷண: ।
சிkhட³rhநிth³ேத⁴ந காகபத⁴ெரௗ khவசிth ॥ 12॥
khவசிnhnh’thயthஸு சாnhேயஷு கா³யெகௗ வாத³ெகௗ shவயmh ।
ஶஶmhஸrhமஹாராஜ ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ெநௗ ॥ 13॥
khவசிth³பி³lhைவ: khவசிthmhைப: ◌⁴ khவ சாமலகiµShபி: ◌⁴ ।
அshph’யேநthரப³nhதா⁴th³ைய: khவசிnhmh’க³க²ேக³ஹயா ॥ 14॥
khவசிchச த³rh³ரphலாைவrhவிவிைத⁴பஹாஸைக: ।
கதா³சிthshபnhேதா³கயா கrhசிnhnh’பேசShடயா ॥ 15॥
ஏவmh ெதௗ ேலாகth³தா⁴பி: ◌⁴ khடா³பி⁴ேசரrhவேந ।
நth³யth³th³ேராணிேஜஷு காநேநஷு ஸர:ஸு ச ॥ 16॥
பஶூmhசாரயேதாrhேகா³ைபshதth³வேந ராமkh’Shணேயா: ।
ேகா³பபீ phரலmhேபா³ऽகா³த³ஸுரshதjhrhஷயா ॥ 17॥
தmh விth³வாநபி தா³ஶாrhேஹா ப⁴க³வாnh ஸrhவத³rhஶந: ।
அnhவேமாத³த தthஸkh²யmh வத⁴mh தshய விசிnhதயnh ॥ 18॥
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தthேராபாஹூய ேகா³பாலாnh kh’Shண: phராஹ விஹாரவிth ।
ேஹ ேகா³பா விஹShயாேமா th³வnhth³வீ⁴ய யதா²யத²mh ॥ 19॥
தthர சkh: பvh’ெடௗ⁴ ேகா³பா ராமஜநாrhத³ெநௗ ।
kh’Shணஸŋhக⁴Thந: ேகசிதா³ஸnh ராமshய சாபேர ॥ 20॥
ஆேசrhவிவிதா: ◌⁴ khடா³ வாயவாஹகல: ।
யthராேராஹnhதி ேஜதாேரா வஹnhதி ச பராதா: ॥ 21॥
வஹnhேதா வாயமாநாச சாரயnhதச ேகா³த⁴நmh ।
பா⁴Nh³ரகmh நாம வடmh ஜkh³iµ: kh’Shணேராக³மா: ॥ 22॥
ராமஸŋhக⁴Thேநா யrh தா³மvh’ஷபா⁴த³ய: ।
khடா³யாmh ஜயிநshதாmhshதாஹு: kh’Shத³ேயா nh’ப ॥ 23॥
உவாஹ kh’Shே ப⁴க³வாnh தா³மாநmh பராத: ।
vh’ஷப⁴mh ப⁴th³ரேஸநsh phரலmhேபா³ ேராணீஸுதmh ॥ 24॥
அவிஷயmh மnhயமாந: kh’Shணmh தா³நவŋhக³வ: ।
வஹnhth³ததரmh phராகா³த³வேராஹணத: பரmh ॥ 25॥
தiµth³வஹnh த⁴ரணித⁴ேரnhth³ரெகௗ³ரவmh
மஹாஸுேரா விக³தரேயா நிஜmh வ: ।
ஸ ஆshதி²த: ரடபchச²ேதா³ ப³ெபௗ⁴
த³th³th³மாiν³பதிவா³வாmh³த:³ ॥ 26॥
நிய தth³வரலமmhப³ேர சர-
thphரதீ³phதth³’kh³ph◌⁴தேடாkh³ரத³mhShThரகmh ।
jhவலchசி²க²mh கடககிடNhட³ல-

thவிஷாth³⁴தmh ஹலத⁴ர ஈஷத³thரஸth ॥ 27॥
அதா²க³தshmh’திரப⁴ேயா mh ப³ேலா
விஹாயஸாrhத²வ ஹரnhதமாthமந: ।
ஷாஹநchசி²ர th³’ேட⁴ந iµShநா
ஸுராதி⁴ேபா கி³வ வjhரரmhஹஸா ॥ 28॥
ஸ ஆஹத:ஸபதி³ விஶீrhணமshதேகா
iµகா²th³வமnh தி⁴ரமபshmh’ேதாऽஸுர: ।
மஹாரவmh vhயஸுரபதthஸரயnh

84 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

கி³rhயதா² மக⁴வத ஆதா⁴ஹத: ॥ 29॥
th³’ShThவா phரலmhப³mh நிஹதmh ப³ேலந ப³லஶாநா ।
ேகா³பா:ஸுவிshதா ஆஸnh ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி வாதி³ந: ॥ 30॥
ஆஶிேஷாऽபி⁴kh³’ணnhதshதmh phரஶஶmhஸுshதத³rhஹணmh ।
phேரthயாக³தவாŋhkh³ய phேரமவிவலேசதஸ: ॥ 31॥
பாேப phரலmhேப³ நிஹேத ேத³வா: பரமநிrhvh’தா: ।
அph◌⁴யவrhஷnh ப³லmh மாlhைய: ஶஶmhஸு:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ॥ 32॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ phரலmhப³வேதா⁴ நாமாShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 18॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: -19 ॥
ஶுக உவாச
khடா³ஸkhேதஷு ேகா³ேபஷு தth³கா³ேவா ³ரசாணீ: ।
shைவரmh சரnhthேயா விவிஶுshth’ணேலாேப⁴ந க³வரmh ॥ 1॥
அஜா கா³ேவா மShயச நிrhவிஶnhthேயா வநாth³வநmh ।
இகாடவீmh நிrhவிவிஶு: khரnhத³nhthேயா தா³வதrhதா: ॥ 2॥
ேதऽபயnhத: பஶூnh ேகா³பா: kh’Shணராமாத³யshததா³ ।
ஜாதாiνதாபா ந வி³rhவிசிnhவnhேதா க³வாmh க³திmh ॥ 3॥
th’ணshதth²ரத³chசி²nhைநrhேகா³Shபைத³ரŋhகிைதrhக³வாmh ।
மாrhக³மnhவக³மnh ஸrhேவ நShடாvhயா விேசதஸ: ॥ 4॥
iµஜாடvhயாmh ph◌⁴ரShடமாrhக³mh khரnhத³மாநmh shவேகா³த⁴நmh ।
ஸmhphராphய th’தா: ராnhதாshததshேத ஸnhnhயவrhதயnh ॥ 5॥
தா ஆஹூதா ப⁴க³வதா ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா கி³ரா ।
shவநாmhநாmh நிநத³mh thவா phரதிேந:³ phரஹrhதா: ॥ 6॥
தத:ஸமnhதாth³வந⁴மேக-
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rhயth³’chச²யா⁴thயkh’th³வெநௗகஸாmh ।
ஸத:ஸாரதி²ேநாlhப³ேlhiµைக-
rhவிேலஹாந:shதி²ரஜŋhக³மாnh மஹாnh ॥ 7॥
தமாபதnhதmh பேதா த³வாkh³நிmh
ேகா³பாச கா³வ: phரஸய பீ⁴தா: ।
ஊச kh’Shணmh ஸப³லmh phரபnhநா
யதா²ஹmh mh’thப⁴யாrhதி³தா ஜநா: ॥ 8॥
kh’Shண kh’Shண மஹாவீர ேஹ ராமாதவிkhரம ।
தா³வாkh³நிநா த³யமாநாnh phரபnhநாmhshthராமrhஹத:² ॥ 9॥
நmh thவth³பா³nhத⁴வா: kh’Shண ந சாrhஹnhthயவஸாதி³mh ।
வயmh  ஸrhவத⁴rhமjhஞ thவnhநாதா²shthவthபராய: ॥ 10॥
ஶுக உவாச
வேசா நிஶmhய kh’பணmh ப³nh⁴நாmh ப⁴க³வாnh ஹ: ।
நிலயத மா ைப⁴Shட ேலாசநாநீthயபா⁴ஷத ॥ 11॥
தேத²தி தாேஷு ப⁴க³வாநkh³நிiµlhப³ணmh ।
பீthவா iµேக²ந தாnh kh’chch²ராth³ேயாகா³தீ⁴ேஶா vhயேமாசயth ॥ 12॥
ததச ேதऽNhnhlhய நrhபா⁴Nh³ரமாபிதா: ।
நிஶாmhய விshதா ஆஸnhநாthமாநmh கா³ச ேமாசிதா: ॥ 13॥
kh’Shணshய ேயாக³வீrhயmh தth³ேயாக³மாயாiνபா⁴விதmh ।
தா³வாkh³ேநராthமந: ேமmh வீய ேத ேமநிேரऽமரmh ॥ 14॥
கா:³ஸnhநிவrhthய ஸாயாேந ஸஹ ராேமா ஜநாrhத³ந: ।
ேவiΝmh விரணயnh ேகா³Shட²மகா³th³ேகா³ைபரபி⁴Shத: ॥ 15॥
ேகா³பீநாmh பரமாநnhத³ஆth³ேகா³விnhத³த³rhஶேந ।
ணmh க³ஶதவ யாஸாmh ேயந விநாப⁴வth ॥ 16॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ த³வாkh³நிபாநmh நாைமேகாநவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 19॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ விmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 20 ॥
ஶுக உவாச
தேயாshதத³th³⁴தmh கrhம தா³வாkh³ேநrhேமாமாthமந: ।
ேகா³பா:shthph◌⁴ய:ஸமாசkh²: phரலmhப³வத⁴ேமவ ச ॥ 1॥
ேகா³பvh’th³தா⁴ச ேகா³phயச த³பாகrhNhய விshதா: ।
ேமநிேர ேத³வphரவெரௗ kh’Shணராெமௗ vhரஜmh க³ெதௗ ॥ 2॥
தத: phராவrhதத phராvh’Th ஸrhவஸththவஸiµth³ப⁴வா ।
விth³ேயாதமாநபதி⁴rhவிsh²rhதநப⁴shதலா ॥ 3॥
ஸாnhth³ரநீலாmh³ைத³rhvhேயாம ஸவிth³thshதநயிthiνபி:◌⁴ ।
அshபShடjhேயாதிராchச²nhநmh ph³ரேமவ ஸ³ணmh ப³ெபௗ⁴ ॥ 4॥
அShெடௗ மாஸாnh நிபீதmh யth³⁴mhயாேசாத³மயmh வஸு ।
shவேகா³பி⁴rhேமாkhமாேரேப⁴ பrhஜnhய: கால ஆக³ேத ॥ 5॥
த³thவnhேதா மஹாேமகா⁴சNhட³வஸநேவபிதா: ।
phணநmh வநmh யshய iµiµ: க இவ ॥ 6॥
தப:kh’ஶா ேத³வடா⁴ ஆth³வrhய ம ।
யைத²வ காmhயதபஸshதiν:ஸmhphராphய தthப²லmh ॥ 7॥
நிஶாiµேக²ஷு க²th³ேயாதாshதமஸா பா⁴nhதி ந kh³ரஹா: ।
யதா² பாேபந பாக²Nhடா³ ந  ேவதா:³ கெலௗ ேக³ ॥ 8॥
thவா பrhஜnhயநிநத³mh மNh³கா: vhயsh’ஜnh கி³ர: ।
Shணீmh ஶயாநா: phராkh³யth³வth³ph³ராம நியமாthயேய ॥ 9॥
ஆஸnhiνthபத²கா³nhய:ுth³ரநth³ேயாऽiνஶுShயதீ: ।
mhேஸா யதா²shவதnhthரshய ேத³ஹth³ரவிணஸmhபத:³ ॥ 10॥
ஹதா ஹபி: ◌⁴ ஶShைபnhth³ரேகா³ைபச ேலாதா ।
உchசி²nhth◌⁴ரkh’தchசா²யா nh’mh வ ⁴ர⁴th ॥ 11॥
ேthராணி ஸshயஸmhபth³பி:◌⁴ கrhஷகாmh iµத³mh த³:³ ।
த⁴நிநாiµபதாபmh ச ைத³வாதீ⁴நமஜாநதாmh ॥ 12॥
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ஜலshத²ெலௗகஸ:ஸrhேவ நவவாநிேஷவயா ।
அபி³ph◌⁴ரth³சிரmh பmh யதா²ஹநிேஷவயா ॥ 13॥
ஸth³பி:◌⁴ ஸŋhக³த:nh⁴ுேப⁴ வஸேநாrhமாnh ।
அபkhவேயாகி³நசிthதmh காமாkhதmh ³ணkh³யதா² ॥ 14॥
கி³ரேயா வrhஷதா⁴ராபி⁴rhஹnhயமாநா ந விvhய:² ।
அபி⁴⁴யமாநா vhயஸைநrhயதா²ேதா⁴ஜேசதஸ: ॥ 15॥
மாrhகா³ ப³⁴:ஸnhதி³kh³தா⁴shth’ணச²nhநா யஸmhshkh’தா: ।
நாph◌⁴யshயமாநா: தேயா th³விைஜ: காலாஹதா இவ ॥ 16॥
ேலாகப³nh⁴ஷு ேமேக⁴ஷு விth³தசலெஸௗ’தா:³ ।
shைத²rhயmh ந சkh: காnhய: ேஷஷு ³ணிShவிவ ॥ 17॥
த⁴iνrhவியதி மாேஹnhth³ரmh நிrh³ணmh ச ³ணிnhயபா⁴th ।
vhயkhேத ³ணvhயதிகேரऽ³ணவாnh ேஷா யதா² ॥ 18॥
ந ரராேஜா³பச²nhந:shவjhேயாthshநா ராைதrhக⁴ைந: ।
அஹmh மthயா பா⁴தயா shவபா⁴ஸா ேஷா யதா² ॥ 19॥
ேமகா⁴க³ேமாthஸவா ’Shடா: phரthயநnhத³சி²க²Nh³ந: ।
kh³’ேஹஷு தphதா நிrhவிNh யதா²chதஜநாக³ேம ॥ 20॥
பீthவாப: பாத³பா: பth³பி⁴ராஸnh நாநாऽऽthமrhதய: ।
phராkhாமாshதபஸா ராnhதா யதா² காமாiνேஸவயா ॥ 21॥
ஸர:shவஶாnhதேராத: ◌⁴ஸு nhஷுரŋhகா³பி ஸாரஸா: ।
kh³’ேஹShவஶாnhதkh’thேயஷு kh³ராmhயா இவ ³ராஶயா: ॥ 22॥
ஜெலௗைக⁴rhநிரபி⁴th³யnhத ேஸதேவா வrhஷதீவேர ।
பாக²Nh³நாமஸth³வாைத³rhேவத³மாrhகா:³ கெலௗ யதா² ॥ 23॥
vhயiµசnh வாபி⁴rhiνnhநா ⁴ேதph◌⁴ேயாऽதா²mh’தmh க⁴நா: ।
யதா²ऽऽஶிேஷா விபதய: காேல காேல th³விேஜதா: ॥ 24॥
ஏவmh வநmh தth³வrhShட²mh பkhவக²rhஜுரஜmh³மth ।
ேகா³ேகா³பாலrhvh’ேதா ரnhmh ஸப³ல: phராவிஶth³த⁴: ॥ 25॥
ேத⁴நேவா மnhத³கா³nhய ஊேதா⁴பா⁴ேரண ⁴யஸா ।
யrhப⁴க³வதாऽऽஹூதா th³தmh phthயா shiνதshதநீ: ॥ 26॥
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வெநௗகஸ: phரiµதி³தா வநராrhம⁴chத: ।
ஜலதா⁴ரா கி³ேரrhநாதா³தா³ஸnhநா த³th³’ேஶ ³ஹா: ॥ 27॥
khவசிth³வநshபதிkhேராேட³³ஹாயாmh சாபி⁴வrhஷதி ।
நிrhவிய ப⁴க³வாnh ேரேம கnhத³லப²லாஶந: ॥ 28॥
த³th◌⁴ேயாத³நmh ஸமாநீதmh ஶிலாயாmh ஸலாnhதிேக ।
ஸmhேபா⁴ஜநீையrh³⁴ேஜ ேகா³ைப:ஸŋhகrhஷnhவித: ॥ 29॥
ஶாth³வேலாப ஸmhவிய சrhவேதா ேதnh ।
th’phதாnh vh’ஷாnh வthஸதராnh கா³ச shேவாேதா⁴ப⁴ரரமா: ॥ 30॥
phராvh’Th யmh ச தாmh வீய ஸrhவகாலஸுகா²வஹாmh ।
ப⁴க³வாnh ஜயாசkhேர ஆthமஶkhthபph³’mhதாmh ॥ 31॥
ஏவmh நிவஸேதாshதshnh ராமேகஶவேயாrhvhரேஜ ।
ஶரthஸமப⁴வth³vhயph◌⁴ரா shவchசா²mhph³வபஷாநிலா ॥ 32॥
ஶரதா³ நீரேஜாthபththயா நீராணி phரkh’திmh ய: ।
ph◌⁴ரShடாநாவ ேசதாmh நrhேயாக³நிேஷவயா ॥ 33॥
vhேயாmhேநாऽph³த³mh ⁴தஶாப³lhயmh ⁴வ: பŋhகமபாmh மலmh ।
ஶரjhஜஹாராரmh kh’Shேண ப⁴khதிrhயதா²ஶுப⁴mh ॥ 34॥
ஸrhவshவmh ஜலதா³thவா விேரஜு: ஶுph◌⁴ரவrhசஸ: ।
யதா² thயkhைதஷ: ஶாnhதா iµநேயா iµkhதகிlhபி³ஷா: ॥ 35॥
கி³ரேயா iµiµshேதாயmh khவசிnhந iµiµ: ஶிவmh ।
யதா² jhஞாநாmh’தmh காேல jhஞாநிேநா த³த³ேத ந வா ॥ 36॥
ைநவாவித³nh யமாணmh ஜலmh கா³த⁴ஜேலசரா: ।
யதா²ரnhவஹmh yhயmh நரா டா: ◌⁴ mhபி³ந: ॥ 37॥
கா³த⁴வாசராshதாபமவிnhத³ச²ரத³rhகஜmh ।
யதா² த³th³ர: kh’பண:mhph³யவிேதnhth³ய: ॥ 38॥
ஶைந: ஶைநrhஜஹு: பŋhகmh shத²லாnhயாமmh ச வீத: ◌⁴ ।
யதா²ஹmhமமதாmh தீ⁴ரா: ஶராதி³Shவநாthமஸு ॥ 39॥
நிசலாmh³ர⁴thShணீmh ஸiµth³ர: ஶரதா³க³ேம ।
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ஆthமnhபரேத ஸmhயŋhiµநிrhvhபரதாக³ம: ॥ 40॥
ேகதா³ேரph◌⁴யshthவேபாऽkh³’ணnh கrhஷகா th³’ட⁴ேஸபி: ◌⁴ ।
யதா² phராண:shரவjhjhஞாநmh தnhநிேராேத⁴ந ேயாகி³ந: ॥ 41॥
ஶரத³rhகாmhஶுஜாmhshதாபாnh ⁴தாநாiµ³ேபாऽஹரth ।
ேத³ஹாபி⁴மாநஜmh ேபா³ேதா⁴ iµnhேதா³ vhரஜேயாதாmh ॥ 42॥
க²மேஶாப⁴த நிrhேமக⁴mh ஶரth³விமலதாரகmh ।
ஸththவkhதmh யதா² சிthதmh ஶph³த³ph³ரமாrhத²த³rhஶநmh ॥ 43॥
அக²Nhட³மNhட³ேலா vhேயாmhநி ரராேஜா³க³ண: ஶஶீ ।
யதா² ய³பதி: kh’Shே vh’Shணிசkhராvh’ேதா ⁴வி ॥ 44॥
ஆShய ஸமஶீேதாShணmh phரஸூநவநமாதmh ।
ஜநாshதாபmh ஜஹுrhேகா³phேயா ந kh’Shண’தேசதஸ: ॥ 45॥
கா³ேவா mh’கா:³ க²கா³ நாrhய: ShபிNhய: ஶரதா³ப⁴வnh ।
அnhவீயமாநா:shவvh’ைஷ: ப²லஶkhயா இவ ॥ 46॥
உத³’Shயnh வாஜாநி ஸூrhேயாthதா²ேந iµth³விநா ।
ராjhஞா  நிrhப⁴யா ேலாகா யதா² த³shnh விநா nh’ப ॥ 47॥
ரkh³ராேமShவாkh³ரயணnhth³ையச மேஹாthஸைவ: ।
ப³ெபௗ⁴ : ◌⁴ பkhவஸshயாTh◌⁴யா கலாph◌⁴யாmh நிதராmh ஹேர: ॥ 48॥
வணிŋhiµநிnh’பshநாதா நிrhக³mhயாrhதா²nh phரேபதி³ேர ।
வrhஷth³தா⁴ யதா²th³தா: ◌⁴ shவபிNhடா³nh கால ஆக³ேத ॥ 49॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ phராvh’Th³ஶரth³வrhணநmh நாம விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 20॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 21 ॥
ஶுக உவாச
இthத²mh ஶரthshவchச²ஜலmh பth³மாகரஸுக³nhதி⁴நா ।
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nhயவிஶth³வாநா வாதmh ஸேகா³ேகா³பாலேகாऽchத: ॥ 1॥
ஸுதவநராஶுShph◌⁴’ŋhக³-
th³விஜல⁴Shடஸர:ஸnhமth◌⁴ரmh ।
ம⁴பதிரவகா³ய சாரயnh கா:³
ஸஹ பஶுபாலப³லஜ ேவiΝmh ॥ 2॥
தth³vhரஜshthய ஆthய ேவiΝகீ³தmh shமேராத³யmh ।
காசிthபேராmh kh’Shணshய shவஸகீ²ph◌⁴ேயாnhவவrhணயnh ॥ 3॥
தth³வrhணயிமாரph³தா: ◌⁴ shமரnhthய: kh’ShணேசShதmh ।
நாஶகnh shமரேவேக³ந விphதமநேஸா nh’ப ॥ 4॥
ப³rhஹாபீட³mh நடவரவ: கrhணேயா: கrhணிகாரmh
பி³ph◌⁴ரth³வாஸ: கநககபிஶmh ைவஜயnhதீmh ச மாலாmh ।
ரnhth◌⁴ராnh ேவேரத⁴ரஸுத⁴யா ரயnh ேகா³பvh’nhைத³-
rhvh’nhதா³ரNhயmh shவபத³ரமணmh phராவிஶth³கீ³தகீrhதி: ॥ 5॥
இதி ேவiΝரவmh ராஜnh ஸrhவ⁴தமேநாஹரmh ।
thவா vhரஜshthய:ஸrhவா வrhணயnhthேயாऽபி⁴ேரபி⁴ேர ॥ 6॥
ேகா³phய ஊ:
அNhவதாmh ப²லத³mh ந பரmh விதா³ம:
ஸkh²ய: பஶூநiν விேவஶயேதாrhவயshைய: ।
வkhthரmh vhரேஜஶஸுதேயாரiνேவiΝஜுShடmh
ையrhவா நிபீதமiνரkhதகடாேமாmh ॥ 7॥
தphரவாலப³rhஹshதப³ேகாthபலாph³ஜ-
மாலாiνph’khதபதா⁴நவிசிthரேவெஷௗ ।
மth◌⁴ேய விேரஜரலmh பஶுபாலேகா³ShTh²யாmh
ரŋhேக³ யதா² நடவெரௗ khவ ச கா³யமாெநௗ ॥ 8॥
ேகா³phய: கிமாசரத³யmh ஶலmh shம ேவiΝ-

rhதா³ேமாத³ராத⁴ரஸுதா⁴மபி ேகா³பிகாநாmh ।
⁴ŋhkhேத shவயmh யத³வஶிShடரஸmh ரதி³nhேயா
’Shயththவேசாऽ iµiµshதரேவா யதா²ऽऽrhய: ॥ 9॥
vh’nhதா³வநmh ஸகி² ⁴ேவா விதேநாதி கீrhதிmh
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யth³ேத³வகீஸுதபதா³mh³ஜலph³த⁴ல ।
ேகா³விnhத³ேவiΝமiν மthதமரnh’thயmh
phேரயாth³ஸாnhவபரதாnhயஸமshதஸththவmh ॥ 10॥
த⁴nhயா:shம ட⁴க³தேயாऽபி ஹNhய ஏதா
யா நnhத³நnhத³நiµபாthதவிசிthரேவஷmh ।
ஆகrhNhய ேவiΝரணிதmh ஸஹkh’Shணஸாரா:
ஜாmh த³⁴rhவிரசிதாmh phரணயாவேலாைக: ॥ 11॥
kh’Shணmh நிய வநிேதாthஸவபஶீலmh
thவா ச தthkhவணிதேவiΝவிசிthரகீ³தmh ।
ேத³vhேயா விமாநக³தய:shமரiνnhநஸாரா
ph◌⁴ரயthphரஸூநகப³ரா iµiµஹுrhவிநீvhய: ॥ 12॥
கா³வச kh’Shணiµக²நிrhக³தேவiΝகீ³த-
பீஷiµthதபி⁴தகrhணைட: பிப³nhthய: ।
ஶாவா:shiνதshதநபய:கவலா:shம தsh²-

rhேகா³விnhத³மாthமநி th³’ஶாகலா:shph’ஶnhthய: ॥ 13॥
phராேயா ப³தாmhப³ விஹகா³iµநேயா வேநऽshnh
kh’Shேணதmh த³தி³தmh கலேவiΝகீ³தmh ।
ஆய ேய th³ம⁴ஜாnh சிரphரவாலாnh
ஶ ◌்’Nhவnhthயதth³’ேஶா விக³தாnhயவாச: ॥ 14।
நth³யshததா³ த³பதா⁴rhய iµnhத³கீ³த-
மாவrhதலதமேநாப⁴வப⁴kh³நேவகா:³ ।
ஆŋhக³நshத²கி³தrh⁴ைஜrhiµராேர:
kh³’ணnhதி பாத³க³ளmh கமேலாபஹாரா: ॥ 15॥
th³’ShThவாऽऽதேப vhரஜபஶூnh ஸஹ ராமேகா³ைப:
ஸசாரயnhதமiν ேவiΝiµதீ³ரயnhதmh ।
phேரமphரvh’th³த⁴ உதி³த:ஸுமாவபி: ◌⁴
ஸkh²rhvhயதா⁴thshவவஷாmh³த³ஆதபthரmh ॥ 16॥
rh: nhth³ய உகா³யபதா³ph³ஜராக³-
ŋhேமந த³யிதாshதநமNh³ேதந ।
தth³த³rhஶநshமரஜshth’ணேதந
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mhபnhthய ஆநநேசஷு ஜஹுshததா³தி⁴mh ॥ 17॥
ஹnhதாயமth³ரப³லா ஹதா³ஸவrhேயா
யth³ராமkh’Shணசரணshபrhஶphரேமாத:³ ।
மாநmh தேநாதி ஸஹ ேகா³க³ணேயாshதேயாrhயth
பாநீயஸூயவஸகnhத³ரகnhத³ல: ॥ 18॥
கா³ ேகா³பைகரiνவநmh நயேதாதா³ர-
ேவiΝshவைந: கலபைத³shதiνph◌⁴’thஸு ஸkh²ய: ।
அshபnhத³நmh க³திமதாmh லகshதmh
நிrhேயாக³பாஶkh’தலணேயாrhவிசிthரmh ॥ 19॥
ஏவmh விதா⁴ ப⁴க³வேதா யா vh’nhதா³வநசாண: ।
வrhணயnhthேயா ேதா² ேகா³phய: khடா³shதnhமயதாmh ய: ॥ 20॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ேவiΝகீ³தmh நாைமகவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 21॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 22 ॥
ஶுக உவாச
ேஹமnhேத phரத²ேம மா நnhத³vhரஜமாகா: ।
ேசrhஹவிShயmh ⁴ஜாநா: காthயாயnhயrhசநvhரதmh ॥ 1॥
ஆphthயாmhப⁴ காnhth³யா ஜலாnhேத ேசாதி³ேதऽேண ।
kh’thவா phரதிkh’திmh ேத³வீமாநrhrhnh’ப ைஸகதீmh ॥ 2॥
க³nhைத⁴rhமாlhைய:ஸுரபி⁴பி⁴rhப³பி⁴rh⁴பதீ³பைக: ।
உchசாவைசேசாபஹாைர: phரவாலப²லதNh³ல: ॥ 3॥
காthயாயநி மஹாமாேய மஹாேயாகி³nhயதீ⁴வ ।
நnhத³ேகா³பஸுதmh ேத³வி பதிmh ேம  ேத நம: ।
இதி மnhthரmh ஜபnhthயshதா: ஜாmh சkh: கமாகா: ॥ 4॥

bhagpur-10a.pdf 93



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

ஏவmh மாஸmh vhரதmh ேச:மாrhய: kh’Shணேசதஸ: ।
ப⁴th³ரகாmh ஸமாநrhrh⁴யாnhநnhத³ஸுத: பதி: ॥ 5॥
உஷshthதா²ய ேகா³thைர:shைவரnhேயாnhயாப³th³த⁴பா³ஹவ: ।
kh’Shணiµchைசrhஜ³rhயாnhthய: காnhth³யாmh shநாமnhவஹmh ॥ 6॥
நth³யாmh கதா³சிதா³க³thய தீேர நிphய rhவவth ।
வாஸாmh kh’Shணmh கா³யnhthேயா விஜ:ஸேல iµதா³ ॥ 7॥
ப⁴க³வாmhshதத³பி⁴phேரthய kh’Shே ேயாேக³வேரவர: ।
வயshையராvh’தshதthர க³தshதthகrhமth³த⁴ேய ॥ 8॥
தாஸாmh வாஸாmhshபாதா³ய நீபமாய ஸthவர: ।
ஹஸth³பி: ◌⁴ phரஹஸnh பா³ல: பஹாஸiµவாச ஹ ॥ 9॥
அthராக³thயாப³லா: காமmh shவmh shவmh வாஸ: phரkh³’யதாmh ।
ஸthயmh ph³ரவாணி ேநா நrhம யth³யmh vhரதகrhஶிதா: ॥ 10॥
ந மேயாதி³தrhவmh வா அnh’தmh ததி³ேம வி:³ ।
ஏைககஶ: phரதீchச²th◌⁴வmh ஸைஹேவாத ஸுமth◌⁴யமா: ॥ 11॥
தshய தthேவதmh th³’ShThவா ேகா³phய: phேரமபphதா: ।
vh³தா: phேரய சாnhேயாnhயmh ஜாதஹாஸா ந நிrhய: ॥ 12॥
ஏவmh ph³வதி ேகா³விnhேத³ நrhமऽऽphதேசதஸ: ।
ஆகNhட²மkh³நா: ஶீேதாேத³ ேவபமாநாshதமph³வnh ॥ 13॥
மாநயmh ேபா: ◌⁴ kh’தா²shthவாmh  நnhத³ேகா³பஸுதmh phயmh ।
ஜாநீேமாऽŋhக³ vhரஜலாkh◌⁴யmh ேத³ வாஸாmh ேவபிதா: ॥ 14॥
யாமஸுnhத³ர ேத தா³shய: கரவாம தேவாதி³தmh ।
ேத³ வாஸாmh த⁴rhமjhஞ ேநா ேசth³ராjhேஞ ph³வாமேஹ ॥ 15॥
ப⁴க³வாiνவாச
ப⁴வthேயா யதி³ ேம தா³shேயா மேயாkhதmh வா கShயத² ।
அthராக³thய shவவாஸாmh phரதீchச²த ஶுசிshதா: ।
(ேநா ேசnhநாஹmh phரதா³shேய கிmh khth³ேதா⁴ ராஜா கShயதி)॥ 16॥
தேதா ஜலாஶயாthஸrhவா தா³கா: ஶீதேவபிதா: ।
பாணிph◌⁴யாmh ேயாநிமாchசா²th³ய phேராthேத: ஶீதகrhஶிதா: ॥ 17॥
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ப⁴க³வாநாஹ தா வீய ஶுth³த⁴பா⁴வphரஸாதி³த: ।
shகnhேத⁴ நிதா⁴ய வாஸாmh phத: phேராவாச ஸshதmh ॥ 18॥
யmh விவshthரா யத³ேபா th◌⁴’தvhரதா
vhயகா³ஹைததthத³ ேத³வேஹலநmh ।
ப³th³th◌⁴வாஜmh rhth◌⁴nhயபiνthதேயmhऽஹஸ:

kh’thவா நேமாऽேதா⁴ வஸநmh phரkh³’யதாmh ॥ 19॥
இthயchேதநாபி⁴தா vhரஜாப³லா
மthவா விவshthராphலவநmh vhரதchதிmh ।
தthrhதிகாமாshதத³ேஶஷகrhமmh
ஸாாthkh’தmh ேநiµரவth³யmh’kh³யத: ॥ 20॥
தாshததா²வநதா th³’ShThவா ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
வாஸாmh தாph◌⁴ய: phராயchச²thகணshேதந ேதாத: ॥ 21॥
th³’ட⁴mh phரலph³தா⁴shthரபயா ச ஹாபிதா:
phரshேதாபி⁴தா: khட³நவchச காதா: ।
வshthராணி ைசவாப’தாnhயதா²phயiµmh
தா நாph◌⁴யஸூயnh phயஸŋhக³நிrhvh’தா: ॥ 22॥
பதா⁴ய shவவாஸாmh phேரShட²ஸŋhக³மஸjhதா: ।
kh³’தசிthதா ேநா ேசshதshnh லjhஜாயிேத: ॥ 23॥
தாஸாmh விjhஞாய ப⁴க³வாnh shவபாத³shபrhஶகாmhயயா ।
th◌⁴’தvhரதாநாmh ஸŋhகlhபமாஹ தா³ேமாத³ேராऽப³லா: ॥ 24॥
ஸŋhகlhேபா விதி³த:ஸாth◌⁴vhேயா ப⁴வதீநாmh மத³rhசநmh ।
மயாiνேமாதி³த: ேஸாऽெஸௗ ஸthேயா ப⁴விமrhஹதி ॥ 25॥
ந மyhயாேவஶிததி⁴யாmh காம: காமாய கlhபேத ।
ப⁴rhதா khவதி²தா தா⁴நா: phராேயா பீ³ஜாய ேநShயேத ॥ 26॥
யாதாப³லா vhரஜmh th³தா⁴ மேயமா ரmhshயதா²பா: ।
ய³th³தி³ய vhரதத³mh ேசராrhயாrhசநmh ஸதீ: ॥ 27॥
ஶுக உவாச
இthயாதி³Shடா ப⁴க³வதா லph³த⁴காமா:மாகா: ।
th◌⁴யாயnhthயshதthபதா³mhேபா⁴ஜmh kh’chch²ராnhநிrhவிவிஶுrhvhரஜmh ॥ 28॥
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அத² ேகா³ைப: பvh’ேதா ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
vh’nhதா³வநாth³க³ேதா ³ரmh சாரயnh கா:³ஸஹாkh³ரஜ: ॥ 29॥
நிதா³கா⁴rhகாதேப திkh³ேம சா²யாபி: ◌⁴ shவாபி⁴ராthமந: ।
ஆதபthராயிதாnh வீய th³மாநாஹ vhரெஜௗகஸ: ॥ 30॥
ேஹ shேதாக kh’Shண ேஹ அmhேஶா தா³மnh ஸுப³லாrhஜுந ।
விஶாலvh’ஷப⁴ ேதஜshவிnh ேத³வphரshத² வத²ப ॥ 31॥
பயைததாnh மஹாபா⁴கா³nh பராrhைத²காnhதவிதாnh ।
வாதவrhஷாதபமாnh ஸஹnhேதா வாரயnhதி ந: ॥ 32॥
அேஹா ஏஷாmh வரmh ஜnhம ஸrhவphராNhபவநmh ।
ஸுஜநshேயவ ேயஷாmh ைவ விiµகா² யாnhதி நாrhதி²ந: ॥ 33॥
பthரShபப²லchசா²யா லவlhகலதா³பி: ◌⁴ ।
க³nhத⁴நிrhயாஸப⁴shமாshதி²ேதாkhைம: காமாnh விதnhவேத ॥ 34॥
ஏதாவjhஜnhமஸாப²lhயmh ேத³நாஹ ேத³ஷு ।
phராணரrhைத²rhதி⁴யா வாசா ேரய ஏவாசேரthஸதா³ ॥ 35॥
இதி phரவாலshதப³கப²லShபத³ேலாthகைர: ।
தmh நmhரஶாகா²நாmh மth◌⁴ேயந யiµநாmh க³த: ॥ 36॥
தthர கா:³ பாயயிthவாப:ஸுmh’Shடா: ஶீதலா: ஶிவா: ।
தேதா nh’ப shவயmh ேகா³பா: காமmh shவா³ பrhஜலmh ॥ 37॥
தshயா உபவேந காமmh சாரயnhத: பஶூnh nh’ப ।
kh’Shணராமாபாக³mhய ுதா⁴rhதா இத³மph³வnh ॥ 38॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ேகா³பீவshthராபஹரணmh நாம th³வாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
22॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

