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sA NkhyasAraH

ஸாŋhkh²யஸார:

rhவபா⁴க:³ ।
phரத²ம: பchேச²த:³ ।
மஹதா³kh²ய:shவயmh⁴rhேயா ஜக³த³ŋhர ஈவர: ।
ஸrhவாthமேந நமshதshைம விShணேவ ஸrhவShணேவ ॥ 1॥
ஸாŋhkh²யகாகயா ேலஶாதா³thமதththவmh விேவசிதmh ।
ஸாŋhkh²யஸாரவிேவேகாऽேதா விjhஞாேநந phரபchயேத ॥ 2॥
phராய:ஸŋhகதா ஸாŋhkh²யphரkhயா காகாக³ேண ।
ஸாऽேதாऽthர வrhNhயேத ேலஶாth தத³iνkhதாmhஶமாthரத:॥ 3॥
ஸாŋhkh²யபா⁴Shேய phரkh’thயாேத:³shவபmh விshதராnh மயா ।
phேராkhதmh தshமாth தத³phயthர ஸŋhேபாேத³வ வயேத ॥ 4॥
ஆthமாநாthமவிேவகஸாாthகாராth கrhth’thவாth³யகி²லாபி⁴மாநநிvh’ththயா
தthகாrhயராக³th³ேவஷத⁴rhமாத⁴rhமாth³யiνthபாதா³th rhேவாthபnhநகrhமmh
சாவிth³யாராகா³தி³ஸஹகாrhchேச²த³பதா³ேநந விபாகாநாரmhப⁴கthவாth
phராரph³த⁴ஸமாphthயநnhதரmh நrhஜnhமாபா⁴ேவந thவித⁴:³கா²thயnhதநிvh’thதிேபா
ேமாோ ப⁴வதீதி திshmh’தி³Nh³ம:।தthர தய:।அதா²காமயமாேநா
ேயாऽகாேமா நிShகாேமா ந தshய phரா உthkhராமnhதீைஹவஸமவயnhேத
।
ஆthமாநmh ேசth³விஜாநீயாத³யமshதீதி ஷ: ।
கிchச²nh கshய காமாய ஶரமiνஸசேரth ॥
யதா³ஸrhேவ phரiµchயnhேத காமா ேயऽshய ’தி³தா: ।
அத² மrhthேயாऽmh’ேதா ப⁴வthயthர ph³ரம ஸமiνேத ॥
காமாnh ய: காமயேத மnhயமாந:
ஸ கrhமபி⁴rhஜாயேத தthர தthர ।
பrhயாphதகாமshய kh’தாthமநsh
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ஸாŋhkh²யஸார:

இைஹவ ஸrhேவ phரவியnhதி காமா:॥
இthயாth³யா: ।shmh’தயச ெகௗrhமாth³யா: । யதா² ெகௗrhேம ।
ராக³th³ேவஷாத³ேயா ேதா³ஷா:ஸrhேவ ph◌⁴ராnhதிநிப³nhத⁴நா: ।
காrhேயா யshய ப⁴ேவth³ேதா³ஷ: NhயாNhயதி தி:॥
தth³வஶாேத³வ ஸrhேவஷாmh ஸrhவேத³ஹஸiµth³ப⁴வ: ।
இதி । ேமாத⁴rhேம ச ।
இnhth³யாணீnhth³யாrhதா²ச ேநாபஸrhபnhthயதrhஷுலmh ।
நச கரணrhேத³ ந ேத³ஹmh நரrhஹதி ॥
தshமாth தrhஷாthமகாth³ ராகா³th³ பீ³ஜாjhஜாயnhதி ஜnhதவ: ।
இதி । நiν ராகா³பா⁴ேவऽபி ேகவலகrhமவஶாnhநரகாதி³phராphேத: கத²mh
ராக³shய
கrhமஸஹகாthவmh விபாகாரmhப⁴ உபபnhநmh । நரகாெதௗ³விேஶஷேதா
ராகா³பா⁴ேவऽபி ஸாமாnhயேதா ராக³ஸththவாth ।நிth³த⁴shthrhயாதி³கா³நாmh
shthrhயாதி³ராகா³ேத³வ தphதேலாஹமயநாஸமாŋhக³நாதி³பநரேகாthபthேத:
।
யth³யphயவிth³யாshதாராக³th³ேவஷப⁴யாkh²யmh khேலஶபசகேமவ
ஜnhமாதி³விபாகாரmhேப⁴
கrhமmh ஸஹகா ப⁴வதி ।
தேத³வ ஸkhத:ஸஹ கrhமணதி
ŋhக³mh மேநா யthர நிkhதமshய ।
இதி தாவபி⁴மாநராக³th³ேவஷாதி³ஜnhயshயவிஷயவாஸநாkh²யஸŋhக³ஸாமாnhயshையவ
ஜnhமாதி³விபாகாரmhேப⁴ கrhமஸஹகாthவth³ேத: ◌⁴ ।
யthர யthர மேநா ேத³ தா⁴ரேயth ஸகலmh தி⁴யா ।
shேநஹாth³th³ேவஷாth³ப⁴யாth³வாऽபி யாதி தthதthஸபதாmh ॥
இthயாதி³shmh’ேதச । ததா² ச khேலஶல: கrhமாஶய: ।ஸதி ேல
தth³விபாேகா ஜாthயாrhேபா⁴கா³ இதி ேயாக³ஸூthராph◌⁴யாமphயth³’Shேட
தth³விபாகாரmhேப⁴
ச khேலஶாநாmh ேஹthவவசநாchச । ததா²ऽphயவிth³யாshதாஸththேவ
ராக³shயாவயகthவாth³th³ேவஷப⁴யேயாச ராக³லகthவாth³ராக³ ஏவ
iµkh²யேதா
ஜnhமாதி³ேஹதயா யேதா²khதவாkhையrhநிrhதி³யத இதி । நiν ।
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ஸாŋhkh²யஸார:

யnhேத சாshய கrhமாணி தshnh th³’Shேட பராவேர ।
இthயாதி³ேதrhjhஞாநshய phராசீநகrhமநாஶகthவேமேவாசிதmh தா³ஹகthவmh
கத²Shயத இதி ேசnhந ।
jhஞாநாkh³நித³kh³த⁴கrhமாணmh தமாஹு: பNh³தmh ³தா: ◌⁴ ।
இthயாதி³வாkhையrhதா³ஹshயாபி ரவேணநலாக⁴வாth³தா³ஹபரthவshையவ
நாஶாதி³வாkhேயShவபி
கlhபெநௗசிthயாth । கrhமmh தா³ஹச khேலஶாkh²யஸஹகாrhchேச²ேத³ந
ைநShப²lhயmh ।
கrhமmh நாஶsh phராரph³த⁴ேபா⁴கா³nhேத சிthதநாஶாேத³வ ப⁴விShயதி ।
அேதா
ேலாகth³ேத⁴நாவிth³யாநாேஶைநவ th³வாேரண கrhமப²லாiνthபthதிஸmhப⁴வாnhந
jhஞாநshய
கrhமநாஶகthவmh ெகௗ³ரவாதி³thயாதி³கmh ேயாக³வாrhthதிேக phரphரசிதமshமாபி⁴தி
தி³kh ।தshமாth³விேவகஸாாthகாராத³விth³யாshதாராகா³தி³khேலஶநிvh’thெதௗ
thவித⁴:³கா²thயnhதநிvh’thதிபபரமஷாrhத:²th³th◌⁴யதீthபபnhநmh ।
ததா²ச ேயாக³ஸூthரth³வயmh । ேஹயmh:³க²மநாக³தmh ।விேவkhkh²யாதிரவிphலவா
ஹாேநாபாய இதி ।
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேரऽph◌⁴யrhதththவாதா³ெதௗ³

விேவகkh²யாதிப²லshய பரமஷாrhத²shய பchேச²த:³॥ *॥
——————

அத² th³விதீய: பchேச²த:³

அதா²thமாநாthமவிேவகjhஞாநshய கிmh shவபmh த³chயேத ।ஆthமா
தாவth ஸுக²:³கா²th³யiνப⁴விேததி ஸாமாnhயேதா ேலாகphரth³தி: ◌⁴
அநாthமா ச
phரkh’thயாதி³rhஜட³வrhக:³தேயாரnhேயாnhயைவத⁴rhmhேயண பthவாபthவாதி³ேபண
ேதா³ஷ³thமேகந ேஹேயாபாேத³யதயா ph’த²khthேவந jhஞாநmh
விேவகjhஞாநmh ।
ததா² ச தி: । ஸ ஏஷ ேநதி ேநthயாthமாऽkh³’ேயா ந 
kh³’யேதऽஶீrhேயா
ந  ஶீrhயேதऽஸŋhேகா³ ந  ஸjhயேதऽேதா ந vhயத²ேத ந
Shயதீthயாதி³ ।
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ஸாŋhkh²யஸார:

shmh’திச ।
ேஸாऽத² phரதிநிvh’thதாோ ³த³rhபணேபா³தி⁴த: ।
shவேதாऽnhயாmh விkhயாmh ெமௗTh◌⁴யாதா³shதி²தாமஜைஸத ॥
அதா²ெஸௗ phரkh’திrhநாஹயmh  கஷாthகா ।
ஶுth³த⁴³th³த⁴shவபா⁴ேவாऽஹதி thயஜதி தாmh வித³nh ॥
ஏவmh ேத³ேஹnhth³யாதி³ph◌⁴ய:ஶுth³த⁴thேவநாthமநி shmh’ேத ।
நிகி²லா ஸவிகாேரயmh thயkhதphராயாऽசrhமவth ॥
இதி ।ஸூthரmh ச ।ஏவmh தththவாph◌⁴யாஸாnhேநதி ேநதீதி thயாகா³th³விேவகth³தி⁴தி
।
தththவjhஞாநshய லணmh ச மாthshேய kh’தmh ।
அvhயkhதாth³ேய விேஶஷாnhேத விகாேரऽshmhச வrhணிேத ।
ேசதநாேசதநாnhயthவjhஞாேநந jhஞாநiµchயேத ॥
இதி ।யth³யphயnhேயாnhயேப⁴த³jhஞாநேமவவிேவகjhஞாநmh ததா²phயாthமவிேஶShயகேமவ
தnhேமாகாரணmh ப⁴வதி ।ஆthமா வாऽேர th³ரShடvhய இthயாதி³
திshmh’திph◌⁴ய: । நnhவநாthமnhயாthம³th³தி⁴பா யாऽவிth³யா
பாதஜலாதி³ஷூkhதா தshயா:கத²மாthமவிேஶShயகவிேவகjhஞாநநாயthவmh
phரகாராதி³ேப⁴தா³தி³தி ேசnhந । தாth³’ஶாவிth³யாயா
அநாthமவிேஶShயகவிேவகjhஞாநth³வாேரthமவிேஶShயகவிேவகjhஞாநநாயthவாதி³தி
।
யchச ேயாேக³ந நிrhவிகlhபகமாthமjhஞாநmh ஜாயேத தth³விேவகjhஞாநth³வாைரவ
ேமாகாரணmh ப⁴வதி ந  ஸாாத³விth³யாநிவrhதகthவாபா⁴வாth ।
அஹmh ெகௗ³ர: கrhதா ஸுகீ²:³கீ²thயாதி³jhஞாநேமவ யவிth³யா
ஸmhஸாராநrhத²ேஹதயா திshmh’திnhயாயth³தா⁴ தshயாச
நிவrhதிகா
நாஹmh ெகௗ³ர இthயாதி³பா விேவகkh²யாதிேரவ ப⁴வதி ।ஸமாேந விஷேய
kh³ராயாபா⁴வthவphரகாரகkh³ராயாபா⁴வjhஞாநthேவைநவ விேராதா⁴th ।
அnhயதா²
ஶுkhதநிrhவிகlhபகshயாபி இத³mh ரஜததி jhஞாநவிேராதி⁴thவாபthேத: ।
கிச
யேதாkhதாபா⁴வjhஞாேந kh³ராயjhஞாநவிேராதி⁴thவshயாவயகதயா
நிrhவிகlhபகjhஞாநshய
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ஸாŋhkh²யஸார:

