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Dharmapadam Sanskrit

த⁴rhமபத³mh

1. யமகவrhக:³ phரத²ம:

மந:rhவŋhக³மா த⁴rhமா மந:ேரShடா² மேநாமயா: ।
மநஸா ேசthphர³Shேடந பா⁴ஷேத வா கேராதி வா ।
தேதா ஏநmh :³க²மnhேவதி சkhரவ வஹத: பத³mh ॥ 1॥
மந:rhவŋhக³மா த⁴rhமா மந:ேரShடா² மேநாமயா: ।
மநஸா ேசthphரஸnhேநந பா⁴ஷேத வா கேராதி வா ।
தத ஏநmh ஸுக²மnhேவதி சா²ேயவாநபாயிநீ ॥ 2॥
அkhேராஶிth மாmh அவதீ⁴ மாmh அைஜth மாmh அஹாrhth ேம ।
ேய ச த³பநயnhதி ைவரmh ேதஷாmh ந ஶாmhயதி ॥ 3॥
அkhேராஶிth மாmh அவதீ⁴th மாmh அைஜth மாmh அஹாrhth ேம ।
ேய தnhேநாபநயnhதி ைவரmh ேதஷூபஶாmhயதி ॥ 4॥
ந ைவேரண ைவராணீ ஶாmhயnhதீஹ கதா³சந ।
அைவேரண ச ஶாmhயnhதி ஏஷ த⁴rhம:ஸநாதந:॥ 5॥
பேர ச ந விஜாநnhதி வயமthர யmhshயாம: ।
ேய ச தthர விஜாநnhதி தத: ஶாmhயnhதி ேமத⁴கா:³॥ 6॥
ஶுப⁴மiνபயnhதmh விஹரnhதnhth³ேயஷு அஸmhvh’தmh ।
ேபா⁴ஜேநऽமாthராjhஞmh த³mh நவீrhயmh ।
தmh ைவ phரஸஹதி மாேரா வாேதா vh’வ ³rhப³லmh ॥ 7॥
அஶுப⁴மiνபயnhதmh விஹரnhதmh இnhth³ேயஷு ஸுஸmhvh’தmh ।
ேபா⁴ஜேந ச மாthராjhஞmh ரth³த⁴மாராph³த⁴வீrhயmh ।
தmh ைவ ந phரஸஹேத மாேரா வாத:ைஶலவ பrhவதmh ॥ 8॥
அநிShகஷாய: காஷாயmh ேயா வshthரmh பதா⁴shயதி ।
அேபேதா த³மஸthயாph◌⁴யாmh ந ஸ காஷாயமrhஹதி ॥ 9॥

1



த⁴rhமபத³mh

யச வாnhதகஷாய:shயாth ஶீேலஷு ஸுஸமாத: ।
உேபேதா த³ம-ஸthயாph◌⁴யாmh ஸ ைவ காஷாயமrhஹதி ॥ 10॥
அஸாேர ஸாரமதய:ஸாேர சாஸாரத³rhஶிந: ।
ேத ஸாரmh நாதி⁴க³chச²nhதி th²யாஸŋhகlhபேகா³சரா:॥ 11॥
ஸாரmh ச ஸாரேதா jhஞாthவா அஸாரmh ச அஸாரத: ।
ேத ஸாரmh அதி⁴க³chச²nhதி ஸmhயkh-ஸŋhகlhப-ேகா³சரா:॥ 12॥
யதா²கா³ரmh ³ச²nhநmh vh’Sh:ஸமதிவிth◌⁴யதி ।
ஏவmh அபா⁴விதmh சிthதmh ராக:³ஸமதிவிth◌⁴யதி ॥ 13॥
யதா²கா³ரmh ஸுchச²nhநmh vh’Shrhந ஸமதி விth◌⁴யதி ।
ஏவmh ஸுபா⁴விதmh சிthதmh ராேகா³ ந ஸமதி விth◌⁴யதி ॥ 14॥
இஹ ேஶாசதி phேரththய ேஶாசதி பாபகா உப⁴யthர ேஶாசதி ।
ஸ ேஶாசதி ஸ விஹnhயேத th³’ShThவா கrhம khShடமாthமந:॥ 15॥
இஹ ேமாத³ேத phேரththய ேமாத³ேத kh’தNhய உப⁴யthர ேமாத³ேத ।
ஸ ேமாத³ேத ஸ phரேமாத³ேத th³’ShThவா கrhமவிஶுth³தி⁴மாthமந:॥ 16॥
இஹ தphயதி phேரththய தphயதி பாபகா உப⁴யthர தphயதி ।
பாபmh ேம kh’ததி தphயதி ⁴யshதphயதி ³rhக³திŋhக³த:॥ 17॥
இஹ நnhத³தி phேரthய நnhத³தி kh’தNhய உப⁴யthர நnhத³தி ।
Nhயmh ேம kh’ததி நnhத³தி ⁴ேயா நnhத³தி ஸுக³திŋhக³த:॥ 18॥
ப³யீமபி ஸmhதாmh பா⁴ஷமாண: ந தthகேரா ப⁴வதி நர: phரமthத: ।
ேகா³ப இவ கா³ க³ணயnh பேரஷாmh ந பா⁴க³வாnh ராமNhயshய ப⁴வதி ॥ 19॥
அlhபமபி ஸmhதாmh பா⁴ஷமாே த⁴rhமshய ப⁴வthயiνத⁴rhமசா ।
ராக³mh ச th³ேவஷmh ச phரஹாய ேமாஹmh ஸmhயkh phரஜாநnh ஸுவிiµkhதசிthத: ।
அiνபாத³தா³ந:இஹ வாऽiµthர வா ஸ பா⁴க³வாnh ராமNhயshய ப⁴வதி ॥ 20॥
॥ இதி யமகவrhக:³ஸமாphத:॥

2.அphரமாத³வrhக:³ th³விதீய:

அphரமாேதா³ऽmh’தபத³mh phரமாேதா³ mh’thேயா: பத³mh ।
அphரமthதா ந mhயnhேத ேய phரமthதா யதா² mh’தா:॥ 1॥
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ஏதmh விேஶஷேதா jhஞாthவாऽphரமாேத³ பNh³தா ।
அphரமாேத³ phரேமாத³nhத ஆrhயாmh ேகா³சேர ரதா:॥ 2॥
ேத th◌⁴யாயிந:ஸாததிகா நிththயmh th³’ட⁴பராkhரமா: ।
shph’ஶnhதி தீ⁴ரா நிrhவாணmh ேயாக³ேமmh அiνthதரmh ॥ 3॥
உthதா²நவத:shmh’திமத: ஶுசிகrhமே நிஶmhயகாண: ।
ஸmhயதshய ச த⁴rhமவேநாऽphரமthதshய யேஶாபி⁴வrhth³த⁴ேத ॥ 4॥
உthதா²ேநநாऽphரமாேத³ந ஸmhயேமந த³ேமந ச ।
th³வீபmh rhவnhதி ேமதா⁴வீ யmh ஓேகா⁴ நாபி⁴கிரதி ॥ 5॥
phரமாத³மiνஜnhதி பா³லா ³rhேமத⁴ேஸா ஜநா ।
அபமாத³mh ச ேமதா⁴வீ த⁴நmh ேரShட²வ ரதி ॥ 6॥
மா phரமாத³மiνத மா காமரதிஸmhshதவmh ।
அphரமthேதா  th◌⁴யாயnh phராphேநாதி விலmh ஸுக²mh ॥ 7॥
phரமாத³மphரமாேத³ந யதா³ iνத³தி பNh³த: ।
phரjhஞாphராஸாத³மாய அேஶாக: ேஶாகிநீmh phரஜாkh³ ।
பrhவதshத²இவ ⁴shதா²nh தீ⁴ேரா ப³லாnh அேவேத ॥ 8॥
அphரமthத: phரமthேதஷு ஸுphேதஷு ப³ஹுஜாக³ர: ।
அப³லாவவ ஶீkh◌⁴ராேவா ththவா யாதி ஸுேமதா: ◌⁴ ॥ 9॥
அphரமாேத³ந மக⁴வா ேத³வாநாmh ேரShட²தாmh க³த: ।
அphரமாத³mh phரஶmhஸnhதி phரமாேதா³ க³rhத:ஸதா³॥ 10॥
அphரமாத³ரேதா பி⁴ு: phரமாேத³ ப⁴யத³rhஶீ வா ।
ஸாேயாஜநmh அiΝmh sh²லmh த³ஹnhநkh³நிவ க³chச²தி ॥ 11॥
அphரமாத³ரேதா பி⁴ு: phரமாேத³ ப⁴யத³rhஶீ வா ।
அப⁴vhய: பஹாய நிrhவாணshையவ அnhதிேக ॥ 12॥
॥ இதி அphரமாத³வrhக:³ஸமாphத:॥

3. சிthதவrhக³shth’தீய:

shபnhத³நmh சபலmh சிthதmh ³ரயmh ³rhநிவாrhயmh ।
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’ஜுmh கேராதி ேமதா⁴வீ இஷுகார இவ ேதஜநmh ॥ 1॥
வாஜmh இவ shத²ேல phதmh உத³கshெயௗகத உth³⁴த: ।
பshபnhத³த இத³mh சிthதmh மாரேத⁴யmh phரஹாmh ॥ 2॥
³rhநிkh³ரஹshய ல⁴ேநா யthர-காம-நிபாதிந: ।
சிthதshய த³மநmh ஸா⁴ சிthதmh தா³nhதmh ஸுகா²வஹmh ॥ 3॥
ஸு³rhth³’ஶmh ஸுநிணmh யthர-காமநிபாதி ।
சிthதmh ரேnhேமதா⁴வீ சிthதmh ³phதmh ஸுகா²வஹmh ॥ 4

³ரŋhக³மmh ஏகசரmh அஶரmh ³ஹாஶயmh ।
ேய சிthதmh ஸmhயmhshயnhதி ேமாயnhேத மாரப³nhத⁴நாth ॥ 5॥
அநவshதி²தசிthதshய ஸth³த⁴rhமmh அவிஜாநத: ।
பphலவphரஸாத³shய phரjhஞா ந பrhயேத ॥ 6॥
அநவshத சிthதshய அநnhவாஹதேசதஸ: ।
Nhயபாபphரணshய நாऽshதி ஜாkh³ரேதா ப⁴யmh ॥ 7॥
mhேபா⁴பமmh காயமmh விதி³thவா நக³ேராபமmh சிthதத³mh shதா²பயிththவா ।
th◌⁴ேயத மாரmh phரjhஞாேத⁴ந தmh ச ரேத³நிேவஶந:shயாth ॥ 8॥
அசிரmh வதாயmh காய: ph’தி²வீmh அதி⁴ேஶShயேத ।
ுth³ேராऽேபதவிjhஞாேநா நிரrhத²mh இவ கŋhக³ரmh ॥ 9॥
th³விTh th³விஷmh யth rhயாth ைவ வா நrhைவணmh ।
th²யாphரணிதmh சிthதmh பாபீயாmhஸmh ஏநmh தத:rhயாth ॥ 10॥
ந தth மாதாபிதெரௗ rhயாதாmh அnhேய சாபி ச jhஞாதிகா: ।
ஸmhயkhphரணிதmh சிthதmh ேரயாmhஸmh ஏநmh தத:rhயாth ॥ 11॥
॥ இதி சிthதவrhக:³ஸமாphத:॥

4. Shபவrhக³சrhthத:²

க இமாmh ph’தி²வீmh விேஜShயேத யமேலாகmh ேசமmh ஸேத³வகmh ।
ேகா த⁴rhமபத³mh ஸுேத³ஶிதmh ஶல: Shபவ phரேசShயதி ॥ 1॥
ைஶ: ph’த²வீmh விேஜShயேத யமேலாகmh ச இமmh ஸேத³வகmh ।
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ைஶோ த⁴rhமபத³mh ஸுேத³ஶிதmh ஶல: Shபவ phரேசShயதி ॥ 2॥
ேப²ேநாபமmh காயமmh விதி³thவா மசித⁴rhமmh அபி⁴ஸmh³தா⁴ந: ।
சி²thவா மாரshய phரShபகாணி அத³rhஶநmh mh’thராஜshய க³chேச²th ॥ 3॥
Shபாணி ேயவ phரசிnhவnhதmh vhயாஸkhதமநஸmh நரmh ।
ஸுphதmh kh³ராமmh மேஹாக⁴ இவ mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 4॥
Shபாணி ேயவ phரசிnhவnhதmh vhயாஸkhதமநஸmh நரmh ।
அth’phதேமவ காேமஷு அnhதக:ேத வஶmh ॥ 5॥
யதா²பி ph◌⁴ரமர: Shபmh வrhணக³nhத⁴mh அkh◌⁴நnh ।
பலாயேத ரஸமாதா³ய ஏவmh kh³ராேம iµநிசேரth ॥ 6॥
ந பேரஷாmh விேலாமாநி ந பேரஷாmh kh’தாkh’தmh ।
ஆthமநmh ஏவ அேவேத kh’தாnhயkh’தாநி ச ॥ 7॥
யதா²பி சிரmh Shபmh வrhணவத³க³nhத⁴கmh ।
ஏவmh ஸுபா⁴தா வாkh ஸப²லா ப⁴வதி rhவத:॥ 8॥
யதா²பி சிரmh Shபmh வrhணவth ஸக³nhத⁴கmh ।
ஏவmh ஸுபா⁴தா வாkh ஸப²லா ப⁴வதி rhவத:॥ 9॥
யதா²பி Shபராேஶ:rhயாth மாலா³nh ப³ஹூnh ।
ஏவmh ஜாேதந மrhththேயந கrhthதvhயmh ஶலmh ப³ஹு ॥ 10॥
ந Shபக³nhத:◌⁴ phரதிவாதேமதி ந சnhத³நmh தக³ரமlhேக வா ।
ஸதாச க³nhத: ◌⁴ phரதிவாதேமதி ஸrhவா தி³ஶ:ஸthஷ: phரவாதி ॥ 11॥
சnhத³நmh தக³ரmh வாபி உthபலmh அத² வாrhகீ ।
ஏேதஷாmh க³nhத⁴ஜாதாநாmh ஶீலக³nhேதா⁴ऽiνthதர:॥ 12॥
அlhபமாthேராऽயmh க³nhேதா⁴ ேயாऽயmh தக³ரசnhத³நீ ।
யச ஶீலவதாmh க³nhேதா⁴ வாதி ேத³ேவஷு உthதம:॥ 13॥
ேதஷாmh ஸmhபnhநஶீலாநாmh அphரமாத³-விஹாmh ।
ஸmhயkh³jhஞாநவிiµkhthதாநாmh மாேரா மாrhக³mh ந விnhத³தி ॥ 14॥
யதா ஸŋhகாரதா⁴ேந உjh²ேத மஹாபேத² ।
பth³ம தthர ஜாேயத ஶுசிக³nhத⁴mh மேநாரமmh ॥ 15॥
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ஏவmh ஸŋhகார⁴ேத அnhத⁴⁴ேத ph’த²kh³ஜேந ।
அதிேராசேத phரjhஞயா ஸmhயkh-ஸmh³th³த⁴-ராவக:॥ 16॥
॥ இதி Shபவrhக:³ஸமாphத:॥

