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Brihadaranyaka Upanishad

ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

காNhவ பாட:² ।
A ம⁴ காNhட³ [உபேத³ஶ காNhட³]

அth◌⁴யாய I ph³ராமண i-vi மnhthரா: 80 1-...

அth◌⁴யாய II ph³ராமண i-vi மnhthரா: 66 1-...

B iµநி [yAj navalkya] காNhட³ [உபபthதி காNhட³]

அth◌⁴யாய III ph³ராமண i-ix மnhthரா: 92 1-...

அth◌⁴யாய IV ph³ராமண i-vi மnhthரா: 92 1-...

C கி²ல காNhட³[உபாஸநா காNhட³]

அth◌⁴யாய V ph³ராமண i-xv மnhthரா: 33 1-...

அth◌⁴யாய VI ph³ராமண i-v மnhthரா: 75 1-...

ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணம³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥

அத² phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [I.i.1]

உஷா வா அவshய ேமth◌⁴யshய ஶிர: ।ஸூrhயசுrhவாத: phராே
vhயாthதமkh³நிrhைவவாநர: ஸmhவthஸர ஆthமாऽவshய ேமth◌⁴யshய ।
th³ெயௗ:

ph’Shட²மnhதiµத³ரmh ph’தி²வீ பாஜshயmh தி³ஶ: பாrhேவ
அவாnhதரதி³ஶ: பrhஶவ ’தேவாऽŋhகா³நி மாஸாசாrhத⁴மாஸாச
பrhவாNhயேஹாராthராணி phரதிShடா² நthராNhயshதீ²நி நேபா⁴
மாꣳஸாnhவth◌⁴யꣳகதா:nhத⁴ேவா ³தா³ யkh’chச khேலாமாநச
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ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

பrhவதா ஓஷத⁴யச வநshபதயச ேலாமாnhth³யnhrhவாrhேதா⁴
நிmhேலாசஜக⁴நாrhேதா⁴ யth³விjh’mhப⁴ேத தth³விth³ேயாதேத யth³வி⁴iνேத
தthshதநயதி யnhேமஹதி தth³வrhஷதி வாேக³வாshய வாkh ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.i.2]

அஹrhவா அவmh ரshதாnhமமாऽnhவஜாயத தshய rhேவ ஸiµth³ேர
ேயாநீ
ராthேரநmh பசாnhமமாऽnhவஜாயத தshயாபேர ஸiµth³ேர ேயாநிேரெதௗ
வா அவmh
மமாநாவபி⁴த: ஸmhப³⁴வrhஹேயா ⁴thவா ேத³வாநவஹth³ வா
க³nhத⁴rhவாnh
அrhவாऽஸுராnh அேவா மiνShயாnh ஸiµth³ர ஏவாshய ப³nh: ◌⁴ ஸiµth³ேரா
ேயாநி: ॥ 2॥
இதி phரத²மmh ph³ராஹமணmh ॥
அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [I.ii.1]

ைநேவஹகிசநாkh³ரஆnh mh’thைநேவத³மாvh’தமாத³ஶநாயயாऽஶநாயா
 mh’thshதnhமேநாऽதாऽऽthமnhவீ shயாதி । ேஸாऽrhசnhநசரth
தshயாrhசதஆேபாऽஜாயnhதாrhசேத ைவ ேம கம⁴தி³தி ।தேத³வாrhkhயshயாrhகthவmh
।
கꣳ ஹ வா அshைம ப⁴வதி ய ஏவேமதத³rhகshயாrhகthவmh ேவத³ ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.ii.2]

ஆேபா வா அrhக தth³யத³பாꣳ ஶர ஆth தthஸமஹnhயத । ஸா
ph’தி²vhயப⁴வth
தshயாமராmhயth தshய ராnhதshய தphதshய ேதேஜா ரேஸா
நிரவrhததாkh³நி: ॥ 2॥

மnhthர 3 [I.ii.3]

ஸ thேரதா⁴ऽऽthமாநmh vhயதாऽऽதி³thயmh th’தீயmh வாmh th’தீயꣳ ।
ஸ ஏஷ phராணshthேரதா⁴ விதshதshய phராசீ தி³ேராऽெஸௗ சாெஸௗ
ேசrhமாவ
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அதா²shய phரதீசீ தி³khchச²மெஸௗ சாெஸௗ ச ஸkhth²ெயௗ த³
ேசாதீ³சீ
ச பாrhேவ th³ெயௗ: ph’Shட²மnhதiµத³ரயiµர:ஸ ஏேஷாऽphஸு
phரதிSh²ேதா யthர khவ ைசதி தேத³வ phரதிதிShட²thேயவmh விth³வாnh ॥ 3॥

மnhthர 4 [I.ii.4]

ேஸாऽகாமயத th³விதீேயா ம ஆthமா ஜாேயேததி ।ஸ மநஸா வாசmh
²நꣳ ஸமப⁴வத³ஶநாயா mh’thshதth³யth³ேரத ஆth ஸ
ஸmhவthஸேராऽப⁴வnh ந ஹ ரா தத:ஸmhவthஸர ஆஸ । தேமதாவnhதmh
காலமபி³ப⁴rhயாவாnhஸmhவthஸரshதேமதாவத: காலshய பரshதாத³sh’ஜத
।
தmh ஜாதமபி⁴vhயாத³தா³th ஸ பா⁴ணகேராth ைஸவ வாக³ப⁴வth ॥ 4॥

மnhthர 5 [I.ii.5]

ஸ ஐத யதி³வா இமமபி⁴மꣳshேய கநீேயாऽnhநmh கShய இதி ।
ஸ தயா வாசா ேதநாऽऽthமேநத³ꣳஸrhவமsh’ஜத யதி³த³mh
கிசrhேசா யஜூꣳ ஸாமாநி ச²nhதா³ꣳ யjhஞாnh phரஜா:
பஶூnh ஸ யth³யேத³வாsh’ஜத தthதத³thமth◌⁴யத ।ஸrhவmh வா அthதீதி
தத³தி³ேதரதி³திthவꣳ । ஸrhவshையதshயாthதா ப⁴வதி ஸrhவமshயாnhநmh
ப⁴வதி
ய ஏவேமதத³தி³ேதரதி³திthவmh ேவத³ ॥ 5॥

மnhthர 6 [I.ii.6]

ேஸாऽகாமயத ⁴யஸா யjhேஞந ⁴ேயா யேஜேயதி । ேஸாऽராmhயth ஸ
தேபாऽதphயத । தshய ராnhதshய தphதshய யேஶா வீrhயiµத³khராமth phரா
ைவ யேஶா வீrhயmh । தth phராேணஷூthkhராnhேதஷு ஶரꣳ வயிமth◌⁴யத
தshய ஶர ஏவ மந ஆth ॥ 6॥

மnhthர 7 [I.ii.7]

ேஸாऽகாமயத ேமth◌⁴யmh ம இத³ꣳ shயாதா³thமnhvhயேநந shயாதி ।
தேதாऽவ:

ஸமப⁴வth³யத³வth தnhேமth◌⁴யம⁴தி³தி ।தேத³வாவேமத⁴shயாவேமத⁴thவmh
ஏஷஹவாஅவேமத⁴mh ேவத³ய ஏநேமவmh ேவத³।தமநவth◌⁴ையவாமnhயத
।
தꣳ ஸmhவthஸரshய பரshதாதா³thமந ஆலப⁴த । பஶூnhேத³வதாph◌⁴ய:
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phரthெயௗஹth தshமாthஸrhவேத³வthயmh phேராதmh phராஜாபthயமாலப⁴nhத
ஏஷ ஹ வா
அவேமேதா⁴ ய ஏஷதபதி தshயஸmhவthஸரஆthமாऽயமkh³நிரrhகshதshேயேம
ேலாகா
ஆthமாநshதாேவதாவrhகாவேமெதௗ⁴ । ேஸா நேரைகவ ேத³வதா ப⁴வதி
mh’thேரவாப
நrhmh’thmh ஜயதி ைநநmh mh’thராphேநாதி mh’thரshயாऽऽthமா
ப⁴வthேயதாஸாmh ேத³வதாநாேமேகா ப⁴வதி ॥ 7॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [I.iii.1]

th³வயா ஹ phராஜாபthயா ேத³வாசாஸுராச । தத: காநீயஸா ஏவ ேத³வா
jhயாயஸா
அஸுராshத ஏஷு ேலாேகShவshபrhத⁴nhத । ேதஹ ேத³வாஊrhஹnhதாஸுராnhயjhஞ
உth³கீ³ேத²நாthயயாேமதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.iii.2]

ேத ஹ வாசshthவmh ந உth³கா³ேயதி । தேத²தி । ேதph◌⁴ேயா
வா³த³கா³யth³ ேயா வாசி
ேபா⁴க³shதmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யth³ யthகlhயாணmh வத³தி ததா³thமேந । ேத
வி³ரேநந
ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி । தமபி⁴th³thய பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ஸ ய:

ஸ
பாphமா யேத³ேவத³மphரதிபmh வத³தி ஸ ஏவ ஸ பாphமா ॥ 2॥

மnhthர 3 [I.iii.3]

அத² ஹ phராணshthவmh ந உth³கா³ேயதி । தேத²தி । ேதph◌⁴ய: phராண
உத³கா³யth³

ய: phராேண ேபா⁴க³shதmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யth³ யthகlhயாணmh kh◌⁴ரதி
ததா³thமேந ।
ேத வி³ரேநந ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி । தமபி⁴th³thய
பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ஸ ய:ஸ பாphமா யேத³ேவத³மphரதிபmh kh◌⁴ரதி ஸ ஏவ
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ஸ பாphமா ॥ 3॥
மnhthர 4 [I.iii.4]

அத²ஹசுshthவmh ந உth³கா³ேயதி ।தேத²தி । ேதph◌⁴யசுத³கா³யth³

யசு ேபா⁴க³shதmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யth³ யthகlhயாணmh பயதி
ததா³thமேந । ேத வி³ரேநந ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி ।
தமபி⁴th³thய
பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ஸ ய:ஸ பாphமா யேத³ேவத³மphரதிபmh பயதி ஸ ஏவ
ஸ பாphமா ॥ 4॥

மnhthர 5 [I.iii.5]

அத² ஹ ேராthரshthவmh ந உth³கா³ேயதி । தேத²தி । ேதph◌⁴ய:

ேராthரiµத³கா³யth³

ய:ேராthேர ேபா⁴க³shதmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யth³ யthகlhயாணꣳ ’ேதி
ததா³thமேந । ேத வி³ரேநந ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி ।
தமபி⁴th³thய
பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ஸ ய:ஸ பாphமா யேத³ேவத³மphரதிபꣳ ’ேதி ஸ
ஏவ ஸ பாphமா ॥ 5॥

மnhthர 6 [I.iii.6]

அத² ஹ மந ஊshthவmh ந உth³கா³ேயதி । தேத²தி । ேதph◌⁴ேயா மந
உத³கா³யth³

ேயா மந ேபா⁴க³shதmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யth³யthகlhயாணꣳஸŋhகlhபயதி
ததா³thமேந । ேத வி³ரேநந ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி ।
தமபி⁴th³thய
பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ஸ ய:ஸ பாphமா யேத³ேவத³மphரதிபꣳ ஸŋhகlhபயதி ஸ
ஏவ ஸ பாphைமவiµ க²lhேவதா ேத³வதா: பாphமபி⁴பாsh’ஜnh
பாphமபி⁴ஸுபாsh’ஜnh
ஏவேமநா: பாphமநாऽவிth◌⁴யnh ॥ 6॥

மnhthர 7 [I.iii.7]

அத² ேஹமமாஸnhயmh phராணshthவmh ந உth³கா³ேயதி । தேத²தி । ேதph◌⁴ய
ஏஷ
phராண உத³கா³யth ேத வி³ரேநந ைவ ந உth³கா³thராऽthேயShயnhதீதி ।
தமபி⁴th³thய
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பாphமநாவிth◌⁴யnh ।ஸ யதா²மாநmh’thவா ேலாShேடா விth◌⁴வꣳேஸைதவꣳ
ைஹவ விth◌⁴வꣳஸமாநா விShவேசா விேநஶுshதேதா ேத³வா அப⁴வnh
பராऽஸுரா: ।
ப⁴வthயாthமநா பராऽshய th³விஷnhph◌⁴ராth’vhேயா ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³॥ 7॥

மnhthர 8 [I.iii.8]

ேத ேஹா: khவ iν ேஸாऽ⁴th³ ேயா ந இthத²மஸkhேதthயயமாshேயऽnhததி
ேஸாऽயாshய
ஆŋhகி³ரேஸாऽŋhகா³நாꣳ ரஸ: ॥ 8॥

மnhthர 9 [I.iii.9]

ஸா வா ஏஷா ேத³வதா ³rhநாம ³ரꣳ யshயா mh’thrh³ரꣳ ஹ வா
அshமாnhmh’thrhப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 9॥

மnhthர 10 [I.iii.10]

ஸா வா ஏஷா ேத³வைததாஸாmh ேத³வதாநாmh பாphமாநmh mh’thமபஹthய
யthராऽऽஸாmh
தி³ஶாமnhதshதth³க³மயாmh சகார ததா³ஸாmh பாphமேநா விnhயத³தா⁴th
தshமாnhந
ஜநயாnh நாnhதயாnh ேநthபாphமாநmh mh’thமnhவவாயாநீதி ॥ 10॥

மnhthர 11 [I.iii.11]

ஸாவா ஏஷா ேத³வைததாஸாmh ேத³வதாநாmh பாphமாநmh mh’thமபஹthயாைத²நா
mh’thமthயவஹth ॥ 11॥

மnhthர 12 [I.iii.12]

ஸ ைவ வாசேமவ phரத²மாமthயவஹth ஸா யதா³ mh’thமthயiµchயத
ேஸாऽkh³நிரப⁴வth ேஸாऽயமkh³நி: பேரண mh’thமதிkhராnhேதா தீ³phயேத ॥
12॥

மnhthர 13 [I.iii.13]

அத² phராணமthயவஹth ஸ யதா³ mh’thமthயiµchயத ஸ வாரப⁴வth
ேஸாऽயmh
வா: பேரண mh’thமதிkhராnhத: பவேத ॥ 13॥

மnhthர 14 [I.iii.14]

அத² சுரthயவஹth தth³யதா³ mh’thமthயiµchயத ஸ ஆதி³thேயாऽப⁴வth
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ேஸாऽஸாவாதி³thய: பேரண mh’thமதிkhராnhதshதபதி ॥ 14॥
மnhthர 15 [I.iii.15]

அத²ேராthரமthயவஹth தth³யதா³ mh’thமthயiµchயத தா
தி³ேஶாऽப⁴வꣳshதா இமா தி³ஶ: பேரண mh’thமதிkhராnhதா: ॥ 15॥

மnhthர 16 [I.iii.16]

அத² மேநாऽthயவஹth தth³யதா³ mh’thமthயiµchயத ஸ சnhth³ரமா அப⁴வth
ேஸாऽெஸௗ சnhth³ர: பேரண mh’thமதிkhராnhேதா பா⁴thேயவꣳ ஹ வா
ஏநேமஷா
ேத³வதா mh’thமதிவஹதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 16॥

மnhthர 17 [I.iii.17]

அதா²ऽऽthமேநऽnhநாth³யமாகா³யth³ யth³தி⁴ கிசாnhநமth³யேதऽேநைநவ
தத³th³யத
இஹ phரதிதிShட²தி ॥ 17॥

மnhthர 18 [I.iii.18]

ேத ேத³வா அph³வnhnh ஏதாவth³வா இத³ꣳஸrhவmh யத³nhநmh ததா³thமந
ஆகா³ரiν ேநாऽshnhநnhந ஆப⁴ஜshேவதி । ேத ைவ மாऽபி⁴ஸmhவிஶேததி
।
தேத²தி । தꣳ ஸமnhதmh பNhயவிஶnhத । தshமாth³யத³ேநநாnhநமthதி
ேதைநதாshth’phயnhthேயவꣳ ஹ வா ஏநꣳ shவா அபி⁴ஸmhவிஶnhதி ப⁴rhதா
shவாநாꣳ ேரShட:² ர ஏதா ப⁴வthயnhநாேதா³ऽதி⁴பதிrhய ஏவmh ேவத³ ।
ய உ ைஹவmhவித³ꣳ shேவஷு phரதிphரதிrh³⁴ஷதி ந ைஹவாலmh
பா⁴rhேயph◌⁴ேயா
ப⁴வthயத² ய ஏைவதமiνப⁴வதி ேயா ைவதமiν பா⁴rhயாnh ³⁴rhஷதி ஸ
ைஹவாலmh பா⁴rhேயph◌⁴ேயா ப⁴வதி ॥ 18॥

மnhthர 19 [I.iii.19]

ேஸாऽயாshய ஆŋhகி³ரேஸாऽŋhகா³நாꣳ ரஸ: । phராே வா அŋhகா³நாꣳ
ரஸ: ।
phராேவாஅŋhகா³நாꣳ ரஸshதshமாth³யshமாthகshமாchசாŋhகா³thphராண
உthkhராமதி
தேத³வ தch²Shயthேயஷ  வா அŋhகா³நாꣳ ரஸ: ॥ 19॥

bribasic.pdf 7



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

மnhthர 20 [I.iii.20]

ஏஷ உ ஏவ ph³’ஹshபதிrhவாkh³ைவ ph³’ஹதீ தshயா ஏஷ பதிshதshமா³

ph³’ஹshபதி: ॥ 20॥
மnhthர 21 [I.iii.21]

ஏஷஉ ஏவ ph³ரமணshபதிrhவாkh³ைவ ph³ரம தshயா ஏஷ பதிshதshமா³

ph³ரமணshபதி: ॥ 21॥
மnhthர 22 [I.iii.22]

ஏஷ உ ஏவ ஸாம வாkh³ைவ ஸாைமஷ ஸா சாமேசதி தthஸாmhந:

ஸாமthவmh ।
யth³ேவவ ஸம: ph ஸேமா மஶேகந ஸேமா நாேக³ந ஸம
ஏபி⁴shthபி⁴rhேலாைக:

ஸேமாऽேநந ஸrhேவண தshமாth³ேவவ ஸாமாiνேத ஸாmhந: ஸாjhயꣳ
ஸேலாகதாmh
ய ஏவேமதthஸாம ேவத³ ॥ 22॥

மnhthர 23 [I.iii.23]

ஏஷ உ வா உth³கீ³த:² । phராே வா உth phராேணந த³ꣳஸrhவiµthதph³த⁴mh
।
வாேக³வ கீ³ேதா²chச கீ³தா² ேசதி ஸ உth³கீ³த:² ॥ 23॥

மnhthர 24 [I.iii.24]

தth³தா⁴பி ph³ரமத³thதைசகிதாேநேயா ராஜாநmh ப⁴யnhiνவாசாயmh
thயshய
ராஜாrhதா⁴நmh விபாதயதாth³யதி³ேதாऽயாshயஆŋhகி³ரேஸாऽnhேயேநாத³கா³யதி³தி
।
வாசா ச ேயவ ஸ phராேணந ேசாத³கா³யதி³தி ॥ 24॥

மnhthர 25 [I.iii.25]

தshய ைஹதshய ஸாmhேநா ய:shவmh ேவத³ ப⁴வதி ஹாshய shவmh । தshய
ைவ shவர
ஏவshவmh ।தshமாதா³rhthவிjhயmh கShயnhவாசி shவரchேச²த தயா வாசா
shவரஸmhபnhநயாऽऽrhthவிjhயmh rhயாth தshமாth³யjhேஞ shவரவnhதmh
தி³th³’nhத
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ஏவாேதா² யshய shவmh ப⁴வதி । ப⁴வதி ஹாshய shவmh ய ஏவேமதthஸாmhந:

shவmh
ேவத³ ॥ 25॥

மnhthர 26 [I.iii.26]

தshய ைஹதshயஸாmhேநா ய:ஸுவrhணmh ேவத³ ப⁴வதி ஹாshயஸுவrhணmh
। தshய ைவ
shவர ஏவ ஸுவrhணmh । ப⁴வதி ஹாshய ஸுவrhணmh ய ஏவேமதthஸாmhந:

ஸுவrhணmh
ேவத³ ॥ 26॥

மnhthர 27 [I.iii.27]

தshய ைஹதshய ஸாmhேநா ய: phரதிShடா²mh ேவத³ phரதி ஹ திShட²தி ।
தshய
ைவ வாேக³வ phரதிShடா² வாசி  க²lhேவஷ ஏதthphராண: phரதிSh²ேதா
கீ³யேத
ऽnhந இth ைஹக ஆஹு: ॥ 27॥

மnhthர 28 [I.iii.28]

அதா²த: பவமாநாநாேமவாph◌⁴யாேராஹ: ।ஸ ைவ க² phரshேதாதா ஸாம
phரshெதௗதி ।ஸ யthர phரshயாth தேத³தாநி ஜேபத³ஸேதா மா ஸth³க³மய
தமேஸா மா jhேயாதிrhக³மய mh’thேயாrhமாऽmh’தmh க³மேயதி । ஸ
யதா³ஹாஸேதா மா
ஸth³க³மேயதி mh’thrhவா அஸth ஸத³mh’தmh mh’thேயாrhமாऽmh’தmh
க³மயாmh’தmh
மா rhவிthேயைவததா³ஹ । தமேஸா மா jhேயாதிrhக³மேயதி mh’thrhைவ
தேமா
jhேயாதிரmh’தmh mh’thேயாrhமாmh’தmh க³மயாmh’தmh மா rhவிthேயைவததா³ஹ
।
mh’thேயாrhமாmh’தmh க³மேயதி நாthர திேராதவாshthயத² யாநீதராணி
shேதாthராணி ேதShவாthமேநऽnhநாth³யமாகா³ேயth தshமா³ ேதஷு வரmh
vh’ணீத யmh
காமmh காமேயத தꣳ ।ஸ ஏஷ ஏவmhவி³th³கா³தாऽऽthமேந வா யஜமாநாய
வா
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யmh காமmh காமயேத தமாகா³யதி । தth³ைத⁴தlhேலாகேத³வ ந
ைஹவாேலாkhயதாயா
ஆஶாshதி ய ஏவேமதthஸாம ேவத³ ॥ 28॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [I.iv.1]

ஆthைமேவத³மkh³ரஆthஷவித:◌⁴ । ேஸாऽiνவீய நாnhயதா³thமேநாऽபயth
ேஸாऽஹமshthயkh³ேர vhயாஹரth தேதாऽஹnhநாமாப⁴வth ।தshமாத³phேயதrhயாமnhthேதா
ऽஹமயthேயவாkh³ர உkhthவாऽதா²nhயnhநாம phரph³ேத யத³shய ப⁴வதி ।ஸ
யthrhேவாऽshமாthஸrhவshமாthஸrhவாnhபாphமந ஔஷth தshமாthஷ: ।
ஓஷதி ஹ
ைவ ஸ தmh ேயாऽshமாthrhேவா ³⁴ஷதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.iv.2]

ேஸாऽபி³ேப⁴th தshமாேத³காகீ பி³ேப⁴தி । ஸ ஹாயாmh சkhேர
யnhமத³nhயnhநாshதி
கshமாnhiν பி³ேப⁴தி । தத ஏவாshய ப⁴யmh வீயாய । கshமாth³th◌⁴யேப⁴Shயth
th³விதீயாth³ைவ ப⁴யmh ப⁴வதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [I.iv.3]

ஸ ைவ ைநவ ேரேம தshமாேத³காகீ ந ரமேத ।ஸ th³விதீயைமchச²th
ஸ ைஹதாவாநாஸ யதா²shthமாꣳெஸௗ ஸmhபShவkhெதௗ ।
ஸ இமேமவாऽऽthமாநmh th³ேவதா⁴ऽபாதயth । தத: பதிச பthநீ
சாப⁴வதாmh । தshமாதி³த³மrhத⁴ph³’க³லவ shவ இதி ஹ shமாऽऽஹ
யாjhஞவlhkhயshதshமாத³யமாகாஶ:shthயா rhயத ஏவ । தாꣳ ஸமப⁴வth
தேதா மiνShயா அஜாயnhத ॥ 3॥

மnhthர 4 [I.iv.4]

ேஸா ேஹயாmh சkhேர கத²mh iν மாऽऽthமந ஏவ ஜநயிthவா
ஸmhப⁴வதி ।ஹnhத திேராऽஸாநீதி ।ஸா ெகௗ³ரப⁴வth³’ஷப⁴
இதரshதாꣳ ஸேமவாப⁴வth தேதா கா³ேவாऽஜாயnhத । வட³ேவதராऽப⁴வth³

அவvh’ஷ இதேரா க³rhத³பீ⁴தரா க³rhத³ப⁴ இதரshதாꣳ ஸேமவாப⁴வth
தத ஏகஶப²மஜாயத அேஜதராऽப⁴வth³வshத இதேராऽவிதரா ேமஷ
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இதரshதாꣳ ஸேமவாப⁴வth தேதாऽஜாவேயாऽஜாயnhைதவேமவ யதி³த³mh
கிச
²நமா பிபீகாph◌⁴யshதthஸrhவமsh’ஜத ॥ 4॥

மnhthர 5 [I.iv.5]

ேஸாऽேவத³ஹmh வாவ sh’Shரshmhயஹꣳ த³ꣳஸrhவமsh’தி ।
தத: sh’Shரப⁴வth sh’ShThயாꣳ ஹாshையதshயாmh ப⁴வதி ய ஏவmh
ேவத³ ॥ 5॥

மnhthர 6 [I.iv.6]

அேத²thயph◌⁴யமnhத²th ஸ iµகா²chச ேயாேநrhஹshதாph◌⁴யாmh
சாkh³நிமsh’ஜத । தshமாேத³த³ப⁴யமேலாமகமnhதரேதாऽேலாமகா
 ேயாநிரnhதரதshதth³யதி³த³மாஹுரiµmh யஜாiµmh யேஜthேயைககmh
ேத³வேமதshையவ ஸா விsh’Shேரஷ உ ேயவ ஸrhேவ ேத³வா அத²

யthகிேசத³மாrhth³ரmh தth³ேரதேஸாऽsh’ஜத த³ ேஸாம: । ஏதாவth³வா
இத³ꣳஸrhவமnhநmh ைசவாnhநாத³ச ேஸாம ஏவாnhநமkh³நிரnhநாத:³ ।
ைஸஷா ph³ரமேऽதிsh’Shrhயchch²ேரயேஸா ேத³வாநsh’ஜதாத²

யnhமrhthய:

ஸnhநmh’தாநsh’ஜத தshமாத³திsh’Shரதிsh’ShThயாꣳஹாshையதshயாmh
ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 6॥

மnhthர 7 [I.iv.7]

தth³ேத⁴த³mh தrhயvhயாkh’தமாth தnhநாமபாph◌⁴யாேமவ vhயாkhயதாெஸௗ
நாமாऽயத³ꣳப இதி । ததி³த³மphேயதrh நாமபாph◌⁴யாேமவ
vhயாkhயேதऽெஸௗ நாமாயத³ꣳப இதி ।ஸ ஏஷ இஹ phரவிShட ஆ
நகா²kh³ேரph◌⁴ேயா யதா²ுர:ுரதா⁴ேநऽவத:shயாth³விவmhப⁴ேரா வா
விவmhப⁴ரலாேய தmh ந பயnhthயkh’thshேநா  ஸ: phராணnhேநவ
phராே
நாம ப⁴வதி வத³nhவாkh பயmhசு:’Nhவேராthரmh மnhவாேநா
மநshதாnhயshையதாநி கrhமநாமாnhேயவ । ஸ ேயாऽத ஏைககiµபாshேத ந
ஸ
ேவதா³kh’thshேநாேயேஷாऽத ஏைகேகந ப⁴வthயாthேமthேயேவாபாதாthர
ேயேத
ஸrhவ ஏகmh ப⁴வnhதி । தேத³தthபத³நீயமshய ஸrhவshய யத³யமாthமாऽேநந
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ேயதthஸrhவmh ேவத³ । யதா² ஹ ைவ பேத³நாiνவிnhேத³ேத³வmh கீrhதிꣳ
ேலாகmh
விnhத³ேத ய ஏவmh ேவத³ ॥ 7॥

மnhthர 8 [I.iv.8]

தேத³தthphேரய:thராth phேரேயா விthதாth phேரேயாऽnhயshமாthஸrhவshமாத³nhதரதரmh
யத³யமாthமா ।ஸ ேயாऽnhயமாthமந: phயmh ph³வாணmh ph³யாth phயꣳ
ேராthshயதீதீவேரா ஹ தைத²வ shயாதா³thமாநேமவ phயiµபாத ।ஸ ய
ஆthமாநேமவ phயiµபாshேத ந ஹாshய phயmh phரமாகmh ப⁴வதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [I.iv.9]

ததா³ஹுrhயth³ph³ரமவிth³யயா ஸrhவmh ப⁴விShயnhேதா மiνShயா மnhயnhேத
கிiµ
தth³ph³ரமாேவth³ யshமாthதthஸrhவமப⁴வதி³தி ॥ 9॥

மnhthர 10 [I.iv.10]

ph³ரம வா இத³மkh³ர ஆth ததா³thமாநேமவாேவத³ஹmh ph³ரமாshதி
।
தshமாthதthஸrhவமப⁴வth தth³ேயா ேயா ேத³வாநாmh phரthய³th◌⁴யத ஸ ஏவ
தத³ப⁴வth
தத²rhmh ததா² மiνShயாmh । தth³ைத⁴தthபயnhnh’rhவாமேத³வ:

phரதிேபேத³ऽஹmh மiνரப⁴வꣳ ஸூrhயேசதி । ததி³த³மphேயதrh
ய ஏவmh ேவதா³ஹmh ph³ரமாshதி இதி ஸ இத³ꣳஸrhவmh ப⁴வதி தshய ஹ
ந ேத³வாசநா⁴thயா ஈஶத ஆthமா ேயஷாꣳ ஸ ப⁴வthயத² ேயாऽnhயாmh
ேத³வதாiµபாshேதऽnhேயாऽஸாவnhேயாऽஹமshதி ந ஸ ேவத³ । யதா²
பஶுேரவꣳ
ஸேத³வாநாmh ।யதா²ஹைவ ப³ஹவ:பஶேவா மiνShயmh ⁴jhேரவேமைகக:

ேஷா ேத³வாnh⁴நkhthேயகshnhேநவ பஶாவாதீ³யமாேநऽphயmh ப⁴வதி
கிiµ ப³ஹுஷு தshமாேத³ஷாmh தnhந phயmh யேத³தnhமiνShயா விth³: ॥
10॥
மiνShயாshவிth³rhமnhthர 11

மnhthர 11[I.iv.11]
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ph³ரம வா இத³மkh³ர ஆேத³கேமவ । தேத³கꣳ ஸnhந vhயப⁴வth
தchch²ேரேயா
பமthயsh’ஜதthரmh யாnhேயதாநி ேத³வthரா thராணீnhth³ேரா வண:

ேஸாேமா
th³ர: பrhஜnhேயா யேமா mh’thஶாந இதி । தshமாththராthபரmh நாshதி
தshமாth³ph³ராமண:thயமத⁴shதா³பாshேத ராஜஸூேய ।thர ஏவ
தth³யேஶா
த³தா⁴தி ைஸஷா thரshய ேயாநிrhயth³ph³ரம । தshமாth³யth³யபி ராஜா
பரமதாmh
க³chச²தி ph³ரைமவாnhதத உபநிரயதி shவாmh ேயாநிmh । ய உ ஏநꣳ
நshதி
shவாꣳ ஸ ேயாநிmh’chச²தி ।ஸ பாபீயாnhப⁴வதி யதா²ேரயாꣳஸꣳ
ꣳthவா ॥ 11॥

மnhthர 12 [I.iv.12]

ஸ ைநவ vhயப⁴வth ஸ விஶமsh’ஜத யாnhேயதாநி ேத³வஜாதாநி க³ணஶ
ஆkh²யாயnhேத வஸேவா th³ரா ஆதி³thயா விேவ ேத³வா மத இதி ॥ 12॥

மnhthர 13 [I.iv.13]

ஸ ைநவ vhயப⁴வth ஸ ெஶௗth³ரmh வrhணமsh’ஜத ஷணயmh ைவ
ேஷயꣳ த³ꣳஸrhவmh Shயதி யதி³த³mh கிச ॥ 13॥

மnhthர 14 [I.iv.14]

ஸ ைநவ vhயப⁴வth தchch²ேரேயா பமthயsh’ஜத த⁴rhமmh ।
தேத³தththரshயthரmh யth³த⁴rhமshதshமாth³த⁴rhமாth பரmh நாshthயேதா²
அப³யாnh ப³யாꣳஸமாஶꣳஸேத த⁴rhேமண யதா² ராjhைஞவmh । ேயா ைவ
ஸ
த⁴rhம: ஸthயmh ைவ தth தshமாthஸthயmh வத³nhதமாஹுrhத⁴rhமmh வத³தீதி
த⁴rhமmh
வா வத³nhதꣳ ஸthயmh வத³தீthேயதth³th◌⁴ேயைவத³ப⁴யmh ப⁴வதி ॥ 14॥

மnhthர 15 [I.iv.15]

தேத³தth³ph³ரம thரmh விTh ஶூth³ரshதத³kh³நிைநவ ேத³ேவஷு
ph³ரமாப⁴வth³
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ph³ராமே மiνShேயஷு thேயண thேயா ைவேயந ைவய:

ஶூth³ேரண
ஶூth³ரshதshமாத³kh³நாேவவ ேத³ேவஷு ேலாகchச²nhேத ph³ராமேண
மiνShேயShேவதாph◌⁴யாꣳ
 பாph◌⁴யாmh ph³ரமாப⁴வத³த² ேயா ஹ வா அshமாlhேலாகாthshவmh
ேலாகமth³’ShThவா phைரதி ஸ ஏநமவிதி³ேதா ந ⁴நkhதி யதா² ேவேதா³
வாऽநkhேதாऽnhயth³வா கrhமாkh’தmh ।யதி³ஹவாஅphயேநவmhவிnhமஹthNhயmh
கrhம கேராதி தth³தா⁴shயாnhதத:யத ஏவாऽऽthமாநேமவ ேலாகiµபாத ।
ஸ
யஆthமாநேமவ ேலாகiµபாshேத நஹாshய கrhமயேதऽshமாth³th◌⁴ேயவாऽऽthமேநா
யth³யthகாமயேத தthதthsh’ஜேத ॥ 15॥

மnhthர 16 [I.iv.16]

அேதா²அயmh வா ஆthமா ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh ேலாக:ஸ யjhஜுேஹாதி
யth³யஜேத
ேதந ேத³வாநாmh ேலாேகாऽத² யத³iνph³ேத ேதந ’மத² யth
பிth’ph◌⁴ேயா
நிph’தி அத²யthphரஜாchச²ேத ேதந பிth’மத²யnhமiνShயாnhவாஸயேத
யேத³ph◌⁴ேயாऽஶநmh த³தா³தி ேதந மiνShயாமத²யthபஶுph◌⁴யshth’ேத³கmh
விnhத³தி ேதந பஶூநாmh யத³shய kh³’ேஹஷு வாபதா³ வயாꣳshயா
பிபீகாph◌⁴ய
உபவnhதி ேதந ேதஷாmh ேலாேகா யதா²ஹைவshவாய ேலாகாயாShchேச²th³

ஏவꣳ ைஹவmhவிேத³ஸrhவதா³ஸrhவாணி ⁴தாnhயShchச²nhதி । தth³வா
ஏதth³விதி³தmh மாꣳதmh ॥ 16॥

மnhthர 17 [I.iv.17]

ஆthைமேவத³மkh³ர ஆேத³க ஏவ । ேஸாऽகாமயத ஜாயா ேம shயாத³த²

phரஜாேயயாத²

விthதmh ேம shயாth அத² கrhம rhவீேயthேயதாவாnhைவ காேமா
ேநchச²ꣳசநாேதா
⁴ேயா விnhேத³th தshமாத³phேயதrhேயகாகீ காமயேத ஜாயா ேம shயாத³த²

phரஜாேயயாத²

விthதmh ேம shயாத³த² கrhம rhவீேயதி ।ஸ யாவத³phேயேதஷாேமைககmh
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ந phராphேநாthயkh’thshந ஏவ தாவnh மnhயேத । தshேயா kh’thshநதா । மந
ஏவாshயாऽऽthமா வாkh³ஜாயா phராண: phரஜா சுrhமாiνஷmh விthதmh
சுஷா
தth³விnhத³ேத ேராthரmh ைத³வꣳேராthேரணதchch²’ேthயாthைமவாshய
கrhமாऽऽthமநா  கrhம கேராதி ।ஸ ஏஷ பாŋhkhேதா யjhஞ: பாŋhkhத: பஶு:
பாŋhkhத: ஷ: பாŋhkhதத³ꣳஸrhவmh யதி³த³mh கிச । ததி³த³ꣳ
ஸrhவமாphேநாதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 17॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [I.v.1]

யthஸphதாnhநாநி ேமத⁴யா தபஸாऽऽஜநயthபிதா । ஏகமshய ஸாதா⁴ரணmh
th³ேவ
ேத³வாநபா⁴ஜயth ॥ thNhயாthமேநऽத பஶுph◌⁴ய ஏகmh phராயchச²th ।
தshnhthஸrhவmh phரதிSh²தmh யchச phராணிதி யchச ந ॥ கshமாthதாநி
ந யnhேதऽth³யமாநாநி ஸrhவதா³ । ேயா ைவ தாமதிmh ேவத³

ேஸாऽnhநமthதி
phரதீேகந ஸ ேத³வாநபிக³chச²தி ஸ ஊrhஜiµபவதீதி ேலாகா: ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.v.2]

யthஸphதாnhநாநி ேமத⁴யா தபஸாऽஜநயthபிேததி ேமத⁴யா  தபஸாஜநயth
பிைதகமshயஸாதா⁴ரணதீத³ேமவாshய தthஸாதா⁴ரணமnhநmh யதி³த³மth³யேத
।
ஸ ய ஏத³பாshேத ந ஸ பாphமேநா vhயாவrhதேத ரꣳ ேயதth । th³ேவ
ேத³வாநபா⁴ஜயதி³தி ஹுதmh ச phரஹுதmh ச தshமாth³ ேத³ேவph◌⁴ேயா
ஜுவதி ச phர
ச ஜுவthயேதா²ஆஹுrhத³rhஶrhணமாஸாவிதி । தshமாnhேநShயாஜுக:

shயாth ।
பஶுph◌⁴ய ஏகmh phராயchச²தி³தி தthபய: । பேயா ேயவாkh³ேர மiνShயாச
பஶவேசாபவnhதி । தshமாth மாரmh ஜாதmh kh◌⁴’தmh ைவ வாkh³ேர
phரதிேலஹயnhதி shதநmh வாऽiνதா⁴பயnhthயத²வthஸmhஜாதமாஹுரth’த³

இதி । தshnhஸrhவmh phரதிSh²தmh யchச phராணிதி யchச ேநதி பய
த³ꣳஸrhவmh phரதிSh²தmh யchச phராணிதி யchச ந । தth³யதி³த³மாஹு:
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ஸmhவthஸரmh பயஸா ஜுவத³ப நrhmh’thmh ஜயதீதி ந ததா²விth³யாth³

யத³ஹேரவ ஜுேஹாதி தத³ஹ: நrhmh’thமபஜயthேயவmh விth³வாnh ஸrhவꣳ
ேத³ேவph◌⁴ேயாऽnhநாth³யmh phரயchச²தி ।கshமாthதாநி நயnhேதऽth³யமாநாநி
ஸrhவேத³தி ேஷா வா அதி:ஸ த³மnhநmh ந: நrhஜநயேத ।
ேயா ைவ தாமதிmh ேவேத³தி ேஷா வா அதி: ।ஸத³மnhநmh தி⁴யா
தி⁴யா ஜநயேத கrhமபி⁴rhயth³ைத⁴தnhந rhயாth ேயத ஹ । ேஸாऽnhநமthதி
phரதீேகேநதி iµக²mh phரதீகmh iµேக²ேநthேயதth ஸ ேத³வாநபிக³chச²தி ஸ
ஊrhஜiµபவதீதி phரஶꣳஸா ॥ 2॥

மnhthர 3 [I.v.3]

thNhயாthமேநऽேததி மேநா வாசmh phராணmh தாnhயாthமேநऽதாnhயthரமநா
அ⁴வmh நாத³rhஶமnhயthரமநா அ⁴வmh நாெரௗஷதி மநஸா ேயவ
பயதி
மநஸா ’ேதி । காம:ஸŋhகlhேபா விசிகிthஸா ரth³தா⁴ऽரth³தா⁴
th◌⁴’திரth◌⁴’திrhrhதீ⁴rhபீ⁴thேயதthஸrhவmh மந ஏவ । தshமாத³பி
ph’Shட²த உபshph’Shேடா மநஸா விஜாநாதி । ய:கச ஶph³ேதா³வாேக³வ
ைஸஷா யnhதமாயthைதஷா  ந । phராேऽபாேநா vhயாந உதா³ந:

ஸமாேநாऽந
இthேயதthஸrhவmh phராண ஏைவதnhமேயா வா அயமாthமா வாŋhமேயா
மேநாமய: phராணமய: ॥ 3॥

மnhthர 4 [I.v.4]

thரேயா ேலாகா ஏத ஏவ வாேக³வாயmh ேலாேகா மேநாऽnhதேலாக:

phராேऽெஸௗ ேலாக: ॥ 4॥
மnhthர 5 [I.v.5.]

thரேயா ேவதா³ ஏத ஏவ வாேக³வrhkh³ேவேதா³ மேநா யஜுrhேவத:³ phராண:

ஸாமேவத:³ ॥ 5॥
மnhthர 6 [I.v.6]

ேத³வா: பிதேரா மiνShயா ஏத ஏவ வாேக³வ ேத³வா மந: பிதர: phராே
மiνShயா: ।

மnhthர 7 [I.v.7]

பிதா மாதா phரைஜத ஏவ மந ஏவ பிதா வாŋhமாதா phராண: phரஜா ॥ 7॥
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மnhthர 8 [.I.v.8]

விjhஞாதmh விjhஞாshயமவிjhஞாதேமத ஏவ யthகிச விjhஞாதmh
வாசshதth³பmh வாkh³கி⁴ விjhஞாதா வாேக³நmh தth³⁴thவாऽவதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [I.v.9]

யthகிச விjhஞாshயmh மநஸshதth³பmh மேநா  விjhஞாshயmh மந
ஏநmh
தth³⁴thவாऽவதி ॥ 9॥

மnhthர 10 [I.v.10]

யthகிசாவிjhஞாதmh phராணshய தth³பmh phராே யவிjhஞாத: phராண
ஏநmh
தth³⁴thவாऽவதி ॥ 10॥

மnhthர 11 [I.v.11]

தshைய வாச: ph’தி²வீ ஶரmh jhேயாதீ பமயமkh³நிshதth³யாவthேயவ வாkh
தாவதீ ph’தி²வீ தாவாநயமkh³நி: ॥ 11॥

மnhthர 12 [I.v.12]

அைத²தshய மநேஸா th³ெயௗ:ஶரmh jhேயாதீபமஸாவாதி³thயshதth³யாவேத³வ
மநshதாவதீ th³ெயௗshதாவாநஸாவாதி³thயshெதௗ ²நꣳ ஸைமதாmh
தத:

phராேऽஜாயத ।ஸஇnhth³ர:ஸஏேஷாऽஸபthேநா th³விதீேயா ைவஸபthேநா
நாshய
ஸபthேநா ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 12॥

மnhthர 13 [I.v.13]

அைத²தshய phராணshயாऽऽப:ஶரmh jhேயாதீபமெஸௗசnhth³ரshதth³யாவாேநவ
phராணshதாவthய ஆபshதாவாநெஸௗ சnhth³ர: । த ஏேத ஸrhவ ஏவ ஸமா:
ஸrhேவऽநnhதா: ।ஸ ேயா ைஹதாநnhதவத உபாshேதऽnhதவnhதꣳ ஸ ேலாகmh
ஜயthயத² ேயா ைஹதாநநnhதாiνபாshேதऽநnhதꣳ ஸ ேலாகmh ஜயதி ॥ 13॥

மnhthர 14 [I.v.14]

ஸ ஏஷ ஸmhவthஸர: phரஜாபதி: ேஷாட³ஶகலshதshய ராthரய ஏவ பசத³ஶ
கலா th◌⁴ைவவாshய ேஷாட³ஶீ கலா ।ஸ ராthபி⁴ேரவாऽऽ ச rhயேத
ऽப ச யேத । ேஸாऽமாவாshயாꣳ ராthேமதயா ேஷாட³யா கலயா
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ஸrhவத³mh phராணph◌⁴’த³iνphரவிய தத: phராதrhஜாயேத । தshமாேத³தாꣳ
ராthmh phராணph◌⁴’த:phராணmh ந விchசி²nhth³யாத³பி kh’கலாஸshையதshயா
ஏவ
ேத³வதாயா அபசிthைய ॥ 14॥அபசிthைய

மnhthர 15 [I.v.15]

ேயா ைவ ஸ ஸmhவthஸர: phரஜாபதி: ேஷாட³ஶகேலாऽயேமவ ஸ
ேயாऽயேமவmhவிthஷshதshய விthதேமவ பசத³ஶ கலா ஆthைமவாshய
ேஷாட³ஶீ கலா ।ஸ விthேதைநவாऽऽ ச rhயேதऽப ச யேத ।
தேத³தnhநph◌⁴யmh யத³யமாthமா phரதி⁴rhவிthதmh । தshமாth³யth³யபி
ஸrhவjhயாநிmh
யத ஆthமநா ேசjhவதி phரதி⁴நாऽகா³தி³thேயவாऽऽஹு: ॥ 15॥

மnhthர 16 [I.v.16]

அத² thரேயா வாவ ேலாகா: மiνShயேலாகா பிth’ேலாேகா ேத³வேலாக இதி
। ேஸாऽயmh
மiνShயேலாக: thேரணவ ஜyhேயா நாnhேயந கrhம கrhம பிth’ேலாேகா
விth³யயா
ேத³வேலாேகா ேத³வேலாேகா ைவ ேலாகாநாꣳேரShட²shதshமாth³விth³யாmh
phரஶꣳஸnhதி ॥ 16॥

மnhthர 17 [I.v.17]

அதா²த:ஸmhphரthதிrhயதா³ phைரShயnhமnhயேதऽத² thரமாஹ thவmh ph³ரம
thவmh யjhஞshthவmh ேலாக இதி । ஸ thர: phரthயாஹாஹmh ph³ரமாஹmh
யjhேஞா
ऽஹmh ேலாக இதி । யth³ைவ கிசாkhதmh தshய ஸrhவshய
ph³ரேமthேயகதா ।
ேய ைவ ேக ச யjhஞாshேதஷாꣳ ஸrhேவஷாmh யjhஞ இthேயகதா ।
ேய ைவ ேகச ேலாகாshேதஷாꣳ ஸrhேவஷாmh ேலாக இthேயகைததாவth³வா
இத³ꣳஸrhவேமதnhமா ஸrhவꣳ ஸnhநயேதாऽ⁴நஜதி³தி ।
தshமாth thரமiνஶிShடmh ேலாkhயமாஹுshதshமாேத³நமiνஶாஸதி ।ஸ
யைத³வmhவித³shமாlhேலாகாthphைரthயைத²பி⁴ேரவ phராண: ஸஹ
thரமாவிஶதி ।
ஸ யth³யேநந கிசித³ணயாऽkh’தmh ப⁴வதி தshமாேத³நꣳ
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ஸrhவshமாththேராiµசதி ।தshமாth thேரா நாம ।ஸthேரணவாshmh◌ॅlhேலாேக
phரதிதிShட²thயைத²நேமேத ைத³வா: phரா அmh’தா ஆவிஶnhதி ॥ 17॥

மnhthர 18 [I.v.18]

ph’தி²vhைய ைசநமkh³ேநச ைத³வீ வாகா³விஶதி । ஸா ைவ ைத³வீ
வாkh³யயா
யth³யேத³வ வத³தி தthதth³ப⁴வதி ॥ 18॥

மnhthர 19 [I.v.19]

தி³வைசநமாதி³thயாchச ைத³வmh மந ஆவிஶதி । தth³ைவ ைத³வmh மேநா
ேயநாऽऽநnhth³ேயவ ப⁴வthயேதா² ந ேஶாசதி ॥ 19॥

மnhthர 20 [I.v.20]

அth³ph◌⁴யைசநmh சnhth³ரமஸச ைத³வ: phராண ஆவிஶதி ।ஸ ைவ ைத³வ:

phராே ய:ஸசரꣳசாஸசரꣳச ந vhயத²ேதऽேதா²
ந Shயதி ।ஸ ஏவmhவிthஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமாthமா ப⁴வதி । யைத²ஷா
ேத³வைதவꣳ ஸ யைத²தாmh ேத³வதாꣳ ஸrhவாணி ⁴தாnhயவnhthேயவꣳ
ைஹவmhவித³ꣳஸrhவாணி ⁴தாnhயவnhதி । ய³ கிேசமா: phரஜா:
ேஶாசnhthயைமவாऽऽஸாmh தth³ப⁴வதி Nhயேமவாiµmh க³chச²தி ந ஹ ைவ
ேத³வாnhபாபmh க³chச²தி ॥ 20॥

மnhthர 21 [I.v.21]

அதா²ேதா vhரதமாꣳஸா । phரஜாபதிrhஹ கrhமாணி ஸsh’ேஜ । தாநி
sh’Shடாnhயnhேயாऽnhேயநாshபrhத⁴nhத வதி³Shயாmhேயவாஹதி வாkh³த³th◌⁴ேர
th³ரயாmhயஹதி சு:ேராShயாmhயஹதி ேராthரmh । ஏவமnhயாநி
கrhமாணி யதா²கrhம । தாநி mh’th:ரேமா ⁴thேவாபேயேம தாnhயாphேநாth
தாnhயாphthவா mh’thரவாnhத⁴ । தshமாchch²ராmhயthேயவ வாkh ராmhயதி
சு:ராmhயதி ேராthரமேத²மேமவ நாऽऽphேநாth³ ேயாऽயmh
மth◌⁴யம: phராணshதாநி jhஞாmh த³th◌⁴ேரऽயmh ைவ ந:ேரShேடா²
ய:ஸசரꣳசாஸசரꣳச ந vhயத²ேதऽேதா² ந
Shயதி ।ஹnhதாshையவ ஸrhேவ பமஸாேமதி । த ஏதshையவ ஸrhேவ
பமப⁴வꣳshதshமாேத³த ஏேதநாऽऽkh²யாயnhேத phராஇதி । ேதந ஹ வாவ
தthலமாசேத யshnhேல ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ । ய உ ைஹவmhவிதா³
shபrhத⁴ேதऽiνஶுShயthயiνஶுShய ைஹவாnhதேதா mhயத இthயth◌⁴யாthமmh
॥ 21॥
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மnhthர 22 [I.v.22]

அதா²தி⁴ைத³வதmh jhவShயாmhேயவாஹthயkh³நிrhத³th◌⁴ேர தphshயாmhயஹthயாதி³thேயா
பா⁴shயாmhயஹதி சnhth³ரமா ஏவமnhயா ேத³வதா யதா²ைத³வதꣳ ।ஸ
யைத²ஷாmh phராநாmh மth◌⁴யம: phராண ஏவேமதாஸாmh ேத³வதாநாmh
வாrhநிmhேலாசnhதி
யnhயா ேத³வதா ந வா: ।ைஸஷாऽநshததா ேத³வதா யth³வா:॥ 22॥

மnhthர 23 [I.v.23]

அைத²ஷ ேலாேகா ப⁴வதி யதேசாேத³தி ஸூrhேயாऽshதmh யthர ச
க³chச²தீதி
phராth³வா ஏஷ உேத³தி phராேணऽshதேமதி தmh ேத³வாசkhேர த⁴rhமꣳ,

ஸ ஏவாth³யஸ உ வஇதி ।யth³வா ஏேதऽiµrhயth◌⁴யnhத தேத³வாphயth³ய
rhவnhதி । தshமாேத³கேமவ vhரதmh சேரth phராNhயாchைசவாபாnhயாchச
ேநnhமா
பாphமா mh’thராphநவதி³தி ।யth³ சேரth ஸமாபிபயிேஷth ேதேநா ஏதshைய
ேத³வதாைய ஸாjhயꣳ ஸேலாகதாmh ஜயதி ॥ 23॥
இதி பசமmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஷShட²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [I.vi.1]

thரயmh வா இத³mh நாமபmh கrhம । ேதஷாmh நாmhநாmh வாகி³thேயதேத³ஷாiµkhத²மேதா
 ஸrhவாணி நாமாnhthதிShட²nhதி । ஏதேத³ஷாꣳ ஸாைமதth³தி⁴
ஸrhைவrhநாமபி: ◌⁴
ஸமேமதேத³ஷாmh ph³ரைமதth³தி⁴ ஸrhவாணி நாமாநி பி³ப⁴rhதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [I.vi.2]

அத² பாmh சுthேயதேத³ஷாiµkhத²மேதா  ஸrhவாணி
பாNhthதிShட²nhதி ।
ஏதேத³ஷாꣳ ஸாைமதth³தி⁴ ஸrhைவ ைப: ஸமmh । ஏதேத³ஷாmh
ph³ரைமதth³தி⁴
ஸrhவாணி பாணி பி³ப⁴rhதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [I.vi.3]
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அத² கrhமமாthேமthேயதேத³ஷாiµkhத²மேதா  ஸrhவாணி
கrhமாNhthதிShட²nhthேயதேத³ஷாꣳ ஸாைமதth³தி⁴ ஸrhைவ: கrhமபி: ◌⁴ ஸமmh
ஏதேத³ஷாmh ph³ரைமதth³தி⁴ ஸrhவாணி கrhமாணி பி³ப⁴rhதி । தேத³தththரயꣳ
ஸேத³கமயமாthமாऽऽthேமா ஏக: ஸnhேநதththரயmh । தேத³தத³mh’தꣳ
ஸthேயந
ச²nhநmh । phராே வா அmh’தmh நாமேப ஸthயmh தாph◌⁴யாமயmh
phராணச²nhந: ॥ 3॥
இதி ஷShட²mh ph³ராமணmh ॥
॥இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥

அத² th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [II.i.1]

ௐ th³’phதபா³லாகிrhஹாசாேநா கா³rhkh³யஆஸ ।ஸேஹாவாசாஜாதஶthmh
காயmh
ph³ரம ேத ph³ரவாணீதி । ஸ ேஹாவாசாஜாதஶth: ஸஹshரேமதshயாmh
வாசி த³th³ேமா
ஜநேகா ஜநக இதி ைவ ஜநா தா⁴வnhதீதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [II.i.2]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாஸாவாதி³thேய ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² । அதிShடா:²
ஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh rhதா⁴ ராேஜதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி । ஸ ய
ஏதேமவiµபாshேத
ऽதிShடா:²ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh rhதா⁴ ராஜா ப⁴வதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [II.i.3]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாெஸௗ சnhth³ேர ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
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ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² । ph³’ஹnh
பாNhட³ரவாஸா:
ேஸாேமா ராேஜதி வா அஹேமதiµபாஸஇதி ।ஸய ஏதேமவiµபாshேதऽஹரஹrhஹ
ஸுத: phரஸுேதா ப⁴வதி நாshயாnhநmh யேத ॥ 3॥

மnhthர 4 [II.i.4]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாெஸௗ விth³தி ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா²shேதஜshவீதி வா
அஹேமதiµபாஸ
இதி । ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத ேதஜshவீ ஹ ப⁴வதி ேதஜshவிநீ ஹாshய
phரஜா
ப⁴வதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [II.i.5]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயமாகாேஶ ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா:²।rhணமphரவrhதீதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ।ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத rhயேத phரஜயா
பஶுபி⁴rhநாshயாshமாlhேலாகாthphரேஜாth³வrhதேத ॥ 5॥

மnhthர 6 [II.i.6]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயmh வாெயௗ ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி ।ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² ।இnhth³ேரா
ைவNhேடா²ऽபராதா ேஸேநதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி । ஸ ய
ஏதேமவiµபாshேத
ShiΝrhஹாபராShiΝrhப⁴வthயnhயதshthயஜாயீ ॥ 6॥

மnhthர 7 [II.i.7]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயமkh³ெநௗ ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² । விஷாஸதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ।ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத விஷாஸrhஹ ப⁴வதி
விஷாஸrhஹாshய phரஜா ப⁴வதி ॥ 7॥
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மnhthர 8 [II.i.8]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயமphஸு ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி ।ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா:² । phரதிப
இதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ।ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத phரதிபꣳ
ைஹைவநiµபக³chச²தி நாphரதிபமேதா² phரதிேபாऽshமாjhஜாயேத ॥ 8॥

மnhthர 9 [II.i.9]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயமாத³rhேஶ ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² । ேராசிShiΝதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ।ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத ேராசிShiΝrhஹ
ப⁴வதி ேராசிShiΝrhஹாshய phரஜா ப⁴வthயேதா²ைய:ஸnhநிக³chச²தி
ஸrhவாꣳshதாநதிேராசேத ॥ 9॥

மnhthர 10 [II.i.10]

ஸேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயmh யnhதmh பசாச²ph³ேதா³ऽேத³thேயதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸஇதி ।ஸேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா²
।அஸுதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி । ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத ஸrhவꣳ
ைஹவாshꣳlhேலாக
ஆேரதி ைநநmh ரா காலாthphராே ஜஹாதி ॥ 10॥

மnhthர 11 [II.i.11]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயmh தி³ு ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।
ஸேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா²।th³விதீேயாऽநபக³

இதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ।ஸ ய ஏதேமவiµபாshேத th³விதீயவாnhஹ ப⁴வதி
நாshமாth³

க³ணசி²th³யேத ॥ 11॥
மnhthர 12 [II.i.12]
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ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயmh சா²யாமய: ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி । ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² ।
mh’thதி வா
அஹேமதiµபாஸஇதி ।ஸய ஏதேமவiµபாshேதஸrhவꣳைஹவாshꣳlhேலாக
ஆேரதி ைநநmh ரா காலாnhmh’thராக³chச²தி ॥ 12॥

மnhthர 13 [II.i.13]

ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ேயா ய ஏவாயமாthமநி ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ இதி ।ஸ
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸmhவதி³Shடா² ஆthமnhவீதி வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ।
ஸ ய ஏதேமவiµபாshத ஆthமnhவீ ஹ ப⁴வthயாthமnhவிநீ ஹாshய phரஜா
ப⁴வதி ।
ஸ ஹ Shணீமாஸ கா³rhkh³ய: ॥ 13॥

மnhthர 14 [II.i.14]

ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthேரதாவnh 3 இthேயதாவth³தீ⁴தி । ைநதாவதா
விதி³தmh
ப⁴வதீதி ।ஸ ேஹாவாச கா³rhkh³ய உப thவா யாநீதி ॥ 14॥

மnhthர 15 [II.i.15]

ஸ ேஹாவாசாஜாதஶth: phரதிேலாமmh ைசதth³யth³ph³ராமண:

thயiµேபயாth³ ph³ரம ேம வயதீதி । vhேயவ thவா
jhஞபயிShயாதி । தmh பாவாதா³ேயாthதshெதௗ² । ெதௗ ஹ ஷꣳ
ஸுphதமாஜkh³மshதேமைதrhநாமபி⁴ராமnhthரயாசkhேர ph³’ஹnhபாNhட³ரவாஸ:

ேஸாம ராஜnhநிதி । ஸ ேநாthதshெதௗ² । தmh பாணிநாऽऽேபஷmh
ேபா³த⁴யாசகார ।
ஸ ேஹாthதshெதௗ² ॥ 15॥

மnhthர 16 [II.i.16]

ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhயthைரஷ ஏதth ஸுphேதாऽ⁴th³ ய ஏஷ
விjhஞாநமய:

ஷ:khைவஷ ததா³ऽ⁴th த ஏததா³கா³தி³தி । த³ஹ ந ேமேந கா³rhkh³ய:

॥ 16॥
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மnhthர 17 [II.i.17]

ஸ ேஹாவாசாஜாதஶthrhயthைரஷ ஏதth।ஸுphேதாऽ⁴th³ ய ஏஷ
விjhஞாநமய:

ஷshதேத³ஷாmh phராநாmh விjhஞாேநந விjhஞாநமாதா³ய ய
ஏேஷாऽnhதrh’த³ய
ஆகாஶshதshேச²ேத । தாநி யதா³ kh³’தி அத²ைஹதthஷ:

shவபிதி நாம । தth³kh³’த ஏவ phராே ப⁴வதி kh³’தா வாkh³

kh³’தmh
சுrhkh³’தꣳ ேராthரmh kh³’தmh மந: ॥ 17॥

மnhthர 18 [II.i.18]

ஸ யthைரதthshவphnhயயா சரதி ேத ஹாshய ேலாகாshத³ேதவ மஹாராேஜா
ப⁴வthேதவ மஹாph³ராமண உேதேவாchசாவசmh நிக³chச²தி ।ஸ யதா²
மஹாராேஜா ஜாநபதா³nhkh³’thவா shேவ ஜநபேத³ யதா²காமmh
பவrhேதைதவேமைவஷ
ஏதthphராnhkh³’thவா shேவ ஶேர யதா²காமmh பவrhதேத ॥ 18॥
kh³’thவா
shேவ ஶேர யதா²காமmh பவrhதேத

மnhthர 19 [II.i.19]

அத²யதா³ஸுஷுphேதா ப⁴வதி யதா³ந கshயசந ேவத³தா நாம நாTh³ேயா
th³வாஸphததி:ஸஹshராணி ’த³யாthததமபி⁴phரதிShட²nhேத । தாபி:◌⁴
phரthயவsh’phய ததி ேஶேத ।ஸ யதா²மாேரா வா மஹாராேஜா வா
மஹாph³ராமே வாऽதிkh◌⁴நீமாநnhத³shய க³thவா ஶயீைதவேமைவஷ
ஏதchேச²ேத ॥ 19॥

மnhthர 20 [II.i.20]

ஸ யேதா²rhணபி⁴shதnhேநாchசேரth³ யதா²ऽkh³ேந:ுth³ரா விSh²ŋhகா³
vhchசரnhthேயவேமவாshமாதா³thமந:ஸrhேவ phரா:ஸrhேவ ேலாகா:ஸrhேவ
ேத³வா:ஸrhவாணி ⁴தாநி vhchசரnhதி ।ஸrhேவ ॥। vhchசரnhதி
தshேயாபநிஷthஸthயshய ஸthயதி phரா ைவ ஸthயmh ேதஷாேமஷ
ஸthயmh ॥ 20॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
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அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [II.ii.1]

ேயா ஹ ைவ ஶிஶுꣳ ஸாதா⁴நꣳ ஸphரthயாதா⁴நꣳ ஸsh²ணꣳ
ஸதா³மmh ேவத³ஸphத ஹ th³விஷேதா ph◌⁴ராth’vhயாநவணth³th◌⁴யயmh வாவ
ஶிஶுrhேயாऽயmh மth◌⁴யம:phராணshதshேயத³ேமவாऽऽதா⁴நத³mh phரthயாதா⁴நmh
phராண:sh²ऽnhநmh தா³ம ॥ 1॥

மnhthர 2 [II.ii.2]

தேமதா:ஸphதாதய உபதிShட²nhேத தth³யா இமா அꣳlhேலாnhேயா
ராஜயshதாபி⁴ேரநꣳ th³ேராऽnhவாயthேதாऽத² யா அnhநாபshதாபி: ◌⁴
பrhஜnhேயா
யா கநீநகா தயாऽऽதி³thேயா யthkh’Shணmh, ேதநாkh³நிrhயch²khலmh
ேதேநnhth³ேரா
ऽத⁴ரையநmh வrhதnhயா ph’தி²vhயnhவாயthதா th³ெயௗthதரயா ।
நாshயாnhநmh
யேத ய ஏவmh ேவத³ ॥ 2॥

மnhthர 3 [II.ii.3]

தேத³ஷேலாேகா ப⁴வதி ।அrhவாkh³பி³லசமஸஊrhth◌⁴வ³th◌⁴நshதshnhயேஶா
நிதmh விவபmh । தshயாऽऽஸத ’ஷய:ஸphத தீேர வாக³Shட
ph³ரம ஸmhவிதா³ேநதி । அrhவாkh³பி³லசமஸ ஊrhth◌⁴வ³th◌⁴ந இதீத³mh
தchசி²ர:
ஏஷ யrhவாkh³பி³லசமஸ ஊrhth◌⁴வ³th◌⁴ந: । தshnhயேஶா நிதmh
விவபதி phரா ைவ யேஶா நிதmh விவபmh phராேநததா³ஹ ।
தshயாऽऽஸத ’ஷய:ஸphத தீர இதி phரா வா ’ஷய: phராேணததா³ஹ
।
வாக³Shட ph³ரம ஸmhவிதா³ேநதி வாkh³kh◌⁴யShட ph³ரம
ஸmhவிthேத ॥ 3॥

மnhthர 4 [II.ii.4]

இமாேவவ ேகா³தமப⁴ரth³வாஜாவயேமவ ேகா³தேமாऽயmh ப⁴ரth³வாஜ
இமாேவவ
விவாthரஜமத³kh³நீ அயேமவ விவாthேராऽயmh ஜமத³kh³நிமாேவவ
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வShட²கயபாவயேமவ வShேடா²ऽயmh கயேபா வாேக³வாthrhவாசா
யnhநமth³யேதऽthதிrhஹ ைவ நாைமதth³யத³thதி । ஸrhவshயாthதா
ப⁴வதி
ஸrhவமshயாnhநmh ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [II.iii.1]

th³ேவ வாவ ph³ரமே ேப rhதmh ைசவாrhதmh ச மrhthயmh சாmh’தmh
ச
shதி²தmh ச யchச ஸchச thயchச ॥ 1॥

மnhthர 2 [II.iii.2]

தேத³தnhrhதmh யத³nhயth³வாேயாசாnhதாchைசதnhமrhthயேமதthshதி²தmh
ஏதthஸth । தshையதshய rhதshையதshய மrhthயshையதshய
shதி²தshையதshய
ஸத ஏஷ ரேஸா ய ஏஷ தபதி ஸேதா ேயஷ ரஸ: ॥ 2॥

மnhthர 3 [II.iii.3]

அதா²rhதmh வாசாnhதmh ைசதத³mh’தேமதth³யேத³தththயth
தshையதshயாrhதshைய தshயாmh’தshையதshய யத ஏதshய
thயshையஷ ரேஸா
ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேல ஷshதshயேயஷ ரஸ ।இthயதி⁴ைத³வதmh
॥ 3॥

மnhthர 4 [II.iii.4]

