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Narayaniyam

நாராயணீயmh

ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ।
ௐ நேமா நாராயய ।

பாராயணஸŋhகlhபmh

ஶுkhலாmhப³ரத⁴ரmh விShiΝmh ஶஶிவrhணmh சrh⁴ஜmh ।
phரஸnhநவத³நmh th◌⁴யாேயthஸrhவவிkh◌⁴ேநாபஶாnhதேய ॥
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண ।
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண ॥

th◌⁴யாநmh

பீதாmhப³ரmh கரவிராதஶŋhக²சkhரெகௗேமாத³கீஸரஜmh கஸiµth³ரmh ।
ராதா⁴ஸஹாயமதிஸுnhத³ரமnhத³ஹாஸmh வாதாலேயஶமநிஶmh ’தி³ பா⁴வயா ॥
கmh கேராதி வாசாலmh பŋh³mh லŋhக⁴யேத கி³mh ।
யthkh’பா தமஹmh வnhேத³ பரமாநnhத³மாத⁴வmh ॥
வnhேத³ நnhத³vhரஜshthmh பாத³ேரiΝமபீ⁴ணஶ: ।
யாஸாmh ஹகேதா²th³கீ³தmh நாதி ⁴வநthரயmh ॥
ேகாமளmh ஜயnh ேவiΝmh யாமேளாऽயmh மாரக: ।
ேவத³ேவth³யmh பரmh ph³ரம பா⁴ஸதாmh ரேதா மம ॥
th◌⁴யாநேலாகாநி

ௐ நம:க³ேணஶஶாரதா³³ph◌⁴ேயா நம: । அவிkh◌⁴நமsh ।
அக³ஜாநநபth³மாrhகmh க³ஜாநநமஹrhநிஶmh ।
அேநகத³nhதmh ப⁴khதாநாேமகத³nhதiµபாshமேஹ ॥
மஹாக³ணபதேய நம: ।
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நாராயணீயmh

³ரேவ ஸrhவேலாகாநாmh பி⁴ஷேஜ ப⁴வேராகி³mh ।
நித⁴ேயா ஸrhவவிth³யாநாmh த³rhதேய நம: ॥
அshமth³³சரரவிnhதா³ph◌⁴யாmh நம: ।
jhஞாநாநnhத³மயmh ேத³வmh நிrhமலshப²காkh’திmh ।
ஆதா⁴ரmh ஸrhவவிth³யாநாmh ஹயkh³வiµபாshமேஹ ॥
ஹயkh³வrhதேய நம: ।
ஸரshவதி நமshph◌⁴யmh வரேத³ காமபிணி ।
விth³யாரmhப⁴mh கShயா th³தி⁴rhப⁴வ ேம ஸதா³ ॥
மஹாஸரshவthைய நம: ।
உமாேகாமளஹshதாph³ஜஸmhபா⁴விதலலாடகmh ।
ரNhயNhட³லmh வnhேத³மாரmh Shகலshரஜmh ॥
ஶkhதித⁴ரஸுph³ரமNhயshவாேந நம: ।
⁴தநாத²ஸதா³நnhத³ஸrhவ⁴தத³யாபர ।
ர ர மஹாபா³ேஹா ஶாshthேர ph◌⁴யmh நேமா நம: ॥
shவா ஶப³ஶஶாshதாரmh ஶரணmh க³chசா² ।
ேகாமளmh ஜயnh ேவiΝmh யாமேளாऽயmh மாரக: ।
ேவத³ேவth³யmh பரmh ph³ரம பா⁴ஸதாmh ரேதா மம ॥
யmh ph³ரமா வேணnhth³ரth³ரமத:shnhவnhதி தி³vhைய:shதைவ:
ேவைத³shஸாŋhக³பத³khரேமாபநிஷைத³rhகா³யnhதி யmh ஸாமகா:³ ।

th◌⁴யாநாவshதி²ததth³க³ேதநமநஸா பயnhதி யmh ேயாகி³ேநா
யshயாnhதmh ந வி:³ஸுராஸுரக³: ேத³வாய தshைம நம: ॥

kh’Shய வாஸுேத³வாய ேத³வகீநnhத³நாய ச ।
நnhத³ேகா³பமாராய ேகா³விnhதா³ய நேமா நம: ॥
ஸாயŋhகாேல வநாnhேத ஸுதஸமேய ைஸகேத சnhth³காயாmh

thைரேலாkhயாகrhஷŋhக³mh ஸுரவரக³ணிகாேமாஹநாபாŋhக³rhதிmh ।
ேஸvhயmh ஶ ◌்’ŋhகா³ரபா⁴ைவrhநவரஸப⁴ைதrhேகா³பகnhயாஸஹshைர:
வnhேத³ऽஹmh ராஸேகளீரதமதிஸுப⁴க³mh வயேகா³பாலkh’Shணmh ॥
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நாராயணீயmh

ஆநீலலணேகஶmh jhவதமகரஸthNhட³லmh மnhத³ஹாஸ-

shயnhதா³rhth³ரmh ெகௗshப⁴பக³தவநமாேலாஹாராபி⁴ராமmh ।
வthஸாŋhகmh ஸுபா³ஹுmh mh’³லஸ³த³ரmh காசநchசா²யேசலmh

சாshநிkh³ேதா⁴மmhேபா⁴ஹலதபத³mh பா⁴வேயயmh ப⁴வnhதmh ॥
kh’Shண ேகா³விnhத³ஹேர iµராேர நாத² நாராயண வாஸுேத³வ ॥ - (thவாரmh)

ஸrhவthர ேகா³விnhத³நாமஸŋhகீrhதநmh - ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ।
ேமாாph³தி⁴ஸாரமயபா⁴க³வதாkh²யத³th◌⁴ேநா

நாராயணீயநவநீதமேஹா kh³’thவா ।
மாயாமெயௗக⁴பதphதஜநாய ேயாகா³th

நாராயவநிஸுராய நேமாऽsh தshைம ॥
க³ŋhகா³ கீ³தா ச கா³யthrhயபி ச லகா ேகா³பிகாசnhத³நmh தth

ஸாலkh³ராமாபி⁴ஜா பரஷ தைத²காத³ஶீ நாமவrh: ।
ஏதாnhயShடாphயயthநாnhயயி கஸமேய thவthphரஸாத³phரvh’th³ th◌⁴யா

phரmh iµkhதிphரதா³நீthயபி⁴த³⁴rh’ஷயshேதஷு மாmh ஸjhஜேயதா:² ॥
ஸrhவthர ேகா³விnhத³நாமஸŋhகீrhதநmh - ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ேகா³விnhத³ ।
After this intial prayer, chant Narayanakavacham from Shrimad

Bhagavatam (6th Skandha - Chapter 8) and then Narayaneeya

Arati as given at the end of the book, before starting the

NarayaneeyaM Stotram.
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Narayaniyam

நாராயணீயmh

நாராயணீயmh shேதாthரmh

ேமlhபthrh நாராயணப⁴Thடதிவrhயவிரசிதmh
மnhநாராயணீயmh shேதாthரmh

phரத²மத³ஶகmh (1)

ப⁴க³வத:shவபmh ததா² மாஹாthmhயmh ।
1 Form and Glory of the Lord

ஸாnhth³ராநnhதா³வேபா³தா⁴thமகமiνபதmh காலேத³ஶாவதி⁴ph◌⁴யாmh
நிrhiµkhதmh நிthயiµkhதmh நிக³மஶதஸஹshேரண நிrhபா⁴shயமாநmh ।
அshபShடmh th³’Shடமாthேர நஷாrhதா²thமகmh ph³ரமதththவmh
தthதாவth³பா⁴தி ஸாாth³³பவநேர ஹnhத பா⁴kh³யmh ஜநாநாmh ॥ 1-1॥
ஏவmh ³rhலph◌⁴யவshnhயபி ஸுலப⁴தயா ஹshதலph³ேத⁴ யத³nhயth
தnhவா வாசா தி⁴யா வா ப⁴ஜதி ப³த ஜந:ுth³ரைதவ sh²ேடயmh ।
ஏேத தாவth³வயmh  shதி²ரதரமநஸா விவபீடா³பஹthைய
நிேஶஷாthமாநேமநmh ³பவநராதீ⁴ஶேமவாரயாம: ॥ 1-2॥
ஸththவmh யthதthபராph◌⁴யாமபகலநேதா நிrhமலmh ேதந தாவth³-
⁴ைதrh⁴ேதnhth³ையshேத வதி ப³ஹுஶ: யேத vhயாஸவாkhயmh ।
தthshவchச²thவாth³யத³chசா²தி³தபரஸுக²சிth³க³rhப⁴நிrhபா⁴ஸபmh
தshnh த⁴nhயா ரமnhேத திமதிம⁴ேர ஸுkh³ரேஹ விkh³ரேஹ ேத ॥ 1-3॥
நிShகmhேப நிthயrhேண நிரவதி⁴ பரமாநnhத³பீஷேப
நிrhநாேநகiµkhதாவளிஸுப⁴க³தேம நிrhமலph³ரமnhெதௗ⁴ ।
கlhேலாேலாlhலாஸlhயmh க² விமலதரmh ஸththவமாஹுshததா³thமா
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நாராயணீயmh

கshமாnhேநா நிShகலshthவmh ஸகல இதி வசshthவthகலாshேவவ ⁴மnh ॥ 1-4॥
நிrhvhயாபாேராऽபி நிShகாரணமஜ ப⁴ஜேஸ யthkhயாkh²யாmh
ேதைநேவாேத³தி நா phரkh’திரஸதிகlhபாऽபி கlhபாதி³காேல ।
தshயா:ஸmhஶுth³த⁴மmhஶmh கமபி தமதிேராதா⁴யகmh ஸththவபmh
ஸ thவmh th◌⁴’thவா த³தா⁴ shவமமவிப⁴வாNhட²ைவNhட²பmh ॥ 1-5॥
தthேத phரthயkh³ரதா⁴ராத⁴ரலதகலாயாவேககாரmh
லாவNhயshையகஸாரmh ஸுkh’திஜநth³’ஶாmh rhணNhயாவதாரmh ।
லநிஶŋhகலாநிலயநமmh’தshயnhத³ஸnhேதா³ஹமnhத:
சthஸசிnhதகாநாmh வரiνகலேய மாதாகா³ரநாத² ॥ 1-6॥
கShடா ேத sh’ShேசShடா ப³ஹுதரப⁴வேக²தா³வஹா வபா⁴ஜா-
thேயவmh rhவமாேலாசிதமத மயா ைநவமth³யாபி⁴ஜாேந ।
ேநா ேசjhவா: கத²mh வா ம⁴ரதரத³mh thவth³வசிth³ரஸாrhth³ரmh
ேநthைர: ேராthைரச பீthவா பரமரஸஸுதா⁴mhேபா⁴தி⁴ேர ரேமரnh ॥ 1-7॥
நmhராmh ஸnhநித⁴thேத ஸததமபி ரshைதரநph◌⁴யாrhதி²தாந-
phயrhதா²nh காமாநஜshரmh விதரதி பரமாநnhத³ஸாnhth³ராmh க³திmh ச ।
இthத²mh நிேஶஷலph◌⁴ேயா நிரவதி⁴கப²ல: பாஜாேதா ஹேர thவmh
ுth³ரmh தmh ஶkhரவாth³மமபி⁴லஷதி vhயrhத²மrhதி²vhரேஜாऽயmh ॥ 1-8॥
காNhயாthகாமமnhயmh த³த³தி க² பேர shவாthமத³shthவmh விேஶஷா-
ைத³வrhயாதீ³ஶேதऽnhேய ஜக³தி பரஜேந shவாthமேநாऽபீவரshthவmh ।
thவyhchைசராரமnhதி phரதிபத³ம⁴ேர ேசதநா:shபீ²தபா⁴kh³யாsh-

thவmh சாthமாராம ஏேவthயல³ணக³தா⁴ர ெஶௗேர நமshேத ॥ 1-9॥
ஐவrhயmh ஶŋhகராதீ³வரவிநியமநmh விவேதேஜாஹராmh
ேதஜshஸmhஹா வீrhயmh விமலமபி யேஶா நிshph’ைஹேசாபகீ³தmh ।
அŋhகா³ஸŋhகா³ஸதா³ரகி²லவித³ ந khவாபி ேத ஸŋhக³வாrhதா
தth³வாதாகா³ரவாnh iµரஹர ப⁴க³வchச²ph³த³iµkh²யாரேயாऽ ॥ 1-10॥
இதி phரத²மத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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நாராயணீயmh

th³விதீயத³ஶகmh (2)

ப⁴க³வத:shவபமா⁴rhயmh ததா² ப⁴khதிமஹththவmh ।
2 Form of the Lord And Greatness of Devotion

ஸூrhயshபrhதி⁴கிடrhth◌⁴வதிலகphேராth³பா⁴பா²லாnhதரmh
காNhயாலேநthரமாrhth³ரஹேதாlhலாஸmh ஸுநாஸாடmh ।
க³Nhேடா³th³யnhமகராப⁴Nhட³லக³mh கNhேடா²jhjhவலthெகௗshப⁴mh
thவth³பmh வநமாlhயஹாரபடலவthஸதீ³phரmh ப⁴ேஜ ॥ 2-1॥
ேகராŋhக³த³கŋhகேthதமமஹாரthநாŋh³யாŋhகித-
மth³பா³ஹுசShகஸŋhக³தக³தா³ஶŋhகா²பŋhேகஹாmh ।
காசிthகாசநகாசிலாசி²தலஸthபீதாmhப³ராலmhபி³நீ-
மாலmhேப³ விமலாmh³ஜth³திபதா³mh rhதிmh தவாrhதிchசி²த³mh ॥ 2-2॥
யththைரேலாkhயமயேஸாऽபி மதmh ஸmhேமாஹநmh ேமாஹநாth
காnhதmh காnhதிநிதா⁴நேதாऽபி ம⁴ரmh மா⁴rhய⁴rhயாத³பி ।
ெஸௗnhத³rhேயாthதரேதாऽபி ஸுnhத³ரதரmh thவth³பமாசrhயேதாऽ-
phயாசrhயmh ⁴வேந ந கshய கmh Shதி விShே விேபா⁴ ॥ 2-3॥
தthதாth³’ŋhம⁴ராthமகmh தவ வ:ஸmhphராphய ஸmhபnhமயீ
ஸா ேத³வீ பரேமாthஸுகா சிரதரmh நாऽshேத shவப⁴khேதShவபி ।
ேதநாshயா ப³த கShடமchத விேபா⁴ thவth³பமாேநாjhஞக-
phேரமshைத²rhயமயாத³சாபலப³லாchசாபlhயவாrhேதாத³⁴th ॥ 2-4॥
லshதாவகராமணீயக’ைதேவயmh பேரShவshதி²ேர-
thயshnhநnhயத³பி phரமாணம⁴நா வயா லபேத ।
ேய thவth³ th◌⁴யாந³iνகீrhதநரஸாஸkhதா  ப⁴khதா ஜநா-
shேதShேவஷா வஸதி shதி²ைரவ த³யிதphரshதாவத³thதாத³ரா ॥ 2-5॥
ஏவmh⁴தமேநாjhஞதாநவஸுதா⁴நிShயnhத³ஸnhேதா³ஹநmh
thவth³பmh பரசிth³ரஸாயநமயmh ேசேதாஹரmh ஶ ◌்’Nhவதாmh ।
ஸth³ய: phேரரயேத மதிmh மத³யேத ேராமாசயthயŋhக³கmh
vhயாசthயபி ஶீதபா³Shபவிஸைரராநnhத³rhchேசா²th³ப⁴ைவ: ॥ 2-6॥
ஏவmh⁴ததயா  ப⁴khthயபி⁴ேதா ேயாக:³ஸ ேயாக³th³வயாth
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கrhமjhஞாநமயாth³ph◌⁴’ேஶாthதமதேரா ேயாகீ³வைரrhகீ³யேத ।
ெஸௗnhத³rhையகரஸாthமேக thவயி க² phேரமphரகrhஷாthகா
ப⁴khதிrhநிரமேமவ விவைஷrhலph◌⁴யா ரமாவlhலப⁴ ॥ 2-7॥
நிShகாமmh நியதshவத⁴rhமசரணmh யthகrhமேயாகா³பி⁴த⁴mh
தth³³ேரthயப²லmh யெதௗ³பநிஷத³jhஞாேநாபலph◌⁴யmh ந: ।
தththவvhயkhததயா ஸு³rhக³மதரmh சிthதshய தshமாth³விேபா⁴
thவthphேரமாthமகப⁴khதிேரவ ஸததmh shவாதீ³ய ேரய ॥ 2-8॥
அthயாயாஸகராணி கrhமபடலாnhயாசrhய நிrhயnhமலா:
ேபா³ேத⁴ ப⁴khதிபேத²ऽத²வாphசிததாமாயாnhதி கிmh தாவதா ।
khShThவா தrhகபேத² பரmh தவ வrhph³ரமாkh²யமnhேய ந-
சிthதாrhth³ரthவmh’ேத விசிnhthய ப³ஹுபி:◌⁴ th◌⁴யnhதி ஜnhமாnhதைர: ॥ 2-9॥
thவth³ப⁴khதிsh கதா²ரஸாmh’தஜ²நிrhமjhஜேநந shவயmh
th³ th◌⁴யnhதீ விமலphரேபா³த⁴பத³வீமkhேலஶதshதnhவதீ ।
ஸth³ய:th³தி⁴க ஜயthயயி விேபா⁴ ைஸவாsh ேம thவthபத³-
phேரமphெரௗ⁴ரஸாrhth³ரதா th³ததரmh வாதாலயாதீ⁴வர ॥ 2-10॥
இதி th³விதீயத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

th’தீயத³ஶகmh (3)

உthதமப⁴khதshய ³: ।
3 The Qualities of the Perfect Devotee

பட²nhேதா நாமாநி phரமத³ப⁴ரnhெதௗ⁴ நிபதிதா:
shமரnhேதா பmh ேத வரத³ கத²யnhேதா ³ணகதா:² ।
சரnhேதா ேய ப⁴khதாshthவயி க² ரமnhேத பரம-

நஹmh த⁴nhயாnhமnhேய ஸமதி⁴க³தஸrhவாபி⁴லதாnh ॥ 3-1॥
க³த³khShடmh கShடmh தவ சரணேஸவாரஸப⁴ேரऽ-
phயநாஸkhதmh சிthதmh ப⁴வதி ப³த விShே  த³யாmh ।
ப⁴வthபாதா³mhேபா⁴ஜshமரணரேகா நாமநிவஹா-
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நஹmh கா³யmh கா³யmh ஹசந விவthshயா விஜேந ॥ 3-2॥
kh’பா ேத ஜாதா ேசthகிவ ந  லph◌⁴யmh தiνph◌⁴’தாmh
மதீ³யkhேலெஶௗக⁴phரஶமநத³ஶா நாம கியதீ ।
ந ேக ேக ேலாேகऽshnhநநிஶமயி ேஶாகாபி⁴ரதா
ப⁴வth³ப⁴khதா iµkhதா:ஸுக²க³திமஸkhதா வித³த⁴ேத ॥ 3-3॥
iµநிphெரௗடா⁴ டா⁴ ஜக³தி க² ³டா⁴thமக³தேயா
ப⁴வthபாதா³mhேபா⁴ஜshமரணவிேஜா நாரத³iµகா:² ।
சரnhதீஶ shைவரmh ஸததபநிrhபா⁴தபரசிth-
ஸதா³நnhதா³th³ைவதphரஸரபமkh³நா: கிமபரmh ॥ 3-4॥
ப⁴வth³ப⁴khதி:shபீ²தா ப⁴வ மம ைஸவ phரஶமேய-
த³ேஶஷkhேலெஶௗக⁴mh ந க² ’தி³ஸnhேத³ஹகணிகா ।
ந ேசth³vhயாஸshேயாkhதிshதவ ச வசநmh ைநக³மவேசா
ப⁴ேவnhth²யா ரth²யாஷவசநphராயமகி²லmh ॥ 3-5॥
ப⁴வth³ப⁴khதிshதாவthphரiµக²ம⁴ரா thவth³³ணரஸாth
கிமphயாடா⁴ ேசத³கி²லபதாபphரஶமநீ ।
நசாnhேத shவாnhேத விமலபேபா³ேதா⁴த³யல-
nhமஹாநnhதா³th³ைவதmh தி³ஶதி கிமத: phராrhth²யமபரmh ॥ 3-6॥
வி⁴ய khேலஶாnhேம  சரணkh³மmh th◌⁴’தரஸmh
ப⁴வthேthரphராphெதௗ கரமபி ச ேத ஜநவிெதௗ⁴ ।
ப⁴வnhrhthயாேலாேக நயநமத² ேத பாத³ள-

பkh◌⁴ராேண kh◌⁴ராணmh ரவணமபி ேத சாசேத ॥ 3-7॥
phர⁴தாதி⁴vhயாதி⁴phரஸப⁴சேத மாமக’தி³
thவதீ³யmh தth³பmh பரமஸுக²சிth³பiµதி³யாth ।
உத³சth³ேராமாேசா க³தப³ஹுஹrhஷாநிவேஹா
யதா² விshமrhயாஸmh ³பஶமபீடா³பப⁴வாnh ॥ 3-8॥
மth³ேக³ஹாதீ⁴ஶ thவயி க² பராேசாऽபி ஸுகி²ேநா
ப⁴வthshேந ேஸாऽஹmh ஸுப³ஹு பதphேய ச கித³mh ।
அகீrhதிshேத மா ⁴th³வரத³ க³த³பா⁴ரmh phரஶமயnh
ப⁴வth³ப⁴khேதாthதmhஸmh ஜ²தி  மாmh கmhஸத³மந ॥ 3-9॥
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கிiµkhைதrh⁴ேயாபி⁴shதவ  க யாவ³தி³யா-
த³ஹmh தாவth³ேத³வ phரதவிவிதா⁴rhதphரலபித: ।
ர: kh’phேத பாேத³ வரத³ தவ ேநShயா தி³வஸாnh
யதா²ஶkhதி vhயkhதmh நதிiνதிநிேஷவா விரசயnh ॥ 3-10॥
இதி th’தீயத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

சrhத²த³ஶகmh (4)

ேயாகா³ph◌⁴யாஸ: ததா² ேயாக³th³தி: ◌⁴ ।
4 Yoga And Its Attainment

கlhயதாmh மம Shவ தாவதீmh கlhயேத ப⁴வ³பாஸநmh யயா ।
shபShடமShடவித⁴ேயாக³சrhயயா Shடயாऽऽஶு தவ Shமாphiνயாmh ॥ 4-1॥
ph³ரமசrhயth³ட⁴தாதி³பி⁴rhயைமராphலவாதி³நியைமச பாவிதா: ।
rhமேஹ th³ட⁴ம ஸுகா²ஸநmh பŋhகஜாth³யமபி வா ப⁴வthபரா: ॥ 4-2॥
தாரமnhதரiνசிnhthய ஸnhததmh phராணவாமபி⁴யmhய நிrhமலா: ।
இnhth³யாணி விஷயாத³தா²ப’thயாऽऽshமேஹ ப⁴வ³பாஸேநாnhiµகா:² ॥ 4-3॥
அsh²ேட வ ேத phரயthநேதா தா⁴ரேயம தி⁴ஷmh iµஹுrhiµஹு: ।
ேதந ப⁴khதிரஸமnhதராrhth³ரதாiµth³வேஹம ப⁴வத³ŋhkh◌⁴சிnhதகா: ॥ 4-4॥
விsh²டாவயவேப⁴த³ஸுnhத³ரmh thவth³வshஸுசிரஶீலநாவஶாth ।
அரமmh மந சிnhதயாமேஹ th◌⁴யாநேயாக³நிரதாshthவதா³ரயா: ॥ 4-5॥
th◌⁴யாயதாmh ஸகலrhதிth³’ஶீiµnhஷnhம⁴ரதா’தாthமநாmh ।
ஸாnhth³ரேமாத³ரஸபமாnhதரmh ph³ரமபமயி ேதऽவபா⁴ஸேத ॥ 4-6॥
தthஸமாshவத³நபிணீmh shதி²திmh thவthஸமாதி⁴மயி விவநாயக ।
ஆதா: நரத: பchதாவாரேப⁴ம ச தா⁴ரதி³கmh ॥ 4-7॥ (பchெதௗ
ஆரேப⁴ம)

இthத²மph◌⁴யஸநநிrhப⁴ேராlhலஸththவthபராthமஸுக²கlhபிேதாthஸவா: ।
iµkhதப⁴khதலெமௗதாmh க³தா:ஸசேரம ஶுகநாரதா³தி³வth ॥ 4-8॥
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thவthஸமாதி⁴விஜேய  ய: நrhமŋhு ேமாரக: khரேமண வா ।
ேயாக³வயமநிலmh ஷடா³ரையnhநயthயஜ ஸுஷுmhநயா ஶைந: ॥ 4-9॥
ŋhக³ேத³ஹமபி ஸnhthயஜnhநேதா²யேத thவயி பேர நிராkh³ரஹ: ।
ஊrhth◌⁴வேலாககீ  rhத⁴தshஸாrhத⁴ேமவ கரணrhநியேத ॥ 4-10॥
அkh³நிவாஸரவலrhபைக³thதராயணஜுஷா ச ைத³வைத: ।
phராபிேதா ரவிபத³mh ப⁴வthபேரா ேமாத³வாnh th◌⁴வபதா³nhதயேத ॥ 4-11॥
ஆshதி²ேதாऽத² மஹராலேய யதா³ ேஶஷவkhthரத³ஹேநாShமrhth³யேத ।
ஈயேத ப⁴வ³பாரயshததா³ ேவத⁴ஸ: பத³மத: ைரவ வா ॥ 4-12॥
தthர வா தவ பேத³ऽத²வா வஸnh phராkh’தphரலய ஏதி iµkhததாmh ।
shேவchச²யா க² ரா விiµchயேத ஸmhவிபி⁴th³ய ஜக³த³Nhட³ேமாஜஸா ॥ 4-13॥
தshய ச திபேயாமேஹாऽநிலth³ேயாமஹthphரkh’திஸphதகாvh’தீ: ।
தthததா³thமகதயா விஶnh ஸுகீ² யாதி ேத பத³மநாvh’தmh விேபா⁴ ॥ 4-14॥
அrhசிராதி³க³திth³’ஶீmh vhரஜnh விchதிmh ந ப⁴ஜேத ஜக³thபேத ।
ஸchசிதா³thமக ப⁴வth³³ேத³யாiνchசரnhதமநிேலஶ பா மாmh ॥ 4-15॥
இதி சrhத²த³ஶகmh ஸமாphதmh

பசமத³ஶகmh (5)

விராTh-ேஷாthபthதி: ।
5 Cosmic Evoluion

vhயkhதாvhயkhதத³mh ந கிசித³ப⁴வthphராkhphராkh’தphரேய
மாயாயாmh ³ணஸாmhயth³த⁴விkh’ெதௗ thவyhயாக³தாயாmh லயmh ।
ேநா mh’thச ததா³mh’தmh ச ஸம⁴nhநாேநா ந ராthேர:shதி²தி-
shதthைரகshthவமஶிShயதா:² கில பராநnhத³phரகாஶாthமநா ॥ 5-1॥
கால: கrhம³ச வநிவஹா விவmh ச காrhயmh விேபா⁴
சிlhலாரதிேம thவயி ததா³ நிrhநதாமாய: ।
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ேதஷாmh ைநவ வத³nhthயஸthவமயி ேபா:◌⁴ ஶkhthயாthமநா திShட²தாmh
ேநா ேசth கிmh க³க³நphரஸூநஸth³’ஶாmh ⁴ேயா ப⁴ேவthஸmhப⁴வ: ॥ 5-2॥
ஏவmh ச th³விபராrhத⁴காலவிக³தாவீாmh sh’ாthகாmh
பி³ph◌⁴ராேண thவயி ுேப⁴ th⁴வநீபா⁴வாய மாயா shவயmh ।
மாயாத: க² காலஶkhதிரகி²லாth³’Shடmh shவபா⁴ேவாऽபி ச
phரா³rh⁴ய ³nhவிகாshய வித³⁴shதshயாshஸஹாயkhயாmh ॥ 5-3॥
மாயாஸnhநிேதாऽphரவிShடவஷா ஸாதி கீ³ேதா ப⁴வாnh
ேப⁴ைத³shதாmh phரதிபி³mhப³ேதா விவிஶிவாnh ேவாऽபி ைநவாபர: ।
காலாதி³phரதிேபா³தி⁴தாऽத² ப⁴வதா ஸேசாதி³தா ச shவயmh
மாயா ஸா க² ³th³தி⁴தththவமsh’ஜth³ேயாऽெஸௗ மஹாiνchயேத ॥ 5-4॥
தthராெஸௗ th³thமேகாऽபி ச மஹாnh ஸththவphரதா⁴ந:shவயmh
ேவऽshnh க² நிrhவிகlhபமஹthth³ேபா³த⁴நிShபாத³க: ।
சkhேரऽshnh ஸவிகlhபேபா³த⁴கமஹnhதththவmh மஹாnh க²lhவெஸௗ
ஸmhShடmh th³ணshதேமாऽதிப³ஹுலmh விShே ப⁴வthphேரரth ॥ 5-5॥
ேஸாऽஹmh ச th³ணkhரமாththவித⁴தாமாஸாth³ய ைவகாேகா
⁴யshைதஜஸதாமஸாவிதி ப⁴வnhநாth³ேயந ஸththவாthமநா ।
ேத³வாநிnhth³யமாநிேநாऽkh’த தி³ஶாவாதாrhகபாயவிேநா
வநீnhth³ராchதthரகாnh வி⁴விதி⁴th³ரஶாரகாnh ॥ 5-6॥
⁴மnhமாநஸ³th³ th◌⁴யஹŋhkh’திலchசிthதாkh²யvh’thயnhவிதmh
தchசாnhத:கரணmh விேபா⁴ தவ ப³லாthஸththவாmhஶ ஏவாsh’ஜth ।
ஜாதshைதஜஸேதா த³ேஶnhth³யக³ணshதthதாமஸாmhஶாthந-
shதnhமாthரmh நப⁴ேஸா மthரபேத ஶph³ேதா³ऽஜநி thவth³ப³லாth ॥ 5-7॥
ஶph³தா³th³vhேயாம தத:ஸஸrhத² விேபா⁴ shபrhஶmh தேதா மாதmh
தshமாth³பமேதா மேஹாऽத² ச ரஸmh ேதாயmh ச க³nhத⁴mh மmh ।
ஏவmh மாத⁴வ rhவrhவகலநாதா³th³யாth³யத⁴rhமாnhவிதmh
⁴தkh³ராமமmh thவேமவ ப⁴க³வnh phராகாஶயshதாமஸாth ॥ 5-8॥
ஏேத ⁴தக³shதேத²nhth³யக³ ேத³வாச ஜாதா ph’த²ŋh-
ேநா ேஶrh⁴வநாNhட³நிrhதிவிெதௗ⁴ ேத³ைவரபி⁴shததா³ ।
thவmh நாநாவித⁴ஸூkhதிபி⁴rhiνத³ணshதththவாnhயnhயாவிஶmh-
ேசShடாஶkhதிiµதீ³rhய தாநி க⁴டயnh ைஹரNhயமNhட³mh vhயதா: ◌⁴ ॥ 5-9॥
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அNhட³mh தthக² rhவsh’ShடஸேலऽதிShட²thஸஹshரmh ஸமா:
நிrhபி⁴nhத³nhநkh’தா²சrhத³ஶஜக³th³பmh விராடா³வயmh ।
ஸாஹshைர: கரபாத³rhத⁴நிவைஹrhநிேஶஷவாthமேகா
நிrhபா⁴ேதாऽ மthராதி⁴ப ஸ மாmh thராயshவ ஸrhவாமயாth ॥ 5-10॥
இதி பசமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷShட²த³ஶகmh (6)

விராTh-shவபவrhணநmh ।
6 The Cosmos as the Form of the Lord

ஏவmh சrhத³ஶஜக³nhமயதாmh க³தshய பாதாலஶ தவ பாத³தலmh வத³nhதி ।
பாேதா³rhth◌⁴வேத³ஶமபி ேத³வ ரஸாதலmh ேத ³lhப²th³வயmh க²மஹாதலமth³⁴தாthமnh
॥ 6-1॥
ஜŋhேக⁴ தலாதலமேதா²ஸுதலmh ச ஜா கிேசாபா⁴க³க³ளmh விதலாதேல th³ேவ
।
ோணீதலmh ஜக⁴நமmhப³ரமŋhக³ நாபி⁴rhவச ஶkhரநிலயshதவ சkhரபாேண ॥ 6-

2॥
kh³வா மஹshதவ iµக²mh ச ஜநshதபsh பா⁴லmh ஶிரshதவ ஸமshதமயshய
ஸthயmh ।
ஏவmh ஜக³nhமயதேநா ஜக³தா³ைதரphயnhையrhநிப³th³த⁴வேஷ ப⁴க³வnhநமshேத ॥
6-3॥
thவth³ph³ரமரnhth◌⁴ரபத³வர விவகnhத³ ச²nhதா³mh ேகஶவ க⁴நாshதவ
ேகஶபாஶா: ।
உlhலாசிlhக³ளmh th³ணshய ேக³ஹmh பமாணி ராthதி³வெஸௗ
ஸவிதா ச ேநthேர ॥ 6-4॥
நிேஶஷவிவரசநா ச கடாேமா: கrhெணௗ தி³ேஶாऽவிக³ளmh தவ
நாேக th³ேவ ।
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ேலாப⁴thரேப ச ப⁴க³வnhநத⁴ேராthதேராShெடௗ² தாராக³ணச த³ஶநா: ஶமநச
த³mhShThரா ॥ 6-5॥
மாயா விலாஸஹதmh வதmh ஸேரா வா ஜலmh வசநஶ ஶnhதபŋhkhதி:
।
th³தா⁴த³யshshவரக³ iµக²ரnhth◌⁴ரமkh³நிrhேத³வா ⁴ஜா: shதநக³mh தவ
த⁴rhமேத³வ: ॥ 6-6॥
ph’Shட²mh thவத⁴rhம இஹ ேத³வ மநshஸுதா⁴mhஶுரvhயkhதேமவ’த³யாmh³ஜமmh³ஜா
।
shஸiµth³ரநிவஹா வஸநmh  ஸnhth◌⁴ேய ேஶப:² phரஜாபதிரெஸௗ vh’ஷெணௗ
ச thர: ॥ 6-7॥
ேராணீshத²லmh mh’க³க³: பத³ேயாrhநகா²shேத ஹshthShThரைஸnhத⁴வiµகா²
க³மநmh  கால: ।
விphராதி³வrhணப⁴வநmh வத³நாph³ஜபா³ஹுசாkh³மசரணmh கmh³ேத⁴ ேத ॥
6-8॥
ஸmhஸாரசkhரமயி சkhரத⁴ர khயாshேத வீrhயmh மஹாஸுரக³ேऽshதி²லாநி
ைஶலா: ।
நாTh³யshஸthஸiµத³யshதரவச ேராம யாதி³த³mh வரநிrhவசநீயஶ ॥ 6-9॥
ஈth³’kh³ஜக³nhமயவshதவ கrhமபா⁴ஜாmh கrhமாவஸாநஸமேய shமரணீயமாஹு: ।
தshயாnhதராthமவேஷ விமலாthமேந ேத வாதாலயாதி⁴ப நேமாऽsh நிnhதி⁴
ேராகா³nh ॥ 6-10॥
இதி ஷShட²த³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஸphதமத³ஶகmh (7)

ph³ரமண: ஜnhம, தப: ததா²ைவNhட²த³rhஶநmh ॥
7 Bahma’s Origin, Penance And Vision of Vaikuntha

ஏவmh ேத³வ சrhத³ஶாthமகஜக³th³ேபண ஜாத: ந-
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shதshேயாrhth◌⁴வmh க² ஸthயேலாகநிலேய ஜாேதாऽ தா⁴தா shவயmh ।
யmh ஶmhஸnhதி ரNhயக³rhப⁴மகி²லthைரேலாkhயவாthமகmh
ேயாऽ⁴th shபீ²தரேஜாவிகாரவிகஸnhநாநாsh’ாரஸ: ॥ 7-1॥
ேஸாऽயmh விவவிஸrhக³த³thத’த³யshஸmhபயமாநshshவயmh
ேபா³த⁴mh க²lhவநவாShய விவவிஷயmh சிnhதாலshதshதி²வாnh ।
தாவththவmh ஜக³தாmhபேத தபதேபthேயவmh  ைவஹாயmh
வாணீேமநமஶிரவ: திஸுகா²mh rhவmhshதப:phேரரmh ॥ 7-2॥
ேகாऽெஸௗ மாமவத³thமாநிதி ஜலாrhேண ஜக³nhமNhட³ேல
தி³ூth³வீய கிமphயநீதவதா வாkhயாrhத²iµthபயதா ।
தி³vhயmh வrhஷஸஹshரமாthதபஸா ேதந thவமாராதி⁴த-
shதshைம த³rhஶிதவாந shவநிலயmh ைவNhட²ேமகாth³⁴தmh ॥ 7-3॥
மாயா யthர கதா³பி ேநா விேத பா⁴ேத ஜக³th³ph◌⁴ேயா ப³-

ேஶாகkhேராத⁴விேமாஹஸாth◌⁴வஸiµகா² பா⁴வாsh ³ரmh க³தா: ।
ஸாnhth³ராநnhத³ஜ² ச யthர பரமjhேயாதி:phரகாஶாthமேக
தthேத தா⁴ம விபா⁴விதmh விஜயேத ைவNhட²பmh விேபா⁴ ॥ 7-4॥
யshnhநாம சrh⁴ஜா ஹமணியாமாவதா³தthவிேஷா
நாநா⁴ஷணரthநதீ³பிததி³ேஶா ராஜth³விமாநாலயா: ।
ப⁴khதிphராphதததா²விேதா⁴nhநதபதா³ தீ³vhயnhதி தி³vhயா ஜநா-
shதthேத தா⁴ம நிரshதஸrhவஶமலmh ைவNhட²பmh ஜேயth ॥ 7-5॥
நாநாதி³vhயவ⁴ஜைநரபி⁴vh’தா விth³lhலதாlhயயா
விேவாnhமாத³ந’th³யகா³thரலதயா விth³ேயாதிதாஶாnhதரா ।
thவthபாதா³mh³ஜெஸௗரைப⁴ககாlhல:shவயmh லயேத
யshnh விshமயநீயதி³vhயவிப⁴வmh தthேத பத³mh ேத³ ேம ॥ 7-6॥
தthைரவmh phரதித³rhஶிேத நிஜபேத³ ரthநாஸநாth◌⁴யாதmh
பா⁴shவthேகாலஸthகிடகடகாth³யாகlhபதீ³phராkh’தி ।
வthஸாŋhகிதமாthதெகௗshப⁴மணிchசா²யாணmh காரணmh
விேவஷாmh தவ பைமத விதி⁴shதthேத விேபா⁴ பா⁴ ேம ॥ 7-7॥
காலாmhேபா⁴த³கலாயேகாமலசீசkhேரண சkhரmh தி³ஶா-
மாvh’Nhவாநiµதா³ரமnhத³ஹதshயnhத³phரஸnhநாநநmh ।
ராஜthகmh³க³தா³பŋhகஜத⁴ரமth³⁴ஜாமNhட³லmh
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shரShshShகரmh வshதவ விேபா⁴ மth³ேராக³iµth³வாஸேயth ॥ 7-8॥
th³’ShThவா ஸmhph◌⁴’தஸmhph◌⁴ரம: கமல⁴shthவthபாத³பாேதா²ேஹ
ஹrhஷாேவஶவஶmhவேதா³ நிபதித: phthயா kh’தாrhதீ²ப⁴வnh ।
ஜாநாshேயவ மநீதmh மம விேபா⁴ jhஞாநmh ததா³பாத³ய
th³ைவதாth³ைவதப⁴வthshவபபரthயாசShட தmh thவாmh ப⁴ேஜ ॥ 7-9॥
ஆதாmhேர சரேண விநmhரமத² தmh ஹshேதந ஹshேத shph’ஶnh
ேபா³த⁴shேத ப⁴விதா ந ஸrhக³விதி⁴பி³rhப³nhேதா⁴ऽபி ஸஜாயேத ।
இthயாபா⁴Shய கி³ரmh phரேதாShய நிதராmh தchசிthத³ட: ◌⁴ shவயmh
sh’Shெடௗ தmh ஸiµைத³ரயshஸ ப⁴க³வnhiνlhலாஸேயாlhலாக⁴தாmh ॥ 7-10॥
இதி ஸphதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

அShடமத³ஶகmh (8)

phரலயவrhணநmh ।
8 Description of Pralaya

ஏவmh தாவthphராkh’தphரயாnhேத ph³ராேம கlhேப யாதி³ேம லph³த⁴ஜnhமா ।
ph³ரமா ⁴யshthவthத ஏவாphய ேவதா³nh sh’Shmh சkhேர rhவகlhேபாபமாநாmh ॥
8-1॥
ேஸாऽயmh சrhக³ஸஹshரதாnhயஹாநி தாவnhதாச ரஜநீrhப³ஹுேஶா நிநாய ।
நிth³ராthயெஸௗthவயி நியஸமmhshவsh’Shைடrhைநthதிகphரலயமாஹுரேதாऽshய
ராthmh ॥ 8-2॥
அshமாth³’ஶாmh நரஹrhiµக²kh’thயlhயாmh sh’Shmh கேராthயiνதி³நmh ஸ
ப⁴வthphரஸாதா³th ।
phராkh³ph³ரமகlhபஜiνஷாmh ச பராஷாmh  ஸுphதphரேபா³த⁴நஸமாऽshதி ததா³ऽபி
sh’Sh: ॥ 8-3॥
பசாஶத³ph³த³ம⁴நா shவவேயாऽrhத⁴பேமகmh பராrhத⁴மதிvh’thய 
வrhதேதऽெஸௗ ।
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தthராnhthயராthஜநிதாnhகத²யா ⁴மnh பசாth³தி³நாவதரேண ச ப⁴வth³விலாஸாnh
॥ 8-4॥
தி³நாவஸாேநऽத²ஸேராஜேயாநி:ஸுஷுphதிகாமshthவயி ஸnhநிlhேய ।
ஜக³nhதி ச thவjhஜட²ரmh ஸshதேத³த³ேமகாrhணவமாஸ விவmh ॥ 8-5॥
தைவவ ேவேஷ ப²ணிரா ேஶேஷ ஜலகேஶேஷ ⁴வேந shம ேஶேஷ ।
ஆநnhத³ஸாnhth³ராiνப⁴வshவப:shவேயாக³நிth³ராபiµth³தாthமா ॥ 8-6॥
காலாkh²யஶkhதிmh phரலயாவஸாேந phரேபா³த⁴ேயthயாதி³ஶதா கிலாெதௗ³ ।
thவயா phரஸுphதmh பஸுphதஶkhதிvhரேஜந தthராகி²லவதா⁴mhநா ॥ 8-7॥
சrhகா³mh ச ஸஹshரேமவmh thவயி phரஸுphேத நரth³விதீேய ।
காலாkh²யஶkhதி: phரத²மphர³th³தா⁴ phராேபா³த⁴யththவாmh கில விவநாத² ॥ 8-8॥
வி³th◌⁴ய ச thவmh ஜலக³rhப⁴ஶாயிnh விேலாkhய ேலாகாநகி²லாnhphரநாnh ।
ேதShேவவ ஸூமாthமதயா நிஜாnhத:shதி²ேதஷு விேவஷு த³தா³த² th³’Shmh
॥ 8-9॥
ததshthவதீ³யாத³யி நாபி⁴ரnhth◌⁴ரா³த³சிதmh கிசந தி³vhயபth³மmh ।
நிநநிேஶஷபதா³rhத²மாலாஸŋhேபபmh iµலாயமாநmh ॥ 8-10॥
தேத³தத³mhேபா⁴ஹTh³மலmh ேத கேலப³ராthேதாயபேத² phரட⁴mh ।
ப³rhநிதmh பத:sh²ரth³பி: ◌⁴ shவதா⁴மபி⁴rhth◌⁴வாnhதமலmh nhயkh’nhதth ॥ 8-11॥
ஸmh²lhலபthேர நிதராmh விசிthேர தshnhப⁴வth³வீrhயth◌⁴’ேத ஸேராேஜ ।
ஸ பth³மஜnhமா விதி⁴ராவிராth shவயmhphர³th³தா⁴கி²லேவத³ராஶி: ॥ 8-12॥
அshnhபராthமnh நiν பாth³மகlhேப thவthத²iµthதா²பிதபth³மேயாநி: ।
அநnhத⁴மா மம ேராக³ராஶிmh நிnhதி⁴ வாதாலயவாஸ விShே ॥ 8-13॥
இதி அShடமத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

நவமத³ஶகmh (9)

ph³ரமண: தப: ததா² ேலாகsh’Sh: ।
9 Description of Creation
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shதி²த:ஸ கமேலாth³ப⁴வshதவ  நாபி⁴பŋhேகேஹ
த:shவிதி³த³மmh³தா⁴தி³தthயநாேலாகயnh ।
ததீ³ணஹலாthphரதிதி³ஶmh விvh’thதாநந-
சrhவத³நதாமகா³th³விகஸத³Shடth³’ShThயmh³ஜாmh ॥ 9-1॥
மஹாrhணவவி⁴rhணிதmh கமலேமவ தthேகவலmh
விேலாkhய த³பாரயmh தவ தiνmh  நாேலாகயnh ।
க ஏஷ கமேலாத³ேர மஹதி நிshஸஹாேயா யஹmh
த:shவிதி³த³மmh³ஜmh ஸமஜநீதி சிnhதாமகா³th ॥ 9-2॥
அiµShய  ஸேராஹ: கிமபி காரணmh ஸmhப⁴ேவ-
தி³தி shம kh’தநிசய:ஸ க² நாலரnhth◌⁴ராth◌⁴வநா ।
shவேயாக³ப³லவிth³யயா ஸமவட⁴வாnhphெரௗட⁴தீ: ◌⁴
thவதீ³யமதிேமாஹநmh ந  கேலப³ரmh th³’Shடவாnh ॥ 9-3॥
ததshஸகலநாகாவிவரமாrhக³ேகா³ மாrhக³யnh
phரயshய ஶதவthஸரmh கிமபி ைநவ ஸnhth³’Shடவாnh ।
நிvh’thய கமேலாத³ேர ஸுக²நிஷNhண ஏகாkh³ரதீ:◌⁴
ஸமாதி⁴ப³லமாத³ேத⁴ ப⁴வத³iνkh³ரைஹகாkh³ர ॥ 9-4॥
ஶேதந பவthஸைரrhth³’ட⁴ஸமாதி⁴ப³nhேதா⁴lhலஸth-
phரேபா³த⁴விஶதீ³kh’த:ஸ க² பth³நீஸmhப⁴வ: ।
அth³’Shடசரமth³⁴தmh தவ  பமnhதrhth³’ஶா
vhயசShட பShடதீ⁴rh⁴ஜக³ேபா⁴க³பா⁴கா³ரயmh ॥ 9-5॥
கிடiµேடாlhலஸthகடகஹாரேகரŋh-
மணிsh²தேமக²லmh ஸுபவீதபீதாmhப³ரmh ।
கலாயஸுமphரப⁴mh க³லதேலாlhலஸthெகௗshப⁴mh
வshதத³யி பா⁴வேய கமலஜnhமேந த³rhஶிதmh ॥ 9-6॥
திphரகரத³rhஶிதphரரைவப⁴வ பேத
ஹேர ஜய ஜய phரேபா⁴ பத³iµைப தி³ShThயா th³’ேஶா: ।
Shவ தி⁴யமாஶு ேம ⁴வநநிrhெதௗ கrhமடா²-
தி th³ணவrhணிதshவ³ணப³mhமா பா மாmh ॥ 9-7॥
லப⁴shவ ⁴வநthரயீரசநத³தாமதாmh
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kh³’ஹாண மத³iνkh³ரஹmh  தபச ⁴ேயா விேத⁴ ।
ப⁴வthவகி²லஸாத⁴நீ மயி ச ப⁴khதிரththகேட-
thதீ³rhய கி³ரமாத³தா⁴ iµதி³தேசதஸmh ேவத⁴ஸmh ॥ 9-8॥
ஶதmh kh’ததபாshதத:ஸ க² தி³vhயஸmhவthஸரா-
நவாphய ச தேபாப³லmh மதிப³லmh ச rhவாதி⁴கmh ।
உதீ³ய கில கmhபிதmh பய பŋhகஜmh வாநா
ப⁴வth³ப³லவிjh’mhபி⁴த: பவநபாத² பீதவாnh ॥ 9-9॥
தைவவ kh’பயா ந:ஸரேஜந ேதைநவ ஸ:

phரகlhphய ⁴வநthரயீmh phரவvh’ேத phரஜாநிrhெதௗ ।
ததா²வித⁴kh’பாப⁴ேரா ³மthராதீ⁴வர
thவமாஶு பபா மாmh ³த³ேயாைதைத: ॥ 9-10॥
இதி நவமத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

த³ஶமத³ஶகmh (10)

sh’Shைவவிth◌⁴யmh ।
10 The Variety of Creation

ைவNhட² வrhதி⁴தப³ேலாऽத² ப⁴வthphரஸாதா³-
த³mhேபா⁴ஜேயாநிரsh’ஜthகில வேத³ஹாnh ।
shதா²shநி ⁴ஹமயாநி ததா² திரசாmh
ஜாதீrhமiνShயநிவஹாநபி ேத³வேப⁴தா³nh ॥ 10-1॥
th²யாkh³ரஹாshமதிராக³விேகாபபீ⁴தி-
ரjhஞாநvh’thதிதி பசவிதா⁴mh ஸ sh’ShThவா ।
உth³தா³மதாமஸபதா³rhத²விதா⁴ந³ந-
shேதேந thவதீ³யசரணshமரணmh விஶுth³ th◌⁴ைய ॥ 10-2॥
தாவthஸஸrhஜ மநஸா ஸநகmh ஸநnhத³mh
⁴யshஸநாதநiµநிmh ச ஸநthமாரmh ।
ேத sh’Shகrhமணி  ேதந நிjhயமாநா-
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shthவthபாத³ப⁴khதிரகா ஜkh³’ஹுrhந வாணீmh ॥ 10-3॥
தாவthphரேகாபiµதி³தmh phரதிnhத⁴ேதாऽshய
ph◌⁴மth◌⁴யேதாऽஜநி mh’ேடா³ ப⁴வேத³கேத³ஶ: ।
நாமாநி ேம  பதா³நி ச ஹா விேச-
thயாெதௗ³ ேராத³ கில ேதந ஸ th³ரநாமா ॥ 10-4॥
ஏகாத³ஶாவயதயா ச விபி⁴nhநபmh
th³ரmh விதா⁴ய த³யிதா வநிதாச த³ththவா ।
தாவnhthயத³thத ச பதா³நி ப⁴வthphரiΝnhந:
phராஹ phரஜாவிரசநாய ச ஸாத³ரmh தmh ॥ 10-5॥
th³ராபி⁴sh’Shடப⁴யதா³kh’திth³ரஸŋhக⁴-
ஸmhrhயமா⁴வநthரயபீ⁴தேசதா: ।
மா மா phரஜா:sh’ஜ தபசர மŋhக³ளாேய-
thயாசShட தmh கமல⁴rhப⁴வதீ³தாthமா ॥ 10-6॥
தshயாத²ஸrhக³ரகshய மசிரth-
shதthராŋhகி³ரா: khரiµநி: லஹ: லshthய: ।
அŋhகா³த³ஜாயத ph◌⁴’³ச வShட²த³ௌ
நாரத³ச ப⁴க³வnh ப⁴வத³ŋhkh◌⁴தா³ஸ: ॥ 10-7॥
த⁴rhமாதி³காநபி⁴sh’ஜnhநத² கrhத³மmh ச
வாணீmh விதா⁴ய விதி⁴ரŋhக³ஜஸŋhேலாऽ⁴th ।
thவth³ேபா³தி⁴ைத:ஸநகத³iµைக²shதைஜ-
th³ேபா³தி⁴தச விரராம தேமா விiµசnh ॥ 10-8॥
ேவதா³nhராணநிவஹாநபி ஸrhவவிth³யா:
rhவnhநிஜாநநக³chசராநேநாऽெஸௗ ।
thேரஷு ேதஷு விநிதா⁴ய ஸ ஸrhக³vh’th³தி⁴-
மphராphiνவmhshதவ பதா³mh³ஜமாேதாऽ⁴th ॥ 10-9॥
ஜாநnhiνபாயமத² ேத³ஹமேஜா விப⁴jhய
shthmhஸபா⁴வமப⁴ஜnhமiνதth³வ⁴ph◌⁴யாmh ।
தாph◌⁴யாmh ச மாiνஷலாநி விவrhத⁴யmhshthவmh
ேகா³விnhத³ மாதேரஶ நிnhதி⁴ ேராகா³nh ॥ 10-10॥

nArAyaNIyam.pdf 19



நாராயணீயmh

இதி த³ஶமத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஏகாத³ஶத³ஶகmh (11)

ஸநகாதீ³நாmh ைவNhட²த³rhஶநmh । ரNhயாshய ததா²ரNhயகஶிேபா:
ஜநநmh ।

11 - Entry of Sanaka And Others Into Vaikuntha and
Birth of Hiranyaksha And Hiranyakashipu

khரேமண ஸrhேக³ பவrhத⁴மாேந கதா³பி தி³vhயா:ஸநகாத³யshேத ।
ப⁴வth³விேலாகாய விNhட²ேலாகmh phரேபதி³ேர மாதமnhதி³ேரஶ ॥ 11-1॥
மேநாjhஞைநேரயஸகாநநாth³ையரேநகவாபீமணிமnhதி³ைரச ।
அேநாபமmh தmh ப⁴வேதா நிேகதmh iµநீவரா: phராரதீதகயா: ॥ 11-2॥
ப⁴வth³தி³th³’ூnhப⁴வநmh விவிூnhth³வா:shெதௗ²ஜயshதாnh விஜேயாऽphயnhதா⁴mh
।
ேதஷாmh ச சிthேத பத³மாப ேகாப:ஸrhவmh ப⁴வthphேரரணையவ ⁴மnh ॥ 11-3॥
ைவNhட²ேலாகாiνசிதphரேசShெடௗ கShெடௗ வாmh ைத³thயக³திmh ப⁴ேஜதmh ।
இதி phரஶphெதௗ ப⁴வதா³ரெயௗ ெதௗ ஹshmh’திrhேநாऽshthவிதி ேநமshதாnh ॥
11-4॥
தேத³ததா³jhஞாய ப⁴வாநவாphத:ஸைஹவ லmhயா ப³ரmh³ஜா ।
க²ேக³வராmhஸாrhபிதசாபா³ஹுராநnhத³யmhshதாநபி⁴ராமrhthயா ॥ 11-5॥
phரஸாth³ய கீ³rhபி: ◌⁴ shவேதா iµநீnhth³ராநநnhயநாதா²வத² பாrhஷெதௗ³ ெதௗ
ஸmhரmhப⁴ேயாேக³ந ப⁴ைவshthபி⁴rhமாiµேபதthயாthதkh’பmh nhயகா³தீ:³ ॥ 11-6॥
thவதீ³யph◌⁴’thயாவத² காயபாthெதௗ ஸுராவீராதி³ெதௗ தி³ெதௗ th³ெவௗ ।
ஸnhth◌⁴யாஸiµthபாத³நகShடேசShெடௗ யெமௗ ச ேலாகshய யமாவிவாnhெயௗ॥ 11-

