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Nitishatak by Bhartrihari

நீதிஶதகmh ப⁴rhth’ஹkh’த

தி³khகாலாth³யநவchசி²nhநாநnhதசிnhமாthரrhதேய ।
shவாiν⁴thேயகநாமாய நம: ஶாnhதாய ேதஜேஸ ॥ 1॥
யாmh சிnhதயா ஸததmh மயி ஸா விரkhதா

ஸாphயnhயchச²தி ஜநmh ஸ ஜேநாऽnhயஸkhத: ।
அshமthkh’ேத ச பஶுShயதி காசித³nhயா

தி⁴kh தாmh ச தmh ச மத³நmh ச இமாmh ச மாmh ச ॥ 2॥
அjhஞ:ஸுக²மாராth◌⁴ய:ஸுக²தரமாராth◌⁴யேத விேஶஷjhஞ: ।
jhஞாநலவ³rhவிkh³த⁴mh ph³ரமாபி நரmh ந ரஜயதி ॥ 3॥
phரஸய மணிiµth³த⁴ேரnhமகரவkhthரத³mhShThராŋhரா-

thஸiµth³ரமபி ஸnhதேரthphரசல³rhமாலாலmh ॥
⁴ஜŋhக³மபி ேகாபிதmh ஶிர Shபவth³தா⁴ரேய-

nhந  phரதிநிவிShடrhக²ஜநசிthதமாராத⁴ேயth ॥ 4॥
லேப⁴த கதாஸு ைதலமபி யthநத: பீட³யnh

பிேப³chச mh’க³th’Shணிகாஸு ஸலmh பிபாஸாrhதி³த: ।
கதா³சித³பி பrhயடnhஶஶவிஷாணமாஸாத³ேயnh

ந  phரதிநிவிShடrhக²ஜநசிthதமாராத⁴ேயth ॥ 5॥
vhயாலmh பா³லmh’லதnhபி⁴ரெஸௗ ேராth³⁴mh ஸiµjhjh’mhப⁴ேத

ேச²thmh வjhரமணீmh ஶிஷஸுமphராnhேதந ஸnhநயதி ।
மா⁴rhயmh ம⁴பி³nh³நா ரசயிmh ாராmh³ேத⁴ஹேத

ேநmh வாச²தி ய: க²லாnhபதி²ஸதாmh ஸூkhைத:ஸுதா⁴shயnhதி³பி: ◌⁴ ॥ 6॥
shவாயthதேமகாnhத³ணmh விதா⁴thரா

விநிrhதmh சா²த³நமjhஞதாயா: ।
விேஶஷத:ஸrhவவிதா³mh ஸமாேஜ

வி⁴ஷணmh ெமௗநமபNh³தாநாmh ॥ 7॥
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நீதிஶதகmh ப⁴rhth’ஹkh’த

யதா³ கிசிjhjhேஞாऽஹmh க³ஜ இவ மதா³nhத: ◌⁴ ஸமப⁴வmh
ததா³ஸrhவjhேஞாऽshthயப⁴வத³வphதmh மம மந: ।

யதா³ கிசிthகிசிth³³த⁴ஜநஸகாஶாத³வக³தmh
ததா³rhேகா²ऽshதி jhவர இவ மேதா³ ேம vhயபக³த:॥ 8॥

kh’லசிதmh லாலாkhnhநmh விக³nhதி⁴ ஜு³phதmh
நிபமரஸmh phthயா கா²த³nhநராshதி² நிராஷmh ।

ஸுரபிதமபி வா பாrhவshத²mh விேலாkhய ந ஶŋhகேத
ந  க³ணயதி ுth³ேரா ஜnh: பkh³ரஹப²lh³தாmh ॥ 9॥

ஶிர: ஶாrhவmh shவrhகா³thபஶுபதிஶிரshத:தித⁴ரmh
மth◌⁴ரா³thŋhகா³த³வநிமவேநசாபி ஜலதி⁴mh ।

அேதா⁴ऽேதா⁴ க³ŋhேக³யmh பத³iµபக³தா shேதாகமத²வா
விேவகph◌⁴ரShடாநாmh ப⁴வதி விநிபாத: ஶதiµக:²॥ 10॥

ஶkhேயா வாரயிmh ஜேலந ஹுத⁴khச²thேரண ஸூrhயாதphேதா
நாேக³nhth³ேரா நிஶிதாŋhேஶந ஸமேதா³ த³Nhேட³ந ேகா³க³rhத³ெபௗ⁴ ।

vhயாதி⁴rhேப⁴ஷஜஸŋhkh³ரைஹச விவிைத⁴rhமnhthரphரேயாைக³rhவிஷmh
ஸrhவshெயௗஷத⁴மshதி ஶாshthரவிதmh rhக²shய நாshthெயௗஷத⁴mh ॥

11॥
ஸாthயஸŋhகீ³தகலாவிந:ஸாாthபஶு: chச²விஷாணந: ।
th’ணmh ந கா²த³nhநபி வமாந: தth³பா⁴க³ேத⁴யmh பரமmh பஶூநாmh ॥ 12॥
ேயஷாmh ந விth³யா ந தேபா ந தா³நmh

jhஞாநmh ந ஶீலmh ந ³ே ந த⁴rhம: ।
ேத மrhthயேலாேக ⁴வி பா⁴ர⁴தா:

மiνShயேபண mh’கா³சரnhதி ॥ 13॥
வரmh பrhவத³rhேக³ஷு ph◌⁴ராnhதmh வநசைர:ஸஹ ।
ந rhக²ஜநஸmhபrhக:ஸுேரnhth³ரப⁴வேநShவபி ॥ 14॥
ஶாshthேராபshkh’தஶph³த³ஸுnhத³ரகி³ர: ஶிShயphரேத³யாக³மா

