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Dharmapadam Sanskrit

धमपदम ्

१. यमकवग ः ूथमः
मनःपवू मा धमा  मनःौेा मनोमयाः ।
मनसा चेने भाषत े वा करोित वा ।
ततो एनं ःखमिेत चबिमव वहतः पदम ॥् १॥
मनःपवू मा धमा  मनःौेा मनोमयाः ।
मनसा चेसने भाषत े वा करोित वा ।
तत एनं सखुमिेत छायवेानपाियनी ॥ २॥
अबोिशत म्ां अवधी मां अजषैीत म्ां अहाषत म् े ।
य े च तपनि वरंै तषेां न शाित ॥ ३॥
अबोिशत म्ां अवधीत म्ां अजषैीत म्ां अहाषत म् े ।
य े तोपनि वरंै तषेपूशाित ॥ ४॥
निह वरैणे वरैाणी शाीह कदाचन ।
अवरैणे च शाि एष धमः सनातनः ॥ ५॥
परे च न िवजानि वयमऽ यंामः ।
य े च तऽ िवजानि ततः शाि मधेगाः ॥ ६॥
शभुमनपुँयं िवहरिमियषे ुअसवंतृम ।्
भोजनऽेमाऽां कुसीदं हीनवीय म ।्
तं व ै ूसहित मारो वातो वृिमव ब लम ॥् ७॥
अशभुमनपुँयं िवहरं इियषे ु ससुवंतृम ।्
भोजन े च माऽां ौमारावीय म ।्
तं व ै न ूसहते मारो वातः शलैिमव पव तम ॥् ८॥
अिनषायः काषायं यो वं पिरधाित ।
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धमपदम ्

अपतेो दमसाां न स काषायमहित ॥ ९॥
य वाकषायः ात श्ीलेष ु ससुमािहतः ।
उपतेो दम-साां स व ै काषायमहित ॥ १०॥
असारे सारमतयः सारे चासारदिश नः ।
त े सारं नािधगि िमासगोचराः ॥ ११॥
सारं च सारतो ाा असारं च असारतः ।
त े सारं अिधगि सक-्स-गोचराः ॥ १२॥
यथागारं ँछं विृः समितिवित ।
एवं अभािवतं िचं रागः समितिवित ॥ १३॥
यथागारं सुं विृन  समित िवित ।
एवं सभुािवतं िचं रागो न समित िवित ॥ १४॥
इह शोचित ूे शोचित पापकारी उभयऽ शोचित ।
स शोचित स िवहते ा कम  िमानः ॥ १५॥
इह मोदत े ूे मोदत े कृतपुय उभयऽ मोदत े ।
स मोदत े स ूमोदत े ा कम िवशिुमानः ॥ १६॥
इह तित ूे तित पापकारी उभयऽ तित ।
पापं म े कृतिमित तित भयूित ग ितगंतः ॥ १७॥
इह नित ूे नित कृतपुय उभयऽ नित ।
पुयं म े कृतिमित नित भयूो नित सगुितगंतः ॥ १८॥
बीमिप सिंहतां भाषमाणः न तरो भवित नरः ूमः ।
गोप इव गा गणयन प्रषेां न भागवान ौ्ामय भवित ॥ १९॥
अमिप सिंहतां भाषमाणो धम  भवनधुम चारी ।
रागं च षे ं च ूहाय मोहं सक् ूजानन स्िुवमुिचः ।
अनपुाददानः इह वाऽमऽु वा स भागवान ौ्ामय भवित ॥ २०॥
॥ इित यमकवग ः समाः ॥

२.अूमादवग ः ितीयः
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धमपदम ्

अूमादोऽमतृपदं ूमादो मृोः पदम ।्
अूमा न िॆये य े ूमा यथा मतृाः॥ १॥
एतं िवशषेतो ााऽूमादे पिडता ।
अूमादे ूमोद आया णां गोचरे रताः ॥ २॥
तेाियनः सातितका िनं ढपराबमाः ।
शृि धीरा िनवा णं योगमें अनुरम ॥् ३॥
उानवतः िृतमतः शिुचकमणो िनशकािरणः ।
सयंत च धमजीवनोऽूम यशोिभवत े ॥ ४॥
उाननेाऽूमादने सयंमने दमने च ।
ीपं कुव ि मधेावी यं ओघो नािभिकरित ॥ ५॥
ूमादमनयुुि बाला मधसो जना ।
अपमादं च मधेावी धनं ौेिमव रित ॥ ६॥
मा ूमादमनयुुीत मा कामरितसंवम ।्
अूमो िह ायन ्ू ाोित िवपलंु सखुम ॥् ७॥
ूमादमूमादने यदा नदुित पिडतः ।
ूाूासादमा अशोकः शोिकन ूजाग ।्
पव त इव भिूमान ध्ीरो बलान अ्वेत े ॥ ८॥
अूमः ूमषे ु सुषे ु बजागरः ।
अबलािमव शीयाो िहा याित समुधेाः ॥ ९॥
अूमादने मघवा दवेानां ौेतां गतः ।
अूमादं ूशसंि ूमादो गिहतः सदा ॥ १०॥
अूमादरतो िभःु ूमादे भयदश वा ।
सायोजनं अण ुं लंू दहििरव गित ॥ ११॥
अूमादरतो िभःु ूमादे भयदश वा ।
अभः पिरहाणाय िनवा णवै अिके ॥ १२॥
॥ इित अूमादवग ः समाः ॥

३. िचवग तृीयः
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नं चपलं िचं रं िन वाय म ।्
ऋज ुं करोित मधेावी इषकुार इव तजेनम ॥् १॥
वािरजं इव ले िं उदकौकत उूतः ।
पिरत इदं िचं मारधयें ूहातमु ॥् २॥
िन मह लघनुो यऽ-काम-िनपाितनः ।
िच दमनं साध ु िचं दां सखुावहम ॥् ३॥
सुशं सिुनपणुं यऽ-कामिनपाित ।
िचं रेधेावी िचं गु ं सखुावहम ॥् ४
रमं एकचरं अशरीरं गहुाशयम ।्
य े िचं सयंंि मोे मारबनात ॥् ५॥
अनवितिच सम अिवजानतः ।
पिरवूसाद ूा न पिरपयू त े ॥ ६॥
अनवॐतु िच अनाहतचतेसः ।
पुयपापूहीण नाऽि जामतो भयम ॥् ७॥
कंुभोपमं कायिममं िविदा नगरोपमं िचिमदं ापिया ।
युते मारं ूायधुने िजतं च रदेिनवशेनः ात ॥् ८॥
अिचरं वतायं कायः पिृथव अिधशेते ।
िुोऽपतेिवानो िनरथ इव किलरम ॥् ९॥
िट ् िषं यत कु्या त व्रैी वा पनुविरणम ।्
िमाूिणिहतं िचं पापीयासं ं एन ं ततः कुया त ॥् १०॥
न तत म्ातािपतरौ कुया तां अे चािप च ाितकाः ।
सिणिहतं िचं ौयेासं ं एन ं ततः कुया त ॥् ११॥
॥ इित िचवग ः समाः ॥

४. पुवग तु ः
क इमां पिृथव िवजेते यमलोकं चमें सदवेकम ।्
को धम पदं सदुिेशतं कुशलः पुिमव ूचेित ॥ १॥
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शैः पथृव िवजेते यमलोकं च इमं सदवेकम ।्
शैो धम पदं सदुिेशतं कुशलः पुिमव ूचेित ॥ २॥
फेनोपमं कायिममं िविदा मरीिचधम अिभसबंधुानः ।
िछा मार ूपुकािण अदशन ं मृरुाज गते ॥् ३॥
पुािण वे ूिचं ासमनसं नरम ।्
सु ं मामं महोघ इव मृरुादाय गित ॥ ४॥
पुािण वे ूिचं ासमनसं नरम ।्
अतृमवे कामषे ुअकः कुते वशम ॥् ५॥
यथािप ॅमरः पुं वण गं अन ।्
पलायते रसमादाय एवं माम े मिुनरते ॥् ६॥
न परषेां िवलोमािन न परषेां कृताकृतम ।्
आनं एव अवेते कृताकृतािन च ॥ ७॥
यथािप िचरं पुं वण वदगकम ।्
एवं सभुािषता वाक ् सफला भवित कुव तः ॥ ८॥
यथािप िचरं पुं वण वत स्गकम ।्
एवं सभुािषता वाक ् सफला भवित कुव तः ॥ ९॥
यथािप पुराशःे कुया त म्ालागणुान ब्न ।्
एवं जातने मन क ं कुशलं ब ॥ १०॥
न पुगः ूितवातमिेत न चनं तगरमिके वा ।
सता गः ूितवातमिेत सवा  िदशः सुषः ूवाित ॥ ११॥
चनं तगरं वािप उलं अथ वािष की ।
एतषेां गजातानां शीलगोऽनुरः ॥ १२॥
अमाऽोऽयं गो योऽयं तगरचनी ।
य शीलवतां गो वाित दवेषे ु उमः ॥ १३॥
तषेां सशीलानां अूमाद-िवहािरणाम ।्
सानिवमुानां मारो माग न िवित ॥ १४॥
यता सारधान े उिते महापथ े ।
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प तऽ जायते शिुचगं मनोरमम ॥् १५॥
एवं सारभतू े अभतू े पथृजन े ।
अितरोचते ूया सक-्सबंु-ौावकः ॥ १६॥
॥ इित पुवग ः समाः ॥