7॥
ரNhயrhவ: கஶி: கிலக: பேரா ரNhயா இதி phரதீத: ।
உெபௗ⁴ ப⁴வnhநாத²மேஶஷேலாகmh ஷா nhயnhதா⁴mh நிஜவாஸநாnhெதௗ⁴ ॥ 11-8॥
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தேயாrhரNhயாமஹாஸுேரnhth³ேரா ரய தா⁴வnhநநவாphதைவ ।
ப⁴வthphயாmhமாmh ஸேல நிமjhய சசார க³rhவாth³விநத³nh க³தா³வாnh ॥ 11-9॥
தேதா ஜேலஶாthஸth³’ஶmh ப⁴வnhதmh நிஶmhய ப³ph◌⁴ராம க³ேவஷயmhshthவாmh ।
ப⁴khைதகth³’ய:ஸ kh’பாநிேத⁴ thவmh நிnhதி⁴ ேராகா³nh மதா³லேயஶ ॥ 11-10॥
இதி ஏகாத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

th³வாத³ஶத³ஶகmh (12)

வராஹாவதாரmh ।
12 - The Boar Incarnation

shவாயmh⁴ேவா மiνரேதா² ஜநஸrhக³ஶீேலா th³’ShThவா மமஸமேய ஸேல
நிமkh³நாmh ।
shரShடாரமாப ஶரணmh ப⁴வத³ŋhkh◌⁴ேஸவாShடாஶயmh iµநிஜைந: ஸஹ
ஸthயேலாேக ॥ 12-1॥
கShடmh phரஜா: sh’ஜதி மyhயவநிrhநிமkh³நா shதா²நmh ஸேராஜப⁴வ கlhபய
தthphரஜாநாmh ।
இthேயவேமஷ கதி²ேதா மiνநா shவயmh⁴ரmhேபா⁴ஹா தவ பாத³க³mh
vhயசிnhதீth ॥ 12-2॥
ஹாஹா விேபா⁴ ஜலமஹmh nhயபிப³mh ரshதாத³th³யாபி மjhஜதி ம கிமஹmh கேரா
।
இthத²mh thவத³ŋhkh◌⁴க³ளmh ஶரணmh யேதாऽshய நாஸாடாthஸமப⁴வ:
ஶிஶுேகாலபீ ॥ 12-3॥
அŋh³Shட²மாthரவthபதித:ரshதாth³⁴ேயாऽத²mhபி⁴ஸth³’ஶ:ஸமjh’mhப⁴தா²shthவmh
।
அph◌⁴ேர ததா²வித⁴iµதீ³ய ப⁴வnhதiµchைசrhவிshேமரதாmh விதி⁴ரகா³thஸஹ
ஸூiνபி: ◌⁴ shைவ: ॥ 12-4॥

nArAyaNIyam.pdf 21



நாராயணீயmh

ேகாऽஸாவசிnhthயமமா கிthதி²ேதா ேம நாஸாடாthகிiµ ப⁴ேவத³தshய
மாயா ।
இthத²mh விசிnhதயதி தா⁴த ைஶலமாthர: ஸth³ேயா ப⁴வnhகில ஜக³rhjhத²
ேகா⁴ரேகா⁴ரmh ॥ 12-5॥
தmh ேத நிநாத³iµபகrhNhய ஜநshதப:shதா:² ஸthயshதி²தாச iµநேயா
iνiνrhப⁴வnhதmh ।
தthshேதாthரஹrhஷுலமநா:பணth³ய ⁴யshேதாயாஶயmh விலrhதிரவாதரshthவmh
॥ 12-6॥
ஊrhth◌⁴வphரஸாப⁴mhரவி⁴தேராமா phேராthphதவாலதி⁴ரவாŋhiµக²ேகா⁴ரேகா⁴ண:

।
rhணphரதீ³rhணஜலத:³ ப⁴rhணத³ shேதாth’nhiµநீnh ஶிஶிரயnhநவேதத²
thவmh ॥ 12-7॥
அnhதrhஜலmh தத³iνஸŋhலநkhரசkhரmh ph◌⁴ராmhயthதிŋhகி³லலmh கேஷாrhமாலmh
।
ஆவிய பீ⁴ஷணரேவண ரஸாதலshதா²நாகmhபயnhவஸுமதீமக³ேவஷயshthவmh ॥
12-8॥
th³’ShThவாऽத² ைத³thயஹதேகந ரஸாதலாnhேத ஸmhேவஶிதாmh ஜ²தி
டகிrhவிேபா⁴ thவmh ।
ஆபாகாநவிக³ணyhய ஸுராேக²டாnh த³mhShThராŋhேரண வஸுதா⁴மத³தா:◌⁴
ஸலmh ॥ 12-9॥
அph◌⁴th³த⁴ரnhநத²த⁴ராmh த³ஶநாkh³ரலkh³நiµshதாŋhராŋhகித இவாதி⁴கபீவராthமா ।
உth³⁴தேகா⁴ரஸலாjhஜலேத⁴த³சnh khடா³வராஹவவர பா ேராகா³th
॥ 12-10॥
இதி th³வாத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

thரேயாத³ஶத³ஶகmh (13)

ரNhயாவத⁴mh ।
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13 - The Slaying of HiranyakSha

ரNhயாmh தாவth³வரத³ ப⁴வத³nhேவஷணபரmh
சரnhதmh ஸாmhவrhேத பய நிஜஜŋhகா⁴பேத ।
ப⁴வth³ப⁴khேதா க³thவா கபடபதீ⁴rhநாரத³iµநி:
ஶைநேச நnhத³nh த³iνஜமபி நிnhத³mhshதவ ப³லmh ॥ 13-1॥
ஸ மாயாவீ விShiΝrhஹரதி ப⁴வதீ³யாmh வஸுமதீmh
phரேபா⁴ கShடmh கShடmh கித³தி ேதநாபி⁴க³தி³த: ।
நத³nh khவாெஸௗ khவாஸாவிதி ஸ iµநிநா த³rhஶிதபேதா²
ப⁴வnhதmh ஸmhphராபth³த⁴ரணித⁴ரiµth³யnhதiµத³காth ॥ 13-2॥
அேஹா ஆரNhேயாऽயmh mh’க³இதி ஹஸnhதmh ப³ஹுதைர-
rh³khைதrhவிth◌⁴யnhதmh தி³திஸுதமவjhஞாய ப⁴க³வnh ।
மmh th³’ShThவா த³mhShThராஶிர சகிதாmh shேவந மஹஸா
பேயாதா⁴வாதா⁴ய phரஸப⁴iµத³ŋhkhதா² mh’த⁴விெதௗ⁴ ॥ 13-3॥
க³தா³பாெணௗ ைத³thேய thவமபி  kh³’ேதாnhநதக³ேதா³
நிth³ேத⁴ந khட³nhக⁴டக⁴டரேவாth³⁴Shடவியதா ।
ரேலாெகௗthஸுkhயாnhலதி ஸுரஸŋhேக⁴ th³தமiµmh
நிnhth◌⁴யா:ஸnhth◌⁴யாத: phரத²மதி தா⁴thரா ஜக³தி³ேஷ ॥ 13-4॥
க³ேதா³nhமrhேத³ தshmhshதவ க² க³தா³யாmh தி³தி⁴ேவா
க³தா³கா⁴தாth³⁴ெமௗ ஜ²தி பதிதாயாமஹஹ ! ேபா: ◌⁴ ! ।
mh’³shேமராshயshthவmh த³iνஜலநிrhலநசணmh
மஹாசkhரmh shmh’thவா கர⁴வி த³தா⁴ேநா சிேஷ ॥ 13-5॥
தத: ஶூலmh காலphரதிம ைத³thேய விsh’ஜதி
thவயி சி²nhத³thேயநthகரகதசkhரphரஹரth ।
ஸமாShேடா iµShThயா ஸ க² வித³mhshthவாmh ஸமதேநாth
க³லnhமாேய மாயாshthவயி கில ஜக³nhேமாஹநக: ॥ 13-6॥
ப⁴வchசkhரjhேயாதிShகணலவநிபாேதந வி⁴ேத
தேதா மாயாசkhேர விததக⁴நேராஷாnhத⁴மநஸmh ।
க³Shடா²பி⁴rhiµShphர’திபி⁴ரபி⁴kh◌⁴நnhதமஸுரmh
shவபாதா³ŋh³Shேட²ந ரவணபத³ேல நிரவதீ: ◌⁴ ॥ 13-7॥

nArAyaNIyam.pdf 23



நாராயணீயmh

மஹாகாயshேஸாऽயmh தவ கரஸேராஜphரமதி²ேதா
க³லth³ரkhேதா வkhthராத³பதth³’பி: ◌⁴ லாகி⁴தஹதி: ।
ததா³ thவாiµth³தா³மphரமத³ப⁴ரவிth³ேயாதி’த³யா
iµநீnhth³ராshஸாnhth³ராபி: ◌⁴ shதிபி⁴ரiνவnhநth◌⁴வரதiνmh ॥ 13-8॥
thவசி chச²nhேதா³ ேராமshவபி ஶக³ணசு kh◌⁴’தmh
சrhேஹாதாேராऽŋhkh◌⁴ெரௗ shக³பி வத³ேந ேசாத³ர இடா³ ।
kh³ரஹா வாயாmh ேத பரஷ கrhேண ச சமஸா
விேபா⁴ ேஸாேமா வீrhயmh வரத³ க³லேத³ேஶऽphபஸத:³ ॥ 13-9॥
iµநீnhth³ைரthயாதி³shதவநiµக²ைரrhேமாதி³தமநா
மயshயா rhthயா விமலதரகீrhthயா ச விலஸnh ।
shவதி⁴ShNhயmh ஸmhphராphத:ஸுக²ரஸவிஹா ம⁴ேபா
நிnhth◌⁴யா ேராக³mh ேம ஸகலமபி வாதாலயபேத ॥ 13-10॥
இதி thரேயாத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

சrhத³ஶத³ஶகmh (14)

கபிலாவதாரmh ।
14 - The Kapila Incarnation

ஸமiνshmh’ததாவகாŋhkh◌⁴kh³ம:ஸ மiν: பŋhகஜஸmhப⁴வாŋhக³ஜnhமா ।
நிஜமnhதரமnhதராயநmh சதmh ேத கத²யnhஸுக²mh நிநாய ॥ 14-1॥
ஸமேய க² தthர கrhத³மாkh²ேயா th³ணchசா²யப⁴வshததீ³யவாசா ।
th◌⁴’தஸrhக³ரேஸா நிஸrhக³ரmhயmh ப⁴க³வmhshthவாமதmh ஸமா:ேஷேவ ॥ 14-2॥
க³ேடா³ப காலேமக⁴கmhரmh விலஸthேகஸேராஜபாணிபth³மmh ।
ஹேதாlhலதாநநmh விேபா⁴ thவmh வராவிShேஷ shம கrhத³மாய ॥ 14-3॥
shவேத லகாvh’தாய தshைம மiνthmh த³யிதாmh நவாபி th: ।
கபிலmh ச ஸுதmh shவேமவ பசாthshவக³திmh சாphயiνkh³’ய நிrhக³ேதாऽ: ◌⁴ ॥
14-4॥
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ஸ மiνஶதபயா மShயா ³ணவthயா ஸுதயா ச ேத³வஹூthயா ।
ப⁴வதீ³தநாரேதா³பதி³Shடshஸமகா³thகrhத³மமாக³திphரதீmh ॥ 14-5॥
மiνேநாப’தாmh ச ேத³வஹூதிmh தணீரthநமவாphய கrhத³ேமாऽெஸௗ ।
ப⁴வத³rhசநநிrhvh’ேதாऽபி தshயாmh th³’ட⁴ஶுஷணயா த³ெதௗ⁴ phரஸாத³mh ॥
14-6॥
ஸ நshthவ³பாஸநphரபா⁴வாth³த³யிதாகாமkh’ேத kh’ேத விமாேந ।
வநிதாலஸŋhேலா நவாthமா vhயஹரth³ேத³வபேத²ஷு ேத³வஹூthயா ॥ 14-7॥
ஶதவrhஷமத² vhயதீthய ேஸாऽயmh நவ கnhயா:ஸமவாphய த⁴nhயபா: ।
வநயாநஸiµth³யேதாऽபி காnhதாதkh’ththவjhஜநேநாthஸுேகா nhயவாthth ॥ 14-

8॥
நிஜப⁴rhth’கி³ரா ப⁴வnhநிேஷவா நிரதாயாமத² ேத³வ ேத³வஹூthயாmh ।
கபிலshthவமஜாயதா² ஜநாநாmh phரத²யிShயnhபரமாthமதththவவிth³யாmh ॥ 14-9॥
வநேம கrhத³ேம phரஸnhேந மதஸrhவshவiµபாதி³ஶஜநnhைய ।
கபிலாthமக வாமnhதி³ேரஶ thவதmh thவmh பபா மாmh க³ெதௗ³கா⁴th ॥ 14-10॥
இதி சrhத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

பசத³ஶத³ஶகmh (15)

கபிேலாபேத³ஶmh ।
15 - The Teachings of Kapila

மதிஹ ³ணஸkhதா ப³nhத⁴kh’thேதShவஸkhதா
thவmh’தkh’³பnhேத⁴ ப⁴khதிேயாக³sh ஸkhதிmh ।
மஹத³iνக³மலph◌⁴யா ப⁴khதிேரவாthர ஸாth◌⁴யா
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-1॥
phரkh’திமஹத³ஹŋhகாராச மாthராச ⁴தா-
nhயபி ’த³பி த³ஶா ஷ: பசவிmhஶ: ।
இதி விதி³தவிபா⁴ேகா³iµchயேதऽெஸௗ phரkh’thயா
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கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-2॥
phரkh’திக³த³ெணௗைக⁴rhநாjhயேத ேஷாऽயmh
யதி³  ஸஜதி தshயாmh தth³³shதmh ப⁴ேஜரnh ।
மத³iνப⁴ஜநதththவாேலாசைந:ஸாphயேபயாth
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-3॥
விமலமதிபாthைதராஸநாth³ையrhமத³ŋhக³mh
க³ட³ஸமதி⁴ட⁴mh தி³vhய⁴ஷாதா⁴ŋhகmh ।
சிததமாலmh ஶீலேயதாiνேவலmh
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-4॥
மம ³ணக³ணலாகrhணைந: கீrhதநாth³ைய:
மயி ஸுரஸேதா³க⁴phரkh²யசிthதாiνvh’thதி: ।
ப⁴வதி பரமப⁴khதி:ஸா  mh’thேயாrhவிேஜth
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-5॥
அஹஹ ப³ஹுலmhஸாஸசிதாrhைத:²mhப³mh
phரதிதி³நமiνShணnh shthேதா பா³லலா ।
விஶதி  kh³’ஹஸkhேதா யாதநாmh மyhயப⁴khத:
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-6॥
வதிஜட²ரகி²nhேநா ஜாதேபா³ேதா⁴ऽphயகாNhேட³
phரஸவக³தேபா³த: ◌⁴ பீட³ேயாlhலŋhkh◌⁴ய பா³lhயmh ।
நரபி ப³த iµயthேயவ தாNhயகாேல
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-7॥
பிth’ஸுரக³ணயா தா⁴rhேகா ேயா kh³’ஹshத:²
ஸ ச நிபததி காேல த³th◌⁴ேவாபகா³ ।
மயி நிதமகாமmh கrhம த³khபதா²rhத²mh
கபிலதiνதி thவmh ேத³வஹூthைய nhயகா³தீ:³ ॥ 15-8॥
இதி ஸுவிதி³தேவth³யாmh ேத³வ ேஹ ேத³வஹூதிmh
kh’தiνதிமiνkh³’ய thவmh க³ேதா ேயாகி³ஸŋhைக: ◌⁴ ।
விமலமதிரதா²ऽெஸௗ ப⁴khதிேயாேக³ந iµkhதா
thவமபி ஜநதாrhத²mh வrhதேஸ phரா³தீ³chயாmh ॥ 15-9॥
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பரம கிiµ ப³ஹூkhthயா thவthபதா³mhேபா⁴ஜப⁴khதிmh
ஸகலப⁴யவிேநthmh ஸrhவகாேமாபேநthmh ।
வத³ க² th³’ட⁴mh thவmh தth³வி⁴யாமயாnhேம
³பவநேரஶ thவyhபாத⁴thshவ ப⁴khதிmh ॥ 15-10॥
இதி பசத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ேஷாட³ஶத³ஶகmh (16)

நரநாராயவதாரmh ததா² த³யாக:³ ।
16 - Nara Narayana And DakShayaga

த³ோ விசதநேயாऽத² மேநாshதஜாmh லph³th◌⁴வா phரஸூதிஹ ேஷாட³ஶ
சாப கnhயா: ।
த⁴rhேம thரேயாத³ஶ த³ெதௗ³ பிth’ஷு shவதா⁴mh ச shவாஹாmh ஹவிrh⁴ ஸதீmh
கி³ேஶ thவத³mhேஶ ॥ 16-1॥
rhதிrh த⁴rhமkh³’ணீ ஸுஷுேவ ப⁴வnhதmh நாராயணmh நரஸக²mh
மதாiνபா⁴வmh ।
யjhஜnhமநி phரiµதி³தா: kh’தrhயேகா⁴ஷா: Shேபாthகராnhphரவvh’ஷுrhiνiν:
ஸுெரௗகா: ◌⁴ ॥ 16-2॥
ைத³thயmh ஸஹshரகவசmh கவைச: பதmh ஸாஹshரவthஸரதபshஸமராபி⁴லvhைய:
।
பrhயாயநிrhததபshஸமெரௗ ப⁴வnhெதௗ ஶிShைடககŋhகடமiµmh nhயஹதாmhஸலmh
॥ 16-3॥
அnhவாசரnhiνபதி³ஶnhநபி ேமாத⁴rhமmh thவmh ph◌⁴ராth’மாnh ப³த³காரமமth◌⁴யவாth:

।
ஶkhேராऽத² ேத ஶமதேபாப³லநிshஸஹாthமா தி³vhயாŋhக³நாபvh’தmh phரகா⁴ய
மாரmh ॥ 16-4॥
காேமா வஸnhதமலயாநிலப³nh⁴ஶா காnhதாகடாவிஶிைக²rhவிகஸth³விலாைஸ:

।
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விth◌⁴யnhiµஹுrhiµஹுரகmhபiµதீ³ய ச thவாmh பீ⁴தshthவாயாத² ஜக³ேத³
mh’³ஹாஸபா⁴ஜா ॥ 16-5॥
பீ⁴thயாலமŋhக³ஜவஸnhதஸுராŋhக³நா ேவா மnhமாநஸnhthவிஹ ஜுஷth◌⁴வதி
ph³வாண: ।
thவmh விshமேயந பத:shவதாமைத²ஷாmh phராத³rhஶய:shவபசாரககாதரா: ॥
16-6॥
ஸmhேமாஹநாய தா மத³நாத³யshேத thவth³தா³காபமல: கில ேமாஹமா: ।
த³thதாmh thவயா ச ஜkh³’ஹுshthரபையவ ஸrhவshவrhவாக³rhவஶமநீmh
நrhவஶீmh தாmh ॥ 16-7॥
th³’ShThேவாrhவஶீmh தவ கதா²mh ச நிஶmhய ஶkhர:பrhயாேலாऽஜநி ப⁴வnhமமாவமrhஶாth
।
ஏவmh phரஶாnhதரமணீயதராவதாதராththவthேதாऽதி⁴ேகா வரத³kh’Shணதiνshthவேமவ
॥ 16-8॥
த³shதா⁴ரதிலாலநயா ரேஜாऽnhேதா⁴ நாthயாth³’தshthவயி ச கShடமஶாnhதிராth
।
ேயந vhயnhத⁴ ஸ ப⁴வthதiνேமவ ஶrhவmh யjhேஞ ச ைவரபிஶுேந shவஸுதாmh
vhயமாநீth ॥ 16-9॥
khth³ேத⁴ ஶமrhதி³தமக:² ஸ  kh’thதஶீrhேஷா ேத³வphரஸாதி³தஹராத³த²
லph³த⁴வ: ।
thவthதkhரவர: நராப ஶாnhதிmh ஸ thவmh phரஶாnhதிகர பா மthேரஶ ॥ 16-

10॥
இதி ேஷாட³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஸphதத³ஶத³ஶகmh (17)

th◌⁴வசதmh ।
17 - The Story of Dhruva
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உthதாநபாத³nh’பேதrhமiνநnhத³நshய ஜாயா ப³⁴வ ஸுசிrhநிதராமபீ⁴Shடா ।
அnhயா ஸுநீதிதி ப⁴rhரநாth³’தா ஸா thவாேமவ நிthயமக³தி: ஶரணmh க³தாऽ⁴th
॥ 17-1॥
அŋhேக பி:ஸுசிthரகiµthதமmh தmh th³’ShThவா th◌⁴வ:கிலஸுநீதிஸுேதாऽதி⁴ேராயnh
।
ஆசிேப கில ஶிஶு:ஸுதராmhஸுchயா ³shஸnhthயஜா க²ப⁴வth³விiµைக²ரஸூயா
॥ 17-2॥
thவnhேமாேத பித பயதி தா³ரவேய ³ரmh ³khதிநிஹத: ஸ க³ேதா
நிஜாmhபா³mh ।
ஸாऽபி shவகrhமக³திஸnhதரய mhஸாmh thவthபாத³ேமவ ஶரணmh ஶிஶேவ ஶஶmhஸ
॥ 17-3॥
ஆகrhNhய ேஸாऽபி ப⁴வத³rhசநநிசிதாthமா மாநீ நிேரthய நக³ராthகில பசவrhஷ: ।
ஸnhth³’Shடநாரத³நிேவதி³தமnhthரமாrhக³shthவாமாரராத⁴ தபஸா ம⁴காநநாnhேத
॥ 17-4॥
தாேத விஷNhண’த³ேய நக³mh க³ேதநநாரேத³ந பஸாnhthவிதசிthதvh’thெதௗ
।
பா³லshthவத³rhபிதமநா: khரமவrhதி⁴ேதந நிnhேய கேடா²ரதபஸா கில பச மாஸாnh ॥
17-5॥
தாவthதேபாப³லநிchch²வேத தி³க³nhேத ேத³வாrhதி²தshthவiµத³யthகrhth³ரேசதா:
।
thவth³பசிth³ரஸநிநமேத: ரshதாதா³விrhப³⁴வித²விேபா⁴ க³டா³தி⁴ட: ◌⁴॥ 17-

6॥
thவth³த³rhஶநphரமத³பா⁴ரதரŋhகி³தmh தmh th³’kh³ph◌⁴யாmh நிமkh³நவ பரஸாயேந ேத
।
Shஷமாணமவக³mhய கேபாலேத³ேஶ ஸmhshph’Shடவாந த³ேரண
ததா²ऽऽத³ேரண ॥ 17-7॥
தாவth³விேபா³த⁴விமலmh phரiΝவnhதேமநமாபா⁴ஷதா²shthவமவக³mhய ததீ³யபா⁴வmh ।
ராjhயmh சிரmhஸமiν⁴ய ப⁴ஜshவ⁴ய:ஸrhேவாthதரmh th◌⁴வ பத³mh விநிvh’thதிநmh
॥ 17-8॥
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இthசி thவயி க³ேத nh’பநnhத³ேநாऽஸாவாநnhதி³தாகி²லஜேநா நக³iµேபத: ।
ேரேம சிரmh ப⁴வத³iνkh³ரஹrhணகாமshதாேத க³ேத ச வநமாth³’தராjhயபா⁴ர: ॥ 17-

9॥
யேண ேத³வ நிஹேத நthதேமऽshnh யை: ஸ th³த⁴நிரேதா விரேதா
மkhthயா ।
ஶாnhthயா phரஸnhந’த³யாth³த⁴நதா³³ேபதாth thவth³ப⁴khதிேமவஸுth³’டா⁴மvh’ேnhமஹாthமா
॥ 17-10॥
அnhேத ப⁴வthஷநீதவிமாநயாேதா மாthரா ஸமmh th◌⁴வபேத³iµதி³ேதாऽயமாshேத
।
ஏவmhshவph◌⁴’thயஜநபாலநேலாலதீ⁴shthவmhவாதாலயாதி⁴ப நிnhதி⁴ மமாமெயௗகா⁴nh
॥ 17-11॥
இதி ஸphதத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

அShடாத³ஶத³ஶகmh (18)

ph’²சதmh ।
18 - The Story of Prithu

ஜாதshய th◌⁴வல ஏவ ŋhக³கீrhேதரŋhக³shய vhயஜநி ஸுத:ஸ ேவநநாமா ।
தth³ேதா³ஷvhயதி²தமதி:ஸ ராஜவrhயshthவthபாேத³ நிதமநா வநmh க³ேதாऽ⁴th ॥
18-1॥
பாேபாऽபி திதலபாலநாய ேவந: ெபௗராth³ையபநித: கேடா²ரவீrhய: ।
ஸrhேவph◌⁴ேயா நிஜப³லேமவ ஸmhphரஶmhஸnh ⁴சkhேர தவ யஜநாnhயயmh nhயெரௗthth
॥ 18-2॥
ஸmhphராphேத தகத²நாய தாபெஸௗேக⁴ மthேதாऽnhேயா ⁴வநபதிrhந கசேநதி ।
thவnhநிnhதா³வசநபேரா iµநீவைரshைத: ஶாபாkh³ெநௗ ஶலப⁴த³ஶாமநாயி ேவந: ॥
18-3॥
தnhநாஶாthக²லஜநபீ⁴ைகrhiµநீnhth³ைரshதnhமாthரா சிரபரேத தத³ŋhேக³ ।
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thயkhதாேக⁴ பமதி²தாத³ேதா²த³Nhடா³th³ேதா³rhத³Nhேட³ பமதி²ேத thவமாவிரா:

॥ 18-4॥
விkh²யாத: ph’²தி தாபேஸாபதி³Shைட:ஸூதாth³ைய: பiΝதபா⁴வி⁴வீrhய: ।
ேவநாrhthயா கப³தஸmhபத³mh த⁴thமாkhராnhதாmh நிஜத⁴iνஷாஸமாமகாrh:॥ 18-

5॥
⁴யshதாmh நிஜலiµkh²யவthஸkhைதrhேத³வாth³ைய:ஸiµசிதசாபா⁴ஜேநஷு ।
அnhநாதீ³nhயபி⁴லதாநி யாநி தாநி shவchச²nhத³mh ஸுரபி⁴தம³³ஹshthவmh ॥
18-6॥
ஆthமாநmh யஜதி மைக²shthவயி thதா⁴மnhநாரph³ேத⁴ ஶததமவாேமத⁴யாேக³ ।
shபrhதா⁴:ஶதமக² ஏthய நீசேவேஷா ’thவாऽவmh தவ தநயாth பராேதாऽ⁴th
॥ 18-7॥
ேத³ேவnhth³ரmh iµஹுதி வாநmh ஹரnhதmh வெநௗ தmh iµநிவரமNhட³ேல
ஜுஹூெஷௗ ।
nhதா⁴ேந கமலப⁴ேவ khரேதா: ஸமாphெதௗ ஸாாththவmh ம⁴ைமதா:²
shவயmh shவmh ॥ 18-8॥
தth³த³thதmh வரiµபலph◌⁴ய ப⁴khதிேமகாmh க³ŋhகா³nhேத விதபத:³ கதா³பி ேத³வ ।
ஸthரshத²mh iµநிநிவஹmh தாநி ஶmhஸnhைநShடா:² ஸநகiµகா²nh iµநீnh
ரshதாth ॥ 18-9॥
விjhஞாநmh ஸநகiµேகா²தி³தmh த³தா⁴ந:shவாthமாநmh shவயமக³ேமா வநாnhதேஸவீ
।
தthதாth³’khph’²வஶ ஸthவரmh ேம ேராெகௗ³க⁴mh phரஶமய வாதேக³ஹவாnh ॥
18-10॥
இதி அShடாத³ஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஏேகாநவிmhஶத³ஶகmh (19)

phரேசth’mh சதmh ।
19 -The Story of Pracetas
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ph’ேதா²sh நphதா ph’²த⁴rhமகrhமட:² phராசீநப³rhrhவெதௗ ஶதth³ெதௗ ।
phரேசதேஸா நாம ஸுேசதஸ:ஸுதாநஜநththவthகŋhராநிவ ॥ 19-1॥
பி:sh’ாநிரதshய ஶாஸநாth³ப⁴வthதபshயாபி⁴ரதா த³ஶாபி ேத ।
பேயாநிதி⁴mh பசிமேமthய தthதேட ஸேராவரmh ஸnhத³th³’ஶுrhமேநாஹரmh ॥ 19-2॥
ததா³ ப⁴வthதீrhத²த³mh ஸமாக³ேதா ப⁴ேவா ப⁴வthேஸவகத³rhஶநாth³’த: ।
phரகாஶமாஸாth³ய ர: phரேசதஸாiµபாதி³ஶth³ப⁴khததமshதவshதவmh ॥ 19-3॥
shதவmh ஜபnhதshதம ஜலாnhதேர ப⁴வnhதமாேஸவிஷதாதmh ஸமா: ।
ப⁴வthஸுகா²shவாத³ரஸாத³Shவியாnhப³⁴வ காேலா th◌⁴வவnhந ஶீkh◌⁴ரதா ॥ 19-

4॥
தேபாபி⁴ேரஷாமதிமாthரவrhதி⁴பி:◌⁴ ஸ யjhஞmhஸாநிரேதாऽபி பாவித: ।
பிதாऽபி ேதஷாmh kh³’ஹயாதநாரத³phரத³rhஶிதாthமா ப⁴வதா³thமதாmh யெயௗ ॥ 19-

5॥
kh’பாப³ேலைநவ ர: phரேசதஸாmh phரகாஶமாகா:³ பதேக³nhth³ரவாஹந: ।
விரா சkhராதி³வராதா⁴mhஶுபி⁴rh⁴ஜாபி⁴ரShடாபி⁴த³சிதth³தி: ॥ 19-6॥
phரேசதஸாmh தாவத³யாசதாமபி thவேமவ காNhயப⁴ராth³வராநதா:³ ।
ப⁴வth³விசிnhதாऽபி ஶிவாய ேத³நாmh ப⁴வthவெஸௗ th³ரiνதிச காமதா³ ॥ 19-

7॥
அவாphய காnhதாmh தநயாmh மஹாmh தயா ரமth◌⁴வmh த³ஶலவthஸmh ।
ஸுேதாऽsh த³ோ நiν தthchச மாmh phரயாshயேத²தி nhயக³ேதா³iµைத³வ
தாnh ॥ 19-8॥
ததச ேத ⁴தலேராதி⁴நshதnhkhதா⁴ த³ஹnhேதா th³ேணந வாதா: ।
th³ைமச த³thதாmh தநயாமவாphய தாmh thவ³khதகாலmh ஸுகி²ேநாऽபி⁴ேரேர ॥
19-9॥
அவாphய த³mh ச ஸுதmh kh’தாth◌⁴வரா: phரேசதேஸா நாரத³லph³த⁴யா தி⁴யா ।
அவாராநnhத³பத³mh ததா²வித⁴shthவஶ வாதாலயநாத² பாமாmh ॥ 19-10॥
இதி ஏேகாநவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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விmhஶத³ஶகmh (20)

’ஷப⁴ேயாகீ³வரசதmh ।
20 - The Story of Rishabhayogishvara

phயvhரதshய phயthர⁴தாதா³kh³நீth◌⁴ரராஜா³தி³ேதா  நாபி: ◌⁴ ।
thவாmh th³’ShடவாநிShடத³Shமth◌⁴ேய தைவவ ShThைய kh’தயjhஞகrhமா ॥
20-1॥
அபி⁴Shதshதthர iµநீவைரshthவmh ராjhஞ:shவlhயmh ஸுதமrhth²யமாந: ।
shவயmh ஜநிShேயऽஹதி ph³வாணshதிேராத³தா⁴ ப³rhவிவrhேத॥ 20-2॥
நாபி⁴phயாயாமத² ேமேத³vhயாmh thவமmhஶேதாऽ⁴rh’ஷபா⁴பி⁴தா⁴ந: ।
அேலாகஸாமாnhய³ணphரபா⁴வphரபா⁴விதாேஶஷஜநphரேமாத:³ ॥ 20-3॥
thவயி thேலாகீph◌⁴’தி ராjhயபா⁴ரmh நிதா⁴ய நாபி: ◌⁴ ஸஹ ேமேத³vhயா ।
தேபாவநmh phராphய ப⁴வnhநிேஷவீ க³த: கிலாநnhத³பத³mh பத³mh ேத ॥ 20-4॥
இnhth³ரshthவ³thகrhஷkh’தாத³மrhஷாth³வவrhஷ நாshnhநஜநாப⁴வrhேஷ ।
யதா³ ததா³ thவmh நிஜேயாக³ஶkhthயா shவவrhஷேமநth³vhயத³தா: ◌⁴ ஸுவrhஷmh ॥ 20-

5॥
ேதnhth³ரத³thதாmh கமநீmh ஜயnhதீமேதா²th³வஹnhநாthமரதாஶேயாऽபி ।
அஜநshதthர ஶதmh தஜாேநஷாmh தீேஶா ப⁴ரேதாऽkh³ரஜnhமா ॥ 20-6॥
நவாப⁴வnhேயாகி³வரா நவாnhேய thவபாலயnhபா⁴ரதவrhஷக²Nhடா³nh ।
ைஸகா thவஶீதிshதவ ேஶஷthராshதேபாப³லாth³⁴ஸுர⁴ய: ॥ 20-7॥
உkhthவா ஸுேதph◌⁴ேயாऽத²iµநீnhth³ரமth◌⁴ேய விரkhதிப⁴khthயnhவிதiµkhதிமாrhக³mh ।
shவயmh க³த: பாரமஹmhshயvh’thதிமதா⁴ ஜேடா³nhமthதபிஶாசசrhயாmh ॥ 20-8॥
பராthம⁴ேதாऽபி பேராபேத³ஶmh rhவnhப⁴வாnhஸrhவநிரshயமாந: ।
விகாரேநா விசசார kh’thshநாmh மமநாthமரஸாபி⁴ந: ॥ 20-9॥
ஶvhரதmh ேகா³mh’க³காகசrhயாmh சிரmh சரnhநாphய பரmh shவபmh ।
த³வா’தாŋhக:³டகாசேல thவmh தாபாnhமமாபா வாதநாத² ॥ 20-10॥
இதி விmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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ஏகவிmhஶத³ஶகmh (21)

நவ வrhஷா: ததா²ஸphதth³வீபா: । ஜmh³th³வீபாதி³ஷு உபாஸநாபth³த⁴தி: ।
21 - Mode of Worship In Jambudvipa Etc

மth◌⁴ேயாth³ப⁴ேவ ⁴வ இலாvh’தநாmhநி வrhேஷ ெகௗ³phரதா⁴நவநிதாஜநமாthரபா⁴
।
ஶrhேவண மnhthரiνதிபி:◌⁴ ஸiµபாshயமாநmh ஸŋhகrhஷthமகமதீ⁴வர ஸmhரேய
thவாmh ॥ 21-1॥
ப⁴th³ராவநாமக இலாvh’தrhவவrhேஷ ப⁴th³ரரேவாபி⁴rh’பி: ◌⁴ பயமாநmh ।
கlhபாnhத³ட⁴நிக³ேமாth³த⁴ரணphரவீணmh th◌⁴யாயா ேத³வ ஹயஶீrhஷதiνmh
ப⁴வnhதmh ॥ 21-2॥
th◌⁴யாயா த³ணக³ேதஹவrhஷவrhேஷ phரலாத³iµkh²யைஷ:பேஷvhயமாணmh
।
உthŋhக³ஶாnhதத⁴வளாkh’திேமகஶுth³த⁴jhஞாநphரத³mh நரஹmh ப⁴க³வnh ப⁴வnhதmh
॥ 21-3॥
வrhேஷ phரதீசி லதாthமநி ேகமாேல லாவிேஶஷலதshதேஶாப⁴நாŋhக³mh ।
லmhயா phரஜாபதிஸுைதச நிேஷvhயமாணmh தshயா: phயாய th◌⁴’தகாமதiνmh
ப⁴ேஜ thவாmh ॥ 21-4॥
ரmhேய தீ³சி க² ரmhயகநாmhநி வrhேஷ தth³வrhஷநாத²மiνவrhயஸபrhயமாணmh ।
ப⁴khைதகவthஸலமமthஸர’thஸு பா⁴nhதmh மthshயாkh’திmh ⁴வநநாத² ப⁴ேஜ
ப⁴வnhதmh ॥ 21-5॥
வrhஷmhரNhமயஸமாவயெமௗthதராஹமாநமth³th◌⁴’திகrhமட²காமடா²ŋhக³mh
।
ஸmhேஸவேத பிth’க³ணphரவேராऽrhயமாயmh தmh thவாmh ப⁴ஜா ப⁴க³வnh
பரசிnhமயாthமnh ॥ 21-6॥
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கிmh ேசாthதேரஷு ஷு phயயா த⁴ரNhயாஸmhேஸவிேதா மதமnhthரiνதிphரேப⁴ைத:³
।
த³mhShThராkh³ரkh◌⁴’Shடக⁴நph’Shட²க³Shட²வrhShமா thவmh பாவிjhஞiνதயjhஞவராஹrhேத
॥ 21-7॥
யாmhயாmh தி³ஶmh ப⁴ஜதி கிmhஷாkh²யவrhேஷ ஸmhேஸவிேதா ஹiνமதா
th³’ட⁴ப⁴khதிபா⁴ஜா ।
தாபி⁴ராமபரமாth³⁴தபஶா ராமாthமக: பலஸnhபபா விShே ॥ 21-8॥
நாரேத³ந ஸஹ பா⁴ரதக²Nhட³iµkh²ையshthவmh ஸாŋhkh²யேயாக³iνதிபி:◌⁴
ஸiµபாshயமாந: ।
ஆகlhபகாலஹ ஸா⁴ஜநாபி⁴ர நாராயே நரஸக:² பபா ⁴மnh ॥ 21-9॥
phலாேऽrhகபமயி ஶாlhமல இnh³பmh th³வீேப ப⁴ஜnhதி ஶநாமநி வநிபmh
।
khெரௗேசऽmh³பமத² வாமயmh ச ஶாேக thவாmh ph³ரமபமயி Shகரநாmhநி
ேலாகா: ॥ 21-10॥
ஸrhைவrhth◌⁴வாதி³பி⁴³phரகைரrhkh³ரைஹச chசா²தி³ேகShவவயேவShவபி⁴கlhphயமாைந:
।
thவmh ஶிmhஶுமாரவஷா மஹதாiµபாshய: ஸnhth◌⁴யாஸு nhதி⁴ நரகmh மம
nh⁴ஶாயிnh ॥ 21-11॥
பாதாலல⁴வி ேஶஷதiνmh ப⁴வnhதmh ேலாலகNhட³லவிராஸஹshரஶீrhஷmh ।
நீலாmhப³ரmh th◌⁴’தஹலmh ⁴ஜகா³ŋhக³நாபி⁴rhஜுShடmh ப⁴ேஜஹர க³தா³nh³ேக³ஹநாத²
॥ 21-12॥
இதி ஏகவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

th³வாவிmhஶதித³ஶகmh (22)

அஜாேலாபாkh²யாநmh ।
22 - The Story of Ajamila
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அஜாேலா நாம மஸுர: ரா சரnhவிேபா⁴ த⁴rhமபதா²nh kh³’ஹார ।
³ேராrhகி³ரா காநநேமthய th³’Shடவாnhஸுth◌⁴’Shடஶீலாmh லடாmh மதா³லாmh
॥ 22-1॥
shவத: phரஶாnhேதாऽபி ததா³’தாஶய:shவத⁴rhமiµthsh’jhய தயா ஸமாரமnh ।
அத⁴rhமகா த³ஶ ப⁴வnhநrhத³ெதௗ⁴ ப⁴வnhநாமேத ஸுேத ரதிmh ॥ 22-2॥
ஸ mh’thகாேல யமராஜகிŋhகராnh ப⁴யŋhகராmhshthநபி⁴லயnhபி⁴யா ।
ரா மநாkhthவthshmh’திவாஸநாப³லாjhஜுஹாவ நாராயணநாமகmhஸுதmh॥ 22-3॥
³ராஶயshயாபி ததா³ thவநிrhக³தthவதீ³யநாமாரமாthரைவப⁴வாth ।
ேராऽபி⁴ேபrhப⁴வதீ³யபாrhஷதா³சrh⁴ஜா பீதபடா மேநாரமா: ॥ 22-4॥
அiµmh ச ஸmhபாய விகrhஷேதா ப⁴டாnh விiµசேதthயா⁴rhப³லாத³ ।
நிவாதாshேத ச ப⁴வjhஜைநshததா³ ததீ³யபாபmh நிகி²லmh nhயேவத³யnh ॥ 22-5॥
ப⁴வnh பாபாநி கத²mh  நிShkh’ேத kh’ேதऽபி ேபா⁴ த³Nhட³நமshதி பNh³தா: ।
ந நிShkh’தி: கிmh விதி³தா ப⁴வாth³’ஶாதி phரேபா⁴ thவthஷா ப³பா⁴ேர ॥ 22-

6॥
திshmh’திph◌⁴யாmh விதா vhரதாத³ய: நnhதி பாபmh ந நnhதி வாஸநாmh ।
அநnhதேஸவா  நிkh’nhததி th³வயீதி phரேபா⁴ thவthஷா ப³பா⁴ேர ॥ 22-7॥
அேநந ேபா⁴ ஜnhமஸஹshரேகாபி: ◌⁴ kh’ேதஷு பாேபShவபி நிShkh’தி: kh’தா ।
யத³kh³ரnhநாம ப⁴யாேலா ஹேரதி phரேபா⁴ thவthஷா ப³பா⁴ேர ॥ 22-8॥
nh’ம³th³ th◌⁴யாபி iµnhத³கீrhதநmh த³ஹthயெகௗ⁴கா⁴nhமமாshய தாth³’ஶ: ।
யதா²kh³நிேரதா⁴mh யெதௗ²ஷத⁴mh க³தா³நிதி phரேபா⁴ thவthஷா ப³பா⁴ேர ॥
22-9॥
இதீைதrhயாmhயப⁴ைடரபாsh’ேத ப⁴வth³ப⁴டாநாmh ச க³ேண திேராேத ।
ப⁴வthshmh’திmh கசந காலமாசரnhப⁴வthபத³mh phராபி ப⁴வth³ப⁴ைடரெஸௗ ॥ 22-

10॥
shவகிŋhகராேவத³நஶŋhகிேதா யமshthவத³ŋhkh◌⁴ப⁴khேதஷு ந க³mhயதாதி ।
shவகீயph◌⁴’thயாநஶிஶி³chசைக:ஸ ேத³வ வாதாலயநாத² பா மாmh॥ 22-11॥
இதி th³வாவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh
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thரேயாவிmhஶதித³ஶகmh (23)

த³சதmh ததா² சிthரேகபாkh²யாநmh ।
23 - The Stories of DakSha, Chitraketu, Etc

phராேசதஸsh ப⁴க³வnhநபேராऽத³shthவthேஸவநmhvhயதி⁴தஸrhக³விvh’th³தி⁴காம:
।
ஆவிrhப³⁴வித² ததா³ லஸத³Shடபா³ஹுshதshைம வரmh த³தி³த² தாmh ச
வ⁴மkhநீmh ॥ 23-1॥
தshயாthமஜாshthவதஶ ந:ஸஹshரmh நாரத³shய வசஸா தவ மாrhக³மா: ।
ைநகthரவாஸmh’ஷேய ஸ iµேமாச ஶாபmh ப⁴khேதாthதமshthvh’ரiνkh³நஹேமவ
ேமேந ॥ 23-2॥
ஷShThயா தேதா ³th’பி: ◌⁴ sh’ஜத: ெலௗகா⁴nh ெதௗ³thரஸூiνரத² தshய
ஸ விவப: ।
thவthshேதாthரவrhதமஜாபயதி³nhth³ரமாெஜௗ ேத³வ thவதீ³யமமா க²
ஸrhவைஜthர: ॥ 23-3॥
phராkhஶூரேஸநவிஷேய கில சிthரேக: thராkh³ர nh’பதிரŋhகி³ரஸ: phரபா⁴வாth ।
லph³th◌⁴ைவகthரமத² தthர ஹேத ஸபthநீஸŋhைக⁴ரiµயத³வஶshதவ மாயயாெஸௗ
॥ 23-4॥
தmh நாரத³sh ஸமமŋhகி³ரஸா த³யா: ஸmhphராphய தாவ³பத³rhய ஸுதshய
வmh ।
கshயாsh thர இதி தshய கி³ரா விேமாஹmh thயkhthவா thவத³rhசநவிெதௗ⁴ nh’பதிmh
nhயŋhkhத ॥ 23-5॥
shேதாthரmh ச மnhthரமபி நாரத³ேதாऽத² லph³th◌⁴வா ேதாஷாய ேஶஷவேஷா நiν ேத
தபshயnh ।
விth³யாத⁴ராதி⁴பதிதாmhஸஸphதராthேர லph³th◌⁴வாphயNhட²மதிரnhவப⁴ஜth³ப⁴வnhதmh
॥ 23-6॥
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தshைம mh’லத⁴வேளநஸஹshரஶீrhShேபண ப³th³த⁴iνதிth³த⁴க³vh’ேதந
।
phரா³rhப⁴வnhநசிரேதா iνதிபி:◌⁴ phரஸnhேநா த³ththவாऽऽthமதththவமiνkh³’ய
திேராத³தா⁴த² ॥ 23-7॥
thவth³ப⁴khதெமௗரத² ேஸாऽபி ச லலmh வrhஷாணி ஹrhஷுலமநா ⁴வேநஷு
காமmh ।
ஸŋhகா³பயnh³ணக³ணmh தவ ஸுnhத³பி: ◌⁴ ஸŋhகா³திேரகரேதா லதmh சசார ॥
23-8॥
அthயnhதஸŋhக³விலயாய ப⁴வthphரiΝnhேநா நmh ஸ phயகி³மாphய மஹthஸமாேஜ
।
நிஶŋhகமŋhகkh’தவlhலப⁴மŋhக³ஜாmh தmh ஶŋhகரmh பஹஸnhiνமயாபி⁴ேஶேப ॥
23-9॥
நிshஸmhph◌⁴ரமshthவயமயாசிதஶாபேமாோvh’thராஸுரthவiµபக³mhயஸுேரnhth³ரேயாதீ⁴
।
ப⁴khthயாऽऽthமதththவகத²ைநshஸமேர விசிthரmh ஶthேராரபி ph◌⁴ரமமபாshய க³த: பத³mh
ேத ॥ 23-10॥
thவthேஸவேநந தி³திnhth³ரவேதா⁴th³யதாऽபி தாnhphரthேதnhth³ரஸு’ேதா³
மேதாऽபி⁴ேலேப⁴ ।
³Shடாஶேயऽபி ஶுப⁴ைத³வ ப⁴வnhநிேஷவா தthதாth³’ஶshthவமவ மாmh
பவநாலேயஶ ॥ 23-11॥
இதி thரேயாவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

சrhவிmhஶத³ஶகmh (24)

phரலாத³சதmh ।
24 - The Story of Prahlada

ரNhயாே ேபாthphரவரவஷா ேத³வ ப⁴வதா
ஹேத ேஶாகkhேராத⁴kh³லபிதkh◌⁴’திேரதshய ஸஹஜ: ।
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ரNhயphராரmhப: ◌⁴ கஶிரமராராதிஸத³
phரதிjhஞாமாேதேந தவ கில வதா⁴rhத²mh iµரேபா ॥ 24-1॥ வஅதிஓnh - ம⁴ேபா
விதா⁴தாரmh ேகா⁴ரmh ஸ க² தபthவா நசிரத:
ர:ஸாாthrhவnhஸுரநரmh’கா³th³ையரநித⁴நmh ।
வரmh லph³th◌⁴வா th³’phேதா ஜக³தி³ஹ ப⁴வnhநாயகத³mh
புnhத³nhநிnhth³ராத³ஹரத தி³வmh thவாமக³ணயnh ॥ 24-2॥
நிஹnhmh thவாmh ⁴யshதவ பத³மவாphதshய ச ேபா-
rhப³rhth³’Shேடரnhதrhத³தி⁴த²’த³ேய ஸூமவஷா ।
நத³nhiνchைசshதthராphயகி²ல⁴வநாnhேத ச mh’க³யnh
பி⁴யா யாதmh மthவா ஸ க² தகாஶீ நிவvh’ேத ॥ 24-3॥
தேதாऽshய phரலாத:³ஸமஜநி ஸுேதா க³rhப⁴வஸெதௗ
iµேநrhவீபாேணரதி⁴க³தப⁴வth³ப⁴khதிமமா ।
ஸ ைவ ஜாthயா ைத³thய: ஶிஶுரபி ஸேமthய thவயி ரதிmh
க³தshthவth³ப⁴khதாநாmh வரத³ பரேமாதா³ஹரணதாmh ॥ 24-4॥
ஸுராmh ஹாshயmh தவ சரணதா³shயmh நிஜஸுேத
ஸ th³’ShThவா ³Shடாthமா ³பி⁴ரஶிஶிchசிரமiµmh ।
³phேராkhதmh சாஸாவித³த³மப⁴th³ராய th³’ட⁴-

thயபாrhவnh ஸrhவmh தவ சரணப⁴khthையவ வvh’ேத⁴ ॥ 24-5॥
அதீ⁴ேதஷு ேரShட²mh கிதி பph’Shேடऽத² தநேய
ப⁴வth³ப⁴khதிmh வrhயாமபி⁴க³த³தி பrhயாலth◌⁴’தி: ।
³ph◌⁴ேயா ேராthவா ஸஹஜமதிரshேயthயபி⁴வித³nh
வேதா⁴பாயாநshnh vhயதiνத ப⁴வthபாத³ஶரேண ॥ 24-6॥
ஸ ஶூலராவிth³த: ◌⁴ ஸுப³ஹு மதி²ேதா தி³kh³க³ஜக³ண-

rhமஹாஸrhைபrhத³Shேடாऽphயநஶநக³ராஹாரவி⁴த: ।
கி³nhth³ராவphேதாऽphயஹஹ பரமாthமnhநயி விேபா⁴
thவயி nhயshதாthமthவாthகிமபி ந நிபீடா³மப⁴ஜத ॥ 24-7॥
தத: ஶŋhகாவிShட:ஸ நரதி³Shேடாऽshய ஜநேகா
³khthயா தth³ேக³ேஹ கில வணபாைஶshதமணth ।
³ேராசாஸாnhநிth◌⁴ேய ஸ நரiνகா³nhைத³thயதநயாnh
ப⁴வth³ப⁴khேதshதththவmh பரமமபி விjhஞாநமஶிஷth ॥ 24-8॥
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பிதா ஶ ◌்’Nhவnhபா³லphரகரமகி²லmh thவthshதிபரmh
ஷாnhத: ◌⁴ phராைஹநmh லஹதக கshேத ப³லதி ।
ப³லmh ேம ைவNhட²shதவ ச ஜக³தாmh சாபி ஸ ப³லmh
ஸ ஏவ thைரேலாkhயmh ஸகலதி தீ⁴ேராऽயமக³தீ³th ॥ 24-9॥
அேர khவாெஸௗ khவாெஸௗ ஸகலஜக³தா³thமா ஹதி
phரபி⁴nhேத shம shதmhப⁴mh சதகரவாேலா தி³திஸுத: ।
அத: பசாth³விShே ந  வதி³ேஶாऽsh ஸஹஸா
kh’பாthமnh விவாthமnh பவநரவாnh mh’ட³ய மாmh ॥ 24-10॥
இதி சrhவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

பசவிmhஶத³ஶகmh (25)

