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samAsasUtra sarvopakAriNI TIkA

ஸமாஸஸூthர ஸrhேவாபகாணீ கா

யth³வாkh³வி⁴திரமலாகி²லதththவஜாதா-
nhநாநாth³ய தththவமமலmh பேபா³த⁴யnhதீ ।
ேரய: கேராதி ஜக³தாmh ப⁴க³வnhதமாth³யmh
தmh மஹrhகபிலmh phர⁴மாநேதாऽsh ॥ 1॥
உth³தி³தீ⁴rhஷுshத³nhநீதஸூthரதththவாrhத²³th³த⁴ேய ।
ஸrhேவாபகாணீmh rhேவ காmh ³ணவஶmhவத:³॥ 2॥
அதா²thராநாதி³khேலஶகrhமவாஸநாஸiµth³ரநிபதிதாநநாத²தீ³நாiνth³தி³தீ⁴rhஷு:
பரமkh’பா:shவத:th³த⁴தththவjhஞாேநா மஹrhrhப⁴க³வாnh கபிேலா
th³வாவிmhஶதிஸூthராNhபாதி³th ।ஸூசநாth ஸூthரதி  vhthபthதி: ।
தத ஏைத:ஸமshததththவாநாmh ஸகலஷShதnhthராrhதா²நாmh ச
ஸூசநmh ப⁴வதி । இதேசத³mh ஸகலஸாŋhkh²யதீrhத²ல⁴தmh
தீrhதா²nhதராணி ைசதthphரபச⁴தாnhேயவ ।ஸூthரஷட³th◌⁴யாயீ 
ைவவாநராவதாரமஹrhப⁴க³வthகபிலphரணீதா இயmh  th³வாவிmhஶதிஸூth
தshயா அபி பீ³ஜ⁴தா நாராயவதாரமஹrhப⁴க³வthகபிலphரணீேததி
vh’th³தா: ◌⁴ । தthராெதௗ³ phரத²மஸூthரthரேயண ஸகலphரபசல⁴தாநி
பசவிmhஶதிதththவாநி ஸூசயதி । அShெடௗ phரkh’தய:॥ 1॥
ேஷாட³ஶ விகாரா:॥ 2॥ ஷ:॥ 3॥ அயமrhத:²ஸாŋhkh²யth³தா⁴nhேத
பசவிmhஶதிshதththவாநி । தthர லphரkh’தி: மஹthதththவmh அஹŋhகார:
ஶph³த³தnhமாthரா shபrhஶதnhமாthரா பதnhமாthரா ரஸதnhமாthரா க³nhத⁴தnhமாthரா
ேசthயShெடௗ phரkh’தய:ஸnhதி । அthர தththவாnhதராரmhப⁴கthவmh
phரkh’திthவmh அதச மஹதா³தீ³நாmh ஸphதாநாmh rhவrhவவிkh’திthேவऽபி ந
அதி:லணஸமnhவயாth । பச ³th³தீ⁴nhth³யாணி பச கrhேமnhth³யாணி
மந: க³க³நபவநjhவலநஸலத⁴ரNhயாkh²யாநி பச ⁴தாநி ைசதாநி
ேஷாட³ஶ விகாரா: விkh’தய ஏவ ந தththவாnhதாராரmhப⁴காணி ஸrhவmh வாkhயmh
ஸாவதா⁴ரணதி nhயாயாth । ஷ: பசவிmhஶதிதமmh தththவmh । அயmh
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ச ந phரkh’திrhந விkh’தி: தாph◌⁴ய: ph’த²khkh’thய நிபth । அேநந
ஜட³thவபthவகrhth’thவாதி³த⁴rhமவth³ph◌⁴ய: phரkh’thயாதி³ph◌⁴ய: ஷshய
ைவலNhயமபி ஸூசிதmh ப⁴வதி ததா² ச காகா ।
லphரkh’திரவிkh’திrhமஹதா³th³யா: phரkh’திவிkh’தய:ஸphத ।
ேஷாட³ஶகsh விகாேரா ந phரkh’திrhந விkh’தி: ஷ:॥ இதி ।
நnhேவேதph◌⁴ேயாऽதிkhதா அnhேயऽபி ப³ஹேவா க⁴டபடாத³ய: பதா³rhதா² th³’யnhேத
தthகத²ேமஷாiµபபthதிரத ஆஹ ।
