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shrImatsunItibhAgavatam

மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

kh’Shய நம: ।
phரத²ம:shகnhத: ◌⁴ ।

லஸth³த³யிேத பேயாph◌⁴’த³ேத ஸnhத³thதஸth³வாசி²ேத
ேதா³ெஷௗைக⁴ ரேத ³ணrhவிலேத iµkh²யாநிலாnhதrhக³ேத ।
ஸrhைவரphயேத ஸத³vhயவேத நாராயkh²யாnhவிேத
ph³ரமாth³ையrhவிiνேத th³’ட⁴mh மம ேத kh’Shேண மேநாऽshthவchேத ॥ 1॥
நிபீய யth³பா⁴க³வதாmh’தmh ஸjhஜேநாऽkh³rhயஸmhஸாரப⁴யmh ஜஹாதி ।
ph³ரமாதி³வnhth³யmh phரணமா ேவத³vhயாஸmh ஹmh மth◌⁴வ’த³ph³ஜவாஸmh ॥
2॥
ஸு³rhக³ைமrh³Shடவசshதைரrhநி³ேதா பா⁴க³வதாrhத² உchைச: ।
phரகாஶிேதா ேயந ஸ³khதிபா⁴பி:◌⁴ ஸ மth◌⁴வபா⁴iνrhஹரதாthதேமா ேம ॥ 3॥
phரேபா³த⁴யth³வாலம ஸுமth◌⁴வஶாshthரmh ³ேத⁴nhth³ைரரபி ³rhவிேபா³த⁴mh ।
ேயநாஜஸா ஸmhவிvh’தmh நிேஷேவ ஜயphரத³mh தmh ஜயதீrhத²ராஜmh ॥ 4॥
ஆநnhத³தீrhேதா²khதிமஹாநகா²kh³ைரrhவிதா³rhய ³rhவாதி³ஜநாnh த⁴ரNhயாmh ।
ஜஹார ஸnhமாrhக³க³தாnhதராயாnhஸ vhயாஸராTh mhஹவேராऽவதாnhமாmh ॥ 5॥
ரmhயா யதீ³யா ப³ஹேவா நிப³nhதா⁴ அth³யாபி ேலாகshய ஹரnhதி ’thshத²mh ।
தேமா விதnhவnhதி ச மŋhக³ளmh மாmh ஸ பா ேவாthதமதீrhத²வrhய: ॥ 6॥
ேகா³கrhணஸthேthரவேரऽநவth³ய:விTh²ட²லmh ேகாŋhகணவிphரவnhth³ய: ।
அஜயth³ேயா ர⁴சnhth³ரதீrhத:²ஸஜுShடக³ŋhகா³தி³ஸமshததீrhத:² ॥ 7॥
யதீவராth³ேயாऽகி²லேலாக’th³ேயா விரkhதி⁴ப: ப⁴தேதா³ஷ: ।
ஶாshthராph³தி⁴சnhth³ேராஹப⁴khதிஸாnhth³ேரா ப⁴ேவthphரஸnhந: பரேமா ³rhந:॥ 8॥
லஶப⁴khேதா ப³ஹுத⁴rhமஸkhேதா விvh’th³த⁴ஸmhபthபநாஶிதாபth ।
ஸதா³திதா³nhத: phர³ண: phரஶாnhத:ஸ திmhமபாkh²ய: kh’தஸா⁴ஸkh²ய: ॥ 9॥
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மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

th³விேஜாऽchதாராத⁴நத:ஸுthரmh ேலேப⁴ ³Th◌⁴யmh ⁴வி ஸrhவthரmh ।
மஹா³த⁴mh ஸாக³ரேவŋhகேடஶmh ஸchசா²shthரவிjhஞmh தபநphரகாஶmh ॥ 10॥
ph³ராமNhயமாshதா²phய ³தா:◌⁴ ஸமshதா ேயைநவ ³shதrhகph◌⁴’ேதா நிரshதா: ।
ஆநnhதி³த: ேகாŋhகணவிphரஸாrhத:² phரேமாதி³த:ர⁴நாத²தீrhத:² ॥ 11॥
ஸth³ph³ரமஸூthேராthதமபா⁴Shயகாகா kh’தா தththவஸுெகௗshபா⁴kh²யா ।
த⁴rhமா மஹாபா⁴க³வதா ஜேநஷு ஸmhshதா²பிதா ேயந ச ⁴rhபாைய: ॥ 12॥
phரத³rhஶிேதா ேயந ச ஸா⁴மாrhக³shதிரshkh’ேதாऽ⁴th³⁴வி ³Shடவrhக:³ ।
த³thதா th³விேஜph◌⁴ய:ஸகலாச விth³யா விshதாதா கீrhதிரதா²நவth³யா ॥ 13॥
ேயேநாபதி³Shடmh ஶுப⁴iµthதேமph◌⁴ய:மth◌⁴வஶாshthரmh ப³ஹுேஶா ஜேநph◌⁴ய: ।
vhயrhத²mh kh’தmh ைசகமபி shம நாஹ: phரஸாதி³த:ரமே nh’mhஹ: ॥ 14॥
தshய phயாயாமத² ஶாnhதவாyhயாmh ேகாேநராெமௗ தநெயௗ phரஜாெதௗ ।
ப³⁴வ ராக⁴வலமெணௗ ஸnhமஹாiνராகா³விவ ³th³தி⁴மnhெதௗ ॥ 15॥
தmh ஸth³³ணmh ஸாக³ரேவŋhகேடஶmh விபசிதா³சrhயவரmh phரணmhய ।
jhேயShட²mh ச ேகாேந³த⁴phரப³rhஹmh ஸth³ைவShணவாkh³rhயாநகி²லாmhshதைத²வ
॥ 16॥
kh’Shணப⁴khதாiνசர:ஸலநாராயணphேரரணையவ ராம: ।
iµேத³iµnhத³shய ச ைவShணவாநாmh ஸுநீதிஸth³பா⁴க³வதmh கேராதி ॥ 17॥
த³யாலவ:ஸா⁴ஜநா ³ணjhஞா விமthஸரா:ஸth³³ணஶாநச ।
Shயnh ேம வீய kh’திmh ஸமshதா:அஹmh யதா²shயாmh நிதராmh kh’தாrhத:²
॥ 18॥
அjhஞshய பா³லshய kh’பாshபத³shய phரவrhதமாநshய ஸு³Shகேரऽrhேத² ।
ஸŋhkh³’ணத:shவlhபபைத:³ phர⁴தமrhத²mh ச ஸŋhேகாசநிஷkhத³th³ேத: ◌⁴ ॥ 19॥
நmhரthவபா⁴ேஜா மம ஸrhவஸnhேதா வாthஸlhயவnhேதாऽnhய³ேணஷு Shடா: ।
nhநாதி⁴கmh காvhயkh’திரமjhஞா: கிமphதா³ரா shக²லநmh ஸஹth◌⁴வmh ॥ 20॥
ஸூேதாkhதmh கில நாரத³shதம⁴th³யthஸthபத³mh ய:shவயmh
vhயாஸ: ப²lh³நபீ⁴Shமேயா: phயதேமா ப⁴khேதShடkh’th³த⁴rhமஜ: ।
phேராேச யth³க³திமrhஜுேநா விஹரத: கி²nhநச பாrhதா² ய:
ஶphேதாऽயmh கthபத³ப⁴ஜthkh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 21॥
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மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

வrhணிதmh phரத²ேம shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 22॥
kh³ராயா விth³ேயாthதமா நஜnhமேநாऽபி விமthஸைர: ।
மth³பா⁴க³வதmh ஸூதாch²: ெஶௗநகாத³ய: ॥ 23॥
அத³rhயமபி ஸnhத³rhயmh தthைரேவchசா²விvh’th³த⁴ேய ।
ஶூth³ராthமேந ஹ பmh நாரதா³ய nhயத³rhஶயth ॥ 24॥
மநshShகரmh காrhயேஶஷmh தீ⁴மாnhந ேஶஷேயth ।
சkhேர பா⁴க³வதmh vhயாேஸா நாரேதா³khேதாऽகி²லாrhத²kh’th ॥ 25॥
kh’தmh பேரண யthகrhம காrhயா த³சிதா khயா ।
ph³ரமாshthேர th³ெரௗணிேநாthsh’Shேட தnhiµேமாச த⁴நஜய: ॥ 26॥
th³விஜshயாகாrhமண: காrhேயா நிkh³ரேஹா ஹநநmh விநா ।
மணிmh kh’Shேதி³ேதா th³ெரௗேணrh’தவாnhந ஶிேராऽrhஜுந: ॥ 27॥
ந ப⁴ேவnhமஹேதாऽphkhெதௗ விரmhப: ◌⁴ பபாதிந: ।
phரேபா³தி⁴ேதாऽபி kh’Shth³ையrhபீ⁴Shமmh பphரchச² த⁴rhமராTh ॥ 28॥
வாசி²தாத³தி⁴கmh Nhயkh’ேதாऽபீ⁴Shடmh phரth◌⁴யதி ।
பீ⁴Shமshயாthர: kh’Shே iµrhேஷாthதராயேண ॥ 29॥
ேக²ேத³ phராphேதऽபி ேநா ேமாchயம கrhமணி மŋhக³ேள ।
kh’Shேண நிrhயாதி ேநthராmh³ nhயnhத⁴nh பாNhட³வshthய: ॥ 30॥
jhேயShட²மth◌⁴யமநீசாச மாநநீயா யேதா²சிதmh ।
shthய: phரஜாச பிthராதீ³nhப⁴க³வாnhஸமமாநயth ॥ 31॥
shதி²திjhஞ:shேவாசிதmh rhயாthshவ³th³th◌⁴யா வாnhயேசாதி³த: ।
th◌⁴’தராShThர:ஸபா⁴rhேயாऽகா³th³வநmh வி³ரேபா³தி⁴த: ॥ 32॥
khேலேஶா ந காrhய:விShiΝவஶthவாthஸmhபதா³பேதா:³ ।
பிthராதி³ேஶாகmh தthயாஜ த⁴rhமேஜா நாரேதா³தி³த: ॥ 33॥
நிthைதேரவ தீ⁴மth³பி⁴rhப⁴விShயத³வக³mhயேத ।
th³’Shேடாthபாேதாऽவத³th³பீ⁴மmh த⁴rhமராTh³ப⁴க³வth³க³திmh ॥ 34॥
vhயrhேத²ஶப³லநshய ப³ஹுஸாத⁴நதா மதா ।
கா³Nh³வாth³யrhஜுநshயாthkh’Shணshthரேண vh’தா² ॥ 35॥
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மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

யshnh ேத³ேஶ ந ஸு’ேதா³ ந thரmh தthர ேநா வேஸth ।
thவாrhஜுேநாkhதாmh kh’Shணshவதா⁴மாphதிmh பாNhட³வா ய: ॥ 36॥
³Shட உthதமேவேஷாऽபி ஸதாமாதiνேத vhயதா²mh ।
பீட³யாமாஸ ேகா³kh³மmh கrhnh’பதிலாச²ந: ॥ 37॥
ரய: rhவமநmhேராऽபி க²ேலாऽபி பதித: பேதா:³ ।
கலேயऽதா³th³வேதா⁴th³khத: பthshதா²நபசகmh ॥ 38॥
ராnhேதாऽதிுதி⁴ேதா ேவthதி shவேயாkh³யmh ந விேவkhயபி ।
iµேநரmhேஸ mh’தmh ஸrhபmh பnhநித³ேத⁴ ஷா ॥ 39॥
thயஜ க³rhவmh ஜய khேராத⁴mh தmh ph³ ப⁴ஜ மாmh ।
த³thதஶாபmh ஸுதmh ராjhேஞ phரணிநிnhத³iµநி: ॥ 40॥
phரthயாஸnhேந mh’ேத: காேல விஹாயாnhயth³த⁴mh ப⁴ேஜth ।
தஶாேபாऽchதmh ேப⁴ேஜ பnhiµநிஸmhமத: ॥ 41॥
ph³ரவீதி சர: ph’Shட:ஸnhேநவாத³ரத: பைர: ।
ph’Shட: பதா ராjhஞா ஶுக: phரthயபா⁴ஷத ॥ 42॥
லேஶாமாேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸnhth³வி³ணிைத: shகnhேதா⁴ऽnhதமாth³ேயாऽக³மth ॥
43॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத phரத²மshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

th³விதீய:shகnhத: ◌⁴ ।
ஸmhphேராkhதா ச ஶுேகந வாசி²தக யth³தா⁴ரேேசऽph³ஜேஜா
யth³வீrhயmh ச யதீ³தா: phரஸsh’ஜுrhph³ரமாNhட³மkh³rhயmh ஸுரா: ।
ய:ஸth³ப³வவதாரபா⁴க³ஸுர’thஸmhphராphய ேபா³த⁴mh விதி⁴-
rhயshமாthஸrhவஜக³thஸஸrhஜ தkh’thkh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
ph³ரமாதி³phரiΝேத விசிthரசேத விjhஞாநதா³ேநாth³யேத
ஸth³ராநிரேத ³ெணௗக⁴ப⁴ேத நி:ேஶஷேதா³ேஷாjh²ேத ।
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மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

vhயாேஸ வாக³mh’ேதऽநிஶmh phரiµதி³ேத மth◌⁴வ’thஸmhshதி²ேத
ப⁴khதிrhேமऽthசிேத ஸதா³phரதிஹேத shயாthஸthயவthயா:ஸுேத ॥ 2॥
th³விதீேய வrhணிதmh shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
phரmh phரvh’thதேய ph³யாth பNh³த: ப²லநிசயmh ।
ஜகா³த³ தா⁴ரmh தா⁴th’shmh’திலph³தி⁴க ஶுக: ॥ 4॥
shவேயாkh³யதாiνஸாேரண phரவrhதnhேத மநீண: ।
ேகசிth³ப⁴ஜnhதி ைவராஜmh ’thshத²mh பmh ஹேர: பேர ॥ 5॥
பph’chேச²த³விjhஞாதமஹŋhகாரஸiµjh²த: ।
shவாjhஞாதmh நாரத³shதththவமph’chச²chசராநநmh ॥ 6॥
காrhயmh கrhமஶkhேதாऽபி ஶkhiνயாchch²ேரShட²ேசாதி³த: ।
ph³ரமாNhட³mh ஸsh’ஜுrhவிShiΝphேரதா:ஸmhஹதா:ஸுரா: ॥ 7॥
³Shடாnh ஜ ஸேதா ர ஸnhமாrhக³மiνத³rhஶய ।
வராஹாth³யவதாேராऽ⁴ேத³தத³rhத²mh ஜநாrhத³ந: ॥ 8॥
ஸாத⁴ேந ஸthயபி jhஞாநmh விநா காrhயmh ந th◌⁴யதி ।
ஜக³thkh’திth³’ேஶ ph³ரமா ஹrhயாதி³Shடshதேபாऽசரth ॥ 9॥
ந Shயதி மந: கshய பரமாth³⁴தத³rhஶேந ।
shவேலாகஸmhshதி²தmh ேவShiΝmh th³’ShThவா Shேடாऽநமth³வி:◌⁴ ॥ 10॥
கிமலph◌⁴யmh ப⁴ேவthmhஸ:ஸுphரஸnhேந மஹாthமநி ।
phதாthஸகலவிjhஞாநmh shவயmh: ◌⁴ phராphதவாnh ஹேர: ॥ 11॥
ஸமshதமபி rhவீத shவாmhயiνkh³ரஹபா⁴ŋhநர: ।
ஸஸrhஜ நிகி²லmh ேவதா⁴ ஹேணாphரேசாதி³த: ॥ 12॥
ஸmhயkh பரதmh ஸnhத:rhவnhthேயவாphயநrhதி²தா: ।
ph³ரமாசரchச ப⁴th³ராrhத²mh phரஜாநாmh நியமாnhயமாnh ॥ 13॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhவேரா விலத:shகnhேதா⁴ th³விதீேயாऽக³மth ॥ 14॥
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இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத th³விதீயshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

