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Chanakya (Kautilya) Niti Sutra

சாணkhயாநி அத²வா ெகௗயாநி நீதிஸூthராணி

அத² phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥
ஸா rhேவாऽvhயாth ॥ 1॥
ஸுக²shய லmh த⁴rhம:॥2॥
த⁴rhமshய லமrhத:²॥ 3॥
அrhத²shய லmh ராjhயmh ॥ 4॥
ராjhயலnhth³யஜய:॥ 5॥
இnhth³யஜயshய லmh விநய:॥ 6॥
விநயshய லmh vh’th³ேதா⁴பேஸவா ॥ 7॥
vh’th³த⁴ேஸவாயா விjhஞாநmh ॥ 8॥
விjhஞாேநநாthமாநmh ஸmhபாத³ேயth ॥ 9॥
ஸmhபாதி³தாthமா தாthமா ப⁴வதி ॥ 10॥
தாthமா ஸrhவாrhைத:²ஸmhjhயேத ॥ 11॥
shவாஸmhபth phரkh’திஸmhபத³mh கேராதி ॥ 12॥
phரkh’திஸmhபதா³யநாயகமபி ராjhயmh நீயேத ॥ 13॥
phரkh’திேகாப:ஸrhவேகாேபph◌⁴ேயா க³யாnh ॥ 14॥
அவிநீதshவாபா⁴வாத³shவாபா⁴வ:ேரயாnh ॥ 15॥
ஸmhபாth³யாthமாநமnhவிchேச²th ஸஹாயாnh ॥ 16॥
நாऽஸஹாshய மnhthரநிசய:॥ 18॥
ைநகmh சkhரmh பph◌⁴ரமதி ॥ 19॥
ஸஹாய:ஸேமா :³க²ஸுக²ேயா:॥ 17॥
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மாநீ phரதிமாநிநமாthமth³விதீயmh மnhthணiµthபாத³ேயth ॥ 20॥
அவிநீதmh shேநஹமாthேரண ந மnhthேர rhவீத ॥ 21॥
தவnhதiµபதா⁴ஶுth³த⁴mh மnhthணmh rhவீத ॥ 21॥
மnhthரலா:ஸrhவாரmhபா: ◌⁴ ॥ 22॥
மnhthரஸmhவரேண காrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 23॥
மnhthரநி:shராவ:ஸrhவmh நாஶயதி ॥ 24॥
phரமாதா³th³ th³விஷதாmh வஶiµபயாshயதி ॥ 25॥
ஸrhவth³வாேரph◌⁴ேயா மnhthேரா ரதvhய:॥ 26॥
மnhthரஸmhபதா³ ராjhயmh விவrhத⁴ேத ॥ 27॥
ேரShட²தமாmh மnhthர³பிதமாஹு:॥ 28॥
காrhயாகாrhய phரதீ³ேபா மnhthர:॥ 29॥
மnhthரசுஷா பரchசி²th³ராNhயவேலாகயnhதி ॥ 31 ।
மnhthரகாேல ந மthஸர: கrhதvhய:॥ 31॥
அகாம³th³த⁴ேயா மnhthரதththவாrhத²த³rhஶிேநா மnhthண:॥ 34॥
ஷThகrhே மnhthரசி²th³யேத ॥ 32॥
thரயாைமகவாkhேயऽஸmhphரthயய:॥ 33॥
ஆபthஸு shேநஹkhதmh thரmh ॥ 35॥
thரஸŋhkh³ரஹேண ப³லmh ஸmhபth³யேத ॥ 36॥
ப³லவாnh அலph³த⁴லாேப⁴ phரயேதத ॥ 37॥
அலph³த⁴லாேபா⁴ நாலஸshய ॥ 38॥
அலேஸந லph³த⁴மபி ரmh ந ஶkhயேத ॥ 39॥
ந சாலஸshயkhதshய ரதmh விவrhத⁴ேத ॥ 40॥
ந ph◌⁴’thயாnh ேபாஷயதி ॥ 41॥
ந தீrhத²mh phரதிபாத³யதி ॥ 42॥
அலph³த⁴லாபா⁴தி³சShடயmh ராஜதnhthரmh ॥ 43॥
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தchச ராjhயதnhthரமாயதmh நீதிஶாshthேரஷு ॥ 44॥
ராjhயதnhthேரShவாயthெதௗ மnhthராவாெபௗ ॥ 45॥
மnhthரmh shவவிஷேய kh’thேயShவாயthதmh ॥ 46॥
ஆவாேபா மNhட³ேல ஸnhநிவிShட:॥ 46॥
ஸnhதி⁴விkh³ரஹேயாrhேயாநிrhமNhட³லmh ॥ 48॥
நீதிஶாshthராiνேகா³ ராஜா ॥ 49॥
அநnhதரphரkh’தி:ஶth:॥ 50॥
ஏகாnhததmh thரShயேத ॥ 51॥
ேஹத:ஶththேர ப⁴விShயத:॥ 52॥
யமாேநந ஸ ஸnhதி⁴mh rhவீத ॥ 53॥
ேதேஜா  ஸnhதா⁴நேஹshதத³rhதி²நாmh ॥ 54॥
நாதphதேலாஹmh ேலாேஹந ஸnhத⁴thேத ॥ 55॥
ப³லவாnh ேநந விkh³’ணீயாth ॥ 56॥
ந jhயாயஸா ஸேமந வா ॥ 57॥
ஹshதிந: பாத³th³த⁴வ ப³லவth³விkh³ரஹ:॥ 58 ।
ஆமபாthரமாேபந ஸஹ விநயதி ॥ 59॥
அphரயthநமபி⁴ஸயாthமரயா வேஸth ॥ 60॥
ஸnhதா⁴ையகேதா வா யாயாth ॥ 58॥
அthரவிேராதா⁴தா³thமராமாவேஸth ॥ 59॥
ஶkhதிேநா ப³லவnhதமாரேயth ॥ 61॥
³rhப³லாரேயா :³க²மாவஹதி ॥ 62॥
அkh³நிவth³ ராஜாநமாரேயth ॥ 63॥
ராjhஞா: phரதிலmh நாசேரth ॥ 64॥
ேநாth³த⁴தேவஶத⁴ர:shயாth ॥ 66॥
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ந ேத³வசதmh சேரth ॥ 65॥
th³வேயாரபீrhShயேதாrhth³ைவதீ⁴பா⁴வrhவீத ॥ 67॥
ந vhயஸநபரshய காrhயாவாphதி:॥ 68॥