96 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

॥ thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 23 ॥
ேகா³பா ஊ:
ராம ராம மஹாவீrhய kh’Shண ³Shடநிப³rhஹண ।
ஏஷா ைவ பா³த⁴ேத ுnhநshதchசா²nhதிmh கrhமrhஹத:² ॥ 1॥
ஶுக உவாச
இதி விjhஞாபிேதா ேகா³ைபrhப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
ப⁴khதாயா விphரபா⁴rhயாயா: phரத³nhநித³மph³ரவீth ॥ 2॥
phரயாத ேத³வயஜநmh ph³ராம ph³ரமவாதி³ந: ।
ஸthரமாŋhகி³ரஸmh நாம யாஸேத shவrhக³காmhயயா ॥ 3॥
தthர க³thெவௗத³நmh ேகா³பா யாசதாshமth³விஸrhதா: ।
கீrhதயnhேதா ப⁴க³வத ஆrhயshய மம சாபி⁴தா⁴mh ॥ 4॥
இthயாதி³Shடா ப⁴க³வதா க³thவாயாசnhத ேத ததா² ।
kh’தாஜடா விphராnh த³Nhட³வthபதிதா ⁴வி ॥ 5॥
ேஹ ⁴ேத³வா: ஶ ◌்’iΝத kh’Shணshயாேத³ஶகாண: ।
phராphதாஜாநீத ப⁴th³ரmh ேவா ேகா³பாnhேநா ராமேசாதி³தாnh ॥ 6॥
கா³சாரயnhதாவவி³ர ஓத³நmh
ராமாchெதௗ ேவா லஷேதா ³⁴ெதௗ ।
தேயாrhth³விஜா ஓத³நமrhதி²ேநாrhயதி³
ரth³தா⁴ ச ேவா யchச²த த⁴rhமவிthதமா: ॥ 7॥
தீ³ாயா: பஶுஸmhshதா²யா: ெஸௗthராமNhயாச ஸthதமா: ।
அnhயthர தீ³தshயாபி நாnhநமநnh  ³Shயதி ॥ 8॥
இதி ேத ப⁴க³வth³யாchஞாmh ஶ ◌்’Nhவnhேதாऽபி ந ஶு: ।
ுth³ராஶா ⁴கrhமாே பா³ஶா vh’th³த⁴மாநிந: ॥ 9॥
ேத³ஶ: கால: ph’த²kh³th³ரvhயmh மnhthரதnhthரrhthவிேஜாऽkh³நய: ।
ேத³வதா யஜமாநச khரrhத⁴rhமச யnhமய: ॥ 10॥
தmh ph³ரம பரமmh ஸாாth³ப⁴க³வnhதமேதா⁴ஜmh ।
மiνShயth³’ShThயா ³Shphரjhஞா மrhthயாthமாேநா ந ேமநிேர ॥ 11॥
ந ேத யேதா³தி phேராrhந ேநதி ச பரnhதப ।
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ேகா³பா நிராஶா: phரthேயthய தேதா²: kh’Shணராமேயா: ॥ 12॥
த³பாகrhNhய ப⁴க³வாnh phரஹshய ஜக³தீ³வர: ।
vhயாஜஹார நrhேகா³பாnh த³rhஶயnh ெலௗகிகீmh க³திmh ॥ 13॥
மாmh jhஞாபயத பthநீph◌⁴ய:ஸஸŋhகrhஷணமாக³தmh ।
தா³shயnhதி காமமnhநmh வ:shநிkh³தா⁴ மyhதா தி⁴யா ॥ 14॥
க³thவாத² பthநீஶாலாயாmh th³’ShThவாநா:shவலŋhkh’தா: ।
நthவா th³விஜஸதீrhேகா³பா: phரதா இத³மph³வnh ॥ 15॥
நேமா ேவா விphரபthநீph◌⁴ேயா நிேபா³த⁴த வசாmh ந: ।
இேதாऽவி³ேர சரதா kh’Shேணேநேஹதா வயmh ॥ 16॥
கா³சாரயnh ஸ ேகா³பால:ஸராேமா ³ரமாக³த: ।
³⁴தshய தshயாnhநmh ஸாiνக³shய phரதீ³யதாmh ॥ 17॥
thவாchதiµபாயாதmh நிthயmh தth³த³rhஶேநாthஸுகா: ।
தthகதா²phதமநேஸா ப³⁴rhஜாதஸmhph◌⁴ரமா: ॥ 18॥
சrhவித⁴mh ப³ஹு³ணமnhநமாதா³ய பா⁴ஜைந: ।
அபி⁴ஸsh: phயmh ஸrhவா:ஸiµth³ரவ நிmhநகா:³ ॥ 19॥
நிth◌⁴யமாநா: பதிபி⁴rhph◌⁴ராth’பி⁴rhப³nh⁴பி: ◌⁴ ஸுைத: ।
ப⁴க³வththதமேலாேக தீ³rhக⁴தth◌⁴’தாஶயா: ॥ 20॥
யiµேநாபவேநऽேஶாகநவபlhலவமNh³ேத ।
விசரnhதmh vh’தmh ேகா³ைப:ஸாkh³ரஜmh த³th³’ஶு:shthய: ॥ 21॥
யாமmh ரNhயபதி⁴mh வநமாlhயப³rhஹ-

தா⁴phரவாலநடேவஷமiνvhரதாmhேஸ ।
விnhயshதஹshததேரண ⁴நாநமph³ஜmh
கrhேthபலாலககேபாலiµகா²ph³ஜஹாஸmh ॥ 22॥
phராய: தphயதேமாத³யகrhணைர-
rhயshnhநிமkh³நமநஸshதமதா²ரnhth◌⁴ைர: ।
அnhத: phரேவய ஸுசிரmh பரph◌⁴ய தாபmh
phராjhஞmh யதா²பி⁴மதேயா விஜஹுrhநேரnhth³ர ॥ 23॥
தாshததா² thயkhதஸrhவாஶா: phராphதா ஆthமதி³th³’யா ।
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விjhஞாயாகி²லth³’kh³th³ரShடா phராஹ phரஹதாநந: ॥ 24॥
shவாக³தmh ேவா மஹாபா⁴கா³ஆshயதாmh கரவாம கிmh ।
யnhேநா தி³th³’யா phராphதா உபபnhநத³mh  வ: ॥ 25॥
நnhவth³தா⁴ மயி rhவnhதி ஶலா:shவாrhத²த³rhஶிந: ।
அைஹkhயvhயவதாmh ப⁴khதிமாthமphேய யதா² ॥ 26॥
phராண³th³தி⁴மந:shவாthமதா³ராபthயத⁴நாத³ய: ।
யthஸmhபrhகாthphயா ஆஸmhshதத: ேகா nhவபர: phய: ॥ 27॥
தth³யாத ேத³வயஜநmh பதேயா ேவா th³விஜாதய: ।
shவஸthரmh பாரயிShயnhதி Shமாபி⁴rhkh³’ஹேமதி⁴ந: ॥ 28॥
பthnhய ஊ:
ைமவmh விேபா⁴ऽrhஹதி ப⁴வாnh க³தி³mh nh’ஶmhஸmh
ஸthயmh Shவ நிக³மmh தவ பாத³லmh ।
phராphதா வயmh லதா³மபதா³வsh’Shடmh
ேகைஶrhநிேவா⁴மதிலŋhkh◌⁴ய ஸமshதப³nh⁴nh ॥ 29॥
kh³’ணnhதி ேநா ந பதய: பிதெரௗ ஸுதா வா
ந ph◌⁴ராth’ப³nh⁴ஸு’த:³த ஏவ சாnhேய ।
தshமாth³ப⁴வthphரபத³ேயா: பதிதாthமநாmh ேநா
நாnhயா ப⁴ேவth³க³திரnhத³ம தth³விேத⁴ ॥ 30॥
ப⁴க³வாiνவாச
பதேயா நாph◌⁴யஸூேயரnh பிth’ph◌⁴ராth’ஸுதாத³ய: ।
ேலாகாச ேவா மேயாேபதா ேத³வா அphயiνமnhவேத ॥ 31॥
ந phதேயऽiνராகா³ய யŋhக³ஸŋhேகா³ nh’ஹ ।
தnhமேநா மயி ஜாநா அசிராnhமாமவாphshயத² ॥ 32॥
(ரவth³த³rhஶநாth³th◌⁴யாநாnhமயி பா⁴ேவாऽiνகீrhதநாth ।
ந ததா²ஸnhநிகrhேஷண phரதியாத தேதா kh³’ஹாnh ॥)

ஶுக உவாச
இthkhதா th³விஜபthnhயshதா யjhஞவாடmh நrhக³தா: ।
ேத சாநஸூயவ:shவாபி: ◌⁴ shthபி: ◌⁴ ஸthரமபாரயnh ॥ 33॥
தthைரகா விth◌⁴’தா ப⁴rhthரா ப⁴க³வnhதmh யதா²தmh ।
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’ேதா³ப³ய விஜெஹௗ ேத³ஹmh கrhமாiνப³nhத⁴நmh ॥ 34॥
ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhத³shேதைநவாnhேநந ேகா³பகாnh ।
சrhவிேத⁴நாஶயிthவா shவயmh ச ³⁴ேஜ phர: ◌⁴ ॥ 35॥
ஏவmh லாநரவrhnh’ேலாகமiνஶீலயnh ।
ேரேம ேகா³ேகா³பேகா³பீநாmh ரமயnh பவாkhkh’ைத: ॥ 36॥
அதா²iνshmh’thய விphராshேத அnhவதphயnh kh’தாக³ஸ: ।
யth³விேவவரேயாrhயாchஞாமஹnhம nh’விட³mhப³ேயா: ॥ 37॥
th³’ShThவா shthmh ப⁴க³வதி kh’Shேண ப⁴khதிமெலௗகிகீmh ।
ஆthமாநmh ச தயா நமiνதphதா vhயக³rhஹயnh ॥ 38॥
தி⁴kh³ஜnhம நshthvh’th³விth³யாmh தி⁴kh³vhரதmh தி⁴kh³ப³ஹுjhஞதாmh ।
தி⁴khலmh தி⁴khkhயாதா³யmh விiµகா² ேய thவேதா⁴ேஜ ॥ 39॥
நmh ப⁴க³வேதா மாயா ேயாகி³நாமபி ேமாநீ ।
யth³வயmh ³ரேவா nh’mh shவாrhேத²iµயாமேஹ th³விஜா: ॥ 40॥
அேஹா பயத நாமபி kh’Shேண ஜக³th³³ெரௗ ।
³ரnhதபா⁴வmh ேயாऽவிth◌⁴யnh mh’thபாஶாnh kh³’ஹாபி⁴தா⁴nh ॥ 41॥
நாஸாmh th³விஜாதிஸmhshகாேரா ந நிவாேஸா ³ராவபி ।
ந தேபா நாthமமாmhஸா ந ெஶௗசmh ந khயா: ஶுபா: ◌⁴ ॥ 42॥
அதா²பி thதமேலாேக kh’Shேண ேயாேக³வேரவேர ।
ப⁴khதிrhth³’டா⁴ ந சாshமாகmh ஸmhshகாராதி³மதாமபி ॥ 43॥
நiν shவாrhத²விடா⁴நாmh phரமthதாநாmh kh³’ேஹஹயா ।
அேஹா ந:shமாரயாமாஸ ேகா³பவாkhைய:ஸதாmh க³தி: ॥ 44॥
அnhயதா² rhணகாமshய ைகவlhயாth³யாஶிஷாmh பேத: ।
ஈஶிதvhைய: கிமshமாபி⁴ஶshையதth³விட³mhப³நmh ॥ 45॥
thவாnhயாnh ப⁴ஜேத யmh : பாத³shபrhஶாஶயா ஸkh’th ।
ஆthமேதா³ஷாபவrhேக³ண தth³யாchஞா ஜநேமாநீ ॥ 46॥
ேத³ஶ: கால: ph’த²kh³th³ரvhயmh மnhthரதnhthரrhthவிேஜாऽkh³நய: ।
ேத³வதா யஜமாநச khரrhத⁴rhமச யnhமய: ॥ 47॥
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ஸ ஏஷ ப⁴க³வாnh ஸாாth³விShiΝrhேயாேக³வேரவர: ।
ஜாேதா ய³Shவிthயஶ ◌்’Nhம யபி டா⁴ ந விth³மேஹ ॥ 48॥
அேஹா வயmh த⁴nhயதமா ேயஷாmh நshதாth³’ஶீ:shthய: ।
ப⁴khthயா யாஸாmh மதிrhஜாதா அshமாகmh நிசலா ஹெரௗ ॥ 49॥
நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத kh’ShயாNhட²ேமத⁴ேஸ ।
யnhமாயாேமாததி⁴ேயா ph◌⁴ரமாம: கrhமவrhthமஸு ॥ 50॥
ஸ ைவ ந ஆth³ய: ஷ:shவமாயாேமாதாthமநாmh ।
அவிjhஞதாiνபா⁴வாநாmh nhமrhஹthயதிkhரமmh ॥ 51॥
இதி shவாக⁴மiνshmh’thய kh’Shேண ேத kh’தேஹலநா: ।
தி³th³’ேவாऽphயchதேயா: கmhஸாth³பீ⁴தா ந சாசலnh ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ யjhஞபthnhth³தா⁴ரணmh நாம thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
23॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 24 ॥
ஶுக உவாச
ப⁴க³வாநபி தthைரவ ப³லேத³ேவந ஸmhத: ।
அபயnhநிவஸnh ேகா³பாநிnhth³ரயாக³kh’ேதாth³யமாnh ॥ 1॥
தத³பி⁴jhேஞாऽபி ப⁴க³வாnh ஸrhவாthமா ஸrhவத³rhஶந: ।
phரரயாவநேதாऽph’chச²th³vh’th³தா⁴nh நnhத³ேராக³மாnh ॥ 2॥
கth²யதாmh ேம பித: ேகாऽயmh ஸmhph◌⁴ரேமா வ உபாக³த: ।
கிmh ப²லmh கshய ேசாth³ேத³ஶ: ேகந வா ஸாth◌⁴யேத மக:² ॥ 3॥
ஏதth³ph³ மஹாnh காேமா மயmh ஶுஷேவ பித: ।
ந  ேகா³phயmh  ஸா⁴நாmh kh’thயmh ஸrhவாthமநாஹ ॥ 4॥
அshthயshவபரth³’Shநாமthேராதா³shதவிth³விஷாmh ।
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உதா³ேநாऽவth³வrhjhய ஆthமவthஸு’³chயேத ॥ 5॥
jhஞாthவாjhஞாthவா ச கrhமாணி ஜேநாऽயமiνதிShட²தி ।
வி³ஷ: கrhமth³தி: ◌⁴ shயாthததா² நாவி³ேஷா ப⁴ேவth ॥ 6॥
தthர தாவthkhயாேயாேகா³ ப⁴வதாmh கிmh விசாத: ।
அத² வா ெலௗகிகshதnhேம ph’chச²த:ஸா⁴ ப⁴Nhயதாmh ॥ 7॥
நnhத³ உவாச
பrhஜnhேயா ப⁴க³வாநிnhth³ேரா ேமகா⁴shதshயாthமrhதய: ।
ேதऽபி⁴வrhஷnhதி ⁴தாநாmh phணநmh வநmh பய: ॥ 8॥
தmh தாத வயமnhேய ச வாrhiµசாmh பதிவரmh ।
th³ரvhையshதth³ேரதஸா th³ைத⁴rhயஜnhேத khரபி⁴rhநரா: ॥ 9॥
தchேச²ேஷேபவnhதி thவrhக³ப²லேஹதேவ ।
mhஸாmh ஷகாராmh பrhஜnhய: ப²லபா⁴வந: ॥ 10॥
ய ஏவmh விsh’ேஜth³த⁴rhமmh பாரmhபrhயாக³தmh நர: ।
காமாlhேலாபா⁴th³ப⁴யாth³th³ேவஷாthஸ ைவ நாphேநாதி ேஶாப⁴நmh ॥ 11॥
ஶுக உவாச
வேசா நிஶmhய நnhத³shய ததா²nhேயஷாmh vhரெஜௗகஸாmh ।
இnhth³ராய மnhmh ஜநயnh பிதரmh phராஹ ேகஶவ: ॥ 12॥
ப⁴க³வாiνவாச
கrhம ஜாயேத ஜnh: கrhமணவ வியேத ।
ஸுக²mh :³க²mh ப⁴யmh ேமmh கrhமணவாபி⁴பth³யேத ॥ 13॥
அshதி ேசதீ³வர: கசிthப²லphயnhயகrhமmh ।
கrhதாரmh ப⁴ஜேத ேஸாऽபி ந யகrh: phர⁴rh ஸ: ॥ 14॥
கிnhth³ேரேணஹ ⁴தாநாmh shவshவகrhமாiνவrhதிநாmh ।
அநீேஶநாnhயதா² கrhmh shவபா⁴வவிதmh nh’mh ॥ 15॥
shவபா⁴வதnhthேரா  ஜந:shவபா⁴வமiνவrhதேத ।
shவபா⁴வshத²த³mh ஸrhவmh ஸேத³வாஸுரமாiνஷmh ॥ 16॥
ேத³ஹாiνchசாவசாஜnh: phராphேயாthsh’ஜதி கrhம ।
ஶthrhthரiµதா³ந: கrhைமவ ³வர: ॥ 17॥
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தshமாthஸmhஜேயthகrhம shவபா⁴வshத:²shவகrhமkh’th ।
அஜஸா ேயந வrhேதத தேத³வாshய  ைத³வதmh ॥ 18॥
ஆvhையகதரmh பா⁴வmh யshthவnhயiµபவதி ।
ந தshமாth³விnhத³ேத ேமmh ஜாரmh நாrhயஸதீ யதா² ॥ 19॥
வrhேதத ph³ரம விphேரா ராஜnhேயா ரயா ⁴வ: ।
ைவயsh வாrhதயா ேவch²th³ரsh th³விஜேஸவயா ॥ 20॥
kh’வாணிjhயேகா³ரா த³mh rhயiµchயேத ।
வாrhதா சrhவிதா⁴ தthர வயmh ேகா³vh’thதேயாऽநிஶmh ॥ 21॥
ஸththவmh ரஜshதம இதி shதி²ththபththயnhதேஹதவ: ।
ரஜேஸாthபth³யேத விவமnhேயாnhயmh விவித⁴mh ஜக³th ॥ 22॥
ரஜஸா ேசாதி³தா ேமகா⁴ வrhஷnhthயmh³நி ஸrhவத: ।
phரஜாshைதேரவ th◌⁴யnhதி மேஹnhth³ர: கிmh கShயதி ॥ 23॥
ந ந: ேரா ஜநபதா³ ந kh³ராமா ந kh³’ஹா வயmh ।
நிthயmh வெநௗகஸshதாத வநைஶலநிவாந: ॥ 24॥
தshமாth³க³வாmh ph³ராமநாமth³ேரசாரph◌⁴யதாmh மக:² ।
ய இnhth³ரயாக³ஸmhபா⁴ராshைதரயmh ஸாth◌⁴யதாmh மக:² ॥ 25॥
பchயnhதாmh விவிதா: ◌⁴ பாகா:ஸூபாnhதா: பாயஸாத³ய: ।
ஸmhயாவாபஶShlhய:ஸrhவேதா³ஹச kh³’யதாmh ॥ 26॥
ஹூயnhதாமkh³நய:ஸmhயkh³ph³ராமணrhph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ।
அnhநmh ப³ஹுவித⁴mh ேதph◌⁴ேயா ேத³யmh ேவா ேத⁴iνத³: ॥ 27॥
அnhேயph◌⁴யசாவசாNhடா³லபதிேதph◌⁴ேயா யதா²rhஹத: ।
யவஸmh ச க³வாmh த³ththவா கி³ரேய தீ³யதாmh ப³: ॥ 28॥
shவலŋhkh’தா ⁴khதவnhத:shவiνphதா:ஸுவாஸஸ: ।
phரத³mh ச த ேகா³விphராநலபrhவதாnh ॥ 29॥
ஏதnhமம மதmh தாத khயதாmh யதி³ ேராசேத ।
அயmh ேகா³ph³ராமth³mh மயmh ச த³யிேதா மக:² ॥ 30॥
ஶுக உவாச
காலாthமநா ப⁴க³வதா ஶkhரத³rhபmh கா⁴mhஸதா ।
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phேராkhதmh நிஶmhய நnhதா³th³யா:ஸாth◌⁴வkh³’ணnhத தth³வச: ॥ 31॥
ததா² ச vhயத³: ◌⁴ ஸrhவmh யதா²ऽऽஹ ம⁴ஸூத³ந: ।
வாசயிthவா shவshthயயநmh தth³th³ரvhேயண கி³th³விஜாnh ॥ 32॥
உப’thய ப³nh ஸrhவாநாth³’தா யவஸmh க³வாmh ।
ேகா³த⁴நாநி ரshkh’thய கி³mh சkh: phரத³ணmh ॥ 33॥
அநாmhshயந³th³khதாநி ேத சாய shவலŋhkh’தா: ।
ேகா³phயச kh’Shணவீrhயாணி கா³யnhthய:ஸth³விஜாஶிஷ: ॥ 34॥
kh’Shணshthவnhயதமmh பmh ேகா³பவிரmhப⁴ணmh க³த: ।
ைஶேலாऽshதி ph³வnh ⁴ ப³மாத³th³ph³’ஹth³வ: ॥ 35॥
தshைம நேமா vhரஜஜைந:ஸஹ சkhேர ஆthமநாऽऽthமேந ।
அேஹா பயத ைஶேலாऽெஸௗ பீ ேநாऽiνkh³ரஹmh vhயதா⁴th ॥ 36॥
ஏேஷாऽவஜாநேதா மrhthயாnh காமபீ வெநௗகஸ: ।
ஹnhதி யshைம நமshயாம: ஶrhமேண ஆthமேநா க³வாmh ॥ 37॥
இthயth³ேகா³th³விஜமக²mh வாஸுேத³வphரேதி³தா: ।
யதா² விதா⁴ய ேத ேகா³பா ஸஹ kh’Sh vhரஜmh ய: ॥ 38॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 24॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 25 ॥
ஶுக உவாச
இnhth³ரshததா³thமந: ஜாmh விjhஞாய விஹதாmh nh’ப ।
ேகா³ேபph◌⁴ய: kh’Shணநாேத²ph◌⁴ேயா நnhதா³தி³ph◌⁴யேகாப ஸ: ॥ 1॥
க³ணmh ஸாmhவrhதகmh நாம ேமகா⁴நாmh சாnhதகாmh ।
இnhth³ர: phராேசாத³யthkhth³ேதா⁴ வாkhயmh சாேஹஶமாnhத ॥ 2॥
அேஹா மத³மாஹாthmhயmh ேகா³பாநாmh காநெநௗகஸாmh ।
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kh’Shணmh மrhthயiµபாthய ேய சkhrhேத³வேஹலநmh ॥ 3॥
யதா²th³’ைட: ◌⁴ கrhமமைய: khரபி⁴rhநாமெநௗநிைப: ◌⁴ ।
விth³யாமாnhவீகீmh thவா திதீrhஷnhதி ப⁴வாrhணவmh ॥ 4॥
வாசாலmh பா³ஶmh shதph³த⁴மjhஞmh பNh³தமாநிநmh ।
kh’Shணmh மrhthயiµபாthய ேகா³பா ேம சkhரphயmh ॥ 5॥
ஏஷாmh யாவphதாநாmh kh’Shேணநாth◌⁴மாயிதாthமநாmh ।
⁴iνத மத³shதmhப⁴mh பஶூnh நயத ஸŋhயmh ॥ 6॥
அஹmh ைசராவதmh நாக³மாயாiνvhரேஜ vhரஜmh ।
மth³க³ணrhமஹாவீrhையrhநnhத³ேகா³Shட²கா⁴mhஸயா ॥ 7॥
ஶுக உவாச
இthத²mh மக⁴வதாऽऽjhஞphதா ேமகா⁴ நிrhiµkhதப³nhத⁴நா: ।
நnhத³ேகா³லமாஸாைர: பீட³யாமாஸுேராஜஸா ॥ 8॥
விth³ேயாதமாநா விth³th³பி:◌⁴ shதநnhத:shதநயிthiνபி: ◌⁴ ।
தீvhைரrhமth³க³ணrhiνnhநா வvh’ஷுrhஜலஶrhகரா: ॥ 9॥
sh²sh²லா வrhஷதா⁴ரா iµசthshவph◌⁴ேரShவபீ⁴ணஶ: ।
ஜெலௗைக:◌⁴ phலாvhயமாநா ⁴rhநாth³’யத நேதாnhநதmh ॥ 10॥
அthயாஸாராதிவாேதந பஶேவா ஜாதேவபநா: ।
ேகா³பா ேகா³phயச ஶீதாrhதா ேகா³விnhத³mh ஶரணmh ய: ॥ 11॥
ஶிர:ஸுதாmhச காேயந phரchசா²th³யாஸாரபீ³தா: ।
ேவபமாநா ப⁴க³வத: பாத³லiµபாய: ॥ 12॥
kh’Shண kh’Shண மஹாபா⁴க³ thவnhநாத²mh ேகா³லmh phரேபா⁴ ।
thராமrhஹ ேத³வாnhந:பிதாth³ப⁴khதவthஸல ॥ 13॥
ஶிலாவrhஷநிபாேதந ஹnhயமாநமேசதநmh ।
நிய ப⁴க³வாnhேமேந பிேதnhth³ரkh’தmh ஹ: ॥ 14॥
அபrhthவthlhப³ணmh வrhஷமதிவாதmh ஶிலாமயmh ।
shவயாேக³ விஹேதऽshமாபி⁴nhth³ேரா நாஶாய வrhஷதி ॥ 15॥
தthர phரதிவிதி⁴mh ஸmhயகா³thமேயாேக³ந ஸாத⁴ேய ।
ேலாேகஶமாநிநாmh ெமௗTh◌⁴யாth³த⁴Shேய மத³mh தம: ॥ 16॥
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ந  ஸth³பா⁴வkhதாநாmh ஸுராஶவிshமய: ।
மthேதாऽஸதாmh மாநப⁴ŋhக:³ phரஶமாேயாபகlhபேத ॥ 17॥
தshமாnhமchச²ரணmh ேகா³Shட²mh மnhநாத²mh மthபkh³ரஹmh ।
ேகா³பாேய shவாthமேயாேக³ந ேஸாऽயmh ேம vhரத ஆத: ॥ 18॥
இthkhthைவேகந ஹshேதந kh’thவா ேகா³வrhத⁴நாசலmh ।
த³தா⁴ர லயா kh’Shணச²thராகவ பா³லக: ॥ 19॥
அதா²ஹ ப⁴க³வாnh ேகா³பாnh ேஹऽmhப³ தாத vhரெஜௗகஸ: ।
யேதா²பேஜாஷmh விஶத கி³க³rhதmh ஸேகா³த⁴நா: ॥ 20॥
ந thராஸ இஹ வ: காrhேயா மth³த⁴shதாth³நிபாதேந ।
வாதவrhஷப⁴ேயநாலmh தththராணmh விதmh  வ: ॥ 21॥
ததா² நிrhவிவிஶுrhக³rhதmh kh’Shவாதமாநஸா: ।
யதா²வகாஶmh ஸத⁴நா:ஸvhரஜா: ேஸாபவிந: ॥ 22॥
ுthth’Th³vhயதா²mh ஸுகா²ேபாmh thவா ைதrhvhரஜவாபி:◌⁴ ।
வீயமாே த³தா⁴வth³mh ஸphதாஹmh நாசலthபதா³th ॥ 23॥
kh’Shணேயாகா³iνபா⁴வmh தmh நிஶாmhேயnhth³ேராऽதிவிshத: ।
நி:shதmhேபா⁴ ph◌⁴ரShடஸŋhகlhப:shவாnhேமகா⁴nh ஸnhnhயவாரயth ॥ 24॥
க²mh vhயph◌⁴ரiµதி³தாதி³thயmh வாதவrhஷmh ச தா³ணmh ।
நிஶாmhேயாபரதmh ேகா³பாnh ேகா³வrhத⁴நத⁴ேராऽph³ரவீth ॥ 25॥
நிrhயாத thயஜத thராஸmh ேகா³பா:ஸshthத⁴நாrhப⁴கா: ।
உபாரதmh வாதவrhஷmh vhத³phராயாச நிmhநகா:³ ॥ 26॥
ததshேத நிrhயrhேகா³பா:shவmh shவமாதா³ய ேகா³த⁴நmh ।
ஶகேடாேடா⁴பகரணmh shthபா³லshத²விரா: ஶைந: ॥ 27॥
ப⁴க³வாநபி தmh ைஶலmh shவshதா²ேந rhவவthphர: ◌⁴ ।
பயதாmh ஸrhவ⁴தாநாmh shதா²பயாமாஸ லயா ॥ 28॥
தmh phேரமேவகா³nhநிph◌⁴’தா vhரெஜௗகேஸா
யதா²ஸ: பரmhப⁴தி³பி: ◌⁴ ।
ேகா³phயச ஸshேநஹமஜயnhiµதா³
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த³th◌⁴யதாth³பி⁴rhஜு:ஸதா³ஶிஷ: ॥ 29॥
யேஶாதா³ ேராணீ நnhேதா³ ராமச ப³நாmh வர: ।
kh’Shணமாŋhkh³ய ஜுராஶிஷ:shேநஹகாதரா: ॥ 30॥
தி³வி ேத³வக³:ஸாth◌⁴யா:th³த⁴க³nhத⁴rhவசார: ।
ShrhiµiµshShடா: Shபவrhஷாணி பாrhதி²வ ॥ 31॥
ஶŋhக²³nh³ப⁴ேயா ேந³rhதி³வி ேத³வphரேதி³தா: ।
ஜ³rhக³nhத⁴rhவபதயshmh³phரiµகா² nh’ப ॥ 32॥
தேதாऽiνரkhைத: பஶுைப: பேதா
ராஜnh ஸ ேகா³Shட²mh ஸப³ேலாऽvhரஜth³த⁴: ।
ததா²விதா⁴nhயshய kh’தாநி ேகா³பிகா:
கா³யnhthய ஈrhiµதி³தா ’தி³shph’ஶ: ॥ 33॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ பசவிmhேஶாऽth◌⁴யய: ॥ 25॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 26 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh விதா⁴நி கrhமாணி ேகா³பா: kh’Shணshய வீய ேத ।
அதth³வீrhயவித:³ phேரா:ஸமph◌⁴ேயthய ஸுவிshதா: ॥ 1॥
பா³லகshய யேத³தாநி கrhமாNhயthயth³⁴தாநி ைவ ।
கத²மrhஹthயெஸௗ ஜnhம kh³ராmhேயShவாthமஜு³phதmh ॥ 2॥
ய:ஸphதஹாயேநா பா³ல: கேரணேகந லயா ।
கத²mh பி³ph◌⁴ரth³கி³வரmh Shகரmh க³ஜரா³வ ॥ 3॥
ேதாேகநாதாேண தநாயா மெஹௗஜஸ: ।
பீத:shதந:ஸஹ phராண: காேலேநவ வயshதேநா: ॥ 4॥
nhவேதாऽத: ◌⁴ஶயாநshய மாshயshய சரத³kh ।
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அேநாऽபதth³விபrhயshதmh த³த: phரபதா³ஹதmh ॥ 5॥
ஏகஹாயந ஆேநா யமாே விஹாயஸா ।
ைத³thேயந யshth’வrhதமஹnh கNhட²kh³ரஹாரmh ॥ 6॥
khவசிth³ைத⁴யŋhக³வshைதnhேய மாthரா ப³th³த⁴ உ³க²ேல ।
க³chச²nhநrhஜுநேயாrhமth◌⁴ேய பா³ஹுph◌⁴யாmh தாவபாதயth ॥ 7॥
வேந ஸசாரயnh வthஸாnh ஸராேமா பா³லைகrhvh’த: ।
ஹnhகாமmh ப³கmh ேதா³rhph◌⁴யாmh iµக²ேதாऽமபாடயth ॥ 8॥
வthேஸஷு வthஸேபண phரவிஶnhதmh கா⁴mhஸயா ।
ஹthவா nhயபாதயthேதந கபிthதா²நி ச லயா ॥ 9॥
ஹthவா ராஸப⁴ைத³ேதயmh தth³ப³nh⁴mhச ப³லாnhவித: ।
சkhேர தாலவநmh ேமmh பபkhவப²லாnhவிதmh ॥ 10॥
phரலmhப³mh கா⁴தயிthேவாkh³ரmh ப³ேலந ப³லஶாநா ।
அேமாசயth³vhரஜபஶூnh ேகா³பாmhசாரNhயவநித: ॥ 11॥
ஆஶீவிஷதமாnhth³ரmh த³thவா விமத³mh ரதா³th ।
phரஸேயாth³வாshய யiµநாmh சkhேரऽெஸௗ நிrhவிேஷாத³காmh ॥ 12॥
³shthயஜசாiνராேகா³ऽshnh ஸrhேவஷாmh ேநா vhரெஜௗகஸாmh ।
நnhத³ ேத தநேயऽshமாஸு தshயாphெயௗthபthதிக: கத²mh ॥ 13॥
khவ ஸphதஹாயேநா பா³ல: khவ மஹாth³விதா⁴ரணmh ।
தேதா ேநா ஜாயேத ஶŋhகா vhரஜநாத² தவாthமேஜ ॥ 14॥
நnhத³ உவாச
யதாmh ேம வேசா ேகா³பா vhேய ஶŋhகா ச ேவாऽrhப⁴ேக ।
ஏநmh மாரiµth³தி³ய க³rhேகா³ ேம ய³வாச ஹ ॥ 15॥
வrhshthரய: கிலாshயாஸnh kh³’ணேதாऽiνக³mh த: ।
ஶுkhேலா ரkhதshததா² பீத இதா³நீmh kh’Shணதாmh க³த: ॥ 16॥
phராக³யmh வஸுேத³வshய khவசிjhஜாதshதவாthமஜ: ।
வாஸுேத³வ இதி மாநபி⁴jhஞா:ஸmhphரசேத ॥ 17॥
ப³ஹூநி ஸnhதி நாமாநி பாணி ச ஸுதshய ேத ।
³ணகrhமாiνபாணி தாnhயஹmh ேவத³ ேநா ஜநா: ॥ 18॥
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ஏஷ வ: ேரய ஆதா⁴shயth³ேகா³பேகா³லநnhத³ந: ।
அேநந ஸrhவ³rhகா³ணி யமஜshதShயத² ॥ 19॥
ராேநந vhரஜபேத ஸாத⁴ேவா த³shபீ³தா: ।
அராஜேக ரயமா kh³rhத³shnh ஸேமதி⁴தா: ॥ 20॥
ய ஏதshnh மஹாபா⁴கா:³ phதிmh rhவnhதி மாநவா: ।
நாரேயாऽபி⁴ப⁴வnhthேயதாnh விShiΝபாநிவாஸுரா: ॥ 21॥
தshமாnhநnhத³மாேராऽயmh நாராயணஸேமா ³ண: ।
யா கீrhthயாiνபா⁴ேவந தthகrhமஸு ந விshமய: ॥ 22॥
இthயth³தா⁴ மாmh ஸமாதி³ய க³rhேக³ ச shவkh³’ஹmh க³ேத ।
மnhேய நாராயணshயாmhஶmh kh’ShணமkhShடகாணmh ॥ 23॥
இதி நnhத³வச: thவா க³rhக³கீ³தmh vhரெஜௗகஸ: ।
th³’Shடதாiνபா⁴வாshேத kh’Shணshயாதேதஜஸ: ।
iµதி³தா நnhத³மாநrh: kh’Shணmh ச க³தவிshமயா: ॥ 24॥
ேத³ேவ வrhஷதி யjhஞவிphலவஷா வjhராமபrhஷாநில:

த³thபாலபஶுshth ஆthமஶரணmh th³’ShThவாiνகmhphthshமயnh ।
உthபாThையககேரண ைஶலமப³ேலா ேலாchசி²nhth◌⁴ரmh யதா²
பி³ph◌⁴ரth³ேகா³Shட²மபாnhமேஹnhth³ரமத³பி⁴thphயாnhந இnhth³ேரா க³வாmh ॥ 25॥