ph◌⁴ரமநிவrhதகthவmh ந ph’த²kh கlhphயேத ெகௗ³ரவாth ।அபி சாதா²ऽத
ஆேத³ேஶா ேநதி ேநதி நேயதshமாதி³தி ேநthயnhயth பரமshதீthயாதி³thயா
விேவேகாபேத³ஶாேபேயாthதேமாபேத³ேஶா நாshதீthchயேத ।
ேthரேthரjhஞேயாேரவமnhதரmh jhஞாநசுஷா ।
⁴தphரkh’திேமாmh ச ேய வி³rhயாnhதி ேத பரmh ॥
இதி கீ³தாதி³வாkhையச விேவகjhஞாநshையவ ேமாேஹthவiµchயேத
।
அேதா விேவகjhஞாநேமவ ஸாாத³விth³யாநிvh’ththயா
ேமாேஹ: । ேயாேக³ந ேகவலாthமஸாாthகாரsh
ேயாkh³யாiνபலph³தி⁴வித⁴ேயாபாth◌⁴யாதி³க³தத⁴rhமாபா⁴வiµபாth◌⁴யாதி³ேப⁴த³mh
ச kh³ராஹயதி தேதாऽவிth³யாநிvh’thதிதி । ஏேதந ஸrhவ⁴ேதஷு
ஸமதாjhஞாநமாthமந:ஸrhவாthமகthவாதி³jhஞாநmh ச திshmh’thேயாrhகீ³யமாநmh
விேவகjhஞாநshையவ ேஶஷ⁴தmh ஸrhவத³rhஶேநஷு மnhதvhயmh ।
jhஞாநாnhதராmh
ஸாாத³பி⁴மாநாநிவrhதகthவாth । ph³ரமமாmhஸாயாmh thவயmh
விேஶேஷா யth
பரமாthமவிேவகேஶஷthவmh ।ஸாŋhkh²யஶாshthேர ஸாமாnhயாthமவிேவகேஶஷthவதி
தி³kh । நiν யேதா²khதவிேவகkh²யாதிேதாऽphயthயnhதமவிth³ேயாchேச²ேதா³ ந
க⁴டேத ।
விேவகkh²யாேதரவிth³யாphரதிப³nhத⁴கthவமாthரthேவந விேவகkh²யாதிநாேஶாthதரmh
நரபி⁴மாநஸmhப⁴வாth । ஶுkhதிரஜதவிேவகத³rhஶிேநாऽபி காலாnhதேர
ஶுkhெதௗ ரஜதph◌⁴ரமவதி³தி । ைமவmh । th³’Shடாnhதைவஷmhயாth ।
ஶுkhthயாதி³ஷு
ஜாேதऽபி ஸாாthகாேர³ரthவாதி³பவிஷயேதா³ஷாmh படலாதி³பகரணேதா³ஷாmh
ேசாthபthதிஸmhப⁴ேவந நrhph◌⁴ரேமா khத: । அநாthமnhயாthமாபி⁴மாேந
thவநாதி³வாஸைநவ
ேதா³ஷ:ஸrhவாshதிகஸmhமத:ஜாதமாthரshயாபி⁴மாேந ேதா³ஷாnhதராiνபலph³ேத:◌⁴
।
ஸாth²யாjhஞாநவாஸநா யதா³விேவகkh²யாதிபரmhபராஜnhயth³’ட⁴வாஸேநாnhதா
தைத³வ விேவகஸாாthகாரநிShேடா²chயேத । தthrhவமவயmh
வாஸநாேலஶேதா
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th²யாmhஶshய கshயாphயாthமநி பா⁴வாth தshயாmh ச விேவகkh²யாதிநிShடா²யாmh
ஜாதாயாmh
ந நரபி⁴மாந:ஸmhப⁴வதி வாஸநாkh²யேதா³ஷாபா⁴வாதி³தி  மஹth³ைவஷmhயmh
। யதி³
 ³th³தி⁴ஷேயாரnhேயாnhயphரதிபி³mhப³நாதி³கமவிேவககாரணmh ேதா³ஷ
இShயேத ததா³
தth³ேதா³ஷmh பா³தி⁴thைவவ விேவகஸாாthகார உதி³த இதி ந தshய
நrhph◌⁴ரமேஹthவmh
ப²லப³ேலந ேயாக³ஜத⁴rhமாஸஹkh’தshையவ தshய ேதா³ஷthவகlhபநாஸmhப⁴வாதி³தி
।
விேவகkh²யாதிநிShடா² ச கீ³தாதி³ஷு லதா ।
phரகாஶmh ச phரvh’thதிmh ச ேமாஹேமவ ச பாNhட³வ ।
ந th³ேவSh ஸmhphரvh’thதாநி ந நிvh’thதாநி காŋhதி ॥
உதா³நவதா³ேநா ³ணrhேயா ந விசாlhயேத ।
ஸrhவாரmhப⁴பthயாகீ³³தீத:ஸ உchயேத ॥
இதி ।³தீேதா நிvh’thத³பி⁴மாந:।அதி⁴கmh  jhஞாநிலணமkh³ேர
வயாம: । நnhேவவமபி விேவகphரதிேயாகி³பதா³rhதா²நாமாநnhthேயந
phராதிshவிகைப:
ஸrhவபதா³rhேத²ph◌⁴ேயா விேவகkh³ரஹாஸmhப⁴வாth கத²mh விேவகkh²யாேதrhேமாேஹthவதி
ேசnhந ।th³’யthவபthவாதி³ஸாமாnhயைபrhவிேவகkh³ரஹஸmhப⁴வாth
।
ததா² ।th³ரShடாshவஸாாthphரகாேஶph◌⁴ேயா பி⁴nhந:phரகாஶகthவாth³ேயா
யshய phரகாஶக:ஸ தshமாth³பி⁴nhந: யதா² க⁴டாதா³ேலாேகா
vh’thதிphரகாயாchச vh’thதிthயiνமாேநநாதா³வnhதrhth³’ேயph◌⁴ேயா
³th³தி⁴vh’thதிததா³டா⁴rhேத²ph◌⁴ேயா விேவகேதா ³th³தீ⁴ஸாth◌⁴யதி ।
கrhமகrhth’விேராத⁴சாiνலshதrhக: ।அthர ஆthமநி vhயபி⁴சாரவாரய
ஸாாthபத³mh । vh’thதிth³வாைரவாthமந: shவவிஷயthவாth ।
நnhவthராiνமாேந
³th³தி⁴vh’thதிமாthராth³விேவக:th◌⁴ய ।தshயா ஏவஸாதா³thமth³’யthவாth
ந phரkh’thயாதி³ph◌⁴ய இதி ேசnhந । vh’thதீநாமjhஞாதஸththவாபா⁴ேவந
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யthராiνமாேந லாக⁴வாth³வயமாணதrhகக³chசாகி²லvh’thதீநாmh
th³ரShடா
வி⁴டshத²நிthையகjhஞாநshவபதையவth◌⁴யதி ।யதா²ைநயாயிகாநாmh
தி:ஸகrhth’கா காrhயthவாதி³thயiνமாேந லாக⁴வாth கrhேரகthவநிthயthவாதி³கmh
தth³வth । தthர வி⁴thவmh பchசி²nhநபி⁴nhநthவmh டshத²thவாதி³கthவmh
ச பபி⁴nhநthவாதி³கமேதா ³th³th◌⁴யாthமேநாrhth³’kh³th³’யபேதா
விேவகkh³ரேஹ ஸதி த³thதராiνமாேநந பthவாபthவாதி³ைப:
ஸாமாnhயேதாऽphயாthமாநாthமவிேவகkh³ரேஹா க⁴டத இதி । அதஏவ
பாதஜேல
ஸththவஷாnhயதாkh²யாதிேரவ ேமாேஹதயா shத²ேல shத²ேல
vhயாஸபா⁴Shேய
phேராkhதா ।ஸththவஷாnhயதாkh²யாதிபth³’kh³th³’யவிேவகkh³ரேஹாthதரmh
யேதா²khதthயா phரkh’thயாதி³விேவகkh³ரஹாth । தthர ச ஸththவஶph³ேத³
³th³தி⁴shத²thேவந ³th³தி⁴ஸththவiµkhததி ।ஏவmh ச phரkh’thயாதி³பதா³rhதா²நாmh
விஶிShயjhஞாநாபா⁴ேவऽபி தth³விேவகjhஞாநmh க⁴டேத । ஏேதந
th³’kh³th³’யவிேவகாத³விth³யாநிvh’thதிதி phராசாmh phரவாேதா³ऽphபபாதி³த:
।
கிசாthமா phரkh’திதthகாrhேயph◌⁴ேயா பி⁴nhேநாऽபthவாதி³thயாth³யiνமாைநரபி
ஸாமாnhயேதா th³’யவிேவேகா th³ரShட ஸmhப⁴வதீதி । யththவா⁴நிகா
ேவதா³nhதிph³வா
th³’யthேவைநவ phரkh’thயாதீ³நாmh th³ரShTh’thேவந ச phரkh’thயாth³யகி²லஜேட³ph◌⁴ய
ஆthமவிேவகmh மnhயnhேத ।
க⁴டth³ரShடா க⁴டாth³பி⁴nhந:ஸrhவதா² ந க⁴ேடா யதா² ।
ேத³ஹth³ரShடா ததா² ேத³ேஹா நாஹthயாதி³பத:॥
தnhந । ஆthமா வாऽேர th³ரShடvhய இthயாதி³திபி⁴ராthமேநாऽபி
th³’யthவாth
ஸாாth³th³’யthவவிவயா ச phரkh’thயாேத³ரஸŋhkh³ரஹாth
கரணth³வாைரவ
தth³த³rhஶநாth ।அைத²வmh கlhபநீயmh ஆthமேநா vh’thதிvhயாphயthவேமவ
th³’யthவmhthயாதி³பி⁴rhவிதீ⁴யேத ந  phரகாயthவபப²லvhயாphயthவmh
।
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shவயmhphரகாஶshவபshய phரகாஶாேபாவிரஹாth ।அேதாऽthர
th³’யthவmh phரகாயthவmh தchசாthமநி நாshதீதி தத³பி chச²mh ।
யதா² யஹthயiν⁴யமாேநாऽphயாthமா ைசதnhயாkh²யப²லvhயாphேயா ந
ப⁴வதீதி
ப⁴வth³பி⁴chயேத தைத²வ ெபௗ³th³ைத⁴ரபீShயேதஸுக²:³கா²தி³மththேவநாபி
³th³தி: ◌⁴
shவphரகாஶதயா ைசதnhயvhயாphயா ந ப⁴வதீதி ।ததா²சாthமநீவ ³th³தா⁴வபி
th³’யthவாth³th◌⁴யா th³’யthேவநேபண ³th³தி⁴விேவேகாऽthயnhதாேபேதாऽபி
ந th◌⁴யதீதி பா⁴Shயாதி³ஷு சாnhயாnhயthர ³ஷnhkhதாநீதி தி³kh । நiν
ஸmhப⁴வthேயவmhஸாமாnhயேபணவிேவகkh³ரஹ:।ததா²பி ஸாமாnhயாnhேயவ
ப³ஹூநி ஸnhதி
பthவஸmhஹthயகாthவஸுக²:³க²ேமாஹாthமகthவசrhவிmhஶதிதththவthவாதீ³nhயதshைதshைத
ைபrhவிேவகkh³ரஹாmh ேமாேஹthேவऽநiνக³மேதா³ஷ இதி ேசnhந ।
அபி⁴மாநphரதிப³nhத⁴கjhஞாநthேவைநவாiνக³மாதி³தி ।அைத²வmh
ஸாமாnhயேபண விேவகshையவ ஸrhவாபி⁴மாநநிவrhதகதயா நாஹmh
ேத³ேஹா ேநnhth³யாணிthயாதி³phரthேயகைபrhவிேவகkh³ரஹாmh
ேமாேஹthவmh
திshmh’thேயாchயமாநmh கத²mh க⁴ேடேததி ேசnhந ।அவாnhதரவிேவகாநாmh
ஸாமாnhயவிேவகphரபசமாthரthவாதி³தி ॥
இதிவிjhஞாநபி⁴ுவிரசிேதஸாŋhkh²யஸாேர ேமாேஹவிேவகjhஞாநshய
shவபshய பchேச²த:³॥ *॥
——————–

அத² th’தீய: பchேச²த:³ ।
அத² ேக ேத phரkh’thயாத³ேயா ேயph◌⁴ய: ேஷா விேவசநீய இthchயேத ।
phரkh’திrh³th³th◌⁴யஹŋhகாெரௗ தnhமாthைரகாத³ேஶnhth³யmh ।
⁴தாநி ேசதி ஸாமாnhயாchசrhவிmhஶதிேரவ ேத ॥
ஏேதShேவவ த⁴rhமத⁴rhmhயேப⁴ேத³ந ³ணகrhமஸாமாnhயாநாமnhதrhபா⁴வ: ।
தthர
phரkh’திthவmhஸாாth பரmhபரயாऽகி²லவிகாேராபாதா³நthவmh phரkh’Shடாkh’தி:
பமபாऽshயாஇதி vhthபthேத:। phரkh’தி:ஶkhதிரஜா phரதா⁴நமvhயkhதmh
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தேமா மாயாऽவிth³ேயthயாத³ய: phரkh’ேத: பrhயாயா: ।
ph³ராதி விth³யாऽவிth³ேயதி மாேயதி ச ததா² பேர ।
phரkh’திச பரா ேசதி வத³nhதி பரமrhஷய:॥
இதிshmh’ேத:।ஸா சஸாmhயாவshத²ேயாபலதmhஸththவாதி³th³ரvhயthரயmh
।
காrhயஸththவாதி³வாரேயாபலதாnhதmh ।ஸாmhயாவshதா² ச
nhநாதி⁴கபா⁴ேவநாஸmhஹநநாவshதா² அகாrhயாவshேத²தி யாவth ।
மஹதா³தி³கmh 
காrhயஸththவாதி³கmh ந கதா³ऽphயகாrhயாவshத²mh ப⁴வதீதி தth³vhயாvh’thதி:
।
ைவஷmhயாவshதா²யாமபி phரkh’திthவth³த⁴ய உபலதthkhதmh ।
அகாrhயதி பலதாnhதshய நிShkh’Shடாrhத:² ।ஸththவாதி³³ணவதீ
ஸththவாth³யதிkhதா phரkh’திதி ந ஶŋhகநீயmh ।ஸththவாதீ³நாமதth³த⁴rhமthவmh
தth³பthவாதி³தி ஸாŋhkh²யஸூthேரணஸththவாதீ³நாmh phரkh’திshவபேஹநா
phரkh’தித⁴rhமthவphரதிேஷதா⁴th । ேயாக³ஸூthரதth³பா⁴Shயாph◌⁴யாமபி
³நாேமவ phரkh’திthவவசநாchச । ³ேணph◌⁴ய ஏவ காrhேயாthபthெதௗ
தத³nhயphரkh’திகlhபநாைவயrhth²யாchச । phரkh’ேதrh³இthயாதி³வாkhயmh

வநshய vh’ா இதிவth³ ேபா³th◌⁴யmh ।
ஸththவmh ரஜshதம இதி phரkh’ேதரப⁴வnh ³: ।
இதிஸththவாதீ³நாmh phரkh’திகாrhயthவவசநmh ³ணநிthயதாவாkhயவிேராேத⁴ந
மஹthதththவகாரணீ⁴தகாrhயஸththவாதி³பரேமவ ।மஹதா³தி³sh’Shrh
³ணைவஷmhயாth யேத । தchச ைவஷmhயmh ஸஜாதீயஸவலேநந
³nhதரvhயாvh’thதphரகாஶாதி³ப²ேலாபத:ஸththவாதி³vhயவஹாரேயாkh³ய:
பம இதி । ஏேதநாShடாவிmhஶதிதththவபோऽphபபாதி³ேதா மnhதvhய:
।
ைவஷmhய ஏவ ஸththவாதி³vhயவஹாரச ெதௗ th³’யேத । யதா² தம
ஏேவத³மkh³ர ஆஸ தthபேரேணதmh விஷமthவmh phரயாthேயதth³ைவ ரஜேஸா
பmh க²lhவீதmh விஷமthவmh phரயாthேயதth³ைவ ஸththவshய பதி ।
ஸththவாதி³thரயmh ச ஸுக²phரகாஶலாக⁴வphரஸாதா³தி³³ணவthதயா ।
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ஸmhேயாக³விபா⁴கா³தி³மthதயாऽநாதthேவாபாதா³நthவாதி³நா ச
th³ரShடvhேயऽபி
ேஷாபகரணthவாth ஷப³nhத⁴கthவாchச ³ணஶph³ேத³ேநாchயேத ।
இnhth³யாதி³வth । ³நாmh ஸுக²:³க²ேமாஹாthமகthவphரவாத³sh
த⁴rhமத⁴rhmhயேப⁴தா³th । மநஸ:ஸŋhகlhபாthமகthவவth । தthர ஸththவmh
ஸுக²phரஸாத³phரகாஶாth³யேநகத⁴rhமகmh phராதா⁴nhயதshஸுகா²thமகiµchயேத
।
ஏவmh ரேஜாऽபி :³க²காShயphரvh’ththயாth³யேநகத⁴rhமகmh phராதா⁴nhயதsh
:³கா²thமகiµchயேத ।ததா²தேமாऽபி ேமாஹாவரணshதmhப⁴நாth³யேநகத⁴rhமகmh
phராதா⁴nhயதsh ேமாஹாthமகiµchயேத । த ஏவ த⁴rhமாshேதஷாmh
லநி
ப⁴வnhதி ।ஸththவாதி³ஸmhjhஞா சாnhவrhதா²।ஸேதா பா⁴வ:ஸththவiµthதமthவதி
vhthபththயாத⁴rhமphராதா⁴nhேயேநாthதமmh ேஷாபகரணmhஸththவஶph³தா³rhத:²
।
மth◌⁴யமmh ச ரஜ:ஶph³தா³rhேதா² ராக³ேயாகா³th ।அத⁴மmh ச தம:ஶph³தா³rhத:² ।
அத⁴rhமாவரணேயாகா³th ।தாநி சஸththவாதீ³நி phரthேயகமஸŋhkh²யvhயkhதய:
।
ல⁴thவாதி³த⁴rhைமரnhேயாnhயஸாத⁴rhmhயmh ைவத⁴rhmhயmh ச ³நாதி
ஸாŋhkh²யஸூthராth ।
அthர  ஸூthேர ல⁴thவாதி³நா ப³ஹூநாmh ஸththவாநாmh ஸாத⁴rhmhயmh
ேதைநவ ரஜshதேமாph◌⁴யாmh
ைவத⁴rhmhயmh । ஏவmh சலthவாதி³நா ³thவாதி³நா ச ப³ஹூநாmh ரஜஸாmh
ப³ஹூநாmh ச
தமஸாmh த³ப⁴யiµkhததி ।கிச யதி³ஸththவாதி³thரயேமைககvhயkhதிேரவ
shயாth
தth thரயmh விph◌⁴ேவவ வkhதvhயmh ।ஏகதா³ऽேநகph³ரமாNhடா³தி³sh’Shரவth
। ததா²
ச காrhயாமநnhதைவசிthrhயmh ந க⁴டேத ।ந சஸmhேயாக³ைவசிthrhயாth³ைவசிthrhயmh
shயாதி³தி வாchயmh । வி⁴நாmh thரயாmh ³நாmh shவத:
ஸmhேயாக³ைவசிthrhயாஸmhப⁴வாth ।
th³ரvhயாnhதரshய சாவchேச²த³கீ⁴தshயாபா⁴வாதி³தி । தshமாth
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ஸththவாதீ³nhயஸŋhkh²யvhயkhதிகாnhேயவ th³ரvhயாணி । ேதஷு ththவவசநmh

