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நாரத³ உவாச –

புன ைத³ ய ஸமாயா த ³ரு’ வா ேத³வா:ஸவாஸவா: ।
ப⁴ய ரக பிதா:ஸ ேவவி ணு ேதாது ரச ரமு: ॥ 1॥
ேத³வா ஊசு: –

நேமாம ய மாதி³ வ ைப:ஸதா³ப⁴ தகா ேயா ³யதாயா திஹ ேர

।
விதா⁴ ராதி³ ஸ க³ தி²தி ⁴வ ஸக ேர க³தா³ஶ க²ப ³மாரிஹ தாய

ேதऽ து ॥ 2॥
ரமாவ லபா⁴யாऽஸுரா நிஹ ேர பு⁴ஜ கா³ரியா ய பீதா ப³ராய ।
மகா²தி³ ரியாபாகக ேர விக ேர ஶர யாய த ைம நதா: ேமா நதா:
ம: ॥ 3॥

நேமா ைத³ யஸ தாபிதாம யது:³கா²சல ⁴வ ஸத³ ேபா⁴லேய
வி ணேவ ேத ।
பு⁴ஜ ேக³ஶத ேபஶயா யாऽ கச ³ர ³விேன ராய த ைம நதா: ேமா

நதா: ம: ॥ 4॥
நாரத³ உவாச ।
ஸ க ட ஶன நாம ேதா ரேமத பேட² னர: ।
ஸ கதா³சி ன ஸ க ைட: பீ ³யேத ரு’பயா ஹேர: ॥ 5॥
॥ இதி ப ³மபுராேண ரு’து² ரத³ஸ வாேத³

ஸ க ட ஶன நாம வி ணு ேதா ர ஸ ண ॥
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