th’தீய:shகnhத:◌⁴ ।
ைமthேரேயா நிஜகா³த³ யாthபரகதா² ph³ரமாsh’ஜchேசாதி³ேதா
ேயநாேஶஷமதா²ஸுரmh ஸமவதீ⁴th³ேயாऽ⁴th³தி⁴ரNhயா’th ।
ப⁴khதாபீ⁴phதேதா³ வராஹதiνபா⁴kh³ய: கrhத³மshேயShடkh’th
ஸாாth³ய: கபிேலா தmh யகத²யthkh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
லஶmh ப⁴ஜேத ஜக³th³ப⁴ய’ேத th³ைவபாயநாjhஞாth◌⁴’ேத
ேமாஹmh நாஶயேதऽஸுராnh விஜயேத ஸchசா²shthரமாதnhவேத ।
ஸா⁴iνth³த⁴ரேத phரதா⁴நமேத மth◌⁴வாkh²யயா ராஜேத
கீ³rhவாேணShடkh’ேத நேமா ³ணவேத தshைம ஸதா³மேத ॥ 2॥
th’தீேய வrhணிதmh shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
தமphபேத³Shடvhயmh ந rhேக²ph◌⁴ேயா விஶாரைத:³ ।
சகார வி³ரshதீrhத²யாthராmh ph◌⁴ராth’ஜதி⁴khkh’த: ॥ 4॥
ந காrhேயாऽபஹாrhேயऽrhேத² ேஶாேகா விjhஞாநஶாபி: ◌⁴ ।
thேவாth³த⁴வாthஸு’nhநாஶmh நாதேநாth³வி³ர: ஶுசmh ॥ 5॥
phராphதmh விth³யாrhதி²நmh ஶாnhதmh ேரேயாऽrhதீ² ந பthயேஜth ।
ைமthேரேயா மாத⁴வாதி³Shேடா வி³ரmh phரthயேபா³த⁴யth ॥ 6॥
அjhஞாநmh ஸmhப⁴வthேயவ கதா³சிnhமஹதாமபி ।
நாthமாநமபி நாph◌⁴யph³ஜஜாேதா விதி⁴ர³th◌⁴யத ॥ 7॥
மஹாநபி விநா ேஸவாமபீ⁴Shடmh ந த³தா³thயேஹா ।
jhஞாநாrhத²mh phரiΝேதா விShiΝrhph³ரமேண தப ஆதி³ஶth ॥ 8॥
kh’ேதऽநிShடkh’தாmh ேலாnhலேந shேவShடபா⁴kh³ப⁴ேவth ।
பீthவா ஸஹாmhப⁴ஸா வாmh தா⁴தா ேலாகாnh விப⁴khதவாnh ॥ 9॥
பா³லshய ேராத³நாத³nhயth³ப³லmh நாshதீShடஸாத⁴நmh ।
நாமாநி ph³ரமே th³ர:shதா²நாநphயாphதவாnh த³nh ॥ 10॥
அசீrhணதபஸா mhஸா phரஜா ஸாth◌⁴வீ ந லph◌⁴யேத ।
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th³ரsh’Shடாmh phரஜாiµkh³ராmh வீயாதி³ஶத³ஜshதப: ॥ 11॥
ஆசரnhதி மயாmhஸ: கrhம ³Shடவிேமாஹகmh ।
இchச²nhநிவ விதி⁴rhவாசmh தthயாஜ தநேயாkhதித: ॥ 12॥
யேதத பிth’ஶுஷாkh’தேயऽiνkhத ஆthமஜ: ।
phரஜாவநாய சாதி³Shேடா விதா⁴thராऽऽநnhதி³ேதா மiν: ॥ 13॥
rhயாத³திphயshேயShடmh phராேக³வ வசஸாrhத²நாth ।
வராேஹா ph³ரமநாேஸாthேதா²ऽஸுரmh ஹthவா திmh nhயதா⁴th ॥ 14॥
தாவth³விநீேதா லjhஜாவாஜேநா யாவnhந காiµக: ।
கயபshயாஹரth³வாஸ:ஸnhth◌⁴யாயாmh ரதேய தி³தி: ॥ 15॥
அகாலசதmh கrhம மஹாநrhத²ப²லphரத³mh ।
³Shthெரௗ பா⁴விெநௗ phேராேச கயேபா ரதிkh’th³தி³திmh ॥ 16॥
விநாஶகாேல ஸmhphராphேத விபதா மதிrhப⁴ேவth ।
ஜேயந விஜேயநாபி ஸmhth³தா:◌⁴ ஸநகாத³ய: ॥ 17॥
ஸrhைவரphயiνமnhதvhயmh phரேபா⁴ரiνமதmh  யth ।
ph◌⁴’thயஶாபவிேமாோऽ⁴th³விShkhேதாऽiνமேதா th³விைஜ: ॥ 18॥
தீ⁴மாநவக³ேத காrhயதththேவ ந லப⁴ேத ப⁴யmh ।
தி³திக³rhபா⁴th³பி⁴யmh ேத³வா iµiµ: கஜேஜாதி³தா: ॥ 19॥
ரnh காலாiνஸா shவmh க³ணேயnhந பராப⁴வmh ।
நிநா நிrhஜரா: phேரய ரNhயாmh ரேth³யதmh ॥ 20॥
இchச²nhதி கலஹmh ³Shடா: ஶாnhதிchச²nhதி ஸjhஜநா: ।
வே ஹேமேவாேச ரNhயாshய th³த⁴த³mh ॥ 21॥
³khதிவாேதா³ மாயாயாmh ந shயாth³க³rhவாrhதிகாரக: ।
ரNhயாோ வராேஹண ph³ரேமாkhேதந விநாஶித: ॥ 22॥
அjhஞாthவா rhவேதऽநிShடmh shவshவபmh நிேவத³யth ।
ph³ரம ேபா³தி⁴தா ஜkh³⁴mh phரvh’thதா யராஸா: ॥ 23॥
தேத³வ விsh’ேஜthshவshய யத³rhத²mh shயாthபராப⁴வ: ।
விஸஸrhஜ விதி⁴rhவிShiΝphேராkhேதா ஜக⁴நவிkh³ரஹmh ॥ 24॥
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shயாத³thயாராத⁴நாthphராphயmh phராrhதி²தாத³தி⁴கmh phயmh ।
த³யிதாrhதீ² தப:phதாthphராேபShடmh கrhத³ேமா ஹேர: ॥ 25॥
phணேயthshவாnhதிகmh phராphதmh ஜயா வசைநரபி ।
மேநா:shவாயmh⁴வshையவmh கrhத³ம: phதிமாவஹth ॥ 26॥
phராrhதி²த:ஸnhநவாphேநாதி shவாபீ⁴Shடmh ஸுkh’தீ நர: ।
ேத³வஹூதிmh iµநிrhேலேப⁴ கrhத³ேமா மiνநாrhதி²த: ॥ 27॥
shயாnhேநாபshகரணthயkhதShடமphயதிஹrhஷத³mh ।
ேத³வஹூதிrhத⁴ேவ Shட ஐchச²th³ரதிkh³’ஹதி³கmh ॥ 28॥
th³தி⁴rhமேநாரதா²ேத³வ ேணந shயாnhமயஸாmh ।
கrhத³ேமா நவப:ஸnh விமாேநऽரமத shthயா ॥ 29॥
நிேஜphதmh நிth◌⁴யாபி rhயாthshவஜநவாசி²தmh ।
பா⁴rhயாrhதி²த:ஸுேத ஜாேத தநயா: கrhத³ேமா த³ெதௗ³ ॥ 30॥
அவாphய ph³’ஹேதாऽiνjhஞாmh kh’தmh காrhயmh ஶுப⁴phரத³mh ।
ஸth³க³திmh கபிலாjhஞphத: பvhராTh phராப கrhத³ம: ॥ 31॥
ஸமshைத: phர⁴ ைந: காrhயmh கrhmh ந ஶkhயேத ।
ேநாத³திShட²th³விராTh³வநிrhேவShவiνக³ேதShவபி ॥ 32॥
ஸnhமாrhக³ ஏவ ேலாகாநாமchசி²nhநஸுக²ஸாத⁴நmh ।
கபிேலாதி³தமாrhேக³ண ஹmh phராப மேநா:ஸுதா ॥ 33॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸshth³ணிதmh shகnhத⁴shth’தீேயாऽக³மth ॥ 34॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத th’தீயshகnhத:◌⁴ ஸமாphத: ॥

சrhத:²shகnhத: ◌⁴ ।
அthேரrhத³ஸுயjhஞநாஶநkh’ேதா th³ரshய ஸrhவாrhசித-
சkhேர யச iµத³mh th◌⁴வாய பரமmh phத: பத³mh ேயா த³ெதௗ³ ।
அŋhக³shயாபி ph’ேதா²ரபீ⁴Shடமகேராth³ேயாऽ⁴thphரேசதா: phேயா
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iµkhேதா யthkh’பயா ரஜநnh’ப: kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
விShiΝmh நமேத phயmh வித³த⁴ேத kh³ரnhதா²nh ப³ஹூnh rhவேத
மth◌⁴ேவாkhதிmh shவேத க²லாnhநமயேத ைத⁴rhயmh மஹா⁴ph◌⁴’ேத ।
ஸmhப⁴kh³நth³விஷேத ஸேத ப⁴க³வேத ஸா⁴nh ஜநாnh ரேத
நிthயmh ஜயதீrhத²ராNhiµநியேத ph◌⁴யmh நேமா தீ⁴மேத ॥ 2॥
சrhேத² வrhணிதmh shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
மேஹாth³ேயாேக³ந th◌⁴யnhதி காrhயாNhயதிமஹாnhthயபி ।
சnhth³ரmh ³rhவாஸஸmh த³thதmh ேலேப⁴ऽthshதபஸா ஸுதாnh ॥ 4॥
அவமாநmh கேராthேயவ shவாவேமாऽphயவமாநித: ।
த³ோ ேராத⁴ th³ரshய யjhஞபா⁴க³மiνthதி²ேத: ॥ 5॥
ஏகதா³ நாரேப⁴ைதவ விth³ேவஷmh ப³ஹுபி: ◌⁴ ஸஹ ।
நnhதி³ஶphேதஷு விphேரஷு ஸத³ேShவஶபth³ph◌⁴’:³ ॥ 6॥
ந ஶுப⁴mh வாஶுப⁴mh rhயாthபthநீ ப⁴rhthரா நிவாதா ।
ஸாதீ க³தா மக²shதா²நmh த³ேநாth³’தாப⁴வth ॥ 7॥
phராநphthsh’ேஜnhைநவ ஶ ◌்’iΝயாchch²ேரShட²நிnhத³நmh ।
th³ராவjhஞாகரmh த³mh ஸதீ வீய ஜஹாவஸூnh ॥ 8॥
rhயா³பth³ரவphராphெதௗ jhஞாதாயாmh தthphரதிkhயாmh ।
’⁴பி⁴rhph◌⁴’³ஶshய பாrhஷதா³nh ஸmhnhயவாரயth ॥ 9॥
ஸmhphேரShேயா விஷேம காrhேய ஸமrhத:²shவஸேமா ப⁴ட: ।
த³யjhஞயாேயேஶா வீரப⁴th³ரmh ஸமாதி³ஶth ॥ 10॥
ேரShடா²வjhஞாkh’த: mhேஸா நாiνேலா ப⁴ேவth³³த: ◌⁴ ।
ப⁴ேகா³ऽth³’kh³ph◌⁴’³ரம: ஷா த³nhேதாjh²ேதாऽப⁴வth ॥ 11॥
நrhயைத²வ ேநாthதிShேட²th³த⁴nhயாth³khthயா ததா² mh ।
த³kh³ெநௗ ஜுஹாேவஶசி²thவா த³பேஶா: ஶிர: ॥ 12॥
அபகாஷு Shடshய ஸாmhநா ஸmhநாஶேயth³ஷmh ।
ேத³ைவrhநிேவதி³ேதா ph³ரமா th³ரshயாஶமயthkhத⁴mh ॥ 13॥
rhவshதி²திmh phரபnhேநாऽபி phராபேயnhநாபராதி⁴ந: ।
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ஷாதீ³நாmh shவநிrhவாஹmh சkhேரऽnhயாவயைவ: ஶிவ: ॥ 14॥
ஸnhth³’Shட: rhவNhேயந ஜநீேயாऽகி²ல: ph’த²kh ।
phரா³rh⁴தmh ஹmh த³யjhேஞ ஸrhேவ phரSh: ॥ 15॥
காrhயாகாrhேய ந ஜாநாதி காnhதயா வித: மாnh ।
ஸுchயாphத உthதாநபாேத³ேநாேபேதா th◌⁴வ: ॥ 16॥
ேகாபிேதா ³Shகரமபி rhயாthகி²nhேநாऽnhயேபா³தி⁴த: ।
அக³மthதபேஸ பா³ல:ஸுநீthயா phேரேதா th◌⁴வ: ॥ 17॥
பய மாநஸmh ஸmhயkhபசாthகாrhயவிதி⁴mh வேத³th ।
நாரத:³ஸுshதி²ரmh மthவ th◌⁴வேச தேபாவிதி⁴mh ॥ 18॥
மஹாthமாŋhகீ³kh’தmh ஸrhவேலாகாநாmh ³shthயஜmh ப⁴ேவth ।
th◌⁴ேவண shவீkh’ேத phராணேராேத⁴ விவshய ேஸாऽப⁴வth ॥ 19॥
ஶீkh◌⁴ராmh ஸnhShமph◌⁴ேயதி ஶிஶுநாऽऽராதி⁴த: மாnh ।
வரmh shதா²நmh th◌⁴வாயாதா³th³வாஸுேத³ேவா ஸுராrhதி²த: ॥ 20॥
kh’தாபராதா⁴ ஹnhதvhயா ப³ஹேவாऽபி மஹாரயா: ।
ஹேதாthதமா th◌⁴ேவெஜௗ த⁴நதா³iνசரா ஹதா: ॥ 21॥
நிrhைவேரா விக³தkhேராேதா⁴ மஹதாmh மாநேதா³ ப⁴ேவth ।
th◌⁴ேவா மkhதிபி:◌⁴ ஶாnhத:ேப³ராth³வரமkh³ரth ॥ 22॥
ஆthமேநா தகrhதாரmh காrhேய ஜாேத ந விshமேரth ।
shதா²நmh th◌⁴ேவா விமாேநந க³chச²nh மாதரமshமரth ॥ 23॥
விந:ஸத³பthேயந த⁴rhமாthமாபி விநிnhth³யேத ।
அவேமேத⁴ऽŋhக³ராஜshய ேத³வா ந ஜkh³’ஹுrhஹவி: ॥ 24॥
³Shடஸŋhக³திேதா ரயா பா³lhேய பா³லா ஶுபா⁴rhதி²பி: ◌⁴ ।
லph³த⁴ இShThவா ஹmh ேவேநா mh’thஸŋhகா³த³த⁴rhmhய⁴th ॥ 25॥
ஸுத உlhலŋhகி⁴தshவாjhேஞ க³chேச²th³ேத³ஶாnhதரmh பிதா ।
thயkhதாjhேஞऽŋhக:³ ஶேட² ேவேந ஸrhவாnh thவா யெயௗ நிஶி ॥ 26॥
ஹnhயாthshவவrhதி⁴தமபி ³Shடiµthபத²கா³நmh ।
நிஜkh◌⁴iνrhiµநேயா ேவநmh shவாபி⁴khதmh kh’தாக³ஸmh ॥ 27॥
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³ ஏவ phரjhயnhேத மஹthவmh வயஸா vh’தா² ।
ேவநாŋhகா³thphராக³⁴jhஜாேதா நிஷாேதா³ ⁴பதி: ph’:² ॥ 28॥
மஹத:ஸnhநிதா⁴ேநந மாநயnhthயகி²லா ஜநா: ।
அபி⁴khதாய வrhமாதி³ ph³ரமாth³யா ph’த²ேவ த³:³ ॥ 29॥
லjhஜாமவாphய ³ணிநா நிnhத³நீயாthமந:shதி: ।
ஸூதாth³யா ph’²ராேஜந shவshேதாthராth³விநிவாதா: ॥ 30॥
பேராபவநாையவ வrhத⁴ேயதா³thமஸmhபத:³ ।
phரஜாnhநாrhத²mh ph’²rhபீ⁴தாmh phரணதாmh phர³ேதா³ஹ கா³mh ॥ 31॥
ஸுக²mh ந லப⁴ேத ேகாऽபி த⁴rhமவிkh◌⁴நகர: மாnh ।
ph’²வாஹரmh ஶkhரmh’thவிேஜா ேஹாiµth³யதா: ॥ 32॥
நாசேரth³த⁴rhமமphயkh³rhயmh மஹதாmh கீrhதிநாஶகmh ।
வாேதாऽ⁴th³விேசந யjhஞ: ஶததம: ph’ேதா:² ॥ 33॥
phர⁴ பஹrhதvhேயா th³ேவஷ ஆthயேயாrhத:² ।
அiνஶாshய ph’²mh சkhேர ஶசீபதிஸக²mh ஹ: ॥ 34॥
நி:ேஶஷmh கத²ேயthph’Shடmh ப⁴khthயா ஸmhphராrhதி²த:ஸதா ।
ph’²mh ஸநthமாேரா  ேேமாபாயmh ப⁴ேவऽph³ரவீth ॥ 35॥
அiνக³mhய: பதி: பthnhயா மாnhநி:shேவா mh’ேதாऽபி வா ।
அrhசிrhப³⁴வ ேத³வீபி: ◌⁴ ஸmhshதாiνக³தா ph’²mh ॥ 36॥
ஸjhஜநshய ேதாபாயmh kh’பா: கத²ேயthshவயmh ।
ஹர: phரேசதேஸா ப³rhShமதா³kh²யmh சாஹ நாரத:³ ॥ 37॥
ப³ஹுvhயாபாரஸkhேதந காலேவேகா³ ந ³th◌⁴யேத ।
ஸkhத: phயாரெதௗ காலmh ³³ேத⁴ ந ரஜந: ॥ 38॥
shேவாதி³தாshவீkh’ேதா ³Shடா ³khதிmh ராவயnhதி  ।
shவயாjhஞாவிiµக²mh டா⁴ நாரத³mh ³rhப⁴கா³ஶபth ॥ 39॥
mhபீ³ ³rhப³ேலா யnhேத ப³ஹூnh khேலஶாநவாphiνயாth ।
தாபmh ரஜந: phராப க³nhத⁴rhவாதி³பி⁴ரrhதி³த: ॥ 40॥
ந mhshயா: phராணிந: காrhயா விஷயாதிரதிrhந ச ।
நிரேய பஶுபி⁴சி²nhேநா ைவத³rhph◌⁴யாthரஜந: ॥ 41॥