இnhth³யவஶவrhதிேநா நாshதி காrhயாவாphதி:॥ 69॥
நாshதி காrhயmh th³தphரvh’thதshய ॥ 70॥
mh’க³யாபரshய த⁴rhமாrhெதௗ²விநயத:॥ 71॥
ந காமாஸkhதshய காrhயாiνShடா²நmh ॥ 73॥
அrhேத²ஷு பாநvhயஸநீ ந க³Nhயேத ॥ 72॥
அrhத²³ஷகmh : பthயஜதி ॥ 76॥
அkh³நித³ஹாத³பி விஶிShதmh வாkhபாShயmh ॥ 74॥
த³Nhட³பாShயாth ஸrhவஜநth³ேவShேயா ப⁴வதி ॥ 75॥
அthேரா த³Nhட³நீthயாமாயthத:॥ 77॥
த³Nhட³நீதிமiνShட²nh phரஜா:ஸmhரதி ॥ 78॥
த³Nhட:³ஸrhவஸmhபதா³ ேயாஜயதி ॥ 79॥
த³Nhடா³பா⁴ேவ thவrhகா³பா⁴வ:॥ 80॥
த³Nhட³ப⁴யாத³காrhயாணி ந rhவnhதி ॥ 81॥
த³Nhட³நீthயாமாயthதமாthமரணmh ॥ 82॥
ஆthமநி ரேத ஸrhவmh ரதmh ப⁴வதி ॥ 83॥
ஆthமாயthெதௗ vh’th³தி⁴விநாெஶௗ ॥ 84॥
த³Nhட³நீthயாதி³விjhஞாேந phரணீயேத ॥ 85॥
³rhப³ேலாऽபி ராஜா நாவமnhதvhய:॥ 86॥
நாshthயkh³ேநrhெதௗ³rhப³lhயmh ॥ 87॥
த³Nhேட³ந phரணீயேத vh’thதி:॥ 88॥
vh’thதிேலாऽrhத²லாப: ◌⁴ ॥ 89॥
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அrhத²ெலௗ த⁴rhமகாெமௗ ॥ 90॥
அrhத²லmh காrhயmh ॥ 91॥
யthநphரயthநாth காrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ஸ உபாய:॥ 92॥
உபாயrhவmh காrhயmh ந ³Shகரmh shயாth ॥ 93॥
அiνபாயrhவmh காrhயmh kh’தமபி விநயதி ॥ 94॥
காrhயாrhதி²நாiµபாய ஏவ ஸஹாய:॥ 95॥
காrhயmh ஷகாேரண லயmh ஸmhபth³யேத ॥ 96॥
ஷகாரமiνவrhதேத ைத³வmh ॥ 97॥
ைத³வmh விநா அதிphரயthநmh கேராதி யthதth³விப²லmh ॥ 98॥
அநீஹமாநshய vh’thதிrhந ஸmhபth³யேத ॥ 99॥
rhவmh நிசிthய பசாthகாrhயமாரேப⁴த ॥100॥
இதி சாணkhயஸூthேர phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥

அத² th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥
அrhத²லmh ஸrhவகாrhயmh யத³lhபphரயthநாth காrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 1॥
உபாயrhவmh காrhயmh ந ³Shகரmh shயாth ॥ 2॥
அiνபாயrhவகாrhயmh kh’தமபி விநயதி ॥ 3॥
காrhயாrhதி²நாiµபாய ஏவ ஸஹாய:॥ 4॥
காrhயmh ஷகாேரண லயmh ஸmhபth³யேத ॥ 5॥
ஷகாரமiνவrhதேத ைத³வmh ॥ 6॥
ைத³வmh விநாऽதிphரயthநmh யthகேராதி தth³விப²லmh ॥ 7॥
அஸமாதshய காrhயmh ந விth³யேத ॥ 8॥
rhவmh நிசிthய பசாthகாrhயமாரேப⁴த ॥ 9॥
காrhயாnhதேர தீ³rhக⁴ஸூthரதா ந கrhதvhயா ॥ 10॥
ந சலசிthதshய காrhயாவாphதி:॥ 11॥
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ஹshதக³தாவமாநநாth காrhயvhயதிkhரேமா ப⁴வதி ॥ 12॥
ேதா³ஷவrhதாநி காrhயாணி ³rhலபா⁴நி ॥ 13॥
³ரநிப³nhத⁴mh காrhயmh ந ஆரேப⁴த ॥ 14॥
காலவிth காrhயmh ஸாத⁴ேயth ॥ 15॥
காலாதிkhரமாth கால ஏவ ப²லmh பிப³தி ॥ 16॥
ணmh phரதி காலவிேபmh ந rhயாth ஸrhவkh’ேதஷு ॥ 17॥
ேத³ஶகாலவிபா⁴ெகௗ³jhஞாthவா காrhயமாரேப⁴த ॥ 18॥
ைத³வநmh காrhயmh ஸுஸாத⁴மபி ³shஸாத⁴mh ப⁴வதி ॥ 19॥
நீதிjhேஞா ேத³ஶகாெலௗ பேத ॥ 20॥
பயகாணி சிரmh திShட²தி ॥ 21॥
ஸrhவாச ஸmhபத:³ஸrhேவாபாேயந பkh³’ணீயாth ॥ 22॥
பா⁴kh³யவnhதமphயபயகாணmh : பthயஜதி ॥ 23॥
jhஞாthவாऽiνமாைநச பா கrhதvhயா ॥ 24॥
ேயா யshnhகrhமணி ஶலshதmh தshnhேநவ ேயாஜேயth ॥ 25॥
³shஸாத⁴மபி ஸுஸாத⁴mh கேராthபாயjhஞ:॥ 26॥
அjhஞாநிநா kh’தமபி ந ப³ஹுமnhதvhயmh யாth³’chசி²கthவாth ॥ 27॥
kh’மேயாऽேபா  கதா³சிth பாnhதராணி rhவnhதி ॥ 28॥
th³த⁴shையவ காrhயshய phரகாஶநmh கrhதvhயmh ॥ 29॥
jhஞாநவதாமபி ைத³வமாiνஷேதா³ஷாth காrhயாணி ³Shயnhதி ॥ 30॥
ைத³வmh ேதா³ஷmh ஶாnhதிகrhம phரதிேஷத⁴ேயth ॥ 31॥
மாiνmh காrhயவிபthதிmh ெகௗஶேலந விநிவாரேயth ॥ 32॥