விkh²யாதா: கவேயா வஸnhதி விஷேய யshய phரேபா⁴rhநிrhத⁴நா: ।
தjhஜாTh³யmh வஸுதா⁴தி⁴பshய கவயshthவrhத²mh விநாபீவரா:

thshயா:sh:பகா ந மணேயா ையரrhக⁴த: பாதிதா:॥ 15॥

2 sanskritdocuments.org



நீதிஶதகmh ப⁴rhth’ஹkh’த

ஹrhrhயாதி ந ேகா³சரmh கிமபி ஶmh Shதி யth ஸrhவதா³-
ऽphயrhதி²ph◌⁴ய: phரதிபாth³யமாநமநிஷmh phராphேநாதி vh’th³தி⁴mh பராmh ।

கlhபாnhேதShவபி ந phரயாதி நித⁴நmh விth³யாkh²யமnhதrhத⁴நmh
ேயஷாmh தாnh phரதி மாநiµjhஜ²த nh’பா: கshைத:ஸஹ shபrhத⁴ேத ॥ 16॥

அதி⁴க³தபரமாrhதா²nh பNh³தாnh மாவமmhshதா-
shth’ணவ ல⁴ லrhைநவ தாnh ஸmhணth³தி⁴ ।

அபி⁴நவமத³ேலகா²யாமக³Nhட³shத²லாநாmh
ந ப⁴வதி விஷதnhrhவாரணmh வாரநாmh ॥ 17॥

அmhேபா⁴நீவநவிஹாரவிலாஸேமவ
ஹmhஸshய ஹnhதி நிதராmh பிேதா விதா⁴தா ।

ந thவshய ³kh³த⁴ஜலேப⁴த³விெதௗ⁴ phரth³தா⁴mh
ைவத³kh³th◌⁴யகீrhதிமபஹrhமெஸௗ ஸமrhத:²॥ 18॥

ேகராணி ந ⁴ஷயnhதி ஷmh ஹாரா ந சnhth³ேராjhjhவலா
ந shநாநmh ந விேலபநmh ந ஸுமmh நாலŋhkh’தா rhத⁴ஜா: ।

வாNhேயகா ஸமலŋhகேராதி ஷmh யா ஸmhshkh’தா தா⁴rhயேத
யnhேத க² ⁴ஷநி ஸததmh வாkh³⁴ஷணmh ⁴ஷணmh ॥ 19॥

விth³யா நாம நரshய பமதி⁴கmh phரchச²nhந³phதmh த⁴நmh
விth³யா ேபா⁴க³க யஶshஸுக²க விth³யா ³mh ³: ।

விth³யா ப³nh⁴ஜேநா விேத³ஶக³மேந விth³யா பரா ேத³வதா
விth³யா ராஜஸு தா ந  த⁴நmh விth³யாவிந: பஶு:॥ 20॥

ாnhதிேசth கவேசந கிmh கிமபி: ◌⁴ khேராேதா⁴ऽshதி ேசth³ேத³நாmh
jhஞாதிேசத³நேலந கிmh யதி³ஸு’th³ தி³vhெயௗஷைத:◌⁴ கிmh ப²லmh ।

கிmh ஸrhைபrhயதி³ ³rhஜநா: கிiµ த⁴ைநrhவிth³யா ந வnhth³யா யதி³
vhடா³ ேசthகிiµ ⁴ஷண:ஸுகவிதா யth³யshதி ராjhேயந கிmh ॥ 21॥

தா³Nhயmh shவஜேந த³யா பரஜேந ஶாTh²யmh ஸதா³ ³rhஜேந
phதி:ஸா⁴ஜேந நேயா nh’பஜேந விth³வjhஜேந சாrhஜவmh ।

ெஶௗrhயmh ஶthஜேந மா ³ஜேந காnhதாஜேந th◌⁴’Shடதா
ேய ைசவmh ஷா: கலாஸு ஶலாshேதShேவவ ேலாகshதி²தி:॥ 22॥

ஜாTh³யmh தி⁴ேயா ஹரதி சதி வாசி ஸthயmh
மாேநாnhநதிmh தி³ஶதி பாபமபாகேராதி ।
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ேசத: phரஸாத³யதி தி³ு தேநாதி கீrhதிmh
ஸthஸŋhக³தி: கத²ய கிmh ந கேராதி mhஸாmh ॥ 23॥

ஜயnhதி ேத ஸுkh’திந: ரஸth³தா: ◌⁴ கவீவரா: ।
நாshதி ேயஷாmh யஶ:காேய ஜராமரணஜmh ப⁴யmh ॥ 24॥
ஸூiν:ஸchசத:ஸதீ phயதமா shவா phரஸாேதா³nhiµக:²

shநிkh³த⁴mh thரமவசக: பஜேநா நிShkhேலஶேலஶmh மந: ।
ஆகாேரா சிர:shதி²ரச விப⁴ேவா விth³யாவதா³தmh iµக²mh

Shேட விShடபகShடஹாணி ஹெரௗ ஸmhphராphயேத ேத³நா ॥ 25॥
phராகா⁴தாnhநிvh’thதி: பரத⁴நஹரேண ஸmhயம:ஸthயவாkhயmh

காேல ஶkhthயா phரதா³நmh வதிஜநகதா²கபா⁴வ: பேரஷாmh ।
th’Shshேராேதாவிப⁴ŋhேகா³³ஷு ச விநய:ஸrhவ⁴தாiνகmhபா