thைர³Nhயஸசார: ॥ 4 ॥ th³ண ஏவ thைர³Nhயmh ஸththவரஜshதமாmh
ேதஷாmh
ஸசார: மthதகேபாதகNhட²nhயாேயந phரதிணmh விலணபேமா வrhthதத
இதி ேஶஷ: । அேநந லphரkh’திshth³thகா ththேவந ச ேப⁴த³ேபா³த⁴ேகந
³: பரshபரவிth³த⁴shவபா⁴வா: phthயphதிவிஷாதா³thமகா:ஸசாேரண ச
ஸŋhக³தஸmhயkhசரrhத²ேகந ேதஷாmh நிthயஸபா⁴வ: ஷாrhேத² ஜநநீேய
காrhயாiνஸாேரண பரshபரஸஹாயதா ச । ததச phரkh’ேதrhமஹதா³தீ³நாmh
⁴ேதph◌⁴யச க⁴டபடாதி³ஸகலபதா³rhதா²நாmh th³ணலணபமாேத³வ
ஸmhth³தி: ◌⁴ காrhேயாthபாத³ச நாrhவ:கிnhthவாவிrhபா⁴வமாthரmhஸூமகாரணேபண
shதி²தshய sh²லகாrhயமேபண விபம இதி ஸth³vhயாphதிவாத³ச
இthேயேத
th³தா⁴nhதா:ஸmhஸூசிதா ப⁴வnhதீதி ேபா³th◌⁴யmh ॥
நiν ³நாமநவரதபணதிshவபா⁴வthவாth கதா³சித³பி th³’யஜாதாத³rhஶநmh
ந shயாth ததச phரலேயாchேச²த:³shயாத³த ஆஹ । phரதிஸசர:॥ 5॥ யதா²
sh’Shphரkhயாநிrhவாஹகshth³ணபணமshததா² phரதிஸசார: phரதிேலாபி
விபேமாshதி ததா² ச phரதிேலாமபேமந தthதthகாrhயாmh shவshவகாரேண
லேய
ஜாேத th³யா: phரkh’ேத:ஸாmhயshதி²திேரவ phரலய இதி ஸூசிதmh । ததா³ ச
ஸமாநபமthேவந ைவலNhயாநாவிrhபா⁴வ இதி பா⁴வ:॥
அத²ஜாயமாநshயஸுக²:³கா²ேத³rhவிேவகாrhத²mh thைரவிth◌⁴யmh வkhேமேகநாதா³வாnhதரமாஹ
।
அth◌⁴யாthமmh ॥ 6॥ஆthமாநமதி⁴kh’thேயthயth◌⁴யாthமmh தth³th³விவித⁴mh ஶாரmh
மாநஸmh ேசதி ஶாரmh வாதபிthதேலShமைவஷmhயநிthதmh மாநஸmh
காமkhேராத⁴ேலாப⁴ேமாேஹrhShயாவிஷயவிேஶஷத³rhஶநாத³rhஶநநிthதmh ।
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ஏத³ப⁴யமபி ஆnhதேராபாயஸாth◌⁴யthவாத³th◌⁴யாthமthchயேத ॥
பா³யேப⁴த³th³வயமாஹ th³வாph◌⁴யாmh । அதி⁴⁴தmh ॥ 7

॥ மாiνஷபஶுபஸsh’பshதா²வராதி³⁴தாnhயதி⁴kh’thய
தத³தி⁴⁴தthயrhத:²॥
ஆதி⁴ைத³வmh ॥ 8॥ யராஸவிநாயகkh³ரஹாth³யாேவஶநிthதேமதth ।இத³mh
th³வயமபி பா³ேயாபாயஸாth◌⁴யthவாth³பா³யthkhதmh ॥
நiν ஸthshவபி விலேணஷு ப³ஹுஷு பதா³rhேத²ஷு ஷshய
தthஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாth கத²mh தேதா :³க²மதshதthஸாமkh³mh
நிபயிஷுராெதௗ³ ³th³தீ⁴nhth³யாNhயாஹ । பசாபி⁴³th³த⁴ய:॥ 9॥
அபி⁴ேதா ³th³th◌⁴யnhேத jhஞாயnhேத வshnhயாபி⁴thயபி⁴³th³த⁴ய: ³th³தீ⁴nhth³யாணி
சு:ேராthரkh◌⁴ராணரஸநthவகா³kh²யாநி பஶph³த³க³nhத⁴ரஸshபrhஶேபா³த⁴காநி
॥