५. बालवग ः पमः
दीघा  जामतो रािऽः दीघ ौा योजनम ।्
दीघ बालानां ससंारः सम अिवजानताम ॥् १॥
चरन च्ते न्ािधगते ौ्येासं ं सशं आनः ।
एकचया ढं कुया त न्ाऽि बाले सहायता ॥ २॥
पऽुा मे सि धनं मऽेि इित बालो िवहते ।
आा ानो नाऽि कुतः पऽुाः कुतो धनम ॥् ३॥
यो बालो मते बां पिडतािप तने स ।
बाल पिडतमानी स व ै बाल इुते ॥ ४॥
यावीवमिप चदे ्बालः पिडतं पय ुपासत े ।
न स धम िवजानाित दव सपूरसं यथा ॥ ५॥
मु मिप चदे ् िवाः पिडतं पय ुपासत े ।
िूं धम िवजानाित िजा सपूरसं यथा ॥ ६॥
चरि बाला मधसोऽिमऽणेवैाना ।
कुव ः पापकं कम यवित कटुकफलम ॥् ७॥
न तत क्म  कृतं साध ु यत कृ्ाऽनतुते ।
याौमुखुो दन ि्वपाकं ूितसवेत े ॥ ८॥
त कम कृतं साध ु यत कृ्ा नानतुते ।
य ूतीतः समुन िवपाकं ूितसवेत े ॥ ९॥
मिव मते बालो यावत प्ाप ं न पते ।
यदा च पते पापं अथ बालो ःखं िनगित ॥ १०॥
मास े मास े कुशामणे बालो भुीत भोजनम ।्
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न स संातधमा णां कलामहित षोडशीम ॥् ११॥
निह पापं कृतं कम  सः ीरिमव मुित ।
दहन ब्ालमिेत भ इव पावकः ॥ १२॥
यावदवे अनथा य ं बाल जायते ।
हि बाल शुाशंं मूा नम िवपातयन ॥् १३॥
असद ्भवनिमते प्रुारं च िभषु ु ।
आवासषे ु चैय पजूां परकुलेष ु च ॥ १४॥
ममवै कृतं मतेां गिृह-ूोिजतावभुौ ।
ममवैाितवशाः ातां कृाकृषे ुकष ु िचत ।्
इित बाल स इा मान वत े ॥ १५॥
अा िह लाभोपिनषद ्अा िनवा णगािमिन ।
एवमतेद ्अिभाय िभबु ु ौावकः ।
सारं नािभनते ि्ववकेमनबुृहंयते ॥् १६॥
॥ इित बालवग ः समाः ॥

६. पिडतवग ः षः
िनधीनािमव ूवारं यं पँयते व्दिश नाम ।्
िनगृवािदन ं मधेािवन ं ताशं पिडतं भजते ।्
ताशं भजमान ौयेो भवित न पापीयः ॥ १॥
अववददेनिुशात अ्सा िनवारयते ।्
सतां िह स िूयो भवित असतां भविूयः ॥ २॥
न भजते प्ापकािन िमऽािण न भजते प्ुषाधमान ।्
भजते ि्मऽािण काणािन भजते पुषनुमान ॥् ३॥
धमपीतीः सखुं शते े िवूसने चतेसा ।
आयू विेदत े धम सदा रमते पिडतः ॥ ४॥
उदकं िह नयि नतेकृा इषकुारा नमयि तजेनम ।्
दां नमयि तका आानं दमयि पिडताः ॥ ५॥
शलैो यथकैघनो वातने न समीय त े ।
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धमपदम ्

एवं िनाूशसंास ु न समीय े पिडताः ॥ ६॥
यथािप दो गभंीरो िवूसोऽनािवलः ।
एवं धमा न ौ्ुा िवूसीदि पिडताः ॥ ७॥
सवऽ व ै सुषा ोजि न कामकामा लपि सः ।
सखुने ृा अथवा ःखने नोावचं पिडता दशयि ॥ ८॥
नाहतेोः न पर हतेोः न पऽुिमे धनं न राम ।्
नेदे ्अधमण समिृमानः स शीलवान ्ू ावान ध्ािम कः ात ॥्
९॥
अकाे मनुषे ु य े जनाः पारगािमनः ।
अथमेा इतराः ूजाः तीरमवेानधुावित ॥ १०॥
ये च ख सगााते धम धमा नवुि नः ।
त े जना पारमेि मृधुयें सुरम ॥् ११॥
कृं धम िवूहाय शंु भावयते प्िडतः ।
ओकात अ्नोकं आग िववकेे यऽ रमम ॥् १२॥
तऽािभरितिमते ि्हा कामान अ्िकनः ।
पय वदापयते आ्ानं िचेशःै पिडतः ॥ १३॥
यषेां सबंोगंषे ु सिचं सभुािवतम ।्
आदानूितिनःसग अनपुादाय य े रताः ।
ीणाॐवा ोिते लोके पिरिनवृ ताः ॥ १४॥
॥ इित पिडतवग  समाः ॥

७.अहग ः समः
गतानो िवशोक िवूमु सवथा ।
सव मूहीण पिरदाहो न िवते ॥ १॥
उुतेिृतमो न िनकेत े रमे त े ।
हंसा इव पलं िहा ओकमोकं जहित त े ॥ २॥
यषेां सिचयो नाऽि ये पिरातभोजनाः ।
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शूतोऽिनिम िवमोो यषेां गोचरः ।
आकाश इव शकुानां गितषेां रया ॥ ३॥
याॐवाः पिरीणा आहारे च अिनःसतृः ।
शूतोऽिनिम िवमोो य गोचरः ।
आकाश इव शकुानां पदं त रयम ॥् ४॥
यिेयािण शमथं गतािन अा यथा सारिथना सदुााः ।
ूहीणमान अनाॐव दवेा अिप त हृयि ताशः ॥ ५॥
पिृथवीसमो न िवते इकीलोपमः ताक ् सोुतः ।
द इवापतेकदमः ससंारा न भवि ताशः ॥ ६॥
शां त मनो भवित वाक ् च कम च ।
सगाािवमु उपशा ताशः ॥ ७॥
अौोऽकृत सिछदे यो नरः ।
हतावकाशो वााशः स व ै उम पुषः ॥ ८॥
मामे वा यिद वाऽऽरय े िने वा यिद वा ले ।
यऽाहो िवहरि सा भमूी रामणीयका ॥ ९॥
रमणीयारयािन यऽ न रमते जनः ।
वीतरागा रंे न त े कामगविेषणः ॥ १०॥
॥ इित अहग ः समाः ॥

