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Amarakosha Thesaurus Chapter 3

அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 3

th’தீயmh ஸாமாnhயகாNhட³mh

। அத² விேஶShயநிkh◌⁴நவrhக:³ ।
(3.0.1) விேஶShய நிkh◌⁴ைந:ஸŋhகீrhணrhநாநாऽrhைத²ரvhயையரபி
(3.0.2) ŋhகா³ऽऽதி³ஸŋhkh³ரைஹrhவrhகா:³ஸாமாnhேய வrhக³ஸmhரயா:

பபா⁴ஷா ।

(3.0.3) shthதா³ராऽऽth³ையrhயth³ விேஶShயmh யாth³’ைஶ: phரshதmh பைத:³
(3.0.4) ³ணth³ரvhயkhயாஶph³தா³shததா²shshதshய ேப⁴த³கா:
(3.1.5) விேஶShயநிkh◌⁴நவrhக:³
(3.1.6) ேமŋhகேராऽShடதாதிஶிவதாதிஶிவŋhகர:
(3.1.7) ஸுkh’தீ Nhயவாnh த⁴nhேயா மேஹchச²sh மஹாஶய:
(3.1.8) ’த³யா:ஸு’த³ேயா மேஹாthஸாேஹா மேஹாth³யம:
(3.1.9) phரவீேண நிऽபி⁴jhஞவிjhஞநிShதஶிதா:
(3.1.10) ைவjhஞாநிக: kh’தiµக:² kh’தீ ஶல இthயபி
(3.1.11) jhய: phரதீய:ஸாmhஶயிக:ஸmhஶயாபnhநமாநஸ:

(3.1.12) த³ணீேயா த³rhஹshதthர த³Nhய இthயபி
(3.1.13) shrhவதா³nhயsh²லலயதா³நெஶௗNhடா³ ப³ஹுphரேத³
(3.1.14) ைஜவாth’க:shயாதா³Shமாநnhதrhவாணிsh ஶாshthரவிth
(3.1.15) பக: காரணிேகா வரத³sh ஸமrhth³த⁴க:
(3.1.16) ஹrhஷமாே விrhவாண: phரமநா ’Shடமாநஸ:

(3.1.17) ³rhமநா விமநா அnhதrhமநா:shயா³thக உnhமநா:
(3.1.18) த³ேண ஸரேலாதா³ெரௗ ஸுகேலா தா³th’ேபா⁴khத
(3.1.19) தthபேர phரதாऽऽஸkhதாவிShடாrhேதா²th³khத உthஸுக:
(3.1.20) phரதீேத phரதி²தkh²யாதவிthத விjhஞாதவிதா:
(3.1.21) ³ண: phரதீேத  kh’தலऽऽஹதலெணௗ
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(3.1.22) இph◌⁴ய ஆTh◌⁴ேயா த⁴நீ shவா thவீவர: பதிஶிதா
(3.1.23) அதி⁴⁴rhநாயேகா ேநதா phர: ◌⁴ பvh’ேடா⁴ऽதி⁴ப:
(3.1.24) அதி⁴கrhதி: ◌⁴ ஸmh’th³த:◌⁴ shயாth mhப³vhயாph’தsh ய:
(3.1.25) shயாத³ph◌⁴யாகா³கshதshnhiνபாதி⁴ச மாநயmh
(3.1.26) வராŋhக³ேபாேபேதா யshmhஹஸmhஹநேநா  ஸ:

(3.1.27) நிrhவாrhய: காrhயகrhதா ய:ஸmhபnhந:ஸthவஸmhபதா³
(3.1.28) அவாசி ேகாऽத² மேநாஜவஸ: பிth’ஸmhநிப: ◌⁴
(3.1.29) ஸthkh’thயாऽலŋhkh’தாmh கnhயாmh ேயா த³தா³தி ஸ த:³
(3.1.30) லவாnh லமண:ல:மாnh shநிkh³த⁴sh வthஸல:

(3.1.31) shயாth³ த³யா: காணிக: kh’பா:ஸூரதshஸமா:
(3.1.32) shவதnhthேராऽபாvh’த:shைவ shவchச²nhேதா³ நிரவkh³ரஹ:

(3.1.33) பரதnhthர: பராதீ⁴ந: பரவாnh நாத²வாநபி
(3.1.34) அதீ⁴ேநா நிkh◌⁴ந ஆயthேதாऽshவchச²nhேதா³ kh³’யேகாऽphயெஸௗ
(3.1.35) க²ல:shயாth³ ப³ஹுகேரா தீ³rhக⁴ஸூthரசிரkhய:
(3.1.36) ஜாlhேமாऽஸயகா shயாth Nhேடா² மnhத:³ khயாஸு ய:
(3.1.37) கrhமேமாऽலŋhகrhமாண: khயாவாnh கrhமஸூth³யத:
(3.1.38) ஸ காrhம: கrhமஶீேலா ய: கrhமஶூரsh கrhமட:²
(3.1.39) ப⁴ரNhய⁴kh கrhமகர: கrhமகாரsh தth khய:
(3.1.40) அபshநாேதா mh’தshநாத ஆஷஶீ  ெஶௗShல:

(3.1.41) ³⁴த:shயாth ுதி⁴ேதா க⁴thஸுரஶநாயித:
(3.1.42) பராnhந: பரபிNhடா³ேதா³ ப⁴ேகா க⁴shமேராऽth³ப⁴ர:
(3.1.43) ஆth³ந:shயாெதௗ³த³ேகா விகீ³ஷாவிவrhேத
(3.1.44) உெபௗ⁴ thவாthமmhப⁴:mhப⁴:shேவாத³ரரேக
(3.1.45) ஸrhவாnhநீநsh ஸrhவாnhநேபா⁴ kh³’th◌⁴iνsh க³rhத⁴ந:
(3.1.46) ph³ேதா⁴ऽபி⁴லாகshth’Shணkh ஸெமௗ ேலாபேலாெபௗ⁴
(3.1.47) ேஸாnhமாத³shnhமதி³ShiΝ:shயாத³விநீத:ஸiµth³த⁴த:
(3.1.48) மthேத ெஶௗNhேடா³thகடபா:³ காiµேக கதாऽiνக:
(3.1.49) கmhர: காமயிதாऽபீ⁴க: கமந: காமேநாऽபி⁴க:
(3.1.50) விேத⁴ேயா விநயkh³ரா வசேநshதி²த ஆரவ:
(3.1.51) வய: phரேணேயா நிph◌⁴’தவிநீதphரதா:ஸமா:
(3.1.52) th◌⁴’Shேட th◌⁴’Shணkh³ வியாதச phரக³lhப:◌⁴ phரதிபா⁴nhவிேத
(3.1.53) shயாத³th◌⁴’Shேட  ஶாேநா விலோ விshமயாnhவிேத
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(3.1.54) அதீ⁴ேர காதரshthரshேத பீ⁴பீ⁴கபீ⁴கா:
(3.1.55) ஆஶmhஸுராஶmhத kh³’ஹயாrhkh³ரத
(3.1.56) ரth³தா⁴: ரth³த⁴யா khேத பதயாsh பாேக
(3.1.57) லjhஜாஶீேலऽபthரபிShiΝrhவnhதா³ரபி⁴வாத³ேக
(3.1.58) ஶராrhகா⁴ேகா mhshர:shயாth³ வrhth³தி⁴ShiΝsh வrhth³த⁴ந:
(3.1.59) உthபதிShiΝshthபதிதாऽலŋhகShiΝsh மNhட³ந:
(3.1.60) ⁴ShiΝrhவவிShiΝrhப⁴விதா வrhதிShiΝrhவrhதந:ஸெமௗ
(3.1.61) நிராகShiΝ:phiν:shயாth ஸாnhth³ரshநிkh³த⁴sh ேம³ர:
(3.1.62) jhஞாதா  வி³ேரா விnh³rhவிகா  விகshவர:
(3.1.63) விsh’thவேரா விsh’மர: phரஸா ச விஸாணி
(3.1.64) ஸShiΝ:ஸஹந:nhதா திதிு:தா 
(3.1.65) khேராத⁴ேநாऽமrhஷண: ேகாபீ சNhட³shthவthயnhதேகாபந:
(3.1.66) ஜாக³ேகா ஜாக³தா ⁴rhணித: phரசலாயித:
(3.1.67) shவphநkh ஶயாrhநிth³ராrhநிth³ராணஶயிெதௗ ஸெமௗ
(3.1.68) பராŋhiµக:² பராசீந:shயாத³வாŋhphயேதா⁴iµக:²
(3.1.69) ேத³வாநசதி ேத³வth³rhயŋh விவth³rhயŋh விவக³சதி
(3.1.70) யshஸஹாசதி ஸth◌⁴rhயŋh ஸ ஸ திrhயŋh யshதிேராऽசதி
(3.1.71) வேதா³ வதா³வேதா³ வkhதா வாகீ³ேஶா வாkhபதிshஸெமௗ
(3.1.72) வாேசாkhதிபrhவாkh³ வாவ³ேகாऽதிவkhத
(3.1.73) shயாjh ஜlhபாகsh வாசாேலா வாசாேடா ப³ஹுக³rhயவாkh
(3.1.74) ³rhiµேக²iµக²ராऽப³th³த⁴iµெகௗ² ஶkhல: phயmhவேத³
(3.1.75) ேலாஹல:shயாத³sh²டவாkh³ க³rhயவாதீ³  கth³வத:³
(3.1.76) ஸெமௗ வாத³செரௗ shயாத³ெஸௗmhயshவேராऽshவர:
(3.1.77) ரவண: ஶph³த³ேநா நாnhதீ³வாதீ³ நாnhதீ³கர:ஸெமௗ
(3.1.78) ஜேடா³ऽjhஞ ஏட³கsh வkhmh ேராமஶிேத
(3.1.79) Shணீmhஶீலsh Shணீேகா நkh³ேநாऽவாஸா தி³க³mhப³ேர
(3.1.80) நிShகாேதாऽவkh’Shட:shயாத³பth◌⁴வshதsh தி⁴khkh’த:
(3.1.81) ஆthதக³rhேவாऽபி⁴⁴த:shயாth³ தா³பித:ஸாதி⁴த:ஸெமௗ
(3.1.82) phரthயாதி³Shேடா நிரshத:shயாth phரthயாkh²யாேதா நிராkh’த:
(3.1.83) நிkh’த:shயாth³ விphரkh’ேதா விphரலph³த⁴sh வசித:
(3.1.84) மேநாஹத: phரதிஹத: phரதிப³th³ேதா⁴ ஹதச ஸ:

(3.1.85) அதி⁴phத: phரதிphேதா ப³th³ேத⁴ கீதஸmhயெதௗ
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(3.1.86) ஆபnhந ஆபthphராphத:shயாth காnhதி³ஶீேகா ப⁴யth³த:
(3.1.87) ஆாத:ாேதாऽபி⁴ஶshேத ஸŋhகஸுேகாऽshதி²ேர
(3.1.88) vhயஸநாrhேதாபரkhெதௗ th³ெவௗ விஹshதvhயாெலௗ ஸெமௗ
(3.1.89) விkhலேவா விவல:shயாth  விவேஶாऽShட³Shடதீ: ◌⁴
(3.1.90) கய: கயாrhேஹ ஸnhநth³ேத⁴ thவாததாயீ வேதா⁴th³யேத
(3.1.91) th³ேவShேய thவக³ேதா வth◌⁴ய: ஶீrhஷchேச²th³ய இெமௗ ஸெமௗ
(3.1.92) விShேயா விேஷண ேயா வth◌⁴ேயா iµஸlhேயா iµஸேலந ய:
(3.1.93) ஶிவிதா³ேநாऽkh’Shணகrhமா சபலசிர:ஸெமௗ
(3.1.94) ேதா³ைஷகth³’kh ேராபா⁴கீ³ நிkh’தshthவnh’ஜு: ஶட:²
(3.1.95) கrhேணஜப:ஸூசக:shயாth பிஶுேநா ³rhஜந: க²ல:

(3.1.96) nh’ஶmhேஸா கா⁴க: khர: பாேபா ⁴rhதsh வசக:
(3.1.97) அjhேஞ ட⁴யதா²ஜாதrhக²ைவேத⁴யபா³ஶா:
(3.1.98) கத³rhேய kh’பணுth³ரகிmhபசாநதmhபசா:
(3.1.99) நி:shவsh ³rhவிேதா⁴ தீ³ேநா த³th³ேரா ³rhக³ேதாऽபி ஸ:

(3.1.100) வநீயேகா யாசநேகா மாrhக³ே யாசகாऽrhதி²ெநௗ
(3.1.101) அஹŋhகாரவாநஹmh: ஶுப⁴mhsh ஶுபா⁴nhவித:
(3.1.102) தி³vhேயாபபா³கா ேத³வா nh’க³வாऽऽth³யா ஜராஜா:
(3.1.103) shேவத³ஜா: kh’த³mhஶாऽऽth³யா: பஸrhபாऽऽத³ேயாऽNhட³ஜா: ।
இதி phராணிவrhக:³அthர லேலாகா: 50 ॥
(3.1.104) உth³பி⁴த³shத³lhமாऽऽth³யா உth³பி⁴³th³பி⁴jhஜiµth³பி⁴த³mh
(3.1.105) ஸுnhத³ரmh சிரmh சா ஸுஷமmh ஸா⁴ ேஶாப⁴நmh
(3.1.106) காnhதmh மேநாரமmh chயmh மேநாjhஞmh மஜு மஜுளmh
(3.1.107) ரmhயmh மேநாஹரmh ெஸௗmhயmh ப⁴th³ரகmh ரமணீயகmh
(3.1.108) ததா³ேஸசநகmh th’phேதrhநாshthயnhேதா யshய த³rhஶநாth
(3.1.109) அபீ⁴Shேடऽபீ⁴phதmh ’th³யmh த³யிதmh வlhலப⁴mh phயmh
(3.1.110) நிkh’Shடphரதிkh’Shடாऽrhவேரப²யாphயாऽவமாऽத⁴மா:
(3.1.111) யthதாऽவth³யேக²டக³rhயாऽணகா:ஸமா:
(3.1.112) மமஸmh  மநmh கchசரmh மல³தmh
(3.1.113) தmh பவிthரmh ேமth◌⁴யmh ச வீth◌⁴ரmh  விமலாऽrhத²கmh
(3.1.114) நிrhணிkhதmh ேஶாதி⁴தmh mh’Shடmh நி:ேஶாth◌⁴யமநவshகரmh
(3.1.115) அஸாரmh ப²lh³ ஶூnhயmh  வஶிகmh chச²khதேக
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(3.1.116) khேப³ phரதா⁴நmh phரiµக²phரேவகாऽiνthதேமாthதமா:
(3.1.117) iµkh²யவrhயவேரNhயாச phரவrhேஹாऽநவராrhth◌⁴யவth
(3.1.118) பராrhth◌⁴யாऽkh³ரphராkh³ரஹரphராkh³ரயாऽkh³ரயாऽkh³யமkh³யmh
(3.1.119) ேரயாnh ேரShட:² Shகல:shயாth ஸthதமசாऽதிேஶாப⁴ேந
(3.1.120) shthதரபேத³ vhயாkh◌⁴ரŋhக³வrhஷப⁴ஜரா:
(3.1.121) mhஹஶாrh³லநாகா³ऽऽth³யா: mh ேரShடா²ऽrhத²ேகா³சரா:
(3.1.122) அphராkh³ரயmh th³வயேந th³ேவ அphரதா⁴ேநாபஸrhஜேந
(3.1.123) விஶŋhகடmh ph’² ph³’ஹth³ விஶாலmh ph’²லmh மஹth
(3.1.124) வTh³ேராவிலmh பீநபீvhநீ  sh²லபீவேர
(3.1.125) shேதாகாऽlhபுlhலகா:ஸூமmh லணmh த³ph◌⁴ரmh kh’ஶmh தiν
(3.1.126) shthயாmh மாthரா th: mh லவேலஶகऽணவ:
(3.1.127) அthயlhேபऽlhபிShட²மlhபீய: கநீேயாऽணீய இthயபி
(3.1.128) phர⁴தmh phரரmh phராjhயமத³ph◌⁴ரmh ப³ஹுலmh ப³ஹு
(3.1.129) ஹூ:  ⁴யிShட²mh shபா²ரmh ⁴யஶ ச ⁴ ச
(3.1.130) பர: ஶதாऽऽth³யாshேத ேயஷாmh பரா ஸŋhkh²யா ஶதாऽऽதி³காth
(3.1.131) க³ணநீேய  க³ேணயmh ஸŋhkh²யாேத க³ணிதமத²ஸமmh ஸrhவmh
(3.1.132) விவமேஶஷmh kh’thshநmh ஸமshதநிகி²லாऽகி²லாநி நி:ேஶஷmh
(3.1.133) ஸமkh³ரmh ஸகலmh rhணமக²Nhட³mh shயாத³நேக
(3.1.134) க⁴நmh நிரnhதரmh ஸாnhth³ரmh ேபலவmh விரலmh தiν
(3.1.135) ஸேப நிகடாऽऽஸnhநஸmhநிkh’Shடஸநீட³வth
(3.1.136) ஸேத³ஶாऽph◌⁴யாஶஸவித⁴ஸமrhயாத³ஸேவஶவth
(3.1.137) உபகNhடா²ऽnhதிகாऽph◌⁴யrhऽph◌⁴யkh³ரா அphயபி⁴ேதாऽvhயயmh
(3.1.138) ஸmhஸkhேத thவvhயவதமபதா³nhதரthயபி
(3.1.139) ேநதி³Shட²மnhதிகதமmh shயாth³³ரmh விphரkh’Shடகmh
(3.1.140) த³வீயச த³விShட²mh ச ஸு³ரmh தீ³rhக⁴மாயதmh
(3.1.141) வrhலmh நிshதலmh vh’thதmh ப³nh⁴ரmh nhநதாநதmh
(3.1.142) உchசphராmhஶூnhநேதாத³kh³ேராchch²தாshŋhேக³ऽத² வாமேந
(3.1.143) nhயŋhநீசக²rhவரshவா:shரவாkh³ேரऽவநதாऽऽநதmh
(3.1.144) அராலmh vh’நmh மrhமth சிதmh நதmh
(3.1.145) ஆவிth³த⁴mh லmh ⁴kh³நmh ேவlhதmh வkhரthயபி
(3.1.146) ’ஜாவமphர³ெணௗ vhயshேத thவphர³ऽऽெலௗ
(3.1.147) ஶாவதsh th◌⁴ேவா நிthயஸதா³தநஸநாதநா:
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(3.1.148) shதா²shiν:shதி²ரதர:shேத²யாேநகபதயா  ய:
(3.1.149) காலvhயாபீ ஸ டshத:²shதா²வேரா ஜŋhக³ேமதர:
(3.1.150) சShiΝ ஜŋhக³மசரmh thரஸŋhக³mh சராசரmh
(3.1.151) சலநmh கmhபநmh கmhphரmh சலmh ேலாலmh சலாசலmh
(3.1.152) சசலmh தரலmh ைசவ பாphலவபphலேவ
(3.1.153) அதிkhத:ஸமதி⁴ேகா th◌⁴’ட⁴ஸnhதி⁴sh ஸmhஹத:
(3.1.154) க²khக²டmh க²நmh khரmh கேடா²ரmh நிSh²ரmh th◌⁴’ட⁴mh
(3.1.155) ஜரட²mh rhதிமnh rhதmh phரvh’th³த⁴mh phெரௗட⁴ேமதி⁴தmh
(3.1.156) ராேண phரதநphரthநராதநசிரnhதநா:
(3.1.157) phரthயkh³ேராऽபி⁴நேவா நvhேயா நவீேநா தேநா நவ:

(3.1.158) thநச ஸுமாரmh  ேகாமலmh mh’³லmh mh’³
(3.1.159) அnhவக³nhவமiνேக³ऽiνபத³mh khப³மvhயயmh
(3.1.160) phரthயmh shயாைத³nhth³யகமphரthயமதீnhth³யmh
(3.1.161) ஏகதாேநாऽநnhயvh’thதிைரகாkh³ைரகாயநாவபி
(3.1.162) அphேயகஸrhக³ ஏகாkh³rhேயாऽphேயகாயநக³ேதாऽபி ஸ:

(3.1.163) mhshயாதி:³ rhவெபௗரshthயphரத²மாऽऽth³யா அதா²ऽshthயாmh
(3.1.164) அnhேதா ஜக⁴nhயmh சரமமnhthயபாசாthயபசிமா:
(3.1.165) ேமாக⁴mh நிரrhத²கmh shபShடmh sh²டmh phரvhயkhதiµlhப³ணmh
(3.1.166) ஸாதா⁴ரணmh  ஸாமாnhயேமகாகீ thேவக ஏகக:
(3.1.167) பி⁴nhநாऽrhத²கா அnhயதர ஏகmh thேவாऽnhேயதராவபி
(3.1.168) உchசாவசmh ைநகேப⁴த³iµchசNhட³மவிலmhபி³தmh
(3.1.169) அnhத³sh மrhமshph’க³பா³த⁴mh  நிரrhக³லmh
(3.1.170) phரஸvhயmh phரதிலmh shயாத³பஸvhயமபSh² ச
(3.1.171) வாமmh ஶேர ஸvhயmh shயாத³பஸvhயmh  த³ணmh
(3.1.172) ஸŋhகடmh நா  ஸmhபா³த:◌⁴ கலmh க³ஹநmh ஸேம
(3.1.173) ஸŋhகீrhேண ஸŋhலாऽऽகீrhேண iµNh³தmh பவாபிதmh
(3.1.174) kh³ரnhதி²தmh ஸnhதி³தmh th³’ph³த⁴mh விsh’தmh விshth’தmh ததmh
(3.1.175) அnhதrhக³தmh விshmh’தmh shயாth phராphதphரணிேத ஸேம
(3.1.176) ேவlhதphேரŋhகி²தாऽऽ⁴தசதாऽऽகmhபிதா ⁴ேத
(3.1.177) iνthதiνnhநாऽshதநிShட²தாऽऽவிth³த⁴phேததா:ஸமா:
(3.1.178) பphதmh  நிvh’thதmh தmh iµதாऽrhத²கmh
(3.1.179) phரvh’th³த⁴phரsh’ேத nhயshதநிsh’Shேட ³ணிதாऽऽஹேத
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(3.1.180) நிதி³kh³ேதா⁴பசிேத ³ட⁴³phேத ³Nh²தேத
(3.1.181) th³தாऽவதீ³rhேண உth³³rhேth³யேத காசிதஶிkhயிேத
(3.1.182) kh◌⁴ராணkh◌⁴ராேத தி³kh³த⁴phேத ஸiµத³khேதாth³th◌⁴’ேத ஸேம
(3.1.183) ேவShதmh shயாth³ வலயிதmh ஸmhவீதmh th³த⁴மாvh’தmh
(3.1.184) kh³ணmh ⁴kh³ேநऽத² நிஶிதiΝதஶாதாநிேதேத
(3.1.185) shயாth³ விநாேஶாnhiµக²mh பkhவmh ணெதௗ  லjhேத
(3.1.186) vh’thேத  vh’தvhயாvh’thெதௗ ஸmhேயாத உபாத:
(3.1.187) phராphயmh க³mhயmh ஸமாஸாth³யmh shயnhநmh ணmh shiνதmh shதmh
(3.1.188) ஸŋh³ட: ◌⁴ shயாth ஸŋhகேதாऽவகீ³த: kh²யாதக³rhஹண:

(3.1.189) விவித: ◌⁴ shயாth³ ப³ஹுவிேதா⁴ நாநாப: ph’த²kh³வித: ◌⁴
(3.1.190) அவே தி⁴khkh’தசாphயவth◌⁴வshேதாऽவrhணித:
(3.1.191) அநாயாஸkh’தmh பா²Nhடmh shவநிதmh th◌⁴வநிதmh ஸேம
(3.1.192) ப³th³ேத⁴ ஸnhதா³நிதmh தiµth³தி³தmh ஸnhதி³தmh தmh
(3.1.193) நிShபkhேவ khவதி²தmh பாேக ராऽऽjhய ஹவிஷாmh ஶ ◌்’தmh
(3.1.194) நிrhவாே iµநிவnhயாऽऽெதௗ³ நிrhவாதsh க³ேதऽநிேல
(3.1.195) பkhவmh பணேத ³நmh ஹnhேந ட⁴mh  thேத
(3.1.196) Shேட  தmh ேஸாேட⁴ ாnhதiµth³வாnhதiµth³க³ேத
(3.1.197) தா³nhதsh த³ேத ஶாnhத: ஶேத phராrhதி²ேதऽrhதி³த:
(3.1.198) jhஞphதsh க³◌़ ◌்யபிேத ச²nhநசா²தி³ேத ேதऽசித:
(3.1.199) rhணsh ேத khShட: khஶிேதऽவேத த:
(3.1.200) phShடphShேடாதா த³kh³ேத⁴ தShடthவShெடௗ தkh’ேத
(3.1.201) ேவதி⁴தchசி²th³ெதௗ விth³ேத⁴ விnhநவிthெதௗ விசாேத
(3.1.202) நிShphரேப⁴ விக³தாऽேராெகௗ விேந விth³தth³ெதௗ
(3.1.203) th³ேத⁴ நிrhvh’thதநிShபnhெநௗ தா³ேத பி⁴nhநேப⁴தி³ெதௗ
(3.1.204) ஊதmh shதiµதmh ேசதி thதயmh தnh ஸnhதேத
(3.1.205) shயாத³rhேத நமshயிதநமதமபசாயிதாऽrhசிதாऽபசிதmh
(3.1.206) வவேத வவshயிதiµபாதmh ேசாபசதmh ச
(3.1.207) ஸnhதாபிதஸnhதphெதௗ ⁴பித ⁴பாயிெதௗ ச ³நச
(3.1.208) ’Shேடா மthதshth’phத: phரலnhந: phரiµதி³த: phத:
(3.1.209) சி²nhநmh சா²தmh நmh kh’thதmh தா³தmh தி³தmh சி²தmh vh’khணmh
(3.1.210) shரshதmh th◌⁴வshதmh ph◌⁴ரShடmh shகnhநmh பnhநmh chதmh க³தmh
(3.1.211) லph³த⁴mh phராphதmh விnhநmh பா⁴விதமாஸாதி³தmh ச ⁴தmh ச
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(3.1.212) அnhேவதmh க³ேவதமnhவிShடmh மாrhகி³தmh mh’கி³தmh
(3.1.213) ஆrhth³ரmh ஸாrhth³ரmh khnhநmh திதmh shதிதmh ஸiµnhநiµthதmh ச
(3.1.214) thராதmh thராணmh ரதமவிதmh ேகா³பாயிதmh ச ³phதmh ச
(3.1.215) அவக³ணிதமவமதாऽவjhஞாேத அவமாநிதmh ச ப⁴ேத
(3.1.216) thயkhதmh நmh வி⁴தmh ஸiµjh²தmh ⁴தiµthsh’Shேட
(3.1.217) உkhதmh பா⁴தiµதி³தmh ஜlhபிதமாkh²யாதமபி⁴தmh லபிதmh
(3.1.218) ³th³த⁴mh ³தி⁴தmh மநிதmh விதி³தmh phரதிபnhநமவதாऽவக³ேத
(3.1.219) உkh’தiµரkh’தமŋhகீ³kh’தமாதmh phரதிjhஞாதmh
(3.1.220) ஸŋhகீ³rhணவிதி³தஸmhதஸமாேதாபேதாபக³தmh
(3.1.221) ஈதஶshதபயிதபநாயிதphரiΝதபணிதபநிதாநி
(3.1.222) அபி கீ³rhணவrhணிதாऽபி⁴Shேத³தாநி shதாऽrhதா²நி
(3.1.223) ப⁴தசrhவிதphதphரthயவதகி³தகா²தி³தphஸாதmh
(3.1.224) அph◌⁴யவ’தாऽnhநஜkh³த⁴kh³ரshதkh³லshதாऽஶிதmh ⁴khேத
(3.1.225) ேபிShட²ோதி³Shட²phேரShட²வShட²shத²விShட²ப³mhShடா:²
(3.1.226) phருth³ராऽபீ⁴phதph’²பீவரப³ஹுலphரகrhஷாऽrhதா:²
(3.1.227) ஸாதி⁴Shட²th³ராகி⁴Shட²shேப²Shட²க³Shட²ரShட²vh’nhதி³Shடா:²
(3.1.228) பா³ட⁴vhயாயதப³ஹு³வாமநvh’nhதா³ரகாऽதிஶேய

ஸŋhகீrhணவrhக:³ ।

(3.2.229) phரkh’திphரthயயாऽrhதா²ऽऽth³ைய:ஸŋhகீrhேண ŋhக³iµnhநேயth
। அத²ஸŋhகீrhணவrhக:³
(3.2.230) கrhம khயா தthஸாதthேய க³mhேய shரபரshபரா:
(3.2.231) ஸாகlhயாऽऽஸŋhக³வசேந பாராயணபராயேண
(3.2.232) யth³’chசா²shைவதா ேஹஶூnhயா thவாshதா² விலணmh
(3.2.233) ஶமத²sh ஶம: ஶாnhதிrhதா³nhதிsh த³மேதா² த³ம:
(3.2.234) அவதா³நmh கrhம vh’thதmh காmhயதா³நmh phரவாரணmh
(3.2.235) வஶkhயா ஸmhவநநmh லகrhம  காrhமணmh
(3.2.236) வி⁴நநmh வி⁴வநmh தrhபணmh phணநாऽவநmh
(3.2.237) பrhயாphதி:shயாth பthராணmh ஹshததா⁴ரணthயபி
(3.2.238) ேஸவநmh வநmh shதிrhவித³ர:sh²டநmh பி⁴தா³
(3.2.239) ஆkhேராஶநமபீ⁴ஷŋhக:³ஸmhேவேதா³ ேவத³நா ந நா
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(3.2.240) ஸmhrhchச²நமபி⁴vhயாphதிrhயாசா பி⁴ாऽrhத²நாऽrhத³நா
(3.2.241) வrhத⁴நmh ேச²த³ேநऽத² th³ேவ ஆநnhத³நஸபா⁴ஜேந
(3.2.242) ஆphரchச²nhநமதா²ऽऽmhநாய:ஸmhphரதா³ய:ேயயா
(3.2.243) kh³ரேஹ kh³ராேஹா வஶ: காnhெதௗ ரணshthராேண ரண: கேண
(3.2.244) vhயேதா⁴ ேவேத⁴ பசா பாேக ஹேவா ஹூெதௗ வேரா vh’thெதௗ
(3.2.245) ஓஷ: phேலாேஷ நேயா நாேய jhயாநிrhrhெணௗ ph◌⁴ரேமா ph◌⁴ரெமௗ
(3.2.246) shபா²திrhvh’th³ெதௗ⁴ phரதா² kh²யாெதௗ shph’Sh: ph’khெதௗ shநவ:
shரேவ
(3.2.247) ஏதா⁴ ஸmh’th³ெதௗ⁴ sh²ரேண sh²ர phரெதௗ phரமா
(3.2.248) phரஸூதி: phரஸேவ chேயாேத phராதா⁴ர: khலமத:² khலேம
(3.2.249) உthகrhேஷாऽதிஶேய ஸnhதி: ◌⁴ ேலேஷ விஷய ஆரேய
(3.2.250) பாயாmh ேபணmh கீ³rhணிrhகி³ெரௗ ³ரணiµth³யேம
(3.2.251) உnhநாய உnhநேய ராய: ரயேண ஜயேந ஜய:
(3.2.252) நிகா³ேதா³ நிக³ேத³ மாேதா³ மத³ உth³ேவக³ உth³ph◌⁴ரேம
(3.2.253) விமrhத³நmh பமேலாऽph◌⁴பபthதிரiνkh³ரஹ:

(3.2.254) நிkh³ரஹshதth³விth³த: ◌⁴ shயாத³பி⁴ேயாக³shthவபி⁴kh³ரஹ:

(3.2.255) iµShப³nhத⁴sh ஸŋhkh³ராேஹா ³mhேப³ ட³மரவிphலெவௗ
(3.2.256) ப³nhத⁴நmh phரதிசார:shபrhஶ:shphரShேடாபதphத
(3.2.257) நிகாேரா விphரகார:shயாதா³காரshthவிŋhக³இŋhகி³தmh
(3.2.258) பேமா விகாேர th³ேவ ஸேம விkh’திவிkhேய
(3.2.259) அபஹாரshthவபசய:ஸமாஹார:ஸiµchசய:
(3.2.260) phரthயாஹார உபாதா³நmh விஹாரsh பkhரம:
(3.2.261) அபி⁴ஹாேராऽபி⁴kh³ரஹணmh நிஹாேராऽph◌⁴யவகrhஷணmh
(3.2.262) அiνஹாேராऽiνகார:shயாத³rhத²shயாऽபக³ேம vhயய:
(3.2.263) phரவாஹsh phரvh’thதி:shயாth phரவேஹா க³மநmh ப³:

(3.2.264) வியாேமா வியேமா யாேமா யம:ஸmhயாமஸmhயெமௗ
(3.2.265) mhஸாகrhமாऽபி⁴சார:shயாjh ஜாக³rhயா ஜாŋhக³ரா th³வேயா:
(3.2.266) விkh◌⁴ேநாऽnhதராய: phரthஹ:shயா³பkh◌⁴ேநாऽnhதிகாரேய
(3.2.267) நிrhேவஶ உபேபா⁴க:³shயாth பஸrhப: பkhயா
(3.2.268) வி⁴ரmh  phரவிேலேஷऽபி⁴phராயச²nhத³ஆஶய:
(3.2.269) ஸŋhேபணmh ஸமஸநmh பrhயவshதா² விேராத⁴நmh
(3.2.270) பஸrhயா பஸார:shயாதா³shயா thவாஸநா shதி²தி:
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(3.2.271) விshதாேரா விkh³ரேஹா vhயாஸ:ஸ ச ஶph³த³shய விshதர:
(3.2.272) ஸmhவாஹநmh மrhத³நmh shயாth³ விநாஶ:shயாத³த³rhஶநmh
(3.2.273) ஸmhshதவ:shயாth பசய: phரஸரsh விஸrhபணmh
(3.2.274) நீவாகsh phரயாம:shயாth ஸmhநிதி: ◌⁴ ஸmhநிகrhஷணmh
(3.2.275) லேவாऽபி⁴லாேஷா லவேந நிShபாவ: பவேந பவ:

(3.2.276) phரshதாவ:shயாத³பஸரshthரஸர:ஸூthரேவShடநmh
(3.2.277) phரஜந:shயா³பஸர: phரரயphரணெயௗ ஸெமௗ
(3.2.278) தீ⁴ஶkhதிrhநிShkhரேமாऽshth  ஸŋhkhரேமா ³rhக³ஸசர:
(3.2.279) phரththkhரம: phரேயாகா³ऽrhத:² phரkhரம:shயா³பkhரம:
(3.2.280) shயாத³ph◌⁴யாதா³நiµth³தா⁴த ஆரmhப:◌⁴ ஸmhph◌⁴ரமshthவரா
(3.2.281) phரதிப³nhத: ◌⁴ phரவிShடmhேபா⁴ऽவநாயsh நிபாதநmh
(3.2.282) உபலmhப⁴shthவiνப⁴வ:ஸமாலmhேபா⁴ விேலபநmh
(3.2.283) விphரலmhேபா⁴ விphரேயாேகா³ விலmhப⁴shthவதிஸrhஜநmh
(3.2.284) விராவsh phரதிkh²யாதிரேவா phரதிஜாக³ர:
(3.2.285) நிபாட²நிபெடௗ² பாேட² ேதமshேதெமௗ ஸiµnhத³ேந
(3.2.286) ஆதீ³நவாऽऽshரெவௗ khேலேஶ ேமலேக ஸŋhக³ஸŋhக³ெமௗ
(3.2.287) ஸmhவீநmh விசயநmh மாrhக³ணmh mh’க³ mh’க:³
(3.2.288) பரmhப: ◌⁴ பShவŋhக:³ஸmhேலஷ உப³ஹநmh
(3.2.289) நிrhவrhணநmh  நிth◌⁴யாநmh த³rhஶநாऽऽேலாகேநணmh
(3.2.290) phரthயாkh²யாநmh நிரஸநmh phரthயாேத³ேஶா நிராkh’தி:
(3.2.291) உபஶாேயா விஶாயச பrhயாயஶயநாऽrhத²ெகௗ
(3.2.292) அrhதநmh ச ’தீயா ச ’ணீயா ச kh◌⁴’ऽrhத²கா:
(3.2.293) shயாth³ vhயthயாேஸா விபrhயாேஸா vhயthயயச விபrhயேய
(3.2.294) பrhயேயாऽதிkhரமshதshnhநதிபாத உபாthயய:
(3.2.295) phேரஷணmh யth ஸமாஹூய தthர shயாth phரதிஶாஸநmh
(3.2.296) ஸ ஸmhshதாவ: khரஷு யா shதி⁴rhth³விஜnhமநாmh
(3.2.297) நிதா⁴ய தயேத யthர காShேட² காShட²mh ஸ உth³த⁴ந:
(3.2.298) shதmhப³kh◌⁴நsh shதmhப³க⁴ந:shதmhேபா³ ேயந நிஹnhயேத
(3.2.299) ஆவிேதா⁴ விth◌⁴யேத ேயந தthர விShவkhஸேம நிக: ◌⁴
(3.2.300) உthக²◌़ ◌ாரச நிகாரச th³ெவௗ தா⁴nhேயாthேபऽrhத²ெகௗ
(3.2.301) நிகா³ேராth³கா³ரவிாேவாth³kh³ராஹாsh க³ரऽऽதி³ஷு
(3.2.302) ஆரthயவரதிவிரதய உபராேமऽதா²ऽshthயாmh  நிShேட²வ:
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(3.2.303) நிShட²திrhநிShேட²வநநிSh²வநthயபி⁴nhநாநி
(3.2.304) ஜவேந ஜூதி:ஸாதிshthவவஸாேந shயாத³த² jhவேர ஜூrhதி:
(3.2.305) உத³ஜsh பஶு phேரரணமகரணிthயாऽऽத³ய: ஶாேப
(3.2.306) ேகா³thராऽnhேதph◌⁴யshதshய vh’nhத³thெயௗபக³வகாऽऽதி³கmh
(3.2.307) ஆபிகmh ஶாShகேமவமாth³யமேசதஸாmh
(3.2.308) மாணவாநாmh  மாணvhயmh ஸஹாயாநாmh ஸஹாயதா
(3.2.309) ஹlhயா ஹலாநாmh ph³ராமNhயவாட³vhேய  th³விஜnhமநாmh
(3.2.310) th³ேவ பrhஶுகாநாmh ph’Shடா²நாmh பாrhவmh ph’ShTh²யமiνkhரமாth
(3.2.311) க²லாநாmh க²நீ க²lhயாऽphயத² மாiνShயகmh nh’mh
(3.2.312) kh³ராமதா ஜநதா ⁴mhயா பாயா க³lhயா ph’த²khph’த²kh
(3.2.313) அபி ஸாஹshரகாஷவாrhமऽऽத²rhவऽऽதி³கmh ।
இதி ஸŋhகீrhணவrhக:³ 2அthர லேலாகா: 42

நாநாrhத²வrhக:³

(3.3.314) நாநாऽrhதா:² ேகऽபி காnhதாऽऽதி³ வrhேக³Shேவவாऽthர கீrhதிதா:
। அத² நாநாrhத²வrhக:³
(3.3.315) ⁴phரேயாகா³ ேய ேயஷு பrhயாேயShவபி ேதஷு ேத
(3.3.316) ஆகாேஶ thதி³ேவ நாேகா ேலாகsh ⁴வேந ஜேந
(3.3.317) பth³ேய யஶ ச ேலாக: ஶேர க²Th³ேக³ ச ஸாயக:
(3.3.318) ஜmh³ெகௗ khேராShவெணௗ ph’²ெகௗ சிபிடாऽrhப⁴ெகௗ
(3.3.319) ஆேலாெகௗ த³rhஶநth³ேயாெதௗ ேப⁴படகமாநெகௗ
(3.3.320) உthஸŋhக³சிநேயாரŋhக: கலŋhேகாऽŋhகாऽபவாத³ேயா:
(3.3.321) தேகா நாக³வrhth³த⁴khேயாரrhக:shப²கஸூrhயேயா:
(3.3.322) மேத ேவத⁴ ph³ரkh◌⁴ேந mh க: கmh ஶிேராऽmh³ேநா:
(3.3.323) shயாth லாகshchச²தா⁴nhேய ஸŋhேேப ப⁴khதkhத²ேக
(3.3.324) உேக கண: chச²ேலாபாnhேத ச ேபசக:
(3.3.325) கமNhட³ெலௗ ச கரக:ஸுக³ேத ச விநாயக:
(3.3.326) கிShrhஹshேத விதshெதௗ ச ஶூககீேட ச vh’சிக:
(3.3.327) phரதிேல phரதீகshthShேவகேத³ேஶ  mhshயயmh
(3.3.328) shயாth³ ⁴திகmh  ⁴நிmhேப³ கthth’ேண ⁴shth’ேணऽபி ச
(3.3.329) jhேயாthshநிகாயாmh ச ேகா⁴ேஷ ச ேகாஶாதkhயத² கThப²ேல
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(3.3.330) ேத ச க²தி³ேர ேஸாமவlhக:shயாத³த²வேக
(3.3.331) திலகlhேக ச பிNhயாேகா பா³கmh ராமேட²ऽபி ச
(3.3.332) மேஹnhth³ர ³kh³³கvhயாலkh³ராஷு ெகௗஶிக:
(3.3.333) khதாபஶŋhகாshவாதŋhக:shவlhேபऽபி ுlhலகshthஷு
(3.3.334) ைஜவாth’க: ஶஶாŋhேகऽபி ²ேரऽphயவshய வrhதக:
(3.3.335) vhயாkh◌⁴ேரऽபி Nhட³ேகா நா யவாnhயாமபி தீ³பக:
(3.3.336) ஶாலாvh’கா: கபிkhேராShவாந:shவrhேணऽபி ைக³கmh
(3.3.337) பீடா³ऽrhேத²ऽபி vhயகmh shயாத³கmh thவphேயऽnh’ேத
(3.3.338) ஶீலாऽnhவயாவேக th³ேவ ஶlhேக ஶகலவlhகேல
(3.3.339) ஸாऽShேட ஶேத ஸுவrhநாmh ேஹmhnhேரா⁴ஷேண பேல
(3.3.340) தீ³நாேரऽபி ச நிShேகாऽshth கlhேகாऽshth ஶமலநேஸா:
(3.3.341) த³mhேப⁴ऽphயத² பிநாேகாऽshth ஶூலஶŋhகரத⁴nhவேநா:
(3.3.342) ேத⁴iνகா  கேரNhவாmh ச ேமக⁴ஜாேல ச காகா
(3.3.343) காகா யாதநாvh’ththேயா: கrhணிகா கrhண⁴ஷேண
(3.3.344) கஹshேதऽŋh³ெலௗ பth³மபீ³ஜேகாயாmh thஷூthதேர
(3.3.345) vh’nhதா³ரெகௗ பிiµkh²யாேவேக iµkh²யாऽnhயேகவலா:
(3.3.346) shயாth³ தா³mhபி⁴க: ெகௗkhேகா யசாऽ³ேரேதண:

(3.3.347) லலாக: phரேபா⁴rhபா⁴லத³rhஶீ காrhயாऽம
(3.3.348) ச ய:
(3.3.349) ⁴ph◌⁴’nhநிதmhப³வலயசkhேரஷு கடேகாऽshthயாmh
(3.3.350) ஸூchயkh³ேர ுth³ரஶthெரௗ ச ேராமஹrhேஷ ச கNhடக:
(3.3.351) பாெகௗ பkhதிஶிஶூ மth◌⁴யரthேந ேநத நாயக:
(3.3.352) பrhயŋhக:shயாth பகேர shயாth³ vhயாkh³ேரऽபி ச ph³த⁴க:
(3.3.353) ேபடகshthஷு vh’nhேத³ऽபி ³ெரௗ ேத³ேய ச ேத³ஶிக:
(3.3.354) ேக²டெகௗ kh³ராமப²லெகௗ தீ⁴வேரऽபிச ஜாக:
(3.3.355) Shபேரெணௗ ச கிஜlhக: ஶுlhேகாऽshth shthத⁴ேநऽபி ச
(3.3.356) shயாth கlhேலாேலऽphthககா வாrhத⁴கmh பா⁴வvh’nhத³ேயா:
(3.3.357) கNhயாmh சாபி க³ணிகா தா³ரெகௗ பா³லேப⁴த³ெகௗ
(3.3.358) அnhேத⁴ऽphயேநட³க:shயாth டŋhெகௗ த³rhபாऽமதா³ரெணௗ
(3.3.359) mh’th³பா⁴Nhேட³ऽphShThகா மnhேத² க²ஜகmh ரஸத³rhவேக
(3.3.360) இதி காnhதா:
(3.3.361) மக²shthவிThகரjhவாலாshவபா³ெணௗ ஶிiµெகௗ²
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(3.3.362) ஶŋhேகா² நிெதௗ⁴ லலடாऽshth²நிகmhெபௗ³ ந shthnhth³ேயऽபி க²mh
(3.3.363) th◌⁴’ணிjhவாேல அபி ஶிேக²ைஶலvh’ௌ நகா³வெகௗ³

(3.3.364) இதி கா²nhதா:
(3.3.365) ஆஶுெகௗ³ வாவிஶிெகௗ² ஶராऽrhகவிஹகா:³ க²கா:³
(3.3.366) பதŋhெகௗ³ பஸூrhெயௗ ச க:³ khரiµகvh’nhத³ேயா:
(3.3.367) பஶேவாऽபி mh’கா³ ேவக:³ phரவாஹஜவேயாரபி
(3.3.368) பராக:³ ெகௗஸுேம ேரெணௗ shநாநீயாெதௗ³ ரஜshயபி
(3.3.369) க³ேஜऽபி நாக³மாதŋhகா³வபாŋhக³shதிலேகऽபி ச
(3.3.370) ஸrhக:³shவபா⁴வநிrhேமாநிசயாऽth◌⁴யாயsh’Shஷு
(3.3.371) ேயாக:³ஸmhநஹேநாபாயth◌⁴யாநஸŋhக³திkhதிஷு
(3.3.372) ேபா⁴க:³ஸுேக²shthrhயாதி³ph◌⁴’தாவேஹச ப²ணகாயேயா:
(3.3.373) சாதேக ஹேண mh ஸாரŋhக:³ ஶவேல thஷு
(3.3.374) கெபௗ ச phலவக:³ ஶாேப thவபி⁴ஷŋhக:³ பராப⁴ேவ
(3.3.375) யாநாऽऽth³யŋhேக³ க:³ mh க³mh kh³ேம kh’தாऽऽதி³ஷு
(3.3.376) shவrhேக³ஷுபஶுவாkh³வjhர தி³ŋhேநthரth◌⁴’ணி⁴ஜேல
(3.3.377) லயth³’ShThயா shthயாmh mh ெகௗ³rhŋhக³mh சிந ேஶப²ேஸா:
(3.3.378) ஶ ◌்’ŋhக³mh phராதா⁴nhயஸாnhேவாச வராŋhக³mh rhத⁴³யேயா:
(3.3.379) ப⁴க³mh காமமாஹாthmhயவீrhயயthநாऽrhககீrhதிஷு
(3.3.380) இதி கா³nhதா:
(3.3.381) பக:◌⁴ பகா⁴ேதऽshthேரऽphேயாேகா⁴ vh’nhேத³ऽmhப⁴ஸாmh ரேய
(3.3.382) lhேய ஜாவிதா⁴வrhேகா⁴ऽேஹா:³க²vhயஸேநShவக⁴mh
(3.3.383) thShவிShேடऽlhேப ல: ◌⁴ காசா: ஶிkhயmh’th³ேப⁴த³th³’kh³ஜ:
(3.3.384) இதி கா⁴nhதா:
(3.3.385) விபrhயாேஸ விshதேர ச phரபச: பாவேக ஶுசி:
(3.3.386) மாshயமாthேய சாphபேத⁴ mh ேமth◌⁴ேய ேத thஷு
(3.3.387) அபி⁴Shவŋhேக³shph’ஹாயாmh ச க³ப⁴shெதௗ ச சி:shthயாmh
(3.3.388) இதி சாnhதா:
(3.3.389) phரஸnhேந ப⁴lhேகऽphயchேசா²³chச:²shதப³க ஹாரேயா:
(3.3.390) பதா⁴நாऽசேல கchேசா² ஜலphராnhேத th ŋhக³க:
(3.3.391) இதி ேபகchசா²nhதா:
(3.3.392) ேககி தாrhயாவ⁴ெஜௗ த³nhதவிphராऽNhட³ஜா th³விஜா:
(3.3.393) அஜா விShiΝஹரchசா²கா³ ேகா³Shடா²ऽth◌⁴வநிவஹா vhரஜா:

amarfin3.pdf 13



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 3

(3.3.394) த⁴rhமராெஜௗ நயெமௗ ேஜா த³nhேதऽபி ந shthயாmh
(3.3.395) வலேஜ ேthரrhth³வாேர வலஜா வlh³த³rhஶநா
(3.3.396) ஸேம மாऽmhேஶ ரேணऽphயா: phரஜா shயாth ஸnhதெதௗ ஜேந
(3.3.397) அph³ெஜௗ ஶŋhக²ஶஶாŋhெகௗ ச shவேக நிthேய நிஜmh thஷு
(3.3.398) இதி ஜாnhதா:
(3.3.399) mhshயாthமநி phரவீேணச ேthரjhேஞா வாchயŋhக³க:
(3.3.400) ஸmhjhஞா shயாch ேசதநா நாம ஹshதாऽऽth³ையசாrhத²ஸூசநா
(3.3.401) ேதா³ஷjhெஞௗ ைவth³யவிth³வாmhெஸௗ jhேஞா விth³வாnh ேஸாமேஜாऽபி ச
(3.3.402) இதி ஞாnhதா:
(3.3.403) காேகப⁴க³Nhெடௗ³ கரெடௗ க³ஜக³Nhட³க கெடௗ
(3.3.404) ஶிபிவிShடsh க²லெதௗ ³சrhமணி மேஹவேர
(3.3.405) ேத³வஶிlhபிnhயபி thவShடா தி³Shடmh ைத³ேவऽபி ந th³வேயா:
(3.3.406) ரேஸ க: கThவகாrhேய thஷு மthஸரதீணேயா:
(3.3.407) Shடmh ேமாऽஶுபா⁴ऽபா⁴ேவShவShேட  ஶுபா⁴ऽஶுேப⁴
(3.3.408) மாயாநிசலயnhthேரஷு ைகதவாऽnh’தராஶிஷு
(3.3.409) அேயாக⁴ேந ைஶலஶ ◌்’ŋhேக³ராŋhேக³டமshthயாmh
(3.3.410) ஸூைமலாயாmh th:shth shயாth காேலऽlhேப ஸmhஶேயऽபி ஸா
(3.3.411) அththகrhஷாऽரய: ேகாThேயா ேல லkh³நகேச ஜடா
(3.3.412) vhSh: ப²ேல ஸmh’th³ெதௗ⁴ ச th³’Shrhjhஞாேநऽணி த³rhஶேந
(3.3.413) இShrhேயாேக³chச²ேயா:sh’Shடmh நிசிேத ப³ஹுநி thஷு (’ப³ஹூநி’?)
(3.3.414) கShேட  kh’chch²ரக³ஹேந த³ாऽமnhதா³ऽக³ேத³ஷு 
(3.3.415) பrhth³ெவௗ வாchயŋhெகௗ³ ச நீலகNhட:² ஶிேவऽபி ச
(3.3.416) ேபாடா தா³ th³விŋhகா³ ச kh◌⁴’Sh க⁴rhஷணஸூகெரௗ
(3.3.417) க⁴டா ேகா⁴ShTh²யாmh ஹshதிபŋhkhெதௗ kh’பீடiµத³ேர ஜேல
(3.3.418) இதி டாnhதா:
(3.3.419) mh ேகாShேடா²ऽnhதrhஜட²ரmh ஸூேலாऽnhதrhkh³’ஹmh ததா²
(3.3.420) நிShடா² நிShபthதிநாஶாऽnhதா: காShேடா²thகrhேஷ shதி²ெதௗ தி³ஶி
(3.3.421) thஷு jhேயShேடா²ऽதிஶshேதऽபி கநிShேடா²ऽதிவாऽlhபேயா:
(3.3.422) இதி டா²nhதா:
(3.3.423) த³Nhேடா³ऽshth ல³ேட³ऽபி shயாth³³ேடா³ ேகா³ேலுபாகேயா:
(3.3.424) ஸrhப மாmhஸாthபஶூ vhயாெடௗ³ ேகா³⁴வாசshthவிடா³இலா:
(3.3.425) ேவட³வmhஶஶலாகாऽபி நா³ காேலऽபி ஷThேண
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(3.3.426) காNhேடா³ऽshth த³Nhட³பா³ऽrhவவrhகா³ऽவஸரவாஷு
(3.3.427) shயாth³ பா⁴Nhட³மவாऽऽப⁴ரேணऽமthேர லவணிkh³த⁴ேந
(3.3.428) இதி டா³nhதா:
(3.3.429) ph◌⁴’ஶphரதிjhஞேயாrhபா³ட⁴mh phரகா³ட⁴mh ph◌⁴’ஶkh’chch²ரேயா:
(3.3.430) ஸŋhகா⁴தkh³ராஸேயா: பிNh³ th³வேயா: mh கேலவேர
(3.3.431) க³Nhெடௗ³ கேபாலவிshேபா²ெடௗ iµNhட³கshthஷு iµNh³ேத
(3.3.432) இுேப⁴ேத³ऽபி க²Nhேடா³ऽshth ஶிக²Nhேடா³ ப³rhஹட³ேயா:
(3.3.433) ஶkhதsh²ெலௗ thஷு th³’ெடௗ⁴ vhெடௗ⁴ விnhயshதஸmhஹெதௗ
(3.3.434) இதி டா⁴nhதா:
(3.3.435) ph◌⁴ேऽrhப⁴ேக shthைரணக³rhேப⁴ பா³ே ப³ஸுேத ஶேர
(3.3.436) கேऽதிஸூேம தா⁴nhயாऽmhேஶ ஸŋhகா⁴ேத phரமேத² க³ண:

(3.3.437) பே th³தாऽऽதி³ஷூthsh’Shேட ph◌⁴’ெதௗ lhேய த⁴ேநऽபி ச
(3.3.438) ெமௗrhvhயாmh th³ரvhயாऽऽேத ஸthவெஶௗrhயஸnhth◌⁴யாऽऽதி³ேக ³ண:

(3.3.439) நிrhvhயாபாரshதி²ெதௗ காலவிேஶேஷாthஸவேயா:ண:

(3.3.440) வrhே th³விஜாऽऽெதௗ³ஶுkhலாऽऽெதௗ³shெதௗ வrhணmh  வாऽேர
(3.3.441) அே பா⁴shகேரऽபி shயாth³ வrhணேப⁴ேத³ऽபி ச thஷு
(3.3.442) shதா²iΝ: ஶrhேவாऽphயத² th³ேராண: காேகऽphயாெஜௗ ரேவ ரண:

(3.3.443) kh³ராமணீrhநாபிேத mh ேரShேட² kh³ராமாऽதி⁴ேப thஷு
(3.3.444) ஊrh ேமஷாऽऽதி³ேலாmhநி shயாதா³வrhேத சாnhதரா ph◌⁴ேவா:
(3.3.445) ஹணீ shயாnh mh’கீ³ ேஹமphரதிமா ஹதா ச யா
(3.3.446) thஷு பாNhெடௗ³ ச ஹண:sh²shதmhேப⁴ऽபி ேவமந:
(3.3.447) thShேண shph’ஹாபிபாேஸ th³ேவ ஜு³phஸாகேண kh◌⁴’ேண
(3.3.448) வணிkhபேத² ச விபணி:ஸுரா phரthயkh ச வாணீ
(3.3.449) கேரiΝph◌⁴யாmh shth ேநேப⁴ th³ரவிணmh  ப³லmh த⁴நmh
(3.3.450) ஶரணmh kh³’ஹரthேரா:பrhணmh கமேலऽபி ச
(3.3.451) விஷாऽபி⁴மரேலாேஹஷு தீணmh khேப³ க²ேர thஷு
(3.3.452) phரமாணmh ேஹமrhயாதா³ஶாshthேரயthதாphரமாth’ஷு
(3.3.453) கரணmh ஸாத⁴கதமmh ேthரகா³thேரnhth³ேயShவபி
(3.3.454) phராNhthபாேத³ஸmhஸரணமஸmhபா³த⁴சக³ெதௗ
(3.3.455) க⁴Nhடாபேத²ऽத² வாnhதாऽnhேந ஸiµth³கி³ரணiµnhநேய
(3.3.456) அதshthஷு விஷாணmh shயாth பஶுஶ ◌்’ŋhேக³ப⁴த³nhதேயா:
(3.3.457) phரவேண khரமநிmhேநாrhvhயாmh phரேவ நா  சShபேத²
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(3.3.458) ஸŋhகீrhெணௗ நிசிதாऽஶுth³தா⁴ விணmh ஶூnhயஷரmh
(3.3.459) ேஸெதௗ ச சரே ேவணீ நதீ³ேப⁴ேத³ கேசாchசேய
(3.3.460) இதி nhதா:
(3.3.461) ேத³வஸூrhெயௗ விவshவnhெதௗ ஸரshவnhெதௗநதா³ऽrhணெவௗ
(3.3.462) பதாrhெயௗ க³thமnhெதௗ ஶnhெதௗ பா⁴ஸபெணௗ
(3.3.463) அkh³nhthபாெதௗ ⁴மேக ெதௗ ேமக⁴பrhவெதௗ
(3.3.464) ஹshெதௗ  பாணிநthேர மெதௗ பவநாऽமெரௗ
(3.3.465) யnhதா ஹshதிபேக ஸூேத ப⁴rhதா தா⁴த ேபாShட
(3.3.466) யாநபாthேர ஶிெஶௗ ேபாத: phேரத: phராNhயnhதேர mh’ேத
(3.3.467) kh³ரஹேப⁴ேத³ th◌⁴வேஜ ேக: பாrhதி²ேவ தநேய ஸுத:
(3.3.468) shத²பதி: காேப⁴ேத³ऽபி ⁴ph◌⁴’th³ ⁴த⁴ேர nh’ேப
(3.3.469) rhதா⁴பி⁴khேதா ⁴ேபऽபி ’:shth ஸுேமऽபி ச
(3.3.470) விShவphயதாऽvhயkhெதௗ ஸூதshthவShட ஸாரெதௗ²

(3.3.471) vhயkhத: phராjhேஞऽபி th³’Shடாnhதாெபௗ⁴ ஶாshthரநித³rhஶேந
(3.3.472) thதா shயாth ஸாரெதௗ² th³வா:shேத²thயாயாmh ச ஶூth³ரேஜ
(3.3.473) vh’thதாnhத:shயாth phரகரேண phரகாேர காrhthshnhயவாrhதேயா:
(3.3.474) ஆநrhத:ஸமேர nh’thயshதா²ந நீvh’th³விேஶஷேயா:
(3.3.475) kh’தாnhேதா யம th³தா⁴nhத ைத³வாऽஶலகrhமஸு
(3.3.476) ேலShமாऽऽதி³ ரஸ ரkhதாऽऽதி³ மஹா ⁴தாநி தth³³:

(3.3.477) இnhth³யாNhயம விkh’தி: ஶph³த³ேயாநிச தா⁴தவ:
(3.3.478) காnhதேரऽபி ஶுth³தா⁴nhேதா ⁴பshயாऽஸrhவ ேகா³சேர
(3.3.479) காஸூ ஸாமrhth²யேயா: ஶkhதிrhrhதி: கா²nhயகாயேயா: ॥
(3.3.480) விshதார வlhலேயாrhvhரததிrhவஸதீ ராthேவமேநா:
(3.3.481) யாऽrhசேயாரபசிதி:ஸாதிrhதா³நாऽவஸாநேயா: ॥
(3.3.482) ஆrhதி: பீடா³ த⁴iνShேகாThேயாrhஜாதி:ஸாமாnhயஜnhமேநா:
(3.3.483) phரசார shயnhத³ேயா திதிrh³mhப³ phரவாஸேயா:
(3.3.484) உத³ேயऽதி⁴க³ேம phராphதிshthேரதா thவkh³நிthரேய ேக³
(3.3.485) வீேப⁴ேத³ऽபி மஹதீ ⁴திrhப⁴shமநி ஸmhபதி³
(3.3.486) நதீ³ நக³rhேயாrhநாகா³நாmh ேபா⁴க³வthயத²ஸŋhக³ேர
(3.3.487) ஸŋhேக³ஸபா⁴யாmh ஸதி:யவாஸாவபி தீ
(3.3.488) ரேவரrhசிச ஶshthரmh ச வநிjhவாலா ச ேஹதய:
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(3.3.489) ஜக³தீ ஜக³தி ச²nhேதா³விேஶேஷாऽபி தாவபி
(3.3.490) பŋhkhதிச²nhேதா³ऽபி த³ஶமmh shயாth phரபா⁴ேவऽபி சாऽऽயதி:
(3.3.491) பthதிrhக³ெதௗ ச ேல  பதி: பேப⁴த³ேயா:
(3.3.492) phரkh’திrhேயாநிŋhேக³ ச ைகஶிkhயாऽऽth³யாச vh’thதய:
(3.3.493) கதா:shrhவாகாऽபி ேவேத³ ரவ ச தி:
(3.3.494) வநிதா ஜநிதாऽthயrhதா²ऽiνராகா³யாmh ச ேயாதி
(3.3.495) ³phதி:திvhதா³ேஸऽபி th◌⁴’திrhதா⁴ரணைத⁴rhயேயா:
(3.3.496) ph³’ஹதீ ுth³ர வாrhதாகீ ச²nhேதா³ேப⁴ேத³ மஹthயபி
(3.3.497) வாதா shth கNhேயாச வாrhதா vh’thெதௗ ஜநெதௗ
(3.3.498) வாrhதmh ப²lh³nhயேராேக³ ச thShவphஸு ச kh◌⁴’தாऽmh’ேத
(3.3.499) கலெதௗ⁴தmh phயேஹmhேநாrhநிthதmh ேஹலமே:

(3.3.500) தmh ஶாshthராऽவth◌⁴’தேயாrhக³பrhயாphதேயா: kh’தmh
(3.3.501) அthயாதmh மஹாபீ⁴தி: கrhம வாऽநேப ச
(3.3.502) khேத மாऽऽதா³vh’ேத ⁴தmh phராNhயதீேத ஸேம thஷு
(3.3.503) vh’thதmh பth³ேய சthேர thShவதீேத th³’ட⁴நிshதேல
(3.3.504) மஹth³ ராjhயmh சாऽவகீ³தmh ஜnhேய shயாth³ க³rhேத thஷு
(3.3.505) ேவதmh phேயऽபி ரஜதmh ேஹmhநி phேய ேத thஷு
(3.3.506) thShவிேதா ஜக³தி³ŋhேக³ऽபி ரkhதmh நீlhயாऽऽதி³ ராகி³ ச
(3.3.507) அவதா³த:ேத பீேத ஶுth³ேத⁴ ப³th³தா⁴ऽrhஜுெநௗ ெதௗ
(3.3.508) khேதऽதி ஸmhshkh’ேதऽமrhNhயபி⁴நீேதாऽத²ஸmhshkh’தmh
(3.3.509) kh’thேம லேேபேதऽphயநnhேதாऽநவதா⁴வபி
(3.3.510) kh²யாேத ’Shேட phரதீேதாऽபி⁴ஜாதsh லேஜ ³ேத⁴
(3.3.511) விவிkhெதௗ தவிஜெநௗ rhசி²ெதௗ ட⁴ேஸாchch²ரெயௗ
(3.3.512) th³ெவௗ சாmhல பெஷௗ ஶுkhெதௗ ஶிதீ த⁴வளேமசெகௗ
(3.3.513) ஸthேய ஸாெதௗ⁴ விth³யமாேந phரஶshேதऽph◌⁴யrhேத ச ஸth
(3.3.514) ரshkh’த: ேதऽராthயபி⁴khேதऽkh³ரத: kh’ேத
(3.3.515) நிவாதாவாரயாऽவாெதௗ ஶshthராऽேப⁴th³யmh ச வrhம யth
(3.3.516) ஜாேதாnhநth³த⁴phரvh’th³தா:◌⁴ shchch²தா உthதி²தாshthவ
(3.3.517) vh’th³தி⁴மth phேராth³யேதாthபnhநா ஆth³’ெதௗ ஸாத³ராऽrhசிெதௗ
(3.3.518) ஸேஹாthபnhநேயாrhஜாதமch ch²பதீnhth³ரேயா:
(3.3.519) ெஸௗphதிேகऽபி phரபாேதாऽதா²வபாதாவதடாவெடௗ
(3.3.520) ஸth ஸŋhேக³ ரேணऽபி shth vhயவshதா²யாமபி shதி²தி:
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(3.3.521) அrhேதா²ऽபி⁴ேத⁴ய ைர வsh phரேயாஜந நிvh’thதிஷு
(3.3.522) நிபாநாऽऽக³மேயாshதீrhத²mh’ ஜுShேட ஜேல ³ெரௗ
(3.3.523) ஸமrhத²shthஷு ஶkhதிshேத²ஸmhப³th³தா⁴ऽrhேத²ேதऽபி ச
(3.3.524) த³ஶshெதௗ²ணராக³ vh’th³ெதௗ⁴ வீதீ² பத³vhயபி
(3.3.525) ஆshதா²நீ யthநேயாராshதா² phரshேதா²ऽshth ஸாiν மாநேயா:
(3.3.526) ஶாshthர th³ரவிணேயாrhkh³ரnhத:²ஸmhshதா²ऽऽதா⁴ேர shதி²ெதௗ mh’ெதௗ
(3.3.527) இதி தா²nhதா:
(3.3.528) அபி⁴phராய வெஶௗ ச²nhதா³வph³ெதௗ³ த வthஸெரௗ
(3.3.529) அபவாெதௗ³  நிnhதா³ऽऽjhேஞ தா³யாெதௗ³ஸுத பா³nhத⁴ெவௗ
(3.3.530) பாதா³ ரmhயŋhkh◌⁴ rhயாmhஶாசnhth³ராऽkh³nhயrhகாshதேமாiνத:³
(3.3.531) நிrhவாேதா³ ஜநவாேத³ऽபி ஶாேதா³ ஜmhபா³ல ஶShபேயா:
(3.3.532) ஆராேவ தி³ேத thராதrhயாkhரnhேதா³ தா³ேண ரேண
(3.3.533) shயாth phரஸாேதா³ऽiνரேக³ऽபி ஸூத:³shயாth³ vhயஜேநऽபி ச
(3.3.534) ேகா³Shடா²ऽth◌⁴யேऽபி ேகா³விnhேதா³ஹrhேஷऽphயாேமாத³வnh மத:³
(3.3.535) phராதா⁴nhேய ராஜŋhேக³ ச vh’ஷாŋhேக³ கேதா³ऽshthயாmh
(3.3.536) shth ஸmhவிjhjhஞாந ஸmhபா⁴ஷா khயாகாராऽऽ நாமஸு
(3.3.537) த⁴rhேம ரஹshபநிஷth shயாth³’ெதௗ வthஸேர ஶரth
(3.3.538) பத³mh vhயவதி thராண shதா²ந லமாŋhkh◌⁴ வshஷு
(3.3.539) ேகா³Shபத³mh ேஸவிேத மாேந phரதிShடா² kh’thயமாshபத³mh
(3.3.540) thShவிShட ம⁴ெரௗ shவா³ mh’³ சாதீண ேகாமெலௗ
(3.3.541) டா⁴ऽlhபாऽப நிrhபா⁴kh³யா மnhதா:³shrhth³ெவௗ  ஶாரெதௗ³