அேநந ச jhஞாநth³வாரா ேயாக³mh த³rhஶயிmh கrhேமnhth³யாNhயாஹ ।
பச கrhமேயாநய:॥ 10॥ பச இnhth³யாணி கrhமேயாநய:
கrhமmh வசநாதா³நவிஹரேthஸrhகா³நnhதா³நாmh ேயாநய: காரநி தாநி ச
வாkhபாணிபாத³பாபshதா²kh²யாநி । அேநந கrhம தthதth³விஷயஸாnhநிth◌⁴ேயந
தthதthஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸூசித:॥
அத² மஹத³ஹŋhகாரமநஸாமth◌⁴யவஸாயாபி⁴மாநஸŋhகlhபா அஸாதா⁴ரNhேயா
vh’thதய:தாபி⁴rhவிேநnhth³யth³வாரா விஷயkh³ரஹாஸmhப⁴வாth ைதshதth³kh³ரேஹாkhthயா
தாஸாmh நிபிதphராயthேவந தthஸாதா⁴ரணீ vh’thதிராஹ । பச வாயவ:

॥ 11॥ பசஸŋhkh²யாகா: phராபாநஸமாேநாதா³நvhயாநாkh²யா: வாயவ:

மஹத³ஹŋhகாரமநஸாmh ஸாதா⁴ரணvh’thதய: வநஸாத⁴நாநி ।
தthர phராே நாஸாkh³ர’nhநாபி⁴பாதா³ŋh³Shட²vh’thதி:
அபாந: kh’காகாph’Shட²பாபாrhேவாபshத²vh’thதி:ஸமாேநா
’nhநாபி⁴ஸrhவஸnhதி⁴vh’thதி:உதா³ேநா’thகNhட²தாrhth³த⁴ph◌⁴மth◌⁴யvh’thதி:
vhயாநshthவvh’thதிதி ॥
பசாநெமௗபேயாக³மாஹ । பச கrhமாthமாந:॥ 12॥
⁴khதபீதாஹாரஜலாேத³ரஸதி⁴ராேத³ச யதா²யத²mh phராபணேமஷாmh கrhம
தேத³காiνேமயthேவந தthshவபாthமகதா (?)இthயrhத:²॥ 12॥
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நnhவshjhஞாநkhயாth³வாரா மஹத³பி⁴மாநஸrhவஸŋhகlhபாநாmh விஷயேயாகி³thவmh
ஷshய shவபதயா தnhந க⁴டேத இthயாஶŋhகாmh விநிவrhதயிஷுராஹ ।
பசபrhவாவிth³யா ॥ 13॥ அநாthமshவாthமkh²யாதிரவிth³யா ஸா
ச விth³யாவிேராதி⁴நீ பசபrhவா ப⁴வதி தாநி ச பrhவாணி
அவிth³யாshதாராக³th³ேவஷாபி⁴நிேவஶாkh²யாநி । ததா² ச யத³விth³யயா
விபrhயேயவதா⁴rhயேத வsh அshதாத³யshதthshவபா⁴வாshதத³பி⁴நிவிஶnhேத
ததசாthமேநா விேவேகந தthஸmhப³nhத⁴ இதி பா⁴வ:॥ 13॥
பசாஶth³ேப⁴ேத³ஶு phரthயயஸrhேக³ஷு பசவிபrhயயா நிபிதா:அ⁴நா
விஶிShேடShவShடாவிmhஶதிமஶkhதிமாஹ । அShடாவிmhஶதிதா⁴ऽஶkhதி:॥ 14॥
இnhth³யவதா⁴ ஏகாத³ஶ th³தி⁴வதா⁴ச ஸphதத³ஶ இthேயதா:அஶkhதய உchயnhேத
।
இnhth³யவதா⁴ யதா² ।
பா³தி⁴rhயmh Shட²தாऽnhத⁴thவmh ஜட³தாऽkh◌⁴ரதா ததா² ।
கதாெகௗNhயபŋh³thவkhலph³ேயாதா³வrhதமnhத³தா: । இதி
³th³தி⁴வதா⁴sh நவShநாமShடth³தீ⁴நாmh ச விபrhயயாth³ப⁴வnhதி ததி³thத²mh
ஜாதா அஶkhதேயாऽShடாவிmhஶதிேத⁴தி ॥ 14॥
phரஸkhேத Shth³தீ⁴ ஏவாஹ th³வாph◌⁴யாmh । நவதா⁴ Sh:॥ 15॥ யேதா²khதmh
।