८. सहॐवग अमः
सहॐमिप चदे ्वाचोऽनथ पदसिंहता ।
एकमथ पदं ौयेो यत ौ्ुोपशाित ॥ १॥
सहॐमिप चेाथा अनपदसिंहता ।
एकं गाथापदं ौयेो यत ौ्ुोपशाित ॥ २॥
य गाथाशतं भाषतेानथ पदसिंहताः ।
एकं धम पदं ौयेो यत ौ्ुोपशाित ॥ ३॥
यः सहॐं सहॐणे समंाम े मानषुान ज्यते ।्
एकं च जयदे ्आानं स व ै समंामिजमः ४
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आा ह व ै िजतः ौयेान य्ा चयेिमतरा ूजा ।
दाानः पुष िनं सयंतचािरणः ॥ ५॥
नवै दवेो न गव न मारः सह ॄणा ।
िजतं अपिजतं कुया त त्थाप जोः ॥ ६॥
मास े मास े सहॐणे यो यजते शतं समान ।्
एकं च भािवताानं मु मिप पजूयते ।्
सवै पजुना ौयेसी यदे ्वष शतं तम ॥् ७॥
य वष शतं जरुिं पिरचरते व्न े ।
एकं च भािवताानं मु मिप पजूयते ।्
सवै पजूना ौयेसी यते व्ष शतं तम ॥् ८॥
यत ि्किद ् इं च तं च लोके सवंरं यजते पुयापेः ।
सव मिप त चतभुा गमिेत अिभवादना ऋजगुतषे ु ौयेसी ॥ ९॥
अिभवादनशील िनं वृापचाियनः ।
चारो धमा  वध ेआयवु ण ः सखुं बलम ॥् १०॥
य वष शतं जीवते ्ःशीलोऽसमािहतः ।
एकाहं जीिवतं ौयेः शीलवतो ाियनः ॥ ११॥
य वष शतं जीवते ्ोऽसमािहतः ।
एकाहं जीिवतं ौयेः ूावतो ाियनः ॥ १२॥
य वष शतं जीवते कु्सीदो हीनवीय ः ।
एकाहं जीिवतं ौयेः वीय मारभतो ढम ॥् १३॥
य वष शतं जीवते अ्पँयन उ्दययं
एकाहं जीिवतं ौयेः पँयतः उदययम ॥् १४॥
य वष शतं जीवते अ्पँयमतृं पदम ।्
एकाहं जीिवतं ौयेः पँयतोऽमतृं पदम ॥् १५॥
य वष शतं जीवदेपँयन ध्म मुमम ।्
एकाहं जीिवतं ौयेः पँयतो धम मुमम ॥् १६॥
॥ इित सहॐवग ः समाः ॥
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९. पापवग ः नवमः
अिभरते काणे पापात ि्चं िनवारयते ।्
तितं िह कुव तः पुयं पाप े रमत े मनः ॥ १॥
पापं चते प्ुषः कुया त न् तत कु्या त प्नुः पनुः ।
न तिन छ्ं कुया त ्ःखः पाप उयः ॥ २॥
पुयं चते प्ुषः कुया त कु्या दतेत प्नुः पनुः ।
तिन छ्ं कुया त स्खुः पुय उयः ॥ ३॥
पापोऽिप पँयित भिं यावत प्ाप ं न पते ।
यदा च पते पापं अथ पापो पापािन पँयित ॥ ४॥
भिोऽिप पँयित पापं यावत भ्िं न पते ।
यदा च पते भिं अथ भिािण पँयित ॥ ५॥
माऽवमते पाप न मां तद ्आगिमित ।
उदिबिनपातने उदकंुभोऽिप पयू त े ।
बालः परूयित पापं ोकं ोकमािचन ॥् ६॥
माऽवमते पुय न मां तद ्आगिमित ।
उदिबिनपातने उदकंुभोऽिप पयू त े ।
धीरः परूयित पुयोकं ोकमािचन ॥् ७॥
वािणिगव भयं माग असाथ महाधनः ।
िवषं जीिवतकुाम इव पापािन पिरवज यते ॥् ८॥
पाणौ चदे ्ोणो न ाद ्हरते प्ािणना िवषम ।्
नाऽोणं िवषमिेत नाऽि पापं अकुव तः ॥ ९॥
योऽाय नराय ित शुाय पुषायाऽननाय ।
तमवे बालं ूिेत पापं सूो रजः ूितवातिमव िम ॥् १०॥
गभ मके उे िनरयं पापकिम णः ।
ग सगुतयो याि पिरिनवा नाॐवाः ॥ ११॥
नारी े न समिुमे न पव तानां िववरं ूिवँय ।
न िवते स जगित ूदशेो यऽितो मुते पापकमणः ॥ १२॥
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नािर े न समिुमे न पव तानां िववरं ूिवँय ।
न िवते स जगित ूदशेो यऽितं न ूसहते मृःु ॥ १३॥
॥ इित पापवग ः समाः ॥

१०. दडवग ः दशमः
सव ऽि दडात स्व िबित मृोः ।
आानं उपमां कृा न हात न् घातयते ॥् १॥
सव ऽसयि दडात स्वषां िजिवतं िूयम ।्
आानं उपमां कृा न हात न् घातयते ॥् २॥
सखुकामािन भतूािन यो दडने िविहनि ।
आनः सखुमि ूे स न लभते सखुम ॥् ३॥
सखुकामािन भतूािन यो दडने न िहनसित ।
आनः सखुमि ूे स लभते सखुम ॥् ४॥
मा वोचः पषं िकिद ्उाः ूितवदयेुाम ।्
ःखा िह सरंंभकथा ूितदडाः शृयेुाम ॥् ५॥
स चते न्रेयिस आानं कांमपुहतं यथा ।
एष ूाोऽिस िनवा णं सरंंभे न िवते ॥ ६॥
यथा दडने गोपालो गाः ूाजयित गोचरम ।्
एवं जरा च मृुायःु ूाजयतः ूािणनाम ॥् ७॥
अथ पापािन कमा िण कुव न ब्ालो न बुत े ।
ःै कम िभः मधा अिदध इव तते ॥ ८॥
यो दडनेाऽदडषे ुअूषे ु ित ।
दशानामतमं ानं िूमवे िनगित ॥ ९॥
वदेनां पषां ािन ं शरीर च भदेनम ।्
गुकं वाऽाबाधं िचपें वा ूायुात ॥् १०॥
राजतो वोपसग अाानं वा दाणम ।्
पिरयं वा ातीनां भोगानां वा ूभनम ॥् ११॥
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अथवाऽागारािण अिदहित पावकः ।
काय भदेात ्ो िनरयं स उपपते ॥ १२॥
न नचया  न जटा न पां नाऽनशनंिडलशाियका वा ।
रजोजलीयं उुिटकाूधान ं शोधयि म अिवतीण कांम ॥् १३॥
अलतदेिप शमं चरते श्ाो दाो िनयतो ॄचारी ।
सवष ु भतूषे ु िनधाय दडं स ॄाणः स ौमणः स िभःु ॥ १४॥
॑ीिनषधेः पुषः कित ल्ोके िवते ।
यो िनां न ूबुित अो भिः कशािमव ॥ १५॥
अो यथा भिः कशािनिव आतािपनः सवंिेगनो भवत ।
ौया शीलेन च वीयण च समािधना धम िविनयने च ।
सिवाचरणाः ूिततृाः ूहाथ ःखिमदं अनकम ॥् १६॥
उदकं िह नयि नतेकृाः इषकुारा नमयि तजेनम ।्
दां नमयि तका आानं दमयि सोुताः ॥ १७॥
॥ इित दडवग ः समाः ॥

११. जरावग  एकादशः
को न ु हासः क आनो िनं ूिलते सित ।
अकारणेाऽवनाः ूदीपं न गवषेयथ ॥ १॥
पँय िचऽीकृतं िबं अायं समिुतम ।्
आतरंु बसं य नाऽि ीवुं िितः ॥ २॥
पिरजीण िमदं पं रोगनीडं ूभगंरुम ।्
िभते पिूतसहेो मरणां िह िजिवतम ॥् ३॥
यािनमापालाबनूीव शरिद ।
कापोतकाीनी तािन ा का रितः ॥ ४
अां नगरं कृतं मासंलोिहतलेपनम ।्
यऽ जरा च मृु मानो ॆाविहतः ॥ ५॥
जीय ि व ै राजरथा सिुचऽा अथ शरीरमिप जरामपुिेत ।
सतां च धम न जरामपुिेत सो ह व ै सयः ूवदेयि ॥ ६॥
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अौतुोऽयं पुषो बलीवद  इव जीय ित ।
मासंािन त वे ूा त न वत े ॥ ७॥
अनकेजाितससंारं समधािवषं अिनिवशमानः ।
गहृकारकं गवषेयन ्ःखा जाितः पनुः पनुः ॥ ८॥
गहृकारक ोऽिस पनुगहं न किरिस ।
सवा े पाि का भा गहृकूटं िवसृंतम ।्
िवसंारगतं िचं तृानां यमगात ॥् ९॥
अचिरा ॄचय अला यौवन े धनम ।्
जीण बौ इव ीये ीणम इव पले ॥ १०॥
अचिरा ॄचय अला यौवन े धनम ।्
शरेत े चापोऽितीणा इव परुाणानतुः् ॥ ११॥
॥ इित जरावग ः समाः ॥