sunItibhAgavatam.pdf 11



மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

ஸmhபth³ேயவ ஜந:ஸrhேவா தkh’nhthரமாபதி³ ।
ேஶாகmh நாஶிதவாnh rhேவா ைவத³rhph◌⁴யா ph³ராமண:ஸகா² ॥ 42॥
phணேயத³தியthேநந மஹாnhதmh நிகி²லாrhத²த³mh ।
ஹphதிkh’த: phரா:ஸrhவா:th³தீ: ◌⁴ phரேசதஸ: ॥ 43॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
shகnhேதா⁴ऽகா³th³தி⁴ சrh³ணச த³ஶபி: ◌⁴ ேலாைகசrhேதா²லஸnh ॥ 44॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத சrhத:²shகnhத:◌⁴ ஸமாphத: ॥

பசம:shகnhத:◌⁴ ।
ஸாmhராjhயmh ஸமகா³thphயvhரதnh’பசாkh³நீth◌⁴ரராNhநாபி⁴ராTh
யthபாதா³ph³ஜரத:shவயmh ய ’ஷேபா⁴ த⁴rhமாநதா²த³rhஶயth ।
யth³ப⁴khேதா ப⁴ரேதா க³யச ஸுயஶா ய:ஸrhவேலாகshதி²ைத:
jhேயா யth³விiµகா:² பதnhதி நரேக kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
ஸth³த⁴rhேம ஸுமேதrhயயாதிnh’பேதராராதி⁴தபேத:
ஸthேய ைஶலபேதrhஜேய ராதிபேத:ஸாாchச ெகௗ³பேத: ।
தா³ேநऽŋhகா³தி⁴பேத ெபௗ பிth’பேதrhவாNhயா ச வாசshபேத:
மth³vhயாஸயேத த³யாsh மயி ேத rhமாயாmh ேத: ॥ 2॥
வrhணிதmh பசேம shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
நாரேயth³த⁴rhமமnhயshய விஹாேயாசிதமாthமந: ।
phயvhரதshய ஸmhnhயாஸmh ph³ரமாऽऽக³thய nhயவாரயth ॥ 4॥
காrhயமthயth³⁴தmh கrhம shவphரபா⁴வphரகாஶகmh ।
சkhேர phயvhரத:ஸphதஸiµth³ரmhசkhரேநபி:◌⁴ ॥ 5॥
phரயshேயnhந ³த:◌⁴ ஸthஸு பேரShவாthமாrhத²காஷு ।
⁴mh விப⁴jhய thேரph◌⁴ய:ஸmhnhயாshயாthphயvhரத: ॥ 6॥
ேயாகி³ேநாऽபி விேமாஹ:shயாthகாநீiµக²த³rhஶேந ।
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ஸmhphராrhth²ய ேப⁴ஜ ஆkh³நீth◌⁴ர: rhவசிthதிmh விட⁴தீ:◌⁴ ॥ 7॥
கா ேத³ஹmh விநாயாபி லph³⁴chச²தி ஸுnhத³mh ।
அயஜth³த⁴மாkh³நீth◌⁴ர: phயாஸாேலாkhயth³த⁴ேய ॥ 8॥
ரth³தா⁴வாnh ஶுth³த⁴பா⁴ேவந கrhம shேவாசிதமாசேரth ।
iµnhேதா³ யஜேதா நாேப: ◌⁴ phரஸnhந: thரதாமகா³th ॥ 9॥
அதா³:shபrhத⁴யா shேவShடmh ேசchேச²thதthஸாத⁴ேயthshவயmh ।
shவவrhஷmh ’ஷேபா⁴ऽvh’Shடாவph◌⁴யவrhthshவஶkhதித: ॥ 10॥
ஶிணயா:ஸுதா: பிthரா shவயmh ஸmhஶிதா அபி ।
அiνஶிShடாnh shவதநயாnh’ஷப: ◌⁴ ஸமஶியth ॥ 11॥
ஆசேர³thதமாnh தா⁴rhமாnh ஶியnh ஸjhஜநாnh மஹாnh ।
’ஷேபா⁴ iµநிஶிாrhத²மவ⁴த இவாசரth ॥ 12॥
மஹாthlhலŋhகி⁴ேதऽphயlhபமலŋhkh◌⁴யmh ைத³வேதா ப⁴ேவth ।
ப⁴ரதshய விரkhதshய ³shthயேஜாऽ⁴nhmh’கா³rhப⁴க: ॥ 13॥
ந:rhயாnhந ³Shகrhம ப²ேல jhஞாேதऽiνதாபவாnh ।
அthயஜth³ப⁴ரேதாऽஸŋhக:³ஸŋhகா³phதmh mh’க³விkh³ரஹmh ॥ 14॥
vhயrhதா²யாஸநிvh’thயrhத²mh shவshயாjhஞthவmh phரகாஶேயth ।
விphரஜnhமாthமேநா ஜாTh³யmh ப⁴ரத:ஸமத³rhஶயth ॥ 15॥
kh’தஸா⁴வேதா⁴th³ேயாக:³shவயேமவ விநயதி ।
ஹnhகாமா th³விஜmh ப⁴th³ரகாlhயா  vh’ஷலா ஹதா: ॥ 16॥
அபராத⁴மபி ேரShட²mh ஸேஹதாjhஞாநிநா kh’தmh ।
உவாஹ ஶிபி³காmh ராjhேஞா kh³’ேதா ப⁴ரேதா th³விஜ: ॥ 17॥
பரshவபmh விjhேஞயmh வசநாேத³வ நாkh’ேத: ।
shவப⁴rhthதmh th³விஜmh ஜாநnhநநாேமாkhேத ரஹூக³ண: ॥ 18॥
விதா⁴யாiνkh³ரஹmh விth³வாநjhஞmh ஸmhயkhphரேபா³த⁴யth ।
விphேரா ரஹூக³ணmh ⁴பmh ேபா³த⁴யாமாஸ ஸூkhதிபி:◌⁴ ॥ 19॥
ஸthேஸவாப⁴khதித⁴rhமjhஞாேநாபஶமபா⁴kh³ப⁴ேவth ।
க³ேயா நாம மஹாராஜ:ஸrhேவShவphரதிேமாऽப⁴வth ॥ 20॥
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phராphயmh ப³ஹுபி⁴ராகாைரrhப³ஹுshதா²ேநஷு ஜநmh ।
நாநாkh’திrhஹ:ஸrhைவrhநாநாshதா²ேநஷு jhயேத ॥ 21॥
³rhவphயthயnhதமnhயshய ைநவ shயாnhமஹேதா ³ ।
ேஶஷshய ஶிர ோணீமNhட³லmh ஸrhஷபாயேத ॥ 22॥
ஸrhவ⁴தஸு’th³தா³nhத:ஸதா³சா ஸதா³ ப⁴ேவth ।
நரேகஷு யம: பாபாnhநிபாதயதி நிrhத³ய: ॥ 23॥
லkhேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸnh th³வி³ணிைத:shகnhேதா⁴ऽக³மthபசம: ॥ 24॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத பசம:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

ஷShட:²shகnhத: ◌⁴ ।
யthேஸவாkh’த³ஜாேலா ஜயமகா³th³த⁴rhயவiµkh²யாshததா²
நாராயணவrhம வjhrhயதி⁴க³த:ஸth³விவேபாதி³தmh ।
vh’thரmh ஸ nhயவதீ⁴thஸுth³தி⁴மக³மth³ராTh சிthரேகrhதி³ேத-
rhக³rhப⁴mh phராணஹரmh சகrhத மக⁴வா kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
ஶாrhசாதி⁴kh’ேத: kh’தாthபkh’ேதராசீrhணஸthஸthkh’ேத:
ஸmhஶுth³த⁴phரkh’ேதரசிthதவிkh’ேத: பாெதௗ³ஸுெஸௗmhயாkh’ேத:
ேவாthதமஸmhயphரவர ேத ெநௗphதாphேத: kh’ேத ॥ 2॥
shகnhேத⁴ऽத² வrhணித:ஷShேட² ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
ஸுகா²வஹmh வரmh வsh கத²சித³பி ேஸவிதmh ।
நாராயேணதி சாஹூய iµkhத: thரமஜால: ॥ 4॥
ஸŋhக³thயா யேத ஸா: ◌⁴ ஸŋhக³thையவ phரஜாயேத ।
ஶூth³ரshயாஜால: பாேபா ³தாநாmh ஸŋhக³த:ஸுதீ:◌⁴ ॥ 5॥
மாநேயnhமஹேதா வாkhயmh ப⁴th³ராrhதீ² ேதாஷேயthphர⁴mh ।
கnhயாmh phரேசதஸ: phராphதா த³ோऽphயேபphதmh ஹேர: ॥ 6॥
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ஸŋhக³திrhயாth³’ஶாmh ஜாதா யshய ஸ:shயாth தாth³’ஶ: ।
ஹாrhயவா:ஸnhததாவிchசா²mh ஜஹுrhநாரத³ஸŋhக³ேத: ॥ 7॥
திதிோரபி ேகாப:shயாthநரphயphேய kh’ேத ।
பி⁴ூnh thவாஶபth³த³ோ நாரத³mh ஶப³லாவகாnh ॥ 8॥
அவமாநகரmh ேரShட²மபி தீ⁴ர: பthயேஜth ।
அth³’ேயாऽ⁴th³³rhமthதmh விiµchேயnhth³ரமiνthதி²தmh ॥ 9॥
வயேஸாநமபி phராjhஞmh th³விஜmh ேஸேவத ஸmhபேத³ ।
விவபmh விேசாkhதா ேப⁴ஜுrhைத³thயாrhதி³தா:ஸுரா: ॥ 10॥
ப⁴ேவthஸmhயkh³th◌⁴’தா விth³யா ஸrhவthர விஜயாவஹா ।
கா³ய தி³திஜாநிnhth³ர:நாராயணவrhமth◌⁴’th ॥ 11॥
³Shடshேநேஹா ந கrhதvhேயா ந காrhயmh thரவசநmh ।
ஹத இnhth³ேரண ைத³thேயph◌⁴ேயா விவேபா த³த³th³த⁴வி: ॥ 12॥
ந ஸாth◌⁴வஸா⁴ வா கrhம மஹாnhதமபி iµசதி ।
அph³தா³nhேத ph³ரமஹthயாக⁴mh ஶkhேரா ph◌⁴வாெதௗ³ விப⁴khதவாnh ॥ 13॥
ஶ ◌்’iΝயாth³விஜேயாபாயமjhேஞாऽபி phராjhஞபா⁴தmh ।
ஶுrhவிShiΝநா phேராkhதmh vh’thராஸுரதா:ஸுரா: ॥ 14॥
பேராபkh’தேய தீ⁴ர:shவஶரமபி thயேஜth ।
த³தீ⁴சிரமைர: ேஸnhth³ைரrhயாசித:shவாதiνmh ஜெஹௗ ॥ 15॥
iµக²ேராऽவஸேர th³ேத⁴ ஶூர:shயாth³தீ⁴ர ஆபதி³ ।
vh’thேரா ைத⁴rhயாதி³நா Shைட: ேதாऽ⁴thஸுராஸுைர: ॥ 16॥
³Shபபாதீ ஹnhதvhேயா விth³வாநphயதியthநத: ।
ேrhநிShkhரmhய vh’thரshய வjhேரேணnhth³ேராऽஹரchசி²ர: ॥ 17॥
யnhேத ³shதரா ேதா³ஷா: kh’ேத மஹதி கrhமணி ।
ஹயேமத⁴kh’ேதா vh’thரஹthயா நShடா ஶசீபேத: ॥ 18॥
rhவேமவ வேத³th³பா⁴வி ³th³தி⁴மாnh ஸாth◌⁴வஸா⁴ ச ।
phேராேச ஹrhஷாrhதித³mh thரமŋhகி³ராசிthரேகதேவ ॥ 19॥
அமாnhயமphயதிுth³ரmh நாவமnhேயத கசந ।
kh’தth³ேத: ஶிஹு:shthபி⁴rhப⁴rhrhth³ேவஷாth³தி⁴ மாத: ॥ 20॥
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phரmh ப²லதி ஸth³விth³யா phரஸnhந³ேதி³தா ।
நாரேதா³தி³தயா th³த⁴சிthரேகrh விth³யயா ॥ 21॥
ஆலmhph³ய th◌⁴’Shட²தாmh ேரShட²mh பரmh ேநாபஹேஸthஸுதீ: ◌⁴ ।
சிthரேகrhஹஸnh th³ரmh ³rhேயாநிmh ஶிவயாऽऽபித: ॥ 22॥
நிஹnhயாேத³வ ஸmhலph³த⁴chசி²th³ர: phராணஹரmh mh ।
க³rhப: ◌⁴ ஶkhேரண ஸnhth◌⁴யாயாmh ஸுphதாயா தா³ேதா தி³ேத: ॥ 23॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸnh th³வி³ணிைத:shகnhத⁴சஷShேடா²ऽக³மth॥ 24॥
இதி ஸுநீதபா⁴க³வேத ஷShட:²shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