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 26॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: -27 ॥
ஶுக உவாச
ேகா³வrhத⁴ேந th◌⁴’ேத ைஶேல ஆஸாராth³ரேத vhரேஜ ।
ேகா³ேலாகாதா³vhரஜthkh’Shணmh ஸுரபி:◌⁴ ஶkhர ஏவ ச ॥ 1॥
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விவிkhத உபஸŋhக³mhய vh³த: kh’தேஹலந: ।
பshபrhஶ பாத³ேயாேரநmh கிேடநாrhகவrhசஸா ॥ 2॥
th³’Shடதாiνபா⁴ேவாऽshய kh’Shணshயாதேதஜஸ: ।
நShடthேலாேகஶமத³இnhth³ர ஆஹ kh’தாஜ: ॥ 3॥
இnhth³ர உவாச
விஶுth³த⁴ஸththவmh தவ தா⁴ம ஶாnhதmh
தேபாமயmh th◌⁴வshதரஜshதமshகmh ।
மாயாமேயாऽயmh ³ணஸmhphரவாேஹா
ந விth³யேத ேதऽkh³ரஹiνப³nhத: ◌⁴ ॥ 4॥
ேதா iν தth³ேத⁴தவ ஈஶ தthkh’தா
ேலாபா⁴த³ேயா ேயऽ³த⁴ŋhக³பா⁴வா: ।
ததா²பி த³Nhட³mh ப⁴க³வாnh பி³ப⁴rhதி
த⁴rhமshய ³phthைய க²லநிkh³ரஹாய ॥ 5॥
பிதா ³shthவmh ஜக³தாமதீ⁴ேஶா
³ரthயய: கால உபாthதத³Nhட:³ ।
தாய ேசchசா²தiνபி: ◌⁴ ஸஹேஸ
மாநmh வி⁴nhவnh ஜக³தீ³ஶமாநிநாmh ॥ 6॥
ேய மth³விதா⁴jhஞா ஜக³தீ³ஶ மாநிந-
shthவாmh வீய காேலऽப⁴யமாஶு தnhமத³mh ।
thவாऽऽrhயமாrhக³mh phரப⁴ஜnhthயபshமயா
ஈஹா க²லாநாமபி ேதऽiνஶாஸநmh ॥ 7॥
ஸ thவmh மைமவrhயமத³phதshய
kh’தாக³ஸshேதऽவி³ஷ: phரபா⁴வmh ।
nhmh phரேபா⁴ऽதா²rhஹ ட⁴ேசதேஸா
ைமவmh நrh⁴nhமதிஶ ேமऽஸதீ ॥ 8॥
தவாவதாேராऽயமேதா⁴ேஜஹ
shவயmhப⁴ராiµபா⁴ரஜnhமநாmh ।
சபதீநாமப⁴வாய ேத³வ
ப⁴வாய Shமchசரiνவrhதிநாmh ॥ 9॥
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நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ஷாய மஹாthமேந ।
வாஸுேத³வாய kh’Shய ஸாthவதாmh பதேய நம: ॥ 10॥
shவchச²nhேதா³பாthதேத³ஹாய விஶுth³த⁴jhஞாநrhதேய ।
ஸrhவshைம ஸrhவபீ³ஜாய ஸrhவ⁴தாthமேந நம: ॥ 11॥
மேயத³mh ப⁴க³வnh ேகா³Shட²நாஶாயாஸாரவாபி: ◌⁴ ।
ேசShதmh விஹேத யjhேஞ மாநிநா தீvhரமnhநா ॥ 12॥
thவேயஶாiνkh³’ேதாऽsh th◌⁴வshதshதmhேபா⁴ vh’ேதா²th³யம: ।
ஈவரmh ³மாthமாநmh thவாமஹmh ஶரணmh க³த: ॥ 13॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ஸŋhகீrhதித: kh’Shே மேகா⁴நா ப⁴க³வாநiµmh ।
ேமக⁴க³mhபீ⁴ரயா வாசா phரஹஸnhநித³மph³ரவீth ॥ 14॥
ப⁴க³வாiνவாச
மயா ேதऽகா மக⁴வnh மக²ப⁴ŋhேகா³ऽiνkh³’ணதா ।
மத³iνshmh’தேய நிthயmh மthதshேயnhth³ரயா ph◌⁴’ஶmh ॥ 15॥
மாைமவrhயமதா³nhேதா⁴ த³Nhட³பாணிmh ந பயதி ।
தmh ph◌⁴ரmhஶயா ஸmhபth³ph◌⁴ேயா யshய ேசchசா²mhயiνkh³ரஹmh ॥ 16॥
க³mhயதாmh ஶkhர ப⁴th³ரmh வ: khயதாmh ேமऽiνஶாஸநmh ।
shதீ²யதாmh shவாதி⁴காேரஷு khைதrhவ:shதmhப⁴வrhைத: ॥ 17॥
அதா²ஹ ஸுரபி: ◌⁴ kh’Shணமபி⁴வnhth³ய மநshவிநீ ।
shவஸnhதாைநபாமnhthrhய ேகா³பபிணவரmh ॥ 18॥
ஸுரபி⁴வாச
kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³nh விவாthமnh விவஸmhப⁴வ ।
ப⁴வதா ேலாகநாேத²ந ஸநாதா² வயமchத ॥ 19॥
thவmh ந: பரமகmh ைத³வmh thவmh ந இnhth³ேரா ஜக³thபேத ।
ப⁴வாய ப⁴வ ேகா³விphரேத³வாநாmh ேய ச ஸாத⁴வ: ॥ 20॥
இnhth³ரmh நshthவாபி⁴ேஷயாேமா ph³ரம ேநாதி³தா வயmh ।
அவதீrhேऽ விவாthமnh ⁴ேமrhபா⁴ராபiνthதேய ॥ 21॥
ஶுக உவாச
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ஏவmh kh’Shணiµபாமnhthrhய ஸுரபி:◌⁴ பயஸாऽऽthமந: ।
ஜலராகாஶக³ŋhகா³யா ஐராவதகேராth³th◌⁴’ைத: ॥ 22॥
இnhth³ர:ஸுரrhபி:◌⁴ ஸாகmh ேநாதி³ேதா ேத³வமாth’பி: ◌⁴ ।
அph◌⁴யசத தா³ஶாrhஹmh ேகா³விnhத³இதி சாph◌⁴யதா⁴th ॥ 23॥
தthராக³தாshmh³நாரதா³த³ேயா
க³nhத⁴rhவவிth³யாத⁴ரth³த⁴சார: ।
ஜ³rhயேஶா ேலாகமலாபஹmh ஹேர:
ஸுராŋhக³நா:ஸnhநnh’rhiµதா³nhவிதா: ॥ 24॥
தmh Shrhேத³வநிகாயேகதேவா
யவாகிரmhசாth³⁴தShபvh’Shபி: ◌⁴ ।
ேலாகா: பராmh நிrhvh’திமாphiνவmhshthரேயா
கா³வshததா³ கா³மநயnh பேயாth³தாmh ॥ 25॥
நாநாரெஸௗகா: ◌⁴ ஸேதா vh’ா ஆஸnh ம⁴shரவா: ।
அkh’Shடபchெயௗஷத⁴ேயா கி³ரேயாऽபி³ph◌⁴ர³nhமணீnh ॥ 26॥
kh’Shேணऽபி⁴khத ஏதாநி ஸththவாநி நnhத³ந ।
நிrhைவராNhயப⁴வmhshதாத khராNhயபி நிஸrhக³த: ॥ 27॥
இதி ேகா³ேகா³லபதிmh ேகா³விnhத³மபி⁴chய ஸ: ।
அiνjhஞாேதா யெயௗ ஶkhேரா vh’ேதா ேத³வாதி³பி⁴rhதி³வmh ॥ 28॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ இnhth³ரshதிrhநாம ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 27॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 28 ॥
ஶுக உவாச
ஏகாத³யாmh நிராஹார:ஸமph◌⁴யrhchய ஜநாrhத³நmh ।
shநாmh நnhத³sh காnhth³யா th³வாத³யாmh ஜலமாவிஶth ॥ 1॥
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தmh kh³’thவாநயth³ph◌⁴’thேயா வணshயாஸுேராऽnhதிகmh ।
அவிjhஞாயாஸுmh ேவலாmh phரவிShடiµத³கmh நிஶி ॥ 2॥
khஶுshதமபயnhத: kh’Shண ராேமதி ேகா³பகா: ।
ப⁴க³வாmhshத³பthய பிதரmh வ’தmh ।
தத³nhதிகmh க³ேதா ராஜnh shவாநாமப⁴யேதா³ வி:◌⁴ ॥ 3॥
phராphதmh வீய ’ேகஶmh ேலாகபால:ஸபrhயயா ।
மஹthயா ஜயிthவாऽऽஹ தth³த³rhஶநமேஹாthஸவ: ॥ 4॥
வண உவாச
அth³ய ேம நிph◌⁴’ேதா ேத³ேஹாऽth³ையவாrhேதா²ऽதி⁴க³த: phரேபா⁴ ।
thவthபாத³பா⁴ேஜா ப⁴க³வnhநவா: பாரமth◌⁴வந: ॥ 5॥
நமshph◌⁴யmh ப⁴க³வேத ph³ரமேண பரமாthமேந ।
ந யthர யேத மாயா ேலாகsh’Shவிகlhபநா ॥ 6॥
அஜாநதா மாமேகந ேட⁴நாகாrhயேவதி³நா ।
ஆநீேதாऽயmh தவ பிதா தth³ப⁴வாnh nhமrhஹதி ॥ 7॥
மமாphயiνkh³ரஹmh kh’Shண கrhமrhஹshயேஶஷth³’kh ।
ேகா³விnhத³ நீயதாேமஷ பிதா ேத பிth’வthஸல ॥ 8॥
ஶுக உவாச
ஏவmh phரஸாதி³த: kh’Shே ப⁴க³வாநீவேரவர: ।
ஆதா³யாகா³thshவபிதரmh ப³nh⁴நாmh சாவஹnh iµத³mh ॥ 9॥
நnhத³shthவதீnhth³யmh th³’ShThவா ேலாகபாலமேஹாத³யmh ।
kh’Shேண ச ஸnhநதிmh ேதஷாmh jhஞாதிph◌⁴ேயா விshேதாऽph³ரவீth ॥ 10॥
ேத thெவௗthஸுkhயதி⁴ேயா ராஜnh மthவா ேகா³பாshதவரmh ।
அபி ந:shவக³திmh ஸூமாiµபாதா⁴shயத³தீ⁴வர: ॥ 11॥
இதி shவாநாmh ஸ ப⁴க³வாnh விjhஞாயாகி²லth³’kh shவயmh ।
ஸŋhகlhபth³த⁴ேய ேதஷாmh kh’பையதத³சிnhதயth ॥ 12॥
ஜேநா ைவ ேலாக ஏதshnhநவிth³யாகாமகrhமபி:◌⁴ ।
உchசாவசாஸு க³திஷு ந ேவத³shவாmh க³திmh ph◌⁴ரமnh ॥ 13॥
இதி ஸசிnhthய ப⁴க³வாnh மஹாகாணிேகா ஹ: ।
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த³rhஶயாமாஸ ேலாகmh shவmh ேகா³பாநாmh தமஸ: பரmh ॥ 14॥
ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh யth³ph³ரம jhேயாதி:ஸநாதநmh ।
யth³தி⁴ பயnhதி iµநேயா ³பாேய ஸமாதா: ॥ 15॥
ேத  ph³ரமரத³mh நீதா மkh³நா: kh’Shேணந ேசாth³th◌⁴’தா: ।
த³th³’ஶுrhph³ரமே ேலாகmh யthராkhேராऽth◌⁴யகா³thரா ॥ 16॥
நnhதா³த³யsh தmh th³’ShThவா பரமாநnhத³நிrhvh’தா: ।
kh’Shணmh ச தthர ச²nhேதா³பி:◌⁴ shயமாநmh ஸுவிshதா: ॥ 17॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அShடாத³ேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 28॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 29 ॥
ஶுக உவாச
ப⁴க³வாநபி தா ராth: ஶரேதா³th²lhலமlhகா: ।
வீய ரnhmh மநசkhேர ேயாக³மாயாiµபாத: ॥ 1॥
தேதா³³ராஜ: கப: ◌⁴ கைரrhiµக²mh
phராchயா விmhபnhநேணந ஶnhதைம: ।
ஸ சrhஷணீநாiµத³கா³ch²ேசா mh’ஜnh
phய: phயாயா இவ தீ³rhக⁴த³rhஶந: ॥ 2॥
th³’ShThவா iµth³வnhதமக²Nhட³மNhட³லmh
ரமாநநாப⁴mh நவŋhமாணmh
வநmh ச தthேகாமலேகா³பி⁴ரதmh
ஜெகௗ³ கலmh வாமth³’ஶாmh மேநாஹரmh ॥ 3॥
நிஶmhய கீ³தmh தத³நŋhக³வrhத⁴நmh
vhரஜshthய: kh’Shணkh³’தமாநஸா: ।
ஆஜkh³iµரnhேயாnhயமலேதாth³யமா:
ஸ யthர காnhேதா ஜவேலாலNhட³லா: ॥ 4॥
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³ஹnhthேயாऽபி⁴ய: காசிth³ேதா³ஹmh thவா ஸiµthஸுகா: ।
பேயாऽதி⁴thய ஸmhயாவமiνth³வாshயாபரா ய: ॥ 5॥
பேவஷயnhthயshதth³தி⁴thவா பாயயnhthய: ஶிஶூnh பய: ।
ஶுஷnhthய: பதீnh காசித³நnhthேயாऽபாshய ேபா⁴ஜநmh ॥ 6॥
mhபnhthய: phரmh’ஜnhthேயாऽnhயா அஜnhthய: காச ேலாசேந ।
vhயthயshதவshthராப⁴ர: காசிthkh’Shnhதிகmh ய: ॥ 7॥
தா வாrhயமா: பதிபி: ◌⁴ பிth’பி⁴rhph◌⁴ராth’ப³nh⁴பி:◌⁴ ।
ேகா³விnhதா³ப’தாthமாேநா ந nhயவrhதnhத ேமாதா: ॥ 8॥
அnhதrhkh³’ஹக³தா: காசிth³ேகா³phேயாऽலph³த⁴விநிrhக³மா: ।
kh’Shணmh தth³பா⁴வநாkhதா த³th◌⁴rhதேலாசநா: ॥ 9॥
:³ஸஹphேரShட²விரஹதீvhரதாப⁴தாஶுபா: ◌⁴ ।
th◌⁴யாநphராphதாchதாேலஷநிrhvh’thயா ணமŋhக³ளா: ॥ 10॥
தேமவ பரமாthமாநmh ஜார³th³th◌⁴யாபி ஸŋhக³தா: ।
ஜஹுrh³ணமயmh ேத³ஹmh ஸth³ய: phரணப³nhத⁴நா: ॥ 11॥
ராேஜாவாச
kh’Shணmh வி:³ பரmh காnhதmh ந  ph³ரமதயா iµேந ।
³ணphரவாேஹாபரமshதாஸாmh ³ணதி⁴யாmh கத²mh ॥ 12॥
ஶுக உவாச
உkhதmh ரshதாேத³தthேத ைசth³ய:th³தி⁴mh யதா² க³த: ।
th³விஷnhநபி ’ேகஶmh கிiµதாேதா⁴ஜphயா: ॥ 13॥
nh’mh நி:ேரயஸாrhதா²ய vhயkhதிrhப⁴க³வேதா nh’ப ।
அvhயயshயாphரேமயshய நிrh³ணshய ³thமந: ॥ 14॥
காமmh khேராத⁴mh ப⁴யmh shேநஹைமkhயmh ெஸௗ’த³ேமவ ச ।
நிthயmh ஹெரௗ வித³த⁴ேதா யாnhதி தnhமயதாmh  ேத ॥ 15॥
ந ைசவmh விshமய: காrhேயா ப⁴வதா ப⁴க³வthயேஜ ।
ேயாேக³வேரவேர kh’Shேண யத ஏதth³விiµchயேத ॥ 16॥
தா th³’ShThவாnhதிகமாயாதா ப⁴க³வாnh vhரஜேயாத: ।
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அவத³th³வத³தாmh ேரShேடா² வாச: ேபைஶrhவிேமாஹயnh ॥ 17॥
ப⁴க³வாiνவாச
shவாக³தmh ேவா மஹாபா⁴கா:³ phயmh கிmh கரவாணி வ: ।
vhரஜshயாநாமயmh கchசிth³ph³தாக³மநகாரணmh ॥ 18॥
ரஜnhேயஷா ேகா⁴ரபா ேகா⁴ரஸththவநிேஷவிதா ।
phரதியாத vhரஜmh ேநஹ shேத²யmh shthபி: ◌⁴ ஸுமth◌⁴யமா: ॥ 19॥
மாதர: பிதர: thரா ph◌⁴ராதர: பதயச வ: ।
விசிnhவnhதி யபயnhேதா மா kh’Th◌⁴வmh ப³nh⁴ஸாth◌⁴வஸmh ॥ 20॥
th³’Shடmh வநmh ஸுதmh ராேகஶகரரதmh ।
யiµநாநிலலஜthதபlhலவேஶாபி⁴தmh ॥ 21॥
தth³யாத மா சிரmh ேகா³Shட²mh ஶுஷth◌⁴வmh பதீnh ஸதீ: ।
khரnhத³nhதி வthஸா பா³லாச தாnhபாயயத ³யத ॥ 22॥
அத² வா மத³பி⁴shேநஹாth³ப⁴வthேயா யnhthதாஶயா: ।
ஆக³தா பபnhநmh வ: phயnhேத மயி ஜnhதவ: ॥ 23॥
ப⁴rh: ஶுஷணmh shthmh பேரா த⁴rhேமா யமாயயா ।
தth³ப³nh⁴நாmh ச கlhயாNhய: phரஜாநாmh சாiνேபாஷணmh ॥ 24॥
:³ஶீேலா ³rhப⁴ேகா³ vh’th³ேதா⁴ ஜேடா³ ேராkh³யத⁴ேநாऽபி வா ।
பதி:shthபி⁴rhந ஹாதvhேயா ேலாேகphஸுபி⁴ரபாதகீ ॥ 25॥
அshவrhkh³யமயஶshயmh ச ப²lh³ kh’chch²ரmh ப⁴யாவஹmh ।
ஜு³phதmh ச ஸrhவthர ஔபபthயmh லshthயா: ॥ 26॥
ரவth³த³rhஶநாth³th◌⁴யாநாnhமயி பா⁴ேவாऽiνகீrhதநாth ।
ந ததா²ஸnhநிகrhேஷண phரதியாத தேதா kh³’ஹாnh ॥ 27॥
ஶுக உவாச
இதி விphயமாகrhNhய ேகா³phேயா ேகா³விnhத³பா⁴தmh ।
விஷNh ப⁴kh³நஸŋhகlhபாசிnhதாமாrh³ரthயயாmh ॥ 28॥
kh’thவா iµகா²nhயவ ஶுச: வஸேநந ஶுShய-
th³பி³mhபா³த⁴ராணி சரேணந ⁴வmh க²nhthய: ।
அshைரபாthதமபி: ◌⁴ சŋhமாநி
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தsh²rhmh’ஜnhthய உ:³க²ப⁴ரா:shம Shணீmh ॥ 29॥
phேரShட²mh phேயதரவ phரதிபா⁴ஷமாணmh
kh’Shணmh தத³rhத²விநிவrhதிதஸrhவகாமா: ।
ேநthேர விmh’jhய தி³ேதாபஹேத shம கிசிth
ஸmhரmhப⁴க³th³க³த³கி³ேராऽph³வதாiνரkhதா: ॥ 30॥
ேகா³phய ஊ:
ைமவmh விேபா⁴ऽrhஹதி ப⁴வாnh க³தி³mh nh’ஶmhஸmh
ஸnhthயjhய ஸrhவவிஷயாmhshதவபாத³லmh ।
ப⁴khதா ப⁴ஜshவ ³ரவkh³ரஹ மா thயஜாshமாnh
ேத³ேவா யதா²ऽऽதி³ேஷா ப⁴ஜேத iµiµூnh ॥ 31॥
யthபthயபthயஸு’தா³மiνvh’thதிரŋhக³
shthmh shவத⁴rhம இதி த⁴rhமவிதா³ thவேயாkhதmh ।
அshthேவவேமத³பேத³ஶபேத³ thவயீேஶ
phேரShேடா² ப⁴வாmhshதiνph◌⁴’தாmh கில ப³nh⁴ராthமா ॥ 32॥
rhவnhதி  thவயி ரதிmh ஶலா:shவ ஆthமnh
நிthயphேய பதிஸுதாதி³பி⁴ராrhதிைத:³ கிmh ।
தnhந: phரத³ பரேமவர மா shம சி²nhth³யா
ஆஶாmh th◌⁴’தாmh thவயி சிராத³ரவிnhத³ேநthர ॥ 33॥
சிthதmh ஸுேக²ந ப⁴வதாப’தmh kh³’ேஹஷு
யnhநிrhவிஶthத கராவபி kh³’யkh’thேய ।
பாெதௗ³ பத³mh ந சலதshதவ பாத³லா-
th³யாம: கத²mh vhரஜமேதா² கரவாம கிmh வா ॥ 34॥
சாŋhக³ நshthவத³த⁴ராmh’தரேகண
ஹாஸாவேலாககலகீ³தஜ’chச²யாkh³நிmh ।
ேநா ேசth³வயmh விரஹஜாkh³nhபkhதேத³ஹா
th◌⁴யாேநந யாம பத³ேயா: பத³வீmh ஸேக² ேத ॥ 35॥
யrhயmh³ஜா தவ பாத³தலmh ரமாயா
த³thதணmh khவசித³ரNhயஜநphயshய ।
அshphராம தthphரph◌⁴’தி நாnhயஸமமŋhக³
shதா²mh thவயாபி⁴ரதா ப³த பாரயாம: ॥ 36॥
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rhயthபதா³mh³ஜரஜசகேம லshயா
லph³th◌⁴வாபி வ பத³mh கில ph◌⁴’thயஜுShடmh ।
யshயா:shவவீணkh’ேதऽnhயஸுரphரயாஸ:

தth³வth³வயmh ச தவ பாத³ரஜ: phரபnhநா: ॥ 37॥
தnhந: phரத³ vh’நாrhத³ந ேதऽŋhkh◌⁴லmh
phராphதா விsh’jhய வஸதீshthவ³பாஸநாஶா: ।
thவthஸுnhத³ரshதநிணதீvhரகாம-
தphதாthமநாmh ஷ⁴ஷண ேத³ தா³shயmh ॥ 38॥
வீயாலகாvh’தiµக²mh தவ Nhட³ல-

க³Nhட³shத²லாத⁴ரஸுத⁴mh ஹதாவேலாகmh ।
த³thதாப⁴யmh ச ⁴ஜத³Nhட³க³mh விேலாkhய
வ:ையகரமணmh ச ப⁴வாம தா³shய: ॥ 39॥
கா shthrhயŋhக³ ேத கலபதா³யதrhchசி²ேதந
ஸmhேமாதாऽऽrhயசதாnhந சேலththேலாkhயாmh ।
thைரேலாkhயெஸௗப⁴க³த³mh ச நிய பmh
யth³ேகா³th³விஜth³மmh’கா:³ லகாnhயபி³ph◌⁴ரnh ॥ 40॥
vhயkhதmh ப⁴வாnh vhரஜப⁴யாrhதிஹேராऽபி⁴ஜாேதா
ேத³ேவா யதா²ऽऽதி³ஷ:ஸுரேலாகேகா³phதா ।
தnhேநா நிேத⁴ கரபŋhகஜமாrhதப³nhேதா⁴
தphதshதேநஷு ச ஶிர:ஸு ச கிŋhகmh ॥ 41॥
ஶுக உவாச
இதி விkhலவிதmh தாஸாmh thவா ேயாேக³வேரவர: ।
phரஹshய ஸத³யmh ேகா³பீராthமாராேமாऽphயரமth ॥ 42॥
தாபி: ◌⁴ ஸேமதாபி⁴தா³ரேசShத:
phேயேth²lhலiµகீ²பி⁴ரchத: ।
உதா³ரஹாஸth³விஜnhத³தீ³த⁴தி-
rhvhயேராசைதŋhக இேவா³பி⁴rhvh’த: ॥ 43॥
உபகீ³யமாந உth³கா³யnh வநிதாஶதத²ப: ।
மாலாmh பி³ph◌⁴ரth³ைவஜயnhதீmh vhயசரnhமNhட³யnh வநmh ॥ 44॥
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நth³யா: நமாவிய ேகா³பீபி⁴rhமவாகmh ।
ேரேம தthதரலாநnhத³iµதா³ேமாத³வாநா ॥ 45॥
பா³ஹுphரஸாரபரmhப⁴கராலேகா-

நீவீshதநாலப⁴நநrhமநகா²kh³ரபாைத: ।
ேவlhயாவேலாகஹைதrhvhரஜஸுnhத³-

iµthதmhப⁴யnh ரதிபதிmh ரமயாசகார ॥ 46॥
ஏவmh ப⁴க³வத: kh’Shlhலph³த⁴மாநா மஹாthமந: ।
ஆthமாநmh ேமநிேர shthmh மாநிnhேயாऽph◌⁴யதி⁴கmh ⁴வி ॥ 47॥
தாஸாmh தthெஸௗப⁴க³மத³mh வீய மாநmh ச ேகஶவ: ।
phரஶமாய phரஸாதா³ய தthைரவாnhதரதீ⁴யத ॥ 48॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ப⁴க³வேதா ராஸkhடா³வrhணநmh நாம
ஏேகாநthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 29॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 30 ॥
ஶுக உவாச
அnhதrhேத ப⁴க³வதி ஸஹைஸவ vhரஜாŋhக³நா: ।
அதphயmhshதமசா: கNhய இவ த²பmh ॥ 1॥
க³thயாiνராக³shதவிph◌⁴ரேமைத-
rhமேநாரமாலாபவிஹாரவிph◌⁴ரைம: ।
ஆphதசிthதா: phரமதா³ ரமாபேத-
shதாshதா விேசShடா ஜkh³’ஹுshததா³thகா: ॥ 2॥
க³திshதphேரணபா⁴ஷதி³ஷு
phயா: phயshய phரதிட⁴rhதய: ।
அஸாவஹmh thவிthயப³லாshததா³thகா
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nhயேவதி³ஷு: kh’Shணவிஹாரவிph◌⁴ரமா: ॥ 3॥
கா³யnhthய உchைசரiµேமவ ஸmhஹதா
விசிkhnhமthதகவth³வநாth³வநmh ।
பphரch²ராகாஶவத³nhதரmh ப³-

rh⁴ேதஷு ஸnhதmh ஷmh வநshபதீnh ॥ 4॥
th³’Shேடா வ: கchசித³வthத² phல nhயkh³ேராத⁴ ேநா மந: ।
நnhத³ஸூiνrhக³ேதா ’thவா phேரமஹாஸாவேலாகைந: ॥ 5॥
கchசிthரப³காேஶாகநாக³nhநாக³சmhபகா: ।
ராமாiνேஜா மாநிநீநாேதா த³rhபஹரshத: ॥ 6॥
கchசிthல கlhயாணி ேகா³விnhத³சரணphேய ।
ஸஹ thவாலrhபி³ph◌⁴ரth³th³’Shடshேதऽதிphேயாऽchத: ॥ 7॥
மாலthயத³rhஶி வ: கchசிnhமlhேக ஜாதி தி²ேக ।
phதிmh ேவா ஜநயnh யாத: கரshபrhேஶந மாத⁴வ: ॥ 8॥
தphயாலபநஸாஸநேகாவிதா³ர-
ஜmhph³வrhகபி³lhவப³லாmhரகத³mhப³நீபா: ।
ேயऽnhேய பராrhத²ப⁴வகா யiµேநாபலா:
ஶmhஸnh kh’Shணபத³வீmh ரதாthமநாmh ந: ॥ 9॥
கிmh ேத kh’தmh தி தேபா ப³த ேகஶவாŋhkh◌⁴-
shபrhேஶாthஸேவாthலகிதாŋhக³ைஹrhவிபா⁴ ।
அphயŋhkh◌⁴ஸmhப⁴வ உkhரமவிkhரமாth³வா
ஆேஹா வராஹவஷ: பரmhப⁴ேணந ॥ 10॥
அphேயணபthnhபக³த: phயேயஹ கா³thைர-
shதnhவnh th³’ஶாmh ஸகி²ஸுநிrhvh’திமchேதா வ: ।
காnhதாŋhக³ஸŋhக³சŋhமரதாயா:
nhத³shரஜ:லபேதஹ வாதி க³nhத:◌⁴ ॥ 11॥
பா³ஹுmh phயாmhஸ உபதா⁴ய kh³’தபth³ேமா
ராமாiνஜshலகாலrhமதா³nhைத: ◌⁴ ।
அnhவீயமாந இஹ வshதரவ: phரமmh
கிmh வாபி⁴நnhத³தி சரnh phரணயாவேலாைக: ॥ 12॥

120 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

ph’chச²ேதமா லதா பா³ஹூநphயாShடா வநshபேத: ।
நmh தthகரஜshph’Shடா பி³ph◌⁴ரththலகாnhயேஹா ॥ 13॥
இthnhமthதவேசா ேகா³phய: kh’Shnhேவஷணகாதரா: ।
லா ப⁴க³வதshதாshதா யiνசkhshததா³thகா: ॥ 14॥
கshயாசிthதநாயnhthயா: kh’Shயnhthயபிப³thshதநmh ।
ேதாகாயிthவா த³thயnhயா பதா³ஹnh ஶகடாயதீmh ॥ 15॥
ைத³thயாயிthவா ஜஹாராnhயாேமகா kh’Shrhப⁴பா⁴வநாmh ।
ŋhக³யாமாஸ காphயŋhkh◌⁴ கrhஷnhதீ ேகா⁴ஷநி:shவைந: ॥ 16॥
kh’Shணராமாயிேத th³ேவ  ேகா³பாயnhthயச காசந ।
வthஸாயதீmh ஹnhதி சாnhயா தthைரகா  ப³காயதீmh ॥ 17॥
ஆஹூய ³ரகா³ யth³வthkh’Shணshதமiνrhவதீmh ।
ேவiΝmh khவணnhதீmh khட³nhதீமnhயா: ஶmhஸnhதி ஸாth◌⁴விதி ॥ 18॥
கshயாசிthshவ⁴ஜmh nhயshய சலnhthயாஹாபரா நiν ।
kh’Shேऽஹmh பயத க³திmh லதாதி தnhமநா: ॥ 19॥
மா ைப⁴Shட வாதவrhஷாph◌⁴யாmh தththராணmh விதmh மயா ।
இthkhthைவேகந ஹshேதந யதnhthnhநித³ேத⁴ऽmhப³ரmh ॥ 20॥
ஆையகா பதா³ऽऽkhரmhய ஶிரshயாஹாபராmh nh’ப ।
³Shடாேஹ க³chச² ஜாேதாऽஹmh க²லாநாmh நiν த³Nhட³th◌⁴’kh ॥ 21॥
தthைரேகாவாச ேஹ ேகா³பா தா³வாkh³நிmh பயேதாlhப³ணmh ।
சூmhShயாவபித³th◌⁴வmh ேவா விதா⁴shேய ேமமஜஸா ॥ 22॥
(ப³th³தா⁴nhயயா shரஜா காசிthதnhவீ தthர உக²ேல ।)
ப³th◌⁴நா பா⁴Nhட³ேப⁴thதாரmh ைஹயŋhக³வiµஷmh thவிதி ।
பீ⁴தா ஸுth³’kh பிதா⁴யாshயmh ேப⁴ேஜ பீ⁴திவிட³mhப³நmh ॥ 23॥
ஏவmh kh’Shணmh ph’chச²மாநா vh’nhதா³வநலதாshதnh ।
vhயசத வேநாth³ேத³ேஶ பதா³நி பரமாthமந: ॥ 24॥
பதா³நி vhயkhதேமதாநி நnhத³ஸூேநாrhமஹாthமந: ।
லயnhேத  th◌⁴வஜாmhேபா⁴ஜவjhராŋhஶயவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 25॥
ைதshைத: பைத³shதthபத³வீமnhவிchச²nhthேயாऽkh³ரேதாऽப³லா: ।
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வth◌⁴வா: பைத:³ஸுph’khதாநி விேலாkhயாrhதா:ஸமph³வnh ॥ 26॥
கshயா: பதா³நி ைசதாநி யாதாயா நnhத³ஸூiνநா ।
அmhஸnhயshதphரேகாShடா²யா: கேரே: க யதா² ॥ 27॥
அநயாऽऽராதி⁴ேதா நmh ப⁴க³வாnh ஹவர: ।
யnhேநா விஹாய ேகா³விnhத:³ phேதா யாமநயth³ரஹ: ॥ 28॥
த⁴nhயா அேஹா அ ஆlhேயா ேகா³விnhதா³ŋhkh◌⁴rhயph³ஜேரணவ: ।
யாnh ph³ரேமெஶௗ ரமாேத³வீ த³⁴rhrhth◌⁴nhயக⁴iνthதேய ॥ 29॥
தshயா அநி ந: ோப⁴mh rhவnhthchைச: பதா³நி யth ।
ையகாப’thய ேகா³பீநாmh ரேஹா ⁴ŋhkhேதऽchதாத⁴ரmh ॥ 30॥
ந லயnhேத பதா³nhயthர தshயா நmh th’ŋhைர: ।
கி²th³யthஸுஜாதாŋhkh◌⁴தலாiµnhநிnhேய phேரயmh phய: ॥ 31॥
இமாnhயதி⁴கமkh³நாநி பதா³நி வஹேதா வ⁴mh ।
ேகா³phய: பயத kh’Shணshய பா⁴ராkhராnhதshய காந: ॥ 32॥
அthராவேராபிதா காnhதா Shபேஹேதாrhமஹாthமநா ।
அthர phரஸூநாவசய: phயாrhேத² phேரயஸா kh’த: ।
phரபதா³khரமேண ஏேத பயதாஸகேல பேத³ ॥ 33॥
ேகஶphரஸாத⁴நmh thவthர காnhயா: காநா kh’தmh ।
தாநி ட³யதா காnhதாiµபவிShடஹ th◌⁴வmh ॥ 34॥
ேரேம தயா சாthமரத ஆthமாராேமாऽphயக²Nh³த: ।
காநாmh த³rhஶயnh ைத³nhயmh shthmh ைசவ ³ராthமதாmh ॥ 35॥
இthேயவmh த³rhஶயnhthயshதாேசrhேகா³phேயா விேசதஸ: ।
யாmh ேகா³பீமநயthkh’Shே விஹாயாnhயா:shthேயா வேந ॥ 36॥
ஸா ச ேமேந ததா³ऽऽthமாநmh வShட²mh ஸrhவேயாதாmh ।
thவா ேகா³பீ: காமயாநா மாமெஸௗ ப⁴ஜேத phய: ॥ 37॥
தேதா க³thவா வேநாth³ேத³ஶmh th³’phதா ேகஶவமph³ரவீth ।
ந பாரேயऽஹmh சmh நய மாmh யthர ேத மந: ॥ 38॥
ஏவiµkhத: phயாமாஹ shகnhத⁴ ஆயதாதி ।
ததசாnhதrhத³ேத⁴ kh’Shண:ஸா வ⁴ரnhவதphயத ॥ 39॥
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ஹா நாத² ரமண phேரShட² khவா khவா மஹா⁴ஜ ।
தா³shயாshேத kh’பயா ேம ஸேக² த³rhஶய ஸnhநிதி⁴mh ॥ 40॥
அnhவிchச²nhthேயா ப⁴க³வேதா மாrhக³mh ேகா³phேயாऽவி³த: ।
த³th³’ஶு: phயவிேலஷேமாதாmh :³கி²தாmh ஸகீ²mh ॥ 41॥
தயா கதி²தமாகrhNhய மாநphராphதிmh ச மாத⁴வாth ।
அவமாநmh ச ெதௗ³ராthmhயாth³விshமயmh பரமmh ய: ॥ 42॥
தேதாऽவிஶnh வநmh சnhth³ரjhேயாthshநா யாவth³விபா⁴vhயேத ।
தம: phரவிShடமாலய தேதா நிவvh’:shthய: ॥ 43॥
தnhமநshகாshததா³லாபாshதth³விேசShடாshததா³thகா: ।
தth³³ேநவ கா³யnhthேயா நாthமாகா³ராணி ஸshம: ॥ 44॥
ந: நமாக³thய காnhth³யா: kh’Shணபா⁴வநா: ।
ஸமேவதா ஜ:³ kh’Shணmh ததா³க³மநகாŋhதா: ॥ 45॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ராஸkhடா³யாmh kh’Shnhேவஷணmh நாம
thmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 30॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 31 ॥
ேகா³phய ஊ:
ஜயதி ேதऽதி⁴கmh ஜnhமநா vhரஜ:
ரயத இnhதி³ரா ஶவத³thர  ।
த³யித th³’யதாmh தி³ு தாவகா-
shthவயி th◌⁴’தாஸவshthவாmh விசிnhவேத ॥ 1॥
ஶர³தா³ஶேய ஸா⁴ஜாதஸ-

thஸரேஜாத³ர iµஷா th³’ஶா ।
ஸுரதநாத² ேதऽஶுlhகதா³கா
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வரத³ நிkh◌⁴நேதா ேநஹ கிmh வத:◌⁴ ॥ 2॥
விஷஜலாphயயாth³vhயாலராஸா-
th³வrhஷமாதாth³ைவth³தாநலாth ।
vh’ஷமயாthமஜாth³விவேதாப⁴யா-
th³’ஷப⁴ ேத வயmh ரதா iµஹு: ॥ 3॥
ந க² ேகா³பிகாநnhத³ேநா ப⁴வா-
நகி²லேத³நாமnhதராthமth³’kh ।
விக²நஸாrhதி²ேதா விவ³phதேய
ஸக² உேத³யிவாnh ஸாthவதாmh ேல ॥ 4॥
விரசிதாப⁴யmh vh’Shணி⁴rhய ேத
சரணஷாmh ஸmhsh’ேதrhப⁴யாth ।
கரஸேராஹmh காnhத காமத³mh
ஶிர ேத⁴ ந:கரkh³ரஹmh ॥ 5॥
vhரஜஜநாrhதிஹnh வீரேயாதாmh
நிஜஜநshமயth◌⁴வmhஸநshத ।
ப⁴ஜ ஸேக² ப⁴வthகிŋhக:shம ேநா
ஜலஹாநநmh சா த³rhஶய ॥ 6॥
phரணதேத³நாmh பாபகrhஶநmh
th’ணசராiνக³mh நிேகதநmh ।
ப²ணிப²rhபிதmh ேத பதா³mh³ஜmh
kh’iΝ ேசஷு ந: kh’nhதி⁴ ’chச²யmh ॥ 7॥
ம⁴ரயா கி³ரா வlh³வாkhயயா
³த⁴மேநாjhஞயா Shகேரண ।
விதி⁴கமா வீர iµயதீ-
ரத⁴ர⁴நாऽऽphயாயயshவ ந: ॥ 8॥
தவ கதா²mh’தmh தphதவநmh
கவிபி⁴³தmh கlhமஷாபஹmh ।
ரவணமŋhக³ளmh மதா³ததmh
⁴விkh³’ணnhதி ேத ⁴தா³ ஜநா: ॥ 9॥
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phரஹதmh phயphேரமவீணmh
விஹரணmh ச ேத th◌⁴யாநமŋhக³ளmh ।
ரஹ ஸmhவிேதா³ யா ’தி³shph’ஶ:

ஹக ேநா மந: ோப⁴யnhதி  ॥ 10॥
சல யth³vhரஜாchசாரயnh பஶூnh
நநஸுnhத³ரmh நாத² ேத பத³mh ।
ஶிலth’ŋhைர:த³தீதி ந:
கலதாmh மந: காnhத க³chச²தி ॥ 11॥
தி³நபேய நீலnhதல-

rhவநஹாநநmh பி³ph◌⁴ரதா³vh’தmh ।
க⁴நரஜshவலmh த³rhஶயnh iµஹு-
rhமந ந:shமரmh வீர யchச² ॥ 12॥
phரணதகாமத³mh பth³மஜாrhசிதmh
த⁴ரணிமNhட³நmh th◌⁴ேயயமாபதி³ ।
சரணபŋhகஜmh ஶnhதமmh ச ேத
ரமண ந:shதேநShவrhபயாதி⁴ஹnh ॥ 13॥
ஸுரதவrhத⁴நmh ேஶாகநாஶநmh
shவதேவiΝநா ஸுSh² mhபி³தmh ।
இதரராக³-விshமாரணmh nh’mh
விதர வீர நshேதऽத⁴ராmh’தmh ॥ 14॥
அடதி யth³ப⁴வாநநி காநநmh
thrhகா³யேத thவாமபயதாmh ।
லnhதலmh iµக²mh ச ேத
ஜட³ உதீ³தாmh பமkh’th³th³’ஶாmh ॥ 15॥
பதிஸுதாnhவயph◌⁴ராth’பா³nhத⁴வா-
நதிவிலŋhkh◌⁴ய ேதऽnhthயchதாக³தா: ।
க³திவித³shதேவாth³கீ³தேமாதா:
கிதவ ேயாத: கshthயேஜnhநிஶி ॥ 16॥
ரஹ ஸmhவித³mh ’chச²ேயாத³யmh
phரஹதாநநmh phேரமவீணmh ।
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ph³’ஹ³ர: ேயா வீய தா⁴ம ேத
iµஹுரதி shph’ஹா iµயேத மந: ॥ 17॥
vhரஜவெநௗகஸாmh vhயkhதிரŋhக³ ேத
vh’நஹnhthrhயலmh விவமŋhக³ளmh ।
thயஜ மநாkh ச நshthவthshph’ஹாthமநாmh
shவஜந’th³ஜாmh யnhநிஷூத³நmh ॥ 18॥
யthேத ஸுஜாத சரmh³ஹmh shதேநஷு
பீ⁴தா: ஶைந: phய த³தீ⁴ம கrhகேஶஷு ।
ேதநாடவீமட தth³vhயத²ேத ந கிmhshவிth
rhபாதி³பி⁴rhph◌⁴ரமதி தீ⁴rhப⁴வதா³ஷாmh ந: ॥ 19॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ராஸkhடா³யாmh ேகா³பிகாகீ³தmh
நாைமகthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 31॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³வாthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 32 ॥
ஶுக உவாச
இதி ேகா³phய: phரகா³யnhthய: phரலபnhthயச சிthரதா⁴ ।
:³ஸுshவரmh ராஜnh kh’Shணத³rhஶநலாலஸா: ॥ 1॥
தாஸாமாவிர⁴chெசௗ²:shமயமாநiµகா²mh³ஜ: ।
பீதாmhப³ரத⁴ர:shரkh³வீ ஸாாnhமnhமத²மnhமத:² ॥ 2॥
தmh விேலாkhயாக³தmh phேரShட²mh phthth²lhலth³’ேஶாऽப³லா: ।
உthதsh²rhக³பthஸrhவாshதnhவ: phராணவாக³தmh ॥ 3॥
காசிthகராmh³ஜmh ெஶௗேரrhஜkh³’ேஹऽஜநா iµதா³ ।
காசிth³த³தா⁴ர தth³பா³ஹுமmhேஸ சnhத³நதmh ॥ 4॥
காசித³ஜநாkh³’thதnhவீ தாmh³லசrhவிதmh ।
ஏகா தத³ŋhkh◌⁴கமலmh ஸnhதphதா shதநேயாரதா⁴th ॥ 5॥
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ஏகா ph◌⁴மாப³th◌⁴ய phேரமஸmhரmhப⁴விவலா ।
kh◌⁴நnhதீைவthகடாேைப:ஸnhத³Shடத³ஶநchச²தா³ ॥ 6॥
அபராநிஷth³th³’kh³ph◌⁴யாmh ஜுஷா தnhiµகா²mh³ஜmh ।
ஆபீதமபி நாth’phயthஸnhதshதchசரணmh யதா² ॥ 7॥
தmh காசிnhேநthரரnhth◌⁴ேரண ’தி³kh’thய நிlhய ச ।
லகாŋhkh³ப³யாshேத ேயாகீ³வாநnhத³ஸmhphதா ॥ 8॥
ஸrhவாshதா: ேகஶவாேலாகபரேமாthஸவநிrhvh’தா: ।
ஜஹுrhவிரஹஜmh தாபmh phராjhஞmh phராphய யதா² ஜநா: ॥ 9॥
தாபி⁴rhவி⁴தேஶாகாபி⁴rhப⁴க³வாநchேதா vh’த: ।
vhயேராசதாதி⁴கmh தாத ஷ: ஶkhதிபி⁴rhயதா² ॥ 10॥
தா:ஸமாதா³ய காnhth³யா நிrhவிய நmh வி: ◌⁴ ।
விகஸthnhத³மnhதா³ரஸுரph◌⁴யநிலஷThபத³mh ॥ 11॥
ஶரchசnhth³ராmhஶுஸnhேதா³ஹth◌⁴வshதேதா³ஷாதம: ஶிவmh ।
kh’Shயா ஹshததரலாசிதேகாமலவாகmh ॥ 12॥
தth³த³rhஶநாலாத³வி⁴த’th³ேஜா
மேநாரதா²nhதmh தேயா யதா² ய: ।
shைவthதைய:சŋhமாŋhகிைத-
ரசீkh’பnhநாஸநமாthமப³nhத⁴ேவ ॥ 13॥
தthேராபவிShேடா ப⁴க³வாnh ஸ ஈவேரா
ேயாேக³வராnhதrh’தி³ கlhபிதாஸந: ।
சகாஸ ேகா³பீபஷth³க³ேதாऽrhசித-
shthைரேலாkhயலmhேயகபத³mh வrhத³த⁴th ॥ 14॥
ஸபா⁴ஜயிthவா தமநŋhக³தீ³பநmh
ஸஹாஸேலணவிph◌⁴ரமph◌⁴வா ।
ஸmhshபrhஶேநநாŋhகkh’தாŋhkh◌⁴ஹshதேயா:
ஸmhshthய ஈஷthபிதா ப³பா⁴ேர ॥ 15॥
ேகா³phய ஊ:
ப⁴ஜேதாऽiνப⁴ஜnhthேயக ஏக ஏதth³விபrhயயmh ।
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ேநாப⁴யாmhச ப⁴ஜnhthேயக ஏதnhேநா ph³ ஸா⁴ ேபா: ◌⁴ ॥ 16॥
ப⁴க³வாiνவாச
ேதா² ப⁴ஜnhதி ேய ஸkh²ய:shவாrhைத²காnhேதாth³யமா  ேத ।
ந தthர ெஸௗ’த³mh த⁴rhம:shவாrhதா²rhத²mh தth³தி⁴ நாnhயதா² ॥ 17॥
ப⁴ஜnhthயப⁴ஜேதா ேய ைவ க: பிதெரௗ யதா² ।
த⁴rhேமா நிரபவாேதா³ऽthர ெஸௗ’த³mh ச ஸுமth◌⁴யமா: ॥ 28॥
ப⁴ஜேதாऽபி ந ைவ ேகசிth³ப⁴ஜnhthயப⁴ஜத:த: ।
ஆthமாராமா யாphதகாமா அkh’தjhஞா ³th³ஹ: ॥ 19॥
நாஹmh  ஸkh²ேயா ப⁴ஜேதாऽபி ஜnhnh
ப⁴ஜாmhயஷாமiνvh’thதிvh’thதேய ।
யதா²த⁴ேநா லph³த⁴த⁴ேந விநShேட
தchசிnhதயாnhயnhநிph◌⁴’ேதா ந ேவத³ ॥ 20॥
ஏவmh மத³rhேதா²jh²தேலாகேவத³-
shவாநாmh  ேவா மyhயiνvh’thதேயऽப³லா: ।
மயா பேராmh ப⁴ஜதா திேராதmh
மாஸூயிmh மாrhஹத² தthphயmh phயா: ॥ 21॥
ந பாரேயऽஹmh நிரவth³யஸmhஜாmh
shவஸா⁴kh’thயmh வி³தா⁴ஷாபி வ: ।
யா மாப⁴ஜnh ³rhஜரேக³ஹஶ ◌்’ŋhக²லா:
ஸmhvh’chய தth³வ: phரதியா ஸா⁴நா ॥ 22॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவrhேத⁴ ராஸkhடா³யாmh ேகா³பீஸாnhthவநmh நாம
th³வாthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 32॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
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॥ thரயshthmhேஶாऽth◌⁴யாய: 33 ॥
ஶுக உவாச
இthத²mh ப⁴க³வேதா ேகா³phய: thவா வாச:ஸுேபஶலா: ।
ஜஹுrhவிரஹஜmh தாபmh தத³ŋhேகா³பசிதாஶிஷ: ॥ 1॥
தthராரப⁴த ேகா³விnhேதா³ ராஸkhடா³மiνvhரைத: ।
shthரthைநரnhவித: phைதரnhேயாnhயாப³th³த⁴பா³ஹுபி:◌⁴ ॥ 2॥
ராேஸாthஸவ:ஸmhphரvh’thேதா ேகா³பீமNhட³லமNh³த: ।
ேயாேக³வேரண kh’Shேணந தாஸாmh மth◌⁴ேய th³வேயாrhth³வேயா: ।
phரவிShேடந kh³’தாநாmh கNhேட²shவநிகடmh shthய: ॥ 3॥
யmh மnhேயரnh நப⁴shதாவth³விமாநஶதஸŋhலmh ।
தி³ெவௗகஸாmh ஸதா³ராெமௗthஸுkhயாப’தாthமநாmh ॥ 4॥
தேதா ³nh³ப⁴ேயா ேந³rhநிேப: Shபvh’Shடய: ।
ஜ³rhக³nhத⁴rhவபதய:ஸshthகாshதth³யேஶாऽமலmh ॥ 5॥
வலயாநாmh ராmh கிŋhகிணீநாmh ச ேயாதாmh ।
ஸphயாம⁴chச²ph³த³shiµேலா ராஸமNhட³ேல ॥ 6॥
தthராதிஶுஶுேப⁴ தாபி⁴rhப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
மth◌⁴ேய மணீநாmh ைஹமாநாmh மஹாமரகேதா யதா² ॥ 7॥
பாத³nhயாைஸrh⁴ஜவி⁴திபி: ◌⁴ ஸshைதrhph◌⁴விலாைஸ:

ப⁴jhயnh மth◌⁴ையசலசபைட:Nhட³லrhக³Nhட³ேலால: ।
shவிth³யnh iµkh²ய: கப³ரரஶநாkh³ரnhத²ய: kh’Shணவth◌⁴ேவா
கா³யnhthயshதmh த³த இவ தா ேமக⁴சkhேர விேரஜு: ॥ 8॥
உchைசrhஜ³rhnh’thயமாநா ரkhதகNhTh²ேயா ரதிphயா: ।
kh’Shபி⁴மrhஶiµதி³தா யth³கீ³ேதேநத³மாvh’தmh ॥ 9॥
காசிthஸமmh iµnhேத³ந shவரஜாதீரதா: ।
உnhநிnhேய தா ேதந phயதா ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ।
தேத³வ th◌⁴வiµnhநிnhேய தshைய மாநmh ச ப³வதா³th ॥ 10॥
காசிth³ராஸபராnhதா பாrhவshத²shய க³தா³ph◌⁴’த: ।
ஜkh³ராஹ பா³ஹுநா shகnhத⁴mh லத²th³வலயமlhகா ॥ 11॥
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தthைரகாmhஸக³தmh பா³ஹுmh kh’Shணshேயாthபலெஸௗரப⁴mh ।
சnhத³நாphதமாkh◌⁴ராய ’Shடேராமா mhப³ஹ ॥ 12॥
கshயாசிnhநாThயவிphதNhட³லthவிஷமNh³தmh ।
க³Nhட³mh க³Nhேட³ஸnhத³த⁴thயா அதா³thதாmh³லசrhவிதmh ॥ 13॥
nh’thயnhதீ கா³யதீ காசிthஜnhரேமக²லா ।
பாrhவshதா²chதஹshதாph³ஜmh ராnhதாதா⁴thshதநேயா: ஶிவmh ॥ 14॥
ேகா³phேயா லph³th◌⁴வாchதmh காnhதmh ய ஏகாnhதவlhலப⁴mh ।
kh³’தகNhTh²யshதth³ேதா³rhph◌⁴யாmh கா³யnhthயshதmh விஜேர ॥ 15॥
கrhேthபலாலகவிடŋhககேபாலக⁴rhம-
வkhthரேயா வலயரேகா⁴ஷவாth³ைய: ।
ேகா³phய:ஸமmh ப⁴க³வதா நnh’:shவேகஶ-

shரshதshரேஜா ph◌⁴ரமரகா³யகராஸேகா³ShTh²யாmh ॥ 16॥
ஏவmh பShவŋhக³கராபி⁴மrhஶ-

shநிkh³ேத⁴ேth³தா³மவிலாஸஹாைஸ: ।
ேரேம ரேமேஶா vhரஜஸுnhத³பி⁴-
rhயதா²rhப⁴க:shவphரதிபி³mhப³விph◌⁴ரம: ॥ 17॥
தத³ŋhக³ஸŋhக³phரiµதா³ேலnhth³யா:
ேகஶாnh ³லmh சபThகாmh வா ।
நாஜ: phரதிvhேயா⁴மலmh vhரஜshthேயா
விshரshதமாலாப⁴ர:th³வஹ ॥ 18॥
kh’Shணவிkh³தmh வீய iµiµஹு: ேக²சரshthய: ।
காமாrhதி³தா: ஶஶாŋhகச ஸக³ே விshேதாऽப⁴வth ॥ 19॥
kh’thவா தாவnhதமாthமாநmh யாவதீrhேகா³பேயாத: ।
ேரேம ஸ ப⁴க³வாmhshதாபி⁴ராthமாராேமாऽபி லயா ॥ 20॥
தாஸாமதிவிஹாேரண ராnhதாநாmh வத³நாநி ஸ: ।
phராmh’ஜthகண: phேரmh ஶnhதேமநாŋhக³பாணிநா ॥ 21॥
ேகா³phய:sh²ரthரடNhட³லnhதலthவிTh³-
க³Nhட³யா ஸுதி⁴தஹாஸநிேணந ।
மாநmh த³த⁴thய ’ஷப⁴shய ஜ:³ kh’தாநி
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Nhயாநி தthகரஹshபrhஶphரேமாதா:³ ॥ 22॥
தாபி⁴rhத: ரமமேபாமŋhக³ஸŋhக³-
kh◌⁴’Shடshரஜ:ஸ சŋhமரதாயா: ।
க³nhத⁴rhவபாபி⁴ரiνth³த ஆவிஶth³வா:
ராnhேதா க³பி⁴ப⁴ரா³வ பி⁴nhநேஸ: ॥ 23॥
ேஸாऽmhப⁴shயலmh வதிபி: ◌⁴ பchயமாந:
phேரmhேணத: phரஹஸதீபி⁴தshதேதாऽŋhக³ ।
ைவமாநிைக:ஸுமவrhபி⁴Th³யமாேநா
ேரேம shவயmh shவரதிரthர க³ேஜnhth³ரல: ॥ 24॥
ததச kh’Shேபவேந ஜலshத²ல-

phரஸூநக³nhதா⁴நிலஜுShடதி³khதேட ।
சசார ph◌⁴’ŋhக³phரமதா³க³vh’ேதா
யதா² மத³chth³th³விரத:³ கேரiΝபி: ◌⁴ ॥ 25॥
ஏவmh ஶஶாŋhகாmhஶுவிராதா நிஶா:
ஸ ஸthயகாேமாऽiνரதாப³லாக³ண: ।
ேஷவ ஆthமnhயவth³த⁴ெஸௗரத:
ஸrhவா: ஶரthகாvhயகதா²ரஸாரயா: ॥ 26॥
ராேஜாவாச
ஸmhshதா²பநாய த⁴rhமshய phரஶமாேயதரshய ச ।
அவதீrhே  ப⁴க³வாநmhேஶந ஜக³தீ³வர: ॥ 27॥
ஸ கத²mh த⁴rhமேஸநாmh வkhதா கrhதாபி⁴ரதா ।
phரதீபமாசரth³ph³ரமnh பரதா³ராபி⁴மrhஶநmh ॥ 28॥
ஆphதகாேமா ய³பதி: kh’தவாnh ைவ ஜு³phதmh ।
கிமபி⁴phராய ஏதmh ந:ஸmhஶயmh சி²nhதி⁴ ஸுvhரத ॥ 29॥
ஶுக உவாச
த⁴rhமvhயதிkhரேமா th³’Shட ஈவராmh ச ஸாஹஸmh ।
ேதயஸாmh ந ேதா³ஷாய வேந:ஸrhவ⁴ேஜா யதா² ॥ 30॥
ைநதthஸமாசேரjhஜா மநஸாபி யநீவர: ।
விநயthயாசரnh ெமௗTh◌⁴யாth³யதா² th³ேராऽph³தி⁴ஜmh விஷmh ॥ 31॥
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ஈவராmh வச:ஸthயmh தைத²வாசதmh khவசிth ।
ேதஷாmh யthshவவேசாkhதmh ³th³தி⁴மாmhshதthஸமாசேரth ॥ 32॥
ஶலாசேதைநஷாஹ shவாrhேதா² ந விth³யேத ।
விபrhயேயண வாநrhேதா² நிரஹŋhகாmh phரேபா⁴ ॥ 33॥
கிiµதாகி²லஸththவாநாmh திrhயŋhமrhthயதி³ெவௗகஸாmh ।
ஈஶிேசஶிதvhயாநாmh ஶலாஶலாnhவய: ॥ 34॥
யthபாத³பŋhகஜபராக³நிேஷவth’phதா
ேயாக³phரபா⁴வவி⁴தாகி²லகrhமப³nhதா:◌⁴ ।
shைவரmh சரnhதி iµநேயாऽபி ந நயமாநா-
shதshேயchச²யாऽऽthதவஷ:த ஏவ ப³nhத: ◌⁴ ॥ 35॥
ேகா³பீநாmh தthபதீநாmh ச ஸrhேவஷாேமவ ேத³நாmh ।
ேயாऽnhதசரதி ேஸாऽth◌⁴ய: khட³ேநேநஹ ேத³ஹபா⁴kh ॥ 36॥
அiνkh³ரஹாய ⁴தாநாmh மாiνஷmh ேத³ஹமாshதி²த: ।
ப⁴ஜேத தாth³’ஶீ: khடா³ யா: thவா தthபேரா ப⁴ேவth ॥ 37॥
நாஸூயnh க² kh’Shய ேமாதாshதshய மாயயா ।
மnhயமாநா:shவபாrhவshதா²nh shவாnh shவாnh தா³ராnh vhரெஜௗகஸ: ॥ 38॥
ph³ரமராthர உபாvh’thேத வாஸுேத³வாiνேமாதி³தா: ।
அநிchச²nhthேயா யrhேகா³phய:shவkh³’ஹாnh ப⁴க³வthphயா: ॥ 39॥
விkh³தmh vhரஜவ⁴பி⁴த³mh ச விShே:

ரth³தா⁴nhவிேதாऽiνஶ ◌்’iΝயாத³த² வrhணேயth³ய: ।
ப⁴khதிmh பராmh ப⁴க³வதி phரதிலph◌⁴ய காமmh
’th³ேராக³மாவபேநாthயசிேரண தீ⁴ர: ॥ 40॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ராஸkhடா³வrhணநmh
நாம thரயshthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 33॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சshthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 34 ॥
ஶுக உவாச
ஏகதா³ ேத³வயாthராயாmh ேகா³பாலா ஜாதெகௗகா: ।
அேநாபி⁴ரந³th³khைத: phரயshேதऽmhபி³காவநmh ॥ 1॥
தthர shநாthவா ஸரshவthயாmh ேத³வmh பஶுபதிmh வி⁴mh ।
ஆநrhரrhஹணrhப⁴khthயா ேத³வீmh ச nh’பேதऽmhபி³காmh ॥ 2॥
கா³ேவா ரNhயmh வாஸாmh ம⁴ மth◌⁴வnhநமாth³’தா: ।
ph³ராமேணph◌⁴ேயா த³:³ஸrhேவ ேத³ேவா ந: phயதாதி ॥ 3॥
ஊஷு:ஸரshவதீதீேர ஜலmh phராய th◌⁴’தvhரதா: ।
ரஜநீmh தாmh மஹாபா⁴கா³ நnhத³ஸுநnhத³காத³ய: ॥ 4॥
கசிnhமஹாநshதshnh விபிேநऽதி³⁴த: ।
யth³’chச²யாऽऽக³ேதா நnhத³mh ஶயாநiµரேகா³ऽkh³ரth ॥ 5॥
ஸ khேராஶாநா kh³ரshத: kh’Shண kh’Shண மஹாநயmh ।
ஸrhேபா மாmh kh³ரஸேத தாத phரபnhநmh பேமாசய ॥ 6॥
தshய சாkhரnhதி³தmh thவா ேகா³பாலா:ஸஹேஸாthதி²தா: ।
kh³ரshதmh ச th³’ShThவா விph◌⁴ராnhதா:ஸrhபmh விvhய⁴lhiµைக: ॥ 7॥
அலாைதrhத³யமாேநாऽபி நாiµசthதiµரŋhக³ம: ।
தமshph’ஶthபதா³ph◌⁴ேயthய ப⁴க³வாnh ஸாthவதாmh பதி: ॥ 8॥
ஸ ைவ ப⁴க³வத:மthபாத³shபrhஶஹதாஶுப: ◌⁴ ।
ேப⁴ேஜ ஸrhபவrhthவா பmh விth³யாத⁴ராrhசிதmh ॥ 9॥
தமph’chச²th³th◌⁴’ேகஶ: phரணதmh ஸiµபshதி²தmh ।
தீ³phயமாேநந வஷா ஷmh ேஹமமாநmh ॥ 10॥
ேகா ப⁴வாnh பரயா லmhயா ேராசேதऽth³⁴தத³rhஶந: ।
கத²mh ஜு³phதாேமதாmh க³திmh வா phராபிேதாऽவஶ: ॥ 11॥
ஸrhப உவாச
அஹmh விth³யாத⁴ர: கசிthஸுத³rhஶந இதி த: ।
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யா shவபஸmhபththயா விமாேநநாசரmh தி³ஶ: ॥ 12॥
’nh விபாநŋhகி³ரஸ: phராஹஸmh பத³rhபித: ।
ைதமாmh phராபிேதா ேயாநிmh phரலph³ைத: ◌⁴ shேவந பாphமநா ॥ 13॥
ஶாேபா ேமऽiνkh³ரஹாையவ kh’தshைத: கthமபி: ◌⁴ ।
யத³ஹmh ேலாக³ பதா³shph’Shேடா ஹதாஶுப: ◌⁴ ॥ 14॥
தmh thவாஹmh ப⁴வபீ⁴தாநாmh phரபnhநாநாmh ப⁴யாபஹmh ।
ஆph’chேச² ஶாபநிrhiµkhத: பாத³shபrhஶாத³வஹnh ॥ 15॥
phரபnhேநாऽsh மஹாேயாகி³nh மஹாஷ ஸthபேத ।
அiνஜாநீ மாmh ேத³வ ஸrhவேலாேகவேரவர ॥ 16॥
ph³ரமத³Nhடா³th³விiµkhேதாऽஹmh ஸth³யshேதऽchத த³rhஶநாth ।
யnhநாம kh³’ணnhநகி²லாnh ேராth’நாthமாநேமவ ச ।
ஸth³ய: நாதி கிmh ⁴யshதshய shph’Shட: பதா³ ேத ॥ 17॥
இthயiνjhஞாphய தா³ஶாrhஹmh பkhரmhயாபி⁴வnhth³ய ச ।
ஸுத³rhஶேநா தி³வmh யாத: kh’chch²ராnhநnhத³ச ேமாசித: ॥ 18॥
நிஶாmhய kh’Shணshய ததா³thமைவப⁴வmh
vhரெஜௗகேஸா விshதேசதஸshதத: ।
ஸமாphய தshnhநியமmh நrhvhரஜmh
nh’பாயshதthகத²யnhத ஆth³’தா: ॥ 19॥
கதா³சித³த² ேகா³விnhேதா³ ராமசாth³⁴தவிkhரம: ।
விஜரrhவேந ராthrhயாmh மth◌⁴யெகௗ³ vhரஜேயாதாmh ॥ 20॥
உபகீ³யமாெநௗ லதmh shthஜைநrhப³th³த⁴ெஸௗ’ைத:³ ।
shவலŋhkh’தாiνphதாŋhெகௗ³shரkh³விெணௗ விரேஜாऽmhப³ெரௗ ॥ 21॥
நிஶாiµக²mh மாநயnhதாதி³ேதா³பதாரகmh ।
மlhகாக³nhத⁴மthதாஜுShடmh iµத³வாநா ॥ 22॥
ஜக³:ஸrhவ⁴தாநாmh மந:ரவணமŋhக³ளmh ।
ெதௗ கlhபயnhெதௗ க³பthshவரமNhட³லrhchசி²தmh ॥ 23॥
ேகா³phயshதth³கீ³தமாகrhNhய rhchசி²தா நாவித³nh nh’ப ।
shரmhஸth³³லமாthமாநmh shரshதேகஶshரஜmh தத: ॥ 24॥
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ஏவmh விkhட³ேதா:shைவரmh கா³யேதா:ஸmhphரமthதவth ।
ஶŋhக²ட³இதி kh²யாேதா த⁴நதா³iνசேராऽph◌⁴யகா³th ॥ 25॥
தேயாrhநிேதா ராஜmhshதnhநாத²mh phரமதா³ஜநmh ।
khேராஶnhதmh காலயாமாஸ தி³தீ³chயாமஶŋhகித: ॥ 26॥
khேராஶnhதmh kh’Shண ராேமதி விேலாkhய shவபkh³ரஹmh ।
யதா² கா³ த³shநா kh³ரshதா ph◌⁴ராதராவnhவதா⁴வதாmh ॥ 27॥
மா ைப⁴Shேடthயப⁴யாராெவௗ ஶாலஹshெதௗ தரshவிெநௗ ।
ஆேஸத³shதmh தரஸா thவதmh ³யகாத⁴மmh ॥ 28॥
ஸ வீய தாவiνphராphெதௗ காலmh’th இேவாth³விஜnh ।
விsh’jhய shthஜநmh ட: ◌⁴ phராth³ரவjhவிேதchச²யா ॥ 29॥
தமnhவதா⁴வth³ேகா³விnhேதா³ யthர யthர ஸ தா⁴வதி ।
rhஷுshதchசி²ேராரthநmh தshெதௗ² ரnh shthேயா ப³ல: ॥ 30॥
அவி³ர இவாph◌⁴ேயthய ஶிரshதshய ³ராthமந: ।
ஜஹார iµShைநவாŋhக³ஸஹடா³மணிmh வி: ◌⁴ ॥ 31॥
ஶŋhக²ட³mh நிஹthையவmh மணிமாதா³ய பா⁴shவரmh ।
அkh³ரஜாயாத³தா³thphthயா பயnhதீநாmh ச ேயாதாmh ॥ 32॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ஶŋhக²ட³வேதா⁴ நாம சshthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 34॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 35 ॥
ஶுக உவாச
ேகா³phய: kh’Shேண வநmh யாேத தமiνth³தேசதஸ: ।
kh’Shணலா: phரகா³யnhthேயா நிnhrh:³ேக²ந வாஸராnh ॥ 1॥
ேகா³phய ஊ:
வாமபா³ஹுkh’தவாமகேபாேலா
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வlhகி³தph◌⁴ரத⁴ராrhபிதேவiΝmh ।
ேகாமலாŋh³பி⁴ராதமாrhக³mh
ேகா³phய ஈரயதி யthர iµnhத:³ ॥ 2॥
vhேயாமயாநவநிதா:ஸஹth³ைத⁴-
rhவிshதாshத³பதா⁴rhய ஸலjhஜா: ।
காமமாrhக³ணஸமrhபிதசிthதா:
கமலmh யரபshmh’தநீvhய: ॥ 3॥
ஹnhத சிthரமப³லா: ஶ ◌்’iΝேதத³mh
ஹாரஹாஸ உர shதி²ரவிth³th ।
நnhத³ஸூiνரயமாrhதஜநாநாmh
நrhமேதா³ யrh தேவiΝ: ॥ 4॥
vh’nhத³ேஶா vhரஜvh’ஷா mh’க³கா³ேவா
ேவiΝவாth³ய’தேசதஸ ஆராth ।
த³nhதத³Shடகவலா th◌⁴’தகrh
நிth³தா கி²தசிthரவாஸnh ॥ 5॥
ப³rhணshதப³கதா⁴பலாைஶ-

rhப³th³த⁴மlhலபப³rhஹவிட³mhப:³ ।
கrhசிthஸப³ல ஆ ஸேகா³ைப-
rhகா:³ஸமாவயதி யthர iµnhத:³ ॥ 6॥

தrh ப⁴kh³நக³தய:ஸேதா ைவ
தthபதா³mh³ஜரேஜாऽநிலநீதmh ।
shph’ஹயதீrhவயவாப³ஹுNhயா:
phேரமேவபித⁴ஜா:shதிதாப: ॥ 7॥
அiνசைர:ஸமiνவrhணிதவீrhய
ஆதி³ஷ இவாசல⁴தி: ।
வநசேரா கி³தேடஷு சரnhதீ-
rhேவiΝநாऽऽவயதி கா:³ஸ யதா³ ॥ 8॥
வநலதாshதரவ ஆthமநி விShiΝmh
vhயஜயnhthய இவ Shபப²லாTh◌⁴யா: ।
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phரணதபா⁴ரவிடபா ம⁴தா⁴ரா:
phேரம’Shடதநவ:ஸsh’ஜு:shம ॥ 9॥
த³rhஶநீயதிலேகா வநமாலா-
தி³vhயக³nhத⁴ளம⁴மthைத: ।
அலரல⁴கீ³தமபீ⁴Shட-
மாth³யnh யrh ஸnhதி⁴தேவiΝ: ॥ 10॥
ஸர ஸாரஸஹmhஸவிஹŋhகா³-
சாகீ³த’தேசதஸ ஏthய ।
ஹiµபாஸத ேத யதசிthதா
ஹnhத தth³’ேஶா th◌⁴’தெமௗநா: ॥ 11॥
ஸஹப³ல:shரக³வதmhஸவிலாஸ:

ஸாiνஷு திph◌⁴’ேதா vhரஜேத³vhய: ।
ஹrhஷயnh யrh ேவiΝரேவண
ஜாதஹrhஷ உபரmhப⁴தி விவmh ॥ 12॥
மஹத³திkhரமணஶŋhகிதேசதா
மnhத³மnhத³மiνக³rhஜதி ேமக: ◌⁴ ।
ஸு’த³மph◌⁴யவrhஷthஸுமேநாபி⁴-
சா²யயா ச வித³த⁴thphரதபthரmh ॥ 13॥
விவித⁴ேகா³பசரேணஷு வித³kh³ேதா⁴
ேவiΝவாth³ய உதா⁴ நிஜஶிா: ।
தவ ஸுத:ஸதி யதா³த⁴ரபி³mhேப³
த³thதேவiΝரநயthshவரஜாதீ: ॥ 14॥
ஸவநஶshத³பதா⁴rhய ஸுேரஶா:
ஶkhரஶrhவபரேமSh²ேராகா:³ ।
கவய ஆநதகnhத⁴ரசிthதா:
கமலmh யரநிசிததththவா: ॥ 15॥
நிஜபதா³ph³ஜத³லrhth◌⁴வஜவjhர-
நீரஜாŋhஶவிசிthரலலாைம: ।
vhரஜ⁴வ: ஶமயnh ²ரேதாத³mh
வrhShம⁴rhயக³தி³தேவiΝ: ॥ 16॥
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vhரஜதி ேதந வயmh ஸவிலாஸ
வீrhபிதமேநாப⁴வேவகா:³ ।
ஜக³திmh க³தா ந விதா³ம:
கமேலந கப³ரmh வஸநmh வா ॥ 17॥
மணித⁴ர: khவசிதா³க³ணயnh கா³
மாலயா த³யித க³nhத⁴லshயா: ।
phரணயிேநாऽiνசரshய கதா³mhேஸ
phரபnh ⁴ஜமகா³யத யthர ॥ 18॥
khவணிதேவiΝரவவசிதசிthதா:
kh’Shணமnhவஸத kh’Shணkh³’Nhய: ।
³ணக³rhணமiνக³thய ஹNhேயா
ேகா³பிகா இவ விiµkhதkh³’ஹாஶா: ॥ 19॥
nhத³தா³மkh’தெகௗகேவேஷா
ேகா³பேகா³த⁴நvh’ேதா யiµநாயாmh ।
நnhத³ஸூiνரநேக⁴ தவ வthேஸா
நrhமத:³ phரணயிmh விஜஹார ॥ 20॥
மnhத³வாபவாthயநலmh
மாநயnh மலயஜshபrhேஶந ।
வnhதி³நshதiµபேத³வக³ ேய
வாth³யகீ³தப³பி: ◌⁴ பவvh: ॥ 21॥
வthஸேலா vhரஜக³வாmh யத³க³th◌⁴ேரா
வnhth³யமாநசரண: பதி² vh’th³ைத: ◌⁴ ।
kh’thshநேகா³த⁴நiµேபாய தி³நாnhேத
கீ³தேவiΝரiνேக³³தகீrhதி: ॥ 22॥
உthஸவmh ரமசாபி th³’ஶீநா-
iµnhநயnh ²ரரஜ²தshரkh ।
தி³thஸையதி ஸு’தா³ஶிஷ ஏஷ
ேத³வகீஜட²ர⁴³ராஜ: ॥ 23॥
மத³வி⁴rhணிதேலாசந ஈஷ-
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nhமாநத:³shவஸு’தா³mh வநமா ।
ப³த³ரபாNh³வத³ேநா mh’³க³Nhட³mh
மNhட³யnh கநகNhட³லலmhயா ॥ 24॥
ய³பதிrhth³விரத³ராஜவிஹாேரா
யாநீபதிைவஷ தி³நாnhேத ।
iµதி³தவkhthர உபயாதி ³ரnhதmh
ேமாசயnh vhரஜக³வாmh தி³நதாபmh ॥ 25॥
ஶுக உவாச
ஏவmh vhரஜshthேயா ராஜnh kh’Shணலா iν கா³யதீ: ।
ேரேரऽஹ:ஸு தchசிthதாshதnhமநshகா மேஹாத³யா: ॥ 26॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ vh’nhதா³வநkhடா³யாmh ேகா³பிகாக³ளகீ³தmh
நாம பசthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 35॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷThthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 36 ॥
ஶுக உவாச
அத² தrhயாக³ேதா ேகா³Shட²மShேடா vh’ஷபா⁴ஸுர: ।
மmh மஹாகthகாய: கmhபயnh ²ரவிதாmh ॥ 1॥
ரmhப⁴மாண: க²ரதரmh பதா³ ச விக²nh மmh ।
உth³யmhய chச²mh வphராணி விஷாkh³ேரண ேசாth³த⁴ரnh ॥ 2॥
கிசிthகிசிchச²kh’nhiµசnh thரயnh shதph³த⁴ேலாசந: ।
யshய நிrhராதி³ேதநாŋhக³ நிSh²ேரண க³வாmh nh’mh ॥ 3॥
பதnhthயகாலேதா க³rhபா: ◌⁴ shரவnhதி shம ப⁴ேயந ைவ ।
நிrhவிஶnhதி க⁴நா யshய கth³யசலஶŋhகயா ॥ 4॥
தmh தீணஶ ◌்’ŋhக³iµth³வீய ேகா³phேயா ேகா³பாச தthரஸு: ।
பஶேவா ³th³rhபீ⁴தா ராஜnh ஸnhthயjhய ேகா³லmh ॥ 5॥
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kh’Shண kh’Shேணதி ேத ஸrhேவ ேகா³விnhத³mh ஶரணmh ய: ।
ப⁴க³வாநபி தth³வீய ேகா³லmh ப⁴யவிth³தmh ॥ 6॥
மா ைப⁴Shேடதி கி³ராऽऽவாshய vh’ஷாஸுரiµபாவயth ।
ேகா³பால: பஶுபி⁴rhமnhத³ thராைத: கிமஸthதம ॥ 7॥
ப³லத³rhபஹா ³Shடாநாmh thவth³விதா⁴நாmh ³ராthமநாmh ।
இthயாshேபா²ThயாchேதாऽShடmh தலஶph³ேத³ந ேகாபயnh ॥ 8॥
ஸkh²ரmhேஸ ⁴ஜாேபா⁴க³mh phரஸாrhயாவshதி²ேதா ஹ: ।
ேஸாऽphேயவmh ேகாபிேதாऽShட:²ேரவநிiµlhக²nh ।
உth³யthchச²ph◌⁴ரமnhேமக:◌⁴ khth³த: ◌⁴ kh’Shணiµபாth³ரவth ॥ 9॥
அkh³ரnhயshதவிஷாkh³ர:shதph³தா⁴sh’kh³ேலாசேநாऽchதmh ।
கடாphயாth³ரவthrhணnhth³ரiµkhேதாऽஶநிrhயதா² ॥ 10॥
kh³’thவா ஶ ◌்’ŋhக³ேயாshதmh வா அShடாத³ஶ பதா³நி ஸ: ।
phரthயேபாவாஹ ப⁴க³வாnh க³ஜ: phரதிக³ஜmh யதா² ॥ 11॥
ேஸாऽபவிth³ேதா⁴ ப⁴க³வதா நthதா²ய ஸthவர: ।
ஆபதthshவிnhநஸrhவாŋhேகா³ நி:வஸnh khேராத⁴rhchசி²த: ॥ 12॥
தமாபதnhதmh ஸ நிkh³’ய ஶ ◌்’ŋhக³ேயா:
பதா³ஸமாkhரmhய நிபாthய ⁴தேல ।
நிShபீட³யாமாஸ யதா²ऽऽrhth³ரமmhப³ரmh
kh’thவா விஷாேணந ஜகா⁴ந ேஸாऽபதth ॥ 13॥
அsh’kh³வமnh thரஶkh’thஸiµthsh’ஜnh
பmhச பாதா³நநவshதி²ேதண: ।
ஜகா³ம kh’chch²ரmh நிrh’ேதரத²யmh
Shைப: கிரnhேதா ஹ³ேர ஸுரா: ॥ 14॥
ஏவmh th³நmh ஹthவா shயமாந:shவஜாதிபி: ◌⁴ ।
விேவஶ ேகா³Shட²mh ஸப³ேலா ேகா³பீநாmh நயேநாthஸவ: ॥ 15॥
அShேட நிஹேத ைத³thேய kh’Shேணநாth³⁴தகrhம ।
கmhஸாயாதா²ஹ ப⁴க³வாnh நாரேதா³ ேத³வத³rhஶந: ॥ 16॥