ஸththவthவாதி³விபா⁴ஜேகாபாதி⁴thரேயணைவேஶகாmh நவth³ரvhயவசநவதி³தி
th³த⁴mh । தாநி ச ஸththவாதீ³நி யதா²ேயாkh³யமiΝவி⁴பமாணகாநி ।
அnhயதா² ரஜஸசலshவபா⁴வthவவசநவிேராதா⁴th ।ஆகாஶகாரணthவshய
ச வி⁴thெவௗசிthயாth । ஸrhேவஷாmh காரணth³ரvhயாmh வி⁴thேவ
காrhயாmh
பchசி²nhநthவாiνபபthேதச । நnhேவவmh ைவேஶேகாkhதாnhேயவ
பாrhதி²வாNhவாதீ³நி
phரkh’திthயாயாயதி ேசnhந ।க³nhதா⁴தி³³ணஶூnhயthேவந காரணth³ரvhேயஷு
ph’தி²வீthவாth³யபா⁴வேதாऽshமாகmh விேஶஷாth ।த³khதmh விShiΝராதி³ஷு
॥
அvhயkhதmh காரணmh யth தth phரதா⁴நmh’ஸthதைம: ।
phேராchயேத phரkh’தி:ஸூமா நிthயmh ஸத³ஸதா³thமகmh ॥
ஶph³த³shபrhஶவிநmh தth³பாதி³பி⁴ரஸmhதmh ।
th³ணmh தjhஜக³th³ேயாநிரநாதி³phரப⁴வாphயயmh ॥
இthயாதி³நா ।
ைவேஶகாmh காரணth³ரvhேயஷு க³nhதா⁴th³யiνமாநmh
 பா⁴Shேயऽshமாபி⁴rhநிராkh’தmh ।அைத²வமபி
phரkh’ேதரiΝவி⁴ஸாதா⁴ரணஸththவாth³யேநகvhயkhதிபthேவऽபchசி²nhநthைவகthவாkhயthவth³தா⁴nhததிதி
ைமவmh । காரணth³ரvhயthவபphரkh’திthேவைநவாபchசி²nhநthவவசநாth ।
க³nhத⁴thேவந க³nhதா⁴நாmh ph’தி²வீvhயாபகதாவth ।ஆகாஶாதி³phரkh’தீநாmh
வி⁴thேவைநவ phரkh’திவி⁴thவth³தா⁴nhேதாபபthேதச । ததா²
ஷேப⁴ேத³ந ஸrhக³ேப⁴ேத³ந ச ேப⁴தா³பா⁴வshையைவகஶph³தா³rhத²thவாth
।
அஜாேமகாதி திதshததா²ऽவக³மாth ।
அதா²th◌⁴யவஸாயாபி⁴மாநாதி³khயாராthயshையவாkhயஶph³தா³rhத²thவாth
।
அnhயதா²திshmh’திஷூkhதshய phரkh’திோப⁴shயாiνபபthேததி ।
phரkh’திக³தாசாபேர விேஶஷா பா⁴Shேய th³ரShடvhயா:। phரkh’thயiνமாநmh
ேசத³mh ।
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ஸுக²:³க²ேமாஹாthமகmh மஹதா³தி³காrhயmhஸுக²:³க²ேமாஹாthமகth³ரvhயகாrhயmh
ஸுக²:³க²ேமாஹாthமகthவாth வshthராதி³காrhயஶyhயாதி³வதி³தி ।
திshmh’தீ
சாthராiνkh³ராஹகshதrhக:।ஏவmhஸாமாnhயேதாऽiνதாயா:phரkh’ேதrhவிேஶஷா:
ஶாshthராth³ேயாகா³chசாவக³nhதvhயா:।அiνமாநshயஸாமாnhயமாthரவிஷயகthவாth
।
நnhவnhதேரவ ஸுகா²தி³கiµபலph◌⁴யேத பா³யவshஷு ஸுகா²ெதௗ³ கிmh
phரமாணmh ேயந
th³’Shடாnhததாshயாதி³தி ।உchயேத ।அnhத:கரணshயஸுகா²தி³ேஹதயா
விஷேயஷு
ஸுகா²தி³கmh th◌⁴யதி । ந ச பாதி³க³ேதாthதமthவாதி³கேமவ
ஸுகா²th³thபாத³ேந
நியாமகmh । உthதமthவாேத³rhஜாதிபthேவ நீலthவபீதthவாதி³நா
ஜாதிஸாŋhகrhயாபthேத: ।
காலாதி³ேப⁴ைத³ேரகshயா ஏவபvhயkhேத:ஸுக²:³ேகா²thபாத³கthவாchச ।
அத: ஸுகா²தி³மththவேமேவாthதமthவாதி³கmh । கிச க⁴டபதி
phரthயயவth
shthஸுக²mh சnhத³நஸுக²thயாதி³phரthயயாத³பி விஷேய ஸுகா²th³சிதmh
।
அதி⁴கmh  பா⁴Shேய th³ரShடvhயmh । தேத³வmh phரkh’திrhநிபிதா ।
மஹthதththவmh
நிphயேத । phரkh’ேத:ஸகாஶாth³³th³th◌⁴யாkh²யmh மஹthதththவmh ஜாயேத ।
தshய
த⁴rhமாதி³பphரkh’Shட³ணேயாகா³nh மஹthஸmhjhஞா தேத³வ ச லணmh
। மஹாnh
³th³தி: ◌⁴ phரjhேஞthயாத³யச தshய பrhயாயா: । ததா² ேசாkhதமiνகீ³தாயாmh ।
மஹாநாthமா மதிrhவிShiΝrhShiΝ:ஶmh⁴ச வீrhயவாnh ।
³th³தி: ◌⁴ phரjhேஞாபலph³தி⁴ச ததா² ph³ரமா th◌⁴’தி:shmh’தி:॥
பrhயாயவாசைகேரைதrhமஹாநாthமா நிக³th³யேத ।
ஸrhவத: பாணிபாத³ச ஸrhவேதாऽஶிேராiµக:²॥
ஸrhவத:திமாmhlhேலாேக ஸrhவmh vhயாphய ஸ திShட²தி ।
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அணிமா லகி⁴மா phராphதிஶாேநா jhேயாதிரvhயய:॥
jhஞாநவnhதச ேய ேகசித³ph³தா⁴ தமnhயவ: ।
விiµkhதா:ஸrhவ ஏைவேத மஹththவiµபயாnhthத ।
விShiΝேரவாதி³ஸrhேக³ஷு shவயmh⁴rhப⁴வதி phர: ◌⁴ ॥
இதி ।அthர ஸththவாth³யmhஶthரேயண மஹேதா ேத³வதாthரேயாபாதி⁴thவாth
தத³விேவேகந
ph³ரமவிShiΝஶிவthவவசநmh । த³khதmh விShெணௗ ।
ஸாththவிேகா ராஜஸைசவ தாமஸச thதா⁴ மஹாnh ।
இதி । மாthshேய ச ।
ஸவிகாராth phரதா⁴நாth  மஹthதththவமஜாயத ।
மஹாநிதி யத: kh²யாதிrhேலாகாநாmh ஜாயேத ஸதா³॥
³ேணph◌⁴ய: ோph◌⁴யமாேணph◌⁴யshthரேயா ேத³வா விஜjhஞிேர ।
ஏகா rhதிshthரேயா ேத³வா ph³ரமவிShiΝமேஹவரா:॥
இதி ।அணிேமthயாதி³பா⁴வநிrhேத³ேஶா த⁴rhமத⁴rhmhயேப⁴தா³th ।
ph³ரமஶŋhகராேபயாऽphயாெதௗ³விShiΝேபணவ மஹாநாவிrhப⁴வதீதி
விShiΝேரேவthயrhேத⁴ேநாkhதmh । ஏகேமவ மஹthதththவமmhஶேதா
ரஜshதம:ஸmhேப⁴ேத³ந பணதmhஸth³vhயShவாநாiµபாதி⁴ரத⁴rhமாதி³khதmh
ுth³ரமபி ப⁴வதி । மஹ³பராகா³th³விபததி ஸாŋhkh²யஸூthராth ।
மஹthதththவshய phராதா⁴nhேயநாஸாதா⁴ரNhேயந சாth◌⁴யவஸாேயா vh’thதி:
।
மஹத³ஹŋhகாரமநshthதயாthமகshயாnhத:கரணshய மஹthதththவmh
பீ³ஜாவshேத²தி ।
அthர phரkh’ேதrhமஹாnh மஹேதாऽஹŋhகார இthயாதி³sh’Shkhரேம
ஶாshthரேமவ phரமாணmh ।
அiνமாேநந ஸாமாnhயத: காrhயாmh ஸகாரணகthவமாthரth³ேத: ◌⁴ ந 
sh’Shெடௗ
⁴தாதி³khரேமா வாऽnhத:கரதி³khரேமா ேவthேயகதரவதா⁴ரகமiνமாநmh
ஸmhப⁴வதி ।
shபShடŋhகா³பா⁴வாth ।திshmh’thயiνkh³’தmh யதா²கத²சிlhŋhக³mh
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மஹதா³தி³khரேமऽshதீதி பா⁴Shேயऽshமாபி: ◌⁴ phரத³rhஶிதmh । மஹthதththவmh
நிபிதmh ।
அஹŋhகாேரா நிphயேத । மஹthதththவாத³ஹŋhகார உthபth³யேத ।
அŋhராth ஶாகா²வth ।
தshய சாபி⁴மாநvh’thதிகthவாத³ஹŋhகாரஸmhjhஞா ।mhப⁴காரஸmhjhஞாவth
।
தேத³வ லணmh । தshய ச பrhயாயா: ெகௗrhேம phேராkhதா: ।
அஹŋhகாேராऽபி⁴மாநச கrhதா மnhதா ச ஸmhshmh’த: ।
ஆthமா ச phரேலா ேவா யத:ஸrhவா: phரvh’thதய:॥
இதி । ஸ சாஹŋhகாரshthவித⁴தயா thவித⁴காrhயேஹ: । த³khதmh
ெகௗrhேம ।
ைவகாகshைதஜஸச ⁴தாதி³ைசவ தாமஸ: ।
thவிேதா⁴ऽயமஹŋhகாேரா மஹத:ஸmhப³⁴வ ஹ ॥
ைதஜஸாதி³nhth³யாணி shrhேத³வா ைவகாகாth³த³ஶ ।
ஏகாத³ஶmh மநசாthர shவ³ேணேநாப⁴யாthமகmh ॥
⁴ததnhமாthரஸrhக³sh ⁴தாேத³ரப⁴வnh phரஜா: ।
இதி ।ைவகாக:ஸாththவிக:।ைதஜேஸா ராஜஸ:।shவ³ேணநிnhth³யvh’thதிஷு
ஸாஹாyhயேபேthகrhேஷண ।உப⁴யாthமகmh jhஞாநகrhேமாப⁴ேயnhth³யாthமகmh
।
அnhயthரமநா அ⁴வmh நாऽெரௗஷthயாதி³thயா மநேஸா
jhஞாநகrhேமாப⁴ேயnhth³யஸஹகாthவth³ேத⁴தி ।ஏகாத³ேஶnhth³யேத³வாச
।
தி³kh³வாதாrhகphரேசேதாவிவநீnhth³ேராேபnhth³ரthரகா: ।
சnhth³ரச
இதி । அஹŋhகாேரா நிபித: । இnhth³யாதீ³நி நிphயnhேத ।
அஹŋhகாராதா³ெதௗ³ மந
உthபth³யேத ।
ஶph³த³ராகா³chch²ேராthரமshய ஜாயேத பா⁴விதாthமந: ।
பராகா³th ததா² சுrhkh◌⁴ராணmh க³nhத⁴kh◌⁴’யா ॥
இthயாதி³நா ேமாத⁴rhமாதா³விnhth³யாதீ³நாmh மேநாvh’thதிராகா³தி³காrhயthவரவth
।
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ததசாஹŋhகாராth ஸŋhகlhபrhவகmh த³ேஶnhth³யாணி பசதnhமாthராநி
ேசாthபth³யnhேத ।இnhth³யதnhமாthரேயாச காrhயகாரணபா⁴வshயாபா⁴வாth
khரமநியேமா
நாshதி ।தthேரnhth³ேயஷு நாshthயவாnhதரகாrhயகாரணபா⁴வ:phரமாபா⁴வாth
।
தnhமாthேரஷு thவshதி ।ஸயதா² ।ஶph³த³தnhமாthராth³வயமாணkhரேமண
shபrhஶதnhமாthரmh ஶph³த³shபrhேஶாப⁴ய³ணகேமவmh khரேமணைகக³ணvh’th³th◌⁴யா
பரதnhமாthரthரயmh rhவrhவதnhமாthேரph◌⁴ய உthபth³யேத பாதஜலபா⁴Shேய
தnhமாthேரஷு khரேமணைகக³ணvh’th³தி⁴வசநாth ।ததச பசதnhமாthேரph◌⁴ய:
பச⁴தாநி ஜாயnhேத । தthராஹŋhகாராth பசதnhமாthராmh தth³th³வாரா
⁴தாநாmh
ேசாthபthெதௗ khரம:rhமவிShNhவாதி³ராேணஷூkhத: । யதா²rhேம ।
⁴தாதி³sh விrhவாண:ஶph³த³மாthரmh ஸஸrhஜ ஹ ।
ஆகாஶmh ஸுரmh தshமா³thபnhநmh ஶph³த³லணmh ॥
ஆகாஶsh விrhவாண:shபrhஶமாthரmh ஸஸrhஜ ஹ ।
வாthபth³யேத தshமாth தshய shபrhேஶா ³ே மத:॥
இthயாதி³khரேமேணதி । நnhேவவமாகாஶாதி³⁴தசShடயshயாபி
தththவாnhதராரmhப⁴கthேவந phரkh’திthவாபththயா
ேகவலவிkh’திthவth³தா⁴nhததிதி ேசnhந ।ஆகாஶாதீ³நாmh
shபrhஶாதி³தnhமாthேரShவஹŋhகாேராபShடmhப⁴மாthேரண காரணthவshய
ராேணஷூkhதthவாதி³தி ।தேத³வmh thரேயாவிmhஶதிதththவாநாiµthபthதிkhதா
। தthர
பச⁴தாநி வrhஜயிthவாऽஹŋhகாரmh ச ³th³ெதௗ⁴ phரேவய ஸphதத³ஶகmh
ŋhக³ஶரஸmhjhஞmh ப⁴வதி வேநnhத⁴நவதா³thமேநாऽபி⁴vhயkhதிshதா²நthவாth
।
தchச ஸrhவஷாmh ஸrhகா³தா³thபth³ய phராkh’தphரலயபrhயnhதmh
திShட²தி ।
ேதைநவ ேசஹேலாகபரேலாகேயா:ஸmhஸரணmh வாநாmh ப⁴வதி । phராணச
³th³ேத⁴ேரவ vh’thதிேப⁴த³இthயேதா ந ŋhக³ஶராth ph’த²ŋh நிrhதி³யேத
। தshய
ŋhக³ஶரshய ஸூமாணி பச⁴தாnhயாரயசிthராதி³வதா³ரயmh
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விநா பரமஸூமshய ேலாகாnhதரக³மநாஸmhப⁴வாth ।இத³mh ச
ŋhக³ஶரமாெதௗ³shவயmh⁴வ உபாதி⁴⁴தேமகேமவ ஜாயேத । தshையவ
விராடா³kh²யவயமாணsh²லஶரவth ।ததச vhயShவாநாiµபாதி⁴⁴தாநி
vhயShŋhக³ஶராணி தத³mhஶ⁴தாநி தேதா விப⁴jhயnhேத । பிrhŋhக³ஶராth
thரŋhக³ஶரவth । த³khதmh ஸூthரகாேரண । vhயkhதிேப⁴த:³
கrhமவிேஶஷாதி³தி ।
மiνநாऽphkhதmh ।
ேதஷாmh thவவயவாnh ஸூமாnh ஷNhமphயெதௗஜஸாmh ।
ஸnhநிேவயாthமமாthராஸு ஸrhவ⁴தாநி நிrhமேம ॥
இதி ।ஷNhதி ஷ³nhth³யmh ஸமshதŋhக³ஶேராபலகmh ।
ததா² ச shவயmh: ◌⁴ shவŋhக³ஶராவயவாnh ஸூமாnh அlhபாnh
ஆthமமாthராஸு shவாmhஶேசதேநஷு ஸmhேயாjhய ஸrhவphராணிந:
ஸஸrhேஜthயrhத:² ।
ŋhக³ஶரmh நிபிதmh ।sh²லஶேராthபthதிchயேத ।
த³ஶ³ணிதமஹthதththவமth◌⁴ேயऽஹŋhகாேராऽஹŋhகாரshயாபி த³ஶ³ணிதshய
மth◌⁴ேய
vhேயாம vhேயாmhேநாऽபி த³ஶ³ணிதshய மth◌⁴ேய வாrhவாேயாரபி
த³ஶ³ணிதshய மth◌⁴ேய
ேதஜ: ேதஜேஸாऽபி த³ஶ³ணிதshய மth◌⁴ேய ஜலmh ஜலshயாபி த³ஶ³ணிதshய
மth◌⁴ேய ph’தி²வீ ஸiµthபth³யேத ।ைஸவ sh²லஶரshய பீ³ஜmh । தேத³வ
ச
ph’தி²வீபmh பீ³ஜமNhட³ேபண பணமேத ।தshயாபி த³ஶ³ணிதshயாNhட³பshய
ph’தி²vhயாவரணshய மth◌⁴ேய சrhத³ஶ⁴வநாthமகmh shவயmh⁴வmh
sh²லஶரmh
தthஸŋhகlhபாேத³ேவாthபth³யேத । ேதைநவ ஶேரண shவயmh⁴rhநாராயண
இthchயேத ।
த³khதmh மiνநா shவயmh⁴வmh phரkh’thய ।
ேஸாऽபி⁴th◌⁴யாய ஶராth shவாth sh’ுrhவிவிதா: ◌⁴ phரஜா: ।
அப ஏவ ஸஸrhஜாெதௗ³ தாஸு பீ³ஜமவாsh’ஜth ॥
தத³Nhட³மப⁴வth³ைத⁴மmh ஸஹshராmhஶுஸமphரப⁴mh ।
தshnh ஜjhேஞ shவயmh ph³ரமா ஸrhவேலாகபிதாமஹ:॥
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ஸ ைவ ஶ phரத²ம:ஸ ைவ ஷ உchயேத ।
ஆதி³கrhதா ஸ ⁴தாநாmh ph³ரமாkh³ேர ஸமவrhதத ॥
ஆேப நாரா இதி phேராkhதா ஆேபா ைவ நரஸூநவ: ।
தா யத³shயாயநmh rhவmh ேதந நாராயண:shmh’த:॥
இthயாதி³ேநதி ।தத ஏவ சாதி³ஷாth vhயShஷாmhவிபா⁴கா³த³nhேத
ச
தthைரவ லயாth ஸ ஏவ ைசக ஆthேமதி திshmh’thேயாrhvhயவயேத
।அேதா ந
vhயவஹாரபரதயா நாராயண ஏவஸrhவ⁴தாநாமாthேமதி திshmh’திவிேராத⁴
இதி ।
ததச ஸ நாராயே விராTh ஶ shவநாபி⁴கமலகrhணிகாshதா²நீயshய
ஸுேமேராப சrhiµகா²kh²யshவயmh⁴வmhsh’ShThவா தth³th³வாராऽnhயாநபி
vhயShஶண:shதா²வராnhதாnh ஸஸrhஜ । ததா² ச shமrhயேத ।
தchச²ரஸiµthபnhைந: காrhையshைத: கரண:ஸஹ ।
ேthரjhஞா:ஸமஜாயnhத கா³thேரph◌⁴யshதshய தீ⁴மத:॥
இதி । யth ேஶஷஶாயிேநா நாராயணshய
நாபி⁴கமலேராthரசுராதி³ph◌⁴யசrhiµக²shயாவிrhபா⁴வ:

யேத தth³ைத³நnhதி³நஸrhேக³Shேவவ கlhபேப⁴ேத³ந மnhதvhயmh ।
ைத³நnhதி³நphரலேயShேவவ  நாராயணஶேர phரவிையகீ⁴ய
ஸுphதாநாmh
ேத³வாநாmh சrhiµகா²தி³khரேமவிrhபா⁴வ: ேஶஷஶாயிந:ஸகாஶாth³க⁴டேத
ந
thவாதி³ஸrhேக³ஷு ।ைத³நnhதி³நphரலய ஏவ லாவிkh³ரேஹண ஶயநாதி³தி ।
தேத³வmh
ஸŋhேபதசrhவிmhஶதிதththவாநி ேதஷாmh sh’Shபmh phரேயாஜநmh
ேசாkhதmh ।
தthர யth³யshமாjhஜாயேத தshய ததா³ரேணைநவ shதி²தி: ததshதshய
ஸmhஹாேராऽபி
தthைரவ ப⁴வதி ।
யth³யshமாjhஜாயேத தththவmh தthதthர phரவியேத ।
யnhேத phரதிேலாமாநி ஜாயnhேத ேசாthதேராthதரmh ॥
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இதி பா⁴ரதாதி³ph◌⁴ய இதி । ஏேத ச sh’Shshதி²திஸmhஹாரபா:sh²லா
ஏவ
பமாசrhவிmhஶதிதththவாநாmh டshத²ஷவிேவகாய phரத³rhஶிதா:
।
ஸூமா அphயnhேய phரதிணபமா ஏேதஷாmh shமrhயnhேத । ததா² ।
நிthயதா³யŋhக³⁴தாநி ப⁴வnhதி ந ப⁴வnhதி ச ।
காேலநாலயேவேக³ந ஸூமthவாthதnhந th³’யேத ॥
இதி ।அதச ஸrhவmh ஜட³வsh பரமாrhத²த:ஸrhவைத³வாஸ³chயேத ।
ததச தshமாth³விரjhயாthைமவ பரமாrhத²ஸthேயா :³க²பீ⁴பி⁴rhth³ரShடvhய:
।
த³khதமiνகீ³தாயாmh ।
அvhயkhதபீ³ஜphரப⁴ேவா ³தி⁴shகnhத⁴மேயா மஹாnh ।
மஹாஹŋhகாரவிடப இnhth³யாŋhரேகாடர:॥
மஹா⁴தphரஶாக²ச விேஶஷphரதிஶாக²வாnh ।
ஸதா³பrhண:ஸதா³Shப:ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²ேலாத³ய:॥
ஆவ:ஸrhவ⁴தாநாmh ph³ரமvh’thத:ஸநாதந: ।
ஏதjhjhஞாthவா ச தththேவந jhஞாேநந பரமாநா ॥
சி²ththவா சாரதாmh phராphய ஜஹாதி mh’thஜnhமநீ ।
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர விேவகphரதிேயாகி³நாmh
phரkh’thயாதீ³நாmh shவபபchேச²த:³॥ *॥
இதி ஸாŋhkh²யஸாரshய rhவபா⁴க:³॥
——————–

அேதா²thதரபா⁴க:³॥
phரத²ம: பchேச²த:³॥
அத²ஶிShைய:ஸுேக²ைநவ kh³ரmh பth³யமாலயா ।
விேவகshயாiνேயாkh³யாthமா ஷாkh²ேயா நிphயேத ॥ 1॥
தthர ஸாமாnhயத:th³ேதா⁴ ஜாேநऽஹதி தீ⁴ப³லாth ।
th³ரShடாऽேதா நிthயவிph◌⁴வாதி³த⁴rhைமேரவ ஸ ஸாth◌⁴யேத ॥ 2॥
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ேபா⁴khதா நிthயshதத³rhத²thவாth தthகrhேமாthபாதி³தthவத: ।
மஹதா³தி³விகாராmh ஸrhேவஷாமவிேஶஷத:॥ 3॥
அபி சாth³’Shடஸmhshகாராதா⁴ரthவாth³பீ³ஜபத: ।
தீ⁴ரநாதி³ரேதாऽshயாச th³தா⁴ ேபா⁴khரநாதி³தா ॥ 4॥
shவshவாபா⁴வாநாதி³thவmh’ேத ேபா⁴khth’vhயவshதி²ேத: ।
shவப⁴khதvh’thதிஸmhshகாரவththவmh shவthவmh  ³th³தி⁴ஷு ॥ 5॥
shவாmhயmh shவநிShட²ஸmhshகாரேஹvh’thேதச ேபா⁴khத ।
அதச க⁴டேத shவthவநாேஶ ைகவlhயமாthமந:॥ 6॥
ேபா⁴khசாநாதி³பா⁴வshய விநாேஶ ேஹthவஸmhப⁴வாth ।
ந நாேஶா ேபா⁴khரshதீதி ேபா⁴khதா நிthேயா  th◌⁴யதி ॥ 7॥
ஜnhேயா jhஞாநphரகாேஶாऽshய நிthயthேவ  ந jhயேத ।
ந யphரகாேஶ thராபி phரகாேஶாthபthதியேத ॥ 8॥
காrhேய phரகாஶாkh²ய³ேணऽவயவாநாmh  தth³³ண: ।
காரணmh ேதந நாநிthய: phரகாேஶா நிthயவshநி ॥ 9॥
phரகாஶாரயஸmhேயாகா³th phரகாஶ⁴ம இnhத⁴ேந ।
ஆத³rhேஶ சாvh’ேதrhப⁴ŋhகா³th phரகாேஶாthபthதிவிph◌⁴ரம:॥ 10॥
தshமாnhநிthயாthமேநா jhஞாநmh நிthயmh வாchயmh ததா²ஸதி ।
லாக⁴வாjhjhஞாநேமவாthமா நிராதா⁴ர: phரகlhphயேத ॥ 11॥
அநாததயா th³ரvhயmh ஸmhேயாகா³ேத³ச தnhமதmh ।
அேதா jhஞாேநऽஹthயாதி³³th³தி⁴ரphபபth³யேத ॥ 12॥
பிNhேட³ऽஹnhதீ⁴rh டா⁴நாmh th◌⁴ைவவாநாதி³ேதா³ஷத: ।
ஸmhேயாகா³thதthர பிNhேட³ jhஞாநவththவமதி: phரமா ॥ 13॥
ஸnh வாऽऽேத⁴யதாऽlhபthவஜnhமநாஶாதி³³th³த⁴ய: ।
ேராthரshய நப⁴வாrhத²jhஞாநshய jhஞாநமாthரேக ॥ 14॥
தshமாlhலாக⁴வதrhேகண பா³த⁴காபா⁴வதshததா² ।
thயாதி³பி⁴ச நிthயாthமா சிth³ேபணவ th◌⁴யதி ॥ 15॥
தjhjhஞாநmh வி⁴ நிthயthவாth³ேத³ஹvhயாபிதயாऽபி ச ।
மth◌⁴யthேவ நாஶிதா  shயாத³iΝthேவ வாऽlhபேத³ஶதா ॥ 16॥
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வி⁴thேவऽபி shவதீ⁴vh’thேதேரவ ஸாாnhநிth ।
ந ஸrhவthர ஸதா³ஸrhவபா⁴நmh jhஞாேந phரஸjhயேத ॥ 17॥
அrhத²பா⁴நmh சிதாவrhத²phரதிபி³mhேபா³ மேதா ³ைத: ◌⁴ ।
vh’thேதேரவ சிthெதௗ ஸாாthphரதிபி³mhப³நேயாkh³யதா ॥ 18॥
அேதாऽஸŋhேக³ऽபி டshத²ைசதnhேய வி⁴நி th◌⁴ேவ ।
vh’thதிth³வாரகேமவாnhயபா⁴நmh ப²லப³லாnh மதmh ॥ 19॥
அnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாmh vh’thதிஜnhயதயாऽகி²ல: ।
vh’thையகாதி⁴கரNhேயந காமாதி³rhதீ⁴ஷு நாthமஸு ॥ 20॥
அேதாऽnhத:shவவிகாராmh shவshவ³th³தி⁴Shவவshதி²ேத: ।
டாshத² ஏவ ஸrhேவாऽபி சிதா³காஶக³ண:ஸம:॥ 21॥
நிthயஶுth³ேதா⁴ நிthய³th³ேதா⁴ நிthயiµkhேதா நிரஜந: ।
shவphரகாேஶா நிராதா⁴ர: phரதீ³ப:ஸrhவவshஷு ॥ 22॥
நnhேவவேமகைதவாsh லாக⁴வாதா³thமநாmh shவவth ।
தீ⁴Shேவவ ஸுக²:³கா²தி³ைவத⁴rhmhயாதி³தி ேசnhந தth ॥ 23॥
ேபா⁴கா³ேபா⁴கா³தி³ைவத⁴rhmhேயணகேபऽபி சிth³க³ேண ।
திshmh’திph◌⁴யாiµkhேதந ேப⁴த³th³ேத: ◌⁴ பரshபரmh ॥ 24॥
ஸுகா²தி³phரதிபி³mhபா⁴thமா ேபா⁴ேகா³ऽphயshய ந வshத: ।
ததா²ऽphயshய சிெதௗ பா⁴வாபா⁴ெவௗ shயாதாmh  ேப⁴த³ெகௗ ॥ 25॥
ஔபாதி⁴ெகௗ யதா²யாமராெகௗ³shப²கேப⁴த³ெகௗ ।
shவth³’Shடாnhதச விஷேமா ைவத⁴rhmhயாth³தி⁴ேதாऽmhப³ேர ॥ 26॥
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர ஷshவபபchேச²த:³
॥ *॥
——————-