ஸphதம:shகnhத:◌⁴ ।
phராphதph³ரமவராth³தி⁴ரNhயகஶிேபாrhபீ⁴தாமரph◌⁴ேயாऽப⁴யmh
ேயாऽதா³thதthதநயshய :³க²’த³⁴th³த⁴thவா தShடphரத:³ ।
ெகௗ:³ பீதாmh’தஸth³ரஸshthர’th³th³ரphேயா ேயாऽப⁴வ-

ch²th³ேராऽயmh த ஆஸ நாரத³iµநி: kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
நாதா²ŋhkh◌⁴க³ேத: kh’தாதiνேதரthயkhதமth◌⁴வshmh’ேத-
rhேகா³கrhவஸேத:ஸுநிrhமலமேதthsh’Shட:³ஸŋhக³ேத: ।
ஸth³ப⁴khேத: phரதி²ேத மேத த³ஶமேதrhேத³வாதி³பி:◌⁴ ேஸவிேத
தா³shயmh ர⁴சnhth³ரமshகயேத:shயாnhேமऽபி⁴வnhth³யshதி²ேத: ॥ 2॥
வrhணிதmh ஸphதேம shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
பா³லmh மthவாதிஸாமrhth²யபா⁴ஜmh ைநவாவமாநேயth ।
ஸநnhத³நாதி³பீ⁴ th³ைத: ◌⁴ ஶphதச விஜேயா ஜய: ॥ 4॥
phராphேதऽphயiνப⁴ேவ ³Shட: பாபmh கrhம கேராதி  ।
ரNhயகஶிrhத⁴rhமவிkh◌⁴நmh சkhேர ஹதாiνஜ: ॥ 5॥
க³தேஶாேகா ந கrhதvhேயா விசிnhthயmh காrhயiµthதரmh ।
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vhயாேதா⁴ऽவிth◌⁴யthŋhக³mh  ேஶாசnhதmh த³யிதாmh சிரmh ॥ 6॥
மாநேயth³khதிபி⁴rhkhதmh ஶிேஶாரபி வேசா ³த:◌⁴ ।
ஸுயjhஞjhஞாதேயாऽkh³’ணnh பா³லபியேமாதி³தmh ॥ 7॥
மதிrhந ³Shடஸmhஸrhகா³nhநி:ேஶஷா யேத ஸத: ।
தி³thயா அகத²யthதththவmh ரNhயகஶி: பரmh ॥ 8॥
நிேவத³நீயா phரப⁴ேவ shேவாபth³ரவஸமாக³தி: ।
ph³ரமேணऽவrhணயnh ேத³வா தி³திேஜnhth³ரதேபாऽrhதி³தா: ॥ 9॥
அேத³யமபி தா³தvhயmh மஹthகாrhயmh phரபயதா ।
ைத³thேயnhth³ராய வராiνkh³ராnh phரத³ெதௗ³ சராநந: ॥ 10॥
ஸmhபth³³ராthமேநா ேலாகஸnhதாபாையவ ஜாயேத ।
ரNhயகஶிrhலph³த⁴வர:ஸாrhவாநதாபயth ॥ 11॥
ஸrhேவph◌⁴ேயாऽphயப⁴யmh ேத³யmh விேஸஷாchச²ரணrhதி²ேந ।
ேத³ேவph◌⁴ேயா ைத³thயபீ⁴ேதph◌⁴ேயா த³thதவாநப⁴யmh ஹ: ॥ 12॥
பth²யேமவாphயமபி பாைர: ph’Shேடா வேத³thஸுதீ: ◌⁴ ।
பிthரா ph’Shேடாऽவத³thஸா⁴ phரலாேதா³ஹேஸவநmh ॥ 13॥
உபth³ரவா ந பா³த⁴nhேத kh’ேத மஹத ஆரேய ।
phரலாேத³ காதmh பிthரா நிShப²லmh தாட³நாth³ய⁴th ॥ 14॥
விshmh’தா ந ப⁴ேவth³விth³யா ³rhவiνkh³ரஹஶாந: ।
ந phரலாேதா³ விஸshமார ஸthதththவmh நாரேதா³தி³தmh ॥ 15॥
பேராkhதி³ததி⁴ேயா விth³வாநjhஞாnh phரேபா³த⁴ேயth ।
ஸthதththவmh ைத³thயthேரph◌⁴ய: phரலாத:³ஸmhnhயேவத³யth ॥ 16॥
அththகடmh ஸு³Shகrhம ந rhயாத³ேதாப⁴ய: ।
shதmhேபா⁴thேத²ந nh’mhேஹந rhNhயகஶிrhஹத: ॥ 17॥
ேகாபmh விஹாய rhவnhதி பா³லேக phதிiµthதமா: ।
thவா ph³ரமாதி³காnh phத: phரலாத³shயாப⁴வth³த⁴: ॥ 18॥
தாதiµth³த⁴ரேத ேதா³ஷாthஸுthர:shேவந ேதஜஸா ।
phரலாத:³ பிதரmh தmh nh’mhஹவரேதா vhயதா⁴th ॥ 19॥
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rhவmh நாயiµபாேயந ப³லmh ஶthேராrhவேத⁴ch²நா ।
விShiΝrhமயshய ெகௗ³rh⁴thவா th³தா⁴mh’தரஸmh பெபௗ ॥ 20॥
அnhயேதாऽபி ப³லmh phராphய ஶthiνnhலேயthஸுதீ:◌⁴ ।
த³தா³ஹ thரmh ³phேதா ப⁴க³வthேதஜஸா ஶிவ: ॥ 21॥
அஸŋhkh³ரஹபரச shயாth³ைத³வலph³த⁴phரேதாஷவாnh ।
iµநிrhம⁴vhரதாkh³rhயாேயா: ஶியாரமேதth³’ஶ: ॥ 22॥
விேராதா⁴nhமஹதாmh நShடாதி⁴கா shயாchch²ரiνkh³ரஹாth ।
phராப நாரத³தாmh phராphத: ஶூth³ரதாiµபப³rhஹண: ॥ 23॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸnh th³வி³ணிைத:shகnhேதா⁴ऽக³மth ஸphதம: ॥ 24॥
இதி ஸுநீதிப⁴க³வேத ஸphதம:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

அShடம:shகnhத: ◌⁴ ।
ய:shவாயmh⁴வஸnhமேநாச ஜக³த:ஸmhரேகா ஹshதிேநா
த³th◌⁴ேர மnhத³ர⁴ph◌⁴’தmh மத²நkh’th³வாrhேத:◌⁴ ஸுதா⁴mh ேயா த³ெதௗ³ ।
ேத³ேவph◌⁴ேயாऽத² விேமாஹயnh தி³திஸுதாnh ஸnhதாபயnh வjhேண
shவாrhக³mh ப³th³த⁴ப³: திச வித⁴ேய kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
லphராணபேதrhஜேய தி³நபேதrhth³thயாmh மெதௗ கீ³rhபேத:
கீrhெதௗ ேத³வபேதrhth◌⁴’ெதௗ கி³பேத: ஶாnhெதௗ ச தாராபேத: ।
vhயாkh²யாேநऽபேதrhப³ேலऽநிலபேதrhகா³mhபீ⁴rhயேகऽபாmhபேத-
rhவkhmh ர⁴சnhth³ரஸth³³யேத: ேகாऽலmh ³nh ஸthபேத: ॥ 2॥
அShடேம வாrhணிதmh shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
ேரShடா²ராத⁴நஸkhதshய ைநவ rhயா³பth³ரவmh ।
யjhேஞநாphதா ஹதா ைத³thயா ஜkh³⁴mh shவாயmh⁴வmh மiνmh ॥ 4॥
அஸthயவாதீ³ :³ஶீேலா ⁴தth³ேரா ச ேநா ப⁴ேவth ।
ஏவmhவிதா⁴ச யாth³யா ஸthயேஸேநந கா⁴திதா: ॥ 5॥
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உபாயாnhதரநsh காrhயmh shthையவ ஸாத⁴ேயth ।
கா³ேஜnhth³ர ஹmh shthவா விiµkhேதா நkhரவkhthரத: ॥ 6॥
³mh ஸmhபாத³ேயthகாrhயmh ஸnhதி⁴mh kh’thவாபி ஶthபி: ◌⁴ ।
அmh’தாrhேத²ஹphேராkhதா ேத³வா ைத³thைய:ஸேஹாth³யதா: ॥ 7॥
உth³ேயாேக³ ந மஹாகாrhேய காrhய:shவாiνசிேத ப³லாth ।
ேத³வைத³thேயாth³th◌⁴’ேதாऽth³shதாnh மnhத³ேராऽrhணயthபதnh ॥ 8॥
யthேராசிேதா ய ஆகாேரா பி³ph◌⁴’யாthதthர தmh ³த: ◌⁴ ।
rhமேபண ேகா³விnhத³ உth³த³தா⁴ர  மnhத³ரmh ॥ 9॥
ைநவ phராrhth²யmh phரதிShடா²ைய வரmh வsh விநாஶkh’th ।
ராnhதா அதிதராmh ைத³thயா kh³’thவா வாஸுேகrhiµக²mh ॥ 10॥
பரth³வாரா ந th³த⁴mh ேசthshவயmh காrhயmh phரஸாத⁴ேயth ।
மமnhத²ஸrhவமதி²தமேதாऽph³தி⁴mh ஸுதா⁴ऽऽphதேய ॥ 11॥
ேலாேகாபkh’தேய phராphேதா ைநவ ப⁴ŋhேகா³ऽபி ³ஷணmh ।
th³ரshய விஷபாேநாthேதா² ⁴ஷணmh க³லகாமா ॥ 12॥
phராrhத²யnhதமபி thயkhthவா ேதா³ணmh ³ணிநmh ப⁴ேஜth ।
ல ஸுராஸுராnh thவா வvhேர நாராயணmh பதிmh ॥ 13॥
பேரஷாmh ஸthயநாஶாய shவாmh ஶkhதிmh த³rhஶேயthkhவசிth ।
த⁴nhவnhத:ஸமrhேதா²ऽபி ைத³thேயph◌⁴ேயாऽmh’தமthயஜth ॥ 14॥
thயkhதஸthையrhப³லாnhநீதmh phரஸாth◌⁴யmh வsh டத: ।
shthேபா ேமாஹயnh ைத³thயாnh ேத³ேவph◌⁴ேயாऽதா³thஸுதா⁴mh ஹ: ॥ 15॥
shவாேயாkh³யmh phராphiνயாnhைநவ கபேடந ஸமnhவித: ।
அmh’தmh பிப³ேதா ராேஹாசகrhத  ஶிேராऽchத: ॥ 16॥
மஹதாmh த³rhஶேநைநவ மாயாஜாலmh விநயாதி ।
விShiΝrhத³rhஶநேதா நShடா மாயா ைத³thயவிநிrhதா ॥ 17॥
ணmh rhவக³தmh பயnh காrhயாrhத²mh ந shவயmh vhரேஜth ।
ஜmhபா⁴ஸுேரா ஹேதா th◌⁴யnh வjh ப³லகா⁴திநா ॥ 18॥
khவசிthுth³ேரண யthth◌⁴ேயnhமஹதா தnhந th◌⁴யதி ।
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ேப²ேநேநnhth³ேராऽஹரth³வjhராchேச²th³யmh  நiµேச: ஶிர: ॥ 19॥
phராphதாrhத:² கலஹmh iµேசnhமth◌⁴யshேத²ந நிவாத: ।
விஹாய ஸமரmh ேத³வா நாரேதா³khதா தி³வmh ய: ॥ 20॥
³shதரா மாயிேநா மாயா நி:ஸŋhைக:³ பNh³ைதரபி ।
ேயாth³பmh ஹேர: பயnhமாயயா ேமாேதா ஹர: ॥ 21॥
ஸrhவshவmh ச ஸமrhphயாபி phணேயthphராணரகmh ।
ப³nhth³ரஹத:ஸrhவmh ஶுkhராேயாjhவிேதா த³ெதௗ³ ॥ 22॥
ஸமrhேதா²ऽபி ப⁴ேவththரshத: ஶthேராrhவிth³யாவதா³ரயாth ।
ஶுkhர³phதாth³ப³ேலrhபீ⁴தா ேத³வshthயkhthவா தி³வmh ய: ॥ 23॥
shவாthமாநமபி ஸnhத³th³யாத³thயnhதாராதி⁴த: மாnh ।
ஆthமாநேமவ தநயmh phேதா தி³thைய ஹrhத³ெதௗ³ ॥ 24॥
அவாphேநாதி ப²லmh ஸth³ேயா மஹேதா விphயmh ph³வnh ।
ஆphதவாnh ஶுkhரத: ஶாபmh ப³:shவயphரத³mh ॥ 25॥
phரகாஶநீயmh விth³வth³பி: ◌⁴ shவபmh காrhயth³த⁴ேய ।
வாமேநா ப³லேய vhயாphதmh shவபmh ஸமத³rhஶயth ॥ 26॥
மாநநீேயா மஹாnh ைத³வாthஸmhphராphத:shவkh³’ஹாnhதிகmh ।
thவிkhரமபத³mh vhயாphதmh th³விதீயmh விதி⁴ரrhசயth ॥ 27॥
காrhேய க³ேத  கலஹmh ைநவ rhயாth³ஷாnhவித: ।
ைத³thயா ஹnhmh ஹmh phராphதாshதா³தா விShiΝபாrhஷைத:³ ॥ 28॥
அiνமnhேயத ஸப⁴khthயா phர⁴விphயmh kh’தmh ।
phரலாேதா³ வாமந’தாமiνேமேந ப³ேல: யmh ॥ 29॥
தீ³ேநாऽபி ph◌⁴ரmhஶித:shதா²நாnhநிப³th³ேதா⁴ ந thயேஜth³vhரதmh ।
ப³ேல:ஸthயvhரதshthவாth³வாமேநா th³வாரபாலக: ॥ 30॥
பி⁴thவாபீphதmh ேத³யmh வய:ேரShடா²ய ப³nhத⁴ேவ ।
shவrhக³mh த³ெதௗ³ மேஹnhth³ராய யாசிthவா வாமேநா ப³ேல: ॥ 31॥
ஆphேதாkhதmh பா⁴வயnh பா⁴வி வித³th◌⁴யாthதthர சிதmh ।
ஸthயvhரேதா  மthshேயாkhதிmh ஶ ◌்’Nhவnhநாவி shதி²ேதாऽப⁴வth ॥ 32॥
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நீசmh பமபி kh³ராயmh ப⁴ேவth³ேயந phரேயாஜநmh ।
ஹrhமthshேயா ஹயkh³வmh ஹthவா ேவதா³nh விேத⁴ரதா³th ॥ 33॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸmhshth³ணிைத:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphேதாऽShடம: ॥ 34॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத அShடம:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