140 sanskritdocuments.org



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

யேஶாதா³யா:ஸுதாmh கnhயாmh ேத³வkhயா: kh’Shணேமவ ச ।
ராமmh ச ேராணீthரmh வஸுேத³ேவந பி³ph◌⁴யதா ॥ 17॥
nhயshெதௗ shவthேர நnhேத³ைவ யாph◌⁴யாmh ேத ஷா ஹதா: ।
நிஶmhய தth³ேபா⁴ஜபதி: ேகாபாthphரசேதnhth³ய: ॥ 18॥
நிஶாதமமாத³thத வஸுேத³வகா⁴mhஸயா ।
நிவாேதா நாரேத³ந தthஸுெதௗ mh’thமாthமந: ॥ 19॥
jhஞாthவா ேலாஹமைய: பாைஶrhப³ப³nhத⁴ ஸஹபா⁴rhயயா ।
phரதியாேத  ேத³வrhெஷௗ கmhஸ ஆபா⁴Shய ேகஶிநmh ॥ 20॥
phேரஷயாமாஸ ஹnhேயதாmh ப⁴வதா ராமேகஶெவௗ ।
தேதா iµShகசாரஶலேதாஶலகாதி³காnh ॥ 21॥
அமாthயாnh ஹshதிபாmhைசவ ஸமாஹூயாஹ ேபா⁴ஜராTh ।
ேபா⁴ ேபா⁴ நிஶmhயதாேமதth³வீரசாரiµShெகௗ ॥ 22॥
நnhத³vhரேஜ கிலாஸாேத ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴ ।
ராமkh’Shெணௗ தேதா மயmh mh’th: கில நித³rhஶித: ॥ 23॥
ப⁴வth³ph◌⁴யாஹ ஸmhphராphெதௗ ஹnhேயதாmh மlhலலயா ।
மசா: khயnhதாmh விவிதா⁴ மlhலரŋhக³பதா: ।
ெபௗரா ஜாநபதா:³ஸrhேவ பயnh shைவரஸmhக³mh ॥ 24॥
மஹாமாthர thவயா ப⁴th³ர ரŋhக³th³வாrhபநீயதாmh ।
th³விப:வலயாபீேடா³ ஜ ேதந மமாெதௗ ॥ 25॥
ஆரph◌⁴யதாmh த⁴iνrhயாக³சrhத³யாmh யதா²விதி⁴ ।
விஶஸnh பஶூnh ேமth◌⁴யாnh ⁴தராஜாய ⁴ேஷ ॥ 26॥
இthயாjhஞாphயாrhத²தnhthரjhஞ ஆஹூய ய³ŋhக³வmh ।
kh³’thவா பாணிநா பாணிmh தேதாऽkhரiµவாச ஹ ॥ 27॥
ேபா⁴ ேபா⁴ தா³நபேத மயmh khயதாmh ைமthரமாth³’த: ।
நாnhயshthவthேதா ததேமா விth³யேத ேபா⁴ஜvh’Shணிஷு ॥ 28॥
அதshthவாமாத: ெஸௗmhய காrhயெகௗ³ரவஸாத⁴நmh ।
யேத²nhth³ேரா விShiΝமாthய shவாrhத²மth◌⁴யக³மth³வி:◌⁴ ॥ 29॥
க³chச² நnhத³vhரஜmh தthர ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴ ।
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ஆஸாேத தாவிஹாேநந ரேத²நாநய மா சிரmh ॥ 30॥
நிsh’Shட: கில ேம mh’thrhேத³ைவrhைவNhட²ஸmhரைய: ।
தாவாநய ஸமmh ேகா³ைபrhநnhதா³th³ைய:ஸாph◌⁴பாயைந: ॥ 31॥
கா⁴தயிShய இஹாநீெதௗ காலகlhேபந ஹshதிநா ।
யதி³iµkhெதௗ தேதா மlhலrhகா⁴தேய ைவth³ேதாபைம: ॥ 32॥
தேயாrhநிஹதேயாshதphதாnh வஸுேத³வேராக³மாnh ।
தth³ப³nh⁴nhநிஹநிShயா vh’Shணிேபா⁴ஜத³ஶாrhஹகாnh ॥ 33॥
உkh³ரேஸநmh ச பிதரmh shத²விரmh ராjhயகாiµகmh ।
தth³ph◌⁴ராதரmh ேத³வகmh ச ேய சாnhேய விth³விேஷா மம ॥ 34॥
ததைசஷா ம thர ப⁴விth நShடகNhடகா ।
ஜராஸnhேதா⁴ மம ³rhth³விவிேதா³ த³யித:ஸகா² ॥ 35॥
ஶmhப³ேரா நரேகா பா³ே மyhேயவ kh’தெஸௗ’தா:³ ।
ைதரஹmh ஸுரபயாnh ஹthவா ேபா⁴ேய மmh nh’பாnh ॥ 36॥
ஏதjhjhஞாthவாऽऽநய phரmh ராமkh’Shவிஹாrhப⁴ெகௗ ।
த⁴iνrhமக²நிாrhத²mh th³ரShmh ய³ரயmh ॥ 37॥
அkhர உவாச
ராஜnh மநீதmh ஸth◌⁴rhயkh தவ shவாவth³யமாrhஜநmh ।
th³th◌⁴யth³th◌⁴ேயா:ஸமmh rhயாth³ைத³வmh  ப²லஸாத⁴நmh ॥ 38॥
மேநாரதா²nh கேராthchைசrhஜேநா ைத³வஹதாநபி ।
jhயேத ஹrhஷேஶாகாph◌⁴யாmh ததா²phயாjhஞாmh கேரா ேத ॥ 39॥
ஶுக உவாச
ஏவமாதி³ய சாkhரmh மnhthணச விsh’jhய ஸ: ।
phரவிேவஶ kh³’ஹmh கmhஸshததா²khர:shவமாலயmh ॥ 40॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அkhரஸmhphேரஷணmh நாம ஷThthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
36॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 37 ॥
ஶுக உவாச
ேகஶீ  கmhஸphரத:²ைரrhமmh
மஹாஹேயா நிrhஜரயnh மேநாஜவ: ।
ஸடாவ⁴தாph◌⁴ரவிமாநஸŋhலmh
rhவnhநேபா⁴ ேஹதபீ⁴தாகி²ல: ॥ 1॥
விஶாலேநthேரா விகடாshயேகாடேரா
ph³’ஹth³க³ேலா நீலமஹாmh³ேதா³பம: ।
³ராஶய: கmhஸதmh சிகீrhஷு-
rhvhரஜmh ஸ நnhத³shய ஜகா³ம கmhபயnh ॥ 2॥
தmh thராஸயnhதmh ப⁴க³வாnh shவேகா³லmh
தth³ேத⁴ைதrhவாலவி⁴rhணிதாmh³த³mh ।
ஆthமாநமாெஜௗ mh’க³யnhதமkh³ரணீ-
பாவயthஸ vhயநத³nhmh’ேக³nhth³ரவth ॥ 3॥
ஸ தmh நிஶாmhயாபி⁴iµேகா²iµேக²ந க²mh
பிப³nhநிவாph◌⁴யth³ரவத³thயமrhஷண: ।
ஜகா⁴ந பth³ph◌⁴யாமரவிnhத³ேலாசநmh
³ராஸத³சNhட³ஜேவா ³ரthயய: ॥ 4॥
தth³வசயிthவா தமேதா⁴ேஜா ஷா
phரkh³’ய ேதா³rhph◌⁴யாmh பவிth◌⁴ய பாத³ேயா: ।
ஸாவjhஞiµthsh’jhய த⁴iν: ஶதாnhதேர
யேதா²ரக³mh தாrhயஸுேதா vhயவshதி²த: ॥ 5॥
ஸ லph³த⁴ஸmhjhஞ: நthதி²ேதா ஷா
vhயாதா³ய ேகஶீ தரஸாऽऽபதth³த⁴mh ।
ேஸாऽphயshய வkhthேர ⁴ஜiµthதரmh shமயnh
phரேவஶயாமாஸ யேதா²ரக³mh பி³ேல ॥ 6॥
த³nhதா நிேபrhப⁴க³வth³⁴ஜshph’ஶ-
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shேத ேகஶிநshதphதமய:shph’ேஶா யதா² ।
பா³ஹுச தth³ேத³ஹக³ேதா மஹாthமேநா
யதா²ऽऽமய:ஸmhவvh’ேத⁴ உேபத: ॥ 7॥
ஸேமத⁴மாேநந ஸ kh’Shணபா³ஹுநா
நிth³த⁴வாசரmhச விபnh ।
phரshவிnhநகா³thர: பvh’thதேலாசந:
பபாத ேலNhட³mh விsh’ஜnh ெதௗ vhயஸு: ॥ 8॥
தth³ேத³ஹத: கrhககாப²ேலாபமாth³-
vhயேஸாரபாkh’Shய ⁴ஜmh மஹா⁴ஜ: ।
அவிshேதாऽயthநஹதாthshமைய:
phரஸூநவrhைஷrhதி³விஷth³பி⁴³த: ॥ 9॥
ேத³வrhபஸŋhக³mhய பா⁴க³வதphரவேரா nh’ப ।
kh’ShணமkhShடகrhமாணmh ரஹshேயதத³பா⁴ஷத ॥ 10॥
kh’Shண kh’Shphரேமயாthமnh ேயாேக³ஶ ஜக³தீ³வர ।
வாஸுேத³வாகி²லாவாஸ ஸாthவதாmh phரவர phரேபா⁴ ॥ 11॥
thவமாthமா ஸrhவ⁴தாநாேமேகா jhேயாதிைவத⁴ஸாmh ।
³ேடா⁴ ³ஹாஶய:ஸா மஹாஷ ஈவர: ॥ 12॥
ஆthமநாऽऽthமாऽऽரய: rhவmh மாயயா ஸsh’ேஜ ³nh ।
ைதத³mh ஸthயஸŋhகlhப:sh’ஜshயthshயவவர: ॥ 13॥
ஸ thவmh ⁴த⁴ர⁴தாநாmh ைத³thயphரமத²ரஸாmh ।
அவதீrhே விநாஶாய ேஸநாmh ரய ச ॥ 14॥
தி³ShThயா ேத நிஹேதா ைத³thேயா லயாயmh ஹயாkh’தி: ।
யshய ேஹதஸnhthரshதாshthயஜnhthயநிஷா தி³வmh ॥ 15॥
சாரmh iµShகmh ைசவ மlhலாநnhயாmhச ஹshதிநmh ।
கmhஸmh ச நிஹதmh th³ரேய பரேவாऽஹநி ேத விேபா⁴ ॥ 16॥
தshயாiν ஶŋhக²யவநiµராmh நரகshய ச ।
பாஜாதாபஹரணnhth³ரshய ச பராஜயmh ॥ 17॥
உth³வாஹmh வீரகnhயாநாmh வீrhயஶுlhகாதி³லணmh ।
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nh’க³shய ேமாணmh பாபாth³th³வாரகாயாmh ஜக³thபேத ॥ 18॥
shயமnhதகshய ச மேணராதா³நmh ஸஹ பா⁴rhயயா ।
mh’தthரphரதா³நmh ச ph³ராமணshய shவதா⁴மத: ॥ 19॥
ெபௗNhTh³ரகshய வத⁴mh பசாthகாஶிrhயாச தீ³பநmh ।
த³nhதவkhthரshய நித⁴நmh ைசth³யshய ச மஹாkhரெதௗ ॥ 20॥
யாநி சாnhயாநி வீrhயாணி th³வாரகாமாவஸnh ப⁴வாnh ।
கrhதா th³ரயாmhயஹmh தாநி ேக³யாநி கவிபி⁴rh⁴வி ॥ 21॥
அத² ேத காலபshய பயிShேரiµShய ைவ ।
அௌணீநாmh நித⁴நmh th³ரயாmhயrhஜுநஸாரேத:² ॥ 22॥
விஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴நmh shவஸmhshத²யா
ஸமாphதஸrhவாrhத²மேமாக⁴வாசி²தmh ।
shவேதஜஸா நிthயநிvh’thதமாயா-
³ணphரவாஹmh ப⁴க³வnhதம ॥ 23॥
thவாவரmh shவாரயமாthமமாயயா
விநிrhதாேஶஷவிேஶஷகlhபநmh ।
khடா³rhத²மth³யாthதமiνShயவிkh³ரஹmh
நேதாऽsh ⁴rhயmh ய³vh’Shணிஸாthவதாmh ॥ 24॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ய³பதிmh kh’Shணmh பா⁴க³வதphரவேரா iµநி: ।
phரணிபthயாph◌⁴யiνjhஞாேதா யெயௗ தth³த³rhஶேநாthஸவ: ॥ 25॥
ப⁴க³வாநபி ேகா³விnhேதா³ஹthவா ேகஶிநமாஹேவ ।
பஶூநபாலயthபால: phைதrhvhரஜஸுகா²வஹ: ॥ 26॥
ஏகதா³ ேத பஶூnh பாலாசாரயnhேதாऽth³ஸாiνஷு ।
சkhrhநிலாயநkhடா³ேசாரபாலாபேத³ஶத: ॥ 27॥
தthராஸnh கதிசிchேசாரா: பாலாச கதிசிnhnh’ப ।
ேமஷாயிதாச தthைரேக விஜரேதாப⁴யா: ॥ 28॥
மயthேரா மஹாமாேயா vhேயாேமா ேகா³பாலேவஷth◌⁴’kh ।
ேமஷாயிதாநேபாவாஹ phராயேசாராயிேதா ப³ஹூnh ॥ 29॥
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கி³த³rhயாmh விநிphய நீதmh நீதmh மஹாஸுர: ।
ஶிலயா பித³ேத⁴ th³வாரmh ச:பசாவேஶதா: ॥ 30॥
தshய தthகrhம விjhஞாய kh’Shண: ஶரணத:³ஸதாmh ।
ேகா³பாnh நயnhதmh ஜkh³ராஹ vh’கmh ஹெவௗஜஸா ॥ 31॥
ஸ நிஜmh பமாshதா²ய கி³nhth³ரஸth³’ஶmh ப³ ।
இchச²nh விேமாkhமாthமாநmh நாஶkhேநாth³kh³ரஹர: ॥ 32॥
தmh நிkh³’யாchேதா ேதா³rhph◌⁴யாmh பாதயிthவா மதேல ।
பயதாmh தி³வி ேத³வாநாmh பஶுமாரமமாரயth ॥ 33॥
³ஹாபிதா⁴நmh நிrhபி⁴th³ய ேகா³பாnhநி:ஸாrhய kh’chch²ரத: ।
shயமாந:ஸுைரrhேகா³ைப: phரவிேவஶ shவேகா³லmh ॥ 34॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ vhேயாமாஸுரவேதா⁴ நாம ஸphதthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
37॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடாthmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 38 ॥
ஶுக உவாச
அkhேராऽபி ச தாmh ராthmh ம⁴rhயாmh மஹாமதி: ।
உthவா ரத²மாshதா²ய phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh ॥ 1॥
க³chச²nh பதி² மஹாபா⁴ேகா³ ப⁴க³வthயmh³ேஜேண ।
ப⁴khதிmh பராiµபக³த ஏவேமதத³சிnhதயth ॥ 2॥
கிmh மயாऽऽசதmh ப⁴th³ரmh கிmh தphதmh பரமmh தப: ।
கிmh வாதா²phயrhஹேத த³thதmh யth³th³ரயாmhயth³ய ேகஶவmh ॥ 3॥
மைமதth³³rhலப⁴mh மnhய உthதமேலாகத³rhஶநmh ।
விஷயாthமேநா யதா² ph³ரமகீrhதநmh ஶூth³ரஜnhமந: ॥ 4॥
ைமவmh மமாத⁴மshயாபி shயாேத³வாchதத³rhஶநmh ।
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யமாண: காலநth³யா khவசிthதரதி கசந ॥ 5॥
மமாth³யாமŋhக³ளmh நShடmh ப²லவாmhைசவ ேம ப⁴வ: ।
யnhநமshேய ப⁴க³வேதா ேயாகி³th◌⁴ேயயாŋhkh◌⁴பŋhகஜmh ॥ 6॥
கmhேஸா ப³தாth³யாkh’த ேமऽthயiνkh³ரஹmh
th³ரேயऽŋhkh◌⁴பth³மmh phரேதாऽiµநா ஹேர: ।
kh’தாவதாரshய ³ரthயயmh தம:
rhேவऽதரnh யnhநக²மNhட³லthவிஷா ॥ 7॥
யத³rhசிதmh ph³ரமப⁴வாதி³பி: ◌⁴ ஸுைர:
யா ச ேத³vhயா iµநிபி⁴shஸஸாthவைத: ।
ேகா³சாரயாiνசைரசரth³வேந
யth³ேகா³பிகாநாmh சŋhமாŋhகிதmh ॥ 8॥
th³ரயா நmh ஸுகேபாலநாகmh
shதாவேலாகாணகஜேலாசநmh ।
iµக²mh iµnhத³shய ³டா³லகாvh’தmh
phரத³ணmh ேம phரசரnhதி ைவ mh’கா:³ ॥ 9॥
அphயth³ய விShேrhமiνஜthவேஷா
பா⁴ராவதாராய ⁴ேவா நிேஜchச²யா ।
லாவNhயதா⁴mhேநா ப⁴விேதாபலmhப⁴நmh
மயmh ந ந shயாthப²லமஜஸா th³’ஶ: ॥ 10॥
ய ஈதாஹmhரேதாऽphயஸthஸேதா:
shவேதஜஸாபாshததேமாபி⁴தா³ph◌⁴ரம: ।
shவமாயயாऽऽthமnh ரசிைதshததீ³யா
phராதீ⁴பி: ◌⁴ ஸத³ேநShவபீ⁴யேத ॥ 11॥
யshயாகி²லாவஹபி: ◌⁴ ஸுமŋhக³ள-

rhவாேசா விரா ³ணகrhமஜnhமபி:◌⁴ ।
phராணnhதி ஶுmhப⁴nhதி நnhதி ைவ ஜக³-
th³யாshதth³விரkhதா: ஶவேஶாப⁴நா மதா: ॥ 12॥
ஸ சாவதீrhண: கில ஸாthவதாnhவேய
shவேஸபாலாமரவrhயஶrhமkh’th ।
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யேஶா விதnhவnh vhரஜ ஆshத ஈவேரா
கா³யnhதி ேத³வா யத³ேஶஷமŋhக³ளmh ॥ 13॥
தmh thவth³ய நmh மஹதாmh க³திmh ³mh
thைரேலாkhயகாnhதmh th³’ஶிமnhமேஹாthஸவmh ।
பmh த³தா⁴நmh ய ஈphதாshபத³mh
th³ரேய மமாஸnhiνஷஸ:ஸுத³rhஶநா: ॥ 14॥
அதா²வட: ◌⁴ ஸபதீ³ஶேயா ரதா²th
phரதா⁴நmhேஸாசரணmh shவலph³த⁴ேய ।
தி⁴யா th◌⁴’தmh ேயாகி³பி⁴ரphயஹmh th◌⁴வmh
நமshய ஆph◌⁴யாmh ச ஸகீ²nh வெநௗகஸ: ॥ 15॥
அphயŋhkh◌⁴ேல பதிதshய ேம வி: ◌⁴
ஶிரshயதா⁴shயnhநிஜஹshதபŋhகஜmh ।
த³thதாப⁴யmh கால⁴ஜŋhக³ரmhஹஸா
phேராth³ேவதாநாmh ஶரணmh nh’mh ॥ 16॥
ஸமrhஹணmh யthர நிதா⁴ய ெகௗஶிக-
shததா² ப³சாப ஜக³ththரேயnhth³ரதாmh ।
யth³வா விஹாேர vhரஜேயாதாmh ரமmh
shபrhேஶந ெஸௗக³nhதி⁴கக³nhth◌⁴யபாiνத³th ॥ 17॥
ந மyhைபShயthய³th³தி⁴மchத:
கmhஸshய ³த: phரேதாऽபி விவth³’kh ।
ேயாऽnhதrhப³ேசதஸ ஏததீ³தmh
ேthரjhஞ ஈthயமேலந சுஷா ॥ 18॥
அphயŋhkh◌⁴ேலऽவதmh kh’தாஜmh
மாதா ஸshதமாrhth³ரயா th³’ஶா ।
ஸபth³யபth◌⁴வshதஸமshதகிlhபி³ேஷா
ேவாடா⁴ iµத³mh வீதவிஶŋhக ஊrhதாmh ॥ 19॥
ஸு’thதமmh jhஞாதிமநnhயைத³வதmh
ேதா³rhph◌⁴யாmh ph³’ஹth³ph◌⁴யாmh பரphshயேதऽத² மாmh ।
ஆthமா  தீrhதீ²khயேத தைத³வ ேம
ப³nhத⁴ச கrhமாthமக உchch²வthயத: ॥ 20॥
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லph³th◌⁴வாŋhக³ஸŋhக³mh phரணதmh kh’தாஜmh
மாmh வயேதऽkhர தேதthரவா: ।
ததா³ வயmh ஜnhமph◌⁴’ேதா மயஸா
ைநவாth³’ேதா ேயா தி⁴க³iµShய ஜnhம தth ॥ 21॥
ந தshய கசிth³த³யித:ஸு’thதேமா
ந சாphேயா th³ேவShய உேபய ஏவ வா ।
ததா²பி ப⁴khதாnh ப⁴ஜேத யதா² ததா²
ஸுரth³ேமா யth³வ³பாேதாऽrhத²த:³ ॥ 22॥
கிmh சாkh³ரேஜா மாவநதmh ய³thதம:
shமயnh பShவjhய kh³’தமஜெலௗ ।
kh³’ஹmh phரேவயாphதஸமshதஸthkh’தmh
ஸmhphரயேத கmhஸkh’தmh shவப³nh⁴ஷு ॥ 23॥
ஶுக உவாச
இதி ஸசிnhதயnh kh’Shணmh வப²lhகதநேயாऽth◌⁴வநி ।
ரேத²ந ேகா³லmh phராphத:ஸூrhயசாshதகி³mh nh’ப ॥ 24॥
பதா³நி தshயாகி²லேலாகபால-

கிடஜுShடாமலபாத³ேரே: ।
த³த³rhஶ ேகா³Shேட²திெகௗகாநி
விலதாnhயph³ஜயவாŋhஶாth³ைய: ॥ 25॥
தth³த³rhஶநாலாத³விvh’th³த⁴ஸmhph◌⁴ரம:
phேரmhேrhth◌⁴வேராமாகலாேலண: ।
ரதா²த³வshகnhth³ய ஸ ேதShவேசShடத
phரேபா⁴ரnhயŋhkh◌⁴ரஜாmhshயேஹா இதி ॥ 26॥
ேத³ஹmhph◌⁴’தாயாநrhேதா²thவா த³mhப⁴mh பி⁴யmh ஶுசmh ।
ஸnhேத³ஶாth³ேயா ஹேரrhŋhக³த³rhஶநரவதி³பி: ◌⁴ ॥ 27॥
த³த³rhஶ kh’Shணmh ராமmh ச vhரேஜ ேகா³ேதா³ஹநmh க³ெதௗ ।
பீதநீலாmhப³ரத⁴ெரௗ ஶரத³mh³ேஹெணௗ ॥ 28॥
கிேஶாெரௗ யாமலேவெதௗ நிேகெதௗ ph³’ஹth³⁴ெஜௗ ।
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ஸுiµெகௗ²ஸுnhத³ரவெரௗ ப³லth³விரத³விkhரெமௗ ॥ 29॥
th◌⁴வஜவjhராŋhஶாmhேபா⁴ைஜசிநிைதரŋhkh◌⁴பி⁴rhvhரஜmh ।
ேஶாப⁴யnhெதௗ மஹாthமாநாவiνkhேராஶshேதெணௗ ॥ 30॥
உதா³ரசிரkhெடௗ³shரkh³விெணௗ வநமாெநௗ ।
Nhயக³nhதா⁴iνphதாŋhெகௗ³shநாெதௗ விரஜவாஸெஸௗ ॥ 31॥
phரதா⁴நஷாவாth³ெயௗ ஜக³th³ேத⁴ ஜக³thபதீ ।
அவதீrhெணௗ ஜக³thயrhேத²shவாmhேஶந ப³லேகஶெவௗ ॥ 32॥
தி³ேஶா விதிரா ராஜnh rhவாெணௗ phரப⁴யா shவயா ।
யதா² மாரகத:ைஶேலா ெரௗphயச கநகாசிெதௗ ॥ 33॥
ரதா²thrhணமவphthய ேஸாऽkhர:shேநஹவிவல: ।
பபாத சரேபாnhேத த³Nhட³வth³ராமkh’Shணேயா: ॥ 34॥
ப⁴க³வth³த³rhஶநாலாத³பா³Shபபrhயாேலண: ।
லகாசிதாŋhக³ஔthகNhTh²யாthshவாkh²யாேந நாஶகnhnh’ப ॥ 35॥
ப⁴க³வாmhshதமபி⁴phேரthய ரதா²ŋhகா³ŋhகிதபாணிநா ।
பேரேப⁴ऽph◌⁴பாkh’Shய phத: phரணதவthஸல: ॥ 36॥
ஸŋhகrhஷணச phரணதiµப³ய மஹாமநா: ।
kh³’thவா பாணிநா பாணீ அநயthஸாiνேஜா kh³’ஹmh ॥ 37॥
ph’ShThவாத²shவாக³தmh தshைம நிேவth³ய ச வராஸநmh ।
phராlhய விதி⁴வthபாெதௗ³ ம⁴பrhகாrhஹணமாஹரth ॥ 38॥
நிேவth³ய கா³mh சாதித²ேய ஸmhவாய ராnhதமாth³’த: ।
அnhநmh ப³ஹு³ணmh ேமth◌⁴யmh ரth³த⁴ேயாபாஹரth³வி:◌⁴ ॥ 39॥
தshைம ⁴khதவேத phthயா ராம: பரமத⁴rhமவிth ।
iµக²வாைஸrhக³nhத⁴மாlhைய: பராmh phதிmh vhயதா⁴thந: ॥ 40॥
பphரchச²ஸthkh’தmh நnhத:³ கத²mh shத² நிரiνkh³ரேஹ ।
கmhேஸ வதி தா³ஶாrhஹ ெஸௗநபாலா இவாவய: ॥ 41॥
ேயாऽவதீ⁴thshவshவஸுshேதாகாnh khேராஶnhthயா அஸுth’ph க²ல: ।
கிmh iν shவிthதthphரஜாநாmh வ:ஶலmh விmh’ஶாமேஹ ॥ 42॥
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இthத²mh ஸூnh’தயா வாசா நnhேத³ந ஸுஸபா⁴த: ।
அkhர: பph’Shேடந ஜஹாவth◌⁴வபரமmh ॥ 43॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அkhராக³மநmh நாமாShடாthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 38॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 39 ॥
ஶுக உவாச
ஸுேகா²பவிShட: பrhயŋhேக ராமkh’Shேமாநித: ।
ேலேப⁴ மேநாரதா²nh ஸrhவாnh பதி² யாnh ஸ சகார ஹ ॥ 1॥
கிமலph◌⁴யmh ப⁴க³வதி phரஸnhேந நிேகதேந ।
ததா²பி தthபரா ராஜnhந  வாச²nhதி கிசந ॥ 2॥
ஸாயnhதநாஶநmh kh’thவா ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
ஸு’thஸு vh’thதmh கmhஸshய பphரchசா²nhயchசிகீrhதmh ॥ 3॥
ப⁴க³வாiνவாச
தாத ெஸௗmhயாக³த: கchசிthshவாக³தmh ப⁴th³ரமsh வ: ।
அபி shவjhஞாதிப³nh⁴நாமநவமநாமயmh ॥ 4॥
கிmh iν ந:ஶலmh ph’chேச² ஏத⁴மாேந லாமேய ।
கmhேஸ மாலநாmhnhயŋhக³shவாநாmh நshதthphரஜாஸு ச ॥ 5॥
அேஹா அshமத³⁴th³⁴ பிthேராrhvh’நமாrhயேயா: ।
யth³ேத⁴ேதா: thரமரணmh யth³ேத⁴ேதாrhப³nhத⁴நmh தேயா: ॥ 6॥
தி³ShThயாth³ய த³rhஶநmh shவாநாmh மயmh வ: ெஸௗmhய காŋhதmh ।
ஸஜாதmh வrhNhயதாmh தாத தவாக³மநகாரணmh ॥ 7॥
ஶுக உவாச
ph’Shேடா ப⁴க³வதா ஸrhவmh வrhணயாமாஸ மாத⁴வ: ।
ைவராiνப³nhத⁴mh ய³ஷு வஸுேத³வவேதா⁴th³யமmh ॥ 8॥
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யthஸnhேத³ேஶா யத³rhத²mh வா ³த:ஸmhphேரத:shவயmh ।
ய³khதmh நாரேத³நாshய shவஜnhமாநக³nh³ேப: ◌⁴ ॥ 9॥
thவாkhரவச: kh’Shே ப³லச பரவீரஹா ।
phரஹshய நnhத³mh பிதரmh ராjhஞாऽऽதி³Shடmh விஜjhஞ: ॥ 10॥
ேகா³பாnh ஸமாதி³ஶthேஸாऽபி kh³’யதாmh ஸrhவேகா³ரஸ: ।
உபாயநாநி kh³’ணீth◌⁴வmh jhயnhதாmh ஶகடாநி ச ॥ 11॥
யாshயாம: ேவா ம⁴mh தா³shயாேமா nh’பேத ரஸாnh ।
th³ரயாம:ஸுமஹthபrhவ யாnhதி ஜாநபதா:³ கில ।
ஏவமாேகா⁴ஷயththரா நnhத³ேகா³ப:shவேகா³ேல ॥ 12॥
ேகா³phயshதாshத³பthய ப³⁴rhvhயதி²தா ph◌⁴’ஶmh ।
ராமkh’Shெணௗ mh ேநமkhரmh vhரஜமாக³தmh ॥ 13॥
காசிthதthkh’த’thதாபவாஸmhலாநiµக²ய: ।
shரmhஸth³³லவலயேகஶkh³ரnhth²யச காசந ॥ 14॥
அnhயாச தத³iνth◌⁴யாநநிvh’thதாேஶஷvh’thதய: ।
நாph◌⁴யஜாநnhநிமmh ேலாகமாthமேலாகmh க³தா இவ ॥ 15॥
shமரnhthயசாபரா: ெஶௗேரரiνராக³shேததா: ।
’தி³shph’ஶசிthரபதா³ கி³ர:ஸmhiµiµஹு:shthய: ॥ 16॥
க³திmh ஸுலதாmh ேசShடாmh shநிkh³த⁴ஹாஸாவேலாகநmh ।
ேஶாகாபஹாநி நrhமாணி phேராth³தா³மசதாநி ச ॥ 17॥
சிnhதயnhthேயா iµnhத³shய பீ⁴தா விரஹகாதரா: ।
ஸேமதா:ஸŋhக⁴ஶ: phேராரiµkh²ேயாऽchதாஶயா: ॥ 18॥
ேகா³phய ஊ:
அேஹா விதா⁴தshதவ ந khவசிth³த³யா
ஸmhேயாjhய ைமthrhயா phரணேயந ேத³ந: ।
தாmhசாkh’தாrhதா²nh விநŋhயபாrhத²கmh
விkh³தmh ேதऽrhப⁴கேசShதmh யதா² ॥ 19॥
யshthவmh phரத³rhயாதnhதலாvh’தmh
iµnhத³வkhthரmh ஸுகேபாலiµnhநஸmh ।
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ேஶாகாபேநாத³shதேலஶஸுnhத³ரmh
கேரா பாேராயமஸா⁴ ேத kh’தmh ॥ 20॥
khரshthவமkhர ஸமாkh²யயா shம ந-
சுrh த³thதmh ஹரேஸ ப³தாjhஞவth ।
ேயைநகேத³ேஶऽகி²லஸrhக³ெஸௗShட²வmh
thவதீ³யமth³ராம வயmh ம⁴th³விஷ: ॥ 21॥
ந நnhத³ஸூiν:ணப⁴ŋhக³ெஸௗ’த:³
ஸேத ந:shவkh’தாரா ப³த ।
விஹாய ேக³ஹாnh shவஜநாnh ஸுதாnh பதீmh-
shதth³தா³shயமth³ேதா⁴பக³தா நவphய: ॥ 22॥
ஸுக²mh phரபா⁴தா ரஜநீயமாஶிஷ:

ஸthயா ப³⁴: ரேயாதாmh th◌⁴வmh ।
யா:ஸmhphரவிShடshய iµக²mh vhரஜshபேத:
பாshயnhthயபாŋhேகா³thகதshதாஸவmh ॥ 23॥
தாஸாmh iµnhேதா³ ம⁴மஜுபா⁴ைத-
rhkh³’தசிthத: பரவாnh மநshvhயபி ।
கத²mh நrhந: phரதியாshயேதऽப³லா
kh³ராmhயா:ஸலjhஜshதவிph◌⁴ரைமrhph◌⁴ரமnh ॥ 24॥
அth³ய th◌⁴வmh தthர th³’ேஶா ப⁴விShயேத
தா³ஶாrhஹேபா⁴ஜாnhத⁴கvh’Shணிஸாthவதாmh ।
மேஹாthஸவ:ரமணmh ³shபத³mh
th³ரயnhதி ேய சாth◌⁴வநி ேத³வகீஸுதmh ॥ 25॥
ைமதth³வித⁴shயாகணshய நாம ⁴-
த³khைரthேயதத³தீவ தா³ண: ।
ேயாऽஸாவநாவாshய ஸு:³கி²தmh ஜநmh
phயாthphயmh ேநShயதி பாரமth◌⁴வந: ॥ 26॥
அநாrhth³ரதீ⁴ேரஷ ஸமாshதி²ேதா ரத²mh
தமnhவ ச thவரயnhதி ³rhமதா:³ ।
ேகா³பா அேநாபி:◌⁴ shத²விைரேபதmh
ைத³வmh ச ேநாऽth³ய phரதிலஹேத ॥ 27॥
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நிவாரயாம:ஸiµேபthய மாத⁴வmh
கிmh ேநாऽகShயnh லvh’th³த⁴பா³nhத⁴வா: ।
iµnhத³ஸŋhகா³nhநிஷாrhத⁴³shthயஜா-
th³ைத³ேவந விth◌⁴வmhததீ³நேசதஸாmh ॥ 28॥
யshயாiνராக³லதshதவlh³மnhthர-
லாவேலாகபரmhப⁴ணராஸேகா³ShTh²யாmh ।
நீதா:shம ந:ணவணதா³ விநா தmh
ேகா³phய: கத²mh nhவதிதேரம தேமா ³ரnhதmh ॥ 29॥
ேயாऽந:ேய vhரஜமநnhதஸக:² பேதா
ேகா³ைபrhவிஶnh²ரரஜ²தாலகshரkh ।
ேவiΝmh khவணnh shதகடாநிேணந
சிthதmh ேthயiµmh’ேத iν கத²mh ப⁴ேவம ॥ 30॥
ஶுக உவாச
ஏவmh ph³வா விரஹாரா ph◌⁴’ஶmh
vhரஜshthய: kh’Shணவிஷkhதமாநஸா: ।
விsh’jhய லjhஜாmh :³shம ஸுshவரmh
ேகா³விnhத³ தா³ேமாத³ர மாத⁴ேவதி ॥ 31॥
shthேமவmh த³nhதீநாiµதி³ேத ஸவிதrhயத² ।
அkhரேசாத³யாமாஸ kh’தைமthராதி³ேகா ரத²mh ॥ 32॥
ேகா³பாshதமnhவஸjhஜnhத நnhதா³th³யா: ஶகைடshதத: ।
ஆதா³ேயாபாயநmh ⁴ mhபா⁴nh ேகா³ரஸஸmhph◌⁴’தாnh ॥ 33॥
ேகா³phயச த³யிதmh kh’Shணமiνvhரjhயாiνரதா: ।
phரthயாேத³ஶmh ப⁴க³வத: காŋhnhthயசாவதshதி²ேர ॥ 34॥
தாshததா² தphயதீrhவீய shவphரshதா²ேந ய³thதம: ।
ஸாnhthவயாமஸ ஸphேரைமராயாshய இதி ெதௗ³thயைக: ॥ 35॥
யாவதா³லயேத ேகrhயாவth³ேர ரத²shய ச ।
அiνphரshதா²பிதாthமாேநா ேலkh²யாநீேவாபலதா: ॥ 36॥
தா நிராஶா நிவvh’rhேகா³விnhத³விநிவrhதேந ।
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விேஶாகா அஹநீ நிnhrhகா³யnhthய: phயேசShதmh ॥ 37॥
ப⁴க³வாநபி ஸmhphராphேதா ராமாkhரேதா nh’ப ।
ரேத²ந வாேவேக³ந காnhதீ³மக⁴நாஶிநீmh ॥ 38॥
தthேராபshph’ய பாநீயmh பீthவா mh’Shடmh மணிphரப⁴mh ।
vh’ஷNhட³iµபvhரjhய ஸராேமா ரத²மாவிஶth ॥ 39॥
அkhரshதாபாமnhthrhய நிேவய ச ரேதா²ப ।
காnhth³யா ரத³மாக³thய shநாநmh விதி⁴வதா³சரth ॥ 40॥
நிமjhjhய தshnh ஸேல ஜபnh ph³ரம ஸநாதநmh ।
தாேவவ த³th³’ேஶऽkhேரா ராமkh’Shெணௗ ஸமnhவிெதௗ ॥ 41॥
ெதௗ ரத²shெதௗ² கத²ஹ ஸுதாவாநக³nh³ேப: ◌⁴ ।
தrh shவிthshயnhத³ேந ந shத இthnhமjhjhய vhயசShட ஸ: ॥ 42॥
தthராபி ச யதா² rhவமாெநௗ நேரவ ஸ: ।
nhயமjhஜth³த³rhஶநmh யnhேம mh’ஷா கிmh ஸேல தேயா: ॥ 43॥
⁴யshதthராபி ேஸாऽth³ராthshயமாநமவரmh ।
th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவரஸுைரrhநதகnhத⁴ைர: ॥ 44॥
ஸஹshரஶிரஸmh ேத³வmh ஸஹshரப²ணெமௗநmh ।
நீலாmhப³ரmh பி³ஸேவதmh ஶ ◌்’ŋhைக:³ ேவதவ shதி²தmh ॥ 45॥
தshேயாthஸŋhேக³ க⁴நயாமmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh ।
ஷmh சrh⁴ஜmh ஶாnhதmh பth³மபthராேணணmh ॥ 46॥
சாphரஸnhநவத³நmh சாஹாஸநிணmh ।
ஸுph◌⁴nhநஸmh சாகrhணmh ஸுகேபாலாத⁴ரmh ॥ 47॥
phரலmhப³பீவர⁴ஜmh ŋhகா³mhேஸார:shத²லயmh ।
கmh³கNhட²mh நிmhநநாபி⁴mh வமthபlhலேவாத³ரmh ॥ 48॥
ph³’ஹthகதடேராணிகரேபா⁴th³வயாnhவிதmh ।
சாஜாiνக³mh சாஜŋhகா⁴க³ளஸmhதmh ॥ 49॥
ŋhக³³lhபா²ணநக²vhராததீ³தி⁴திபி⁴rhvh’தmh ।
நவாŋh³lhயŋh³Shட²த³லrhவிலஸthபாத³பŋhகஜmh ॥ 50॥
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ஸுமஹாrhஹமணிvhராதகிடகடகாŋhக³ைத:³ ।
கஸூthரph³ரமஸூthரஹாரரNhட³ல: ॥ 51॥
ph◌⁴ராஜமாநmh பth³மகரmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh ।
வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshப⁴mh வநமாநmh ॥ 52॥
ஸுநnhத³நnhத³phரiµைக:² பாrhஷைத:³ஸநகாதி³பி: ◌⁴ ।
ஸுேரைஶrhph³ரமth³ராth³ையrhநவபி⁴ச th³விேஜாthதைம: ॥ 53॥
phரலாத³நாரத³வஸுphரiµைக²rhபா⁴க³வேதாthதைம: ।
shயமாநmh ph’த²kh³பா⁴ைவrhவேசாபி⁴ரமலாthமபி:◌⁴ ॥ 54॥
யா ShThயா கி³ரா காnhthயா கீrhthயா ShThேயலேயாrhஜயா ।
விth³யயாவிth³யயா ஶkhthயா மாயயா ச நிேஷவிதmh ॥ 55॥
விேலாkhய ஸுph◌⁴’ஶmh phேதா ப⁴khthயா பரமயா த: ।
’Shயthதேஹா பா⁴வபkhnhநாthமேலாசந: ॥ 56॥
கி³ரா க³th³க³த³யாshெதௗthஸththவமாலmhph³ய ஸாthவத: ।
phரணmhய rhth◌⁴நாவத: kh’தாஜட: ஶைந: ॥ 57॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshkhnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அkhரphரதியாேந ஏேகாநசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 39॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: 40 ॥
அkhர உவாச
நேதாऽshmhயஹmh thவாகி²லேஹேஹmh
நாராயணmh ஷமாth³யமvhயயmh ।
யnhநாபி⁴ஜாதாத³ரவிnhத³ேகாஶா-
th³ph³ரமாऽऽவிராth³யத ஏஷ ேலாக: ॥ 1॥
⁴shேதாயமkh³நி: பவந: க²மாதி³-
rhமஹாநஜாதி³rhமந இnhth³யாணி ।
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ஸrhேவnhth³யாrhதா² வி³தா⁴ச ஸrhேவ
ேய ேஹதவshேத ஜக³ேதாऽŋhக³ ⁴தா: ॥ 2॥
ைநேத shவபmh வி³ராthமநshேத
யஜாத³ேயாऽநாthமதயா kh³’தா: ।
அேஜாऽiνப³th³த: ◌⁴ ஸ ³ணரஜாயா
³thபரmh ேவத³ ந ேத shவபmh ॥ 3॥
thவாmh ேயாகி³ேநா யஜnhthயth³தா⁴ மஹாஷவரmh ।
ஸாth◌⁴யாthமmh ஸாதி⁴⁴தmh ச ஸாதி⁴ைத³வmh ச ஸாத⁴வ: ॥ 4॥
thரyhயா ச விth³யயா ேகசிththவாmh ைவ ைவதாநிகா th³விஜா: ।
யஜnhேத விதைதrhயjhைஞrhநாநாபாமராkh²யயா ॥ 5॥
ஏேக thவாகி²லகrhமாணி ஸnhnhயshேயாபஶமmh க³தா: ।
jhஞாநிேநா jhஞாநயjhேஞந யஜnhதி jhஞாநவிkh³ரஹmh ॥ 6॥
அnhேய ச ஸmhshkh’தாthமாேநா விதி⁴நாபி⁴ேதந ேத ।
யஜnhதி thவnhமயாshthவாmh ைவ ப³ஹுrhthேயகrhதிகmh ॥ 7॥
thவாேமவாnhேய ஶிேவாkhேதந மாrhேக³ண ஶிவபிணmh ।
ப³வாசாrhயவிேப⁴ேத³ந ப⁴க³வnh ஸiµபாஸேத ॥ 8॥
ஸrhவ ஏவ யஜnhதி thவாmh ஸrhவேத³வமேயவரmh ।
ேயऽphயnhயேத³வதாப⁴khதா யth³யphயnhயதி⁴ய: phரேபா⁴ ॥ 9॥
யதா²th³phரப⁴வா நth³ய: பrhஜnhயாதா: phரேபா⁴ ।
விஶnhதி ஸrhவத:nh⁴mh தth³வththவாmh க³தேயாऽnhதத: ॥ 10॥
ஸththவmh ரஜshதம இதி ப⁴வத: phரkh’ேதrh³: ।
ேதஷு  phராkh’தா: phேராதா ஆph³ரமshதா²வராத³ய: ॥ 11॥
ph◌⁴யmh நமshேதऽshthவவிஷkhதth³’Shடேய
ஸrhவாthமேந ஸrhவதி⁴யாmh ச ஸாேண ।
³ணphரவாேஹாऽயமவிth³யயா kh’த:
phரவrhதேத ேத³வnh’திrhயகா³thமஸு ॥ 12॥
அkh³நிrhiµக²mh ேதऽவநிரŋhkh◌⁴ணmh
ஸூrhேயா நேபா⁴ நாபி⁴ரேதா² தி³ஶ: தி: ।
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th³ெயௗ: கmh ஸுேரnhth³ராshதவ பா³ஹேவாऽrhணவா:
rhமthphராணப³லmh phரகlhபிதmh ॥ 13॥
ேராமாணி vh’ௌஷத⁴ய: ஶிேராஹா
ேமகா: ◌⁴ பரshயாshதி² நகா²நி ேதऽth³ரய: ।
நிேமஷணmh ராthrhயஹநீ phரஜாபதி-
rhேமTh◌⁴ரsh vh’Shshதவ வீrhயShயேத ॥ 14॥
thவyhயvhயயாthமnh ேஷ phரகlhபிதா
ேலாகா:ஸபாலா ப³ஹுவஸŋhலா: ।
யதா² ஜேல ஸஹேத ஜெலௗகேஸா-
ऽph³mhப³ேர வா மஶகா மேநாமேய ॥ 15॥
யாநி யாநீஹ பாணி khட³நாrhத²mh பி³ப⁴rh  ।
ைதராmh’Shடஶுேசா ேலாகா iµதா³ கா³யnhதி ேத யஶ: ॥ 16॥
நம: காரணமthshயாய phரலயாph³தி⁴சராய ச ।
ஹயஶீrhShேண நமshph◌⁴யmh ம⁴ைகடப⁴mh’thயேவ ॥ 17॥
அபாராய ph³’ஹேத நேமா மnhத³ரதா⁴ேண ।
thth³தா⁴ரவிஹாராய நம:ஸூகரrhதேய ॥ 18॥
நமshேதऽth³⁴தmhஹாய ஸா⁴ேலாகப⁴யாபஹ ।
வாமநாய நமshph◌⁴யmh khராnhதth⁴வநாய ச ॥ 19॥
நேமா ph◌⁴’³mh பதேய th³’phதthரவநchசி²ேத³ ।
நமshேத ர⁴வrhயாய ராவnhதகராய ச ॥ 20॥
நமshேத வாஸுேத³வாய நம:ஸŋhகrhஷய ச ।
phரth³mhநாயாநிth³தா⁴ய ஸாththவதாmh பதேய நம: ॥ 21॥
நேமா ³th³தா⁴ய ஶுth³தா⁴ய ைத³thயதா³நவேமாேந ।
mhேலchச²phராயthரஹnhthேர நமshேத கlhகிபிேண ॥ 22॥
ப⁴க³வnh வேலாேகாऽயmh ேமாதshதவ மாயயா ।
அஹmhமேமthயஸth³kh³ராேஹா ph◌⁴ராmhயேத கrhமவrhthமஸு ॥ 23॥
அஹmh சாthமாऽऽthமஜாகா³ரதா³ராrhத²shவஜநாதி³ஷு ।
ph◌⁴ரமா shவphநகlhேபஷு ட: ◌⁴ ஸthயதி⁴யா விேபா⁴ ॥ 24॥
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அநிthயாநாthம:³ேக²ஷு விபrhயயமதிrhயஹmh ।
th³வnhth³வாராமshதேமாவிShேடா ந ஜாேந thவாthமந: phயmh ॥ 25॥
யதா²³ேதா⁴ ஜலmh thவா phரதிchச²nhநmh த³th³ப⁴ைவ: ।
அph◌⁴ேயதி mh’க³th’Shmh ைவ தth³வththவாஹmh பராŋhiµக:² ॥ 26॥
ேநாthஸேஹऽஹmh kh’பணதீ: ◌⁴ காமகrhமஹதmh மந: ।
ேராth³⁴mh phரமாதி²பி⁴சாைrhயமாணதshதத: ॥ 27॥
ேஸாऽஹmh தவாŋhkh◌⁴rhபக³ேதாऽshmhயஸதாmh ³ராபmh
தchசாphயஹmh ப⁴வத³iνkh³ரஹ ஈஶ மnhேய ।
mhேஸா ப⁴ேவth³யrh ஸmhஸரபவrhக³-
shthவyhயph³ஜநாப⁴ ஸ³பாஸநயா மதி:shயாth ॥ 28॥
நேமா விjhஞாநமாthராய ஸrhவphரthயயேஹதேவ ।
ேஷஶphரதா⁴நாய ph³ரமேணऽநnhதஶkhதேய ॥ 29॥
நமshேத வாஸுேத³வாய ஸrhவ⁴தயாய ச ।
’ேகஶ நமshph◌⁴யmh phரபnhநmh பா மாmh phரேபா⁴ ॥ 30॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அkhரshதிrhநாம சthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 40॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏகசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 41 ॥
ஶுக உவாச
shவதshதshய ப⁴க³வாnh த³rhஶயிthவா ஜேல வ: ।
⁴ய:ஸமாஹரthkh’Shே நேடா நாThயவாthமந: ॥ 1॥
ேஸாऽபி சாnhதrhதmh வீய ஜலா³nhமjhய ஸthவர: ।
kh’thவா சாவயகmh ஸrhவmh விshேதா ரத²மாக³மth ॥ 2॥
தமph’chச²th³th◌⁴’ேகஶ: கிmh ேத th³’Shடவாth³⁴தmh ।
⁴ெமௗ வியதி ேதாேய வா ததா² thவாmh லயாமேஹ ॥ 3॥
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அkhர உவாச
அth³⁴தாநீஹ யாவnhதி ⁴ெமௗ வியதி வா ஜேல ।
thவயி விவாthமேக தாநி கிmh ேமऽth³’Shடmh விபயத: ॥ 4॥
யthராth³⁴தாநி ஸrhவாணி ⁴ெமௗ வியதி வா ஜேல ।
தmh thவாiνபயேதா ph³ரமnh கிmh ேம th³’Shடஹாth³⁴தmh ॥ 5॥
இthkhthவா ேசாத³யாமாஸ shயnhத³நmh கா³nhதி³நீஸுத: ।
ம²ராமநயth³ராமmh kh’Shணmh ைசவ தி³நாthயேய ॥ 6॥
மாrhேக³ kh³ராமஜநா ராஜmhshதthர தthேராபஸŋhக³தா: ।
வஸுேத³வஸுெதௗ வீய phதா th³’Shmh ந சாத³:³ ॥ 7॥
தாவth³vhரெஜௗகஸshதthர நnhத³ேகா³பாத³ேயாऽkh³ரத: ।
ேராபவநமாஸாth³ய phரதீnhேதாऽவதshதி²ேர ॥ 8॥
தாnh ஸேமthயாஹ ப⁴க³வாநkhரmh ஜக³தீ³வர: ।
kh³’thவா பாணிநா பாணிmh phரதmh phரஹஸnhநிவ ॥ 9॥
ப⁴வாnh phரவிஶதாமkh³ேர ஸஹ யாந: mh kh³’ஹmh ।
வயmh thவிஹாவiµchயாத² தேதா th³ரயாமேஹ mh ॥ 10॥
அkhர உவாச
நாஹmh ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ரத: phரேவேய ம²ராmh phரேபா⁴ ।
thயkhmh நாrhஹ மாmh நாத² ப⁴khதmh ேத ப⁴khதவthஸல ॥ 11॥
ஆக³chச² யாம ேக³ஹாnhந:ஸநாதா²nh rhவேதா⁴ஜ ।
ஸஹாkh³ரஜ:ஸேகா³பால:ஸு’th³பி⁴ச ஸு’thதம ॥ 12॥
நீ பாத³ரஜஸா kh³’ஹாnhேநா kh³’ஹேமதி⁴நாmh ।
யchெசௗ²ேசநாiνth’phயnhதி பிதர:ஸாkh³நய:ஸுரா: ॥ 13॥
அவநிjhயாŋhkh◌⁴க³ளமாchch²ேலாkhேயா ப³rhமஹாnh ।
ஐவrhயமலmh ேலேப⁴ க³திmh ைசகாnhதிநாmh  யா ॥ 14॥
ஆபshேதऽŋhkh◌⁴rhயவேநஜnhயshthmhlhேலாகாnh ஶுசேயாऽநnh ।
ஶிரஸாத⁴thத யா: ஶrhவ:shவrhயாதா:ஸக³ராthமஜா: ॥ 15॥
ேத³வ ேத³வ ஜக³nhநாத² Nhயரவணகீrhதந ।
ய³thதேமாthதமேலாக நாராயண நேமாऽsh ேத ॥ 16॥
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ப⁴க³வiνவாச
ஆயாshேய ப⁴வேதா ேக³ஹமஹமாrhயஸமnhவித: ।
ய³சkhரth³ஹmh ஹthவா விதShேய ஸு’thphயmh ॥ 17॥
ஶுக உவாச
ஏவiµkhேதா ப⁴க³வதா ேஸாऽkhேரா விமநா இவ ।
mh phரவிShட: கmhஸாய கrhமாேவth³ய kh³’ஹmh யெயௗ ॥ 18॥
அதா²பராேந ப⁴க³வாnh kh’Shண:ஸŋhகrhஷnhவித: ।
ம²ராmh phராவிஶth³ேகா³ைபrhதி³th³’ு: பவாத: ॥ 19॥
த³த³rhஶ தாmh shபா²கŋhக³ேகா³ர-
th³வாராmh ph³’ஹth³ேத⁴மகபாடேதாரmh ।
தாmhராரேகாShடா²mh பகா²³ராஸதா³-
iµth³யாநரmhேயாபவேநாபேஶாபி⁴தாmh ॥ 20॥
ெஸௗவrhணஶ ◌்’ŋhகா³டகஹrhmhயநிShைட:
ேரணீஸபா⁴பி⁴rhப⁴வைநபshkh’தாmh ।
ைவ³rhயவjhராமலநீலவிth³ைம-
rhiµkhதாஹth³பி⁴rhவலபீ⁴ஷு ேவதி³ஷு ॥ 21॥
ஜுShேடஷு ஜாலாiµக²ரnhth◌⁴ரThேம-
ShவாவிShடபாராவதப³rhநாதி³தாmh ।
ஸmhkhதரth²யாऽऽபணமாrhக³சthவராmh
phரகீrhணமாlhயாŋhரலாஜதNh³லாmh ॥ 22॥
ஆrhணmhைப⁴rhத³தி⁴சnhத³ேநாைத:
phரஸூநதீ³பாவபி: ◌⁴ ஸபlhலைவ: ।
ஸvh’nhத³ரmhபா⁴khரiµைக:ஸேகபி: ◌⁴
shவலŋhkh’தth³வாரkh³’ஹாmh ஸபThைக: ॥ 23॥
தாmh ஸmhphரவிShெடௗ வஸுேத³வநnhத³ெநௗ
vh’ெதௗ வயshையrhநரேத³வவrhthமநா ।
th³ரShmh ஸshthவதா: ரshthேயா
ஹrhmhயாணி ைசவாஹுrhnh’ேபாthஸுகா: ॥ 24॥
காசிth³விபrhயkh³th◌⁴’தவshthர⁴ஷ

bhagpur-10a.pdf 161



மth³பா⁴க³வதmh - த³ஶமshகnhத: ◌⁴ rhவாrhத⁴mh

விshmh’thய ைசகmh க³ேளShவதா²பரா: ।
kh’ைதகபthரரவணகரா
நாŋhkhthவா th³விதீயmh thவபராச ேலாசநmh ॥ 25॥
அநnhthய ஏகாshதத³பாshய ேஸாthஸவா
அph◌⁴யjhயமாநா அkh’ேதாபமjhஜநா: ।
shவபnhthய உthதா²ய நிஶmhய நி:shவநmh
phரபாயயnhthேயாऽrhப⁴மேபாய மாதர: ॥ 26॥
மநாmh தாஸாமரவிnhத³ேலாசந:
phரக³lhப⁴லாஹதாவேலாைக: ।
ஜஹார மthதth³விரேத³nhth³ரவிkhரேமா
th³’ஶாmh த³த³chch²ரமthமேநாthஸவmh ॥ 27॥
th³’ShThவா iµஹு: தமiνth³தேசதஸshதmh
தthphேரேthshதஸுேதா⁴ணலph³த⁴மாநா: ।
ஆநnhத³rhதிiµப³ய th³’ஶாऽऽthமலph³த⁴mh
’Shயththவேசா ஜஹுரநnhதமnhத³மாதி⁴mh ॥ 28॥
phராஸாத³ஶிக²ராடா:◌⁴ phthth²lhலiµகா²mh³ஜா: ।
அph◌⁴யவrhஷnh ெஸௗமநshைய: phரமதா³ ப³லேகஶெவௗ ॥ 29॥
த³th◌⁴யைத: ேஸாத³பாthைர:shரkh³க³nhைத⁴ரph◌⁴பாயைந: ।
தாவாநrh: phரiµதி³தாshதthர தthர th³விஜாதய: ॥ 30॥
ஊ: ெபௗரா அேஹா ேகா³phயshதப: கிமசரnh மஹth ।
யா ேயதாவiνபயnhதி நரேலாகமேஹாthஸெவௗ ॥ 31॥
ரஜகmh கசிதா³யாnhதmh ரŋhக³காரmh க³தா³kh³ரஜ: ।
th³’ShThவாயாசத வாஸாmh ெதௗ⁴தாnhயththதமாநி ச ॥ 32॥
ேத³யாவேயா:ஸiµசிதாnhயŋhக³ வாஸாmh சாrhஹேதா: ।
ப⁴விShயதி பரmh ேரேயா தா³shேத நாthர ஸmhஶய: ॥ 33॥
ஸ யாசிேதா ப⁴க³வதா பrhேணந ஸrhவத: ।
ஸாேபmh த: phராஹ ph◌⁴’thேயா ராjhஞ:ஸு³rhமத:³ ॥ 34॥
ஈth³’ஶாnhேயவ வாஸாmh நிthயmh கி³வேநசரா: ।
பத⁴thத கிiµth³vh’thதா ராஜth³ரvhயாNhயபீ⁴phஸத² ॥ 35॥
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யாதாஶு பா³ஶா ைமவmh phராrhth²யmh யதி³விஷா ।
ப³th◌⁴நnhதி kh◌⁴நnhதி mhபnhதி th³’phதmh ராஜலாநி ைவ ॥ 36॥
ஏவmh விகthத²மாநshய பிேதா ேத³வகீஸுத: ।
ரஜகshய கராkh³ேரண ஶிர: காயாத³பாதயth ॥ 37॥
தshயாiνவிந:ஸrhேவ வாஸ: ேகாஶாnh விsh’jhய ைவ ।
³th³:ஸrhவேதா மாrhக³mh வாஸாmh ஜkh³’ேஹऽchத: ॥ 38॥
வthவாऽऽthமphேய வshthேர kh’Shண:ஸŋhகrhஷணshததா² ।
ேஶஷாNhயாத³thத ேகா³ேபph◌⁴ேயா விsh’jhய ⁴வி காநிசிth ॥ 39॥
ததsh வாயக: phதshதேயாrhேவஷமகlhபயth ।
விசிthரவrhணைசேலையராகlhைபரiνபத: ॥ 40॥
நாநாலணேவஷாph◌⁴யாmh kh’Shணராெமௗ விேரஜ: ।
shவலŋhkh’ெதௗ பா³லக³ெஜௗ பrhவணீவ ேததெரௗ ॥ 41॥
தshய phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh phராதா³thஸாphயமாthமந: ।
யmh ச பரமாmh ேலாேக ப³லவrhயshmh’தீnhth³யmh ॥ 42॥
தத:ஸுதா³mhேநா ப⁴வநmh மாலாகாரshய ஜkh³ம: ।
ெதௗ th³’ShThவா ஸ ஸiµthதா²ய நநாம ஶிரஸா ⁴வி ॥ 43॥
தேயாராஸநமாநீய பாth³யmh சாrhkh◌⁴யாrhஹதி³பி: ◌⁴ ।
ஜாmh ஸாiνக³ேயாசkhேர shரkhதாmh³லாiνேலபைந: ॥ 44॥
phராஹ ந:ஸாrhத²கmh ஜnhம பாவிதmh ச லmh phரேபா⁴ ।
பிth’ேத³வrhஷேயா மயmh Shடா யாக³மேநந வாmh ॥ 45॥
ப⁴வnhெதௗ கில விவshய ஜக³த: காரணmh பரmh ।
அவதீrhவிஹாmhேஶந ேமாய ச ப⁴வாய ச ॥ 46॥
ந  வாmh விஷமா th³’Sh:ஸு’ேதா³rhஜக³தா³thமேநா: ।
ஸமேயா:ஸrhவ⁴ேதஷு ப⁴ஜnhதmh ப⁴ஜேதாரபி ॥ 47॥
தாவாjhஞாபயதmh ph◌⁴’thயmh கிமஹmh கரவாணி வாmh ।
mhேஸாऽthயiνkh³ரேஹா ேயஷ ப⁴வth³பி⁴rhயnhநிjhயேத ॥ 48॥
இthயபி⁴phேரthய ராேஜnhth³ர ஸுதா³மா phதமாநஸ: ।
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ஶshைத:ஸுக³nhைத:◌⁴ ஸுைமrhமாலா விரசிதா த³ெதௗ³ ॥ 49॥
தாபி: ◌⁴ shவலŋhkh’ெதௗ phெதௗ kh’Shணராெமௗ ஸஹாiνெகௗ³ ।
phரணதாய phரபnhநாய த³த³rhவரெதௗ³ வராnh ॥ 50॥
ேஸாऽபி வvhேரऽசலாmh ப⁴khதிmh தshnhேநவாகி²லாthமநி ।
தth³ப⁴khேதஷு ச ெஸௗஹாrhத³mh ⁴ேதஷு ச த³யாmh பராmh ॥ 51॥
இதி தshைம வரmh த³ththவா யmh சாnhவயவrhதி⁴நீmh ।
ப³லமாrhயஶ:காnhதிmh நிrhஜகா³ம ஸஹாkh³ரஜ: ॥ 52॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ரphரேவேஶா நைமகசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 41॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ th³விசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 42 ॥
ஶுக உவாச
அத² vhரஜnh ராஜபேத²ந மாத⁴வ:

shthயmh kh³’தாŋhக³விேலபபா⁴ஜநாmh ।
விேலாkhய ph³ஜாmh வதீmh வராநநாmh
பphரchச² யாnhதீmh phரஹஸnh ரஸphரத:³ ॥ 1॥
கா thவmh வேராrhேவத³ஹாiνேலபநmh
கshயாŋhக³ேந வா கத²யshவ ஸா⁴ ந: ।
ேத³யாவேயாரŋhக³விேலபiµthதமmh
ேரயshததshேத ந சிராth³ப⁴விShயதி ॥ 2॥
ைஸரnhth◌⁴rhவாச
தா³shயshmhயஹmh ஸுnhத³ர கmhஸஸmhமதா
thவkhரநாமா யiνேலபகrhமணி ।
மth³பா⁴விதmh ேபா⁴ஜபேதரதிphயmh
விநா வாmh ேகாऽnhயதமshதத³rhஹதி ॥ 3॥
பேபஶலமா⁴rhயஹதாலாபவீைத: ।
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த⁴rhதாthமா த³ெதௗ³ஸாnhth³ரiµப⁴ேயாரiνேலபநmh ॥ 4॥
ததshதாவŋhக³ராேக³ண shவவrhேணதரேஶாபி⁴நா ।
ஸmhphராphதபரபா⁴ேக³ந ஶுஶுபா⁴ேதऽiνரெதௗ ॥ 5॥
phரஸnhேநா ப⁴க³வாnh ph³ஜாmh thவkhராmh சிராநநாmh ।
’jhவீmh கrhmh மநசkhேர த³rhஶயnh த³rhஶேந ப²லmh ॥ 6॥
பth³ph◌⁴யாமாkhரmhய phரபேத³ th³vhயŋh³lhthதாநபாணிநா ।
phரkh³’ய சி³ேகऽth◌⁴யாthமiµத³நீநமத³chத: ॥ 7॥
ஸா தத³rhஜுஸமாநாŋhகீ³ ph³’ஹchch²ேராணிபேயாத⁴ரா ।
iµnhத³shபrhஶநாthஸth³ேயா ப³⁴வ phரமேதா³thதமா ॥ 8॥
தேதா ப³ெணௗதா³rhயஸmhபnhநா phராஹ ேகஶவmh ।
உthதயாnhதமாkh’Shய shமயnhதீ ஜாத’chச²யா ॥ 9॥
ஏ வீர kh³’ஹmh யாேமா ந thவாmh thயkhேஹாthஸேஹ ।
thவேயாnhமதி²தசிthதாயா: phரத³ ஷrhஷப⁴ ॥ 10॥
ஏவmh shthயா யாchயமாந: kh’Shே ராமshய பயத: ।
iµக²mh வீயாiνகா³நாmh ச phரஹஸmhshதாiµவாச ஹ ॥ 11॥
ஏShயா ேத kh³’ஹmh ஸுph◌⁴: mhஸாமாதி⁴விகrhஶநmh ।
ஸாதி⁴தாrhேதா²ऽkh³’ஹாmh ந: பாnhதா²நாmh thவmh பராயணmh ॥ 12॥
விsh’jhய மாth◌⁴vhயா வாNhயா தாmh vhரஜnh மாrhேக³ வணிkhபைத:² ।
நாேநாபாயநதாmh³லshரkh³க³nhைத:◌⁴ ஸாkh³ரேஜாऽrhசித: ॥ 13॥
தth³த³rhஶநshமரோபா⁴தா³thமாநmh நாவித³nh shthய: ।
விshரshதவாஸ:கப³ரவலயாேலkh²யrhதய: ॥ 14॥
தத: ெபௗராnh ph’chச²மாேநா த⁴iνஷ:shதா²நமchத: ।
தshnh phரவிShேடா த³th³’ேஶ த⁴iνைரnhth³ரவாth³⁴தmh ॥ 15॥
ைஷrhப³ஹுபி⁴rh³phதமrhசிதmh பரமrhth³தி⁴மth ।
வாrhயமாே nh’பி: ◌⁴ kh’Shண: phரஸய த⁴iνராத³ேத³ ॥ 16॥
கேரண வாேமந ஸலiµth³th◌⁴’தmh
ஸjhயmh ச kh’thவா நிேஷண பயதாmh ।
nh’mh விkh’Shய phரப³ப⁴ஜ மth◌⁴யேதா
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யேத²ுத³Nhட³mh மத³கrhkhரம: ॥ 17॥
த⁴iνேஷா ப⁴jhயமாநshய ஶph³த:³ க²mh ேராத³ தி³ஶ: ।
ரயாமாஸ யmh thவா கmhஸshthராஸiµபாக³மth ॥ 18॥
தth³ரண:ஸாiνசரா:பிதா ஆததாயிந: ।
kh³ரகாமா ஆவvhrhkh³’யதாmh வth◌⁴யதாதி ॥ 19॥
அத² தாnh ³ரபி⁴phராயாnh விேலாkhய ப³லேகஶெவௗ ।
khth³ெதௗ⁴ த⁴nhவந ஆதா³ய ஶகேல தாmhச ஜkh◌⁴ந: ॥ 20॥
ப³லmh ச கmhஸphரதmh ஹthவா ஶாலாiµகா²thதத: ।
நிShkhரmhய ேசரrh’Shெடௗ நிய ரஸmhபத:³ ॥ 21॥
தேயாshதத³th³⁴தmh வீrhயmh நிஶாmhய ரவாந: ।
ேதஜ: phராக³lhph◌⁴யmh பmh ச ேமநிேர வி³ேதா⁴thதெமௗ ॥ 22॥
தேயாrhவிசரேதா:shைவரமாதி³thேயாऽshதiµேபயிவாnh ।
kh’Shணராெமௗ vh’ெதௗ ேகா³ைப: ராchச²கடய: ॥ 23॥
ேகா³phேயா iµnhத³விக³ேம விரஹாரா யா:
ஆஶாஸதாஶிஷ ’தா ம⁴rhய⁴வnh ।
ஸmhபயதாmh ஷ⁴ஷணகா³thரலmh
thேவதராnh iν ப⁴ஜதசகேமऽயநmh : ॥ 24॥
அவநிkhதாŋhkh◌⁴க³ெளௗ ⁴khthவா ேராபேஸசநmh ।
ஊஷshதாmh ஸுக²mh ராthmh jhஞாthவா கmhஸசிகீrhதmh ॥ 25॥
கmhஸsh த⁴iνேஷா ப⁴ŋhக³mh ரmh shவப³லshய ச ।
வத⁴mh நிஶmhய ேகா³விnhத³ராமவிkh³தmh பரmh ॥ 26॥
தீ³rhக⁴phரஜாக³ேரா பீ⁴ேதா ³rhநிthதாநி ³rhமதி: ।
ப³ஹூnhயசShேடாப⁴யதா² mh’thேயாrhெதௗ³thயகராணி ச ॥ 27॥
அத³rhஶநmh shவஶிரஸ: phரதிேப ச ஸthயபி ।
அஸthயபி th³விதீேய ச th³ைவphயmh jhேயாதிஷாmh ததா² ॥ 28॥
சி²th³ரphரதீதிசா²யாயாmh phராணேகா⁴ஷாiνபதி: ।
shவrhணphரதீதிrhvh’ேஷு shவபதா³நாமத³rhஶநmh ॥ 29॥
shவphேந phேரதபShவŋhக:³ க²ரயாநmh விஷாத³நmh ।
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யாயாnhநலத³மாlhேயகshைதலாph◌⁴யkhேதா தி³க³mhப³ர: ॥ 30॥
அnhயாநி ேசthத²mh ⁴தாநி shவphநஜாக³தாநி ச ।
பயnh மரணஸnhthரshேதா நிth³ராmh ேலேப⁴ ந சிnhதயா ॥ 31॥
vhShடாயாmh நிஶி ெகௗரvhய ஸூrhேய சாth³ph◌⁴ய:ஸiµthதி²ேத ।
காரயாமாஸ ைவ கmhேஸா மlhலkhடா³மேஹாthஸவmh ॥ 32॥
ஆநrh: ஷா ரŋhக³mh rhயேப⁴rhயச ஜkh◌⁴நிேர ।
மசாசாலŋhkh’தா:shரkh³பி: ◌⁴ பதாகாைசலேதாரண: ॥ 33॥
ேதஷு ெபௗரா ஜாநபதா³ ph³ரமthரேராக³மா: ।
யேதா²பேஜாஷmh விவிஶூ ராஜாநச kh’தாஸநா: ॥ 34॥
கmhஸ: பvh’ேதாऽமாthைய ராஜமச உபாவிஶth ।
மNhட³ேலவரமth◌⁴யshேதா²’த³ேயந வி³யதா ॥ 35॥
வாth³யமாேநஷு rhேயஷு மlhலதாேலாthதேரஷு ச ।
மlhலா:shவலŋhkh’தா th³’phதா: ேஸாபாth◌⁴யாயா:ஸமாவிஶnh ॥ 36॥
சாேரா iµShக:ட: ஶலshேதாஶல ஏவ ச ।
த ஆேஸ³பshதா²நmh வlh³வாth³யphரஹrhதா: ॥ 37॥
நnhத³ேகா³பாத³ேயா ேகா³பா ேபா⁴ஜராஜஸமாஹுதா: ।
நிேவதி³ேதாபாயநாshத ஏகshnh மச ஆவிஶnh ॥ 38॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ மlhலரŋhேகா³பவrhணநmh நாம th³விசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய:
॥ 42॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ thசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 43 ॥
ஶுக உவாச
அத² kh’Shணச ராமச kh’தெஶௗெசௗ பரnhதப ।
மlhல³nh³பி⁴நிrhேகா⁴ஷmh thவா th³ரShiµேபய: ॥ 1॥
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ரŋhக³th³வாரmh ஸமாஸாth³ய தshnh நாக³மவshதி²தmh ।
அபயthவலயாபீட³mh kh’Shேऽmhப³Shட²phரேசாதி³தmh ॥ 2॥
ப³th³th◌⁴வா பகரmh ெஶௗ:ஸiµய லாலகாnh ।
உவாச ஹshதிபmh வாசா ேமக⁴நாத³க³பீ⁴ரயா ॥ 3॥
அmhப³Shடா²mhப³Shட² மாrhக³mh ெநௗ ேத³யபkhரம மா சிரmh ।
ேநா ேசthஸஜரmh thவாth³ய நயா யமஸாத³நmh ॥ 4॥
ஏவmh நிrhப⁴rhthேதாऽmhப³Shட:²பித: ேகாபிதmh க³ஜmh ।
ேசாத³யாமாஸ kh’Shய காலாnhதகயேமாபமmh ॥ 5॥
கnhth³ரshதமபி⁴th³thய கேரண தரஸாkh³ரth ।
கராth³விக³த: ேஸாऽiµmh நிஹthயாŋhkh◌⁴Shவயத ॥ 6॥
ஸŋhkhth³த⁴shதமசாே kh◌⁴ராணth³’Sh:ஸ ேகஶவmh ।
பராmh’ஶthShகேரண ஸ phரஸய விநிrhக³த: ॥ 7॥
chேச² phரkh³’யாதிப³லmh த⁴iνஷ: பசவிmhஶதிmh ।
விசகrhஷ யதா² நாக³mh ஸுபrhண இவ லயா ॥ 8॥
ஸ பrhயாவrhதமாேநந ஸvhயத³ணேதாऽchத: ।
ப³ph◌⁴ராம ph◌⁴ராmhயமாேணந ேகா³வthேஸேநவ பா³லக: ॥ 9॥
தேதாऽபி⁴iµக²மph◌⁴ேயthய பாணிநாऽऽஹthய வாரணmh ।
phராth³ரவnh பாதயாமாஸ shph’யமாந: பேத³ பேத³ ॥ 10॥
ஸ தா⁴வnh khட³யா ⁴ெமௗ பதிthவா ஸஹேஸாthதி²த: ।
தmh மthவா பதிதmh khth³ேதா⁴ த³nhதாph◌⁴யாmh ேஸாऽஹநthதிmh ॥ 11॥
shவவிkhரேம phரதிஹேத ஜேரnhth³ேராऽthயமrhத: ।
ேசாth³யமாேநா மஹாமாthைர: kh’Shணமph◌⁴யth³ரவth³ஷா ॥ 12॥
தமாபதnhதமாஸாth³ய ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ।
நிkh³’ய பாணிநா ஹshதmh பாதயாமாஸ ⁴தேல ॥ 13॥
பதிதshய பதா³ऽऽkhரmhய mh’ேக³nhth³ர இவ லயா ।
த³nhதiµthபாThய ேதேநப⁴mh ஹshதிபாmhசாஹநth³த⁴: ॥ 14॥
mh’தகmh th³விபiµthsh’jhய த³nhதபாணி:ஸமாவிஶth ।
அmhஸnhயshதவிஷாேऽsh’ŋhமத³பி³nh³பி⁴ரŋhகித: ।
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விட⁴shேவத³கணிகாவத³நாmh³ேஹா ப³ெபௗ⁴ ॥ 15॥
vh’ெதௗ ேகா³ைப: கதிபையrhப³லேத³வஜநாrhத³ெநௗ ।
ரŋhக³mh விவிஶ ராஜnh க³ஜத³nhதவராெதௗ⁴ ॥ 16॥
மlhலாநாமஶநிrhnh’mh நரவர:shthmh shமேரா rhதிமாnh
ேகா³பாநாmh shவஜேநாऽஸதாmh தி⁴ஜாmh ஶாshதா shவபிthேரா: ஶிஶு: ।
mh’thrhேபா⁴ஜபேதrhவிராட³வி³ஷாmh தththவmh பரmh ேயாகி³நாmh
vh’Shணீநாmh பரேத³வேததி விதி³ேதா ரŋhக³mh க³த:ஸாkh³ரஜ: ॥ 17॥
ஹதmh வலயாபீட³mh th³’ShThவா தாவபி ³rhஜெயௗ ।
கmhேஸா மநshvhயபி ததா³ ph◌⁴’ஶiµth³விவிேஜ nh’ப ॥ 18॥
ெதௗ ேரஜ ரŋhக³க³ெதௗ மஹா⁴ெஜௗ
விசிthரேவஷாப⁴ரணshரக³mhப³ெரௗ ।
யதா² நடாthதமேவஷதா⁴ெணௗ
மந:பnhெதௗ phரப⁴யா நிதாmh ॥ 19॥
நிய தாthதமெஷௗ ஜநா
மசshதி²தா நாக³ரராShThரகா nh’ப ।
phரஹrhஷேவேகா³thகேதநநா:
பrhந th’phதா நயைநshததா³நநmh ॥ 20॥
பிப³nhத இவ சுrhph◌⁴யாmh ஹnhத இவ வயா ।
kh◌⁴ரnhத இவ நாஸாph◌⁴யாmh Shயnhத இவ பா³ஹுபி: ◌⁴ ॥ 21॥
ஊ: பரshபரmh ேத ைவ யதா²th³’Shடmh யதா²தmh ।
தth³ப³ணமா⁴rhயphராக³lhph◌⁴யshமாதா இவ ॥ 22॥
ஏெதௗ ப⁴க³வத:ஸாாth³த⁴ேரrhநாராயணshய  ।
அவதீrhவிஹாmhேஶந வஸுேத³வshய ேவமநி ॥ 23॥
ஏஷ ைவ கில ேத³வkhயாmh ஜாேதா நீதச ேகா³லmh ।
காலேமதmh வஸnh ³ேடா⁴ வvh’ேத⁴ நnhத³ேவமநி ॥ 24॥
தநாேநந நீதாnhதmh சkhரவாதச தா³நவ: ।
அrhஜுெநௗ ³யக: ேகஶீ ேத⁴iνேகாऽnhேய ச தth³விதா: ◌⁴ ॥ 25॥
கா³வ:ஸபாலா ஏேதந தா³வாkh³ேந: பேமாசிதா: ।
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காேயா த³த:ஸrhப இnhth³ரச விமத:³ kh’த: ॥ 26॥
ஸphதாஹேமகஹshேதந th◌⁴’ேதாऽth³phரவேராऽiµநா ।
வrhஷவாதாஶநிph◌⁴யச பthராதmh ச ேகா³லmh ॥ 27॥
ேகா³phேயாऽshய நிthயiµதி³தஹதphேரணmh iµக²mh ।
பயnhthேயா விவிதா⁴mhshதாபாmhshதரnhதி shமாரமmh iµதா³ ॥ 28॥
வத³nhthயேநந வmhேஶாऽயmh யேதா:³ஸுப³ஹுவித: ।
யmh யேஶா மஹthவmh ச லphshயேத பரத: ॥ 29॥
அயmh சாshயாkh³ரஜ:மாnh ராம: கமலேலாசந: ।
phரலmhேபா³ நிஹேதா ேயந வthஸேகா ேய ப³காத³ய: ॥ 30॥
ஜேநShேவவmh ph³வாேணஷு rhேயஷு நிநத³thஸு ச ।
kh’Shணராெமௗ ஸமாபா⁴Shய சாேரா வாkhயமph³ரவீth ॥ 31॥
ேஹ நnhத³ஸூேநா ேஹ ராம ப⁴வnhெதௗ வீரஸmhமெதௗ ।
நிth³த⁴ஶெலௗ thவா ராjhஞாऽऽஹூெதௗ தி³th³’ு ॥ 32॥
phயmh ராjhஞ: phரrhவnhthய: ேரேயா விnhத³nhதி ைவ phரஜா: ।
மநஸா கrhம வாசா விபதமேதாऽnhயதா² ॥ 33॥
நிthயmh phரiµதி³தா ேகா³பா வthஸபாலா யதா²sh²டmh ।
வேநஷு மlhலth³ேத⁴ந khட³nhதசாரயnhதி கா:³ ॥ 34॥
தshமாth³ராjhஞ: phயmh யmh வயmh ச கரவாம ேஹ ।
⁴தாநி ந: phரத³nhதி ஸrhவ⁴தமேயா nh’ப: ॥ 35॥
தnhநிஶmhயாph³ரவீthkh’Shே ேத³ஶகாேலாசிதmh வச: ।
நிth³த⁴மாthமேநாऽபீ⁴Shடmh மnhயமாேநாऽபி⁴நnhth³ய ச ॥ 36॥
phரஜா ேபா⁴ஜபேதரshய வயmh சாபி வேநசரா: ।
கரவாம phயmh நிthயmh தnhந: பரமiνkh³ரஹ: ॥ 37॥
பா³லா வயmh lhயப³ல: kh³Shயாேமா யேதா²சிதmh ।
ப⁴ேவnhநிth³த⁴mh மாத⁴rhம:shph’ேஶnhமlhலஸபா⁴ஸத:³ ॥ 38॥
சார உவாச
ந பா³ேலா ந கிேஶாரshthவmh ப³லச ப³நாmh வர: ।
லேயேபா⁴ ஹேதா ேயந ஸஹshரth³விபஸththவph◌⁴’th ॥ 39॥
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தshமாth³ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ப³பி⁴rhேயாth³த⁴vhயmh நாநேயாऽthர ைவ ।
மயி விkhரம வாrhShேணய ப³ேலந ஸஹ iµShக: ॥ 40॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ வலயாபீட³வேதா⁴ நாம thசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
43॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ சசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 44 ॥
ஶுக உவாச
ஏவmh சrhசிதஸŋhகlhேபா ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந: ।
ஆஸஸாதா³த² சாரmh iµShகmh ேராணீஸுத: ॥ 1॥
ஹshதாph◌⁴யாmh ஹshதேயாrhப³th³th◌⁴வா பth³ph◌⁴யாேமவ ச பாத³ேயா: ।
விசகrhஷரnhேயாnhயmh phரஸய விகீ³ஷயா ॥ 2॥
அரthநீ th³ேவ அரthநிph◌⁴யாmh ஜாiνph◌⁴யாmh ைசவ ஜாiνநீ ।
ஶிர: ஶீrhShேரேஸாரshதாவnhேயாnhயமபி⁴ஜkh◌⁴ந: ॥ 3॥
பph◌⁴ராமணவிேபபரmhபா⁴வபாதைந: ।
உthஸrhபபஸrhபணசாnhேயாnhயmh phரthயnhத⁴தாmh ॥ 4॥
உthதா²பைநnhநயைநசாலைந:shதா²பைநரபி ।
பரshபரmh கீ³ஷnhதாவபசkhரராthமந: ॥ 5॥
தth³ப³லாப³லவth³th³த⁴mh ஸேமதா:ஸrhவேயாத: ।
ஊ: பரshபரmh ராஜnh ஸாiνகmhபா வத²ஶ: ॥ 6॥
மஹாநயmh ப³தாத⁴rhம ஏஷாmh ராஜஸபா⁴ஸதா³mh ।
ேய ப³லாப³லவth³th³த⁴mh ராjhேஞாऽnhவிchச²nhதி பயத: ॥ 7॥
khவ வjhரஸாரஸrhவாŋhெகௗ³ மlhெலௗ ைஶேலnhth³ரஸnhநிெபௗ⁴ ।
khவ சாதிஸுமாராŋhெகௗ³ கிேஶாெரௗ நாphதெயௗவெநௗ ॥ 8॥
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த⁴rhமvhயதிkhரேமா யshய ஸமாஜshய th◌⁴வmh ப⁴ேவth ।
யthராத⁴rhம:ஸiµthதிShேட²nhந shேத²யmh தthர கrhசிth ॥ 9॥
ந ஸபா⁴mh phரவிேஶthphராjhஞ:ஸph◌⁴யேதா³ஷாநiνshமரnh ।
அph³வnh விph³வnhநjhேஞா நர: கிlhபி³ஷமiνேத ॥ 10॥
வlhக³த: ஶthமபி⁴த: kh’Shணshய வத³நாmh³ஜmh ।
வீயதாmh ரமவாrhphதmh பth³மேகாஶவாmh³பி: ◌⁴ ॥ 11॥
கிmh ந பயத ராமshய iµக²மாதாmhரேலாசநmh ।
iµShகmh phரதி ஸாமrhஷmh ஹாஸஸmhரmhப⁴ேஶாபி⁴தmh ॥ 12॥
Nhயா ப³த vhரஜ⁴ேவா யத³யmh nh’ŋhக³-
³ட:◌⁴ராணேஷா வநசிthரமாlhய: ।
கா:³ பாலயnh ஸஹப³ல: khவணயmhச ேவiΝmh
விkhட³யாசதி கி³thரரமாrhசிதாŋhkh◌⁴: ॥ 13॥
ேகா³phயshதப: கிமசரnh யத³iµShய பmh
லாவNhயஸாரமஸேமாrhth◌⁴வமநnhயth³த⁴mh ।
th³’kh³பி: ◌⁴ பிப³nhthயiνஸவாபி⁴நவmh ³ராப-
ேமகாnhததா⁴ம யஶஸ:ய ஐவரshய ॥ 14॥
யா ேதா³ஹேநऽவஹநேந மத²ேநாபேலப-
phேரŋhேக²ŋhக²நாrhப⁴தி³ேதாணமாrhஜநாெதௗ³ ।
கா³யnhதி ைசநமiνரkhததி⁴ேயாऽகNhTh²ேயா
த⁴nhயா vhரஜshthய உkhரமசிthதயாநா: ॥ 15॥
phராதrhvhரஜாth³vhரஜத ஆவிஶதச ஸாயmh
ேகா³பி:◌⁴ ஸமmh khவணயேதாऽshய நிஶmhய ேவiΝmh ।
நிrhக³mhய rhணமப³லா: பதி² ⁴Nhயா:
பயnhதி ஸshதiµக²mh ஸத³யாவேலாகmh ॥ 16॥
ஏவmh phரபா⁴ஷமாஸு shthஷு ேயாேக³வேரா ஹ: ।
ஶthmh ஹnhmh மநசkhேர ப⁴க³வாnh ப⁴ரதrhஷப⁴ ॥ 17॥
ஸப⁴யா:shthகி³ர: thவா thரshேநஹஶுசாऽऽெரௗ ।
பிதராவnhவதphேயதாmh thரேயார³ெதௗ⁴ ப³லmh ॥ 18॥
ைதshைதrhநிth³த⁴விதி⁴பி⁴rhவிவிைத⁴ரchேததெரௗ ।
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தா⁴ேத யதா²nhேயாnhயmh தைத²வ ப³லiµShெகௗ ॥ 19॥
ப⁴க³வth³கா³thரநிShபாைதrhவjhரநிShேபஷநிSh²ைர: ।
சாேரா ப⁴jhயமாநாŋhேகா³iµஹுrhkh³லாநிமவாப ஹ ॥ 20॥
ஸ ேயநேவக³ உthபthய iµShkh’thய கராெபௗ⁴ ।
ப⁴க³வnhதmh வாஸுேத³வmh khth³ேதா⁴ வshயபா³த⁴த ॥ 21॥
நாசலthதthphரஹாேரண மாலாஹத இவ th³விப: ।
பா³ேவாrhநிkh³’ய சாரmh ப³ஹுேஶா ph◌⁴ராமயnh ஹ: ॥ 22॥
⁴ph’Shேட² ேபாத²யாமாஸ தரஸா ணவிதmh ।
விshரshதாகlhபேகஶshரகி³nhth³ரth◌⁴வஜ இவாபதth ॥ 23॥
தைத²வ iµShக: rhவmh shவiµShThயாபி⁴ஹேதந ைவ ।
ப³லப⁴th³ேரண ப³நா தேலநாபி⁴ஹேதா ph◌⁴’ஶmh ॥ 24॥
phரேவபித:ஸ தி⁴ரiµth³வமnh iµக²ேதாऽrhதி³த: ।
vhயஸு: பபாேதாrhvhபshேத² வாதாஹத இவாŋhkh◌⁴ப: ॥ 25॥
தத:டமiνphராphதmh ராம: phரஹரதாmh வர: ।
அவதீ⁴lhலயா ராஜnh ஸாவjhஞmh வாமiµShநா ॥ 26॥
தrhேயவ  ஶல: kh’Shணபதா³பஹதஶீrhஷக: ।
th³விதா⁴ விஶீrhணshேதாஶலக உபா⁴வபி நிேபத: ॥ 27॥
சாேர iµShேக ேட ஶேல ேதாஶலேக ஹேத ।
ேஶஷா: phர³th³rhமlhலா:ஸrhேவ phராணபphஸவ: ॥ 28॥
ேகா³பாnh வயshயாநாkh’Shய ைத:ஸmhsh’jhய விஜர: ।
வாth³யமாேநஷு rhேயஷு வlhக³nhெதௗ தெரௗ ॥ 29॥
ஜநா: phரஜ’ஷு:ஸrhேவ கrhம ராமkh’Shணேயா: ।
’ேத கmhஸmh விphரiµkh²யா:ஸாத⁴வ:ஸா⁴ ஸாth◌⁴விதி ॥ 30॥
ஹேதஷு மlhலவrhேயஷு விth³ேதஷு ச ேபா⁴ஜராTh ।
nhயவாரயthshவrhயாணி வாkhயmh ேசத³iµவாச ஹ ॥ 31॥
நி:ஸாரயத ³rhvh’thெதௗ வஸுேத³வாthமெஜௗ ராth ।
த⁴நmh ஹரத ேகா³பாநாmh நnhத³mh ப³th◌⁴நீத ³rhமதிmh ॥ 32॥
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வஸுேத³வsh ³rhேமதா⁴ ஹnhயதாமாவஸthதம: ।
உkh³ரேஸந: பிதா சாபி ஸாiνக:³ பரபக:³ ॥ 33॥
ஏவmh விகthத²மாேந ைவ கmhேஸ phரபிேதாऽvhயய: ।
லகி⁴mhேநாthபthய தரஸா மசiµthŋhக³மாஹth ॥ 34॥
தமாவிஶnhதமாேலாkhய mh’thமாthமந ஆஸநாth ।
மநshவீ ஸஹேஸாthதா²ய ஜkh³’ேஹ ேஸாऽசrhமணீ ॥ 35॥
தmh க²Th³க³பாணிmh விசரnhதமாஶு
ேயநmh யதா² த³ணஸvhயமmhப³ேர ।
ஸமkh³ரth³³rhவிஷேஹாkh³ரேதஜா
யேதா²ரக³mh தாrhயஸுத: phரஸய ॥ 36॥
phரkh³’ய ேகேஶஷு சலthகிடmh
நிபாthய ரŋhேகா³ப ŋhக³மசாth ।
தshேயாபShடாthshவயமph³ஜநாப:◌⁴
பபாத விவாரய ஆthமதnhthர: ॥ 37॥
தmh ஸmhபேரதmh விசகrhஷ ⁴ெமௗ
ஹrhயேத²ப⁴mh ஜக³ேதா விபயத: ।
ஹா ேஹதி ஶph³த:³ஸுமஹாmhshததா³⁴-
³தீ³த:ஸrhவஜைநrhநேரnhth³ர ॥ 38॥
ஸ நிthயேதா³th³விkh³நதி⁴யா தவரmh
பிப³nh வத³nh வா விசரnh shவபnh வஸnh ।
த³த³rhஶ சkhராத⁴மkh³ரேதா யத-
shதேத³வ பmh ³ரவாபமாப ॥ 39॥
தshயாiνஜா ph◌⁴ராதேராऽShெடௗ கŋhகnhயkh³ேராத⁴காத³ய: ।
அph◌⁴யதா⁴வnhநதிkhth³தா⁴ ph◌⁴ராrhநிrhேவஶகாண: ॥ 40॥
ததா²திரப⁴ஸாmhshதாmhsh ஸmhயthதாnh ேராணீஸுத: ।
அஹnh பக⁴iµth³யmhய பஶூநிவ mh’கா³தி⁴ப: ॥ 41॥
ேந³rh³nh³ப⁴ேயா vhேயாmhநி ph³ரேமஶாth³யா வி⁴தய: ।
Shைப: கிரnhதshதmh phதா: ஶஶmhஸுrhநnh’:shthய: ॥ 42॥
ேதஷாmh shthேயா மஹாராஜ ஸு’nhமரண:³கி²தா: ।
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தthராபீ⁴rhவிநிkh◌⁴நnhthய: ஶீrhஷாNhயவிேலாசநா: ॥ 43॥
ஶயாநாnh வீரஶyhயாயாmh பதீநாŋhkh³ய ேஶாசதீ: ।
விேல:ஸுshவரmh நாrhேயா விsh’ஜnhthேயா iµஹு: ஶுச: ॥ 44॥
ஹா நாத² phய த⁴rhமjhஞ கநாத²வthஸல ।
thவயா ஹேதந நிஹதா வயmh ேத ஸkh³’ஹphரஜா: ॥ 45॥
thவயா விரதா பthயா யmh ஷrhஷப⁴ ।
ந ேஶாப⁴ேத வயவ நிvh’thேதாthஸவமŋhக³ளா ॥ 46॥
அநாக³ஸாmh thவmh ⁴தாநாmh kh’தவாnh th³ேராஹiµlhப³ணmh ।
ேதேநமாmh ேபா⁴ த³ஶாmh நீேதா ⁴தth◌⁴kh ேகா லேப⁴த ஶmh ॥ 47॥
ஸrhேவஷாஹ ⁴தாநாேமஷ  phரப⁴வாphயய: ।
ேகா³phதா ச தத³வth◌⁴யாயீ ந khவசிthஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 48॥
ஶுக உவாச
ராஜேயாத ஆவாshய ப⁴க³வாmhlhேலாகபா⁴வந: ।
யாமாஹுrhெலௗகிகீmh ஸmhshதா²mh ஹதாநாmh ஸமகாரயth ॥ 49॥
மாதரmh பிதரmh ைசவ ேமாசயிthவாத² ப³nhத⁴நாth ।
kh’Shணராெமௗ வவnhதா³ேத ஶிரஸாऽऽshph’ய பாத³ேயா: ॥ 50॥
ேத³வகீ வஸுேத³வச விjhஞாய ஜக³தீ³வெரௗ ।
kh’தஸmhவnhத³ெநௗ thெரௗ ஸshவஜாேத ந ஶŋhகிெதௗ ॥ 51॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ கmhஸவேதா⁴ நாம சசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 44॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ பசசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 45 ॥
ஶுக உவாச
பிதராபலph³தா⁴rhெதௗ² விதி³thவா ேஷாthதம: ।
மா ⁴தி³தி நிஜாmh மாயாmh ததாந ஜநேமாநீmh ॥ 1॥
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உவாச பிதராேவthய ஸாkh³ரஜ:ஸாthவதrhஷப: ◌⁴ ।
phரரயாவநத: phணnhநmhப³ தாேததி ஸாத³ரmh ॥ 2॥
நாshமthேதா வேயாshதாத நிthேயாthகNh²தேயாரபி ।
பா³lhயெபௗக³Nhட³ைகேஶாரா: thராph◌⁴யாமப⁴வnh khவசிth ॥ 3॥
ந லph³ேதா⁴ ைத³வஹதேயாrhவாேஸா ெநௗ ப⁴வத³nhதிேக ।
யாmh பா³லா: பிth’ேக³ஹshதா² விnhத³nhேத லாதா iµத³mh ॥ 4॥
ஸrhவாrhத²ஸmhப⁴ேவா ேத³ேஹா ஜநித: ேபாேதா யத: ।
ந தேயாrhயாதி நிrhேவஶmh பிthேராrhமrhthய: ஶதாஷா ॥ 5॥
யshதேயாராthமஜ: கlhப ஆthமநா ச த⁴ேநந ச ।
vh’thதிmh ந த³th³யாthதmh phேரthய shவமாmhஸmh கா²த³யnhதி  ॥ 6॥
மாதரmh பிதரmh vh’th³த⁴mh பா⁴rhயாmh ஸாth◌⁴வீmh ஸுதmh ஶிஶுmh ।
³mh விphரmh phரபnhநmh ச கlhேபாऽபி³ph◌⁴ரchch²வஸnh mh’த: ॥ 7॥
தnhநாவகlhபேயா: கmhஸாnhநிthயiµth³விkh³நேசதேஸா: ।
ேமாக⁴ேமேத vhயதிkhராnhதா தி³வஸா வாமநrhசேதா: ॥ 8॥
தthnhமrhஹத²shதாத மாதrhெநௗ பரதnhthரேயா: ।
அrhவேதாrhவாmh ஶுஷாmh khShடேயாrh³rh’தா³ ph◌⁴’ஶmh ॥ 9॥
ஶுக உவாச
இதி மாயாமiνShயshய ஹேரrhவிவாthமேநா கி³ரா ।
ேமாதாவŋhகமாேராphய பShவjhயாபrhiµத³mh ॥ 10॥
சnhதாவதா⁴ராபி:◌⁴ shேநஹபாேஶந சாvh’ெதௗ ।
ந கிசி³ச ராஜnh பா³ShபகNhெடௗ² விேமாெதௗ ॥ 11॥
ஏவமாவாshய பிதெரௗ ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
மாதாமஹmh kh³ரேஸநmh ய³நாமகேராnhnh’பmh ॥ 12॥
ஆஹ சாshமாnh மஹாராஜ phரஜாசாjhஞphமrhஹ ।
யயாதிஶாபாth³ய³பி⁴rhநாதvhயmh nh’பாஸேந ॥ 13॥
மயி ph◌⁴’thய உபாேந ப⁴வேதா வி³தா⁴த³ய: ।
ப³mh ஹரnhthயவநதா: கிiµதாnhேய நராதி⁴பா: ॥ 14॥
ஸrhவாnh shவாnh jhஞாதிஸmhப³nhதா⁴nh தி³kh³ph◌⁴ய: கmhஸப⁴யாலாnh ।
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ய³vh’ShNhயnhத⁴கம⁴தா³ஶாrhஹராதி³காnh ॥ 15॥
ஸபா⁴தாnh ஸமாவாshய விேத³ஶாவாஸகrhஶிதாnh ।
nhயவாஸயthshவேக³ேஹஷு விthைத:ஸnhதrhphய விவkh’th ॥ 16॥
kh’Shணஸŋhகrhஷண⁴ைஜrh³phதா லph³த⁴மேநாரதா:² ।
kh³’ேஹஷு ேரேர th³தா:◌⁴ kh’Shணராமக³தjhவரா: ॥ 17॥
வீnhேதாऽஹரஹ: phதா iµnhத³வத³நாmh³ஜmh ।
நிthயmh phரiµதி³தmh மthஸத³யshதவீணmh ॥ 18॥
தthர phரவயேஸாऽphயாஸnh வாேநாऽதிப³ெலௗஜஸ: ।
பிப³nhேதாऽைrhiµnhத³shய iµகா²mh³ஜஸுதா⁴mh iµஹு: ॥ 19॥
அத² நnhத³mh ஸமாஸாth³ய ப⁴க³வாnh ேத³வகீஸுத: ।
ஸŋhகrhஷணச ராேஜnhth³ர பShவjhேயத³ச: ॥ 20॥
பிதrhவாph◌⁴யாmh shநிkh³தா⁴ph◌⁴யாmh ேபாெதௗ லாெதௗ ph◌⁴’ஶmh ।
பிthேராரph◌⁴யதி⁴கா phதிராthமேஜShவாthமேநாऽபி  ॥ 21॥
ஸ பிதா ஸா ச ஜநநீ ெயௗ Shணீதாmh shவthரவth ।
ஶிஶூnh ப³nh⁴பி⁴thsh’Shடாநகlhைப: ேபாஷரேண ॥ 22॥
யாத யmh vhரஜmh தாத வயmh ச shேநஹ:³கி²தாnh ।
jhஞாதீnh ேவா th³ரShேமShயாேமா விதா⁴ய ஸு’தா³mh ஸுக²mh ॥ 23॥
ஏவmh ஸாnhthவyhய ப⁴க³வாnh நnhத³mh ஸvhரஜமchத: ।
வாேஸாऽலŋhகாரphயாth³ையரrhஹயாமாஸ ஸாத³ரmh ॥ 24॥
இthkhதshெதௗ பShவjhய நnhத:³ phரணயவிவல: ।
ரயnhநபி⁴rhேநthேர ஸஹ ேகா³ைபrhvhரஜmh யெயௗ ॥ 25॥
அத² ஶூரஸுேதா ராஜnh thரேயா:ஸமகாரயth ।
ேராத⁴ஸா ph³ராமணச யதா²வth³th³விஜஸmhshkh’திmh ॥ 26॥
ேதph◌⁴ேயாऽதா³th³த³ கா³ேவா khமமாலா:shவலŋhkh’தா: ।
shவலŋhkh’ேதph◌⁴ய:ஸmhjhய ஸவthஸா: ௌமமாநீ: ॥ 27॥
யா: kh’Shணராமஜnhமrhே மேநாத³thதா மஹாமதி: ।
தாசாத³தா³த³iνshmh’thய கmhேஸநாத⁴rhமேதா ’தா: ॥ 28॥
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ததச லph³த⁴ஸmhshகாெரௗ th³விஜthவmh phராphய ஸுvhரெதௗ ।
க³rhகா³th³ய³லாசாrhயாth³கா³யthரmh vhரதமாshதி²ெதௗ ॥ 29॥
phரப⁴ெவௗ ஸrhவவிth³யாநாmh ஸrhவjhெஞௗ ஜக³தீ³வெரௗ ।
நாnhயth³தா⁴மலjhஞாநmh ³ஹமாெநௗ நேரைத: ॥ 30॥
அேதா²³ேல வாஸchச²nhதாபஜkh³ம: ।
காயmh ஸாnhதீ³பநிmh நாம யவnhதிரவாநmh ॥ 31॥
யேதா²பஸாth³ய ெதௗ தா³nhெதௗ ³ெரௗ vh’thதிமநிnhதி³தாmh ।
kh³ராஹயnhதாேபெதௗ shம ப⁴khthயா ேத³வவாth³’ெதௗ ॥ 32॥
தேயாrhth³விஜவரshShட: ஶுth³த⁴பா⁴வாiνvh’thதிபி:◌⁴ ।
phேராவாச ேவதா³நகி²லாnh ஸாŋhேகா³பநிஷேதா³³: ॥ 33॥
ஸரஹshயmh த⁴iνrhேவத³mh த⁴rhமாnh nhயாயபதா²mhshததா² ।
ததா² சாnhவீகீmh விth³யாmh ராஜநீதிmh ச ஷTh³விதா⁴mh ॥ 34॥
ஸrhவmh நரவரேரShெடௗ²ஸrhவவிth³யாphரவrhதெகௗ ।
ஸkh’nhநிக³த³மாthேரண ெதௗ ஸஜkh³’ஹrhnh’ப ॥ 35॥
அேஹாராthைரச:ஷShThயா ஸmhயthெதௗ தாவதீ: கலா: ।
³த³ணயாऽऽசாrhயmh ச²nhத³யாமாஸrhnh’ப ॥ 36॥
th³விஜshதேயாshதmh மமாநமth³⁴தmh
ஸmhலய ராஜnhநதிமாiνmh மதிmh ।
ஸmhமnhthrhய பthnhயா ஸ மஹாrhணேவ mh’தmh
பா³லmh phரபா⁴ேஸ வரயாmhப³⁴வ ஹ ॥ 37॥
தேத²thயதா²ய மஹாரெதௗ² ரத²mh
phரபா⁴ஸமாஸாth³ய ³ரnhதவிkhரெமௗ ।
ேவலாiµபvhரjhய நித³:ணmh
nh⁴rhவிதி³thவாrhஹணமாஹரthதேயா: ॥ 38॥
தமாஹ ப⁴க³வாநாஶு ³thர: phரதீ³யதாmh ।
ேயாऽஸாவிஹ thவயா kh³ரshேதா பா³லேகா மஹேதாrh ॥ 39॥
ஸiµth³ர உவாச
ைநவாஹாrhஷமஹmh ேத³வ ைத³thய: பசஜேநா மஹாnh ।
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அnhதrhஜலசர: kh’Shண ஶŋhக²பத⁴ேராऽஸுர: ॥ 40॥
ஆshேத ேதநா’ேதா நmh தchch²thவா ஸthவரmh phர: ◌⁴ ।
ஜலமாவிய தmh ஹthவா நாபய³த³ேரऽrhப⁴கmh ॥ 41॥
தத³ŋhக³phரப⁴வmh ஶŋhக²மாதா³ய ரத²மாக³மth ।
தத:ஸmhயமநீmh நாம யமshய த³யிதாmh mh ॥ 42॥
க³thவா ஜநாrhத³ந: ஶŋhக²mh phரத³th◌⁴ெமௗ ஸஹலாத: ◌⁴ ।
ஶŋhக²நிrhராத³மாகrhNhய phரஜாஸmhயமேநா யம: ॥ 43॥
தேயா:ஸபrhயாmh மஹதீmh சkhேர ப⁴khthபph³’mhதாmh ।
உவாசாவநத: kh’Shணmh ஸrhவ⁴தாஶயாலயmh ।
லாமiνShய ேஹ விShே வேயா: கரவாம கிmh ॥ 44॥
ப⁴க³வாiνவாச
³thரஹாநீதmh நிஜகrhமநிப³nhத⁴நmh ।
ஆநயshவ மஹாராஜ மchசா²ஸநரshkh’த: ॥ 45॥
தேத²தி ேதேநாபாநீதmh ³thரmh ய³thதெமௗ ।
த³ththவா shவ³ரேவ ⁴ேயா vh’ணீShேவதி தச: ॥ 46॥
³வாச
ஸmhயkhஸmhபாதி³ேதா வthஸ ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ³நிShkhரய: ।
ேகா iν Shமth³வித⁴³ேரா: காமாநாமவஶிShயேத ॥ 47॥
க³chச²தmh shவkh³’ஹmh வீெரௗ கீrhதிrhவாமsh பாவநீ ।
ச²nhதா³mhshயயாதயாமாநி ப⁴வnhthவிஹ பரthர ச ॥ 48॥
³ணவமiνjhஞாெதௗ ரேத²நாநிலரmhஹஸா ।
ஆயாெதௗ shவரmh தாத பrhஜnhயநிநேத³ந ைவ ॥ 49॥
ஸமநnhத³nh phரஜா:ஸrhவா th³’ShThவா ராமஜநாrhத³ெநௗ ।
அபயnhthேயா ப³வஹாநி நShடலph³த⁴த⁴நா இவ ॥ 50॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ ³thராநயநmh நாம பசசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥
45॥
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॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஷThசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 46 ॥
ஶுக உவாச
vh’Shணீநாmh phரவேரா மnhth kh’Shணshய த³யித:ஸகா² ।
ஶிShேயா ph³’ஹshபேத:ஸாா³th³த⁴ேவா ³th³தி⁴ஸthதம: ॥ 1॥
தமாஹ ப⁴க³வாnh phேரShட²mh ப⁴khதேமகாnhதிநmh khவசிth ।
kh³’thவா பாணிநா பாணிmh phரபnhநாrhதிஹேரா ஹ: ॥ 2॥
க³chேசா²th³த⁴வ vhரஜmh ெஸௗmhய பிthேராrhெநௗ phதிமாவஹ ।
ேகா³பீநாmh மth³விேயாகா³தி⁴mh மthஸnhேத³ைஶrhவிேமாசய ॥ 3॥
தா மnhமநshகா மthphரா மத³rhேத² thயkhதைத³கா: ।
மாேமவ த³யிதmh phேரShட²மாthமாநmh மநஸா க³தா: ।
ேய thயkhதேலாகத⁴rhமாச மத³rhேத² தாnh பி³ப⁴rhmhயஹmh ॥ 4॥
மயி தா: phேரயஸாmh phேரShேட²³ரshேத² ேகா³லshthய: ।
shமரnhthேயாऽŋhக³ விiµயnhதி விரெஹௗthகNhTh²யவிவலா: ॥ 5॥
தா⁴ரயnhthயதிkh’chch²ேரண phராய: phராnh கத²சந ।
phரthயாக³மநஸnhேத³ைஶrhவlhலvhேயா ேம மதா³thகா: ॥ 6॥
ஶுக உவாச
இthkhத உth³த⁴ேவா ராஜnh ஸnhேத³ஶmh ப⁴rhராth³’த: ।
ஆதா³ய ரத²மாய phரயெயௗ நnhத³ேகா³லmh ॥ 7॥
phராphேதா நnhத³vhரஜmh மாnh நிmhேலாசதி விபா⁴வெஸௗ ।
ச²nhநயாந: phரவிஶதாmh பஶூநாmh ²ரேரiΝபி: ◌⁴ ॥ 8॥
வாதாrhேத²ऽபி⁴th◌⁴யth³பி⁴rhநாதி³தmh ஶுShபி⁴rhvh’ைஷ: ।
தா⁴வnhதீபி⁴ச வாshராபி⁴ேதா⁴பா⁴ைர:shவவthஸகாnh ॥ 9॥
இதshதேதா விலŋhக⁴th³பி⁴rhேகா³வthைஸrhமNh³தmh ைத: ।
ேகா³ேதா³ஹஶph³தா³பி⁴ரவmh ேவநாmh நி:shவேநந ச ॥ 10॥
கா³யnhதீபி⁴ச கrhமாணி ஶுபா⁴நி ப³லkh’Shணேயா: ।
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shவலŋhkh’தாபி⁴rhேகா³பீபி⁴rhேகா³ைபச ஸுவிராதmh ॥ 11॥
அkh³nhயrhகாதிதி²ேகா³விphரபிth’ேத³வாrhசநாnhவிைத: ।
⁴பதீ³ைபச மாlhையச ேகா³பாவாைஸrhமேநாரமmh ॥ 12॥
ஸrhவத: Shபிதவநmh th³விஜாலநாதி³தmh ।
ஹmhஸகாரNhட³வாகீrhண: பth³மஷNhைட³ச மNh³தmh ॥ 13॥
தமாக³தmh ஸமாக³mhய kh’Shணshயாiνசரmh phயmh ।
நnhத:³ phத: பShவjhய வாஸுேத³வதி⁴யாrhசயth ॥ 14॥
ேபா⁴தmh பரமாnhேநந ஸmhவிShடmh கஶிெபௗ ஸுக²mh ।
க³தரமmh பrhயph’chச²thபாத³ஸmhவாஹநாதி³பி:◌⁴ ॥ 15॥
கchசித³ŋhக³ மஹாபா⁴க³ஸகா² ந: ஶூரநnhத³ந: ।
ஆshேத ஶlhயபthயாth³ையrhkhேதா iµkhத:ஸு’th³vh’த: ॥ 16॥
தி³ShThயா கmhேஸா ஹத: பாப:ஸாiνக:³shேவந பாphமநா ।
ஸா⁴நாmh த⁴rhமஶீலாநாmh ய³நாmh th³ேவSh ய:ஸதா³ ॥ 17॥
அபி shமரதி ந: kh’Shே மாதரmh ஸு’த:³ஸகீ²nh ।
ேகா³பாnh vhரஜmh சாthமநாத²mh கா³ேவா vh’nhதா³வநmh கி³mh ॥ 18॥
அphயாயாshயதி ேகா³விnhத:³shவஜநாnh ஸkh’தீ³mh ।
தrh th³ரயாம தth³வkhthரmh ஸுநஸmh ஸுshேதணmh ॥ 19॥
தா³வாkh³ேநrhவாதவrhஷாchச vh’ஷஸrhபாchச ரதா: ।
³ரthயேயph◌⁴ேயா mh’thph◌⁴ய: kh’Shேணந ஸுமஹாthமநா ॥ 20॥
shமரதாmh kh’Shணவீrhயாணி லாபாŋhக³நிதmh ।
ஹதmh பா⁴தmh சாŋhக³ஸrhவா ந: ஶிதி²லா: khயா: ॥ 21॥
ஸchைச²லவேநாth³ேத³ஶாnh iµnhத³பத³⁴தாnh ।
ஆkhடா³நீமாநாmh மேநா யாதி ததா³thமதாmh ॥ 22॥
மnhேய kh’Shணmh ச ராமmh ச phராphதாவிஹ ஸுேராthதெமௗ ।
ஸுராmh மஹத³rhதா²ய க³rhக³shய வசநmh யதா² ॥ 23॥
கmhஸmh நாகா³தphராணmh மlhெலௗ க³ஜபதிmh ததா² ।
அவதி⁴Shடாmh லையவ பஶூநிவ mh’கா³தி⁴ப: ॥ 24॥
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தாலthரயmh மஹாஸாரmh த⁴iνrhயShேவப⁴ராTh ।
ப³ப⁴ைஜேகந ஹshேதந ஸphதாஹமத³தா⁴th³கி³mh ॥ 25॥
phரலmhேபா³ ேத⁴iνேகாऽShடshth’வrhேதா ப³காத³ய: ।
ைத³thயா:ஸுராஸுரேதா ஹதா ேயேநஹ லயா ॥ 26॥
ஶுக உவாச
இதி ஸmhshmh’thய ஸmhshmh’thய நnhத:³ kh’Shiνரkhததீ: ◌⁴ ।
அththகNhேடா²ऽப⁴வthShணீmh phேரமphரஸரவிவல: ॥ 27॥
யேஶாதா³ வrhNhயமாநாநி thரshய சதாநி ச ।
ஶ ◌்’NhவnhthயNhயவாshராthshேநஹshiνதபேயாத⁴ரா ॥ 28॥
தேயாthத²mh ப⁴க³வதி kh’Shேண நnhத³யேஶாத³ேயா: ।
வீயாiνராக³mh பரமmh நnhத³மாேஹாth³த⁴ேவா iµதா³ ॥ 29॥
உth³த⁴வ உவாச
வாmh லாkh◌⁴யதெமௗ நmh ேத³நாஹ மாநத³ ।
நாராயேணऽகி²ல³ெரௗ யthkh’தா மதிth³’ஶீ ॥ 30॥
ஏெதௗ  விவshய ச பீ³ஜேயாநீ
ராேமா iµnhத:³ ஷ: phரதா⁴நmh ।
அnhவீய ⁴ேதஷு விலணshய
jhஞாநshய ேசஶாத இெமௗ ராெணௗ ॥ 31॥
யshnh ஜந: phராணவிேயாக³காேல
ணmh ஸமாேவய மேநாவிஶுth³த⁴mh ।
நிrh’thய கrhமாஶயமாஶு யாதி
பராmh க³திmh ph³ரமமேயாऽrhகவrhண: ॥ 32॥
தshnh ப⁴வnhதாவகி²லாthமேஹெதௗ
நாராயேண காரணமrhthயrhெதௗ ।
பா⁴வmh வித⁴thதாmh நிதராmh மஹாthமnh
கிmh வாவஶிShடmh வேயா:ஸுkh’thயmh ॥ 33॥
ஆக³Shயthயதீ³rhேக⁴ண காேலந vhரஜமchத: ।
phயmh விதா⁴shயேத பிthேராrhப⁴க³வாnh ஸாthவதாmh பதி: ॥ 34॥
ஹthவா கmhஸmh ரŋhக³மth◌⁴ேய phரதீபmh ஸrhவஸாthவதாmh ।
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யதா³ஹ வ:ஸமாக³thய kh’Shண:ஸthயmh கேராதி தth ॥ 35॥
மா கி²th³யதmh மஹாபா⁴ெகௗ³ th³ரயத:² kh’Shணமnhதிேக ।
அnhதrh’தி³ஸ ⁴தாநாமாshேத jhேயாதிைவத⁴ ॥ 36॥
ந யshயாshதி phய: கசிnhநாphேயா வாshthயமாநிந: ।
ேநாthதேமா நாத⁴ேமா நாபி ஸமாநshயாஸேமாऽபி வா ॥ 37॥
ந மாதா ந பிதா தshய ந பா⁴rhயா ந ஸுதாத³ய: ।
நாthேயா ந பரசாபி ந ேத³ேஹா ஜnhம ஏவ ச ॥ 38॥
ந சாshய கrhம வா ேலாேக ஸத³ஸnhரேயாநிஷு ।
khடா³rhத:² ேஸாऽபி ஸா⁴நாmh பthராய கlhபேத ॥ 39॥
ஸththவmh ரஜshதம இதி ப⁴ஜேத நிrh³ே ³nh ।
khட³nhநதீேதாऽthர ³ண:sh’ஜthயவதி ஹnhthயஜ: ॥ 40॥
யதா² ph◌⁴ரமகா th³’ShThயா ph◌⁴ராmhயதீவ மயேத ।
சிthேத கrhத தthராthமா கrhேதவாஹnhதி⁴யா shmh’த: ॥ 41॥
வேயாேரவ ைநவாயமாthமேஜா ப⁴க³வாnh ஹ: ।
ஸrhேவஷாமாthமேஜா யாthமா பிதா மாதா ஸ ஈவர: ॥ 42॥
th³’Shடmh தmh ⁴தப⁴வth³ப⁴விShய-
thshதா²shiνசShiΝrhமஹத³lhபகmh ச ।
விநாchதாth³வsh தராmh ந வாchயmh
ஸ ஏவ ஸrhவmh பரமாthம⁴த: ॥ 43॥
ஏவmh நிஶா ஸா ph³வேதாrhvhயதீதா
நnhத³shய kh’Shiνசரshய ராஜnh ।
ேகா³phய:ஸiµthதா²ய நிphய தீ³பா-
nhவாshnhஸமph◌⁴யrhchய த³தீ⁴nhயமnhத²nh ॥ 44॥
தா தீ³பதீ³phைதrhமணிபி⁴rhவிேரஜூ
ரjhஜூrhவிகrhஷth³⁴ஜகŋhகணshரஜ: ।
சலnhநிதmhப³shதநஹாரNhட³ல-