காrhயவிபthெதௗ ேதா³ஷாnh வrhணயnhதி பா³ஶா:॥ 33॥
காrhயாrhதி²நா தா³Nhயmh ந கrhதvhயmh ॥ 34॥
ராrhதி²வthேஸா மாத:◌⁴ phரதிஹnhதி ॥ 35॥
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அphரயthநாth காrhயவிபthதிrhப⁴ேவth ॥ 36॥
ந ைத³வமாthரphரமாநாmh காrhயth³தி:◌⁴ ॥ 37॥
காrhயபா³ேயா ந ேபாஷயthயாதாnh ॥ 38॥
ய: காrhயmh ந பயதி ேஸாऽnhத: ◌⁴ ॥ 39॥
phரthயபேராiνமாைந: காrhயாணி பேத ॥ 40॥
அபகாணmh : பthயஜதி ॥ 41॥
பய தாrhயா விபthதி:॥ 42॥
shவஶkhதிmh jhஞாthவா காrhயமாரேப⁴த ॥ 43॥
shவஜநmh தrhபயயிthவா யேஶஷேபா⁴ ேஸாऽmh’தேபா⁴ ॥ 44॥
ஸmhயக³iνShடா²நாதா³யiµகா²நி வrhத⁴nhேத ॥ 45॥
நாshதி பீ⁴ேரா: காrhயசிnhதா ॥ 46॥
shவாந:ஶீலmh jhஞாthவா காrhயாrhதீ² காrhயmh ஸாத⁴ேயth ॥ 47॥
ேத⁴ேநாஶீலjhேஞா ரmh ⁴ŋhkhேத ॥ 48॥
ுth³ேர ³யphரகாஶநமாthமவாnh ந rhயாth ॥ 49॥
ஆைதரphயவமnhயேத mh’³shவபா⁴வ:॥ 50॥
தீணத³Nhட:³ஸrhேவஷாiµth³ேவஜநீேயா ப⁴வதி ॥ 51॥
யதா²rhஹத³Nhட³கா shயாth ॥ 52॥
அlhபஸாரmh தவnhதமபி ந ப³ஹுமnhயேத ேலாக:॥ 53॥
அதிபா⁴ர: ஷமவஸாத³யதி ॥ 54॥
ய: ஸmhஸதி³ பரேதா³ஷmh ஶmhஸதி ஸ shவேதா³ஷப³ஹுthவேமவ
phரkh²யாபயதி ॥ 55॥
ஆthமாநேமவ நாஶயthயநாthமவதாmh ேகாப:॥ 56॥
நாshthயphராphயmh ஸthயவதாmh ॥ 57॥
ந ேகவேலந ஸாஹேஸந காrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 58
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vhயஸநாrhேதா விshமரthயவயகrhதvhயாnh ॥ 59॥
நாshthயநnhதராய: காலவிேேப ॥ 60॥
அஸmhஶயவிநாஶாth ஸmhஶயவிநாஶ:ேரயா ॥ 61॥
ேகவலmh த⁴நாநி நிேphmh ந shவாrhத²mh ந தா³நmh ந த⁴rhம:॥ 62॥
நாrhயா ஆக³ேதாऽrhத:² தth³விபதமநrhத²பா⁴வmh ப⁴ஜேத ॥ 63॥
ேயா த⁴rhமாrhெதௗ² ந vhயrhத²யதி ஸ காம: தth³விபேதாऽநrhத²ேஸவீ ॥ 64॥
’ஜுshவபா⁴வphேரா ஜேநா ³rhலப:◌⁴ ॥ 65॥
அவமாேநநாக³தைமவrhயமவமnhயத ஏவ ஸா: ◌⁴ ॥ 66॥
ப³ஹூநபி  ³ேநகேதா³ேஷா kh³ரஸதி ॥ 67॥
மஹாthமநா பரmh ஸாஹஸmh ந கrhதvhயmh ॥ 68॥
கதா³சித³பி சாthரmh ந லŋhக⁴ேயth ॥ 69॥
ுதா⁴ऽऽrhேதா ந th’ணmh சரதி mhஹ:॥ 70॥
phராத³பி phரthயேயா ரதvhய:॥ 71॥
பிஶுேநா ேநதா thரதா³ைரரபி thயjhயேத ॥ 72॥
இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥

அத² th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥
பா³லாத³பி khதமrhத²’iΝயாth ॥ 1॥
ஸthயமphயரth³ேத⁴யmh ந வேத³th ॥ 2॥
நாlhபேதா³ஷாth³ப³ஹு³shthயjhயnhேத ॥ 3॥
விபசிthshவபி ஸுலபா⁴ ேதா³ஷா:॥ 4॥
நாshதி ரthநமக²Nh³தmh ॥ 5॥
மrhயாதா³தீதmh ந கதா³சித³பி விவேஸth ॥ 6॥
அphேய kh’ேத phயமபி th³ேவShயmh ப⁴வதி ॥ 7॥
நமnhthயபி  லாேகா: kh’ேபாத³கயmh கேராதி ॥ 8॥
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ஸதாmh மதmh நாதிkhராேமth ॥ 9॥
³ணவதா³ரயாnh நிrh³ேऽபி ³ணீ ப⁴வதி ॥ 10॥
ராதmh ஜலmh ரவ ப⁴வதி ॥ 11॥
mh’thபிNhேட³ऽபி பாடShபmh shவக³nhத⁴iµthபாத³யதி ॥ 12॥
ரஜதmh கநகஸŋhகா³th கநகmh ப⁴வதி ॥ 13॥
உபகrhதrhயபகrhchச²thய³த: ◌⁴ ॥ 14॥
ந பாப கrhமமாkhேராஶப⁴யmh ॥ 15॥
உthஸாஹவதாmh ஶthரேவாऽபி வஶீப⁴வnhதி ॥ 16॥
விkhரமத⁴நா  ராஜாந:॥ 17॥
நாshthயாலshையகமாiµShகmh வா ॥ 18॥
நிthஸாஹாth³ைத³வmh பததி ॥ 19॥
மthshயாrhதீ²வ ஜாலiµபjhயாrhத²mh kh³’ணீயாth ॥ 20॥
அவிவshேதஷு விவேஸா ந கrhதvhய:॥ 21॥
விஷmh விஷேமவ ஸாrhவகாலmh ॥ 22॥
அrhத²ஸமாதா³ேந ைவmh ஸŋhக³ ஏவ ந கrhதvhய:॥ 23॥
அrhத²th³ெதௗ⁴ ைவணmh ந விவேஸth ॥ 24॥
அrhதா²தீ⁴ந ஏவ நியதஸmhப³nhத:◌⁴ ॥ 25॥