நவம:shகnhத: ◌⁴ ।
நாபா⁴க³ஸத³mhப³ஷlh’பெதௗ ேசவாமாnhதா⁴th’ராTh-
rhவா யth³ப⁴ஜநாnhமஹthஸக³ரராNhiµkh²யா: ஶுப⁴mh ேலபி⁴ேர ।
க²Thவாŋhேகா³ ர⁴ப:shவயmh நிவி⁴கா³தி:◌⁴ shவயmh பா⁴rhக³ேவா
ேயாऽலrhகச யயாதிப⁴ரதா: kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥1॥
ேராதா³திேதஶைஶலமேத ஶkhரth³விேபnhth³ேராth³த⁴ேத
க³ŋhகா³ஸக³ேதவ ஸrhவ³தி⁴ேத விth³வth³வைரrhவrhணிேத ।
ேலாேக கlhபலேதவ த³thதத³யிேத ஸchசnhth³காvhயாயேத
thவmh ேஹ ஸாக³ரேவŋhகேடஶ³த⁴ஸthகீrhேத நீேயவ ந: ॥2॥
வrhணிதmh நவேம shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
³மாராத⁴ேயthகாrhேய மஹதி phரthபshதி²ேத ।
³phரஸாத³த: mhshthவmh phராphேதலா  மேநா:ஸுதா ॥ 4॥
shவபஹாநிkh’th³ேதா³ேஷா jhஞாநாth³வாjhஞாநத: kh’த: ।
ph’ஷth◌⁴ேரா ஹத:³ phராப ஶூth³ரதாmh ³ஶாபத: ॥ 5॥
உthதேமாऽphயlhபகrhயாrhத²மாசாேரth³தா³ஸவthkhயாmh ।
மத: பேவShடாேரா மthதshய மேக²ऽப⁴வnh ॥ 6॥
விth³யையவ  ஸmhth◌⁴ேயthshththராதீ³Shடஸாத⁴நmh ।
phரதா³ய விரவா விth³யாmh th’ணபி³nhேதா:³ஸுதாmh யகா³th ॥ 7॥
shth ஸthபதிphராphதாவth³’Shடmh காரணmh ப⁴ேவth ।
ஸுகnhயா chயவநmh ேப⁴ேஜ வாநmh ஜரட²mh ரா ॥ 8॥

sunItibhAgavatam.pdf 21



மthஸுநீதிபா⁴க³வதmh

காலmh ேநாlhலŋhக⁴ேயதி³Shேட மஹத:ஸmhமதீchச²யா ।
ேரவthயா  வரா நாphதா: kh’தா ’தி³ கth³நா ॥ 9॥
அrhஜேயth³th³ரவிணmh ஸthயவாth³யநிchச²nh பராrhதmh ।
’தவாதீ³ நாபா⁴ேகா³ ப³ஹுலmh த⁴நமாphதவாnh ॥ 10॥
பீட³ேயth³ைவShணவாnhைநவ மஹாநபி தபshvhயபி ।
அmhப³ஷாrhதிkh’thphராphேதா ³rhவாஸா அஸமாmh த³ஶாmh ॥ 11॥
ேநாlhலŋhக⁴நீய:ஸகலரபி phராthயேய விதி: ◌⁴ ।
இவா வியாkh²ய:ஸுதshthயkhத: ஶஶாத³ந: ॥ 12॥
shவகீயகாrhயஸmhphராphthைய லேப⁴த ல⁴தாmh ஸுதீ: ◌⁴ ।
ஶkhேரா கா⁴தயேதா ைத³thயாnh கthshத²shயாஸ வாஹநmh ॥ 13॥
வேத⁴ ஶkhேதாऽபி ேநா rhயாth³விkh³ரஹmh khரைவ ।
⁴nh⁴மாரஸுதா த³kh³தா⁴ ⁴nh⁴நாபி விநயதா ॥ 14॥
ேலாகshய ைநவ ³th³th◌⁴யாதி³ப³லmh ைத³வப³லmh ப³லmh ।
மாnhதா⁴தா நிrhக³த:ேrhவநாவச ேநா mh’த: ॥ 15॥
ஸrhவதா²பி thயேஜேத³வ iµiµு:ஸŋhக³மnhயத: ।
பthshயஸŋhகா³thphயாthரப³nhத⁴நmh phராப ெஸௗப⁴: ॥ 16॥
shவயேஶா கா³யத: mhஸ:ஸாth◌⁴வஸmh th◌⁴வmhஸேயth³³த: ◌⁴ ।
க³nhத⁴rhவாnhதshmh’ேத:ஸrhபாththேஸாऽஹரth³ப⁴யmh ॥ 17॥
பரா⁴தsh மஹதா மஹாnhதmh பரமாரேயth ।
³ஶphதshthஶŋh:shவrhக³த: ெகௗஶிகேதஜஸா ॥ 18॥
அஶுப⁴mh வாரேயthphராphதmh காலshயாதிவிலŋhக⁴நாth ।
ஹசnhth³ரஸுதshthராேதா வth³ேராேதா ந கிmh ॥ 19॥
shவ³Shkh’ேதாத³ேய ஸmhபthணமாthராth³விநயதி ।
பா³ஹுேகாऽ’தேகா மமார விபிேந nh’ப: ॥ 20॥
நாஶேஹெதௗ kh’ேதऽphயnhையrhப⁴vhயmh நியமேதா ப⁴ேவth ।
ஸபthநீத³thதவிஷத:ஸைஹவ ஸக³ேராऽஜநி ॥ 21॥
அதிkhரமsh மஹேதா ந காrhேயா ப³ஹுபி⁴rhஜைந: ।
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ஸாக³ரா: கபிலth³ேராஹாnhmh’தா:ஷShஸஹshண: ॥ 22॥
யthேநா ேத³ஹvhயேயநாபி காrhேயா ப³nh⁴ஶுபா⁴phதேய ।
phரkh²யாதாவmhஶுமthrhெவௗ க³ŋhகா³நயநதthபெரௗ ॥ 23॥
த³thவா பேரShடmh கிமபி லேப⁴த shவphயmh தத: ।
’பrhேऽ’த³யேதா³ऽவவிth³யாmh நலாத³கா³th ॥ 24॥
யாth³’ஶmh கrhம ேத தாth³’ஶmh ப²லமiνேத ।
ph³ராமNhயா ரதி’nhைநவ கlhமாஷாŋhkh◌⁴ ரதிmh யெயௗ ॥ 25॥
ஆேஷாऽபசயmh ஜாநnh காrhயmh phராேக³வ ஸாத⁴ேயth ।
iµஹூrhதமாrhjhஞாthவா shவmh க²Thவாŋhேகா³ ப³nhத⁴நmh ஜெஹௗ ॥ 26॥
மாநநீய: பிதாவயmh shthவேஶாऽஶேலாऽபி வா ।
ராேமா த³ஶரத²shயாjhஞாmh shவீkh’thய phரயெயௗ வநmh ॥ 27॥
ஆthமாநmh யthநேதா ரnhநயthshவலiµth³த⁴ேரth ।
ஸூrhயவmhஶmh கேலரnhேத ம: கிmh ேநாth³த⁴Shயதி ॥ 28॥
பரகா⁴தகேரா ேலாேக ph³’ஹnhநபி ந வதி ।
வShட²sh நிmh ஶphthவா mh’ேதாऽ⁴thதshய ஶாபத: ॥ 29॥
³rhஜயா விஷயா mhஸா வி³ஷாபி விேவகிநா ।
சnhth³ேரா ph³’ஹshபேதrhபா⁴rhயாmh ஜஹார விஷயார: ॥ 30॥
விவாேஸா ைநவ கrhதvhேயா நாஷு shைவரvh’thதிஷு ।
விஹாய phரயெயௗ காnhதாmh ரவஸiµrhவஶீ ॥ 31॥
யthேநந ³rhலப⁴mh த³thவா phராphiνயாth³வsh தாth³’ஶmh ।
ேலேப⁴ ஸthயவதீmh கா³ேத⁴rh’சீேகாऽவஸஹshரத:³ ॥ 32॥
³rhலப⁴mh வsh thரshய ph³த: ◌⁴ ஸnhந நேயth³ப³லாth ।
ஜமத³kh³ேநrhஹரnh ேத⁴iνmh காrhதவீrhேயா ஹேதாऽrhஜுந: ॥ 33॥
அவிசாrhையவ rhவீத thவரயா வசநmh பி: ।
மாthரா ராம:ஸஹ ph◌⁴ராth’nh ஜமத³kh³nhதி³ேதாऽவதீ⁴th ॥ 34॥
ந ஹnhயாth³³rhப³ேலா ைத³வாchசி²th³ேர phராphேத மஹாthமந: ।
ஜமத³kh³nhயnhதகா நShடா ந கிமrhஜுநஸூநவ: ॥ 35॥
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விநயதி லmh ஸrhவேமகshையவாபராத⁴த: ।
அrhஜுநாthமஜேதா³ேஷணthயஸnhததி: ॥ 36॥
ஆthைமேவாth³தா⁴ரக:shவshய பிதா மாதா ந வாபர: ।
விiµkhத: பிth’விkhத: ஶுந:ேஶப:ஸுராnh shவnh ॥ 37॥
ப⁴ேஜத ஸmhபத³mh ேபா⁴ேக³ த³சிரதரmh shதி²ராmh ।
அலrhேகா ³⁴ேஜ ph’th²வீmh ப³ஹுவrhஷஸஹshரகmh ॥ 38॥
shவவேஶ shதா²பிதmh th³ரvhயmh phரதித³th³யாth³ரேஹாऽrhதி²த: ।
இnhth³ராயாphரதியchச²nhத:shவrhக³mh நShடா ரேஜ:ஸுதா: ॥ 39॥
ேநchேச²thஸுதீ⁴rhமைஹவrhயமஹŋhகாரமத³phரத³mh ।
நஹுேஷண யதிrhத³thதmh ராjhயmh ந ஜkh³’ேஹ யத: ॥ 40॥
kh³’ணீயாத³நபி⁴phேரதmh shவாேயாkh³யமபி சாrhதி²த: ।
ேத³வயாநீiµத³வஹth³யயாதி: ஶுkhரகnhயகாmh ॥ 41॥
த⁴rhமமphயாசேரnhைநவ phரதிலmh மஹாthமந: ।
ஶrhShடா²mh ரமயnh த⁴rhமாth³யயாதிrhலph³த⁴வாnh ஜராmh ॥ 42॥
யாசிதshதநய: பிthேர phராநபி ஸமrhபேயth ।
அrhபிதshவவயா: rhஜாேதா ⁴மNhட³லாதி⁴ப: ॥ 43॥
shவமேநா ரமேத யshnhநாசேரthதnhமஹாமதி: ।
மந: phரvh’thேதrh³Shயnhத உபேயேம ஶnhதலாmh ॥ 44॥
கத²சித³பி ஸththரmh லேப⁴தாதிphரயthநவாnh ।
ப⁴ரத: phராப ேத³ேவph◌⁴ேயா ப⁴ரth³வாஜmh ஸுதmh யதா² ॥ 45॥
த³th³யாேத³வாrhதி²ேந கிசித³பி தீ⁴மாநகிசந: ।
ரnhதிேத³ேவா த³த³th³ேபா⁴jhயmh ுதி⁴ேதாऽphயாப ஸth³யஶ: ॥ 46॥
யth³வsh மஹதாmh ேயாkh³யmh ேதph◌⁴ய: phராŋh ந லேப⁴த தth ।
ஶnhதேநா: பேவthrhயதி³nhth³ேரா ராShThேர வவrhஷ ந ॥ 47॥
shவthராையவ ஶாnhதாய விth³யாiµபதி³ேஶth³வராmh ।
vhயாஸ: ஶுகாய ைபலாதீ³nh thவா பா⁴க³வதmh ஜெகௗ³ ॥ 48॥
ஹmh ஶரணmh க³chேச²thphராphதாயாmh பரமாபதி³ ।
th³ெரௗேணrhph³ரமாshthரத: kh’Shே ரர பதmh ॥ 49॥
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³Shடா:ஸrhேவऽபி ஹnhதvhயா ஏகshnhநபகாணி ।
தகாரநkh³ெநௗ ஜுஹாவ ஜநேமஜய: ॥ 50॥
அயthேநைநவ ³rhலph◌⁴யmh phராphயேத Nhயஶாநா ।
’Shயஶ ◌்’ŋhேகா³ nh’பஸுதாmh கrhணmh சாதி⁴ரேதா²யகா³th ॥ 51॥
th³விதீயாmh ேநாth³வேஹth³பா⁴rhயாmh ஸுதாrhதீ² thவரயாnhவித: ।
jhயாமேகா⁴ நாப கிmh thரmh ைஶph³யாயாேமவ காலாத: ॥ 52॥
vh’தா² விth³யாmh பேத ைநவாத⁴rhமmh  நாசேரth ।
nhதீ phராphதா ரேவ: thரmh kh’Shேணநாத⁴rhே ஹதா: ॥ 53॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
shகnhேதா⁴ऽnhதmh நவேமாऽக³மthபலஸnh ேலாைகச பசாஶைத: ॥ 54॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத நவமshகnhத:◌⁴ ஸமாphத: ॥