१२.आवगः ादशः
आान चते ि्ूयं जानीयाद ् रें सरुितम ।्
ऽयाणामतमं यामं ूितजागयृात प्िडतः ॥ १॥
आानमवे ूथमं ूितप े िनवशेयते ।्
अथामनिुशात न् िँयते प्िडतः ॥ २॥
आानं चते त्था कुया त य्थाऽमनशुासित ।
सदुाो वत दमयदे ्आा िह िकल दमः ॥ ३॥
आा िह आनो नाथः कोिह नाथः परः ात ।्
आना िह सदुाने नाथं लभते लभम ॥् ४॥
आनवै कृतं पाप ं आजं आसभंवम ।्
अिभमाित मधसं वळिमवाँममयं मिणम ॥् ५॥
याऽदौःशीं मावा शालिमवाततम ।्
करोित स तथाानं यथनैिमि िषः ॥ ६॥
सकुरायसाधूानोऽिहतािन च ।
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यै िहतं च साध ु च तै परमरम ॥् ७॥
यः शासनमहतां आया णां धम जीिवनाम ।्
ूितबुँयित मधा िं िनःिौ पािपकाम ।्
फलािन काकवे आहाय ै फुित ॥ ८॥
आनवै कृतं पाप ं आना सिंँयित ।
आनाऽकृतं पाप ं आनवै िवशुित ।
शुयशुी ूां नाऽोऽं िवशोधयते ॥् ९॥
आनोऽथ पराथन बनाऽिप न हापयते ।्
आनोऽथ मिभाय सदथ ू िसतः ात ॥् १०॥
॥ इित आवग ः समाः ॥

१३. लोकवग ः ऽयोदशः
हीन ं धम न सवेते ूमादने न सवंसते ।्
िमािं न सवेते न ात ल्ोकवनः ॥ १॥
उिे ूमादे ्धम सचुिरतं चरते ।्
धम चारी सखुं शतेऽेिं लोके परऽ च ॥ २॥
धम चरते स्चुिरतं न तं िरतं चरते ।्
धम चारी सखुं शतेऽेिं लोके परऽ च ॥ ३॥
यथा बुदुकं पँयते य्था पँयते म्रीिचकाम ।्
एवं लोकमवेमाणं मृरुाजो न पँयित ॥ ४॥
एन पँयतमें लोकं िचऽं राजरथोपमम ।्
यऽ बाला िवषीदि नाऽि सो िवजानताम ॥् ५॥
य पवू ूमा पात स् न ूमाित ।
स इमं लोकं ूभासयित अॅाु इव चमा ॥ ६॥
य पापं कृतं कम  कुशलेन िपधीयते ।
स इमं लोकं ूभासयित अॅाु इव चमा ॥ ७॥
अभतूोऽयं लोकः तनकुोऽऽ िवपँयित ।
शकुनो जालमु इवाः गा य गित ॥ ८॥
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हंसा आिदपथ े याि आकाशे याि ऋिया ।
नीये धीरा लोकात ि्जा मारं सवािहनीकम ॥् ९॥
एकं धम मतीत मषृावािदनो जोः ।
िवतीण परलोक नाऽि पापमकाय म ॥् १०॥
न व ै कदया  दवेलोकं ोजि बाला ह व ै न ूशसंि दानम ।्
धीर दान ं अनमुोदमाननेवै स भवित सखुी परऽ ॥ ११॥
पिृथा एकराात ्ग  गमनाद ्वा ।
सव लोकाऽऽिधपाद ्ॐोत आपिफलं वरम ॥् १२॥
॥ इित लोकवग ः समाः ॥

१४. बुवग ः चतदु शः
य िजतं नावजीयते िजतम न याित किोके ।
तं बुमनगोचरं अपदं केन पदने नेथ ?॥ १॥
य जािलनी िवषािका तृा नाऽि कुऽिचतेमु ।्
तं बुमनगोचरं अपदं केन पदने नेथ ?॥ २॥
येानूसतृा धीराः नैाोपशमे रताः ।
दवेा अिप तषेां हृयि सबंुानां िृतमताम ॥् ३॥
कृो मनुूितलाभः कृं मा नां जीिवतम ।्
कृं समौवणं कृो बुानाम उ्ादः ॥ ४॥
सवपापाकरणं कुशलोपसदा ।
िचपय वदापनं एतद ्बुानां शासनम ॥् ५॥
ािः परमं तपः ितिता िनवा णं परमं वदि बुाः ।
निह ूोिजतः परोपघाती ौमणो भवित परं िवहठेयन ॥् ६॥
अनपुवादोऽनपुघातः ूाितमो े च सवंरः ।
माऽाता च भे ूां च शयनासनम ।्
अिधिचे चायोगः एतद ्बुानां शासनम ॥् ७॥
न काषा पणवषण तिृः कामषे ु िवते ।
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अाादा ःखाः कामा इित िवाय पिडतः ॥ ८॥
अिप िदषे ुकामषे ु रितं स नाऽिधगित ।
तृायरतो भवित सबंुौावकः ॥ ९॥
ब व ै शरणं यि पवा तां वनािन च ।
आरामवृचैािन मनुा भयतिज ताः ॥ १०॥
नतैत ख् शरणं में नतैत श्रणमुमम ।्
नतैत श्रणमाग सवःखामुते ॥ ११॥
य बुं च धम च सघंं च शरणं गतः ।
चािर आय सािन सक् ूया पँयित ॥ १२॥
ःखं ःखसमुादं ःख चाितबमम ।्
आया ािकं माग ःखोपशमगािमनम ॥् १३॥
एतत ख् शरणं में एतत श्रणमुमम ।्
एतत श्रणमाग सवःखात ्ू मुत े ॥ १४॥
लभः पुषाजानयेो न स सवऽ जायत े ।
यऽ स जायते धीरुलं सखुमधेत े ॥ १५॥
सखुो बुानां उादः सखुा सम-दशेना ।
सखुा सघं साममी सममाणां तपः सखुम ॥् १६॥
पजूाहा न प्जूयतो बुान य्िद वा ौावकान ।्
ूपसिमितबाान त्ीण शोकपिरिवान ॥् १७॥
तान त्ाशान प्जूयतो िनवृ तान अ्कुतोभयान ।्
न शं पुयं संात ुं एवाऽमिप केनिचत ॥् १८॥
इित बुवग ः समाः

१५. सखुवग ः पदशः
ससुखुं वत जीवामो विैरविैरणः ।
विैरष ु मनुषे ु िवहरामोऽविैरणः ॥ १॥
ससुखुं वत जीवाम आतरुषे ुअनातरुाः ।
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आतरुषे ु मनुषे ु िवहरामोऽनातरुाः ॥ २॥
ससुखुं वत जीवाम उकेुष ुअनुकुाः ।
उकेुष ु मनुषे ु िवहराम अनुकुाः ॥ ३॥
ससुखुं वत जीवामो यषेां नो नाऽि िकन ।
ूीितभा भिवामः दवेा आभारा यथा ॥ ४॥
जयो वरंै ूसतू े ःखं शते े परािजतः ।
उपशाः सखुं शने े िहा जयपराजयौ ॥ ५॥
नाऽि रागसमोऽिः नाऽि षेसमः किलः ।
नासित सशािन ःखाः नाऽि शािपरं सखुम ॥् ६॥
िजघा परमो रोगः संारः परमं ःखम ।्
एतद ्ाा यथाभतूं िनवा णं परमं सखुम ॥् ७॥
आरोयं परमो लाभः सिुः परमं धनम ।्
िवासः परमा ाितः िनवा णं परमं सखुम ।् ८॥
ूिववकेरसं पीा रसं उपशम च ।
िनद रो भवित िनापो धम  ूीितरसं िपबन ॥् ९॥
साध ु दश नमाया णां सिवासः सदा सखुः ।
अदशनने बालानां िनमवे सखुी ात ॥् १०॥
बालसगंतचारी िह दीघ मधान ं शोचित ।
ःखो बालःै सवंासोऽिमऽणेवै सव दा ।
धीर सखुसवंासो ातीनािमव समागमः ॥ ११॥
ताि धीरं च ूां च बौतुं च धयु शीलं ोतवमाय म ्
।
तं ताशं सुषं समुधेसं भजते नऽपथिमव चमाः ॥
१२॥
॥ इित सखुवग ः समाः ॥