ஸாமாnhய:ஸrhவஶாshthேரShவiνபஹதவிதி: ◌⁴ ேரயஸாேமஷ பnhதா:²॥ 26॥
phராரph◌⁴யேத ந க² விkh◌⁴நப⁴ேயந நீைச:

phராரph◌⁴ய விkh◌⁴நவிஹதா விரமnhதி மth◌⁴யா:॥
விkh◌⁴ைந: ந: நரபி phரதிஹnhயமாநா:

phராரph³த⁴iµthதம³ ந பthயஜnhதி ॥ 27॥
அஸnhேதா நாph◌⁴யrhth²யா:ஸு’த³பி ந யாchய: kh’ஶத⁴ந:

phயா nhயாyhயா vh’thதிrhமநமஸுப⁴ŋhேக³ऽphயஸுகரmh ।
விபth³chைச:shேத²யmh பத³மiνவிேத⁴யmh ச மஹதாmh

ஸதாmh ேகேநாth³தி³Shடmh விஷமமதா⁴ராvhரதத³mh ॥ 28॥
ுthாேமாऽபி ஜராkh’ேஶாऽபி ஶிதி²லphராேயாऽபி கShடாmh த³ஶாmh

ஆபnhேநாऽபி விபnhநதீ³தி⁴திரபி phராேணஷு க³chச²thshவபி ।
மthேதேப⁴nhth³ரவிபி⁴nhநmhப⁴கவலkh³ராைஸகப³th³த⁴shph’ஹ:

கிmh rhணmh th’ணமthதி மாநமஹதாமkh³ேரஸர: ேகஸ:॥ 29॥
shவlhபshநாவஸாவேஶஷமநmh நிrhமாmhஸமphயshதி²கmh

வா லph³th◌⁴வா பேதாஷேமதி ந  தthதshய ுதா⁴ஶாnhதேய ।
mhேஹா ஜmh³கமŋhகமாக³தமபி thயkhthவா நிஹnhதி th³விபmh

ஸrhவ: kh’chch²ரக³ேதாऽபி வாச²தி ஜந:ஸthவாiνபmh ப²லmh ॥ 30॥
லாŋh³லசாலநமத⁴சரவபாதmh
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⁴ெமௗ நிபthய வத³ேநாத³ரத³rhஶநmh ச ।
வா பிNhட³த³shய ேத க³ஜŋhக³வsh

தீ⁴ரmh விேலாகயதி சாஶைதச ⁴ŋhkhேத ॥ 31॥
பவrhதிநி ஸmhஸாேர mh’த: ேகா வா ந ஜாயேத ॥
ஸ ஜாேதா ேயந ஜாேதந யாதி வmhஶ:ஸiµnhநதிmh ॥ 32॥
ஸுமshதப³கshேயவ th³வயீ vh’thதிrhமநshவிந: ।
rhth◌⁴நி வா ஸrhவேலாகshய விஶீrhேயத வேநऽத²வா ॥ 33॥
ஸnhthயnhேயऽபி ph³’ஹshபதிphரph◌⁴’தய:ஸmhபா⁴விதா: பசஷா:

தாnh phரthேயஷ விேஶஷவிkhரமசீ ராஹுrhந ைவராயேத ।
th³வாேவவ kh³ரஸேத தி³வாகரநிஶாphராேணவெரௗ பா⁴shவெரௗ

ph◌⁴ராத: பrhவணி பய தா³நவபதி: ஶீrhஷாவேஶஷாkh’தி:॥ 34॥
வஹதி ⁴வநேரணிmh ேஶஷ: ப²ப²லshதி²தாmh

கமட²பதிநா மth◌⁴ேய ph’Shட²mh ஸதா³ ச தா⁴rhயேத ।
தமபி ேத khேராதா⁴தீ⁴நmh பேயாதி⁴ரநாத³ரா-

த³ஹஹ மஹதாmh நி:மாநசthரவி⁴தய:॥ 35॥
வரmh பchேச²த:³ஸமத³மக⁴வnhiµkhதஶ-

phரஹாைரth³க³chச²th³ப³ஹுலத³ஹேநாth³கா³ர³பி: ◌⁴ ।
ஷாராth³ேர:ஸூேநாரஹஹ பித khேலஶவிவேஶ

ந சாெஸௗ ஸmhபாத: பய பயஸாmh பthசித:॥ 36॥
யத³ேசதேநாऽபி பாைத:³shph’Shட: phரjhவலதி ஸவிநகாnhத: ।
தthேதஜshவீ ஷ: பரkh’தநிkh’திmh கத²mh ஸஹேத ॥ 37॥
mhஹ:ஶிஶுரபி நிபததி மத³மநகேபாலபி⁴thதிஷு க³ேஜஷு ।
phரkh’தியmh ஸthவவதாmh ந க² வயஸshேதஜேஸா ேஹ:॥ 38॥
ஜாதிrhயா ரஸாதலmh ³ணக³ணshதthராphயேதா⁴ க³mhயதாmh

ஶீலmh ைஶலதடாthபதthவபி⁴ஜந:ஸnhத³யதாmh வநிநா ।
ெஶௗrhேய ைவணி வjhரமாஶு நிபதthவrhேதா²ऽsh ந: ேகவலmh