ஆth◌⁴யாthkhயசதshர: phரkh’thபாதா³நகாலபா⁴kh³யாkh²யா: ।
பா³யா: விஷேயாபரமாth பச நவ Shடேயாபி⁴தா:॥ இதி
அshயாrhத:² விேவகஸாாthகாேரா  phரkh’திபமேப⁴த:³ தmh ச ைஸவ
கேராதீதி kh’தmh th◌⁴யாநாph◌⁴யாேஸேநதி ேகநசி³பதி³Shேட தthர Sh:
phரkh’thயாkh²யா 1,அத² phரkh’ேத:ஸrhவாnh phரthயவிேஶஷாnhந ேகவலmh தத
ஏவ விேவகஸாாthகார: கிnh phரvhரjhயேயthபதி³Shேட Shபாதா³நாkh²யா
2, phரvhரjhயாபி காலவிேஶஷத³ேரணவ விேவகmh ஜநயthயலiµthதphததயா
இthபதி³Shேட Sh: காலாkh²யா 3, பா⁴kh³ேயைநவ விேவகkh²யாதிதி
Shrhபா⁴kh³யாkh²யா
4,இthேயதாசதshர: phரkh’திvhயதிkhதமாthமாநமதி⁴kh’thய ஜாயnhத
இthயாth◌⁴யாthkhய உchயnhேத । விஷயா: ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhதா⁴kh²யா:
பச ேதஷு அrhஜநரணயேபா⁴க³mhஸாேதா³ஷத³rhஶநmh தத உபரமா
விரதேயாऽபி பச ேத ச மஹத³ஹŋhகாராதீ³நநாthமந ஆthமேநாபி⁴மnhயமாநshய

4 sanskritdocuments.org



ஸமாஸஸூthர ஸrhேவாபகாணீ கா

ைவராkh³ேய ஸththபth³யnhேதऽேதா பா³யா உchயnhேத । இமாச நவ
உkhதவிபrhயயா:
5 அஶkhதிபி: ◌⁴ 28ஸஹ th³விசthவாmhஶth 42th³தி⁴பபnhதி²thவாth³ேத⁴யா:॥ 15॥
அShடதா⁴th³தி: ◌⁴ ॥ 16॥ தth³யதா²
ஊஹ: ஶph³ேதா³th◌⁴யயநmh 3 :³க²விகா⁴தாshthரய: 6ஸு’thphராphதி: 7
தா³நச 8th³த⁴ேயாShடாவிதி தthேராபேத³ஶமnhதேரண தththவjhஞாநshய
shவயஹாth³யா அth³தி: ◌⁴ ஸா phரத²மா 1அnhயதீ³யஶாshthரபாட²மாகrhNhய
jhஞாேநாthபthெதௗ ஶph³தா³kh²யா th³விதீயா 2அth◌⁴யயநதshதththவjhஞாேந
th’தீயா 3ஆth◌⁴யாthகாதி⁴ைத³விகாதி⁴ெபௗ⁴திக:³க²thரயவிகா⁴ேதந
தththவjhஞாேந ஜாேத th³தி⁴thரயmh 6 jhஞாநவthஸு’ேதா³லாேப⁴ந
தththவjhஞாேந ஸு’thphராphthயாkh²யா ஸphத 7 த⁴நாதி³நாராதி⁴ேத jhஞாநிநி
தththவjhஞாேநऽShட 8அthர :³க²விகா⁴தபாmh திsh’mh
th³தீ⁴நாmh iµkh²யthவதராஸாmh த³பாயthவாth³ெகௗ³ணthவmh ேபா³ph◌⁴யmh ।
பசவிபrhயயாதா³ரph◌⁴யாShடth³தி⁴பrhயnhதேமேத phரthயயஸrhகா:³ ேதஷு
phரkh’திphரthயயாnhயதாkh²யாதிphேரphஸுபி⁴rhth³விசthவாmhஶதா³தி³ேதா ேஹயா:
th³த⁴யsh
உபாேத³யா இதி தthshவபvhயாkhயையவ ஸூசிதmh ப⁴வதி ॥ 16॥
phரthயயஸrhக³மபி⁴தா⁴ய phரkh’திஸrhக³மாஹ । த³ஶ காrhதா:²॥ 17॥ த³ஶ
அrhதா:² பதா³rhதா:²கா:ஸnhதி லmh phரkh’தி: ஷச தாவாரயthேவந
விth³ேயேத ேயஷாmh அத²வா லmh shவபா⁴வ:ஸ phரேயாஜகthேவநாshதி ேயஷாதி