அதா²th◌⁴யாthமத³ேமவrhதmh யத³nhயthphராchச யசாயமnhதராthமnhநாகாஶ
ஏதnhமrhthயேமதthshதி²தேமதthஸth தshையதshய rhதshைய தshய
மrhthயshையதshய shதி²தshையதshய ஸத ஏஷ ரேஸா யchசு: ஸேதா
ேயஷ
ரஸ: ॥ 4॥

மnhthர 5 [II.iii.5]

அதா²rhதmh phராணச யசாயமnhதராthமnhநாகாஶ ஏதத³mh’தேமதth³யth³
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ஏதththயmh தshையதshயாrhதshையதshயாmh’தshையதshய யத ஏதshய
thயshையஷ
ரேஸா ேயாऽயmh த³ேணऽnhஷshthயshய ேயஷ ரஸ: ॥ 5॥

மnhthர 6 [II.iii.6]

தshய ைஹதshய ஷshய பmh । யதா² மாஹாரஜநmh வாேஸா யதா²
பாNhTh³வாவிகmh
யேத²nhth³ரேகா³ேபா யதா²ऽkh³nhயrhசிrhயதா²Nhட³கmh யதா²ஸkh’th³விth³thதꣳ
।
ஸkh’th³விth³thேதவ ஹ வா அshய rhப⁴வதி ய ஏவmh ேவதா³ தா²த
ஆேத³ேஶா
ேநதி ேநதி ந ேயதshமாதி³தி ேநthயnhயth பரமshthயத² நாமேத⁴யꣳ
ஸthயshய
ஸthயதி phரா ைவ ஸthயmh ேதஷாேமஷ ஸthயmh ॥ 6॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [II.iv.1]

ைமthேரயீதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய உth³யாshயnhவாஅேரऽஹமshமாthshதா²நாத³sh
।
ஹnhத ேதऽநயா காthயாயnhயாऽnhதmh கரவாணீதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [II.iv.2]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரயீ யnhiν ம இயmh ப⁴ேகா:³ஸrhவா ph’தி²வீ விthேதந
rh shயாth கத²mh ேதநாmh’தா shயாதி । ேநதி ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhேயா
யைத²ேவாபகரணவதாmh விதmh தைத²வ ேத விதꣳshயாத³mh’தthவshய
 நாऽऽஶாऽshதி விthேதேநதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [II.iv.3]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரயீ ேயநாஹmh நாmh’தா shயாmh கிமஹmh ேதந rhயாmh
। யேத³வ
ப⁴க³வாnhேவத³ தேத³வ ேம ph³தி ॥ 3॥

மnhthர 4 [II.iv.4]
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ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: phயா ப³தாேர ந: ஸதீ phயmh பா⁴ஷஸ
ஏயாshshவ
vhயாkh²யாshயா ேத । vhயாசாணshய  ேம நிதி³th◌⁴யாஸshேவதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [II.iv.5]

ஸ ேஹாவாச ந வா அேர பth: காமாய பதி: phேயா ப⁴வthயாthமநsh
காமாய
பதி: phேயா ப⁴வதி । ந வா அேர ஜாயாைய காமாய ஜாயா phயா
ப⁴வthயாthமநsh
காமாய ஜாயா phயா ப⁴வதி । ந வா அேர thராmh காமாய thரா: phயா
ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய thரா: phயா ப⁴வnhதி । ந வா அேர விthதshய
காமாய விthதmh phயmh ப⁴வthயாthமநsh காமாய விthதmh phயmh ப⁴வதி ।
ந வா அேர ph³ரமண: காமாய ph³ரம phயmh ப⁴வthயாthமநsh காமாய
ph³ரம phயmh ப⁴வதி । ந வா அேர thரshய காமாய thரmh phயmh
ப⁴வthயாthமநsh காமாய thரmh phயmh ப⁴வதி । ந வா அேர ேலாகாநாmh
காமாய ேலாகா: phயா ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய ேலாகா: phயா ப⁴வnhதி ।
ந
வா அேர ேத³வாநாmh காமாய ேத³வா: phயா ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய
ேத³வா: phயா
ப⁴வnhதி ।ந வா அேர ⁴தாநாmh காமாய ⁴தாநி phயாணி ப⁴வnhthயாthமநsh
காமாய ⁴தாநி phயாணி ப⁴வnhதி । ந வா அேர ஸrhவshய காமாய ஸrhவmh
phயmh
ப⁴வthயாthமநsh காமாய ஸrhவmh phயmh ப⁴வthயாthமா வா அேர
th³ரShடvhய:

ேராதvhேயா மnhதvhேயா நிதி³th◌⁴யாதvhேயா । ைமthேரyhயாthமேநா வா
அேர த³rhஶேநந
ரவேணந மthயா விjhஞாேநேநத³ꣳஸrhவmh விதி³தmh ॥ 5॥

மnhthர 6 [II.iv.6]

ph³ரம தmh பராதா³th³ேயாऽnhயthராऽऽthமேநா ph³ரம ேவத³thரmh தmh
பராதா³th³ேயாऽnhயthராऽऽthமந:thரmh ேவத³ ேலாகாshதmh பரா³rhேயாऽnhயthராthமேநா
ேலாகாnhேவத³ ேத³வாshதmh பரா³rhேயாऽnhயthராthமேநா ேத³வாnhேவத³

⁴தாநி தmh
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பரா³rhேயாऽnhயthராthமேநா ⁴தாநி ேவத³ ஸrhவmh தmh பராதா³th³

ேயாऽnhயthராthமந:

ஸrhவmh ேவேத³த³mh ph³ரேமத³mh thரேம ேலாகா இேம ேத³வா இமாநி
⁴தாநீத³ꣳ
ஸrhவmh யத³யமாthமா ॥ 6॥

மnhthர 7 [II.iv.7]

ஸ யதா² ³nh³ேப⁴rhஹnhயமாநshய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³

kh³ரஹய
³nh³ேப⁴sh kh³ரஹேணந ³nh³ph◌⁴யாகா⁴தshய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥
7॥

மnhthர 8 [II.iv.8]

ஸ யதா² ஶŋhக²shய th◌⁴மாயமாநshய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³

kh³ரஹய
ஶŋhக²shய  kh³ரஹேணந ஶŋhக²th◌⁴மshய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥ 8॥

மnhthர 9 [II.iv.9]

ஸ யதா² வீைய வாth³யமாநாைய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³

kh³ரஹய
வீைய  kh³ரஹேணந வீவாத³shய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥ 9॥

மnhthர 10 [II.iv.10]

ஸ யதா²ऽऽrhth³ைரதா⁴kh³ேநரph◌⁴யாதாthph’த²kh³⁴மா விநிசரnhthேயவmh
வா அேரऽshய மஹேதா ⁴தshய நி:வதேமதth³ யth³’kh³ேவேதா³
யஜுrhேவத:³

ஸாமேவேதா³ऽத²rhவாŋhகி³ரஸ இதிஹாஸ: ராணmh விth³யா உபநிஷத:³

ேலாகா:
ஸூthராNhயiνvhயாkh²யாநாநி vhயாkh²யாநாnhyhஸாமேவத³ஸத²rhவாŋhகி³ரஸதிஹாஸshராணmh
விth³யாஸுபநிஷத³shேலாகாshஸூthராணி அiνvhயாkh²யாநாநி vhயாkh²யாநநி
அshையைவதாநி
நி:வதாநி ॥ 10॥

மnhthர 11 [II.iv.11]

ஸ யதா²ஸrhவாஸாமபாꣳ ஸiµth³ர ஏகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ
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shபrhஶாநாmh thவேக³காயநேமவꣳஸrhேவஷாmh க³nhதா⁴நாmh நாைககாயநmh
ஏவꣳ ஸrhேவஷாꣳ ரஸாநாmh ைவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ
பாmh சுேரகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ ஶph³தா³நாꣳ
ேராthரேமகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ ஸŋhகlhபாநாmh மந ஏகாயநmh
ஏவꣳ ஸrhவாஸாmh விth³யாநாꣳ ’த³யேமகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாmh
கrhமꣳ ஹshதாேவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாமாநnhதா³நாiµபshத²

ஏகாயநmh
ஏவꣳஸrhேவஷாmh விஸrhகா³mh பாேரகாயநேமவꣳஸrhேவஷாமth◌⁴வநாmh
பாதா³ேவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாmh வதா³நாmh வாேக³காயநmh ॥ 11॥

மnhthர 12 [II.iv.12]

ஸ யதா²ைஸnhத⁴வகி²lhய உத³ேக phராshத உத³கேமவாiνவிேயத ந
ஹாshேயாth³kh³ரஹேயவ ந ஹாshேயாth³kh³ரஹையவ shயாth³ யேதா
யதshthவாத³தீ³த
லவணேமைவவmh வா அர இத³mh மஹth³ ⁴தமநnhதமபாரmh விjhஞாநக⁴ந
ஏைவேதph◌⁴ேயா ⁴ேதph◌⁴ய:ஸiµthதா²ய ஏேதph◌⁴யsh⁴ேதph◌⁴யshஸiµthதா²ய
தாnhேயவாiνவிநயதி ந phேரthய ஸmhjhஞாऽshதீthயேர ph³ரவீதி ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhய: ॥ 12॥

மnhthர 13 [II.iv.13]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரyhயthைரவ மா ப⁴க³வாநiµஹth³ ந phேரthய
ஸmhjhஞாऽshதீதி ।
ஸ ேஹாவாச ந வா அேரऽஹmh ேமாஹmh ph³ரவீmhயலmh வா அர இத³mh
விjhஞாநாய ॥ 13॥

மnhthர 14 [II.iv.14]

யthர  th³ைவதவ ப⁴வதி ததி³தர இதரmh kh◌⁴ரதி ததி³தர இதரmh
பயதி ததி³தர இதரꣳ ’ேதி ததி³தர இதரமபி⁴வத³தி ததி³தர
இதரmh மiνேத ததி³தர இதரmh விஜாநாதி । யthர வா அshய
ஸrhவமாthைமவா⁴th
தthேகந கmh kh◌⁴ேரth தthேகந கmh பேயth தthேகந கꣳ ’iΝயாth தthேகந
கமபி⁴வேத³th தthேகந கmh மnhவீத தthேகந கmh விஜாநீயாth । ேயேநத³ꣳ
ஸrhவmh விஜாநாதி தmh ேகந விஜாநீயாth³ விjhஞாதாரமேர ேகந
விஜாநீயாதி³தி ॥ 14॥
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இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [II.v.1]

இயmh ph’தி²வீ ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshைய ph’தி²vhைய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshயாmh ph’தி²vhயாmh ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:

ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமꣳ ஶாரshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ஷ:

அmh’தமயshஷஸயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳ
ஸrhவmh ॥ 1॥

மnhthர 2 [II.v.2]

இமா ஆப:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வஸாமபாꣳ ஸrhவாணி ⁴தாநி ம⁴
யசாயமாshவphஸு ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ஷ: யசாயமth◌⁴யாthமꣳ
ைரதஸshேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷாऽயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தmh
இத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 2॥

மnhthர 3 [II.v.3]

அயமkh³நி:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshயாkh³ேந:ஸrhவாணி ⁴தாநி ம⁴
யசாயமshnhநkh³ெநௗ ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமmh
வாŋhமயshேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷாऽயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தmh
இத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 3॥

மnhthர 4 [II.v.4]

அயmh வா: ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய வாேயா: ஸrhவாணி ⁴தாநி
ம⁴
யசாயமshnhவாெயௗ ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமmh
phராணshேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷாऽயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தmh।
இத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 4॥

மnhthர 5 [II.v.5]

அயமாதி³thய:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshயாऽऽதி³thயshய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshnhநாதி³thேய ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமmh சாுஷshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ
ஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 5॥

மnhthர 6 [II.v.6]
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இமா தி³ஶ:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வாஸாmh தி³ஶாꣳ ஸrhவாணி ⁴தாநி
ம⁴
யசாயமாஸு தி³ு ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமꣳ
ெரௗthர: phராதிthகshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ ஸ
ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 6॥

மnhthர 7 [II.v.7]

அயmh சnhth³ர:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய சnhth³ரshய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshmhசnhth³ேர ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமmh மாநஸshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ ஸ
ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 7॥

மnhthர 8 [II.v.8]

இயmh விth³thஸrhேவஷாmh ⁴தாநmh மth◌⁴வshைய விth³த: ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴
யசாயமshயாmh விth³தி ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமmh
ைதஜஸshேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷாऽயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தmh
இத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 8॥

மnhthர 9 [II.v.9]

அயꣳ shதநயிthiν: ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய shதநயிthேநா:
ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshnhshதநயிthெநௗ ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:

ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமꣳ ஶாph³த:³ ெஸௗவரshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
ऽயேமவ ஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 9॥

மnhthர 10 [II.v.10]

அயமாகாஶ:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshயாऽऽகாஶshய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshnhநாகாேஶ ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமꣳ ’th³யாகாஶshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ஷ:

ऽயேமவ ஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 10॥
மnhthர 11 [II.v.11]
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அயmh த⁴rhம:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய த⁴rhமshய ஸrhவாணி ⁴தாநி
ம⁴
யசாயமshnhத⁴rhேம ேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷா யசாயமth◌⁴யாthமmh
தா⁴rhமshேதேஜாமேயாऽmh’தமய:ேஷாऽயேமவஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தmh
இத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 11॥

மnhthர 12 [II.v.12]

இத³ꣳஸthயꣳ ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய ஸthயshய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshnhஸthேய ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமꣳ ஸாthயshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ ஸ
ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 12॥

மnhthர 13 [II.v.13]

இத³mh மாiνஷꣳ ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshய மாiνஷshய ஸrhவாணி
⁴தாநி ம⁴ யசாயமshnhமாiνேஷ ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா
யசாயமth◌⁴யாthமmh மாiνஷshேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ ஸ
ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 13॥

மnhthர 14 [II.v.14]

அயமாthமா ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மth◌⁴வshயாऽऽthமந: ஸrhவாணி ⁴தாநி
ம⁴
யசாயமshnhநாthமநி ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷா யசாயமாthமா
ேதேஜாமேயாऽmh’தமய: ேஷாऽயேமவ ஸ ேயாऽயமாthேமத³மmh’தத³mh
ph³ரேமத³ꣳஸrhவmh ॥ 14॥

மnhthர 15 [II.v.15]

ஸ வா அயமாthமா ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமதி⁴பதி:ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாꣳ
ராஜா । தth³யதா² ரத²நாெபௗ⁴ ச ரத²ேநெமௗ சாரா:ஸrhேவ ஸமrhபிதா
ஏவேமவாshnhநாthமநி ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸrhேவ ேத³வா: ஸrhேவ ேலாகா:
ஸrhேவ phரா:

ஸrhவ ஏத ஆthமாந:ஸமrhபிதா: ॥ 15॥
மnhthர 16 [II.v.16]

இத³mh ைவ தnhம⁴ த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽவிph◌⁴யாiµவாச । உவாச
தேத³தth³’: பயnhநேவாசth । தth³வாmh நரா ஸநேய த³ꣳஸ உkh³ரmh
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ஆவிShkh’ே தnhயrhந vh’Shmh । த³th◌⁴யŋh ஹ யnhமth◌⁴வாத²rhவே
வாmh
அவshய ஶீrhSh phர யதீ³iµவாேசதி ॥ 16॥

மnhthர 17 [II.v.17]

இத³mhைவ தnhம⁴ த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽவிph◌⁴யாiµவாச ।தேத³தth³’:

பயnhநேவாசth ।ஆத²rhவயாவிெநௗ த³தீ⁴ேசऽvhயꣳ ஶிர:
phரthையரயதmh । ஸ வாmh ம⁴ phரேவாசth³’தாயnh thவாShThரmh யth³

த³shராவபி
கயmh வாதி ॥ 17॥

மnhthர 18 [II.v.18]

இத³mhைவ தnhம⁴ த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽவிph◌⁴யாiµவாச ।தேத³தth³’:

பயnhநேவாசth ரசkhேர th³விபத:³ ரசkhேர சShபத:³ । ர:
ஸ ப ⁴thவா ர: ஷ ஆவிஶதி³தி ।ஸ வா அயmh ஷ:ஸrhவாஸு
rhஷு ஶேயா ைநேநந கிசநாநாvh’தmh ைநேநந கிசநாஸmhvh’தmh
॥ 18॥

மnhthர 19 [II.v.19]

இத³mhைவ தnhம⁴ த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽவிph◌⁴யாiµவாச ।தேத³தth³’:

பயnhநேவாசth ।பꣳபmh phரதிேபா ப³⁴வ தத³shய பmh
phரதிசய ।இnhth³ேரா மாயாபி: ◌⁴ ப ஈயேத khதா யshய ஹரய:

ஶதா த³ேஶதியயmh ைவ ஹரேயாऽயmh ைவ த³ஶ ச ஸஹshரணி ப³ஹூநி
சாநnhதாநி ச । தேத³தth³ph³ரமாrhவமநபரமநnhதரமபா³யமயமாthமா
ph³ரம ஸrhவாiν⁴thயiνஶாஸநmh ॥ 19॥
இதி பசமmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஷShட²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [II.vi.1]

அத²வꣳஶ: ெபௗதிமாShேயா ெகௗ³பவநாth³ ெகௗ³பவந: ெபௗதிமாShயாth
ெபௗதிமாShேயா ெகௗ³பவநாth³ ெகௗ³பவந: ெகௗஶிகாth ெகௗஶிக:

ெகௗNh³nhயாth
ெகௗNh³nhய: ஶாNh³lhயாchசா²Nh³lhய: ெகௗஶிகாchச ெகௗ³தமாchச
ெகௗ³தம: ॥ 1॥
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மnhthர 2 [II.vi.2]

ஆkh³நிேவயாத³kh³நிேவய:ஶாNh³lhயாchசாநபி⁴mhலாதாchசாநபி⁴mhலாத
ஆநபி⁴mhலாதாத³நபி⁴mhலாத அநபி⁴mhலாதாத³நபி⁴mhலாேதா ெகௗ³தமாth³

ெகௗ³தம:

ைஸதவphராசீநேயாkh³யாph◌⁴யாꣳ,ைஸதவphராசீநேயாkh³ெயௗ பாராஶrhயாth
பாராஶrhேயா பா⁴ரth³வாஜாth³ பா⁴ரth³வாேஜா பா⁴ரth³வாஜாchச ெகௗ³தமாchச
ெகௗ³தேமா பா⁴ரth³வாஜாth³ பா⁴ரth³வாஜ: பாராஶrhயாth பாராஶrhேயா
ைவஜவாபாயநாth³

ைவஜவாபாயந: ெகௗஶிகாயேந: ெகௗஶிகாயநி: ॥ 2॥
மnhthர 3 [II.vi.3]

kh◌⁴’தெகௗஶிகாth³ kh◌⁴’தெகௗஶிக: பாராஶrhயாயth பாரஶrhயாயண:

பாராஶrhயாth பாராஶrhேயா ஜாகrhNhயாjh ஜாகrhNhய ஆஸுராயchச
யாshகாchch-

ऽऽஸுராயணshthைரவேணshthைரவணிெரௗபஜnhத⁴ேநெரௗபஜnhத⁴நிராஸுராஸுrhபா⁴ரth³வாஜாth³

பா⁴ரth³வாஜ ஆthேரயாத³thேரேயா மாNhேடrhமாNhrhெகௗ³தமாth³

ெகௗ³தேமா ெகௗ³தமாth³ ெகௗ³தேமா
வாthshயாth³ வாthshய: ஶாNh³lhயாchசா²Nh³lhய: ைகேஶாrhயாthகாphயாth
ைகேஶாrhய:

காphய:மாரஹாதாth மாரஹாேதா கா³லவாth³கா³லேவா வித³rhபீ⁴ெகௗNh³nhயாth³

வித³rhபீ⁴ெகௗNh³nhேயா வthஸநபாேதா பா³ph◌⁴ரவாth³வthஸநபாth³பா³ph◌⁴ரவ:

பத:² ெஸௗப⁴ராth பnhதா:² ெஸௗப⁴ேராऽயாshயாதா³ŋhகி³ரஸாத³யாshய
ஆŋhகி³ரஸஆ⁴ேதshthவாShThராதா³⁴திshthவாShThேரா விவபாththவாShThராth³

விவபshthவாShThேராऽவிph◌⁴யாமவிெநௗ த³தீ⁴ச ஆத²rhவth³

த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽத²rhவே ைத³வாத³த²rhவா ைத³ேவா mh’thேயா:
phராth◌⁴வꣳஸநாnh mh’th: phராth◌⁴வꣳஸந: phரth◌⁴வꣳஸநாth
phரth◌⁴வꣳஸந ஏகrhேஷ: ஏகrhrhவிphரசிthேதrhவிphரசிthதிrhvhயShேடrhvhயSh:

ஸநாேரா:ஸநா:ஸநாதநாth ஸநாதந:ஸநகா³th ஸநக:³ பரேமSh²ந:

பரேமSh² ph³ரமே ph³ரம shவயmh⁴ ph³ரமேண நம: ॥ 3॥
இதி ஷShட²mh ph³ராமணmh ॥
॥இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥
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அத² th’தீேயாth◌⁴யாய: ॥

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [III.i.1]

ௐ ஜநேகா ஹ ைவேத³ேஹா ப³ஹுத³ேணந யjhேஞேநேஜ । தthர ஹ
பசாலாநாmh
ph³ராம அபி⁴ஸேமதா ப³⁴shதshய ஹ ஜநகshய ைவேத³ஹshய
விjhஞாஸா
ப³⁴வ க:shவிேத³ஷாmh ph³ராமநாமசாநதம இதி ।ஸ ஹ க³வாꣳ
ஸஹshரமவேராத⁴ த³ஶத³ஶ பாதா³ ஏைககshயா: ’ŋhக³ேயாராப³th³தா⁴
ப³⁴: ॥ 1॥

மnhthர 2 [III.i.2]

தாnhேஹாவாச ph³ராம ப⁴க³வnhேதா ேயா ேவா ph³ரShட:²ஸஏதா கா³
உத³ஜதாதி । ேத ஹ ph³ராம ந த³th◌⁴’ஷுரத² ஹ யாjhஞவlhkhய:

shவேமவ
ph³ரமசாணiµவாைசதா: ெஸௗmhேயாத³ஜ ஸாமரவா3 இதி । தா
ேஹாதா³சகார ।
ேத ஹ ph³ராமkh: ◌⁴ கத²mh iν ேநா ph³ரShேடா² ph³வீேதthயத²

ஹ
ஜநகshய ைவேத³ஹshய ேஹாதாऽவேலா ப³⁴வ । ஸ ைஹநmh பphரchச²

thவmh
iν க² ேநா யாjhஞவlhkhய ph³ரShேடா²ऽ3இதி ।ஸ ேஹாவாச நேமா
வயmh
ph³ரShடா²ய rhேமா ேகா³காமா ஏவ வயꣳ shம இதி । தꣳ ஹ தத ஏவ
phரShmh த³th◌⁴ேர ேஹாதாऽவல: ॥ 2॥

மnhthர 3 [III.i.3]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யதி³த³ꣳஸrhவmh mh’thநாऽऽphதꣳ,ஸrhவmh
mh’thநாऽபி⁴பnhநmh ேகந யஜமாேநா mh’thேயாராphதிமதிiµchயத இதி ।
ேஹாthரrhthவிஜாऽஇநா வாசா வாkh³ைவ யjhஞshய ேஹாதா । தth³ேயயmh
வாkh ேஸாऽயமkh³நி:
ஸ ேஹாதா ஸா iµkhதி:ஸாऽதிiµkhதி: ॥ 3॥
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மnhthர 4 [III.i.4]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யதி³த³ꣳஸrhவமேஹாராthராph◌⁴யாமாphதꣳ,

ஸrhவமேஹாராthராph◌⁴யாமபி⁴பnhநmh ேகந யஜமாேநாऽேஹாராthரேயாராphதிமதிiµchயத
இthயth◌⁴வrhணrhthவிஜா சுஷாऽऽதி³thேயந சுrhைவ
யjhஞshயாth◌⁴வrhshதth³யதி³த³mh சு: ேஸாऽஸாவாதி³thய: ேஸாऽth◌⁴வrh:

ஸா
iµkhதி:ஸாऽதிiµkhதி: ॥ 4॥

மnhthர 5 [III.i.5]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யதி³த³ꣳஸrhவmh
rhவபாபரபாph◌⁴யாமாphதꣳ,ஸrhவmh
rhவபாபரபாph◌⁴யாமபி⁴பnhநmh ேகந யஜமாந:

rhவபாபரபேயாராphதிமதிiµchயத இthth³கா³thரrhthவிஜா வாநா
phராேணந
phராே ைவ யjhஞshேயாth³கா³தா । தth³ேயாऽயmh phராண: ஸ வா: ஸ
உth³கா³தா ஸா iµkhதி:
ஸாऽதிiµkhதி: ॥ 5॥

மnhthர 6 [III.i.6]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யதி³த³மnhதமநாரmhப³ணவ ேகநாऽऽkhரேமந
யஜமாந: shவrhக³mh ேலாகமாkhரமத இதி ph³ரமணrhthவிஜா மநஸா
சnhth³ேரண
மேநா ைவ யjhஞshய ph³ரமா । தth³யதி³த³mh மந: ேஸாऽெஸௗ சnhth³ர:ஸ
ph³ரமா
ஸா iµkhதி:ஸாதிiµkhதிthயதிேமாா அத²ஸmhபத:³ ॥ 6॥

மnhthர 7 [III.i.7]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச கதிபி⁴ரயமth³யrhkh³பி⁴rhேஹாதாshnhயjhேஞ
கShயதீதி ।
திsh’பி⁴தி । கதமாshதாshதிshர இதி । ேராiνவாkhயா ச யாjhயா ச
ஶshையவ
th’தீயா । கிmh தாபி⁴rhஜயதீதி । யth கிேசத³mh phராணph◌⁴’தி³தி ॥ 7॥

மnhthர 8 [III.i.8]
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யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச கthயயமth³யாth◌⁴வrhரshnhயjhஞஆஹுதீrhேஹாShயதீதி
।
திshர இதி । கதமாshதாshதிshர இதி । யா ஹுதா உjhjhவலnhதி யா ஹுதா
அதிேநத³nhேத யா
ஹுதா அதி⁴ேஶரேத । கிmh தாபி⁴rhஜயதீதி । யா ஹுதா உjhjhவலnhதி
ேத³வேலாகேமவ
தாபி⁴rhஜயதி தீ³phயத இவ  ேத³வேலாேகா । யா ஹுதா அதிேநத³nhேத
பிth’ேலாகேமவ
தாபி⁴rhஜயthயதீவ  பிth’ேலாேகா । யா ஹுதா அதி⁴ேஶரேத
மiνShயேலாகேமவ
தாபி⁴rhஜயthயத⁴ இவ  மiνShயேலாக: ॥ 8॥

மnhthர 9 [III.i.9]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச கதிபி⁴ரயமth³ய ph³ரமா யjhஞmh த³ணேதா
ேத³வதாபி⁴rhேகா³பாயதீthேயகேயதி । கதமா ைஸேகதி । மந ஏேவthயநnhதmh
ைவ
மேநா mhஅnhதா விேவ ேத³வா அநnhதேமவ ஸ ேதந ேலாகmh ஜயதி ॥ 9॥

மnhthர 10 [III.i.10]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச கthயயமth³ேயாth³கா³தாऽshnhயjhேஞ
shேதாthயா:shேதாShயதீதி ।
திshர இதி । கதமாshதாshதிshர இதி । ேராiνவாkhயா ச யாjhயா ச
ஶshையவ
th’தீயா கதமாshதா யா அth◌⁴யாthமதி । phராண ஏவ ேராiνவாkhயாऽபாேநா
யாjhயா
vhயாந:ஶshயா । கிmh தாபி⁴rhஜயதீதி । ph’தி²வீேலாகேமவ ேராiνவாkhயயா
ஜயthயnhதேலாகmh யாjhயயா th³ேலாகꣳ ஶshயயா தேதா ஹ
ேஹாதாऽவல
உபரராம ॥ 10॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.ii.1]
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அத² ைஹநmh ஜாரthகாரவ ஆrhதபா⁴க:³ பphரchச² । யாjhஞவlhkhேயதி
ேஹாவாச
கதி kh³ரஹா:கthயதிkh³ரஹா இthயShெடௗ kh³ரஹா அShடாவதிkh³ரஹா இதி
ேய ேதऽShெடௗ
kh³ரஹா அShடாவதிkh³ரஹா: கதேம த இதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [III.ii.2]

phராே ைவ kh³ரஹ: । ேஸாऽபாேநநாதிkh³ராேஹண kh³’ேதாऽபாேநந 
க³nhதா⁴kh◌⁴ரதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [III.ii.3]

வாkh³ைவ kh³ரஹ: । ஸ நாmhநாதிkh³ராேஹண kh³’ேதா வாசா 
நாமாnhயபி⁴வத³தி ॥ 3॥

மnhthர 4 [III.ii.4]

வா ைவ kh³ரஹ: ।ஸ ரேஸநாதிkh³ராேஹண kh³’ேதா வயா 
ரஸாnhவிஜாநாதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [III.ii.5]

சுrhைவ kh³ரஹ: । ஸ ேபதிkh³ராேஹண kh³’தசுஷா 
பாணி
பயதி ॥ 5॥

மnhthர 6 [III.ii.6]

ேராthரmh ைவ kh³ரஹ: ।ஸ ஶph³ேத³நாதிkh³ராேஹண kh³’த:ேராthேரண

ஶph³தா³’ேதி ।

மnhthர 7 [III.ii.7]

மேநா ைவ kh³ரஹ: । ஸ காேமநாதிkh³ராேஹண kh³’ேதா மநஸா 
காமாnhகாமயேத ॥ 7॥

மnhthர 8 [III.ii.8]

ஹshெதௗ ைவ kh³ரஹ: । ஸ கrhமऽதிkh³ராேஹண kh³’ேதா
ஹshதாph◌⁴யாꣳ
கrhம கேராதி ॥ 8॥
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மnhthர 9 [II.ii.9]

thவkh³ைவ kh³ரஹ: । ஸ shபrhேஶநாதிkh³ராேஹண kh³’தshthவசா 
shபrhஶாnhேவத³யத ।
இthேயேதऽShெடௗ kh³ரஹா அShடாவதிkh³ரஹா: ॥ 9॥

மnhthர 10 [III.ii.10]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யதி³த³ꣳஸrhவmh mh’thேயாரnhநmh காshவிthஸா
ேத³வதா
யshயா mh’thரnhநthயkh³நிrhைவ mh’th: ேஸாऽபாமnhநமப நrhmh’thmh
ஜயதி ॥ 10॥

மnhthர 11 [III.ii.11]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யthராயmh ேஷா mhயத உத³shமாthphரா:

khராமnhthயேஹா3 ேநதி ேநதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhேயாऽthைரவ
ஸமவநீயnhேத ஸ
உchch²வயthயாth◌⁴மாயதி ஆth◌⁴மாேதா mh’த: ேஶேத ॥ 11॥

மnhthர 12 [III.ii.12]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யthராயmh ேஷா mhயேத கிேமநmh ந
ஜஹாதீதி ।
நாேமthயநnhதmh ைவ நாமாநnhதா விேவ ேத³வா அநnhதேமவ ஸ ேதந
ேலாகmh ஜயதி ॥ 12॥

மnhthர 13 [III.ii.13]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச யthராshய ஷshய mh’தshயாkh³நிmh
வாக³phேயதி வாதmh
phராணசுராதி³thயmh மநசnhth³ரmh தி³ஶ:ேராthரmh ph’தி²வꣳீ
ஶரமாகாஶமாthெமௗஷதீ⁴rhேலாமாநி வநshபதீnhேகஶா அphஸு ேலாதmh
ச
ேரதச நிதீ⁴யேத khவாயmh ததா³ ேஷா ப⁴வதீthயஹர ெஸௗmhய ஹshதmh
ஆrhதபா⁴ேக³தி ேஹாவாऽऽசாவாேமைவதshய ேவதி³Shயாேவா ந
நாேவதthஸஜந இதி । ெதௗ
ேஹாthkhரmhய மnhthரயாmh சkhராேத ெதௗ ஹ ய³ச: கrhம ைஹவ
த³சரத²

ஹ யthphரஶꣳஸ: கrhம ைஹவ தth phரஶꣳஸ: Nhேயா ைவ Nhேயந
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கrhம ப⁴வதி பாப: பாேபேநதி । தேதா ஹ ஜாரthகாரவ ஆrhதபா⁴க³உபரராம
॥ 13॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.iii.1]

அத²ைஹநmh ⁴jhrhலாயாயநி: பphரchச² । யாjhஞவlhkhேயதி
ேஹாவாச மth³ேரஷு சரகா: பrhயvhரஜாம ேத பதசலshய காphயshய
kh³’ஹாைநம । தshயாऽऽth³³தா க³nhத⁴rhவkh³’தா தமph’chசா²ம
ேகாऽதி । ேஸாऽph³ரவீth ஸுத⁴nhவாऽऽŋhகி³ரஸ இதி । தmh யதா³
ேலாகாநாமnhதாநph’chசா²மாைத²தத³ைத²நமph³ம khவ பாதா
அப⁴வnhநிதி
khவ பாதா அப⁴வnh ஸ thவா ph’chசா² யாjhஞவlhkhய khவ பாதா
அப⁴வnhநிதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [III.iii.2]