१६. िूयवग ः षोडशः
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अयोग े युाानं योग े चायोजयन ।्
अथ िहा िूयमाही हृयदेाानयुोिगनम ॥् १॥
मा िूयःै समाग अिूयःै कदाचन
िूयाणाम अ्दशन ं ःखं अिूयाणां च दशनम ॥् २॥
तात ि्ूयं न कुया त ि्ूयापायो िह पापकः ।
माः तषेां न िवे यषेां नाऽि िूयािूयम ॥् ३॥
िूयतो जायत े शोकः िूयतो जायत े भयम ।्
िूयतो िवूमु नाऽि शोकः कुतो भयम ॥् ४॥
ूमेतो जायत े शोकः ूमेतो जायत े भयम ।्
ूमेतो िवूमु नाऽि शोकः कुतो भयम ॥् ५॥
रा जायते शोको रा जायते भयम ।्
रा िवूमु नाऽि शोकः कुतो भयम ॥् ६॥
कामतो जायत े शोकः कामतो जायत े भयम ।्
कामतो िवूमु नाऽि शोकः कुतो भयम ॥् ७॥
तृाया जायत े शोकः तृाया जायत े भयम ।्
तृाया िवूमु नाऽि शोकः कुतो भयम ॥् ८॥
शीलदशनसं धिम ं सवािदनम ।्
आनः कम कुवा णं तं जनः कुत े िूयम ॥् ९॥
छजातोऽनाात े मनसा च ुिरतः ात ।्
कामषे ु चाऽूितबिच ऊॐोता इुते ॥ १०॥
िचरूवािसनं पुषं रतः ागतम ।्
ाितिमऽािण सुदाऽिभनागतम ॥् ११॥
तथवै कृतपुयमिप अाोकारं गतम ।्
पुयािन ूितगृि िूयं ाितिभवागतम ॥् १२॥
॥ इित िूयवग ः समाः ॥

१७. बोधवग ः सदशः
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बोधं जाद ् िवूजात म्ान ं सयंोजनं सव मितबमते ।
तं नाम-पयोरसमानं अिकनं नाऽनपुति ःखािन ॥ १॥
यो व ै उिततं बोधं रथं ॅािमव धारयते ।्
तमहं सारिथं ॄवीिम रिँममाह इतरो जनः ॥ २॥
अबोधने जयते ब्ोधं असाध ुं साधनुा जयते।्
जयते क्दथ दानने जयते स्नेाऽलीकवािदनम ॥् ३॥
सं भणे बुते द्ादऽेिप यािचतः ।
एतिैिभः ानःै गदे ्दवेानामिके ॥ ४॥
अिहंसका य े मनुयो िनं कायने सवंतृाः ।
त े यि अतुं ानं यऽ गा न शोचि ॥ ५॥
सदा जामतां अहोराऽं अनिुशमाणानाम ।्
िनवा णं अिधमुानां अं गि आॐवाः ॥ ६॥
परुणमतेद ्अतलु ! नतैद ्अतनमवे ।
िनि तुीमासीन ं िनि बभािणनम ।्
िमतभािणनमिप िनि नाऽि लोकेऽिनितः ॥७॥
न चाऽभतू न् भिवित न चतैिहं िवते ।
एकां िनितः पुषः एकां वा ूशिंसतः ॥ ८॥
यदे ् िवाः ूशसंि अनिुव ः ः ।
अििविृं मधेािवन ं ूाशीलसमािहतम ॥् ९॥
िनं जबंनूदवे कं िनितमुहित ।
दवेा अिप तं ूशसंि ॄणाऽिप ूशिंसतः ॥ १०॥
कायूकोपं रते क्ायने सवंतृः ात ।्
कायिरतं िहा कायने सचुिरतं चरते ॥् ११॥
वचः ूकोपं रदे ्वाचा सवंतृः ात ।्
वचो िरतं िहा वाचा सचुिरतं चरते ॥् १२॥
मनः ूकोपं रदे ्मनसा सवंतृः ात ।्
मनोिरतं िहा मनसा सचुिरतं चरते ॥् १३॥
कायने सवंतृा धीरा अथ वाचा सवंतृाः ।
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मनसा सवंतृा धीरा त े व ै सपुिरसवंतृाः ॥ १४॥
॥ इित बोधवग ः समाः ॥

१८. मलवगादशः
पाडुपलासिमवदेानीमिस यमपुषोऽिप चां उपिताः ।
उोगमखु े च ितिस पाथयेमिप च ते न िवते ॥ १॥
स कु ीपमानः िूं ाय पिडतो भव ।
िनधू तमलोऽनणो िदां आय भिूमं एिस॥ २॥
उपनीतवया इदनीमिस सयातोऽिस यमािके ।
वासोऽिप च ते नाऽि अरा पाथयेमिप च ते न िवते ॥ ३॥
स कु ीपमानः िूं ाय पिडतो भव ।
िनधू तमलोऽनणो न पनुजा ितजरे उपेिस ॥ ४॥
अनपुवूण मधेावी ोकं ोकं णे णे ।
कमा रो रजतवे िनध मते म्लमानः ॥ ५॥
अयस इव मलं समिुतं ताद ्उाय तदवे खादित ।
एवं अितधावनचािरणं ािन कमा िण नयि ग ितम ॥् ६॥
अाायमला मा अनुानमला गहृा ।
मलं वण  कौसीं ूमादो रतो मलम ॥् ७॥
मलं िया िरतं माय ददतो मलम ।्
मलं व ै पापका धमा  अिन ल्ोके परऽ च ॥ ८॥
ततो मलं मलतरं अिवा परमं मलम ।्
एतत म्लं ूहाय िनम ला भवत िभवः ॥ ९॥
सजुीिवतं अ॑ीकेण काकशरूणे िंसना ।
ूिना ूगने सिंने जीिवतम ॥् १०॥
॑ीमता च जिवतं िनं शिूचगविेषणा ।
अलीननेाऽूगने शुाजीवने पँयता ॥ ११॥
यः ूाणमितपातयित मषृावादं च भाषत े ।
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लोकेऽदमादे परदारां गित ॥ १२॥
सरुामरैयेपान ं च यो नरोऽनयुनुि ।
इहवैमषे लोके मलंू खनानः ॥१३॥
एवं भो पुष ! जानीिह पापधमा णोऽसयंतान ।्
मा ां लोभोऽधम  िचरं ःखाय ररेन ॥् १४॥
ददाित व ै यथाौं यथा ूसादनं जनः ।
तऽ यो मकूो भवित परषेां पानभोजन े ।
न स िदवा वा राऽौ वा समािधं अिधगित ॥ १५॥
य च तत स्मिुं मलूघातं समुतम ।्
स व ै िदवा वा राऽौ वा समािधं अिधगित ॥ १६॥
नाऽि रागसमोऽिः नाऽि षेसमो माहः ।
नाऽि मोहसमं जालं नाऽि तृा समा नदी ॥ १७॥
सदुश वमषेां आनः पनु द शम ।्
परषेां िह स वािन अवपणुाित यथातषुम ।्
आनः पनुः छादयित किलिमव िकतवात श्ठः ॥ १८॥
परवाऽनदुिश नो िनं उानसिंनः ।
आॐवा वेआराद ्स आॐवयात ॥् १९॥
आकाशे च पदं नाऽि ौमणो नाऽि बिहः ।
ूपाऽिभरताः ूजा िनपाथागताः ॥ २०॥
आकाशे च पदं नाऽि ौमणो नाऽि बिहः ।
संाराः शाता न सि नाऽि बुानािमितम ॥् २१॥
॥ इित मलवग ः समाः ॥

