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மா க ேட³ய உவாச –
நர ரு’ஸி ஹ நர த²ம யுத ரல ப³பா³ஹு கமலாயேத ண ।
தீ வைரர சிதபாத³ப கஜ நமாமி வி ணு புருஷ புராதன ॥ 1॥

ஜக³ பதி ரஸமு ³ரம தி³ர த ஶா க³பாணி முனி ரு’ த³வ தி³த
।
ரிய: பதி த⁴ரமீஶமீ வர நமாமி ேகா³வி த³மன தவ சஸ ॥ 2॥

அஜ வேர ய ஜனது:³க² ஶன கு³ரு புராண புருேஷா தம

ரபு⁴ ।
ஸஹ ரஸூ ய ³யுதிம தம யுத நமாமி ப⁴ யா ஹரிமா ³யமாத⁴வ ॥
3॥
புர ரு’த பு யவதா பரா க³தி தீ வர ேலாகபதி ரஜாபதி

।
பர பரா மபி காரண ஹரி நமாமி ேலாக ரயக மஸா ண ॥ 4॥
ேபா⁴ேக³ வன த யபேயாத³ெதௗ⁴ஸுர:புராஹிேஶேதப⁴க³வான தி³ ரு’
।
ேராத³வீசீகணிகா பு³ே த த னிவாஸ ரணேதாऽ மி

ேகஶவ ॥ 5॥
ேயா நாரஸி ஹ வபுரா தி²ேதாமஹா ஸுேராமுராரி மது⁴ைகடபா⁴ த ரு’
।
ஸம தேலாகா திஹர ஹிர யக நமாமிவி ணு ஸதத நமாமி த ॥
6॥
அன தம ய தமதீ ³ரிய விபு⁴ ேவ ேவ ஹி ேப வயேமவ

ஸ தி²த ।
ேயாேக³ வைரேரவ ஸதா³ நம ரு’த நமாமி ப⁴ யா ஸதத

ஜ த³ன ॥ 7॥
ஆன த³ேமக விரஜ விதா³ மக ரு’ தா³லய ேயாகி³பி⁴ேரவ ஜித

।
அே ரணீயா ஸம ரு’ ³தி⁴ம ய நமாமி ப⁴ த ரியமீ வர ஹரி ॥
8॥
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॥ வி ணு தவன மா க ேட³ய ேரா த நரஸி ஹபுராேண ॥

இதி ।
அ ⁴யாய 10 ேலாக 8-15,அ ⁴யாய ேலாக ஸ ²யா 52
னரஸி ஹபுராேண மா க ேட³யசரி ேர த³ஶேமாऽ ⁴யாய: ॥ 10॥
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