ஶthேராரபி ஸுத:ஸகா² ரதvhய:॥ 26॥
யாவchச²thேராchசி²th³ரmh பயதி தாவth³த⁴shேதந வா shகnhேத⁴ந வா
ஸmhவாய: சி²th³ேர  phரஹேரth ॥ 27॥
ஆthமசி²th³ரmh ந phரகாஶேயth ॥ 28॥
சி²th³ரphரஹாண:ஶthரேவாऽபி ॥ 29॥
ஹshதக³தமபி ஶthmh ந விவேஸth। 30॥
shவஜநshய ³rhvh’தmh நிவாரேயth ॥ 31॥
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shவஜநாவமாேநாऽபி மநshவிநாmh :³க²மாவஹதி ॥ 32॥
ஏகாŋhக³ேதா³ஷ: ஷமவஸாத³யதி ॥ 33॥
ஶthmh ஜயதி ஸுvh’thததா ॥ 34॥
நிkh’திphயா நீசா:॥ 35॥
நீசshய மதிrhந தா³தvhயா ॥ 36॥
நீேசஷு விவாேஸா ந கrhதvhய:॥ 37॥
ஸுேதாऽபி ³rhஜந: பீட³யthேயவ ॥ 38॥
சnhத³நதீ³நபி தா³ேவாऽkh³நிrhத³ஹthேயவ ॥ 39॥
கதா³ऽபி கமபி ஷmh நாவமnhேயத ॥ 40॥
nhதvhயதி ஷmh ந பா³ேத⁴த ॥ 41॥
ப⁴rhthராऽதி⁴கmh ரஹshkhதmh வkhமchசி²nhthய³த: ◌⁴ ॥ 42॥
அiνராkh³sh ப²ேலந (ேதந)ஸூchயேத ॥ 43॥
ஆjhஞாப²லைமவrhயmh ॥ 44॥
தா³தvhயமபி பா³ஶ: பkhேலேஶந தா³shயதி ॥ 45॥
மஹைத³வrhயmh phராphயாபி அth◌⁴’திமாnh விநயதி ॥ 46॥
நாshthயth◌⁴’ேதைரகமாiµShகmh வா ॥ 47॥
ந ³rhஜைந:ஸஹ ஸmhஸrhக:³ கrhதvhய:॥ 48॥
ெஶௗNhட³ஹshதக³தmh பேயாऽphயவமnhயேத ஜந:॥ 49॥
காrhயஸŋhகேடShவrhத²vhயவஸாயிநீ ³th³தி: ◌⁴ ॥ 50॥
தேபா⁴ஜநmh shவாshth²யmh ॥ 51॥
பth²யமphயபth²யாrhேண நாநீயாth ॥ 52॥
rhணேபா⁴நmh vhயாதி⁴rhேநாபஸrhபதி ॥ 53॥
rhணஶேர வrhத⁴மாநmh vhயாதி⁴mh ேநாேபேத ॥ 54॥
அrhேண ேபா⁴ஜநmh :³க²mh ॥ 55॥
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ஶthேராரபி விஶிShயேத vhயாதி:◌⁴ ॥ 56॥
தா³நmh நிதா⁴நமiνகா³ ॥ 57॥
பதேரऽபி th’Shபேர ஸுலப⁴மதிஸnhதா⁴நmh ॥ 58॥
th’Shணயா மதிசா²th³யேத ॥ 59॥
காrhயப³ஹுthேவ ப³ஹுப²லமாயதிகmh rhயாth ॥ 60॥
shவயேமவாவshகnhநmh காrhயmh நிேத ॥ 61॥
rhேக²ஷு ஸாஹஸmh நியதmh ॥ 62॥
rhேக²ஷு விவாேதா³ ந கrhதvhய:॥ 63॥
rhேக²ஷு rhக²வேத³வ கத²ேயth ॥ 64॥
ஆயைஸராயஸmh ேச²th³யmh ॥ 65॥
நாshthயதீ⁴மதshஸகா²॥ 66॥
இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥

அத² சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:॥
த⁴rhேமண தா⁴rhயேத ேலாக:॥ 1॥
phேரதமபி த⁴rhமாத⁴rhமாவiνக³chச²த:॥ 2॥
த³யா த⁴rhமshய ஜnhம⁴:॥ 3॥
த⁴rhமேல ஸthயதா³ேந ॥ 4॥
த⁴rhேமண ஜயதி ேலாகாnh ॥ 5॥
mh’thயரபி த⁴rhShட²mh ரதி ॥ 6॥
த⁴rhமாth³விபதmh பாபmh யthர யthர phரஸjhயேத

தthர தthர த⁴rhமாவமதிேரவ மஹதீ phரஸjhயேத ॥ 7॥
உபshதி²தவிநாஶாநாmh phரkh’தி:ஆகாேரண காrhேயண ச லயேத ॥ 8॥
ஆthமவிநாஶmh ஸூசயthயத⁴rhம³th³தி:◌⁴ ॥ 9॥
பிஶுநவாதி³ேநா ரஹshயmh த: ॥ 10॥
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பரரஹshயmh ைநவ ேராதvhயmh ॥ 11॥
வlhலப⁴shய shவாrhத²பரthவமத⁴rhமkhதmh ॥ 12॥
shவஜேநShவphயதிkhரேமா ந கrhதvhய:॥ 13॥
மதாऽபி ³Shடா thயாjhயா ॥ 14॥
shவஹshேதாऽபி விஷதி³kh³த⁴ேச²th³ய:॥ 15॥
பேராऽபி ச ேதா ப³nh: ◌⁴ ॥ 16॥
காத³phெயௗஷத⁴mh kh³’யேத ॥ 17॥
நாshதி ேசாேரஷு விவாஸ:॥ 18॥
அphரதீகாேரShவநாத³ேரா ந கrhதvhய:॥ 19॥
vhயஸநmh மநாக³பி பா³த⁴ேத ॥ 20॥
அமரவத³rhத²ஜாதமாrhஜேயth ॥ 21॥
அrhத²வாnh ஸrhவேலாகshய ப³ஹுமத:॥ 22॥
மேஹnhth³ரமphயrhத²நmh ந ப³ஹுமnhயேத ேலாக:॥ 23॥
தா³th³rhயmh க² ஷshய ஸவிதmh மரணmh ॥ 24॥
விேபாऽphயrhத²வாnh ஸுப:॥ 25॥
அதா³தாரமphயrhத²வnhதமrhதி²ேநா ந thயஜnhதி ॥ 26॥
அேநாऽபி த⁴நவாnh நாth³விஶிShட:॥ 27॥
நாshthயவமாநப⁴யமநாrhயshய ॥ 28॥
ேநாth³ேயாக³வதாmh vh’thதிப⁴யmh ॥ 29॥