கா
லphரkh’ெதௗ ேஷ ச விth³யமாநா இதி யாவth ததா² ச ராஜவாrhthதிகmh ।
phரதா⁴நாshதிthவேமகthவமrhத²வththவமதா²nhயதா ।
பாராrhth²யmh ச ததா²ைநkhயmh விேயாேகா³ ேயாக³ ஏவ ச ॥
ேஶஷvh’thதிரகrhthth’thவmh ெமௗகாrhதா:²shmh’தா த³ஶ ॥
அthைரகthவமrhத²வththவmh பாராrhth²யmh phரதா⁴ேந அnhயthவmh phரkh’thயேபயா
அகrhth’thவmh ப³ஹுthவmh ேஷ அshதிthவmh ேயாேகா³ விேயாக³ேசாப⁴ேயா: ।
ேஶஷvh’thதி:
அŋhகா³ŋhகி³பா⁴ேவந ³நாmh vh’thதி:sh²லஸூமஶரேயாதி । அthர
phரkh’திஷேயா:ஸாத⁴rhmhயைவத⁴rhmhயநிபேணந th³வேயா: பாrhத²khேயந jhஞாநmh
phரkh’திஷாnhயதாkh²யாதிபீ³ஜதி ஸூசிதmh ப⁴வதி । ததா²ைசேதஷாmh
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த⁴rhமாmh தthதthshவபா⁴வ⁴தthேவந phரkh’திஸrhக³தாvhயவஹார இதி ॥ 17॥
நiν ³th³th◌⁴யாதி³பி⁴ேரவ th³thமைக:ஸகலகாrhயth³ெதௗ⁴
கிமதி⁴கphரkh’thயŋhகீ³காேரண அத ஆஹ । அiνkh³ரஹஸrhக:³ ॥ 18 ॥
³th³th◌⁴யாதி³பி: ◌⁴
shவகாrhேயऽஹŋhகாராெதௗ³ ஜநயிதvhேய phரkh’ேதரiνkh³ரஹஸஹாேயாேபயேத
அnhயதா² ³th³தி: ◌⁴  ஸதீ நாலமஹŋhகாரmh ஜநயிதி ஸகேலாபி
ஸrhக³shதத³iνkh³ரஹலக ஏேவthயrhத:² । அயேமவ phரkh’thயார இthchயேத
ததா² ச phரkh’thையவாயmh ஸrhேகா³ ேநவேரண நாபி ph³ரேமாபாதா³ேநா
நாphயகாரே
ேநவராதி⁴Sh²தphரkh’தித இதி ஸூchயேத ॥ 18॥
தnhமாthரஸrhக³மாஹ । சrhத³ஶவிேதா⁴ ⁴தஸrhக:³
॥ 19॥ ேத³வைதrhயkh³ேயாநமாiνShயேப⁴ேத³ந
⁴தஸrhக³சrhத³ஶphரகாரேகா ப⁴வதி । தchேசthத²mh
ph³ராமphராஜாபthையnhth³ரைபthரகா³nhத⁴rhவயாராஸைபஶாசேப⁴ேத³நாShடவிேதா⁴
ைத³வ: பஶுmh’க³பshதா²வரஸsh’பேப⁴ேத³ந பசவித⁴shைதrhயkh³ேயாந
ஏகவிேதா⁴ மாiνShய இதி ॥ 19॥
நiν ஷாrhத²ஶிேராமணீ⁴தேமாதththவாகாŋhா ஸதி
ப³nhத⁴shவபjhஞாந ஏேவாபபth³யேதऽேதா ப³nhதா⁴ேநவாஹ । thவிேதா⁴ ப³nhத:◌⁴॥ 20

॥ விபrhயயாத³தththவjhஞாநாjhஜாயமாேநா ப³nhத⁴shthவித: ◌⁴ । phராkh’ேதா
ைவkh’ேதா
தா³ணேசதி । தthர ஷதி⁴யா phரkh’thபாஸநmh phராkh’ேதா ப³nhத: ◌⁴ ।
ததா² ⁴ேதnhth³யாஹŋhகார³th³th◌⁴பாஸநmh ைவkh’த: ஷதththவமஜாநத:
ேகவலShடாrhதகாேதா³ணஇதி thரயாதி ஷshவபேவத³கthவாபா⁴ேவ
ப³nhத⁴கthவmh ॥ 20॥
நnhேவதத³jhஞாநthரயநிvh’thெதௗ கீth³’ேஶா ேமாோ ஜாயத இthயாஹ ।
thவிேதா⁴
ேமா:॥ 21॥ இShடாrhதாதி³கrhமshவஸாரதாmh ஷshவேபாபலph³ேத⁴ேரவ