(3.3.542) phரthயkh³ராऽphரதிெபௗ⁴ விth³வth ஸுphரக³lhெபௗ⁴ விஶாரெதௗ³

(3.3.543) இதி தா³nhதா:
(3.3.544) vhயாேமா வடச nhயkh³ேராதா⁴thேஸத: ◌⁴ காய உnhநதி:
(3.3.545) பrhயாஹாரச மாrhக³, ச விவெதௗ⁴ வீவெதௗ⁴ ச ெதௗ
(3.3.546) பதி⁴rhயjhஞிய தேரா: ஶாகா²யாiµபஸூrhயேக
(3.3.547) ப³nhத⁴கmh vhயஸநmh ேசத: பீடா³ऽதி⁴Shடா²நமாத⁴ய:
(3.3.548) sh:ஸமrhத²ந நீவாக நியமாச ஸமாத⁴ய:
(3.3.549) ேதா³ேஷாthபாேத³ऽiνப³nhத:◌⁴ shயாth phரkh’தshயாऽதி³ விநவேர
(3.3.550) iµkh²யாऽiνயாயிநி ஶிெஶௗ phரkh’thயாऽiνவrhதேந
(3.3.551) வி⁴rhவிShெணௗ சnhth³ரம பchேச²ேத³ பி³ேலऽவதி: ◌⁴
(3.3.552) விதி⁴rhவிதா⁴ேந ைத³ேவऽபி phரணிதி: ◌⁴ phராrhத²ேந சேர
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(3.3.553) ³த⁴ vh’th³ெதௗ⁴ பNh³ேதऽபி shகnhத:◌⁴ ஸiµத³ேயऽபி ச
(3.3.554) ேத³ேஶ நத³ விேஶேஷऽph³ெதௗ⁴ nh⁴rhநா ஸதி shthயாmh
(3.3.555) விதா⁴ விெதௗ⁴ phரகாேர ச ஸா⁴ ரmhேயऽபி ச thஷு
(3.3.556) வ⁴rhஜாயா shiνஷா shth ச ஸுதா⁴ ேலேபாऽmh’தmh shiν
(3.3.557) ஸnhதா⁴ phரதிjhஞா மrhயாதா³ ரth³தா⁴ ஸmhphரthயய:shph’ஹா
(3.3.558) ம⁴ மth³ேய Shபரேஸ ௌth³ேரऽphயnhத⁴mh தமshயபி
(3.3.559) அதshthஷு ஸiµnhநth³ெதௗ⁴ பNh³தmhமnhய க³rhவிெதௗ
(3.3.560) ph³ரமப³nh⁴ரதி⁴ேேப நிrhேத³ேஶऽதா²ऽவலmhபி³த:
(3.3.561) அவி³ேராऽphயவShடph³த:◌⁴ phரth³ெதௗ⁴ kh²யாத ⁴ெதௗ
(3.3.562) ேலேஶऽபி க³nhத: ◌⁴ ஸmhபா³ேதா⁴ ³யஸŋhலேயாரபி
(3.3.563) பா³தா⁴ நிேஷேத⁴ :³ேக² ச jhஞாth’சாnhth³ஸுரா ³தா: ◌⁴
। இதி தா⁴nhதா:
(3.3.564) ஸூrhய வநீ சிthரபா⁴ பா⁴ ர தி³வாகெரௗ
(3.3.565) ⁴தாthமாெநௗ தா⁴th’ ேத³ெஹௗ rhக² நீெசௗ ph’த²kh³ஜெநௗ
(3.3.566) kh³ராவாெணௗ ைஶலபாஷாெணௗ பthெணௗ ஶரபெணௗ
(3.3.567) தைஶெலௗ ஶிக²ெணௗ ஶிகி²ெநௗ வநி ப³rhெணௗ
(3.3.568) phரதியthநாெபௗ⁴ phேஸாபkh³ரஹாவத²ஸாதி³ெநௗ
(3.3.569) th³ெவௗ ஸாரதி²ஹயாேராெஹௗ வாேநாऽேவஷு பண:

(3.3.570) ேலऽphயபி⁴ஜேநா ஜnhம ⁴mhயாமphயத²ஹாயநா:
(3.3.571) வrhஷாrhசிrhvhேப⁴தா³ச சnhth³ராkh³nhயrhகா விேராசநா:
(3.3.572) ேகேஶऽபி vh’ேநா விவகrhமாऽrhக ஸுரஶிlhபிேநா:
(3.3.573) ஆthமா யthேநா th◌⁴’திrh³th³தி: ◌⁴ shவபா⁴ேவா ph³ரம வrhShம ச
(3.3.574) ஶkhேரா கா⁴க மthேதேபா⁴ வrhஷுகாऽph³ேதா³ க⁴நாக⁴ந:
(3.3.575) அபி⁴மாேநாऽrhதா²ऽऽதி³ த³rhேப jhஞாேந phரணய mhஸேயா:
(3.3.576) க⁴ேநா ேமேக⁴ rhதி³ேண thஷு rhேத நிரnhதேர
(3.3.577) இந:ஸூrhேய phரெபௗ⁴ ராஜா mh’கா³ŋhேக thேய nh’ேப
(3.3.578) வாணிnhெயௗ நrhதகீ ³thெயௗ shரவnhthயாமபி வாநீ
(3.3.579) லாதி³nhெயௗ வjhரத³ெதௗ வnhதா³யாமபி காநீ
(3.3.580) thவkh³ ேத³ஹேயாரபி தiν:ஸூநாऽேதா⁴ விகாऽபி ச
(3.3.581) khர விshதாரேயாரshth விதாநmh thஷு chச²ேக
(3.3.582) மnhேத³ऽத² ேகதநmh kh’thேய ேகதாபநிமnhthரேண
(3.3.583) ேவத³shதththவmh தேபா ph³ரம ph³ரமா விphர: phரஜாபதி:
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(3.3.584) உthஸாஹேந ச mhஸாயாmh ஸூசேந சாऽபி க³nhத⁴நmh
(3.3.585) ஆதசநmh phரதீவாப ஜவநாऽऽphயாயநாऽrhத²கmh
(3.3.586) vhயஜநmh லாச²நmh ம நிShடா²நாऽவயேவShவபி
(3.3.587) shயாth ெகௗநmh ேலாகவாேத³ th³ேத⁴ பவ பmh
(3.3.588) shயா³th³யாநmh நி:ஸரேண வநேப⁴ேத³ phரேயாஜேந
(3.3.589) அவகாேஶ shதி²ெதௗ shதா²நmh khடா³ऽऽதா³வபி ேத³வநmh
(3.3.590) vhthதா²நmh phரதிேராேத⁴ ச விேராதா⁴ऽऽசரேணऽபி ச
(3.3.591) உthதா²நmh ெபௗேஷ தnhthேர ஸmhநிவிShேடாth³க³ேமऽபி ச
(3.3.592) மாரேண mh’தஸmhshகாேர க³ெதௗ th³ரvhேயऽrhத² தா³பேந
(3.3.593) நிrhவrhதேநாபகரऽiνvhரjhயாஸு ச ஸாத⁴நmh
(3.3.594) நிrhயாதநmh ைவர ஶுth³ெதௗ⁴ தா³ேந nhயாஸாऽrhபேணऽபி ச
(3.3.595) vhயஸநmh விபதி³ ph◌⁴ரmhேஶ ேதா³ேஷ காமஜேகாபேஜ
(3.3.596) பமாऽேலாmhநி கிஜlhேக தnhthவாऽऽth³யmhேஶऽphயணீய
(3.3.597) திதி²ேப⁴ேத³ேண பrhவ வrhthம ேநthரchச²ேத³ऽth◌⁴வநி
(3.3.598) அகாrhய³ேய ெகௗபீநmh ைம²நmh ஸŋhக³ெதௗ ரேத
(3.3.599) phரதா⁴நmh பரமாऽऽthமா தீ:◌⁴ phரjhஞாநmh ³th³தி⁴சிநேயா:
(3.3.600) phரஸூநmh Shபப²லேயாrhநித⁴நmh லநாஶேயா:
(3.3.601) khரnhத³ேந ேராத³நாऽऽவாேந வrhShம ேத³ஹphரமாணேயா:
(3.3.602) kh³’ஹேத³ஹthவிThphரபா⁴வா தா⁴மாnhயத² சShபேத²
(3.3.603) ஸmhநிேவேஶ ச ஸmhshதா²நmh லம சிநphரதா⁴நேயா:
(3.3.604) ஆchசா²த³ேந ஸmhவிதா⁴நமபவாரணthேப⁴
(3.3.605) ஆராத⁴நmh ஸாத⁴ேந shயாத³வாphெதௗ ேதாஷேணऽபி ச
(3.3.606) அதி⁴Shடா²நmh சkhரரphரபா⁴வாऽth◌⁴யாஸேநShவபி
(3.3.607) ரthநmh shவஜாதிேரShேட²ऽபி வேந ஸலகாநேந
(3.3.608) தநmh விரேல shேதாேக வாchயŋhக³mh தேதா²thதேர
(3.3.609) ஸமாநா:ஸthஸைமேக sh: பிஶுெநௗ க²லஸூசெகௗ
(3.3.610) நnhநாநக³rhெயௗ ேவகி³ஶூெரௗ தரshவிெநௗ
(3.3.611) அபி⁴பnhேநாऽபராth³ேதா⁴ऽபி⁴kh³ரshதvhயாபth³க³தாவபி
। இதி நாnhதா:
(3.3.612) கலாேபா ⁴ஷேண ப³rhேஹ ணீேர ஸmhஹதாவபி
(3.3.613) பchச²ேத³ பவாப: பrhphெதௗ ஸலshதி²ெதௗ
(3.3.614) ேகா³⁴kh³ேகா³Shட²பதீ ேகா³ெபௗ ஹரவிSh vh’ஷாகபீ
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(3.3.615) பா³ShபShமா கஶி thவnhநமாchசா²த³நmh th³வயmh
(3.3.616) தlhபmh ஶyhயாऽThடதா³ேரஷு shதmhேப³ऽபி விடேபாऽshthயாmh
(3.3.617) phராphதபshவபாऽபி⁴பா ³த⁴மேநாjhஞேயா:
(3.3.618) ேப⁴th³யŋhகா³அ rh வீேப⁴த³ச கchச²பீ
(3.3.619) தேபா mh’க³ேராேமாthத²பேட சாேநா।Shடேமmhऽஶேக
। இதி பாnhதா:
(3.3.620) ஶிபா² ஶிகா²யாmh ஸதி மாmhகாயாmh ச மாத
(3.3.621) ஶப²mh ேல தmh shயாth³க³வாதீ³நாmh ²ேரऽபி ச
(3.3.622) ³lhப:²shயாth³³mhப²ேந பா³ேஹாரலŋhகாேர ச கீrhதித:
(3.3.623) ரவrhேண mh ேரப:²shயாththேத வாchயŋhக³க:
। இதி பா²nhதா:
(3.3.624) அnhதராப⁴வஸthேவऽேவ க³nhத⁴rhேவா தி³vhயகா³யேந
(3.3.625) கmh³rhநா வலேய ஶŋhேக² th³விெவௗ ஸrhபஸூசெகௗ
(3.3.626) rhேவாऽnhயŋhக:³ phராகா³ஹ ப³ஹுthேவऽபி rhவஜாnh
(3.3.627) சிthரŋhேக²ऽபி காத³mhேபா³ நிதmhேபா³ऽth³தேட கெடௗ
(3.3.628) த³rhவீ ப²ऽபி பி³mhேபா³ऽshth மNhட³ேலऽபி ச
। இதி பா³nhதா:
(3.3.629) mhெபௗ⁴ க⁴ேடப⁴rhதா⁴mhெஶௗ ³mhெபௗ⁴  ஶிஶுபா³ெஶௗ
(3.3.630) shதmhெபௗ⁴ sh²ஜ³பா⁴ெவௗ ஶmh⁴ ph³ரமthேலாசெநௗ
(3.3.631) ph◌⁴ऽrhப⁴கா க³rhபா⁴ விshரmhப: ◌⁴ phரணேயऽபி ச
(3.3.632) shயாth³ேப⁴rhயாmh ³nh³பி: ◌⁴ mh shயாத³ே ³nh³பி: ◌⁴ shthயாmh
(3.3.633) shயாnhமஹாரஜேத khப³mh ஸுmhப⁴mh கரேக மாnh
(3.3.634) thேயऽபி ச நாபி⁴rhநா ஸுரபி⁴rhக³வி ச shthயாmh
(3.3.635) ஸபா⁴ ஸmhஸதி³ஸph◌⁴ேய ச thShவth◌⁴யேऽபி வlhலப: ◌⁴
। இதி பா⁴nhதா:
(3.3.636) கிரண phரkh³ரெஹௗ ர கபிேப⁴ெகௗ phலவŋhக³ெமௗ
(3.3.637) இchசா²மேநாப⁴ெவௗ காெமௗ ஶkhthth³ேயாெகௗ³ பராkhரெமௗ
(3.3.638) த⁴rhமா: Nhயயமnhயாயshவபா⁴வாऽऽசாரேஸாமபா:
(3.3.639) உபாயrhவ ஆரmhப⁴ உபதா⁴ சாphபkhரம:
(3.3.640) வணிkhபத:² ரmh ேவேதா³ நிக³மா நாக³ேரா வணிkh
(3.3.641) ைநக³ெமௗ th³ெவௗ ப³ேல ராேமா நீலசாேத thஷு
(3.3.642) ஶph³தா³ऽऽதி³rhேவா vh’nhேத³ऽபி kh³ராம: khராnhெதௗ ச விkhரம:
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(3.3.643) shேதாம:shேதாthேரऽth◌⁴வேர vh’nhேத³வாsh திேலऽலேஸ
(3.3.644) உShேணऽபி க⁴rhமேசShடாऽலŋhகாேர ph◌⁴ராnhெதௗ ச விph◌⁴ரம:
(3.3.645) ³lhமா khshதmhப³ேஸநாச ஜா:shவsh’லshthேயா:
(3.3.646) திாnhthேயா:மா khேத மmh ஶkhேத ேத thஷு
(3.3.647) thஷு யாெமௗ ஹthkh’Shெணௗ யாமா shயாchசா²வா நிஶா
(3.3.648) லலாமmh chச²NhTh³ராऽவ⁴ஷாphராதா⁴nhயேகஷு
(3.3.649) ஸூமமth◌⁴யாthமமphயாth³ேய phரதா⁴ேந phரத²மshthஷு
(3.3.650) வாெமௗ வlh³phரதீெபௗ th³வாவத⁴ெமௗ nhநthெதௗ
(3.3.651) rhணmh ச ப⁴khதmh ச யாதயாமத³mh th³வயmh
। இதி கா³nhதா:
(3.3.652) ரŋhக³க³ெடௗ³ தாrhெயௗ நிலயாऽபசெயௗ ெயௗ
(3.3.653) வஶுrhெயௗ ேத³வரயாெலௗ ph◌⁴ராth’vhெயௗ ph◌⁴ராth’ஜth³விெஷௗ
(3.3.654) பrhஜnhெயௗ ரஸத³ph³ேத³nhth³ெரௗ shயாத³rhய:shவாைவயேயா:
(3.3.655) திShய: Shேய கேக³ பrhயாேயாऽவஸேர khரேம
(3.3.656) phரthயேயாऽதீ⁴ந ஶபத²jhஞாநவிவாஸேஹஷு
(3.3.657) ரnhth◌⁴ேர ஶph³ேத³ऽதா²iνஶேயா தீ³rhக⁴th³ேவஷாऽiνதாபேயா:
(3.3.658) sh²ேலாchசயshthவஸாகlhேய நாகா³நாmh மth◌⁴யேம க³ேத
(3.3.659) ஸமயா: ஶபதா²ऽऽசாரகாலth³தா⁴nhதஸmhவித:³
(3.3.660) vhயஸநாnhயஶுப⁴mh ைத³வmh விபதி³thயநயாshthரய:
(3.3.661) அthயேயாऽதிkhரேம kh’chch²ேர ேதா³ேஷ த³Nhேட³ऽphயதா²ऽऽபதி³
(3.3.662) th³தா⁴யthேயா:ஸmhபராய: jhயsh வஶுேரऽபி ச
(3.3.663) பshசாத³வshதா²யி ப³லmh ஸமவாயச ஸnhநெயௗ
(3.3.664) ஸŋhகா⁴ேத ஸmhநிேவேஶ ச ஸmhshthயாய: phரணயாshthவ
(3.3.665) விshரmhப⁴யாசாphேரமாே விேராேத⁴ऽபி ஸiµchch²ரய:
(3.3.666) விஷேயா யshய ேயா jhஞாதshதthர ஶph³தா³ऽऽதி³ேகShவபி
(3.3.667) நிrhயாேஸऽபி கஷாேயா shth ஸபா⁴யாmh ச phரதிரய:
(3.3.668) phராேயா ⁴mhnhயnhதக³மேந மnhrhைத³nhேய khரெதௗ khதி⁴
(3.3.669) ரஹshேயாபshத²ேயாrh³யmh ஸthயmh ஶபத²தth²யேயா:
(3.3.670) வீrhயmh ப³ேல phரபா⁴ேவ ச th³ரvhயmh ப⁴vhேய ³ऽऽரேய
(3.3.671) தி⁴ShNhயmh shதா²ேந kh³’ேஹ ேப⁴ऽkh³ெநௗ பா⁴kh³யmh கrhம ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh
(3.3.672) கேஶ ேஹmhேநாrhகா³ŋhேக³யmh விஶlhயா த³nhதிகாऽபி ச
(3.3.673) vh’ஷாகபாயீ ெகௗ³rhேயாரபி⁴jhஞா நாமேஶாப⁴ேயா:
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(3.3.674) ஆரmhேபா⁴ நிShkh’தி: ஶிா ஜநmh ஸmhphரதா⁴ரணmh
(3.3.675) உபாய: கrhம ேசShடா ச சிகிthஸா ச நவ khயா:
(3.3.676) சா²யா ஸூrhயphயா காnhதி: phரதிபி³mhப³மநாதப:
(3.3.677) கயா phரேகாShேட²ஹrhmhயாऽऽேத:³ காchயாmh மth◌⁴ேயப⁴ப³nhத⁴ேந
(3.3.678) kh’thயா khயாேத³வதேயாshthஷு ேப⁴th³ேய த⁴நாऽऽதி³பி: ◌⁴
(3.3.679) ஜnhய:shயாjhஜநவாேத³ऽபி ஜக⁴nhேயாऽnhthேயऽத⁴ேமऽபி ச
(3.3.680) க³rhயாऽதீ⁴ெநௗ ச வkhதvhெயௗ கlhெயௗ ஸjhஜநிராமெயௗ
(3.3.681) ஆthமவாநநேபேதாऽrhதா²த³rhth²ெயௗ Nhயmh  சாrhவபி
(3.3.682) phயmh phரஶshதேபऽபி வதா³nhேயா வlh³வாக³பி
(3.3.683) nhயாyhேயऽபி மth◌⁴யmh ெஸௗmhயmh  ஸுnhத³ேர ேஸாமைத³வேத
। இதி யாnhதா:
(3.3.684) நிவஹாऽவஸெரௗ வாெரௗ ஸmhshதெரௗ phரshதராऽth◌⁴வெரௗ
(3.3.685) ³ ேகா³Shபதிபிthராth³ெயௗ th³வாபெரௗ க³ஸmhஶெயௗ
(3.3.686) phரகாெரௗ ேப⁴த³ஸாth³’ேய ஆகாராவிŋhகி³தாऽऽkh’தீ
(3.3.687) கிmhஶா தா⁴nhயஶூேகஷு ம த⁴nhவத⁴ராத⁴ெரௗ
(3.3.688) அth³ரேயா th³மைஶலாऽrhகா:shthshதநாऽph³ெதௗ³ பேயாத⁴ெரௗ
(3.3.689) th◌⁴வாnhதாऽதா³நவா vh’thரா ப³ஹshதாऽmhஶவ: கரா:
(3.3.690) phரத³ரா ப⁴ŋhக³நாkhபா³ அshரா: கசா அபி
(3.3.691) அஜாதஶ ◌்’ŋhேகா³ ெகௗ:³ காேலऽphயமrhநா ச ப³ெரௗ
(3.3.692) shவrhேணऽபி ரா: பகர: பrhயŋhகபவாரேயா:
(3.3.693) iµkhதாஶுth³ெதௗ⁴ ச தார:shயாchசா²ேரா வாெயௗ ஸ  thஷு
(3.3.694) கrh³ேரऽத² phரதிjhஞாऽऽஸmhவிதா³பthஸு ஸŋhக³ர:
(3.3.695) ேவத³ேப⁴ேத³³phதவாேத³ மnhthேரா thேரா ரவாவபி
(3.3.696) மேக²ஷு பக²Nhேட³ऽபி shவrh³ேயऽphயவshகர:
(3.3.697) ஆட³mhப³ரshrhயரேவ க³ேஜnhth³ராmh ச க³rhேத
(3.3.698) அபி⁴ஹாேராऽபி⁴ேயாேக³ ச ெசௗrhேய ஸmhநஹேநऽபி ச
(3.3.699) shயாjhஜŋhக³ேம பவார: க²Th³க³ேகாேஶ பchச²ேத³
(3.3.700) விShடேரா விடபீ த³rhப⁴iµSh: பீடா²ऽऽth³யமாஸநmh
(3.3.701) th³வா th³வா:shேத² phரதீஹார: phரதீஹாrhயphயநnhதேர
(3.3.702) விேல நேல விShெணௗ ப³ph◌⁴rhநா பிŋhக³ேல thஷு
(3.3.703) ஸாேரா ப³ேல shதி²ராऽmhேஶ ச nhயாyhேய khப³mh வேர thஷு
(3.3.704) ³ேராத³ேரா th³தகாேர பேண th³ேத ³ேராத³ரmh
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(3.3.705) மஹாऽரNhேய ³rhக³பேத² காnhதாரmh nhநmhஸகmh
(3.3.706) மthஸேராऽnhயஶுப⁴th³ேவேஷ தth³வthkh’பணேயாshthஷு
(3.3.707) ேத³வாth³vh’ேத வர: ேரShேட² thஷு khப³mh மநாkhphேய
(3.3.708) வmhஶாŋhேர கேராऽshth தேப⁴ேத³ க⁴ேட ச நா
(3.3.709) நா சஜக⁴ேந ஹshதஸூthேர phரதிஸேராऽshthயாmh
(3.3.710) யமாऽநிேலnhth³ரசnhth³ராrhகவிShiΝmhஹாऽmhஶுவாஷு
(3.3.711) ஶுகாऽகபிேப⁴ேகஷு ஹrhநா கபிேல thஷு
(3.3.712) ஶrhகரா கrhபராऽmhேஶऽபி யாthரா shயாth³யாபேந க³ெதௗ
(3.3.713) இரா ⁴வாkhஸுராऽphஸுshயாth தnhth³ நிth³ராphரலேயா:
(3.3.714) தா⁴th shயா³பமாதாऽபி திரphயாமலkhயபி
(3.3.715) ுth³ரா vhயŋhகா³ ந ேவயா ஸரகா⁴ கNhடகாகா
(3.3.716) thஷு khேரऽத⁴ேமऽlhேபऽபி ுth³ரmh மாthரா பchச²ேத³
(3.3.717) அlhேப ச பமாேண ஸா மாthரmh காrhthshnhேயऽவதா⁴ரேண
(3.3.718) ஆேலkh²யாऽऽசrhயேயாசிthரmh கலthரmh ேராணிபா⁴rhயேயா:
(3.3.719) ேயாkh³யபா⁴ஜநேயா: பாthரmh பthரmh வாஹநபேயா:
(3.3.720) நிேத³ஶkh³ரnhத²ேயா: ஶாshthரmh ஶshthரமாத⁴ேலாஹேயா:
(3.3.721) shயாjhஜடாऽmhஶுகேயாrhேநthரmh ேthரmh பthநீஶரேயா:
(3.3.722) iµகா²kh³ேர khேராட³ஹலேயா: ேபாthரmh ேகா³thரmh  நாmhநி ச
(3.3.723) ஸthரமாchசா²த³ேந யjhேஞ ஸதா³தா³ேந வேநऽபி ச
(3.3.724) அரmh விஷேய காேயऽphயmhப³ரmh vhேயாmhநி வாஸ
(3.3.725) சkhரmh ராShThேரऽphயரmh  ேமாேऽபி ரமphஸு ச
(3.3.726) shவrhேணऽபி ⁴சnhth³ெரௗ th³ெவௗ th³வாரமாthேரऽபி ேகா³ரmh
(3.3.727) ³ஹாத³mhெபௗ⁴ க³வேர th³ேவ ரேஹாऽnhதிகiµபவேர
(3.3.728) ேராऽதி⁴கiµபrhயkh³ராNhயகா³ேர நக³ேர ரmh
(3.3.729) மnhதி³ரmh சாத² ராShThேராऽshth விஷேய shயா³பth³ரேவ
(3.3.730) த³ேராऽshthயாmh ப⁴ேய வph◌⁴ேர வjhேராऽshth ரேக பெவௗ
(3.3.731) தnhthரmh phரதா⁴ேந th³தா⁴nhேத ஸூthரவாேய பchச²ேத³
(3.3.732) ஔஶீரசாமேர த³Nhேட³ऽphெயௗஶீரmh ஶயநாऽऽஸேந
(3.3.733) Shகரmh கஹshதாऽkh³ேர வாth³யபா⁴Nhட³iµேக² ஜேல
(3.3.734) vhேயாmhநி க²Th³க³ப²ேல பth³ேம தீrhெதௗ²ஷதி⁴விேஶஷேயா:
(3.3.735) அnhதரமவகாஶாऽவதி⁴பதா⁴நாnhதrhதி⁴ேப⁴த³தாத³rhth²ேய
(3.3.736) சி²th³ராऽऽthயவிநாப³ரவஸரமth◌⁴ேயऽnhதராthமநி ச