5. பா³லவrhக:³ பசம:

தீ³rhகா⁴ ஜாkh³ரேதா ராth: தீ³rhக⁴mh ராnhதshய ேயாஜநmh ।
தீ³rhேகா⁴ பா³லாநாmh ஸmhஸார:ஸth³த⁴rhமmh அவிஜாநதாmh ॥ 1॥
சரnh ேசth நாதி⁴க³chேச²th ேரயாmhஸmh ஸth³’ஶmh ஆthமந: ।
ஏகசrhயாmh th³’ட⁴mh rhயாth நாऽshதி பா³ேல ஸஹாயதா ॥ 2॥
thரா ேம ஸnhதி த⁴நmh ேமऽshதி இதி பா³ேலா விஹnhயேத ।
ஆthமா யாthமேநா நாऽshதி த: thரா:ேதா த⁴நmh ॥ 3॥
ேயா பா³ேலா மnhயேத பா³lhயmh பNh³தசாபி ேதந ஸ ।
பா³லச பNh³தமாநீ ஸ ைவ பா³ல இthchயேத ॥ 4॥
யாவjhவமபி ேசth³ பா³ல: பNh³தmh பrhபாஸேத ।
ந ஸ த⁴rhமmh விஜாநாதி த³rhவீ ஸூபரஸmh யதா²॥ 5॥
iµஹூrhthதமபி ேசth³ விjhஞா: பNh³தmh பrhபாஸேத ।
phரmh த⁴rhமmh விஜாநாதி வா ஸூபரஸmh யதா²॥ 6॥
சரnhதி பா³லா ³rhேமத⁴ேஸாऽthேரணவாthமநா ।
rhவnhத: பாபகmh கrhமmh யth³ப⁴வதி ககப²லmh ॥ 7॥
ந தth கrhம kh’தmh ஸா⁴ யth kh’ththவாऽiνதphயேத ।
யshயாiµேகா² த³nh விபாகmh phரதிேஸவேத ॥ 8॥
தchச கrhமmh kh’தmh ஸா⁴ யth kh’thவா நாiνதphயேத ।
யshய phரதீத:ஸுமந விபாகmh phரதிேஸவேத ॥ 9॥
மth◌⁴விவ மnhயேத பா³ேலா யாவth பாபmh ந பchயேத ।
யதா³ ச பchயேத பாபmh அத² பா³ேலா :³க²mh நிக³chச²தி ॥ 10॥
மாேஸ மாேஸ ஶாkh³ேரண பா³ேலா ⁴த ேபா⁴ஜநmh ।
ந ஸ ஸŋhkh²யாதத⁴rhமாmh கலாமrhஹதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 11॥
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ந பாபmh kh’தmh கrhம ஸth³ய:ரவ iµசதி ।
த³ஹnh பா³லமnhேவதி ப⁴shமchச²nhந இவ பாவக:॥ 12॥
யாவேத³வ அநrhதா²ய jhஞphதmh பா³லshய ஜாயேத ।
ஹnhதி பா³லshய ஶுkhலாmhஶmh rhth³தா⁴நமshய விபாதயnh ॥ 13॥
அஸth³ ப⁴வநchேச²th ரshகாரmh ச பி⁴ுஷு ।
ஆவாேஸஷு ைசவrhயmh ஜாmh பரேலஷு ச ॥ 14॥
மைமவ kh’தmh மnhேயதாmh kh³’-phரvhரதாெபௗ⁴ ।
மைமவாதிவஶா:shயாதாmh kh’thயாkh’thேயஷு கஷு சிth ।
இதி பா³லshய ஸŋhகlhப இchசா² மாநச வrhth³த⁴ேத ॥ 15॥
அnhயா  லாேபா⁴பநிஷth³அnhயா நிrhவாணகா³நி ।
ஏவேமதth³அபி⁴jhஞாய பி⁴ுrh³th³த⁴shய ராவக: ।
ஸthகாரmh நாபி⁴நnhேத³th விேவகமiνph³’mhஹேயth ॥ 16॥
॥ இதி பா³லவrhக:³ஸமாphத:॥

6. பNh³தவrhக:³ஷShட:²

நிதீ⁴நாவ phரவkhதாரmh யmh பேயth வrhjhயத³rhஶிநாmh ।
நிkh³’யவாதி³நmh ேமதா⁴விநmh தாth³’ஶmh பNh³தmh ப⁴ேஜth ।
தாth³’ஶmh ப⁴ஜமாநshய ேரேயா ப⁴வதி ந பாபீய:॥ 1॥
அவவேத³த³iνஶிShயாth அஸph◌⁴யாchச நிவாரேயth ।
ஸதாmh  ஸ phேயா ப⁴வதி அஸதாmh ப⁴வthயphய:॥ 2॥
ந ப⁴ேஜth பாபகாநி thராணி ந ப⁴ேஜth ஷாத⁴மாnh ।
ப⁴ேஜth thராணி கlhயாநி ப⁴ேஜத ஷiνthதமாnh ॥ 3॥
த⁴rhமபீதீ:ஸுக²mh ேஶேத விphரஸnhேநந ேசதஸா ।
ஆrhயphரேவதி³ேத த⁴rhேம ஸதா³ ரமேத பNh³த:॥ 4॥
உத³கmh  நயnhதி ேநth’கா இஷுகாரா நமயnhதி ேதஜநmh ।
தா³mh நமயnhதி தகா ஆthமாநmh த³மயnhதி பNh³தா:॥ 5॥
ைஶேலா யைத²கக⁴ேநா வாேதந ந ஸrhயேத ।
ஏவmh நிnhதா³phரஶmhஸாஸு ந ஸrhயnhேத பNh³தா:॥ 6॥
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யதா²பி ’ேதா³ க³mhபீ⁴ேரா விphரஸnhேநாऽநாவில: ।
ஏவmh த⁴rhமாnh thவா விphரத³nhதி பNh³தா:॥ 7॥
ஸrhவthர ைவ ஸthஷா vhரஜnhதி ந காமகாமா லபnhதி ஸnhத: ।
ஸுேக²ந shph’Shடா அத²வா :³ேக²ந ேநாchசாவசmh பNh³தா த³rhஶயnhதி ॥ 8॥
நாthமேஹேதா: ந பரshய ேஹேதா: ந thரchேச²nhந த⁴நmh ந ராShThரmh ।
ேநchேச²th³ அத⁴rhேமண ஸmh’th³தி⁴மாthமந: ஸ ஶீலவாnh phரjhஞாவாnh தா⁴rhக:
shயாth ॥
9॥
அlhபகாshேத மiνShேயஷு ேய ஜநா: பாரகா³ந: ।
அேத²மா இதரா: phரஜா: தீரேமவாiνதா⁴வதி ॥ 10॥
ேய ச க² ஸmhயகா³kh²யாேத த⁴rhேம த⁴rhமாiνவrhthதிந: ।
ேத ஜநா பாரேமShயnhதி mh’thேத⁴யmh ஸு³shதரmh ॥ 11॥
kh’Shணmh த⁴rhமmh விphரஹாய ஶுkhலmh பா⁴வேயth பNh³த: ।
ஓகாth அேநாகmh ஆக³mhய விேவேக யthர ³ரமmh ॥ 12॥
தthராபி⁴ரதிchேச²th ththவா காமாnh அகிசந: ।
பrhயவதா³பேயth ஆthமாநmh சிthதkhேலைஶ: பNh³த:॥ 13॥
ேயஷாmh ஸmhேபா³th◌⁴யŋhேக³ஷு ஸmhயkh³சிthதmh ஸுபா⁴விதmh ।
ஆதா³நphரதிநி:ஸrhேக³அiνபாதா³ய ேய ரதா: ।
shரவா jhேயாதிShமnhதshேத ேலாேக பநிrhvh’தா:॥ 14॥
॥ இதி பNh³தவrhக³ஸமாphத:॥

7.அrhஹth³வrhக:³ஸphதம:

க³தாth◌⁴வேநா விேஶாகshய விphரiµkhதshய ஸrhவதா² ।
ஸrhவkh³ரnhத²phரணshய பதா³ேஹா ந விth³யேத ॥ 1॥
உth³ஜேத shmh’திமnhேதா ந நிேகேத ரமnhேத ேத ।
ஹmhஸா இவ பlhவலmh ththவா ஓகேமாகmh ஜஹதி ேத ॥ 2॥
ேயஷாmh ஸnhநிசேயா நாऽshதி ேய பjhஞாதேபா⁴ஜநா: ।
ஶூnhயேதாऽநிthதச விேமாோ ேயஷாmh ேகா³சர: ।
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ஆகாஶ இவ ஶnhதாநாmh க³திshேதஷாmh ³ரnhவயா ॥ 3॥
யshயாshரவா: பஆஹாேர ச அநி:sh’த: ।
ஶூnhயேதாऽநிthதச விேமாோ யshய ேகா³சர: ।
ஆகாஶ இவ ஶnhதாநாmh பத³mh தshய ³ரnhவயmh ॥ 4॥
யshேயnhth³யாணி ஶமத²mh க³தாநி அவா யதா²ஸாரதி²நா ஸுதா³nhதா: ।
phரணமாநshய அநாshரவshய ேத³வா அபி தshய shph’ஹயnhதி தாth³’ஶ:॥ 5॥
ph’தி²வீஸேமா ந விth◌⁴யேத இnhth³ரகீேலாபம: தாth³’kh ஸுvhரத: ।
’த³இவாேபதகrhத³ம:ஸmhஸாரா ந ப⁴வnhதி தாth³’ஶ:॥ 6॥
ஶாnhதmh தshய மேநா ப⁴வதி வாkh ச கrhம ச ।
ஸmhயகா³jhஞாவிiµkhதshய உபஶாnhதshய தாth³’ஶ:॥ 7॥
அரth³ேதா⁴ऽkh’தjhஞச ஸnhதி⁴ேச²த³ச ேயா நர: ।
ஹதாவகாேஶா வாnhதாஶ:ஸ ைவ உthதம ஷ:॥ 8॥
kh³ராேம வா யதி³ வாऽऽரNhேய நிmhேந வா யதி³ வா shத²ேல ।
யthராrhஹnhேதா விஹரnhதி ஸா ⁴ ராமணீயகா ॥ 9॥
ரமணீயாnhயரNhயாநி யthர ந ரமேத ஜந: ।
வீதராகா³ ரmhshயnhேத ந ேத காமக³ேவண:॥ 10॥
॥ இதி அrhஹth³வrhக:³ஸமாphத:॥

8.ஸஹshரவrhேகா³அShடம:

ஸஹshரமபி ேசth³ வாேசாऽநrhத²பத³ஸmhதா ।
ஏகமrhத²பத³mh ேரேயா யth ththேவாபஶாmhயதி ॥ 1॥
ஸஹshரமபி ேசth³கா³தா²அநrhthத²பத³ஸmhதா ।
ஏகmh கா³தா²பத³mh ேரேயா யth ththேவாபஶாmhயதி ॥ 2॥
யச கா³தா²ஶதmh பா⁴ேஷதாநrhத²பத³ஸmhதா: ।
ஏகmh த⁴rhமபத³mh ேரேயா யth ththேவாபஶாmhயதி ॥ 3॥
ய:ஸஹshரmh ஸஹshேரண ஸŋhkh³ராேம மாiνஷாnh ஜேயth ।
ஏகmh ச ஜேயth³ஆthமாநmh ஸ ைவ ஸŋhkh³ராம³thதம: 4
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ஆthமா ஹ ைவ த: ேரயாnh யா ேசயதரா phரஜா ।
தா³nhதாthமந: ஷshய நிthயmh ஸmhயதசாண:॥ 5॥
ைநவ ேத³ேவா ந க³nhத⁴rhேவா ந மார:ஸஹ ph³ரம ।
தmh அபதmh rhயாth ததா²பshய ஜnhேதா:॥ 6॥
மாேஸ மாேஸ ஸஹshேரண ேயா யேஜத ஶதmh ஸமாnh ।
ஏகmh ச பா⁴விதாthமாநmh iµஹுrhthதமபி ஜேயth ।
ைஸவ ஜநா ேரய யchேசth³ வrhஷஶதmh ஹுதmh ॥ 7॥
யச வrhஷஶதmh ஜnhரkh³நிmh பசேரth வேந ।
ஏகmh ச பா⁴விதாthமாநmh iµஹுrhthதமபி ஜேயth ।
ைஸவ ஜநா ேரய யchேசth வrhஷஶதmh ஹுதmh ॥ 8॥
யth கிசிth³இShடmh ச ஹுதmh ச ேலாேக ஸmhவthஸரmh யேஜத Nhயாேப: ।
ஸrhவமபி தnhந சrhபா⁴க³ேமதி அபி⁴வாத³நா ’ஜுக³ேதஷு ேரய ॥ 9॥
அபி⁴வாத³நஶீலshய நிththயmh vh’th³தா⁴பசாயிந: ।
சthவாேரா த⁴rhமா வrhத⁴nhேத ஆrhவrhண:ஸுக²mh ப³லmh ॥ 10॥
யச வrhஷஶதmh ேவth :³ஶீேலாऽஸமாத: ।
ஏகாஹmh விதmh ேரய: ஶீலவேதா th◌⁴யாயிந:॥ 11॥
யச வrhஷஶதmh ேவth ³Shphரjhேஞாऽஸமாத: ।
ஏகாஹmh விதmh ேரய: phரjhஞாவேதா th◌⁴யாயிந:॥ 12॥
யச வrhஷஶதmh ேவth ேதா³நவீrhய: ।
ஏகாஹmh விதmh ேரய: வீrhயமாரப⁴ேதா th³’ட⁴mh ॥ 13॥
யச வrhஷஶதmh ேவth அபயnh உத³யvhயயmh
ஏகாஹmh விதmh ேரய: பயத: உத³யvhயயmh ॥ 14॥
யச வrhஷஶதmh ேவth அபயnhநmh’தmh பத³mh ।
ஏகாஹmh விதmh ேரய: பயேதாऽmh’தmh பத³mh ॥ 15॥
யச வrhஷஶதmh ேவத³பயnh த⁴rhமiµthதமmh ।
ஏகாஹmh விதmh ேரய: பயேதா த⁴rhமiµthதமmh ॥ 16॥
॥ இதி ஸஹshரவrhக:³ஸமாphத:॥
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9. பாபவrhக:³ நவம:

அபி⁴thவேரத கlhயாேண பாபாth சிthதmh நிவாரேயth ।
தnhth³தmh  rhவத: Nhயmh பாேப ரமேத மந:॥ 1॥
பாபmh ேசth ஷ:rhயாth ந தth rhயாth ந: ந: ।
ந தshnh ச²nhத³mh rhயாth :³க:² பாபshய உchசய:॥ 2॥
Nhயmh ேசth ஷ:rhயாth rhயாேத³தth ந: ந: ।
தshnh ச²nhத³mh rhயாth ஸுக:² Nhயshய உchசய:॥ 3॥
பாேபாऽபி பயதி ப⁴th³ரmh யாவth பாபmh ந பchயேத ।
யதா³ ச பchயேத பாபmh அத² பாேபா பாபாநி பயதி ॥ 4॥
ப⁴th³ேராऽபி பயதி பாபmh யாவth ப⁴th³ரmh ந பchயேத ।
யதா³ ச பchயேத ப⁴th³ரmh அத² ப⁴th³ராணி பயதி ॥ 5॥
மாऽவமnhேயத பாபshய ந மாmh தth³ஆக³Shயதி ।
உத³பி³nh³நிபாேதந உத³mhேபா⁴ऽபி rhயேத ।
பா³ல: ரயதி பாபmh shேதாகmh shேதாகமphயாசிnhவnh ॥ 6॥
மாऽவமnhேயத Nhயshய ந மாmh தth³ஆக³Shயதி ।
உத³பி³nh³நிபாேதந உத³mhேபா⁴ऽபி rhயேத ।
தீ⁴ர: ரயதி Nhயshய shேதாகmh shேதாகமphயாசிnhவnh ॥ 7॥
வாணிகி³வ ப⁴யmh மாrhக³mh அlhபஸாrhேதா² மஹாத⁴ந: ।
விஷmh விகாம இவ பாபாநி பவrhஜேயth ॥ 8॥
பாெணௗ ேசth³ vhரே ந shயாth³ஹேரth பாணிநா விஷmh ।
நாऽvhரணmh விஷமnhேவதி நாऽshதி பாபmh அrhவத:॥ 9॥
ேயாऽlhப³Shடாய நராய ³Shயதி ஶுth³தா⁴ய ஷாயாऽநŋhக³நாய ।
தேமவ பா³லmh phரthேயதி பாபmh ஸூேமா ரஜ: phரதிவாதவphதmh ॥ 10॥
க³rhப⁴ேமக உthபth³யnhேத நிரயmh பாபகrhண: ।
shவrhக³mh ஸுக³தேயா யாnhதி பநிrhவாnhthயநாshரவா:॥ 11॥
நாnhதே ந ஸiµth³ரமth◌⁴ேய ந பrhவதாநாmh விவரmh phரவிய ।
ந விth³யேத ஸ ஜக³தி phரேத³ேஶா யthரshதி²ேதா iµchேயத பாபகrhமண:॥ 12॥
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நாnhதே ந ஸiµth³ரமth◌⁴ேய ந பrhவதாநாmh விவரmh phரவிய ।
ந விth³யேத ஸ ஜக³தி phரேத³ேஶா யthரshதி²தmh ந phரஸேஹத mh’th:॥ 13॥
॥ இதி பாபவrhக:³ஸமாphத:॥

10. த³Nhட³வrhக:³ த³ஶம:

ஸrhேவ thரshயnhதி த³Nhடா³th ஸrhேவ பி³ph◌⁴யதி mh’thேயா: ।
ஆthமாநmh உபமாmh kh’thவா ந ஹnhயாth ந கா⁴தேயth ॥ 1॥
ஸrhேவ thரஸயnhதி த³Nhடா³th ஸrhேவஷாmh விதmh phயmh ।
ஆthமாநmh உபமாmh kh’thவா ந ஹnhயாth ந கா⁴தேயth ॥ 2॥
ஸுக²காமாநி ⁴தாநி ேயா த³Nhேட³ந விநshதி ।
ஆthமந:ஸுக²மnhவிShய phேரththய ஸ ந லப⁴ேத ஸுக²mh ॥ 3॥
ஸுக²காமாநி ⁴தாநி ேயா த³Nhேட³ந ந நஸதி ।
ஆthமந:ஸுக²மnhவிShய phேரththய ஸ லப⁴ேத ஸுக²mh ॥ 4॥
மா ேவாச: பஷmh கிசிth³ உkhதா: phரதிவேத³shthவாmh ।
:³கா²ஸmhரmhப⁴கதா² phரதித³Nhடா:³shph’ேஶshthவாmh ॥ 5॥
ஸ ேசth ேநரய ஆthமாநmh காmhshயiµபஹதmh யதா² ।
ஏஷ phராphேதாऽ நிrhவாணmh ஸmhரmhப⁴shேத ந விth³யேத ॥ 6॥
யதா² த³Nhேட³ந ேகா³பாேலா கா:³ phராஜயதி ேகா³சரmh ।
ஏவmh ஜரா ச mh’thசா: phராஜயத: phராணிநாmh ॥ 7॥
அத² பாபாநி கrhமாணி rhவnh பா³ேலா ந ³th◌⁴யேத ।
shைவ: கrhமபி: ◌⁴ ³rhேமதா⁴ அkh³நித³kh³த⁴ இவ தphயேத ॥ 8॥
ேயா த³Nhேட³நாऽத³Nhேட³ஷு அphர³Shேடஷு ³Shயதி ।
த³ஶாநாமnhயதமmh shதா²நmh phரேமவ நிக³chச²தி ॥ 9॥
ேவத³நாmh பஷாmh jhயாநிmh ஶரshய ச ேப⁴த³நmh ।
³கmh வாऽphயாபா³த⁴mh சிthதேபmh வா phராphiνயாth ॥ 10॥
ராஜேதா ேவாபஸrhக³mh அph◌⁴யாkh²யாநmh வா தா³ணmh ।
பயmh வா jhஞாதீநாmh ேபா⁴கா³நாmh வா phரப⁴ஜநmh ॥ 11॥
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அத²வாऽshயாகா³ராணி அkh³நிrhத³ஹதி பாவக: ।
காயshய ேப⁴தா³th ³Shphரjhேஞா நிரயmh ஸ உபபth³யேத ॥ 12॥
ந நkh³நசrhயா ந ஜடா ந பŋhகாmh நாऽநஶநmh shத²Nh³லஶாயிகா வா ।
ரேஜாஜயmh உthகாphரதா⁴நmh ேஶாத⁴யnhதி மrhththயmh அவிதீrhணகாŋhmh॥ 13॥
அலŋhkh’தேசத³பி ஶமmh சேரth ஶாnhேதா தா³nhேதா நியேதா ph³ரமசா ।
ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு நிதா⁴ய த³Nhட³mh ஸ ph³ராமண:ஸ ரமண:ஸ பி⁴ு: ॥
14॥
நிேஷத:◌⁴ ஷ: கசிth ேலாேக விth³யேத ।
ேயா நிnhதா³mh ந phர³th◌⁴யதி அேவா ப⁴th³ர: கஶாவ ॥ 15॥
அேவா யதா² ப⁴th³ர: கஶாநிவிShட ஆதாபிந:ஸmhேவகி³ேநா ப⁴வத ।
ரth³த⁴யா ஶீேலந ச வீrhேயண ச ஸமாதி⁴நா த⁴rhமவிநிசேயந ச ।
ஸmhபnhநவிth³யாசர: phரதிshmh’தா: phரஹாshயத²:³க²த³mh அநlhபகmh ॥ 16॥
உத³கmh  நயnhதி ேநth’கா:இஷுகாரா நமயnhதி ேதஜநmh ।
தா³mh நமயnhதி தகா ஆthமாநmh த³மயnhதி ஸுvhரதா:॥ 17॥
॥ இதி த³Nhட³வrhக:³ஸமாphத:॥

11. ஜராவrhக³ ஏகாத³ஶ:

ேகா iν ஹாஸ: க ஆநnhேதா³ நிthயmh phரjhவேத ஸதி ।
அnhத⁴காேரऽவநth³தா: ◌⁴ phரதீ³பmh ந க³ேவஷயத²॥ 1॥
பய சிthkh’தmh பி³mhப³mh அShகாயmh ஸiµchch²தmh ।
ஆரmh ப³ஹுஸŋhகlhபmh யshய நாऽshதி th◌⁴வmh shதி²தி:॥ 2॥
பrhணத³mh பmh ேராக³நீட³mh phரப⁴ŋh³ரmh ।
பி⁴th³யேத திஸnhேத³ேஹா மரnhதmh  விதmh ॥ 3॥
யாநிமாnhயபth²யாnhயலா³நீவ ஶரதி³ ।
காேபாதகாnhயshதீ²நீ தாநி th³’ShThவா கா ரதி:॥ 4

அshth²நாmh நக³ரmh kh’தmh மாmhஸேலாதேலபநmh ।
யthர ஜரா ச mh’thச மாேநா mhரசாவத:॥ 5॥
rhயnhதி ைவ ராஜரதா²ஸுசிthரா அத² ஶரமபி ஜராiµேபதி ।

dharmapada.pdf 13



த⁴rhமபத³mh

ஸதாmh ச த⁴rhேமா ந ஜராiµேபதி ஸnhேதா ஹ ைவ ஸth³ப⁴ய: phரேவத³யnhதி ॥ 6॥
அlhபேதாऽயmh ேஷா ப³வrhத³இவ rhயதி ।
மாmhஸாநி தshய வrhth³த⁴nhேத phரjhஞா தshய ந வrhth³த⁴ேத ॥ 7॥
அேநகஜாதிஸmhஸாரmh ஸமதா⁴விஷmh அநிவிஶமாந: ।
kh³’ஹகாரகmh க³ேவஷயnh :³கா² ஜாதி: ந: ந:॥ 8॥
kh³’ஹகாரக th³’Shேடாऽ நrhேக³ஹmh ந கShய ।
ஸrhவாshேத பாrhவிகா ப⁴kh³நா kh³’ஹடmh விஸmhshkh’தmh ।
விஸmhshகாரக³தmh சிthதmh th’Shநாmh யமth◌⁴யகா³th ॥ 9॥
அசththவா ph³ரமசrhயmh அலph³th◌⁴வா ெயௗவேந த⁴நmh ।
rhணkhெரௗச இவ யnhேத ணமthshய இவ பlhவேல ॥ 10॥
அசthவா ph³ரமசrhயmh அலph³th◌⁴வா ெயௗவேந த⁴நmh ।
ேஶரேத சாேபாऽதி இவ ராnhயiνதnhவnhth:॥ 11॥
॥ இதி ஜராவrhக:³ஸமாphத:॥