ந ேதnhth³யாmh விஷயப⁴யmh ॥ 30॥
ந kh’தாrhதா²நாmh மரணப⁴யmh ॥ 31॥
கshயசித³rhத²mh shவவ மnhயேத ஸா: ◌⁴ ॥ 32॥
பரவிப⁴ேவShவாத³ேரா ந கrhதvhய:॥ 33॥
பரவிப⁴ேவShவாத³ேராऽபி நாஶலmh ॥ 34॥
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பலாலமபி பரth³ரvhயmh ந ஹrhதvhயmh ॥ 35॥
பரth³ரvhயாபஹரணமாthமth³ரvhயநாஶேஹ:॥ 36॥
ந ெசௗrhயாth பரmh mh’thபாஶ:॥ 37॥
யவா³ரபி phராணதா⁴ரணmh கேராதி காேல ॥ 38॥
ந mh’தshெயௗஷத⁴mh phரேயாஜநmh ॥ 39॥
ஸமகாேல phர⁴thவshயphரேயாஜநmh ப⁴வதி ॥ 40॥
நீசshய விth³யா: பாபகrhமNhேயவ தmh ேயாஜயnhதி ॥ 41॥
பய:பாநமபி விஷவrhத⁴நmh ⁴ஜŋhக³shய ந thவmh’தmh shயாth ॥ 42॥
ந தா⁴nhயஸேமா யrhத:²॥ 43॥
ந ுதா⁴ஸம:ஶth:॥ 44॥
அkh’ேதrhநியதா ுth ॥ 45॥
நாshthயப⁴mh ுதி⁴தshய ॥ 46॥
இnhth³யாணி phரதிபத³mh நராந ஜராவஶாnh rhவnhதி ॥ 47॥
ஸாiνkhேராஶmh ப⁴rhதாரமாேவth ॥ 48॥
ph³த⁴ேஸவீ பாவேகchச²யா க²th³ேயாதmh த⁴மதி ॥ 49॥
விேஶஷjhஞmh shவாநமாரேயth ॥ 50॥
ஷshய ைம²நmh ஜரா ॥ 51॥
shthமைம²நmh ஜரா ॥ 52॥
ந நீேசாthதமேயாthைவவாஹ:॥ 53॥
அக³மயாக³மநாதா³rhயஶ: Nhயாநி யnhேத ॥ 54॥
நாshthயஹŋhகாரஸம:ஶth:॥ 55॥
ஸmhஸதி³ஶth ந பkhேராேஶத ॥ 56॥
ஶthvhயஸநmh ரவணஸுக²mh ॥ 57॥
அத⁴நshய ³th³தி⁴rhந விth³யேத ॥ 58॥
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தமphயத⁴நshய வாkhயmh ந kh³’யேத ॥ 59॥
அத⁴ந:shவபா⁴rhயயாऽphயவமnhயேத ॥ 60॥
Shபநmh ஸஹகாரமபி ேநாபாஸேத ph◌⁴ரமரா:॥ 61॥
இதி சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:॥

அத² பசேமாऽth◌⁴யாய:॥
விth³யா த⁴நமத⁴நாநாmh ॥ 1॥
விth³யா ேசாைரரபி ந kh³ராயா ॥ 2॥
விth³யா ஸுலபா⁴ kh²யாதி:॥ 3॥
யஶ:ஶரmh ந விநயதி ॥ 4॥
ய: பராத²மnhயiµபஸrhபதி ஸ ஸthஷ:॥ 5॥
இnhth³யாmh phரஶமmh ஶாshthரmh ॥ 6॥
அகாrhயphரvh’thேத:ஶாshthராŋhஶmh நிவாரயதி ॥ 7॥
நீசshய விth³யா ேநாேபதvhயா ॥ 8॥
mhேலchச²பா⁴ஷணmh ந ஶிேத ॥ 9॥
mhேலchசா²நாமபி ஸுvh’thதmh kh³ராயmh ॥ 10॥
³ேண ந மthஸர: கrhதvhய:॥ 11॥
ஶthேராரபி ஸு³ே kh³ராய:॥ 12॥
விஷாத³phயmh’தmh kh³ராயmh ॥ 13॥
அவshத²யா ஷ:ஸmhமாnhயேத ॥ 14॥
shதா²ந ஏவ நரா: jhயnhேத ॥ 15॥
ஆrhயvh’தமiνதிShேட²th ॥ 16॥
கதா³பி மrhயாதா³mh நாதிkhராேமth ॥ 17॥
நாshthயrhக: ◌⁴ ஓஉஷரthநshய ॥ 18॥
ந shthரthநஸமmh ரthநmh ॥ 19॥
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ஸு³rhலப⁴mh  ரthநmh ॥ 20॥
அயேஶா ப⁴யmh ப⁴ேயஷு ॥ 21॥
நாshthயலஸshய ஶாshthராதி⁴க³ம:॥ 22॥
ந shthைரணshய shவrhகா³phதிrhத⁴rhமkh’thயmh ச ॥ 23॥
shthேயாऽபி shthைரணமவமnhயnhேத ॥ 24॥
ந Shபாrhதீ²சதி ஶுShகதmh ॥ 25॥
அth³ரvhயphரயthேநா வாகாkhவாத²நாத³நnhய:॥ 26॥
ந மஹாஜநஹாஸ: கrhதvhய:॥ 27॥
காrhயஸmhபத³mh நிthதாநி ஸூசயnhதி ॥ 28॥
நthராத³பி நிthதாநி விேஶஷயnhதி ॥ 29॥
ந thவதshய நthரபா ॥ 30॥
பசேய ேதா³ஷா ந ச²th³யnhேத ॥ 31 ।
shவயமஶுth³த:◌⁴ பராநாஶŋhகேத ॥ 32॥
shவபா⁴ேவா ³ரதிkhரம:॥ 33॥
அபராதா⁴iνேபா த³Nhட:³॥ 34॥
phரநாiνபmh phரதிவசநmh ॥ 35॥
விப⁴வாiνபமாப⁴ரணmh ॥ 36॥
லாiνபmh vh’தmh ॥ 37॥
காrhயாiνப: phரயthந:॥ 38॥
பாthராiνபmh தா³நmh ॥ 39॥
வேயாऽiνபஓ ேவஷ:॥ 40॥
shவாmhயiνேலா ph◌⁴’thய:॥ 41॥
ப⁴th’வஶவrhதிநீ பா⁴rhயா ॥ 42॥
³வஶாiνவrhதீ ஶிShய:॥ 43॥
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பிth’வஶாiνவrhதீ thர:॥ 44॥
அthபசார:ஶŋhகிதvhய:॥ 45॥
shவாநி பிேத shவாநேமவாiνவrhேதத ॥ 46॥