ேயைநேகந விநா ³shth’ணலவphராயா:ஸமshதா இேம ॥ 39॥
தாநீnhth³யாNhயவிகலாநி தேத³வ நாம

ஸா ³th³தி⁴ரphரதிஹதா வசநmh தேத³வ ।
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அrhேதா²Shம விரத: ஷ:ேணந
ேஸாऽphயnhய ஏவ ப⁴வதீதி விசிthரேமதth ॥ 40॥

யshயாshதி விthதmh ஸ நர:ந:
ஸ பNh³த:ஸ தவாnh ³ணjhஞ: ।

ஸ ஏவ வkhதா ஸ ச த³rhஶநீய:
ஸrhேவ ³: காசநமாரயnhதி ॥ 41॥

ெதௗ³rhமnhthrhயாnhnh’பதிrhவிநயதி யதி:ஸŋhகா³th ஸுேதா லாலநாth³
விphேராऽநth◌⁴யநாth லmh தநயாchசீ²லmh க²ேலாபாஸநாth ।

rhமth³யாத³நேவத³பி kh’:shேநஹ: phரவாஸார-
யாnhைமth சாphரணயாth ஸmh’th³தி⁴ரநயாth thயாக:³ phரமாதா³th³த⁴நmh ॥ 42॥

தா³நmh ேபா⁴ேகா³ நாஶshதிshேரா க³தேயா ப⁴வnhதி விthதshய ।
ேயா ந த³தா³தி ந ⁴ŋhkhேத தshய th’தீயா க³திrhப⁴வதி ॥ 43॥
மணி: ஶாேlhட: ◌⁴ ஸமரவிஜயீ ேஹதித³ேதா

மத³ேபா³ நாக:³ ஶரதி³ஸத: யாநநா: ।
கலாேஶஷசnhth³ர:ஸுரதmh’தி³தா பா³லவநிதா

தநிmhநா ேஶாப⁴nhேத க³தவிப⁴வாசாrhதி²ஷு நரா:॥ 44॥
பண: கசிthshph’ஹயதி யவாநாmh phரsh’தேய

ஸ பசாth ஸmhrhண: கலயதி த⁴thmh th’ணஸமாmh ।
அதசாைநகாnhthயாth³³ல⁴தயாऽrhேத²ஷு த⁴நிநா-

மவshதா² வshநி phரத²யதி ச ஸŋhேகாசயதி ச ॥ 45॥
ராஜnh ³⁴ யதி³திேத⁴iνேமதாmh

ேதநாth³ய வthஸவ ேலாகமiµmh ஷாண ।
தshmhச ஸmhயக³நிஶmh பேபாShயமாேண

நாநாப²ல: ப²லதி கlhபலேதவ ⁴:॥ 46॥
ஸthயாnh’தா ச பஷா phயவாதி³நீ ச

mhshரா த³யாரபி சாrhத²பரா வதா³nhயா ।
நிthயvhயயா phரரநிthயத⁴நாக³மா ச

வாராŋhக³ேநவ nh’பநீதிரேநகபா ॥ 47॥
ஆjhஞா கீrhதி: பாலநmh ph³ராமநாmh
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தா³நmh ேபா⁴க:³thரஸmhரணmh ச ।
ேயஷாேமேத ஷTh³³ ந phரvh’தா:

ேகாऽrhத²shேதஷாmh பாrhதி²ேவாபாரேயண ॥ 48॥
யth³தா⁴thரா நிஜபா⁴லபThடகி²தmh shேதாகmh மஹth³வா த⁴நmh

தth phராphேநாதி மshத²ேலऽபி நிதராmh ேமெரௗ தேதா நாதி⁴கmh ।
தth³தீ⁴ேரா ப⁴வ விthதவthஸு kh’பmh vh’thதிmh vh’தா² மா kh’தா:²

ேப பய பேயாநிதா⁴வபி க⁴ேடா kh³’தி lhயmh ஜலmh ॥ 49॥
thவேமவ சாதகாதா⁴ர இதி ேகஷாmh ந ேகா³சர: ।
கிமmhேபா⁴த³ வதா³shமாகmh காrhபNhேயாkhதிmh phரதீேஸ ॥ 50॥
ேர ேர சாதக ஸாவதா⁴நமநஸா thர ணmh யதாmh

அmhேபா⁴தா³ ப³ஹேவா வஸnhதி க³க³ேந ஸrhேவऽபி ைநகாth³’ஶா: ।
ேகசிth³vh’Shபி⁴ராrhth³ரயnhதி த⁴ரணீmh க³rhஜnhதி ேகசிth³vh’தா²

யmh யmh பய தshய தshய ரேதா மா ph³ தீ³நmh வச:॥ 51॥
அகணthவமகாரணவிkh³ரஹ: பரத⁴ேந பரேயாதி ச shph’ஹா ।
ஸுஜநப³nh⁴ஜேநShவஸShiΝதா phரkh’திth³த⁴த³mh  ³ராthமநாmh ॥
52॥
³rhஜந: பஹrhதvhேயா விth³யயாலŋhkh’ேதாऽபி ஸnh ।
மணிநா ⁴த:ஸrhப: கிமெஸௗ ந ப⁴யŋhகர:॥ 53॥
ஜாTh³யmh மதி க³Nhயேத vhரதெசௗ த³mhப: ◌⁴ ஶுெசௗ ைகதவmh

ஶூேர நிrhkh◌⁴’ணதாiµெநௗ விமதிதா ைத³nhயmh phயாலாபிநி । (நிrhkh◌⁴6இணதா
’ேஜா)
ேதஜshவிnhயவphததா iµக²ரதா வkhதrhயஶkhதி:shதி²ேர