१९. धमवग ः एकोनिवशंः
न तने भवित धम ो यनेाथ सहसा नयते ।्
याऽथ अनथ च उभौ िनिनयुात प्िडतः ॥ १॥
असाहसने धमण समने नयते परान ।्
धमण गुो मधेावी धम  इुते ॥ २॥
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न तावता पिडतो भवित यावता ब भाषत े ।
मेी अवरैी अभयः पिडत इुते ॥ ३॥
न तावता धम धरो यावता ब भाषत े ।
यामऽिप ौुा धम कायने पँयित ।
स व ै धम धरो भवित यो धम न ूमाित ॥ ४॥
न तने िवरो भवित यनेाऽ पिलतं िशरः ।
पिरपं वय मोघजीण  इुते ॥ ५॥
यिन स्ं च धम ािहंसा सयंमो दमः ।
स व ै वामलो धीरः िवर इतुते ॥ ६॥
न वाक ् करणमाऽणे वण पुलतया वा ।
साधुपो नरो भवित ईष ुको मरी शठः ॥ ७॥
य चतैत स्मिुं मलूघातं समुतम ।्
स वादोषो मधेावी साधुप इुते ॥ ८॥
न मुडकेन ौमणोऽोतोऽलीकं भणन ।्
इालाभसमापः ौमणः िकं भिवित ॥ ९॥
य शमयित पापािन अणिून लूािन सवशः ।
शिमताि पापानां ौमण इतुते ॥ १०॥
न तावता िभभु वित यावता िभते परान ।्
िवं धम समादाय िभभु वित न तावता ॥ ११॥
य इह पुयं च पापं च वाहिया ॄचय वान ।्
संाय लोके चरित स व ै िभिुरुते ॥ १२॥
न मौनने मिुनभ वित मढूपोऽिवान ।्
य तलुािमव ूगृ वरमादाय पिडतः ॥ १३॥
पापािन पिरवज यित स मिुनने स मिुनः ।
यो मनतु उभौ लोकौ मिुनने ूोते ॥ १४॥
न तनेाऽऽय भवित यने ूाणान ि्हनि ।
अिहंसया सव ू ाणानां आय  इित ूोते ॥ १५॥
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न शीलोतमाऽणे बाौुने वा पनुः ।
अथवा समािधलाभने िविव शयनने वा ॥ १६॥
शृािम नैसखुं अपथृजनसिेवतम ।्
िभो िवासं मा पादीः अूा आॐवयम ॥् २१॥
॥ इित धम वग ः समाः ॥

२०. माग वग ः िवशंः
मागा णामािकः ौेः सानां चािर पदािन ।
िवरागः ौेो धमा णां िपदानां च चुान ॥् १॥
एष वो माग नाऽो दशन िवशुय े ।
एतं िह ययूं ूितपं मारषै ूमोहनः ॥ २॥
एतं िह ययूं ूितपा ःखां किरथ ।
आातो व ै मया माग ः आाय श-संानम ॥् ३॥
युािभः काय आतं आातारथागताः ।
ूितपाः ूमोेाियनो मारबनात ॥् ४॥
सव संारा अिना इित यदा ूया पँयित ।
अथ िनिव ित ःखािन एष माग िवशुय े ॥ ५॥
सव संारा ःखा इित यदा ूया पँयित ।
अथ िनिव ित ःखािन एष माग िवशुय े ॥ ६॥
सव धमा  अनाान इित यदा ूया पँयित ।
अथ िनिव ित ःखािन एष माग िवशुय े ॥ ७॥
उानकालेऽनिुन य्वुा बिल आलमपुतेः ।
ससं-स-मनाः कुसीदः ूया माग अलसो न िवित ॥ ८॥
वाचाऽनरुी मनसा ससुकृंतः कायने चाऽकुशलं न कुया त ।्
एतान ऽ्ीन क्म पथान ि्वशोधयते आ्राधयते म्ाग ऋिषूविेदतम ॥् ९॥
योगाद ्व ै जायत े भिूर अयोगाद ्भिूरसंयः ।
एतं धेापथं ाा भवाय िवभवाय च ।
तथाऽऽानं िनवशेयदे ्यथाभिूर ूवध त े ॥ १०॥
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वन ं िछि मा वृं वनतो जायत े भयम ।्
िछा वनं च वनथं च िनव ना भवथ िभवः ॥ ११॥
यावि वनथो न िछतऽेणमुाऽोऽिप नर नारीष ु ।
ूितबमनाः न ु तावत स् वः ीरप इव मातिर ॥ १२॥
उिि हेमानः कुमदुं शारदीकिमव पािणना ।
शािमाग मवे बृहंय िनवा णं सगुतने दिेशतम ॥् १३॥
इह वषा स ु विसािम इह हमेमीयोः ।
इित बालो िविचयित अरायं न बुत े ॥ १४॥
तं पऽु-पश-ुसतं ासमनसं नरम ।्
सु ं मामं महौघ इव मृरुादाय गित ॥ १५॥
न सि पऽुााणाय न िपता नाऽिप बावाः ।
अकेनािधप नाऽि ाितष ु ऽाणता ॥ १६॥
एतमवशं ाा पिडतो शीलसवंतृः ।
िनवा णगमनं माग िूमवे िवशोधयते ॥् १७॥
॥ इित माग वग ः समाः ॥

२१. ूकीण कवग ः एकिवशंः
माऽासखुपिरागात प्ँयेते ि्वपलंु सखुम ।्
जेाऽासखुं धीरः सँयन ि्वपलंु सखुम ॥् १॥
परःखोपादानने य आनः सखुिमित ।
वरैससंग ससंृो वरैात स् न ूमुते ॥ २॥
यि कृं अपिवं अकृं पनुः कुय ुः।
उलानां ूमानां तषेां व आॐवाः ॥ ३॥
यषेां ससुमारा िनं कायगता िृतः ।
अकृं त े न सवेे कृे सातकािरणः ।
सतां सजानानां अं गाॐवाः ॥ ४॥
मातरं िपतरं हा राजानौ ौ च िऽयौ ।
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रां साऽनचुरं हाऽनघो याित ॄाणः ॥ ५॥
मातरं िपतरं हा राजानौ ौ च ौोिऽयौ ।
ायपचंमं हाऽनघो याित ॄाणः ॥ ६॥
स ुू बुं ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च िनं बुगता िृतः ॥ ७॥
स ुू बुा ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च िनं धम गता िृतः ॥ ८॥
स ुू बुाः ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च िनं सघंगता िृतः ॥ ९॥
स ुू बुा ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च िनं कायगता िृतः ॥१०॥
स ुू बुाः ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च अिहंसायां रतं मनः ॥ ११॥
स ुू बुाः ूबुे सदा गौतमौावकाः ।
यषेां िदवा च राऽौ च भावनायां रतं मनः ॥ १२॥
ोां रिभरामं रावासं गहंृ ःखम ।्
खोऽसमानसवंासो ःखाऽनपुिततोऽगः ।
ता चाऽगः ा च ःखानपुिततः ात ॥् १३॥
ौः शीलेन सो यशोभोगसमिप तः ।
यं यं ूदशें भजते तऽ तऽवै पिूजतः ॥ १४॥
रे सः ूकाशे िहमव इव पवताः ।
असोऽऽ न ँये रािऽिा यथा शराः ॥ १५॥
एकासन एकश एकरतितः ।
एको दमयाानं वनाे रतः ात ॥् १६॥
॥ इित ूकीण कवग ः समाः ॥

२२. िनरयवग ािवशंः
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अभतूवादी िनरयमपुिेत यो वाऽिप कृा न करोिम ित चाह ।
उभाविप तौ ूे समा भवतो िनहीनकमा णौः मनजुौः परऽ ॥ १॥
काषायकठा बहवः पापधमा  असयंताः ।
पापाः पापःै कम िभिन रयं त े उे ॥ २॥
ौयेान अ्योगोलो भुोऽििशखोपम ।
यदे ्भुीत ःशीलो रािपडंं असयंतः ॥ ३॥
चािर ानािन नरः ूमः आपते परदारोपसवेी ।
अपुयलाभं न िनकामशां िनां ततृीयां िनरयं चतथु म ॥् ४॥
अपुयलाभ गित पािपका भीत भीतया रित ोिकका ।
राजा च दडं गुकं ूणयित तात न्रो परदारान न् सवेते ॥् ५॥
कुशो यथा गृ हीतो हमवेाऽनकृुित ।
ौामयं रामृं िनरयायोपकष ित ॥ ६॥
यत ि्कित ि्शिथलं कम  सिंं च यद ्ोतम ।्
सकृंं ॄचय न तद ्भवित महलम ॥् ७॥
कुया ते कु्वततैद ्ढमतेत प्राबमते ।
िशिथलो िह पिरोाजको भयू आिकरते रजः ॥ ८॥
अकृतं ृतं ौयेः पात त्पित ृतम ।्
कृतं च सकृुतं ौयेो यत कृ्ा नाऽनतुते ॥ ९॥
नगरं यथा ूं गु ं साबा ं
एवं गोपयदेाानं णं व ै मा उपाितगाः ।
णाऽतीता िह शोचि िनरये समिप ताः ॥ १०॥
अलिता य े ले लित ये न ले ।
िमाि समादाना सा गि ग ितम ॥् ११॥
अभये च भयदिश नो भय े चाऽभयदिश नः ।
िमािसमादानाः सा गि ग ितम ॥् १२॥
अवे वमतयो वे चाऽवदिश नः ।
िमािसमादानाः सा गि ग ितम ॥् १३॥
वं च वतो ााऽवं चावतः ।
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सिसमादानाः सा गि सगुितम ॥् १४॥
॥ इत ि्नरयवग ः समाः ॥