த³ஶம:shகnhத:◌⁴ - rhவாrhத: ◌⁴ ।
ேத³வkhயாiµத³⁴nhiνேதா விதி⁴iµைக²rhநnhேத³Shடkh’th³³Shட’th³-
ேகா³பீrhேயாऽரமயthஸnhதச ஸப³லmh கmhஸmh ச பா³rhஹth³ரத²mh ।
thவாऽऽெஜௗ நரகாநபி nh ஸmhநாய பாrhத²phேயா
ேரேம shthஸுதrhவைகrhநிபைம: kh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
லேஶாமேத லஸth³³ணதேத ஸnhமth◌⁴வஜாரேத
சீrhkh³rhயாiνsh’ேத தாஸேத vhயாkh²யாதஶாshthரேத ।
நிrhேதா³ஷாவக³ேத ³தா⁴தநேத ஸthகீrhதிrhணேத
ேஸேவ ஸாக³ரேவŋhகேடஶ³த⁴ ேத பாதா³mh³ஜmh ஸth³vh’ேத ॥ 2॥
வrhணிதmh த³ஶேம shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
shவாrhதா²த³phயதி⁴கmh ஸnhத: பரகாrhயாrhத²iµth³யதா: ।
⁴பா⁴ர’தேய ph³ரமா விShkhதமவத³thஸுராnh ॥ 4॥
³Shடshய thரப⁴ேவந விவshயாnhந விசண: ।
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தாஶரவாkhகmhேஸா ப⁴கி³நீmh ஹnhiµth³யெயௗ ॥ 5॥
விநாஶmh விவிேதா⁴பாைய:ஸth³ய: phராphதmh நிவாரேயth ।
உkhthவா thராrhபணmh ெஶௗரரthகmhஸத: phயாmh ॥ 6॥
ைநவ விவஸநீயா வாக³ஸேதாऽவிதாthமந: ।
கmhேஸந phரதித³thேதாऽபி நாநnhத³chெசௗ²ராthமேஜ ॥ 7॥
ஸnhமாrhக³mh ஸnhthயஜnhthயjhஞா: பரவாkh³பி⁴nhந³th³த⁴ய: ।
ஸrhவாnhநிபீட³யாமாஸ கmhேஸா நாரத³ேபா³தி⁴த: ॥ 8॥
கrhmh யதா³ யதீ³ேஶந phேராkhதmh காrhயmh தைத²வ தth ।
ேத³வkhயா அநயth³க³rhப⁴mh ேயாக³மாயா  ேராணீmh ॥ 9॥
ஸnhth◌⁴’தshவமஹாகrhயபா⁴ரmh shthயா phரஹrhஷேயth ।
phரா³rh⁴ேதாऽத² ேத³வkhயாmh விShiΝrhph³ரமாதி³பி: ◌⁴ shத: ॥ 10॥
வshthதமமதிkhேலஶmh விநா ந phராphயேத ஜைந: ।
பிth’shேதா ஹ: phேராேச shவஜnhம phராkhதப: ப²லmh ॥ 11॥
ஸதி ைத³வஸஹாேய கிmh கrhmh ந phரப⁴ேவnhநர: ।
வஸுேத³ேவா vhரேஜ kh’Shணmh nhயshயாநிnhேய  சNh³காmh ॥ 12॥
வாேதாऽபி விநாேயShடmh rhக:² பசாthphரதphயேத ।
கmhஸshதா³தகnhேயாkhத:shவsh’ெஶௗ அஸாnhthவயth ॥ 13॥
அதிவிph◌⁴ரShட³th³தி: ◌⁴ shயாthshவயமjhேஞாऽjhஞேபா³தி⁴த: ।
ஸth³வதா⁴யாதி³ஶth³ைத³thயாnh கmhஸ:ஸmhமnhthrhய மnhthபி: ◌⁴ ॥ 14॥
பா³ேல th³’Shேடऽபி ஸாமrhth²ேய ஜாயேத ந மஹthவதீ: ◌⁴ ।
ராmh வித³தி⁴ேர ேகா³phய: தநாகா⁴திேநா ஹேர: ॥ 15॥
ஸாாth³th³ரShThkhதமjhேஞா ந ரth³த³தா⁴தி khதிபா⁴kh ।
அேநாப⁴ŋhக³mh shவீசkhrhந ேகா³ப: kh’Shணநிrhதmh ॥ 16॥
th³ேதா⁴ ேயந ந தmh iµேசthேதந thயkhமபீchசி²த: ।
ேஶா ³shth’வrhதநீேதாऽiµசmhshதமாவதீ⁴th ॥ 17॥
ேகநாphபாேயநாthயmh மமாநmh phரகாஶேயth ।
jh’mhப⁴மாே iµேக²ऽநnhேதா விவmh மாரத³rhஶயth ॥ 18॥
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shவகாrhயmh ஸாத⁴ேயth³³ேடா⁴ ரஹshயாphேதऽphயேரrhப⁴ேய ।
சகார நாமகரணmh க³rhக:³ராமkh’Shணேயா: ॥ 19॥
யாth³’ேஶா th◌⁴’த ஆகார: கrhம தாth³’ஶமாசேரth ।
விததாந வி⁴rhபா³ேலா பா³லலா: ph’த²kh³விதா: ◌⁴ ॥ 20॥
மநshவீ ந shவமாஹாthmhயmh ph³யாthகிnh phரத³rhஶேயth
mh’ேதா³ऽஶநாth³த⁴rhமாthேராபாலph³ேதா⁴ऽத³rhஶயjhஜக³th ॥ 21॥
shவப⁴khதவயதாmh யாயாth³த³rhஶயிthவாऽऽthமத³தாmh ।
ப³nhத⁴mh phராப யேஶாதா³யா பி⁴thேவேஶா த³th◌⁴யமthரகmh ॥ 22॥
உth³த⁴ரnhதி விபth³ph◌⁴ேயாऽnhயாநshவshதா²அபி ஸாத⁴வ: ।
ேப³ரthெரௗ ேத³வrhேஷ: ஶாபாthphர⁴ரேமாசயth ॥ 23॥
ஸrhேவா ப⁴ஜதி காrhயாrhத²mh phய: ேகாऽபி ந கshயசிth ।
ேகா³பா vh’nhதா³வநmh ஜkh³iµrhth³’ShThேவாthபாதாnh ph³’ஹth³வேந ॥ 24॥
ஸthஸŋhக³திrhந வா ஜாதிrh:³ஶீலshய ஸுக²phரதா³ ।
kh’Shேணந ரதா வthஸாnh வthஸேபாऽஸுேரா ஹத: ॥ 25॥
த³rhஶிேதாऽபி shவஸாமrhth²ேய ஹnhயாth³⁴ய: kh’தாக³ஸmh ।
iµkhேதாऽrhயாshயmh த³ஹnh kh’Shேऽபி⁴நth³கா⁴ேதாth³யதmh ப³கmh ॥ 26॥
அபீ⁴Shடmh ஸுலப⁴mh mhஸாmh விநShேட விkh◌⁴நகrhத ।
ராேமண நிஹேத தாலப²லாnhயாத³nh ேத⁴iνேக ॥ 27॥
ஸrhவஸmhபthகரmh nh’mh மஹthகாNhயவீணmh ।
அவnh ஹ th³’Shடா ேகா³பா பீதவிஷாmhப⁴ஸ: ॥ 28॥
ப³ஹூநாமrhத²இShடாநாmh phயேமகmh பthயேஜth ।
மமrhத³ காயmh வீய நnhதா³தீ³nh :³கி²தாnh வி: ◌⁴ ॥ 29॥
ேலாேகாபth³ரவகrhதாரmh ஸா⁴mh நிShகாஸேயத³பி ।
யiµநாயா:shத: kh’Shண: kh’Shiµத³வாஸயth ॥ 30॥
vhயஸநmh ேகந ந phராphதmh phர⁴mh கிmh ந ³Shkh’தmh ।
த³ஹnhதmh நிஶி ேகா³பாலாnh தா³வாkh³நிமபிப³thphர: ◌⁴ ॥ 31॥
நிஹnhயாth³வசகmh thரmh ஶட²thேவ phரகேட ஸதி ।
phரலmhேபா³ஹநா ேகா³பph³ய th³ரவnh ஹத: ॥ 32॥
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ஸுகரmh மஹேதாऽnhேயஷாmh phரயthைநரபி ³Shகரmh ।
ேகா³ைபரலph³தா⁴nh விph◌⁴ரShடாnh ேகா³க³nh ஹராவயth ॥ 33॥
vhயjhயேத மஹதாmh ஶkhதிராபth³ேயவ ந ஸmhபதி³ ।
த³யமாநாnh ஜுேகா³ேபேஶா ேகா³பாnh பீthவா வநாநலmh ॥ 34॥
ஜயாnhைநவ ஸகீ²nhேயாkh³யாnh ேபா⁴ஜநkhட³நாதி³ஷு ।
khட³nh ஜலாnhதிேக ேகா³ைபrh³⁴ேஜऽnhநmh வேநऽchத: ॥ 35॥
ஸth³³ யதி³ விth³யnhேத வrhNhயnhேத ேத shவேதா ஜைந: ।
தேவiΝரவா: kh’Shணkhடா³ ேகா³phேயா யவrhணயnh ॥ 36॥
shவவshthவphயiνsh’thையவ லேப⁴தாkh³rhயshய ஹshதக³mh ।
மjhஜேந ேகா³பிகா நkh³நா: kh’Shth³வாஸாmh ேலபி⁴ேர ॥ 37॥
³ரேவாऽபி விiµயnhதி khவசிnhநாjhஞா ஜநா அபி ।
iµnhதா³யாrhபயnhநnhநmh ph³ராமNhேயா ந th³விஜாதய: ॥ 38॥
அபஹாrhயmh shவப⁴khதshயாபீShடmh த³rhபநிvh’thதேய ।
நிவாrhேயnhth³ரமக²mh பாnhதாேரத³th³த⁴rhப³mh ॥ 39॥
phராphதாபth³யnhநிthதmh யா வாrhயா ேதைநவ ஸா ப⁴ேவth ।
இnhth³ராதிvh’Shேடrhth◌⁴’thவாவீth³vhரஜmh ேகா³வrhத⁴நmh வி: ◌⁴ ॥ 40॥
பிதா அபி ேயாேக³ந mh’த³வ:shrh ஸjhஜநா: ।
shேதாऽபி⁴khேதா ேகா³விnhத:³shவrhக³mh ஶkhரமவாபயth ॥ 41॥
th³th◌⁴யmh விேத⁴ய உth³ேயாக:³shவேயாkh³ேயாऽபி மஹாthமபி: ◌⁴ ।
பாஶிேலாகmh phர⁴rhக³thவா பிதரmh phரthபாநயth ॥ 42॥
மஹதாŋhகீ³kh’ேதாऽபீ⁴Shடதா³ேநந பபாlhயேத ।
த³rhஶயாமாஸ நnhதா³தீ³nh ைவNhட²mh நnhத³நnhத³ந: ॥ 43॥
phராphதshயாthமக³திthேவந காrhயmh ஸrhவமபீ⁴phதmh ।
காnhth³யாmh ேகா³பிகா கா³நாkh’Shடா ஹரரமth ॥ 44॥
மதா³ஹŋhகாரநாஶாய shவகீயமபி ேக²த³ேயth ।
அnhதrhேதா வி: ◌⁴ shthபி:◌⁴ khட³nhநphேயகயா ந: ॥ 45॥
shவஜநshய க³ேத க³rhேவ வித³th◌⁴யாத³தி⁴கmh phயmh ।
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ேகா³பிகாபி: ◌⁴ shேதா ராேஸாthஸேவநாரமயthphர:◌⁴ ॥ 46॥
வரmh பாத³phரஹாேராऽபி ேரShடா²nhமாேநா ந நீசத: ।
ஸுத³rhஶேநாऽ⁴chch²ஶாŋhkh◌⁴ேர:shபrhஶாnhநnhத³mh kh³ரஸnhந: ॥ 47॥
ஆபthphரேதா³ऽவிேவேகாऽேதா ந rhயாthஸஹஸா khயாmh ।
வி⁴நா காலயnh ேகா³பீ: ஶŋhக²ேடா³ நிபாதித: ॥ 48॥
ஸmhshவnhதி பேராேऽபி ³Th◌⁴யmh ³ணிேநா ஜநா: ।
ேரேரऽஹshஸு கா³யnhthய: kh’Shணலாmh vhரஜshthய: ॥ 49॥
ஸா⁴பth³ரவkh’thஸா⁴பஶாlhயபி ப⁴jhயேத ।
vh’ஷாவெபௗ நிஹெதௗ phர⁴Shடேகஶிெநௗ ॥ 50॥
ேதா² விேராதி⁴ேநாrhத³:shயாth³th³வேயாரபி ஸmhமத: ।
கmhேஸந மாநிேதாऽph◌⁴ேயthய ஶmh Shடாவ நாரத:³ ॥ 51॥
khடா³rhத²mh கதி²தmh vhயாஜாthஸthயmh rhவnhவிபth³யேத ।
vhேயாேமா ேமஷாயிதாnh ேகா³பாmhேசாரயnh ஹ ஹத: ॥ 52॥
³ட⁴மnhthேராऽrhத²தththவjhேஞா த³யாrh:³கி²ேதா ப⁴ேவth ।
அkhராகாேதாऽநnhேதா க³chச²nh ேகா³பீரஸnhthவயth ॥ 53॥
phரvh’th³ேத⁴ऽiνkh³ரேஹऽபீ⁴Shடmh வித³th◌⁴யாth³வி³ேதா⁴ऽதி⁴கmh ।
மாத⁴ேவாऽத³rhஶயth³பmh shவமkhராய மjhஜேத ॥ 54॥
ேகாபphரஸாத³ேயாrhதீ⁴மாnh ப²லmh ஸth³ய: phரத³rhஶேயth ।
kh’Shே ரஜகஸth³வphth’ஸுதா³mhநாmh பrhயத³rhஶயth ॥ 55॥
அஸா⁴ ஸா⁴ ேத phர⁴சாkh³rhயமiνthதமmh ।
’jhவீmh சkhேர thவkhராmh ச ப³ப⁴ஜ த⁴iνவர: ॥ 56॥
shவயmh vhரேஜnhந th³தா⁴rhத²mh ந iµேசthஸiµபாக³தாnh ।
சாபராnh ப³லmh ேசேஶா க³ஜmh மlhலாநநாஶயth ॥ 57॥
பேராऽபி தகா shவ:ஆthேயாऽphயத: பர: ।
நிஹthய மாலmh கmhஸmh kh’Shண:ஸrhவாநநnhத³யth ॥ 58॥
ஸதாமiνஸேரnhமாrhக³mh நிேஷேவத விபசித: ।
க³rhேகா³பநீேதா ேகா³விnhேதா³ ேப⁴ேஜ ஸாnhதீ³பநிmh ³mh ॥ 59॥
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ேகா ந வth◌⁴ய: kh’தth³ேராஹ: கிmh ந ேத³யmh மஹாthமேந ।
யமாrhசித: பசஜநmh ஹthேவேஶாऽதா³th³³ேரா:ஸுதmh ॥ 60॥
ப⁴ேவnhமந:ஸமாதா⁴நmh நிஜவlhலப⁴பா⁴ைத: ।
உth³த⁴வ: kh’Shணஸnhேத³ைஶrhஜஹாராதி⁴mh vhரெஜௗகஸாmh ॥ 61॥
இShடmh shவஸநதshையவ வித³தா⁴தி மஹாநபி ।
ைஸரnhth◌⁴mh ச ததா²khரmh ப⁴க³வாnh பrhயேதாஷயth ॥ 62॥
நிராரேய kh’பாmh rhயாthகி²nhேந பா³ேல ச ³rhப³ேல ।
³³ேத⁴ பாrhத²vh’thதாnhதmh ஸmhphேரShயாkhரமchத: ॥ 64॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஷShTh²யா ேலாகவைரrhலஸth³தி⁴ த³ஶேம shகnhேத⁴ऽrhத⁴மாth³யmh thவகா³th ॥
64॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத த³ஶமshகnhேத⁴ rhவாrhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