ஸேஹாவாேசாவாச ைவ ேஸாऽக³chச²nhைவ ேத தth³யthராவேமத⁴யாேநா
க³chச²nhதீதி । khவ nhவவேமத⁴யாேநா க³chச²nhதீதி । th³வாthꣳஶதmh
ைவ ேத³வரதா²nhயாnhயயmh ேலாகshதꣳஸமnhதmh ph’தி²வீ th³விshதாவthபrhேயதி
தாꣳ ஸமnhதmh ph’தி²வீ th³விshதாவthஸiµth³ர: பrhேயதி । தth³யாவதீ
ுரshய
தா⁴ரா யாவth³வா மகாயா: பthரmh தாவாநnhதேரऽऽகாஶshதாnh இnhth³ர:
ஸுபrhே ⁴thவா வாயேவ phராயchச²th தாnh வாராthமநி தி⁴thவா
தthராக³மயth³யthர
அவேமத⁴யாேநாऽப⁴வnhநிthேயவவ ைவ ஸ வாேமவ phரஶஶꣳஸ
தshமாth³வாேரவ vhயShrhவா:ஸமShரப நrhmh’thmh ஜயதி ய ஏவmh
ேவத³ । தேதா ஹ ⁴jhrhலாயாயநிபரராம ॥ 2॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ரமணmh ।

மnhthர 1 [III.iv.1]

அத²ைஹநஷshதசாkhராயண: பphரchச² । யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச
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யthஸாாத³பேராாth³ph³ரம ய ஆthமா ஸrhவாnhதரshதmh ேம
vhயாசேவthேயஷ த
ஆthமா ஸrhவாnhதர: । கதேமா யாjhஞவlhkhய ஸrhவாnhதேரா । ய: phராேணந
phராணிதி
ஸ த ஆthமா ஸrhவாnhதேரா ேயாऽபாேநநாபாநிதி ஸ த ஆthமா ஸrhவாnhதேரா
ேயா vhயாேநந
vhயாநிதி ஸ த ஆthமா ஸrhவாnhதேரா ய உதா³ேநேநாதா³நிதி ஸ த ஆthமா
ஸrhவாnhதர
ஏஷ த ஆthமா ஸrhவாnhதர: ॥ 1॥

மnhthர 2 [III.iv.2]

ஸேஹாவாேசாஷshதசாkhராயண:யதா²விph³யாத³ெஸௗ ெகௗ³ரஸாவவ
இthேயவேமைவதth³vhயபதி³Shடmh ப⁴வதி । யேத³வ ஸாாத³பேராாth³

ph³ரம
ய ஆthமா ஸrhவாnhதர:தmh ேம vhயாசேவதி । ஏஷ த ஆthமா ஸrhவாnhதர:
।
கதேமா யாjhஞவlhkhய ஸrhவாnhதேரா । ந th³’Shேடrhth³ரShடாரmh பேயrhந
ேத:

ேராதாரꣳ’iΝயா ந மேதrhமnhதாரmh மnhவீதா²ந விjhஞாேதrhவிjhஞாதாரmh
விஜாநீயா ஏஷ த ஆthமா ஸrhவாnhதேராऽேதாऽnhயதா³rhதmh தேதா
ேஹாஷshதshசாkhராயண
உபரராம ॥ 2॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.v.1]

அத²ைஹநmh கேஹால: ெகௗதேகய: பphரchச² பphரchச² யாjhஞவlhkhேயதி
ேஹாவாச யேத³வஸாாத³பேராாth³ph³ரம யஆthமாஸrhவாnhதரshதmh
ேம
vhயாசேவthேயஷ த ஆthமா ஸrhவாnhதர: । கதேமா யாjhஞவlhkhய
ஸrhவாnhதேரா ।
ேயாऽஶநாயாபிபாேஸ ேஶாகmh ேமாஹmh ஜராmh mh’thமthேயthேயதmh ைவ
தமாthமாநmh

bribasic.pdf 43



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

விதி³thவா ph³ராம:thைரஷயாச விthைதஷயாச ேலாைகஷயாச
vhthதா²யாத² பி⁴ாசrhயmh சரnhதி । யா ேயவ thைரஷ ஸா
விthைதஷ
யா விthைதஷ ஸா ேலாைகஷேேப⁴ ேயேத ஏஷேண ஏவ
ப⁴வதshதshமாth³ph³ராமண:

பாNh³thயmh நிrhவிth³ய பா³lhேயந திShடா²ேஸth । பா³lhயmh ச பாNh³thயmh
ச
நிrhவிth³யாத²iµநிரெமௗநmh ச ெமௗநmh ச நிrhவிth³யாத² ph³ராமண: ।ஸ
ph³ராமண: ேகந shயாth³ ேயந shயாth ேதேநth³’ஶ ஏவாேதாऽnhயதா³rhதmh ।
ய ஏவmh
ேவத³ ஏவாேதாऽnhயதா³rhதmh । தேதா ஹ கேஹால: ெகௗதேகய உபரராம ॥
1॥
இதி பசமmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஷShட²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.vi.1]

அத²ைஹநmh கா³rhகீ³வாசkhநவீ பphரchச² யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச
யதி³த³ꣳஸrhவமphshேவாதmh ச phேராதmh ச கshnhiν க²lhவாப
ஓதாச phேராதாேசதி ।வாெயௗ கா³rhகீ³தி ।கshnhiν க²வாேராதச
phேராதேசthயnhதேலாேகஷு கா³rhகீ³தி ।கshnhiν க²lhவnhதேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி । க³nhத⁴rhவேலாேகஷு கா³rhகீ³தி । கshnhiν
க³nhத⁴rhவேலாகா
ஓதாச phேராதாேசthயாதி³thயேலாேகஷு கா³rhகீ³தி । கshnh iν
க²lhவாதி³thயேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி । சnhth³ரேலாேகஷு கா³rhகீ³தி । கshnhiν க²
சnhth³ரேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி । நthரேலாேகஷு கா³rhகீ³தி ।
கshnhiν
க² நthரேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி । ேத³வேலாேகஷு கா³rhகீ³தி
।
கshnhiν க² ேத³வேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி இnhth³ரேலாேகஷு
கா³rhகீ³தி ।
கshnhiν க²lhவிnhth³ரேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி । phரஜாபதிேலாேகஷு
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கா³rhகீ³தி । கshnhiν க² phரஜாபதிேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி ।
ph³ரமேலாேகஷு கா³rhகீ³தி । கshnhiν க² ph³ரமேலாகா ஓதாச
phேராதாேசதி ।
ஸ ேஹாவாச கா³rhகி³ மாதிphராrhமா ேத rhதா⁴ vhயபphதத³நதிphரnhயாmh
ைவ ேத³வதாமதிph’chச² । கா³rhகி³ மாऽதிphராதி । தேதா ஹ கா³rhகீ³
வாசkhநvhபரராம ॥ 1॥
இதி ஷShட²mh ph³ராமணmh ॥
அத²ஸphதமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.vii.1]

அத²ைஹநth³தா³லக ஆணி: பphரchச² யாjhஞவlhkhேயதி
ேஹாவாச மth³ேரShவவஸாம பதசலshய காphயshய kh³’ேஹஷு
யjhஞமதீ⁴யாநாshதshயாऽऽth³பா⁴rhயா க³nhத⁴rhவkh³’தா ।தமph’chசா²ம
ேகாऽதி । ேஸாऽph³ரவீth கப³nhத⁴ஆத²rhவணஇதி । ேஸாऽph³ரவீthபதசலmh
காphயmh யாjhஞிகாꣳச ேவthத²iν thவmh காphய தthஸூthரmh ேயநாயmh
ச ேலாக: பரச ேலாக:ஸrhவாணி ச ⁴தாநி ஸnhth³’ph³தா⁴நி
ப⁴வnhதீதி । ேஸாऽph³ரவீthபதசல:காphேயா நாஹmh தth³ ப⁴க³வnh ேவேத³தி ।
ேஸாऽph³ரவீth பதசலmh காphயmh யாjhஞிகாꣳச: ேவthத²iν thவmh காphய
தமnhதrhயாணmh ய இமmh ச ேலாகmh பரmh ச ேலாகꣳ ஸrhவாணி ச ⁴தாநி
ேயாऽnhதேரா யமயதீதி । ேஸாऽph³ரவீth பதசல: காphேயா நாஹmh தmh
ப⁴க³வnh
ேவேத³தி । ேஸாऽph³ரவீth பதசலmh காphயmh யாjhஞிகாꣳச ேயா ைவ தth
காphய ஸூthரmh விth³யாthதmh சாnhதrhயாணதி ஸ ph³ரமவிth ஸ
ேலாகவிth ஸ
ேத³வவிth ஸ ேவத³விth ஸ ⁴தவிth ஸ ஆthமவிth ஸ ஸrhவவிதி³தி
ேதph◌⁴ேயாऽph³ரவீth
தத³ஹmh ேவத³ । தchேசththவmh யாjhஞவlhkhய ஸூthரமவிth³வாꣳshதmh
சாnhதrhயாணmh ph³ரமக³வீத³ஜேஸ rhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி । ேவத³

வா அஹmh
ெகௗ³தம தthஸூthரmh தmh சாnhதrhயாணதி । ேயா வா இத³mh
கசிth³ph³யாth ேவத³

ேவேத³தி । யதா² ேவthத² ததா² ph³தி ॥ 1॥
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மnhthர 2 [III.vii.2]

ஸ ேஹாவாச வாrhைவ ெகௗ³தம தthஸூthரmh வாநா ைவ ெகௗ³தம
ஸூthேரயmh
ச ேலாக: பரச ேலாக:ஸrhவாணி ச ⁴தாநி ஸnhth³’ph³தா⁴நி ப⁴வnhதி ।
தshமாth³ைவ ெகௗ³தம ஷmh phேரதமாஹுrhvhயshரꣳஷதாshயாŋhகா³நீதி
வாநா  ெகௗ³தம ஸூthேரணஸnhth³’ph³தா⁴நி ப⁴வnhதீthேயவேமைவதth³

யாjhஞவlhkhயாnhதrhயாணmh ph³தி ॥ 2॥
மnhthர 3 [III.vii.3]

ய: ph’தி²vhயாmh திShட²nhph’தி²vhயா அnhதேரா யmh ph’தி²வீ ந ேவத³

யshய ph’தி²வீ ஶரmh ய: ph’தி²வீமnhதேரா யமயthேயஷ த
ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 3॥

மnhthர 4 [III.vii.4]

ேயாऽphஸு திShட²nhநth³ph◌⁴ேயாऽnhதேரா யமாேபா ந வி:³ யshயாப:ஶரmh
ேயாऽேபாऽnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 4॥

மnhthர 5 [III.vii.5]

ேயாऽkh³ெநௗ திShட²nhநkh³ேநரnhதேரா யமkh³நிrhந ேவத³ யshயாkh³நி:ஶரmh
ேயாऽkh³நிமnhதேரா யமயதி ஏஷ த ஆthமாnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 5॥

மnhthர 6 [III.vii.6]

ேயாऽnhதே திShட²nhநnhதாத³nhதேரா யமnhதmh ந ேவத³

யshயாnhதꣳ ஶரmh ேயாऽnhதமnhதேரா யமயthேயஷ த
ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 6॥

மnhthர 7 [III.vii.7]

ேயா வாெயௗ திShட²nhவாேயாரnhதேரா யmh வாrhந ேவத³யshய வா:ஶரmh
ேயா
வாமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 7॥

மnhthர 8 [III.vii.8]

ேயா தி³வி திShட²nhதி³ேவாऽnhதேரா யmh th³ெயௗrhந ேவத³ யshய th³ெயௗ:

ஶரmh ேயா
தி³வமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 8॥

மnhthர 9 [III.vii.9]
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ய ஆதி³thேய திShட²nhநாதி³thயாத³nhதேரா யமாதி³thேயா ந ேவத³

யshயாऽऽதி³thய:

ஶரmh ய ஆதி³thயமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 9॥
மnhthர 10 [III.vii.10]

ேயா தி³ு திShட²nhதி³kh³ph◌⁴ேயாऽnhதேரா யmh தி³ேஶா ந வி³rhயshய தி³ஶ:

ஶரmh
ேயா தி³ேஶாऽnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 10॥

மnhthர 11 [III.vii.11]

யசnhth³ரதாரேக திShட²ꣳசnhth³ரதாரகாத³nhதேரா யmh சnhth³ரதாரகmh
ந ேவத³ யshய சnhth³ரதாரகꣳ ஶரmh யசnhth³ரதாரகமnhதேரா
யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 11॥

மnhthர 12 [III.vii.12]

ய ஆகாேஶ திShட²nhநாகாஶாத³nhதேரா யமாகாேஶா ந ேவத³ யshயாऽऽகாஶ:

ஶரmh ய ஆகாஶமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 12॥
மnhthர 13 [III.vii.13]

யshதம திShட²ꣳshதமேஸாऽnhதேரா யmh தேமா ந ேவத³ யshய தம:

ஶரmh யshதேமாऽnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 13॥
மnhthர 14 [III.vii.14]

யshேதஜ திShட²ꣳshேதஜேஸாऽnhதேரா யmh ேதேஜா ந ேவத³ யshய ேதஜ:

ஶரmh
யshேதேஜாऽnhதேரா யமயthyhஸ ஏஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த
இthயதி⁴ைத³வதmh
அதா²தி⁴⁴தmh ॥ 14॥

மnhthர 15 [III.vii.15]

ய: ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு திShட²nhஸrhேவph◌⁴ேயா ⁴ேதph◌⁴ேயாऽnhதேரா யꣳ
ஸrhவாணி
⁴தாநி ந வி³rhயshயஸrhவாணி ⁴தாநி ஶரmh ய:ஸrhவாணி ⁴தாnhயnhதேரா
யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த இthயதி⁴⁴தமதா²th◌⁴யாthமmh ॥
15॥

மnhthர 16 [III.vii.16]
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ய: phராேண திShட²nhphராத³nhதேரா யmh phராே ந ேவத³ யshய phராண:

ஶரmh
ய: phராணமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 16॥

மnhthர 17 [III.vii.17]

ேயா வாசி திShட²nhவாேசாऽnhதேரா யmh வாŋhந ேவத³யshய வாkh ஶரmh ேயா
வாசமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 17॥

மnhthர 18 [III.vii.18]

யசு திShட²ꣳசுேஷாऽnhதேரா யmh சுrhந
ேவத³ யshய சு:ஶரmh யசுரnhதேரா யமயthேயஷ த
ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 18॥

மnhthர 19 [III.vii.19]

ய:ேராthேர திShட²ch²ேராthராத³nhதேரா யꣳ ேராthரmh ந ேவத³

யshய ேராthரꣳ ஶரmh ய:ேராthரமnhதேரா யமயthyhஸ ஏஷ த
ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 19॥

மnhthர 20 [III.vii.20]

ேயா மந திShட²nhமநேஸாऽnhதேரா யmh மேநா ந ேவத³ யshய மந:ஶரmh
ேயா மேநாऽnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 20॥

மnhthர 21 [III.vii.21]

யshthவசி திShட²ꣳshthவேசாऽnhதேரா யmh thவŋhந ேவத³யshய thவkh ஶரmh
யshthவசமnhதேரா யமயthேயஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 21॥

மnhthர 22 [III.vii.22]

ேயா விjhஞாேந திShட²nhவிjhஞாநாத³nhதேரா யꣳ விjhஞாநmh ந ேவத³

யshய விjhஞாநꣳ ஶரmh ேயா விjhஞாநமnhதேரா யமயthேயஷ த
ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’த: ॥ 22॥

மnhthர 23 [III.vii.23]

ேயா ேரத திShட²nh ேரதேஸாऽnhதேரா யꣳ ேரேதா ந ேவத³ யshய ேரத:

ஶரmh ேயா ேரேதாऽnhதேரா யமயthேயஷதஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’ேதாऽth³’Shேடா
th³ரShடாऽத: ேராதாऽமேதா மnhதாऽவிjhஞேதா விjhஞாதா ।
நாnhேயாऽேதாऽshதி
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th³ரShடா நாnhேயாऽேதாऽshதி ேராதா நாnhேயாऽேதாऽshதி மnhதா
நாnhேயாऽேதாऽshதி
விjhஞாைதஷ த ஆthமாऽnhதrhயாmhயmh’ேதாऽேதாऽnhயதா³rhதmh தேதா
ேஹாth³தா³லக
ஆணிபரராம ॥ 23॥
இதி ஸphதமmh ph³ராமணmh ॥
அத²அShடமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.viii.1]

அத²ஹ வாசkhநvhவாச ph³ராம ப⁴க³வnhேதா ஹnhதாஹமmh th³ெவௗ
phரெநௗ phரயா ெதௗ ேசnhேம வயதி ந ைவ ஜா Shமாகமmh
கசிth³ph³ரேமாth³யmh ேஜேததி । ph’chச² கா³rhகீ³தி ॥ 1॥

மnhthர 2 [III.viii.2]

ஸா ேஹாவாசாஹmh ைவ thவா யாjhஞவlhkhய யதா² காேயா வா
ைவேத³ேஹா ேவாkh³ரthர
உjhjhயmh த⁴iνரதி⁴jhயmh kh’thவா th³ெவௗ பா³ணவnhெதௗஸபthநாதிvhயாதி⁴ெநௗ
ஹshேத
kh’thேவாேபாthதிShேட²ேத³வேமவாஹmh thவா th³வாph◌⁴யாmh phரநாph◌⁴யாiµேபாத³shதா²mh
।
ெதௗ ேம ph³தி । ph’chச² கா³rhகீ³தி ॥ 2॥

மnhthர 3 [III.viii.3]

ஸா ேஹாவாச ய³rhth◌⁴வmh யாjhஞவlhkhய தி³ேவா யத³வாkhph’தி²vhயா
யத³nhதரா
th³யாவாph’தி²வீ இேம யth³⁴தmh ச ப⁴வchச ப⁴விShயchேசthயாசேத
கshꣳshதேதா³தmh ச phேராதmh ேசதி ॥ 3॥

மnhthர 4 [III.viii.4]

ஸ ேஹாவாச ய³rhth◌⁴வmh கா³rhகி³ தி³ேவா யத³வாkhph’தி²vhயா யத³nhதரா
th³யாவாph’தி²வீ இேம யth³⁴தmh ச ப⁴வchச ப⁴விShயchேசthயாசத
ஆகாேஶ தேதா³தmh ச phேராதmh ேசதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [III.viii.5]

ஸா ேஹாவாச நமshேதऽshயாjhஞவlhkhய ேயா ம ஏதmh vhயேவாேசாऽபரshைம
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தா⁴ரயshேவதி । ph’chச² கா³rhகீ³தி ॥ 5॥
மnhthர 6 [III.viii.6]

ஸா ேஹாவாச ய³rhth◌⁴வmh யாjhஞவlhkhய தி³ேவா யத³வாkh ph’தி²vhயா:
யத³nhதரா
th³யாவாph’தி²வீ இேம யth³⁴தmh ச ப⁴வchச ப⁴விShயchேசthயாசேத
ஆசேத கshꣳshதேதா³தmh ச phேராதmh ேசதி ॥ 6॥

மnhthர 7 [III.viii.7]

ஸ ேஹாவாச ய³rhth◌⁴வmh கா³rhகி³ தி³ேவா யத³வாkhph’தி²vhயா யத³nhதரா
th³யாவாph’தி²வீ இேம யth³⁴தmh ச ப⁴வchச ப⁴விShயchேசthயாசத
ஆகாஶ ஏவ தேதா³தmh ச phேராதmh ேசதி । கshnhiν க²lhவாகாஶ ஓதச
phேராதேசதி ॥ 7॥

மnhthர 8 [III.viii.8]

ஸ ேஹாவாைசதth³ைவ தத³ரऽ கா³rhகி³ ph³ராம
அபி⁴வத³nhthயsh²லமநNhவரshவமதீ³rhக⁴மேலாதமshேநஹமchசா²யமதேமா-

ऽவாyhவநாகாஶமஸŋhக³mh அசுShகமேராthரமவாkh³

அமேநாऽேதஜshகமphராணமiµக²மமாthரmh அநnhதரமபா³யmh ந தத³நாதி
கிmh சந ந தத³நாதி கசந ॥ 8॥

மnhthர 9 [III.viii.9]

ஏதshய வா அரshய phரஶாஸேந கா³rhகி³ ஸூrhயாசnhth³ரமெஸௗ
விth◌⁴’ெதௗ
திShட²த ஏதshய வா அரshய phரஶாஸேந கா³rhகி³th³யாவாph’தி²vhெயௗ
விth◌⁴’ேத திShட²த ஏதshய வா அரshய phரஶாஸேந கா³rhகி³
நிேமஷா iµஹூrhதா அேஹாராthராNhயrhத⁴மாஸா மாஸா ’தவ:

ஸmhவthஸரா இதி
விth◌⁴’தாshதிShட²nhthேயதshய வா அரshய phரஶாஸேந கா³rhகி³
phராchேயாऽnhயா
நth³ய:shயnhத³nhேத ேவேதph◌⁴ய: பrhவேதph◌⁴ய: phரதீchேயாऽnhயா யாmh யாmh
ச தி³ஶமnhேவதshய வா அரshய phரஶாஸேந கா³rhகி³ த³த³ேதா மiνShயா:
phரஶꣳஸnhதி யஜமாநmh ேத³வா த³rhவீmh பிதேராऽnhவாயthதா: ॥ 9॥
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மnhthர 10 [III.viii.10]

ேயா வா ஏதத³ரmh கா³rhkh³யவிதி³thவாऽshꣳlhேலாேக ஜுேஹாதி யஜேத
தபshதphயேத ப³ஹூநி வrhஷஸஹshராNhயnhதவேத³வாshய தth³ப⁴வதி
ேலாேகா ப⁴வதி
ேயா வா ஏதத³ரmh கா³rhkh³யவிதி³thவாऽshமாlhேலாகாthphைரதி ஸ
kh’பேऽத² ய
ஏதத³ரmh கா³rhகி³ விதி³thவாऽshமாlhேலாகாthphைரதி ஸ ph³ராமண: ॥
10॥

மnhthர 11 [III.viii.11]

தth³வா ஏதத³ரmh கா³rhkh³யth³’Shடmh th³ரShTh’தꣳ ேராththரமதmh
மnhthரவிjhஞாதmh விjhஞாth’நாnhயத³ேதாऽshதி th³ரShTh’நாnhயத³ேதாऽshதி
ேராth’நாnhயத³ேதாऽshதி மnhth’நாnhயத³ேதாऽshதி விjhஞாththேரதshnhiν
க²lhவேர கா³rhkh³யாகாஶ ஓதச phேராதேசதி ॥ 11॥

மnhthர 12 [III.viii.12]

ஸா ேஹாவாச ph³ராம ப⁴க³வnhதshதேத³வ ப³ஹு மnhேயth◌⁴வmh
யத³shமாnhநமshகாேரண
iµchேயth◌⁴வmh ந ைவ ஜா Shமாகமmh கசிth³ph³ரேமாth³யmh ேஜேததி
தேதா ஹ
வாசkhநvhபரராம ॥ 12॥
இthயShடமmh ph³ராமணmh ॥
அத² நவமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [III.ix.1]

அத²ைஹநmh வித³kh³த: ◌⁴ ஶாகlhய: பphரchச² கதி ேத³வா யாjhஞவlhkhேயதி ।
ஸ ைஹதையவ நிவிதா³ phரதிேபேத³ யாவnhேதா ைவவேத³வshய
நிவிth³chயnhேத
thரயச th ச ஶதா thரயச th ச ஸஹshேரthேயாதி ேஹாவாச கthேயவ
ேத³வா யாjhஞவlhkhேயதி । thரயshthꣳஶதி³thேயாதி ேஹாவாச । கthேயவ
ேத³வா
யாjhஞவlhkhேயதி । ஷ³thேயாதி ேஹாவாச । கthேயவ ேத³வா
யாjhஞவlhkhேயதி ।

bribasic.pdf 51



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

thரயஇthேயாதி ேஹாவாச ।கthேயவ ேத³வா யாjhஞவlhkhேயthyhth³வாவிthேயாதி
ேஹாவாச ।
கthேயவ ேத³வா யாjhஞவlhkhேயthயth◌⁴யrhத⁴ இthேயாதி ேஹாவாச ।கthேயவ
ேத³வா
யாjhஞவlhkhேயthேயக இthேயாதி ேஹாவாச । கதேம ேத thரயச th ச
ஶதா
thரயச th ச ஸஹshேரதி ॥ 1 ॥

மnhthர 2 [III.ix.2]

ஸ ேஹாவாச மமாந ஏைவஷாேமேத thரயshthꣳஶththேவவ ேத³வா இதி
கதேம
ேத thரயshthꣳஶதி³thயShெடௗவஸவ ஏகாத³ஶth³ரா th³வாத³ஶாऽऽதி³thயாshேத
ஏகthꣳஶதி³nhth³ரைசவ phரஜாபதிச thரயshthꣳஶாவிதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [III.ix.3]

கதேம வஸவ இthயkh³நிச ph’தி²வீ ச வாசாnhதmh
சாऽऽதி³thயச th³ெயௗச சnhth³ரமாச நthராணி ைசேத வஸவ
ஏேதஷு த³mh வஸு ஸrhவꣳததி தshமாth³வஸவ இதி ॥ 3॥

மnhthர 4 [III.ix.4]

கதேம th³ரா இதி । த³ேஶேம ேஷ phரா ஆthைமகாத³ஶshேத
யதா³ऽshமாchச²ராnhமrhthயா³thkhராமnhthயத² ேராத³யnhதி தth³யth³ேராத³யnhதி
தshமாth³th³ரா இதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [III.ix.5]

கதம ஆதி³thயா இதி । th³வாத³ஶ ைவ மாஸா: ஸmhவthஸரshையத
ஆதி³thயா ஏேத
த³ꣳஸrhவமாத³தா³நா யnhதி ேத யதி³த³ꣳஸrhவமாத³தா³நா யnhதி
தshமாதா³தி³thயா இதி ॥ 5॥

மnhthர 6 [III.ix.6]

கதம இnhth³ர: கதம: phரஜாபதிதி ।shதநயிthiνேரேவnhth³ேரா யjhஞ:

phரஜாபதிதி । கதம:shதநயிthiνthயஶநிதி । கதேமா யjhஞ இதி ।
பஶவ இதி ॥ 6॥

மnhthர 7 [III.ix.7]
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கதேம ஷ³thயkh³நிச ph’தி²வீ ச வாசாnhதmh
சாऽऽதி³thயச th³ெயௗைசேத ஷTh³ ஏேத த³ꣳஸrhவmh ஷ³தி ॥ 7॥

மnhthர 8 [III.ix.8]

கதேம ேத thரேயா ேத³வா இதி இம ஏவ thரேயா ேலாகா ஏஷு ேம ஸrhேவ
ேத³வா இதி ।
கதெமௗ ெதௗ th³ெவௗ ேத³வாவிthயnhநmh ைசவ phராணேசதி ।
கதேமாऽth◌⁴யrhத⁴
இதி । ேயாऽயmh பவத இதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [III.ix.9]

ததா³ஹுrhயத³யேமக ஏவ ஏக இைவவ பவேத ।ஆத² கத²மth◌⁴யrhத⁴ இதி ।
யத³shnhநித³ꣳ ஸrhவமth◌⁴யாrhth◌⁴ேநாth ேதநாth◌⁴யrhத⁴ இதி । கதம ஏேகா
ேத³வ
இதி । phராண இதி ஸ ph³ரம thயதி³thயாசேத ॥ 9॥

மnhthர 10 [III.ix.10]

ph’தி²vhேயவ யshயாऽऽயதநமkh³நிrhேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh
விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ, பராயணmh ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயꣳ ஶார: ஷ:ஸ ஏஷ । வைத³வ ஶாகlhய
தshய கா ேத³வேதthயmh’ததி ேஹாவாச ॥ 10॥

மnhthர 11 [III.ix.11]

காம ஏவ யshயாऽऽயதநꣳ’த³யmh ேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ,ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயmh காமமய: ஷ:ஸ ஏஷ வைத³வ ஶாகlhய தshய கா
ேத³வேததி ।shthய இதி ேஹாவாச ॥ 11॥

மnhthர 12 [III.ix.12]

பாNhேயவ யshயாऽऽயதநmh சுrhேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh
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விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ, ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய ।
ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳ ஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh யமாthத²

ய ஏவாஸாவாதி³thேய ஷ:ஸ ஏஷவைத³வ ஶாகlhய தshய கா ேத³வேததி
।
ஸthயதி ேஹாவாச ॥ 12॥

மnhthர 13 [III.ix.13]

ஆகாஶ ஏவ யshயாऽऽயதநꣳ ேராthரmh ேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ
தmh
ஷmh விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ,ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயꣳ ெரௗthர: phராதிthக: ஷ:ஸ ஏஷ வைத³வ
ஶாகlhய தshய கா ேத³வேததி । தி³ஶ இதி ேஹாவாச ॥ 13॥

மnhthர 14 [III.ix.14]

தம ஏவ யshயாऽऽயதநꣳ ’த³யmh ேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ,ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயmh சா²யாமய: ஷ:ஸ ஏஷ வைத³வ ஶாகlhய தshய
கா ேத³வேததி । mh’thதி ேஹாவாச ॥ 14॥

மnhthர 15 [III.ix.15]

பாNhேயவ யshயாऽऽயதநmh சுrhேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh
விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ, பராயணmh ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயமாத³rhேஶ ஷ:ஸ ஏஷ வைத³வ ஶாகlhய தshய கா
ேத³வேதthயஸுதி ேஹாவாச ॥ 15॥

மnhthர 16 [III.ix.16]

ஆப ஏவ யshயாऽऽயதநꣳ’த³யmh ேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh
விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ, பராயணmh ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
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யமாthத² ய ஏவாயமphஸு ஷ: ஸ ஏஷ வைத³வ ஶாகlhய தshய கா
ேத³வேததி ।
வண இதி ேஹாவாச ॥ 16॥

மnhthர 17 [III.ix.17]

ேரத ஏவ யshயாऽऽயதநꣳ’த³யmh ேலாேகா மேநா jhேயாதிrhேயா ைவ தmh
ஷmh விth³யாthஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணꣳ,ஸ ைவ ேவதி³தா shயாth³

யாjhஞவlhkhய । ேவத³வா அஹmh தmh ஷꣳஸrhவshயாऽऽthமந: பராயணmh
யமாthத² ய ஏவாயmh thரமய: ஷ:ஸ ஏஷ வைத³வ ஶாகlhய தshய
கா ேத³வேததி । phரஜாபதிதி ேஹாவாச ॥ 17॥

மnhthர 18 [III.ix.18]

ஶாகlhேயதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhயshthவாꣳ shவிதி³ேம ph³ராம
அŋhகா³ராவயணமkhரதா3இதி ॥ 18॥

மnhthர 19 [III.ix.19]

யாjhஞவlhkhேயதி ேஹாவாச ஶாகlhேயா யதி³த³mh பசாலாநாmh
ph³ராமநthயவாதீ:³ கிmh ph³ரம விth³வாநிதி । தி³ேஶா ேவத³ஸேத³வா:
ஸphரதிShடா²
இதி । யth³தி³ேஶா ேவthத²ஸேத³வா:ஸphரதிShடா:² ॥ 19॥

மnhthர 20 [III.ix.20]

கிnhேத³வேதாऽshயாmh phராchயாmh தி³யthயாதி³thயேத³வத இதி ।ஸ
ஆதி³thய: கshnhphரதிSh²த இதி । சுதி । கshnhiν சு:
phரதிSh²ததி ।ேபShவிதி சுஷா  பாணி பயதி । கshnhiν
பாணி phரதிSh²தாநீதி । ’த³ய இதி ேஹாவாச ’த³ேயந 
பாணி ஜாநாதி
’த³ேய ேயவ பாணி phரதிSh²தாநி ப⁴வnhதீthேயவேமைவதth³

யாjhஞவlhkhய ॥ 20॥
மnhthர 21 [III.ix.21]

கிnhேத³வேதாऽshயாmh த³யாmh தி³யதி । யமேத³வத இதி ।ஸ யம:

கshnhphரதிSh²த இதி । யjhஞ இதி । கshnhiν யjhஞ: phரதிSh²த இதி।
த³யாதி । கshnhiν த³ phரதிSh²ேததி ரth³தா⁴யாதி
யதா³
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ேயவ ரth³த⁴thேதऽத² த³mh த³தா³தி ரth³தா⁴யாꣳ ேயவ
த³
phரதிSh²ேததி கshnhiν ரth³தா⁴ phரதிSh²ேததி ’த³ய இதி ேஹாவாச
’த³ேயந  ரth³தா⁴mh ஜாநாதி ’த³ேய ேயவ ரth³தா⁴
phரதிSh²தா
ப⁴வதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 21॥

மnhthர 22 [III.ix.22]

கிnhேத³வேதாऽshயாmh phரதீchயாmh தி³யதி । வணேத³வத இதி । ஸ
வண:

கshnh phரதிSh²த இthயphshவிதி ।கshnhnhவாப:phரதிSh²ேததி ேரததி
।
கshnhiν ேரத: phரதிSh²ேததி இதி ’த³ய இதி தshமாத³பி phரதிபmh
ஜாதமாஹுrh’த³யாதி³வ sh’phேதா ’த³யாதி³வ நிrhத இதி
’த³ேய ேயவ
ேரத: phரதிSh²தmh ப⁴வதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 22॥

மnhthர 23 [III.ix.23]

கிnhேத³வேதாऽshயாiµதீ³chயாmh தி³யதி । ேஸாமேத³வத இதி । ஸ
ேஸாம:

கshnhphரதிSh²த இதி । தீ³ாயாதி । கshnhiν தீ³ா
phரதிSh²ேததி
ஸthய இதி தshமாத³பி தீ³தமாஹு: ஸthயmh வேத³தி ஸthேய ேயவ
தீ³ா
phரதிSh²ேததி கshnhiν ஸthயmh phரதிSh²ததி ’த³ய இதி ேஹாவாச
’த³ேயந  ஸthயmh ஜாநாதி ’த³ேய ேயவ ஸthயmh phரதிSh²தmh
ப⁴வதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 23॥

மnhthர 24 [III.ix.24]

கிnhேத³வேதாऽshயாmh th◌⁴வாயாmh தி³யthயkh³நிேத³வத இதி ।
ேஸாऽkh³நி:
கshnhphரதிSh²த இதி வாசீதி । கshnhiν வாkhphரதிSh²ேததி ’த³ய
இதி ।
கshnhiν ’த³யmh phரதிSh²ததி
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மnhthர 25 [III.ix.25]

அஹlhேகதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhேயா யthைரதத³nhயthராshமnhமnhயாைஸ
।
யth³th◌⁴ேயதத³nhயthராshமthshயாchch²வாேநா ைவநத³th³rhவயாꣳ
ைவநth³விமth²நீரnhநிதி ॥ 25॥

மnhthர 26 [III.ix.26]

கshnhiν thவmh சாthமா ச phரதிSh²ெதௗ  shத² இதி । phராண இதி ।
கshnhiν
phராண: phரதிSh²த இthயபாந இதி । கshnhnhவபாந: phரதிSh²த இதி ।
vhயாந இதி । கshnhiν vhயாந: phரதிSh²த இthதா³ந இதி ।
கshnhதா³ந:

phரதிSh²த இதி ।ஸமாந இதி ।ஸ ஏஷ ேநதி ேநthயாthமாऽkh³’ேயா ந
 kh³’யேதऽஶீrhேயா ந  ஶீrhயேதऽஸŋhேகா³ ந  ஸjhயேதऽேதா
ந vhயத²ேத ந ShயthேயதாnhயShடாவாயதநாnhயShெடௗ ேலாகா அShெடௗ
ேத³வா
அShெடௗ ஷா: । ஸ யshதாnhஷாnhநிய phரthயாthயkhராமth
தmh
thெவௗபநிஷத³mh ஷmh ph’chசா² । தmh ேசnhேம ந விவய rhதா⁴
ேத விபதிShயதீதி । தꣳ ஹ ந ேமேந ஶாகlhயshதshய ஹ rhதா⁴ விபபாத
அபி ஹாshய பேமாேऽshதீ²nhயபஜரnhயnhமnhயமாநா: ॥ 26॥

மnhthர 27 [III.ix.27]

அத² ேஹாவாச ph³ராம ப⁴க³வnhேதா ேயா வ:காமயேத ஸ மா ph’chச²
ஸrhேவ வா மா ph’chச²த ேயா வ: காமயேத தmh வ: ph’chசா² ஸrhவாnhவா
வ: ph’chசா²தி । ேத ஹ ph³ராம ந த³th◌⁴’ஷு: ॥ 27॥

மnhthர 28 [III.ix.28]

தாnhைஹைத:ேலாைக: பphரchச² யதா²vh’ோ வநshபதிshதைத²வ
ேஷாऽmh’ஷா தshய ேலாமாநி பrhநி thவக³shேயாthபாகா ப³: ॥
1॥ thவச
ஏவாshய தி⁴ரmh phரshயnhதி³ thவச உthபட: தshமாthதத³th’Nhthphைரதி
ரேஸா
vh’ாதி³வாऽऽஹதாth ॥ 2॥ மாꣳஸாnhயshய ஶகராணி கிநாடꣳ
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shநாவ தthshதி²ரmh । அshதீ²nhயnhதரேதா தா³ணி மjhஜா மjhேஜாபமா
kh’தா ॥ 3॥
யth³vh’ோ vh’khே ேராஹதி லாnhநவதர: ந: மrhthய:

shவிnhmh’thநா vh’khண:கshமாnhலாthphரேராஹதி ॥ 4॥ ேரதஸ இதி மா
ேவாசத வதshதthphரஜாயேத தா⁴நாஹ இவ ைவ vh’ோऽஜஸா
phேரthய
ஸmhப⁴வ: ॥ 5॥ யthஸலமாvh’ேஹrhvh’mh ந நராப⁴ேவth । மrhthய:

shவிnhmh’thநா vh’khண: கshமாnhலாthphரேராஹதி ॥ 6॥ ஜாத ஏவ ந
ஜாயேத
ேகா nhேவநmh ஜநேயthந:விjhஞாநமாநnhத³mh ph³ரம ராதிrhதா³: பராயணmh
திShட²மாநshய தth³வித³இதி ॥ 7॥ ॥ 28 ॥
இதி நவமmh ph³ராமணmh ॥
॥இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥

அத² சrhேதாऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [IV.i.1]

ௐ ஜநேகா ஹ ைவேத³ஹஆஸாmh சkhேரऽத²ஹ யாjhஞவlhkhய ஆவvhராஜ ।
தꣳ
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய கிமrhத²மசா:பஶூநிchச²nhநNhவnhதாநிthப⁴யேமவ
ஸmhராTh³இதி ேஹாவாச ॥ 1॥

மnhthர 2 [IV.i.2]

யthேத கசித³ph³ரவீth தchch²’ணவாேமthயph³ரவீnh ேம thவா ைஶநிrhவாkh³ைவ
ph³ரேமதி । யதா² மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnhph³யாth ததா²
தchைச²ரph³ரவீth³வாkh³ைவ ph³ரேமthயவத³ேதாகிꣳshயாதி³thயph³ரவீth
ேத
தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh । ந ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth
ஸmhராTh³இதி ।
ஸ ைவ ேநா ph³ யாjhஞவlhkhய । வாேக³வாऽऽயதநமாகாஶ: phரதிShடா²
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phரjhேஞthேயந³பாத । கா phரjhஞதா யாjhஞவlhkhய । வாேக³வ ஸmhராTh³

இதி ேஹாவாச வாசா ைவ ஸmhராTh³ ப³nh:◌⁴ phரjhஞாயத ’kh³ேவேதா³
யஜுrhேவத:³

ஸாமேவேதா³ऽத²rhவாŋhகி³ரஸ இதிஹாஸ: ராணmh விth³யா உபநிஷத:³

ேலாகா:
ஸூthராNhயiνvhயாkh²யாநாநி vhயாkh²யாநாநீShடꣳ ஹுதமாஶிதmh
பாயிதமயmh ச
ேலாக: பரச ேலாக:ஸrhவாணி ச ⁴தாநி வாைசவ ஸrhவாணி ச ⁴தாநி
வாசா ஏவ ஸmhராTh phரjhஞாயnhேத வாkh³ைவஸmhராTh பரமmh ph³ரம ைநநmh
வாkh³ஜஹாதி ஸrhவாNhேயநmh ⁴தாnhயபி⁴ரnhதி । ேத³ேவா ⁴thவா
ேத³வாநphேயதி ய
ஏவmh விth³வாேநத³பாshேத । ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ ஸஹshரmh த³தா³தி
ேஹாவாச
ஜநேகா ைவேத³ஹ: । ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: பிதா ேமऽமnhயத
நாநiνஶிShய
ஹேரேததி ॥ 2॥

மnhthர 3 [IV.i.3]

யேத³வ ேத கசித³ph³ரவீthதchch²’ணவாேமthயph³ரவீnhம ஊத³ŋhக:

ெஶௗlhபா³யந:

phராே ைவ ph³ரேமதி । யதா² மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnhph³யாth
ததா² தchெசௗ²lhவாயேநாऽph³ரவீth phராே ைவ ph³ரேமthயphராணேதா 
கிꣳ shயாதி³thயph³ரவீth ேத தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh । ந
ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth ஸmhராTh³ இதி । ஸ ைவ ேநா ph³
யாjhஞவlhkhய ।
phராண ஏவாऽऽயதநமாகாஶ: phரதிShடா² phயthேயந³பாத ।
கா phயதா யாjhஞவlhkhய । phராண ஏவ ஸmhராTh³இதி ேஹாவாச phராணshய
ைவஸmhராTh காமாயாயாjhயmh யாஜயthயphரதிkh³’யshய phரதிkh³’thயபி
தthர வதா⁴ஶŋhகmh ப⁴வதி யாmh தி³ஶேமதி phராணshையவ ஸmhராTh காமாய
phராே ைவ ஸmhராTh பரமmh ph³ரம । ைநநmh phராே ஜஹாதி
ஸrhவாNhேயநmh
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⁴தாnhயபி⁴ரnhதி । ேத³ேவா ⁴thவா ேத³வாநphேயதி ய ஏவmh
விth³வாேநத³பாshேத ।
ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ ஸஹshரmh த³தா³தி ேஹாவாச ஜநேகா ைவேத³ஹ: ।ஸ
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: பிதா ேமऽமnhயத நாநiνஶிShய ஹேரேததி ॥ 3॥

மnhthர 4 [IV.i.4]

யேத³வ ேத கசித³ph³ரவீth தchch²’ணவாேமthயph³ரவீnhேம
ப³rhrhவாrhShணசுrhைவ ph³ரேமதி ।யதா²மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnh
ph³யாth ததா² தth³வாrhShேऽph³ரவீthchசுrhைவ ph³ரேமthயபயேதா
 கிꣳ shயாதி³thயph³ரவீth ேத தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh । ந
ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth ஸmhராTh³ இதி । ஸ ைவ ேநா ph³
யாjhஞவlhkhய ।
சுேரவாऽऽயதநமாகாஶ: phரதிShடா²ஸthயthேயத³பாத । கா
ஸthயதா யாjhஞவlhkhய । சுேரவ ஸmhராTh³ இதி ேஹாவாச சுஷா
ைவ
ஸmhராTh பயnhதமாஹுரth³ராதி । ஸ ஆஹாth³ராதி தthஸthயmh
ப⁴வதி
சுrhைவஸmhராTh பரமmh ph³ரம ைநநmh சுrhஜஹாதி ஸrhவாNhேயநmh
⁴தாnhயபி⁴ரnhதி । ேத³ேவா ⁴thவா ேத³வாநphேயதி ய ஏவmh
விth³வாேநத³பாshேத ।
ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ ஸஹshரmh த³தா³தி ேஹாவாச ஜநேகா ைவேத³ஹ: ।ஸ
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: பிதா ேமऽமnhயத நாநiνஶிShய ஹேரேததி ॥4॥

மnhthர 5 [IV.i.5]

யேத³வ ேத கசித³ph³ரவீth தchch²’ணவாேமthயph³ரவீnhேம க³rhத³பீ⁴விபீேதா
பா⁴ரth³வாஜ:ேராthரmh ைவ ph³ரேமதி யதா²மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnhph³யாth
ததா² தth³பா⁴ரth³வாேஜாऽph³ரவீchch²ேராthரmh ைவ ph³ரேமthய’Nhவேதா
 கிꣳ shயாதி³thயph³ரவீth ேத தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh । ந
ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth ஸmhராTh³ இதி । ஸ ைவ ேநா ph³
யாjhஞவlhkhய ।
ேராthரேமவாऽऽயதநமாகாஶ: phரதிShடா²ऽநnhதthேயந³பாத ।
காऽநnhததா யாjhஞவlhkhய । தி³ஶ ஏவ ஸmhராTh³ இதி ேஹாவாச
தshமாth³ைவ
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ஸmhராTh³ அபி யாmh காச தி³ஶmh க³chச²தி ைநவாshயா அnhதmh
க³chச²thயநnhதா
 தி³ேஶா தி³ேஶா ைவ ஸmhராTh ேராthரꣳேராthரmh ைவ ஸmhராTh பரமmh
ph³ரம । ைநநꣳ ேராthரmh ஜஹாதி ஸrhவாNhேயநmh ⁴தாnhயபி⁴ரnhதி ।
ேத³ேவா ⁴thவா ேத³வாநphேயதி ய ஏவmh விth³வாேநத³பாshேத ।
ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ
ஸஹshரmh த³தா³தி ேஹாவாச ஜநேகா ைவேத³ஹ: । ஸ ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhய:

பிதா ேமऽமnhயத நாநiνஶிShய ஹேரேததி ॥ 5॥
மnhthர 6 [IV.i.6]

யேத³வ ேத கசித³ph³ரவீth தchch²’ணவாேமthயph³ரவீnhேம ஸthயகாேமா
ஜாபா³ேலா
மேநா ைவ ph³ரேமதி யதா² மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnhph³யாth
ததா²
தjhஜாபா³ேலா அph³ரவீnh மேநா ைவ ph³ரேமthயமநேஸா  கிꣳ
shயாதி³thயph³ரவீth
ேத தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh । ந ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth
ஸmhராTh³

இதி ।ஸ ைவ ேநா ph³ யாjhஞவlhkhய । மந ஏவாऽऽயதநமாகாஶ:

phரதிShடா²ऽऽநnhத³இthேயந³பாத । காऽऽநnhத³தா யாjhஞவlhkhய ।
மந ஏவஸmhராTh³இதி ேஹாவாச மநஸா ைவஸmhராThshthயமபி⁴ஹாrhயேத
தshயாmh
phரதிப: thேரா ஜாயேத ஸஆநnhேதா³ । மேநா ைவ ஸmhராTh பரமmh ph³ரம
ைநநmh
மேநா ஜஹாதி ஸrhவாNhேயநmh ⁴தாnhயபி⁴ரnhதி । ேத³ேவா ⁴thவா
ேத³வாநphேயதி
ய ஏவmh விth³வாேநத³பாshேத । ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ ஸஹshரmh த³தா³தி
ேஹாவாச
ஜநேகா ைவேத³ஹ: । ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: பிதா ேமऽமnhயத
நாநiνஶிShய
ஹேரேததி ॥ 6॥
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மnhthர 7 [IV.i.7]

யேத³வ ேத கசித³ph³ரவீth தchch²’ணவாேமthயph³ரவீnhேம வித³kh³த: ◌⁴
ஶாகlhேயா
’த³யmh ைவ ph³ரேமதி யதா²மாth’மாnhபிth’மாநாசாrhயவாnhph³யாth
ததா²தchசா²கlhேயாऽph³ரவீth³th◌⁴’த³யmh ைவ ph³ரேமthய’த³யshய
கிꣳ shயாதி³thயph³ரவீth ேத தshயாऽऽயதநmh phரதிShடா²mh  । ந
ேமऽph³ரவீதி³thேயகபாth³வா ஏதth ஸmhராTh³ இதி । ஸ ைவ ேநா ph³
யாjhஞவlhkhய ।
’த³யேமவாऽऽயதநமாகாஶ: phரதிShடா²shதி²திthேயந³பாத । கா
shதி²திதா யாjhஞவlhkhய । ’த³யேமவ ஸmhராTh³ இதி ேஹாவாச
’த³யmh ைவ
ஸmhராTh ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாமாயதநꣳ ’த³யmh ைவ ஸmhராTh,

ஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh phரதிShடா² ’த³ேய ேயவ ஸmhராTh ஸrhவாணி ⁴தாநி
phரதிSh²தாநி
ப⁴வnhதி ’த³யmh ைவ ஸmhராTh பரமmh ph³ரம ைநநꣳ ’த³யmh
ஜஹாதி ஸrhவாNhேயநmh ⁴தாnhயபி⁴ரnhதி । ேத³ேவா ⁴thவா
ேத³வாநphேயதி ய
ஏவmh விth³வாேநத³பாshேத । ஹshthyh’ஷப⁴ꣳ ஸஹshரmh த³தா³தி
ேஹாவாச
ஜநேகா ைவேத³ஹ: । ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: பிதா ேமऽமnhயத
நாநiνஶிShய
ஹேரேததி ॥ 7॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [IV.ii.1]

ஜநேகா ஹ ைவேத³ஹ: rhசா³பாவஸrhபnhiνவாச நமshேதऽsh
யாjhஞவlhkhயாiν
மா ஶாதீ⁴தி ।ஸேஹாவாச யதா²ைவஸmhராNhமஹாnhதமth◌⁴வாநேமShயnhரத²mh
வா நாவmh வாஸமாத³தீ³ைதவேமைவதாபி⁴பநிஷth³பி: ◌⁴ ஸமாதாthமாऽshய
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ஏவmh vh’nhதா³ரக ஆTh◌⁴ய: ஸnhநதீ⁴தேவத³ உkhேதாபநிஷthக இேதா
விiµchயமாந:

khவ க³Shயதி । நாஹmh தth³ ப⁴க³வnh ேவத³ யthர க³Shயாthயத²ைவ
ேதऽஹmh தth³வயா யthர க³Shயதி । ph³ரவீ ப⁴க³வாநிதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [IV.ii.2]

இnhேதா⁴ ஹ ைவ நாைமஷ ேயாऽயmh த³ேணऽnhஷshதmh வா
ஏதnhத⁴ꣳ
ஸnhதnhth³ர இthயாசேத பேராேணவ பேராphயா இவ ேத³வா:
phரthயth³விஷ: ॥ 2॥

மnhthர 3 [IV.ii.3]

அைத²தth³வாேமऽணி ஷபேமஷாऽshய பthநீ விராTh தேயாேரஷ
ஸꣳshதாேவா ய ஏேஷாऽnhதrh’த³ய ஆகாேஶாऽைத²நேயாேரதத³nhநmh
ய ஏேஷாऽnhதrh’த³ேய ேலாதபிNhேடா³ऽைத²நேயாேரதthphராவரணmh
யேத³தத³nhதrh’த³ேய ஜாலகவாைத²நேயாேரஷா sh’தி:ஸசரணீ
ையஷா ’த³யா³rhth◌⁴வா நாTh³chசரதி । யதா² ேகஶ:ஸஹshரதா⁴
பி⁴nhந ஏவமshையதா தா நாம நாTh³ேயாऽnhதrh’த³ேய phரதிSh²தா
ப⁴வnhthேயவமshய ஏதாஶிதாshநாம நாTh³யஸnhதrh’த³ேய phரதிSh²தாshப⁴வnhதி
ஏதாபி⁴rhவா ஏததா³shரவதா³shரவதி தshமாேத³ஷ phரவிவிkhதாஹாரதர
இைவவ
ப⁴வthயshமாchசா²ராதா³thமந: ॥ 3॥

மnhthர 4 [IV.ii.4]

தshய phராசீ தி³khphராச: phரா: த³ தி³kh³த³ேண phரா: phரதீசீ
தி³khphரthயச: phரா உதீ³சீ தி³³த³ச: phரா:ஊrhth◌⁴வா தி³³rhth◌⁴வா:
phரா:அவாசீ தி³க³வாச: phரா:ஸrhவா தி³ஶ:ஸrhேவ phரா: ।ஸ ஏஷ
ேநதி ேநthயாऽthமாkh³’ேயா ந  kh³’யேதऽஶீrhேயா ந 
ஶீrhயேதऽஸŋhேகா³
ந  ஸjhயேதऽேதா ந vhயத²ேத ந Shயthyhvhயத²ேத அஸŋhக³shந 
ஸjhயேத அதshந vhயத²ேத ந Shயதி அப⁴யmh ைவ ஜநக phராphேதாऽதி
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: ।ஸ ேஹாவாச ஜநேகா ைவேத³ேஹாऽப⁴யmh thவா
க³chச²தாth³

bribasic.pdf 63



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

யாjhஞவlhkhய ேயா ேநா ப⁴க³வnhnh அப⁴யmh ேவத³யேஸ நமshேதऽshthவிேம
விேத³ஹா
அயமஹமsh ॥ 4॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [IV.iii.1]

ஜநகꣳ ஹ ைவேத³ஹmh யாjhஞவlhkhேயா ஜகா³ம ஸ ேமேந ந வதி³Shய
இதி ஸ ேமேந ந வதி³Shய இthயத²ஹ யjhஜநகச ைவேத³ேஹா
யாjhஞவlhkhயசாkh³நிேஹாthேர ஸதா³ேத தshைம ஹ யாjhஞவlhkhேயா
வரmh த³ெதௗ³ ।
ஸ ஹ காமphரநேமவ வvhேர । தꣳ ஹாshைம த³ெதௗ³ । தꣳ ஹ
ஸmhராேட³வ
rhவmh பphரchச² ॥ 1॥

மnhthர 2 [IV.iii.2]

யாjhஞவlhkhய கிjhேயாதிரயmh ஷ இthயாதி³thயjhேயாதி:ஸmhராTh³இதி
ேஹாவாசாऽऽதி³thேயைநவாயmh jhேயாதிஷாऽऽshேத பlhயயேத கrhம ேத
விபlhேயதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 2॥

மnhthர 3 [IV.iii.3]

அshதத ஆதி³thேய யாjhஞவlhkhய கிjhேயாதிேரவாயmh ஷ இதி ।
சnhth³ரமா
ஏவாshய jhேயாதிrhப⁴வதீதி சnhth³ரமைஸவாயmh jhேயாதிஷாshேத பlhயயேத
கrhம
ேத விபlhேயதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 3॥

மnhthர 4 [IV.iii.4]

அshததஆதி³thேய யாjhஞவlhkhய சnhth³ரமshயshதேத கிjhேயாதிேரவாயmh
ஷ
இthயkh³நிேரவாshய jhேயாதிrhப⁴வthயkh³நிைநவாயmh jhேயாதிஷாऽऽshேத
பlhயயேத
கrhம ேத விபlhேயதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 4॥

மnhthர 5 [IV.iii.5]

64 sanskritdocuments.org



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

அshதத ஆதி³thேய யாjhஞவlhkhய சnhth³ரமshயshதேத ஶாnhேதऽkh³ெநௗ
கிjhேயாதிேரவாயmh ஷ இதி । வாேக³வாshய jhேயாதிrhப⁴வதீதி
வாைசவாயmh
jhேயாதிஷாshேத பlhயயேத கrhம ேத விபlhேயதீதி । தshமாth³ைவ
ஸmhராTh³அபி
யthர shவ: பாணிrhந விநிrhjhஞாயேதऽத² யthர வா³chசரthைபவ தthர
nhேயதீthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய ॥ 5॥

மnhthர 6 [IV.iii.6]

அshதத ஆதி³thேய யாjhஞவlhkhய சnhth³ரமshயshதேத ஶாnhேதऽkh³ெநௗ
ஶாnhதாயாmh
வாசி கிjhேயாதிேரவாயmh ஷஇthயாthைமவாshயjhேயாதிrhப⁴வthயாthமைநவாயmh
jhேயாதிஷாऽऽshேத பlhயயேத கrhம ேத விபlhேயதீதி ॥ 6॥

மnhthர 7 [IV.iii.7]

கதம ஆthேமதி । ேயாऽயmh விjhஞாநமய: phராேணஷு ’th³யnhதrhjhேயாதி:
விjhஞாநமய: phராேணஷு ’th³யnhதrhjhேயாதி: ஷ: ஷshஸ ஸமாந:

ஸnhiνெபௗ⁴ ேலாகாவiνஸசரதி ।th◌⁴யாயதீவ ேலலாயதீவஸshவphேநா
⁴thேவமmh ேலாகமதிkhராமதி mh’thேயா பாணி ॥ 7॥

மnhthர 8 [IV.iii.8]

ஸ வா அயmh ேஷா ஜாயமாந:ஶரமபி⁴ஸmhபth³யமாந: பாphமபி: ◌⁴
ஸꣳsh’jhயேத ।ஸ உthkhராமnhmhயமாண: பாphமேநா விஜஹாதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [IV.iii.9]

தshய வா ஏதshய ஷshய th³ேவ ஏவ shதா²ேந ப⁴வத இத³mh ச
பரேலாகshதா²நmh
ச ஸnhth◌⁴யmh th’தீயꣳ shவphநshதா²நmh தshnhஸnhth◌⁴ேய shதா²ேந
திShட²nhேநேத உேப⁴ shதா²ேந பயதீத³mh ச பரேலாகshதா²நmh ச அத²

யதா²khரேமாऽயmh பரேலாகshதா²ேந ப⁴வதி தமாkhரமமாkhரmhேயாப⁴யாnhபாphமந
ஆநnhதா³ꣳச பயதி । பயதி ஸ யthர phரshவபிthயshய ேலாகshய
ஸrhவாவேதா மாthராமபாதா³ய shவயmh விஹthய shவயmh நிrhமாய shேவந
பா⁴ஸா shேவந
jhேயாதிஷா phரshவபிthயthராயmh ஷ:shவயmh jhேயாதிrhப⁴வதி ॥ 9॥
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மnhthர 10 [IV.iii.10]

ந தthர ரதா² ந ரத²ேயாகா³ ந பnhதா²ேநா ப⁴வnhthயத²

ரதா²nhரத²ேயாகா³nhபத:²sh’ஜேத । ந தthராऽऽநnhதா³iµத:³ phரiµேதா³
ப⁴வnhthயதா²ऽऽநnhதா³nhiµத:³ phரiµத:³sh’ஜேத । ந தthர ேவஶாnhதா:
ShகNhய:shரவnhthேயா ப⁴வnhthயத² ேவஶாnhதாnhShகணீ:shரவnhதீ:
sh’ஜேத ஸ  கrhதா ॥ 10॥

மnhthர 11 [IV.iii.11]

தேத³ேத ேலாகா ப⁴வnhதி shவphேநந ஶாரமபி⁴phரஹthயா ஸுphத:

ஸுphதாநபி⁴சாகஶீதி । ஶுkhரமாதா³ய நைரதி shதா²நꣳரNhமய:

ஷ ஏகஹꣳஸ: ॥ 11॥
மnhthர 12 [IV.iii.12]

phராேணந ரnhநபரmh லாயmh ப³Shலாயாத³mh’தசthவா ஸ
ஈயேதऽmh’ேதா யthரகாமꣳரNhமய: ஷ ஏகஹꣳஸ: ॥ 12॥

மnhthர 13 [IV.iii.13]

shவphநாnhத உchசாவசயமாேநா பாணி ேத³வ: ேத ப³ஹூநி । உேதவ
shthபி: ◌⁴
ஸஹ ேமாத³மாேநா ஜ³ேதவாபி ப⁴யாநி பயnh ॥ 13॥

மnhthர 14 [IV.iii.14]

ஆராமமshய பயnhதி ந தmh பயதி கசேநதி । தmh நாऽऽயதmh
ேபா³த⁴ேயதி³thயாஹு: । ³rhபி⁴ஷjhயꣳ ஹாshைம ப⁴வதி யேமஷ ந
phரதிபth³யேத ॥ 14॥அேதா² க²lhவாஹுrhஜாக³தேத³ஶ ஏவாshையஷ யாநி
ேயவ
ஜாkh³ரth பயதி தாநி ஸுphத இthயthராயmh ஷ:shவயmh jhேயாதிrhப⁴வதி
।
ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத ஸஹshரmh த³தா³mhயத ஊrhth◌⁴வmh விேமாாய
ph³தி ॥ 14॥

மnhthர 15 [IV.iii.15]

ஸ வா ஏஷ ஏதshnhஸmhphரஸாேத³ ரthவா சthவா th³’ShThைவவ Nhயmh
ச பாபmh ச ந: phரதிnhயாயmh phரதிேயாnhயாth³ரவதி shவphநாையவ ஏவ ஸ
யthதthர கிசிthபயthயநnhவாக³தshேதந ப⁴வthயஸŋhேகா³யயmh ஷ
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இthேயவேமைவதth³ யாjhஞவlhkhய । ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத ஸஹshரmh
த³தா³mhயத
ஊrhth◌⁴வmh விேமாாையவ ph³தி ॥ 15॥

மnhthர 16 [IV.iii.16]

ஸ வா ஏஷ ஏதshnhthshவphேந ரthவா சthவா th³’ShThைவவ Nhயmh ச
பாபmh ச
ந: phரதிnhயாயmh phரதிேயாnhயாth³ரவதி ³th³தா⁴nhதாையவ ஆth³ரவதி
³th³தா⁴nhதாய
ஏவ ஸ யthதthர கிசிthபயthயநnhவாக³தshேதந ப⁴வthயஸŋhேகா³யயmh
ஷ இthேயவேமைவதth³யாjhஞவlhkhய । ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத ஸஹshரmh
த³தா³mhயத
ஊrhth◌⁴வmh விேமாாையவ ph³தி ॥ 16॥

மnhthர 17 [IV.iii.17]

ஸ வா ஏஷ ஏதshnh³th³தா⁴nhேத ரthவா சthவா th³’ShThைவவ Nhயmh
ச பாபmh
ச ந: phரதிnhயாயmh phரதிேயாnhயாth³ரவதி shவphநாnhதாையவ ॥ 17॥
ஆth³ரவதி
shவphநாnhதாய ஏவ

மnhthர 18 [IV.iii.18]

தth³யதா² மஹாமthshய உேப⁴ ேலऽiνஸசரதி rhவmh சாபரmh
ைசவேமவாயmh
ஷ ஏதாபா⁴வnhதாவiνஸசரதி shவphநாnhதmh ச ³th³தா⁴nhதmh ச ॥
18॥அnhெதௗ அiνஸசரதி shவphநாnhதmh ச ³th³தா⁴nhதmh ச

மnhthர 19 [IV.iii.19]

தth³யதா²shnhநாऽகாேஶ ேயேநா வா ஸுபrhே வா விபபthய ராnhத:

ஸꣳஹthய பௌ ஸmhலயாையவ th◌⁴யத th◌⁴யேத ஏவேமவாயmh ஷ
ஏதshமா அnhதாய தா⁴வதி யthர ஸுphேதா ந கmh சந காமmh காமயேத ந கmh
சந shவphநmh பயதி ॥ 19॥shவphநmh பயதி

மnhthர 20 [IV.iii.20]
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தா வா அshையதா தா நாம நாTh³ேயா யதா² ேகஶ: ஸஹshரதா⁴
பி⁴nhநshதாவதாऽணிmhநா
திShட²nhதி ஶுkhலshய நீலshய பிŋhக³லshயஹதshய ேலாதshய rh
।
நீலshய பிŋhக³லshய ஹதshய ேலாதshய rhஸத² யthைரநmh
kh◌⁴நnhதீவ
நnhதீவ ஹshதீவ விchசா²யயதி க³rhதவ பததி யேத³வ ஜாkh³ரth³ப⁴யmh
பயதி தத³thராவிth³யயா மnhயேதऽத²யthர ேத³வ இவ ராேஜவாஹேமேவத³ꣳ
ஸrhேவாऽshதி மnhயேத ேஸாऽshய பரேமா ேலாகா: ॥ 20॥

மnhthர 21 [IV.iii.21]

தth³வா அshையதத³திchச²nhதா³ அபஹதபாphமாப⁴யꣳ பmh । தth³யதா²
phயயா
shthயாஸmhபShவkhேதா ந பா³யmh கிmh சந ேவத³நாऽऽnhதரேமவேமவாயmh
ஷ: phராjhேஞநாऽऽthமநா ஸmhபShவkhேதா ந பா³யmh கிmh சந ேவத³

நாऽऽnhதரmh ।ஸmhபShவkhதshந பா³யmh கிmh சந ேவத³ந அnhதரmh தth³வா
அshையததா³phதகாமமாthமகாமமகாமmh பmh ேஶாகாnhதரmh ॥ 21॥

மnhthர 22 [IV.iii.22]

அthர பிதாऽபிதா ப⁴வதி மாதாऽமாதா ேலாகா அேலாகா ேத³வா அேத³வா
ேவதா³அேவதா³
அthரshேதேநாऽshேதேநா ப⁴வதி ph◌⁴ணஹாऽph◌⁴ணஹா சாNhடா³ேலாऽசNhடா³ல:

ெபௗlhகேஸாऽெபௗlhகேஸா ரமேऽரமணshதாபேஸாऽதாபேஸாऽநnhவாக³தmh
Nhேயநாநnhவாக³தmh பாேபந அரமணshதாபஸஸதாபஸஸநnhவாக³தshNhேயந
அநnhவாக³தshபாேபந தீrhே  ததா³ ஸrhவாேசா²காnh’த³யshய
ப⁴வதி ॥ 22॥

மnhthர 23 [IV.iii.23]

யth³ைவ தnhந பயதி பயnhைவ தnhந பயதி ந 
th³ரShrhth³’Shேடrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந 
தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யthபேயth ॥ 23॥

மnhthர 24 [IV.iii.24]

யth³ைவ தnhந kh◌⁴ரதி kh◌⁴ரnhைவ தnhந kh◌⁴ரதி ந 
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kh◌⁴ராrhkh◌⁴ராேதrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யjhkh◌⁴ேரth ॥ 24॥

மnhthர 25 [IV.iii.25]

யth³ைவ தnhந ரஸயேத ரஸயnhைவ தnhந ரஸயேத ந  ரஸயி
ரஸயிேதrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யth³ரஸேயth ॥ 25॥

மnhthர 26 [IV.iii.26]

யth³ைவதnhந வத³தி வத³nhைவ தnhந வத³தி நவkhrhவkhேதrhவிபேலாேபா
விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh
யth³வேத³th ॥ 26॥

மnhthர 27 [IV.iii.27]

யth³ைவ தnhந ’ேதி ’Nhவnhைவ தnhந ’ேதி ந  ேரா:

ேதrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யchch²’iΝயாth ॥ 27॥

மnhthர 28 [IV.iii.28]

யth³ைவதnhந மiνேத மnhவாேநா ைவ தnhந மiνேத நமnhrhமேதrhவிபேலாேபா
விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh
யnhமnhவீத ॥ 28॥

மnhthர 29 [IV.iii.29]