२३. नागवग ः ऽयोिवशंः
अहं नाग इव समंाम े चापतः पिततं शरम ।्
अितवां ितितिे ःअशीला िह बजनाः ॥ १॥
दां नयि सिमितं दां राजाऽिभरोहित ।
दाः ौेा मनुषे ु योितवां ितितस े ॥ २॥
वरमतरा दाा आजानीया िसवः ।
कुरा महानागा आदातो वरम ॥् ३॥
न िह एतयैा नःै गदेगतां िदशम ।्
यथाऽऽना सदुाने दाो दाने गित ॥ ४॥
धनपालको नाम कुरः कटकूभदेनो िन वाय ः ।
बः कवलं न भ ुें रित नागवन कुरः ॥ ५॥
मृो यदा भवित महाघस िनिाियतः सपिरव शायी ।
महावराह इव िनवापपुः पनुः पनुः गभ मपुिैत मः ॥ ६॥
इदं परुा िचमचरत च्ािरकां यथंे यथाकामं यथासखुम ।्
तदाऽहं िनमिहािम योिनशो हिनं ूिभिमवाशमाहः ॥ ७॥
अूमादरता भवत िचमनरुत ।
गा रताऽऽानं पे स इव कुरः ॥ ८॥
स चते ल्भते िनपं सहायं सा चरं साधिुवहािरणं धीरम ।्
अिभभयू सवा न प्िरौयान च्रते त्नेाऽऽमनाः िृतमान ॥् ९॥
न चते ल्भते िनपं सहायं सा चरं साधिुवहािरणं धीरम ।्
राजवे रां िविजतं ूहाय एकरते म्ातोऽरय इव नागः ॥ १०॥
एक चिरतं ौयेो नाऽि बाले सहायता ।
एकरे च पापािन कुया द ्अोकुो मातगंोऽरय इव नागः ॥ ११॥
अथ जात े सखुाः सहायाः तिुः सखुा या यतेरतेरणे ।
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पुयं सखुं जीिवतसंय े सव  ःख सखुं ूहाणम ॥् १२॥
सखुा माऽीयता लोकेऽथ िपऽीयता सखुा
सखुा ौमणता लोकेऽथ ॄाणता सखुा ॥ १३॥
सखुं यावद ्जरां शीलं सखुा ौा ूितिता ।
सखुः ूायाः ूितलाभः पापानां अकरणं सखुम ॥् १४॥
॥ इित नागवग ः समाः ॥

२४. तृावग ः चतिुवशः
मनजु ूमचािरणः तृा वत े माववे ।
स वतऽेहरहः फलिमन इ्व वन े वानरः ॥ १॥
यं एषा साहयित जिनी तृा लोके िवषािका ।
शोका ूवऽेिभवमान ं वीरणम ॥् २॥
यतैां साहयित जिन तृां लोके रयाम ।्
शोकाः तात ्ू पतदुिबिरव पुरात ॥् ३॥
तद ्वो वदािम भिं वो याव इह समागताः ।
तृाया मलंू खनतोशीराथव वीरणम ॥् ४॥
यथाऽिप मलेूऽनपुिवे ढे िछोऽिप वृः पनुरवे रोहित ।
एवमिप तृाऽनशुयऽेिनहत े िनव  त े ःखिमदं पनुः पनुः ॥ ५॥
य षिंशत ॐ्ोतािंस मनापौवणािन भयूासःु ।
वाहा वहि ि सा रागिनःसतृाः ॥ ६॥
ॐवि सवतः ॐोतािंस लतोि ितित ।
तां च ा लतां जातां मलंू ूया िछत ॥ ७॥
सिरतः िा सौमना भवि जोः
त े ॐोतःसतृाः सखुिैषणे व ै जाितजरोपगा नराः ॥ ८॥
तृया परुृताः ूजाः पिरसप ि शश इव बः ।
सयंोजनसगंसका ःखमपुयि पनुः पनुः िचराय ॥ ९॥
तृया परुृताः ूजाः पिरसप ि शश इव बः ।
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तात त्ृां िवनोदयदे ् िभरुाकाी िवरागमाानः ॥ १०॥
यो िनव णाथ वनाऽिधमुो वनमुो वनमवे धावित ।
त ुं पुलमवे पँयत मुो बनमवे धावित ॥ ११॥
न तद ्ढं बनमाधरा यद ्आयसं दाजं पव जं च ।
सारवद-्रा मिणकुडलेष ु पऽुषे ु दारषे ु च याऽपेा ॥ १२॥
एतद ्ढं बनमाधरा अपहािर िशिथलं मोचम ।्
एतदिप िछा पिरोजि अनपिेणः कामसखुं ूहाय ॥ १३॥
ये रागरा अनपुति ॐोतः यकृंतं मकटक इव जालम ।्
एतदिप िछा ोजि धीरा अनपिेणः सवःखं ूहाय ॥ १४॥
मु परुो मु पात म्े मु भव पारगः ।
सवऽ िवमुमानसो न पनुः जाितजरे उपिैप ॥ १५॥
िवतकूमिथत जोः तीोराग शभुाऽनदुिश नः ।
भयूः तृा ूवत े एष ख ढं करोित बनम ॥् १६॥
िवतकपशमे च यो रतोऽशभुं भावयते सदा तॄः ।
एष ख ीकिरित एष छेित मारबनम ॥् १७॥
िनागंतोऽसऽंासी वीततृोऽनगंणः ।
उृ भवशािन अिमोऽयं समलुयः ॥ १८॥
वीततृोऽनादानो िनिपदकोिवदो ।
अराणां सिपातं जानाित पवूा परािण च ।
स व ै अिमशारीरो महाूा इुत॥े १९॥
सवा िभभःू सव िवदहमि सवष ु धमष ुअनपुिलः ।
सवजहः तृाये िवमुः यमिभूाय कमिुशयेम ॥् २०॥
सवदान ं धम दान ं जयित सवरसं धम रसो जयित ।
सवा रितं धम रितज यित तृायः सवःखं जयित ॥ २१॥
ि भोग मधसं न चते प्ारगविेषणः ।
भोगतृया मधा ह इवाानः ॥ २२॥
तणृदोषािण ऽेािण रागदोषयें ूजा ।
ताि वीतरागषे ु दं भवित महाफलम ॥् २३॥
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तणृदोषािण ऽेािण षेदोषयें ूजा ।
ताि वीतदोषषे ु दं भवित महाफलम ॥् २४॥
तणृदोषािण ऽेािण मोहदोषयें ूजा ।
ताि वीतमोहषे ु दं भवित महाफलम ॥् २५॥
तणृदोषािण ऽेािण इादोषयें ूजा ।
ताि िवगतेषे ु दं भवित महाफलम ॥् २६॥
॥ इित तृावग ः समाः ॥