நரmhஹாவதாரmh ।
25 - Incarnation As Narasimha

shதmhேப⁴ க⁴Thடயேதா ரNhயகஶிேபா: கrhெணௗ ஸமாrhணய-
nhநா⁴rhணjhஜக³த³Nhட³Nhட³ஹேரா ேகா⁴ரshதவா⁴th³ரவ: ।
thவா யmh கில ைத³thயராஜ’த³ேய rhவmh கதா³phயதmh
கmhப: கசந ஸmhபபாத சேதாऽphயmhேபா⁴ஜ⁴rhவிShடராth ॥ 25-1॥
ைத³thேய தி³ு விsh’Shடசு மஹாஸmhராmhபி⁴ணி shதmhப⁴த:
ஸmh⁴தmh ந mh’கா³thமகmh ந மiνஜாகாரmh வshேத விேபா⁴ ।
கிmh கிmh பீ⁴ஷணேமதத³th³⁴ததி vhth³ph◌⁴ராnhதசிthேதऽஸுேர
விsh²rhஜth³த⁴வேளாkh³ரேராமவிகஸth³வrhShமா ஸமாjh’mhப⁴தா:² ॥ 25-2॥
தphதshவrhணஸவrhண⁴rhணத³திாmh ஸடாேகஸர-
phேராthகmhபphரநிmhபி³தாmhப³ரமேஹா யாthதேவத³mh வ: ।
vhயாthதvhயாphதமஹாத³ஸக²iµக²mh க²Th³ேகா³kh³ரவlhக³nhமஹா-
வாநிrhக³மth³’யமாநஸுமஹாத³mhShThராேகா³Th³டா³மரmh ॥ 25-3॥
உthஸrhபth³வப⁴ŋhக³பீ⁴ஷணஹiνmh ரshவshத²வீயshதர-
kh³வmh பீவரேதா³ஶேதாth³க³தநக²khராmhஶு³ேராth³ப³ணmh ।
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vhேயாேமாlhலŋhகி⁴க⁴நாக⁴ேநாபமக⁴நphரth◌⁴வாநநிrhதா⁴வித-
shபrhதா⁴phரகரmh நமா ப⁴வதshதnhநாரmhஹmh வ: ॥ 25-4॥
நmh விShiΝரயmh நிஹnhmhயiµதி ph◌⁴ராmhயth³க³தா³பீ⁴ஷணmh
ைத³thேயnhth³ரmh ஸiµபாth³ரவnhதமth◌⁴’தா² ேதா³rhph◌⁴யாmh ph’²ph◌⁴யாமiµmh ।
வீேரா நிrhக³ேதாऽத² க²Th³க³ப²லேக kh³’ணnhவிசிthரரமாnh
vhயாvh’Nhவnhநராபபாத ⁴வநkh³ராேஸாth³யதmh thவாமேஹா ॥ 25-5॥
ph◌⁴ராmhயnhதmh தி³திஜாத⁴மmh நரபி phேராth³kh³’ய ேதா³rhph◌⁴யாmh ஜவாth³-
th³வாேரऽேதா²ேக³ நிபாthய நக²ராnhvhthகா²ய வோ⁴வி ।
நிrhபி⁴nhத³nhநதி⁴க³rhப⁴நிrhப⁴ரக³லth³ரkhதாmh³ ப³th³ேதா⁴thஸவmh
பாயmh பாயiµைத³ரேயா ப³ஹுஜக³thஸmhஹாmhஹாரவாnh ॥ 25-6॥
thயkhthவா தmh ஹதமாஶு ரkhதலஹkhேதாnhநமth³வrhShமணி
phரththபthய ஸமshதைத³thயபடmh சாகா²th³யமாேந thவயி ।
ph◌⁴ராmhயth³⁴விகmhபிதாmh³தி⁴லmh vhயாேலாலைஶேலாthகரmh
phேராthஸrhபthக²சரmh சராசரமேஹா :³shதா²மவshதா²mh த³ெதௗ⁴ ॥ 25-7॥
தாவnhமாmhஸவபாகராலவஷmh ேகா⁴ராnhthரமாலாத⁴ரmh
thவாmh மth◌⁴ேயஸப⁴th³த⁴ேராஷiµதmh ³rhவார³rhவாரவmh ।
அph◌⁴ேயmh ந ஶஶக ேகாऽபி ⁴வேந ³ேர shதி²தா பீ⁴ரவ:
ஸrhேவ ஶrhவவிசவாஸவiµகா:² phரthேயகமshேதாஷத ॥ 25-8॥
⁴ேயாऽphயதேராஷதா⁴mhநி ப⁴வதி ph³ரமாjhஞயா பா³லேக
phரலாேத³ பத³ேயாrhநமthயபப⁴ேய காNhயபா⁴ரால: ।
ஶாnhதshthவmh கரமshய rhth◌⁴நி ஸமதா: ◌⁴ shேதாthைரரேதா²th³கா³யத-
shதshயாகாமதி⁴ேயாऽபி ேதநித² வரmh ேலாகாய சாiνkh³ரஹmh ॥ 25-9॥
ஏவmh நாதெரௗth³ரேசShத விேபா⁴ தாபநீயாபி⁴த⁴
thயnhதsh²டகீ³தஸrhவமமnhநthயnhதஶுth³தா⁴kh’ேத ।
தthதாth³’ŋhநிகி²ேலாthதரmh நரேஹா கshthவாmh பேரா லŋhக⁴ேயth
phரலாத³phய ேஹ மthரபேத ஸrhவாமயாthபா மாmh ॥ 25-10॥
இதி பசவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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ஷTh³விmhஶத³ஶகmh (26)

க³ேஜnhth³ரேமாmh ।
26 - The Liberation of Gajendra

இnhth³ரth³mhந: பாNhTh³யக²Nhடா³தி⁴ராஜshthவth³ப⁴khதாthமா சnhத³நாth³ெரௗ
கதா³சிth ।
thவthேஸவாயாmh மkh³நதீ⁴ராேலாேக ைநவாக³shthயmh phராphதமாதிth²யகாமmh॥ 26-

1॥
mhேபா⁴th³⁴திshஸmhph◌⁴’தkhேராத⁴பா⁴ர:shதph³தா⁴thமா thவmh ஹshதி⁴யmh ப⁴ேஜதி
।
ஶphthவாைத²நmh phரthயகா³thேஸாऽபி ேலேப⁴ஹshதீnhth³ரthவmh thவthshmh’திvhயkhதித⁴nhயmh
॥ 26-2॥
³kh³தா⁴mhேபா⁴ேத⁴rhமth◌⁴யபா⁴ thேட khட³nh ைஶேல த²ேபாऽயmh வஶாபி: ◌⁴ ।
ஸrhவாnhஜnhநthயவrhதிShட ஶkhthயா thவth³ப⁴khதாநாmh thர ேநாthகrhஷலாப: ◌⁴ ॥
26-3॥
shேவந shேத²mhநா தி³vhயேத³ஶthவஶkhthயா ேஸாऽயmh ேக²தா³நphரஜாநnh கதா³சிth ।
ைஶலphராnhேத க⁴rhமதாnhத:ஸரshயாmh ைத:²ஸாrhத⁴mh thவthphரiΝnhேநாऽபி⁴ேரேம ॥
26-4॥
ஹூஹூshதாவth³ேத³வலshயாபி ஶாபth³kh³ரா⁴தshதjhஜேல வrhதமாந: ।
ஜkh³ராைஹநmh ஹshதிநmh பாத³ேத³ேஶ ஶாnhthயrhத²mh  ராnhதிேதா³ऽ
shவகாநாmh ॥ 26-5॥
thவthேஸவாயா ைவப⁴வாth³³rhநிேராத⁴mh th◌⁴யnhதmh தmh வthஸராmh ஸஹshரmh ।
phராphேத காேல thவthபைத³காkh³rhயth³ th◌⁴ைய நkhராkhராnhதmh ஹshதிவrhயmh
vhயதா⁴shthவmh ॥ 26-6॥
ஆrhதிvhயkhதphராkhதநjhஞாநப⁴khதி: ஶுNhேடா³thphைத: Nhட³ைகshஸமrhசnh ।
rhவாph◌⁴யshதmh நிrhவிேஶஷாthமநிShட²mhshேதாthரேரShட²mh ேஸாऽnhவகா³தீ³thபராthமnh
॥ 26-7॥
thவாshேதாthரmh நிrh³ணshத²mhஸமshதmh ph³ரேமஶாth³ையrhநாஹthயphரயாேத
।
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ஸrhவாthமா thவmh ⁴காNhயேவகா³thதாrhயாட: ◌⁴ phேரேதாऽ:◌⁴ ரshதாth
॥ 26-8॥
ஹshதீnhth³ரmh தmh ஹshதபth³ேமந th◌⁴’thவா சkhேரண thவmh நkhரவrhயmh vhயதா³: ।
க³nhத⁴rhேவऽshnhiµkhதஶாேப ஸ ஹshதீ thவthஸாphயmh phராphய ேத³தீ³phயேத shம
॥ 26-9॥
ஏதth³vh’thதmh thவாmh ச மாmh ச phரேக³ ேயா கா³ேயthேஸாऽயmh ⁴யேஸ ேரயேஸ
shயாth ।
இthkhthைவநmh ேதந ஸாrhத⁴mh க³தshthவmh தி⁴ShNhயmh விShே பா
வாதாலேயஶ ॥ 26-10॥
இதி ஷTh³விmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஸphதவிmhஶத³ஶகmh (27)

ராph³தி⁴மத²நmh ததா²rhமாவதாரmh ।
27 - Churning of the Milk Ocean and Tortoise Incarnation

³rhவாஸாshஸுரவநிதாऽऽphததி³vhயமாlhயmh ஶkhராய shவயiµபதா³ய தthர ⁴ய: ।
நாேக³nhth³ரphரதிmh’தி³ேத ஶஶாப ஶkhரmh காாnhதிshthவதி³தரேத³வதாmhஶஜாநாmh
॥ 27-1॥
ஶாேபந phரதி²தஜேரऽத² நிrhஜேரnhth³ேர ேத³ேவShவphயஸுரேதஷு நிShphரேப⁴ஷு ।
ஶrhவாth³யா:கமலஜேமthயஸrhவேத³வா நிrhவாணphரப⁴வ ஸமmh ப⁴வnhதமா:॥ 27-2॥
ph³ரமாth³ைய:shதமமா சிரmh ததா³நீmh phரா³Shஷnhவரத³ ர: பேரண தா⁴mhநா
।
ேஹ ேத³வா தி³திஜலrhவிதா⁴ய ஸnhதி⁴mh பீஷmh பமத²ேததி பrhயஶாshthவmh ॥
27-3॥
ஸnhதா⁴நmh kh’தவதி தா³நைவ:ஸுெரௗேக⁴ மnhதா²நmh நயதி மேத³ந மnhத³ராth³mh
।
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ph◌⁴ரShேடऽshnhப³த³ரேவாth³வஹnhக²ேக³nhth³ேர ஸth³யshthவmh விநிதவாnh
பய:பேயாெதௗ⁴ ॥ 27-4॥
ஆதா⁴ய th³தமத² வாஸுகிmh வரthராmh பாேதா²ெதௗ⁴ விநிதஸrhவபீ³ஜஜாேல ।
phராரph³ேத⁴ மத²நவிெதௗ⁴ ஸுராஸுைரshைதrhvhயாஜாththவmh ⁴ஜக³iµேக²ऽகேரா:
ஸுராnh ॥ 27-5॥
ுph³தா⁴th³ெரௗ ுபி⁴தஜேலாத³ேர ததா³நீmh ³kh³தா⁴ph³ெதௗ⁴ ³தரபா⁴ரேதா
நிமkh³ேந ।
ேத³ேவஷு vhயதி²ததேமஷு தthphைய phராண:கமட²தiνmh கேடா²ரph’Shடா²mh
॥ 27-6॥
வjhராதிshதி²ரதரகrhபேரண விShே விshதாராthபக³தலேயாஜேநந ।
அmhேபா⁴ேத:◌⁴ ஹரக³ேதந வrhShம thவmh நிrhமkh³நmh தித⁴ரநாத²iµnhநிேநத² ॥
27-7॥
உnhமkh³ேந ஜ²தி ததா³ த⁴ராத⁴ேரnhth³ேர நிrhேம²rhth³’ட⁴ஹ ஸmhமேத³ந ஸrhேவ ।
ஆவிய th³விதயக³ேணऽபி ஸrhபராேஜ ைவவயmh பஶமயnhநவீvh’த⁴shதாnh॥ 27-

8॥
உth³தா³மph◌⁴ரமணஜேவாnhநமth³கி³nhth³ரnhயshைதகshதி²ரதரஹshதபŋhகஜmh thவாmh
।
அph◌⁴ராnhேத விதி⁴கி³ஶாத³ய: phரேமாதா³³th³ph◌⁴ராnhதா iνiνபாthதShபவrhஷா: ॥
27-9॥
ைத³thெயௗேக⁴ ⁴ஜக³iµகா²நிேலந தphேத ேதைநவ thத³ஶேலऽபி கிசிதா³rhேத ।
காNhயாthதவ கில ேத³வ வாவாஹா: phராவrhஷnhநமரக³nhந ைத³thயஸŋhகா⁴nh
॥ 27-10॥
உth³ph◌⁴ராmhயth³ப³ஹுதிநkhரசkhரவாேல தthராph³ெதௗ⁴ சிரமதி²ேதऽபி நிrhவிகாேர ।
ஏகshthவmh கரக³kh’Shடஸrhபராஜ: ஸmhராஜnh பவநேரஶ பா ேராகா³th ॥ 27-

11॥
இதி ஸphதவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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அShடாவிmhஶத³ஶகmh (28)

லshவயmhவரmh ததா²அmh’ேதாthபthதி: ।
28 - Self-Choice Marriage of Lakshmi and Emergence of Nectar.

க³ரலmh தரலாநலmh ரshதாjhஜலேத⁴th³விஜகா³ல காலடmh ।
அமரshதிவாத³ேமாத³நிkh◌⁴ேநா கி³ஶshதnhநிபெபௗ ப⁴வthphயாrhத²mh ॥ 28-1॥
விமத²thஸு ஸுராஸுேரஷு ஜாதா ஸுரபி⁴shதாmh’ஷு nhயதா⁴shthதா⁴மnh ।
ஹயரthநம⁴த³ேத²ப⁴ரthநmh th³தசாphஸரஸ:ஸுேரஷு தாநி ॥ 28-2॥
ஜக³தீ³ஶ ப⁴வthபரா ததா³நீmh கமநீயா கமலா ப³⁴வ ேத³வீ ।
அமலாமவேலாkhய யாmh விேலால:ஸகேலாऽபி shph’ஹயாmhப³⁴வ ேலாக: ॥ 28-3॥
thவயி த³thத’ேத³ தைத³வ ேத³vhைய thத³ேஶnhth³ேரா மணிபீ²காmh vhயதாth ।
ஸகேலாப’தாபி⁴ேஷசநீையrh’ஷயshதாmh திகீ³rhபி⁴ரph◌⁴யசnh ॥ 28-4॥
அபி⁴ேஷகஜலாiνபாதிiµkh³த⁴thவத³பாŋhைக³ரவ⁴தாŋhக³வlhmh ।
மணிNhட³லபீதேசலஹாரphரiµைக²shதாமமராத³ேயாऽnhவ⁴ஷnh ॥ 28-5॥
வரணshரஜமாthதph◌⁴’ŋhக³நாதா³mh த³த⁴தீ ஸா சmhப⁴மnhத³யாநா ।
பத³ஶிதமஜுரா thவாmh கதvhலவிலாஸமாஸஸாத³ ॥ 28-6॥
கி³ஶth³தி³ஸrhவேத³வாnh ³ணபா⁴ேஜாऽphயவிiµkhதேதா³ஷேலஶாnh ।
அவmh’ய ஸைத³வ ஸrhவரmhேய நிதா thவyhயநயாபி தி³vhயமாலா ॥ 28-7॥
உரஸா தரஸா மமாநிைத²நாmh ⁴வநாநாmh ஜநநீமநnhயபா⁴வாmh ।
thவ³ேராவிலஸthததீ³ண பvh’ShThயா பShடமாஸ விவmh ॥ 28-8॥
அதிேமாஹநவிph◌⁴ரமா ததா³நீmh மத³யnhதீ க² வாணீ நிராகா³th ।
தமஸ: பத³வீமதா³shthவேமநாமதிஸmhமாநநயா மஹாஸுேரph◌⁴ய: ॥ 28-9॥
தmh³த³ஸுnhத³ரshததா³ thவmh நiν த⁴nhவnhதthதி²ேதாऽmh³ராேஶ: ।
அmh’தmh கலேஶ வஹnhகராph◌⁴யாமகி²லாrhதிmh ஹர மாதாலேயஶ ॥ 28-10॥
இதி அShடாவிmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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ஏேகாநthmhஶத³ஶகmh (29)

ேமாnhயவதாரmh ஆதி³ ।
29 - Mohini Incarnation, Etc

உth³க³chச²தshதவ கராத³mh’தmh ஹரthஸு ைத³thேயஷு தாநஶரநiνநீய ேத³வாnh
।
ஸth³யshதிேராத³தி⁴த² ேத³வ ப⁴வthphரபா⁴வா³th³யthshவth²யகலஹா தி³திஜா
ப³⁴: ॥ 29-1॥
யாமாmh சாபி வயஸாபி தiνmh ததா³நீmh phராphேதாऽŋhக³சமNhட³லப⁴ŋh³ராmh
thவmh ।
பீஷmhப⁴கலஹmh பiµchய ஸrhேவ th’Shலா: phரதியshthவ³ேராஜmhேப⁴
॥ 29-2॥
கா thவmh mh’கா³விப⁴ஜshவஸுதா⁴மாthயாட⁴ராக³விவஶாநபி⁴யாசேதாऽnh
।
விவshயேத மயி கத²mhலடாshைத³thயா இthயாலபnhநபி ஸுவிவதாநதாநீ:
॥ 29-3॥
ேமாதா³thஸுதா⁴கலஶேமஷு த³த³thஸு ஸா thவmh ³ேசShதmh மம
ஸஹth◌⁴வதி ph³வா ।
பŋhkhதிphரேப⁴த³விநிேவஶிதேத³வைத³thயா லாவிலாஸக³திபி: ◌⁴ ஸமதா:³ ஸுதா⁴mh
தாmh ॥ 29-4॥
அshமாshவியmh phரணயிநீthயஸுேரஷு ேதஷு ேஜாஷmh shதி²ேதShவத² ஸமாphய
ஸுதா⁴mh ஸுேரஷு ।
thவmh ப⁴khதேலாகவஶேகா³ நிஜபேமthய shவrhபா⁴iνமrhத⁴பபீதஸுத⁴mh vhயலாவீ: ॥
29-5॥
thவthத:ஸுதா⁴ஹரணேயாkh³யப²லmh பேரஷு த³ththவா க³ேத thவயி ஸுைர: க² ேத
vhயkh³’ணnh ।
ேகா⁴ேரऽத² rhச²தி ரேண ப³ைத³thயமாயாvhயாேமாேத ஸுரக³ேண
thவஹாவிரா: ॥ 29-6॥
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thவmh காலேநமத²மாiµகா²ஜக⁴nhத²ஶkhேரா ஜகா⁴ந ப³ஜmhப⁴வலாnhஸபாகாnh
।
ஶுShகாrhth³ர³Shகரவேத⁴ நiµெசௗ ச ேந ேப²ேநந நாரத³கி³ரா nhயே ரணmh
thவmh ॥ 29-7॥
ேயாஷாவrhத³iνஜேமாஹநமாதmh ேத thவா விேலாகநஹலவாnhமேஹஶ: ।
⁴ைதshஸமmh கி³ஜயா ச க³த: பத³mh ேத shthவாph³ரவீத³பி⁴மதmh thவமேதா²
திேராதா: ◌⁴ ॥ 29-8॥
ஆராமமநி ச கnh³ககா⁴தலாேலாலாயமாநநயநாmh கமநீmh மேநாjhஞாmh ।
thவாேமஷ வீய விக³லth³வஸநாmh மேநா⁴ேவகா³த³நŋhக³ரŋhக³ஸமாŋhக³
॥ 29-9॥
⁴ேயாऽபி விth³தவதீiµபதா⁴vhய ேத³ேவா வீrhயphரேமாவிகஸthபரமாrhத²ேபா³த:◌⁴ ।
thவnhமாநிதshதவ மஹthவiµவாச ேத³vhைய தthதாth³’ஶshthவமவ வாதநிேகதநாத²
॥ 29-10॥
இதி ஏேகாநthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

thmhஶத³ஶகmh (30)

வாமநாவதாரmh ।
30 - Vamana Incarnation

ஶkhேரணஸmhயதிஹேதாऽபி ப³rhமஹாthமா ஶுkhேரணவிததiν:khரவrhதி⁴ேதாShமா
।
விkhராnhதிமாnh ப⁴யநிநஸுராmh thேலாகீmh சkhேர வேஶ ஸ தவ சkhரiµகா²த³பீ⁴த:
॥ 30-1॥
thராrhதித³rhஶநவஶாத³தி³திrhவிஷNh தmh காயபmh நிஜபதிmh ஶரணmh phரபnhநா ।
thவthஜநmh த³தி³தmh  பேயாvhரதாkh²யmh ஸா th³வாத³ஶாஹமசரththவயி
ப⁴khதிrh ॥ 30-2॥
தshயாவெதௗ⁴ thவயி நிநமேதரiµShயா: யாமசrh⁴ஜவ:shவயமாவிரா: ।
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நmhராmh ச தாஹ ப⁴வthதநேயா ப⁴ேவயmh ேகா³phயmh மதீ³ணதி phரலபnhநயா:

॥ 30-3॥
thவmh காயேப தப ஸnhநித³த⁴thததா³நீmh phராphேதாऽ க³rhப⁴மதி³ேத: phரiΝேதா
விதா⁴thரா ।
phராஸூத ச phரகடைவShணவதி³vhயபmh ஸா th³வாத³ஶீரவணNhயதி³ேந
ப⁴வnhதmh ॥ 30-4॥
Nhயாரமmh தமபி⁴வrhஷதி Shபவrhைஷrhஹrhஷாேலஸுரேல kh’தrhயேகா⁴ேஷ
।
ப³th³th◌⁴வாஜmh ஜய ஜேயதி iνத: பிth’ph◌⁴யாmh thவmh தthேண பதமmh
வபமாதா: ◌⁴ ॥ 30-5॥
தாவthphரஜாபதிiµைக²பநீய ெமௗத³Nhடா³நாவலயாதி³பி⁴ரrhchயமாந: ।
ேத³தீ³phயமாநவஶ kh’தாkh³நிகாrhயshthவmh phராshதி²தா² ப³kh³’ஹmh
phரkh’தாவேமத⁴mh ॥ 30-6॥
கா³thேரண பா⁴விமேமாசிதெகௗ³ரவmh phராkh³vhயாvh’Nhவேதவ த⁴ரணீmh
சலயnhநயா: ।
ச²thரmh பேராShமதிரrhத²வாத³தா⁴ேநா த³Nhட³mh ச தா³நவஜேநShவிவ
ஸnhநிதா⁴mh ॥ 30-7॥
தாmh நrhமேதா³thதரதேடஹயேமத⁴ஶாலாமாேஸ³thவயி சா தவ th³த⁴ேநthைர:
।
பா⁴shவாnhகிேமஷ த³ஹேநா iν ஸநthமாேரா ேயாகீ³ iν ேகாऽயதி ஶுkhரiµைக:²
ஶஶŋhேக ॥ 30-8॥
ஆநீதமாஶு ph◌⁴’³பி⁴rhமஹஸாபி⁴⁴ைதshthவாmh ரmhயபமஸுர:லகாvh’தாŋhக:³
।
ப⁴khthயா ஸேமthய ஸுkh’தீ பணிjhய பாெதௗ³ தthேதாயமnhவth◌⁴’த rhத⁴நி
தீrhத²தீrhத²mh ॥ 30-9॥
phரலாத³வmhஶஜதயா khரபி⁴rhth³விேஜஷு விவாஸேதா iν ததி³த³mh தி³திேஜாऽபி
ேலேப⁴ ।
யthேத பதா³mh³ கி³ஶshய ஶிேராபி⁴லாlhயmh ஸ thவmh விேபா⁴ ³ராலய
பாலேயதா:² ॥ 30-10॥
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இதி thmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஏகthmhஶத³ஶகmh (31)

ப³த³rhபஹரணmh ।
31 - Humbling of Bali

phthயா ைத³thயshதவ தiνமஹ:phேரthஸrhவதா²ऽபி
thவாமாராth◌⁴யnhநத ரசயnhநஜmh ஸஜகா³த³ ।
மthத: கிmh ேத ஸமபி⁴லதmh விphரஸூேநா வத³ thவmh
விthதmh ப⁴khதmh ப⁴வநமவநீmh வாபி ஸrhவmh phரதா³shேய ॥ 31-1॥
தாமmh ப³கி³ரiµபாகrhNhய காNhயrhேऽ-
phயshேயாthேஸகmh ஶமயிமநா ைத³thயவmhஶmh phரஶmhஸnh ।
⁴mh பாத³thரயபதாmh phராrhத²யாமாத² thவmh
ஸrhவmh ேத³தி  நிக³தி³ேத கshய ஹாshயmh ந வா shயாth ॥ 31-2॥
விேவஶmh மாmh thபத³ஹ கிmh யாசேஸ பா³ஶshthவmh
ஸrhவாmh ⁴mh vh’iΝ கிமiµேநthயாலபththவாmh ஸ th³’phயnh ।
யshமாth³த³rhபாththபத³பrhthயம: ேபவாதா³nh
ப³nhத⁴mh சாஸாவக³மத³தத³rhேஹாऽபி கா³ேடா⁴பஶாnhthைய ॥ 31-3॥
பாத³thரyhயா யதி³ ந iµதி³ேதா விShடைபrhநாபி Shேய-
தி³thkhேதऽshnhவரத³ ப⁴வேத தா³காேமऽத² ேதாயmh ।
ைத³thயாசாrhயshதவ க² பாrhதி²ந: phேரரthதmh
மா மா ேத³யmh ஹரயதி vhயkhதேமவாப³பா⁴ேஷ ॥ 31-4॥
யாசthேயவmh யதி³ஸ ப⁴க³வாnhrhணகாேமாऽsh ேஸாऽஹmh
தா³shயாmhேயவ shதி²ரதி வத³nh காvhயஶphேதாऽபி ைத³thய: ।
விnhth◌⁴யாவlhயா நிஜத³யிதயா த³thதபாth³யாய ph◌⁴யmh
சிthரmh சிthரmh ஸகலமபி ஸ phராrhபயthேதாயrhவmh ॥ 31-5॥
நிshஸnhேத³ஹmh தி³திலபெதௗ thவyhயேஶஷாrhபணmh தth³-
vhயாதnhவாேந iµiµrh’ஷய:ஸாமரா: Shபவrhஷmh ।
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தி³vhயmh பmh தவ ச ததி³த³mh பயதாmh விவபா⁴ஜா-
iµchைசchைசரvh’த⁴த³வதீ⁴kh’thய விவாNhட³பா⁴Nhட³mh ॥ 31-6॥
thவthபாதா³kh³ரmh நிஜபத³க³தmh Nhட³ேகாth³ப⁴ேவாऽெஸௗ
Nh³ேதாையரசத³நாth³யjhஜலmh விவேலாகாnh ।
ஹrhேஷாthகrhஷாthஸுப³ஹு நnh’ேத ேக²சைரthஸேவऽshnh
ேப⁴mh நிkh◌⁴நnh ⁴வநமசரjhஜாmhப³வாnh ப⁴khதிஶா ॥ 31-7॥
தாவth³ைத³thயாshthவiνமதிmh’ேத ப⁴rhராரph³த⁴th³தா⁴
ேத³ேவாேபைதrhப⁴வத³iνசைர:ஸŋhக³தா ப⁴ŋhக³மாபnh ।
காலாthமாயmh வஸதி ரேதா யth³வஶாthphராkh³தா:shம:
கிmh ேவா th³ைத⁴தி ப³கி³ரா ேதऽத² பாதாலமா: ॥ 31-8॥
பாைஶrhப³th³த⁴mh பதக³பதிநா ைத³thயiµchைசரவாதீ³-
shதாrhthதீயீகmh தி³ஶ மம பத³mh கிmh ந விேவவேராऽ ।
பாத³mh rhth◌⁴நி phரணய ப⁴க³வnhநிthயகmhபmh வத³nhதmh
phரலாத³shதmh shவயiµபக³ேதா மாநயnhநshதவீththவாmh ॥ 31-9॥
த³rhேபாchசி²ththைய விதமகி²லmh ைத³thய th³ேதா⁴ऽ Nhைய-
rhேலாகshேதऽsh thதி³வவிஜயீ வாஸவthவmh ச பசாth ।
மthஸாjhயmh ப⁴ஜ ச நthயnhவkh³’ ப³mh தmh
விphைரshஸnhதாநிதமக²வர: பா வாதாலேயஶ ॥ 31-10॥
இதி ஏகthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

th³வாthmhஶத³ஶகmh (32)

மthshயாவதாரmh ।
32 - Matsya Avatar

ரா ஹயkh³வமஹாஸுேரண ஷShடா²nhதராnhேதாth³யத³காNhட³கlhேப ।
நிth³ேராnhiµக²ph³ரமiµகா²th³th◌⁴’ேதஷு ேவேத³Shவதி⁴thஸ: கில மthshயபmh ॥
32-1॥
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ஸthயvhரதshய th³ரலாதி⁴ப⁴rhrhநதீ³ஜேல தrhபயதshததா³நீmh ।
கராஜெலௗ ஸjhவதாkh’திshthவமth³’யதா:² கசந பா³லந: ॥ 32-2॥
phதmh ஜேல thவாmh சகிதmh விேலாkhய நிnhேயऽmh³பாthேரண iµநி:shவேக³ஹmh ।
shவlhைபரேஹாபி: ◌⁴ கலஶீmh ச பmh வாபீmh ஸரசாநஶிேஷ விேபா⁴ thவmh ॥ 32-3॥
ேயாக³phரபா⁴வாth³ப⁴வதா³jhஞையவ நீதshததshthவmh iµநிநா பேயாதி⁴mh ।
ph’Shேடாऽiµநா கlhபதி³th³’ுேமநmh ஸphதாஹமாshேவதி வத³nhநயா: ॥ 32-

4॥
phராphேத thவ³khேதऽஹநி வாதா⁴ராபphேத ⁴தேல iµநீnhth³ர: ।
ஸphதrhபி: ◌⁴ ஸாrhத⁴மபாரவாNhth³⁴rhணமாந: ஶரணmh யெயௗ thவாmh ॥ 32-5॥
த⁴ராmh thவதா³ேத³ஶகமவாphதாmh ெநௗபிணீமாஹுshததா³ ேத ।
தthகmhபகmhphேரஷு ச ேதஷு ⁴யshthவமmh³ேத⁴ராவிர⁴rhமயாnh ॥ 32-6॥
ஜ²ஷாkh’திmh ேயாஜநலதீ³rhகா⁴mh த³தா⁴நiµchைசshதரேதஜஸmh thவாmh ।
நிய Shடாiµநயshthவ³khthயா thவthŋhக³ஶ ◌்’ŋhேக³தரணிmh ப³ப³nh: ◌⁴॥ 32-

7॥
ஆkh’Shடெநௗேகா iµநிமNhட³லாய phரத³rhஶயnhவிவஜக³th³விபா⁴கா³nh ।
ஸmhshயமாேநா nh’வேரண ேதந jhஞாநmh பரmh ேசாபதி³ஶnhநசா: ॥ 32-8॥
கlhபாவெதௗ⁴ ஸphதiµநீnhேராவthphரshதா²phய ஸthயvhரத⁴பmh தmh ।
ைவவshவதாkh²யmh மiνமாத³தா⁴ந: khேராதா⁴th³த⁴யkh³வமபி⁴th³ேதாऽ: ◌⁴ ॥ 32-9॥
shவŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³தவஸmh தmh நிபாthய ைத³thயmh நிக³மாnhkh³’thவா ।
விசேய phத’ேத³ த³தா³ந: phரப⁴ஜநாகா³ரபேத phரபாயா: ॥ 32-10॥
இதி th³வாthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

thரயshthmhஶத³ஶகmh (33)

அmhப³ஷசதmh ।
33 - The Story of Ambarisha
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ைவவshவதாkh²யமiνthரநபா⁴க³ஜாதநாபா⁴க³நாமகநேரnhth³ரஸுேதாऽmhப³ஷ: ।
ஸphதாrhணவாvh’தமத³யிேதாऽபி ேரேம thவthஸŋhகி³ஷு thவயி ச மkh³நமநாshஸைத³வ
॥ 33-1॥
thவthphதேய ஸகலேமவ விதnhவேதாऽshய ப⁴khthையவ ேத³வ நசிராத³ph◌⁴’தா:²
phரஸாத³mh ।
ேயநாshய யாசநmh’ேதऽphயபி⁴ரrhத²mh சkhரmh ப⁴வாnhphரவிததார ஸஹshரதா⁴ரmh
॥ 33-2॥
ஸ th³வாத³ஶீvhரதமேதா² ப⁴வத³rhசநாrhத²mh வrhஷmh த³ெதௗ⁴ ம⁴வேந
யiµேநாபகNhேட² ।
பthnhயாஸமmhஸுமநஸா மஹதீmh விதnhவnh ஜாmh th³விேஜஷு விsh’ஜnhபஶுஷShேகாmh
॥ 33-3॥
தthராத² பாரணதி³ேந ப⁴வத³rhசநாnhேத ³rhவாஸஸாऽshய iµநிநா ப⁴வநmh phரேபேத³ ।
ேபா⁴khmh vh’தச ஸ nh’ேபண பராrhதிஶீேலா மnhத³mh ஜகா³ம யiµநாmh
நியமாnhவிதா⁴shயnh ॥ 33-4॥
ராjhஞாத² பாரணiµஹூrhதஸமாphதிேக²தா³th³வாைரவ பாரணமகா ப⁴வthபேரண ।
phராphேதா iµநிshதத³த² தி³vhயth³’ஶா விஜாநnh phயnh khேதா⁴th³th◌⁴’தஜேடா
விததாந kh’thயாmh ॥ 33-5॥
kh’thயாmh ச தாமத⁴ராmh ⁴வநmh த³ஹnhதீமkh³ேரऽபி⁴வீய nh’பதிrhந
பதா³chசகmhேப ।
thவth³ப⁴khதபா³த⁴மபி⁴வீயஸுத³rhஶநmh ேத kh’thயாநலmhஶலப⁴யnhiµநிமnhவதா⁴வீth
॥ 33-6॥
தா⁴வnhநேஶஷ⁴வேநஷு பி⁴யா ஸ பயnh விவthர சkhரமபி ேத க³தவாnhவிசmh ।
க: காலசkhரமதிலŋhக⁴யதீthயபாshத: ஶrhவmh யெயௗ ஸ ச ப⁴வnhதமவnhத³ைதவ ॥
33-7॥
⁴ேயா ப⁴வnhநிலயேமthய iµநிmh நமnhதmh phேராேச ப⁴வாநஹmh’ேஷ நiν ப⁴khததா³ஸ:

।
jhஞாநmh தபச விநயாnhவிதேமவ மாnhயmh யாயmhப³ஷபத³ேமவ ப⁴ேஜதி ⁴மnh ॥
33-8॥
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தாவthஸேமthயiµநிநாஸ kh³’தபாேதா³ ராஜாऽபsh’thய ப⁴வத³shthரமஸாவெநௗth
।
சkhேர க³ேத iµநிரதா³த³கி²லாஶிேஷாऽshைம thவth³ப⁴khதிமாக³ kh’ேதऽபி
kh’பாmh ச ஶmhஸnh ॥ 33-9॥
ராஜா phரதீய iµநிேமகஸமாமநாவாnh ஸmhேபா⁴jhய ஸா⁴ தmh’mh
விsh’ஜnhphரஸnhநmh ।
⁴khthவா shவயmh thவயி தேதாऽபி th³’ட⁴mh ரேதாऽ⁴th ஸாjhயமாப ச ஸ மாmh
பவேநஶ பாயா: ॥ 33-10॥
இதி thரயshthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

சshthmhஶத³ஶகmh (34)

ராமாவதாரmh-1
34 - Sri Rama Avatar-1

கீ³rhவாணரrhth²யமாேநா த³ஶiµக²நித⁴நmh ேகாஸேலऽShvh’Shயஶ ◌்’ŋhேக³
thயாShShThவா த³³ த³ஶரத²மாph◌⁴’ேத பாயஸாkh³rhயmh ।
தth³⁴khthயா தthரnhth◌⁴Shவபி திsh’ஷு ஸமmh ஜாதக³rhபா⁴ஸு ஜாேதா
ராமshthவmh லமேணந shவயமத² ப⁴ரேதநாபி ஶthkh◌⁴நநாmhநா ॥ 34-1॥
ேகாத³Nh³ ெகௗஶிகshய khரவரமவிmh லமேணநாiνயாேதா
யாேதாऽ⁴shதாதவாசா iµநிகதி²தமiνth³வnhth³வஶாnhதாth◌⁴வேக²த:³ ।
nh’mh thராய பா³ணrhiµநிவசநப³லாthதாடகாmh பாடயிthவா
லph³th◌⁴வாshமாத³shthரஜாலmh iµநிவநமக³ேமா ேத³வth³தா⁴ரமாkh²யmh ॥ 34-2॥
மாசmh th³ராவயிthவா மக²ஶிர ஶைரரnhயராmh நிkh◌⁴நnh
கlhயாmh rhவnhநஹlhயாmh பதி² பத³ரஜஸா phராphய ைவேத³ஹேக³ஹmh ।
பி⁴nhதா³நசாnhth³ரட³mh த⁴iνரவநிஸுதாnhதி³ராேமவ லph³th◌⁴வா
ராjhயmh phராதிShட²தா²shthவmh thபி⁴ரபி ச ஸமmh ph◌⁴ராth’வீைர:ஸதா³ைர:॥ 34-3॥
ஆnhதா⁴ேந ஷாnhேத⁴ ph◌⁴’³லதிலேக ஸŋhkhரமyhய shவேதேஜா
யாேத யாேதாऽshயேயாth◌⁴யாmh ஸுக²ஹ நிவஸnhகாnhதயா காnhதrhேத ।
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ஶthkh◌⁴ேநைநகதா³ேதா² க³தவதி ப⁴ரேத மாலshயாதி⁴வாஸmh
தாதாரph³ேதா⁴ऽபி⁴ேஷகshதவ கில விஹத: ேககயாதீ⁴ஶthrhயா ॥ 34-4॥
தாேதாkhthயா யாகாேமா வநமiνஜவ⁴ஸmhதசாபதா⁴ர:
ெபௗராநாth◌⁴ய மாrhேக³³ஹநிலயக³தshthவmh ஜடாசீரதா⁴ ।
நாவா ஸnhதீrhய க³ŋhகா³மதி⁴பத³வி நshதmh ப⁴ரth³வாஜமாரா-
nhநthவா தth³வாkhயேஹேதாரதிஸுக²மவஸசிthரேட கி³nhth³ேர ॥ 34-5॥
thவா thராrhதிகி²nhநmh க² ப⁴ரதiµகா²thshவrhக³யாதmh shவதாதmh
தphேதா த³ththவாmh³ தshைம நித³தி⁴த² ப⁴ரேத பா³காmh ேமதி³நீmh ச ।
அthmh நthவாத² க³thவா வநமதிவிலாmh த³Nhட³கmh சNhட³காயmh
ஹthவா ைத³thயmh விராத⁴mh ஸுக³திமகலயசா ேபா: ◌⁴ ஶாரப⁴ŋhகீ³mh ॥ 34-6॥
நthவாऽக³shthயmh ஸமshதாஶரநிகரஸபthராkh’திmh தாபேஸph◌⁴ய:
phரthயெரௗ: phைய தத³iν ச iµநிநா ைவShணேவ தி³vhயசாேப ।
ph³ரமாshthேர சாபி த³thேத பதி² பிth’ஸு’த³mh வீய ⁴ேயா ஜடாmh
ேமாதா³th³ேகா³தா³தடாnhேத பரம ரா பசவThயாmh வ⁴Thயா ॥ 34-7॥
phராphதாயா: ஶூrhபணkh²யா மத³நசலth◌⁴’ேதரrhத²ைநrhநிshஸஹாthமா
தாmh ெஸௗthெரௗ விsh’jhய phரப³லதமஷா ேதந நிrhநநாஸாmh ।
th³’ShThைவநாmh Shடசிthதmh க²ரமபி⁴பதிதmh ³ஷணmh ச thrhத⁴mh
vhயாmhராஶராநphயதஸமதி⁴காmhshதthத³ேதாShமா ॥ 34-8॥
ேஸாத³rhயா phேராkhதவாrhதாவிவஶத³ஶiµகா²தி³Shடமாசமாயா-
ஸாரŋhக³mh ஸாரஸாயா shph’தமiνக³த: phராவதீ⁴rhபா³ணகா⁴தmh ।
தnhமாயாkhரnhத³நிrhயாபிதப⁴வத³iνஜாmh ராவணshதாமஹாrhth
ேதநாrhேதாऽபி thவமnhத: கிமபி iµத³மதா⁴shதth³வேதா⁴பாயாயலாபா⁴th ॥ 34-9॥
⁴யshதnhவீmh விசிnhவnhந’த த³ஶiµக²shthவth³வ⁴mh மth³வேத⁴ேந-
thkhthவா யாேத ஜடாெயௗ தி³வமத²ஸு’த:³ phராதேநா: phேரதகாrhயmh ।
kh³’நmh தmh கப³nhத⁴mh ஜக⁴நித² ஶப³mh phேரய பmhபாதேட thவmh
ஸmhphராphேதா வாதஸூiνmh ph◌⁴’ஶiµதி³தமநா: பா வாதாலேயஶ ॥ 34-10॥
இதி சshthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥
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பசthmhஶத³ஶகmh (35)

ராமாவதாரmh-2
35 - Sri Rama Avatar contd.

நீதshஸுkh³வைமthmh தத³iν ஹiνமதா ³nh³ேப: ◌⁴ காயiµchைச:
phthவாŋh³Shேட²ந ⁴ேயா லவித² க³பthபth ஸphத ஸாலாnh ।
ஹthவா ஸுkh³வகா⁴ேதாth³யதமலப³லmh வாநmh vhயாஜvh’ththயா
வrhஷாேவலாமைநrhவிரஹதரதshthவmh மதŋhகா³ரமாnhேத ॥ 35-1॥
ஸுkh³ேவiνேஜாkhthயா ஸப⁴யமபி⁴யதா vhதாmh வாநீmh தா-
mh’ாmh வீய தி³ு th³தமத² த³யிதாமாrhக³யாவநmhராmh ।
ஸnhேத³ஶmh சாŋh³யmh பவநஸுதகேர phராதி³ேஶா ேமாத³ஶா
மாrhேக³ மாrhேக³ மமாrhேக³ கபிபி⁴ரபி ததா³ thவthphயா ஸphரயாைஸ: ॥ 35-2॥
thவth³வாrhதாகrhணேநாth³யth³க³³ஜவஸmhபாதிஸmhபாதிவாkhய-
phேராthதீrhrhேதி⁴ரnhதrhநக³ ஜநகஜாmh வீய த³ththவாऽŋh³யmh ।
phருth³ேயாth³யாநமபணசணரண: ேஸாட⁴ப³nhேதா⁴ த³ஶாshயmh
th³’ShThவா phShThவா ச லŋhகாmh ஜ²தி ஸ ஹiνமாnhெமௗரthநmh த³ெதௗ³ ேத
॥ 35-3॥
thவmh ஸுkh³வாŋhக³தா³தி³phரப³லகபிசசkhரவிkhராnhத⁴-
சkhேராऽபி⁴khரmhய பாேரஜலதி⁴ நிஶிசேரnhth³ராiνஜாயமாண: ।
தthphேராkhதாmh ஶthவாrhதாmh ரஹ நிஶமயnhphராrhத²நாபாrhth²யேராஷ-

phராshதாkh³ேநயாshthரேதஜshthரஸ³த³தி⁴கி³ரா லph³த⁴வாnhமth◌⁴யமாrhக³mh ॥ 35-4॥
கீைஶராஶாnhதேராபா’தகி³நிகைர: ேஸமாதா⁴phய யாேதா
யாnhயாமrhth³ய த³mhShThராநக²ஶிக²ஶிலாஸாலஶshthைர:shவைஸnhைய: ।
vhயாrhவnhஸாiνஜshthவmh ஸமர⁴வி பரmh விkhரமmh ஶkhரேஜthரா
ேவகா³nhநாகா³shthரப³th³த: ◌⁴ பதக³பதிக³nhமாைதrhேமாசிேதாऽ: ◌⁴ ॥ 35-5॥
ெஸௗthshthவthர ஶkhதிphர’திக³லத³ஸுrhவாதஜாநீதைஶல-
kh◌⁴ராthphரiνேபேதா vhயkh’iΝத sh’திலாகி⁴நmh ேமக⁴நாத³mh ।
மாயாோேப⁴ஷு ைவபீ⁴ஷணவசந’தshதmhப⁴ந:mhப⁴கrhணmh
ஸmhphராphதmh கmhபிேதாrhவீதலமகி²லசப⁴ணmh vhயேshthவmh ॥ 34-6॥
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kh³’ணnh ஜmhபா⁴ஸmhphேரதரத²கவெசௗ ராவேணநாபி⁴th◌⁴யnh
ph³ரமாshthேரshய பி⁴nhத³nh க³லததிமப³லாமkh³நிஶுth³தா⁴mh phரkh³’ணnh ।
ேத³வேரணீவேராjhவிதஸமரmh’ைதரைதrh’ஸŋhைக⁴-
rhலŋhகாப⁴rhthரா ச ஸாகmh நிஜநக³ரமகா:³ஸphய: Shபேகண ॥ 35-7॥
phேதா தி³vhயாபி⁴ேஷைகரதஸமதி⁴காnhவthஸராnhபrhயரmh-

rhைமதி²lhயாmh பாபவாசா ஶிவ ஶிவ கில தாmh க³rhபி⁴ணீமph◌⁴யஹா: ।
ஶthkh◌⁴ேநநாrhத³யிthவா லவணநிஶிசரmh phராrhத³ய: ஶூth³ரபாஶmh
தாவth³வாlhகிேக³ேஹ kh’தவஸதிபாஸூத தா ஸுெதௗ ேத ॥ 35-8॥
வாlhேகshthவthஸுேதாth³கா³பிதம⁴ரkh’ேதராjhஞயா யjhஞவாேட
தாmh thவyhயாphகாேம திமவிஶத³ெஸௗ thவmh ச காலாrhதி²ேதாऽ: ◌⁴ ।
ேஹேதா: ெஸௗthகா⁴தீ shவயமத²ஸரமkh³நநிேஶஷph◌⁴’thைய:
ஸாகmh நாகmh phரயாேதா நிஜபத³மக³ேமா ேத³வ ைவNhட²மாth³யmh ॥ 35-9॥
ேஸாऽயmh மrhthயாவதாரshதவ க² நியதmh மrhthயஶிாrhத²ேமவmh
விேலஷாrhதிrhநிராக³shthயஜநமபி ப⁴ேவthகாமத⁴rhமாதிஸkhthயா ।
ேநா ேசthshவாthமாiν⁴ேத: khவiν தவ மநேஸா விkhயா சkhரபாேண
ஸ thவmh ஸththைவகrhேத பவநரபேத vhயா⁴iν vhயாதி⁴தாபாnh ॥ 35-10॥
இதி பசthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

ஷThthmhஶத³ஶகmh (36)

பரஶுராமாவதாரmh ।
36 - Parasurama Avatar

அthேர: thரதயா ரா thவமநஸூயாயாmh  த³thதாபி⁴ேதா⁴
ஜாத: ஶிShயநிப³nhத⁴தnhth³தமநா:shவshத²சரnhகாnhதயா ।
th³’Shேடா ப⁴khததேமந ேஹஹயமபாேலந தshைம வரா-
நShைடவrhயiµகா²nhphரதா³ய த³தி³த²shேவைநவ சாnhேத வத⁴mh ॥ 36-1॥
ஸthயmh கrhமதா²rhஜுநshய ச வரmh தchச²khதிமாthராநதmh
ph³ரமth³ேவ ததா³கி²லmh nh’பலmh ஹnhmh ச ⁴ேமrhப⁴ரmh ।
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ஸஜாேதா ஜமத³kh³நிேதா ph◌⁴’³ேல thவmh ேரiΝகாயாmh ஹேர
ராேமா நாம ததா³thமேஜShவவரஜ: பிthேராரதா: ◌⁴ ஸmhமத³mh ॥ 36-2॥
லph³தா⁴mhநாயக³ணசrhத³ஶவயா க³nhத⁴rhவராேஜ மநா-
கா³ஸkhதாmh கில மாதரmh phரதி பி: khேராதா⁴லshயாjhஞயா ।
தாதாjhஞாதிக³ேஸாத³ைர:ஸமமாmh சி²thவாத² ஶாnhதாthபி-
shேதஷாmh வநேயாக³மாபித² வரmh மாதா ச ேதऽதா³th³வராnh ॥ 36-3॥
பிthரா மாth’iµேத³shதவா’தவியth³ேத⁴ேநாrhநிஜாதா³ரமாth
phரshதா²யாத² ph◌⁴’ேகா³rhகி³ரா மகி³ராவாராth◌⁴ய ெகௗ³பதிmh ।
லph³th◌⁴வா தthபரஶுmh த³khதத³iνஜchேச²தீ³ மஹாshthராதி³கmh
phராphேதா thரமதா²kh’தvhரணiµநிmh phராphயாக³ம:shவாரமmh ॥ 36-4॥
ஆேக²ேடாபக³ேதாऽrhஜுந:ஸுரக³வீஸmhphராphதஸmhபth³க³ண-

shthவthபிthரா பத: ரக³ேதா ³rhமnhthவாசா ந: ।
கா³mh khேரmh ஸசிவmh nhயŋhkhத தி⁴யா ேதநாபி nhத⁴nhiµநி-
phராணேபஸேராஷேகா³ஹதசசkhேரண வthேஸா ’த: ॥ 36-5॥
ஶுkhேராjhவிததாதவாkhயசதkhேராேதா⁴ऽத²ஸkh²யா ஸமmh
பி³ph◌⁴ரth³ th◌⁴யாதமேஹாத³ேராபநிதmh சாபmh டா²ரmh ஶராnh ।
ஆட: ◌⁴ ஸஹவாஹயnhth’கரத²mh மாShமதீமாவிஶnh
வாkh³பி⁴rhவthஸமதா³ஶுதிபெதௗ ஸmhphராshதா:²ஸŋhக³ரmh ॥ 36-6॥
thராமேதந ஸphதத³ஶபி⁴சாௌணீபி⁴rhமஹா-
ேஸநாநீபி⁴ரேநகthரநிவைஹrhvhயாjh’mhபி⁴தாேயாத⁴ந: ।
ஸth³யshthவthகடா²ரபா³ணவித³லnhநிேஶஷைஸnhேயாthகேரா
பீ⁴திphரth³தநShடஶிShடநயshthவாமாபதth³ேத⁴ஹய: ॥ 36-7॥ (ஆபதth ேஹயய:)

லாவாதநrhமதா³ஜலவலlhலŋhேகஶக³rhவாபஹ-

மth³பா³ஹுஸஹshரiµkhதப³ஹுஶshthராshthரmh நிnhத⁴nhநiµmh ।
சkhேர thவyhயத²ைவShணேவऽபி விப²ேல ³th³th◌⁴வா ஹmh thவாmh iµதா³
th◌⁴யாயnhதmh சி²தஸrhவேதா³ஷமவதீ: ◌⁴ ேஸாऽகா³thபரmh ேத பத³mh ॥ 36-8॥
⁴ேயாऽமrhதேஹஹயாthமஜக³ணshதாேத ஹேத ேரiΝகா-
மாkh◌⁴நாநாmh ’த³யmh நிய ப³ஹுேஶா ேகா⁴ராmh phரதிjhஞாmh வஹnh ।
th◌⁴யாநாநீதரதா²த⁴shthவமkh’தா² விphரth³ஹ:thயாnh
தி³khசkhேரஷு டா²ரயnhவிஶிக²யnh நி:ாthயாmh ேமதி³நீmh ॥ 36-9॥
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தாேதாjhவநkh’nhnh’பாலகலmh th:ஸphதkh’thேவா ஜயnh
ஸnhதrhphயாத²ஸமnhதபசகமஹாரkhத’ெதௗ³ேக⁴ பிth’nh ।
யjhேஞ மாமபி காயபாதி³ஷு தி³ஶnh ஸாlhேவந th◌⁴யnh ந:
kh’Shேऽiµmh நிஹநிShயதீதி ஶேதா th³தா⁴th மாைரrhப⁴வாnh ॥ 36-10॥ வrh
-டா²ைரrhப⁴வாnh
nhயshயாshthராணி மேஹnhth³ர⁴ph◌⁴’தி தபshதnhவnhநrhமjhதாmh
ேகா³கrhவதி⁴ ஸாக³ேரண த⁴ரணீmh th³’ShThவாrhதி²தshதாபைஸ: ।
th◌⁴யாேதShவாஸth◌⁴’தாநலாshthரசகிதmh nh⁴mh shவேப-

³thஸாrhேயாth³th◌⁴’தேகரேலா ph◌⁴’³பேத வாேதஶ ஸmhர மாmh ॥ 36-11॥
இதி ஷThthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
இதி நவமshகnhத⁴mh ஸமாphதmh ।
த³ஶமshகnhத⁴mh ।