அத² th³விதீய: பchேச²த:³॥
அதா²thமாநாthமைவத⁴rhmhேய ³ணேதா³ஷாthமேக தேயா: ।
வேய விshதாரேதா ேயந விேவேகாऽதிsh²ேடா ப⁴ேவth ॥ 1॥
ஸாமாnhயாthமக⁴நாகாேஶ ஸாnhநிth◌⁴ேயதஶkhதிபி: ◌⁴ ।
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ஜாயேத யேத ⁴thவா ⁴ேயாऽயmh ஜக³த³mh³த:³॥ 2॥
th³thமகஶkhதீநாmh பைமரதசிதி: ।
ஆதா⁴ரவித⁴யா விேவாபாதா³நமவிகாரத:॥ 3॥
யதா²ऽऽத⁴ரதயா ேதாயmh த⁴ேராபாதா³நShயேத ।
shவshத²பாrhதி²வதnhமாthரth³வாேரணவmh சிதிrhமதா ॥ 4॥
அேதா ஜக³³பாதா³நமபி ph³ரமாவிகாரத: ।
டshத²நிthயபrhயாயபரமாrhத²ஸ³chயேத ॥ 5॥
shவாrhத²thவாth shவாiν⁴thயா ச th³த⁴thவாth பரமாrhத²ஸth ।
shவத:shதி²thயா shவத:th³th◌⁴யா ேலாைக:ஸnhநிதி rhயேத ॥ 6॥
phரதிணவிகாேரண ைதshைத ைபரபாயத: ।
phரkh’thயாதி³ரஸth ஸrhேவா ஜடா³rhேதா²ऽph³ெதௗ⁴ தரŋhக³வth ॥ 7॥
யth காலாnhதேரபி நாnhயஸmhjhஞாiµைபதி ைவ ।
பமாதி³ஸmh⁴தாmh தth³வshthவிthயாதி³கshmh’ேத:॥ 8॥
பராrhதா²தீ⁴நஸththவாchச பரth³’ShThயா ச th³தி⁴த: ।
பரத:ஸnhநஸnhேநவ தthபராேபயா மத:॥ 9॥
ஸேதாऽshதிthவmh  நாஸthதா நாshதிthேவ ஸthயதா த: ।
இதி கா³ட³தைசவmh ஸத³ஸththவvhயவshதி²ேத:॥ 10॥
அேதா ந ஸnhநாஸதி³த³mh ஜக³th ஸத³ஸதா³thமகmh ।
அஸth³விஷயகthவாchச தshய தீ⁴shதாththவிேகா ph◌⁴ரம:॥ 11॥
ஜக³th³vh’shய ைசதnhயmh ஸாேராऽஸாரshதேத²தரth ।
phரபசshய shதி²ராmhேஶா  சிதிேரவாவிகாரத:॥ 12॥
தத³nhயத³கி²லmh chச²மஸாரthவா³தீ³rhயேத ।
ததா²ऽnh’தமஸchசாபி தத³ேபாshதி²ரthவத:॥ 13॥
ஏவmhவிைத⁴வாthமஸthதா அnhயாஸthதா ச த³rhஶிதா ।
வாShடா²ெதௗ³விshதரேதா யதா² ேலஶாthத³chயேத ॥ 14॥
shவphேநா ஜாkh³ரthயஸth³ப:shவphேந ஜாkh³ரத³ஸth³வ: ।
mh’திrhஜnhமnhயஸth³பா mh’ெதௗ ஜnhமாphயஸnhமயmh ॥ 15॥
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ஜக³nhமயீ ph◌⁴ராnhதிதி ந கதா³பி ந விth³யேத ।
விth³யேத ந கதா³சிchச ஜல³th³³த³வth shதி²தmh ॥ 16॥
ஆthைமவாshதி பரmh ஸthயmh நாnhயா:ஸmhஸாரth³’Shடய: ।
ஶுkhதிகாரஜதmh யth³வth³யதா² மமசிகா ॥ 17॥
அshதி ஸrhவக³தmh ஶாnhதmh பரமாthமக⁴நmh ஶுசி ।
அசிnhthயசிnhமாthரவ: பரமாகாஶமாததmh ॥ 18॥
தthஸrhவக³mh ஸrhவஶkhதி ஸrhவmh ஸrhவாthமகmh shவயmh ।
யthர யthர யேதா²ேத³தி யதா²ऽऽshேத தthர தthர ைவ ॥ 19॥
ஆவிrhபா⁴வதிேராபா⁴வமயாshth⁴வேநாrhமய: ।
sh²ரnhthயதிதேத யshnh மராவிவ மசய:॥ 20॥
அஸேதவ ஸதீ ேதாயநth³ேயவ லஹ சலா ।
மநேஸேவnhth³ரஜாலrhஜாக³தீ phரவிதnhயேத ॥ 21॥
ph³ரம தnhயேத விவmh மநைஸவ shவயmh⁴வா ।
மேநாமயமேதா விவmh யnhநாம பth³’யேத ॥ 22॥
ேயா யஶுth³த⁴மதிrhேடா⁴ ேடா⁴ ந விதேத பேத³ ।
வjhரஸாரத³mh தshய ஜக³த³shthயஸேத³வ ஸth ॥ 23॥
அvhthபnhநshய கநேக காநேக கடேக யதா² ।
கடகjhஞphதிேரவாshதி ந மநாக³பி ேஹமதீ: ◌⁴ ॥ 24॥
ததா²ऽjhஞshய ராகா³ரநக³நாேக³nhth³ரபா⁴ஸுரா ।
இயmh th³’யth³’ேக³வாshதி ந thவnhயா பரமாrhத²th³’kh ॥ 25॥
இthயாதி³வாkhையrhவாShேட² நாthயnhதாஸthயேதாதி³தா ।
ஜக³ேதாऽபரவாkhையrh ஸthகாrhயmh phராkh’தmh மதmh ॥ 26॥
நாமபவிநிrhiµkhதmh யshnh ஸnhதிShட²ேத ஜக³th ।
தமாஹுmh phரkh’திmh ேகசிnh மாயாேமேகऽபேர thவnh ॥ 27॥
ஸுஷுphதாவshத²யா சkhரபth³மேரகா²ஶிேலாத³ேர ।
யதா²shதி²தா சிேதரnhதshதேத²யmh ஜக³தா³வ ॥ 28॥
phரkh’திvhரததிrhvhேயாmhநி ஜாதா ph³ரமாNhட³ஸthப²லா ।
இthயாதி³வாkhைய:ஸாŋhkh²யீயஸthகாrhயாth³பவrhணநாth ॥ 29॥
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இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர ஆthமாநாthமேநா:
ஸthயthவாஸthயthவைவத⁴rhmhயபchேச²த:³॥ *॥
——————-

அத² th’தீய: பchேச²த:³॥
தேத³வாthமந:ஸthதா த³rhஶிதாऽnhயவில ।
அத² சிth³பதாmh வேய ³th³தி⁴vh’thதிவிலmh ॥ 1॥
அiν⁴திசிதிrhேபா³ேதா⁴ ேவத³நmh ேசாchயேத மாnh ।
ேவth³யmh ஜட³mh தேமாऽjhஞாநmh phரதா⁴நாதி³கiµchயேத ॥ 2॥
ேவத³நmh ேவth³யஸmhப³nhதா⁴ேத³வ ேவththரபி⁴தீ⁴யேத ।
யதா² phரகாயஸmhப³nhதா⁴th phரகாேஶாऽபி phரகாஶக:॥ 3॥
யதா²வாऽrhேதா²பராேக³ண பா⁴நமrhத²shய பா⁴ஸகmh ।
ஏவmh ேவth³ேயாபரkhதshயாshவாmhஶshயாதா⁴ரதாmhऽஶிநி ॥ 4॥
அஸŋhகா³யாmh சிெதௗ ேவth³ேயாபராேகா³ऽயmh ந தீ⁴Shவிவ ।
கிnh ஸாாth³th³வாரேதா வா சிதி தthphரதிபி³mhப³நmh ॥ 5॥
பா³யmh vh’ththயாkh²யகரபா⁴வாத³iνபராக³த: ।
சிதிrhைநேவேத ேசthயmh வி⁴thேவऽபி ச ஸrhவத:॥ 6॥
ததா² சித³பி vh’ththயாkh²யகரபா⁴வேதாऽrhத²வth ।
shவேகா³சராmh vh’thதிmh’ேத திShட²thயjhஞாதஸthதயா ॥ 7॥
தேத³வmh சிnhநிராகாரா phரகாஶாகாஶபிணீ ।
திShட²thயvhயkhதபா ச ேமாாெதௗ³vh’ththயபா⁴வத:॥ 8॥
³th³தி⁴vh’thதிsh ஸாகாரா பchசி²nhநா ச தீ³பவth ।
vhயkhதா ச ஸrhவதா³ தth³வத³ஸŋhkh²யா ணப⁴ŋh³ரா ॥ 9॥
ஜடா³ ச பரth³’யthவாth³க⁴டதீ³பாதி³வnh மதா ।
vh’thேத: phரகாஶதா thவrhதா²காரthவாத³ைதவ  ॥ 10॥
யதா²ऽshயாகாரதாrhஹthவாதா³த³rhஶshதthphரகாஶக: ।
ஸrhவாகாரthவேயாkh³யthவாth ைஸவmh ஸrhவphரகாஶிகா ॥ 11॥
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ந நrhvh’thதிth³ரShTh’thவmh சிதshதth³பி⁴nhநth³ரShTh’தா ।
vh’thேதrhயேதா ெகௗ³ரவmh shயாth³th³வேயாrhjhஞாth’thவகlhபேந ॥ 12॥
³th³th◌⁴யாட⁴mh thவnhயவsh தth³th³வாரா phரதிபி³mhபி³தmh ।
பயthயiνப⁴ேவா நாnhேயா th³ரShடா ³th³th◌⁴யாதி³ேகாऽகி²ல:॥ 13॥
இthேயவmh ³th³தி⁴vh’thதிph◌⁴ேயா ைவலNhயmh சிதீதmh ।
சித³சிththவாkh²யைவத⁴rhmhயmh ேத³ஹாதி³ph◌⁴ய:sh²டnhthவித³mh ॥ 14॥
அnhேயாnhயphரதிபி³mhேப³ந ஸாphயாth³vh’திேபா³த⁴ேயா: ।
ேபா³த⁴vhயவ’திrhvh’thெதௗ ேலாேஹऽkh³நிvhயவஹாரவth ॥ 15॥
ைநவாlhப³th³th◌⁴யாஶkhேயாऽயmh விேவேகா vh’thதிேபா³த⁴ேயா: ।
தாrhகிகா யthர ஸmhடா: ◌⁴ ஸாŋhkh²யாநாmh ேரShட²தா யத:॥ 16॥
விjhஞாநவாதி³ேநா ெபௗ³th³தா⁴ vh’thதிேபா³தா⁴விேவகத: ।
jhஞாதாthமthவெதௗ டா⁴ ேமநிேர ணிகாmh சிதிmh ॥ 17॥
ஸththவmhேஸா விேவேகாऽயmh vh’thதிதth³ேபா³த⁴பேயா: ।
நாஶkhய:ஸுதி⁴யாmh யth³வth³த⁴mhஸாநாmh ரநீரேயா:॥ 18॥
ஏதத³nhதச ஸmhஸாேரா ேமாாshதthைரவ ஸmhshதி²த: ।
யth³vh’thதிph◌⁴ேயா விேவேகந தth³ேபா³த⁴shயாவதா⁴ரணmh ॥ 19॥
ஸrhேவாऽphயiνப⁴வmh ேவத³ ந கசித³பி ேவத³தாmh ।
விேவகமாthரமshnh  பா⁴ஸமாேநऽphயேபேத ॥ 20॥
ஆthமா விேவkhmh பா³யாrhேத² ந ஶkhேயா vh’திரth ।
அேதா vh’thெதௗ விேவkhதvhேயா vh’thதிேபா³த⁴தையவ ஸ:॥ 21॥
யதா² ³th³th◌⁴யா விேவகாrhேஹா நாkh³நிரŋhகா³ரரth ।
ேஸாऽŋhகா³ேர  விேவகாrhேஹா காShட²த³kh³th◌⁴’தயா sh²டmh ॥ 22॥
அதஏவ ெதௗ shவphேந th³’யvh’thதிவிேவகத: ।
shவயjhேயாதி:shவேபண தshயா th³ரShடா phரத³rhஶித:॥ 23॥
ஸாாth phரகாேஶா ேயா யshய ஸ தth³பி⁴nhேநா மேதா ³ைத:◌⁴ ।
க⁴டாதி³ph◌⁴ேயா யதா²ऽऽேலாக ஆேலாகாchசாபி vh’thதய:॥ 24॥
vh’thேத:ஸாாth phரகாஶthவாத³ேதாऽiνப⁴வபக: ।
vh’thதிph◌⁴ேயா பி⁴nhந ஆthேமதி ஶீkh◌⁴ேரா மாrhக:³shவத³rhஶேந ॥ 25॥
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ஏவமாதி³phரகாேரண ³th³தி⁴ஸththவphரகாஶத: ।
விலணதயா th³த⁴சிthphரகாேஶாऽshய பா⁴ஸக:॥ 26॥
shவphநேத³ஹாதி³th³’Shடாnhைதshதshமாchch²thயாதி³த³rhஶிைத: ।
ஜாkh³ரth³ேத³ேஹnhth³யாrhேத²ph◌⁴யசிதிrhபி⁴nhநதயா மதா ॥ 27॥
shவphேந ேத³ஹாதி³கmh ஸrhவmh சிth³பி⁴nhநmh சிதி பா⁴ஸேத ।
ஜாkh³ரthேயவmh விேஶஷsh யth³பா³யமபி பா⁴ஸேத ॥ 28॥
shவphேந மேநாமயthவாchச ஸாாchசிth³விஷேயாऽகி²லmh ।
கரணth³வாரேதா பா³யmh சிேதா ஜாkh³ரதி ேகா³சர:॥ 29॥
ஸrhவmh ேத³ஹாதி³கmh shவphநஜாkh³ரேதாேரகபத: ।
பா⁴தி சிth³vhேயாmhநி நாthராrhத²பா³யாnhதrhேப⁴த³ேதா பி⁴தா³॥ 30॥
சிth³vhேயாmhநி வாஸநாேதா தீ:◌⁴ phரமாth³வாऽrhத²பிணீ ।
ததசிேதாऽrhத²பா⁴நmh யth தth ஸமmh shவphநஜாkh³ரேதா:॥ 31॥
ததி³த³mh shவாiν⁴thையவ phேராchயேத ந பேராத: ।
shவphநth³’Shடாnhதஸth³’ேஶா ேநாபாேயாऽshthயாthமத³rhஶேந ॥ 32॥
ஸுஷுphெதௗ  யதா²shவphேந shவாthமnhேயேவேதऽகி²லmh ।
ஆthமாநmh ைசகேத³ஶshத²mh மnhயேத ஜாக³ேர ததா²॥ 33॥
ஸுஷுphதிராthமநshதththவmh shவபாவshதி²ேதshததா³ ।
ஜாkh³ரthshவphெநௗ மாயிெகௗ  mh’ஷாஸாphயேதா தி⁴யா ॥ 34॥
³th³ேத: ◌⁴ ஸுஷுphதிshதமஸாऽऽவரணmh தth³வில ।
சிேத:ஸுஷுphதிrhvh’ththயாkh²யth³’யாவரணஶூnhயதா ॥ 35॥
rhண:டshத²நிthயச shவshவதீ⁴மாthரvh’thதிth³’kh ।
vh’ththயாkh²யth³’யவிரஹாth ஸrhவதா³ ேநேத மாnh ॥ 36॥
vh’thதிேத³ேஶ யதா² ேபா³த⁴shததா²ஸrhவthர ஸrhவதா³ ।
vh’ைத²வ தphயேத ைட⁴rhvhயயநாஶாதி³நாऽऽthமந:॥ 37॥
:³க²ேபா⁴க³மஹாேராக³நிதா³நmh ேத³ஹேக³நீ ।
³th³தி⁴rhந thயjhயேத ைட⁴rhமஹாநிth³ராஸுக²mh யத:॥ 38॥
அநாதி³³th³தி⁴கா³rhஹshth²யmh விேவகshthயjhயேத ந ேசth ।
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ந ேமாோ பா³யஸnhnhயாஸாதி³ஹாiµthராஸுக²mh பரmh ॥ 39॥
ஸமசிnhமாthரேபஷு shவபராthமஸு ஸrhவதா³ ।
³th³தி⁴மாthரவிேவேகந shவபராதி³பி⁴தா³ mh’ஷா ॥ 40॥
சிnhமாthேர நிrh³ேண shவாnhயாேராphையவாthமகrhth’தாmh ।
shவாmhயவjhஞாபராேத⁴ந வth◌⁴யேத தீ: ◌⁴ shவகrhமபி:◌⁴ ॥ 41॥
ஸாth◌⁴வீ  தீ: ◌⁴ பதிmh th³’ShThவா யாதா²தth²ேயந தthபரா ।
இஹாநnhத³மயீ சாnhேத பதிேத³ேஹ லயmh vhரேஜth ॥ 42॥
நாஹmh கrhதா ஸுகீ²:³கீ² சிnhமாthராகாஶபக: ।
ஏவmh நாத²mh சிnhதயnhதீ ந பthrh:³க²ேபா⁴க³தா³॥ 43॥
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர
ஆthமாநாthமேநாசித³சிththவைவத⁴rhmhயபchேச²த:³॥ *॥
——————-