யth³ைவ தnhந shph’ஶதி shph’ஶnhைவ தnhந shph’ஶதி ந  shphரSh:

shph’Shேடrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந  தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யthshph’ேஶth ॥ 29॥

மnhthர 30 [IV.iii.30]

யth³ைவ தnhந விஜாநாதி விஜாநnhைவ தnhந விஜாநாதி ந 
விjhஞாrhவிjhஞாேதrhவிபேலாேபா விth³யேதऽவிநாஶிthவாnh ந 
தth³th³விதீயமshதி
தேதாऽnhயth³விப⁴khதmh யth³விஜாநீயாth ॥ 30॥

மnhthர 31 [IV.iii.31]

யthர வா அnhயதி³வ shயாth தthராnhேயாऽnhயthபேயத³nhேயாऽnhயjhkh◌⁴ேரth³

அnhேயாऽnhயth³ரஸேயத³nhேயாऽnhயth³வேத³த³nhேயாऽnhயchch²’iΝயாத³nhேயாऽnhயnhமnhவீதா

bribasic.pdf 69



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

nhேயாऽnhயthshph’ேஶத³nhேயாऽnhயth³விஜாநீயாth ॥ 31॥
மnhthர 32 [IV.iii.32]

ஸல ஏேகா th³ரShடாth³ைவேதா ப⁴வthேயஷ ph³ரமேலாக:ஸmhராTh³இதி
ைஹநமiνஶஶாஸ யாjhஞவlhkhய। ஏஷாshய பரமா க³திேரஷாshய பரமா
ஸmhபth³

ஏேஷாऽshய பரேமா ேலாக ஏேஷாऽshய பரமஆநnhத³ஏதshையவாऽऽநnhத³shயாnhயாநி
⁴தாநி மாthராiµபவnhதி ॥ 32॥

மnhthர 33 [IV.iii.33]

ஸ ேயா மShயாꣳ ராth³த: ◌⁴ ஸmh’th³ேதா⁴ ப⁴வthயnhேயஷாமதி⁴பதி:
ஸrhைவrhமாiνShயைகrhேபா⁴ைக:³ஸmhபnhநதம:அnhேயஷாmhஸmhபnhநதமshஸ
மiνShயாmh பரம ஆநnhேதா³ऽத² ேய ஶதmh மiνShயாமாநnhதா:³ஸ ஏக:

பிth’mhதேலாகாநாமாநnhேதா³ऽத² ேய ஶதmh பிth’mhதேலாகாநாமாநnhதா:³
ஸ ஏேகா க³nhத⁴rhவேலாக ஆநnhேதா³ऽத² ேய ஶதmh க³nhத⁴rhவேலாக ஆநnhதா:³
ஸ ஏக:கrhமேத³வாநாமாநnhேதா³ ேய கrhம ேத³வthவமபி⁴ஸmhபth³யnhேதऽத²

ேய ஶதmh கrhமேத³வாநாமாநnhதா:³ஸ ஏக ஆஜாநேத³வாநாமாநnhேதா³ யச
ேராthேயாऽvh’ேநாऽகாமஹேதாऽத² ேய ஶதமாஜாநேத³வாநாமாநnhதா:³
ஸஏக:phரஜாபதிேலாகஆநnhேதா³யசேராthேயாऽvh’ேநாऽகாமஹேதா
அத² ேய ஶதmh phரஜாபதிேலாக ஆநnhதா:³ஸ ஏேகா ph³ரமேலாக ஆநnhேதா³
யச
ேராthேயாऽvh’ேநாऽகாமஹேதாऽைத²ஷ ஏவ பரம ஆநnhத³ ஏஷ
ph³ரமேலாக:

ஸmhராTh³இதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: । ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத ஸஹshரmh
த³தா³mhயத
ஊrhth◌⁴வmh விேமாாையவ ph³thயthரஹயாjhஞவlhkhேயா பி³ப⁴யாசகார:
ேமதா⁴வீ ராஜா ஸrhேவph◌⁴ேயா மாऽnhேதph◌⁴ய உத³ெரௗthதி³தி ॥ 33॥

மnhthர 34 [IV.iii.34]

ஸ வா ஏஷ ஏதshnhshவphநாnhேத ரthவா சthவா th³’ShThைவவ Nhயmh
ச பாபmh
ச ந: phரதிnhயாயmh phரதிேயாnhயாth³ரவதி ³th³தா⁴nhதாையவ ॥ 34॥

மnhthர 35 [IV.iii.35]

தth³யதா²ऽந:ஸுஸமாதiµthஸrhஜth³யாயாேத³வேமவாயꣳ ஶார ஆthமா
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phராjhேஞநாऽऽthமநாऽnhவாட⁴ உthஸrhஜnhயாதி யthைரத³rhth◌⁴ேவாchch²வா
ப⁴வதி ॥ 35॥ உthஸrhஜmh யாதி யthைரத³rhth◌⁴ேவாchch²வா ப⁴வதி ॥ 35॥

மnhthர 36 [IV.iii.36]

ஸ யthராயமணிமாநmh nhேயதி ஜரயா ேவாபதபதா வாऽணிமாநmh நிக³chச²தி
தth³யதா²ऽऽmhரmh ேவா³mhப³ரmh வா பிphபலmh வா ப³nhத⁴நாthphரiµchயத
ஏவேமவாயmh
ஷ ஏph◌⁴ேயாऽŋhேக³ph◌⁴ய:ஸmhphரiµchய ந:phரதிnhயாயmh phரதிேயாnhயாth³ரவதி
phராையவ ॥ 36॥ phராய ஏவ

மnhthர 37 [IV.iii.37]

தth³யதா² ராஜாநமாயnhதiµkh³ரா: phரthேயநஸ:ஸூதkh³ராமNhேயாऽnhைந:

பாைநரவஸைத:² phரதிகlhபnhேத அயமாயாthயயமாக³chச²தீthேயவꣳ
ைஹவmhவித³ꣳஸrhவாணி ⁴தாநி phரதிகlhபnhத இத³mh
ph³ரமாऽऽயாதீத³மாக³chச²தீதி ॥ 37॥

மnhthர 38 [IV.iii.38]

தth³யதா² ராஜாநmh phரயியாஸnhதiµkh³ரா: phரthேயநஸ:

ஸூதkh³ராமNhேயாऽபி⁴ஸமாயnhthேயவேமேவமமாthமாநமnhதகாேல ஸrhேவ
phரா
அபி⁴ஸமாயnhதி யthைரத³rhth◌⁴ேவாchch²வா ப⁴வதி ॥ 38॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [IV.iv.1]

ஸ யthராயமாthமாऽப³lhயmh nhேயthய ஸmhேமாஹவ nhேயthயைத²நேமேத
phரா
அபி⁴ஸமாயnhதி ஸ ஏதாshேதேஜாமாthரா:ஸமph◌⁴யாத³தா³ேநா’த³யேமவாnhவவkhராமதி
ஸ
யthைரஷ சாுஷ: ஷ: பராŋhபrhயாவrhதேதऽதா²பjhேஞா ப⁴வதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [IV.iv.2]

ஏகீப⁴வதி ந பயதீthயாஹுேரகீப⁴வதி ந kh◌⁴ரதீthயாஹுேரகீப⁴வதி
ந ரஸயதீthயாஹுேரகீப⁴வதி ந வத³தீthயாஹுேரகீப⁴வதி
ந ’ேதீthயாஹுேரகீப⁴வதி ந மiνத இthயாஹுேரகீப⁴வதி ந
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shph’ஶதீthயாஹுேரகீப⁴வதி ந விஜாநாதீthயாஹுshதshய ைஹதshய
’த³யshயாkh³ரmh
phரth³ேயாதேத ேதந phரth³ேயாேதைநஷஆthமா நிShkhராமதி சுShேடா வா
rhth◌⁴ேநா
வாऽnhேயph◌⁴ேயா வா ஶரேத³ேஶph◌⁴யshதiµthkhராமnhதmh phராேऽthkhராமதி
phராணமthkhராமnhதꣳ ஸrhேவ phரா அthkhராமnhதி । ஸவிjhஞாேநா
ப⁴வதி
ஸவிjhஞாநேமவாnhவவkhராமதி । தmh விth³யாகrhமணீ ஸமnhவாரேப⁴ேத
rhவphரjhஞா
ச ॥ 2॥

மnhthர 3 [IV.iv.3]

தth³யதா² th’ணஜலாகா th’ணshயாnhதmh
க³thவாऽnhயமாkhரமமாkhரmhயாthமாநiµபஸꣳஹரthேயவேமவாயமாthேமத³ꣳ
ஶரmh நிஹthயாவிth³யாmh
க³மயிthவாऽnhயமாkhரமமாkhரmhயாऽऽthமாநiµபஸꣳஹரதி ॥ 3॥

மnhthர 4 [IV.iv.4]

தth³யதா² ேபஶshகா ேபஶேஸா மாthராமபாதா³யாnhயnhநவதரmh கlhயாணதரꣳ
பmh தiνத ஏவேமவாயமாthேமத³ꣳஶரmh நிஹthயாவிth³யாmh
க³மயிthவாऽnhயnhநவதரmh கlhயாணதரꣳ பmh ேத பிthrhயmh வா
கா³nhத⁴rhவmh வா ைத³வmh வா phராஜாபthயmh வா ph³ராமmh வாऽnhேயஷாmh
வா ⁴தாநாmh ॥
4॥ ph³ராமmh வா phராஜாபthயmh வா ைத³வmh வா அnhேயph◌⁴யshவா
⁴ேதph◌⁴யsh

மnhthர 5 [IV.iv.5]

ஸவாஅயமாthமா ph³ரம விjhஞாநமேயா மேநாமய:phராணமயசுrhமய:

ேராthரமய:ph’தி²வீமயஆேபாமேயா வாமயஆகாஶமயshேதேஜாமேயாऽேதேஜாமய:

காமமேயாऽகாமமய: khேராத⁴மேயாऽkhேராத⁴மேயா த⁴rhமமேயாऽத⁴rhமமய:

ஸrhவமயshேராthரமயஸாகாஶமயshவாமயshேதேஜாமய-

ஸாேபாமயshph’தி²வீமயshkhேராத⁴மயஸkhேராத⁴மய-ஶrhஷமயஸஹrhஷமயsh
தth³யேத³ததி³த³mhமேயாऽேதா³மய இதி யதா²கா யதா²சா ததா² ப⁴வதி ।
ஸா⁴கா ஸா⁴rhப⁴வதி பாபகா பாேபா ப⁴வதி Nhய: Nhேயந கrhம
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ப⁴வதி பாப: பாேபந ।அேதா² க²lhவாஹு: காமமய ஏவாயmh ஷ இதி ஸ
யதா²காேமா ப⁴வதி தthkhரrhப⁴வதி யthkhரrhப⁴வதி தthகrhம ேத
யthகrhம ேத தத³பி⁴ஸmhபth³யேத ॥ 5॥

மnhthர 6 [IV.iv.6]

தேத³ஷ ேலாேகா ப⁴வதி । தேத³வ ஸkhத:ஸஹ கrhமணதி ŋhக³mh மேநா
யthர நிஷkhதமshய । phராphயாnhதmh கrhமணshதshய யthகிேசஹ
கேராthயயmh ।
தshமாlhேலாகாthநைரthயshைம ேலாகாய கrhமNhஇதி iν காமயமாேநாऽதா²காமயமாேநா
ேயாऽகாேமா நிShகாம ப⁴வதி ஆphதகாம ஆthமகாேமா ந தshய phரா
உthkhராமnhதி
ph³ரைமவ ஸnhph³ரமாphேயதி ॥ 6॥

மnhthர 7 [IV.iv.7]

தேத³ஷேலாேகா ப⁴வதி யதா³ஸrhேவ phரiµchயnhேத காமா ேயऽshய’தி³
தா: ।அத² மrhthேயாऽmh’ேதா ப⁴வthயthர ph³ரம ஸமiνத இதி ॥
தth³யதா²ऽநிrhvhலயநீ வlhேக mh’தா phரthயshதா ஶயீைதவேமேவத³ꣳ
ஶரꣳ ேஶேதऽதா²யமஶேராऽmh’த: phராே ph³ரைமவ ேதஜ ஏவ
ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத ஸஹshரmh த³தா³தி ேஹாவாச ஜநேகா ைவேத³ஹ:॥
7॥

மnhthர 8 [IV.iv.8]

தேத³ேத ேலாகா ப⁴வnhதி ।அiΝ: பnhதா²விதத: ராே மாꣳ
shph’Shேடாऽiνவிthேதா மையவ । ேதந தீ⁴ரா அபியnhதி ph³ரமவித:³

shவrhக³mh
ேலாகத ஊrhth◌⁴வmh விiµkhதா: ॥ 8॥

மnhthர 9 [IV.iv.9]

தsh²khலiµத நீலமாஹு: பிŋhக³லꣳ ஹதmh ேலாதmh ச । ஏஷ
பnhதா²ph³ரமஹாiνவிthதshேதைநதி ph³ரமவிthNhயkh’thைதஜஸச
॥ 9॥

மnhthர 10 [IV.iv.10]

அnhத⁴mh தம: phரவிஶnhதி ேயऽவிth³யாiµபாஸேத । தேதா ⁴ய இவ ேத தேமா
ய
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உ விth³யாயாꣳ ரதா: ॥ 10॥
மnhthர 11 [IV.iv.11]

அநnhதா³ நாம ேத ேலாகா அnhேத⁴ந தமஸாऽऽvh’தா: தாꣳshேத
phேரthயாபி⁴க³chச²nhthயவிth³வாꣳேஸாऽ³ேதா⁴ ஜநா: ॥ 11॥

மnhthர 12 [IV.iv.12]

ஆthமாநmh ேசth³விஜாநீயாத³யமshதி ஷ: கிchச²nhகshய காமாய
ஶரமiνஸjhவேரth ॥ 12॥

மnhthர 13 [IV.iv.13]

யshயாiνவிthத: phரதி³th³த⁴ ஆthமாऽshnhஸnhேத³ேய க³ஹேந phரவிShட:

।ஸ
விவkh’th ஸ  ஸrhவshய கrhதா தshய ேலாக:ஸ உ ேலாக ஏவ ॥ 13॥

மnhthர 14 [IV.iv.14]

இைஹவ ஸnhேதாऽத² விth³மshதth³வயmh ந ேசத³ேவதி³rhமஹதீ விநSh: ।
ேய
தth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhthயேத²தேர :³க²ேமவாபியnhதி ॥ 14॥

மnhthர 15 [IV.iv.15]

யைத³தமiνபயthயாthமாநmh ேத³வமஜஸா । ஈஶாநmh ⁴தப⁴vhயshய ந
தேதா
விஜு³phஸேத ॥ 15॥

மnhthர 16 [IV.iv.16]

யshமாத³rhவாkhஸmhவthஸேராऽேஹாபி: ◌⁴ பவrhதேத । தth³ேத³வா
jhேயாதிஷாmh
jhேயாதிராrhேஹாபாஸேதऽmh’தmh ॥ 16॥

மnhthர 17 [IV.iv.17]

யshnhபச பசஜநா ஆகாஶச phரதிSh²த: । தேமவ மnhய
ஆthமாநmh விth³வாnhph³ரமாmh’ேதாऽmh’தmh ॥ 17॥

மnhthர 18 [IV.iv.18]

phராணshய phராணiµத சுஷசுத ேராthரshய ேராthரmh
மநேஸா
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ேய மேநா வி:³ । ேத நிசிkhrhph³ரம ராணமkh³rhயmh ॥ 18॥
மnhthர 19 [IV.iv.19]

மநைஸவாiνth³ரShடvhயmh ேநஹ நாநாऽshதி கிmh சந । mh’thேயா:ஸ
mh’thமாphேநாதி ய இஹ நாேநவ பயதி ॥ 19॥

மnhthர 20 [IV.iv.20]

ஏகைத⁴வாiνth³ரShடvhயேமதத³phரமயmh th◌⁴வmh । விரஜ: பர ஆகாஶாத³ஜ
ஆthமா மஹாnhth◌⁴வ: ॥ 20॥

மnhthர 21 [IV.iv.21]

தேமவ தீ⁴ேரா விjhஞாய phரjhஞாmh rhவீத ph³ராமண: ।
நாiνth◌⁴யாயாth³ப³ஹூச²ph³தா³nh வாேசா விkh³லாபநꣳ ததி³தி ॥ 21॥

மnhthர 22 [IV.iv.22]

ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆthமா ேயாऽயmh விjhஞாநமய: phராேணஷு ய
ஏேஷாऽnhதrh’த³யஆகாஶshதshேச²ேதஸrhவshயவஶீ ஸrhவshேயஶாந:

ஸrhவshயாதி⁴பதி: ஸ ந ஸா⁴நா கrhம ⁴யாnhேநா ஏவாஸா⁴நா
கநீயாேநஷ
ஸrhேவவர ஏஷ ⁴தாதி⁴பதிேரஷ ⁴தபால ஏஷ ேஸrhவித⁴ரண ஏஷாmh
ேலாகாநாமஸmhேப⁴தா³ய । தேமதmh ேவதா³iνவசேநந ph³ராம
விவிதி³ஷnhதி
யjhேஞந தா³ேநந தபஸாऽநாஶேகைநதேமவவிதி³thவாiµநிrhப⁴வthyhவிதி³thவா
iµநிshப⁴வதி ஏதேமவ phரvhராேநா ேலாகchச²nhத: phரvhரஜnhthேயதth³த⁴
shம
ைவ தthrhேவ விth³வாꣳஸ: phரஜாmh ந காமயnhேத கிmh phரஜயா கShயாேமா
ேயஷாmh ேநாऽயமாthமாऽயmh ேலாக இதி । ேத ஹ shம thைரஷயாச
விthைதஷயாச ேலாைகஷயாச vhthதா²யாத² பி⁴ாசrhயmh
சரnhதி
யா ேயவ thைரஷ ஸா விthைதஷ யா விthைதஷ ஸா
ேலாைகஷேேப⁴ ேயேத
ஏஷேண ஏவ ப⁴வத: । ஸ ஏஷ ேநதி ேநthயாthமாऽkh³’ேயா ந 
kh³’யேத
ऽஶீrhேயா ந  ஶீrhயேதऽஸŋhேகா³ ந  ஸjhயேதऽேதா ந vhயத²ேத
ந Shயthேயதiµ ைஹைவேத ந தரத இthயத: பாபமகரவthயத:
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கlhயாணமகரவthேப⁴ உ ைஹைவஷ ஏேத தரதி ைநநmh kh’தாkh’ேத
தபத: ॥ 22॥

மnhthர 23 [IV.iv.23]

தேத³தth³’சாph◌⁴khதmh । ஏஷ நிthேயா மமா ph³ராமணshய ந வrhத⁴ேத
கrhம
ேநா கநீயாnh । தshையவ shயாth பத³விthதmh விதி³thவா ந phயேத கrhம
பாபேகேநதி । தshமாேத³வmhவிchசா²nhேதா தா³nhத உபரதshதிதிு:
ஸமாேதா
⁴thவாऽऽthமnhேயவாऽऽthமாநmh பயதி ஸrhவமாthமாநmh பயதி ைநநmh
பாphமா
தரதி ஸrhவmh பாphமாநmh தரதி ைநநmh பாphமா தபதி ஸrhவmh பாphமாநmh தபதி
விபாேபா விரேஜாऽவிசிகிthேஸா ph³ராமே ப⁴வதி ஏஷ ph³ரமேலாக:

ஸmhராTh³இதி
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: । ேஸாऽஹmh ப⁴க³வேத விேத³ஹாnhத³தா³ மாmh
சாபி ஸஹ
தா³shயாேயதி ॥ 23॥

மnhthர 24 [IV.iv.24]

ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆthமாऽnhநாேதா³ வஸுதா³ேநா விnhத³ேத வஸு ய
ஏவmh ேவத³ ॥ 24॥

மnhthர 25 [IV.iv.25]

ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆthமாऽஜேராऽமேராऽmh’ேதாऽப⁴ேயா ph³ரமாப⁴யmh
ைவ
ph³ரமாப⁴யꣳ ைவ ph³ரம ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 25॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ।
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [IV.v.1]

அத²ஹ யாjhஞவlhkhயshய th³ேவ பா⁴rhேய ப³⁴வrhைமthேரயீ ச காthயாயநீ
ச
தேயாrhஹ ைமthேரயீ ph³ரமவாதி³நீ ப³⁴வ shthphரjhைஞவ தrh
காthயாயnhயத²
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ஹ யாjhஞவlhkhேயாऽnhயth³vh’thதiµபாகShயnh ॥ 1॥
மnhthர 2 [IV.v.2]

ைமthேரயீதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய:phரvhரShயnhவாஅேரऽஹமshமாthshதா²நாத³sh
।
ஹnhத ேதऽநயா கthயாயாnhயாऽnhதmh கரவாணீதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [IV.v.3]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரயீ யnhiν ம இயmh ப⁴ேகா:³ஸrhவா ph’தி²வீ விthேதந
rh shயாth shயாmh nhவஹmh ேதநாmh’தாऽऽேஹா3 ேநதி ேநதி ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhேயா
யைத²ேவாபகரணவதாmh விதmh தைத²வ ேத விதꣳshயாத³mh’தthவshய
 நாऽऽஶாऽshதி விthேதேநதி ॥ 3॥

மnhthர 4 [IV.v.4]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரயீ ேயநாஹmh நாmh’தா shயாmh கிமஹmh ேதந rhயாmh
। யேத³வ
ப⁴க³வாnhேவத³ தேத³வ ேம ph³தி ॥ 4॥

மnhthர 5 [IV.v.5]

ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: phயா ைவ க² ேநா ப⁴வதீ ஸதீ
phயமvh’த⁴th³

த⁴nhத தrh ப⁴வthேயதth³vhயாkh²யாshயா ேத vhயாசாணshய  ேம
நிதி³th◌⁴யாஸshேவதி ॥ 5॥

மnhthர 6 [IV.v.6]

ஸ ேஹாவாச ந வா அேர பth: காமாய பதி: phேயா ப⁴வthயாthமநsh
காமாய
பதி: phேயா ப⁴வதி । ந வா அேர ஜாயாைய காமாய ஜாயா phயா
ப⁴வthயாthமநsh
காமாய ஜாயா phயா ப⁴வதி । ந வா அேர thராmh காமாய thரா: phயா
ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய thரா: phயா ப⁴வnhதி । ந வா அேர விthதshய
காமாய
விthதmh phயmh ப⁴வthயாthமநsh காமாய விthதmh phயmh ப⁴வதி ॥ ந வா
அேர
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பஶூநாmh காமாய பஶவ: phயா ப⁴வnhதி ஆthமநsh காமாய பஶவ: phயா
ப⁴வnhதி । ந வா அேர ph³ரமண: காமாய ph³ரம phயmh ப⁴வthயாthமநsh
காமாய ph³ரம phயmh ப⁴வதி । ந வா அேர thரshய காமாய thரmh
phயmh ப⁴வthயாthமநsh காமாய thரmh phயmh ப⁴வதி । ந வா அேர
ேலாகாநாmh காமாய ேலாகா: phயா ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய ேலாகா:
phயா ப⁴வnhதி ।
ந வா அேர ேத³வாநாmh காமாய ேத³வா: phயா ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய
ேத³வா:
phயா ப⁴வnhதி । ந வா அேர ேவதா³நாmh காமாய ேவதா:³ phயா
ப⁴வnhthயாthமநsh
காமாய ேவதா:³ phயா ப⁴வnhதி । ந வா அேர ⁴தாநாmh காமாய ⁴தாநி
phயாணி
ப⁴வnhthயாthமநsh காமாய ⁴தாநி phயாணி ப⁴வnhதி । ந வா அேர
ஸrhவshய
காமாய ஸrhவmh phயmh ப⁴வthயாthமநsh காமாய ஸrhவmh phயmh
ப⁴வthயாthமா
வா அேர th³ரShடvhய: ேராதvhேயா மnhதvhேயா நிதி³th◌⁴யாதvhேயா
ைமthேரyhயாthமநி
க²lhவேர th³’Shேட ேத மேத விjhஞாத இத³ꣳஸrhவmh விதி³தmh ।

மnhthர 7 [IV.v.7]

ph³ரம தmh பராதா³th³ ேயாऽnhயthராऽऽthமேநா ph³ரம ேவத³ thரmh தmh
பராதா³th³

ேயாऽnhயthராऽऽthமந:thரmh ேவத³ ேலாகாshதmh பரா:³ ேயாऽnhயthராऽऽthமேநா
ேலாகாnhேவத³ ேத³வாshதmh பரா:³ ேயாऽnhயthராthமேநா ேத³வாnhேவத³

ேவதா³shதmh
பரா³rhேயாऽnhயthராthமேநா ேவதா³nhேவத³⁴தாநி தmh பரா³rhேயாऽnhயthராऽऽthமேநா
⁴தாநி ேவத³ஸrhவmh தmh பராதா³th³ ேயாऽnhயthராऽऽthமந:ஸrhவmh ேவேத³த³mh
ph³ரேமத³mh thரேம ேலாகா இேம ேத³வா இேம ேவதா³ இமாநி
⁴தாநீத³ꣳஸrhவmh
யத³யமாthமா ॥ 7॥

மnhthர 8 [IV.v.8]

78 sanskritdocuments.org



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

ஸ யதா² ³nh³ேப⁴rhஹnhயமாநshய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³

kh³ரஹய
³nh³ேப⁴sh kh³ரஹேணந ³nh³ph◌⁴யாகா⁴தshய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥
8॥

மnhthர 9 [IV.v.9]

ஸ யதா² ஶŋhக²shய th◌⁴மாயமாநshய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³

kh³ரஹய
ஶŋhக²shய  kh³ரஹேணந ஶŋhக²th◌⁴மshய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥ 9॥

மnhthர 10 [IV.v.10]

ஸயதா²வீையவாth³யமாநாைய ந பா³யாச²ph³தா³ச²khiνயாth³kh³ரஹய
வீைய  kh³ரஹேணந வீவாத³shய வா ஶph³ேதா³ kh³’த: ॥ 10॥

மnhthர 11 [IV.v.11]

ஸயதா²ऽऽrhth³ைரதா⁴kh³ேநரph◌⁴யாதshய ph’த²kh³⁴மா விநிசரnhthேயவmh
வா அேரऽshய மஹேதா ⁴தshய நி:வதேமதth³யth³’kh³ேவேதா³
யஜுrhேவத:³

ஸாமேவேதா³ऽத²rhவாŋhகி³ரஸ இதிஹாஸ: ராணmh விth³யா உபநிஷத:³

ேலாகா:
ஸூthராNhயiνvhயாkh²யாநாநி vhயாkh²யாநாநி இShடꣳ ஹுதமாஶிதmh
பாயிதமயmh
ச ேலாக: பரச ேலாக:ஸrhவாணி ச ⁴தாnhயshையைவதாநி ஸrhவாணி
நி:வதாநி ॥ 11॥ஸாமேவத³ஸத²rhவாŋhகி³ரஸதிஹாஸshராணmh
விth³யாஸுபநிஷத³shேலாகாshஸூthராணி அiνvhயாkh²யாநாநி vhயாkh²யாநநி
த³thதmh

மnhthர 12 [IV.v.12]

ஸ யதா²ஸrhவாஸாமபாꣳ ஸiµth³ர ஏகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ
shபrhஶாநாmh thவேக³காயநேமவꣳஸrhேவஷாmh க³nhதா⁴நாmh நாைககாயநmh
ஏவꣳ ஸrhேவஷாꣳ ரஸாநாmh ைவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாꣳ
பாmh சுேரகாயநேமவꣳஸrhேவஷmh ஶph³தா³நாmh ேராthரேமகாயநmh
ஏவꣳ ஸrhேவஷாꣳ ஸŋhகlhபாநாmh மந ஏகாயநேமவꣳ ஸrhவாஸாmh
விth³யாநாꣳ ’த³யேமகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாmh கrhமꣳ
ஹshதாேவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாமாநnhதா³நாiµபshத² ஏகாயநேமவꣳ
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ஸrhேவஷாmh விஸrhகா³mh பாேரகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாமth◌⁴வநாmh
பாதா³ேவகாயநேமவꣳ ஸrhேவஷாmh ேவதா³நாmh வாேக³காயநmh ॥ 12॥

மnhthர 13 [IV.v.13]

ஸயதா²ைஸnhத⁴வக⁴ேநாऽநnhதேராऽபா³ய:kh’thshேநா ரஸக⁴ந ஏைவ வmh
வா அேரऽயமாthமாநnhதேராऽபா³ய:kh’thshந:phரjhஞாநக⁴ந ஏைவேதph◌⁴ேயா
⁴ேதph◌⁴ய:ஸiµthதா²ய தாnhேயவாiνவிநயShயதிதி phரjhஞாநக⁴நேஸவ
ஏேதph◌⁴யsh⁴ேதph◌⁴யshஸiµthதா²ய தாநி ஏவ அiνவிநயதி ந phேரthய
ஸmhjhஞாऽshதீthயேர ph³ரவீதி ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: ॥ 13॥

மnhthர 14 [IV.v.14]

ஸா ேஹாவாச ைமthேரyhயthைரவ மா ப⁴க³வாnhேமாஹாnhதமாபீபிபnh ந வா
அஹமmh
விஜாநாதி ஸ ேஹாவாச ந வா அேரऽஹmh ேமாஹmh ph³ரவீmhயவிநாஶீ வா
அேரऽயமாthமாऽiνchசி²thதித⁴rhமா ॥ 14॥

மnhthர 15 [IV.v.15]

யthர  th³ைவதவ ப⁴வதி ததி³தர இதரmh பயதி ததி³தர இதரmh
kh◌⁴ரதி ததி³தர இதரꣳ ரஸயேத ததி³தர இதரமபி⁴வத³தி ததி³தர
இதரꣳ ’ேதி ததி³தர இதரmh மiνேத ததி³தர இதரꣳ shph’ஶதி
ததி³தர இதரmh விஜாநாதி । யthர thவshய ஸrhவமாthைமவா⁴th தthேகந கmh
பேயth தthேகந கmh kh◌⁴ேரth தthேகந கꣳ ரஸேயth தthேகந கமபி⁴வேத³th
தthேகந கꣳ ’iΝயாth தthேகந கmh மnhவீத தthேகந கꣳ shph’ேஶth
தthேகந கmh விஜாநீயாth³ேயேநத³ꣳஸrhவmh விஜாநாதி தmh ேகந விஜாநீயாth
ஸ ஏஷ ேநதி ேநthயாऽthமாkh³’ேயா ந  kh³’யேதऽஶீrhேயா ந 
ஶீrhயேத
ऽஸŋhேகா³ ந  ஸjhயேதऽேதா ந vhயத²ேத ந Shயதி । விjhஞாதாரமேர
ேகந விஜாநீயாதி³thkhதாiνஶாஸநாைமthேரyhேயதாவத³ேர க²lhவmh’தthவதி
ேஹாkhthவா யாjhஞவlhkhேயா விஜஹார ॥ 15॥
இதி பசமmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஷShட²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [IV.vi.1]

அத²வꣳஶ: ெபௗதிமாShேயா ெகௗ³பவநாth³ ெகௗ³பவந: ெபௗதிமாShயாth
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ெபௗதிமாShேயா ெகௗ³பவநாth³ ெகௗ³பவந: ெகௗஶிகாth ெகௗஶிக:

ெகௗNh³nhயாth
ெகௗNh³nhய: ஶாNh³lhயாchசா²Nh³lhய: ெகௗஶிகாchச ெகௗ³தமாchச
ெகௗ³தம: ॥ 1॥

மnhthர 2 [IV.vi.2]

ஆkh³நிேவயாத³kh³நிேவேயா கா³rhkh³யாth³ கா³rhkh³ேயா கா³rhkh³யாth³

கா³rhkh³ேயா ெகௗ³தமாth³ ெகௗ³தம:

ைஸதவாth ைஸதவ: பாராஶrhயாயth பாராஶாrhயாயே கா³rhkh³யாயth³

கா³rhkh³யாயண
உth³தா³லகாயநா³th³தா³லகாயேநா ஜாபா³லாயநாjh ஜாபா³லாயேநா
மாth◌⁴யnhதி³நாயநாnh
மாth◌⁴யnhதி³நாயந: ெஸௗகராயth ெஸௗகராயண: காஷாயth
காஷாயண:

ஸாயகாயநாth ஸாயகாயந: ெகௗஶிகாயேந: ெகௗஶிகாயநி: ॥ 2॥
மnhthர 3 [IV.vi.3]

kh◌⁴’தெகௗஶிகாth³ kh◌⁴’தெகௗஶிக: பாராஶrhயாயth பாராஶrhயாயண:

பாராஶrhயாth பாராஶrhேயா ஜாகrhNhயாjh ஜாகrhNhய ஆஸுராயchச
யாshகாchசா
ऽऽஸுராயணshthைரவேணshthைரவணிெரௗபஜnhத⁴ேநெரௗபஜnhத⁴நிராஸுேரராஸுrhபா⁴ரth³வாஜாth³

பா⁴ரth³வாஜ ஆthேரயாதா³thேரேயா மாNhேடrhமாNhrhெகௗ³தமாth³

ெகௗ³தேமா ெகௗ³தமாth³ ெகௗ³தேமா
வாthshயாth³ வாthshய: ஶாNh³lhயாchசா²Nh³lhய: ைகேஶாrhயாthகாphயாth
ைகேஶாrhய:

காphய:மாரஹாதாth மாரஹாேதா கா³லவாth³கா³லேவா வித³rhபீ⁴ெகௗNh³nhயாth³

வித³rhபீ⁴ெகௗNh³nhேயா வthஸநபாேதா பா³ph◌⁴ரவாth³வthஸநபாth³பா³ph◌⁴ரவ
பத:² ெஸௗப⁴ராth பnhதா:² ெஸௗப⁴ேராऽயாshயாதா³ŋhகி³ரஸாத³யாshய
ஆŋhகி³ரஸஆ⁴ேதshthவாShThராதா³⁴திshthவாShThேரா விவபாththவாShThராth³

விவபshthவாShThேராऽvhவிph◌⁴யாமவிெநௗ த³தீ⁴ச ஆத²rhவth³

த³th◌⁴யŋhஙாத²rhவேऽத²rhவே ைத³வாத³த²rhவா ைத³ேவா mh’thேயா:
phராth◌⁴வꣳஸநாnh mh’th: phராth◌⁴வꣳஸந: phரth◌⁴வꣳஸநாth
phரth◌⁴வꣳஸந ஏகrhேஷேரகrhrhவிphரசிthேத:விphரசிthதிrhvhயShேடrhvhயSh:
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ஸநாேரா:ஸநா:ஸநாதநாth ஸநாதந:ஸநகா³th ஸநக:³ பரேமSh²ந:

பரேமSh² ph³ரமே ph³ரம shவயmh⁴ ph³ரமேண நம: ॥ 3॥
இதி ஷShட²mh ph³ராமணmh ॥
॥இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥

அத² பசேமாऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ।
மnhthர 1 [V.i.1]

ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத । rhணshய
rhணமாதா³ய
rhணேமவாவஶிShயேத । ௐ3 க²mh ph³ரம க²mh ராணmh வாரmh க²தி
ஹ shமாऽऽஹ ெகௗரvhயாயணீthேரா । ேவேதா³ऽயmhmh ph³ராம
வி³rhேவைத³ேநந
யth³ேவதி³தvhயmh ॥ 1॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.ii.1]

thரயா: phராஜாபthயா: phரஜாபெதௗ பித ph³ரமசrhயஷுrhேத³வா மiνShயா
அஸுரா உthவா ph³ரமசrhயmh ேத³வா ஊrhph³ரவீ ேநா ப⁴வாநிதி ।
ேதph◌⁴ேயா
ைஹதத³ரiµவாச த³இதி vhயjhஞாShடா3இதி । vhயjhஞாShேமதி
ேஹாrhதா³mhயேததி ந ஆthேத²thேயாதி ேஹாவாச vhயjhஞாShேடதி ॥
1॥

மnhthர 2 [V.ii.2]

அத²ைஹநmh மiνShயா ஊrhph³ரவீ ேநா ப⁴வாநிதி । ேதph◌⁴ேயா
ைஹதேத³வாரiµவாச த³இதி vhயjhஞாShடா3இதி ।vhயjhஞாShேமதி
ேஹாrhத³thேததி ந ஆthேத²thேயாதி ேஹாவாச vhயjhஞாShேடதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [V.ii.3]
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அத²ைஹநமஸுராஊrhph³ரவீ ேநா ப⁴வாநிதி । ேதph◌⁴ேயா ைஹதேத³வாரiµவாச
த³இதி vhயjhஞாShடா3இதி । vhயjhஞாShேமதி ேஹாrhத³யth◌⁴வதி
ந
ஆthேத²thேயாதி ேஹாவாச vhயjhஞாShேடதி । தேத³தேத³ைவஷா
ைத³வீ வாக³iνவத³தி
shதநயிthiνrhத³ த³ த³இதி தா³mhயத த³thத த³யth◌⁴வதி । தேத³தththரயꣳ
ஶிேth³ த³மmh தா³நmh த³யாதி ॥ 3॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.iii.1]

ஏஷ phரஜாபதிrhயth³th◌⁴’த³யேமதth³ph³ரைமதthஸrhவmh ।தேத³தththrhயரꣳ
’த³யதி ।’இthேயகமரமபி⁴ஹரnhthயshைமshவாசாnhேய ச ய
ஏவmh ேவத³ । த³இthேயகமரmh த³த³thயshைம shவாசாnhேய ச ய ஏவmh
ேவத³ ।
யthேயகமரேமதி shவrhக³mh ேலாகmh ய ஏவmh ேவத³ ॥ 1॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.iv.1]

தth³ைவ தேத³தேத³வ ததா³ஸ ஸthயேமவ ।ஸ ேயா ைஹதmh மஹth³யmh
phரத²மஜmh ேவத³ ஸthயmh ph³ரேமதி ஜயதீமாꣳlhேலாகா த
இnhnhவஸாவஸth³

ய ஏவேமதnhமஹth³யmh phரத²மஜmh ேவத³ஸthயmh ph³ரேமதி ஸthயꣳ
ேயவ ph³ரம ॥ 1॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.v.1]

அப ஏேவத³மkh³ர ஆஸுshதா ஆப:ஸthயமsh’ஜnhத ஸthயmh ph³ரம
ph³ரம phரஜாபதிmh phரஜாபதிrhேத³வாꣳshேத ேத³வா:ஸthயேமேவாபாஸேத
தேத³தththrhயரꣳ ஸthயதி ।ஸ இthேயகமரmh தீthேயகமரmh
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யthேயகமரmh । phரத²ேமாthதேம அேர ஸthயmh மth◌⁴யேதாऽnh’தmh
தேத³தத³nh’தiµப⁴யத:ஸthேயந பkh³’தꣳ ஸthய⁴யேமவ ப⁴வதி ।
ைநநmhவிth³வாꣳஸமnh’தꣳநshதி ॥ 1॥

மnhthர 2 [V.v.2]

தth³யthதthஸthயமெஸௗ ஸ ஆதி³thேயா । ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேல
ேஷா
யசாயmh த³ேணऽnhஷshதாேவதாவnhேயாऽnhயshnhphரதிSh²ெதௗ
ரபி⁴ேரேஷாऽshnhphரதிSh²த: phராணரயமiµShnh ஸ
யேதா³thkhரShயnhப⁴வதி ஶுth³த⁴ேமைவதnhமNhட³லmh பயதி ைநநேமேத
ரமய: phரthயாயnhதி ॥ 2॥

மnhthர 3 [V.v.3]

ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேல ஷshதshய ⁴தி ஶிர ஏகꣳ ஶிர
ஏகேமதத³ரmh ⁴வ இதி பா³ஹூ th³ெவௗ பா³ஹூ th³ேவ ஏேத அேர
shவதி
phரதிShடா² th³ேவ phரதிShேட² th³ேவ ஏேத அேர । தshேயாபநிஷத³ஹதி
।
ஹnhதி பாphமாநmh ஜஹாதி ச ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3॥

மnhthர 4 [V.v.4]

ேயாऽயmh த³ேணऽnhஷshதshய ⁴தி ஶிர: ஏகꣳ ஶிர
ஏகேமதத³ரmh ⁴வ இதி பா³ஹூ th³ெவௗ பா³ஹூ th³ேவ ஏேத அேர
shவதி
phரதிShடா² th³ேவ phரதிShேட² th³ேவ ஏேத அேர । தshேயாபநிஷத³ஹதி
।
ஹnhதி பாphமாநmh ஜஹாதி ச ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4॥
இதி பjhசமmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஷShட²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.vi.1]

மேநாமேயாऽயmh ேஷா பா: ◌⁴ஸthயshதshnhநnhதrh’த³ேய யதா²
vhrhவா யேவா
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வா ஸ ஏஷ ஸrhவshய ஸrhவshேயஶாந: ஸrhவshயாதி⁴பதி: ஸrhவத³mh
phரஶாshதி
யதி³த³mh கிச ॥ 1॥
இதி ஷShட²mh ph³ராமணmh ॥
அத²ஸphதமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.vii.1]

விth³th³ ph³ரேமthயாஹுrhவிதா³நாth³விth³th³ விth³யthேயநmh பாphமேநா ய
ஏவmh ேவத³

விth³th³ph³ரேமதி । விth³th³th◌⁴ேயவ ph³ரம ॥ 1॥
இதி ஸphதமmh ph³ராமணmh ॥
அத²அதா²Shடமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.viii.1]

வாசmh ேத⁴iνiµபாத । தshயாசthவார: shதநா: shவாஹாகாேரா
வஷThகாேரா
ஹnhதகார: shவதா⁴காரshதshைய th³ெவௗ shதெநௗ ேத³வா உபவnhதி
shவாஹாகாரmh ச
வஷThகாரmh ச ஹnhதகாரmh மiνShயா:shவதா⁴காரmh பிதர: । தshயா: phராண
’ஷேபா⁴ மேநா வthஸ: ॥ 1॥
இthயShடமmh ph³ராமணmh ॥
அத² நவமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.ix.1]

அயமாkh³நிrhைவவாநேரா ேயாऽயமnhத: ேஷ ேயேநத³மnhநmh பchயேத
யதி³த³மth³யேத । தshையஷ ேகா⁴ேஷா ப⁴வதி யேமதthகrhவபிதா⁴ய
’ேதி ।
ஸ யேதா³thkhரShயnhப⁴வதி ைநநmh ேகா⁴ஷꣳ ’ேதி ॥ 1॥
இதி நவமmh ph³ராமணmh ॥
அத² த³ஶமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.x.1]
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யதா³ைவ ேஷாऽshமாlhேலாகாthphைரதி ஸ வாமாக³chச²தி தshைம ஸ
தthர
விேத யதா² ரத²சkhரshய க²mh ேதந ஸ ஊrhth◌⁴வ ஆkhரமேத ।ஸ
ஆதி³thயமாக³chச²தி தshைம ஸ தthர விேத யதா²லmhப³ரshய க²mh ேதந
ஸ
ஊrhth◌⁴வ ஆkhரமேத ।ஸ சnhth³ரமஸமாக³chச²தி தshைம ஸ தthர விேத
யதா²
³nh³ேப: ◌⁴ க²mh ேதநஸஊrhth◌⁴வஆkhரமேத ।ஸேலாகமாக³chச²thயேஶாகமமmh
தshnhவஸதி ஶாவதீ:ஸமா: ॥ 1॥
இதி த³ஶமmh ph³ராமணmh ॥
ஏகாத³ஶmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.xi.1]

ஏதth³ைவ பரமmh தேபா யth³vhயாதshதphயேத பரமꣳ ைஹவ ேலாகmh
ஜயதி ய ஏவmh ேவைத³தth³ைவ பரமmh தேபா யmh phேரதமரNhயꣳ ஹரnhதி
பரமꣳ ைஹவ ேலாகmh ஜயதி ய ஏவmh ேவைத³தth³ைவ பரமmh தேபா யmh
phேரதமkh³நாவph◌⁴யாத³த⁴தி பரமꣳைஹவ ேலாகmh ஜயதி ய ஏவmh ேவத³॥ 11॥
இதி ஏகாத³ஶmh ph³ராமணmh ॥
அத² th³வாத³ஶmh ph³ராமணmh । [V.xii.1]

அnhநmh ph³ரேமthேயக ஆஹுshதnhந ததா²
யதி வா அnhநmh’ேத phராth
phராே ph³ரேமthேயக ஆஹுshதnhந ததா²
ஶுShயதி ைவ phராண ’ேதऽnhநாth³

ஏேத ஹ thேவவ ேத³வேத
ஏகதா⁴⁴யmh ⁴thவா
பரமதாmh க³chச²தshதth³த⁴ shமாऽऽஹ phராth’த:³ பிதரmh
கிꣳ shவிேத³ைவவmh வி³ேஷ ஸா⁴ rhயாmh
கிேமவாshமா அஸா⁴ rhயாதி ।
ஸ ஹ shமாஹ பாணிநா
மா
phராth’த³
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கshthேவநேயாேரகதா⁴⁴யmh ⁴thவா பரமதாmh க³chச²தீதி ।
தshமா உ ைஹத³வாச
வீthயnhநmh ைவ வி
அnhேந மாநி ஸrhவாணி ⁴தாநி விShடாநி ।
ரதி
phராே ைவ ரmh
phராேண மாநி ஸrhவாணி ⁴தாநி ரமnhேத ।
ஸrhவாணி ஹ வா அshnh ⁴தாநி விஶnhதி
ஸrhவாணி ⁴தாநி ரமnhேத
ய ஏவmh ேவத³ ॥ 12॥
இதி th³வாத³ஶmh ph³ராமணmh ॥
அத² thரேயாத³ஶmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.xiii.1]

உkhத²mh phராேவா உkhத²mh phராேத³ꣳஸrhவiµthதா²பயthth³தா⁴shமா
த⁴shமா³khத²விth³வீரshதிShட²thkhத²shய ஸாjhயꣳ ஸேலாகதாmh
ஜயதி ய
ஏவmh ேவத³ ॥ 1॥

மnhthர 2 [V.xiii.2]

யஜு: phராே ைவ யஜு: phராேண மாநி ஸrhவாணி ⁴தாநி jhயnhேத ।
jhயnhேத
ஹாshைம ஸrhவாணி ⁴தாநி ைரShTh²யாய யஜுஷ: ஸாjhயꣳ
ஸேலாகதாmh
ஜயதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 2॥

மnhthர 3 [V.xiii.3]

ஸாம phராே ைவ ஸாம phராேண மாநி ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸmhயசி ।
ஸmhயசி
ஹாshைம ஸrhவாணி ⁴தாநி ைரShTh²யாய கlhபnhேத ஸாmhந:ஸாjhயꣳ
ஸேலாகதாmh ஜயதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3॥

மnhthர 4 [V.xiii.4]
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thரmh phராே ைவ thரmh phராே  ைவ thரmh thராயேத ைஹநmh
phராண:

ணிேதா: । phர thரமthரமphேநாதி thரshய ஸாjhயꣳ ஸேலாகதாmh
ஜயதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4॥
இதி thரேயாத³ஶmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத³ஶmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.xiv.1]

⁴ரnhதmh th³ெயௗthயShடாவராNhயShடாரꣳ ஹ வா ஏகmh
கா³யthrhைய பத³ேமத³ ைஹவாshயா ஏதth ஸ யாவேத³ஷு thஷு
ேலாேகஷு தாவth³த⁴
ஜயதி ேயாऽshயா ஏதேத³வmh பத³mh ேவத³ ॥ 1॥

மnhthர 2 [V.xiv.2]

’ேசா யஜூꣳ ஸாமாநீthயShடாவராNhயShடாரꣳ ஹ வா ஏகmh
கா³யthrhைய பத³mh । ஏத³ைஹவாshயா ஏதth ஸ யாவதீயmh thரயீ விth³யா
தாவth³த⁴
ஜயதி ேயாऽshயா ஏதேத³வmh பத³mh ேவத³ ॥ 2॥

மnhthர 3 [V.xiv.3]

phராேऽபாேநா vhயாந இthயShடாவராணி அShடாரꣳ ஹ வா ஏகmh
கா³யthrhைய
பத³ேமத³ ைஹவாshயா ஏதth ஸ யாவதி³த³mh phராணி தாவth³த⁴ ஜயதி
ேயாऽshயா
ஏதேத³வmh பத³mh ேவத³ அதா²shயா ஏதேத³வ யmh த³rhஶதmh பத³mh
பேராரஜா ய
ஏஷ தபதி யth³ைவ சrhத²mh தthயmh த³rhஶதmh பத³தி த³th³’ஶ
இவ ேயஷ பேராரஜா இதி ஸrhவiµ ேயைவஷ ரஜ உபrhப தபthேயவꣳ
ைஹவ யா யஶஸா தபதி ேயாऽshயா ஏதேத³வmh பத³mh ேவத³ ॥ 3॥

மnhthர 4 [V.xiv.4]

ைஸஷா கா³யthrhேயதshꣳshேய த³rhஶேத பேத³ பேராரஜ
phரதிSh²தா
தth³ைவ தthஸthேய phரதிSh²தmh சுrhைவ ஸthயmh சுrh
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ைவ ஸthயmh தshமாth³யதி³தா³நீmh th³ெவௗ விவத³மாநாேவயாதாமஹmh
அத³rhஶmh
அஹமெரௗஷதி ய ஏவ ஏவmh ph³யாத³ஹmh அத³rhஶதி தshமா ஏவ
ரth³த³th◌⁴யாம । தth³ைவ தthஸthயmh ப³ேல phரதிSh²தmh phராே ைவ
ப³லmh
தthphராேண phரதிSh²தmh தshமாதா³ஹுrhப³லꣳ ஸthயாேதா³கீ³ய இthேயவmh
ேவஷா
கா³யthrhயth◌⁴யாthமmh phரதிSh²தா । ஸா ைஹஷா க³யாꣳshதthேர phரா
ைவ
க³யாshதthphராꣳshதthேர தth³யth³க³யாꣳshதthேர தshமாth³ கா³யth
நாம ।
ஸ யாேமவாꣳ ஸாவிthமnhவாைஹைஷவ ஸா । ஸ யshமா அnhவாஹ
தshய
phராꣳshthராயேத ॥ 4॥

மnhthர 5 [V.xiv.5]

தாꣳ ைஹதாேமேக ஸாவிthமiνShப⁴மnhவாஹுrhவாக³iνShph³

ஏதth³வாசமiνph³ம
இதி । ந ததா² rhயாth³ கா³யthேமவாiνph³யாth³ । யதி³ ஹ வா
அphேயவmhவிth³ப³விவ
phரதிkh³’தி ந ைஹவ தth³கா³யthrhயா ஏகmh சந பத³mh phரதி ॥ 5॥

மnhthர 6 [V.xiv.6]

ஸ ய இமாꣳshthmhlhேலாகாnhrhnhphரதிkh³’ணீயாth ேஸாऽshயா
ஏதthphரத²மmh
பத³மாphiνயாth³।அத²யாவதீயmh thரயீ விth³யா யshதாவthphரதிkh³’ணீயாth
ேஸாऽऽshயா ஏதth³th³விதீயmh பத³மாphiνயாத³த² யாவதி³த³mh phராணி
யshதாவthphரதிkh³’ணீயாth ேஸாऽshயா ஏதthth’தீயmh பத³மாphiνயாத³தா²shயா
ஏதேத³வ யmh த³rhஶதmh பத³mh பேராரஜா ய ஏஷ தபதி ைநவ ேகந
சநாphயmh த உ ஏதாவthphரதிkh³’ணீயாth ॥ 6॥

மnhthர 7 [V.xiv.7]

தshயா உபshதா²நmh கா³யthrhயshேயகபதீ³th³விபதீ³thபதீ³சShபth³யபத³
ந
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 பth³யேஸ । நமshேத யாய த³rhஶதாய பதா³ய பேராரஜேஸऽஸாவேதா³
மா
phராபதி³தி யmh th³விShயாத³ஸாவshைம காேமா மா ஸmh’th³தீ⁴தி வா ந
ைஹவாshைம ஸ
காம:ஸmh’th³th◌⁴யேத யshமா ஏவiµபதிShட²ேதऽஹமத:³phராபதி வா ॥ 7॥

மnhthர 8 [V.xiv.8]

ஏதth³த⁴ ைவ தjhஜநேகா ைவேத³ேஹா ³³லமாவதராவிiµவாச யnhiν
ேஹா
தth³கா³யthவித³ph³தா²அத² கத²ꣳஹshதீ ⁴ேதா வஹதி ।iµக²ꣳ
யshயா: ஸmhராNh ந விதா³mh சகாேரதி ேஹாவாச । தshயா அkh³நிேரவ
iµக²mh
யதி³ஹவாஅபி ப³விவாkh³நாவph◌⁴யாத³த⁴தி ஸrhவேமவ தthஸnhத³ஹthேயவꣳ
ைஹைவவmhவிth³யth³யபி ப³விவ பாபmh ேத ஸrhவேமவ தthஸmhphஸாய
ஶுth³த: ◌⁴
ேதாऽஜேராऽmh’த:ஸmhப⁴வதி ॥ 8॥
இதி சrhத³ஶmh ph³ராமணmh ॥
அத² பசத³ஶmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [V.xv.1]

ரNhமேயந பாthேரண ஸthயshயாபிதmh iµக²mh । தththவmh ஷnhnh
அபாvh’iΝ
ஸthயத⁴rhமாய th³’Shடேய । ஷnhnh ஏகrhேஷ யம ஸூrhய phராஜாபthய
vhஹ ரnh ।ஸஹ ேதேஜா யthேத பmh கlhயாணதமmh தthேத பயா
।
ேயாऽஸாவெஸௗ ஷ: ேஸாऽஹமsh । வாரநிலமmh’தமேத²த³mh
ப⁴shமாnhதꣳ ஶரmh । ௐ3 khரேதா shமர kh’தꣳ shமர khரேதா shமர
kh’தꣳshமர ।அkh³ேந நய ஸுபதா² ராேயऽshமாnh விவாநி ேத³வ வநாநி
விth³வாnh । ேயாth◌⁴யshமjhஜுஹுராணேமேநா ⁴யிShடா²mh ேத நம உkhதிmh
விேத⁴ம ॥ 1॥
இதி பசத³ஶmh ph³ராமணmh ॥
॥இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥
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அத²ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ।

அத² phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
மnhthர 1 [VI.i.1]

ௐ ேயா ஹ ைவ jhேயShட²mh ச ேரShட²mh ச ேவத³jhேயShட²ச
ேரShட²ச shவாநாmh ப⁴வதி । phராே ைவ jhேயShட²ச ேரShட²ச
।
jhேயShட²ச ேரShட²ச shவாநாmh ப⁴வthயபி ச ேயஷாmh ³⁴ஷதி ய
ஏவmh ேவத³ ॥ 1॥

மnhthர 2 [VI.i.2]

ேயா ஹ ைவ வShடா²mh ேவத³ வShட:² shவாநாmh ப⁴வதி । வாkh³ைவ
வShடா² ।
வShட:²shவாநாmh ப⁴வthயபி ச ேயஷாmh ³⁴ஷதி , ய ஏவmh ேவத³ ॥ 2॥

மnhthர 3 [VI.i.3]

ேயா ஹ ைவ phரதிShடா²mh ேவத³ phரதிதிShட²தி ஸேம phரதிதிShட²தி ³rhேக³

।
சுrhைவ phரதிShடா² சுஷா  ஸேம ச ³rhேக³ ச phரதிதிShட²தி ।
phரதிதிShட²தி ஸேம phரதிதிShட²தி ³rhேக³ ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3॥

மnhthர 4 [VI.i.4]

ேயா ஹ ைவ ஸmhபத³mh ேவத³ஸꣳஹாshைம பth³யேத யmh காமmh காமயேத
।
ேராthரmh ைவஸmhபchch²ேராthேர ேமஸrhேவ ேவதா³அபி⁴ஸmhபnhநா: ।ஸꣳ
ஹாshைம பth³யேத யmh காமmh காமயேத ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4॥

மnhthர 5 [VI.i.5]

ேயா ஹ வா ஆயதநmh ேவதா³ऽऽயதநꣳshவாநாmh ப⁴வதி ஆயதநmh ஜநாநாmh
।
மேநா வா ஆயதநமாயதநꣳ shவாநாmh ப⁴வthயாயதநmh ஜநாநாmh ய ஏவmh
ேவத³ ॥ 5॥

மnhthர 6 [VI.i.6]
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ேயா ஹ ைவ phரஜாதிmh ேவத³ phரஜாயேத ஹ phரஜயா பஶுபீ⁴ ேரேதா ைவ
phரஜாதி: ।
phரஜாயேத ஹ phரஜயா பஶுபி⁴rhய ஏவmh ேவத³ ॥ 6॥

மnhthர 7 [VI.i.7]

ேத ேஹேம phராஅஹꣳேரயேஸவிவத³மாநா ph³ரமஜkh³iµshதth³ேதா⁴:

ேகா ேநா
வShட²இதி । தth³ேதா⁴வாச யshnhவ உthkhராnhத இத³ꣳஶரmh பாபீேயா
மnhயேத ஸ ேவா வShட²இதி ॥ 7॥

மnhthர 8 [VI.i.8]

வாkh³ேகா⁴chசkhராம । ஸா ஸmhவthஸரmh phேராShயா।ஆ।ஆக³thேயாவாச
கத²மஶகத
மth³’ேத விதி । ேத ேஹாrhயதா²ऽகலா அவத³nhேதா வாசா phராணnhத:

phராேணந பயnhதசுஷா ’Nhவnhத: ேராthேரண விth³வாꣳேஸா
மநஸா
phரஜாயமாநா ேரதைஸவமவிShேமதி । phரவிேவஶ ஹ வாkh ॥ 8॥

மnhthர 9 [VI.i.9]

சுrhேஹாchசkhராம । தthஸmhவthஸரmh phேராShயாऽऽக³thேயாவாச
கத²மஶகத
மth³’ேத விதி । ேத ேஹாrhயதா²nhதா⁴ அபயnhதசுஷா
phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா ’Nhவnhத: ேராthேரண
விth³வாꣳேஸா
மநஸா phரஜாயமாநா ேரதைஸவமவிShேமதி । phரவிேவஶ ஹ சு: ॥ 9॥

மnhthர 10 [VI.i.10]

ேராthரꣳ ேஹாchசkhராம । தthஸmhவthஸரmh phேராShயாऽऽக³thேயாவாச
கத²மஶகத மth³’ேத விதி । ேத ேஹாrhயதா² ப³தி⁴ரா அ’Nhவnhத:

ேராthேரண phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா பயnhதசுஷா
விth³வாꣳேஸா மநஸா phரஜாயமாநா ேரதைஸவமவிShேமதி । phரவிேவஶ
ஹ
ேராthரmh ॥ 10॥

மnhthர 11 [VI.i.11]
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மேநா ேஹாchசkhராம । தthஸmhவthஸரmh phேராShயாऽऽக³thேயாவாச
கத²மஶகத
மth³’ேத விதி । ேத ேஹாrhயதா²iµkh³தா⁴ அவிth³வாꣳேஸா மநஸா
phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா பயnhதசுஷா ’Nhவnhத:

ேராthேரண phரஜாயமாநா ேரதைஸவமவிShேமதி । phரவிேவஶ ஹ மந: ॥
11॥

மnhthர 12 [VI.i.12]

ேரேதா ேஹாchசkhராம । தthஸmhவthஸரmh phேராShயாऽऽக³thேயாவாச
கத²மஶகத
மth³’ேத விதி । ேத ேஹாrhயதா² khபா³ அphரஜாயமாநா ேரதஸா
phராணnhத:

phராேணந வத³nhேதா வாசா பயnhதசுஷா ’Nhவnhத:ேராthேரண
விth³வாꣳேஸா மநைஸவமவிShேமதி । phரவிேவஶ ஹ ேரத: ॥ 12॥

மnhthர 13 [VI.i.13]

அத²ஹ phராண உthkhரShயnh யதா² மஹாஸுஹய:ைஸnhத⁴வ:

பTh³வீஶஶŋhnhஸmhvh’ேஹேத³வꣳ ைஹேவமாnhphராnhஸmhவவrhஹ । ேத
ேஹாrhமா
ப⁴க³வ உthkhரrhந ைவ ஶயாமshthவth³’ேத விதி । தshேயா ேம
ப³mh
ேததி தேத²தி ॥ 13॥

மnhthர 14 [VI.i.14]

ஸாஹவா³வாச யth³வாஅஹmhவShடா²ऽshthவmh தth³வShேடா²ऽதி
।
யth³வா அஹmh phரதிShடா²sh thவmh தthphரதிShேடா²ऽதி சுrhயth³வா
அஹꣳ ஸmhபத³sh thவmh தth ஸmhபத³தி ேராthரmh । யth³வா
அஹமாயதநமsh thவmh ததா³யதநமதி மேநா யth³வா அஹmh
phரஜாதிரsh
thவmh தth phரஜாதிரதி ேரதshதshேயா ேம கிமnhநmh கிmh வாஸ இதி ।
யதி³த³mh
கிசாऽऽவph◌⁴ய ஆ kh’ph◌⁴ய ஆ கீடபதŋhேக³ph◌⁴யshதthேதऽnhநமாேபா

bribasic.pdf 93



ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷth

வாஸ இதி । ந ஹ வா அshயாநnhநmh ஜkh³த⁴mh ப⁴வதி நாநnhநmh
phரதிkh³’தmh
ய ஏவேமதத³நshயாnhநmh ேவத³ । தth³விth³வாꣳஸ:ேராthயா அஶிShயnhத
ஆசாமnhthயஶிthவாऽऽசாமnhthேயதேமவ தத³நமநkh³நmh rhவnhேதா மnhயnhேத
॥ 14॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
அத² th³விதீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [VI.ii.1]

ேவதேகrhஹ வா ஆேணய: பசாலாநாmh பஷத³மாஜகா³ம । ஸ
ஆஜகா³ம
ைஜவmh phரவாஹணmh பசாரயமாணmh । தiµதீ³யாph◌⁴வாத³ மாரா3
இதி ।
ஸ ேபா: ◌⁴ 3 இதி phரதிஶுராவ அiνஶிShேடாऽnhவ பிthேரthேயாதி
ேஹாவாச ॥ 1॥

மnhthர 2 [VI.ii.2]

ேவthத² யேத²மா: phரஜா: phரயthேயா விphரதிபth³யnhதா3இதி । ேநதி ேஹாவாச
।
ேவthேதா² யேத²மmh ேலாகmh நராபth³யnhதா3 இதி । ேநதி ைஹேவாவாச ।
ேவthேதா²
யதா²ऽெஸௗ ேலாக ஏவmh ப³ஹுபி: ◌⁴ ந:ந: phரயth³பி⁴rhந ஸmhrhயதா3இதி
ேநதி ைஹேவாவாச । ேவthேதா² யதிth²யாமாஹுthயாꣳ ஹுதாயாமாப:

ஷவாேசா
⁴thவா ஸiµthதா²ய வத³nhதீ3 இதி । ேநதி ைஹேவாவாச । ேவthேதா²
ேத³வயாநshய வா
பத:² phரதிபத³mh பிth’யாணshய வா யthkh’thவா ேத³வயாநmh வா பnhதா²நmh
phரதிபth³யnhேத பிth’யாணmh வாऽபி  ந ’ேஷrhவச:தmh th³ேவ
sh’தீ அ’ணவmh பிth’மஹmh ேத³வாநாiµத மrhthயாநாmh
தாph◌⁴யாத³mh
விவேமஜthஸேமதி யத³nhதரா பிதரmh மாதரmh ேசதி । நாஹமத ஏகmh சந
ேவேத³தி ேஹாவாச ॥ 2॥
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மnhthர 3 [VI.ii.3]

அைத²நmh வஸthேயாபமnhthரயாmh சkhேரऽநாth³’thய வஸதிmh மார:
phர³th³ராவ ।ஸ ஆஜகா³ம பிதரmh தꣳ ேஹாவாேசதி வாவ கில ேநா
ப⁴வாnhராऽiνஶிShடாநேவாச இதி । கத²ꣳ,ஸுேமத⁴ இதி । பச
மா phரநாnhராஜnhயப³nh⁴ரphராth தேதா ைநகசந ேவேத³தி । கதேம த
இதி இம இதி ஹ phரதீகாnhதா³ஜஹார ॥ 3॥

மnhthர 4 [VI.ii.4]

ஸ ேஹாவாச ததா² நshthவmh தாத ஜாநீதா² யதா² யத³ஹmh கிச ேவத³

ஸrhவமஹmh தthப⁴மேவாசmh । phேர  தthர phரதீthய ph³ரமசrhயmh
வthshயாவ இதி । ப⁴வாேநவ க³chச²thவிதி ।ஸஆஜகா³ம ெகௗ³தேமா யthர
phரவாஹணshயைஜவேலராஸ ।தshமாஆஸநமா’thேயாத³கமஹாரயாmh
சகாராத²

ஹாshமா அrhkh◌⁴யmh சகார । தꣳ ேஹாவாச வரmh ப⁴க³வேத ெகௗ³தமாய
த³th³ம
இதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [VI.ii.5]

ஸ ேஹாவாச phரதிjhஞாேதா ம ஏஷ வேரா யாmh  மாரshயாnhேத
வாசமபா⁴ஷதா²shதாmh ேம ph³தி ॥ 5॥

மnhthர 6 [VI.ii.6]

ஸ ேஹாவாச ைத³ேவஷு ைவ ெகௗ³தம தth³வேரஷு மாiνஷாmh
ph³தி ॥ 6॥

மnhthர 7 [VI.ii.7]

ஸ ேஹாவாச விjhஞாயேத ஹாshதி ரNhயshயாபாthதmh ேகா³அவாநாmh
தா³நாmh phரவாராmh
பதா⁴நshய மா ேநா ப⁴வாnhப³ேஹாரநnhதshயாபrhயnhதshயாph◌⁴யவதா³nhேயா
⁴தி³தி ।
ஸைவ ெகௗ³தம தீrhேத²ேநchசா²ஸா இthைபmhயஹmh ப⁴வnhததி வாசா ஹ
shைமவ
rhவ உபயnhதி ।ஸ ேஹாபாயநகீrhthேயாவாஸ ॥ 7॥

மnhthர 8 [VI.ii.8]
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ஸ ேஹாவாச ததா² நshthவmh ெகௗ³தம மாऽபராதா⁴shதவ ச பிதாமஹா
யேத²யmh
விth³ேயத:rhவmh ந கshꣳசந ph³ராமண உவாஸ தாmh thவஹmh ph◌⁴யmh
வயா ேகா  thைவவmh ph³வnhதமrhஹதி phரthயாkh²யாதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [VI.ii.9]