12.ஆthமவrhக:³ th³வாத³ஶ:

ஆthமாந ேசth phயmh ஜாநீயாth³ ரேthதmh ஸுரதmh ।
thரயாமnhயதமmh யாமmh phரதிஜாkh³’யாth பNh³த:॥ 1॥
ஆthமாநேமவ phரத²மmh phரதிேப நிேவஶேயth ।
அதா²nhயமiνஶிShயாth ந khேயth பNh³த:॥ 2॥
ஆthமாநmh ேசth ததா²rhயாth யதா²ऽnhயமiνஶாஸதி ।
ஸுதா³nhேதா வத த³மேயth³ஆthமா  கில ³rhத³ம:॥ 3॥
ஆthமா  ஆthமேநா நாத:² ேகா நாத:² பர:shயாth ।
ஆthமநா  ஸுதா³nhேதந நாத²mh லப⁴ேத ³rhலப⁴mh ॥ 4॥
ஆthமைநவ kh’தmh பாபmh ஆthமஜmh ஆthமஸmhப⁴வmh ।
அபி⁴மth²நாதி ³rhேமத⁴ஸmh வjhரவாமமயmh மணிmh ॥ 5॥
யshயாऽthயnhதெதௗ:³ஶீlhயmh மாவா ஶாலவாததmh ।
கேராதி ஸ ததா²thமாநmh யைத²நchச²nhதி th³விஷ:॥ 6॥
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ஸுகராNhயஸா⁴nhயாthமேநாऽதாநி ச ।
யth³ைவ தmh ச ஸா⁴ ச தth³ைவ பரம³Shகரmh ॥ 7॥
ய: ஶாஸநமrhஹதாmh ஆrhயாmh த⁴rhமவிநாmh ।
phரதிkhயதி ³rhேமதா⁴ th³’Shmh நி:thய பாபிகாmh ।
ப²லாநி காShட²கshேயவ ஆthமஹththயாைய ²lhலதி ॥ 8॥
ஆthமைநவ kh’தmh பாபmh ஆthமநா ஸŋhkhயதி ।
ஆthமநாऽkh’தmh பாபmh ஆthமைநவ விஶுth◌⁴யதி ।
ஶுth³த⁴யஶுth³தீ⁴ phரththயாthமmh நாऽnhேயாऽnhயmh விேஶாத⁴ேயth ॥ 9॥
ஆthமேநாऽrhத²mh பராrhேத²ந ப³ஹுநாऽபி ந ஹாபேயth ।
ஆthமேநாऽrhத²மபி⁴jhஞாய ஸத³rhத²phரத:shயாth ॥ 10॥
॥ இதி ஆthமவrhக:³ஸமாphத:॥

13. ேலாகவrhக:³ thரேயாத³ஶ:

நmh த⁴rhமmh ந ேஸேவத phரமாேத³ந ந ஸmhவேஸth ।
th²யாth³’Shmh ந ேஸேவத ந shயாth ேலாகவrhth³த⁴ந:॥ 1॥
உthதிShேட²nhந phரமாth³ேயth³ த⁴rhமmh ஸுசதmh சேரth ।
த⁴rhமசா ஸுக²mh ேஶேதऽshmh ேலாேக பரthர ச ॥ 2॥
த⁴rhமmh சேரth ஸுசதmh ந தmh ³சதmh சேரth ।
த⁴rhமசா ஸுக²mh ேஶேதऽshmh ேலாேக பரthர ச ॥ 3॥
யதா² ³th³³த³கmh பேயth யதா² பேயth மசிகாmh ।
ஏவmh ேலாகமேவமாணmh mh’thராேஜா ந பயதி ॥ 4॥
ஏந பயேதமmh ேலாகmh சிthரmh ராஜரேதா²பமmh ।
யthர பா³லா வித³nhதி நாऽshதி ஸŋhேகா³ விஜாநதாmh ॥ 5॥
யச rhவmh phரமாth³ய பசாth ஸ ந phரமாth³யதி ।
ஸ இமmh ேலாகmh phரபா⁴ஸயதி அph◌⁴ராnhiµkhத இவ சnhth³ரமா ॥ 6॥
யshய பாபmh kh’தmh கrhம ஶேலந பிதீ⁴யேத ।
ஸ இமmh ேலாகmh phரபா⁴ஸயதி அph◌⁴ராnhiµkhத இவ சnhth³ரமா ॥ 7॥
அnhத⁴⁴ேதாऽயmh ேலாக: தiνேகாऽthர விபயதி ।
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ஶேநா ஜாலiµkhத இவாlhப:shவrhகா³ய க³chச²தி ॥ 8॥
ஹmhஸா ஆதி³thயபேத² யாnhதி ஆகாேஶ யாnhதி ’th³தி⁴யா ।
நீயnhேத தீ⁴ரா ேலாகாth thவா மாரmh ஸவாநீகmh ॥ 9॥
ஏகmh த⁴rhமமதீதshய mh’ஷாவாதி³ேநா ஜnhேதா: ।
விதீrhணபரேலாகshய நாऽshதி பாபமகாrhயmh ॥ 10॥
ந ைவ கத³rhயா ேத³வேலாகmh vhரஜnhதி பா³லா ஹ ைவ ந phரஶmhஸnhதி தா³நmh ।
தீ⁴ரச தா³நmh அiνேமாத³மாநshேதைநவ ஸ ப⁴வதி ஸுகீ² பரthர ॥ 11॥
ph’தி²vhயா ஏகராjhயாth shவrhக³shய க³மநாth³ வா ।
ஸrhவேலாகாऽऽதி⁴பththயாth³shேராத ஆபthதிப²லmh வரmh ॥ 12॥
॥ இதி ேலாகவrhக:³ஸமாphத:॥

14. ³th³த⁴வrhக:³ சrhத³ஶ:

யshய தmh நாவயேத தமshய ந யாதி கசிlhேலாேக ।
தmh ³th³த⁴மநnhதேகா³சரmh அபத³mh ேகந பேத³ந ேநphயத² ?॥ 1॥
யshய ஜாநீ விஷாthகா th’Sh நாऽshதி thரசிnhேநmh ।
தmh ³th³த⁴மநnhதேகா³சரmh அபத³mh ேகந பேத³ந ேநphயத² ?॥ 2॥
ேய th◌⁴யாநphரsh’தா தீ⁴ரா:ைநShகாmhேயாபஶேம ரதா: ।
ேத³வா அபி ேதஷாmh shph’ஹயnhதி ஸmh³th³தா⁴நாmh shmh’திமதாmh ॥ 3॥
kh’chch²ேரா மiνShயphரதிலாப: ◌⁴ kh’chch²ரmh மrhththயாநாmh விதmh ।
kh’chch²ரmh ஸth³த⁴rhமரவணmh kh’chch²ேரா ³th³தா⁴நாmh உthபாத:³॥ 4॥
ஸrhவபாபshயாகரணmh ஶலshேயாபஸmhபதா³ ।
shவசிthதபrhயவதா³பநmh ஏதth³ ³th³தா⁴நாmh ஶாஸநmh ॥ 5॥
ாnhதி: பரமmh தப: திதிா நிrhவாணmh பரமmh வத³nhதி ³th³தா: ◌⁴ ।
ந phரvhரத: பேராபகா⁴தீ ரமே ப⁴வதி பரmh விேஹட²யnh ॥ 6॥
அiνபவாேதா³ऽiνபகா⁴த: phராதிேமாே ச ஸmhவர: ।
மாthராjhஞதா ச ப⁴khேத phராnhதmh ச ஶயநாஸநmh ।
அதி⁴சிthேத சாேயாக:³ ஏதth³ ³th³தா⁴நாmh ஶாஸநmh ॥ 7॥
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ந காrhஷாபணவrhேஷண th’phதி: காேமஷு விth³யேத ।
அlhபாshவாதா³ :³கா:² காமா இதி விjhஞாய பNh³த:॥ 8॥
அபி தி³vhேயஷு காேமஷு ரதிmh ஸ நாऽதி⁴க³chச²தி ।
th’Shயரேதா ப⁴வதி ஸmhயkhஸmh³th³த⁴ராவக:॥ 9॥
ப³ஹு ைவ ஶரணmh யnhதி பrhவாதாmhச வநாநி ச ।
ஆராமvh’ைசthயாநி மiνShயா ப⁴யதrhதா:॥ 10॥
ைநதth க² ஶரணmh ேமmh ைநதth ஶரணiµthதமmh ।
ைநதth ஶரணமாக³mhய ஸrhவ:³கா²thphரiµchயேத ॥ 11॥
யச ³th³த⁴mh ச த⁴rhமmh ச ஸŋhக⁴mh nhச ஶரணmh க³த: ।
சthவா ஆrhயஸthயாநி ஸmhயkh phரjhஞயா பயதி ॥ 12॥
:³க²mh :³க²ஸiµthபாத³mh :³க²shய சாதிkhரமmh ।
ஆrhயாShடாŋhகி³கmh மாrhக³mh :³ேகா²பஶமகா³நmh ॥ 13॥
ஏதth க² ஶரணmh ேமmh ஏதth ஶரணiµthதமmh ।
ஏதth ஶரணமாக³mhய ஸrhவ:³கா²th phரiµchயேத ॥ 14॥
³rhலப:◌⁴ ஷாஜாேநேயா ந ஸ ஸrhவthர ஜாயேத ।
யthர ஸ ஜாயேத தீ⁴ரshதthலmh ஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 15॥
ஸுேகா² ³th³தா⁴நாmh உthபாத:³ஸுகா²ஸth³த⁴rhம-ேத³ஶநா ।
ஸுகா²ஸŋhக⁴shய ஸாமkh³ ஸமkh³ராmh தப:ஸுக²mh ॥ 16॥
ஜாrhஹாnh ஜயேதா ³th³தா⁴nh யதி³ வா ராவகாnh ।
phரபசஸதிkhராnhதாnh தீrhணேஶாகபth³ரவாnh ॥ 17॥
தாnh தாth³’ஶாnh ஜயேதா நிrhvh’தாnh அேதாப⁴யாnh ।
ந ஶkhயmh Nhயmh ஸŋhkh²யாmh ஏவmhமாthரமபி ேகநசிth ॥ 18॥
இதி ³th³த⁴வrhக:³ஸமாphத:

15.ஸுக²வrhக:³ பசத³ஶ:

ஸுஸுக²mh வத வாேமா ைவShவைவண: ।
ைவஷு மiνShேயஷு விஹராேமாऽைவண:॥ 1॥
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ஸுஸுக²mh வத வாம ஆேரஷு அநாரா: ।
ஆேரஷு மiνShேயஷு விஹராேமாऽநாரா:॥ 2॥
ஸுஸுக²mh வத வாம உthஸுேகஷு அiνthஸுகா: ।
உthஸுேகஷு மiνShேயஷு விஹராம அiνthஸுகா:॥ 3॥
ஸுஸுக²mh வத வாேமா ேயஷாmh ேநா நாऽshதி கிசந ।
phதிப⁴யா ப⁴விShயாம: ேத³வா ஆபா⁴shவரா யதா²॥ 4॥
ஜேயா ைவரmh phரஸூேத :³க²mh ேஶேத பராத: ।
உபஶாnhத:ஸுக²mh ேஶேந ththவா ஜயபராஜெயௗ ॥ 5॥
நாऽshதி ராக³ஸேமாऽkh³நி: நாऽshதி th³ேவஷஸம: க: ।
நாஸதி shகnhத⁴ஸth³’ஶாநி :³கா:² நாऽshதி ஶாnhதிபரmh ஸுக²mh ॥ 6॥
க⁴thஸா பரேமா ேராக:³ஸmhshகார: பரமmh :³க²mh ।
ஏதth³ jhஞாthவா யதா²⁴தmh நிrhவாணmh பரமmh ஸுக²mh ॥ 7॥
ஆேராkh³யmh பரேமா லாப:◌⁴ ஸnhSh: பரமmh த⁴நmh ।
விவாஸ: பரமா jhஞாதி: நிrhவாணmh பரமmh ஸுக²mh । 8॥
phரவிேவகரஸmh பீthவா ரஸmh உபஶமshய ச ।
நிrhத³ேரா ப⁴வதி நிShபாேபா த⁴rhம phதிரஸmh பிப³nh ॥ 9॥
ஸா⁴ த³rhஶநமாrhயாmh ஸnhநிவாஸ:ஸதா³ஸுக:² ।
அத³rhஶேநந பா³லாநாmh நிthயேமவ ஸுகீ²shயாth ॥ 10॥
பா³லஸŋhக³தசா  தீ³rhக⁴மதா⁴நmh ேஶாசதி ।
:³ேகா² பா³ல:ஸmhவாேஸாऽthேரணவ ஸrhவதா³ ।
தீ⁴ரச ஸுக²ஸmhவாேஸா jhஞாதீநாவ ஸமாக³ம:॥ 11॥
தshமாth³தி⁴ தீ⁴ரmh ச phராjhஞmh ச ப³ஹுதmh ச ⁴rhயஶீலmh vhரதவnhதமாrhயmh
।
தmh தாth³’ஶmh ஸthஷmh ஸுேமத⁴ஸmh ப⁴ேஜத நthரபத²வ சnhத³மா:॥
12॥
॥ இதி ஸுக²வrhக:³ஸமாphத:॥