மாth’தா³ேதா வthேஸா மாதரேமவாiνேராதி³தி ॥ 47॥
shேநஹவத:shவlhேபா  ேராஷ:॥ 48॥
பா³ஶ:ஆthமசி²th³ரmh ந பயதி அபி  பரchசி²th³ரேமவ பயதி ॥ 49॥
ஸேதா³பசார: கிதவ:॥ 50॥
காmhையrhவிேஶைஷபசாரiµபசார:॥ 51॥
சிரபசிதாநாமthபசார:ஶŋhகிதvhய:॥ 52॥
வஸஹshராேத³காகிநீ ெகௗ:³ேரய ॥ 53॥
ேவா மராத³th³ய கேபாேதா வர:॥ 54॥
அதிஸŋhேகா³ ேதா³ஷiµthபாத³யதி ॥ 55॥
ஸrhவmh ஜயthயkhேராத: ◌⁴ ॥ 56॥
யth³யபகாணீ ேகாப: கrhதvhய: தrh shவேகாேப ஏவேகாப: கrhதvhய:॥ 57॥
மதிமthஸு rhக²thர³வlhலேப⁴ஷு விவாேதா³ ந கrhதvhய:॥ 58॥
நாshthயபிஶாசைமவrhயmh ॥ 59॥
நாshதி த⁴நவதாmh ஸுகrhமஸு ரம:॥ 60॥
நாshதி க³திரேமா யாநவதாmh ॥ 61॥
அேலாஹமயmh நிக³ட³mh கலthரmh ॥ 62॥
ேயா யshnh கrhமணி ஶல:ஸ தshnh ேயாkhதvhய:॥ 63॥
³Shகலthரmh மநshவிநாmh ஶரகrhஶநmh ॥ 64॥
அphரமthேதா தா³ராnh நிேத ॥ 65॥
shthஷு கிசித³பி ந விவேஸth ॥ 66॥
ந ஸமாதி: ◌⁴ shthஷு ேலாகjhஞதா ச ॥ 67॥
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³mh மாதா க³ய ॥ 68॥
ஸrhவாவshதா²ஸு மாதா ப⁴rhதvhயா ॥ 69॥
ைவphயமலŋhகாேரchசா²th³யேத ॥ 70॥
shthmh ⁴ஷணmh லjhஜா ॥ 71॥
விphராmh ⁴ஷணmh ேவத:³॥ 72॥
ஸrhேவஷாmh ⁴ஷணmh த⁴rhம:॥ 73॥
⁴ஷநாmh ⁴ஷணmh ஸவிநய விth³யா ॥ 74॥
இதி பசேமாऽth◌⁴யாய:॥

அத²ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய:॥
அiνபth³ரவmh ேத³ஶமாவேஸth ॥ 1॥
ஸா⁴ஜநப³ஹுேலா ேத³ஶ:ஆரயணீய:॥ 2॥
ராjhேஞா ேப⁴தvhயmh ஸாrhவகாலmh ॥ 3॥
ந ராjhஞ: பரmh ைத³வதmh ॥ 4॥
ஸு³ரமபி த³ஹதி ராஜவநி:॥ 5॥
khதஹshேதா ந ஹாஜாநமபி⁴க³chேச²th ³mh ைத³ேவ ச ॥ 6॥
mhபி³ேநா ேப⁴தvhயmh ॥ 7॥
க³nhதvhயmh ச ஸதா³ ராஜலmh ॥ 8॥
ராஜைஷ:ஸmhப³nhத⁴mh rhயாth ॥ 9॥
ஹாஜதா³ஶீ ந ேஸவிதvhயா ॥ 10॥
ந சுஷாऽபி ராஜாநmh நிேத ॥ 11॥
thேர ³ணவதி mhபி³ந:shவrhக:³॥ 12॥
thரா விth³யாநாmh பாரmh க³மசிதvhயா:॥ 13॥
ஜநபதா³rhத²mh kh³ராமmh thயேஜth ॥ 14॥
kh³ராமாrhத²mh mhப³shthயஜேத ॥ 15॥
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அதிலாப: ◌⁴ thரலாப: ◌⁴ ॥ 16॥
³rhக³ேதரய: பிதெரௗ ரதி ஸ thர:॥ 17॥
ய:லmh phரkh²யாபயதி ஸ thர:॥ 18॥
நாநபthயshய shவrhக:³॥ 19॥
யா phரஸூேத ஸா பா⁴rhயா ॥ 20॥
தீrhத²ஸமவாேய thரவதீமiνக³chேச²th ॥ 21॥
ந தீrhதா²பி⁴க³மநாth³ph³ரமசrhயmh நயதி ॥ 22॥
ந பரேthேர பீ³ஜmh விநிேபth ॥ 23॥
thராrhதா²shthய:॥ 24॥
shவதா³பkh³ரேஹா  shவshையவ தா³ஸபா⁴வாபாத³நmh ॥ 25॥
உபshதி²தவிநாஶ: பth²யவாkhயmh ந ’ேதி ॥ 26॥
நாshதி ேத³நாmh ஸுக²:³கா²பா⁴வ:॥ 27॥
மாதரவ வthஸா:ஸுக²:³கா²நி கrhதாரேமவாiνக³chச²nhதி ॥ 28॥
திலமாthரமphபகாரmh ைஶலமாthரmh மnhயேத ஸா: ◌⁴ ॥ 29॥
உபகாேராऽநாrhத²Shவகrhதvhய:॥ 30॥
phரthபகாரப⁴யாத³நாrhய:ஶthrhப⁴வதி ॥ 31॥
shவlhேபாபகாரkh’ேதऽபி phரthபகாரmh கrhமாrhேயா ஜாக³rhதி ॥ 32॥
ந கதா³ऽபி ேத³வதா மnhதvhயா ॥ 33॥
ந சுஷ:ஸமmh jhேயாதிரshதி ॥ 34॥
சுrh ஶmh ேநதா ॥ 35॥
அபசுஷ: கிmh ஶேரண ॥ 36॥
நாphஸு thரmh rhயாth ॥ 37॥
ந நkh³ேநா ஜலmh phரவிேஶth ॥ 38॥
யதா²ஶரmh ததா²jhஞாநmh ॥ 39॥
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யதா² ³th³தி⁴shததா²விப⁴வ:॥ 40॥
அkh³வாவkhநிmh ந நிஙிேபth ॥ 41॥
தபshவிந: ஜநீயா:॥ 42॥
பரதா³ராnh ந க³chேச²th ॥ 43॥
அnhநதா³நmh ph◌⁴ணஹthயாமபி மாrhSh ॥ 44॥
ந ேவத³பா³ேயா த⁴rhம:॥ 45॥
கத²சித³பி த⁴rhமmh நிேஷேவத ॥ 46॥
shவrhக³mh நயதி ஸூnh’தmh ॥ 47॥
நாshதி ஸthயாth பரmh தப:॥ 48॥
ஸthயmh shவrhக³shய ஸாத⁴நmh ॥ 49॥