ஸphதthmhஶத³ஶகmh (37)

kh’Shவதாேராபkhரமmh ।
37 - Prelude To the Incarnation As Krishna

ஸாnhth³ராநnhத³தேநா ஹேர நiν ரா ைத³வாஸுேர ஸŋhக³ேர
thவthkh’thதா அபி கrhமேஶஷவஶேதா ேய ேத ந யாதா க³திmh ।
ேதஷாmh ⁴தலஜnhமநாmh தி³தி⁴வாmh பா⁴ேரண ³ராrhதி³தா
⁴: phராப விசமாதபத³mh ேத³ைவ: ைரவாக³ைத: ॥ 37-1॥
ஹா ஹா ³rhஜந⁴பா⁴ரமதி²தாmh பாேதா²நிெதௗ⁴ பாகா-
ேமதாmh பாலய ஹnhத ேம விவஶதாmh ஸmhph’chச² ேத³வாநிமாnh ।
இthயாதி³phரரphரலாபவிவஶாமாேலாkhய தா⁴தா மmh
ேத³வாநாmh வத³நாநி வீய பேதா த³th◌⁴ெயௗ ப⁴வnhதmh ஹேர ॥ 37-2॥
ஊேச சாmh³ஜ⁴ரநயி ஸுரா:ஸthயmh த⁴thrhயா வேசா
நnhவshயா ப⁴வதாmh ச ரணவிெதௗ⁴ த³ோ  லபதி: ।
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ஸrhேவ ஶrhவரshஸரா வயேதா க³thவா பேயாவாதி⁴mh
நthவா தmh shமேஹ ஜவாதி³தி ய:ஸாகmh தவாேகதநmh ॥ 37-3॥
ேத iµkh³தா⁴நிலஶா³kh³த⁴ஜலேத⁴shதீரmh க³தா:ஸŋhக³தா
யாவththவthபத³சிnhதைநகமநஸshதாவthஸ பாேதா²ஜ: ◌⁴ ।
thவth³வாசmh ’த³ேய நிஶmhய ஸகலாநாநnhத³யnhசிவா-
நாkh²யாத: பரமாthமநா shவயமஹmh வாkhயmh ததா³கrhNhயதாmh ॥ 37-4॥
ஜாேந தீ³நத³ஶாமஹmh தி³விஷதா³mh ⁴ேமச பீ⁴ைமrhnh’ைப-
shதthேபாய ப⁴வா யாத³வேல ேஸாऽஹmh ஸமkh³ராthமநா ।
ேத³வா vh’Shணிேல ப⁴வnh கலயா ேத³வாŋhக³நாசாவெநௗ
மthேஸவாrhத²தி thவதீ³யவசநmh பாேதா²ஜ⁴சிவாnh ॥ 37-5॥
thவா கrhணரஸாயநmh தவ வச:ஸrhேவஷு நிrhவாபித-
shவாnhேதShவீஶ க³ேதஷு தாவகkh’பாபீஷth’phதாthமஸு ।
விkh²யாேத ம²ராேர கில ப⁴வthஸாnhநிth◌⁴யNhேயாthதேர
த⁴nhயாmh ேத³வகநnhத³நாiµth³வஹth³ராஜா ஸ ஶூராthமஜ: ॥ 37-6॥
உth³வாஹாவெதௗ ததீ³யஸஹஜ: கmhேஸாऽத²ஸmhமாநய-
nhேநெதௗ ஸூததயா க³த: பதி² ரேத² vhேயாேமாthத²யா thவth³கி³ரா ।
அshயாshthவாமதி³ShடமShடமஸுேதா ஹnhேததி ஹnhேதத:
ஸnhthராஸாthஸ  ஹnhமnhதிகக³தாmh தnhவீmh kh’பாணீமதா⁴th ॥ 37-7॥
kh³’நசிேரஷு தாmh க²லமதி: ெஶௗேரசிரmh ஸாnhthவைந-
rhேநா iµசnhநராthமஜாrhபணகி³ரா phேதாऽத² யாேதா kh³’ஹாnh ।
ஆth³யmh thவthஸஹஜmh ததா²rhபிதமபி shேநேஹந நாஹnhநெஸௗ
³Shடாநாமபி ேத³வ Shடக th³’Shடா  தீ⁴ேரகதா³ ॥ 37-8॥
தாவththவnhமநைஸவ நாரத³iµநி: phேராேச ஸ ேபா⁴ேஜவரmh
யmh நnhவஸுரா:ஸுராச யத³ேவா ஜாநா கிmh ந phரேபா⁴ ।
மாயாவீ ஸ ஹrhப⁴வth³வத⁴kh’ேத பா⁴வீ ஸுரphராrhத²நா-
தி³thயாகrhNhய ய³ந³⁴நத³ெஸௗ ெஶௗேரச ஸூநஹnh ॥ 37-9॥
phராphேத ஸphதமக³rhப⁴தாமபெதௗ thவthphேரரnhமாயயா
நீேத மாத⁴வ ேராணீmh thவமபி ேபா:◌⁴ ஸchசிthஸுைக²காthமக: ।
ேத³வkhயா ஜட²ரmh விேவஶித² விேபா⁴ ஸmhshயமாநshஸுைர:
ஸ thவmh kh’Shண வி⁴ய ேராக³படmh ப⁴khதிmh பராmh ேத³ ேம ॥ 37-10॥
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இதி ஸphதthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

அShடாthmhஶத³ஶக (38)

kh’Shவதாரmh ।
38 - Incarnation of Sri Krishna

ஆநnhத³ப ப⁴க³வnhநயி ேதऽவதாேர
phராphேத phரதீ³phதப⁴வத³ŋhக³நியமாண: ।
காnhதிvhரைஜவ க⁴நாக⁴நமNhட³லrhth³யா-
மாvh’Nhவதீ விேச கில வrhஷேவலா ॥ 38-1॥
ஆஶாஸு ஶீதலதராஸு பேயாத³ேதாைய-
ராஶாதாphதிவிவேஶஷு ச ஸjhஜேநஷு ।
ைநஶாகேராத³யவிெதௗ⁴ நிஶி மth◌⁴யமாயாmh
khேலஶாபஹshthஜக³தாmh thவஹாऽவிரா: ॥ 38-2॥
பா³lhயshph’ஶாபி வஷா த³⁴ஷா வி⁴தீ-
th³யthகிடகடகாŋhக³த³ஹாரபா⁴ஸா ।
ஶŋhகா²வாஜக³தா³பபா⁴ேதந
ேமகா⁴ேதந பேலத²ஸூதிேக³ேஹ ॥ 38-3॥
வ:shத²ஸுக²நிநவிலால-
மnhதா³லதகடாவிேமாேப⁴ைத:³ ।
தnhமnhதி³ரshய க²லகmhஸkh’தாமல-
iµnhமாrhஜயnhநிவ விேரத² வாஸுேத³வ ॥ 38-4॥
ெஶௗsh தீ⁴ரiµநிமNhட³லேசதேஸாऽபி
³ரshதி²தmh வதீ³ய நிேஜph◌⁴யாmh ।
ஆநnhத³பா³Shபலேகாth³க³மக³th³க³தா³rhth³ர-
shShடாவ th³’Shமகரnhத³ரஸmh ப⁴வnhதmh ॥ 38-5॥
ேத³வ phரத³ பரஷ தாபவlh-
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நிrhநதா³thர ஸமேநthர கலாவிலாnh ।
ேக²தா³நபா kh’பா³பி: ◌⁴ கடாை-

thயாதி³ ேதந iµதி³ேதந சிரmh iνேதாऽ:◌⁴ ॥ 38-6॥
மாthரா ச ேநthரஸலாshth’தகா³thரவlhlhயா
shேதாthைரரபி⁴Shத³ண: கலயshthவmh ।
phராசீநஜnhமக³ளmh phரதிேபா³th◌⁴ய தாph◌⁴யாmh
மாrhகி³ரா த³தி⁴த² மாiνஷபா³லேவஷmh ॥ 38-7॥
thவthphேரshததத³iν நnhத³தஜயா ேத
vhயthயாஸமாரசயிmh ஸ  ஶூரஸூiν: ।
thவாmh ஹshதேயாரth◌⁴’த சிthதவிதா⁴rhயமாrhைய-
ரmhேபா⁴ஹshத²கலஹmhஸகிேஶாரரmhயmh ॥ 38-8॥
ஜாதா ததா³ பஶுபஸth³மநி ேயாக³நிth³ரா
நிth³ராவிiµth³தமதா²kh’த ெபௗரேலாகmh ।
thவthphேரரthகிஹ சிthரமேசதைநrhயth³-
th³வாைர:shவயmh vhயக⁴ ஸŋhக⁴ைதshஸுகா³ட⁴mh ॥ 38-9॥
ேஶேஷண ⁴ப²ணவாதவாऽத²
shைவரmh phரத³rhஶிதபேதா² மணிதீ³பிேதந ।
thவாmh தா⁴ரயnh ஸ க² த⁴nhயதம: phரதshேத²
ேஸாऽயmh thவஶ மம நாஶய ேராக³ேவகா³nh ॥ 38-10॥
இதி அShடாthmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநசthவாmhஶத³ஶகmh (39)

ேயாக³மாயா phரா³rhபா⁴வmh ததா² ேகா³ேல kh’Shணஜnhேமாthஸவmh ॥
39 - Manifestation of Yogamaya and Celebration of Birth of Shrikrishna at Gokula

ப⁴வnhதமயiµth³வஹnh ய³ேலாth³வேஹா நிshஸரnh
த³த³rhஶ க³க³ேநாchசலjhஜலப⁴ராmh கnhதா³thமஜாmh ।
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அேஹா ஸலஸசய:ஸ நைரnhth³ரஜாேலாதி³ேதா
ஜெலௗக⁴ இவ தththphரபத³ேமயதாமாயெயௗ ॥ 39-1॥
phரஸுphதபஶுபாகாmh நிph◌⁴’தமாத³th³பா³கா-
மபாvh’தகவாகாmh பஶுபவாகாமாவிஶnh ।
ப⁴வnhதமயமrhபயnh phரஸவதlhபேக தthபதா³-
th³வஹnh கபடகnhயகாmh shவரமாக³ேதா ேவக³த: ॥ 39-2॥
ததshthவத³iνஜாரவபிதநிth³ரேவக³th³ரவ-
th³ப⁴ேடாthகரநிேவதி³தphரஸவவாrhதையவாrhதிமாnh ।
விiµkhதசிேராthகரshthவதமாபதnh ேபா⁴ஜரா-
ட³Shட இவ th³’Shடவாnh ப⁴கி³நிகாகேர கnhயகாmh ॥ 39-3॥
th◌⁴வmh கபடஶாேநா ம⁴ஹரshய மாயா ப⁴ேவ-
த³ஸாவிதி கிேஶாகாmh ப⁴கி³நிகாகராŋhகி³தாmh ।
th³விேபா நநிகாnhதராதி³வ mh’காமாப-
nhநயmh thவத³iνஜாமஜாiµபலபThடேக பிShடவாnh ॥ 39-4॥
தேதா ப⁴வ³பாஸேகா ஜ²தி mh’thபாஶாதி³வ
phரiµchய தரைஸவ ஸா ஸமதி⁴ட⁴பாnhதரா ।
அத⁴shதலமஜkh³iµ விகஸத³Shடபா³ஹுsh²ரnh-
மஹாத⁴மேஹா க³தா கில விஹாயஸா தி³th³ேத ॥ 39-5॥
nh’ஶmhஸதர கmhஸ ேத கிiµ மயா விநிShபிShடயா
ப³⁴வ ப⁴வத³nhதக: khவசந சிnhthயதாmh ேத தmh ।
இதி thவத³iνஜா விேபா⁴ க²லiµதீ³rhய தmh ஜkh³iµ
மth³க³ணபயிதா ⁴வி ச மnhதி³ராNhேய ॥ 39-6॥
phரேக³ நரகா³thமஜாவசநதா ⁴⁴ஜா
phரலmhப³ப³கதநாphரiµக²தா³நவா மாநிந: ।
ப⁴வnhநித⁴நகாmhயயா ஜக³தி ப³ph◌⁴ரiµrhநிrhப⁴யா:
மாரகவிமாரகா: கிவ ³Shகரmh நிShkh’ைப: ॥ 39-7॥
தத: பஶுபமnhதி³ேர thவயி iµnhத³ நnhத³phயா-
phரஸூதிஶயேநஶேய த³தி கிசித³சthபேத³ ।
வி³th◌⁴ய வநிதாஜைநshதநயஸmhப⁴ேவ ேகா⁴ேத
iµதா³ கிiµ வதா³mhயேஹா ஸகலமாலmh ேகா³லmh ॥ 39-8॥
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அேஹா க² யேஶாத³யா நவகலாயேசேதாஹரmh
ப⁴வnhதமலமnhதிேக phரத²மமாபிப³nhthயா th³’ஶா ।
ந:shதநப⁴ரmh நிஜmh ஸபதி³ பாயயnhthயா iµதா³
மேநாஹரதiνshph’ஶா ஜக³தி Nhயவnhேதா தா: ॥ 39-9॥
ப⁴வthஶலகாmhயயா ஸ க² நnhத³ேகா³பshததா³
phரேமாத³ப⁴ரஸŋhேலா th³விஜலாய கிmh நாத³தா³th ।
தைத²வ பஶுபாலகா: கிiµ ந மŋhக³ளmh ேதநிேர
ஜக³thதயமŋhக³ள thவஹ பா மாமாமயாth ॥ 39-10॥
இதி ஏேகாநசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

சthவாmhஶத³ஶகmh (40)

தநாேமாmh ।
40 - Salvation of Putana

தத³iν நnhத³மமnhத³ஶுபா⁴shபத³mh nh’பmh கரதா³நkh’ேத க³தmh ।
ஸமவேலாkhய ஜகா³த³ ப⁴வthபிதா விதி³தகmhஸஸஹாயஜேநாth³யம: ॥ 40-1॥
அயி ஸேக² தவ பா³லகஜnhம மாmh ஸுக²யேதऽth³ய நிஜாthமஜஜnhமவth ।
இதி ப⁴வthபிth’தாmh vhரஜநாயேக ஸமதி⁴ேராphய ஶஶmhஸ தமாத³ராth ॥ 40-2॥
இஹ ச ஸnhthயநிthதஶதாநி ேத கடகmhநி தேதா ல⁴ க³mhயதாmh ।
இதி ச தth³வசஸா vhரஜநாயேகா ப⁴வத³பாயபி⁴யா th³தமாயெயௗ ॥ 40-3॥
அவஸேர க² தthர ச காசந vhரஜபேத³ ம⁴ராkh’திரŋhக³நா ।
தரலஷThபத³லாதnhதலா கபடேபாதக ேத நிகடmh க³தா ॥ 40-4॥
ஸபதி³ஸா ’தபா³லகேசதநா நிஶிசராnhவயஜா கில தநா ।
vhரஜவ⁴Shவிஹ ேகயதி ணmh விmh’ஶதீஷு ப⁴வnhதiµபாத³ேத³ ॥ 40-5॥
லதபா⁴வவிலாஸ’தாthமபி⁴rhவதிபி: ◌⁴ phரதிேராth³⁴மபாதா ।
shதநமெஸௗ ப⁴வநாnhதநிேஷ³ phரத³³ ப⁴வேத கபடாthமேந ॥ 40-6॥

nArAyaNIyam.pdf 63



நாராயணீயmh

ஸமதி⁴ய தத³ŋhகமஶŋhகிதshthவமத² பா³லகேலாபநேராத: ।
மஹதி³வாmhரப²லmh சமNhட³லmh phரதித² ³rhவிஷ³தmh ॥ 40-7॥
அஸுபி⁴ேரவ ஸமmh த⁴யதி thவயி shதநமெஸௗ shதநிேதாபமநிshவநா ।
நிரபதth³ப⁴யதா³யி நிஜmh வ: phரதிக³தா phரவிஸாrhய ⁴ஜாெபௗ⁴ ॥ 40-8॥
ப⁴யத³ேகா⁴ஷணபீ⁴ஷணவிkh³ரஹரவணத³rhஶநேமாதவlhலேவ ।
vhரஜபேத³ த³ர:shத²லேக²லநmh நiν ப⁴வnhதமkh³’ணத ேகா³பிகா: ॥ 40-9॥
⁴வநமŋhக³ளநாமபி⁴ேரவ ேத வதிபி⁴rhப³ஹுதா⁴ kh’தரண: ।
thவமயி வாதநிேகதநநாத² மாமக³த³யnh  தாவகேஸவகmh ॥ 40-10॥
இதி சthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏகசthவாmhஶத³ஶகmh (41)

தநாத³ஹநmh ததா² kh’Shணலாளநாலாத³mh ।
41 - Cremation of Putana and Joy of Caressing Krishna

vhரேஜவர: ெஶௗவேசா நிஶmhய ஸமாvhரஜnhநth◌⁴வநி பீ⁴தேசதா: ।
நிShபிShடநிேஶஷதmh நிய கசிthபதா³rhத²mh ஶரணmh க³தshthவாmh ॥ 41-

1॥
நிஶmhய ேகா³பீவசநா³த³nhதmh ஸrhேவऽபி ேகா³பா ப⁴யவிshமயாnhதா: ◌⁴ ।
thவthபாதிதmh ேகா⁴ரபிஶாசேத³ஹmh ேத³ஹுrhவி³ேரऽத²டா²ரkh’thதmh ॥ 41-2॥
thவthபீததshதநதchச²ராthஸiµchசலnhiνchசதேரா  ⁴ம: ।
ஶŋhகாமதா⁴தா³க³ரவ: கிேமஷ கிmh சாnhத³ேநா ெகௗ³lh³லேவாऽத²ேவதி ॥ 41-3॥
மத³ŋhக³ஸŋhக³shய ப²லmh ந ³ேர ேணந தாவth³ப⁴வதாமபி shயாth ।
இthlhலபnhவlhலவதlhலேஜph◌⁴யshthவmh தநாமாதiνதா²shஸுக³nhதி⁴mh ॥ 41-4॥
சிthரmh பிஶாchயா ந ஹத:மாரசிthரmh ைரவாகதி² ெஶௗேணத³mh ।
இதி phரஶmhஸnhகில ேகா³பேலாேகா ப⁴வnhiµகா²ேலாகரேஸ nhயமாŋhth ॥ 41-5॥
தி³ேந தி³ேநऽத² phரதிvh’th³த⁴லரணமாŋhக³lhயஶேதா vhரேஜாऽயmh ।
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ப⁴வnhநிவாஸாத³யி வாஸுேத³வ phரேமாத³ஸாnhth³ர: பேதா விேரேஜ ॥ 41-6॥
kh³’ேஹஷு ேத ேகாமலபஹாஸத:² கதா²ஸŋhதா: கமnhய: ।
vh’thேதஷு kh’thேயஷு ப⁴வnhநிாஸமாக³தா: phரthயஹமthயநnhத³nh ॥ 41-7॥
அேஹா மாேரா மயி த³thதth³’Sh:shதmh kh’தmh மாmh phரதி வthஸேகந ।
ஏேய மாthபஸாrhய பாணிmh thவயீஶ கிmh கிmh ந kh’தmh வ⁴பி: ◌⁴ ॥ 41-8॥
ப⁴வth³வ:shபrhஶநெகௗேகந கராthகரmh ேகா³பவ⁴ஜேநந ।
நீதshthவமாதாmhரஸேராஜமாலாvhயாலmhபி³ேலாலmhப³லாமலா: ॥ 41-9॥
நிபாயயnhதீ shதநமŋhகக³mh thவாmh விேலாகயnhதீ வத³நmh ஹஸnhதீ ।
த³ஶாmh யேஶாதா³கதமாnhந ேப⁴ேஜ ஸ தாth³’ஶ: பாஹேர க³தா³nhமாmh ॥ 41-10॥
இதி ஏகசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ॥

th³விசthவாmhஶத³ஶகmh (42)

ஶகடாஸுரவத⁴mh ।
42 - Slaying of Shakatasura

கதா³பி ஜnhமrhதி³ேந தவ phரேபா⁴ நிமnhthதjhஞாதிவ⁴மஸுரா ।
மஹாநஸshthவாmh ஸவிேத⁴ நிதா⁴ய ஸா மஹாநஸாெதௗ³ வvh’ேத vhரேஜவ ॥
42-1॥
தேதா ப⁴வththராணநிkhதபா³லகphரபீ⁴திஸŋhkhரnhத³நஸŋhலாரைவ: ।
விரமராவி ப⁴வthஸபத: பsh²டth³தா³சடchசடாரவ: ॥ 42-2॥
ததshததா³கrhணநஸmhph◌⁴ரமரமphரகmhபிவோஜப⁴ரா vhரஜாŋhக³நா: ।
ப⁴வnhதமnhதrhத³th³’ஶு:ஸமnhதேதா விநிShபதth³தா³ணதா³மth◌⁴யக³mh ॥ 42-3॥
ஶிேஶாரேஹா கிmh கிம⁴தி³தி th³தmh phரதா⁴vhய நnhத:³ பஶுபாச ⁴ஸுரா: ।
ப⁴வnhதமாேலாkhய யேஶாத³யா th◌⁴’தmh ஸமாவஸnhநஜலாrhth³ரேலாசநா: ॥ 42-

4॥
கshேகா iν ெகௗதshத ஏஷ விshமேயா விஶŋhகடmh யchச²கடmh விபாதmh ।
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ந காரணmh கிசிதி³ேஹதி ேதshதி²தா:shவநாகாத³thதகராshthவதீ³கா:॥ 42-

5॥
மாரகshயாshய பேயாத⁴ராrhதி²ந: phரேராத³ேந ேலாலபதா³mh³ஜாஹதmh ।
மயா மயா th³’Shடமேநா விபrhயகா³தி³தீஶ ேத பாலகபா³லகா ஜ:³ ॥ 42-6॥
பி⁴யா ததா³ கிசித³ஜாநதாத³mh மாரகாமதி³rhக⁴டmh வச: ।
ப⁴வthphரபா⁴வாவி³ைரதீதmh மநாகி³வாஶŋhkhயத th³’Shடதைந: ॥ 42-7॥
phரவாலதாmhரmh கித³mh பத³mh தmh ஸேராஜரmhெயௗ iν கெரௗ விேராெதௗ ।
இதி phரஸrhபthகதரŋhகி³தாshthவத³ŋhக³மாபshph’ஶுரŋhக³நாஜநா: ॥ 42-8॥
அேய ஸுதmh ேத³ ஜக³thபேத: kh’பாதரŋhக³பாதாthபபாதமth³ய ேம ।
இதி shம ஸŋhkh³’ய பிதா thவத³ŋhக³கmh iµஹுrhiµஹு:Shயதி ஜாதகNhடக:
॥ 42-9॥
அேநாநிந: கில ஹnhமாக³த:ஸுராேரவmh ப⁴வதா விmhத: ।
ரேஜாऽபி ேநா th³’ShடமiµShய தthகத²mh ஸ ஶுth³த⁴ஸththேவ thவயி
நவாnhth◌⁴வmh ॥ 42-10॥
phரைதshதthர தேதா th³விஜாதிபி⁴rhவிேஶஷேதா லmhபி⁴தமŋhக³ளாஶிஷ: ।
vhரஜmh நிைஜrhபா³lhயரைஸrhவிேமாஹயnhமthராதீ⁴ஶ ஜாmh ஜேம॥ 42-11॥
இதி th³விசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

thசthவாmhஶத³ஶகmh (43)

th’வrhதவத⁴mh ।
43 - The Slaying of Trinavarta

thவாேமகதா³³மthரநாத² ேவா⁴mh
கா³டா⁴தி⁴ட⁴க³மாணமபாரயnhதீ ।
மாதா நிதா⁴ய ஶயேந கித³mh ப³ேததி
th◌⁴யாயnhthயேசShடத kh³’ேஹஷு நிவிShடஶŋhகா ॥ 43-1॥
தாவth³வி³ரiµபகrhணிதேகா⁴ரேகா⁴ஷ-
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vhயாjh’mhபி⁴பாmhஸுபடபதாஶ: ।
வாthயாவ:ஸ கில ைத³thயவரshth’வ-
rhதாkh²ேயா ஜஹார ஜநமாநஸஹாணmh thவாmh ॥ 43-2॥
உth³தா³மபாmhஸுதிராஹதth³’Shபாேத
th³ரShmh கிமphயஶேல பஶுபாலேலாேக ।
ஹா பா³லகshய கிதி thவ³பாnhதமாphதா
மாதா ப⁴வnhதமவிேலாkhய ph◌⁴’ஶmh ேராத³ ॥ 43-3॥
தாவthஸ தா³நவவேராऽபி ச தீ³நrhதி-
rhபா⁴வthகபா⁴ரபதா⁴ரணநேவக:³ ।
ஸŋhேகாசமாப தத³iν தபாmhஸுேகா⁴ேஷ
ேகா⁴ேஷ vhயதாயத ப⁴வjhஜநநீநிநாத:³ ॥ 43-4॥
ேராேதா³பகrhணநவஶா³பக³mhய ேக³ஹmh
khரnhத³thஸு நnhத³iµக²ேகா³பேலஷு தீ³ந: ।
thவாmh தா³நவshthவகி²லiµkhதிகரmh iµiµு-
shthவyhயphரiµசதி பபாத வியthphரேத³ஶாth ॥ 43-5॥
ேராதா³லாshதத³iν ேகா³பக³ ப³Shட²-
பாஷாணph’Shட²⁴வி ேத³ஹமதிshத²விShட²mh ।
phைரnhத ஹnhத நிபதnhதமiµShய வ-

shயணேமவ ச ப⁴வnhதமலmh ஹஸnhதmh ॥ 43-6॥
kh³ராவphரபாதபபிShடக³Shட²ேத³ஹ-

ph◌⁴ரShடாஸு³Shடத³iνேஜாப th◌⁴’Shடஹாஸmh ।
ஆkh◌⁴நாநமmh³ஜகேரண ப⁴வnhதேமthய
ேகா³பா த³⁴rhகி³வராதி³வ நீலரthநmh ॥ 43-7॥
ஏைககமாஶு பkh³’ய நிகாமநnhத³-
nhநnhதா³தி³ேகா³பபரph³த⁴விmhபி³தாŋhக³mh ।
ஆதா³காமபஶŋhகிதேகா³பநா-
ஹshதாmh³ஜphரபதிதmh phரiΝேமா ப⁴வnhதmh ॥ 43-8॥
⁴ேயாऽபி கிnhiν kh’iΝம: phரணதாrhதிஹா
ேகா³விnhத³ ஏவ பபாலயதாthஸுதmh ந: ।
இthயாதி³ மாதரபிth’phரiµைக²shததா³நீmh
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ஸmhphராrhதி²தshthவத³வநாய விேபா⁴ thவேமவ ॥ 43-9॥
வாதாthமகmh த³iνஜேமவமயி phர⁴nhவnh
வாேதாth³ப⁴வாnhமம க³தா³nhகிiµ ேநா ⁴ேநா ।
கிmh வா கேரா ரநphயநிலாலேயஶ
நிேஶஷேராக³ஶமநmh iµஹுரrhத²ேய thவாmh ॥ 43-10॥
இதி thசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

சசthவாmhஶத³ஶகmh (44)

நாமகரணஸmhshகாராதி³ ।
44 - Naming Ceremony Etc

³ட⁴mh வஸுேத³வகி³ரா கrhmh ேத நிShkhயshய ஸmhshகாராnh ।
’th³க³தேஹாராதthேவா க³rhக³iµநிshthவth³kh³’ஹmh விேபா⁴ க³தவாnh ॥ 44-1॥
நnhேதா³ऽத² நnhதி³தாthமா vh’nhதி³Shடmh மாநயnhநiµmh யநாmh ।
மnhத³shதாrhth³ரேச thவthஸmhshகாராnh விதா⁴iµthஸுகதீ: ◌⁴ ॥ 44-2॥
ய³வmhஶாசாrhயthவாthஸுநிph◌⁴’தத³மாrhய காrhயதி கத²யnh ।
க³rhேகா³ நிrhக³தலகசkhேர தவ ஸாkh³ரஜshய நாமாநி ॥ 44-3॥
கத²மshய நாம rhேவ ஸஹshரநாmhேநா யநnhதநாmhேநா வா ।
இதி நmh க³rhக³iµநிசkhேர தவ நாம நாம ரஹ விேபா⁴ ॥ 44-4॥
kh’தா⁴ணகாராph◌⁴யாmh ஸthதாநnhதா³thமதாmh கிலாபி⁴லபth ।
ஜக³த³க⁴கrhthவmh வா கத²யth³’: kh’Shணநாம ேத vhயதேநாth ॥ 44-5॥
அnhயாmhச நாமேப⁴தா³nh vhயாrhவnhநkh³ரேஜ ச ராமாதீ³nh ।
அதிமாiνஷாiνபா⁴வmh nhயக³த³ththவாமphரகாஶயnhபிthேர ॥ 44-6॥
shநியதி யshதவ thேர iµயதி ஸ ந மாயிைக: நேஶாைக: ।
th³யதி யshஸ  நேயதி³thயவத³thேத மஹththவmh’வrhய: ॥ 44-7॥
ேஜShயதி ப³ஹுதரைத³thயாnh ேநShயதி நிஜப³nh⁴ேலாகமமலபத³mh ।
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ேராShயதி ஸுவிமலகீrhதீரshேயதி ப⁴வth³வி⁴திmh’ேச ॥ 44-8॥
அiµைநவ ஸrhவ³rhக³mh ததாshத² kh’தாshத²மthர திShட²th◌⁴வmh ।
ஹேரேவthயநபி⁴லபnhநிthயாதி³ thவாமவrhணயthஸ iµநி: ॥ 44-9॥
க³rhேக³ऽத² நிrhக³ேதऽshnh நnhதி³தநnhதா³தி³நnhth³யமாநshthவmh ।
மth³க³த³iµth³க³தகே நிrhக³மய மthராதீ⁴ஶ ॥ 44-10॥
இதி சசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

பசசthவாmhஶத³ஶகmh (45)

kh’Shணshய பா³லலா: ।
45 - Krishna’s Childhood Pranks

அயி ஸப³ல iµராேர பாணிஜாiνphரசாைர:
கிமபி ப⁴வநபா⁴கா³nh ⁴ஷயnhெதௗ ப⁴வnhெதௗ ।
சதசரணகெஜௗ மஜுமரஶிஜா-
ரவணகபா⁴ெஜௗ ேசரசா ேவகா³th ॥ 45-1॥
mh’³ mh’³ விஹஸnhதாnhஷth³த³nhதவnhெதௗ
வத³நபதிதேகெஶௗ th³’யபாதா³ph³ஜேத³ெஶௗ ।
⁴ஜக³தகராnhதvhயாலக³thகŋhகŋhெகௗ
மதிமஹரதiµchைச: பயதாmh விவnh’mh ॥ 45-2॥
அiνஸரதி ஜெநௗேக⁴ ெகௗகvhயாலாே
கிமபி kh’தநிநாத³mh vhயாஹஸnhெதௗ th³ரவnhெதௗ ।
வதவத³நபth³மmh ph’Shட²ேதா த³thதth³’Sh
கிவ ந வித³தா⁴ேத² ெகௗகmh வாஸுேத³வ ॥ 45-3॥
th³தக³திஷு பதnhதாthதி²ெதௗ phதபŋhெகௗ
தி³வி iµநிபி⁴ரபŋhைக:ஸshதmh வnhth³யமாெநௗ ।
th³தமத² ஜநநீph◌⁴யாmh ஸாiνகmhபmh kh³’ெதௗ
iµஹுரபி பரph³ெதௗ⁴ th³ராkh³வாmh mhபி³ெதௗ ச ॥ 45-4॥
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shiνதசப⁴ரமŋhேக தா⁴ரயnhதீ ப⁴வnhதmh
தரலமதி யேஶாதா³shதnhயதா³ த⁴nhயத⁴nhயா ।
கபடபஶுப மth◌⁴ேய iµkh³த⁴ஹாஸாŋhரmh ேத
த³ஶநiµல’th³யmh வீய வkhthரmh ஜஹrhஷ ॥ 45-5॥
தத³iν சரணசா தா³ரைக:ஸாகமாரா-
nhநிலயததிஷு ேக²லnh பா³லசாபlhயஶா ।
ப⁴வநஶுகபி³டா³லாnh வthஸகாmhசாiνதா⁴வnh
கத²மபி kh’தஹாைஸrhேகா³பைகrhவாேதாऽ:◌⁴ ॥ 45-6॥
ஹலத⁴ரஸதshthவmh யthர யthேராபயாேதா
விவஶபதிதேநthராshதthர தthைரவ ேகா³phய: ।
விக³தkh³’ஹkh’thயா விshmh’தாபthயph◌⁴’thயா
iµரஹர iµஹுரthயnhதாலா நிthயமாஸnh ॥ 45-7॥
phரதிநவநவநீதmh ேகா³பிகாத³thதchச²nh
கலபத³iµபகா³யnh ேகாமலmh khவாபி nh’thயnh ।
ஸத³யவதிேலாைகரrhபிதmh ஸrhபிரநnh
khவசந நவவிபkhவmh ³kh³த⁴மphயாபிப³shthவmh ॥ 45-8॥
மம க² ப³ேக³ேஹ யாசநmh ஜாதமாshதா-
ஹ நரப³லாநாமkh³ரேதா ைநவ rhேவ ।
இதி விதமதி: கிmh ேத³வ ஸnhthயjhய யாchஞாmh
த³தி⁴kh◌⁴’தமஹரshthவmh சா ேசாரேணந ॥ 45-9॥
தவ த³தி⁴kh◌⁴’தேமாேஷ ேகா⁴ஷேயாஷாஜநாநா-
மப⁴ஜத ’தி³ ேராேஷா நாவகாஶmh ந ேஶாக: ।
’த³யமபி iµthவா ஹrhஷnhெதௗ⁴ nhயதா⁴shthவmh
ஸ மம ஶமய ேராகா³nhவாதேக³ஹாதி⁴நாத² ॥ 45-10॥
இதி பசசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷThசthவாmhஶத³ஶகmh (46)
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விவபத³rhஶநmh ।
46 - Revelation of the Cosmic Form

அயி ேத³வ ரா கில thவயி shவயiµthதாநஶேய shதநnhத⁴ேய ।
பjh’mhப⁴ணேதா vhயபாvh’ேத வத³ேந விவமசShட வlhலவீ ॥ 46-1॥
நரphயத² பா³லைக:ஸமmh thவயி லாநிரேத ஜக³thபேத ।
ப²லஸசயவசநkh’தா⁴ தவ mh’th³ேபா⁴ஜநரrhப⁴கா: ॥ 46-2॥
அயி ேத phரலயாவெதௗ⁴ விேபா⁴ திேதாயாதி³ஸமshதப⁴ண: ।
mh’³பாஶநேதா ஜா ப⁴ேவதி³தி பீ⁴தா ஜநநீ ேகாப ஸா ॥ 46-3॥
அயி ³rhவிநயாthமக thவயா கிiµ mh’thஸா ப³த வthஸ ப⁴தா ।
இதி மாth’கி³ரmh சிரmh விேபா⁴ விததா²mh thவmh phரதிஜjhஞிேஷ ஹஸnh ॥ 46-4॥
அயி ேத ஸகலrhவிநிசிேத விமதிேசth³வத³நmh விதா³rhயதாmh ।
இதி மாth’விப⁴rhthேதா iµக²mh விகஸthபth³மநிப⁴mh vhயதா³ரய: ॥ 46-5॥
அபி mh’lhலவத³rhஶேநாthஸுகாmh ஜநநீmh தாmh ப³ஹு தrhபயnhநிவ ।
ph’தி²வீmh நிகி²லாmh ந ேகவலmh ⁴வநாnhயphயகி²லாnhயதீ³th³’ஶ: ॥ 46-6॥
ஹசிth³வநமmh³தி: ◌⁴ khவசிth khவசித³ph◌⁴ரmh ஹசிth³ரஸாதலmh ।
மiνஜா த³iνஜா: khவசிthஸுரா த³th³’ேஶ கிmh ந ததா³ thவதா³நேந ॥ 46-7॥
கலஶாmh³தி⁴ஶாயிநmh ந: பரைவNhட²பதா³தி⁴வாநmh ।
shவரச நிஜாrhப⁴காthமகmh கதிதா⁴ thவாmh ந த³த³rhஶ ஸா iµேக² ॥ 46-8॥
விகஸth³⁴வேந iµேகா²த³ேர நiν ⁴ேயாऽபி ததா²விதா⁴நந: ।
அநயா sh²டேதா ப⁴வாநநவshதா²mh ஜக³தாmh ப³தாதேநாth ॥ 46-9॥
th◌⁴’ததththவதி⁴யmh ததா³ணmh ஜநநீmh தாmh phரணேயந ேமாஹயnh ।
shதநமmhப³ தி³ேஶthபாஸஜnh ப⁴க³வnhநth³⁴தபா³ல பா மாmh ॥ 46-10॥
இதி ஷThசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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ஸphதசthவாmhஶத³ஶகmh (47)

உக²லப³nhத⁴நmh ।
47 - Tying Krishna To the Mortar

ஏகதா³ த³தி⁴விமாத²காணீmh மாதரmh ஸiµபேஸதி³வாnh ப⁴வாnh ।
shதnhயேலாபதயா நிவாரயnhநŋhகேமthய பபிவாnhபேயாத⁴ெரௗ ॥ 47-1॥
அrhத⁴பீதசTh³மேல thவயி shநிkh³த⁴ஹாஸம⁴ராநநாmh³ேஜ ।
³kh³த⁴ஶ த³ஹேந பshதmh த⁴rhமாஶு ஜநநீ ஜகா³ம ேத ॥ 47-2॥
ஸாபீதரஸப⁴ŋhக³ஸŋhக³தkhேராத⁴பா⁴ரப⁴தேசதஸா ।
மnhத²த³Nhட³iµபkh³’ய பாதmh ஹnhத ேத³வ த³தி⁴பா⁴ஜநmh thவயா ॥ 47-3॥
உchசலth³th◌⁴வநிதiµchசைகshததா³ஸnhநிஶmhய ஜநநீ ஸமாth³’தா ।
thவth³யேஶாவிஸரவth³த³த³rhஶ ஸா ஸth³ய ஏவ த³தி⁴ விshth’தmh ெதௗ ॥ 46-

4॥
ேவத³மாrhக³பமாrhகி³தmh ஷா thவாமவீய பமாrhக³யnhthயெஸௗ ।
ஸnhத³த³rhஶ ஸுkh’திnhக²ேல தீ³யமாநநவநீதேமாதேவ ॥ 46-5॥
thவாmh phரkh³’ய ப³த பீ⁴திபா⁴வநாபா⁴ஸுராநநஸேராஜமாஶு ஸா ।
ேராஷதiµகீ²ஸகீ²ேரா ப³nhத⁴நாய ரஶநாiµபாத³ேத³ ॥ 47-6॥
ப³nh⁴chச²தி யேமவ ஸjhஜநshதmh ப⁴வnhதமயி ப³nh⁴chச²தி ।
ஸா நிjhய ரஶநா³nhப³ஹூnh th³vhயŋh³ேலாநமகி²லmh கிலத ॥ 47-7॥
விshேதாthshதஸகீ²ஜேநதாmh shவிnhநஸnhநவஷmh நிய தாmh ।
நிthயiµkhதவரphயேஹா ஹேர ப³nhத⁴ேமவ kh’பயாnhவமnhயதா:² ॥ 47-8॥
shதீ²யதாmh சிரiµக²ேல க²ேலthயாக³தா ப⁴வநேமவ ஸா யதா³ ।
phரா³க²லபி³லாnhதேர ததா³ஸrhபிரrhபிதமத³nhநவாshதி²தா: ॥ 47-9॥
யth³யபாஶஸுக³ேமா ப⁴வாnhவிேபா⁴ ஸmhயத: கிiµ ஸபாஶயாநயா ।
ஏவமாதி³ தி³விைஜரபி⁴Shேதா வாதநாத² பபா மாmh க³தா³th ॥ 47-10॥
இதி ஸphதசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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அShடசthவாmhஶத³ஶகmh (48)

நளப³ர-மணிkh³வேயா: ஶாபேமாmh ।
48 - Redemption of Nalakubara And Manigriva

iµதா³ஸுெரௗைக⁴shthவiµதா³ரஸmhமைத³தீ³rhய தா³ேமாத³ர இthயபி⁴Shத: ।
mh’³த³ர: shைவரiµக²ேல லக³nhந³ரேதா th³ெவௗ கபா⁴ைத³தா:² ॥
48-1॥
ேப³ரஸூiνrhநலப³ராபி⁴த: ◌⁴ பேரா மணிkh³வ இதி phரதா²mh க³த: ।
மேஹஶேஸவாதி⁴க³தேயாnhமெதௗ³ சிரmh கில thவth³விiµகா²வேக²லதாmh ॥ 48-

2॥
ஸுராபகா³யாmh கில ெதௗ மேதா³thகெடௗ ஸுராபகா³யth³ப³ஹுெயௗவதாvh’ெதௗ
।
விவாஸெஸௗ ேகபெரௗ ஸ நாரேதா³ ப⁴வthபைத³கphரவே நிைரத ॥ 48-3॥
பி⁴யா phயாேலாகiµபாthதவாஸஸmh ேரா நியாபி மதா³nhத⁴ேசதெஸௗ ।
இெமௗ ப⁴வth³ப⁴khthபஶாnhதிth³த⁴ேய iµநிrhஜெகௗ³ ஶாnhதிmh’ேத தshஸுக²mh
॥ 48-4॥
வாமவாphெதௗ கபா⁴thமதாmh சிரmh ஹmh நியாத² பத³mh shவமாphiνதmh ।
இதீெதௗ ெதௗ ப⁴வதீ³ணshph’ஹாmh க³ெதௗ vhரஜாnhேத கெபௗ⁴ ப³⁴வ: ॥
48-5॥
அதnhth³ரnhth³ரth³க³mh ததா²வித⁴mh ஸேமஷா மnhத²ரகா³நா thவயா ।
திராயிேதாக²லேராத⁴நிrh⁴ெதௗ சிராய rhெணௗ பபாதிெதௗ த ॥ 48-6॥
அபா⁴ ஶாகி²th³விதயmh யதா³ thவயா தைத³வ தth³க³rhப⁴தலாnhநிேரஷா ।
மஹாthவிஷா யேக³ந தthத³பா⁴ ேகா³விnhத³ ப⁴வாநபி shதைவ:॥ 48-7॥
இஹாnhயப⁴khேதாऽபி ஸேமShயதி khரமாth³ப⁴வnhதேமெதௗ க² th³ரேஸவெகௗ ।
iµநிphரஸாதா³th³ப⁴வத³ŋhkh◌⁴மாக³ெதௗ க³ெதௗ vh’ெநௗ க² ப⁴khதிiµthதமாmh
॥ 48-8॥
ததshதth³தா³ரணதா³ரவphரகmhபிஸmhபாதிநி ேகா³பமNhட³ேல ।
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விலjhதthவjhஜநநீiµேக²vhயேமா நnhேத³ந ப⁴வாnhவிேமாத:³॥ 48-9॥
மேஹாrhமth◌⁴யக³ேதா ப³தாrhப⁴ேகா ஹேர: phரபா⁴வாத³பேதாऽ⁴நா ।
இதி ph³வாணrhக³ேதா kh³’ஹmh ப⁴வாnhமthராதீ⁴வர பா மாmh க³தா³th ॥
48-10॥
இதி அShடசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநபசாஶthதமத³ஶகmh (49)

vh’nhதா³வநphரேவஶmh ।
49 - Journey To Vrindavana

ப⁴வthphரபா⁴வாவி³ரா  ேகா³பாshதphரபாதாதி³கமthர ேகா³Shேட² ।
அேஹiµthபாதக³ணmh விஶŋhkhய phரயாமnhயthர மேநா விேதiν: ॥ 49-1॥
தthேராபநnhதா³பி⁴த⁴ேகா³பவrhேயா ஜெகௗ³ ப⁴வthphேரரணையவ நmh ।
இத: phரதீchயாmh விபிநmh மேநாjhஞmh vh’nhதா³வநmh நாம விராஜதீதி ॥ 49-2॥
ph³’ஹth³வநmh தthக² நnhத³iµkh²யா விதா⁴ய ெகௗ³Sh²நமத²ேணந ।
thவத³nhவிதthவjhஜநநீநிவிShடக³Shட²யாநாiνக³தா விேச: ॥ 49-3॥
அேநாமேநாjhஞth◌⁴வநிேத⁴iνபா²ரphரதா³nhதரேதா வ⁴பி: ◌⁴ ।
ப⁴வth³விேநாதா³லபிதாராணி phரபீய நாjhஞாயத மாrhக³ைத³rhkh◌⁴யmh ॥ 49-4॥
நிய vh’nhதா³வநஶ நnhத³thphரஸூநnhத³phரiµக²th³ெமௗக⁴mh ।
அேமாத³தா²ஶாth³வலஸாnhth³ரலmhயா ஹnhமணீThமShடேஶாப⁴mh ॥ 49-

5॥
நவாகநிrhvhட⁴நிவாஸேப⁴ேத³Shவேஶஷேகா³ேபஷு ஸுகா²ேதஷு ।
வநயmh ேகா³பகிேஶாரபாவித: பrhயவேலாகதா²shthவmh ॥ 49-6॥
அராலமாrhகா³க³தநிrhமலாபாmh மராலஜாkh’தநrhமலாபாmh ।
நிரnhதரshேமரஸேராஜவkhthராmh கnhத³கnhயாmh ஸமேலாகயshthவmh ॥ 49-7॥
மரேககாஶதேலாப⁴நீயmh மக²மாலஶப³லmh மணீநாmh ।
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விசேலாகshph’ஶiµchசஶ ◌்’ŋhைக³rhகி³mh ச ேகா³வrhத⁴நைமதா²shthவmh ॥
49-8॥
ஸமmh தேதா ேகா³பமாரைகshthவmh ஸமnhதேதா யthர வநாnhதமாகா:³ ।
ததshததshதாmh kh’லாமபய: கnhத³ஜாmh ராக³வதீைவகாmh ॥ 49-9॥
ததா²விேத⁴ऽshnhவிபிேந பஶvhேய ஸiµthஸுேகா வthஸக³ணphரசாேர ।
சரnhஸராேமாऽத²மாரைகshthவmh ஸரேக³ஹாதி⁴ப பா ேராகா³th ॥ 49-10॥
இதி ஏேகாநபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

பசாஶthதமத³ஶகmh (50)

வthஸாஸுர-ப³காஸுரேயா: வத⁴mh ।
50 - Slaying of VatsAsura And BakAsura

தரலம⁴kh’th³vh’nhேத³ vh’nhதா³வேநऽத² மேநாஹேர
பஶுபஶிஶுபி⁴shஸாகmh வthஸாiνபாலநேலாப: ।
ஹலத⁴ரஸேகா² ேத³வ மnh விேசத² தா⁴ரயnh
க³வலiµரேவthரmh ேநthராபி⁴ராமதiνth³தி: ॥ 50-1॥
விதஜக³தீரmh லகராmh³ஜலாதmh
த³த³தி சரணth³வnhth³வmh vh’nhதா³வேந thவயி பாவேந ।
கிவ ந ப³ெபௗ⁴ ஸmhபthஸmhதmh தவlhல-
ஸலத⁴ரணீேகா³thரேthராதி³கmh கமலாபேத ॥ 50-2॥
விலஸ³லேப காnhதாராnhேத ஸரணஶீதேல
விலயiµநாதீேர ேகா³வrhத⁴நாசலrhத⁴ஸு ।
லதiµரநாத³shஸசாரயnhக² வாthஸகmh
khவசந தி³வேஸ ைத³thயmh வthஸாkh’திmh thவiµைத³தா:² ॥ 50-3॥
ரப⁴ஸவிலஸthchச²mh விchசா²யேதாऽshய விேலாகயnh
கிமபி வதshகnhத⁴mh ரnhth◌⁴ரphரதீiµதீ³தmh ।
தமத² சரேண பி³ph◌⁴ரth³விph◌⁴ராமயnhiµஹுchசைக:
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ஹசந மஹாvh’ே சிேபித²தவிதmh ॥ 50-4॥
நிபததி மஹாைத³thேய ஜாthயா ³ராthமநி தthணmh
நிபதநஜவுNhணோணீஹதகாநேந ।
தி³வி பலth³vh’nhதா³ vh’nhதா³ரகா:ஸுேமாthகைர:
ஶிர ப⁴வேதா ஹrhஷாth³வrhஷnhதி நாம ததா³ஹேர ॥ 50-5॥
ஸுரபி⁴லதமா rhத⁴nhrhth◌⁴வmh த:ஸுமாவ
நிபததி தேவthkhேதா பா³ல:ஸேஹலiµைத³ரய: ।
ஜ²தி த³iνஜேேபேrhth◌⁴வmh க³தshதமNhட³லாth
ஸுமநிகரshேஸாऽயmh நmh ஸேமதி ஶைநதி ॥ 50-6॥
khவசந தி³வேஸ ⁴ேயா ⁴யshதேர பஷாதேப
தபநதநயாபாத:² பாmh க³தா ப⁴வதா³த³ய: ।
சதக³தmh phேராமாஸுrhப³கmh க² விshmh’தmh
தித⁴ரக³chேச²ேத³ைகலாஸைஶலவாபரmh ॥ 50-7॥
பிப³தி ஸலmh ேகா³பvhராேத ப⁴வnhதமபி⁴th³த:
ஸ கில நிகி³லnhநkh³நிphரkh²யmh நrhth³தiµth³வமnh ।
த³லயிமகா³ththேராThயா: ேகாThயா ததா³  ப⁴வாnhவிேபா⁴
க²லஜநபி⁴தா³ ச phரkh³’ய த³தா³ர தmh ॥ 50-8॥
ஸபதி³ஸஹஜாmh ஸnhth³ரShmh வா mh’தாmh க² தநா-
மiνஜமக⁴மphயkh³ேர க³thவா phரதீேமவ வா ।
ஶமநநிலயmh யாேத தshnhப³ேக ஸுமேநாக³ேண
கிரதி ஸுமேநாvh’nhத³mh vh’nhதா³வநாth³kh³’ஹைமயதா:² ॥ 50-9॥
லதiµரநாத³mh ³ராnhநிஶmhய வ⁴ஜைந-
shthவதiµபக³mhயாராதா³ட⁴ேமாத³iµதீ³த: ।
ஜநிதஜநநீநnhதா³நnhத³shஸரணமnhதி³ர-
phரதி²தவஸேத ெஶௗேர ³Shவ மமாமயாnh ॥ 50-10॥
இதி பசாஶthதமஶகmh ஸமாphதmh
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ஏகபசாஶthதமஶகmh (51)

அகா⁴ஸுரவத⁴mh ।
51 - Slaying of AghAsura

கதா³சந vhரஜஶிஶுபி: ◌⁴ ஸமmh ப⁴வாnh வநாஶேந விதமதி: phரேக³தராmh ।
ஸமாvh’ேதா ப³ஹுதரவthஸமNhட³ல:ஸேதமைநrhநிரக³மதீ³ஶ ேஜமைந: ॥ 51-1॥
விநிrhயதshதவ சரmh³ஜth³வயா³த³சிதmh th⁴வநபாவநmh ரஜ: ।
மஹrhஷய: லகத⁴ைர: கேலப³ைர³ேர th◌⁴’தப⁴வதீ³ேthஸவா: ॥ 51-2॥
phரசாரயthயவிரலஶாth³வேல தேல பஶூnhவிேபா⁴ ப⁴வதி ஸமmh மாரைக: ।
அகா⁴ஸுேரா nhயணத³கா⁴ய வrhதநீmh ப⁴யாநக:ஸபதி³ ஶயாநகாkh’தி: ॥ 51-3॥
மஹாசலphரதிமதேநாrh³ஹாநிப⁴phரஸாதphரதி²தiµக²shய காநேந ।
iµேகா²த³ரmh விஹரணெகௗகாth³க³தா:மாரகா:கிமபி வி³ரேக³thவயி ॥ 51-4॥
phரமாத³த: phரவிஶதி பnhநேகா³த³ரmh khவத²thதெநௗ பஶுபேல ஸவாthஸேக ।
வித³nhநித³mh thவமபி விேவஶித² phரேபா⁴ ஸு’jhஜநmh விஶரணமாஶு ரmh ॥
51-5॥
க³ேலாத³ேர விதவrhShம thவயா மேஹாரேக³ட²தி நிth³த⁴மாேத ।
th³தmh ப⁴வாnhவித³தகNhட²மNhட³ேலா விேமாசயnhபஶுபபஶூnh விநிrhயெயௗ ॥
51-6॥
ணmh தி³வி thவ³பக³மாrhத²மாshதி²தmh மஹாஸுரphரப⁴வமேஹா மேஹா மஹth ।
விநிrhக³ேத thவயி  நிநமஜஸா நப:◌⁴shத²ேல நnh’ரேதா² ஜ³shஸுரா: ॥ 51-

7॥
ஸவிshமைய: கமலப⁴வாதி³பி: ◌⁴ ஸுைரரiνth³தshதத³iν க³த:மாரைக: ।
தி³ேந நshதணத³ஶாiµேப shவைகrhப⁴வாநதiνத ேபா⁴ஜேநாthஸவmh ॥ 51-8॥
விஷாணிகாமபி iµரmh நிதmhப³ேக நிேவஶயnhகப³லத⁴ர: கராmh³ேஜ ।
phரஹாஸயnhகலவசைந:மாரகாnh ³ேபா⁴த² thத³ஶக³ணrhiµதா³ iνத: ॥ 51-9॥
ஸுகா²ஶநmh thவிஹ தவ ேகா³பமNhட³ேல மகா²ஶநாthphயவ ேத³வமNhட³ேல ।
இதி shதshthத³ஶவைரrhஜக³thபேத மthநிலய க³தா³thphரபா மாmh ॥ 51-

10॥
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இதி ஏகபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

th³விபசாஶthதமத³ஶகmh (52)

வthஸshேதயmh ததா² ph³ரமக³rhவஶமநmh ।
52 - The Stealing of the Calves By Brahma And Humbling of Brahma’s Pride.