த³ஶம:shகnhத:◌⁴ - உthதராrhத: ◌⁴ ।
iµkh²யmh phராேக³வ ேநா ஹnhயாth³³Shடமphயபகாணmh ।
ஜராஸnhத⁴mh iµேமாசாஜ:ைஸnhயmh ஹthவா iµஹுrhமஹth ॥ 65॥
மnhயேதऽiν³ணmh காrhேய விphரவாkhயmh ஜநாrhத³ந: ।
shவராnhநிrhக³ேதா ராமாத³iνjhஞாமாப ஸாkh³ரஜ: ॥ 66॥ (பரஶுராமாth)

shவph◌⁴ராதாபி phரஹrhதvhயmh பாபாthமா shவவேதா⁴th³யத: ।
sh’கா³லவாஸுேத³வ:வாஸுேத³ேவந ஸூதி³த: ॥ 67॥
th◌⁴யதி shவயேமேவShடmh ஷshய மஹாthமந: ।
kh’Shணrhth◌⁴நி ஹேரrhெமௗmh ேகா³மnhேத க³ேடா³ nhயதா⁴th ॥ 68॥
மஹாthமாேநா விநா யthநmh ³rhக⁴டmh க⁴டயnhthயேஹா ।
நிநாய th³வாரகாmh ேஶா ம⁴ராயாmh shதி²தாnhநிஜாnh ॥ 69॥
shவாiνkh³ரஹாய ப⁴khேதந காரேயnhமஹதீmh khயாmh ।
த³தா³ஹ யவநmh ஶாrhŋhகீ³iµnhதா³வநித: ॥ 70॥
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ப²லnhதி நிஜகrhமாணி mhஸாmh ைநவ மஹாnh மாnh ।
iµnhேதா³iµத³mh kh’Shத³யாnhmhேலchச²ப³லmh யmh ॥ 71॥
விth³ரவnhதமபி ேரShட²மஶkhேதாऽphயiνதா⁴வதி ।
ராமkh’Shெணௗ ஜராஸnhேதா⁴ऽnhவக³chச²thஸஹ ேஸநயா ॥ 72॥
ந ுth³ேராபth³ரவmh தீ⁴ேரா க³ணயthெபௗஷ: ।
ஹthபthய ேகா³மnhதாth³த³யமாநாthmh யெயௗ ॥ 73॥
நிசேயந ஸதீ வாrhதா jhேஞயா ெகௗககாணீ ।
phர⁴rhth³பத³ப³nhதா⁴தி³ jhஞாதவாnh kh’தவrhமத: ॥ 74॥
phராphதிேயாkh³யmh  யth³யshய ஸmhphராphேநாதி தேமவ தth ।
phரேபேத³ ேரவதீmh ராம: phயாமாதி³ேகா³th³ப⁴வாmh ॥ 75॥
³ணவாnh phராrhth²யேத ஸrhைவrhப³லவா◌ँlhலப⁴ேதऽகி²லmh ।
khNhயாrhதி²த ஆேபஶ: பாrhதி²வாnh ப⁴ய தாmh ॥ 76॥
chயவேத ைத³வநshய ேயகmh ஸnhதி⁴thஸேதாऽபரmh ।
ஆேநmh khணீmh யாchதmh மrhவாதி³ khண: ॥ 77॥
ஏகா khயா th³vhயrhத²க khயாவிதி⁴விதா³ ப⁴ேவth ।
மணிmh ஜாmhப³வதீmh சாப மNhயrhத²mh phரக³த: phர: ◌⁴ ॥ 78॥
ேஹ:ஸrhவாrhத²ஸmhth³ேத⁴rhதா³நாத³nhேயா ந விth³யேத ।
ஸthராth³த⁴ரேய ஸthயாmh shவாேகா⁴ऽப’தேய த³ெதௗ³ ॥ 79॥
ேலாகாiνஸாrhயபி⁴jhேஞாऽபி வித³th◌⁴யாthஸமேயாசிதmh ।
lhயேஹேதா:nh யாத:ஸthேயாkhேதாऽஜ: ஶுசா யெயௗ ॥ 80॥
phரvh’thதிrhமஹேதா ந shயாnhநி:shph’ஹshயாபி நிShப²லா ।
விth³த⁴லயாnh த³த³rhேஶஶ: பாrhதா²nh th³பத³ராThேர ॥ 81॥
ந ேராதvhயmh பரphேராkhதமாthைமவ ப²ல⁴kh³யத: ।
ஶதத⁴nhவா ஹேதாऽkhரநிரshதசkh th³ரவnh ॥ 82॥
ஸாmhநா th◌⁴யnhதி காrhயாணி :³ஸாth◌⁴யாnhயகி²லாnhயபி ।
phரகாய மணிமkhேரऽkhேராத⁴mh ராமmh வி⁴rhvhயதா⁴th ॥ 83॥
shவாபீ⁴Shடமphயவாphேநாதி பேரShடகரேண ரத: ।
க³ேதnhth³ரphரshத² ஈேஶாऽகா³thகாnhதீ³mh யiµநாதேட ॥ 84॥
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யshயாrhஹmh யth³ப⁴ேவth³வsh phரஸாth◌⁴யmh தshய தthkh’ேத ।
த⁴rhமஜshய வி⁴rhவிவகrhமசீகரthரmh ॥ 85॥
shேவShடmh khவசிth³ப³லாthphராphயmh khவசிthkh’thவா பேரphதmh ।
thரவிnhதா³mh ஜஹாராேஜா நீலாmh ப³th³th◌⁴வாऽऽப ேகா³vh’ஷாnh ॥ 86॥
shவphயmh phராphiνயாth³த³thதmh நிth³த⁴mh நிஜெபௗஷாth ।
phரத³thதாmh ஜkh³’ேஹ ப⁴th³ராmh லmh ஜர ஈவர: ॥ 87॥
ஸmhவிjhஞாபிதமாthர:shயாthஸthphர: ◌⁴ காrhயகாரக: ।
ஶkhரவிjhஞாபிேதா ெபௗ⁴மmh ஹnhmh ஸthயாபதிrhயெயௗ ॥ 88॥
khயாth³தி⁴rhப⁴ேவthஸththேவ மஹதாmh ந  ஸாத⁴ேந ।
iµராதீ³நphயேஸேநாऽஹnhநரகmh தாrhயவாஹந: ॥ 89॥
தshேயShடmh ேதऽkh³rhேயாऽபி யshய ஸnhththதமா ³: ।
ப⁴க³த³thதmh phரமாnhேயஶ: காநீ: phராேthmh ॥ 90॥
யத³rhத²mh  மஹாnh யthந: kh’ேதாऽnhேத தnhந விshமேரth ।
இnhth³ராrhசிேதாऽதி³ேத: phதிmh Nhட³லாph◌⁴யாmh வி⁴rhvhயதா⁴th ॥ 91॥
shவthராத³பி பீ⁴த:ஸnhiνthதமmh வsh ேகா³பேயth ।
பாஜாதmh phரஜkh³ராஹ ஸthயபா⁴மாrhதி²ேதாऽchத: ॥ 92॥
shவshவபமவிjhஞாய யnhேத ரசிேதாth³யமா: ।
ஸrhேவ ேத³வா க³தா ேயாth³⁴mh ேஸேஶnhth³ரா: ஶாrhŋhகி³ தா: ॥ 93॥
thயஜாதிைவரமாthேய phரkh’தாrhத²mh phரஸாத⁴ய ।
nhth³ரshேதாऽph◌⁴ேயthய shவrhth³நnhத³யthphர: ◌⁴ ॥ 94॥
நிஜ ஏவ நிேஜா  shயாth³ய: பர: பர ஏவ ஸ: ।
phரth³mhந: ஶmhப³ரmh ஹthவா பிth’phதிmh vhயத⁴thத யth ॥ 95॥
மஹthஸாth³’யமாphேதாऽபி கிmh நீசshதthஸேமா ³ண: ।
th◌⁴’ேதாஶŋhக²சkhராதி:³ ெபௗNhTh³ரகசkh ஹத: ॥ 96॥
shவshய shவkh’தேமவ shயாnhநாஶாயாவந: க² ।
ஸுத³ணmh shவkh’thயாkh³நிசkhரphரதிஹேதாऽத³ஹth ॥ 97॥
Nhயேthராணி ேஸேவத Nhயகாேலऽபி ஸnhமதி: ।
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ஸமnhதபசகmh ஶ:ஸபா⁴rhேயாऽகா³th³ரவிkh³ரேஹ ॥ 98॥
ேகா ந யாதி iµத³mh ேலாேக ஸthkh’த: phர⁴ ph◌⁴’ஶmh ।
நnhத³பாrhத²iµகா²shShடா தா ஹமாநிதா: ॥ 99॥
ஸthயாmh ஸாத⁴நஸmhபthதாேவவ த⁴rhமmh ஸமாசேரth ।
வஸுேத³ேவாऽth◌⁴வரmh kh’thவா iµnhkhேதா th³வாரகாமயாth ॥ 100॥
thர:ஸ ஏவ ேயாऽபீ⁴Shடmh rhயாnhமாshததா² பி: ।
தththவாnhkhthவாchேதா மாrhப³Th³ேயாऽத³rhஶயthஸுதாnh ॥ 101॥
ப⁴வthயஸயmh ஹாஸாrhத²iµkhதமphயதிவிphயmh ।
ைப⁴Shmhயா நrhேமாkhதித: ேக²த³mh phேரேயஶshதாமஶாnhதயth ॥ 102॥
ெயௗவநmh ப⁴rhth’ஸŋhேக³ந thேராthபthயா ச பா⁴தி ஸ: ।
ஏைககேஶா த³ஶ த³ஶ thராnh phராrhஹேர: phயா: ॥103॥
வேத³chச²ேலந ேயாऽஸthயmh த³Nhட³ ஏவ த³thதரmh ।
khணmh kh³லஹth³ராம: ெபௗthேராth³வாேஹாthஸேவऽவதீ⁴th ॥104॥
நாshthேயவ வநிதாph◌⁴ேயாऽnhயth thேலாkhயாmh ஸுக²தா³யகmh ।
ஶ: ேஷாட³ஶஸாஹshைரrhதா³ைர ேரேம ஶதாதி⁴ைக: ॥105॥
காrhயாணி நிrhவஹthேயக:ஸமrhத:²ஸுப³ஹூnhயபி ।
khயாkh’nhநாரேத³ேநேஶா th³’Shட: phரthயŋhக³நாkh³’ஹmh ॥106॥
ப³ஹுபி⁴rhேஹபி:◌⁴ காrhயேமகமாரப⁴ேத ³த: ◌⁴ ।
இnhth³ரphரshத²mh ஸ உkhேதாऽயாth³³தநாரத³ஸூth³த⁴ைவ: ॥ 107॥
ஸுஸmhமnhthrhய phரvh’thதshய th³தி⁴ரvhயபி⁴சாணீ ।
பீ⁴ம: phராphய ஜராஸnhத⁴mh ஜகா⁴ந ஹஸmhமத: ॥ 108॥
shவயmh யதி³ ப⁴ேவthஸா⁴rhலேப⁴ேத³வ ஸ மŋhக³ளmh ।
ஸஹேத³ேவாऽபி⁴khதச ⁴பா: kh’Shேணந ேமாசிதா: ॥ 109॥
ந ராவேயth³வச: khரmh மthஸரmh ச பthயேஜth ।
யjhேஞாthஸேவ ஜகா⁴நாஜைசth³யமாphதாkh³ரஜந: ॥ 110॥
மஹாநாரph³த⁴காrhயshய ஸமாphதிகரணmh ³ண: ।
பாrhதா²நாmh ரயிthவாகா³th³ராஜஸூயmh phர: ◌⁴ ரmh ॥ 111॥
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அபகாரphரதீகாரmh ஸth³ய:rhயாthshவபீ⁴தேய ।
phேரயாth³thய ரmh ப⁴kh³நmh ஶாlhவmh ஹthவாchேதாऽவிஶth ॥ 112॥
thரmh விபதி³ஸmhபthதாவபி lhயkhயmh  யth ।
ஆகrhNhயாphதவநாnhபாrhதா²நாவாshேயேஶாऽக³மthரmh ॥ 113॥
ஸmhஸrhக³ ஏவ மஹதாmh ப²லாய மஹேத ப⁴ேவth
kh’Shணஹshதாmh³ஜshபrhஶாnhnh’ேகா³iµkhத:ேயாநித: ॥ 114॥
அkh’ேதாபth³ரேவா ேலாேக jhயேத ந மஹாநபி ।
vhரஜmh க³ேதந ராேமkh’Shடா தmh யiµநாrhசயth ॥ 115॥
ஸ நயthேயவ ஶீkh◌⁴ரmh ய: கேராththதமேஹலநmh ।
ேலாகth³விTh th³விவிேதா³⁴rhேதா ஹநா நிஹத: கபி: ॥ 116॥
நீசாthth◌⁴யதி ேகாऽphயrhேதா² ந ஸாmhநா கிnh த³Nhட³த: ।
ஸஸாmhேபா³ऽகா³th³ப³ல: rhயாmh kh’Shடாயா பி: ◌⁴ shத: ॥ 117॥
த⁴நிேக நிrhத⁴ேந வாபி ப⁴khேத காrhேயாऽthயiνkh³ரஹ: ।
ஹrhக³thவா iµத³mh சkhேர ைமதி²லதேத³வேயா: ॥ 118॥
உபகாரmh ந rhவீத நாேஶ phராphேதऽபி ³rhமேத: ।
ஶmh⁴rhத³thதவேரா பீ⁴ேதா vh’காth³ைவNhட²மாvhரஜth ॥ 119॥
khthயா யthஸுகரmh ⁴ெபௗைஷshதnhந ஸாத⁴ேயth ।
வாkhையrhvhயநாஶயth³விShiΝrhதா³ரேகா ேமாஹயnhvh’கmh ॥ 120॥
ேத ேரShடா² விkhயnhேத ந ேய ேஹெதௗ விkh’ேத ஸதி ।
ph◌⁴’³ŋhkh◌⁴phரஹாேராऽபி நேதாऽkh³rhேயா நிசிேதாऽchத: ॥ 121॥
பா⁴வி ஜாநnhநபி தmh வேத³த³நபகீrhதேய ।
உபphலாvhேய க³த: பாrhதா²nh³thயmh சkhேர ஜக³thபதி: ॥ 122॥
நŋhயnhதmh ந shவேதா ஹnhயாth³பீ⁴ஷேயதாபி⁴பா⁴கmh ।
phரத³rhயாநnhதபthவmh kh’Shேऽகா³th³ப³th³⁴chசி²த: ॥ 123॥
³ஷணthவமவாphேநாதி ³ேऽphயஸமேய nh’mh ।
phரேபா³th◌⁴ேயேஶந th³தா⁴ய விரkhத: phேரேதாऽrhஜுந: ॥ 124॥
ைநவ rhயாthஸமrhேதா²ऽபி கிசித³nhயshய கீrhதேய ।
நீthவாrhஜுநmh ஶிேவாபாnhதmh phராphேதऽrhshthேரऽph◌⁴யக³மth³த⁴: ॥ 125॥
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ப⁴விதvhயmh ப⁴வthேயவ shவகாேல ஸiµபshதி²ேத ।
ஶாnhேதநாபி ஹத:ஸூேதா ராேமண iµநிமாநித: ॥ 126॥
அபkh’thயா ஸுதீ: ◌⁴ கி²nhநாiνபkh’thயா phரஹrhஷேயth ।
’Shடkh’th³ைத³thயமவதீ⁴th³ப³lhவலmh ப³ல: ॥ 127॥
ேதா³ஷmh rhயாnhந கshயாபி விேஶஷாth³ப³லஶாந: ।
³rhேயாத⁴ேநாऽபி பீ⁴ேமந ஸாiνப³nhேதா⁴ ஹேதா th³விஷnh ॥ 128॥
ஸமrhதா²நபி காrhயாphthைய கrhதvhேயா ph³’ஹதா³ரய: ।
phரேபதி³ேர மஹth³ராjhயmh பாNhட³வா: ேகஶவmh தா: ॥ 129॥
kh³’thைவகமஸŋhkh²யாதmh phரத³தா³தி மஹாமதி: ।
ஸmhபேதா³ऽதா³thேசலாய ஹ: ph’²கiµSh⁴kh ॥ 130॥
காrhயா ைநவாthமந: லாகா⁴ phரதிjhஞாphயதிக³rhவித: ।
th³விஜாthமஜphரதா³ேநऽதிkhேலஶமாப யேதாऽrhஜுந: ॥ 131॥
அவேமத⁴மபி thயkhthவா rhயாnhthேரphதmh th³தmh ।
ஆநீேயஶ:shவதா⁴mhேநாऽதா³thஸாrhஜுேநா விphரபா³லகாnh ॥ 132॥
ந கேராதி ஸ ேயா வkhதி வித⁴thேத ஸ ந வkhதி ய: ।
விகthத²மாந: kh’Shேணந த³nhதவkhthேரா நிஷூதி³த: ॥ 133॥
நிshதீrhணஸrhவகாrhயாph³தி⁴rhநிதராmh பேமாதி³ேத ।
ேரேம shththரெபௗthராth³ையrhth³வாரகாயாmh ய:பதி: ॥ 134॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸphதthயா த³ஶேமऽrhத⁴மnhதமபரmh shகnhேத⁴ ஸுபth³ையரகா³th ॥ 135॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத த³ஶமshகnhேத⁴ உthதராrhத⁴mh ஸமாphதmh ॥