24 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 3

(3.3.737) iµshேதऽபி பிட²ரmh ராஜகேஶNhயபி நாக³ரmh
(3.3.738) ஶாrhவரmh thவnhத⁴தமேஸ கா⁴ேக ேப⁴th³யŋhக³கmh
(3.3.739) ெகௗ³ேராऽேண ேத பீேத vhரணகாrhயphயShகர:
(3.3.740) ஜட²ர: க²ேநऽபி shயாத³த⁴shதாத³பி சாऽத⁴ர:
(3.3.741) அநாேலऽபி ைசகாkh³ேரா vhயkh³ேரா vhயாஸkhத ஆேல
(3.3.742) உபதீ³chயேரShேட²Shவphthதர:shயாத³iνthதர:
(3.3.743) ஏஷாmh விபrhயேய ேரShேட²³ராऽநாthேமாthதமா: பரா:
(3.3.744) shவா³phெயௗ ச ம⁴ெரௗ khெரௗ க²நநிrhத³ெயௗ
(3.3.745) உதா³ெரௗ தா³th’மஹேதாதரshthவnhயநீசேயா:
(3.3.746) மnhத³shவchச²nhத³ேயா:shைவர: ஶுph◌⁴ரiµth³தீ³phதஶுkhலேயா:
(3.3.747) ஆஸாேரா ேவக³வth³வrhேஷ ைஸnhயphரஸரணmh ததா²
(3.3.748) தா⁴ராmh³பாேத ேசாthகrhேஷऽshthெரௗ கடாேஹ  கrhபர:
(3.3.749) ப³nh⁴ரmh ஸுnhத³ேர நmhேர கி³rhேக³nh³கைஶலேயா:
(3.3.750) ச:shதா²lhயாmh ஹவி: பkhதாऽவதீ⁴ர: காதேர சேல
। இதி ராnhதா:
(3.3.751) டா³ கிடmh ேகஶாச ஸmhயதா ெமௗலயshthரய:
(3.3.752) th³மphரேப⁴த³மாதŋhக³காNhட³Shபாணி பீலவ:
(3.3.753) kh’தாnhதாऽேநஹேஸா: காலசrhேத²ऽபி ேக³ க:

(3.3.754) shயாthரŋhேக³ऽபி கமல: phராவாேரऽபி ச கmhப³ல:

(3.3.755) கேராபஹாரேயா: mh ப³: phராNhயŋhக³ேஜ shthயாmh
(3.3.756) shெதௗ²lhயஸாமrhth²யைஸnhேயஷு ப³லmh நா காகே:

(3.3.757) வால: mh வாthயாயாமபி வாதாऽஸேஹ thஷு
(3.3.758) ேப⁴th³யŋhக:³ ஶேட² vhயால: mh வாபத³ஸrhபேயா:
(3.3.759) மேலாऽshth பாபவிThகிThடாnhயshth ஶூலmh கா³த⁴mh
(3.3.760) ஶŋhகாவபி th³வேயா: கீல: பா:shthrhயrhயŋhகபŋhkhதிஷு
(3.3.761) கலா ஶிlhேப காலேப⁴ேத³ சாऽऽ ஸkh²யாவ அபி
(3.3.762) அph³th◌⁴யmh³விkh’ெதௗ ேவலா காலமrhயாத³ேயாரபி
(3.3.763) ப³ஹுலா: kh’thதிகா கா³ேவா ப³ஹுேலாऽkh³ெநௗ ஶிெதௗ thஷு
(3.3.764) லா விலாஸkhயேயாபலா ஶrhகராऽபி ச
(3.3.765) ேஶாணிேதऽmhப⁴ கீலாலmh லமாth³ேய ஶிபா²ப⁴ேயா:
(3.3.766) ஜாலmh ஸஹ ஆநாயக³வாாரேகShவபி
(3.3.767) ஶீலmh shவபா⁴ேவ ஸth³vh’thேத ஸshேய ேஹkh’ேத ப²லmh
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(3.3.768) ச²தி³rhேநthரேஜா: khப³mh ஸேஹ படலmh ந நா
(3.3.769) அத⁴shshவபேயாரshth தலmh shயாchசாேஷ பலmh
(3.3.770) ஔrhவாऽநேலऽபி பாதாலmh ைசலmh வshthேரऽத⁴ேம thஷு
(3.3.771) லmh ஶŋhபி: ◌⁴ கீrhேண வph◌⁴ேர நா  ஷாऽநேல
(3.3.772) நிrhணீேத ேகவலதி thŋhக³mh thேவகkh’thshநேயா:
(3.3.773) பrhயாphதிேமNhேயஷு ஶலmh ஶிேத thஷு
(3.3.774) phரவாலமŋhேரऽphயshth thஷு sh²லmh ஜேட³ऽபி ச
(3.3.775) கராேலா த³nhேர ŋhேக³ சாெரௗ த³ே ச ேபஶல:

(3.3.776) rhேக²ऽrhப⁴ேகऽபி பா³ல:shயாlhேலாலசலஸth’Shணேயா:
(3.3.777) லmh kh³’ேஹऽபி தாலாŋhேக ேப³ேர ைசகNhட³ல:

(3.3.778) shthபா⁴வாவjhஞேயாrhேஹலா ேஹ:ஸூrhேய ரேண :

(3.3.779) ஹால:shயாnhnh’பெதௗ மth³ேய ஶகலchச²த³ேயாrhத³லmh
(3.3.780) சிthேராபகரணஶலாகாலஶyhயேயா:
(3.3.781) iµலmh vhயாேல ஶph³ேத³ ஶSh கrhணபாlhயபி

। இதி லாnhதா:
(3.3.782) த³வதா³ெவௗ வநாऽரNhயவநீ ஜnhமஹெரௗ ப⁴ெவௗ
(3.3.783) மnhth ஸஹாய:ஸசிெவௗ பதிஶாகி²நரா த⁴வா:
(3.3.784) அவய:ைஶலேமஷாऽrhகா ஆjhஞாऽऽவாநாth◌⁴வரா ஹவா:
(3.3.785) பா⁴வ:ஸthதாshவபா⁴வாऽபி⁴phராயேசShடாऽऽthமஜnhமஸு
(3.3.786) shயா³thபாேத³ ப²ேல Shேப phரஸேவா க³rhப⁴ேமாசேந
(3.3.787) அவிவாேஸऽபநேவऽபி நிkh’தாவபி நிநவ:

(3.3.788) உthேஸகாऽமrhஷேயாchசா²phரஸேர மஹ உthஸவ:
(3.3.789) அiνபா⁴வ: phரபா⁴ேவ ச ஸதாmh ச மதிநிசேய
(3.3.790) shயாjhஜnhமேஹ: phரப⁴வ:shதா²நmh சாऽऽth³ேயாபலph³த⁴ேய
(3.3.791) ஶூth³ராயாmh விphரதநேய ஶshthேர பாரஶேவா மத:
(3.3.792) th◌⁴ேவா ப⁴ேப⁴ேத³ khேப³  நிசிேத ஶாவேத thஷு
(3.3.793) shேவா jhஞாதாவாthமநி shவmh thShவாthேய shேவாऽshthயாmh த⁴ேந
(3.3.794) shthகவshthரப³nhேத⁴ऽபி நீவீ பபேணऽபி ச
(3.3.795) ஶிவா ெகௗ³ேப²ரவேயாrhth³வnhth³வmh கலஹkh³மேயா:
(3.3.796) th³ரvhயாऽஸு vhயவஸாேயऽபி ஸththவமshth  ஜnhஷு
(3.3.797) khப³mh நmhஸகmh ஷNhேட³ வாchயŋhக³மவிkhரேம

। இதி வாnhதா:

26 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 3

(3.3.798) th³ெவௗ விெஶௗ ைவயமiνெஜௗ th³ெவௗ சாராபி⁴மெரௗ shபெஶௗ
(3.3.799) th³ெவௗ ராஶீ ஜேமஷாऽऽth³ெயௗ th³ெவௗ வmhெஶௗ லமshகெரௗ
(3.3.800) ரஹ: phரகாெஶௗ வீகாெஶௗ நிrhேவேஶா ph◌⁴’திேபா⁴க³ேயா:
(3.3.801) kh’தாnhேத mh கீநாஶ:ுth³ரகrhஷகேயாshthஷு
(3.3.802) பேத³லேய நிthேதऽபேத³ஶ:shயாthஶமphஸு ச
(3.3.803) த³ஶாऽவshதா²ऽேநகவிதா⁴ऽphயாஶா th’Shऽபி சாऽயதா
(3.3.804) வஶா shth கணீ ச shயாth th³’kh³jhஞாேந jhஞாத thஷு
(3.3.805) shயாthகrhகஶ:ஸாஹக: கேடா²ராऽமsh’வபி
(3.3.806) phரகாேஶாऽதிphரth³ேத⁴ऽபி ஶிஶாவjhேஞ ச பா³ஶ:

(3.3.807) நாஶ:ேய திேராதா⁴ேந விேதஶ: phேய யேம
(3.3.808) nh’ஶmhஸக²Th³ெகௗ³ நிshthmhஶாவmhஶு:ஸூrhேயऽmhஶவ: கரா:
(3.3.809) ஆவாkh²யா ஶாஶீkh◌⁴ராrhேத² பாேஶா ப³nhத⁴நஶshthரேயா:
। இதி ஶாnhதா:

(3.3.810) ஸுரமthshயாவநிெஷௗ ஷாவாthமமாநெவௗ
(3.3.811) காகமthshயாthக²ெகௗ³ th◌⁴வாŋhௌ கௌ ச th’ணவீெதௗ⁴
(3.3.812) அபீ⁴: phரkh³ரேஹ ரெமௗ phைரஷ: phேரஷணமrhத³ேந
(3.3.813) ப:ஸஹாேயऽphShணீஷ: ஶிேராேவShடகிடேயா:
(3.3.814) ஶுkhரேல ேக ேரShேட²ஸுkh’ேத vh’ஷேப⁴ vh’ஷ:

(3.3.815) ேகாேஷாऽshth Th³மேல க²Th³க³பிதா⁴ேநऽrhெதௗ²க⁴தி³vhயேயா:
(3.3.816) th³ேதऽே ஶாப²லேகऽphயாகrhேஷாऽதா²ऽnhth³ேய
(3.3.817) நா th³தாŋhேக³ கrhஷசkhேர vhயவஹாேர கth³ேம
(3.3.818) கrhஷூrhவாrhthதா கஷாऽkh³நி: கrhஷ:lhயாऽபி⁴தா⁴யிநீ
(3.3.819) mhபா⁴ேவ தthkhயாயாmh ச ெபௗஷmh விஷமphஸு ச
(3.3.820) உபாதா³ேநऽphயாஷmh shயாத³பராேத⁴ऽபி கிlhபி³ஷmh
(3.3.821) shயாth³vh’Shெடௗ ேலாகதா⁴thவmhேஶ வthஸேர வrhஷமshthயாmh
(3.3.822) phேரா nh’thேதணmh phரjhஞா பி⁴ா ேஸவாऽrhத²நா ph◌⁴’தி:
(3.3.823) thவிTh ேஶாபா⁴ऽபி thஷு பேர nhயmh காrhthshnhயநிkh’Shடேயா:
(3.3.824) phரthயேऽதி⁴kh’ேதऽth◌⁴யோ shthவphேரmhNhயசிkhகேண
(3.3.825) vhயாஜஸŋhkh²யாஶரvhேயஷு லmh ேகா⁴ெஷௗ ரவvhரெஜௗ
(3.3.826) கபிஶீrhஷmh பி⁴thதிஶ ◌்’ŋhேக³ऽiνதrhஷசஷக:ஸுரா
(3.3.827) ேதா³ேஷா வாதாதி³ேக ேதா³ஷா ராthெரௗ த³ோऽபி khேட
(3.3.828) ஶுNhடா³kh³ரபா⁴ேக³ க³Nh³ேஷா th³வேயாச iµக²ரேண
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। இதி ஷாnhதா:
(3.3.829) ரவிேவதchச²ெதௗ³ஹmhெஸௗ ஸூrhயவநீ விபா⁴வஸூ
(3.3.830) வthெஸௗ தrhணகவrhெஷௗ th³ெவௗ ஸாரŋhகா³ச தி³ெவௗகஸ:

(3.3.831) ஶ ◌்’ŋhகா³ராऽऽெதௗ³ விேஷ வீrhேய ³ேண ராேக³ th³ரேவ ரஸ:

(3.3.832) mhshthதmhஸாவதmhெஸௗ th³ெவௗ கrhணேரऽபி ேஶக²ேர
(3.3.833) ேத³வேப⁴ேத³ऽநேல ரெமௗ வஸூ ரthேந த⁴ேந வஸு
(3.3.834) விShெணௗ ச ேவதா: ◌⁴ shth thவாஶீrhதாऽऽஶmhஸாऽத³mhShThரேயா:
(3.3.835) லாலேஸ phராrhத²ெநௗthஸுkhேய mhஸா ெசௗrhயாऽऽதி³கrhம ச
(3.3.836) phரஸூரவாऽபி ⁴th³யாெவௗ ேராத³shெயௗ ேராத³ ச ேத
(3.3.837) jhவாலாபா⁴ெஸௗ ந mhshயrhசிrhjhேயாதிrhப⁴th³ேயாதth³’Shஷு
(3.3.838) பாபாऽபராத⁴ேயாராக:³ க²க³பா³lhயாऽऽதி³ேநாrhவய:
(3.3.839) ேதஜ: ஷேயாrhவrhேசா மஹேசாthஸவேதஜேஸா:
(3.3.840) ரேஜா ³ேண ச shthShேப ராெஹௗ th◌⁴வாnhேத ³ேண தம:
(3.3.841) ச²nhத:³ பth³ேயऽபி⁴லாேஷ ச தப: kh’chch²ராऽऽதி³கrhம ச
(3.3.842) ஸேஹா ப³லmh ஸஹா மாrhேகா³ நப: ◌⁴ க²mh ராவே நபா:◌⁴
(3.3.843) ஓக:ஸth³மாऽऽரயெசௗகா: பய:ரmh பேயாऽmh³ ச
(3.3.844) ஓேஜா தீ³phெதௗ ப³ேல shேராத இnhth³ேய நிmhநகா³ரேய
(3.3.845) ேதஜ: phரபா⁴ேவ தீ³phெதௗ ச ப³ேல ஶுkhேரऽphயதshthஷு
(3.3.846) விth³வாnh வித³mhச பீ³ப⁴thேஸா mhshேராऽphயதிஶேயthவ
(3.3.847) vh’th³த⁴phரஶmhஸேயாrhjhயாயாnh கநீயாmhsh வாऽlhபேயா:
(3.3.848) வயாmhshவரேயா:ஸாதீ⁴யாnh ஸா⁴பா³ட⁴ேயா:
। இதி ஸாnhதா:
(3.3.849) த³ேலऽபி ப³rhஹmh நிrhப³nhேதா⁴பராகா³ऽrhகாऽऽத³ேயா kh³ரஹா:
(3.3.850) th³வாrhயாபீேட³ khவாத²ரேஸ நிrhேஹா நாக³த³nhதேக
(3.3.851) லாஸூthேரऽவாऽऽதி³ரெமௗ phரkh³ராஹ: phரkh³ரேஹாऽபி ச
(3.3.852) பthநீபஜநாऽऽதா³நலஶாபா: பkh³ரஹா:
(3.3.853) தா³ேரஷு ச kh³’ஹா: ேராNhயாமphயாேராேஹா வரshthயா:
(3.3.854) vhேஹா vh’nhேத³ऽphயrhvh’thேரऽphயkh³நீnhth³வrhகாshதேமாபஹா:
(3.3.855) பchச²ேத³ nh’பாrhேஹऽrhேத² பப³rhேஹாऽvhயயா: பேர
। இதி ஹாnhதா:
(3.3.856) ஆஙீஷத³rhேத²ऽபி⁴vhயாphெதௗ மாrhேத² தா⁴ேயாக³ேஜ
(3.3.857) ஆphரkh³’யshshmh’ெதௗ வாkhேயऽphயாsh shயாthேகாபபீட³ேயா:
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(3.3.858) பாபthேஸஷத³rhேத² தி⁴ŋh நிrhப⁴rhthஸநநிnhத³ேயா:
(3.3.859) சாऽnhவாசயஸமாஹாேரதேரதரஸiµchசேய
(3.3.860) shவshthயாஶீ: ேமNhயாऽऽெதௗ³ phரகrhேஷ லŋhக⁴ேநऽphயதி
(3.3.861) shவிthphரேந ச விதrhேக ச  shயாth³ேப⁴ேத³ऽவதா⁴ரேண
(3.3.862) ஸkh’th ஸைஹகவாேர சாphயாராth³³ரஸபேயா:
(3.3.863) phரதீchயாmh சரேம பசா³தாऽphயrhத²விகlhபேயா:
(3.3.864) நshஸஹாऽrhத²ேயா: ஶவth ஸாாthphரthயlhயேயா:
(3.3.865) ேக²தா³ऽiνகmhபாஸnhேதாஷவிshமயாऽऽமnhthரேண ப³த
(3.3.866) ஹnhத ஹrhேஷऽऽiνகmhபாயாmh வாkhயாऽऽரmhப⁴விஷாத³ேயா:
(3.3.867) phரதி phரதிநிெதௗ⁴ வீphஸாலऽऽெதௗ³ phரேயாக³த:
(3.3.868) இதி ேஹphரகரணphரகrhஷாऽऽதி³ஸமாphதிஷு
(3.3.869) phராchயாmh ரshதாthphரத²ேம ராऽrhேத²ऽkh³ரத இthயபி
(3.3.870) யாவthதாவchச ஸாகlhேயऽவெதௗ⁴ மாேநऽவதா⁴ரேண
(3.3.871) மŋhக³ளாऽநnhதராரmhப⁴phரநகாrhthshnhேயShவேதா²அத²
(3.3.872) vh’தா² நிரrhத²காऽவிth◌⁴ேயாrhநாநாऽேநேகாப⁴யாऽrhத²ேயா:
(3.3.873) iν ph’chசா²யாmh விகlhேப ச பசாthஸாth³’யேயாரiν
(3.3.874) phரநாऽவதா⁴ரऽiνjhஞாऽiνநயாऽऽமnhthரேண நiν
(3.3.875) க³rhஹாஸiµchசயphரநஶŋhகாஸmhபா⁴வநாshவபி
(3.3.876) உபமாயாmh விகlhேப வா ஸா thவrhேத⁴ ஜு³phேத
(3.3.877) அமா ஸஹ ஸேப ச கmh வாணி ச rhத⁴நி
(3.3.878) இேவthத²மrhத²ேயாேரவmh நmh தrhேகऽrhத²நிசேய
(3.3.879) Shணீமrhேத²ஸுேக² ேஜாஷmh கிmh ph’chசா²யாmh ஜு³phஸேந
(3.3.880) நாம phராகாயஸmhபா⁴vhயkhேராேதா⁴பக³மthஸேந
(3.3.881) அலmh ⁴ஷணபrhயாphதிஶkhதிவாரணவாசகmh
(3.3.882) ஹுmh விதrhேக பphரேந ஸமயாऽnhதிகமth◌⁴யேயா:
(3.3.883) நரphரத²ேம ேப⁴ேத³ நிrhநிசயநிேஷத⁴ேயா:
(3.3.884) shயாthphரப³nhேத⁴ சிராऽதீேத நிகடாऽऽகா³ேக ரா
(3.3.885) ஊரrh ேசார ச விshதாேரऽŋhகீ³kh’ெதௗ thரயmh
(3.3.886) shவrhேக³ பேர ச ேலாேக shவrhவாrhதாஸmhபா⁴vhயேயா: கில
(3.3.887) நிேஷத⁴வாkhயாऽலŋhகாரjhஞாஸாऽiνநேய க²
(3.3.888) ஸேபாப⁴யதஶீkh◌⁴ரஸாகlhயாऽபி⁴iµேக²ऽபி⁴த:
(3.3.889) நாமphராகாயேயா: phர³rhேதா²ऽnhேயாnhயmh ரஹshயபி
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(3.3.890) திேராऽnhதrhெதௗ⁴ திrhயக³rhேத²ஹா விஷாத³ஶுக³rhதிஷு
(3.3.891) அஹேஹthயth³⁴ேத ேக²ேத³ ேஹதாவவதா⁴ரேண
। இதி நாநாऽrhத²வrhக:³ 3,அthர லேலாகா: 256॥ ே।ேலா। 24 ॥