அத² சrhத:² பchேச²த:³॥
இthேயவமாthமந: phேராkhேதா ³th³th◌⁴யாதி³ph◌⁴ேயா விலண: ।
சிthphரகாேஶாऽ⁴நாऽऽநnhத³பதா வயேத ததா²॥ 1॥
:³க²mh காமஸுகா²ேபா ஸுக²mh :³க²ஸுகா²thயய: ।
இதி shmh’ேத:ஸுகா²thமthவmh நிthயநிrh:³க²தாऽऽthமந:॥ 2॥
பபா⁴ஷாப³லாth³⁴பா³த: ◌⁴ ஸrhவthர ஸmhமத: ।
அnhயதா² பபா⁴ேஷயmh ேமாஶாshthேர ப⁴ேவth³vh’தா²॥ 3॥
யth³வா பேராவாேத³ந பரமphயதாphதேய ।
பிகா ஸுக²கீ:³ mh வி⁴thவாphthைய shவஶph³த³வth ॥ 4॥
நாநnhத³mh ந நிராநnhத³thயாதி³திபி:◌⁴ sh²டmh ।
ஆthமnhயாநnhத³பthவநிேஷதா⁴th³khதிஸmhதாth ॥ 5॥
உபாஸாth³யrhத²ஶூnhயthவாnhேநதி ேநதி ேதshததா² ।
நிேஷத⁴வாkhயmh ப³லவth³விதி⁴வாkhயாதி³தி shதி²தி:॥ 6॥
நிrhநிராநnhத³தி ச shேவாபாth◌⁴யாநnhத³ேபா⁴khth’தாmh ।
shவாthவபிணீmh வkhதி ந நிrhத⁴ந இதீவ  ॥ 7॥
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phேரேயாऽnhயshமாchச ஸrhவshமாதி³தி thயா ஸுகா²த³பி ।
உkhத ஆthமா phயshதshய ஸுக²thேவாkhதிச ேநாசிதா ॥ 8॥
ஆநnhதா³th³யா: phரதா⁴நshய இதி ேவதா³nhதஸூthரத: ।
ேவதா³nhேதऽபி ந th³தா⁴nhத ஆthமந:ஸுக²பதா ॥ 9॥
விshதாராth³ph³ரமமாmhஸாபா⁴Shேயऽshமாபி: ◌⁴ பதmh ।
சிேதரஸுக²பthவmh phேரமா vhயாkh²யாயேதऽ⁴நா ॥ 10॥
மா ந ⁴வமஹmh ஶவth³⁴யாஸதி பக: ।
நிrhநிthேதாऽiνராேகா³ ய:ஸ phேரமா பரமசிதி ॥ 11॥
அnhயாேஶஷதயா ³th³ேத:◌⁴ shேநேஹாऽயmh ந ஸுேக²Shவபி ।
அத: phயதம:shவாthமா நாnhேயாऽேதா யதி⁴க: phய:॥ 12॥
ஆthமthேவநாthமநி phேரமா ந ஸுக²thவாth³யேபேத ।
அஹmh shயாதி ேசth³யshமாth ஸுக²mh shயாதி ேநShயேத ॥ 13॥
ததா² ச ஸுக²தா:³கா²பா⁴வேத வாऽऽthமதாऽபி ச ।
phேரmhணி phரேயாகா th³தா⁴ shவத:phேரமாthமைதவ  ॥ 14॥
தshமாth³வshத ஆthைமவ phேயா ைநபாதி⁴கthவத: ।
ஔபாதி⁴கீதரphதிரshதி²ரthவாnhந தாththவிகீ ॥ 15॥
phதிரnhயthர சாநிthயாவிேவகாth³ைய:ஸுகா²தி³ஷு ।
ஆthமphதிsh நிthயாऽேதா நிthயாநnhத:³ மாnh மத:॥ 16॥
ஆthமந: phயதாmh ³th³தி⁴rhயதி³ பேயth ஸமாதா ।
ஸrhவாதிஶாயிநீmh தrh ஸுகா²ph³ெதௗ⁴ கிmh ந மjhஜதி ॥ 17॥
phயத³rhஶநேதா ³th³ேத: ◌⁴ ஸுக²mh ேலாேகஷு th³’யேத ।
அேதாऽiνேமயmh பரமphயth³’ShThயா பரmh ஸுக²mh ॥ 18॥
ஆthமாrhத²thேவந ஸrhவthர phதிராthமா shவத: phய: ।
இதி ஶவchch²தி: phராஹ ஆthமth³’Shவிதி⁴thஸயா ॥ 19॥
தேதாऽphயiνபமmh jhேஞயmh phயாthேமணத:ஸுக²mh ।
⁴ஜேத தth ஸுக²mh தீ⁴ரா வnhiµkhதா மஹாதி⁴ய:॥ 20॥
அnhதராthமஸுக²mh ஸthயமவிஸmhவாதி³ ேயாகி³நmh ।
அபயnh kh’பே பா³யஸுகா²rhதீ²வசிேதா ஜந:॥ 21॥
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ஸுகா²ஶயா ப³: பயnh ேத³ nhth³யரnhth◌⁴ரைக: ।
வாதாயைநrhkh³’thவாऽnhத:ஸுக²mh ேவthதி ந பா³யth³’kh ॥ 22॥
³க²லph◌⁴யாnh :³க²மயாnh பேமऽதி:³க²தா³nh ।
விஷேயாthதா²nh ஸுகா²பா⁴ஸாnh தி⁴kh shவாthமஸுக²ேராத⁴காnh ॥ 23॥
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர ஆthமாநாthமேநா:
phயாphயthவைவத⁴rhmhயபchேச²த:³॥ *॥
——————-

அத² பசம: பchேச²த:³ ।
பchேச²த³thரேயேkhதmh ஸchசிதா³நnhத³பகmh ।
கீ³யமாநmh திshmh’thேயாராthமேநா லணthரயmh ॥ 1॥
தth³ைவபthயமnhேயஷாmh லணmh ேசதmh sh²டmh ।
ஆph◌⁴யாmh  ³ணேதா³ஷாph◌⁴யாmh விேவேகா ேதா³ஷ’th பர:॥ 2॥
ைநrh³Nhயஸ³ணthவாதி³ைவத⁴rhmhயாNhயபராNhயபி ।
ப³ஹூநி வேய ஸŋhேபாth mhphரkh’thேயாரத: பரmh ॥ 3॥
தி⁴ேயாऽrhதா²காரயா vh’ththயா ஜநிதthவாth ஸுகா²த³ய: ।
ஸாமாநாதி⁴கரNhேயந கlhphயnhேத லாக⁴வாth³ தி⁴யாmh ॥ 4॥
மஹதா³ேத³rhஜட³thேவந தth³ேத⁴ச ஜேடா³ மத: ।
காrhயகாரணஸாஜாthயmh th³’Shடmh ேலாேக  ஸrhவத:॥ 5॥
அத ஆthமா ேபா³த⁴மாthரதயா th◌⁴யதி லாக⁴வாth ।
³:ஸrhேவ phரkh’thயாேத³rhவிகாராேசதேரऽகி²லா:॥ 6॥
ஆthமா  நிrh³ணshதth³வth டshத²ச மேதா ³ைத: ◌⁴ ।
சிேத:டshத²ஸmhjhஞா  shதி²ரthவாth³ கி³டவth ॥ 7॥
ேலபேசதரஸmhப³nhேத⁴ தth³ைபபரkhததா ।
யதா²விஷயஸmhப³nhதா⁴th³³th³ெதௗ⁴ ப⁴வதி வாஸநா ॥ 8॥
பா⁴Nhடா³ெதௗ³ th³ரvhயேயாகா³chச தthதth³th³ரvhயshய வாஸநா ।
ேலபேஹச ஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸŋhக:³ஸmhப³nhதி⁴ சாஜநmh ॥ 9॥
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அேதா நிரஜேநாऽஸŋhேகா³ நிrhேலபேசாchயேத மாnh ।
நப:◌⁴Shகரபthராதி³th³’Shடாnhைத: பரமrhபி: ◌⁴ ॥ 10॥
சிnhமாthராநnhதஶkhthயph³ெதௗ⁴ மrhத²பவேநதா: ।
ஸththவாதி³ஶkhதேயா யாnhதி விவ³th³³த³பதாmh ॥ 11॥
அத ஈஶசிதா³thைமவ ஜக³த:ஸnhநிதா⁴நத: ।
மணிவth phேரரகthேவந ஜடா³நாமயஸாவ ॥ 12॥
மாேநவ ஜக³thகrhதா ஜக³th³ப⁴rhதாऽகி²ேலவர: ।
shவாmhயrhேத² mh’thயவth³யshமாjhஜட³வrhக:³ phரவrhதேத ॥ 13॥
கரநி ச ேத³ேஹஷு ராஜாrhத²மதி⁴காவth ।
ேபா⁴kh³யஜாதmh மேநாமnhthNhயrhபயnhதி shவபா⁴வத:॥ 14॥
ைதrhேபா⁴kh³ையrhkhதமாthமாநமாேவத³யதி தீ⁴சிதி ।
ஈாமாthேரண தth³⁴ŋhkhேத ராேஜவாthமாऽகி²ேலவர:॥ 15॥
த⁴நாேத³வேரா ேத³ேஹா ேத³ஹshேயnhth³யவரmh ।
இnhth³யshேயவ ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴ராthேமவர: பர:॥ 16॥
டshத²shேயவரshயாnhேயா நாshதி phேரரக இthயத: ।
ஈவரshயாவதி⁴thேவந th³ரShடா ைவ பரேமவர:॥ 17॥
அnhயshயாக³nhைகவrhயmh ப³ஹுvhயாபாரஸŋhலmh ।
நிrhvhயாபாரshய நிrhேதா³ஷமநாth³ையவrhயமாthமந:॥ 18॥
ஸrhவஶkhதிமேயா யாthமா ஶkhதிமNhட³லதாNhட³வ: ।
ஸmhஸாரmh தnhநிvh’thதிmh ச மாயயாऽऽphேநாதி ேஹலயா ॥ 19॥
ஸrhவாதிஶாயி நிrhேதா³ஷைமவrhயத³மாthமந: ।
பயேதா ேயாகி³ேநா ph³ராமமphையவrhயmh th’யேத ॥ 20॥
பா³யshயாthேமாchயேத ேத³ேஹா ேத³ஹshயாthேமnhth³யாணி ச ।
³th³தி⁴ராthேமnhth³யாnhதshய ³th³ேத⁴ராthமா  சிnhநப: ◌⁴ ॥ 21॥
அத ஆthமாவதி⁴thேவந பரமாthேமாchயேத சிதி: ।
ததா²ऽnhத:கரணrhேயாகா³jhவ இthchயேத சிதி:॥ 22॥
அவிth³யாகாrhயரத: பரமாthமநி ச shmh’தி: ।
யshய யth³vhயாபகmh தshய தth³ph³ரமாऽேதா த⁴ராதி³கmh ॥ 23॥
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phரkh’thயnhதmh ப⁴ேவth³ph³ரம shவshவகாrhயாth³யேபயா ।
ேஸவேர ஸாŋhkh²யவாேத³ऽபி சிேதேரவாiνமnhயேத ॥ 24॥
பேர வா பரமாthமthவாதி³கmh  ந ஜேட³ khவசிth ।
அth◌⁴யvhயாபகthவாph◌⁴யாmh பரmh ph³ரம  ேசதந:॥ 25॥
தshயாth◌⁴யmh vhயாபகmh ச ந ேஹவித⁴யாऽshதி  ।
அஸŋhkh²யாthமா நேபா⁴ராஶிரவிப⁴khைதகபக:॥ 26॥
ேஸாऽதசிth³க⁴நவிjhஞாநக⁴நாthமக⁴நஸmhjhஞக: ।
phரகாஶshயாநேபthவாth shவshய th³ரShTh’தயாऽபி ச ॥ 27॥
shவphரகாஶ: மாiνkhத இதேர தth³வில: ।
ேபா⁴ேகா³ऽph◌⁴யவ’தி:ஸா ச டshேத² நாshதி தீ⁴Shவிவ ॥ 28॥
தீ⁴vh’thதிphரதிபி³mhபா³kh²யெகௗ³ணேபா⁴கா³ ேபா⁴khth’தா ।
ஸாாth³தீ⁴vh’திth³ரShTh’thவாth³ ³th³தி⁴ஸாchயேத மாnh ॥ 29॥
விநா விகாரmh th³ரShTh’thவாth ஸா khேதாऽகி²லshய ஸ: ।
ைசthேயாபராக³பthவாth ஸாதாऽphயth◌⁴வா சித:॥ 30॥
உபலணேமேவத³மபி vhயாvh’thதேய ஜடா³th ।
அத: மாநநிrhேத³ேயாऽiΝச ஸூமச கth²யேத ॥ 31॥
விநா th³’யமth³’யthவாத³vhயkhதேசாchயேத ஸத: ।
அth³’ேயா th³’யேத ராஹுrhkh³’ேதந யேத²nh³நா ॥ 32॥
அth³’யmh சாshயமாத³rhேஶ சிth ததா²shவshவ³th³தி⁴ஷு ।
சிதி விவshய ஸŋhக³ேசth³விவmh பா⁴ேஸத ஸrhவதா³॥ 33॥
விவாதா⁴ேராऽphயத:ஶூnhயதி சிth³கீ³யேத க²வth ।
th³’யேதா³ஷாnh mh’ஷா³th³தி⁴rhth³’ShThயாேராphய நிrhமேல ॥ 34॥
ஆத³rhேஶ மலவth³vhேயாmhநி ேதா³ஷth³’ShThயா  தphயேத ।
வshதசிதி நாshthேயவ மேலா th³’யாத:ஸதா³॥ 35॥
அதச நிrhமல:shவshேதா² நிrhேதா³ஷேசாchயேத மாnh ।
ஸஜாதீேயஷு ைவத⁴rhmhயல நாshதி யth³பி⁴தா³॥ 36॥
அத ஆthமா ஸம: phேராkhத ஐகphயாchச ஸrhவதா³ ।
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ேத³ஹாth◌⁴யதயா ேத³ rhயபி⁴vhயkhதித: மாnh ॥ 37॥
ஏகாகிஏவாத³th³விதீய: ேகவலேசாchயேத  ஸ: ।
சிchச²khthயphரதிப³nhேத⁴ந phேராchயேதऽநாvh’த: மாnh ॥ 38॥
ஸrhவshவாதயா சாthமா ேthரjhஞ: ேthரேவத³நாth ।
’thஸேராவரதீ⁴பth³மத³லvh’thதிஷு லயா ॥ 39॥
சரnhநிவாநnhத³நாnh ⁴ஜாேநா ஹmhஸ உchயேத ।
ஹகாேரண ப³rhயாதி ஸகாேரண விஶnh ந:॥ 40॥
phராநvh’ththயாऽநய சாபி phராNhயாthமா ஹmhஸ உchயேத ।
ஶராக³’th³th³யாம³ஹாயாmh ³th³தி⁴பா⁴rhயயா ॥ 41॥
vhயjhயமாநshதயா ஸாrhத⁴mh shவபnhநிவ ³ஹாஶய: ।
th³thமகமாயாmh shவாmh ஸாnhநிth◌⁴யாth பமயnh ॥ 42॥
மாயீதி கth²யேத சாthமா தthkh’தாnh’தேவஷth◌⁴’kh ।
shவாnhேயகாத³ஶ ⁴தாநி பைசதாநி  ேஷாட³ஶ ॥ 43॥
mhஸ: கலாshதththவதsh நிரmhஶthவாth ஸ நிShகல: ।
அஹmhஶph³த:³shவாவாசீ shவா ஸா  ேசதஸ:॥ 44॥
அேதாऽஹதி ஶph³ேத³ந சிnhமாthரmh phேராchயேத ³ைத: ◌⁴ ।
ஸrhேவவர:ஸrhவேவthதா ஸrhவகrhதாऽth³வய: மாnh ॥ 45॥
ஸாமாnhயா³chயேத யth³வth³ ராஜா ஸrhவநராதி⁴ப: ।
ஆthமாth³ைவதshய ஸூthேரண ஜாதிமாthேரண வrhணநாth ॥ 46॥
phரலேய  விஜாதீயth³ைவதஶூnhயthவமாthமநாmh ।
அஸŋhக³thவாnhநிthயஶுth³ேதா⁴ நிthய³th³த⁴ச சிththவத:॥ 47॥
நிthயiµkhதshததா² நிthயநிrh:³க²thவாth மாnh மத: ।
இthயா³³ஶாshthேராkhததி³ஶா shவாiνப⁴ேவந ச ॥ 48॥
ைவத⁴rhmhயாதா³thமேநாऽநாthமவிேவக: khயதாmh ³ைத: ◌⁴ ।
பchேச²த³சShேகண mhphரkh’thேயா:ஸுவிshதராth ।
ைவத⁴rhmhயக³ண உkhேதாऽயmh th◌⁴யாயிநாமாஶு iµkhதித:³॥ 49॥
இதிவிjhஞாநபி⁴ுவிரசிேதஸாŋhkh²யஸாேரஆthமைவத⁴rhmhயக³ணபchேச²த:³
॥ *॥
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——————-