ஏகாத³ஶ:shகnhத: ◌⁴ ।
யshய phேரரணயா th³விஜா ய³லmh ேஶச ேயா வrhணித:
கvhயாth³ையரபி நாரேத³ந க³தேய தா⁴mhேநாऽrhேதாऽஜாதி³பி:◌⁴ ।
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ஸth³விphேராth³த⁴வiµkh²யப⁴khதஸுக²kh’nhநீthவா யmh யாத³வாnh
தா⁴மாphேதா விஜேயா யதி³Shடமகேராthkh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 1॥
kh’Shணmh vh’iΝேத ஜக³nhதி நேத மth◌⁴வmh ச ேய phணேத
ஸth³த⁴rhமாnh ph³வேத phயmh phரத³த³ேத ஸthதththவமாமnhவேத ।
ந shshவாnh ஸmhshவேத ³nh வித³த⁴ேத ேரேயா யஶshதnhவேத
³Shடாnh ஸnh⁴நேத யக⁴mh விநேத ஸnhத: phரத³nh ேத ॥ 2॥
கீ³தேமகாத³ேஶ shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
ப²லthேயவ th³விஜshேயாkhதிrhவிஶிShடshய விேஶஷத: ।
ஸmhphராphதmh iµஸலmh விphரஶாபாth³ய³மாரைக: ॥ 4॥
லப⁴ேத மஹேதாऽபீ⁴Shடமபrhவnhநபி khவசிth ।
காமாth³யா உrhவஶீmh சாrhவீmh phராrhநாராயnhiµேந: ॥ 5॥
shவயேமவ ேதாபாயmh ph’chேச²thrhயாth³யேதா²தி³தmh ।
கvhயாth³khதாnhநிrhத⁴rhமாநாதிShட²nhநாப ஸth³க³திmh ॥ 6॥
ஸதாmh ³ெரௗ phரkh’thையவ விநேயா vhயஸநmh ெதௗ ।
வஸுேத³ேவா பா⁴க³வதாnh த⁴rhமாnh ஶுராவ நாரதா³th ॥ 7॥
ேயாkh³யmh கிசித³பி shேவShடmh ஸதாmh ஸmhமதமாசேரth ।
இேயஷ தா⁴ம க³nhmh shவmh kh’Shே ph³ரமiµக²rhதி²த: ॥ 8॥
தாேத நரmh shவீயmh ேவத³யnhthேயவ ஸjhஜநா: ।
உthபாேதஷூth³த⁴வmh ப⁴khதmh kh’Shே th³’ShேடShவேபா³த⁴யth ॥ 9॥
ஸth³³th³th◌⁴ையவ phரகrhதvhயmh shவகீயmh ஸகலmh ஜைந: ।
அவ⁴ேதா ³ேச யத³ேவ ³th³th◌⁴பாதாnh ॥ 10॥
மஹாதி⁴காேऽபீ⁴டmh சிnhதநாேத³வ th◌⁴யதி ।
ஹmhேஸாऽஜசிnhதிதshதththவmh ஸநகாதி³ph◌⁴ய உkhதவாnh ॥ 11॥
ஸrhவஸmhபthஸு நShடாஸு ஸth³³th³தி⁴rhஜாயேத nh’mh ।
கி²nhந:ணத⁴ேநா பி⁴ுராவnhthேயாऽ⁴th³th³விஜ:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 12॥
shவத⁴rhமாnhேநாchசேலjhஜாநnhஸுக²:³க²phரத³mh மந: ।
ந ேகாப shவத⁴rhமshேதா² பி⁴ுrh³Shைடபth³த: ॥ 13॥
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:³க²kh’th³விஷயாஸŋhேகா³ைவராkh³யmh ஸுக²ஸாத⁴நmh ।
நிrhேவேத³ேநாrhவஶீthயkhத:ஸுக²mh phராப ரவா: ॥ 14॥
phராjhஞmh phரthேயவ ஸா⁴பேத³ஶ:shயாnhந நிரrhத²க: ।
உth³த⁴ேவா ஹ phேராkhேதா யெயௗ ப³த³காரமmh ॥ 15॥
யேதத ேரயேஸ தாவth³யாவthshவshத²mh கேலவரmh ।
phரபா⁴ஸமாphய kh’Shேkhதா யாத³வா த⁴rhமமாசரnh ॥ 16॥
அth³’Shடவஶேதா பா⁴வி நிேராth³⁴mh க: phர⁴rhப⁴ேவth ।
உnhமthதா யாத³வா: phராphதா:யயmh kh◌⁴நnhேதா த²shth’ண: ॥ 17॥
ேநாபகாேராऽபகாரச ப⁴khதிேரவ phரேயாகா ।
விth³த:◌⁴ shேதா ஜராvhயாத⁴mh ப⁴க³வாநநயth³தி³வmh ॥ 18॥
ஸrhவாநphth³த⁴ேரthkh’chch²ராth³விேஶேஷேth³தா⁴ேரnhநிஜாnh ।
இnhth³ரphரshதா²phதேயऽnhேயஷாmh kh’Shே தா³கமாதி³ஶth ॥ 19॥
phர: ◌⁴ ஸmhமாnhயேத ஸாrhைவrhநிதாnhதiµபகாரக: ।
kh’Shே விேவஶ தா⁴ம shவmh shயமாேநாऽph³ஜஜாதி³பி: ◌⁴ ॥ 20॥
கிmh ேத³ேஹநாகி²லாrhைத:² கிmh மஹாthமவிரேஹா யதி³ ।
kh’Shநாதீ³nh வஸுேத³வாth³யா அபயnhேதா ஜஹுshத: ॥ 21॥
தீ⁴ேரா  ேத ைத⁴rhயmh விதmh ச விபth³யபி ।
அrhஜுந: காரயாமாஸ ப³nh⁴நாmh ஸாmhபராயிகmh ॥ 22॥
ஸ ஸு’th³ேயா த³தா³தீShடmh ந ஜஹாதி விபth³க³தmh ।
ஸrhவாnhநீthவாrhஜுேநா வjhரnhth³ரphரshேத²ऽph◌⁴யேஷசயth ॥ 23॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ऽகா³chch²ேலாைகrhத³ஶபி⁴rhலஸnh th³வி³ணிைத:shகnhேதா⁴ऽnhதேமகாத³ஶ: ॥ 24॥
இதி ஸுநீதிபா⁴க³வேத ஏகாத³ஶshகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

th³வாத³ஶ:shகnhத: ◌⁴ ।
ph³ரமாth³யா:shவேத ரமாபி ஜுஷேத ஸmhயŋh ந யmh ஜாநேத
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ேகऽphthபாத³யேத ஜக³thஸiµசிேத காேல shம யshthராயேத ।
ஏக:ஸmhஹரேத ததா²ஸ iνத³ேத jhஞாநாதி³ேதா³ th³ேயாதேத
ப⁴khதாnh phணயேத shவதா⁴ம நயேத நாராயண: phயதாmh ॥ 1॥
கlhகீ ேயா ஜநேமஜய: பிth’வதா⁴தா³ரph³த⁴ஸrhபாth◌⁴வரா-
th³யth³தா³ேஸா விரேதா யஜூmh ஸவி:யாjhஞவlhkhேயாऽth◌⁴யகா³th ।
மாrhகNhேட³யiµநிrhதshமரiµேகா²ऽபயlhலயmh சாchத:
யth³ப⁴khthயாதி³ வராநவாப கி³ஶாthkh’Shண:ஸ ேநா ரதாth ॥ 2॥
வrhணிதmh th³வாத³ேஶ shகnhேத⁴ ப⁴க³வth³ப⁴khதஸth³யஶ: ।
கீ³யேத நீதிேபண விShiΝைவShணவShடேய ॥ 3॥
காrhேயாऽnhேயஷு ந விவாஸ:ஸrhேவShவபி கெலௗ ேக³ ।
ஜயாth³யா நிஹதா:shவகீையrhiµநிகாதி³பி: ◌⁴ ॥ 4॥
யதா³ ய³சிதmh phராjhேஞா வித³தா⁴தி தைத³வ தth ।
ஹநிShயthயஸத: கlhகீ ஶுேகா ராjhஞாrhசிேதா யெயௗ ॥ 5॥
த⁴ைந: ேகா வயதாmh ைநதி phரயthைந: கிmh ந ஸாth◌⁴யேத ।
காயபmh தrhபயிthவாrhைத²rhnh’பதிmh தேகாऽத³ஶth ॥ 6॥
ுth³ராnh kh’தபரth³ேராஹாnhநாŋhகீ³rhயாth³ph³’ஹnhநபி ।
தகாŋhகீ³kh’ேதnhth³ர:ஸrhபஸthேர phரசாத: ॥ 7॥
மாnhயாnh ஸmhமாநேயjhஜயாthshவாேயாkh³யகரேண ரதிmh ।
ஸrhபஸthராnhநிவvh’ேத ³khேதா ஜநேமஜய: ॥ 8॥
ந நயதி ³khthயா கிmh ஸ³khthயா கிmh ந th◌⁴யதி ।
யாjhஞவlhkhேயா ³thயkhேதா யஜூmhShயாப shதாth³ரேவ: ॥ 9॥
நி:shph’ஹshய th’ணmh ஸrhவmh மஹ³lhலŋhகி⁴shததா² ।
ேஜmh ேஶrhந காமாth³யா மாrhகNhேட³யmh தாnhதகmh ॥ 10॥
காமயnhேத க³யாmhேஸா ph³’ஹேத³வ ந சாthயiΝ ।
மாயாmh th³ரShmh யயாேச ஸ iµநிrhநாராயணmh iµநிmh ॥ 11॥
khவசிth³பி³ேப⁴தி தீ⁴ேராऽபி khவசிth³th◌⁴’Shயதி விshத: ।
மாrhகNhேட³ேயா லேய பீ⁴ேதா th³’Shேட விShவேமாத³த ॥ 12॥
³ணிநாேமவ rhவnhதி phயமphராrhதி²தா அபி ।
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விShiΝப⁴khthயாதி³ th³ேராऽதா³nhமாrhகNhேட³யாய ேமாதி³த: ॥ 13॥
லேஶாமேதrhலஸth³³ணதேத:ஸnhமth◌⁴வஜாரேத:
மthஸாக³ரேவŋhகேடஶவி³தா⁴th³யmh ஶாnhதபா³யீ ஸுதmh ।
ராமmh phராப ஸுநீதிபா⁴க³வத உthkh’Shேடऽthர தnhநிrhேத
ஸchch²ேலாைகrhத³ஶபி:◌⁴ ஶுைப⁴rhவிலத:shகnhேதா⁴ऽக³மth³th³வாத³ஶ: ॥ 14॥
மth³பா⁴க³வதாகி²லாதிph’²லshகnhதா⁴rhத²ஸmhேபா³தி⁴நீ
ஸth³ப⁴khthயாவth◌⁴’தா ச:ஶதல⁴ேலாகீயiµrhவீ ³ைத:◌⁴ ।
பாபmh நாஶயதி யேஶஷவிபத:³kh’Shணப⁴khதிmh மஹா-
ஸmhபthதிmh ச த³தா³தி iµkhதிமலாmh த⁴rhமாrhத²காமாnh ஶுப⁴mh ॥
இதி மthஸாக³ரேவŋhகேடஶாசாrhயthேரண ராேமண kh’ேத
ஸுநீதிபா⁴க³வேத th³வாத³ஶ:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥
kh’Shய நம: ।  ேவத³vhயாஸாய நம: ॥
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