thவிஷthகேபாலாணŋhமாநநா: ॥ 45॥
உth³கா³யதீநாமரவிnhத³ேலாசநmh
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vhரஜாŋhக³நாநாmh தி³வமshph’ஶth³th◌⁴வநி: ।
த³th◌⁴நச நிrhமnhத²நஶph³த³ேதா
நிரshயேத ேயந தி³ஶாமமŋhக³ளmh ॥ 46॥
ப⁴க³வthதி³ேத ஸூrhேய நnhத³th³வா vhரெஜௗகஸ: ।
th³’ShThவா ரத²mh ஶாதெகௗmhப⁴mh கshயாயதி சாph³வnh ॥ 47॥
அkhர ஆக³த: கிmh வா ய: கmhஸshயாrhத²ஸாத⁴க: ।
ேயந நீேதா ம⁴mh kh’Shண: கமலேலாசந: ॥ 48॥
கிmh ஸாத⁴யிShயthயshமாபி⁴rhப⁴rh: phேரதshய நிShkh’திmh ।
இதி shthmh வத³nhதீநாiµth³த⁴ேவாऽகா³thkh’தாநிக: ॥ 49॥
இதி மth³பா⁴க³வாேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ நnhத³ேஶாகாபநயநmh
நாம ஷThசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 46॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஸphதசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 47 ॥
ஶுக உவாச
தmh வீய kh’Shiνசரmh vhரஜshthய:
phரலmhப³பா³ஹுmh நவகஜேலாசநmh ।
பீதாmhப³ரmh Shகரமாநmh லஸnh-
iµகா²ரவிnhத³mh பmh’ShடNhட³லmh ॥ 1॥
ஶுசிshதா: ேகாऽயமபீchயத³rhஶந:
தச கshயாchதேவஷ⁴ஷண: ।
இதி shம ஸrhவா: பவvhthஸுகா-
shதiµthதமேலாகபதா³mh³ஜாரயmh ॥ 2॥
தmh phரரேயவநதா:ஸுஸthkh’தmh
ஸvhட³ஹாேஸணஸூnh’தாதி³பி: ◌⁴ ।
ரஹshயph’chச²nhiνபவிShடமாஸேந
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விjhஞாய ஸnhேத³ஶஹரmh ரமாபேத: ॥ 3॥
ஜாநீமshthவாmh ய³பேத: பாrhஷத³mh ஸiµபாக³தmh ।
ப⁴rhthேரஹ phேரத: பிthேராrhப⁴வாnh phயசிகீrhஷயா ॥ 4॥
அnhயதா² ேகா³vhரேஜ தshய shமரணீயmh ந சமேஹ ।
shேநஹாiνப³nhேதா⁴ ப³nh⁴நாmh iµேநரபி ஸு³shthயஜ: ॥ 5॥
அnhேயShவrhத²kh’தா ைமth யாவத³rhத²விட³mhப³நmh ।
mhபி: ◌⁴ shthஷு kh’தா யth³வthஸுமந:shவிவ ஷThபைத:³ ॥ 6॥
நி:shவmh thயஜnhதி க³ணிகா அகlhபmh nh’பதிmh phரஜா: ।
அதீ⁴தவிth³யா ஆசாrhயmh ’thவிேஜா த³thதத³ணmh ॥ 7॥
க²கா³ வீதப²லmh vh’mh ⁴khthவா சாதித²ேயா kh³’ஹmh ।
த³kh³த⁴mh mh’கா³shததா²ரNhயmh ஜாேரா ⁴khthவா ரதாmh shthயmh ॥ 8॥
இதி ேகா³phேயா  ேகா³விnhேத³ க³தவாkhகாயமாநஸா: ।
kh’Shண³ேத vhரஜmh யாேத உth³த⁴ேவ thயkhதெலௗகிகா: ॥ 9॥
கா³யnhthய: phயகrhமாணி த³thயச க³தய: ।
தshய ஸmhshmh’thய ஸmhshmh’thய யாநி ைகேஶாரபா³lhயேயா: ॥ 10॥
காசிnhம⁴கரmh th³’ShThவா th◌⁴யாயnhதீ kh’Shணஸŋhக³மmh ।
phயphரshதா²பிதmh ³தmh கlhபயிthேவத³மph³ரவீth ॥ 11॥
ேகா³phவாச
ம⁴ப கிதவப³nhேதா⁴ மா shph’ஶாŋhkh◌⁴mh ஸபthnhயா:
சவிதமாலாŋhமமபி⁴rhந: ।
வஹ ம⁴பதிshதnhமாநிநீநாmh phரஸாத³mh
ய³ஸத³ விட³mhph³யmh யshய ³தshthவth³’kh ॥ 12॥
ஸkh’த³த⁴ரஸுதா⁴mh shவாmh ேமாநீmh பாயயிthவா
ஸுமநஸ இவ ஸth³யshதthயேஜऽshமாnh ப⁴வாth³’kh ।
பசரதி கத²mh தthபாத³பth³மmh  பth³மா
யபி ப³த ’தேசதா thதமேலாகஜlhைப: ॥ 13॥
கிஹ ப³ஹு ஷட³ŋhkh◌⁴ேர கா³ய thவmh ய³நா-
மதி⁴பதிமkh³’ஹாமkh³ரேதா ந: ராணmh ।
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விஜயஸக²ஸகீ²நாmh கீ³யதாmh தthphரஸŋhக:³
பிதசஜshேத கlhபயnhதீShடShடா: ॥ 14॥
தி³வி ⁴வி ச ரஸாயாmh கா:shthயshதth³³ராபா:
கபடசிரஹாஸph◌⁴விjh’mhப⁴shய யா:sh: ।
சரணரஜ உபாshேத யshய ⁴திrhவயmh கா:
அபி ச kh’பணபே thதமேலாகஶph³த:³ ॥ 15॥
விsh’ஜ ஶிர பாத³mh ேவth³mhயஹmh சாகாைர-
ரiνநயவி³ஷshேதऽph◌⁴ேயthய ெதௗ³thையrhiµnhதா³th ।
shவkh’த இஹ விsh’Shடாபthயபthயnhயேலாகா:
vhயsh’ஜத³kh’தேசதா: கிmh iν ஸnhேத⁴யமshnh ॥ 16॥
mh’க³வ கபீnhth³ரmh விvhயேத⁴ ph³த⁴த⁴rhமா
shthயமkh’த விபாmh shthத: காமயாநாmh ।
ப³மபி ப³மththவாேவShடயth³th◌⁴வாŋhவth³ய:
தத³லமதஸkh²ையrh³shthயஜshதthகதா²rhத:² ॥ 17॥
யத³iνசதலாகrhணபீஷவிphTh
ஸkh’த³த³நவி⁴தth³வnhth³வத⁴rhமா விநShடா: ।
ஸபதி³ kh³’ஹmhப³mh தீ³நiµthsh’jhய தீ³நா
ப³ஹவ இஹ விஹŋhகா³ பி⁴ுசrhயாmh சரnhதி ॥ 18॥
வயmh’தவ மvhயா’தmh ரth³த³தா⁴நா:
கதவாjhஞா: kh’Shணவth◌⁴ேவா ஹNhய: ।
த³th³’ஶுரஸkh’ேத³தthதnhநக²shபrhஶதீvhர-
shமரஜ உபமnhthnh ப⁴Nhயதாமnhயவாrhதா ॥ 19॥
phயஸக² நராகா:³ phேரயஸா phேரத: கிmh
வரய கிமiνnhேத⁴ மாநநீேயாऽ ேமऽŋhக³ ।
நய கத²ஹாshமாnh ³shthயஜth³வnhth³வபாrhவmh
ஸததiµர ெஸௗmhய rhவ: ◌⁴ ஸாகமாshேத ॥ 20॥
அபி ப³த ம⁴rhயாமாrhயthேராऽ⁴நாऽऽshேத
shமரதி ஸ பிth’ேக³ஹாnh ெஸௗmhய ப³nh⁴mhச ேகா³பாnh ।
khவசித³பி ஸ கதா² ந: கிŋhகmh kh³’ணீேத
⁴ஜம³ஸுக³nhத⁴mh rhth◌⁴nhயதா⁴shயthகதா³ iν ॥ 21॥
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ஶுக உவாச
அேதா²th³த⁴ேவா நிஶmhையவmh kh’Shணத³rhஶநலாலஸா: ।
ஸாnhthவயnh phயஸnhேத³ைஶrhேகா³பீத³மபா⁴ஷத ॥ 22॥
உth³த⁴வ உவாச
அேஹா யmh shம rhrhதா² ப⁴வthேயா ேலாகதா: ।
வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி யாஸாthயrhபிதmh மந: ॥ 23॥
தா³நvhரததேபாேஹாமஜபshவாth◌⁴யாயஸmhயைம: ।
ேரேயாபி⁴rhவிவிைத⁴சாnhைய: kh’Shேண ப⁴khதிrh ஸாth◌⁴யேத ॥ 24॥
ப⁴க³வththதமேலாேக ப⁴வதீபி⁴ரiνthதமா ।
ப⁴khதி: phரவrhதிதா தி³ShThயா iµநீநாமபி ³rhலபா⁴ ॥ 25॥
தி³ShThயா thராnh பதீnh ேத³ஹாnh shவஜநாnh ப⁴வநாநி ச ।
thவாvh’ணீத யmh யthkh’Shkh²யmh ஷmh பரmh ॥ 26॥
ஸrhவாthமபா⁴ேவாऽதி⁴kh’ேதா ப⁴வதீநாமேதா⁴ேஜ ।
விரேஹண மஹாபா⁴கா³ மஹாnh ேமऽiνkh³ரஹ: kh’த: ॥ 27॥
யதாmh phயஸnhேத³ேஶா ப⁴வதீநாmh ஸுகா²வஹ: ।
யமாதா³யாக³ேதா ப⁴th³ரா அஹmh ப⁴rh ரஹshகர: ॥ 28॥
ப⁴க³வாiνவாச
ப⁴வதீநாmh விேயாேகா³ ேம ந  ஸrhவாthமநா khவசிth ।
யதா² ⁴தாநி ⁴ேதஷு க²mh வாyhவkh³நிrhஜலmh ம ।
ததா²ஹmh ச மந: phராண⁴ேதnhth³ய³ரய: ॥ 29॥
ஆthமnhேயவாthமநாऽऽthமாநmh sh’ேஜ ஹnhmhயiνபாலேய ।
ஆthமமாயாiνபா⁴ேவந ⁴ேதnhth³ய³thமநா ॥ 30॥
ஆthமா jhஞாநமய: ஶுth³ேதா⁴ vhயதிkhேதாऽ³nhவய: ।
ஸுஷுphதிshவphநஜாkh³ரth³பி⁴rhமாயாvh’thதிபி⁴யேத ॥ 31॥
ேயேநnhth³யாrhதா²nh th◌⁴யாேயத mh’ஷா shவphநவ³thதி²த: ।
தnhநிnhth◌⁴யாதி³nhth³யாணி விநிth³ர: phரthயபth³யத ॥ 32॥
ஏதத³nhத:ஸமாmhநாேயா ேயாக:³ஸாŋhkh²யmh மநீmh ।
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thயாக³shதேபா த³ம:ஸthயmh ஸiµth³ராnhதா இவாபகா:³ ॥ 33॥
யththவஹmh ப⁴வதீநாmh ைவ ³ேர வrhேத phேயா th³’ஶாmh ।
மநஸ:ஸnhநிகrhஷாrhத²mh மத³iνth◌⁴யாநகாmhயயா ॥ 34॥
யதா²³ரசேர phேரShேட² மந ஆவிய வrhதேத ।
shthmh ச ந ததா² ேசத:ஸnhநிkh’Shேடऽேகா³சேர ॥ 35॥
மyhயாேவய மந: kh’thshநmh விiµkhதாேஶஷvh’thதி யth ।
அiνshமரnhthேயா மாmh நிthயமசிராnhமாiµைபShயத² ॥ 36॥
யா மயா khட³தா ராthrhயாmh வேநऽshnh vhரஜ ஆshதி²தா: ।
அலph³த⁴ராஸா: கlhயாNhேயா மாऽऽrhமth³வீrhயசிnhதயா ॥ 37॥
ஶுக உவாச
ஏவmh phயதமாதி³ShடமாகrhNhய vhரஜேயாத: ।
தா ஊth³த⁴வmh phதாshதthஸnhேத³ஶாக³தshmh’தீ: ॥ 38॥
ேகா³phய ஊ:
தி³ShThயாேதா ஹத: கmhேஸா ய³நாmh ஸாiνேகா³ऽக⁴kh’th ।
தி³ShThயாऽऽphைதrhலph³த⁴ஸrhவாrhைத:²ஶlhயாshேதऽchேதாऽ⁴நா ॥ 39॥
கchசிth³க³தா³kh³ரஜ: ெஸௗmhய கேராதி ரேயாதாmh ।
phதிmh ந:shநிkh³த⁴ஸvhட³ஹாேஸாதா³ேரrhசித: ॥ 40॥
கத²mh ரதிவிேஶஷjhஞ: phயச வரேயாதாmh ।
நாiνப³th◌⁴ேயத தth³வாkhையrhவிph◌⁴ரைமசாiνபா⁴த: ॥ 41॥
அபி shமரதி ந:ஸாேதா⁴ ேகா³விnhத:³ phரshேத khவசிth ।
ேகா³Sh²மth◌⁴ேய ரshthmh kh³ராmhயா:shைவரகதா²nhதேர ॥ 42॥
தா: கிmh நிஶா:shமரதி யாஸு ததா³ phயாபி⁴-
rhvh’nhதா³வேந iµத³nhத³ஶஶாŋhகரmhேய ।
ேரேம khவணchசரணரராஸேகா³ShTh²யா-
மshமாபி⁴³தமேநாjhஞகத:² கதா³சிth ॥ 43॥
அphேயShயதீஹ தா³ஶாrhஹshதphதா:shவkh’தயா ஶுசா ।
ஸவயnh iν ேநா கா³thைரrhயேத²nhth³ேரா வநமmh³ைத:³ ॥ 44॥
கshமாthkh’Shண இஹாயாதி phராphதராjhேயா ஹதாத: ।
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நேரnhth³ரகnhயா உth³வாய phத:ஸrhவஸு’th³vh’த: ॥ 45॥
கிமshமாபி⁴rhவெநௗேகாபி⁴ரnhயாபி⁴rhவா மஹாthமந: ।
பேதராphதகாமshய khேயதாrhத:² kh’தாthமந: ॥ 46॥
பரmh ெஸௗkh²யmh  ைநராயmh shைவNhயphயாஹ பிŋhக³லா ।
தjhஜாநதீநாmh ந: kh’Shேண ததா²phயாஶா ³ரthயயா ॥ 47॥
க உthஸேஹத ஸnhthயkhiµthதமேலாகஸmhவித³mh ।
அநிchச²ேதாऽபி யshய ரŋhகா³nhந chயவேத khவசிth ॥ 48॥
ஸchைச²லவேநாth³ேத³ஶா கா³ேவா ேவiΝரவா இேம ।
ஸŋhகrhஷணஸஹாேயந kh’Shேணநாசதா: phரேபா⁴ ॥ 49॥
ந: ந:shமாரயnhதி நnhத³ேகா³பஸுதmh ப³த ।
நிேகைதshதthபத³ைகrhவிshமrhmh ைநவ ஶkhiνம: ॥ 50॥
க³thயா லதேயாதா³ரஹாஸலாவேலாகைந: ।
மாth◌⁴vhயா கி³ரா ’ததி⁴ய: கத²mh தmh விshமராமேஹ ॥ 51॥
ேஹ நாத² ேஹ ரமாநாத² vhரஜநாதா²rhதிநாஶந ।
மkh³நiµth³த⁴ர ேகா³விnhத³ ேகா³லmh vh’நாrhணவாth ॥ 52॥
ஶுக உவாச
ததshதா: kh’Shணஸnhேத³ைஶrhvhயேபதவிரஹjhவரா: ।
உth³த⁴வmh ஜயாசkhrhjhஞாthவாऽऽthமாநமேதா⁴ஜmh ॥ 53॥
உவாஸ கதிசிnhமாஸாnh ேகா³பீநாmh விiνத³nh ஶுச: ।
kh’Shணலாகதா²mh கா³யnh ரமயாமாஸ ேகா³லmh ॥ 54॥
யாவnhthயஹாநி நnhத³shய vhரேஜऽவாththஸ உth³த⁴வ: ।
vhரெஜௗகஸாmh ணphராயாNhயாஸnh kh’Shணshய வாrhதயா ॥ 55॥
ஸth³வநகி³th³ேராணீrhவீnh ஸுதாnh th³மாnh ।
kh’Shணmh ஸmhshமாரயnh ேரேம ஹதா³ேஸா vhரெஜௗகஸாmh ॥ 56॥
th³’ShThைவவமாதி³ ேகா³பீநாmh kh’Shேவஶாthமவிkhலவmh ।
உth³த⁴வ: பரமphதshதா நமshயnhநித³mh ஜெகௗ³ ॥ 57॥
ஏதா: பரmh தiνph◌⁴’ேதா ⁴வி ேகா³பவth◌⁴ேவா
ேகா³விnhத³ ஏவ நிகி²லாthமநி ட⁴பா⁴வா: ।
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வாச²nhதி யth³ப⁴வபி⁴ேயா iµநேயா வயmh ச
கிmh ph³ரமஜnhமபி⁴ரநnhதகதா²ரஸshய ॥ 58॥
khேவமா:shthேயா வநசrhvhயபி⁴சார³Shடா:
kh’Shேண khவ ைசஷ பரமாthமநி ட⁴பா⁴வ: ।
நnhவீவேராऽiνப⁴ஜேதாऽவி³ேஷாऽபி ஸாா-
chch²ேரயshதேநாthயக³த³ராஜ இேவாபkhத: ॥ 59॥
நாயmh ேயாऽŋhக³ உ நிதாnhதரேத: phரஸாத:³
shவrhேயாதாmh நநக³nhத⁴சாmh ேதாऽnhயா: ।
ராேஸாthஸேவऽshய ⁴ஜத³Nhட³kh³’தகNhட²-
லph³தா⁴ஶிஷாmh ய உத³கா³th³vhரஜவlhலவீநாmh ॥ 60॥
ஆஸாமேஹா சரணேரiΝஜுஷாமஹmh shயாmh
vh’nhதா³வேந கிமபி ³lhமலெதௗஷதீ⁴நாmh ।
யா ³shthயஜmh shவஜநமாrhயபத²mh ச thவா
ேப⁴ஜுrhiµnhத³பத³வீmh திபி⁴rhவிmh’kh³யாmh ॥ 61॥
யா ைவ யாrhசிதமஜாதி³பி⁴ராphதகாைம-
rhேயாேக³வைரரபி யதா³thமநி ராஸேகா³ShTh²யாmh ।
kh’Shணshய தth³ப⁴க³வதசரரவிnhத³mh
nhயshதmh shதேநஷு விஜஹு: பரph◌⁴ய தாபmh ॥ 62॥
வnhேத³ நnhத³vhரஜshthmh பாத³ேரiΝமபீ⁴ணஶ: ।
யாஸாmh ஹகேதா²th³கீ³தmh நாதி ⁴வநthரயmh ॥ 63॥
ஶுக உவாச
அத² ேகா³பீரiνjhஞாphய யேஶாதா³mh நnhத³ேமவ ச ।
ேகா³பாநாமnhthrhய தா³ஶாrhேஹா யாshயnhநாேஹ ரத²mh ॥ 64॥
தmh நிrhக³தmh ஸமாஸாth³ய நாேநாபாயநபாணய: ।
நnhதா³த³ேயாऽiνராேக³ண phராேவாசnhநேலாசநா: ॥ 65॥
மநேஸா vh’thதேயா ந:sh: kh’Shணபாதா³mh³ஜாரயா: ।
வாேசாऽபி⁴தா⁴யிநீrhநாmhநாmh காயshதthphரவதி³ஷு ॥ 66॥
கrhமபி⁴rhph◌⁴ராmhயமாநாmh யthர khவாபீவேரchச²யா ।
மŋhக³ளாசைதrhதா³ைந ரதிrhந: kh’Shண ஈவேர ॥ 67॥
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ஏவmh ஸபா⁴ேதா ேகா³ைப: kh’Shணப⁴khthயா நராதி⁴ப ।
உth³த⁴வ: நராக³chச²nhம²ராmh kh’Shணபாதாmh ॥ 68॥
kh’Shய phரணிபthயாஹ ப⁴khthth³ேரகmh vhரெஜௗகஸாmh ।
வஸுேத³வாய ராமாய ராjhேஞ ேசாபாயநாnhயதா³th ॥ 69॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh
ஸmhதாயாmh த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ உth³த⁴வphரதியாேந
ஸphதசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 47॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ அShடசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: - 48 ॥
ஶுக உவாச
அத² விjhஞாய ப⁴க³வாnh ஸrhவாthமா ஸrhவத³rhஶந: ।
ைஸரnhth◌⁴rhயா: காமதphதாயா: phயchச²nh kh³’ஹmh யெயௗ ॥ 1॥
மஹாrhேஹாபshகைரராTh◌⁴யmh காேமாபாேயாபph³’mhதmh ।
iµkhதாதா³மபதாகாபி⁴rhவிதாநஶயநாஸைந: ।
⁴ைப:ஸுரபி⁴பி⁴rhதீ³ைப:shரkh³க³nhைத⁴ரபி மNh³தmh ॥ 2॥
kh³’ஹmh தமாயாnhதமேவய ஸாऽऽஸநாth
ஸth³ய:ஸiµthதா²ய  ஜாதஸmhph◌⁴ரமா ।
யேதா²பஸŋhக³mhய ஸகீ²பி⁴ரchதmh
ஸபா⁴ஜயாமாஸ ஸதா³ஸநாதி³பி:◌⁴ ॥ 3॥
தேதா²th³த⁴வ:ஸா⁴தயாபி⁴ேதா
nhயத³³rhvhயாமபி⁴mh’ய சாஸநmh ।
kh’Shேऽபி rhணmh ஶயநmh மஹாத⁴நmh
விேவஶ ேலாகாசதாnhயiνvhரத: ॥ 4॥
ஸா மjhஜநாேலப³ல⁴ஷண-

shரkh³க³nhத⁴தாmh³லஸுதா⁴ஸவாதி³பி:◌⁴ ।
phரஸாதி⁴தாthேமாபஸஸார மாத⁴வmh
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ஸvhட³ேலாthshதவிph◌⁴ரேமைத: ॥ 5॥
ஆஹூய காnhதாmh நவஸŋhக³மயா
விஶŋhகிதாmh கŋhகண⁴ேத கேர ।
phரkh³’ய ஶyhயாமதி⁴ேவய ராமயா
ேரேமऽiνேலபாrhபணNhயேலஶயா ॥ 6॥
ஸாநŋhக³தphதசேயாரஸshததா²ே-

rhkh◌⁴ரnhthயநnhதசரேணந ேஜா mh’ஜnhதீ ।
ேதா³rhph◌⁴யாmh shதநாnhதரக³தmh பரph◌⁴ய காnhத-
மாநnhத³rhதிமஜஹாத³திதீ³rhக⁴தாபmh ॥ 7॥
ைஸவmh ைகவlhயநாத²mh தmh phராphய ³Shphராபவரmh ।
அŋhக³ராகா³rhபேணநாேஹா ³rhப⁴ேக³த³மயாசத ॥ 8॥
ஆேஹாShயதாஹ phேரShட² தி³நாநி கதிசிnhமயா ।
ரமshவ ேநாthஸேஹ thயkhmh ஸŋhக³mh ேதऽmh³ேஹண ॥ 9॥
தshைய காமவரmh த³ththவா மாநயிthவா ச மாநத:³ ।
ஸேஹாth³த⁴ேவந ஸrhேவஶ:shவதா⁴மாக³மத³rhசிதmh ॥ 10॥
³ராராrhth◌⁴யmh ஸமாராth◌⁴ய விShiΝmh ஸrhேவவேரவரmh ।
ேயா vh’ணீேத மேநாkh³ராயமஸththவாthமநீShயெஸௗ ॥ 11॥
அkhரப⁴வநmh kh’Shண:ஸஹராேமாth³த⁴வ: phர: ◌⁴ ।
கிசிchசிகீrhஷயnh phராகா³த³khரphயகாmhயயா ॥ 12॥
ஸ தாnh நரவரேரShடா²நாராth³வீய shவபா³nhத⁴வாnh ।
phரththதா²ய phரiµதி³த: பShவjhயாph◌⁴யநnhத³த ॥ 13॥
நநாம kh’Shணmh ராமmh ச ஸ ைதரphயபி⁴வாதி³த: ।
ஜயாமாஸ விதி⁴வthkh’தாஸநபkh³ரஹாnh ॥ 14॥
பாதா³வேநஜநீராேபா தா⁴ரயnh ஶிரஸா nh’ப ।
அrhஹேணநாmhப³ைரrhதி³vhையrhக³nhத⁴shரkh³⁴ஷேthதைம: ॥ 15॥
அrhசிthவா ஶிரஸாऽऽநmhய பாதா³வŋhகக³ெதௗ mh’ஜnh ।
phரரயாவநேதாऽkhர: kh’Shணராமாவபா⁴ஷத ॥ 16॥
தி³ShThயா பாேபா ஹத: கmhஸ:ஸாiνேகா³ வாத³mh லmh ।
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ப⁴வth³ph◌⁴யாiµth³th◌⁴’தmh kh’chch²ராth³³ரnhதாchச ஸேமதி⁴தmh ॥ 17॥
வாmh phரதா⁴நெஷௗ ஜக³th³ேத⁴ ஜக³nhமெயௗ ।
ப⁴வth³ph◌⁴யாmh ந விநா கிசிthபரமshதி ந சாபரmh ॥ 18॥
ஆthமsh’Shடத³mh விவமnhவாவிய shவஶkhதிபி:◌⁴ ।
ஈயேத ப³ஹுதா⁴ ph³ரமnh தphரthயேகா³சரmh ॥ 19॥
யதா² ⁴ேதஷு சராசேரஷு
மயாத³ேயா ேயாநிஷு பா⁴nhதி நாநா ।
ஏவmh ப⁴வாnh ேகவல ஆthமேயாநி-
Shவாthமாऽऽthமதnhthேரா ப³ஹுதா⁴ விபா⁴தி ॥ 20॥
sh’ஜshயேதா²mhப பா விவmh
ரஜshதம:ஸththவ³ண:shவஶkhதிபி: ◌⁴ ।
ந ப³th◌⁴யேஸ தth³³ணகrhமபி⁴rhவா
jhஞாநாthமநshேத khவ ச ப³nhத⁴ேஹ: ॥ 21॥
ேத³ஹாth³பாேத⁴ரநிபிதthவா-
th³ப⁴ேவா ந ஸாாnhந பி⁴தா³ऽऽthமந:shயாth ।
அேதா ந ப³nhத⁴shதவ ைநவ ேமா:

shயாதாmh நிகாமshthவயி ேநாऽவிேவக: ॥ 22॥
thவேயாதி³ேதாऽயmh ஜக³ேதா தாய
யதா³ யதா³ ேவத³பத:² ராண: ।
பா³th◌⁴ேயத பாக²Nhட³பைத²ரஸth³பி⁴-
shததா³ ப⁴வாnh ஸththவ³ணmh பி³ப⁴rhதி ॥ 23॥
ஸ thவmh phரேபா⁴ऽth³ய வஸுேத³வkh³’ேஹऽவதீrhண:

shவாmhேஶந பா⁴ரமபேநஹா ⁴ேம: ।
அௌணீஶதவேத⁴ந ஸுேரதராmhஶ-

ராjhஞாமiµShய ச லshய யேஶா விதnhவnh ॥ 24॥
அth³ேயஶ ேநா வஸதய: க² ⁴பா⁴கா³
ய:ஸrhவேத³வபிth’⁴தnh’ேத³வrhதி: ।
யthபாத³ெஶௗசஸலmh thஜக³thநாதி
ஸ thவmh ஜக³th³³ரேதா⁴ஜ யா: phரவிShட: ॥ 25॥
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க: பNh³தshthவத³பரmh ஶரணmh ஸயாth
ப⁴khதphயாth³’தகி³ர:ஸு’த:³ kh’தjhஞாth ।
ஸrhவாnh த³தா³தி ஸு’ேதா³ ப⁴ஜேதாऽபி⁴காமா-
நாthமாநமphபசயாபசெயௗ ந யshய ॥ 26॥
தி³ShThயா ஜநாrhத³ந ப⁴வாநிஹ ந: phரதீேதா
ேயாேக³வைரரபி ³ராபக³தி:ஸுேரைஶ: ।
சி²nhth◌⁴யாஶு ந:ஸுதகலthரத⁴நாphதேக³ஹ-

ேத³ஹாதி³ேமாஹரஶநாmh ப⁴வதீ³யமாயாmh ॥ 27॥
ஶுக உவாச
இthயrhசித:ஸmhshதச ப⁴khேதந ப⁴க³வாnh ஹ: ।
அkhரmh ஸshதmh phராஹ கீ³rhபி: ◌⁴ ஸmhேமாஹயnhநிவ ॥ 28॥
ப⁴க³வாiνவாச
thவmh ேநா ³: பிth’vhயச லாkh◌⁴ேயா ப³nh⁴ச நிthயதா³ ।
வயmh  ரயா: ேபாShயாச அiνகmhphயா: phரஜா  வ: ॥ 29॥
ப⁴வth³விதா⁴ மஹாபா⁴கா³ நிேஷvhயா அrhஹஸthதமா: ।
ேரயshகாைமrhnh’பி⁴rhநிthயmh ேத³வா:shவாrhதா² ந ஸாத⁴வ: ॥ 30॥
ந யmhமயாநி தீrhதா²நி ந ேத³வா mh’chசி²லாமயா: ।
ேத நnhthகாேலந த³rhஶநாேத³வ ஸாத⁴வ: ॥ 31॥
ஸ ப⁴வாnh ஸு’தா³mh ைவ ந: ேரயாnh ேரயசிகீrhஷயா ।
jhஞாஸாrhத²mh பாNhட³வாநாmh க³chச²shவ thவmh க³ஜாவயmh ॥ 32॥
பிதrhபரேத பா³லா:ஸஹ மாthரா ஸு:³கி²தா: ।
ஆநீதா:shவரmh ராjhஞா வஸnhத இதி ஶும ॥ 33॥
ேதஷு ராஜாmhபி³காthேரா ph◌⁴ராth’thேரஷு தீ³நதீ: ◌⁴ ।
ஸேமா ந வrhதேத நmh ³Shthரவஶேகா³ऽnhத⁴th³’kh ॥ 34॥
க³chச² ஜாநீ தth³vh’thதம⁴நா ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா ।
விjhஞாய தth³விதா⁴shயாேமா யதா² ஶmh ஸு’தா³mh ப⁴ேவth ॥ 35॥
இthயkhரmh ஸமாதி³ய ப⁴க³வாnh ஹவர: ।
ஸŋhகrhஷேth³த⁴வாph◌⁴யாmh ைவ தத:shவப⁴வநmh யெயௗ ॥ 36॥
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இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh
த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhேத⁴ அShடசthவாmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 48॥

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥

॥ ஏேகாநபசாஶthதேமாऽth◌⁴யாய: - 49 ॥
ஶுக உவாச
ஸ க³thவா ஹாshதிநரmh ெபௗரேவnhth³ரயேஶாऽŋhகிதmh ।
த³த³rhஶ தthராmhபி³ேகயmh ஸபீ⁴Shமmh வி³ரmh ph’தா²mh ॥ 1॥
ஸஹthரmh ச பா³கmh பா⁴ரth³வாஜmh ஸெகௗ³தமmh ।
கrhணmh ஸுேயாத⁴நmh th³ெரௗணிmh பாNhட³வாnh ஸு’ேதா³ऽபராnh ॥ 2॥
யதா²வ³பஸŋhக³mhய ப³nh⁴பி⁴rhகா³nhதி³நீஸுத: ।
ஸmhph’Shடshைத:ஸு’th³வாrhதாmh shவயmh சாph’chச²த³vhயயmh ॥ 3॥
உவாஸ கதிசிnhமாஸாnh ராjhேஞா vh’thதவிவிthஸயா ।
³Shphரஜshயாlhபஸாரshய க²லchச²nhதா³iνவrhதிந: ॥ 4॥
ேதஜ ஓேஜா ப³லmh வீrhயmh phரரயாதீ³mhச ஸth³³nh ।
phரஜாiνராக³mh பாrhேத²ஷு ந ஸஹth³பி⁴சிகீrhதmh ॥ 5॥
kh’தmh ச தா⁴rhதராShThைரrhயth³க³ரதா³நாth³யேபஶலmh ।
ஆசkh²ெயௗ ஸrhவேமவாshைம ph’தா² வி³ர ஏவ ச ॥ 6॥
ph’தா²  ph◌⁴ராதரmh phராphதமkhரiµபsh’thய தmh ।
உவாச ஜnhமநிலயmh shமரnhthயகேல ॥ 7॥
அபி shமரnhதி ந: ெஸௗmhய பிதெரௗ ph◌⁴ராதரச ேம ।
ப⁴கி³nhெயௗ ph◌⁴ராth’thராச ஜாமய:ஸkh²ய ஏவ ச ॥ 8॥
ph◌⁴ராthேரேயா ப⁴க³வாnh kh’Shண: ஶரNhேயா ப⁴khதவthஸல: ।
ைபth’Shவேஸயாnh shமரதி ராமசாmh³ேஹண: ॥ 9॥
ஸாபthநமth◌⁴ேய ேஶாசnhதீmh vh’காநாmh ஹணீவ ।
ஸாnhthவயிShயதி மாmh வாkhைய: பிth’நாmhச பா³லகாnh ॥ 10॥
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kh’Shண kh’Shண மஹாேயாகி³nh விவாthமnh விவபா⁴வந ।
phரபnhநாmh பா ேகா³விnhத³ ஶிஶுபி⁴சாவத³தீmh ॥ 11॥
நாnhயthதவ பதா³mhேபா⁴ஜாthபயா ஶரணmh nh’mh ।
பி³ph◌⁴யதாmh mh’thஸmhஸாராதீ³வரshயாபவrhகி³காth ॥ 12॥
நம: kh’Shய ஶுth³தா⁴ய ph³ரமேண பரமாthமேந ।
ேயாேக³வராய ேயாகா³ய thவாமஹmh ஶரணmh க³தா ॥ 13॥
ஶுக உவாச
இthயiνshmh’thய shவஜநmh kh’Shணmh ச ஜக³தீ³வரmh ।
phராத³th³:³கி²தா ராஜnh ப⁴வதாmh phரபிதாம ॥ 14॥
ஸம:³க²ஸுேகா²ऽkhேரா வி³ரச மஹாயஶா: ।
ஸாnhthவயாமாஸ:nhதீmh தththேராthபthதிேஹபி: ◌⁴ ॥ 15॥
யாshயnh ராஜாநமph◌⁴ேயthய விஷமmh thரலாலஸmh ।
அவத³thஸு’தா³mh மth◌⁴ேய ப³nh⁴பி:◌⁴ ெஸௗ’ேதா³தி³தmh ॥ 16॥
அkhர உவாச
ேபா⁴ ேபா⁴ ைவசிthரவீrhய thவmh mh கீrhதிவrhத⁴ந ।
ph◌⁴ராதrhபரேத பாNhடா³வ⁴நாऽऽஸநமாshதி²த: ॥ 17॥
த⁴rhேமண பாலயnhiνrhவீmh phரஜா: ஶீேலந ரஜயnh ।
வrhதமாந:ஸம:shேவஷு ேரய: கீrhதிமவாphshய ॥ 18॥
அnhயதா² thவாசரmhlhேலாேக க³rhேதா யாshயேஸ தம: ।
தshமாthஸமthேவ வrhதshவ பாNhட³ேவShவாthமேஜஷு ச ॥ 19॥
ேநஹ சாthயnhதஸmhவாஸ: கshயசிthேகநசிthஸஹ ।
ராஜnh shேவநாபி ேத³ேஹந கிiµ ஜாயாthமஜாதி³பி: ◌⁴ ॥ 20॥
ஏக: phரஸூயேத ஜnhேரக ஏவ phரயேத ।
ஏேகாऽiν⁴ŋhkhேத ஸுkh’தேமக ஏவ ச ³Shkh’தmh ॥ 21॥
அத⁴rhேமாபசிதmh விthதmh ஹரnhthயnhேயऽlhபேமத⁴ஸ: ।
ஸmhேபா⁴ஜநீயாபேத³ைஶrhஜலாநீவ ஜெலௗகஸ: ॥ 22॥
Shதி யாநத⁴rhேமண shவ³th³th◌⁴யா தமபNh³தmh ।
ேதऽkh’தாrhத²mh phரNhவnhதி phரா ராய:ஸுதாத³ய: ॥ 23॥
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shவயmh கிlhபி³ஷமாதா³ய ைதshthயkhேதா நாrhத²ேகாவித:³ ।
அth³தா⁴rhேதா² விஶthயnhத⁴mh shவத⁴rhமவிiµக²shதம: ॥ 24॥
தshமாlhேலாகமmh ராஜnh shவphநமாயாமேநாரத²mh ।
வீயாயmhயாthமநாऽऽthமாநmh ஸம: ஶாnhேதா ப⁴வ phரேபா⁴ ॥ 25॥
th◌⁴’தராShThர உவாச
யதா² வத³தி கlhயாணீmh வாசmh தா³நபேத ப⁴வாnh ।
ததா²நயா ந th’phயா மrhthய: phராphய யதா²mh’தmh ॥ 26॥
ததா²பி ஸூnh’தா ெஸௗmhய ’தி³ ந shதீ²யேத சேல ।
thராiνராக³விஷேம விth³thெஸௗதா³மநீ யதா² ॥ 27॥
ஈவரshய விதி⁴mh ேகா iν வி⁴ேநாthயnhயதா² மாnh ।
⁴ேமrhபா⁴ராவதாராய ேயாऽவதீrhே யேதா:³ேல ॥ 28॥
ேயா ³rhவிமrhஶபத²யா நிஜமாயேயத³mh
sh’ShThவா ³nh விப⁴ஜேத தத³iνphரவிShட: ।
தshைம நேமா ³ரவேபா³த⁴விஹாரதnhthர-
ஸmhஸாரசkhரக³தேய பரேமவராய ॥ 29॥
ஶுக உவாச
இthயபி⁴phேரthய nh’பேதரபி⁴phராயmh ஸ யாத³வ: ।
ஸு’th³பி: ◌⁴ ஸமiνjhஞாத: நrhய³மகா³th ॥ 30॥
ஶஶmhஸ ராமkh’Shph◌⁴யாmh th◌⁴’தராShThரவிேசShதmh ।
பாNhட³வாnh phரதி ெகௗரvhய யத³rhத²mh phேரத:shவயmh ॥ 31॥
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண ைவயஸkhயாமShடாத³ஶ-

ஸாஹshrhயாmh பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh த³ஶமshகnhேத⁴
rhவாrhேத⁴ ஏேகாநபசாஶthதேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 49॥

॥ ஸமாphதத³mh த³ஶமshகnhத⁴shய rhவாrhத⁴mh ॥

॥ kh’Shrhபணமsh ॥
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	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ சதுர்விம்ஶோऽத்⁴யாய: - 24 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ பஞ்சவிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 25 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஷட்³விம்ஶோऽத்⁴யாய: - 26 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஸப்தவிம்ஶோऽத்⁴யாய: -27 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ அஷ்டாவிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 28 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஏகோநத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 29 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ த்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 30 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஏகத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 31 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ த்³வாத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 32 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: 33 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ சதுஸ்த்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 34 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ பஞ்சத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 35 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஷட்த்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 36 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஸப்தத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 37 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ அஷ்டாத்ரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 38 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஏகோநசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 39 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ சத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: 40 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஏகசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 41 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ த்³விசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 42 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ த்ரிசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 43 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 44 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ பஞ்சசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 45 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஷட்சத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 46 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஸப்தசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 47 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ அஷ்டசத்வாரிம்ஶோऽத்⁴யாய: - 48 ॥
	॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥
	॥ ஏகோநபஞ்சாஶத்தமோऽத்⁴யாய: - 49 ॥
	॥ ஸமாப்தமித³ம் த³ஶமஸ்கந்த⁴ஸ்ய பூர்வார்த⁴ம் ॥
	॥ ஶ்ரீக்ரு'ஷ்ணார்பணமஸ்து ॥
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