ஸாரதாmh ³th³th◌⁴யமாநshய phரத²ம: தேதா ⁴ேதnhth³யாதி³Shவபி விகாரதாmh தத:
ph’த²கா³thமாநmh ஜாநத: phரkh’திபshth’தீய: । யth³யபி phரத²மth³விதீெயௗ
ந தாththவிகேமாௌ ததா²phையகேத³ஶிகாnhயதாkh²யthயா தாவth³ப³nhதா⁴பக³ேமந
ேமாthவvhயவஹார இதி th³ரShடvhயmh । அthர ப³nhத⁴ேமாஸmhஸாரா:
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phரkh’தாேவவ ந ேஷ ஸவாஸநkhேலஶகrhமாஶயாநாமபநி
ேஷऽஸmhப⁴வாth ததா² ச ph◌⁴’thயஜயபராஜயேயா:shவாnhபசாராth
phரkh’திக³தாநாmh ப³nhதா⁴தீ³நாmh ேஷ உபசார ஏவ ேபா⁴கா³பவrhக³ேயா:
phரkh’திக³தேயாரபி விேவகாkh³ரஹாth ஷஸmhப³nhத: ◌⁴ ஸுஸாதி⁴ேதா ப⁴வதி ।
ஏவmh ச த⁴rhமjhஞாநாjhஞாநைவராkh³யாைவராkh³ையவrhயாைநவrhைய:
ஸphதபீ⁴ ைப: phரkh’திrhேபா⁴கா³பவrhக³பஷாrhத²mh phரthயாthமாநmh
ப³th◌⁴நாதி தththவjhஞாேநந விேவகkh²யாthயா ஏேகந ேபண விேமாசயதி
இதீth³’ஶshய தththவjhஞாநshயாph◌⁴யாஸாதா³த³ரைநரnhதrhயதீ³rhக⁴காலேஸவிதாth
ஸththவஷாnhயதாஸாாthகா ேகவலmh jhஞாநiµthபth³யேத ேதநாநாதி³ரபி
விபrhயயவாஸநா phரதிப³th◌⁴யேத ததசாth◌⁴யவஸாயாபி⁴மாநஸŋhகlhபாேலாசநாநி
அnhதராணி பா³யாச ஸrhேவ vhயாபாரா ஆthமநி phரதிth³தா⁴ ப⁴வnhதி அயேமவ
ேமா
இதி th³தா⁴nhத:॥ 21॥
நiν ஷphரkh’thயாதீ³நாமலயாmh லயாmh ச
க⁴டபடாதீ³நாமகி²லphரேமயாmh ெலௗகிைக: கத²மiνப⁴ேவா விேத⁴ேயாऽத
ஆஹ । thவித⁴mh phரமாணmh ॥ 22॥ அஸnhதி³kh³தா⁴விபதாநதி⁴க³தவிஷயா
சிthதvh’thதிrhேபா³த⁴ச ெபௗேஷய: ப²லmh phரமா தshயா: கரணmh phரமாணmh ।
தth thவித⁴mh phரthயாiνமாநஶph³த³ேப⁴தா³th । ஏேதநாதி⁴காnhபமாநாதீ³நி
ைநயாயிகாth³யph◌⁴பக³தாநி phரமாநி ஏShேவவாnhதrhப⁴வnhதீதி
நாதிkhதாnhபjhயnhேத । தthராrhத²ஸnhநிkh’Shடnhth³யmh phரthயmh ।
vhயாphயvhயாபகபா⁴வபத⁴rhமதாjhஞாநrhவகமiνமாநmh ।
ஆphதவசநாth³ேவதா³தி³பாchச²ph³த³தி । விேஶஷத ஏஷாmh
லேதா³ஹரnhயாகராத³வேஸயாநீதி ஶிவmh ॥ 22॥
ஏகshmhshth³thமதththவதிேதா ஜாதா th³விதா⁴ ஸாphயேதா
th³விthவmh phராphய phரகாஶயthயவிரதmh ேபா⁴கா³பவrhெகௗ³shவத: ।
இthேயவmh பஸூசயnh மதிமதாmh ேமாஹாபஹmh காபிலmh
ஸூthராமமலmh th³விகth³வயத³mh யாchசிரmh ேசத ॥
இதி ஸrhேவாபகாணீ ஸŋhphதகாபிலஸூthரvh’thதி:ஸமாphதா ॥
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