அெஸௗ ைவ ேலாேகாऽkh³நிrhெகௗ³தம । தshயாऽऽதி³thய ஏவ ஸth³

ரமேயா ⁴ேமா
ऽஹரrhசிrhதி³ேஶாऽŋhகா³ரா அவாnhதரதி³ேஶா விsh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ
ேத³வா:ரth³தா⁴mh ஜுவதி தshயாஆஹுthைய ேஸாேமா ராஜாஸmhப⁴வதி
॥ 9॥

மnhthர 10 [VI.ii.10]

பrhஜnhேயா வா அkh³நிrhெகௗ³தம । தshய ஸmhவthஸர ஏவ ஸத³ph◌⁴ராணி
⁴ேமா
விth³த³rhசிரஶநிரŋhகா³ராரா³நேயா விsh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ
ேத³வா: ேஸாமꣳ ராஜாநmh ஜுவதி தshயா ஆஹுthைய vh’Sh:

ஸmhப⁴வதி ॥ 10॥
மnhthர 11 [VI.ii.11]

அயmh ைவ ேலாேகாऽkh³நிrhெகௗ³தம । தshய ph’தி²vhேயவ ஸth³

அkh³நிrh⁴ேமா ராthரrhசிசnhth³ரமா அŋhகா³ரா நthராணி
விSh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா vh’Shmh ஜுவதி
தshயா ஆஹுthயா
அnhநꣳ ஸmhப⁴வதி ॥ 11॥

மnhthர 12 [VI.ii.12]

ேஷா வா அkh³நிrhெகௗ³தம ।தshய vhயாthதேமவஸth phராே⁴ேமா
வாக³rhசிசுரŋhகா³ரா:ேராthரmh விsh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ
ேத³வா அnhநmh ஜுவதி தshயா ஆஹுthைய ேரத:ஸmhப⁴வதி ॥ 12॥

மnhthர 13 [VI.ii.13]

ேயாஷா வா ஆkh³நிrhெகௗ³தம । தshயா உபshத² ஏவ ஸlhேலாமாநி
⁴ேமா ேயாநிரrhசிrhயத³nhத: கேராதி ேதऽŋhகா³ரா அபி⁴நnhதா³
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விsh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா ேரேதா ஜுவதி
தshயா ஆஹுthைய ஷ:

ஸmhப⁴வதி ।ஸ வதி யாவjhவthயத² யதா³ mhயேத । 13॥
மnhthர 14 [VI.ii.14]

அைத²நமkh³நேய ஹரnhதி । தshயாkh³நிேரவாkh³நிrhப⁴வதி ஸthஸth³

⁴ேமா ⁴ேமாऽrhசிரrhசிரŋhகா³ரா அŋhகா³ரா விsh²ŋhகா³
விsh²ŋhகா³shதshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா: ஷmh ஜுவதி
தshயா ஆஹுthைய
ேஷா பா⁴shவரவrhண:ஸmhப⁴வதி ॥ 14॥

மnhthர 15 [VI.ii.15]

ேத ய ஏவேமதth³வி³rhேய சா அரNhேய ரth³தா⁴ꣳ ஸthயiµபாஸேத
ேதऽrhசிரபி⁴ஸmhப⁴வnhthயrhசிேஷாऽேஹாऽந ஆrhயமாணபmh
ஆrhயமாணபாth³யாnhஷNhமாஸாiνத³ŋhஙாதி³thய ஏதி மாேஸph◌⁴ேயா
ேத³வேலாகmh
ேத³வேலாகாதா³தி³thயமாதி³thயாth³ைவth³தmh தாnhைவth³தாnhேஷா
மாநஸ ஏthய
ph³ரமேலாகாnh க³மயதி ேத ேதஷு ph³ரமேலாேகஷு பரா: பராவேதா
வஸnhதி ।
ேதஷாmh ந நராvh’thதி: ।

மnhthர 16 [VI.ii.16]

அத² ேய யjhேஞந தா³ேநந தபஸா ேலாகாஜயnhதி ேத
⁴மமபி⁴ஸmhப⁴வnhதி ⁴மாth³ராthꣳ, ராthேரரபயமாணபmh
அபயமாணபாth³யாnhஷNhமாஸாnhத³தி³thய ஏதி மாேஸph◌⁴ய:

பிth’ேலாகmh பிth’ேலாகாchசnhth³ரmh ேத சnhth³ரmh phராphயாnhநmh
ப⁴வnhதி தாꣳshதthர ேத³வா யதா² ேஸாமꣳ ராஜாநமாphயாயshவ
அபயshேவthேயவேமநாꣳshதthர ப⁴யnhதி । ேதஷாmh யதா³
தthபrhயைவthயேத²மேமவாऽऽகாஶமபி⁴நிShபth³யnhேத ஆகாஶாth³வாmh
வாேயாrhvh’Shmh vh’Shேட: ph’தி²வீmh ேத ph’தி²வீmh phராphயாnhநmh
ப⁴வnhதி ேத
ந: ஷாkh³ெநௗ ஹூயnhேத தேதா ேயாஷாkh³ெநௗ ஜாயnhேத ேத
ேலாகாnhphரthதா²யிநshத
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ஏவேமவாiνபவrhதnhேதऽத² ய ஏெதௗ பnhதா²ெநௗ ந வி³shேத கீடா:
பதŋhகா³
யதி³த³mh த³nhத³ஶூகmh ॥ 16॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² th’தீயmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [VI.iii.1]

ஸ ய: காமயேத மஹthphராphiνயாthத³க³யந ஆrhயமாணபshய
Nhயாேஹ th³வாத³ஶாஹiµபஸth³vhரதீ ⁴thெவௗ³mhப³ேர கꣳேஸ சமேஸ
வா
ஸrhெவௗஷத⁴mh ப²லாநீதி ஸmhph◌⁴’thய பஸiµய பphயாkh³நிiµபஸமாதா⁴ய
பshதீrhயாऽऽvh’தாऽऽjhயꣳ ஸꣳshkh’thய ꣳஸா நthேரண
மnhத²ꣳஸnhநீய ஜுேஹாதி ।யாவnhேதா ேத³வாshthவயி ஜாதேவத³shதிrhயேசா
kh◌⁴நnhதி ஷshய காமாnh ேதph◌⁴ேயாऽஹmh பா⁴க³ேத⁴யmh ஜுேஹா ேத மா
th’phதா:
ஸrhைவ: காைமshதrhபயnh shவாஹா । யா திரசீ நிபth³யேதऽஹmh
வித⁴ரணீ
இதி தாmh thவா kh◌⁴’தshய தா⁴ரயா யேஜ ஸꣳராத⁴நீமஹꣳ । shவாஹா ॥
1॥

மnhthர 2 [VI.iii.2]

jhேயShடா²ய shவாஹா ேரShடா²ய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி । phராயshவாஹா வShடா²ையshவாேஹthயkh³ெநௗ
ஹுthவா
மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி ।வாேசshவாஹா phரதிShடா²ையshவாேஹthயkh³ெநௗ
ஹுthவா மnhேத² ஸꣳshரவமவநயதி । சுேஷ shவாஹா ஸmhபேத³

shவாேஹதி
அkh³ெநௗஹுthவா மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி ।ேராthராயshவாஹாऽऽயதநாய
shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத² ஸꣳshரவமவநயதி । மநேஸ
shவாஹா phரஜாthைய
shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத² ஸꣳshரவமவநயதி । ேரதேஸ
shவாேஹதி அkh³ெநௗ
ஹுthவா மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி ॥ 2॥
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மnhthர 3 [VI.iii.3]

அkh³நேய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத² ஸꣳshரவமவநயதி ।
ேஸாமாய
shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத² ஸꣳshரவமவநயதி । : ◌⁴
shவாேஹthயkh³ெநௗ
ஹுthவா மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி । ⁴வ:shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா
மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி ।shவ:shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி । ⁴rh⁴வ:shவ:shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா
மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி । ph³ரமேண shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா
மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி ।thராய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா
மnhேத²ஸꣳshரவமவநயதி । ⁴தாய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி । ப⁴விShயேத shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி । விவாய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி ।ஸrhவாய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி । phரஜாபதேய shவாேஹthயkh³ெநௗ ஹுthவா மnhேத²

ஸꣳshரவமவநயதி ॥ 3॥
மnhthர 4 [VI.iii.4]

அைத²நமபி⁴mh’ஶதி ph◌⁴ரமத³ jhவலத³
rhணம phரshதph³த⁴மshேயகஸப⁴ம ŋhkh’தம
ŋhkhயமாணமshth³கீ³த²மshth³கீ³யமாநம ராவிதம
phரthயாராவிதமshயrhth³ேர ஸnhதீ³phதம வி⁴ர phர⁴ரshயnhநம
jhேயாதிர நித⁴நம ஸmhவrhேகா³ऽதி ॥ 4॥

மnhthர 5 [VI.iii.5]

அைத²நiµth³யchச²thயமꣳshயாமꣳ ேத ம ।ஸ
ராேஜஶாேநாऽதி⁴பதி:ஸ மாꣳ ராேஜஶேநாऽதி⁴பதிmh கேராthவிதி ॥ 5॥

மnhthர 6 [VI.iii.6]

அைத²நமாசாமதி தthஸவிrhவேரNhயmh । ம⁴ வாதா ’தாயேத ம⁴
ரnhதி nhத⁴வ: । மாth◌⁴வீrhந:ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ । : ◌⁴ shவாஹா । ப⁴rhேகா³
ேத³வshய தீ⁴ம ம⁴ நkhதiµேதாஷேஸா ம⁴மthபாrhதி²வꣳ ரஜ: । ம⁴
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th³ெயௗரsh ந: பிதா । ⁴வ: shவாஹா । தி⁴ேயா ேயா ந: phரேசாத³யாth ।
ம⁴மாnhேநா
வநshபதிrhம⁴மாꣳ அsh ஸூrhய: । மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ।shவ:

shவாேஹதி ।ஸrhவாmh சஸாவிthமnhவாஹஸrhவாச ம⁴மதீரஹேமேவத³ꣳ
ஸrhவmh ⁴யாஸmh । ⁴rh⁴வ: shவ: shவாேஹthயnhதத ஆசmhய பாணீ
phராlhய
ஜக⁴ேநநாkh³நிmh phராரா:ஸmhவிஶதி । phராதராதி³thயiµபதிShட²ேத
தி³ஶாேமகNhட³கம அஹmh மiνShயாேமகNhட³கmh ⁴யாஸதி
।
யேத²தேமthய ஜக⁴ேநநாkh³நிமாேநா வꣳஶmh ஜபதி ॥ 6॥

மnhthர 7 [VI.iii.7]

தꣳைஹதth³தா³லகஆணிrhவாஜஸேநயாய யாjhஞவlhkhயாயாnhேதவாந
உkhthேவாவாசாபி ய ஏநꣳ ஶுShேக shதா²ெணௗ நிேசjh ஶுShேக
shதா²ெணௗ
நிேசth ஜாேயரசா²கா:² phரேராேஹ: பலாஶாநீதி ॥ 7॥

மnhthர 8 [VI.iii.8]

ஏதiµைஹவவாஜஸேநேயா யாjhஞவlhkhேயா ம⁴காய ைபŋhkh³யாயாnhேதவாந
உkhthேவாவாசாபி ய ஏநꣳ ஶுShேக shதா²ெணௗ நிேசjh shதா²ெணௗ
நிேசth
ஜாேயரசா²கா:² phரேராேஹ: பலாஶாநீதி ॥ 8॥

மnhthர 9 [VI.iii.9]

ஏதiµ ைஹவ ம⁴க:ைபŋhkh³யலாய பா⁴க³விthதேயऽnhேதவாந
உkhthேவாவாசாபி ய ஏநꣳஶுShேகshதா²ெணௗ நிேசjh ஜாேயரசா²கா:²
phரேராேஹ: பலாஶாநீதி ॥ 9॥

மnhthர 10 [VI.iii.10]

ஏதiµ ைஹவ ேலா பா⁴க³விthதிrhஜாநகய ஆயsh²யாnhேதவாந
உkhthேவாவாசாபி ய
ஏநꣳ ஶுShேக shதா²ெணௗ நிேசjh யேஸநmh ஶுShேக shதா²ெணௗ
நிேசth
ஜாேயரசா²கா:² phரேராேஹ: பலாஶாநீதி ॥ 10॥
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மnhthர 11 [VI.iii.11]

ஏதiµ ைஹவ ஜாநகிரயsh²ண: ஸthயகாமாய ஜாபா³லாயாnhேதவாந
உkhthேவாவாசாபி
ய ஏநꣳ ஶுShேக shதா²ெணௗ நிேசjh ஜாேயரசா²கா:² phரேராேஹ:

பலாஶாநீதி ॥ 11॥
மnhthர 12 [VI.iii.12]

ஏதiµ ைஹவ ஸthயகாேமா ஜாபா³ேலாऽnhேதவாph◌⁴ய உkhthேவாவாசாபி ய
ஏநꣳ
ஶுShேக shதா²ெணௗ நிேசjh ஜாேயரசா²கா:² phரேராேஹ:

பலாஶாநீதி ।
தேமதmh நாthராய வாऽநnhேதவாேந வா ph³யாth ॥ 12॥

மnhthர 13 [VI.iii.13]

செரௗ³mhப³ேரா ப⁴வthெயௗ³mhப³ர: shவ ஔ³mhப³ரசமஸ
ஔ³mhப³ர
இth◌⁴மஔ³mhப³rhயா உபமnhத²nhெயௗ ।த³ஶ kh³ராmhயாணி தா⁴nhயாநி ப⁴வnhதி
vhயவாshதிலமாஷா அiΝphயŋhக³ேவா ேகா³⁴மாச மஸூராச
க²lhவாச
க²லலாச தாnhபிShடாnhத³த⁴நி ம⁴நி kh◌⁴’த உபசthயாjhயshய
ஜுேஹாதி ॥ 13॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥
அத² சrhத²mh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [VI.iv.1]

ஏஷாmh ைவ ⁴தாநாmh ph’தி²வீ ரஸ: ph’தி²vhயா ஆேபாऽபாேமாஷத⁴ய
ஓஷதீ⁴நாmh Shபாணி Shபாmh ப²லாநி ப²லாநாmh ஷ: ஷshய ேரத:

॥ 1॥
மnhthர 2 [VI.iv.2]

ஸ ஹ phரஜாபதிாசkhேர ஹnhதாshைம phரதிShடா²mh கlhபயாநீதி ஸ
shthயꣳஸsh’ேஜ । தாꣳsh’ShThவாऽத⁴ உபாshத தshமாthshthயமத⁴
உபாத ஸ ஏதmh phராசmh kh³ராவாணமாthமந ஏவ ஸiµத³பாரயth
ேதைநநாமph◌⁴யsh’ஜth ॥ 2॥
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மnhthர 3 [VI.iv.3]

தshயா ேவதி³பshேதா² ேலாமாநி ப³rhசrhமாதி⁴ஷவேண ஸth³ேதா⁴
மth◌⁴யதshெதௗ
iµShெகௗ । ஸ யாவாnhஹ ைவ வாஜேபேயந யஜமாநshய ேலாேகா ப⁴வதி
தாவாநshய
ேலாேகா ப⁴வதி ய ஏவmh விth³வாநேதா⁴பஹாஸmh சரthயாஸாꣳ shthꣳ
ஸுkh’தmh vh’ŋhkhேதऽத² ய இத³மவிth³வாநேதா⁴பஹாஸmh சரthயாऽshய
shthய:

ஸுkh’தmh vh’ஜேத ॥ 3॥
மnhthர 4 [VI.iv.4]

ஏதth³த⁴ shம ைவ தth³விth³வாiνth³தா³லக ஆணிராைஹதth³த⁴ shம ைவ
தth³விth³வாnhநாேகா
ெமௗth³க³lhய ஆைஹதth³த⁴ shம ைவ தth³விth³வாnh மாரஹாத ஆஹ
ஏதth³ த⁴ shம
ைவ தth³ விth³வாnh மாரஹாதஸாஹ ப³ஹேவா மrhயா ph³ராமயநா
நிnhth³யா
விஸுkh’ேதாऽshமாlhேலாகாthphரயnhதி ய இத³மவிth³வாꣳேஸாऽேதா⁴பஹாஸmh
சரnhதீதி ।
ப³ஹு வா இத³ꣳஸுphதshய வா ஜாkh³ரேதா வா ேரத:shகnhத³தி ॥ 4॥

மnhthர 5 [VI.iv.5]

தத³பி⁴mh’ேஶத³iν வா மnhthரேயத யnhேமऽth³ய ேரத: ph’தி²வீமshகாnhthth³

யேதா³ஷதீ⁴ரphயஸரth³ யத³ப: ।இத³மஹmh தth³ேரத ஆத³ேத³

நrhமாைமthவிnhth³யmh நshேதஜ: நrhப⁴க:³ । நரkh³நிrhதி⁴ShNhயா
யதா²shதா²நmh கlhபnhதாthயநாகாŋh³Shடா²ph◌⁴யாமாதா³யாnhதேரண
shதெநௗ வா
ph◌⁴ெவௗ வா நிmh’jhயாth ॥ 5॥

மnhthர 6 [VI.iv.6]

அத² யth³த³க ஆthமாநmh பேயth தத³பி⁴மnhthரேயத மயி ேதஜ
இnhth³யmh யேஶா th³ரவிணꣳ ஸுkh’ததி ।rhஹ வா ஏஷா shthmh
யnhமேலாth³வாஸாshதshமாnhமேலாth³வாஸஸmhயஶshவிநீமபி⁴khரmhேயாபமnhthரேயத
॥ 6॥
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மnhthர 7 [VI.iv.7]

ஸா ேசத³shைம ந த³th³யாth காமேமநாமவkhணீயாthஸா ேசத³shைமைநவ
த³th³யாth
காமேமநாmh யShThயா வா பாணிநா ேவாபஹthயாதிkhராேமதி³nhth³ேயண ேத
யஶஸா யஶ
ஆத³த³இthயயஶா ஏவ ப⁴வதி ॥ 7॥

மnhthர 8 [VI.iv.8]

ஸா ேசத³shைம த³th³யாதி³nhth³ேயண ேத யஶஸா யஶ ஆத³தா⁴தி
யஶshவிநாேவவ
ப⁴வத: ॥ 8॥

மnhthர 9 [VI.iv.9]

ஸ யாchேச²th காமேயத ேமதி தshயாமrhத²mh நிShடா²ய iµேக²ந iµக²ꣳ
ஸnhதா⁴ேயாபshத²மshயா அபி⁴mh’ய ஜேபத³ŋhகா³த³ŋhகா³thஸmhப⁴வ
’த³யாத³தி⁴ஜாயேஸ ।ஸ thவமŋhக³கஷாேயாऽ தி³kh³த⁴விth³த⁴வ
மாத³ேயமாமmh மயீதி ॥ 9॥

மnhthர 10 [VI.iv.10]

அத² யாchேச²nh ந க³rhப⁴mh த³தீ⁴ேததி தshயாமrhத²mh நிShடா²ய iµேக²ந
iµக²ꣳஸnhதா⁴யாபி⁴phராNhயாபாnhயாதி³nhth³ேயண ேத ேரதஸா ேரத ஆத³த³

இthயேரதா
ஏவ ப⁴வதி ॥ 10॥

மnhthர 11 [VI.iv.11]

அத² யாchேச²th³ த³தீ⁴ேததி தshயாமrhத²mh நிShடா²ய iµேக²ந iµக²ꣳ
ஸnhதா⁴யாபாnhயாபி⁴phராNhயாதி³nhth³ேயண ேத ேரதஸா ேரத ஆத³தா⁴தி
க³rhபி⁴Nhேயவ
ப⁴வதி ॥ 11॥

மnhthர 12 [VI.iv.12]

அத²யshயஜாயாைய ஜார:shயாth தmh ேசth³th³விShயாதா³மபாthேரऽkh³நிiµபஸமாதா⁴ய
phரதிேலாமꣳ ஶரப³rhshதீrhthவா தshnhேநதா:ஶரph◌⁴’Sh:

phரதிேலாமா: ஸrhபிஷாऽkhதா ஜுஹுயாnh மம ஸth³ேத⁴ऽெஹௗ:

phராபாெநௗ
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த ஆத³ேத³ऽஸாவிதி । மம ஸth³ேத⁴ऽெஹௗ: thரபஶூꣳshத ஆத³ேத³

ऽஸாவிதி ।மமஸth³ேத⁴ऽெஹௗShடாஸுkh’ேத தஆத³ேத³ऽஸாவிதி
।
மம ஸth³ேத⁴ऽெஹௗராஶாபராகாெஶௗ த ஆத³ேத³ऽஸாவிதி । ஸ வா
ஏஷ
நிnhth³ேயா விஸுkh’ேதாऽshமாlhேலாகாthphைரதி யேமவmhவிth³ph³ராமண:

ஶபதி ।
தshமாேத³வmhவிthch²ேராthயshய தா³ேரண ேநாபஹாஸchேச²³த
ேயவmhவிthபேரா
ப⁴வதி ॥ 12॥

மnhthர 13 [VI.iv.13]

அத²யshய ஜாயாமாrhதவmh விnhேத³th thrhயஹmh கꣳேஸ ந பிேப³த³ஹதவாஸா
ைநநாmh vh’ஷேலா ந vh’ஷlhபஹnhயாth அபஹnhயாth thராthராnhத
ஆphthய
vhநவகா⁴தேயth ॥ 13॥

மnhthர 14 [VI.iv.14]

ஸ ய இchேச²th thேரா ேம ஶுkhேலா ஜாேயத ேவத³மiνph³வீத
ஸrhவமாயாதி³தி
ெரௗத³நmh பாசயிthவா ஸrhபிShமnhதமநீயாதாவெரௗ ஜநயிதைவ ॥
14॥

மnhthர 15 [VI.iv.15]

அத² ய இchேச²th thேரா ேம கபில: பிŋhக³ேலா ஜாேயத th³ெவௗ
ேவதா³வiνph³வீத
ஸrhவமாயாதி³தி த³th◌⁴ேயாத³நmh பாசயிthவாஸrhபிShமnhதமநீயாதாவெரௗ
ஜநயிதைவ ॥ 15॥

மnhthர 16 [VI.iv.16]

அத² ய இchேச²th thேரா ேம யாேமா ேலாதாோ ஜாேயத
thnhேவதா³நiνph³வீத
ஸrhவமாயாதி³thெதௗ³த³நmh பாசயிthவாஸrhபிShமnhதமநீயாதாவெரௗ
ஜநயிதைவ ॥ 16॥
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மnhthர 17 [VI.iv.17]

அத² ய இchேச²th³ ³தா ேம பNh³தா ஜாேயத ஸrhவமாயாதி³தி
திெலௗத³நmh
பாசயிthவா ஸrhபிShமnhதமநீயாதாவெரௗ ஜநயிதைவ ॥ 17॥

மnhthர 18 [VI.iv.18]

அத²ய இchேச²th thேரா ேம பNh³ேதா விகீ³த:ஸதிŋhக³ம:ஶுதாmh
வாசmh பா⁴தா ஜாேயத ஸrhவாnhேவதா³நiνph³வீத ஸrhவமாயாதி³தி
மாꣳெஸௗத³நmh பாசயிthவா ஸrhபிShமnhதமநீயாதாவெரௗ ஜநயிதைவ
।
ஔேண வாऽऽrhஷேப⁴ண வா ॥ 18॥

மnhthர 19 [VI.iv.19]

அதா²பி⁴phராதேரவ shதா²பாகாvh’தாऽऽjhயmh ேசShthவா
shதா²பாகshேயாபகா⁴தmh ஜுேஹாthயkh³நேய shவாஹாऽiνமதேய
shவாஹா ேத³வாய ஸவிthேர
ஸthயphரஸவாய shவாேஹதி ஹுthேவாth³th◌⁴’thய phராநாதி ।
phராேயதரshயா:
phரயchச²தி । phராlhய பாணீ உத³பாthரmh ரயிthவா ேதைநநாmh
thரph◌⁴ththதிShடா²ேதா விவாவேஸாऽnhயாchச² phரrhvhயாꣳ ஸmh
ஜாயாmh பthயா ஸேஹதி ॥ 19॥

மnhthர 20 [VI.iv.20]

அைத²நாமபி⁴பth³யேதऽேமாऽஹமsh ஸா thவꣳ ஸா thவமshயேமாऽஹꣳ
ஸாமாஹமsh ’khthவmh th³ெயௗரஹmh ph’தி²வீ thவmh । தாேவ
ஸꣳரபா⁴வைஹ
ஸஹ ேரேதா த³தா⁴வைஹ ꣳேஸ thராய விthதய இதி ॥ 20॥

மnhthர 21 [VI.iv.21]

அதா²shயா ஊ விஹாபயதி விதா²mh th³யாவாph’தி²வீ இதி ।
தshயாமrhத²mh
நிShடா²ய iµேக²ந iµக²ꣳஸnhதா⁴ய thேரநாமiνேலாமாமiνமாrhSh
விShiΝrhேயாநிmh கlhபய thவShடா பாணி பிꣳஶ ஆச
phரஜாபதிrhதா⁴தா க³rhப⁴mh த³தா⁴ ேத । க³rhப⁴mh ேத⁴ நீவா க³rhப⁴mh
ேத⁴
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ph’²Shேக ।க³rhப⁴mh ேதஆவிெநௗ ேத³வாவாத⁴thதாmh Shகரshரெஜௗ
॥ 21॥

மnhthர 22 [VI.iv.22]

ரNhமயீ அரணீ யாph◌⁴யாmh நிrhமnhத²தாமாவிெநௗ தmh ேத க³rhப⁴ꣳ
ஹவாமேஹ
த³ஶேம மாஸூதேய ।யதா²ऽkh³நிக³rhபா⁴ ph’தி²வீ யதா²th³ெயௗnhth³ேரண
க³rhபி⁴ணீ வாrhதி³ஶாmh யதா² க³rhப⁴ ஏவmh க³rhப⁴mh த³தா⁴ ேதऽஸாவிதி ॥
22॥

மnhthர 23 [VI.iv.23]

ேஸாShயnhதீமth³பி⁴ரph◌⁴தி யதா²வா: Shகணꣳீ ஸŋhக³யதி
ஸrhவத: । ஏவா ேத க³rhப⁴ ஏஜ ஸஹாைவ ஜரா । இnhth³ரshயாயmh
vhரஜ:

kh’த:ஸாrhக³ல:ஸபரய: । தnhth³ர நிrhஜ க³rhேப⁴ண ஸாவராꣳ
ஸேஹதி ॥ 23॥

மnhthர 24 [VI.iv.24]

ஜாேதऽkh³நிiµபஸமாதா⁴யாŋhக ஆதா⁴ய கꣳேஸ ph’ஷதா³jhயꣳ ஸnhநீய
ph’ஷதா³jhயshேயாபகா⁴தmh ஜுேஹாthயshnhஸஹshரmh Shயாஸேமத⁴மாந:

shேவ
kh³’ேஹ । அshேயாபஸnhth³யாmh மா chைச²thth phரஜயா ச பஶுபி⁴ச
shவாஹா ।
மயி phராꣳshthவயி மநஸா ஜுேஹா shவாஹா । யth கrhமऽthயசmh
யth³வா nhநஹாகரmh । அkh³நிShடthshவிShடkh’th³விth³வாnh
shவிShடꣳ ஸுஹுதmh
கேரா ந:shவாேஹதி ॥ 24॥

மnhthர 25 [VI.iv.25]

அதா²shய த³ணmh கrhணமபி⁴நிதா⁴ய வாkh³வாகி³தி thரத² த³தி⁴ ம⁴
kh◌⁴’தꣳ ஸnhநீயாநnhதrhேதந ஜாதேபண phராஶயதி । ⁴shேத த³தா⁴
⁴வshேத த³தா⁴ shவshேத த³தா⁴ ⁴rh⁴வ: shவ: ஸrhவmh thவயி
த³தா⁴தி ॥ 25॥

மnhthர 26 [VI.iv.26]
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அதா²shய நாம கேராதி ேவேதா³ऽதி । தத³shையதth³³யேமவ நாம
ப⁴வதி ॥ 26॥

மnhthர 27 [VI.iv.27]

அைத²நmh மாthேர phரதா³ய shதநmh phரயchச²தி யshேத shதந:ஶஶேயா ேயா
மேயா⁴rhேயா ரthநதா⁴ வஸுவிth³ய: ஸுத³thேரா ேயந விவா Shய
வாrhயாணி
ஸரshவதி தஹ தா⁴தேவ கதி ॥ 27॥

மnhthர 28 [VI.iv.28]

அதா²shய மாதரமபி⁴மnhthரயேத । இலாऽ ைமthராவணீ வீேர
வீரமஜநth ।
ஸா thவmh வீரவதீ ப⁴வ யாऽshமாnhவீரவேதாऽகரதி³தி । தmh வா
ஏதமாஹுரதிபிதா
ப³தா⁴ரதிபிதாமேஹா ப³தா:◌⁴ । பரமாmh ப³த காShடா²mh phராபயchch²யா
யஶஸா ph³ரமவrhசேஸந ய ஏவmhவிேதா³ ph³ராமணshய thேரா ஜாயத
இதி ॥ 28॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥
அத² பசமmh ph³ராமணmh ।

மnhthர 1 [VI.v.1]

அத²வꣳஶ: । ெபௗதிமாthர: காthயாயநீthராth காthயாயநீthேரா
ெகௗ³தthராth³ ெகௗ³தthேரா பா⁴ரth³வாthராth³ பா⁴ரth³வாthர:
பாராஶthராth பாராஶthர ஔபshவshதீthராெதௗ³பshவshதீthர:
பாராஶthராth பாராஶthர: காthயாயநீthராth காthயாயநீthர:
ெகௗஶிகீthராth ெகௗஶிகீthர ஆலmhபீ³thராchச ைவயாkh◌⁴ரபதீ³thராchச
ைவயாkh◌⁴ரபதீ³thர: காNhவீthராchச காபீthராchச காபீthர: ॥ 1॥

மnhthர 2 [VI.v.2]

ஆthேரயீthராதா³thேரயீthேரா ெகௗ³தthராth³ெகௗ³தthேரா பா⁴ரth³வாthராth³

பா⁴ரth³வாthர: பாராஶthராth பாராஶthேரா வாththராth³

வாththர:
பாராஶthராth பாராஶthேரா வாrhகாணீthராth³வாrhகாணீthேரா
வாrhகாணீthராth³வாrhகாணீthர ஆrhதபா⁴கீ³thராதா³rhதபா⁴கீ³thர:
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ெஶௗŋhகீ³thராchெசௗŋhகீ³thர:ஸாŋhkh’தீthராth ஸாŋhkh’தீthர
ஆலmhபா³யநீthராதா³லmhபா³யநீthர ஆலmhபீ³thராதா³லmhபீ³thேரா
ஜாயnhதீthராjh
ஜாயnhதீthேரா மாNh³காயநீthராnh மாNh³காயநீthேரா மாNh³கீthராnh
மாNh³கீthர: ஶாNh³thராchசா²Nh³thேரா ராதீ²தthராth³

ராதீ²தthேரா
பா⁴கீthராth³ பா⁴கீthர: khெரௗசிகீthராph◌⁴யாmh khெரௗசிகீthெரௗ
ைவத³ph◌⁴’தீthராth³ைவத³ph◌⁴’தீthர: காrhஶேகயீthராth காrhஶேகயீthர:
phராசீநேயாகீ³thராth phராசீநேயாகீ³thர:ஸாவீthராth ஸாவீthர:
phராநீthராதா³ஸுவாந: phராநீthர ஆஸுராயதா³ஸுராயண
ஆஸுேரராஸு: ॥ 2॥

மnhthர 3 [VI.v.3]

யாjhஞவlhkhயாth³யாjhஞவlhkhய ஊth³தா³லகா³th³தா³லேகாऽத³ண
உபேவேஶபேவஶி:ேர:rhவாஜரவேஸா வாஜரவா வாவேதா
பா³th◌⁴ேயாகா³jh வாவாnhபா³th◌⁴ேயாேகா³ऽதாth³வாrhஷக³த³ேதா
வாrhஷக³ே
ஹதாthகயபாth³th³ஹத: கயப:ஶிlhபாthகயபாchசி²lhப:

கயப: கயபாnhைநth◌⁴ேவ: கயேபா ைநth◌⁴விrhவாேசா வாக³mhபி⁴Nhயா:
அmhபி⁴Nhயாதி³thயாதா³தி³thயாநீமாநி ஶுkhலாநி யஜூꣳ வாஜஸேநேயந
யாjhஞவlhkhேயநாऽऽkh²யயnhேத ॥ 3॥

மnhthர 4 [VI.v.4]

ஸமாநமாஸாவீthராthஸவீthேரா மாNh³காயேநrhமாNh³காயநிrhமாNhட³vhயாnh
மாNhட³vhய:ெகௗthஸாth ெகௗthேஸா மாthேத²rhமாthதி²rhவாமகாயth³

வாமகாயண:

ஶாNh³lhயாchசா²Nh³lhேயா வாthshயாth³வாthshய:ேர:rhயjhஞவசேஸா
ராஜshதmhபா³யநாth³ யjhஞவசா ராஜshதmhபா³யநshராthகாவேஷயாth ர:
காவேஷய: phரஜாபேத: phரஜாபதிrhph³ரமே ph³ரம shவயmh⁴ ।
ph³ரமேண
நம: ॥ 4॥
இதி பசமmh ph³ராமணmh ॥
இதி ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷதி³ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥
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இதி வாஜஸேநயேக ph³’ஹதா³ரNhயேகாபநிஷthஸமாphதா ॥
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