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மஹாேத³வ உவாச –
வி ணு ஜி ணு விபு⁴ ேத³ேவா ய ேஞேஶா ய ஞபாலக: ।
ரப⁴வி ணு ³ரஸி ணு ச ேலாகா மா ேலாகபாலக: ॥ 1॥
ேகஶவ: ேக ஹா க ப:ஸ வகாரணகாரண ।
க ம ரு’த³வாம தீ⁴ேஶா வாஸுேத³வ: புரு டுத: ॥ 2॥
ஆதி³க தா வராஹ ச மாத⁴ேவா மது⁴ஸூத³ன: ।
நாராயே நேரா ஹ ேஸா வி ணுேஸே ஹுதாஶன: ॥ 3॥
ேயாதி மா ³யுதிமா மா ஆயு மா புருேஷா தம: ।
ைவகு ட:² பு ட³ரீகா : ரு’ ண:ஸூ ய:ஸுரா சித: ॥ 4॥
நரஸி ேஹா மஹாபீ⁴ேமா வ ரத³ ேரா நகா²யுத:⁴ ।
ஆதி³ேத³ேவா ஜக³ க தா ேயாேக³ேஶா க³ருட³ ⁴வஜ: ॥ 5॥
ேகா³வி ேதா³ ேகா³பதி ேகா³ தா ⁴பதி பு⁴வேன வர: ।
ப ³ம ேபா⁴ ரு’ஷீேகேஶா விபு⁴ தா³ேமாத³ேரா ஹரி: ॥ 6॥
ரிவி ரம ரிேலாேகேஶா ³ர ேமஶ: ரீதிவ த⁴ன: ।
வாமே து³ டத³மே ேகா³வி ேதா³ ேகா³பவ லப:⁴ ॥ 7॥
ப⁴ தி ரிேயாऽ யுத:ஸ ய:ஸ யகீ தி ⁴ருவ:ஶுசி: ।
காரு ய: கருே யாஸ: பாபஹா ஶா திவ த⁴ன: ॥ 8॥
ஸ யாஸீ ஶா ரத வ ேஞா ம தா³ரகி³ரிேகதன: ।
ப³த³ரீனிலய:ஶா த தப வீ ைவ ³யுத ரப:⁴ ॥ 9॥
⁴தாவாேஸா கு³ஹாவாஸ: னிவாஸ: ரிய: பதி: ।
தேபாவாேஸா த³ேமா வாஸ:ஸ யவாஸ:ஸ தன: ॥ 10॥
புருஷ: பு கல: பு ய: பு கராே ா மேஹ வர: ।
ண: தி: புராண ஞ: பு ய ஞ: பு யவ ³த⁴ன: ॥ 11॥

ஶ கீ² ச ரீ க³தீ³ஶா கீ³ லா க³லீ முஶலீஹலீ ।
கிரீடீ கு ட³லீஹாரீ ேமக²லீ கவசீ ⁴வஜீ ॥ 12॥
ஜி ணு ேஜதா மஹாவீர:ஶ ரு ⁴ன:ஶ ருதாபன: ।
ஶா த:ஶா திகர:ஶா தா ஶ கர:ஶ தனு துத: ॥ 13॥
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॥ வி ே நாம ேதா ர மஹாேத³ேவா த நரஸி ஹபுராேண ॥

ஸாரதி:²ஸா விக: வாமீ ஸாமேவத³ ரிய:ஸம: ।
ஸாவன:ஸாஹஸீஸ வ:ஸ ஶ:ஸ ரு’ ³தி⁴மா ॥ 14॥
வ க³த:³ காமத:³ த:³ கீ தித:³ கீ தி ஶன: ।

ேமா த:³ பு ட³ரீகா : ரா ³தி⁴ ரு’தேகதன: ॥ 15॥
துத:ஸுராஸுைரரீஶ ேரரக: பாப ஶன: ।
வ ய ஞ வ வஷ கார வேமா கார வம ³னய: ॥ 16॥
வ வாஹா வ வதா⁴ ேத³வ வ ஸுதா⁴ புருேஷா தம ।
நேமா ேத³வாதி³ேத³வாய வி ணேவ ஶா வதாய ச ॥ 17॥
அன தாயா ரேமயாய நம ேத க³ருட³ ⁴வஜ ।
மா க ேட³ய உவாச
இ ேயைத நாமபி⁴ தி³ ைய:ஸ துேதா மது⁴ஸூத³ன: ॥ 18॥
உவாச ரகடீ ⁴ வா ேத³வா ஸ வானித³ வச: ।
இதி ।
நரஸி ஹபுராணஅ ⁴யாய 40 ேதா ரஸ ²யா 61
னரஸி ஹபுராேணவி ே நாம ேதா ர நாம ச வாரி ேஶாऽ ⁴யாய:

॥ 40॥
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