16. phயவrhக:³ ேஷாட³ஶ:
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அேயாேக³ ஜnhநாthமாநmh ேயாேக³ சாேயாஜயnh ।
அrhத²mh ththவா phயkh³ரா shph’ஹேயதா³thமாiνேயாகி³நmh ॥ 1॥
மா phைய:ஸமாக³chச²அphைய: கதா³சந
phயாmh அத³rhஶநmh :³க²mh அphயாmh ச த³rhஶநmh ॥ 2॥
தshமாth phயmh ந rhயாth phயாபாேயா  பாபக: ।
kh³ரnhதா:² ேதஷாmh ந விth³யnhேத ேயஷாmh நாऽshதி phயாphயmh ॥ 3॥
phயேதா ஜாயேத ேஶாக: phயேதா ஜாயேத ப⁴யmh ।
phயேதா விphரiµkhதshய நாऽshதி ேஶாக:ேதா ப⁴யmh ॥ 4॥
phேரமேதா ஜாயேத ேஶாக: phேரமேதா ஜாயேத ப⁴யmh ।
phேரமேதா விphரiµkhதshய நாऽshதி ேஶாக:ேதா ப⁴யmh ॥ 5॥
ரthயா ஜாயேத ேஶாேகா ரthயா ஜாயேத ப⁴யmh ।
ரthயா விphரiµkhதshய நாऽshதி ேஶாக:ேதா ப⁴யmh ॥ 6॥
காமேதா ஜாயேத ேஶாக: காமேதா ஜாயேத ப⁴யmh ।
காமேதா விphரiµkhதshய நாऽshதி ேஶாக:ேதா ப⁴யmh ॥ 7॥
th’Shயா ஜாயேத ேஶாக: th’Shயா ஜாயேத ப⁴யmh ।
th’Shயா விphரiµkhதshய நாऽshதி ேஶாக:ேதா ப⁴யmh ॥ 8॥
ஶீலத³rhஶநஸmhபnhநmh த⁴rhShட²mh ஸthயவாதி³நmh ।
ஆthமந: கrhம rhவாணmh தmh ஜந:ேத phயmh ॥ 9॥
ச²nhத³ஜாேதாऽநாkh²யாேத மநஸா ச sh²த:shயாth ।
காேமஷு சாऽphரதிப³th³த⁴சிthத ஊrhth◌⁴வshேராதா இthchயேத ॥ 10॥
சிரphரவாநmh ஷmh ³ரத:shவshthயாக³தmh ।
jhஞாதிthராணி ஸு’த³சாऽபி⁴நnhத³nhthயாக³தmh ॥ 11॥
தைத²வ kh’தNhயமபி அshமாlhேலாகாthபரmh க³தmh ।
Nhயாநி phரதிkh³’யnhதி phயmh jhஞாதிபி⁴வாக³தmh ॥ 12॥
॥ இதி phயவrhக:³ஸமாphத:॥

17. khேராத⁴வrhக:³ஸphதத³ஶ:
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khேராத⁴mh ஜயாth³ விphரஜயாth மாநmh ஸmhேயாஜநmh ஸrhவமதிkhரேமத ।
தmh நாம-பேயாரஸjhயமாநmh அகிசநmh நாऽiνபதnhதி :³கா²நி ॥ 1॥
ேயா ைவ உthபதிதmh khேராத⁴mh ரத²mh ph◌⁴ராnhதவ தா⁴ரேயth ।
தமஹmh ஸாரதி²mh ph³ரவீ ரkh³ராஹ இதேரா ஜந:॥ 2॥
அkhேராேத⁴ந ஜேயth khேராத⁴mh அஸா⁴mh ஸா⁴நா ஜேயth।
ஜேயth கத³rhத²mh தா³ேநந ஜேயth ஸthேயநாऽகவாதி³நmh ॥ 3॥
ஸthயmh ப⁴ேணnhந khth◌⁴ேயth த³th³யாத³lhேபऽபி யாசித: ।
ஏைதshthபி: ◌⁴ shதா²ைந: க³chேச²th³ ேத³வாநாமnhதிேக ॥ 4॥
அmhஸகா ேய iµநேயா நிthயmh காேயந ஸmhvh’தா: ।
ேத யnhதி அchதmh shதா²நmh யthர க³thவா ந ேஶாசnhதி ॥ 5॥
ஸதா³ ஜாkh³ரதாmh அேஹாராthரmh அiνஶிமாநாmh ।
நிrhவாணmh அதி⁴iµkhதாநாmh அshதmh க³chச²nhதி ஆshரவா:॥ 6॥
ரணேமதth³அல !ைநதth³அth³யதநேமவ ।
நிnhத³nhதி Shணீமாநmh நிnhத³nhதி ப³ஹுபா⁴ணிநmh ।
தபா⁴ணிநமபி நிnhத³nhதி நாऽshதி ேலாேகऽநிnhதி³த:॥7॥
ந சாऽ⁴th ந ப⁴விShயதி ந ைசதmh விth³யேத ।
ஏகாnhதmh நிnhதி³த: ஷ: ஏகாnhதmh வா phரஶmhத:॥ 8॥
யேசth³ விjhஞா: phரஶmhஸnhதி அiνவிchய வ: வ: ।
அchசி²th³ரvh’thதிmh ேமதா⁴விநmh phரjhஞாஶீலஸமாதmh ॥ 9॥
நிShகmh ஜmh³நத³shேயவ கshதmh நிnhதி³மrhஹதி ।
ேத³வா அபி தmh phரஶmhஸnhதி ph³ரமऽபி phரஶmhத:॥ 10॥
காயphரேகாபmh ரேth காேயந ஸmhvh’த:shயாth ।
காய³சதmh ththவா காேயந ஸுசதmh சேரth ॥ 11॥
வச: phரேகாபmh ரேth³ வாசா ஸmhvh’த:shயாth ।
வேசா ³சதmh ththவா வாசா ஸுசதmh சேரth ॥ 12॥
மந: phரேகாபmh ரேth³ மநஸா ஸmhvh’த:shயாth ।
மேநா³சதmh ththவா மநஸா ஸுசதmh சேரth ॥ 13॥
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காேயந ஸmhvh’தா தீ⁴ரா அத² வாசா ஸmhvh’தா: ।
மநஸா ஸmhvh’தா தீ⁴ரா ேத ைவ ஸுபஸmhvh’தா:॥ 14॥
॥ இதி khேராத⁴வrhக:³ஸமாphத:॥

18. மலவrhேகா³Shடாத³ஶ:

பாNh³பலாஸேவதா³நீம யமேஷாऽபி சthவாmh உபshதி²தா: ।
உth³ேயாக³iµேக² ச திShட² பாேத²யமபி ச ேத ந விth³யேத ॥ 1॥
ஸ  th³வீபமாthமந:phரmh vhயாயchச²shவ பNh³ேதா ப⁴வ ।
நிrh⁴தமேலாऽநŋhக³ே தி³vhயாmh ஆrhய⁴mh ஏShய॥ 2॥
உபநீதவயா இத³நீம ஸmhphரயாேதாऽ யமshயாnhதிேக ।
வாேஸாऽபி ச ேத நாऽshதி அnhதரா பாேத²யமபி ச ேத ந விth³யேத ॥ 3॥
ஸ  th³வீபமாthமந:phரmh vhயாயchச²shவ பNh³ேதா ப⁴வ ।
நிrh⁴தமேலாऽநŋhக³ே ந நrhஜாதிஜேர உேபShய ॥ 4॥
அiνrhேவண ேமதா⁴வீ shேதாகmh shேதாகmh ேணேண ।
கrhமாேரா ரஜதshேயவ நிrhத⁴ேமth மலமாthமந:॥ 5॥
அயஸ இவ மலmh ஸiµthதி²தmh தshமாth³ உthதா²ய தேத³வ கா²த³தி ।
ஏவmh அதிதா⁴வநசாணmh shவாநி கrhமாணி நயnhதி ³rhக³திmh ॥ 6॥
அshவாth◌⁴யாயமலா மnhthரா அiνthதா²நமலா kh³’ஹா ।
மலmh வrhணshய ெகௗth³யmh phரமாேதா³ ரேதா மலmh ॥ 7॥
மலmh shthயா ³சதmh மாthஸrhயmh த³த³ேதா மலmh ।
மலmh ைவ பாபகா த⁴rhமா அshnh ேலாேக பரthர ச ॥ 8॥
தேதா மலmh மலதரmh அவிth³யா பரமmh மலmh ।
ஏதth மலmh phரஹாய நிrhமலா ப⁴வத பி⁴வ:॥ 9॥
ஸுவிதmh அேகண காகஶூேரண th◌⁴வmhநா ।
phரshகnhதி³நா phரக³lhேப⁴ந ஸŋhkhShேடந விதmh ॥ 10॥
மதா ச ³rhவிதmh நிthயmh ஶூசிக³ேவ ।
அேநநாऽphரக³lhேப⁴ந ஶுth³தா⁴ேவந பயதா ॥ 11॥
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ய: phராணமதிபாதயதி mh’ஷாவாத³mh ச பா⁴ஷேத ।
ேலாேகऽத³thதமாத³thேத பரதா³ராmhச க³chச²தி ॥ 12॥
ஸுராைமேரயபாநmh ச ேயா நேராऽiνநkhதி ।
இைஹவேமஷ ேலாேக லmh க²நthயாthமந:॥13॥
ஏவmh ேபா⁴ ஷ ! ஜாநீ பாபத⁴rhமாேऽஸmhயதாnh ।
மா thவாmh ேலாேபா⁴ऽத⁴rhமச சிரmh :³கா²ய ரnhேத⁴ரnh ॥ 14॥
த³தா³தி ைவ யதா²ரth³த⁴mh யதா² phரஸாத³நmh ஜந: ।
தthர ேயா ேகா ப⁴வதி பேரஷாmh பாநேபா⁴ஜேந ।
ந ஸ தி³வா வா ராthெரௗ வா ஸமாதி⁴mh அதி⁴க³chச²தி ॥ 15॥
யshய ச தth ஸiµchசி²nhநmh லகா⁴தmh ஸiµth³த⁴தmh ।
ஸ ைவ தி³வா வா ராthெரௗ வா ஸமாதி⁴mh அதி⁴க³chச²தி ॥ 16॥
நாऽshதி ராக³ஸேமாऽkh³நி: நாऽshதி th³ேவஷஸேமா kh³ராஹ: ।
நாऽshதி ேமாஹஸமmh ஜாலmh நாऽshதி th’Sh ஸமா நதீ³॥ 17॥
ஸுத³rhஶmh வth³யமnhேயஷாmh ஆthமந: நrh³rhத³ஶmh ।
பேரஷாmh  ஸ வth³யாநி அவதி யதா²ஷmh ।
ஆthமந: ந: சா²த³யதி கவ கிதவாth ஶட:²॥ 18॥
பரவth³யாऽiνத³rhஶிேநா நிthயmh உth³th◌⁴யாநஸmhjhஞிந: ।
ஆshரவாshதshய வrhth³த⁴nhேத ஆராth³ஸ ஆshரவயாth ॥ 19॥
ஆகாேஶ ச பத³mh நாऽshதி ரமே நாऽshதி ப³: ।
phரபசாऽபி⁴ரதா: phரஜா நிShphரபசாshததா²க³தா:॥ 20॥
ஆகாேஶ ச பத³mh நாऽshதி ரமே நாऽshதி ப³: ।
ஸmhshகாரா: ஶாவதா ந ஸnhதி நாऽshதி ³th³தா⁴நாŋhகி³தmh ॥ 21॥
॥ இதி மலவrhக:³ஸமாphத:॥

19. த⁴rhமShட²வrhக:³ ஏேகாநவிmhஶ:

ந ேதந ப⁴வதி த⁴rhமshேதா² ேயநாrhத²mh ஸஹஸா நேயth ।
யசாऽrhத²mh அநrhத²mh ச உெபௗ⁴ நிசிiνயாth பNh³த:॥ 1॥
அஸாஹேஸந த⁴rhேமண ஸேமந நயேத பராnh ।
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த⁴rhேமண ³phேதா ேமதா⁴வீ த⁴rhமshத²இthchயேத ॥ 2॥
ந தாவதா பNh³ேதா ப⁴வதி யாவதா ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
ே அைவ அப⁴ய: பNh³த இthchயேத ॥ 3॥
ந தாவதா த⁴rhமத⁴ேரா யாவதா ப³ஹு பா⁴ஷேத ।
யசாlhபமऽபி thவா த⁴rhமmh காேயந பயதி ।
ஸ ைவ த⁴rhமத⁴ேரா ப⁴வதி ேயா த⁴rhமmh ந phரமாth³யதி ॥ 4॥
ந ேதந shத²விேரா ப⁴வதி ேயநாऽshய பதmh ஶிர: ।
பபkhவmh வயshதshய ேமாக⁴rhண இthchயேத ॥ 5॥
யshnh ஸthயmh ச த⁴rhமசாmhஸா ஸmhயேமா த³ம: ।
ஸ ைவ வாnhதமேலா தீ⁴ர:shத²விர இchயேத ॥ 6॥
ந வாkh கரணமாthேரண வrhணShகலதயா வா ।
ஸா⁴ேபா நேரா ப⁴வதி ஈrhஷுேகா மthஸ ஶட:²॥ 7॥
யshய ைசதth ஸiµchசி²nhநmh லகா⁴தmh ஸiµth³த⁴தmh ।
ஸ வாnhதேதா³ேஷா ேமதா⁴வீ ஸா⁴ப இthchயேத ॥ 8॥
ந iµNhட³ேகந ரமேऽvhரேதாऽகmh ப⁴ணnh ।
இchசா²லாப⁴ஸமாபnhந: ரமண: கிmh ப⁴விShயதி ॥ 9॥
யச ஶமயதி பாபாநி அநி sh²லாநி ஸrhவஶ: ।
ஶதthவாth³தி⁴ பாபாநாmh ரமண இchயேத ॥ 10॥
ந தாவதா பி⁴ுrhப⁴வதி யாவதா பி⁴ேத பராnh ।
விவmh த⁴rhமmh ஸமாதா³ய பி⁴ுrhப⁴வதி ந தாவதா ॥ 11॥
ய இஹ Nhயmh ச பாபmh ச வாஹயிthவா ph³ரமசrhயவாnh ।
ஸŋhkh²யாய ேலாேக சரதி ஸ ைவ பி⁴ுthchயேத ॥ 12॥
ந ெமௗேநந iµநிrhப⁴வதி ட⁴ேபாऽவிth³வாnh ।
யச லாவ phரkh³’ய வரமாதா³ய பNh³த:॥ 13॥
பாபாநி பவrhஜயதி ஸ iµநிshேதந ஸ iµநி: ।
ேயா மiνத உெபௗ⁴ ேலாெகௗ iµநிshேதந phேராchயேத ॥ 14॥
ந ேதநாऽऽrhேயா ப⁴வதி ேயந phராnh நshதி ।
அmhஸயா ஸrhவphராநாmh ஆrhய இதி phேராchயேத ॥ 15॥
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ந ஶீலvhரதமாthேரண பா³ஹுththேயந வா ந: ।
அத²வா ஸமாதி⁴லாேப⁴ந விவிchய ஶயேநந வா ॥ 16॥
shph’ஶா ைநShகrhmhயஸுக²mh அph’த²kh³ஜநேஸவிதmh ।
பி⁴ோ விவாஸmh மா பாதீ:³அphராphத ஆshரவயmh ॥ 21॥
॥ இதி த⁴rhமshத²வrhக:³ஸமாphத:॥

20. மாrhக³வrhக:³ விmhஶ:

மாrhகா³மShடாŋhகி³க: ேரShட:²ஸthயாநாmh சthவா பதா³நி ।
விராக:³ ேரShேடா² த⁴rhமாmh th³விபதா³நாmh ச சுShமாnh ॥ 1॥
ஏஷ ேவா மாrhேகா³ நாऽshthயnhேயா த³rhஶநshய விஶுth³த⁴ேய ।
ஏதmh  யmh phரதிபth³யth◌⁴வmh மாரshையஷ phரேமாஹந:॥ 2॥
ஏதmh  யmh phரதிபnhநா :³க²shயாnhதmh கShயத² ।
ஆkh²யாேதா ைவ மயா மாrhக:³ஆjhஞாய ஶlhய-ஸmhshதா²நmh ॥ 3॥
Shமாபி: ◌⁴ காrhயmh ஆதphயmh ஆkh²யாதாரshததா²க³தா: ।
phரதிபnhநா: phரேமாயnhேத th◌⁴யாயிேநா மாரப³nhத⁴நாth ॥ 4॥
ஸrhேவ ஸmhshகாரா அநிthயா இதி யதா³ phரjhஞயா பயதி ।
அத² நிrhவிnhத³தி :³கா²நி ஏஷ மாrhேகா³ விஶுth³த⁴ேய ॥ 5॥
ஸrhேவ ஸmhshகாரா :³கா²இதி யதா³ phரjhஞயா பயதி ।
அத² நிrhவிnhத³தி :³கா²நி ஏஷ மாrhேகா³ விஶுth³த⁴ேய ॥ 6॥
ஸrhேவ த⁴rhமா அநாthமாந இதி யதா³ phரjhஞயா பயதி ।
அத² நிrhவிnhத³தி :³கா²நி ஏஷ மாrhேகா³ விஶுth³த⁴ேய ॥ 7॥
உthதா²நகாேலऽiνthதிShட²nh வா ப³ ஆலshயiµேபத: ।
ஸmhஸnhந-ஸŋhகlhப-மநா:த:³ phரjhஞயா மாrhக³mh அலேஸா ந விnhத³தி ॥ 8॥
வாசாऽiνர மநஸா ஸுஸŋhkh’த: காேயந சாऽஶலmh ந rhயாth ।
ஏதாnh thnh கrhமபதா²nh விேஶாத⁴ேயth ஆராத⁴ேயth மாrhக³mh ’phரேவதி³தmh ॥ 9॥
ேயாகா³th³ைவ ஜாயேத ⁴ அேயாகா³th³ ⁴ஸŋhய: ।
ஏதmh th³ேவதா⁴பத²mh jhஞாththவா ப⁴வாய விப⁴வாய ச ।
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ததா²ऽऽthமாநmh நிேவஶேயth³ யதா²⁴ phரவrhத⁴ேத ॥ 10॥
வநmh சி²nhதி⁴ மா vh’mh வநேதா ஜாயேத ப⁴யmh ।
சி²ththவா வநmh ச வநத²mh ச நிrhவநா ப⁴வத² பி⁴வ:॥ 11॥
யாவth³தி⁴ வநேதா² ந சி²th³யேதऽiΝமாthேராऽபி நரshய நாஷு ।
phரதிப³th³த⁴மநா: iν தாவth ஸ வthஸ:ரப இவ மாத ॥ 12॥
உchசி²nhதி⁴ shேநஹமாthமந:iµத³mh ஶாரதீ³கவ பாணிநா ।
ஶாnhதிமாrhக³ேமவ ph³’mhஹய நிrhவாணmh ஸுக³ேதந ேத³ஶிதmh ॥ 13॥
இஹ வrhஷாஸு வShயா இஹ ேஹமnhதkh³Shமேயா: ।
இதி பா³ேலா விசிnhதயதி அnhதராயmh ந ³th◌⁴யேத ॥ 14॥
தmh thர-பஶு-ஸmhமதmh vhயாஸkhதமநஸmh நரmh ।
ஸுphதmh kh³ராமmh மெஹௗக⁴ இவ mh’thராதா³ய க³chச²தி ॥ 15॥
ந ஸnhதி thராshthராய ந பிதா நாऽபி பா³nhத⁴வா: ।
அnhதேகநாதி⁴பnhநshய நாऽshதி jhஞாதிஷு thராணதா ॥ 16॥
ஏதமrhthத²வஶmh jhஞாthவா பNh³ேதா ஶீலஸmhvh’த: ।
நிrhவாணக³மநmh மாrhக³mh phரேமவ விேஶாத⁴ேயth ॥ 17॥
॥ இதி மாrhக³வrhக:³ஸமாphத:॥

21. phரகீrhணகவrhக:³ ஏகவிmhஶ:

மாthராஸுக²பthயாகா³th பேயchேசth விலmh ஸுக²mh ।
thயேஜnhமாthராஸுக²mh தீ⁴ர:ஸmhபயnh விலmh ஸுக²mh ॥ 1॥
பர:³ேகா²பாதா³ேநந ய ஆthமந:ஸுக²chச²தி ।
ைவரஸmhஸrhக³ஸmhsh’Shேடா ைவராth ஸ ந phரiµchயேத ॥ 2॥
யth³தி⁴ kh’thயmh அபவிth³த⁴mh அkh’thயmh ந:rh:।
உnhமலாநாmh phரமthதாநாmh ேதஷாmh வrhth³த⁴nhத ஆshரவா:॥ 3॥
ேயஷாmhச ஸுஸமாரph³தா⁴ நிthயmh காயக³தா shmh’தி: ।
அkh’thயmh ேத ந ேஸவnhேத kh’thேய ஸாதthயகாண: ।
ஸதாmh ஸmhphரஜாநாநாmh அshதmh க³chச²nhthயாshரவா:॥ 4॥
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மாதரmh பிதரmh ஹththவா ராஜாெநௗ th³ெவௗ ச thெயௗ ।
ராShThரmh ஸாऽiνசரmh ஹththவாऽநேகா⁴ யாதி ph³ராமண:॥ 5॥
மாதரmh பிதரmh ஹthவா ராஜாெநௗ th³ெவௗ ச ேராthெயௗ ।
vhயாkh◌⁴ரபசமmh ஹththவாऽநேகா⁴ யாதி ph³ராமண:॥ 6॥
ஸுphர³th³த⁴mh phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச நிthயmh ³th³த⁴க³தா shmh’தி:॥ 7॥
ஸுphர³th³தா⁴ phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச நிthயmh த⁴rhமக³தா shmh’தி:॥ 8॥
ஸுphர³th³தா:◌⁴ phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச நிthயmh ஸŋhக⁴க³தா shmh’தி:॥ 9॥
ஸுphர³th³தா⁴ phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச நிthயmh காயக³தா shmh’தி:॥10॥
ஸுphர³th³தா:◌⁴ phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச அmhஸாயாmh ரதmh மந:॥ 11॥
ஸுphர³th³தா:◌⁴ phர³th◌⁴யnhேத ஸதா³ ெகௗ³தமராவகா: ।
ேயஷாmh தி³வா ச ராthெரௗ ச பா⁴வநாயாmh ரதmh மந:॥ 12॥
³Shphரvhரjhயாmh ³ரபி⁴ராமmh ³ராவாஸmh kh³’ஹmh :³க²mh ।
³ேகா²ऽஸமாநஸmhவாேஸா :³கா²ऽiνபதிேதாऽth◌⁴வக:³ ।
தshமாnhந சாऽth◌⁴வக:³shயாnhந ச :³கா²iνபதித:shயாth ॥ 13॥
ரth³த: ◌⁴ ஶீேலந ஸmhபnhேநா யேஶாேபா⁴க³ஸமrhபித: ।
யmh யmh phரேத³ஶmh ப⁴ஜேத தthர தthைரவ த:॥ 14॥
³ேர ஸnhத: phரகாஶnhேத மவnhத இவ பrhவதா: ।
அஸnhேதாऽthர ந th³’யnhேத ராthphதா யதா² ஶரா:॥ 15॥
ஏகாஸந ஏகஶyhய ஏகசரnhநதnhth³த: ।
ஏேகா த³மயnhநாthமாநmh வநாnhேத ரத:shயாth ॥ 16॥
॥ இதி phரகீrhணகவrhக:³ஸமாphத:॥

22. நிரயவrhேகா³ th³வாவிmhஶ:
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அ⁴தவாதீ³ நிரயiµேபதி ேயா வாऽபி kh’thவா ந கேரா தி சாஹ ।
உபா⁴வபி ெதௗ phேரththய ஸமா ப⁴வேதா நிநகrhமாெணௗ: மiνெஜௗ: பரthர ॥ 1॥
காஷாயகNhடா² ப³ஹவ: பாபத⁴rhமா அஸmhயதா: ।
பாபா: பாைப: கrhமபி⁴rhநிரயmh ேத உthபth³யnhேத ॥ 2॥
ேரயாnh அேயாேகா³ேலா ⁴khதshதphேதாऽkh³நிஶிேகா²பம ।
யchேசth³ ⁴த :³ஶீேலா ராShThரபிNhட³mh அஸmhயத:॥ 3॥
சthவா shதா²நாநி நர: phரமthத:ஆபth³யேத பரதா³ேராபேஸவீ ।
அNhயலாப⁴mh ந நிகாமஶyhயாmh நிnhதா³mh th’தீயாmh நிரயmh சrhத²mh ॥ 4॥
அNhயலாப⁴ச க³திச பாபிகா பீ⁴தshய பீ⁴தயா ரதிச shேதாகிகா ।
ராஜா ச த³Nhட³mh ³கmh phரணயதி தshமாth நேரா பரதா³ராnh ந ேஸேவth ॥ 5॥
ேஶா யதா² ³rhkh³’ேதா ஹshதேமவாऽiνkh’nhததி ।
ராமNhயmh ³Shபராmh’Shடmh நிரயாேயாபகrhஷதி ॥ 6॥
யth கிசிth ஶிதி²லmh கrhம ஸŋhkhShடmh ச யth³ vhரதmh ।
ஸŋhkh’chch²ரmh ph³ரமசrhயmh ந தth³ ப⁴வதி மஹthப²லmh ॥ 7॥
rhயாchேசth rhவீைததth³ th³’ட⁴ேமதth பராkhரேமத ।
ஶிதி²ேலா  பvhராஜேகா ⁴ய ஆகிரேத ரஜ:॥ 8॥
அkh’தmh ³Shkh’தmh ேரய: பசாth தபதி ³Shkh’தmh ।
kh’தmh ச ஸுkh’தmh ேரேயா யth kh’thவா நாऽiνதphயேத ॥ 9॥
நக³ரmh யதா² phரthயnhதmh ³phதmh ஸாnhதrhபா³யmh
ஏவmh ேகா³பேயதா³thமாநmh ணmh ைவ மா உபாதிகா:³ ।
ऽதீதா  ேஶாசnhதி நிரேய ஸமrhபிதா:॥ 10॥
அலjhதா ேய லjhஜnhேத லjhத ேய ந லjhஜnhேத ।
th²யாth³’Sh ஸமாதா³நா ஸththவா க³chச²nhதி ³rhக³திmh ॥ 11॥
அப⁴ேய ச ப⁴யத³rhஶிேநா ப⁴ேய சாऽப⁴யத³rhஶிந: ।
th²யாth³’Shஸமாதா³நா:ஸththவா க³chச²nhதி ³rhக³திmh ॥ 12॥
அவth³ேய வth³யமதேயா வth³ேய சாऽவth³யத³rhஶிந: ।
th²யாth³’Shஸமாதா³நா:ஸththவா க³chச²nhதி ³rhக³திmh ॥ 13॥
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வth³யmh ச வth³யேதா jhஞாthவாऽவth³யmh சாவth³யத: ।
ஸmhயkh³th³’Shஸமாதா³நா:ஸththவா க³chச²nhதி ஸுக³திmh ॥ 14॥
॥ இth நிரயவrhக:³ஸமாphத:॥