२५. िभवुग ः पिवशंः
चषुा सवंरः साधःु साधःु ौऽेणे सवंरः ।
याणने सवंरः साधःु साधःु िजया सवंरः ॥ १॥
कायने सवंरः साधःु साधःु वाचा सवंरः ।
मनसा सवंरः साधःु साधःु सव ऽ सवंरः ।
सवऽ सवंतृो िभःु सव ःखात ्ू मुत े ॥ २॥
हसयंतः पादसयंतो वाचा सयंतः सयंतोमः ।
अारतः समािहत एकः सुमािभ मु ॥् ३॥
यो मखुसयंतो िभःु मभाणी अनुतः ।
अथ धम च दीपयित मधरंु त भािषतम ॥् ४॥
धमा रामो धम रतो धम अनिुविचयन ।्
धम मनुरन ि्भःु समा  पिरहीयत े ॥ ५॥
लाभं नाऽितमते नाऽेः हृयन च्रते ।्
अषेां हृयन ि्भःु समािधं नाऽिधगित ॥ ६॥
अलाभोऽिप चदे ् िभःु लाभं नाऽितमते ।
तं व ै दवेाः ूशसंि शुाऽऽजीवं अतितम ॥् ७॥
सवशो नामप े य नाऽि ममाियतम ।्
असित च न शोचित स व ै िभिुरुते ॥८ ॥
मऽैीिवहारी यो िभःू ूसो बुशासन े ।

dharmapada.pdf 31



धमपदम ्

अिधगते प्दं शां संारोपशमं सखुम ॥् ९॥
िस िभो ! इमां नावं िसा त े लघुं एित ।
िछा रागं च षे ं च ततो िनवा णमेिस ॥ १०॥
प िछि प जे पोतरं भावय ।
पसगंाऽितगो िभःु ओघतीण  इुते ॥ ११॥
ाय िभो मा च ूमादः मा त े कामगणु े ॅमत ु िचम ।्
मा लोहगोलं िगल ूमः मा बीः ःखिमदिमित दमानः ॥ १२॥
नाऽि ानमू ूा नाऽायतः ।
यिन ्ान ं च ूा च स व ै िनवा णाऽिके ॥ १३॥
शूागारं ूिव शािच िभोः ।
अमानषुी रितभ वित सग ध्म िवपँयतः ॥ १४॥
यतो यतः समंशृित ानां उदययम ।्
लभते ूीितूामों अमतृं तिजानताम ॥् १५॥
तऽाऽयमािदभ वतीह ूा िभोः ।
इियगिुः सिुः ूाितमो े च सवंरः ।
िमऽािण भज काणािन शुाजीवातितािन ॥ १६॥
ूितसंारवृाऽऽचारकुशलः ात ।्
ततः ूामोबलो ःखाऽं किरित ॥ १७॥
विष का इव पुािण मिदतािन ूमुित ।
एवं रागं च षे ं च िवूमुत िभवः ॥ १८॥
शाकायो शावाक ् शािमान स्सुमािहतः ।
वालोकाऽऽिमषो िभःु उपशा इुते ॥ १९॥
आना चोदयदेाानं ूितवसदेानां आना ।
स आगुः िृतमान स्खुं िभो िवहिरिस ॥ २०॥
आा ानो नाथः आा ानो गितः ।
तात स्यंमयाानं अं भििमव वािणक ्॥ २१॥
ूामोबलो िभःु ूसो बुशासन े ।
अिधगते प्दं शां संारोपशमं सखुम ॥् २२॥
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यो ह व ै दहरो िभयु ु े बुशासन े ।
स इमं लोकं ूभासयॅान म्ु इव चमा ॥ २३॥
॥ इित िभवुग ः समाः ॥

२६. ॄाणवग ः षिशंः
िछि ॐोतः पराब कामान ्ू णदु ॄाण ।
संारणां यं ााऽकृतोऽिस ॄाण ॥ १॥
यदा योध म योः पारगो भवित ॄाणः ।
अथाऽ सव सयंोगा अं गि जानतः ॥ २॥
य पारं अपारं वा पारापारं न िवते ।
वीतदरं िवसयंंु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३॥
ाियनं िवरजमासीन ं कृतकृं अनाॐवम ।्
उमाथ मन ुू ा ं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ४॥
िदवा तपािदो राऽावाभाित चमाः ।
सः िऽयपित ायी तपित ॄाणः ।
अथ सवमहोराऽं बुपित तजेसा ॥ ५॥
वािहतपाप इित ॄाणः समचय ः ौमण इुते ।
ूोाजयाऽऽनो मलं तात ्ू ोिजत इुते ॥ ६॥
न ॄाणं ूहरते न्ाऽै मुदे ्ॄाणः ।
िधग ्ॄ ाण हारं ततो िधग य्ै मुित ॥ ७॥
न ॄाणतैद ्अिकित ौ्येो यदा िनषधेो मनसा िूयेः ।
यतो यतो िहंॐमनो िनवत त े तततः शावे ःखम ॥् ८॥
य कायने वाचा मनसा नाऽि ृतम ।्
सवंतृं िऽिभः ानःै तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ९॥
याद ्धम िवजानीयात स्क-्सबंु-दिेशतम ।्
सृ तं नमदे ्अिहोऽिमव ॄाणः ॥ १०॥
न जटािभन  गोऽणे न जाा भवित ॄाणः ।
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यिन स्ं च धम ःच स शिुचः स च ॄाणः ॥ ११॥
िकं त े जटािभः मधः ! िकं तऽेिजनशाा ।
आरं ते गहनं बां पिरमाज यिस ?॥ १२॥
पाशंकूुलधरं जुं कृशं धमिनसतम ।्
एकं वन ेायं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १३॥
न चाहं ॄाणं ॄवीिम योिनजं मातसृभंवम ।्
भो वादी नाम स भवित स व ै भवित सिकनः ।
अिकनमनादान ं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १४॥
सवसयंोजनं िछा यो व ै न पिरऽित ।
सगंाितगं िवसयंंु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १५॥
िछा निं वरऽां च सानं सहनबुमम ।्
उिपिरघं बुं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १६॥
आबोशन व्धबं चाो यिितित ।
ािबलं बलानीकं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १७॥
अबोधनं ोतवं शीलवं अनौुतुम ।्
दामिमशारीरं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १८॥
वािर पुरपऽ इवाराम े इव सष पः ।
यो न िलते कामषे ु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् १९॥
यो ःख ूजानातीहवै यमानः ।
पभारं िवसयंंु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २०॥
गभंीरूं मधेािवन ं मागा माग  कोिवदम ।्
उमाथ मन ुू ा ं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २१॥
अससंृं गहृःै अनागारैोभााम ।्
अनोकःसािरणं अंे तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २२॥
िनधाय दडं भतूषे ु ऽसषे ुावरषे ु च ।
यो न हि न घातयित तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २३॥
अिवं िवषे ुआदडषे ु िनवृ तम ।्
सादानेनादान ं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २४॥
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य राग षे मानो ॆ पािततः ।
सष प इवाऽऽरामात त्महं ॄवीिम ॄाणम ॥् २५॥
अककशां िवापन िगरं सामदुीरायते ।्
यथा नाऽिभषजते ि्कित त्महं ॄवीिम ॄाणम ॥् २६॥
य इह दीघ वा ं वाऽण ुं लंू शभुाऽशभुम ।्
लोकेऽदं नाद े तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २७॥
आशा य न िवऽेिन ल्ोके परिन च् ।
िनराशयं िवसयंंु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २८॥
याऽऽलया न िवआायाऽकथकंथी ।
अमतृावगाधमन ुू ां तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् २९॥
य इह पुयं च पापं चोभयोः सगंं उपागात ।्
अशोकं िवरजं शुं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३०॥
चिमव िवमलं शुं िवूसमनािवलम ।्
नीभवपरीीणं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३१॥
य इमं ूितपथं ग ससंारं मोहमगात ।्
तीण ः पारगतो ानजेोऽकथकंथी ।
अनपुादाय िनवृ तः तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३२॥
य इह कामान ्ू हायाऽनागारः पिरोजते ।्
कामभवपिरीणं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३३॥
य इह तृां ूहायाऽनागारे पिरोजते ।्
तृाभवपिरीणं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३४॥
िहा मानषुकं योगं िदं योगमपुागात ।्
सव योगिवसयंंु तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३५॥
िहा रितारित शीतीभतूं िनपिधम ।्
सव लोकाऽिभभवुं वीरं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३६॥
िुतं यो वदे सानां उपिं च सवशः ।
असं सगुतं बुं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३७॥
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य गितं न जानि दवे-गव-मानषुाः ।
ीणाॐवं अहं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३८॥
य परु पा मे च नाऽि िकन ।
अिकनमनादान ं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ३९॥
ऋषभं ूवरं वीरं महिष िविजतवम ।्
अनजें ातकं बुं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ४०॥
पवू िनवासं यो वदे गा पाऽयं च पँयित ।
अथ जाितयं ूाोऽिभाविसतो मिुनः ।
सवविसतवसानं तमहं ॄवीिम ॄाणम ॥् ४१॥
॥ इित ॄाणवग ः समाः ॥
॥ इित धम पदं सणू म ॥्
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