அத²ஷShட:² பchேச²த:³ ।
விேவகேமவ ஸth³khthயா மthவா தத³iν⁴யேத ।
ராஜேயாக³mh யதா²rhயாth ஸமாேஸந த³chயேத ॥ 1॥
அஶkhேதா ராஜேயாக³shய ஹட²ேயாேக³ऽதி⁴காரவாnh ।
வாShேட² ச வShடா²ய ⁴ஸுNhேட³ைநவதmh ॥ 2॥
jhஞாநாvh’thதீ ராஜேயாேக³ phராயமாஸேந ஹேட² ।
iµkh²ேய ேதऽŋhக³தயாऽnhேயாnhயmh ேஸvhேய ஶkhthயiνஸாரத:॥ 3॥
விஷேயऽநnhதேதா³ஷா ேய திshmh’திஸதா: ।
த ஆெதௗ³ பth³ரShடvhயாசிthதshைத²rhயாய ேயாகி³பி: ◌⁴ ॥ 4॥
காமபீ³ஜாnhயநnhதாநி ஸmhphரேராஹnhதி யth³th◌⁴’தி³ ।
தthராடவீநிேப⁴ jhஞாநNhயஸshயmh ந வrhத⁴ேத ॥ 5॥
ேதா³ஷth³’ShThயkh³நிஸnhத³kh³ேத⁴ காமபீ³ேஜ  ேசத ।
³ஶாshthரஹல: kh’Shேட ஸுேthேர தth³விவrhத⁴ேத ॥ 6॥
ஸthேயShவஸthதாmh phரராmh ததா² ரmhேயShவரmhயதாmh ।
ஸுேக²ஷு phரரmh :³க²mh பயnh தீ⁴ேரா விரjhயேத ॥ 7॥
ph³ரமேலாேகாऽபி நரேகா விநாஶாேமth◌⁴யத: ।
khதச shவாதி⁴ைகரnhையshthைர³Nhயாத³பி :³க²kh ॥ 8॥
தthரthையரபி iµkhthயrhத²mh யthயேத ஜnhமபீ⁴பி:◌⁴ ।
அேதா jhேஞய:ஸமாேஸந ேலாக:ஸrhேவாऽபி :³க²khth ॥ 9॥
இத³mh ேம shயாதி³த³mh மா shயாதி³தீchசா²vhயதி²தmh மந: ।
shவபா⁴வாth ேதந விjhேஞயmh :³க²mh சிthேதந ஸŋhக³தி:॥ 10॥
ஸுக²mh ஸுஷுphதி: பரமா :³க²mh விஷயேவத³நmh ।
ஸுக²:³க²ஸமாேஸாऽயmh கிமnhையrhப³ஹுபா⁴ைத:॥ 11॥
தshமாத³நrhதா²நrhதா²பா⁴nh பய விஷயாnh ஸுதீ: ◌⁴ ।
உthsh’ேஜth பரமாrhதா²rhதீ² பா³லரmhயாநநிவ ॥ 12॥
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இthயாதி³காநnhதேதா³ஷth³’ShThயா ராக³shய தாநேவ ।
மாயாவிேவகத:ஶுth³த⁴மாthமாநmh சிnhதேயth ஸதா³॥ 13॥
இத³mh ததி³தி நிrhேத³Shmh ³ऽபி ந ஶkhயேத ।
உதா³நshயாthமதththவmh shவயேமவ phரகாஶேத ॥ 14॥
³th³தி⁴ேபா³தா⁴thமேகா ³th³தி⁴ஸா ³th³ேத:◌⁴ பேரா வி: ◌⁴ ।
டshேதா²ऽஹmh சிதா³தி³thய இthேயகாkh³ேராऽiνசிnhதேயth ॥ 15॥
vh’thதிேபா³ேதா⁴ க⁴டchசி²th³ரவ நாயlhப ஈயேத ।
வshேதா vh’thதிேபா³ேதா⁴ऽஹmh rhே vhேயாமவத³ய:॥ 16॥
அnhதrhயth³ th³’யேத ஸrhவmh தth³³th³ேத⁴rhvh’thதிchயேத ।
ேதph◌⁴ேயா :³கா²thமேகph◌⁴ேயாऽஹmh ஸாாth தth³வீதா ph’த²kh ॥ 17॥
கrhமகrhth’விேராேதா⁴  vh’ththயா vh’thதிphரகாஶேந ।
vh’thதிதா⁴ராகlhபேந ச ெகௗ³ரவாதி³தி நிசிதmh ॥ 18॥
ஹrhஷேஶாகப⁴யkhேராத⁴ேலாப⁴ேமாஹமைத³shததா² ।
th³ேவஷாபி⁴மாநகாrhபNhயநிth³ராலshயshமராதி³பி: ◌⁴ ॥ 19॥
த⁴rhமாத⁴rhைமச ஸmhrh ³th³தி⁴rh:³க²மயீ  ேம ।
ஆthமாநmh த³rhஶயthேயவ பா⁴shகராேயவ ேராகி³ண:॥ 20॥
அஹmh ஸrhவக³தmh ஶாnhதmh பரமாthமக⁴நmh ஶுசி ।
அசிnhthயசிnhமாthரநேபா⁴ விவத³rhபணமயmh ॥ 21॥
நிரஜநmh நிராதா⁴ரmh நிrh³ணmh நிபth³ரவmh ।
நிrhவிேஶஷmh ஸஜாதீயாth ஸமshதாrhதா²வபா⁴ஸகmh ॥ 22॥
ph³ரமவிShiΝமேஹஶாth³யா:shதா²வராnhதாச ேசதநா: ।
அைவத⁴rhmhயாthமகாேப⁴தா³த³ஹthயiνசிnhதேயth ॥ 23॥
அஹமnhேய ச ஷா:ஸமசிth³vhேயாமபிண: ।
அத ஆthைமக ஏவாऽஹதி திஷு கீ³யேத ॥ 24॥
இதி பயnh shவேபா⁴ைக³ச ேயாகீ³விவmh phரஜேயth ।
ஆthமேயாேகா³ऽphயயmh phேராkhத:thkhத:ஸாŋhkh²யேயாகி³நாmh ॥ 25॥
ஸrhவ⁴தshத²மாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி ।
ஸமmh பயnhநாthமயா shவாராjhயமதி⁴க³chச²தி ॥ 26॥

sAMkhyasAra.pdf 33



ஸாŋhkh²யஸார:

இthேயவmh மiνநாऽphயாthமயாேகா³jhஞாநாŋhக³த: ।
தshமாத³ப⁴யதா³ேநந shவேபா⁴கா³th³யrhசேநந ச ॥ 27॥
ஸmhமாநயnh ⁴தஜாதமாthமாநமiνசிnhதேயth ।
ph³ரமவிShiΝஶிவாதீ³நாmh ேபா⁴ேக³ ராக³ச யேத ॥ 28॥
ேதஷாmh shவஸாmhயth³’ShThயாऽத:ஸாmhயmh ேயாகீ³விசிnhதேயth ।
உthபthெதௗ phரலேய ைசவ ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³॥ 29॥
ஸrhேவஷாேமகபthவmh th³ரSh ராகா³தி³கmh த: ।
விShNhவாத³ேயா மைஹவrhயmh ⁴ஜ நா அபி நாதி⁴கா ॥ 30॥
மthேதாऽேதாऽலmh தைத³வrhையரவிேவகிஜநphைய: ।
³ணகrhமாதி³பி: ◌⁴ கிசிnhநியாதி⁴கமாthமந:॥ 31॥
தத³rhத²mh யதேத ேலாேகா நாஹmh பயா ேமऽதி⁴கmh ।
ததா² nhநmh ந பயா யத³திkhரமஶŋhகயா ॥ 32॥
ேத³வா ைத³thயஜயாேயவ யதிShேய தjhஜயாஶயா ।
அஹmh யதா² தைத²வாnhேய ஆph³ரமா நாரகா ஜநா:॥ 33॥
th³’யnhேத shவாthமவth phேரmh பிth’ph◌⁴ராth’ஸுதாதி³வth ।
க ஈஶ ஈஶிதvhேயா வா க:ேரShட:² ேகாऽத⁴ேமாऽபி வா ॥ 34॥
அபி⁴nhேந ேப⁴த³th³’ShThயா shயாnhmh’thேயாrhப⁴யதி தி: ।
சிth³vhேயாமshேவகேபஷு ஈஶாநீஶாதி³பக:॥ 35॥
பேப⁴ேதா³யஸnh ஸrhவ:shப²ேக பேப⁴த³வth ।
தி⁴யாmh ைப: மாேநேகா ப³ஹுப இேவயேத ॥ 36॥
vh’கசrhமாதி³பாth³ையrhமாயீவ ப³ஹுபth◌⁴’kh ।
மாமாŋhkh³ய நிராகாரmh விவிதா⁴காரதா⁴ணீ ॥ 37॥
மாையைவகா  nh’thயnhதீ ேமாஹயthயகி²லா தி⁴ய: ।
mhஸாmh ேப⁴ேதா³ ³th³தி⁴ேப⁴தா³த³mh³ேப⁴தா³th³யதா² ரேவ:॥ 38॥
vhேயாmhநச சி²th³ரேபண ேப⁴த:³mhபா⁴தி³ேப⁴த³த: ।
அத:ஶுth³ேதா⁴ ³th³த⁴iµkhத:ஸrhவதா³ஸrhவேகா³ऽvhயய:॥ 39॥
அஹமnhேய ச தthராऽேஹா ஶththராதி³தீ⁴rhmh’ஷா ।
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ph³ரமணீேஶ ஹராவிnhth³ேர ஸrhவ⁴தக³ேண ததா²॥ 40॥
உthதமாத⁴மமth◌⁴யthவவிபா⁴ேகா³ மாயயா mh’ஷா ।
th³thமகமாயாயாshthைரவிth³யாதா³thமேநாऽபி  ॥ 41॥
உthதமாத⁴மமth◌⁴யthவthைரவிth◌⁴யmh ைநவ  shவத: ।
யதா² ேத³ேஹ ததா²ऽnhயthர சிthphரகாேஶாऽயமvhயய:॥ 42॥
vhயkhததாvhயkhததாமாthரேப⁴ேதா³யnhதரபா³யேயா: ।
ஏவமnhேயऽபி ஷா ப³th³த⁴iµkhதாவிேஶஷத:॥ 43॥
ஈஶாநீஶாவிேஶஷாchச ஷாrhேதா² ந ேமऽshthயத: ।
மஹாநிth³ைரவ ேம ஸாth◌⁴வீ :³க²ேபா⁴க³ஹரா phயா ॥ 44॥
அphயா ட⁴சிthதாநாமஸாth◌⁴வீ தீ⁴ஹதாthமநாmh ।
சிதா³த³rhேஶ மயி தி⁴ேயா யth³யபி phரதிபி³mhப³நmh ॥ 45॥
தththவேதா ைநவ ேதா³ஷாய ததா²ऽபி thயாjhயேமவ தth ।
shவபா⁴வாத³shய ேஹயthவmh shவாiν⁴thயா  th◌⁴யதி ॥ 46॥
யதா² ேகாऽபி பரshயாபி ைவphயmh ந தி³th³’தி ।
shவாnhயாேராphயாthமேதா³ஷாnh ஸாth◌⁴வீயமiνதphயேத ॥ 47॥
நிrhேதா³ஷmh shவாநmh th³’ShThவா நிrhேதா³ஷா shயாth பதிvhரதா ।
ஏவமshயா பேப⁴ேத³ऽphேயகேபாऽsh ஸrhவதா³॥ 48॥
⁴ஜாேநா வாऽphய⁴ஜாநshதாmh மத³rhதா²மநnhயகா³mh ।
யைத²கபேதாபாதி⁴ேயாகா³ேயாக³த³ஶாshவேஹா ॥ 49॥
ஆத³rhஶshயாமலshையவ சிnhநேபா⁴த³rhபணshய ேம ।
th³’ய³th³தி⁴க³தா ேதா³ஷா:ஸாாthதth³th³ரShட phரெபௗ⁴ ॥ 50॥
ந ஸnhதி மயி ேமாஹாth³யா பா⁴shகேர பா⁴shயேதா³ஷவth ।
:³ைக²rhப³th³தா⁴ shவமாthமாநmh thயkhthவா மth³பா⁴வமாக³தா ॥ 51॥
iµchயேத :³க²ப³nhதா⁴th³தீ⁴rhந ேம ேமாோ ந ப³nhத⁴நmh ।
டshதா²ஸŋhக³சிth³vhேயாmhநி தீ⁴:³க²phரதிபி³mhப³நmh ॥ 52॥
ேயாऽnhேயா ப³nhேதா⁴ ேபா⁴க³ப: ேஸாऽபி சிth³த³rhபேண mh’ஷா ।
ஜாkh³ரதா³தி³thரயாவshதா²ஸா தாபி⁴rhவிவrhத:॥ 53॥
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அஹmh rhணசிதா³தி³thய உத³யாshதவிவrhத: ।
த³rhபேண iµக²வth³விவmh மயி ேபா³ேத⁴ ந தாththவிகmh ॥ 54॥
வி⁴thேவ ச பா³யாnhத:ஸுஷுphthயாதா³வத³rhஶநாth ।
மயி வாऽnhயthர வா mh ேகவலாiνப⁴ேவ விெபௗ⁴ ॥ 55॥
பா⁴தி யthதth³விவrhthேதா தீ⁴phரதிபி³mhபா³thமகthவத: ।
ஶுkhெதௗ ரஜதவth³விவமேதா மயி ந ேதா³ஷkh’th ॥ 56॥
மெசௗ ேதாயவth தth³வth³vhேயாமாெதௗ³ நக³ராதி³வth ।
காலthரேயऽபி நாshthேயவ மயி விவmh ஸநாதேந ॥ 57॥
அnhயthராshthவத²வா மாऽsh ³th³th◌⁴யாெதௗ³ மம ேதந கிmh ।
மயி ஸrhவmh யதா²vhேயாmhநி ஸrhவthராஹmh யதா² நப: ◌⁴ ॥ 58॥
ந ஸrhவmh மயி ஸrhவthர நாஹmh சாேலபத: க²வth ।
அத ஏவாவிபா⁴கா³kh²யாேப⁴ேத³ந ரநீரவth ॥ 59॥
jhஞாநாthமகத³mh விவmh கா³யnhதி பரமrhஷய: ।
ஜக³nhமம மத³rhத²thவாnhமchச²ரஸுகா²தி³வth ॥ 60॥
யத² மம ததா²ऽnhேயஷாmh மைமேவதி தி⁴ேயா ph◌⁴ரம: ।
வshதsh ந கshயாபி கிமபி vhயபி⁴சாரத:॥ 61॥
shவாthவshயாth◌⁴வthேவந பாnhத²shயாவாஸேக³ஹவth ।
ஏகmh சிnhமாthரமshதீஹ ஶுth³த⁴mh ஶூnhயmh நிரஜநmh ॥ 62॥
ஸூமாth ஸூமதரmh தthர ந ஜக³nhந ஜக³thkhயா ।
th³’யேத ஸrhவth³’யாTh◌⁴யா shவshவ³th³தி⁴பரmhபரா ॥ 63॥
சிnhமNhட³லமஹாத³rhேஶ phரதிபி³mhப³iµபாக³தா ।
khவசிth³vhயkhதmh khவசிth ஸூமmh நப: ◌⁴ ஸrhவthர திShட²தி ॥ 64॥
யதா² ததா² சிதா³காஶmh தீ⁴ேத³ேஶऽnhயthர ச shதி²தmh ।
சிதா³காஶமயmh விவmh யேதாऽேதா தீ⁴தshதத:॥ 65॥
ph◌⁴ரமnhதீ தthர தthைரவ பா⁴ஸேதऽrhேக க⁴டாதி³வth ।
த⁴rhமாத⁴rhெமௗ ஜnhமmh’th ஸுக²:³கா²தி³ சாகி²லmh ॥ 66॥
ஜாkh³ரthயபி mh’ஷா shவphந இவ ஜnhமாதி³கmh மம ।
th³’யேயாக³விேயாகா³ph◌⁴யாmh சிேதா ஜnhமவிநாஶதீ:◌⁴ ॥ 67॥
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அபி⁴vhயkhthயநபி⁴vhயkhதிேதா³ஷாph◌⁴யாmh ஶஶிேநா யதா² ।
மஹாஸுஷுphெதௗ ப⁴வஜnhமmh’th-
:³shவphநதா⁴ரா:ணப⁴ŋh³ரா தி⁴ய: ।
பயாmhயஹmh தாபி⁴ரphதேபா
க⁴ைநrhைதrhவிக³ைத ரேவ: கிmh ॥ 68॥
இthேயவmh ஸததmh th◌⁴யாயnhேநகாkh³ரமநஸா ஸுதீ:◌⁴ ।
ஸாாthகேராthயாthமதththவmh வாக³ேகா³சரபத:॥ 69॥
shவபmh நிrhமலmh ஶாnhதmh மநshthயஜதி ேசth ணmh ।
தைத³வ th³’யஸmhshகாரேஶஷாth ஸŋhுph◌⁴யதீnhth³யmh ॥ 70॥
உthதி²தiνthதி²தாmhshதthர இnhth³யாnh ந: ந: ।
விேவேகைநவ வjhேரண ஹnhயாதி³nhth³ேரா கி³நிவ ॥ 71॥
இதிவிjhஞாநபி⁴ுவிரசிேதஸாŋhkh²யஸாேர ராஜேயாக³phரகாரபchேச²த:³
॥ *॥
——————-

அத²ஸphதம: பchேச²த:³ ।
ஏவமாthமாiνப⁴விேநா வnhiµkhதshய லணmh ।
shபShடmh வேய ப⁴ேவth³ேயந jhஞாநாjhஞாநபணmh ॥ 1॥
ரவnh மநநாth³வாऽபி அnhயதா²ऽऽthமjhஞதாph◌⁴ரமாth ।
rhயாth³³மவிth³வாmhஸmh shயாchசாjhேஞா jhஞாபி⁴மாnhயபி ॥ 2॥
ைநவrhயாநாக³தjhஞthவாதி³கmh jhஞாநshய லணmh ।
தth³’ேதऽபி  ைகவlhயmh ேயாக³பா⁴Shயkh’ேததmh ॥ 3॥
ெரௗதshமாrhதாநி வாkhயாநி jhஞாநிேநா ேமாபா⁴கி³ந: ।
லகாNhேயவ kh²யnhேத விவாஸாதிஶயாய ைவ ॥ 4॥
யthர ஸrhவாணி ⁴தாநி ஆthைமவா⁴th³விஜாநத: ।
தthர ேகா ேமாஹ: க: ேஶாக ஏகthவமiνபயத:॥ 5॥
ய:ஸrhவthராநபி⁴shேநஹshதth தth phராphய ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
நாபி⁴நnhத³nhதி ந th³ேவSh தshய phரjhஞா phரதிSh²தா ॥ 6॥
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ந விshமரதி ஸrhவthர யதா²ஸததேகா³ க³திmh ।
ந விshமரதி நிேசthயmh சிnhமாthரmh phராjhஞதீ⁴shததா²॥ 7॥
ேநாேத³தி நாshதமாயாதி ஸுேக²:³ேக²iµக²phரபா⁴ ।
யதா²rhவshதி²திrhயshய ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 8॥
ேயா ஜாக³rhthதி ஸுஷுphதshேதா² யshய ஜாkh³ரnhந விth³யேத ।
யshய நிrhவாஸேநா ேபா³த: ◌⁴ ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 9॥
ராக³th³ேவஷப⁴யாதீ³நாமiνபmh சரnhநபி ।
ேயாऽnhதrhvhேயாமவத³thயchச:²ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 10॥
யshய நாஹŋhkh’ேதா பா⁴ேவா ³th³தி⁴rhயshய ந phயேத ।
rhவேதாऽrhவேதா வாऽபி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 11॥
அபி ஶீதசாவrhேக அthShேணऽபீnh³மNhட³ேல ।
அphயத: ◌⁴phரஸவthயkh³ெநௗ வnhiµேதா ந சாnhயதீ: ◌⁴ ॥ 12॥
சிதா³thமந இமா நிthயmhphரsh²ரnhதீஹ ஶkhதய: ।
இthயshயாசrhயஜாேலஷு நாph◌⁴ேத³தி ஹலmh ॥ 13॥
பரvhயஸநிநீ நா vhயkh³ராऽபி kh³’ஹகrhமணி ।
தேத³வாshவாத³யthயnhதrhநரஸŋhக³ரஸாயநmh ॥ 14॥
ஏவmh தththேவ பேர ஶுth³ேத⁴ தீ⁴ேரா விராnhதிமாக³த: ।
தேத³வாshவாத³யthயnhதrhப³rhvhயவஹரnhநபி ॥ 15॥
ேயா நிthயமth◌⁴யாthமமேயா நிthயமnhதrhiµக:²ஸுகீ² ।
க³mhபீ⁴ரச phரஸnhநச கி³ராவிவ மஹா’த:³॥ 16॥
பராநnhத³ரஸாுph³ேதா⁴ ரமேத shவாthமநாऽऽthமநி ।
ஸrhவகrhமபthயாகீ³ நிthய’Shேடா நிராமய:॥ 17॥
ந Nhேயந ந பாேபந ேநதேரபி phயேத ।
ேயந ேகந சிதா³chச²nhேநா ேயந ேகந சிதா³ஶித:॥ 18॥
யthர khவசந ஶாயீ ச ஸ ஸmhரா³வ ராஜேத ।
வrhணத⁴rhமாரமாசாரஶாshthரமnhthரநேயphத:॥ 19॥
நிrhக³chச²தி ஜக³jhஜாலாth பஜராதி³வ ேகஸ ।
வாசாமதீதவிஷேமா விஷயாஶாth³’ேஶத:॥ 20॥
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காமphபக³த: ேஶாபா⁴mh ஶரதீ³வ நப⁴shதலmh ।
நி:shேதாthேரா நிrhநமshகார: jhயஜாவிவrhத:॥ 21॥
ஸmhkhேதா வா விkhேதா வா ஸதா³சாரநயkhரைம: ।
ஏதாவேத³வ க² ŋhக³மŋhக³rhthேத:
ஸmhஶாnhதஸmhsh’திசிரph◌⁴ரமநிrhvh’thதshய ।
தth³யshய யnhமத³நேகாபவிஷாத³ேலாப⁴-
ேமாஹாபதா³மiνதி³நmh நிணmh தiνthவmh ॥ 22॥
rhயவிராnhதிkhதshய phரதிதீபshய ப⁴வாrhணவாth ।
ந kh’ேதநாkh’ேதநாrhேதா² ந திshmh’திவிph◌⁴ரைம:॥ 23॥
தiνmh தயஜ வா தீrhேத²வபசshய kh³’ேஹऽத²வா ।
jhஞாநஸmhphராphதிஸமேய iµkhத ஏவாமலாஶய:॥ 24॥
ந ேமாோ நப⁴ஸ: ph’Shேட² ந பாதாேல ந ⁴தேல ।
ஸrhவாஶாஸŋhேய ேசத:ேயா ேமா இதி ேத:॥ 25॥
வnhiµkhதபத³mh thயkhதா shவேத³ேஹ காலஸாthkh’ேத ।
விஶthயேத³ஹiµkhதthவmh பவேநாऽshபnhத³தாவ ॥ 26॥
அநாphதாகி²லைஶலாதி³phரதிபி³mhேப³ யாth³’ஶீ ।
shயாth³த³rhபேண த³rhபணதா ேகவலாthமshவபிணீ ॥ 27॥
அஹmh thவmh ஜக³தி³thயாெதௗ³ phரஶாnhேத th³’யஸmhph◌⁴ரேம ।
shயாth தாth³’ஶீ ேகவலதா shதி²ேத th³ரShடrhயவீேண ॥ 28॥
சிnhமாthரmh ேசthயரதமநnhதமஜரmh ஶிவmh ।
அநாதி³மth◌⁴யநிலயmh யத³நாதி⁴ நிராமயmh ॥ 29॥
ந ஶூnhயmh நாபி சாகாரmh ந th³’யmh ந ச த³rhஶநmh ।
அநாkh²யமநபி⁴vhயkhதmh தth கிசித³வஶிShயேத ॥ 30॥
இதி விjhஞாநபி⁴ுவிரசிேத ஸாŋhkh²யஸாேர வnhiµkhதிபரமiµkhthேயா:
பchேச²த:³॥ *॥
இதி ஸாŋhkh²யஸாரshேயாthதரபா⁴க:³ । ஸாŋhkh²யஸாராkh²யmh phரகரணmh
ஸமாphதmh ।
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