அvhயயவrhக:³।

(3.4.892) சிராய சிரராthராய சிரshயாऽऽth³யாசிராऽrhத²கா:
(3.4.893) iµஹு: ந: ந: ஶவத³பீ⁴ணமஸkh’th ஸமா:
(3.4.894) shராkh³ ஜ²thயஜஸாऽநாய th³ராŋh மŋhு ஸபதி³ th³ேத
(3.4.895) ப³லவthஸுSh² கிiµத shவthயதீவ ச நிrhப⁴ேர
(3.4.896) ph’த²kh³ விநாऽnhதேரணrhேத ŋh நாநா ச வrhஜேந
(3.4.897) யth தth³ யதshதேதா ேஹதாவஸாகlhேய  சிch சந
(3.4.898) கதா³சிjhஜா ஸாrhத⁴mh  ஸாகmh ஸthரா ஸமmh ஸஹ
(3.4.899) ஆiνlhயாऽrhத²கmh phராth◌⁴வmh vhயrhத²ேக  vh’தா²iµதா⁴
(3.4.900) ஆேஹா உதாேஹா கிiµத விகlhேப கிmh கித ச
(3.4.901)   ச shம ஹ ைவ பாத³ரேண ஜேந shவதி
(3.4.902) தி³வாऽநீthயத² ேதா³ஷா ச நkhதmh ச ரஜநாவிதி
(3.4.903) திrhயக³rhேத²ஸாசி திேராऽphயத²ஸmhேபா³த⁴நாऽrhத²கா:
(3.4.904) sh: phயாTh பாட³ŋhக³ ேஹ ைஹ ேபா: ◌⁴ ஸமயா நிகஷா kh
(3.4.905) அதrhகிேத  ஸஹஸா shயாth ர: ரேதாऽkh³ரத:
(3.4.906) shவாஹா ேத³வஹவிrhதா³ேந ெரௗஷTh ெவௗஷTh வஷTh shவதா⁴
(3.4.907) கிசிதீ³ஷnh மநாக³lhேப phேரthயாऽiµthர ப⁴வாऽnhதேர
(3.4.908) வ வா யதா² தேத²ைவவmh ஸாmhேயऽேஹா தி விshமேய
(3.4.909) ெமௗேந  Shணீmh Shணீகாmh ஸth³ய:ஸபதி³ தthேண
(3.4.910) தி³ShThயா ஸiµபேஜாஷmh ேசthயாநnhேத³ऽதா²ऽnhதேரऽnhதரா
(3.4.911) அnhதேரண ச மth◌⁴ேய sh: phரஸய  ஹடா²rhத²கmh
(3.4.912) khேத th³ேவ ஸாmhphரதmh shதா²ேநऽபீ⁴ணmh ஶவத³நாரேத
(3.4.913) அபா⁴ேவ நய ேநா நாऽபி மா shம மாऽலmh ச வாரேண
(3.4.914) பாऽnhதேர ேசth³யதி³ ச தththேவ thவth³தா⁴ऽஜஸா th³வயmh
(3.4.915) phராகாேய phரா³ராவி:shயாேதா³ேமவmh பரமmh மேத
(3.4.916) ஸமnhததsh பத:ஸrhவேதா விShவகி³thயபி
(3.4.917) அகாமாऽiνமெதௗ காமமஸூேயாபக³ேமsh ச
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(3.4.918) நiν ச shயாth³விேராேதா⁴khெதௗ கசிth காமphரேவத³ேந
(3.4.919) நிShஷமmh ³Shஷமmh க³rhேய யதா²shவmh  யதா²யத²mh
(3.4.920) mh’ஷா th²யா ச விதேத² யதா²rhத²mh  யதா²தத²mh
(3.4.921) shேரவmh  நrhைவ ேவthயவதா⁴ரணவாசகா:
(3.4.922) phராக³தீதாऽrhத²கmh நமவயmh நிசேய th³வயmh
(3.4.923) ஸmhவth³ வrhேஷऽவேர thவrhவாகா³ேமவmh shவயமாthமநா
(3.4.924) அlhேப நீைசrhமஹthchைச: phராேயா ⁴mhnhயth³ேத ஶைந:
(3.4.925) ஸநா நிthேய ப³rhபா³ேய shமாऽதீேதऽshதமத³rhஶேந
(3.4.926) அshதி ஸthேவ ேஷாkhதா ஊmh phரேநऽiνநேய thவயி
(3.4.927) ஹுmh தrhேக shயா³ஷா ராthேரரவஸாேநநேமா நெதௗ
(3.4.928) நரrhேத²ऽŋhக³ நிnhதா³யாmh ³Sh²ஸுSh² phரஶmhஸேந
(3.4.929) ஸாயmh ஸாேய phரேக³ phராத: phரபா⁴ேத நிகஷாऽnhதிேக
(3.4.930) அமாऽiν³Nhேய shமரேண ஹுmh ப²Th³ விkh◌⁴நநிராkh’ெதௗ
(3.4.931) அŋhகீ³kh’ெதௗ shயாத³rhேத²ஹூmh நஸmhேபா³த⁴ேத thவேர
(3.4.932) பth பராrhைத²ஷேமாऽph³ேத³ rhேவ rhவதேர யதி
(3.4.933) அth³யऽthராऽnhயத² rhேவऽநீthயாெதௗ³ rhேவாthதராऽபராth
(3.4.934) ததா²ऽத⁴ராऽnhயாऽnhயதேரதராthrhேவth³ராऽऽத³ய:
(3.4.935) உப⁴யth³ேசாப⁴ேயth³: பேரthவநி பேரth³யவி
(3.4.936) ேயா க³ேதऽநாக³ேதऽநி வ: பரவsh பேரऽஹநி
(3.4.937) ததா³ ததா³நீmh க³பேத³கதா³ஸrhவதா³ஸதா³
(3.4.938) ஏதrh ஸmhphரதீऽதா³நீம⁴நா ஸாmhphரதmh ததா²
(3.4.939) தி³kh³ேத³ஶகாேல rhவாऽऽெதௗ³ phரா³த³khphரthயகா³ऽऽத³ய:

ŋhகா³ऽऽதி³ஸŋhkh³ரஹவrhக:³।

। அத²ŋhகா³ऽऽதி³ஸŋhkh³ரஹவrhக:³ 5
(3.5.940) ஸŋhக³ஶாshthைர:ஸnhநாऽऽதி³ kh’th தth³தி⁴த ஸமாஸைஜ:
(3.5.941) அiνkhைத:ஸŋhkh³ரேஹ ŋhக³mh ஸŋhகீrhணவதி³ேஹாnhநேயth
(3.5.942) ŋhக³ேஶஷவிதி⁴rhvhயாபீ விேஶைஷrhயth³யபா³தி⁴த:
(3.5.943) shthயா³th³விராைமகாऽch ஸேயாநிphராணிநாம ச
(3.5.944) நாம விth³nhநிஶாவlhவீதி³kh³⁴நதீ³யாmh
(3.5.945) அத³nhைதrhth³வி³ேரகாऽrhேதா² ந ஸ பாthரகா³ऽऽதி³பி: ◌⁴
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(3.5.946) தlhvh’nhேத³ ேயநிகThயthரா ைவரைம²நிகாऽऽதி³nh
(3.5.947) shthபா⁴வாऽऽதா³வநி khதிNh Nhlh ணch Nhch khயph³ ŋh நி ஶா:
(3.5.948) உऽऽதி³ஷு நிச ŋhயாஷூட³nhதmh சலmh shதி²ரmh
(3.5.949) தthkhடா³யாmh phரஹரணmh ேசnh ெமௗShடா பாlhலவா ண தி³kh
(3.5.950) க⁴ேஞா ஞ:ஸா khயாऽshயாmh ேசth³ தா³Nhட³பாதா  பா²lh³நீ
(3.5.951) ையநmhபாதா ச mh’க³யா ைதலmhபாதா shவேத⁴தி தி³kh
(3.5.952) shth shயாthகாசிnh mh’lhயாऽऽதி³rhவிவாऽபசேய யதி³
(3.5.953) லŋhகா ேஶபா²கா கா தா⁴தகீபசிகாऽऽட⁴கீ
(3.5.954) th◌⁴ரகா ஸாகா khகா phராசிேகாlhகா பிபீகா
(3.5.955) திnh³கீ கணிகா ப⁴ŋhகி:³ஸுரŋhகா³ஸூசிமாட⁴ய:
(3.5.956) பிchசா² விதNhடா³ காகிNhயrhணி: ஶாணீ th³ணீ த³ரth
(3.5.957) ஸாதி: கnhதா² ததா²ऽऽஸnhதீ³ நாபீ⁴ ராஜஸபா⁴ऽபி ச
(3.5.958) ஜ²lhல சrhச பா ேஹாரா லThவா ச th◌⁴மலா
(3.5.959) லாா ா ச க³Nh³ஷா kh³’th◌⁴ர சம ம
। இதி shthŋhக³ஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.960) mhshthேவ ஸேப⁴தா³ऽiνசரா:ஸபrhயாயா:ஸுராऽஸுரா:
(3.5.961) shவrhக³யாகா³ऽth³ேமகா⁴ऽph³தி⁴ th³ காலாऽஶராऽரய:
(3.5.962) கரக³Nhேடா³Shட²ேதா³rhத³nhதகNhட²ேகஶநக²shதநா:
(3.5.963) அநாऽஹாऽnhதா:ேவட³ேப⁴தா³ ராthராऽnhதா: phராக³ஸŋhkh²யகா:
(3.5.964) ேவShடாth³யாச நிrhயாஸா அஸnhநnhதா அபா³தி⁴தா:
(3.5.965) கேஶஜவshநி thவா விராமகா:
(3.5.966) கஷணப⁴மேராபாnhதா யth³யத³nhதா அ அத²
(3.5.967) பத²நயஸேடாபாnhதா ேகா³thராkh²யாசரऽऽவயா:
(3.5.968) நாmhnhயகrhத பா⁴ேவ ச க⁴ ஜph³ நŋh ண கா⁴ऽ²ச:
(3.5.969) lh: கrhதமநிch பா⁴ேவ ேகா ேகா: ◌⁴ கி: phராऽऽதி³ேதாnhயத:
(3.5.970) th³வnhth³ேவऽவவட³வாவவவட³வா ந ஸமா’ேத
(3.5.971) காnhத:ஸூrhேயnh³பrhயாயrhேவாऽய: rhவேகா।பி ச
(3.5.972) வடகசாऽiνவாகச ரlhலகச ட³ŋhக³க:
(3.5.973) ŋhேகா² nhŋhக:²ஸiµth³ரச விடபThடத⁴டா: க²டா:
(3.5.974) ேகாThடாரக⁴ThடஹThடாச பிNhட³ேகா³Nhட³பிசNhட³வth
(3.5.975) க³:³ கரNhேடா³ல³ேடா³ கரNhட³ச கிே ⁴ண:

(3.5.976) th³’திமnhதஹேதா ேராமnhேதா²th³கீ³த²³th³³தா:³
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(3.5.977) காஸமrhேதா³ऽrh³த:³nhத:³ ேப²நshெபௗ ஸபெகௗ
(3.5.978) ஆதப:thேய நாபி: ◌⁴ ணபுரேகத³ரா:
(3.5.979) ருரphரkhராச ேகா³லŋh³லth³க³லா:
(3.5.980) ேவதாலப⁴lhலமlhலாச ராடா³ேஶாऽபி பThஶ:

(3.5.981) lhமாேஷா ரப⁴ஸைசவ ஸகடாஹ: பதth³ரஹ:

। இதி mhŋhக³ேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.982) th³விேநऽnhயchச கா²ऽரNhயபrhணவph◌⁴ரேமாத³கmh
(3.5.983) ஶீேதாShணமாmhஸதி⁴ரiµகா²ऽth³ரவிணmh ப³லmh
(3.5.984) ப²லேஹமஶுlhப³ேலாஹஸுக²³க²ஶுபா⁴ऽஶுப⁴mh
(3.5.985) ஜலShபாணி லவணmh vhயஜநாnhயiνேலபநmh
(3.5.986) ேகாThயா: ஶதாऽऽதி³ஸŋhkh²யாऽnhயா வா லா நிதmh ச தth
(3.5.987) th³வயShகமஸுஸnhநnhதmh யத³நாऽnhதமகrhத
(3.5.988) thராnhதmh ஸேலாபத⁴mh ஶிShடmh ராthரmh phராkhஸŋhkh²யயாऽnhவிதmh
(3.5.989) பாthராऽऽth³யத³nhைதேரகாऽrhேதா² th³வி³rhலயாऽiνஸாரத:
(3.5.990) th³வnhth³ைவkhthவாऽऽvhயயீபா⁴ெவௗ பத:²ஸŋhkh²யாऽvhயயாthபர:
(3.5.991) ஶTh³யாசா²யா ப³ஹூநாmh ேசth³விchசா²யmh ஸmhஹெதௗ ஸபா⁴
(3.5.992) ஶாலாऽrhதா²ऽபி பரா ராஜாऽமiνShயாऽrhதா²த³ராஜகாth
(3.5.993) தா³ஸப⁴mh nh’பஸப⁴mh ரshஸப⁴மா தி³ஶ:

(3.5.994) உபjhேஞாபkhரமாऽnhதச ததா³ऽऽதி³thவphரகாஶேந
(3.5.995) ேகாபjhஞேகாபkhரமாऽऽதி³ கnhேதா²ஶீநரநாமஸு
(3.5.996) பா⁴ேவ ந ணகசிth³ph◌⁴ேயாऽnhேய ஸேஹ பா⁴வகrhமே:

(3.5.997) அத³nhதphரthயயா: Nhயஸுதி³நாph◌⁴யாmh thவஹ: பர:
(3.5.998) khயாऽvhயயாநாmh ேப⁴த³காnhேயகthேவऽphkhத²ேதாடேக
(3.5.999) ேசாசmh பிchச²mh kh³’ஹsh²ணmh திடmh மrhம ேயாஜநmh
(3.5.1000) ராஜஸூயmh வாஜேபயmh க³th³யபth³ேய kh’ெதௗ கேவ:

(3.5.1001) மாணிkhயபா⁴Shயnh³ரசீரசீவரபிஜரmh
(3.5.1002) ேலாகாயதmh ஹதாலmh வித³லshதா²லபா³கmh
। இதி நmhஸகேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.1003) nhநmhஸகேயா: ேஶேஷாऽrhத⁴rhசபிNhயாககNhடகா:
(3.5.1004) ேமாத³கshதNhட³கShடŋhக: ஶாடக: கrhபேடாऽrh³த:³
(3.5.1005) பாதேகாth³ேயாக³சரகதமாலாமலகா நட:³
(3.5.1006) Shட²mh iµNhட³mh ஶீ⁴ ³shதmh ேவ³தmh ேமThமmh
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(3.5.1007) ஸŋhக³மmh ஶதமாநாऽrhமஶmhப³லாऽvhயயதாNhட³வmh
(3.5.1008) கவியmh கnhத³காrhபாஸmh பாராவாரmh க³nhத⁴ரmh
(3.5.1009) பmh phரkh³வபாthேவ ஷmh சமஸசிkhகெஸௗ
(3.5.1010) அrhத⁴rhசாऽऽெதௗ³ kh◌⁴’தாऽऽதீ³நாmh mhshthவாऽऽth³யmh ைவதி³கmh
th◌⁴வmh
(3.5.1011) தnh ேநாkhதஹ ேலாேகऽபி தch ேசத³shthயsh ேஶஷவth
। இதி nhநmhஸகேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.1012) shthmhஸேயாரபthயாऽnhதா th³விசShஷThபேதா³ரகா:³
(3.5.1013) ஜாதிேப⁴தா:³ மாkh²யாச shthேயாைக:³ஸஹ மlhலக:
(3.5.1014) ஊrhrhவராடக:shவாதிrhவrhணேகா ஜா²டrhமiν:
(3.5.1015) ஷா sh’பா கrhகnh⁴rhயSh: ஶா க 
। இதி shthmhஸேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.1016) shthநmhஸகேயாrhபா⁴வkhயேயா: vhய khவசிchச 
(3.5.1017) ஔசிthயெமௗசிதீ ைமth ைமthrhயmh  phரா³தா³’த:
(3.5.1018) ஷShTh²யnhதphராkhபதா:³ ேஸநாசா²யாஶாலாஸுராநிஶா:
(3.5.1019) shயாth³வா nh’ேஸநmh வநிஶmh ேகா³ஶாலதேர ச தி³kh
(3.5.1020) ஆப³nhநnhேதாthதரபேதா³ th³வி³சாऽmh நச ph
(3.5.1021) thக²Thவmh ச thக²Thவீ ச thதmh ச thதயபி
। இதி shthநmhஸகேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.1022) thஷு பாth  வா ேப வலதா³³ெமௗ
(3.5.1023) இதி thŋhக³ேஶஷஸŋhkh³ரஹ:

(3.5.1024) பரmh ŋhக³mh shவphரதா⁴ேந th³வnhth³ேவ தthேஷऽபி தth
(3.5.1025) அrhதா²ऽnhதா: phராth³யலmhphராphதாऽऽபnhநrhவா: பேராபகா:³
(3.5.1026) தth³தி⁴தாऽrhேதா² th³வி:³ஸŋhkh²யாஸrhவநாமதத³nhதகா:
(3.5.1027) ப³ஹுrhvhரதி³ŋhநாmhநாiµnhேநயmh த³தா³’தmh
(3.5.1028) ³ணth³ரvhயkhயாேயாேகா³பாத⁴ய: பரகா³ந:
(3.5.1029) kh’தகrhதrhயஸmhjhஞாயாmh kh’thயா: கrhத கrhமணி
(3.5.1030) அth³யnhதாshேதந ரkhதாth³யrhேத² நாநாऽrhத²ேப⁴த³கா:
(3.5.1031) ஷThஸmhjhஞகாshthஷு ஸமா Shமத³shமthதிŋhvhயயmh
(3.5.1032) பரmh விேராேத⁴ ேஶஷmh  jhேஞயmh ஶிShடphரேயாக³த:
இதி ŋhகா³ऽதி³ஸŋhkh³ரஹவrhக:³: 5,அthர லேலாகா: 46
இthயமரmhஹkh’ெதௗ நாமŋhகா³ऽiνஶாஸேந

34 sanskritdocuments.org



அமரேகாஶ அத²வா நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh காNhட³ 3

ஸாமாnhயகாNhட³shth’தீய:ஸாऽŋhக³ ஏவ ஸமrhதி²த:
இதி th’தீய:ஸாமாnhயகாNhட:³ஸமாphத:
இthயமரmhஹkh’தmh நாமŋhகா³ऽiνஶாஸநmh
காNhட³thரயாऽऽthமகmh ஸாŋhேகா³பாŋhக³mh ஸmhrhணதாமகா³th ।

அthர லேலாகா:: 480, ே। ேலாகா::25ஸrhேவ ச thவா:513
அமரேகாஶshத²ேலாகாநாmh ேகாShடகmh
phர. காNhேட³. ேலா. 281, ே. ேலா. 18,ஸrhேவ ச thவா 299

th³வி. காNhேட³. ேலா. 735, ே. ேலா. 14,ஸrhேவ ச thவா 750

th. காNhேட³. ேலா. 480, ே. ேலா. 25,ஸrhேவ ச thவா 513

ஏவmh ஸrhேவஷாmh காNhடா³நாmh ேயாக:³.ேலா. 1497, ே.ேலா. 58,ஸrhேவ ச
thவா 1563
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