அnhயாவதாரநிகேரShவநிதmh ேத ⁴மாதிேரகமபி⁴வீய ததா³க⁴ேமாே ।
ph³ரமா பமநா: ஸ பேராபா⁴வmh நிnhேயऽத² வthஸகக³nhphரவிதthய
மாயாmh ॥ 52-1॥
வthஸாநவீய விவேஶ பஶுேபாthகேர தாநாேநகாம இவ தா⁴th’மதாiνவrhதீ ।
thவmh ஸா⁴khதகப³ேலா க³தவாmhshததா³நீmh ⁴khதாmhshதிேராதி⁴த ஸேராஜப⁴வ:
மாராnh ॥ 52-2॥
வthஸாயிதshதத³iν ேகா³பக³யிதshthவmh ஶிkhயாதி³பா⁴Nhட³iµரக³வலாதி³ப:
।
phராkh³வth³வி’thய விபிேநஷு சிராய ஸாயmh thவmh மாயயாத² ப³ஹுதா⁴
vhரஜமாயயாத² ॥ 52-3॥
thவாேமவ ஶிkhயாக³வலாதி³மயmh த³தா⁴ேநா ⁴யshthவேமவ பஶுவthஸகபா³லப: ।
ேகா³பிணீபி⁴ரபி ேகா³பவ⁴மயீபி⁴ராஸாதி³ேதாऽ ஜநநீபி⁴ரதிphரஹrhஷாth ॥ 52-

4॥
வmh கசித³பி⁴மாநவஶாthshவகீயmh மthவா தஜ இதி ராக³ப⁴ரmh வஹnhthய: ।
ஆthமாநேமவ  ப⁴வnhதமவாphய ஸூiνmh phதிmh யrhந கியதீmh வநிதாச கா³வ: ॥
52-5॥
ஏவmh phரதிணவிjh’mhபி⁴தஹrhஷபா⁴ரநிேஶஷேகா³பக³ணலாத⁴rhதிmh ।
thவாமkh³ரேஜாऽபி ³³ேத⁴ கில வthஸராnhேத ph³ரமாthமேநாரபி மஹாnhவேயாrhவிேஶஷ:

॥ 52-6॥
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வrhஷாவெதௗ⁴ நவராதநவthஸபாலாnh th³’ShThவா விேவகமsh’ேண th³ேண
விேட⁴ ।
phராதீ³th³’ஶ:phரதிநவாnhமடாŋhக³தா³தி³⁴ஷாmhசrh⁴ஜஜ:ஸஜலாmh³தா³பா⁴nh
॥ 52-7॥
phரthேயகேமவ கமலாபலாதாŋhகா³nh ேபா⁴கீ³nhth³ரேபா⁴க³ஶயநாnhநயநாபி⁴ராமாnh ।
லாநிதth³’ஶ: ஸநகாதி³ேயாகி³vhயாேஸவிதாnhகமல⁴rhப⁴வேதா த³த³rhஶ ॥
52-8॥
நாராயkh’திமஸŋhkh²யதமாmh நியஸrhவthர ேஸவகமபி shவமேவய தா⁴தா
।
மாயாநிமkh³ந’த³ேயா விiµேமாஹ யாவேத³ேகா ப³⁴வித² ததா³ கப³லாrhத⁴பாணி:
॥ 52-9॥
நயnhமேத³தத³iν விவபதிmh iµஹுshthவாmh நthவா சதவதி தா⁴த தா⁴ம யாேத
।
ேபாைத: ஸமmh phரiµதி³ைத: phரவிஶnhநிேகதmh வாதாலயாதி⁴ப விேபா⁴ பபா
ேராகா³th ॥ 52-10॥
இதி th³விபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

thபசாஶthதமத³ஶகmh (53)

ேத⁴iνகாஸுரவத⁴mh ।
53 - Slaying of Dhenukasura

அதீthய பா³lhயmh ஜக³தாmh பேத thவiµேபthய ெபௗக³Nhட³வேயா மேநாjhஞmh ।
உேபய வthஸாவநiµthஸேவந phராவrhததா² ேகா³க³ணபாலநாயாmh ॥ 53-1॥
உபkhரமshயாiν³ணவ ேஸயmh மthராதீ⁴ஶ தவ phரvh’thதி: ।
ேகா³thராபthராணkh’ேதऽவதீrhணshதேத³வ ேத³வாரப⁴தா²shததா³ யth ॥ 53-2॥
கதா³பி ராேமண ஸமmh வநாnhேத வநயmh வீய சரnhஸுேக²ந ।
தா³மநாmhந:shவஸக²shய வாசா ேமாதா³த³கா³ ேத⁴iνககாநநmh thவmh ॥ 53-3॥
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உthதாலதாநிவேஹ thவ³khthயா ப³ேலந ⁴ேதऽத² ப³ேலந ேதா³rhph◌⁴யாmh ।
mh’:³ க²ரசாph◌⁴யபதthரshதாth ப²ேலாthகேரா ேத⁴iνகதா³நேவாऽபி ॥ 53-4॥
ஸiµth³யேதா ைத⁴iνகபாலேநऽஹmh வத⁴mh கத²mh ைத⁴iνகமth³ய rhேவ ।
இதீவ மthவா th◌⁴வமkh³ரேஜந ஸுெரௗக⁴ேயாth³தா⁴ரமக⁴தshthவmh ॥ 53-5॥
ததீ³யph◌⁴’thயாநபி ஜmh³கthேவேநாபாக³தாநkh³ரஜஸmhதshthவmh ।
ஜmh³ப²லாநீவ ததா³ நிராshத²shதாேலஷு ேக²லnhப⁴க³வnh நிராshத:² ॥ 53-6॥
விநிkh◌⁴நதி thவyhயத² ஜmh³ெகௗக⁴mh ஸநாமகthவாth³வணshததா³நீmh ।
ப⁴யாேலா ஜmh³கநாமேத⁴யmh திphரth³த⁴mh vhயதி⁴ேததி மnhேய ॥ 53-7॥
தவாவதாரshய ப²லmh iµராேர ஸஜாதமth³ேயதி ஸுைரrhiνதshthவmh ।
ஸthயmh ப²லmh ஜாதேஹதி ஹா பா³ல:ஸமmh தாலப²லாnhய⁴ŋhkhதா:² ॥ 53-8॥
ம⁴th³ரவshnhதி ph³’ஹnhதி தாநி ப²லாநி ேமேதா³ப⁴ரph◌⁴’nhதி ⁴khthவா ।
th’phைதச th³’phைதrhப⁴வநmh ப²ெலௗக⁴mh வஹth³பி⁴ராகா:³க² பா³லைகshthவmh
॥ 53-9॥
ஹேதா ஹேதா ேத⁴iνக இthேபthய ப²லாnhயத³th³பி⁴rhம⁴ராணி ேலாைக: ।
ஜேயதி ேவதி iνேதா விேபா⁴ thவmh மthராதீ⁴வர பா ேராகா³th ॥ 53-10॥
இதி thபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ச:பசாஶthதமத³ஶகmh (54)

காயshய காnhதீ³phராphதி: ததா² விஷபா³தா⁴
54 - Reason For Kaliya Coming To the Yamuna And Affliction by Poison.

thவthேஸேவாthக: ெஸௗப⁴rhநாம rhவmh காnhth³யnhதrhth³வாத³ஶாph³த³mh தபshயnh
।
நvhராேத shேநஹவாnhேபா⁴க³ேலாேல தாrhயmh ஸாாைத³தாkh³ேர கதா³சிth
॥ 54-1॥
thவth³வாஹmh தmh ஸுத⁴mh th’ஸூiνmh நmh கசிjhஜதmh லயnh ஸ: ।
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தphதசிthேத ஶphதவாநthர ேசththவmh ஜnhnh ேபா⁴khதா விதmh சாபி ேமாkhதா ॥
54-2॥
தshnhகாேல காய:ேவலத³rhபாthஸrhபாராேத: கlhபிதmh பா⁴க³மநnh ।
ேதந khேராதா⁴ththவthபதா³mhேபா⁴ஜபா⁴ஜா பphதshதth³³ராபmh பேயாऽகா³th ॥
54-3॥
ேகா⁴ேர தshnhஸூரஜாநீரவாேஸ தீேர vh’ா விதா:ேவலேவகா³th ।
பvhராதா: ேபரph◌⁴ேர பதnhத: காNhயாrhth³ரmh thவnhமநshேதந ஜாதmh ॥ 54-4॥
காேல தshnhேநகதா³ரபாணிmh iµkhthவா யாேத யாiµநmh காநநாnhதmh ।
thவyhth³தா³மkh³Shமபீ⁴ShேமாShமதphதா ேகா³ேகா³பாலா vhயாபிப³nhேவலேதாயmh
॥ 54-5॥
நயjhவாnh விchதாnh மாதேல தாnh விவாnh பயnhநchத thவmh த³யாrhth³ர: ।
phராphேயாபாnhதmh வயாமாத² th³ராkh பீஷாmhேபா⁴வrhபி: ◌⁴ கடாை: ॥ 54-

6॥
கிmh கிmh ஜாேதா ஹrhஷவrhஷாதிேரக:ஸrhவாŋhேக³Shவிththதி²தா ேகா³பஸŋhகா: ◌⁴ ।
th³’ShThவாऽkh³ேர thவாmh thவthkh’தmh தth³வித³nhதshthவாமாŋhக³nh
th³’Shடநாநாphரபா⁴வா: ॥ 54-7॥
கா³வைசவmh லph³த⁴வா: ேணந shபீ²தாநnhதா³shthவாmh ச th³’ShThவா
ரshதாth ।
th³ராகா³வvh:ஸrhவேதா ஹrhஷபா³Shபmh vhயாiµசnhthேயா மnhத³iµth³யnhநிநாதா:³
॥ 54-8॥
ேராமாேசாऽயmh ஸrhவேதா ந: ஶேர ⁴யshயnhத: காசிதா³நnhத³rhசா² ।
ஆசrhேயாऽயmh ேவலேவேகா³ iµnhேத³thkhேதா ேகா³ைபrhநnhதி³ேதா
வnhதி³ேதாऽ: ◌⁴ ॥ 54-9॥
ஏவmh ப⁴khதாnhiµkhதவாநபி thவmh iµkh³தா⁴பாŋhைகரshதேராகா³mhshதேநா ।
தாth³’kh³⁴தshபீ²தகாNhய⁴மா ேராகா³thபாயா வாேக³ஹாதி⁴நாத² ॥ 54-10॥
இதி ச:பசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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பசபசாஶthதமத³ஶகmh (55)

காயநrhதநmh ।
55 - Krishna’s Dance On Kaliya

அத² வாணி ேகா⁴ரதரmh ப²ணிநmh phரதிவாரயிmh kh’ததீ⁴rhப⁴க³வnh ।
th³தமாத² தீரக³நீபதmh விஷமாதேஶாதபrhணசயmh ॥ 55-1॥
அதி⁴ய பதா³mh³ேஹண ச தmh நவபlhலவlhயேமாjhஞசா ।
ரத³வாணி ³ரதரmh nhயபத: ப⁴rhணிதேகா⁴ரதரŋhக³க³ேண ॥ 55-2॥
⁴வநthரயபா⁴ரph◌⁴’ேதா ப⁴வேதா ³பா⁴ரவிகmhபிவிjh’mhபி⁴ஜலா ।
பமjhஜயதி shம த⁴iν:ஶதகmh தநீ ஜ²தி sh²டேகா⁴ஷவதீ ॥ 55-3॥
அத² தி³ு விதி³ு புபி⁴தph◌⁴ரேதாத³ரவாநிநாத³ப⁴ைர: ।
உத³கா³த³கா³³ரகா³தி⁴பதிshthவ³பாnhதமஶாnhதஷாnhத⁴மநா: ॥ 55-4॥
ப²ணஶ ◌்’ŋhக³ஸஹshரவிநிshsh’மரjhவலத³kh³நிகேkh³ரவிஷாmh³த⁴ரmh ।
ரத: ப²ணிநmh ஸமேலாகயதா² ப³ஹுஶ ◌்’ŋhகி³ணமஜநைஶலவ ॥ 55-5॥
jhவலத³பர³kh³ரவிஷவஸேநாShமப⁴ர:ஸ மஹா⁴ஜக:³ ।
பத³mhய ப⁴வnhதமநnhதப³லmh ஸமேவShடயத³sh²டேசShடமேஹா ॥ 55-6॥
அவிேலாkhய ப⁴வnhதமதா²ேத தடகா³நி பா³லகேத⁴iνக³ேண ।
vhரஜேக³ஹதேலऽphயநிthதஶதmh ஸiµதீ³ய க³தா யiµநாmh பஶுபா: ॥ 55-7॥
அகி²ேலஷு விேபா⁴ ப⁴வதீ³யத³ஶாமவேலாkhய ஹாஸுஷு வப⁴ரmh ।
ப²ணிப³nhத⁴நமாஶு விiµchய ஜவா³த³க³mhயத ஹாஸஜுஷா ப⁴வதா ॥ 55-8॥
அதி⁴ய தத: ப²ணிராஜப²nhநnh’ேத ப⁴வதா mh’³பாத³சா ।
கலஶிசிதரமலthகரகŋhகணஸŋhலஸŋhkhவணிதmh ॥ 55-9॥
ஜ’ஷு: பஶுபாshஷுrhiµநேயா வvh’ஷு:ஸுமாநி ஸுேரnhth³ரக³: ।
thவயி nh’thயதி மாதேக³ஹபேத பபா ஸ மாmh thவமதா³nhதக³தா³th ॥ 55-10॥
இதி பசபசாthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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ஷThபசாஶthதமத³ஶகmh (56)

காயக³rhவஶமநmh ததா² ப⁴க³வத³iνkh³ரஹmh ।
56 - Humbling of Kalia’s Pride And Lord Blessing Kaliya

சிரகmhபிதNhட³லமNhட³ல:ஸுசிரஶ நநrhதித² பnhநேக³ ।
அமரதா³த³nh³பி⁴ஸுnhத³ரmh வியதி கா³யதி ைத³வதெயௗவேத ॥ 56-1॥
நமதி யth³யத³iµShய ஶிேரா ஹேர பவிஹாய த³nhநதiµnhநதmh ।
பமத²nhபத³பŋhகஹா சிரmh vhயஹரதா:² கரதாலமேநாஹரmh ॥ 56-2॥
thவத³வப⁴kh³நவி⁴kh³நப²க³ேண க³தேஶாணிதேஶாணிதபாத² ।
ப²ணிபதாவவத³தி ஸnhநதாshதத³ப³லாshதவ மாத⁴வ பாத³ேயா: ॥ 56-3॥
அயி ைரவ சிராய பதthவத³iνபா⁴வவிந’ேதா³ தா: ।
iµநிபி⁴ரphயநவாphயபைத:²shதைவrhiνiνஶ ப⁴வnhதமயnhthதmh ॥ 56-4॥
ப²ணிவ⁴ஜநப⁴khதிவிேலாகநphரவிகஸthகலேசதஸா ।
ப²ணிபதிrhப⁴வதாchத விதshthவயி ஸமrhபிதrhதிரவாநமth ॥ 56-5॥
ரமணகmh vhரஜ வாதி⁴மth◌⁴யக³mh ப²ணிrhந கேராதி விேராதி⁴தாmh ।
இதி ப⁴வth³வசநாnhயதிமாநயnh ப²ணிபதிrhநிரகா³³ரைக:³ஸமmh ॥ 56-6॥
ப²ணிவ⁴ஜநத³thதமணிvhரஜjhவதஹார³லவி⁴த: ।
தடக³ைத:phரமதா³விைத:ஸமக³தா:²shவஜைநrhதி³வஸாவெதௗ⁴॥ 56-7॥
நிஶி நshதமஸா vhரஜமnhதி³ரmh vhரமம ஏவ ஜேநாthகேர ।
shவபதி தthர ப⁴வchசரரேய த³வkh’ஶாiνரnhத⁴ ஸமnhதத: ॥ 56-8॥
phர³தி⁴தாநத² பாலய பாலேயthத³யதா³rhதரவாnh பஶுபாலகாnh ।
அவிமாஶு பபாத² மஹாநலmh கிஹ சிthரமயmh க² ேத iµக²mh ॥ 56-9॥
ஶிகி²ந வrhணத ஏவ  பீததா பலஸthத⁴நா khயயாऽphயெஸௗ ।
இதி iνத: பஶுைபrhiµதி³ைதrhவிேபா⁴ ஹர ஹேர ³ைத:ஸஹ ேம க³தா³nh ॥ 56-10॥
இதி ஷThபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh
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ஸphதபசாஶthதமத³ஶகmh (57)

phரலmhபா³ஸுரவத⁴mh ।
57 - Slaying of Pralambasura

ராமஸக:² khவாபி தி³ேந காமத³ ப⁴க³வnh க³ேதா ப⁴வாnhவிபிநmh ।
ஸூiνபி⁴ரபி ேகா³பாநாmh ேத⁴iνபி⁴ரபி⁴ஸmhvh’ேதா லஸth³ேவஷ: ॥ 57-1॥
ஸnhத³rhஶயnhப³லாய shைவரmh vh’nhதா³வநயmh விமலாmh ।
காNh³ைர:ஸஹ பா³லrhபா⁴Nh³ரகமாக³ேமா வடmh khட³nh ॥ 57-2॥
தாவthதாவகநித⁴நshph’ஹயாrhேகா³பrhதிரத³யா: ।
ைத³thய: phரலmhப³நாமா phரலmhப³பா³ஹுmh ப⁴வnhதமாேபேத³ ॥ 57-3॥
ஜாநnhநphயவிஜாநnhநிவ ேதந ஸமmh நிப³th³த⁴ெஸௗஹாrhத:³ ।
வடநிகேட பபஶுபvhயாப³th³த⁴mh th³வnhth³வth³த⁴மாரph³தா:◌⁴ ॥ 57-4॥
ேகா³பாnhவிப⁴jhய தnhவnhஸŋhக⁴mh ப³லப⁴th³ரகmh ப⁴வthகமபி ।
thவth³ப³லபீ⁴mh ைத³thயmh thவth³ப³லக³தமnhவமnhயதா² ப⁴க³வnh ॥ 57-5॥
கlhபிதவிேஜth’வஹேந ஸமேர பரத²க³mh shவத³யிததரmh ।
தா³மாநமத⁴thதா:² பராேதா ப⁴khததா³ஸதாmh phரத²யnh ॥ 57-6॥
ஏவmh ப³ஹுஷு வி⁴மnh பா³ேலஷு வஹthஸு வாயமாேநஷு ।
ராமவித: phரலmhேபா³ ஜஹார தmh ³ரேதா ப⁴வth³பீ⁴thயா ॥ 57-7॥
thவth³³ரmh க³மயnhதmh தmh th³’ShThவா ஹநி விதக³மப⁴ேர ।
ைத³thய:shவபமாகா³th³யth³பாthஸ  ப³ேலாऽபி சகிேதாऽ⁴th ॥ 57-8॥
உchசதயா ைத³thயதேநாshthவnhiµக²மாேலாkhய ³ரேதா ராம: ।
விக³தப⁴ேயா th³’ட⁴iµShThயா ph◌⁴’ஶ³Shடmh ஸபதி³ பிShடவாேநநmh ॥ 57-9॥
ஹthவா தா³நவவீரmh phராphதmh ப³லமாŋhகி³த² phேரmh ।
தாவnhலேதாrhவேயா: ஶிர kh’தா Shபvh’Shரமரக³ண: ॥ 57-10॥
ஆலmhேபா³ ⁴வநாநாmh phராலmhப³mh நித⁴நேமவமாரசயnh ।
காலmh விஹாய ஸth³ேயா ேலாலmhப³ேச ஹேர ஹர khேலஶாnh ॥ 57-11॥
இதி ஸphதபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh
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அShடபசாஶthதமத³ஶகmh (58)

தா³வாkh³நிஸmhரணmh ததா² ’வrhணநmh ।
58 - Rescue From Forest Fire and Description of Seasons

thவயி விஹரணேலாேல பா³லஜால: phரலmhப³-
phரமத²நஸவிலmhேப³ ேத⁴நவ:shைவரசாரா: ।
th’ணகநிவிShடா ³ர³ரmh சரnhthய:
கிமபி விபிநைமகாkh²யஷாmhப³⁴: ॥ 58-1॥
அநதி⁴க³தநிதா³க⁴khெரௗrhயvh’nhதா³வநாnhதாth
ப³த³iµபயாதா: காநநmh ேத⁴நவshதா: ।
தவ விரஹவிஷNh ஊShமலkh³Shமதாப-
phரஸரவிஸரத³mhப⁴shயாலா:shதmhப⁴மா: ॥ 58-2॥
தத³iν ஸஹ ஸஹாையrh³ரமnhவிShய ெஶௗேர
க³தஸரணிiµஜாரNhயஸஜாதேக²த³mh ।
பஶுலமபி⁴வீயphரமாேநமாராth
thவயி க³தவதி   ஸrhவேதாऽkh³நிrhஜjh’mhேப⁴ ॥ 58-3॥
ஸகலஹதி தீ³phேத ேகா⁴ரபா⁴ŋhகாரபீ⁴ேம
ஶிகி²நி விஹதமாrhகா³அrhத⁴த³kh³தா⁴ இவாrhதா: ।
அஹஹ ⁴வநப³nhேதா⁴ பா பாதி ஸrhேவ
ஶரணiµபக³தாshthவாmh தாபஹrhதாரேமகmh ॥ 58-4॥
அலமலமதிபீ⁴thய ஸrhவேதா லயth◌⁴வmh
ph◌⁴’ஶதி தவ வாசா தாேஷு ேதஷு ।
khவiν த³வத³ஹேநாऽெஸௗ thர iµஜாடவீ ஸா
ஸபதி³ வvh’திேர ேத ஹnhத ப⁴Nh³ரேத³ேஶ ॥ 58-5॥
ஜய ஜய தவ மாயா ேகயேஶதி ேதஷாmh
iνதிபி⁴தி³தஹாேஸா ப³th³த⁴நாநாவிலாஸ: ।
நரபி விபிநாnhேத phராசர: பாடலாதி³-
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phரஸவநிகரமாthரkh³ராயக⁴rhமாiνபா⁴ேவ ॥ 58-6॥
thவயி விiµக²விேமாchைசshதாபபா⁴ரmh வஹnhதmh
தவ ப⁴ஜநவத³nhத: பŋhகiµchேசா²ஷயnhதmh ।
தவ ⁴ஜவ³த³சth³⁴ேதஜ:phரவாஹmh
தபஸமயமைநrhயாiµேநஷு shத²ேலஷு ॥ 58-7॥
தத³iν ஜலத³ஜாலshthவth³வshlhயபா⁴பி⁴-
rhவிகஸத³மலவிth³thபீதவாேஸாவிலாைஸ: ।
ஸகல⁴வநபா⁴ஜாmh ஹrhஷதா³mh வrhஷேவலாmh
தித⁴ரஹேரஷு shைவரவா vhயைந: ॥ 58-8॥
ஹரதலநிவிShடmh thவாmh க³Shட²mh கி³nhth³ர:
ஶிகி²லநவேககாகாபி:◌⁴ shேதாthரகா ।
sh²டடஜகத³mhப³shேதாமShபாஜmh ச
phரவித³த⁴த³iνேப⁴ேஜ ேத³வ ேகா³வrhத⁴ேநாऽெஸௗ ॥ 58-9॥
அத² ஶரத³iµேபதாmh தாmh ப⁴வth³ப⁴khதேசேதா-
விமலஸலராmh மாநயnhகாநேநஷு ।
th’ணமமலவநாnhேத சா ஸசாரயnh கா:³
பவநரபேத thவmh ேத³ ேம ேத³ஹெஸௗkh²யmh ॥ 58-10॥
இதி அShடபசாஶthதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநஷShதமத³ஶகmh (59)

ேவiΝகா³நவrhணநmh ।
59 - Krishna Playing the Flute

thவth³வrhநவகலாயேகாமலmh phேரமேதா³ஹநமேஶஷேமாஹநmh ।
ph³ரமதththவபரசிnhiµதா³thமகmh வீய ஸmhiµiµஹுரnhவஹmh shthய: ॥ 59-1॥
மnhமேதா²nhமதி²தமாநஸா: khரமாththவth³விேலாகநரதாshததshதத: ।
ேகா³பிகாshதவ ந ேஸேர ஹேர காநேநாபக³திமphயஹrhiµேக² ॥ 59-2॥
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நிrhக³ேத ப⁴வதி த³thதth³’Shடயshthவth³க³ேதந மநஸா mh’ேக³: ।
ேவiΝநாத³iµபகrhNhய ³ரதshthவth³விலாஸகத²யாபி⁴ேரேர ॥ 59-3॥
காநநாnhததவாnhப⁴வாநபி shநிkh³த⁴பாத³பதேல மேநாரேம ।
vhயthயயாகதபாத³மாshதி²த: phரthயரயத ேவiΝநாகாmh ॥ 59-4॥
மாரபா³ண⁴தேக²சலmh நிrhவிகாரபஶுபமNhட³லmh ।
th³ராவணmh ச th³’ஷதா³மபி phரேபா⁴ தாவகmh vhயஜநி ேவiΝதmh ॥ 59-5॥
ேவiΝரnhth◌⁴ரதரலாŋh³த³லmh தாலஸசதபாத³பlhலவmh ।
தthshதி²தmh தவ பேராமphயேஹா ஸmhவிசிnhthய iµiµஹுrhvhரஜாŋhக³நா: ॥ 59-6॥
நிrhவிஶŋhகப⁴வத³ŋhக³த³rhஶிநீ: ேக²ச: க²க³mh’கா³nhபஶூநபி ।
thவthபத³phரணயி காநநmh ச தா: த⁴nhயத⁴nhயதி நnhவமாநயnh ॥ 59-7॥
ஆபிேப³யமத⁴ராmh’தmh கதா³ ேவiΝ⁴khதரஸேஶஷேமகதா³ ।
³ரேதா ப³த kh’தmh ³ராஶேயthயாலா iµஹுமா:ஸமாiµஹnh ॥ 59-8॥
phரthயஹmh ச நthத²மŋhக³நாசிthதேயாநிஜநிதாத³iνkh³ரஹாth ।
ப³th³த⁴ராக³விவஶாshthவயி phரேபா⁴ நிthயமாஹ kh’thயட⁴தாmh ॥ 59-9॥
ராக³shதாவjhஜாயேத  shவபா⁴வாnhேமாோபாேயா யthநத:shயாnhந வா shயாth
।
தாஸாmh thேவகmh தth³வயmh லph³த⁴மாth³பா⁴kh³யmh பா⁴kh³யmh பா மாmh மாேதஶ
॥ 59-10॥
இதி ஏேகாநஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷShதமத³ஶகmh (60)

ேகா³பீவshthராபஹரணmh ।
60 - Stealing the Clothes of the Gopikas

மத³நாரேசதேஸாऽnhவஹmh ப⁴வத³ŋhkh◌⁴th³வயதா³shயகாmhயயா ।
யiµநாதடmhநி ைஸகதீmh தரலாேயா கி³ஜாmh ஸமாrhசிசnh ॥ 60-1॥
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தவ நாமகதா²ரதா:ஸமmh ஸுth³’ஶ: phராதபாக³தா நதீ³mh ।
உபஹாரஶைதரஜயnh த³யிேதா நnhத³ஸுேதா ப⁴ேவதி³தி ॥ 60-2॥
இதி மாஸiµபாதvhரதாshதரலாரபி⁴வீய தா ப⁴வாnh ।
கmh’³ேலா நதீ³தடmh ஸமயாthதத³iνkh³ரேஹchச²யா ॥ 60-3॥
நியமாவெதௗ நிஜாmhப³ரmh தடமnhயவiµchய தாshததா³ ।
யiµநாஜலேக²லநாலா: ரதshthவாமவேலாkhய லjhதா: ॥ 60-4॥
thரபயா நதாநநாshவேதா² வநிதாshவmhப³ரஜாலமnhதிேக ।
நிதmh பkh³’ய ⁴ேஹா விடபmh thவmh தரஸாதி⁴ட⁴வாnh ॥ 60-5॥
இஹ தாவ³ேபthய நீயதாmh வஸநmh வ:ஸுth³’ேஶா யதா²யத²mh ।
இதி நrhமmh’³shேத thவயி ph³வதி vhயாiµiµேஹ வ⁴ஜைந: ॥ 60-6॥
அயி வ சிரmh கிேஶார நshதவ தா³ரவஶீகேரா கிmh ।
phரதி³ஶாmhப³ரமmh³ேஜேணthதி³தshthவmh shதேமவ த³thதவாnh ॥ 60-7॥
அதி⁴ய தடmh kh’தாஜ: பஶுth³தா: ◌⁴ shவக³தீrhநிய தா: ।
வஸநாnhயகி²லாnhயiνkh³ரஹmh நேரவmh கி³ரமphயதா³iµதா³ ॥ 60-8॥
விதி³தmh நiν ேவா மநீதmh வதி³தாரshthவிஹ ேயாkh³யiµthதரmh ।
யiµநாேந ஸசnhth³கா:ணதா³இthயப³லாshthவசிவாnh ॥ 60-9॥
உபகrhNhய ப⁴வnhiµக²chதmh ம⁴நிShயnhதி³ வேசா mh’கீ³th³’ஶ: ।
phரணயாத³யி வீய வீய ேத வத³நாph³ஜmh ஶநைகrhkh³’ஹmh க³தா: ॥ 60-10॥
இதி நnhவiνkh³’ய வlhலவீrhவிபிநாnhேதஷு ேரவ ஸசரnh ।
கஶிஶிேரா ஹேர ஹர thவரயா ேம ஸகலாமயாவmh ॥ 60-11॥
இதி ஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஏகஷShதமத³ஶகmh (61)

விphரபthnhயiνkh³ரஹmh ।
61 - Blessing the Wives of the Performers of Vedic Sacrifices
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ததச vh’nhதா³வநேதாऽதி³ரேதா வநmh க³தshthவmh க² ேகா³பேகா³ல: ।
’த³nhதேர ப⁴khததரth³விஜாŋhக³நாகத³mhப³காiνkh³ரஹkh³ரஹmh வஹnh ॥ 61-1॥
தேதா நியாஶரேண வநாnhதேர கிேஶாரேலாகmh ுதி⁴தmh th’ஷாலmh ।
அ³ரேதா யjhஞபராnh th³விஜாnhphரதி vhயஸrhஜேயா தீ³தி³வியாசநாய தாnh ॥ 61-2॥
க³ேதShவேதா² ேதShவபி⁴தா⁴ய ேதऽபி⁴தா⁴mh மாரேகShேவாத³நயாசிஷு phரேபா⁴ ।
திshதி²ரா அphயபி⁴நிnhரதிmh ந கிசி³ச மஸுேராthதமா: ॥ 61-3॥
அநாத³ராthகி²nhநதி⁴ேயா  பா³லகா:ஸமாயrhkhதத³mh  யjhவஸு ।
சிராத³ப⁴khதா: க² ேத மஸுரா: கத²mh  ப⁴khதmh thவயி ைத:ஸமrhphயேத ॥ 61-

4॥
நிேவத³யth◌⁴வmh kh³’ணீஜநாய மாmh தி³ேஶரnhநmh கலா இமா: ।
இதி shதாrhth³ரmh ப⁴வேததா க³தாshேத தா³ரகா தா³ரஜநmh யயாசிேர ॥ 61-5॥
kh³’தநாmhநி thவயி ஸmhph◌⁴ரமாலாசrhவித⁴mh ேபா⁴jhயரஸmh phரkh³’ய தா: ।
சிரmh th◌⁴’தthவthphரவிேலாகநாkh³ரஹா:shவைகrhநிth³தா⁴ அபி rhணமாய: ॥ 61-

6॥
விேலாலபிச²mh சிேர கேபாலேயா:ஸiµlhலஸthNhட³லமாrhth³ரேத ।
நிதா⁴ய பா³ஹுmh ஸு’த³mhஸமநி shதி²தmh ப⁴வnhதmh ஸமேலாகயnhத தா: ॥
61-7॥
ததா³ ச காசிththவ³பாக³ேமாth³யதா kh³’தஹshதா த³யிேதந யjhவநா ।
தைத³வ ஸசிnhthய ப⁴வnhதமஜஸா விேவஶ ைகவlhயமேஹா kh’திnhயெஸௗ ॥
61-8॥
ஆதா³ய ேபா⁴jhயாnhயiνkh³’யதா:நshthவத³ŋhக³ஸŋhக³shph’ஹேயாjhஜ²தீrhkh³’ஹmh
।
விேலாkhய யjhஞாய விஸrhஜயnhநிமாசகrhத² ப⁴rhth’நபி தாshவக³rhஹnh ॥ 61-

9॥
நிphய ேதா³ஷmh நிஜமŋhக³நாஜேந விேலாkhய ப⁴khதிmh ச நrhவிசாபி: ◌⁴ ।
phர³th³த⁴தththைவshthவமபி⁴Shேதா th³விைஜrhமthராதீ⁴ஶ நிnhதி⁴ ேம க³தா³nh
॥ 61-10॥
இதி ஏகஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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th³விஷShதமத³ஶகmh (62)

இnhth³ரயjhஞநிேராத⁴நmh ததா² ேகா³வrhத⁴நயாக³mh ।
62 - Blocking of the Sacrifice To Indra And Performance of Sacrifice to Govardhana

கதா³சிth³ேகா³பாலாnh விதமக²ஸmhபா⁴ரவிப⁴வாnh
நிய thவmh ெஶௗேர மக⁴வமத³iµth◌⁴வmhமநா: ।
விஜாநnhநphேயதாnh விநயmh’³ நnhதா³தி³பஶுபா-
நph’chச:² ேகா வாயmh ஜநக ப⁴வதாiµth³யம இதி ॥ 62-1॥
ப³பா⁴ேஷ நnhத³shthவாmh ஸுத நiν விேத⁴ேயா மக⁴வேதா
மேகா² வrhேஷ வrhேஷ ஸுக²யதி ஸ வrhேஷண ph’தி²வீmh ।
nh’mh வrhஷாயthதmh நிகி²லiµபvhயmh மதேல
விேஶஷாத³shமாகmh th’ணஸலவா  பஶவ: ॥ 62-2॥
இதி thவா வாசmh பிரயி ப⁴வாநாஹ ஸரஸmh
தி⁴ேக³தnhேநா ஸthயmh மக⁴வஜநிதா vh’Shதி யth ।
அth³’Shடmh வாநாmh sh’ஜதி க² vh’Shmh ஸiµசிதாmh
மஹாரNhேய vh’ா: கிவ ப³nhth³ராய த³த³ேத ॥ 62-3॥
இத³mh தாவthஸthயmh யதி³ஹ பஶேவா ந:லத⁴நmh
ததா³vhயாயாெஸௗ ப³ரசலப⁴rhthேர ஸiµசித: ।
ஸுேரph◌⁴ேயாऽphthkh’Shடா நiν த⁴ரணிேத³வா:திதேல
ததshேதऽphயாராth◌⁴யா இதி ஜக³தி³த² thவmh நிஜஜநாnh ॥ 62-4॥
ப⁴வth³வாசmh thவா ப³ஹுமதிதாshேதऽபி பஶுபா
th³விேஜnhth³ராநrhசnhேதா ப³மத³³chைச:திph◌⁴’ேத ।
vhய:◌⁴ phராத³Nhயmh ஸுph◌⁴’ஶமநமnhநாத³ரதா-
shthவமாத:³ைஶலாthமா ப³மகி²லமாபீ⁴ரரத: ॥ 62-5॥
அேவாசைசவmh தாnhகிஹ விதத²mh ேம நிக³தி³தmh
கி³nhth³ேரா நnhேவஷு shவப³iµப⁴ŋhkhேத shவவஷா ।
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அயmh ேகா³thேரா ேகா³thரth³வி ச பிேத ரமலmh
ஸமshதாநிthkhதா ஜ’ஷுரகி²லா ேகா³லஜுஷ: ॥ 62-6॥
பphதா யாதா: க² ப⁴வ³ேபதா vhரஜஜுேஷா
vhரஜmh யாவthதாவnhநிஜமக²விப⁴ŋhக³mh நிஶமயnh ।
ப⁴வnhதmh ஜாநnhநphயதி⁴கரஜஸாऽऽkhராnhத’த³ேயா
ந ேஸேஹ ேத³ேவnhth³ரshthவ³பரசிதாthேமாnhநதிரபி ॥ 62-7॥
மiνShயthவmh யாேதா ம⁴பி⁴த³பி ேத³ேவShவவிநயmh
வித⁴thேத ேசnhநShடshthத³ஶஸத³ஸாmh ேகாऽபி மமா ।
ததச th◌⁴வmhShேய பஶுபஹதகshய யதி
phரvh’thதshthவாmh ேஜmh ஸ கில மக⁴வா ³rhமத³நிதி:◌⁴ ॥ 62-8॥
thவதா³வாஸmh ஹnhmh phரலயஜலதா³நmhப³ர⁴வி
phரNhவnh பி³ph◌⁴ராண:ஶமயமph◌⁴ேரப⁴க³மந: ।
phரதshேத²ऽnhையரnhதrhத³ஹநமதா³th³ையrhவிஹேதா
ப⁴வnhமாயா ைநவ th⁴வநபேத ேமாஹயதி கmh ॥ 62-9॥
ஸுேரnhth³ர: khth³த⁴ேசth³விஜகணயா ைஶலkh’பயா-
phயநாதŋhேகாऽshமாகmh நியத இதி விவாshய பஶுபாnh ।
அேஹா கிmh நாயாேதா கி³பி⁴தி³தி ஸசிnhthய நிவஸnh
மth³ேக³ஹாதீ⁴ஶ phரiΝத³iµரைவnh மம க³தா³nh ॥ 62-10॥
இதி th³விஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

thஷShதமத³ஶகmh (63)

ேகா³வrhத⁴ேநாth³தா⁴ரணmh ।
63 - Holding Up the Govardhana Mountain

த³th³’ஶிேர கில தthணமதshதநிதjh’mhபி⁴தகmhபிததி³khதடா: ।
ஸுஷமயா ப⁴வத³ŋhக³லாmh க³தா vhரஜபேதா³ப வாத⁴ராshthவயா ॥ 63-1॥
விலகரகைரshேதாயதா⁴ராநிபாைத-
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rhதி³ஶி தி³ஶி பஶுபாநாmh மNhட³ேல த³NhTh³யமாேந ।
பிதஹkh’தாnhந: பா பாதி ேதஷாmh
வசநமத Nhவnhமா பி³பீ⁴ேதthயபா⁴ணீ: ॥ 63-2॥
ல இஹ க² ேகா³thேரா ைத³வதmh ேகா³thரஶthேரா-
rhவிஹதிஹ ஸ nhth◌⁴யாthேகா iν: வ:ஸmhஶாேயாऽshnh ।
இதி ஸஹதவாதீ³ ேத³வ ேகா³வrhத⁴நாth³mh
thவதiµத³iµேலா லேதா பா³லேதா³rhph◌⁴யாmh ॥ 63-3॥
தத³iν கி³வரshய phேராth³th◌⁴’தshயாshய தாவth
கதிலmh’³ேத³ேஶ ³ரேதா வாதாேப ।
பகரபராnhேத⁴iνேகா³பாநத⁴shதா-
³பநித³த⁴த³த⁴thதா²ஹshதபth³ேமந ைஶலmh ॥ 63-4॥
ப⁴வதி விth◌⁴’தைஶேல பா³காபி⁴rhவயshைய-
ரபி விதவிலாஸmh ேகலாபாதி³ேலாேல ।
ஸவித⁴தேத⁴ேரகஹshேதந கNh³-

யதி ஸதி பஶுபாலாshேதாஷைமஷnhத ஸrhேவ ॥ 63-5॥
அதிமஹாnh கி³ேரஷ  வாமேக கரஸேரா தmh த⁴ரேத சிரmh ।
கித³மth³⁴தமth³ப³லnhவிதி thவத³வேலாகிபி⁴ராகதி² ேகா³பைக: ॥ 63-6॥
அஹஹ தா⁴rhShThயமiµShய வேடாrhகி³mh vhயதி²தபா³ஹுரஸாவவேராபேயth ।
இதி ஹshthவயி ப³th³த⁴விக³rhஹே தி³வஸஸphதகiµkh³ரமவrhஷயth ॥ 63-7॥
அசலதி thவயி ேத³வ பதா³thபத³mh க³தஸrhவஜேல ச க⁴ேநாthகேர ।
அப’ேத மதா மதாmh பதிshthவத³பி⁴ஶŋhகிததீ: ◌⁴ ஸiµபாth³ரவth ॥ 63-8॥
ஶமiµேப வrhஷப⁴ேர ததா³ பஶுபேத⁴iνேல ச விநிrhக³ேத ।
⁴வி விேபா⁴ ஸiµபாத⁴த⁴ர: phரiµதி³ைத: பஶுைப: பேரபி⁴ேஷ ॥ 63-9॥
த⁴ரணிேமவ ரா th◌⁴’தவாநதித⁴ேராth³த⁴ரேண தவ க: ரம: ।
இதி iνதshthத³ைஶ: கமலாபேத ³ராலய பாலய மாmh க³தா³th ॥ 63-10॥
இதி thஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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ச:ஷShதமத³ஶகmh (64)

ேகா³விnhத³பThடாபி⁴ேஷகmh ।
64 - Crowning As Govinda

ஆேலாkhய ைஶேலாth³த⁴ரதி³பmh phரபா⁴வiµchைசshதவ ேகா³பேலாகா: ।
விேவவரmh thவாமபி⁴மthய விேவ நnhத³mh ப⁴வjhஜாதகமnhவph’chச²nh ॥ 64-1॥
க³rhேகா³தி³ேதா நிrhக³தி³ேதா நிஜாய வrhகா³ய தாேதந தவ phரபா⁴வ: ।
rhவாதி⁴கshthவyhயiνராக³ ஏஷாைமதி⁴Shட தாவth³ப³ஹுமாநபா⁴ர: ॥ 64-2॥
தேதாऽவமாேநாதி³ததththவேபா³த:◌⁴ ஸுராதி⁴ராஜ:ஸஹ தி³vhயக³vhயா ।
உேபthய Shடாவ ஸ நShடக³rhவ:shph’ShThவா பதா³ph³ஜmh மணிெமௗநா ேத ॥
64-3॥
shேநஹshiνைதshthவாmh ஸுரபி: ◌⁴ பேயாபி⁴rhேகா³விnhத³நாமாŋhகிதமph◌⁴யசth ।
ஐராவேதாபா’ததி³vhயக³ŋhகா³பாேதா²பி⁴nhth³ேராऽபி ச ஜாதஹrhஷ: ॥ 64-4॥
ஜக³ththரேயேஶ thவயி ேகா³ேலேஶ ததா²ऽபி⁴khேத ஸதி ேகா³பவாட: ।
நாேகऽபி ைவNhட²பேத³ऽphயலph◌⁴யாmh யmh phரேபேத³ ப⁴வத: phரபா⁴வாth ॥ 64-5॥
கதா³சித³nhதrhயiµநmh phரபா⁴ேத shநாயnh பிதா வாணேஷண ।
நீதshதமாேநமகா:³ mh thவmh தாmh வாணீmh காரணமrhthயப: ॥ 64-6॥
ஸஸmhph◌⁴ரமmh ேதந ஜலாதி⁴ேபந phரதshthவmh phரதிkh³’ய தாதmh ।
உபாக³தshதthணமாthமேக³ஹmh பிதாऽவத³thதchசதmh நிேஜph◌⁴ய: ॥ 64-7॥
ஹmh விநிசிthய ப⁴வnhதேமதாnh ப⁴வthபதா³ேலாகநப³th³த⁴th’Shnh ।
நிய விShே பரமmh பத³mh தth³³ராபமnhையshthவமதீ³th³’ஶshதாnh ॥ 64-8॥
sh²ரthபராநnhத³ரஸphரவாஹphரrhணைகவlhயமஹாபேயாெதௗ⁴ ।
சிரmh நிமkh³நா:க² ேகா³பஸŋhகா⁴shthவையவ ⁴மnh நth³th◌⁴’தாshேத ॥ 64-9॥
கரப³த³ரவேத³வmh ேத³வ thராவதாேர
நிஜபத³மநவாphயmh த³rhஶிதmh ப⁴khதிபா⁴ஜாmh ।
ததி³ஹ பஶுபபீ thவmh  ஸாாthபராthமா
பவநரநிவாnh பா மாமாமேயph◌⁴ய: ॥ 64-10॥
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இதி ச:ஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

பசஷShதமத³ஶகmh (65)

ேகா³பிகாநாmh ப⁴க³வthஸாphயphராphதி: ।
65 - Gopikas’ Coming To Krishna

ேகா³பீஜநாய கதி²தmh நியமாவஸாேந
மாேராthஸவmh thவமத²ஸாத⁴யிmh phரvh’thத: ।
ஸாnhth³ேரண சாnhth³ரமஹஸா ஶிஶிkh’தாேஶ
phராரேயா iµரகாmh யiµநாவநாnhேத ॥ 65-1॥
ஸmhrhச²நாபி⁴தி³தshவரமNhட³லாபி: ◌⁴
ஸmhrhச²யnhதமகி²லmh ⁴வநாnhதராலmh ।
thவth³ேவiΝநாத³iµபகrhNhய விேபா⁴ தNhய-
shதthதாth³’ஶmh கமபி சிthதவிேமாஹமா: ॥ 65-2॥
தா ேக³ஹkh’thயநிரதாshதநயphரஸkhதா:
காnhேதாபேஸவநபராச ஸேராஹாய: ।
ஸrhவmh விsh’jhய iµரரவேமாதாshேத
காnhதாரேத³ஶமயி காnhததேநா ஸேமதா: ॥ 65-3॥
காசிnhநிஜாŋhக³ப⁴ஷணமாத³தா⁴நா
ேவiΝphரத³iµபகrhNhய kh’தாrhத⁴⁴ஷா: ।
thவாமாக³தா நiν தைத²வ வி⁴தாph◌⁴ய-
shதா ஏவ ஸmhசிேர தவ ேலாசநாய ॥ 65-4॥
ஹாரmh நிதmhப³⁴வி காசந தா⁴ரயnhதீ
காசீmh ச கNhட²⁴வி ேத³வ ஸமாக³தா thவாmh ।
ஹாthவமாthமஜக⁴நshய iµnhத³ ph◌⁴யmh
vhயkhதmh ப³பா⁴ஷ இவ iµkh³த⁴iµகீ² விேஶஷாth ॥ 65-5॥
காசிthேச நரஸjhதககா
vhயாேமாஹத: பரவ⁴பி⁴ரலயமா ।
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thவாமாயெயௗ நிபமphரணயாதிபா⁴ர-
ராjhயாபி⁴ேஷகவித⁴ேய கலஶீத⁴ேரவ ॥ 65-6॥
காசிth³kh³’ஹாthகில நிேரமபாரயnhthய-
shthவாேமவ ேத³வ ’த³ேய ஸுth³’ட⁴mh விபா⁴vhய ।
ேத³ஹmh வி⁴ய பரசிthஸுக²பேமகmh
thவாமாவிஶnhபரமா நiν த⁴nhயத⁴nhயா: ॥ 65-7॥
ஜாராthமநா ந பரமாthமதயா shமரnhthேயா
நாrhேயா க³தா: பரமஹmhஸக³திmh ேணந ।
தththவாmh phரகாஶபரமாthமதiνmh கத²சி-
chசிthேத வஹnhநmh’தமரமமiνவீய ॥ 65-8॥
அph◌⁴யாக³தாபி⁴ரபி⁴ேதா vhரஜஸுnhத³பி⁴-
rhiµkh³த⁴shதாrhth³ரவத³ந: கவேலாகீ ।
நிshமகாnhதிஜலதி⁴shthவமேவயமாே
விைவக’th³ய ஹர ேம பரேமஶ ேராகா³nh ॥ 65-9॥
இதி பசஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷThஷShதமத³ஶகmh (66)

ேகா³பீஜநாலாத³நmh ।
66 - Delighting the Gopikas

உபயாதாநாmh ஸுth³’ஶாmh ஸுமாத⁴பா³ணபாதவிவஶாநாmh ।
அபி⁴வாசி²தmh விதா⁴mh kh’தமதிரபி தா ஜகா³த² வாமவ ॥ 66-1॥
க³க³நக³தmh iµநிநிவஹmh ராவயிmh ஜகி³த²லவ⁴த⁴rhமmh ।
த⁴rhmhயmh க² ேத வசநmh கrhம  ேநா நிrhமலshய விவாshயmh ॥ 66-2॥
ஆகrhNhய ேத phரதீபாmh வாணீேமணீth³’ஶ: பரmh தீ³நா: ।
மா மா கnhேதா⁴ பthயேஜthயதிசிரmh விேலshதா: ॥ 66-3॥
தாஸாmh தி³ைதrhலபிைத: கலமாநேஸா iµராேர thவmh ।
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தாபி: ◌⁴ ஸமmh phரvh’thேதா யiµநாேநஷு காமமபி⁴ரnhmh ॥ 66-4॥
சnhth³ரகரshயnhத³லஸthஸுnhத³ரயiµநாதடாnhதவீதீ²ஷு ।
ேகா³பீஜேநாthதையராபாதி³தஸmhshதேரா nhயத³shthவmh ॥ 66-5॥
ஸும⁴ரநrhமாலபைந: கரஸŋhkh³ரஹணச mhப³ேநாlhலாைஸ: ।
கா³டா⁴ŋhக³நஸŋhைக³shthவமŋhக³நாேலாகமாசkh’ேஷ ॥ 66-6॥
வாேஸாஹரணதி³ேந யth³வாேஸாஹரணmh phரதிதmh தாஸாmh ।
தத³பி விேபா⁴ ரஸவிவஶshவாnhதாநாmh காnhதஸுph◌⁴வாமத³தா: ◌⁴ ॥ 66-7॥
கnhத³தக⁴rhமேலஶmh nhத³mh’³shேமரவkhthரபாேதா²ஜmh ।
நnhத³ஸுத thவாmh thஜக³thஸுnhத³ரiµப³ய நnhதி³தா பா³லா: ॥ 66-8॥
விரேஹShவŋhகா³ரமய: ஶ ◌்’ŋhகா³ரமயச ஸŋhக³ேமऽபி thவmh ।
நிதராமŋhகா³ரமயshதthர ந:ஸŋhக³ேமऽபி சிthரத³mh ॥ 66-9॥
ராதா⁴ŋhக³பேயாத⁴ரஸா⁴பரmhப⁴ேலாபாthமாநmh ।
ஆராத⁴ேய ப⁴வnhதmh பவநராதீ⁴ஶ ஶமய ஸகலக³தா³nh ॥ 66-10॥
இதி ஷThஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஸphதஷShதமத³ஶகmh (67)

kh’Shணதிேராதா⁴நmh ததா² ந: phரthய⁴ய ேகா³பிகா: phணநmh ।
67 - Disappearance of the Lord and Reappearance, Etc

sh²ரthபராநnhத³ரஸாthமேகந thவயா ஸமாஸாதி³தேபா⁴க³லா: ।
அமமாநnhத³ப⁴ரmh phரபnhநா மஹாnhதமாrhமத³மmh³ஜாய: ॥ 67-1॥
நியேதऽெஸௗ மயி மyhயமாயmh ரமாபதிrhவிவமேநாபி⁴ராம: ।
இதிshம ஸrhவா: கதாபி⁴மாநா நிய ேகா³விnhத³ திேராேதாऽ: ◌⁴ ॥ 67-2॥
ராதா⁴பி⁴தா⁴mh தாவத³ஜாதக³rhவாமதிphயாmh ேகா³பவ⁴mh iµராேர ।
ப⁴வாiνபாதா³ய க³ேதா வி³ரmh தயா ஸஹ shைவரவிஹாரகா ॥ 67-3॥
திேராேதऽத² thவயி ஜாததாபா:ஸமmh ஸேமதா: கமலாயதாய: ।
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வேந வேந thவாmh பமாrhக³யnhthேயா விஷாத³மாrhப⁴க³வnhநபாரmh ॥ 67-4॥
ஹா த ஹா சmhபக கrhணிகார ஹா மlhேக மாலதி பா³லவlhlhய: ।
கிmh வீேதா ேநா ’த³ையகேசார இthயாதி³தாshthவthphரவவிேல:॥ 67-5॥
நிேதாऽயmh ஸகி² பŋhகஜா: ேரா மேமthயாலமாலபnhதீ ।
thவாmh பா⁴வநாசு வீய காசிthதாபmh ஸகீ²நாmh th³வி³ணீசகார ॥ 67-6॥
thவதா³thகாshதா யiµநாதடாnhேத தவாiνசkh: கில ேசShதாநி ।
விசிthய ⁴ேயாऽபி தைத²வ மாநாththவயா விkhதாmh த³th³’ஶுச ராதா⁴mh ॥ 67-

7॥
தத:ஸமmh தா விபிேந ஸமnhதாthதேமாவதாராவதி⁴ மாrhக³யnhthய: ।
நrhவிரா யiµநாதடாnhேத ph◌⁴’ஶmh விேலச ஜ³rh³mhshேத ॥ 67-8॥
ததா²vhயதா²ஸŋhலமாநஸாநாmh vhரஜாŋhக³நாநாmh கணகnhேதா⁴ ।
ஜக³ththரயீேமாஹநேமாஹநாthமா thவmh phரா³ராரயி மnhத³ஹா ॥ 67-9॥
ஸnhதி³kh³த⁴ஸnhத³rhஶநமாthமகாnhதmh thவாmh வீய தnhvhயshஸஹஸா ததா³நீmh ।
கிmh கிmh ந சkh: phரமதா³திபா⁴ராthஸ thவmh க³தா³thபாலய மாேதஶ ॥ 67-10॥
இதி ஸphதஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

அShடஷShதமத³ஶகmh (68)

க³பிகாநாmh ஆலாத³phரகடநmh ।
68 - Gopikas In the Lord’s Joyous Company

தவ விேலாகநாth³ேகா³பிகாஜநா: phரமத³ஸŋhலா: பŋhகேஜண ।
அmh’ததா⁴ரயா ஸmhphதா இவ shதிததாmh த³⁴shthவthேராக³தா: ॥ 68-1॥
தத³iν காசந thவthகராmh³ஜmh ஸபதி³ kh³’ணதீ நிrhவிஶŋhகிதmh ।
க⁴நபேயாத⁴ேர ஸmhவிதா⁴ய ஸா லகஸmhvh’தா தsh² சிரmh ॥ 68-2॥
தவ விேபா⁴ ரா ேகாமலmh ⁴ஜmh நிஜக³லாnhதேர பrhயேவShடயth ।
க³லஸiµth³க³தmh phராணமாதmh phரதிநிnhத⁴தீவாதிஹrhஷுலா ॥ 68-3॥
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அபக³தthரபா காபி காநீ தவ iµகா²mh³ஜாthக³சrhவிதmh ।
phரதிkh³’ஹyhய தth³வkhthரபŋhகேஜ நித³த⁴தீ க³தா rhணகாமதாmh ॥ 68-4॥
விகே வேந ஸmhவிஹாய மாமபக³ேதாऽ கா thவாஹ shph’ேஶth ।
இதி ஸேராஷயா தாவேத³கயா ஸஜலேலாசநmh வீேதா ப⁴வாnh ॥ 68-5॥
இதி iµதா³லrhவlhலவீஜைந:ஸமiµபாக³ேதா யாiµேந தேட ।
mh’³சாmhப³ைர: கlhபிதாஸேந ⁴sh’ணபா⁴ஸுேர பrhயேஶாப⁴தா:² ॥ 68-6॥
கதிவிதா⁴ kh’பா ேகऽபி ஸrhவேதா th◌⁴’தத³ேயாத³யா: ேகசிதா³ேத ।
கதிசிதீ³th³’ஶா மாth³’ேஶShவபீthயபி⁴ேதா ப⁴வாnhவlhலவீஜைந: ॥ 68-7॥
அயி மாகா ைநவ ஶŋhkhயதாmh க²நதா மயி phேரமகாதேர ।
மயி  ேசதேஸா ேவாऽiνvh’thதேய kh’தத³mh மேயthசிவாnhப⁴வாnh ॥ 68-8॥
அயி நிஶmhயதாmh வவlhலபா: ◌⁴ phயதேமா ஜேநா ேநth³’ேஶா மம ।
ததி³ஹ ரmhயதாmh ரmhயயாநீShவiνபேராத⁴thயாலேபா விேபா⁴ ॥ 68-9॥
இதி கி³ராதி⁴கmh ேமாத³ேம³ைரrhvhரஜவ⁴ஜைந:ஸாகமாரமnh ।
கதெகௗேகா ராஸேக²லேந ³பேத பா மாmh க³தா³th ॥ 68-10॥
இதி அShடஷShதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநஸphததிதமத³ஶகmh (69)