தthேகா நாம ³ே ப⁴ேவthஸ ³ணிநாmh ேயா ³rhஜைநrhநாŋhகித: ॥54॥
(ப⁴ேவthஸு³ணிநாmh)

ேலாப⁴ேசத³³ேணந கிmh பிஶுநதா யth³யshதி கிmh பாதைக:
ஸthயmh ேசthதபஸா ச கிmh ஶுசி மேநா யth³யshதி தீrhேத²ந கிmh ।

ெஸௗஜnhயmh யதி³ கிmh ³ண:ஸுமமா யth³யshதி கிmh மNhட³ைந:
ஸth³விth³யா யதி³ கிmh த⁴ைநரபயேஶா யth³யshதி கிmh mh’thநா ॥ 55॥

ஶஶீ தி³வஸ⁴ஸேரா க³தெயௗவநா காநீ
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ஸேரா விக³தவாஜmh iµக²மநரmh shவாkh’ேத: ।
phர⁴rhத⁴நபராயண:ஸதத³rhக³த:ஸjhஜேநா

nh’பாŋhக³ணக³த: க²ேலா மந ஸphத ஶlhயாநி ேம ॥ 56॥
ந கசிchசNhட³ேகாபாநாமாthேயா நாம ⁴⁴ஜாmh ।
ேஹாதாரமபி ஜுவாநmh shph’Shேடா த³ஹதி பாவக:॥ 57॥
ெமௗநாnhக: phரவசநபrhவாேலா ஜlhபேகா வா

th◌⁴’Shட: பாrhேவ வஸதி ச ஸதா³³ரதசாphரக³lhப: ◌⁴ ।
ாnhthயா பீ⁴rhயதி³ ந ஸஹேத phராயேஶா நாபி⁴ஜாத:

ேஸவாத⁴rhம: பரமக³ஹேநா ேயாகி³நாமphயக³mhய:॥ 58॥
உth³பா⁴தாகி²லக²லshய விŋhக²லshய

phராkh³ஜாதவிshth’தநிஜாத⁴மகrhமvh’thேத: ।
ைத³வாத³வாphதவிப⁴வshய ³ணth³விேஷாऽshய

நீசshய ேகா³சரக³ைத:ஸுக²மாphயேத ைக:॥ 59॥
ஆரmhப⁴³rhவீ யிணீ khரேமண

லkh◌⁴வீ ரா vh’th³தி⁴மதீ ச பசாth ।
தி³நshய rhவாrhத⁴பராrhத⁴பி⁴nhநா

சா²ேயவ ைமth க²லஸjhஜநாநாmh ॥ 60॥
mh’க³நஸjhஜநாநாmh th’ணஜலஸnhேதாஷவிதvh’thதிநாmh ।
ph³த⁴கதீ⁴வரபிஶுநா நிShகாரணைவே ஜக³தி ॥ 61॥
வாசா²ஸjhஜநஸŋhக³ேம பர³ேண phதிrh³ெரௗ நmhரதா

விth³யாயாmh vhயஸநmh shவேயாதி ரதிrhேலாகாபவாதா³th³ப⁴யmh ।
ப⁴khதி: ஶூநி ஶkhதிராthமத³மேந ஸmhஸrhக³iµkhதி: க²ேல

ேயShேவேத நிவஸnhதி நிrhமல³shேதph◌⁴ேயா நேரph◌⁴ேயா நம:॥ 62॥
விபதி³ைத⁴rhயமதா²ph◌⁴த³ேய மா ஸத³ வாkhபதா தி⁴ விkhரம: ।
யஶ சாபி⁴சிrhvhயஸநmh ெதௗ phரkh’திth³த⁴த³mh  மஹாthமநாmh ॥
63॥
phரதா³நmh phரchச²nhநmh kh³’ஹiµபக³ேத ஸmhph◌⁴ரமவிதி: ◌⁴

phயmh kh’thவா ெமௗநmh ஸத³ கத²நmh சாphபkh’ேத ।
அiνthேஸேகா லmhயாமநபி⁴ப⁴வக³nhதா: ◌⁴ பரகதா:²
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ஸதாmh ேகேநாth³தி³Shடmh விஷமமதா⁴ராvhரதத³mh ॥ 64॥
கேர லாkh◌⁴யshthயாக:³ ஶிர ³பாத³phரணயிதா

iµேக²ஸthயா வாணீ விஜயி⁴ஜேயாrhவீrhயமலmh ।
’தி³shவchசா² vh’thதி: தமதி⁴க³தmh ச ரவணேயா-

rhவிநாphையவrhேயண phரkh’திமஹதாmh மNhட³நத³mh ॥ 65॥
ஸmhபthஸு மஹதாmh சிthதmh ப⁴வththபலேகாமலmh ।
ஆபthஸு ச மஹாைஶலஶிலாஸŋhகா⁴தகrhகஶmh ॥ 66॥
ஸnhதphதாய ஸmhshதி²தshய பயேஸா நாமாபி ந jhஞாயேத

iµkhதாகாரதயா தேத³வ நநீபthரshதி²தmh ராஜேத ।
shவாthயாmh ஸாக³ரஶுkhதிமth◌⁴யபதிதmh தnhெமௗkhதிகmh ஜாயேத

phராேயத⁴மமth◌⁴யேமாthதம³ண:ஸmhஸrhக³ேதா ஜாயேத ॥ 67॥
phதி ய:ஸுசத: பிதரmh ஸ thேரா

யth³ப⁴rhேரவ தchச²தி தth கலthரmh ।
தnhthரமாபதி³ஸுேக² ச ஸமkhயmh யth³

ஏதth thரயmh ஜக³தி Nhயkh’ேதா லப⁴nhேத ॥ 68॥
ஏேகா ேத³வ: ேகஶேவா வா ஶிேவா வா

ேயகmh thரmh ⁴பதிrhவா யதிrhவா ।
ஏேகா வாஸ: பthதேந வா வேந வா

ேயகா பா⁴rhயா ஸுnhத³ வா த³ வா ॥ 69॥
நmhரthேவேநாnhநமnhத: பர³ணகத²ைந:shவாnh ³nh kh²யாபயnhத:

shவாrhதா²nh ஸmhபாத³யnhேதா விததph’²தராரmhப⁴யthநா: பராrhேத² ।
ாnhthையவாேபாரiµக²ரiµகா²nh ³rhஜநாnh ³ஷயnhத:

ஸnhத:ஸாசrhயசrhயா ஜக³தி ப³ஹுமதா: கshய நாph◌⁴யrhசநீயா:॥ 70॥
ப⁴வnhதி நmhராshதரவ: ப²ேலாth³க³ைம-

rhநவாmh³பி⁴rh³ரவிலmhபி³ேநா க⁴நா: ।
அiνth³த⁴தா:ஸthஷா:ஸmh’th³தி⁴பி: ◌⁴

shவபா⁴வ ஏைவஷ பேராபகாmh ॥ 71॥
ேராthரmh ேதைநவ ந Nhட³ேலந

தா³ேநந பாணிrhந  கŋhகேணந ।
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விபா⁴தி காய: கபராmh (விபா⁴தி காய: க² ஸjhஜநாநாmh)
பேராபகாைரrhந  சnhத³ேநந ॥ 72॥

பாபாnhநிவாரயதி ேயாஜயேத தாய
³யmh நி³ஹதி ³nh phரககேராதி ।

ஆபth³க³தmh ச ந ஜஹாதி த³தா³தி காேல
ஸnhthரலணத³mh நிக³த³nhதி ஸnhத:॥ 73॥

பth³மாகரmh தி³நகேரா விகசீகேராதி
சnhth³ேரா விகாஸயதி ைகரவசkhரவாலmh ।

நாph◌⁴யrhதி²ேதா ஜலத⁴ேராऽபி ஜலmh த³தா³தி
ஸnhத:shவயmh பரேத விதாபி⁴ேயாகா:³॥ 74॥

ஏேத ஸthஷா: பராrhத²க⁴டகா:shவாrhத²mh பthயjhய ேய
ஸாமாnhயாsh பராrhத²iµth³யமph◌⁴’த:shவாrhதா²விேராேத⁴ந ேய ।

ேதऽ மாநவராஸா: பரதmh shவாrhதா²ய விkh◌⁴நnhதி ேய
ேய விkh◌⁴நnhதி நிரrhத²கmh பரதmh ேத ேக ந ஜாநீமேஹ ॥ 75॥

ேரthமக³ேதாத³காய  ³ த³thதா: ரா ேதऽகி²லா:
ேராthதாபமேவய ேதந பயஸா shவாthமா kh’ஶாெணௗ ஹுத: ।

க³nhmh பாவகiµnhமநshதத³ப⁴வth³ th³’ShThவா  thராபத³mh
khதmh ேதந ஜேலந ஶாmhயதி ஸதாmh ைமth நshthவீth³’ஶீ ॥ 76॥

இத:shவபிதி ேகஶவ:லதshததீ³யth³வீஷா-
தச ஶரrhதி²நாmh ஶிக²mh க³: ேஶரேத ।

இேதாऽபி வட³வாநல:ஸஹ ஸமshதஸmhவrhதைக-
ரேஹா விததrhதmh பா⁴ரஸஹmh ச nhேதா⁴rhவ:॥ 77॥

th’Shmh சி²nhதி⁴ ப⁴ஜ மாmh ஜ மத³mh பாேப ரதிmh மா kh’தா:²
ஸthயmh ph³யiνயா ஸா⁴பத³வீmh ேஸவshவ விth³வjhஜநmh ।

மாnhயாnh மாநய விth³விேஷாऽphயiνநய phரkh²யாபய phரரயmh
கீrhதிmh பாலய :³கி²ேத  த³யாேமதth ஸதாmh ேசShதmh ॥ 78॥

மந வச காேய Nhயபீஷrh:

th⁴வநiµபகாரேரணிபி: ◌⁴ phணயnhத: ।
பர³ணபரமாnh பrhவதீkh’thய நிthயmh

நிஜ’தி³ விகஸnhத:ஸnhதி ஸnhத: கியnhத:॥ 79॥
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கிmh ேதந ேஹமகி³ ரஜதாth³ வா
யthராதாச தரவshதரவnhத ஏவ ।

மnhயாமேஹ மலயேமவ யதா³ரேயண
கŋhேகாலநிmhப³டஜா அபி சnhத³நா:sh:॥ 80॥

ரthைநrhமஹாrhைஹshஷுrhந ேத³வா
ந ேப⁴ேர பீ⁴மவிேஷண பீ⁴திmh ।

ஸுதா⁴mh விநா ந phரயrhவிராமmh
ந நிசிதாrhதா²th³விரமnhதி தீ⁴ரா:॥ 81॥

khவசிth ph’th²வீஶyhய: khவசித³பி ச பrhயŋhகஶயந:
khவசிchசா²காஹார: khவசித³பி ச ஶாlhேயாத³நசி: ।

khவசிth கNhடா²தா⁴ khவசித³பி ச தி³vhயாmhப³ரத⁴ேரா
மநshவீ காrhயாrhதீ² ந க³ணயதி ச :³க²mh ந ச ஸுக²mh ॥ 82॥