ஸthேயந தா⁴rhயேத ேலாக:॥ 50॥
ஸthயாth³ேத³ேவா வrhஷதி ॥ 51॥
நாnh’தாth பாதகmh பரmh ॥ 52॥
ந மாmhshயா ³ரவ:॥ 53॥
க²லthவmh ேநாேபயாth ॥ 54॥
நாshதி க²லshய thரmh ॥ 55॥
ேலாகயாthரா த³th³ரmh பா³த⁴ேத ॥ 56॥
அதிஶூேரா தா³நஶூர:॥ 57॥
³ேத³வph³ராமேணஷு ப⁴khதிrh⁴ஷணmh ॥ 58॥
ஸrhவshய ⁴ஷணmh விநய:॥ 59॥
அேநாऽபி விநீத:நாthவிஶிShட:॥ 60॥
ஆசாராதா³rhவrhத⁴ேத கீrhதி:ேரயச ॥ 61॥
phயமphயதmh ந வkhதvhயmh ॥ 62॥
ப³ஹுஜநவிth³த⁴ேமகmh நாiνவrhேதத ॥ 63॥
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ந kh’தாrhத²shய நீேசஷு ஸmhப³nhத:◌⁴ ॥ 64॥
’ணஶthvhயாத⁴ேயா நி:ேஶஷா: கrhதvhயா:॥ 65॥
⁴thயiνவrhதநmh ஷshய ரஸாயநmh ॥ 66॥
நாrhதி²Shவவjhஞா நரகாnhநிவrhதநmh ॥ 67॥
³Shகரmh கrhம காரயிthவா கrhதாரமவமnhயேத நீச:॥ 68॥
நாkh’தjhஞshய நரகாnhநிவrhதநmh ॥ 69॥
வாயthெதௗ vh’th³தி⁴வநாெஶௗ ॥ 70॥
விஷயாmh’தேயாராக வா ॥ 71॥
phயவாதி³ேநா ந ஶth:॥ 72॥
shதா அபி ேத³வதாshShயnhதி ॥ 73॥
அநnhதமபி ³rhவசநmh சிரmh திShட²தி ॥ 74॥
ராஜth³விShடmh ந வkhதvhயmh ॥ 75॥
திஸுகா²th ேகாகிலாநாபாத³பி Shயnhதி ஜநா:॥ 76॥
shவத⁴rhமேஹ:ஸthஷ:॥ 77॥
நாshthயrhதி²ேநா ெகௗ³ரவmh ॥ 78॥
shthmh ⁴ஷணmh ெஸௗபா⁴kh³யmh ॥ 79॥
ஶthேராரபி ந பாதநீய vh’thதி:॥ 80॥
அphரயthேநாத³கmh ேthரmh ॥ 81॥
ஏரNhட³மவலmhph³ய ஜரmh ந ேகாபேயth ॥ 82॥
அதிphரvh’th³தா⁴பி ஶாlhம வாரணshதmhேபா⁴ ந ப⁴வதி ॥ 83॥
அதிதீ³rhேகா⁴ऽபி கrhணிகாேரா ந iµஸ ப⁴வதி ॥ 84॥
அதிதீ³phேதாऽபி க²th³ேயாேதா ந பாவக:॥ 85॥
ந phரvh’th³த⁴thவmh ³ணேஹ:॥ 86॥
ஸுrhேऽபி மlhேதா³ ந ஶŋhலாயேத ॥ 87॥
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யதா² பீ³ஜmh ததா² நிShபthதி:॥ 88॥
யதா²தmh ததா² ³th³தி: ◌⁴ ॥ 89॥
யதா²லmh ததா²ऽऽசாரmh ॥ 90॥
ஸmhshkh’த: பிமnhேதா³ ந ஸஹகாேரா ப⁴வதி ॥ 91॥
ந சாக³தmh ஸுக²mh thயேஜth ॥ 92॥
shவயேமவ :³க²மதி⁴க³chச²தி ॥ 93॥
ராthசாரணmh ந rhயாth ॥ 94॥
ந சாrhத⁴ராthரmh shவேபth ॥ 95॥
தth³விth³விth³பி: ◌⁴ பேத ॥ 96॥
பரkh³’ஹமகாரணேதா ந phரவிேஶth ॥ 97॥
jhஞாthவாऽபி ேதா³ஷேமவ கேராதி ேலாக:॥ 98॥
ஶாshthரphரதா⁴நா ேலாகvh’thதி:॥ 99॥
ஶாshthராபா⁴ேவ ஶிShடாசாரமiνக³chேச²th ॥ 100॥
நாசதாchச²shthரmh க³ய:॥ 101॥
³ரshத²மபி சாசு: பயதி ராஜா ॥ 102॥
க³தாiνக³திேகா ேலாக:॥ 103॥
யமiνேவth தmh நாபவேத³th ॥ 104॥
இதி ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய:॥

அத²ஸphதேமாऽth◌⁴யாய:॥
தபshஸார இnhth³யநிkh³ரஹ:॥ 1॥
³rhலப: ◌⁴ shthப³nhத⁴நாnhேமா:॥ 2॥
shthநாம ஸrhவாஶுபா⁴நாmh ேthரmh ॥ 3॥
ந ச shthmh ஷபா ॥ 4॥
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shthmh மந:ணிகmh ॥ 5॥
அஶுப⁴th³ேவண:shthஷு ந phரஸkhதா ப⁴ேவ:॥ 6॥
யjhஞப²லjhஞாshthேவத³வித:³॥ 7॥
shவrhக³shதா²நmh ந ஶாவதmh அபி  யாநthNhயப²லmh ॥ 8॥
ந ச shவrhக³பதநாth பரmh :³க²mh ॥ 9॥
ேத³ ேத³ஹmh thயkhthவா ஐnhth³ரபத³mh ந வாச²தி ॥10॥
:³கா²நாெமௗஷத⁴mh நிrhவாணmh ॥ 11॥
அநாrhயஸmhப³nhதா⁴th³வரமாrhயஶthதா ॥ 12॥
நிஹnhதி ³rhவசநmh லmh ॥ 13॥
ந thரஸmhshபrhஶாth பரmh ஸுக²mh ॥ 14॥
விவாேத³ த⁴rhமமiνshமேரth ॥ 15॥
நிஶாnhேத காrhயmh சிnhதேயth ॥ 16॥
phரேதா³ேஷ ந ஸmhேயாக:³ கrhதvhய:॥ 17॥
உபshதி²தவிநாஶ:³rhநயmh ஶுப⁴mh மnhயேத ॥ 18॥
ராrhதி²ந: கிmh கNhயா ॥ 19॥
ந தா³நஸமmh வயmh ॥ 20॥
பராயthேதஷூthகNhடா²mh ந rhயாth ॥ 21॥
அthஸmh’th³தி⁴ரஸth³ப⁴ேரவ ⁴jhயேத ॥ 22॥