23. நாக³வrhக:³ thரேயாவிmhஶ:

அஹmh நாக³இவ ஸŋhkh³ராேம சாபத: பதிதmh ஶரmh ।
அதிவாkhயmh திதிShேய :³ஶீலா  ப³ஹுஜநா:॥ 1॥
தா³nhதmh நயnhதி ஸதிmh தா³nhதmh ராஜாऽபி⁴ேராஹதி ।
தா³nhத: ேரShடா² மiνShேயஷு ேயாதிவாkhயmh திதிேஸ ॥ 2॥
வரமவதரா தா³nhதா ஆஜாநீயாச nhத⁴வ: ।
ஜராச மஹாநாகா³ஆthமதா³nhதshதேதா வரmh ॥ 3॥
ந  ஏைதrhயாைந: க³chேச²த³க³தாmh தி³ஶmh ।
யதா²ऽऽthமநா ஸுதா³nhேதந தா³nhேதா தா³nhேதந க³chச²தி ॥ 4॥
த⁴நபாலேகா நாம ஜர: கடகphரேப⁴த³ேநா ³rhநிவாrhய: ।
ப³th³த: ◌⁴ கவலmh ந ⁴ŋhkhேத shமரதி நாக³வநshய ஜர:॥ 5॥
mh’th³ேதா⁴ யதா³ ப⁴வதி மஹாக⁴ஸச நிth³ராயித:ஸபவrhthதஶாயீ ।
மஹாவராஹ இவ நிவாபShட: ந: ந: க³rhப⁴iµைபதி மnhத:³॥ 6॥
இத³mh ரா சிthதமசரth சாகாmh யேத²chச²mh யதா²காமmh யதா²ஸுக²mh ।
தத³th³யாऽஹmh நிkh³ரShயா ேயாநிேஶா ஹshதிநmh phரபி⁴nhநவாŋhஶkh³ராஹ:

॥ 7॥
அphரமாத³ரதா ப⁴வத shவசிthதமiνரத ।
³rhகா³³th³த⁴ரதாऽऽthமாநmh பŋhேக ஸkhத இவ ஜர:॥ 8॥
ஸ ேசth லேப⁴த நிபkhவmh ஸஹாயmh ஸாrhth³த⁴mh சரnhதmh ஸா⁴விஹாணmh தீ⁴ரmh ।
அபி⁴⁴ய ஸrhவாnh பரயாnh சேரth ேதநாऽऽthதமநா:shmh’திமாnh ॥ 9॥
ந ேசth லேப⁴த நிபkhவmh ஸஹாயmh ஸாrhth³த⁴mh சரnhதmh ஸா⁴விஹாணmh தீ⁴ரmh ।
ராேஜவ ராShThரmh விதmh phரஹாய ஏகசேரth மாதŋhேகா³ऽரNhய இவ நாக:³॥ 10॥
ஏகshய சதmh ேரேயா நாऽshதி பா³ேல ஸஹாயதா ।
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ஏகசேரnhந ச பாபாநி rhயாth³ அlhேபாthஸுேகா மாதŋhேகா³ऽரNhய இவ நாக:³ ॥
11॥
அrhேத² ஜாேத ஸுகா:²ஸஹாயா: Sh:ஸுகா² யா ேயதேரதேரண ।
Nhயmh ஸுக²mh விதஸŋhேய ஸrhவshய :³க²shய ஸுக²mh phரஹாணmh ॥ 12॥
ஸுகா² மாthயதா ேலாேகऽத² பிthயதா ஸுகா²
ஸுகா² ரமணதா ேலாேகऽத² ph³ராமணதா ஸுகா²॥ 13॥
ஸுக²mh யாவth³ ஜராmh ஶீலmh ஸுகா² ரth³தா⁴ phரதிSh²தா ।
ஸுக:² phரjhஞாயா: phரதிலாப:◌⁴ பாபாநாmh அகரணmh ஸுக²mh ॥ 14॥
॥ இதி நாக³வrhக:³ஸமாphத:॥

24. th’Shவrhக:³ சrhவிmhஶ:

மiνஜshய phரமthதசாண: th’Sh வrhth³த⁴ேத மாேவவ ।
ஸ phலவேதऽஹரஹ: ப²லchச²nh இவ வேந வாநர:॥ 1॥
யmh ஏஷா ஸாஹயதி ஜnhநீ th’Sh ேலாேக விஷாthகா ।
ேஶாகாshதshய phரவrhth³த⁴nhேதऽபி⁴வrhth³த⁴மாநmh வீரணmh ॥ 2॥
யைசதாmh ஸாஹயதி ஜnhநீmh th’Shmh ேலாேக ³ரthயயாmh ।
ேஶாகா: தshமாth phரபதnhthத³பி³nh³வ Shகராth ॥ 3॥
தth³ ேவா வதா³ ப⁴th³ரmh ேவா யாவnhத இஹ ஸமாக³தா: ।
th’Shயா லmh க²நேதாஶீராrhதீ²வ வீரணmh ॥ 4॥
யதா²ऽபி ேலऽiνபth³ரேவ th³’ேட⁴ சி²nhேநாऽபி vh’: நேரவ ேராஹதி ।
ஏவமபி th’Shऽiνஶேயऽநிஹேத நிrhவrhthதேத :³க²த³mh ந: ந:॥ 5॥
யshய ஷThthmhஶth shேராதாmh மநாபரவநி ⁴யாஸு: ।
வாஹா வஹnhதி ³rhth³’Sh ஸŋhகlhபா ராக³நி:sh’தா:॥ 6॥
shரவnhதி ஸrhவத:shேராதாmh லேதாth³பி⁴th³ய திShட²தி ।
தாmh ச th³’ShThவா லதாmh ஜாதாmh லmh phரjhஞயா சி²nhத³த ॥ 7॥
ஸத:shநிkh³th³தா⁴ச ெஸௗமநshயா ப⁴வnhதி ஜnhேதா:
ேத shேராத:sh’தா:ஸுைக²ணshேத ைவ ஜாதிஜேராபகா³ நரா:॥ 8॥
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th’Shணயா ரshkh’தா: phரஜா: பஸrhபnhதி ஶஶ இவ ப³th³த:◌⁴ ।
ஸmhேயாஜநஸŋhக³ஸkhதகா :³க²iµபயnhதி ந: ந: சிராய ॥ 9॥
th’Shணயா ரshkh’தா: phரஜா: பஸrhபnhதி ஶஶ இவ ப³th³த:◌⁴ ।
தshமாth th’Shmh விேநாத³ேயth³ பி⁴ுராகாŋh விராக³மாthமாந:॥ 10॥
ேயா நிrhவrhதீ² வநாऽதி⁴iµkhேதா வநiµkhேதா வநேமவ தா⁴வதி ।
mh th³க³லேமவ பயத iµkhேதா ப³nhத⁴நேமவ தா⁴வதி ॥ 11॥
ந தth³ th³’ட⁴mh ப³nhத⁴நமாஹுrhதீ⁴ரா யth³ஆயஸmh தா³ஜmh பrhவஜmh ச ।
ஸாரவth³-ரkhதா மணிNhட³ேலஷு thேரஷு தா³ேரஷு ச யாऽேபா ॥ 12॥
ஏதth³ th³’ட⁴mh ப³nhத⁴நமாஹுrhதீ⁴ரா அபஹா ஶிதி²லmh ³Shphரேமாசmh ।
ஏதத³பி சி²ththவா பvhரஜnhதி அநேபண: காமஸுக²mh phரஹாய ॥ 13॥
ேய ராக³ரkhதா அiνபதnhதி shேராத:shவயŋhkh’தmh மrhகடக இவ ஜாலmh ।
ஏதத³பி சி²ththவா vhரஜnhதி தீ⁴ரா அநேபண:ஸrhவ:³க²mh phரஹாய ॥ 14॥
iµச ேரா iµச பசாth மth◌⁴ேய iµச ப⁴வshய பாரக:³ ।
ஸrhவthர விiµkhதமாநேஸா ந ந: ஜாதிஜேர உைபபி ॥ 15॥
விதrhகphரமதி²தshய ஜnhேதா: தீvhரராக³shய ஶுபா⁴ऽiνத³rhஶிந: ।
⁴ய: th’Sh phரவrhth³த⁴ேத ஏஷ க² th³’ட⁴mh கேராதி ப³nhத⁴நmh ॥ 16॥
விதrhேகாபஶேம ச ேயா ரேதாऽஶுப⁴mh பா⁴வயேத ஸதா³shmh’த: ।
ஏஷ க² vhயnhதீகShயதி ஏஷ ேச²thshயதி மாரப³nhத⁴நmh ॥ 17॥
நிShடா²ŋhக³ேதாऽஸnhthரா வீதth’Shேऽநŋhக³ண: ।
உthsh’jhய ப⁴வஶlhயாநி அnhதிேமாऽயmh ஸiµch²ரய:॥ 18॥
வீதth’Shேऽநாதா³ேநா நிkhதிபத³ேகாவிேதா³ ।
அராmh ஸnhநிபாதmh ஜாநாதி rhவாபராணி ச ।
ஸ ைவ அnhதிமஶாேரா மஹாphராjhஞ இthchயேத॥ 19॥
ஸrhவாபி⁴:◌⁴ ஸrhவவித³ஹமsh ஸrhேவஷு த⁴rhேமஷு அiνபphத: ।
ஸrhவஜஹ: th’Shேய விiµkhத:shவயமபி⁴phராய கiµth³தி³ேஶயmh ॥ 20॥
ஸrhவதா³நmh த⁴rhமதா³நmh ஜயதி ஸrhவரஸmh த⁴rhமரேஸா ஜயதி ।
ஸrhவாmh ரதிmh த⁴rhமரதிrhஜயதி th’Shய:ஸrhவ:³க²mh ஜயதி ॥ 21॥
kh◌⁴நnhதி ேபா⁴க³ ³rhேமத⁴ஸmh ந ேசth பாரக³ேவண: ।
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ேபா⁴க³th’Shணயா ³rhேமதா⁴ ஹnhthயnhய இவாthமாந:॥ 22॥
th’ணேதா³ஷாணி ேthராணி ராக³ேதா³ேஷயmh phரஜா ।
தshமாth³தி⁴ வீதராேக³ஷு த³thதmh ப⁴வதி மஹாப²லmh ॥ 23॥
th’ணேதா³ஷாணி ேthராணி th³ேவஷேதா³ேஷயmh phரஜா ।
தshமாth³தி⁴ வீதேதா³ேஷஷு த³thதmh ப⁴வதி மஹாப²லmh ॥ 24॥
th’ணேதா³ஷாணி ேthராணி ேமாஹேதா³ேஷயmh phரஜா ।
தshமாth³தி⁴ வீதேமாேஹஷு த³thதmh ப⁴வதி மஹாப²லmh ॥ 25॥
th’ணேதா³ஷாணி ேthராணி இchசா²ேதா³ேஷயmh phரஜா ।
தshமாth³தி⁴ விக³ேதchேச²ஷு த³thதmh ப⁴வதி மஹாப²லmh ॥ 26॥
॥ இதி th’Shவrhக:³ஸமாphத:॥

25. பி⁴ுவrhக:³ பசவிmhஶ:

சுஷா ஸmhவர:ஸா: ◌⁴ ஸா: ◌⁴ ேரthேரண ஸmhவர: ।
kh◌⁴ராேணந ஸmhவர:ஸா: ◌⁴ ஸா: ◌⁴ வயா ஸmhவர:॥ 1॥
காேயந ஸmhவர:ஸா: ◌⁴ ஸா: ◌⁴ வாசா ஸmhவர: ।
மநஸா ஸmhவர:ஸா:◌⁴ ஸா: ◌⁴ ஸrhவthர ஸmhவர: ।
ஸrhவthர ஸmhvh’ேதா பி⁴ு:ஸrhவ:³கா²th phரiµchயேத ॥ 2॥
ஹshதஸmhயத: பாத³ஸmhயேதா வாசா ஸmhயத:ஸmhயேதாthதம: ।
அth◌⁴யாthமரத:ஸமாத ஏக:ஸnhShடshதமாஹுrhபி⁴ுmh ॥ 3॥
ேயா iµக²ஸmhயேதா பி⁴ு: மnhthரபா⁴ணீ அiνth³த⁴த: ।
அrhத²mh த⁴rhமmh ச தீ³பயதி ம⁴ரmh தshய பா⁴தmh ॥ 4॥
த⁴rhமாராேமா த⁴rhமரேதா த⁴rhமmh அiνவிசிnhதயnh ।
த⁴rhமமiνshமரnh பி⁴ு:ஸth³த⁴rhமாnhந பயேத ॥ 5॥
shவலாப⁴mh நாऽதிமnhேயத நாऽnhேயShய:shph’ஹயnh சேரth ।
அnhேயஷாmh shph’ஹயnh பி⁴ு:ஸமாதி⁴mh நாऽதி⁴க³chச²தி ॥ 6॥
அlhபலாேபா⁴ऽபி ேசth³ பி⁴ு:shவலாப⁴mh நாऽதிமnhயேத ।
தmh ைவ ேத³வா: phரஶmhஸnhதி ஶுth³தா⁴ऽऽவmh அதnhth³தmh ॥ 7॥
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ஸrhவேஶா நாமேப யshய நாऽshதி மமாயிதmh ।
அஸதி ச ந ேஶாசதி ஸ ைவ பி⁴ுthchயேத ॥8॥
ைமthவிஹா ேயா பி⁴ூ: phரஸnhேநா ³th³த⁴ஶாஸேந ।
அதி⁴க³chேச²th பத³mh ஶாnhதmh ஸmhshகாேராபஶமmh ஸுக²mh ॥ 9॥
ச பி⁴ோ !இமாmh நாவmh khதா ேத ல⁴thவmh ஏShயதி ।
சி²ththவா ராக³mh ச th³ேவஷmh ச தேதா நிrhவாணேமShய ॥ 10॥
பச சி²nhதி⁴ பச ஜேய பேசாதரmh பா⁴வய ।
பசஸŋhகா³ऽதிேகா³ பி⁴ு: ஓக⁴தீrhண இthchயேத ॥ 11॥
th◌⁴யாய பி⁴ோ மா ச phரமாத:³ மா ேத காம³ேண ph◌⁴ரம சிthதmh ।
மா ேலாஹேகா³லmh கி³ல phரமthத: மா khரnhதீ:³ :³க²த³தி த³யமாந:॥ 12॥
நாऽshதி th◌⁴யாநமphரjhஞshய phரjhஞா நாऽshthயth◌⁴யாயத: ।
யshnh th◌⁴யாநmh ச phரjhஞா ச ஸ ைவ நிrhவாऽnhதிேக ॥ 13॥
ஶூnhயாகா³ரmh phரவிShடshய ஶாnhதசிthதshய பி⁴ோ: ।
அமாiν ரதிrhப⁴வதி ஸmhயkh³ த⁴rhமmh விபயத:॥ 14॥
யேதா யத:ஸmhmh’ஶதி shகnhதா⁴நாmh உத³யvhயயmh ।
லப⁴ேத phதிphராேமாth³யmh அmh’தmh தth³விஜாநதாmh ॥ 15॥
தthராऽயமாதி³rhப⁴வதீஹ phராjhஞshய பி⁴ோ: ।
இnhth³ய³phதி:ஸnhSh: phராதிேமாே ச ஸmhவர: ।
thராணி ப⁴ஜshவ கlhயாநி ஶுth³தா⁴வாnhயதnhth³தாநி ॥ 16॥
phரதிஸmhshதாரvh’thதshயாऽऽசாரஶல:shயாth ।
தத: phராேமாth³யப³ஹுேலா :³க²shயாऽnhதmh கShயதி ॥ 17॥
வrhகா இவ Shபாணி மrhதி³தாநி phரiµசதி ।
ஏவmh ராக³mh ச th³ேவஷmh ச விphரiµசத பி⁴வ:॥ 18॥
ஶாnhதகாேயா ஶாnhதவாkh ஶாnhதிமாnh ஸுஸமாத: ।
வாnhதேலாகாऽऽேஷா பி⁴ு: உபஶாnhத இthchயேத ॥ 19॥
ஆthமநா ேசாத³ேயதா³thமாநmh phரதிவேஸதா³thமநாmh ஆthமநா ।
ஸ ஆthம³phத:shmh’திமாnh ஸுக²mh பி⁴ோ விஹShய ॥ 20॥
ஆthமா யாthமேநா நாத:²ஆthமா யாthமேநா க³தி: ।
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தshமாth ஸmhயமயாthமாநmh அவmh ப⁴th³ரவ வாணிkh ॥ 21॥
phராேமாth³யப³ஹுேலா பி⁴ு: phரஸnhேநா ³th³த⁴ஶாஸேந ।
அதி⁴க³chேச²th பத³mh ஶாnhதmh ஸmhshகாேராபஶமmh ஸுக²mh ॥ 22॥
ேயா ஹ ைவ த³ஹேரா பி⁴ுrhkhthேத ³th³த⁴ஶாஸேந ।
ஸ இமmh ேலாகmh phரபா⁴ஸயthயph◌⁴ராnh iµkhத இவ சnhth³ரமா ॥ 23॥
॥ இதி பி⁴ுவrhக:³ஸமாphத:॥

26. ph³ராமணவrhக:³ஷTh³விmhஶ:

சி²nhதி⁴ shேராத: பராkhரmhய காமாnh phரiΝத³ ph³ராமண ।
ஸmhshகாரmh யmh jhஞாthவாऽkh’தjhேஞாऽ ph³ராமண ॥ 1॥
யதா³ th³வேயாrhத⁴rhமேயா: பாரேகா³ ப⁴வதி ph³ராமண: ।
அதா²ऽshய ஸrhேவ ஸmhேயாகா³அshதmh க³chச²nhதி ஜாநத:॥ 2॥
யshய பாரmh அபாரmh வா பாராபாரmh ந விth³யேத ।
வீதத³ரmh விஸmhkhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 3॥
th◌⁴யாயிநmh விரஜமாநmh kh’தkh’thயmh அநாshரவmh ।
உthதமாrhத²மiνphராphதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 4॥
தி³வா தபthயாதி³thேயா ராthராவாபா⁴தி சnhth³ரமா: ।
ஸnhநth³த: ◌⁴ thயshதபதி th◌⁴யாயீ தபதி ph³ராமண: ।
அத²ஸrhவமேஹாராthரmh ³th³த⁴shதபதி ேதஜஸா ॥ 5॥
வாதபாப இதி ph³ராமண:ஸமசrhய: ரமண இthchயேத ।
phரvhராஜயnhநாऽऽthமேநா மலmh தshமாth phரvhரத இthchயேத ॥ 6॥
ந ph³ராமணmh phரஹேரth நாऽshைம iµேசth³ ph³ராமண: ।
தி⁴kh³ ph³ராமணshய ஹnhதாரmh தேதா தி⁴kh³ யshைம iµசதி ॥ 7॥
ந ph³ராமணshையதth³அகிசிth ேரேயா யதா³ நிேஷேதா⁴ மநஸா phேயph◌⁴ய: ।
யேதா யேதா mhshரமேநா நிவrhதேத ததshதத: ஶாmhயthேயவ :³க²mh ॥ 8॥
யshய காேயந வாசா மநஸா நாऽshதி ³Shkh’தmh ।
ஸmhvh’தmh thபி: ◌⁴ shதா²ைந: தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 9॥
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யshமாth³ த⁴rhமmh விஜாநீயாth ஸmhயkh-ஸmh³th³த⁴-ேத³ஶிதmh ।
ஸthkh’thய தmh நமshேயth³அkh³நிேஹாthரவ ph³ராமண:॥ 10॥
ந ஜடாபி⁴rhந ேகா³thேரண ந ஜாthயா ப⁴வதி ph³ராமண: ।
யshnh ஸthயmh ச த⁴rhமshச ஸ ஶுசி:ஸ ச ph³ராமண:॥ 11॥
கிmh ேத ஜடாபி:◌⁴ ³rhேமத:◌⁴ ! கிmh ேதऽநஶாThயா ।
ஆph◌⁴யnhதரmh ேத க³ஹநmh பா³யmh பமாrhஜய ?॥ 12॥
பாmhஶுலத⁴ரmh ஜnhmh kh’ஶmh த⁴மநிஸnhததmh ।
ஏகmh வேந th◌⁴யாயnhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 13॥
ந சாஹmh ph³ராமணmh ph³ரவீ ேயாநிஜmh மாth’ஸmhப⁴வmh ।
ேபா⁴ வாதீ³ நாம ஸ ப⁴வதி ஸ ைவ ப⁴வதி ஸகிசந: ।
அகிசநமநாதா³நmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 14॥
ஸrhவஸmhேயாஜநmh சி²ththவா ேயா ைவ ந பthரshயதி ।
ஸŋhகா³திக³mh விஸmhkhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 15॥
சி²thவா நnhதி³mh வரthராmh ச ஸnhதா³நmh ஸஹiνkhரமmh ।
உthphதபக⁴mh ³th³த⁴mh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 16॥
ஆkhேராஶnh வத⁴ப³nhத⁴mh சா³Shேடா யshதிதிதி ।
ாnhதிப³லmh ப³லாநீகmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 17॥
அkhேராத⁴நmh vhரதவnhதmh ஶீலவnhதmh அiνதmh ।
தா³nhதமnhதிமஶாரmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 18॥
வா Shகரபthர இவாராkh³ேர இவ ஸrhஷப: ।
ேயா ந phயேத காேமஷு தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 19॥
ேயா :³க²shய phரஜாநாதீைஹவ யமாthமந: ।
பnhநபா⁴ரmh விஸmhkhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 20॥
க³mhபீ⁴ரphரjhஞmh ேமதா⁴விநmh மாrhகா³மாrhக³shய ேகாவித³mh ।
உthதமாrhத²மiνphராphதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 21॥
அஸmhsh’Shடmh kh³’ஹshைத:²அநாகா³ைரேசாபா⁴ph◌⁴யாmh ।
அேநாக:ஸாணmh அlhேபchச²mh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 22॥
நிதா⁴ய த³Nhட³mh ⁴ேதஷு thரேஸஷு shதா²வேரஷு ச ।
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ேயா ந ஹnhதி ந கா⁴தயதி தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 23॥
அவிth³த⁴mh விth³ேத⁴ஷு ஆthதத³Nhேட³ஷு நிrhvh’தmh ।
ஸாதா³ேநShவநாதா³நmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 24॥
யshய ராக³ச th³ேவஷச மாேநா mhரச பாதித: ।
ஸrhஷப இவாऽऽராkh³ராth தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 25॥
அகrhகஶாmh விjhஞாபநீmh கி³ரmh ஸththயாiµதீ³ராேயth ।
யதா² நாऽபி⁴ஷேஜth கிசிth தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 26॥
ய இஹ தீ³rhக⁴mh வா ’shவmh வாऽiΝmh sh²லmh ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh ।
ேலாேகऽத³thதmh நாத³thேத தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 27॥
ஆஶா யshய ந விth³யnhேதऽshnh ேலாேக பரshnh ச ।
நிராஶயmh விஸmhkhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 28॥
யshயாऽऽலயா ந விth³யnhத ஆjhஞாயாऽகத²ŋhகதீ² ।
அmh’தாவகா³த⁴மiνphராphதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 29॥
ய இஹ Nhயmh ச பாபmh ேசாப⁴ேயா:ஸŋhக³mh உபாthயகா³th ।
அேஶாகmh விரஜmh ஶுth³த⁴mh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 30॥
சnhth³ரவ விமலmh ஶுth³த⁴mh விphரஸnhநமநாவிலmh ।
நnhதீ³ப⁴வபணmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 31॥
ய இமmh phரதிபத²mh ³rhக³mh ஸmhஸாரmh ேமாஹமthயகா³th ।
தீrhண: பாரக³ேதா th◌⁴யாyhயேநேஜாऽகத²ŋhகதீ² ।
அiνபாதா³ய நிrhvh’த: தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 32॥
ய இஹ காமாnh phரஹாயாऽநாகா³ர: பvhரேஜth ।
காமப⁴வபணmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 33॥
ய இஹ th’Shmh phரஹாயாऽநாகா³ேர பvhரேஜth ।
th’Shப⁴வபணmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 34॥
ththவா மாiνஷகmh ேயாக³mh தி³vhயmh ேயாக³iµபாthயகா³th ।
ஸrhவேயாக³விஸmhkhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 35॥
ththவா ரதிசாரதிச ஶீதீ⁴தmh நிபதி⁴mh ।
ஸrhவேலாகாऽபி⁴⁴வmh வீரmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 36॥
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chதிmh ேயா ேவத³ஸththவாநாmh உபthதிmh ச ஸrhவஶ: ।
அஸkhதmh ஸுக³தmh ³th³த⁴mh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 37॥
யshய க³திmh ந ஜாநnhதி ேத³வ-க³nhத⁴rhவ-மாiνஷா: ।
shரவmh அrhஹnhதmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 38॥
யshய ரச பசாchச மth◌⁴ேய ச நாऽshதி கிசந ।
அகிசநமநாதா³நmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 39॥
’ஷப⁴mh phரவரmh வீரmh மஹrhmh விதவnhதmh ।
அேநஜmh shநாதகmh ³th³த⁴mh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 40॥
rhவநிவாஸmh ேயா ேவத³shவrhகா³பாऽயmh ச பயதி ।
அத² ஜாதியmh phராphேதாऽபி⁴jhஞாvhயவேதா iµநி: ।
ஸrhவvhயவதvhயவஸாநmh தமஹmh ph³ரவீ ph³ராமணmh ॥ 41॥
॥ இதி ph³ராமணவrhக:³ஸமாphத:॥
॥ இதி த⁴rhமபத³mh ஸmhrhணmh ॥
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