ஐவrhயshய வி⁴ஷணmh ஸுஜநதா ெஶௗrhயshய வாkhஸmhயேமா
jhஞாநshேயாபஶம: தshய விநேயா விthதshய பாthேர vhயய: ।

அkhேராத⁴shதபஸ:மா phரப⁴விrhத⁴rhமshய நிrhvhயாஜதா
ஸrhேவஷாமபி ஸrhவகாரணத³mh ஶீலmh பரmh ⁴ஷணmh ॥ 83॥

நிnhத³nh நீதிநி யதி³ வா shவnh
ல:ஸமாவிஶ க³chச² வ யேத²Shடmh ।

அth³ையவ வா மரணமsh கா³nhதேர வா
nhயாyhயாthபத:² phரவிசலnhதி பத³mh ந தீ⁴ரா:॥ 84॥

பாதிேதாऽபி கராகா⁴ைதthபதthேயவ கnh³க: ।
phராேயண ஸா⁴vh’thதநாமshதா²யிnhேயா விபthதய:॥ 85॥
ஆலshயmh  மiνShயாmh ஶரshேதா² மஹா: ।
நாshthth³யமஸேமா ப³nh: ◌⁴ rhவாே நாவத³தி ॥ 86॥
சி²nhேநாऽபி ேராஹதி தசnhth³ர:ேऽபி வrhத⁴ேத ேலாேக ।
இதி விmh’ஶnhத:ஸnhத:ஸnhதphயnhேத ந ேலாேகऽshnh ॥ 87॥
ேநதா யshய ph³’ஹshபதி: phரஹரணmh வjhரmh ஸுரா:ைஸநிகா:

shவrhேகா³ ³rhக³மiνkh³ரஹ: க² ஹேரைரராவேதா வாரண: ।
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இthையவrhயப³லாnhவிேதாऽபி ப³லபி⁴th³ப⁴kh³ந: பைர:ஸŋhக³ேர
தth³vhயkhதmh நiν ைத³வேமவ ஶரணmh தி⁴kh³தி⁴kh³vh’தா² ெபௗஷmh ॥ 88॥

ப⁴kh³நாஶshய கரNhட³பிNh³ததேநாrhmhலாேநnhth³யshய ுதா⁴
kh’thவா²rhவிவரmh shவயmh நிபதிேதா நkhதmh iµேக² ேபா⁴கி³ந: ।

th’phதshதthபிஶிேதந ஸthவரமெஸௗ ேதைநவ யாத: பதா²
ேலாகா: பயத ைத³வேமவ  nh’mh vh’th³ெதௗ⁴ ேய காரணmh ॥ 89॥

கrhமாயthதmh ப²லmh mhஸாmh ³th³தி: ◌⁴ கrhமாiνஸாணீ ।
ததா²பி ஸுதி⁴யா பா⁴vhயmh ஸுவிசாrhையவ rhவதா ॥ 90॥
க²lhவாேடா தி³வேஸவரshய கிரண:ஸnhதாபிேதா மshதேக

வாச²nhேத³ஶமநாதபmh விதி⁴வஶாthதாலshய லmh க³த: ।
தthேராchைசrhமஹதா ப²ேலந பததா ப⁴kh³நmh ஸஶph³த³mh ஶிர:

phராேயா க³chச²தி யthர பா⁴kh³யரதshதthராபதா³mh பா⁴ஜநmh ॥ 91॥
ரவிநிஶாகரேயாrhkh³ரஹபீட³நmh க³ஜ⁴ஜŋhக³மேயாரபி ப³nhத⁴நmh ।
மதிமதாmh ச விேலாkhய த³th³ரதாmh விதி⁴ரேஹா ப³லவாநிதி ேம மதி:॥ 92॥
sh’ஜதி தாவத³ேஶஷ³கரmh ஷரthநமலŋhகரணmh ⁴வ: ।
தத³பி தthணப⁴ŋhகி³ கேராதி ேசத³ஹஹ கShடமபNh³ததா விேத: ◌⁴ ॥ 93॥
பthரmh ைநவ யதா³ கரவிடேப ேதா³ேஷா வஸnhதshய கிmh

ேநாேகாऽphயவேலாகேத யதி³ தி³வா ஸூrhயshய கிmh ³ஷணmh ।
தா⁴ரா ைநவ பதnhதி சாதகiµேக² ேமக⁴shய கிmh ³ஷணmh

யthrhவmh விதி⁴நா லலாடகி²தmh தnhமாrhmh க:ம:॥ 94॥
நமshயாேமா ேத³வாnhநiν ஹதவிேத⁴shேதऽபி வஶகா³

விதி⁴rhவnhth³ய: ேஸாऽபி phரதிநியதகrhைமகப²லத:³ ।
ப²லmh கrhமாயthதmh யதி³ கிமமைர: கிச விதி⁴நா

நமshதthகrhமph◌⁴ேயா விதி⁴ரபி ந ேயph◌⁴ய: phரப⁴வதி ॥ 95॥
ph³ரமா ேயந லாலவnhநியேதா ph³ரமாNhட³பா⁴Nhேடா³த³ேர

விShiΝrhேயந த³ஶாவதாரக³ஹேந phேதா மஹாஸŋhகேட ।
th³ேரா ேயந கபாலபாணிடேக பி⁴ாடநmh காத:

ஸூrhேயா ph◌⁴ராmhயதி நிthயேமவ க³க³ேந தshைம நம: கrhமேண ॥ 96॥
ைநவாkh’தி: ப²லதி ைநவ லmh ந ஶீலmh
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விth³யாபி ைநவ ந ச யthநkh’தாபி ேஸவா ।
பா⁴kh³யாநி rhவதபஸா க² ஸசிதாநி

காேல ப²லnhதி ஷshய யைத²வ vh’ா:॥ 97॥
வேந ரேண ஶthஜலாkh³நிமth◌⁴ேய

மஹாrhணேவ பrhவதமshதேக வா ।
ஸுphதmh phரமthதmh விஷமshதி²தmh வா

ரnhதி Nhயாநி ரா kh’தாநி ॥ 98॥
யா ஸா⁴mhச க²லாnh கேராதி வி³ேஷா rhகா²nh தாnh th³ேவண:

phரthயmh ேத பேராமmh’தmh ஹாலாஹலmh தthth ।
தாமாராத⁴ய ஸthkhயாmh ப⁴க³வதீmh ேபா⁴khmh ப²லmh வாசி²தmh

ேஹ ஸாேதா⁴ vhயஸைநrh³ேணஷு விேலShவாshதா²mh vh’தா² மா kh’தா:²
॥ 99॥
³ணவத³³ணவth³வா rhவதா காrhயஜாதmh

பணதிரவதா⁴rhயா யthநத: பNh³ேதந ।
அதிரப⁴ஸkh’தாநாmh கrhமமாவிபthேத-

rhப⁴வதி ’த³யதா³ ஶlhயlhேயா விபாக:॥ 100॥
shதா²lhயாmh ைவ³rhயமyhயாmh பசதி திலகmhசாnhத³ைநnhத⁴ெநௗைக: ◌⁴

ெஸௗவrhணrhலாŋhக³லாkh³ைரrhவிக²தி வஸுதா⁴மrhகலshய ேஹேதா: ।
kh’thவா கrhரக²Nhடா³nh vh’திஹ ேத ேகா th³ரவாmh ஸமnhதாth

phராphேயமாmh கrhம⁴mh ந சரதி மiνேஜா யshதேபா மnhத³பா⁴kh³ய:॥ 101॥
மjhஜthவmhப⁴ யா ேமஶிக²ரmh ஶthnh ஜயthவாவேஹ

வாணிjhயmh kh’ேஸவேந ச ஸகலா விth³யா: கலா: ஶிதாmh ।
ஆகாஶmh விலmh phரயா க²க³வthkh’thவா phரயthநmh பரmh

நாபா⁴vhயmh ப⁴வதீஹ கrhமவஶேதா பா⁴vhயshய நாஶ:த:॥ 102॥
பீ⁴மmh வநmh ப⁴வதி தshய ரmh phரதா⁴நmh

ஸrhேவா ஜந:shவஜநதாiµபயாதி தshய ।
kh’thshநா ச ⁴rhப⁴வதி ஸnhநிதி⁴ரthநrh

யshயாshதி rhவஸுkh’தmh விலmh நரshய ॥ 103॥
ேகா லாேபா⁴ ³ணிஸŋhக³ம: கிமஸுக²mh phராjhேஞதைர:ஸŋhக³தி:

கா ஹாநி:ஸமயchதிrhநிணதா கா த⁴rhமதththேவ ரதி: ।
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க: ஶூேரா விேதnhth³ய: phயதமா காiνvhரதா கிmh த⁴நmh
விth³யா கிmh ஸுக²மphரவாஸக³மநmh ராjhயmh கிமாjhஞாப²லmh ॥ 104॥

அphயவசநத³th³ைர: phயவசநாTh◌⁴ைய:shவதா³ரபShைட: ।
பரபவாத³நிvh’thைத: khவசிthkhவசிnhமNh³தா வஸுதா⁴ ॥ 105॥
கத³rhதி²தshயாபி  ைத⁴rhயvh’thேதrhந ஶkhயேத ைத⁴rhய³ண: phரமாrhShmh ।
அேதா⁴iµக²shயாபி kh’தshய வnhேஹrhநாத: ◌⁴ ஶிகா² யாதி கதா³சிேத³வ ॥ 106॥
காnhதாகடாவிஶிகா² ந நnhதி யshய

சிthதmh ந நிrhத³ஹதி ேகாபkh’ஶாநிதாப: ।
கrhஷnhதி ⁴விஷயாச ந ேலாப⁴பாைஶ-

rhேலாகthரயmh ஜயதி kh’thshநத³mh ஸ தீ⁴ர:॥ 107॥
ஏேகநாபி  ஶூேரண பாதா³khராnhதmh மதலmh ।
khயேத பா⁴shகேரேணவ shபா²ரsh²தேதஜஸா ॥ 108॥
வநிshதshய ஜலாயேத ஜலநிதி: ◌⁴ lhயாயேத தthth

ேம:shவlhபஶிலாயேத mh’க³பதி:ஸth³ய:ரŋhகா³யேத ।
vhயாேலா மாlhய³யேத விஷரஸ: பீஷவrhஷாயேத

யshயாŋhேக³ऽகி²லேலாகவlhலப⁴தமmh ஶீலmh ஸiµnhலதி ॥ 109॥
லjhஜா³ெணௗக⁴ஜநநீmh ஜநநீவ shவாmh

அthயnhதஶுth³த⁴’த³யாமiνவrhதமாநாmh ।
ேதஜshவிந:ஸுக²மஸூநபி ஸnhthயஜnhதி

ஸthயvhரதvhயஸநிேநா ந ந: phரதிjhஞாmh ॥ 110॥
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