நிmhப³ப²லmh காைகrh ⁴jhயேத ॥ 23॥
நாmhேபா⁴தி⁴shth’Shமேபாஹதி ॥ 24॥
வாகா அபி shவ³ணமாரயnhேத ॥ 25॥
ஸnhேதாऽஸthஸு ந ரமnhேத ॥ 26॥
ஹmhஸ: phரதவேந ந ரமேத ॥ 27॥
அrhதா²rhத²mh phரவrhதேத ேலாக:॥ 28॥
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ஆஶயா ப³th◌⁴யேத ேலாக:॥ 29॥
ந ச ஆஶாபைர: ஸஹ திShட²தி ॥ 30॥
ஆஶாபேர ந ைத⁴rhயmh ॥ 31॥
ைத³nhயாnhமரணiµthதமmh ॥ 32॥
ஆஶாலjhஜாmh vhயேபாஹதி ॥ 33॥
ந மாthரா ஸஹ வாஶ: கrhதvhய:॥ 34॥
ஆthமா ந shேதாதvhய:॥ 35॥
ந தி³வா shவphநmh rhயாth ॥ 36॥
ந சாஸnhநபி பயthையவrhயாnhத:◌⁴ நாபி ேதீShடmh வாkhயmh ॥ 37॥
shthmh ந ப⁴: பரmh ைத³வதmh தத³iνவrhதநmh தாஸாiµப⁴யெஸௗkh²யmh
॥ 38॥
அதிதி²அph◌⁴யாக³தmh ச ஜேயth³யதா²விதி⁴ ॥ 39॥
நாshதி ஹvhயshய vhயாகா⁴த:॥ 40॥
ஶthrhthரவth phரதிபா⁴தி ॥ 41॥
mh’க³th’Sh ஜலவth³பா⁴தி  ॥ 42॥
இதி ஸphதேமாऽth◌⁴யாய:॥
அதா²Shடேமாऽth◌⁴யாய:॥
⁴ரேமத⁴ேஸாऽஸchசா²shthரmh ேமாஹயதி ॥ 1॥
ஸthஸŋhக:³shவrhக³வாஸ:॥ 2॥
ஆrhயா:shவவ பரmh மnhவேத ॥ 3॥
பாiνவrhதீ ³ண:॥ 4॥
யthர ஸுேக²ந வrhதேத தேத³வ shதா²நmh ॥ 5॥
விவாஸகா⁴திேநா ந நிShkh’தி:॥ 6॥
ைத³வாயthதmh ந ேஶாேசth ॥ 7॥
ஆத:³க²மாthமந இவ மnhயேத ஸா: ◌⁴ ॥ 8॥
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’th³க³தமாchசா²th³யாnhயth³வத³thயநாrhய:॥ 9॥
³th³தி⁴ந: பிஶாசlhய:॥ 10॥
அஸஹாய: பதி² ந க³chேச²th ॥ 11॥
thேரா ந shேதாதvhய:॥ 12॥
shவா shேதாதvhேயாऽiνவிபி:◌⁴ ॥ 13॥
த⁴rhமkh’thயாநி ஸrhவாணி shவாந இthேயவ ேகா⁴ஷேயth ॥ 14॥
ராஜாjhஞாmh நாதிலŋhக⁴ேயth ॥ 15॥
யதா²ऽऽjhஞphதmh ததா²rhயாth ॥ 16॥
நாshதி ³th³தி⁴மதாmh ஶth:॥ 17॥
ஆthமசி²th³ரmh ந phரகாஶேயth ॥ 18॥
மாவாேநவ ஸrhவmh ஸாத⁴யதி ॥ 19॥
ஆபத³rhத²mh த⁴நmh ரேth ॥ 20॥
ஸாஹஸவதாmh phராயmh கrhதvhயmh ॥ 21॥
வ: காrhயமth³ய rhவீத ॥ 22॥
ஆபராணிகmh rhவாண ஏவ கrhதvhயmh ॥ 23॥
vhயவஹாராiνேலாேமா த⁴rhம:॥ 24॥
ஸrhவjhஞதா ேலாகjhஞதா ॥ 25॥
ஶாshthரjhேஞாऽphயேலாகjhேஞா rhக²lhய:॥ 26॥
ஶாthரphரேயாஜநmh தththவத³rhஶநmh ॥ 27॥
தththவjhஞாநmh காrhயேமவ phரகாஶயதி ॥ 28॥
vhயவஹாேர பபாேதா ந கrhதvhய:॥ 29॥
த⁴rhமாத³பி vhயவஹாேரா க³யாnh ॥ 30॥
ஆthமா  vhயவஹாரshய ஸா ॥ 31॥
ஸrhவஸா யாthமா ॥ 32॥
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ந shயாth டஸா ॥ 33॥
டஸாே நரேக பதnhதி ॥ 34॥
phரchச²nhநபாபாநாmh ஸாே மஹா⁴தாநி ॥ 35॥
ஆthமந: பாபமாthைமவ phரகாஶயதி ॥ 36॥
vhயவஹாேராऽnhதrhக³தமாகார:ஸூசயதி ॥ 37॥
ஆகாரஸmhவரணmh ேத³வாநாமphயஶkhயmh ॥ 38॥
ேசாரராஜேஷph◌⁴ேயா விthதmh ரேth ॥ 39॥
³rhத³rhஶநா  ராஜாந: phரஜா ரnhதி ॥ 40॥
ஸுத³rhஶநா ராஜாந: phரஜா ரnhதி ॥ 41॥
nhயாயkhதmh ராஜாநmh மாதரmh மnhயnhேத phரஜா:॥ 42॥
தாth³’ஶ:ஸ ராஜா இஹ ஸுக²mh தத:shவrhக³Nh சாphேநாதி ॥ 43॥
அmhஸாலே த⁴rhம:॥ 44॥
shவஶரமபி பரஶரmh மnhயேத ஸா: ◌⁴ ॥ 45॥
மாmhஸப⁴ணமphkhதmh ஸrhேவஷாmh ॥ 46॥
ந ஸmhஸாரப⁴யmh jhஞாநவதாmh ॥ 47॥
விjhஞாநதீ³ேபந ஸmhஸாரப⁴யmh நிவrhதயதி ॥ 48॥
ஸrhவமவிthயmh ப⁴வதி ॥ 49॥
kh’ஶnhkh’nhthரபா⁴சநmh ஶரmh Nhயதயபாபஜnhமேஹ:॥ 50॥
ஜnhமமரதி³ஷு  :³க²ேமவ ॥ 51॥
தபஸா shவrhக³மாphேநாதி ॥ 52॥
மாkhதshய தேபா விவrhத⁴ேத ॥ 53॥
தshமாth ஸrhேவஷாmh ஸrhவகாrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 54॥
இthயShடேமாऽth◌⁴யாய:॥
இதி ெகௗயாநி நீதிஸூthராணி ஸmhrhணmh ॥
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