ராஸkhடா³ ।
69 - Rasakreeda

ேகஶபாஶth◌⁴’தபிசி²காவிததி ஸசலnhமகரNhட³லmh
ஹாரஜாலவநமாகாலதமŋhக³ராக³க⁴நெஸௗரப⁴mh ।
பீதேசலth◌⁴’தகாசிகாசிதiµத³சத³mhஶுமணிரmh
ராஸேகப⁴தmh தவ  பஶ கலயாமேஹ ॥ 69-1॥
தாவேத³வ kh’தமNhட³ேந கதககசமNhட³ேல
க³Nhட³ேலாலமணிNhட³ேல வதிமNhட³ேலऽத² பமNhட³ேல ।
அnhதரா ஸகலஸுnhத³க³ளnhதி³ராரமண ஸசரnh
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மஜுளாmh தத³iν ராஸேகமயி கஜநாப⁴ ஸiµபாத³தா: ◌⁴ ॥ 69-2॥
வாஸுேத³வ தவ பா⁴ஸமாநஹ ராஸேகரஸெஸௗரப⁴mh
³ரேதாऽபி க² நாரதா³க³தி³தமாகலyhய காலா: ।
ேவஷ⁴ஷணவிலாஸேபஶலவிலாநீஶதஸமாvh’தா
நாகேதா க³பதா³க³தா வியதி ேவக³ேதாऽத²ஸுரமNhட³ ॥ 69-3॥
ேவiΝநாத³kh’ததாநதா³நகலகா³நராக³க³திேயாஜநா-
ேலாப⁴நீயmh’³பாத³பாதkh’ததாலேமலநமேநாஹரmh ।
பாணிஸŋhkhவணிதகŋhகணmh ச iµஹுரmhஸலmhபி³தகராmh³ஜmh
ேராணிபி³mhப³சலத³mhப³ரmh ப⁴ஜத ராஸேகரஸட³mhப³ரmh ॥ 69-4॥
ரth³த⁴யா விரசிதாiνகா³நkh’ததாரதாரம⁴ரshவேர
நrhதேநऽத²லதாŋhக³ஹாரதாŋhக³ஹாரமணி⁴ஷேண ।
ஸmhமேத³ந kh’தShபவrhஷமலiµnhஷth³தி³விஷதா³mh லmh
சிnhமேய thவயி நியமாநவ ஸmhiµேமாஹ ஸவ⁴லmh ॥ 69-5॥
shவிnhநஸnhநதiνவlhல தத³iν காபி நாம பஶுபாŋhக³நா
காnhதமmhஸமவலmhப³ேத shம தவ தாnhதிபா⁴ரiµேல ।
காசிதா³சதnhதலா நவபரஸாரநவெஸௗரப⁴mh
வசேநந தவ ஸmhப³ ⁴ஜமசிேதாலகாŋhரmh ॥ 69-6॥
காபி க³Nhட³⁴வி ஸnhநிதா⁴ய நிஜக³Nhட³மாதNhட³லmh
Nhயரநிதி⁴ரnhவவாப தவ க³சrhவிதரஸாmh’தmh ।
இnhதி³ராவி’திமnhதி³ரmh ⁴வநஸுnhத³ரmh  நடநாnhதேர
thவாமவாphய த³⁴ரŋhக³நா: கிiµ ந ஸmhமேதா³nhமத³த³ஶாnhதரmh ॥ 69-7॥
கா³நஶ விரதmh khரேமண கில வாth³யேமலநiµபாரதmh
ph³ரமஸmhமத³ரஸாலா:ஸத³ ேகவலmh நnh’ரŋhக³நா: ।
நாவித³nhநபி ச நீவிகாmh கிமபி nhதமபி ச கmh
jhேயாதிஷாமபி கத³mhப³கmh தி³வி விலmhபி³தmh கிமபரmh ph³ேவ ॥ 69-8॥
ேமாத³mhநி ⁴வநmh விலாphய வி’திmh ஸமாphய ச தேதா விேபா⁴
ேகஸmhmh’தி³தநிrhமலாŋhக³நவக⁴rhமேலஶஸுப⁴கா³thமநாmh ।
மnhமதா²ஸஹநேசதஸாmh பஶுபேயாதாmh ஸுkh’தேசாதி³த-
shதாவதா³கதrhதிராத³தி⁴த² மாரவீரபரேமாthஸவாnh ॥ 69-9॥
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ேகேப⁴த³பேலாதாபி⁴ரதிலாதாபி⁴ரப³லாபி: ◌⁴
shைவரஶ நiν ஸூரஜாபய சா நாம வி’திmh vhயதா: ◌⁴ ।
காநேநऽபி ச விஸாஶீதலகிேஶாரமாதமேநாஹேர
ஸூநெஸௗரப⁴மேய விேலத² விலாநீஶதவிேமாஹநmh ॥ 69-10॥
காநீதி  யாநீஷு க² காமநீயகநிேத⁴ ப⁴வாnh
rhணஸmhமத³ரஸாrhணவmh கமபி ேயாகி³க³mhயமiνபா⁴வயnh ।
ph³ரமஶŋhகரiµகா²நபீஹ பஶுபாŋhக³நாஸு ப³ஹுமாநயnh
ப⁴khதேலாகக³மநீயப கமநீய kh’Shண பபா மாmh ॥ 69-11॥
இதி ஏேகாநஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஸphததிதமத³ஶகmh (70)

ஸுத³rhஶநஶாபேமாmh ததா² ஶŋhக²ட³-அShடவத⁴mh ।
70 - Salvation of Sudarsana And Slaying of Shankhachuda And Arishta

இதி thவயி ரஸாலmh ரதவlhலேப⁴ வlhலவா:
கதா³பி நரmhபி³காகரmhபி³காகாநேந ।
ஸேமthய ப⁴வதா ஸமmh நிஶி நிேஷvhய தி³vhேயாthஸவmh
ஸுக²mh ஸுஷுரkh³ரth³vhரஜபiµkh³ரநாக³shததா³ ॥ 70-1॥
ஸiµnhiµக²மேதா²lhiµைகரபி⁴ஹேதऽபி தshnhப³லா-
த³iµசதி ப⁴வthபேத³ nhயபதி பா பாதி ைத: ।
ததா³ க² பதா³ ப⁴வாnhஸiµபக³mhய பshபrhஶ தmh
ப³ெபௗ⁴ ஸ ச நிஜாmh தiνmh ஸiµபஸாth³ய ைவth³யாத⁴mh ॥ 70-2॥
ஸுத³rhஶநத⁴ர phரேபா⁴ நiν ஸுத³rhஶநாkh²ேயாऽshmhயஹmh
iµநீnhkhவசித³பாஹஸmh த இஹ மாmh vhய⁴rhவாஹஸmh ।
ப⁴வthபத³ஸமrhபத³மலதாmh க³ேதாऽshthயெஸௗ
shவnhநிஜபத³mh யெயௗ vhரஜபத³mh ச ேகா³பா iµதா³ ॥ 70-3॥
கதா³பி க²  விஹரதி thவயி shthஜைந-
rhஜஹார த⁴நதா³iνக:³ஸ கில ஶŋhக²ேடா³ऽப³லா: ।
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அதிth³தமiνth³தshதமத²iµkhதநாஜநmh
ேராத² ஶிேராமணிmh ஹலph◌⁴’ேத ச தshயாத³தா:³ ॥ 70-4॥
தி³ேநஷு ச ஸு’jhஜைந:ஸஹ வேநஷு லாபரmh
மேநாப⁴வமேநாஹரmh ரதேவiΝநாதா³mh’தmh ।
ப⁴வnhதமமth³’ஶாமmh’தபாரதா³யிநmh
விசிnhthய கிiµ நாலபnh விரஹதாபிதா ேகா³பிகா: ॥ 70-5॥
ேபா⁴ஜராஜph◌⁴’தகshthவத² கசிthகShட³Shடபத²th³’ShரShட: ।
நிSh²ராkh’திரபSh²நிநாத³shதிShட²ேத shம ப⁴வேத vh’ஷபீ ॥ 70-6॥
ஶாkhவேராऽத² ஜக³தீth◌⁴’திஹா rhதிேமஷ ph³’ஹதீmh phரத³தா⁴ந: ।
பŋhkhதிமாஶு ப⁴rhNhய பஶூநாmh ச²nhத³ஸாmh நிதி⁴மவாப ப⁴வnhதmh ॥ 70-7॥
ŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³iµக²மாவபி⁴யnhதmh ஸŋhkh³’ஹyhய ரப⁴ஸாத³பி⁴யmh தmh ।
ப⁴th³ரபமபி ைத³thயமப⁴th³ரmh மrhத³யnhநமத³ய:ஸுரேலாகmh ॥ 70-8॥
சிthரமth³ய ப⁴க³வnh vh’ஷகா⁴தாthஸுshதி²ராஜநி vh’ஷshதி²திrhvhயாmh ।
வrhத⁴ேத ச vh’ஷேசத ⁴யாnhேமாத³இthயபி⁴iνேதாऽஸுைரshthவmh ॥ 70-9॥
ஔகாணி பதா⁴வத ³ரmh வீயதாமயேஹாவிேப⁴தீ³ ।
இthத²மாthதஹைத:ஸஹ ேகா³ைபrhேக³ஹக³shthவமவ வாதேரஶ ॥ 70-10॥
இதி ஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஏகஸphததிதமத³ஶகmh (71)

ேகஶீ ததா² vhேயாமாஸுரவத⁴mh ।
71 - Slaying of Kesi And Vyomasura

யthேநஷு ஸrhேவShவபி நாவேகஶீ ேகஶீ ஸ ேபா⁴ேஜஶிShடப³nh: ◌⁴ ।
thவmh nh⁴ஜாவாphய இதீவ மthவா ஸmhphராphதவாnhnh⁴ஜவாப: ॥ 71-1॥
க³nhத⁴rhவதாேமஷ க³ேதாऽபி ைrhநாைத:³ஸiµth³ேவதஸrhவேலாக: ।
ப⁴வth³விேலாகாவதி⁴ ேகா³பவாmh phரமrhth³ய பாப: நராபதththவாmh ॥ 71-2॥
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தாrhயாrhபிதாŋhkh◌⁴ேரshதவ தாrhய ஏஷ சிேப வோ⁴வி நாம பாத³mh ।
ph◌⁴’ேகா:³ பதா³கா⁴தகதா²mh நிஶmhய shேவநாபி ஶkhயmh ததி³தீவ ேமாஹாth ॥ 71-3॥
phரவசயnhநshய ²ராசலmh th³ராக³iµmh ச சிேபித²³ர³ரmh ।
ஸmhrhசி²ேதாऽபி யதிrhசி²ேதந khேராேதா⁴Shம கா²தி³மாth³தshthவாmh ॥
71-4॥
thவmh வாஹத³Nhேட³ kh’ததீ⁴ச பா³ஹாத³Nhட³mh nhயதா⁴shதshய iµேக² ததா³நீmh
।
தth³vh’th³தி⁴th³த⁴வஸேநா க³தாஸு:ஸphதீப⁴வnhநphயயைமkhயமாகா³th॥ 71-5॥
ஆலmhப⁴மாthேரண பேஶா:ஸுராmh phரஸாத³ேக thந இவாவேமேத⁴ ।
kh’ேத thவயாஹrhஷவஶாthஸுேரnhth³ராshthவாmh Sh: ேகஶவநாமேத⁴யmh॥ 71-

6॥
கmhஸாய ேத ெஶௗஸுதthவiµkhthவா தmh தth³வேதா⁴thகmh phரதிth◌⁴ய வாசா ।
phராphேதந ேகஶிபவஸாேந நாரேத³ந thவமபி⁴Shேதாऽ: ◌⁴ ॥ 71-7॥
கதா³பி ேகா³ைப:ஸஹ காநநாnhேத நிலாயநkhட³நேலாபmh thவாmh ।
மயாthமஜ: phராப ³ரnhதமாேயா vhேயாமாபி⁴ேதா⁴ vhேயாமசேராபேராதீ⁴ ॥ 71-8॥
ஸ ேசாரபாலாயிதவlhலேவஷு ேசாராயிேதா ேகா³பஶிஶூnhபஶூmhச ।
³ஹாஸு kh’thவா பித³ேத⁴ ஶிலாபி⁴shthவயா ச ³th³th◌⁴வா பமrhதி³ேதாऽ⁴th ॥
71-9॥
ஏவmhவிைத⁴சாth³⁴தேகேப⁴ைத³ராநnhத³rhசா²மலாmh vhரஜshய ।
பேத³ பேத³தநயnhநமாmh பராthமபிnh பவேநஶபாயா: ॥ 71-10॥
இதி ஏகசthவாmhஶத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

th³விஸphததிதமத³ஶகmh (72)

அkhரேகா³லயாthரா ।
72 - Akrura’s Journey To Gokula

கmhேஸாऽத² நாரத³கி³ரா vhரஜவாநmh thவா-
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மாகrhNhய தீ³rhண’த³ய:ஸ கா³nhதி³ேநயmh ।
ஆஹூய காrhiµகமக²chச²லேதா ப⁴வnhத-
மாேநேமநமேநாத³நாத²ஶாயிnh ॥ 72-1॥
அkhர ஏஷ ப⁴வத³ŋhkh◌⁴பரசிராய
thவth³த³rhஶநாமமநா:திபாலபீ⁴thயா ।
தshயாjhஞையவ நiµth³யதshthவா-
மாநnhத³பா⁴ரமதி⁴தரmh ப³பா⁴ர ॥ 72-2॥
ேஸாऽயmh ரேத²ந ஸுkh’தீ ப⁴வேதா நிவாஸmh
க³chச²nhமேநாரத²க³mhshthவயி தா⁴rhயமாnh ।
ஆshவாத³யnhiµஹுரபாயப⁴ேயந ைத³வmh
ஸmhphராrhத²யnhபதி² ந கிசித³பி vhயஜாநாth ॥ 72-3॥
th³ரயா ேவத³ஶதகீ³தக³திmh மாmhஸmh
shphரயா கிmhshவித³பிநாம பShவேஜயmh ।
கிmh வயேத ஸ க² மாmh khவiν வீத:shயா-
தி³thத²mh நிநாய ஸ ப⁴வnhமயேமவ மாrhக³mh ॥ 72-4॥
⁴ய: khரமாத³பி⁴விஶnhப⁴வத³ŋhkh◌⁴தmh
vh’nhதா³வநmh ஹரவிசஸுராபி⁴வnhth³யmh ।
ஆநnhத³மkh³ந இவ லkh³ந இவ phரேமாேஹ
கிmh கிmh த³ஶாnhதரமவாப ந பŋhகஜா ॥ 72-5॥
பயnhநவnhத³த ப⁴வth³வி’திshத²லாநி
பாmhஸுShவேவShடத ப⁴வchசரŋhகிேதஷு ।
கிmh ph³மேஹ ப³ஹுஜநா  ததா³பி ஜாதா
ஏவmh  ப⁴khதிதரலா விரலா: பராthமnh ॥ 72-6॥
ஸாயmh ஸ ேகா³பப⁴வநாநி ப⁴வchசthர-
கீ³தாmh’தphரsh’தகrhணரஸாயநாநி ।
பயnhphரேமாத³ஸேத³வ கிேலாயமாேநா
க³chச²nhப⁴வth³ப⁴வநஸnhநிதி⁴மnhவயாth ॥ 72-7॥
தாவth³த³த³rhஶ பஶுேதா³ஹவிேலாகேலாலmh
ப⁴khேதாthதமாக³திவ phரதிபாலயnhதmh ।
⁴மnh ப⁴வnhதமயமkh³ரஜவnhதமnhத-
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rhph³ரமாiν⁴திரஸnh⁴ேவாth³வமnhதmh ॥ 72-8॥
ஸாயnhதநாphலவவிேஶஷவிவிkhதகா³thெரௗ
th³ெவௗ பீதநீலசிராmhப³ரேலாப⁴நீெயௗ ।
நாதிphரபசth◌⁴’த⁴ஷணசாேவெஷௗ
மnhத³shதாrhth³ரவத³ெநௗ ஸ வாmh த³த³rhஶ ॥ 72-9॥
³ராth³ரதா²thஸமவய நமnhதேமந-
iµthதா²phய ப⁴khதலெமௗமேதா²ப³ஹnh ।
ஹrhஷாnhதாரகி³ரா ஶலாiνேயாகீ³
பாணிmh phரkh³’ய ஸப³ேலாऽத² kh³’ஹmh நிேநத² ॥ 72-10॥
நnhேத³ந ஸாகமதாத³ரமrhசயிthவா
தmh யாத³வmh த³தி³தாmh நிஶமyhய வாrhதாmh ।
ேகா³ேபஷு ⁴பதிநிேத³ஶகதா²mh நிேவth³ய
நாநாகதா²பி⁴ஹ ேதந நிஶாமைந: ॥ 72-11॥
சnhth³ராkh³’ேஹ கிiµத சnhth³ரப⁴கா³kh³’ேஹ iν
ராதா⁴kh³’ேஹ iν ப⁴வேந கிiµ ைமthரவிnhேத³ ।
⁴rhthேதா விலmhப³த இதி phரமதா³பி⁴chைச-
ராஶŋhகிேதா நிஶி மthரநாத² பாயா: ॥ 72-12॥
இதி th³விஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

thஸphததிதமத³ஶகmh (73)

kh’Shணshய ம²ராயாthரா ।
73 - The Lord Leaving For Mathura

நிஶமyhய தவாத² யாநவாrhதாmh ph◌⁴’ஶமாrhதா: பஶுபாலபா³காshதா: ।
கித³mh கித³mh கத²nhnhவிதீமா:ஸமேவதா: பேத³விதாnhயrhவnh ॥ 73-1॥
கநிதி⁴ேரஷ நnhத³ஸூiν: கத²மshமாnhவிsh’ேஜத³நnhயநாதா:² ।
ப³த ந: கிiµ ைத³வேமவமாதி³தி தாshthவth³க³தமாநஸா விேல: ॥ 73-2॥
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சரமphரஹேர phரதிShட²மாந:ஸஹ பிthரா நிஜthரமNhட³லச ।
பதாபப⁴ரmh நிதmhபி³நீநாmh ஶமயிShயnh vhயiµசshஸகா²யேமகmh ॥ 73-3॥
அசிரா³பயா ஸnhநிதி⁴mh ேவா ப⁴விதா ஸா⁴ மையவ ஸŋhக³ம: ।
அmh’தாmh³நிெதௗ⁴ நிமjhஜயிShேய th³தthயாவதா வ⁴ரகாrh: ॥ 73-4॥
ஸவிஷாத³ப⁴ரmh ஸயாchஞiµchைசரதி³ரmh வநிதாபி⁴யமாண: ।
mh’³ தth³தி³ஶி பாதயnhநபாŋhகா³nh ஸப³ேலாऽkhரரேத²ந நிrhக³ேதாऽ: ◌⁴ ॥ 73-5॥
அநஸா ப³ஹுேலந வlhலவாநாmh மநஸா சiνக³ேதாऽத² வlhலபா⁴நாmh ।
வநமாrhதmh’க³mh விஷNhணvh’mh ஸமதீேதா யiµநாதமயா: ॥ 73-6॥
நியமாய நிமjhய வாணி thவாமபி⁴வீயாத² ரேத²ऽபி கா³nhதி³ேநய: ।
விவேஶாऽஜநி கிnhnhவித³mh விேபா⁴shேத நiν சிthரmh thவவேலாகநmh ஸமnhதாth ॥ 73-

7॥
நேரஷ நிமjhய Nhயஶா ஷmh thவாmh பரமmh ⁴ஜŋhக³ேபா⁴ேக³ ।
அகmh³க³தா³mh³ைஜ:sh²ரnhதmh ஸுரth³ெதௗ⁴க⁴பதமாேலாேக ॥ 73-8॥
ஸ ததா³ பரமாthமெஸௗkh²யnhெதௗ⁴ விநிமkh³ந: phரiΝவnhphரகாரேப⁴ைத:³ ।
அவிேலாkhய நசஹrhஷnhேதா⁴ரiνvh’thயா லகாvh’ேதா யெயௗ thவாmh॥ 73-

9॥
கிiµ ஶீதமா மஹாnh ஜேல யthலேகாऽஸாவிதி ேசாதி³ேதந ேதந ।
அதிஹrhஷநிthதேரண ஸாrhத⁴mh ரத²வா பவேநஶ பா மாmh thவmh ॥ 73-10॥
இதி thஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ச:ஸphததிதமத³ஶகmh (74)

ப⁴க³வத: ம²ராphரேவஶmh ।
74 - Entry of the Lord Into Mathura

ஸmhphராphேதா ம²ராmh தி³நாrhத⁴விக³ேம தthராnhதரshnhவஸ-

nhநாராேம விதாஶந:ஸகி²ஜைநrhயாத: mh ।
phராேபா ராஜபத²mh சிரதிth◌⁴’தvhயாேலாகெகௗஹல-
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shthmhேஸாth³யத³க³NhயNhயநிக³லராkh’Shயமாே iν கிmh ॥ 74-1॥
thவthபாத³th³திவthஸராக³ஸுப⁴கா³shthவnhrhதிவth³ேயாத:
ஸmhphராphதா விலஸthபேயாத⁴ரேசா ேலாலா ப⁴வth³th³’Shவth ।
ஹாNhயshthவ³ரshshத²வத³யி ேத மnhத³shதphெரௗ⁴வ-
nhைநrhமlhேயாlhலதா: கெசௗக⁴சிவth³ராஜthகலாபாதா: ॥ 74-2॥
தாஸாமாகலயnhநபாŋhக³வலைநrhேமாத³mh phரஹrhஷாth³⁴த-
vhயாேலாேலஷு ஜேநஷு தthர ரஜகmh கசிthபmh phராrhத²யnh ।
கshேத தா³shயதி ராஜகீயவஸநmh யாதி ேதேநாதி³த:
ஸth³யshதshய கேரண ஶீrhஷம’தா:² ேஸாऽphயாப Nhயாmh க³திmh ॥ 74-3॥
⁴ேயா வாயகேமகமாயதமதிmh ேதாேஷண ேவேஷாசிதmh
தா³வாmhஸmh shவபத³mh நிேநத²ஸுkh’தmh ேகா ேவத³ வாthமநாmh ।
மாலாபி: ◌⁴ shதப³ைக:shதைவரபி நrhமாலாkh’தா மாநிேதா
ப⁴khதிmh ேதந vh’தாmh தி³ேத³ஶித² பராmh லmh ச லபேத ॥ 74-4॥
ph³ஜாமph³ஜவிேலாசநாmh பதி² நrhth³’ShThவாŋhக³ராேக³ தயா
த³thேத ஸா⁴ கிலாŋhக³ராக³மத³தா³shதshயா மஹாnhதmh ’தி³ ।
சிthதshதா²mh’ஜுதாமத² phரத²யிmh கா³thேரऽபி தshயா:sh²டmh
kh³’ணnhமஜுகேரண தாiµத³நயshதாவjhஜக³thஸுnhத³mh ॥ 74-5॥
தாவnhநிசிதைவப⁴வாshதவ விேபா⁴ நாthயnhதபாபா ஜநா
யthகிசிth³த³த³ேத shம ஶkhthயiν³ணmh தாmh³லமாlhயாதி³கmh ।
kh³’ந:ஸுமாதி³ கிசந ததா³ மாrhேக³ நிப³th³தா⁴ஜ-

rhநாதிShட²mh ப³த ஹா யேதாऽth³ய விலாமாrhதிmh vhரஜா phரேபா⁴ ॥ 74-6॥
ஏShயாதி விiµkhதயாபி ப⁴க³வnhநாேலபதா³thrhயா தயா
³ராthகாதரயா நிதக³திshthவmh phராவிேஶா ேகா³ரmh ।
ஆேகா⁴ஷாiνதthவதா³க³மமஹாஹrhேஷாlhலலth³ேத³வகீ-
வோஜphரக³லthபேயாரஸஷாththவthகீrhதிரnhதrhக³தா ॥ 74-7॥
ஆவிShேடா நக³mh மேஹாthஸவவதீmh ேகாத³Nhட³ஶாலாmh vhரஜnh
மா⁴rhேயண iν ேதஜஸா iν ைஷrh³ேரண த³thதாnhதர: ।
shரkh³பி⁴rh⁴தமrhசிதmh வரத⁴iνrhமாேமதி வாதா³thர:
phராkh³’:ஸமேராபய: கில ஸமாkhராரபா⁴ŋhரபி ॥ 74-8॥
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வ: கmhஸபேthஸவshய ரத: phராரmhப⁴rhேயாபம-
சாபth◌⁴வmhஸமஹாth◌⁴வநிshதவ விேபா⁴ ேத³வாநேராமாசயth ।
கmhஸshயாபி ச ேவப²shத³தி³த: ேகாத³Nhட³க²Nhட³th³வயீ-
சNhடா³ph◌⁴யாஹதரஷரைவthேதாऽ⁴ththவயா ॥ 74-9॥
ஶிShைடrh³Shடஜைநச th³’Shடமமா phthயா ச பீ⁴thயா தத:
ஸmhபயnhரஸmhபத³mh phரவிசரnhஸாயmh க³ேதா வாகாmh ।
தா³mhநா ஸஹ ராதி⁴காவிரஹஜmh ேக²த³mh வத³nhphரshவப-
nhநாநnhத³nhநவதாரகாrhயக⁴டநாth³வாேதஶ ஸmhர மாmh ॥ 74-10॥
இதி ச:ஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

பசஸphததிதமத³ஶகmh (75)

கmhஸவத⁴mh ।
75 - Slaying of Kamsa

phராத:ஸnhthரshதேபா⁴ஜதிபதிவசஸா phரshேத மlhலrhேய
ஸŋhேக⁴ ராjhஞாmh ச மசாநபி⁴ய க³ேத நnhத³ேகா³ேபऽபி ஹrhmhயmh ।
கmhேஸ ெஸௗதா⁴தி⁴ேட⁴ thவமபி ஸஹப³ல:ஸாiνக³சாேவேஷா
ரŋhக³th³வாரmh க³ேதாऽ: ◌⁴ பிதவலயாபீட³நாகா³வட⁴mh ॥ 75-1॥
பாபிShடா²ேப மாrhகா³th³th³ததி வசஸா நிSh²ரkhth³த⁴³th³ேத⁴-
ரmhப³Shட²shய phரேதா³த³தி⁴கஜவஜுஷா ஹshதிநா kh³’யமாண: ।
ேகiµkhேதாऽத² ேகா³பீசகலஶசிரshபrhதி⁴நmh mhப⁴மshய
vhயாஹthயாயதா²shthவmh சரண⁴வி நrhநிrhக³ேதா வlh³ஹா ॥ 75-2॥
ஹshதphராphேயாऽphயக³mhேயா ஜ²தி iµநிஜநshேயவ தா⁴வnhக³ேஜnhth³ரmh
khட³nhநாபthய ⁴ெமௗ நரபி⁴பததshதshய த³nhதmh ஸவmh ।
லா³nhlhய தnhலக³மதமஹாெமௗkhதிகாnhயாthமthேர
phராதா³shthவmh ஹாரேமபி⁴rhலதவிரசிதmh ராதி⁴காைய தி³ேஶதி ॥ 75-3॥
kh³’நmh த³nhதமmhேஸ தமத²ஹநா ரŋhக³மŋhகா³விஶnhதmh
thவாmh மŋhக³Lhயாŋhக³ப⁴ŋhகீ³ரப⁴ஸ’தமேநாேலாசநா வீய ேலாகா: ।
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ஹmhேஹா த⁴nhேயா iν நnhேதா³ ந  ந  பஶுபாலாŋhக³நா ேநா யேஶாதா³
ேநா ேநா த⁴nhேய:shமshthஜக³தி வயேமேவதி ஸrhேவ ஶஶmhஸு: ॥ 75-4॥
rhணmh ph³ரைமவ ஸாாnhநிரவதி⁴பரமாநnhத³ஸாnhth³ரphரகாஶmh
ேகா³ேபஷு thவmh vhயலாrhந க² ப³ஹுஜைநshதாவதா³ேவதி³ேதாऽ:◌⁴ ।
th³’ShThவாத² thவாmh தேத³த³mhphரத²மiµபக³ேத Nhயகாேல ஜெநௗகா:◌⁴
rhநnhதா³ விபாபா:ஸரஸமபி⁴ஜ³shthவthkh’தாநி shmh’தாநி ॥ 75-5॥
சாேரா மlhலவீரshதத³iν nh’பகி³ரா iµShேகா iµShஶா
thவாmh ராமmh சாபி⁴ேபேத³ ஜ²டஜ²தி ேதா²iµShபாதாதிmh ।
உthபாதாபாதநாகrhஷணவிவித⁴ரnhயாஸதாmh தthர சிthரmh
mh’thேயா: phராேக³வ மlhலphர⁴ரக³மத³யmh ⁴ேஶா ப³nhத⁴ேமாாnh ॥ 75-6॥
ஹா தி⁴khகShடmh மாெரௗ ஸுலதவெஷௗ மlhலவீெரௗ கேடா²ெரௗ
ந th³ரயாேமா vhரஜாமshthவததி ஜேந பா⁴ஷமாேண ததா³நீmh ।
சாரmh தmh கேராth³ph◌⁴ராமணவிக³லத³ஸுmh ேபாத²யாமாேதா²rhvhயாmh
பிShேடாऽ⁴nhiµShேகாऽபி th³தமத²ஹநா நShடஶிShைடrhத³தா⁴ேவ ॥ 75-7॥
கmhஸshஸmhவாrhய rhயmh க²லமதிரவித³nhகாrhயமாrhயாnh பிth’mhshதா-
நாஹnhmh vhயாphதrhேதshதவ ச ஸமஶிஷth³³ரiµthஸாரய ।
Shேடா ³Shேடாkhதிபி⁴shthவmh க³ட³இவ கி³mh மசமசnhiνத³சth
க²Th³க³vhயாவth³க³³shஸŋhkh³ரஹமபி ச ஹடா²thphராkh³ரெரௗkh³ரேஸநிmh ॥ 75-

8॥
ஸth³ேயா நிShபிShடஸnhதி⁴mh ⁴வி நரபதிமாபாthய தshேயாபShடாth
thவyhயாபாthேய தைத³வ thவ³ப பதிதா நாகிநாmh Shபvh’Sh: ।
கிmh கிmh ph³மshததா³நீmh ஸததமபி பி⁴யா thவth³க³தாthமா ஸ ேப⁴ேஜ
ஸாjhயmh thவth³வேதா⁴thதா² பரம பரயmh வாஸநா காலேநேம: ॥ 75-9॥
தth³ph◌⁴ராth’நShட பிShThவா th³தமத² பிதெரௗ ஸnhநமnhiνkh³ரேஸநmh
kh’thவா ராஜாநiµchைசrhய³லமகி²லmh ேமாத³யnhகாமதா³ைந: ।
ப⁴khதாநாiµthதமmh ேசாth³த⁴வமமர³ேராராphதநீதிmh ஸகா²யmh
லph³th◌⁴வா Shேடா நக³rhயாmh பவநரபேத nhதி⁴ ேம ஸrhவேராகா³nh ॥ 75-10॥
இதி பசஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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ஷThஸphததிதமத³ஶகmh (76)

உth³த⁴வெதௗ³thயmh ।
76 - Uddhava Sent As A Messenger To the Gopikas

க³thவா ஸாnhதீ³பநிமத² சShஷShமாthைரரேஹாபி: ◌⁴
ஸrhவjhஞshthவmh ஸஹ iµஸநா ஸrhவவிth³யாmh kh³’thவா ।
thரmh நShடmh யமநிலயநாதா³’தmh த³rhத²mh
த³ththவா தshைம நிஜரமகா³ நாத³யnhபாசஜnhயmh ॥ 76-1॥
shmh’thவா shmh’thவா பஶுபஸுth³’ஶ: phேரமபா⁴ரphரiΝnhநா:
காNhேயந thவமபி விவஶ: phரேth³த⁴வmh தmh ।
கிசாiµShைம பரமஸு’ேத³ ப⁴khதவrhயாய தாஸாmh
ப⁴khthth³ேரகmh ஸகல⁴வேந ³rhலப⁴mh த³rhஶயிShயnh ॥ 76-2॥
thவnhமாஹாthmhயphரதி²மபிஶுநmh ேகா³லmh phராphய ஸாயmh
thவth³வாrhதாபி⁴rhப³ஹு ஸ ரமயாமாஸ நnhத³mh யேஶாதா³mh ।
phராதrhth³’ShThவா மணிமயரத²mh ஶŋhகிதா: பŋhகஜாய:
thவா phராphதmh ப⁴வத³iνசரmh thயkhதகாrhயா:ஸ: ॥ 76-3॥
th³’ShThவா ைசநmh thவ³பமலஸth³ேவஷ⁴ஷாபி⁴ராமmh
shmh’thவா shmh’thவா தவ விலதாnhchசைகshதாநி தாநி ।
th³தா⁴லாபா: கத²மபி நrhக³th³க³தா³mh வாச:
ெஸௗஜnhயாதீ³nhநிஜபரபி⁴தா³மphயலmh விshமரnhthய: ॥ 76-4॥
மnh கிmh thவmh பிth’ஜநkh’ேத phேரேதா நிrhத³ேயந
khவாெஸௗ காnhேதா நக³ரஸுth³’ஶாmh ஹா ஹேர நாத² பாயா: ।
ஆேலஷாமmh’தவேஷா ஹnhத ேத mhப³நாநா-
iµnhமாதா³நாmh ஹகவசஸாmh விshமேரthகாnhத கா வா ॥ 76-5॥
ராஸkhடா³தலதmh விலத²thேகஶபாஶmh
மnhேதா³th³பி⁴nhநரமஜலகணmh ேலாப⁴நீயmh thவத³ŋhக³mh ।
காNhயாph³ேத⁴ ஸkh’த³பி ஸமாŋhகி³mh த³rhஶேயதி
phேரேமாnhமாதா³th³⁴வநமத³ந thவthphயாshthவாmh விேல: ॥ 76-6॥
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ஏவmh phராையrhவிவஶவசைநராலா ேகா³பிகாshதா:
thவthஸnhேத³ைஶ: phரkh’திமநயthேஸாऽத² விjhஞாநக³rhைப:◌⁴ ।
⁴யshதாபி⁴rhiµதி³தமதிபி⁴shthவnhமயீபி⁴rhவ⁴பி⁴-
shதthதth³வாrhதாஸரஸமநயthகாநிசிth³வாஸராணி ॥ 76-7॥
thவthphேராth³கா³ைந:ஸதமநிஶmh ஸrhவேதா ேக³ஹkh’thயmh
thவth³வாrhைதவ phரஸரதி த:²ைஸவ ேசாthshவாபலாபா: ।
ேசShடா: phராயshthவத³iνkh’தயshthவnhமயmh ஸrhவேமவmh
th³’ShThவா தthர vhயiµஹத³தி⁴கmh விshமயா³th³த⁴ேவாऽயmh ॥ 76-8॥
ராதா⁴யா ேம phயதமத³mh மthphையவmh ph³ரவீதி
thவmh கிmh ெமௗநmh கலய ஸேக² மாநிநீ மthphேயவ ।
இthயாth³ேயவ phரவத³தி ஸகி² thவthphேயா நிrhஜேந மா-
thத²mhவாைத³ரரமயத³யmh thவthphயாiµthபலாmh ॥ 76-9॥
ஏShயா th³ராக³iνபக³மநmh ேகவலmh காrhயபா⁴ராth³-
விேலேஷऽபி shமரணth³’ட⁴தாஸmhப⁴வாnhமாsh ேக²த:³ ।
ph³ரமாநnhேத³லதி நசிராthஸŋhக³ேமா வா விேயாக³-
shlhேயா வ:shயாதி³தி தவ கி³ரா ேஸாऽகேராnhநிrhvhயதா²shதா: ॥ 76-10॥
ஏவmh ப⁴khதி:ஸகல⁴வேந ேநதா ந தா வா
கிmh ஶாshthெரௗைக: ◌⁴ கிஹ தபஸா ேகா³பிகாph◌⁴ேயா நேமாऽsh ।
இthயாநnhதா³லiµபக³தmh ேகா³லா³th³த⁴வmh தmh
th³’ShThவா ’Shேடா ³ரபேத பா மாமாமெயௗகா⁴th ॥ 76-11॥
இதி ஷThஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஸphதஸphததிதமத³ஶகmh (77)

ஜராஸnhதா⁴தி³பி: ◌⁴ ஸஹ th³த⁴mh ।
77 - Fight Against Jarasandha And Others

ைஸரnhth◌⁴rhயாshதத³iν சிரmh shமராராயா
யாேதாऽ: ◌⁴ ஸலதiµth³த⁴ேவந ஸாrhத⁴mh ।
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ஆவாஸmh thவ³பக³ேமாthஸவmh ஸைத³வ
th◌⁴யாயnhthயா: phரதிதி³நவாஸஸjhகாயா: ॥ 77-1॥
உபக³ேத thவயி rhணமேநாரதா²mh
phரமத³ஸmhph◌⁴ரமகmhphரபேயாத⁴ராmh ।
விவித⁴மாநநமாத³த⁴தீmh iµதா³
ரஹ தாmh ரமயாசkh’ேஷ ஸுக²mh ॥ 77-2॥
ph’Shடா வரmh நரஸாவvh’ேth³வராகீ
⁴யshthவயா ஸுரதேமவ நிஶாnhதேரஷு ।
ஸாjhயமshthவிதி வேத³th³³த⁴ ஏவ காமmh
ஸாphயமshthவநிஶthயபி நாph³ரவீthகிmh ॥ 77-3॥
தேதா ப⁴வாnhேத³வ நிஶாஸு காஸுசிnhmh’கீ³th³’ஶmh தாmh நிph◌⁴’தmh விேநாத³யnh
।
அதா³³பேலாக இதி தmh ஸுதmh ஸ நாரதா³thஸாththவததnhthரவிth³ப³ெபௗ⁴ ॥
77-4॥
அkhரமnhதி³ரேதாऽத² ப³ேலாth³த⁴வாph◌⁴யா-
மph◌⁴யrhசிேதா ப³ஹு iνேதா iµதி³ேதந ேதந ।
ஏநmh விsh’jhய விபிநாக³தபாNhட³ேவய-
vh’thதmh விேவதி³த² ததா² th◌⁴’தராShThரேசShடாmh ॥ 77-5॥
விகா⁴தாjhஜாமா: பரமஸு’ேதா³ ேபா⁴ஜnh’பேத-
rhஜராஸnhேத⁴ nhத⁴thயநவதி⁴ஷாnhேத⁴ऽத² ம²ராmh ।
ரதா²th³ையrhth³ேயாrhலph³ைத:◌⁴ கதிபயப³லshthவmh ப³லத-
shthரேயாவிmhஶthயௌணி த³பநீதmh ஸம’தா:² ॥ 77-6॥
ப³th³த⁴mh ப³லாத³த² ப³ேலந ப³ேலாthதரmh thவmh
⁴ேயா ப³ேலாth³யமரேஸந iµேமாசிைத²நmh ।
நிேஶஷதி³kh³ஜயஸமா’தவிவைஸnhயாth
ேகாऽnhயshதேதா  ப³லெபௗஷவாmhshததா³நீmh ॥ 77-7॥
ப⁴kh³நshஸ லkh³ந’த³ேயாऽபி nh’ைப: phரiΝnhேநா
th³த⁴mh thவயா vhயதி⁴த ேஷாட³ஶkh’thவ ஏவmh ।
அௌணீ: ஶிவ ஶிவாshய ஜக⁴nhத² விShே
ஸmh⁴ய ைஸகநவதிthஶதmh ததா³நீmh ॥ 77-8॥
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அShடாத³ேஶऽshய ஸமேர ஸiµேப thவmh
th³’ShThவா ேராऽத² யவநmh யவநthேகாThயா ।
thவShThரா விதா⁴phய ரமாஶு பேயாதி⁴மth◌⁴ேய
தthராத² ேயாக³ப³லத:shவஜநாநைந: ॥ 77-9॥
பth³ph◌⁴யாmh thவmh பth³மமா சகித இவ ராnhநிrhக³ேதா தா⁴வமாேநா
mhேலchேச²ேஶநாiνயாேதா வத⁴ஸுkh’தவிேநந ைஶேல nhயல: ।
ஸுphேதநாŋhkh◌⁴rhயாஹேதந th³தமத²iµnhேத³ந ப⁴shkh’ேதऽshnh
⁴பாயாshைம ³ஹாnhேத ஸுலதவஷா தshதி²ேஷ ப⁴khதிபா⁴ேஜ ॥ 77-10॥
ஐவாேகாऽஹmh விரkhேதாऽshmhயகி²லnh’பஸுேக² thவthphரஸாைத³ககாŋh
ஹா ேத³ேவதி shவnhதmh வரவிததிஷு தmh நிshph’ஹmh வீய ’Shயnh ।
iµkhேதshlhயாmh ச ப⁴khதிmh ⁴தஸகலமலmh ேமாமphயாஶு த³ththவா
காrhயmhmhஸாவிஶுth³ th◌⁴ைய தப இதி ச ததா³ phராshத² ேலாகphரதீthைய ॥ 77-11॥
தத³iν ம²ராmh க³thவா ஹthவா சmh யவநா’தாmh
மக³த⁴பதிநா மாrhேக³ைஸnhைய: ேரவ நிவாத: ।
சரமவிஜயmh த³rhபாயாshைம phரதா³ய பலாயிேதா
ஜலதி⁴நக³mh யாேதா வாதாலேயவர பா மாmh ॥ 77-12॥
இதி ஸphதஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

அShடஸphததிதமத³ஶகmh (78)

th³வாரகாவாஸ: ததா² khணீஸnhேத³ஶphராphதி: ।
78 - Rukmini Swayamvaram

thத³ஶவrhத⁴கிவrhதி⁴தெகௗஶலmh thத³ஶத³thதஸமshதவி⁴திமth ।
ஜலதி⁴மth◌⁴யக³தmh thவம⁴ஷேயா நவரmh வரசிதேராசிஷா ॥ 78-1॥
த³³ ேரவத⁴ph◌⁴’தி ேரவதீmh ஹலph◌⁴’ேத தநயாmh விதி⁴ஶாஸநாth ।
மதiµthஸவேகா⁴ஷமஷ:ஸiµதி³ைதrhiµதி³ைத:ஸஹ யாத³ைவ: ॥ 78-2॥
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அத² வித³rhப⁴ஸுதாmh க² khணீmh phரணயிநீmh thவயி ேத³வ ஸேஹாத³ர: ।
shவயமதி³thஸத ேசதி³ம⁴ேஜ shவதமஸா தமஸா⁴iµபாரயnh ॥ 78-3॥
சிரth◌⁴’தphரணயா thவயி பா³கா ஸபதி³ காŋhதப⁴ŋhக³ஸமாலா ।
தவ நிேவத³யிmh th³விஜமாதி³ஶthshவகத³நmh கத³நŋhக³விநிrhதmh ॥ 78-4॥
th³விஜஸுேதாऽபி ச rhணiµபாயெயௗ தவ ரmh  ³ராஶ³ராஸத³mh ।
iµத³மவாப ச ஸாத³ரத:ஸ ப⁴வதா ப⁴வதாப’தா shவயmh ॥ 78-5॥
ஸ ச ப⁴வnhதமேவாசத Nh³ேந nh’பஸுதா க² ராஜதி khணீ ।
thவயி ஸiµthஸுகயா நிஜதீ⁴ரதாரதயா  தயா phரேதாऽshmhயஹmh ॥ 78-6॥
தவ ’தாsh ைரவ ³ணரஹmh ஹரதி மாmh கில ேசதி³nh’ேபாऽ⁴நா ।
அயி kh’பாலய பாலய மாதி phரஜக³ேத³ ஜக³ேத³கபேத தயா ॥ 78-7॥
அஶரmh யதி³ மாmh thவiµேபேஸ ஸபதி³ விதேமவ ஜஹாmhயஹmh ।
இதி கி³ரா ஸுதேநாரதேநாth³ph◌⁴’ஶmh ஸு’த³யmh ’த³யmh தவ காதரmh ॥ 78-

8॥
அகத²யshthவமைத²நமேய ஸேக² தத³தி⁴கா மம மnhமத²ேவத³நா ।
nh’பஸமiµேபthய ஹராmhயஹmh தத³யி தாmh த³யிதாமேதmh ॥ 78-9॥
phரiµதி³ேதந ச ேதந ஸமmh ததா³ ரத²க³ேதா ல⁴ Nh³நேமயிவாnh ।
³மthரநாயக ேம ப⁴வாnhவிதiνதாmh தiνதாமகி²லாபதா³mh ॥ 78-10॥
இதி அShடஸphததிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநாஶீதிதம த³ஶகmh (79)

khணீஹரணmh-விவாஹmh ।
79 - Rukmini Haranam and Kalyanam

ப³லஸேமதப³லாiνக³ேதா ப⁴வாnh ரமகா³ஹத பீ⁴Shமகமாநித: ।
th³விஜஸுதmh thவ³பாக³மவாதி³நmh th◌⁴’தரஸா தரஸா phரணநாம ஸா ॥ 79-1॥
⁴வநகாnhதமேவய ப⁴வth³வrhnh’பஸுதshய நிஶmhய ச ேசShதmh ।
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விலேக²த³ஜுஷாmh ரவாநாmh ஸதி³ைததி³ைதரக³மnhநிஶா ॥ 79-2॥
தத³iν வnhதி³nh³iµகீ² ஶிவாmh விதமŋhக³ள⁴ஷணபா⁴ஸுரா ।
நிரக³மth³ப⁴வத³rhபிதவிதா shவரத: ரத:ஸுப⁴டாvh’தா ॥ 79-3॥
லவ⁴பி⁴ேபthய மாகா கி³ஸுதாmh பjhய ச ஸாத³ரmh ।
iµஹுரயாசத தthபத³பŋhகேஜ நிபதிதா பதிதாmh தவ ேகவலmh ॥ 79-4॥
ஸமவேலாகஹலஸŋhேல nh’பேல நிph◌⁴’தmh thவயி ச shதி²ேத ।
nh’பஸுதா நிரகா³th³கி³ஜாலயாthஸுசிரmh சிரததி³ŋhiµகா² ॥ 79-5॥
⁴வநேமாஹநபசா ததா³ விவஶிதாகி²லராஜகத³mhப³யா ।
thவமபி ேத³வ கடாவிேமாண: phரமத³யா மத³யாசkh’ேஷ மநாkh ॥ 79-6॥
khவ iν க³Shய சnhth³ரiµகீ²தி தாmh ஸரஸேமthய கேரண ஹரnh th ।
ஸமதி⁴ேராphய ரத²mh thவமபா’தா² ⁴வி தேதா விதேதா நிநேதா³ th³விஷாmh ॥ 79-

7॥
khவ iν க³த: பஶுபால இதி khதா⁴ kh’தர ய³பி⁴ச தா nh’பா: ।
ந  ப⁴வாiνத³சாlhயத ைதரேஹா பிஶுநைக: ஶுநைகவ ேகஸ ॥ 79-8॥
தத³iν khணமாக³தமாஹேவ வத⁴iµேபய நிப³th◌⁴ய விபயnh ।
’தமத³mh பiµchய ப³ேலாkhதிபி: ◌⁴ ரமயா ரமயா ஸஹ காnhதயா ॥ 79-9॥
நவஸமாக³மலjhதமாநஸாmh phரணயெகௗகjh’mhபி⁴தமnhமதா²mh ।
அரமய: க² நாத² யதா²ஸுக²mh ரஹ தாmh ஹதாmhஶுலஸnhiµகீ²mh ॥ 79-10॥
விவித⁴நrhமபி⁴ேரவமஹrhநிஶmh phரமத³மாகலயnhநேரகதா³ ।
’ஜுமேத: கில வkhராகி³ரா ப⁴வாnh வரதேநாரதேநாத³திேலாலதாmh ॥ 79-11॥
தத³தி⁴ைகரத²லாலநெகௗஶல: phரணயிநீமதி⁴கmh ரமயnhநிமாmh ।
அயி iµnhத³ ப⁴வchசதாநி ந: phரக³த³தாmh க³த³தாnhதிமபா ॥ 79-12॥
இதி ஏேகாநாஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

அஶீதிதமத³ஶகmh (80)
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shயமnhதேகாபாkh²யாநmh ।
80 - Story of the Syamantaka Jewel

ஸthராதshthவமத²ph³த⁴வத³rhகலph³த⁴mh
தி³vhயmh shயமnhதகமணிmh ப⁴க³வnhநயாசீ: ।
தthகாரணmh ப³ஹுவித⁴mh மம பா⁴தி நmh
தshயாthமஜாmh thவயி ரதாmh ச²லேதா விேவா⁴mh ॥ 80-1॥
அத³thதmh தmh ph◌⁴யmh மணிவரமேநநாlhபமநஸா
phரேஸநshதth³ph◌⁴ராதா க³ல⁴வி வஹnhphராப mh’க³யாmh ।
அஹnhேநநmh mhேஹா மணிமஹ மாmhஸph◌⁴ரமவஶாth
கபீnhth³ரshதmh ஹthவா மணிமபி ச பா³லாய த³தி³வாnh ॥ 80-2॥
ஶஶmhஸு:ஸthராth³கி³ரமiν ஜநாshthவாmh மணிஹரmh
ஜநாநாmh பீஷmh ப⁴வதி ³ணிநாmh ேதா³ஷகணிகா ।
தத:ஸrhவjhேஞாऽபி shவஜநஸேதா மாrhக³ணபர:
phரேஸநmh தmh th³’ShThவா ஹமபி க³ேதாऽ: ◌⁴ கபி³ஹாmh ॥ 80-3॥
ப⁴வnhதமவிதrhகயnhநதிவயா:shவயmh ஜாmhப³வாnh
iµnhத³ஶரணmh  மாmh க இஹ ேராth³⁴thயாலபnh ।
விேபா⁴ ர⁴பேத ஹேர ஜய ஜேயthயலmh iµShபி⁴-
சிரmh தவ ஸமrhசநmh vhயதி⁴த ப⁴khதடா³மணி: ॥ 80-4॥
³th³th◌⁴வாத² ேதந த³thதாmh நவரமணீmh வரமணிmh ச பkh³’ணnh ।
அiνkh³’ணnhநiµமாகா:³ஸபதி³ ச ஸthராேத மணிmh phராதா:³ ॥ 80-5॥
தத³iν ஸ க² vhடா³ேலாேலா விேலாலவிேலாசநாmh
³தரமேஹா தீ⁴மாnhபா⁴மாmh கி³ைரவ பராrhபிதாmh ।
அதி³தமணிநா ph◌⁴யmh லph◌⁴யmh ஸேமthய ப⁴வாநபி
phரiµதி³தமநாshதshையவாதா³nhமணிmh க³ஹநாஶய: ॥ 80-6॥
vhலாலாmh ரமயதி thவயி ஸthயபா⁴மாmh
ெகௗnhேதயதா³ஹகத²யாத²nhphரயாேத ।
ஹா கா³nhதி³ேநயkh’தவrhமகி³ரா நிபாthய
ஸthராதmh ஶதத⁴iνrhமணிமாஜஹார ॥ 80-7॥
ேஶாகாthiνபக³தாமவேலாkhய காnhதாmh
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ஹthவா th³தmh ஶத⁴நmh ஸமஹrhஷயshதாmh ।
ரthேந ஸஶŋhக இவ ைமதி²லேக³ஹேமthய
ராேமா க³தா³mh ஸமஶிஶித தா⁴rhதராShThரmh ॥ 80-8॥
அkhர ஏஷ ப⁴க³வnh ப⁴வதி³chச²ையவ
ஸthராத:சதshய ேயாஜ mhஸாmh ।
அkhரேதா மணிமநா’தவாnhநshthவmh
தshையவ ⁴திiµபதா⁴தி ph³வnhதி ॥ 80-9॥
ப⁴khதshthவயி shதி²ரதர:ஸ கா³nhதி³ேநய-
shதshையவ காபத²மதி: கத²ஶ ஜாதா ।
விjhஞாநவாnhphரஶமவாநஹthதீ³rhணmh
க³rhவmh th◌⁴வmh ஶமயிmh ப⁴வதா kh’ைதவ ॥ 80-10॥
யாதmh ப⁴ேயந kh’தவrhமதmh நshத-
மாஹூய தth³விநிதmh ச மணிmh phரகாய ।
தthைரவ ஸுvhரதத⁴ேர விநிதா⁴ய Shயnh
பா⁴மாசாnhதரஶய: பவேநஶ பாயா: ॥ 80-11॥
இதி அஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏகாஶீதிதமத³ஶகmh (81)

நரகாஸுரவத⁴mh ததா²ஸுப⁴th³ராஹரணmh ।
81 - Slaying of Narakasura And Abduction of Subhadra

shநிkh³தா⁴mh iµkh³தா⁴mh ஸததமபி தாmh லாலயnh ஸthயபா⁴மாmh
யாேதா ⁴ய:ஸஹ க² தயா யாjhஞேஸநீவிவாஹmh ।
பாrhத²phthைய நரபி மநாகா³shதி²ேதா ஹshதிrhயாmh
ஶkhரphரshத²mh ரமபி விேபா⁴ ஸmhவிதா⁴யாக³ேதாऽ: ◌⁴ ॥ 81-1॥
ப⁴th³ராmh ப⁴th³ராmh ப⁴வத³வரஜாmh ெகௗரேவrhth²யமாநாmh
thவth³வாசா தாம’த ஹநாமshக ஶkhரஸூiν: ।
தthர khth³த⁴mh ப³லமiνநயnh phரthயகா³shேதந ஸாrhத⁴mh
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ஶkhரphரshத²mh phயஸக²iµேத³ஸthயபா⁴மாஸஹாய: ॥ 81-2॥
தthர khட³nhநபி ச யiµநாலth³’Shடாmh kh³’thவா
தாmh காnhதீ³mh நக³ரமக³ம: கா²Nhட³வphணிதாkh³நி: ।
ph◌⁴ராth’thரshதாmh phரணயவிவஶாmh ேத³வ ைபth’Shவேஸயீmh
ராjhஞாmh மth◌⁴ேய ஸபதி³ ஜ’ேஷ thரவிnhதா³மவnhதீmh ॥ 81-3॥
ஸthயாmh க³thவா நத³வேஹா நkh³நnhநnhத³நாmh தாmh
ப³th◌⁴வா ஸphதாபி ச vh’ஷவராnhஸphதrhதிrhநிேமஷாth ।
ப⁴th³ராmh நாம phரத³³ரத² ேத ேத³வ ஸnhதrhth³த³நாth³யா-
shதthேஸாத³rhயாmh வரத³ ப⁴வத:ஸாபி ைபth’Shவேஸயீ ॥ 81-4॥
பாrhதா²th³ையரphயkh’தலவநmh ேதாயமாthராபி⁴லயmh
லmh சி²thவா ஶப²ரமvh’தா²லmh மth³ரகnhயாmh ।
அShடாேவவmh தவ ஸமப⁴வnh வlhலபா⁴shதthர மth◌⁴ேய
ஶுேராத² thவmh ஸுரபதிகி³ரா ெபௗ⁴ம³ேசShதாநி ॥ 81-5॥
shmh’தாயாதmh பphரவரமதி⁴ட⁴shthவமக³ேமா
வஹnhநŋhேக பா⁴மாiµபவநவாராதிப⁴வநmh ।
விபி⁴nhத³nh ³rhகா³ணி thதph’தநாேஶாநிதரைஸ:

ரmh தாவthphராkh³jhேயாதிஷமதா²ேஶாணிதரmh ॥ 81-6॥
iµரshthவாmh பசாshேயா ஜலதி⁴வநமth◌⁴யா³த³பதth
ஸ சkhேர சkhேரண phரத³தஶிரா மŋhு ப⁴வதா ।
சrhத³nhைதrhத³nhதாவலபதிபி⁴nhதா⁴நஸமரmh
ரதா²ŋhேகநchசி²thவா நரகமகேராshதீrhணரகmh ॥ 81-7॥
shேதா ⁴mhயா ராjhயmh ஸபதி³ ப⁴க³த³thேதऽshய தநேய
க³ஜைசகmh த³ththவா phரகா⁴யித² நாகா³nhநிஜmh ।
க²ேலநாப³th³தா⁴நாmh shவக³தமநஸாmh ேஷாட³ஶ ந:
ஸஹshராணி shthமபி ச த⁴நராஶிmh ச விலmh ॥ 81-8॥
ெபௗ⁴மாபா’தNhட³லmh தத³தி³ேதrhதா³mh phரயாேதா தி³வmh
ஶkhராth³ையrhமத:ஸமmh த³யிதயா th³shthஷு த³thதயா ।
’thவா கlhபதmh ஷாபி⁴பதிதmh thேவnhth³ரமph◌⁴யாக³ம-
shதth மத³ேதா³ஷ ஈth³’ஶ இதி vhயாkh²யாேமவாkh’தா:² ॥ 81-9॥
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கlhபth³mh ஸthயபா⁴மாப⁴வந⁴வி sh’ஜnhth³vhயShடஸாஹshரேயாஷா:
shவீkh’thய phரthயகா³ரmh விதப³ஹுவrhலாலயnhேகேப⁴ைத:³ ।
ஆசrhயாnhநாரதா³ேலாகிதவிவித⁴க³திshதthர தthராபி ேக³ேஹ
⁴ய:ஸrhவாஸு rhவnh த³ஶ த³ஶ தநயாnh பா வாதாலேயஶ ॥ 81-10॥
இதி ஏகாஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

th³vhயஶீதிதமத³ஶகmh (82)

பா³ஸுரth³த⁴mh ததா² nh’க³ஶாபேமாmh ।
82 - Fight With Bana - Deliverence of Nriga

phரth³mhேநா ெரௗkhேணய:ஸ க² தவ கலா ஶmhப³ேர’தshதmh
ஹthவா ரthயா ஸஹாphேதா நிஜரமஹரth³khகnhயாmh ச த⁴nhயாmh ।
தththேராऽதா²நிth³ேதா⁴ ³ணநிதி⁴ரவஹth³ேராசநாmh khெபௗthmh
தthேராth³வாேஹ க³தshthவmh nhயவதி⁴ iµஸநா khmhயபி th³தைவராth ॥ 82-1॥
பா³ணshய ஸா ப³ஸுதshய ஸஹshரபா³ேஹா-
rhமாேஹவரshய மதா ³தா கிேலாஷா ।
thவthெபௗthரேமநமநிth³த⁴மth³’Shடrhவmh
shவphேநऽiν⁴ய ப⁴க³வnh விரஹாராऽ⁴th ॥ 82-2॥
ேயாகி³nhயதீவ ஶலா க² சிthரேலகா²
தshயா:ஸகீ² விக²தீ தநேஶஷாnh ।
தthராநிth³த⁴iµஷயா விதி³தmh நிஶாயா-
மாேநShட ேயாக³ப³லேதா ப⁴வேதா நிேகதாth ॥ 82-3॥
கnhயாேர த³யிதயா ஸுக²மாரமnhதmh
ைசநmh கத²சந ப³ப³nh⁴ ஶrhவப³nhெதௗ⁴ ।
நாரேதா³khதத³த³nhத³ரnhதேராைஷ-

shthவmh தshய ேஶாணிதரmh ய³பி⁴rhnhயnhதா: ◌⁴ ॥ 82-4॥
பால:ைஶலphய³th’நாேதா²ऽshய ப⁴க³வாnh
ஸமmh ⁴தvhராைதrhய³ப³லமஶŋhகmh நிேத⁴ ।
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மஹாphராே பா³ே ஜ²தி தா⁴ேநந ேத⁴
³ஹ: phரth³mhேநந thவமபி ரஹnhthரா ஜக⁴ேஷ ॥ 82-5॥
நிth³தா⁴ேஶஷாshthேர iµiµஹு தவாshthேரண கி³ேஶ
th³தா ⁴தா பீ⁴தா: phரமத²லவீரா: phரமதி²தா: ।
பராshகnhத³thshகnhத:³ஸுமஶரபா³ணச ஸசிவ:
ஸ mhபா⁴Nhேடா³ பா⁴Nhட³mh நவவ ப³ேலநாஶு பி³பி⁴ேத³ ॥ 82-6॥
சாபாநாmh பசஶthயா phரஸப⁴iµபக³ேத சி²nhநசாேபऽத² பா³ேண
vhயrhேத² யாேத ஸேமேதா jhவரபதிரஶைநரjhவ thவjhjhவேரண ।
jhஞாநீ shthவாத² த³ththவா தவ சதஜுஷாmh விjhவரmh ஸjhவேராऽகா³th
phராேயாऽnhதrhjhஞாநவnhேதாऽபி ச ப³ஹுதமஸா ெரௗth³ரேசShடா  ெரௗth³ரா: ॥
82-7॥
பா³ணmh நாநாேதா⁴kh³ரmh நரபி⁴பதிதmh த³rhபேதா³ஷாth³விதnhவnh
நிrhநாேஶஷேதா³ஷmh ஸபதி³ ³³⁴ஷா ஶŋhகேரேபகீ³த: ।
தth³வாசா ஶிShடபா³ஹுth³விதயiµப⁴யேதா நிrhப⁴யmh தthphயmh தmh
iµkhthவா தth³த³thதமாேநா நிஜரமக³ம:ஸாநிth³த: ◌⁴ ஸேஹாஷ: ॥ 82-8॥
iµஹுshதாவchச²khரmh வணமஜேயா நnhத³ஹரேண
யமmh பா³லாநீெதௗ த³வத³ஹநபாேநऽநிலஸக²mh ।
விதி⁴mh வthஸshேதேய கி³ஶஹ பா³ணshய ஸமேர
விேபா⁴ விேவாthகrh தத³யமவதாேரா ஜயதி ேத ॥ 82-9॥
th³விஜஷா kh’கலாஸவrhத⁴ரmh nh’க³nh’பmh thதி³வாலயமாபயnh ।
நிஜஜேந th³விஜப⁴khதிமiνthதமாiµபதி³ஶnh பவேநவர பா மாmh ॥ 82-10॥
இதி th³vhயஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

thrhயஶீதிதமத³ஶகmh (83)

ெபௗNhTh³ரகவத⁴mh - th³நிநித³வத⁴mh ।
83 - Slaying of Paundraka and Dvivida
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ராேமऽத²ேகா³லக³ேத phரமதா³phரஸkhேத
ஹூதாiνேபதயiµநாத³மேந மதா³nhேத⁴ ।
shைவரmh ஸமாரமதி ேஸவகவாத³ேடா⁴
³தmh nhயŋhkhத தவ ெபௗNhTh³ரகவாஸுேத³வ: ॥ 83-1॥
நாராயேऽஹமவதீrhண இஹாsh ⁴ெமௗ
த⁴thேஸ கில thவமபி மாமகலநி ।
உthsh’jhய தாநி ஶரணmh vhரஜ மாதி thவாmh
³ேதா ஜகா³த³ஸகலrhஹத:ஸபா⁴யாmh ॥ 83-2॥
³ேதऽத² யாதவதி யாத³வைஸநிகshthவmh
யாேதா த³த³rhஶித² வ: கில ெபௗNhTh³ரகீயmh ।
தாேபந வ kh’தாŋhகமநlhபlhய-
ெகௗshப⁴mh மகரNhட³லபீதேசலmh ॥ 83-3॥
காலாயஸmh நிஜஸுத³rhஶநமshயேதாऽshய
காலாநேலாthகரகிேரண ஸுத³rhஶேநந ।
ஶீrhஷmh சகrhதித² மமrhதி³த² சாshய ேஸநாmh
தnhthரகாஶிபஶிேராऽபி சகrhத² காயாmh ॥ 83-4॥
ஜாTh³ேயந பா³லககி³ராऽபி கிலாஹேமவ
வாஸுேத³வ இதி ட⁴மதிசிரmh ஸ: ।
ஸாjhயேமவ ப⁴வைத³khயதி⁴யா க³ேதாऽ⁴th
ேகா நாம கshய ஸுkh’தmh கத²thயேவயாth ॥ 83-5॥
காஶீவரshய தநேயாऽத²ஸுத³kh²ய:
ஶrhவmh phரjhய ப⁴வேத விதாபி⁴சார: ।
kh’thயாநலmh கமபி பா³ணரதிபீ⁴ைத-
rh⁴ைத: கத²சந vh’ைத:ஸமமph◌⁴யiµசth ॥ 83-6॥
தாலphரமாணசரமகி²லmh த³ஹnhதீmh
kh’thயாmh விேலாkhய சகிைத: கதி²ேதாऽபி ெபௗைர: ।
th³ேதாthஸேவ கமபி ேநா சேதா விேபா⁴ thவmh
பாrhவshத²மாஶு விஸஸrhத² காலசkhரmh ॥ 83-7॥
அph◌⁴யாபதthயததா⁴mhநி ப⁴வnhமஹாshthேர
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ஹா ேஹதி விth³தவதீ க² ேகா⁴ரkh’thயா ।
ேராஷாthஸுத³ணமத³ணேசShதmh தmh
phேலாஷ சkhரமபி காஶிராமதா⁴th ॥ 83-8॥
ஸ க² விவிேதா³ ரோகா⁴ேத kh’ேதாபkh’தி: ரா
தவ  கலயா mh’thmh phராphmh ததா³ க²லதாmh க³த: ।
நரகஸசிேவா ேத³ஶkhேலஶmh sh’ஜnh நக³ராnhதிேக
ஜ²தி ஹநா th◌⁴யnhநth³தா⁴ பபாத தலாஹத: ॥ 83-9॥
ஸாmhப³mh ெகௗரvhயthஹரணநியதmh ஸாnhthவநாrhதீ²mh
யாதshதth³வாkhயேராேஷாth³th◌⁴’தகநக³ேரா ேமாசயாமாஸ ராம: ।
ேத கா⁴thயா: பாNhட³ேவையதி ய³ph’தநாmh நாiµசshthவmh ததா³நீmh
தmh thவாmh ³rhேபா³த⁴லmh பவநரபேத தாபஶாnhthைய நிேஷேவ ॥ 83-10॥
இதி thrhயஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

சரஶீதிதமத³ஶகmh (84)

ஸமnhதபசகதீrhத²யாthரா । - ப³nh⁴thராதி³ஸமாக³மmh ।
84 - Pilgrimage To Samantapanchaka - Meeting with Relatives and Friends.

khவசித³த² தபேநாபராக³காேல  நித³த⁴thkh’தவrhமகாமஸூ ।
ய³லமலாvh’த:ஸுதீrhத²mhஸiµபக³ேதாऽஸமnhதபசகாkh²யmh॥ 84-1॥
ப³ஹுதரஜநதாதாய தthர thவமபி நrhவிநிமjhjhய தீrhத²ேதாயmh ।
th³விஜக³ணபiµkhதவிthதராஶி:ஸமலதா:²பாNhட³வாதி³thைர: ॥ 84-2॥
தவ க² த³யிதாஜைந:ஸேமதா th³பத³ஸுதா thவயி கா³ட⁴ப⁴khதிபா⁴ரா ।
த³தி³தப⁴வதா³’திphரகாைரரதிiµiµேத³ஸமமnhயபா⁴நீபி: ◌⁴ ॥ 84-3॥
தத³iν ச ப⁴க³வnh நிய ேகா³பாநதிகா³பக³mhய மாநயிthவா ।
சிரதரவிரஹாராŋhக³ேரகா:² பஶுபவ: ◌⁴ ஸரஸmh thவமnhவயா: ॥ 84-4॥
ஸபதி³ ச ப⁴வதீ³ேthஸேவந phரiµதமாந’தா³mh நிதmhபி³நீநாmh ।
அதிரஸபiµkhதகேக பசய’th³யதேர ேச nhயல: ॥ 84-5॥
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ஜநகலைஹ: ந: நrhேம ஸiµபக³ைதயதீ விலmhப³நா⁴th ।
இதி kh’தபரmhப⁴ேண thவயி th³ராக³திவிவஶா க² ராதி⁴கா நிlhேய ॥ 84-6॥
அபக³தவிரஹvhயதா²shததா³ தா ரஹ விதா⁴ய த³தா³த² தththவேபா³த⁴mh ।
பரமஸுக²சிதா³thமேகாऽஹமாthேமthத³ய வ:sh²டேமவ ேசததி ॥ 84-7॥
ஸுக²ரஸபேதா விேயாக:³ கிமபி ராப⁴வ³th³த⁴ேவாபேத³ைஶ: ।
ஸமப⁴வத³iµத: பரmh  தாஸாmh பரமஸுைக²khயமயீ ப⁴வth³விசிnhதா ॥ 84-8॥
iµநிவரநிவைஹshதவாத² பிthரா ³தஶமாய ஶுபா⁴நி ph’chch²யமாைந: ।
thவயி ஸதி கித³mh ஶுபா⁴nhதைரthஹைதரபி யாதshததா³ெஸௗ ॥ 84-9॥
ஸுமஹதி யஜேந விதாயமாேந phரiµதி³தthரஜேந ஸைஹவ ேகா³பா: ।
ய³ஜநமதாshthமாஸமாthரmh ப⁴வத³iνஷŋhக³ரஸmh ேரவ ேப⁴ஜு: ॥ 84-10॥
vhயபக³மஸமேய ஸேமthய ராதா⁴mh th³’ட⁴iµப³ய நிய வீதேக²தா³mh ।
phரiµதி³த’த³ய: ரmh phரயாத: பவநேரவர பா மாmh க³ேத³ph◌⁴ய: ॥ 11॥
இதி சரஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

பசாஶீதிதமத³ஶகmh (85)

ஜராஸnhத⁴வத⁴mh - ஶிஶுபாலவத⁴mh ।
85 - Slaying of Jarasandha And Shishupala

தேதா மக³த⁴⁴mh’தா சிரநிேராத⁴ஸŋhkhேலஶிதmh
ஶதாShடகதாதth³விதயஶ ⁴ph◌⁴’தாmh ।
அநாத²ஶரய ேத கமபி ஷmh phராே-

த³யாசத ஸ மாக³த⁴பணேமவ கிmh ⁴யஸா ॥ 85-1॥
யியாஸுரபி⁴மாக³த⁴mh தத³iν நாரேதா³தீ³தா-
th³தி⁴Sh²ரமேகா²th³யமா³ப⁴யகாrhயபrhயால: ।
விth³த⁴ஜயிேநாऽth◌⁴வரா³ப⁴யth³தி⁴thth³த⁴ேவ
ஶஶmhஸு நிைஜ:ஸமmh ரேயத² ெயௗதி⁴Sh²mh ॥ 85-2॥
அேஶஷத³யிதாேத thவயி ஸமாக³ேத த⁴rhமேஜா
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விthய ஸஹைஜrhமmh ப⁴வத³பாŋhக³ஸmhவrhதி⁴ைத: ।
யmh நிபமாmh வஹnhநஹஹ ப⁴khததா³ஸாயிதmh
ப⁴வnhதமயி மாக³ேத⁴ phரதவாnhஸபீ⁴மாrhஜுநmh ॥ 85-3॥
கி³vhரஜரmh க³தாshதத³iν ேத³வ யmh thரேயா
யயாச ஸமேராthஸவmh th³விஜேஷண தmh மாக³த⁴mh ।
அrhணஸுkh’தmh thவiµmh பவநேஜந ஸŋhkh³ராமயnh
நிய ஸஹ ShiΝநா thவமபி ராஜth◌⁴வா shதி²த: ॥ 85-4॥
அஶாnhதஸமேராth³த⁴தmh விடபபாடநாஸmhjhஞயா
நிபாthய ஜரஸshஸுதmh பவநேஜந நிShபாதmh ।
விiµchய nh’பதீnhiµதா³ஸமiνkh³’ய ப⁴khதிmh பராmh
தி³ேத³ஶித² க³தshph’ஹாநபி ச த⁴rhம³phthைய ⁴வ: ॥ 85-5॥
phரசkh தி⁴Sh²ேர தத³iν ராஜஸூயாth◌⁴வரmh
phரஸnhநph◌⁴’தகீப⁴வthஸகலராஜகvhயாலmh ।
thவமphயயி ஜக³thபேத th³விஜபதா³வேநஜாதி³கmh
சகrhத² கிiµ கth²யேத nh’பவரshய பா⁴kh³ேயாnhநதி: ॥ 85-6॥
ததshஸவநகrhமணி phரவரமkh³rhயஜாவிதி⁴mh
விசாrhய ஸஹேத³வவாக³iνக³தshஸ த⁴rhமாthமஜ: ।
vhயத⁴thத ப⁴வேத iµதா³ஸத³ விவ⁴தாthமேந
ததா³ஸஸுரமாiνஷmh ⁴வநேமவ th’phதிmh த³ெதௗ⁴ ॥ 85-7॥
ததshஸபதி³ ேசதி³ேபா iµநிnh’ேபஷு திShட²thshவேஹா
ஸபா⁴ஜயதி ேகா ஜட:³ பஶுப³rh³டmh வmh ।
இதி thவயி ஸ ³rhவேசாவிததிiµth³வமnhநாஸநா-
³தா³பத³தா³த:◌⁴ ஸமபதnhநiµmh பாNhட³வா: ॥ 85-8॥
நிவாrhய நிஜபகா³நபி⁴iµக²shய விth³ேவண-

shthவேமவ ஜ’ேஷ ஶிேரா த³iνஜதா³ shவா ।
ஜiνshthதயலph³த⁴யா ஸததசிnhதயா ஶுth³த⁴தீ⁴-
shthவயா ஸ பரேமகதாமth◌⁴’த ேயாகி³நாmh ³rhலபா⁴mh ॥ 85-9॥
ததshஸுமேதா thவயா khரவேர நிேட⁴ ஜேநா
யெயௗ ஜயதி த⁴rhமேஜா ஜயதி kh’Shண இthயாலபnh ।
க²ல:ஸ  ஸுேயாத⁴ேநா ⁴தமநாshஸபthநயா
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மயாrhபிதஸபா⁴iµேக²shத²லஜலph◌⁴ரமாத³ph◌⁴ரth ॥ 85-10॥
ததா³ஹதiµthதி²தmh th³பத³nhத³நாபீ⁴மேயா-
ரபாŋhக³கலயா விேபா⁴ கிமபி தாவ³jhjh’mhப⁴யnh ।
த⁴ராப⁴ரநிராkh’ெதௗ ஸபதி³ நாம பீ³ஜmh வபnh
ஜநாrhத³ந மthநிலய பா மாமாமயாth ॥ 85-11॥
இதி பசாஶீதிதயத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷட³ஶீதிதமத³ஶகmh (86)

ஸாlhவவத⁴mh - மஹாபா⁴ரதth³த⁴mh ।
86 - Slaying of Salva - Battle of Mahabharata

ஸாlhேவா ைப⁴Shவிவாேஹ ய³ப³லவிதசnhth³ரடா³th³விமாநmh
விnhத³nhெஸௗப⁴mh ஸ மாயீ thவயி வஸதி mhshthவthமph◌⁴யபா⁴ŋhth ।
phரth³mhநshதmh நிnhத⁴nhநகி²லய³ப⁴ைடrhnhயkh³ர³kh³ரவீrhயmh
தshயாமாthயmh th³மnhதmh vhயஜநி ச ஸமரshஸphதவிmhஶthயஹாnhத: ॥ 86-1॥
தாவththவmh ராமஶா thவதiµபக³த: க²Nh³தphராயைஸnhயmh
ெஸௗேப⁴ஶmh தmh nhயnhதா: ◌⁴ ஸ ச கில க³த³யா ஶாrhŋhக³மph◌⁴ரmhஶயthேத ।
மாயாதாதmh vhயmhத³பி தவ ரதshதththவயாபி rhத⁴mh
நாjhஞாயீthயாஹுேரேக ததி³த³மவமதmh vhயாஸ ஏவ nhயேஷதீ⁴th ॥ 86-2॥
phthவா ெஸௗப⁴mh க³தா³rhணிதiµத³கநிெதௗ⁴ மŋhு ஸாlhேவऽபி சkhேர-
ேthkh’thேத த³nhதவkhthர: phரஸப⁴மபி⁴பதnhநph◌⁴யiµசth³க³தா³mh ேத ।
ெகௗேமாத³khயா ஹேதாऽஸாவபி ஸுkh’தநிதி⁴ைசth³யவthphராபைத³khயmh
ஸrhேவஷாேமஷ rhவmh thவயி th◌⁴’தமநஸாmh ேமாrhேதா²ऽவதார: ॥ 86-3॥
thவyhயாயாேதऽத² ஜாேத கில ஸத³ th³தேக ஸmhயதாயா:
khரnhத³nhthயா யாjhஞேஸnhயா:ஸகணமkh’தா²ேசலமாலாமநnhதாmh ।
அnhநாnhதphராphதஶrhவாmhஶஜiµநிசகிதth³ெரௗபதீ³ சிnhதிேதாऽத²
phராphதஶாகாnhநமநnh iµநிக³ணமkh’தா²shth’phதிமnhதmh வநாnhேத ॥ 86-4॥
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th³ேதா⁴th³ேயாேக³ऽத² மnhthேர லதி ஸதி vh’த: ப²lh³ேநந thவேமக:
ெகௗரvhேய த³thதைஸnhய: கரமக³ேமா ³thயkh’thபாNhட³வாrhத²mh ।
பீ⁴Shமth³ேராதி³மாnhேய தவ க² வசேந தி⁴khkh’ேத ெகௗரேவண
vhயாvh’Nhவnhவிவபmh iµநிஸத³ mh ோப⁴யிthவாऽऽக³ேதாऽ: ◌⁴ ॥ 86-5॥
Shேshthவmh kh’Shண ஸூத: க² ஸமரiµேக² ப³nh⁴கா⁴ேத த³யாmh
கி²nhநmh தmh வீய வீரmh கித³மயி ஸேக² நிthய ஏேகாऽயமாthமா ।
ேகா வth◌⁴ய: ேகாऽthர ஹnhதா ததி³ஹ வத⁴பி⁴யmh phேராjhjh²ய மyhயrhபிதாthமா
த⁴rhmhயmh th³த⁴mh சேரதி phரkh’திமநயதா² த³rhஶயnhவிவபmh ॥ 86-6॥
ப⁴khேதாthதmhேஸऽத² பீ⁴Shேம தவ த⁴ரணிப⁴ரேபkh’thையகஸkhேத
நிthயmh நிthயmh விபி⁴nhத³thயதஸமதி⁴கmh phராphதஸாேத³ ச பாrhேத² ।
நிஶshthரthவphரதிjhஞாmh விஜஹத³வரmh தா⁴ரயnhkhேராத⁴ஶா-
வாதா⁴வnhphராஜmh தmh நதஶிரஸமேதா² வீய ேமாதா³த³பாகா:³ ॥ 86-7॥
th³ேத⁴ th³ேராணshய ஹshதிshதி²ரரணப⁴க³த³thேததmh ைவShணவாshthரmh
வshயாத⁴thத சkhரshத²கி³தரவிமஹா: phராrhத³யnhnh⁴ராஜmh ।
நாகா³shthேர கrhணiµkhேத திமவநமயnhேகவலmh kh’thதெமௗmh
தthேர தthராபி பாrhத²mh கிவ ந  ப⁴வாnh பாNhட³வாநாமகாrhth ॥ 86-8॥
th³தா⁴ெதௗ³ தீrhத²கா³ ஸ க² ஹலத⁴ேரா ைநஶேthரmh’chச²-
nhநphரththதா²யிஸூதயkh’த³த²ஸுதmh தthபேத³ கlhபயிthவா ।
யjhஞkh◌⁴நmh ப³lhவலmh பrhவணி பத³லயnh shநாததீrhேதா² ரnhேத
ஸmhphராphேதா பீ⁴ம³rhேயாத⁴நரணமஶமmh வீய யாத: mh ேத ॥ 86-9॥
ஸmhஸுphதth³ெரௗபேத³யபணஹததி⁴யmh th³ெரௗணிேமthய thவ³khthயா
தnhiµkhதmh ph³ராமமshthரmh ஸம’த விஜேயா ெமௗரthநmh ச ஜேர ।
உchசி²ththைய பாNhட³வாநாmh நரபி ச விஶththதராக³rhப⁴மshthேர
ரnhநŋh³Shட²மாthர: கில ஜட²ரமகா³சkhரபாணிrhவிேபா⁴ thவmh ॥ 86-10॥
த⁴rhெமௗக⁴mh த⁴rhமஸூேநாரபி⁴த³த⁴த³கி²லmh ச²nhத³mh’th:ஸ பீ⁴Shம-
shthவாmh பயnhப⁴khதி⁴mhைநவ  ஸபதி³ யெயௗ நிShகலph³ரம⁴யmh ।
ஸmhயாjhயாதா²வேமைத⁴shthபி⁴ரதிமைதrhத⁴rhமஜmh rhணகாமmh
ஸmhphராphேதா th³வாரகாmh thவmh பவநரபேத பா மாmh ஸrhவேராகா³th ॥ 86-11॥
இதி ஷட³ஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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ஸphதாஶீதிதமத³ஶகmh (87)

ேசேலாபாkh²யாநmh ।
87 - Kuchela Episode

ேசலநாமா ப⁴வத:ஸதீrhth²யதாmh க³த:ஸ ஸாnhதீ³பநிமnhதி³ேர th³விஜ: ।
thவேத³கராேக³ண த⁴நாதி³நி:shph’ேஹா தி³நாநி நிnhேய phரஶ kh³’ஹார ॥ 87-

1॥
ஸமாநஶீலாऽபி ததீ³யவlhலபா⁴ தைத²வ ேநா சிthதஜயmh ஸேம ।
கதா³சி³ேச ப³த vh’thதிலph³த⁴ேய ரமாபதி: கிmh ந ஸகா² நிேஷvhயேத ॥ 87-2॥
இதீேதாऽயmh phயயா ுதா⁴rhதயா ஜு³phஸமாேநாऽபி த⁴ேந மதா³வேஹ ।
ததா³ thவதா³ேலாகநெகௗகாth³யெயௗ வஹnhபடாnhேத ph’²காiνபாயநmh ॥ 87-

3॥
க³ேதாऽயமாசrhயமயீmh ப⁴வthmh kh³’ேஹஷு ைஶph³யாப⁴வநmh ஸேமயிவாnh ।
phரவிய ைவNhட²வாப நிrhvh’திmh தவாதிஸmhபா⁴வநயா  கிmh ந: ॥ 87-4॥
phரதmh தmh phயயா ச வீதmh கேர kh³’thவாऽகத²ய: ரா kh’தmh ।
யதி³nhத⁴நாrhத²mh ³தா³ரேசாதி³ைதரபrhவrhஷmh தத³மrh காநேந ॥ 87-5॥
thரபாஜுேஷாऽshமாthph’²கmh ப³லாத³த² phரkh³’ய iµShெடௗ ஸkh’தா³ஶிேத
thவயா ।
kh’தmh kh’தmh நnhவியேததி ஸmhph◌⁴ரமாth³ரமா கிேலாேபthய கரmh ேராத⁴ ேத ॥ 87-

6॥
ப⁴khேதஷு ப⁴khேதந ஸ மாநிதshthவயா mh வஸnhேநகநிஶாmh மஹாஸுக²mh ।
ப³தாபேரth³rhth³ரவிணmh விநா யெயௗ விசிthரபshதவ க²lhவiνkh³ரஹ: ॥ 87-7॥
யதி³யயாசிShயமதா³shயத³chேதா வதா³ பா⁴rhயாmh கிதி vhரஜnhநெஸௗ ।
thவ³khதிலாshதமkh³நதீ: ◌⁴ ந: khரமாத³பயnhமணிதீ³phரமாலயmh ॥ 87-8॥
கிmh மாrhக³விph◌⁴ரmhஶ இதி ph◌⁴ரமnhணmh kh³’ஹmh phரவிShட:ஸ த³த³rhஶ வlhலபா⁴mh
।
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ஸகீ²பதாmh மணிேஹம⁴தாmh ³ேபா³த⁴ ச thவthகmh மஹாth³⁴தாmh ॥ 87-

9॥
ஸ ரthநஶாலாஸு வஸnhநபி shவயmh ஸiµnhநமth³ப⁴khதிப⁴ேராऽmh’தmh யெயௗ ।
thவேமவமாதப⁴khதவாசி²ேதா மthராதீ⁴ஶ ஹரshவ ேம க³தா³nh ॥ 87-10॥
இதி ஷட³ஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஸphதாஶீதிதமத³ஶகmh (88)

ஸnhதாநேகா³பாலmh ।
88 - Episode of Santana Gopalam

phராேக³வாசாrhயthரா’திநிஶமநயா shவீயஷThஸூiνவீாmh
காŋhnhthயா மாkhthயா ஸுதல⁴வி ப³mh phராphய ேதநாrhசிதshthவmh ।
தா⁴ஶாபாth³தி⁴ரNhயாnhவிதகஶிப⁴வாnhெஶௗஜாnh கmhஸப⁴kh³நா-
நாநீையநாnh phரத³rhய shவபத³மநயதா:² rhவthராnhமேச: ॥ 88-1॥
தேத³வ இதி தmh th³விேஜnhth³ரmh ப³ஹுலாவmh nh’பதிmh ச ப⁴khதிrhணmh ।
க³பththவமiνkh³ரகாேமா தி²லாmh phராபித² தாபைஸ:ஸேமத: ॥ 88-2॥
க³chச²nhth³விrhதிப⁴ேயாrhக³பnhநிேகத-
ேமேகந ⁴விப⁴ைவrhவிேதாபசார: ।
அnhேயந தth³தி³நph◌⁴’ைதச ப²ெலௗத³நாth³ைய-
shlhயmh phரேஸதி³த² த³தா³த² ச iµkhதிமாph◌⁴யாmh ॥ 88-3॥
⁴ேயாऽத² th³வாரவthயாmh th³விஜதநயmh’திmh தthphரலாபாநபி thவmh
ேகா வா ைத³வmh நிnhth◌⁴யாதி³தி கில கத²யnhவிவேவாடா⁴ऽphயேஸாடா: ◌⁴ ।
Shேrhக³rhவmh விேநmh thவயி மiνஜதி⁴யா Nh²தாmh சாshய ³th³தி⁴mh
தththவாடா⁴mh விதா⁴mh பரமதமபத³phேரேணேநதி மnhேய ॥ 88-4॥
நShடா அShடாshய thரா: நரபி தவ ேபயா கShடவாத:³
shபShேடா ஜாேதா ஜநாநாமத² தத³வஸேர th³வாரகாமாப பாrhத:² ।
ைமthrhயா தthேராேதாऽெஸௗ நவமஸுதmh’ெதௗ விphரவrhயphரேராத³mh
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thவா சkhேர phரதிjhஞாமiνப’தஸுதshஸnhநிேவேய kh’ஶாiνmh ॥ 88-5॥
மாநீ ஸ thவாமph’ShThவா th³விஜநிலயக³ேதா பா³ணஜாலrhமஹாshthைர
nhதா⁴ந:ஸூதிேக³ஹmh நரபி ஸஹஸா th³’ShடநShேட மாேர ।
யாmhயாைமnhth³mh ததா²nhயாshஸுரவரநக³rhவிth³யயாऽऽஸாth³ய ஸth³ேயா
ேமாேகா⁴th³ேயாக:³ பதிShயnhஹுத⁴ ப⁴வதா ஸshதmh வாேதாऽ⁴th ॥ 88-6॥
ஸாrhத⁴mh ேதந phரதீசீmh தி³ஶமதிஜவிநா shயnhத³ேநநாபி⁴யாேதா
ேலாகாேலாகmh vhயதீதshதிரப⁴ரமேதா² சkhரதா⁴mhநா நிnhத⁴nh ।
சkhராmhஶுkhShடth³’Shmh shதி²தமத² விஜயmh பய பேயதி வாராmh
பாேர thவmh phராத³த³rhஶ: கிமபி  தமஸாmh ³ர³ரmh பத³mh ேத ॥ 88-7॥
தthராநmh ⁴ஜŋhகா³தி⁴பஶயநதேல தி³vhய⁴ஷாதா⁴th³ைய-
ராவீதmh பீதேசலmh phரதிநவஜலத³யாமலmh மத³ŋhக³mh ।
rhதீநாஶிதாரmh பரஹ திsh’ேமகமrhத²mh தீநாmh
thவாேமவ thவmh பராthமnh phயஸக²ஸேதா ேநத² ேமபmh ॥ 88-8॥
வாmh மாேமவth³வாவதி⁴கவிvh’தாnhதrhததயா
விபி⁴nhெநௗ ஸுnhth³ரShmh shவயமஹமஹாrhஷmh th³விஜஸுதாnh ।
நேயதmh th³ராேக³நாநிதி க² விதீrhnhநரnh
th³விஜாயாதா³யாதா:³ phரiΝதமமா பாNh³ஜiνஷா ॥ 88-9॥
ஏவmh நாநாவிஹாைரrhஜக³த³பி⁴ரமயnhvh’Shணிவmhஶmh phரShண-

nhநீஜாேநா யjhஞேப⁴ைத³ரலவி’திபி: ◌⁴ phணயnhேநணேநthரா: ।
⁴பா⁴ரேபத³mhபா⁴thபத³கமலஜுஷாmh ேமாயாவதீrhண:

rhணmh ph³ரைமவ ஸாாth³ய³ஷு மiνஜதாதshthவmh vhயலா: ॥ 88-

10॥
phராேயண th³வாரவthயாமvh’தத³யி ததா³ நாரத³shthவth³ரஸாrhth³ர-
shதshமாlhேலேப⁴ கதா³சிthக² ஸுkh’தநிதி⁴shthவthபிதா தththவேபா³த⁴mh ।
ப⁴khதாநாமkh³ரயாயீ ஸ ச க² மதிமாiνth³த⁴வshthவthத ஏவ
phராphேதா விjhஞாநஸாரmh ஸ கில ஜநதாயா⁴நாऽshேத ப³த³rhயாmh ॥ 88-11॥
ேஸாऽயmh kh’Shவதாேரா ஜயதி தவ விேபா⁴ யthர ெஸௗஹாrhத³பீ⁴தி-
shேநஹth³ேவஷாiνராக³phரph◌⁴’திபி⁴ரலரரைமrhேயாக³ேப⁴ைத:³ ।
ஆrhதிmh தீrhவா ஸமshதாமmh’தபத³ம³shஸrhவத:ஸrhவேலாகா:
ஸ thவmh விவாrhதிஶாnhthைய பவநரபேத ப⁴khதிrhthைய ச ⁴யா: ॥ 88-12॥
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இதி அShடாஶீதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஏேகாநநவதிதமத³ஶகmh (89)

vh’காஸுரவத⁴mh - ph◌⁴’³பணmh ।
89 - Slaying of Vrikasura - Test by Bhrigu

ரமாஜாேந ஜாேந யதி³ஹ தவ ப⁴khேதஷு விப⁴ேவா
ந ஸth³ய:ஸmhபth³யshததி³ஹ மத³kh’ththவாத³ஶநாmh ।
phரஶாnhதிmh kh’thைவவ phரதி³ஶ தத: காமமகி²லmh
phரஶாnhேதஷு phரmh ந க² ப⁴வதீ³ேய chதிகதா² ॥ 89-1॥
ஸth³ய:phரஸாத³தாnhவிதி⁴ஶŋhகராதீ³nh
ேகசிth³விேபா⁴ நிஜ³iν³ணmh ப⁴ஜnhத: ।
ph◌⁴ரShடா ப⁴வnhதி ப³த கShடமதீ³rhக⁴th³’ShThயா
shபShடmh vh’காஸர உதா³ஹரணmh கிலாshnh ॥ 89-2॥
ஶநிஜ:ஸ  நாரத³ேமகதா³ thவதேதாஷமph’chச²த³தீ⁴வரmh ।
ஸ ச தி³ேத³ஶ கி³ஶiµபாmh ந  ப⁴வnhதமப³nh⁴மஸா⁴ஷு ॥ 89-3॥
தபshதphthவா ேகா⁴ரmh ஸ க² பித:ஸphதமதி³ேந
ஶிரசி²ththவா ஸth³ய: ரஹரiµபshதா²phய ரத: ।
அதிுth³ரmh ெரௗth³ரmh ஶிர கரதா³ேநந நித⁴நmh
ஜக³nhநாதா²th³வvhேர ப⁴வதி விiµகா²நாmh khவ ஶுப⁴தீ:◌⁴ ॥ 89-4॥
ேமாkhதாரmh ப³nhத⁴iµkhேதா ஹணபதிவ phராth³ரவthேஸாऽத² th³ரmh
ைத³thயாth³பீ⁴thயா shம ேத³ேவா தி³ஶி தி³ஶி வலேத ph’Shட²ேதா த³thதth³’Sh: ।
Shணீேக ஸrhவேலாேக தவ பத³மதி⁴ேராயnhதiµth³வீய ஶrhவmh
³ராேத³வாkh³ரதshthவmh பவவஷா தshதி²ேஷ தா³நவாய ॥ 89-5॥
ப⁴th³ரmh ேத ஶாேநய ph◌⁴ரம கிம⁴நா thவmh பிஶாசshய வாசா
ஸnhேத³ஹேசnhம³khெதௗ தவ கிiµ ந கேராShயŋh³மŋhக³ ெமௗெலௗ ।
இthத²mh thவth³வாkhயட:◌⁴ ஶிர kh’தகர: ேஸாऽபதchசி²nhநபாதmh
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ph◌⁴ரmhேஶா ேயவmh பேராபாரபி ச க³தி: ஶூேநாऽபி thவேமவ ॥ 89-6॥
ph◌⁴’³mh கில ஸரshவதீநிகடவாநshதாபஸா-
shthiµrhதிஷு ஸமாதி³ஶnhநதி⁴கஸththவதாmh ேவதி³mh ।
அயmh நரநாத³ரா³தி³தth³த⁴ேராேஷ விெதௗ⁴
ஹேரऽபி ச mhெஷௗ கி³ஜயா th◌⁴’ேத thவாமகா³th ॥ 89-7॥
ஸுphதmh ரமாŋhக⁴வி பŋhகஜேலாசநmh thவாmh
விphேர விநிkh◌⁴நதி பேத³ந iµேதா³thதி²தshthவmh ।
ஸrhவmh மshவ iµநிவrhய ப⁴ேவthஸதா³ ேம
thவthபாத³சிநஹ ⁴ஷணthயவாதீ:³ ॥ 89-8॥
நிசிthய ேத ச ஸுth³’ட⁴mh thவயி ப³th³த⁴பா⁴வா:
ஸாரshவதா iµநிவரா த³தி⁴ேர விேமாmh ।
thவாேமவமchத நchதிேதா³ஷநmh
ஸththேவாchசையகதiνேமவ வயmh ப⁴ஜாம: ॥ 89-9॥
ஜக³thsh’ShThயாெதௗ³ thவாmh நிக³மநிவைஹrhவnhதி³பி⁴வ
shதmh விShே ஸchசிthபரமரஸநிrhth³ைவதவஷmh ।
பராthமாநmh ⁴மnh பஶுபவநிதாபா⁴kh³யநிவஹmh
பதபராnhthைய பவநரவாnh பப⁴ேஜ ॥ 89-10॥
இதி ஏேகாநநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

நவதிதமத³ஶகmh (90)

விShiΝமஹthதththவshதா²பநmh ।
90 - Establishment of Greatness of Vishnu

vh’கph◌⁴’³ஸுநிேமாnhயmhப³ஷாதி³vh’thேத-
Shவயி தவ  மஹththவmh ஸrhவஶrhவாதி³ைஜthரmh ।
shதி²தஹ பரமாthமnh நிShகலாrhவாக³பி⁴nhநmh
கிமபி யத³வபா⁴தmh தth³தி⁴ பmh தைவவ ॥ 90-1॥
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rhதிthரேயவரஸதா³ஶிவபசகmh யth
phராஹு: பராthமவேரவ ஸதா³ஶிேவாऽshnh ।
தthேரவரsh ஸ விNhட²பத³shthவேமவ
ththவmh நrhப⁴ஜ ஸthயபேத³ thபா⁴ேக³ ॥ 90-2॥
தthராபி ஸாththவிகதiνmh தவ விShiΝமாஹு-
rhதா⁴தா  ஸththவவிரேலா ரஜைஸவ rhண: ।
ஸthேவாthகடthவமபி சாshதி தேமாவிகார-
ேசShடாதி³கmh ச தவ ஶŋhகரநாmhநி rhெதௗ ॥ 90-3॥
தmh ச thrhthயதிக³தmh ரஷmh thவாmh
ஶrhவாthமநாபி க² ஸrhவமயthவேஹேதா: ।
ஶmhஸnhthபாஸநாவிெதௗ⁴ தத³பி shவதsh
thவth³பthயதிth³’ட⁴mh ப³ஹு ந: phரமாணmh ॥ 90-4॥
ஶŋhகேராऽபி ப⁴க³வாnhஸகேலஷு தாவth
thவாேமவ மாநயதி ேயா ந  பபாதீ ।
thவnhநிShட²ேமவ ஸ  நாமஸஹshரகாதி³
vhயாkh²யth³ப⁴வthshதிபரச க³திmh க³ேதாऽnhேத ॥ 90-5॥
rhதிthரயாதிக³iµவாச ச மnhthரஶாshthர-
shயாெதௗ³ கலாயஸுஷமmh ஸகேலவரmh thவாmh ।
th◌⁴யாநmh ச நிShகலமெஸௗ phரணேவ க²khthவா
thவாேமவ தthர ஸகலmh நிஜகா³த³ நாnhயmh ॥ 90-6॥
ஸமshதஸாேர ச ராணஸŋhkh³ரேஹ விஸmhஶயmh thவnhமைமவ வrhNhயேத ।
thrhதிkhஸthயபத³thபா⁴க³த: பரmh பத³mh ேத கதி²தmh ந ஶூந: ॥ 90-7॥
யth³ph³ராமகlhப இஹ பா⁴க³வதth³விதீய-
shகnhேதா⁴தி³தmh வரநாvh’தஶ தா⁴thேர ।
தshையவ நாம ஹஶrhவiµக²mh ஜகா³த³
மாத⁴வ: ஶிவபேராऽபி ராணஸாேர ॥ 90-8॥
ேய shவphரkh’thயiν³ கி³ஶmh ப⁴ஜnhேத
ேதஷாmh ப²லmh  th³’ட⁴ையவ ததீ³யப⁴khthயா ।
vhயாேஸா  ேதந kh’தவாநதி⁴காேஹேதா:
shகாnhதா³தி³ேகஷு தவ ஹாநிவேசாऽrhத²வாைத:³ ॥ 90-9॥
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⁴தாrhத²கீrhதிரiνவாத³விth³த⁴வாெதௗ³

thேரதா⁴rhத²வாத³க³தய: க² ேராசநாrhதா:² ।
shகாnhதா³தி³ேகஷு ப³ஹேவாऽthர விth³த⁴வாதா³-
shthவthதாமஸthவப⁴thபஶிth³யா: ॥ 90-10॥
யthகிசித³phயவி³ஷாபி விேபா⁴ மேயாkhதmh
தnhமnhthரஶாshthரவசநாth³யபி⁴th³’Shடேமவ ।
vhயாேஸாkhதிஸாரமயபா⁴க³வேதாபகீ³த
khேலஶாnhவி⁴ய  ப⁴khதிப⁴ரmh பராthமnh ॥ 90-11॥
இதி நவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
இதி த³ஶமshகnhத⁴mh ஸமாphதmh ।
ஏகாத³ஶshகnhத⁴mh ।

ஏகநவதிதமத³ஶகmh (91)

ப⁴khதிமஹththவmh ।
91 - Greatness of Devotion

kh’Shண thவthபேதா³பாஸநமப⁴யதமmh ப³th³த⁴th²யாrhத²th³’Shேட-
rhமrhthயshயாrhதshய மnhேய vhயபஸரதி ப⁴யmh ேயந ஸrhவாthமைநவ ।
யthதாவththவthphரணீதாநிஹ ப⁴ஜநவிதீ⁴நாshதி²ேதா ேமாஹமாrhேக³
தா⁴வnhநphயாvh’தா:shக²லதி ந ஹசிth³ேத³வேத³வாகி²லாthமnh ॥ 91-1॥
⁴மnh காேயந வாசா iµஹுரபி மநஸா thவth³ப³லphேரதாthமா
யth³யthrhேவ ஸமshதmh ததி³ஹ பரதேர thவyhயஸாவrhபயா ।
ஜாthயாபீஹ வபாகshthவயி நிதமந: கrhமவாகி³nhth³யாrhத²-
phராே விவmh நீேத ந  விiµக²மநாshthவthபதா³th³விphரவrhய: ॥ 91-2॥
பீ⁴திrhநாம th³விதீயாth³ப⁴வதி நiν மந:கlhபிதmh ச th³விதீயmh
ேதைநkhயாph◌⁴யாஸஶீேலா ’த³யஹ யதா²ஶkhதி ³th³ th◌⁴யா நிnhth◌⁴யாmh ।
மாயாவிth³ேத⁴  தshnhநரபி ந ததா² பா⁴தி மாயாதி⁴நாத²mh
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தmh thவாmh ப⁴khthயா மஹthயா ஸததமiνப⁴ஜnhநீஶ பீ⁴திmh விஜயாmh ॥ 91-3॥
ப⁴khேதthபthதிvh’th³தீ⁴ தவ சரணஜுஷmh ஸŋhக³ேமைநவ mhஸா-
மாஸாth³ேய Nhயபா⁴ஜாmh ய இவ ஜக³தி மதாmh ஸŋhக³ேமந ।
தthஸŋhேகா³ ேத³வ ⁴யாnhமம க² ஸததmh தnhiµகா²³nhஷth³பி⁴-
shthவnhமாஹாthmhயphரகாைரrhப⁴வதி ச ஸுth³’டா⁴ ப⁴khதிth³⁴தபாபா ॥ 91-4॥
ேரேயாமாrhேக³ஷு ப⁴khதாவதி⁴கப³ஹுமதிrhஜnhமகrhமாணி ⁴ேயா
கா³யnhேமாணி நாமாnhயபி த³ப⁴யத: phரth³தmh phரth³தாthமா ।
உth³யth³தா⁴ஸ: கத³சிthஹாசித³பி த³nhkhவாபி க³rhஜnhphரகா³ய-
nhiνnhமாதீ³வ phரnh’thயnhநயி  கmh ேலாகபா³யசேரயmh ॥ 91-5॥
⁴தாnhேயதாநி ⁴தாthமகமபி ஸகலmh பமthshயாnhmh’கா³தீ³nh
மrhthயாnhthராணி ஶthநபி யதமதிshthவnhமயாnhயாநமாநி ।
thவthேஸவாயாmh  th◌⁴ேயnhமம தவ kh’பயா ப⁴khதிதா³rhTh◌⁴யmh விராக³-
shthவthதththவshயாவேபா³ேதா⁴ऽபி ச ⁴வநபேத யthநேப⁴த³mh விைநவ ॥ 91-6॥
ேநா iµயnhுthth’டா³th³ையrhப⁴வஸரணிப⁴ைவshthவnhநிநாஶயthவா-
chசிnhதாஸாதthயஶா நிஷலவமபி thவthபதா³த³phரகmhப: ।
இShடாநிShேடஷு Shvhயஸநவிரேதா மாயிகthவாவேபா³தா⁴-
jhjhேயாthshநாபி⁴shthவnhநேக²nhேதா³ரதி⁴கஶிஶிேதநாthமநா ஸசேரயmh ॥ 91-7॥
⁴ேதShேவஷு thவைத³khயshmh’திஸமதி⁴க³ெதௗ நாதி⁴காேராऽ⁴நா ேசth
thவthphேரம thவthகைமth ஜட³மதிஷு kh’பா th³விThஸு ⁴யா³ேபா ।
அrhசாயாmh வா ஸமrhசாகiµதரரth³த⁴யா வrhத⁴தாmh ேம
thவthஸmhேஸவீ ததா²பி th³தiµபலப⁴ேத ப⁴khதேலாேகாthதமthவmh ॥ 91-8॥
ஆvh’thய thவthshவபmh திஜலமதா³th³யாthமநா விபnhதீ
வாnh⁴யிShட²கrhமாவவிவஶக³தீnh :³க²ஜாேல பnhதீ ।
thவnhமாயா மாபி⁴⁴யாnhமயி ⁴வநபேத கlhபேத தthphரஶாnhthைய
thவthபாேத³ ப⁴khதிேரேவthயவத³த³யி விேபா⁴ th³த⁴ேயாகீ³ phர³th³த: ◌⁴ ॥ 91-9॥
:³கா²nhயாேலாkhய ஜnhShவலiµதி³தவிேவேகாऽஹமாசாrhயவrhயா-
lhலph³th◌⁴வா thவth³பதththவmh ³ணசதகதா²th³th³ப⁴வth³ப⁴khதி⁴மா ।
மாயாேமநாmh தthவா பரமஸுக²மேய thவthபேத³ ேமாதி³தாேஹ
தshயாயmh rhவரŋhக:³ பவநரபேத நாஶயாேஶஷேராகா³nh ॥ 91-10॥
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இதி ஏகநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

th³விநவதிதமத³ஶகmh (92)

கrhமரப⁴khதி: ।
92 - Bhakti Combined With Karma

ைவைத³shஸrhவாணி கrhமாNhயப²லபரதயா வrhணிதாநீதி ³th³th◌⁴வா
தாநி thவyhயrhபிதாnhேயவ  ஸமiνசரnh யாநி ைநShகrhmhயஶ ।
மா ⁴th³ேவைத³rhநிth³ேத⁴ ஹசித³பி மந:கrhமவாசாmh phரvh’thதி-
rh³rhவrhஜேசத³வாphதmh தத³பி க² ப⁴வthயrhபேய சிthphரகாேஶ ॥ 92-1॥
யshthவnhய: கrhமேயாக³shதவ ப⁴ஜநமயshதthர சாபீ⁴Shடrhதிmh
’th³யாmh ஸththைவகபாmh th³’ஷதி³’தி³ mh’தி³ khவாபி வா பா⁴வயிthவா ।
Shைபrhக³nhைத⁴rhநிேவth³ையரபி ச விரசிைத: ஶkhதிேதா ப⁴khதிைத-
rhநிthயmh வrhயாmh ஸபrhயாmh வித³த⁴த³யி விேபா⁴ thவthphரஸாத³mh ப⁴ேஜயmh ॥ 92-2॥
shthஶூth³ராshthவthகதா²தி³ரவணவிரதா ஆஸதாmh ேத த³யாrhஹா-
shthவthபாதா³ஸnhநயாதாnhth³விஜலஜiνேஷா ஹnhத ேஶாசாmhயஶாnhதாnh ।
vh’ththயrhத²mh ேத யஜnhேதா ப³ஹுகதி²தமபி thவாமநாகrhணயnhேதா
th³’phதா விth³யாபி⁴ஜாthைய: கிiµ ந வித³த⁴ேத தாth³’ஶmh மா kh’தா² மாmh ॥ 92-

3॥
பேபாऽயmh kh’Shணராேமthயபி⁴லபதி நிஜmh ³mh ³சாthரmh
நிrhலjhஜshயாshய வாசா ப³ஹுதரகத²நீயாநி ேம விkh◌⁴நிதாநி ।
ph◌⁴ராதா ேம வnhth◌⁴யஶீேலா ப⁴ஜதி கில ஸதா³ விShiΝthத²mh ³தா⁴mhshேத
நிnhத³nhthchைசrhஹஸnhதி thவயி நிதரதீmhshதாth³’ஶmh மா kh’தா² மாmh ॥ 92-

4॥
ேவதchசா²யmh kh’ேத thவாmh iµநிவரவஷmh phணயnhேத தேபாபி⁴-
shthேரதாயாmh shkhshவாth³யŋhகிதமணதiνmh யjhஞபmh யஜnhேத ।
ேஸவnhேத தnhthரமாrhைக³rhவிலஸத³க³த³mh th³வாபேர யாமலாŋhக³mh
நீலmh ஸŋhகீrhதநாth³ையஹ கஸமேய மாiνஷாshthவாmh ப⁴ஜnhேத ॥ 92-5॥
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ேஸாऽயmh காேலயகாேலா ஜயதி iµரேபா யthர ஸŋhகீrhதநாth³ைய-
rhநிrhயthைநேரவ மாrhைக³ரகி²லத³ நசிராththவthphரஸாத³mh ப⁴ஜnhேத ।
ஜாதாshthேரதாkh’தாதா³வபி  கில கெலௗ ஸmhப⁴வmh காமயnhேத
ைத³வாthதthைரவ ஜாதாnhவிஷயவிஷரைஸrhமா விேபா⁴ வசயாshமாnh ॥ 92-6॥
ப⁴khதாshதாவthகெலௗ shrhth³ரல⁴வி தேதா ⁴ஶshதthர ேசாchைச:
காேவmh தாmhரபrhணீமiν கில kh’தமாலாச Nhயாmh phரதீசீmh ।
ஹா மாமphேயதத³nhதrhப⁴வமபி ச விேபா⁴ கிசித³சிth³ரஸmh thவ-
yhயாஶாபாைஶrhநிப³th◌⁴ய ph◌⁴ரமய ந ப⁴க³வnh ரய thவnhநிேஷவாmh ॥ 92-7॥
th³’ShThவா த⁴rhமth³ஹmh தmh கமபகணmh phராŋhமthப-

th³த⁴nhmh vhயாkh’Shடக²Th³ேகா³ऽபி ந விநிஹதவாnh ஸாரேவதீ³³mhஶாth ।
thவthேஸவாth³யாஶு th◌⁴ேயத³ஸதி³ஹ ந ததா² thவthபேர ைசஷ பீ⁴-
rhயth phராேக³வ ேராகா³தி³பி⁴ரபஹரேத தthர ஹா ஶிையநmh ॥ 92-8॥
க³ŋhகா³ கீ³தா ச கா³யthrhயபி ச லகா ேகா³பிகாசnhத³நmh தth
ஸாலkh³ராமாபி⁴ஜா பரஷ தைத²காத³ஶீ நாமவrh: ।
ஏதாnhயShடாphயயthநாnhயயி கஸமேய thவthphரஸாத³phரvh’th³ th◌⁴யா
phரmh iµkhதிphரதா³நீthயபி⁴த³⁴rh’ஷயshேதஷு மாmh ஸjhஜேயதா:² ॥ 92-9॥
ேத³வrhmh பிth’மபி ந நrh’ணீ கிŋhக³ேரா வா ஸ ⁴மnh
ேயாऽெஸௗ ஸrhவாthமநா thவாmh ஶரணiµபக³த:ஸrhவkh’thயாநி thவா ।
தshேயாthபnhநmh விகrhமாphயகி²லமபiνத³shேயவ சிthதshதி²தshthவmh
தnhேம பாேபாthத²தாபாnhபவநரபேத nhதி⁴ ப⁴khதிmh phரணீயா: ॥ 92-10॥
இதி th³விநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

thநவதிதமத³ஶகmh (93)

பசவிmhஶதி ³ரவ: ।
93 - Lessons from 25 Gurus

ப³nh⁴shேநஹmh விஜயாmh தவ  கணயா thவyhபாேவஶிதாthமா
ஸrhவmh thயkhthவா சேரயmh ஸகலமபி ஜக³th³வீய மாயாவிலாஸmh ।
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நாநாthவாth³ph◌⁴ராnhதிஜnhயாthஸதி க² ³ணேதா³ஷாவேபா³ேத⁴ விதி⁴rhவா
vhயாேஸேதா⁴ வா கத²mh ெதௗ thவயி நிதமேதrhவீதைவஷmhய³th³ேத: ◌⁴ ॥ 93-1॥
ுthth’Shேலாபமாthேர ஸததkh’ததி⁴ேயா ஜnhதவshஸnhthயநnhதா-
shேதph◌⁴ேயா விjhஞாநவththவாthஷ இஹ வரshதjhஜநிrh³rhலைப⁴வ ।
தthராphயாthமாऽऽthமந:shயாthஸு’த³பி ச rhயshthவயி nhயshதேசதா-
shதாேபாchசி²thேதபாயmh shமரதி ஸ  ஸு’thshவாthமைவ தேதாऽnhய: ॥
93-2॥
thவthகாNhேய phரvh’thேத க இவ ந  ³rhேலாகvh’thேதऽபி ⁴மnh
ஸrhவாkhராnhதாபி ⁴rhந  சலதி தத:ஸthமாmh ஶிேயயmh ।
kh³’ணீயாஶ தthதth³விஷயபசேயऽphயphரஸkhதிmh ஸரா-
th³vhயாphதthவசாthமேநா ேம க³க³ந³வஶாth³பா⁴ நிrhேலபதா ச ॥ 93-3॥
shவchச:²shயாmh பாவேநாऽஹmh ம⁴ர உத³கவth³வநிவnhமா shம kh³’mh
ஸrhவாnhநீேநாऽபி ேதா³ஷmh தஷு தவ மாmh ஸrhவ⁴ேதShவேவயாmh ।
ShrhநSh: கலாநாmh ஶஶிந இவ தேநாrhநாthமேநாऽshதீதி விth³யாmh
ேதாயாதி³vhயshதமாrhதாNhட³வத³பி ச தiνShேவகதாmh thவthphரஸாதா³th ॥ 93-4॥
shேநஹாth³vhயாதா⁴shதthரphரணயmh’தகேபாதாயிேதா மா shம ⁴வmh
phராphதmh phராநnhஸேஹய ுத⁴மபி ஶவthnh⁴வthshயாமகா³த: ◌⁴ ।
மா பphதmh ேயாதா³ெதௗ³ ஶிகி²நி ஶலப⁴வth³ph◌⁴’ŋhக³வthஸாரபா⁴கீ³
⁴யாஸmh கிnh தth³வth³த⁴நசயநவஶாnhமாஹஶ phரேணஶmh ॥ 93-5॥
மா ப³th◌⁴யாஸmh தNhயா க³ஜ இவ வஶயா நாrhஜேயயmh த⁴ெநௗக⁴mh
ஹrhதாnhயshதmh  மாth◌⁴வீஹர இவ mh’க³வnhமா iµஹmh kh³ராmhயகீ³ைத: ।
நாthயாஸjhேஜய ேபா⁴jhேய ஜ²ஷ இவ ப³³ேஶ பிŋhக³லாவnhநிராஶ:
ஸுphயாmh ப⁴rhதvhயேயாகா³thரர இவ விேபா⁴ ஸாேஷாऽnhையrhந ஹnhைய ॥ 93-6॥
வrhேதய thயkhதமாந:ஸுக²மதிஶிஶுவnhநிshஸஹாயசேரயmh
கnhயாயா ஏகேஶேஷா வலய இவ விேபா⁴ வrhதாnhேயாnhயேகா⁴ஷ: ।
thவchசிthேதா நாவ³th◌⁴ைய பரஷுkh’தி³வ மாph◌⁴’தா³யாநேகா⁴ஷmh
ேக³ேஹShவnhயphரணீேதShவவ நிவஸாnhnh³ேராrhமnhதி³ேரஷு ॥ 93-7॥
thவyhேயவ thவthkh’தmh thவmh பய ஜக³தி³thrhணநாபா⁴thphரதீயாmh
thவchசிnhதா thவthshவபmh த இதி th³’ட⁴mh ஶிேேய ேபஶகாராth ।
விTh³ப⁴shமாthமா ச ேத³ ப⁴வதி ³வேரா ேயா விேவகmh விரkhதிmh
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த⁴thேத ஸசிnhthயமாேநா மம  ப³ஹுஜாபீ³ேதாऽயmh விேஶஷாth ॥ 93-8॥
  ேம ேத³ஹேமாஹmh thயஜ பவநராதீ⁴ஶ யthphேரமேஹேதா-
rhேக³ேஹ விthேத கலthராதி³ஷு ச விவஶிதாshthவthபத³mh விshமரnhதி ।
ேஸாऽயmh வேந: ஶுேநா வா பரஹ பரத:ஸாmhphரதசாகrhண-

thவkh³வாth³யா விகrhஷnhthயவஶமத இத: ேகாऽபி ந thவthபதா³ph³ேஜ ॥ 93-9॥
³rhவாேரா ேத³ஹேமாேஹா யதி³ நர⁴நா தrh நிேஶஷேராகா³nh
’thவா ப⁴khதிmh th³ர⁴Shடா²mh  தவ பத³பŋhேகேஹ பŋhகஜா ।
நmh நாநாப⁴வாnhேத ஸமதி⁴க³தமmh iµkhதித³mh விphரேத³ஹmh
ுth³ேர ஹா ஹnhத மா மா ப விஷயரேஸ பா மாmh மாேதஶ ॥ 93-10॥
இதி thநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

சrhநவதிதமத³ஶகmh (94)

தththவjhஞாேநாthபthதி: ।
94 - Means of Enlightenment

ஶுth³தா⁴ நிShகாமத⁴rhைம: phரவர³கி³ரா தthshவபmh பரmh ேத
ஶுth³த⁴mh ேத³ேஹnhth³யாதி³vhயபக³தமகி²லvhயாphதமாேவத³யnhேத ।
நாநாthவshெதௗ²lhயகாrhயாதி³  ³ணஜவshஸŋhக³ேதாऽth◌⁴யாதmh ேத
வேநrhதா³phரேப⁴ேத³Shவிவ மஹத³iΝதாதீ³phததாஶாnhததாதி³ ॥ 94-1॥
ஆசாrhயாkh²யாத⁴ரshதா²ரணிஸமiνலchசி²Shயேபாthதரார-
Nhயாேவேதா⁴th³பா⁴ேதந sh²டதரபேபா³தா⁴kh³நிநா த³யமாேந ।
கrhமாவாஸநாதthkh’ததiν⁴வநph◌⁴ராnhதிகாnhதாரேர
தா³யாபா⁴ேவந விth³யாஶிகி²நி ச விரேத thவnhமயீ க²lhவவshதா² ॥ 94-2॥
ஏவmh thவthphராphதிேதாऽnhேயா ந க² நிகி²லkhேலஶஹாேநபாேயா
ைநகாnhதாthயnhதிகாshேத kh’வத³க³த³ஷாTh³³NhயஷThகrhமேயாகா:³ ।
³rhைவகlhையரகlhயா அபி நிக³மபதா²shதthப²லாnhயphயவாphதா
மthதாshthவாmh விshமரnhத: phரஸஜதி பதேந யாnhthயநnhதாnhவிஷாதா³nh ॥ 94-3॥
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thவlhேலாகாத³nhயேலாக: khவiν ப⁴யரேதா யthபராrhத⁴th³வயாnhேத
thவth³பீ⁴தshஸthயேலாேகऽபி ந ஸுக²வஸதி: பth³ம: ◌⁴ பth³மநாப⁴ ।
ஏவmhபா⁴ேவ thவத⁴rhமாrhதப³ஹுதமஸாmh கா கதா² நாரகாmh
தnhேம thவmh சி²nhதி⁴ ப³nhத⁴mh வரத³ kh’பணப³nhேதா⁴ kh’பாரnhேதா⁴ ॥ 94-4॥
யாதா²rhth²யாththவnhமயshையவ  மம ந விேபா⁴ வshேதா ப³nhத⁴ேமாௌ
மாயாவிth³யாதiνph◌⁴யாmh தவ  விரசிெதௗ shவphநேபா³ேதா⁴பெமௗ ெதௗ ।
ப³th³ேத⁴ வth³விiµkhதிmh க³தவதி ச பி⁴தா³ தாவதீ தாவேத³ேகா
⁴ŋhkhேத ேத³ஹth³மshேதா² விஷயப²லரஸாnhநாபேரா நிrhvhயதா²thமா ॥ 94-5॥
வnhiµkhதthவேமவmhவித⁴தி வசஸா கிmh ப²லmh ³ர³ேர
தnhநாமாஶுth³த⁴³th³ேத⁴rhந ச ல⁴ மநஸ: ேஶாத⁴நmh ப⁴khதிேதாऽnhயth ।
தnhேம விShே kh’Shடா²shthவயி kh’தஸகலphராrhபணmh ப⁴khதிபா⁴ரmh
ேயந shயாmh மŋhு கிசிth³³வசநலththவthphரேபா³த⁴shthவதா³thமா ॥ 94-

6॥
ஶph³த³ph³ரமNhயபீஹ phரயதிதமநஸshthவாmh ந ஜாநnhதி ேகசிth
கShடmh வnhth◌⁴யரமாshேத சிரதரஹ கா³mh பி³ph◌⁴ரேத நிShphரஸூதிmh ।
யshயாmh விவாபி⁴ராமாshஸஸகலமலாஹரா தி³vhயலாவதாரா:
ஸchசிthஸாnhth³ரmh ச பmh தவ ந நிக³தி³தmh தாmh ந வாசmh ph◌⁴யாஸmh ॥ 94-7॥
ேயா யாவாnhயாth³’ேஶா வா thவதி கிமபி ைநவாவக³chசா² ⁴ம-
nhேநவசாநnhயபா⁴வshthவத³iνப⁴ஜநேமவாth³ேய ைசth³யைவnh ।
thவlhŋhகா³நாmh thவத³ŋhkh◌⁴phயஜநஸத³ஸாmh த³rhஶநshபrhஶநாதி³-
rh⁴யாnhேம thவthphரஜாநதிiνதி³ணகrhமாiνகீrhthயாத³ேராऽபி ॥ 94-8॥
யth³யlhலph◌⁴ேயத தthதthதவ ஸiµப’தmh ேத³வ தா³ேஸாऽsh ேதऽஹmh
thவth³ேக³ேஹாnhமாrhஜநாth³யmh ப⁴வ மம iµஹு: கrhம நிrhமாயேமவ ।
ஸூrhயாkh³நிph³ராமthமாதி³ஷு லதசrhபா³ஹுமாராத⁴ேய thவாmh
thவthphேரமாrhth³ரthவேபா மம ஸததமபி⁴Shயnhத³தாmh ப⁴khதிேயாக:³ ॥ 94-9॥
ஐkhயmh ேத தா³ேநாேஹாமvhரதநியமதபshஸாŋhkh²யேயாைக³rh³ராபmh
thவthஸŋhேக³ைநவ ேகா³phய: கில ஸுkh’திதமா: phராராநnhத³ஸாnhth³ரmh ।
ப⁴khேதShவnhேயஷு ⁴யshshவபி ப³ஹுமiνேஷ ப⁴khதிேமவ thவமாஸாmh
தnhேம thவth³ப⁴khதிேமவ th³’ட⁴ய ஹர க³தா³nhkh’Shண வாதாலேயஶ ॥ 94-10॥
இதி சrhநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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பசநவதிதமத³ஶகmh (95)

th◌⁴யாநேயாக:³ - ேமாphராphதிமாrhக:³
95 - Yoga of Meditation - Means of Liberation

ஆெதௗ³ைஹரNhயக³rhபீ⁴mh தiνமவிகலவாthகாமாshதி²தshthவmh
வthவmh phராphய மாயா³ணக³ணக²சிேதா வrhதேஸ விவேயாேந ।
தthேராth³vh’th³ேத⁴ந ஸththேவந  க³ணக³ளmh ப⁴khதிபா⁴வmh க³ேதந-
சி²thவா ஸththவmh ச thவா நரiνபேதா வrhதிதாேஹ thவேமவ ॥ 95-1॥
ஸththேவாnhேமஷாthகதா³சிthக² விஷயரேஸ ேதா³ஷேபா³ேத⁴ऽபி ⁴மnh
⁴ேயாऽphேயஷு phரvh’thதி:ஸதம ரஜ phேராth³த⁴ேத ³rhநிவாரா ।
சிthதmh தாவth³³ச kh³ரதி²தஹ த²shதாநி ஸrhவாணி ேராth³⁴mh
rhேய thவyhேயகப⁴khதி: ஶரணதி ப⁴வாnhஹmhஸபீ nhயகா³தீ³th ॥ 95-2॥
ஸnhதி ேரயாmh ⁴யாmhshயபி சிபி⁴த³யா கrhmh நிrhதாநி
ுth³ராநnhதா³ச ஸாnhதா ப³ஹுவித⁴க³தய: kh’Shண ேதph◌⁴ேயா ப⁴ேவ: ।
thவசாசkh²யாத²ஸkh²ேய நiν மததமாmh ேரயஸாmh ப⁴khதிேமகாmh
thவth³ப⁴khthயாநnhத³lhய: க² விஷயஜுஷாmh ஸmhமத:³ ேகந வா shயாth ॥ 95-3॥
thவth³ப⁴khthயா Shட³th³ேத: ◌⁴ ஸுக²ஹ சரேதா விchதாஶshய சாஶா:
ஸrhவாshsh: ெஸௗkh²யமyhய:ஸலஹரக³shேயவ ேதாையகமyhய: ।
ேஸாऽயmh க²lhவிnhth³ரேலாகmh கமலஜப⁴வநmh ேயாக³th³தீ⁴ச ’th³யா
நாகாŋhthேயததா³shதாmh shவயமiνபதிேத ேமாெஸௗkh²ேயऽphயநீஹ: ॥ 95-4॥
thவth³ப⁴khேதா பா³th◌⁴யமாேநாऽபி ச விஷயரைஸnhth³யாஶாnhதிேஹேதா-
rhப⁴khthையவாkhரmhயமாண: நரபி க² ைதrh³rhப³லrhநாபி⁴ஜyhய: ।
ஸphதாrhசிrhதீ³பிதாrhசிrhத³ஹதி கில யதா² ⁴தா³phரபசmh
thவth³ப⁴khthெயௗேக⁴ தைத²வ phரத³ஹதி ³தmh ³rhமத:³ khேவnhth³யாmh ॥ 95-

5॥
சிthதாrhth³பா⁴வவiµchைசrhவ ச லகmh ஹrhஷபா³Shபச thவா
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சிthதmh ஶுth³ th◌⁴ேயthகத²mh வா கிiµ ப³ஹுதபஸா விth³யயா வீதப⁴khேத: ।
thவth³கா³தா²shவாத³th³தா⁴ஜநஸததமmh’jhயமாேநாऽயமாthமா
சுrhவthதththவஸூமmh ப⁴ஜதி ந  ததா²ph◌⁴யshதயா தrhகேகாThயா ॥ 95-6॥
th◌⁴யாநmh ேத ஶீலேயயmh ஸமதiνஸுக²ப³th³தா⁴ஸேநா நாகாkh³ர-
nhயshதா: ரகாth³ையrhதபவநபத²சிthதபth³மnhthவவாசmh ।
ஊrhth◌⁴வாkh³ரmh பா⁴வயிthவா ரவிவி⁴ஶிகி²நshஸmhவிசிnhthேயாபShடாth
தthரshத²mh பா⁴வேய thவாmh ஸஜலஜலத⁴ரயாமலmh ேகாமலாŋhக³mh ॥ 95-7॥
ஆநீலலணேகஶmh jhவதமகரஸthNhட³லmh மnhத³ஹாஸ-

shயnhதா³rhth³ரmh ெகௗshப⁴பக³தவநமாேலாஹாராபி⁴ராமmh ।
வthஸாŋhகmh ஸுபா³ஹுmh mh’³லஸ³த³ரmh காசநchசா²யேசலmh
சாshநிkh³ேதா⁴மmhேபா⁴ஹலதபத³mh பா⁴வேயऽஹmh ப⁴வnhதmh ॥ 95-8॥
ஸrhவாŋhேக³Shவŋhக³ ரŋhக³thகமதிiµஹுrhதா⁴ரயnhநீஶ சிthதmh
தthராphேயகthர ேஜ வத³நஸரேஜ ஸுnhத³ேர மnhத³ஹாேஸ ।
தthராநnh ேசத: பரமஸுக²சித³th³ைவதேப விதnhவ-
nhநnhயnhேநா சிnhதேயயmh iµஹுதி ஸiµபாட⁴ேயாேகா³ ப⁴ேவயmh ॥ 95-9॥
இthத²mh thவth³ th◌⁴யாநேயாேக³ஸதி நரணிமாth³யShடஸmhth³த⁴யshதா
³ரthயாத³ேயாऽபி யஹமஹகயா ஸmhபேதrhiµராேர ।
thவthஸmhphராphெதௗ விலmhபா³வஹமகி²லத³mh நாth³ேய காமேயऽஹmh
thவாேமவாநnhத³rhணmh பவநரபேத பா மாmh ஸrhவதாபாth ॥ 95-10॥
இதி பசநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஷNhணவதிதமத³ஶகmh (96)

ப⁴க³வth³வி⁴தய: ததா² jhஞாநகrhமப⁴khதிேயாகா:³ ।
96 - Glories of the Lord and JnAna-Karma-Bhakti Yogas

thவmh  ph³ரைமவ ஸாாth பரiµமமnhநராமகார-
shதாேரா மnhthேரஷு ராjhஞாmh மiνர iµநிஷு thவmh ph◌⁴’³rhநாரேதா³ऽபி ।
phரலாேதா³ தா³நவாநாmh பஶுஷு ச ஸுரபி:◌⁴ பmh ைவநேதேயா
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நாகா³நாமshயநnhத:ஸுரஸத³பி ச shேராதஸாmh விவrhேத ॥ 96-1॥
ph³ரமNhயாநாmh ப³shthவmh khரஷு ச ஜபயjhேஞாऽ வீேரஷு பாrhேதா²
ப⁴khதாநாiµth³த⁴வshthவmh ப³லம ப³நாmh தா⁴ம ேதஜshவிநாmh thவmh ।
நாshthயnhதshthவth³வி⁴ேதrhவிகஸத³திஶயmh வsh ஸrhவmh thவேமவ
thவmh வshthவmh phரதா⁴நmh யதி³ஹ ப⁴வth³’ேத தnhந கிசிthphரபேச ॥ 96-2॥
த⁴rhமmh வrhரமாmh திபத²விதmh thவthபரthேவந ப⁴khthயா
rhவnhேதாऽnhதrhவிராேக³ விகஸதி ஶநைகshஸnhthயஜnhேதா லப⁴nhேத ।
ஸthதாsh²rhதிphயthவாthமகமகி²லபதா³rhேத²ஷு பி⁴nhேநShவபி⁴nhநmh
நிrhலmh விவலmh பரமமஹதி thவth³விேபா³த⁴mh விஶுth³த⁴mh ॥ 96-3॥
jhஞாநmh கrhமாபி ப⁴khதிshthதயஹ ப⁴வthphராபகmh தthர தாவ-
nhநிrhவிNhநாமேஶேஷ விஷய இஹ ப⁴ேவth jhஞாநேயாேக³ऽதி⁴கார: ।
ஸkhதாநாmh கrhமேயாக³shthவயி  விநிேதா ேய  நாthயnhதஸkhதா
நாphயthயnhதmh விரkhதாshthவயி ச th◌⁴’தரஸா ப⁴khதிேயாேகா³யஷாmh ॥ 96-4॥
jhஞாநmh thவth³ப⁴khததாmh வா ல⁴ ஸுkh’தவஶாnhமrhthயேலாேக லப⁴nhேத
தshமாthதthைரவ ஜnhம shph’ஹயதி ப⁴க³வnh நாகேகா³ நாரேகா வா ।
ஆவிShடmh மாmh  ைத³வாth³ப⁴வஜலநிதி⁴ேபாதாயிேத மrhthயேத³ேஹ
thவmh kh’thவா கrhணதா⁴ரmh ³மiν³ணவாதாயிதshதாரேயதா:² ॥ 96-5॥
அvhயkhதmh மாrhக³யnhத: திபி⁴ரபி நைய: ேகவலjhஞாநph³தா:◌⁴
khயnhேதऽதீவ th³தி⁴mh ப³ஹுதரஜiνஷாமnhத ஏவாphiνவnhதி ।
³ரshத:² கrhமேயாேகா³ऽபி ச பரமப²ேல நnhவயmh ப⁴khதிேயாக³-
shthவாலாேத³வ ’th³யshthவதமயி ப⁴வthphராபேகா வrhத⁴தாmh ேம ॥ 96-6॥
jhஞாநாையவாதியthநmh iµநிரபவத³ேத ph³ரமதththவmh  Nhவnh
கா³ட⁴mh thவthபாத³ப⁴khதிmh ஶரணமயதி யshதshய iµkhதி: கராkh³ேர ।
thவth³ th◌⁴யாேநऽபீஹ lhயா நரஸுகரதா சிthதசாசlhயேஹேதா-
ரph◌⁴யாஸாதா³ஶு ஶkhயmh தத³பி வஶயிmh thவthkh’பாசாதாph◌⁴யாmh ॥ 96-7॥
நிrhவிNhண: கrhமமாrhேக³ க² விஷமதேம thவthகதா²ெதௗ³ ச கா³ட⁴mh
ஜாதரth³ேதா⁴ऽபி காமாநயி ⁴வநபேத ைநவ ஶkhேநா ஹாmh ।
தth³⁴ேயா நிசேயந thவயி நிதமநா ேதா³ஷ³th³ th◌⁴யா ப⁴ஜmhshதாnh
Shணீயாmh ப⁴khதிேமவ thவயி ’த³யக³ேத மŋhு நŋhயnhதி ஸŋhகா:³॥ 96-8॥
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கசிthkhேலஶாrhதாrhத²யவிமலமதிrhiνth³யமாேநா ஜெநௗைக: ◌⁴
phராேக³வmh phராஹ விphேரா ந க² மம ஜந: காலகrhமkh³ரஹா வா ।
ேசேதா ேம :³க²ேஹshததி³ஹ ³ணக³ணmh பா⁴வயthஸrhவகா-
thkhthவா ஶாnhேதா க³தshthவாmh மம ச  விேபா⁴ தாth³’ஶீmh சிthதஶாnhதிmh ॥
96-9॥
ஐல: phரா³rhவஶீmh phரthயதிவிவஶமநா: ேஸவமாநசிரmh தாmh
கா³ட⁴mh நிrhவிth³ய ⁴ேயா வதிஸுக²த³mh ுth³ரேமேவதி கா³யnh ।
thவth³ப⁴khதிmh phராphய rhண:ஸுக²தரமசரthதth³வ³th³⁴ய ஸŋhக³mh
ப⁴khேதாthதmhஸmh khயா மாmh பவநரபேத ஹnhத ேம nhதி⁴ேராகா³nh ॥ 96-10॥
இதி ஷNhணவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

ஸphதநவதிதமத³ஶகmh (97)

உthதமப⁴khதிphராrhத²நா ।
97 - Prayer For Supreme Devotion

thைர³Nhயாth³பி⁴nhநபmh ப⁴வதி  ⁴வேந நமth◌⁴ேயாthதமmh யth-
jhஞாநmh ரth³தா⁴ ச கrhதா வஸதிரபி ஸுக²mh கrhம சாஹாரேப⁴தா:³ ।
thவthேthரthவnhநிேஷவாதி³  யதி³ஹ நshthவthபரmh தth ஸrhவmh
phராஹுrhைநrh³NhயநிShட²mh தத³iνப⁴ஜநேதா மŋhுth³ேதா⁴ ப⁴ேவயmh॥ 97-1॥
thவyhேயவ nhயshதசிthத:ஸுக²மயி விசரnhஸrhவேசShடாshthவத³rhத²mh
thவth³ப⁴khைதshேஸvhயமாநாநபி சதசராநாரயnh Nhயேத³ஶாnh ।
த³shெயௗ விphேர mh’கா³தி³Shவபி ச ஸமமதிrhiµchயமாநாவமாந-
shபrhதா⁴ஸூயாதி³ேதா³ஷ:ஸததமகி²ல⁴ேதஷு ஸmhஜேய thவாmh ॥ 97-2॥
thவth³பா⁴ேவா யாவேத³ஷு sh²ரதி ந விஶத³mh தாவேத³வmh பாshதிmh
rhவnhைநகாthmhயேபா³ேத⁴ ஜ²தி விகஸதி thவnhமேயாऽஹmh சேரயmh ।
thவth³த⁴rhமshயாshய தாவthகிமபி ந ப⁴க³வnh phரshதshய phரஶ-
shதshமாthஸrhவாthமைநவ phரதி³ஶ மம விேபா⁴ ப⁴khதிமாrhக³mh மேநாjhஞmh ॥ 97-3॥
தைசநmh ப⁴khதிேயாக³mh th³ரட⁴யிமயி ேம ஸாth◌⁴யமாேராkh³யமா-
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rhதி³ShThயா தthராபி ேஸvhயmh தவ சரணமேஹா ேப⁴ஷஜாேயவ ³kh³த⁴mh ।
மாrhகNhேட³ேயா  rhவmh க³ணகநிக³தி³தth³வாத³ஶாph³தா³chைச:
ேஸவிthவா வthஸரmh thவாmh தவ ப⁴டநிவைஹrhth³ராவயாமாஸ mh’thmh ॥ 97-4॥
மாrhகNhேட³யசிராshஸ க² நரபி thவthபர: Shபப⁴th³ரா-
தீேர நிnhேய தபshயnhநலஸுக²ரதி:ஷTh  மnhவnhதராணி ।
ேத³ேவnhth³ரshஸphதமshதmh ஸுரவதிமnhமnhமைத²rhேமாஹயிShயnh
ேயாேகா³ShமphShயமாணrhந  நரஶகththவjhஜநmh நிrhஜேயthக: ॥ 97-5॥
phthயா நாராயkh²யshthவமத² நரஸக:² phராphதவாநshய பாrhவmh
ShThயா ேதாShயமாந:ஸ  விவித⁴வைரrhேலாபி⁴ேதா நாiνேமேந ।
th³ரShmh மாயாmh thவதீ³யாmh கில நரvh’ேth³ப⁴khதிth’phதாnhதராthமா
மாயா:³கா²நபி⁴jhஞshதத³பி mh’க³யேத நமாசrhயேஹேதா: ॥ 97-6॥
யாேத thவyhயாஶு வாதாலஜலத³க³லthேதாயrhதி⁴rhண-

thஸphதாrhேராஶிமkh³ேந ஜக³தி ஸ  ஜேல ஸmhph◌⁴ரமnhவrhஷேகா: ।
தீ³ந: phைரShட ³ேர வடத³லஶயநmh கசிதா³சrhயபா³லmh
thவாேமவ யாமலாŋhக³mh வத³நஸரஜnhயshதபாதா³ŋh³கmh ॥ 97-7॥
th³’ShThவா thவாmh ’Shடேராமா thவதமபி⁴க³த:shphரShகாேமா iµநீnhth³ர:
வாேஸநாnhதrhநிவிShட: நஹ ஸகலmh th³’Shடவாnh விShடெபௗக⁴mh ।
⁴ேயாऽபி வாஸவாைதrhப³ரiνபதிேதா வீதshthவthகடாை-

rhேமாதா³தா³ேலShகாமshthவயி பிததெநௗ shவாரேம phராkh³வதா³th ॥
97-8॥
ெகௗ³rhயா ஸாrhத⁴mh தத³kh³ேர ரபி⁴த³த² க³தshthவthphயphேரrhதீ²
th³தா⁴ேநவாshய த³ththவா shவயமயமஜராmh’thதாதீ³nh க³ேதாऽ⁴th ।
ஏவmh thவthேஸவையவ shமரரபி ஸ phயேத ேயந தshமா-
nhrhதிthரyhயாthமகshthவmh நiν ஸகலநியnhேததி ஸுvhயkhதமாth ॥ 97-9॥
thrhயmhேஶऽshnhஸthயேலாேக விதி⁴ஹரபி⁴nhமnhதி³ராNhrhth◌⁴வrhth◌⁴வmh
ேதph◌⁴ேயாऽphrhth◌⁴வmh  மாயாவிkh’திவிரேதா பா⁴தி ைவNhட²ேலாக: ।
தthர thவmh காரmhப⁴shயபி பஶுபேல ஶுth³த⁴ஸththைவகபீ
ஸchசிth³ph³ரமாth³வயாthமா பவநரபேத பா மாmh ஸrhவேராகா³th ॥ 97-10॥
இதி ஸphதநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।
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இதி ஏகாத³ஶshகnhத⁴mh ஸமாphதmh ।
th³வாத³ஶshகnhத⁴mh ।

அShடநவதிதமத³ஶகmh (98)

நிShகலph³ரேமாபாஸநmh ।
98 - Meditation On Nirguna Brahman

யshnhேநதth³விபா⁴தmh யத இத³மப⁴வth³ேயந ேசத³mh ய ஏத-
th³ேயாऽshமா³thதீrhணப: க² ஸகலத³mh பா⁴தmh யshய பா⁴ஸா ।
ேயா வாசாmh ³ர³ேர நரபி மநஸாmh யshய ேத³வா iµநீnhth³ரா
ேநா விth³shதththவபmh கிiµ நரபேர kh’Shண தshைம நமshேத ॥ 98-1॥
ஜnhமாேதா² கrhம நாம sh²டஹ ³ணேதா³ஷாதி³கmh வா ந யshnh
ேலாகாநாேதய ய:shவயமiνப⁴ஜேத தாநி மாயாiνஸா ।
பி³ph◌⁴ரchச²khதீரேபாऽபி ச ப³ஹுதரேபாऽவபா⁴thயth³⁴தாthமா
தshைம ைகவlhயதா⁴mhேந பரரஸபrhய விShே நமshேத ॥ 98-2॥
ேநா திrhயசnhந மrhthயmh ந ச ஸுரமஸுரmh ந shthயmh ேநா மாmhஸmh
ந th³ரvhயmh கrhம ஜாதிmh ³ணமபி ஸத³ஸth³வாபி ேத பமாஹு: ।
ஶிShடmh யthshயாnhநிேஷேத⁴ ஸதி நிக³மஶைதrhலvh’thதிதshதth
kh’chch²ேரேவth³யமாநmh பரமஸுக²மயmh பா⁴தி தshைம நமshேத ॥ 98-3॥
மாயாயாmh பி³mhபி³தshthவmh sh’ஜ மஹத³ஹŋhகாரதnhமாthரேப⁴ைத³-
rh⁴தkh³ராேமnhth³யாth³ையரபி ஸகலஜக³thshவphநஸŋhகlhபகlhபmh ।
⁴ய:ஸmh’thய ஸrhவmh கமட²இவ பதா³nhயாthமநா காலஶkhthயா
க³mhபீ⁴ேர ஜாயமாேந தம விதிேரா பா⁴ தshைம நமshேத ॥ 98-4॥
ஶph³த³ph³ரேமதி கrhேமthயiΝதி ப⁴க³வnh கால இthயாலபnhதி
thவாேமகmh விவேஹmh ஸகலமயதயா ஸrhவதா² கlhphயமாநmh ।
ேவதா³nhைதrhயth கீ³தmh ஷபரசிதா³thமாபி⁴த⁴mh தth தththவmh
phேராமாthேரண லphரkh’திவிkh’திkh’thkh’Shண தshைம நமshேத ॥ 98-5॥
ஸththேவநாஸthதயா வா ந ச க² ஸத³ஸththேவந நிrhவாchயபா
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த⁴thேத யாஸாவவிth³யா ³ணப²ணிமதிவth³விவth³’யாவபா⁴ஸmh ।
விth³யாthவmh ைஸவ யாதா திவசநலைவrhயthkh’பாshயnhத³லாேப⁴
ஸmhஸாராரNhயஸth³யshthடநபரஶுதாேமதி தshைம நமshேத ॥ 98-6॥
⁴ஷாஸு shவrhணவth³வா ஜக³தி க⁴டஶராவாதி³ேக mh’thதிகாவth
தththேவ ஸசிnhthயமாேந sh²ரதி தத³⁴நாphயth³விதீயmh வshேத ।
shவphநth³ரSh: phரேபா³ேத⁴ திரலயவிெதௗ⁴ rhணரjhேஜாச யth³வth³-
விth³யாலாேப⁴ தைத²வ sh²டமபி விகேஸthkh’Shண தshைம நமshேத ॥ 98-7॥
யth³பீ⁴thேயாேத³தி ஸூrhேயா த³ஹதி ச த³ஹேநா வாதி வாshததா²nhேய
யth³பீ⁴தா: பth³மஜாth³யா: நசிதப³நாஹரnhேதऽiνகாலmh ।
ேயைநவாேராபிதா: phராŋhநிஜபத³மபி ேத chயாவிதாரச பசாth
தshைம விவmh நியnhthேர வயமபி ப⁴வேத kh’Shண rhம: phரமmh ॥ 98-8॥
thைரேலாkhயmh பா⁴வயnhதmh th³ணமயத³mh thrhயரshையகவாchயmh
thஶாநாைமkhயபmh thபி⁴ரபி நிக³ைமrhகீ³யமாநshவபmh ।
திshேராऽவshதா² வித³nhதmh thக³ஜநிஜுஷmh thkhரமாkhராnhதவிவmh
thைரகாlhேய ேப⁴த³நmh thபி⁴ரஹமநிஶmh ேயாக³ேப⁴ைத³rhப⁴ேஜ thவாmh ॥ 98-9॥
ஸthயmh ஶுth³த⁴mh வி³th³த⁴mh ஜயதி தவ வrhநிthயiµkhதmh நிஹmh
நிrhth³வnhth³வmh நிrhவிகாரmh நிகி²ல³ணக³ணvhயஜநாதா⁴ர⁴தmh ।
நிrhலmh நிrhமலmh தnhநிரவதி⁴மேமாlhலா நிrhநமnhத-
rhநிshஸŋhகா³நாmh iµநீநாmh நிபமபரமாநnhத³ஸாnhth³ரphரகாஶmh ॥ 98-10॥
³rhவாரmh th³வாத³ஶாரmh thஶதபலthஷShபrhவாபி⁴வீதmh
ஸmhph◌⁴ராmhயthkhரேவக³mh ணமiν ஜக³தா³chசி²th³ய ஸnhதா⁴வமாநmh ।
சkhரmh ேத காலபmh vhயத²ய ந  மாmh thவthபைத³காவலmhப³mh
விShே காNhயnhேதா⁴ பவநரபேத பா ஸrhவாமெயௗகா⁴th ॥ 98-11॥
இதி அShடநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh

நவநவதிதமத³ஶகmh (99)

ேவத³மnhthரலாthமகா விShiΝshதி: ।
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99 - Praise of the Glory of the Lord

விShேrhவீrhயாணி ேகா வா கத²ய த⁴ரேண: கச ேரnhேத
யshையவாŋhkh◌⁴thரேயண thஜக³த³பி⁴தmh ேமாத³ேத rhணஸmhபth ।
ேயாऽெஸௗ விவாநி த⁴thேத phயஹ பரமmh தா⁴ம தshயாபி⁴யாயாmh
தth³ப⁴khதா யthர மாth³யnhthயmh’தரஸமரnhத³shய யthர phரவாஹ: ॥ 99-1॥
ஆth³யாயாேஶஷகrhthேர phரதிநிஷநவீநாய ப⁴rhthேர வி⁴ேத-
rhப⁴khதாthமா விShணேவ ய: phரதி³ஶதி ஹவிராதீ³நி யjhஞாrhசநாெதௗ³ ।
kh’Shth³யmh ஜnhம ேயா வா மஹதி³ஹ மஹேதா வrhணேயthேஸாऽயேமவ
phத: rhே யேஶாபி⁴shthவதமபி⁴ஸேரthphராphயமnhேத பத³mh ேத ॥ 99-2॥
ேஹ shேதாதார: கவீnhth³ராshதஹ க² யதா² ேசதயth³th◌⁴ேவ தைத²வ
vhயkhதmh ேவத³shய ஸாரmh phரiΝவத ஜநேநாபாthதலாகதா²பி: ◌⁴ ।
ஜாநnhதசாshய நாமாnhயகி²லஸுக²கராணீதி ஸŋhகீrhதயth◌⁴வmh
ேஹ விShே கீrhதநாth³ையshதவ க² மஹதshதththவேபா³த⁴mh ப⁴ேஜயmh ॥ 99-3॥
விShே: கrhமாணி ஸmhபயத மந ஸதா³ைய:ஸ த⁴rhமாநப³th◌⁴நா-
th³யாநீnhth³ரshையஷ ph◌⁴’thய: phயஸக²இவ ச vhயாதேநாthேமகா ।
வீnhேத ேயாக³th³தா: ◌⁴ பரபத³மநிஶmh யshய ஸmhயkhphரகாஶmh
விphேரnhth³ரா ஜாக³கா: kh’தப³ஹுiνதேயா யchச நிrhபா⁴ஸயnhேத ॥ 99-4॥
ேநா ஜாேதா ஜாயமாேநாऽபி ச ஸமதி⁴க³தshthவnhமmhேநாऽவஸாநmh
ேத³வ ேரயாmh விth³வாnhphரதிiµஹுரபி ேத நாம ஶmhஸா விShே ।
தmh thவாmh ஸmhshெதௗ நாநாவித⁴iνதிவசைநரshய ேலாகthரயshயா-
phrhth◌⁴வmh விph◌⁴ராஜமாேந விரசிதவஸதிmh தthர ைவNhட²ேலாேக ॥ 99-5॥
ஆப:sh’ShThயாதி³ஜnhயா: phரத²மமயி விேபா⁴ க³rhப⁴ேத³ேஶ த³⁴shthவாmh
யthர thவyhேயவ வா ஜலஶயந ஹேர ஸŋhக³தா ஐkhயமாபnh ।
தshயாஜshய phரேபா⁴ ேத விநிதமப⁴வthபth³மேமகmh  நாெபௗ⁴
தி³khபthரmh யthகிலாஹு: கநகத⁴ரணிph◌⁴’th கrhணிகmh ேலாகபmh ॥ 99-6॥
ேஹ ேலாகா விShiΝேரதth³⁴வநமஜநயthதnhந ஜாநீத²யmh
Shமாகmh யnhதரshத²mh கிமபி தத³பரmh விth³யேத விShiΝபmh ।
நீஹாரphரkh²யமாயாபvh’தமநேஸா ேமாதா நாமைப:
phராணphthையகth’phதாசரத² மக²பரா ஹnhத ேநchசா²iµnhேத³ ॥ 99-7॥
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rhth◌⁴நாமmh பதா³நாmh வஹ க² ஸஹshராணி ஸmhrhய விவmh
தthphேராthkhரmhயாபி திShட²nhபதவிவேர பா⁴ சிthதாnhதேரऽபி ।
⁴தmh ப⁴vhயmh ச ஸrhவmh பரஷ ப⁴வாnh கிச ேத³ேஹnhth³யாதி³-
ShவாவிShேடாऽphth³க³தthவாத³mh’தஸுக²ரஸmh சாiν⁴ŋhே thவேமவ ॥ 99-8॥
யth thைரேலாkhயபmh த³த⁴த³பி ச தேதா நிrhக³ேதாऽநnhதஶுth³த⁴-
jhஞாநாthமா வrhதேஸ thவmh தவ க² மமா ேஸாऽபி தாவாnhகிமnhயth ।
shேதாகshேத பா⁴க³ ஏவாகி²ல⁴வநதயா th³’யேத thrhயmhஶகlhபmh
⁴யிShட²mh ஸாnhth³ரேமாதா³thமகiµப தேதா பா⁴தி தshைம நமshேத ॥ 99-9॥
அvhயkhதmh ேத shவபmh ³ரதி⁴க³மதமmh தth ஶுth³ைத⁴கஸththவmh
vhயkhதசாphேயதேத³வ sh²டமmh’தரஸாmhேபா⁴தி⁴கlhேலாலlhயmh ।
ஸrhேவாthkh’Shடாமபீ⁴Shடாmh ததி³ஹ ³ணரேஸைநவ சிthதmh ஹரnhதீmh
rhதிmh ேத ஸmhரேயऽஹmh பவநரபேத பா மாmh kh’Shண ேராகா³th ॥ 99-10॥
இதி நவநவதிதமத³ஶகmh ஸமாphதmh ।

ஶததமத³ஶகmh (100)

ப⁴க³வத: ேகஶாதி³பாத³வrhணநmh ।
100 - Description of the Vision of the Lord

அkh³ேர பயா ேதேஜா நிபி³ட³தரகலாயாவேலாப⁴நீயmh
பீஷாphலாவிேதாऽஹmh தத³iν த³த³ேர தி³vhயைகேஶாரேவஷmh ।
தாNhயாரmhப⁴ரmhயmh பரமஸுக²ரஸாshவாத³ேராமாசிதாŋhைக³-
ராவீதmh நாரதா³th³ையவிலஸ³பநிஷthஸுnhத³மNhட³லச ॥ 100-1॥
நீலாப⁴mh சிதாkh³ரmh க⁴நமமலதரmh ஸmhயதmh சாப⁴ŋhkh³யா
ரthேநாthதmhஸாபி⁴ராமmh வலயிதiµத³யchசnhth³ரைக: பிச²ஜால: ।
மnhதா³ரshரŋhநிவீதmh தவ ph’²கப³பா⁴ரமாேலாகேயऽஹmh
shநிkh³த⁴ேவேதாrhth◌⁴வNhTh³ராமபி ச ஸுலதாmh பா⁴லபா³ேலnh³வீதீ²mh ॥ 100-

2॥
’th³யmh rhiνகmhபாrhணவmh’³லஹசசலph◌⁴விலாைஸ-
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ராநீலshநிkh³த⁴பமாவபலதmh ேநthரkh³மmh விேபா⁴ ேத ।
ஸாnhth³ரchசா²யmh விஶாலாணகமலத³லாகாரமாiµkh³த⁴தாரmh
காNhயாேலாகலாஶிஶித⁴வநmh phயதாmh மyhயநாேத² ॥ 100-3॥
உthŋhேகா³lhலாநாஸmh ஹமணிiµரphேராlhலஸth³க³Nhட³பா-
vhயாேலாலthகrhணபாஶாசிதமகரமணீNhட³லth³வnhth³வதீ³phரmh ।
உnhலth³த³nhதபŋhkhதிsh²ரத³ணதரchசா²யபி³mhபா³த⁴ராnhத:-
phதிphரshயnhதி³மnhத³shதம⁴ரதரmh வkhthரiµth³பா⁴ஸதாmh ேம ॥ 100-4॥
பா³ஹுth³வnhth³ேவந ரthேநாjhjhவலவலயph◌⁴’தா ேஶாணபாணிphரவாேல-
ேநாபாthதாmh ேவiΝநாmh phரsh’தநக²மகா²ŋh³ஸŋhக³ஶாராmh ।
kh’thவா வkhthராரவிnhth³ேர ஸும⁴ரவிகஸth³ராக³iµth³பா⁴vhயமாைந:
ஶph³த³ph³ரமாmh’ைதshthவmh ஶிஶித⁴வைநshச ேம கrhணவீதீ²mh॥ 100-5॥
உthஸrhபthெகௗshப⁴ததிபி⁴ரணிதmh ேகாமலmh கNhட²ேத³ஶmh
வ:வthஸரmhயmh தரலதரஸiµth³தீ³phரஹாரphரதாநmh ।
நாநாவrhணphரஸூநாவகிஸலயிநீmh வnhயமாலாmh விேலால-
lhேலாலmhபா³mh லmhப³மாநாiµர தவ ததா² பா⁴வேய ரthநமாலாmh ॥ 100-6॥
அŋhேக³ பசாŋhக³ராைக³ரதிஶயவிகஸthெஸௗரபா⁴kh’Shடேலாகmh
நாேநகthேலாகீவிததிமபி kh’ஶாmh பி³ph◌⁴ரதmh மth◌⁴யவlhmh ।
ஶkhராமnhயshததphேதாjhவலகநகநிப⁴mh பீதேசலmh த³தா⁴நmh
th◌⁴யாயாேமா தீ³phதரsh²டமணிரஶநாகிŋhகி³ணீமNh³தmh thவாmh ॥ 100-7॥
ஊ சா தேவா க⁴நமsh’ணெசௗ சிthதேசாெரௗ ரமாயா
விவோப⁴mh விஶŋhkhய th◌⁴வமநிஶiµெபௗ⁴ பீதேசலாvh’தாŋhெகௗ³ ।
ஆநmhராmh ரshதாnhnhயஸநth◌⁴’தஸமshதாrhத²பாஸiµth³க³-
chசா²யாmh ஜாiνth³வயmh ச khரமph’²லமேநாjhேஞ ச ஜŋhேக⁴ நிேஷேவ ॥ 100-8॥
மரmh மஜுநாைத³வ பத³ப⁴ஜநmh ேரய இthயாலபnhதmh
பாதா³kh³ரmh ph◌⁴ராnhதிமjhஜthphரணதஜநமேநாமnhத³ேராth³தா⁴ரrhமmh ।
உthŋhகா³தாmhரராஜnhநக²ரமகரjhேயாthshநயா சாऽதாநாmh
ஸnhதாபth◌⁴வாnhதஹnhthmh ததிமiνகலேய மŋhக³ளாமŋh³நாmh ॥ 100-9॥
ேயாகீ³nhth³ராmh thவத³ŋhேக³Shவதி⁴கஸும⁴ரmh iµkhதிபா⁴ஜாmh நிவாேஸா
ப⁴khதாநாmh காமவrhஷth³தகிஸலயmh நாத² ேத பாத³லmh ।
நிthயmh சிthதshதி²தmh ேம பவநரபேத kh’Shண காNhயnhேதா⁴
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’thவா நி:ேஶஷதாபாnhphரதி³ஶ பரமாநnhத³ஸnhேதா³ஹலmh ॥ 100-10॥
அjhஞாthவா ேத மஹththவmh யதி³ஹ நிக³தி³தmh விவநாத²ேமதா:²
shேதாthரmh ைசதthஸஹshேராthதரமதி⁴கதரmh thவthphரஸாதா³ய ⁴யாth ।
th³ேவதா⁴ நாராயணீயmh திஷு ச ஜiνஷா shthயதாவrhணேநந
shபீ²தmh லாவதாைரத³ஹ தாமாராேராkh³யெஸௗkh²யmh ॥ 100-11॥
இதி ேமlhபthrh நாராயணப⁴Thடதிவrhயவிரசிதmh
நாராயணீயmh shேதாthரmh ஸமாphதmh ॥

அiνப³nhத⁴mh

kh’Shணபாதா³mh³ஜmh

மŋhக³ளmh மஜுளmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh மŋhக³Lhயதா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
।
ஸŋhகடநாஶநmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ஸnhேதாஷதா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
॥
³Shடவிநாஶநmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ஶிShடஜநphயmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
।
iµkhதிphரதா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ஶkhதிphரதா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
॥
ஸnhமயmh சிnhமயmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh கlhமஷநாஶநmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
।
நிShகலmh நிshலmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh நிthயநிராமயmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
॥
ஆநnhத³தா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ஆலநாஶநmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ।
ேமாத³phரதா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ேமாஹவிநாஶநmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh
॥
³வாேரஶபாதா³mh³ஜmh தா³யகmh kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ।
நிthயmh நமshக நிthயmh ப⁴ஜ ப⁴ஜ நிthயmh shமர shமர kh’Shணபாதா³mh³ஜmh ॥
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மŋhக³ளmh

மŋhக³ளmh மŋhக³ளாகாnhத தவ வshத²ேல shதி²தா ।
மŋhக³ளmh phராrhth²யமாநshய கேரா மம மŋhக³ளmh ॥ 1॥
thவேமவ மŋhக³ளாகாnhத: ேலாகமŋhக³ளகாரக: ।
மŋhக³ளmh ேத phரவயா மம மŋhக³ளேஹதேவ ॥ 2॥
நாராயய ஹரேய sh’Shshதி²thயnhதகாேண ।
³வாதஶாய விவபாய மŋhக³ளmh ॥ 3॥
ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மமாலாெகௗshப⁴தா⁴ேண ।
³வாதஶாய விShiΝபாய மŋhக³ளmh ॥ 4॥
phரளயாph³தி⁴சராயாsh நேமா ேவத³விகாேந ।
³வாதஶாய மthshயபாய மŋhக³ளmh ॥ 5॥
லநாதா²ய ஶாnhதாய நேமா மnhத³ரதா⁴ேண ।
³வாதஶாய rhமபாய மŋhக³ளmh ॥ 6॥
thth³தா⁴ரவிஹாராய ரNhயாாஸுஹாேண ।
³வாதஶாய khேராட³பாய மŋhக³ளmh ॥ 7॥
phரலாத³ரகாயாsh ரNhயகஶிகா⁴திேந ।
³வாதஶாய நாரmhஹாய மŋhக³ளmh ॥ 8॥
வாமநாய நமshph◌⁴யmh ப³த³rhபாபஹாேண ।
³வாதஶாய யjhஞபாய மŋhக³ளmh ॥ 9॥
ப³lhயrhபிதபதா³ph³ஜாய khராnhதth⁴வநாய ச ।
³வாதஶாய விவபாய மŋhக³ளmh ॥ 10॥
நம: பரஶுஹshதாய ேகரேளாth³தா⁴ரகாய ச ।
³வாதஶாய பா⁴rhக³வாயாth³ய மŋhக³ளmh ॥ 11॥
நம: ேகாத³Nhட³ஹshதாய த³ஶkh³வாnhதகாய ச ।
³வாதஶாய ராமசnhth³ராய மŋhக³ளmh ॥ 12॥
பா³லேகா³பாலேவஷாய தநாேமாதா³யிேந ।
³வாதஶாய ேகா³விnhதா³யாsh மŋhக³ளmh ॥ 13॥
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வரப⁴Thடாthவnhth³யாய வாதேராக³நிவாேண ।
jhஞாநphரதா³ய ேத³வாய வாேதஶாயாsh மŋhக³ளmh ॥ 14॥
த³யாஸாராய ெஸௗmhயாய மம மŋhக³ளகாேண ।
ஸrhவேராகா³பஹாராய வாேதஶாயாth³ய மŋhக³ளmh ॥ 15॥
மயா வnhth³யாய நிthயாய ஜக³thகாரணrhதேய ।
மம தாபவிநாஶாய ஜாக³காய மŋhக³ளmh ॥ 16॥
ஶுப⁴மsh ॥

பாராயவஸாநேலாகா:

shவshதி phரஜாph◌⁴ய: பபாலயnhதாmh nhயாyhேயந மாrhேக³ண மmh மஶா: ।
ேகா³ph³ராமேணph◌⁴ய: ஶுப⁴மsh நிthயmh ேலாகாshஸமshதாshஸுகி²ேநா ப⁴வnh
॥
காேல வrhஷ பrhஜnhய: ph’தி²வீ ஸshயஶாநீ ।
ேலாேகாऽயmh ோப⁴ரத:ஸjhஜநாshஸnh நிrhப⁴யா: ॥
அthரா: thண:ஸnh thணshஸnh ெபௗthண: ।
அத⁴நா:ஸத⁴நாshஸnh வnh ஶரதா³mh ஶதmh ॥
thவேமவ மாதா ச பிதா thவேமவ thவேமவ ப³nh⁴ச ஸகா² thவேமவ ।
thவேமவ விth³யா th³ரவிணmh thவேமவ thவேமவ ஸrhவmh மம ேத³வ ேத³வ ॥
காேயந வாசா மநேஸnhth³ையrhவா ³th³ th◌⁴யாऽऽthமநா வா phரkh’ேதshshவபா⁴வாth
।
கேரா யth³யthஸகலmh பரshைம மnhநாராயேயதி ஸமrhபயா ॥
ஹேர ராம ஹேர ராம ராம ராம ஹேர ஹேர ।
ஹேர kh’Shண ஹேர kh’Shண kh’Shண kh’Shண ஹேர ஹேர ॥
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
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நாராயணீய ஆரதி

ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர kh’Shண ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர
ஜய ³மாதமnhதி³ரநாத² ।
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர kh’Shண ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥
கிŋhகிணிபத³கமல kh’Shண கŋhகணகரக³ள
ŋhமபŋhகிலவshத²லவர வலயத³ளநீல kh’Shண
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥
த³தி⁴நவநீதஹர kh’Shண தணீசிthதஹர
த³யயா பாலய தா³ேமாத³ர ஹர ளதா³மத⁴ர kh’Shண
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥
ேகா³வrhத⁴நத⁴ரண kh’Shண ேகா³பீஜநரமண
ேகாமளபlhலவஸுnhத³ரசரண ேகாகிலம⁴வசந kh’Shண
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥
நnhத³மார ஹேர kh’Shண நாரத³கீ³த³ண
நாராயணவர ப⁴Thடதிkh’தshதிவரஶுப⁴ப²லத³ kh’Shண
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥
nhதாநப⁴khதphய kh’Shண vh’nhதா³வந ரக
phேரகபா⁴கமNhட³லதபாத³ஸேராஜக³ kh’Shண
ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர
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