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Panchikaranam or Panchikarana Varttikam

பசீகரணmh அத²வா பசீகரணவாrhthதிகmh

ௐ
மchச²ŋhகராசாrhயவிரசிதmh பசீகரணmh
ௐ பசீkh’தmhபசமஹா⁴தாநி தthகாrhயmh

ச ஸrhவmh விரா³thchயேத ।
ஏதthsh²லஶரமாthமந: ।

ஈnhth³ையரrhேதா²பலph³தி⁴rhஜாக³தmh ।
த³ப⁴யாபி⁴மாnhயாthமா விவ: ।

ஏதth thரயமகார:॥ 1॥
அபசீkh’தபசமஹா⁴தாநி பசதnhமாthரணி

தthகாrhயmh ச பச phரா: த³ேஶnhth³யாணி
மேநா³th³தி⁴ேசதி ஸphதத³ஶகmh ŋhகmh ெபௗ⁴திகmh
ரNhயக³rhப⁴ இthchயேத ।

ஏதthஸூமஶரமாthமந:॥ 2॥
கரேணஷூபஸmh’ேதஷு ஜாக³தஸmhshகாரஜ: phரthயய:
ஸவிஷய:shவphந இthchயேத ।

ய³ப⁴யாபி⁴மாnhயாthமா ைதஜஸ: ।
ஏதth thரயiµகார:॥ 3॥
ஶரth³வயகாரணமாthமாjhஞாநmh
ஸாபா⁴ஸமvhயாkh’தthchயேத ।
ஏதth காரணஶரமாthமந: ।

தchச ந ஸnhநாஸnhநாபி ஸத³ஸnhந பி⁴nhநmh நாபி⁴nhநmh
நாபி பி⁴nhநாபி⁴nhநmh தசிth

ந நிரவயவmh ந ஸாவயவmh
ேநாப⁴யmh கிnh

ேகவலph³ரமாthைமகthவjhஞாநாபேநாth³யmh ॥ 4॥
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பசீகரணmh அத²வா பசீகரணவாrhthதிகmh

ஸrhவphரகாரjhஞாேநாபஸmhஹாேர ³th³ேத: ◌⁴
காரthமநாऽவshதா²நmh ஸுஷுphதி: ।
த³ப⁴யாமாnhயாthமா phராjhஞ: ।

ஏதth thரயmh மகார:॥ 5॥
அகார உகாேர உகாேரா மகாேர மகார ஓŋhகாேர
ஓŋhகாேராऽஹmhேயவ ।
அஹமாthமா ஸா ேகவலசிnhமாthரshவப:
நாjhஞாநmh நாபி தthகாrhயmh கிnh
நிthயஶுth³த⁴³th³த⁴iµkhதஸthயshபா⁴வmh
பரமாநnhதா³th³வயmh phரthயkh³⁴தைசதnhயmh ph³ரைம
வாஹமshthயேப⁴ேத³நாவshதா²நmh ஸமாதி: ◌⁴ ॥ 6॥

தththவம ph³ரமஹமsh phரjhஞாநமாநnhத³mh ph³ரம
அயமாthமா ph³ரம இthயாதி³திph◌⁴ய:॥ 7॥

இதி பசீகரணmh ப⁴வதி ॥
இதி ஶŋhகராசாrhயவிரசிதmh பசீகரணmh ॥

பசீகரணவாrhthதிகmh
ஸுேரவராசாrhயkh’த

ௐகார:ஸrhவேவதா³நாmh ஸாரshதththவphரகாஶக: ।
ேதந சிthதஸமாதா⁴நmh iµiµூmh phரகாயேத ॥ 1॥
ஆேத³கmh பரmh ph³ரம நிthயiµkhதமவீkhயmh ।
தthshவமாயாஸமாேவஶாth³ பீ³ஜமvhயாkh’தாthமகmh ॥ 2॥
தshமாதா³காஶiµthபnhநmh ஶph³த³தnhமாthரபகmh ।
shபrhஶாthமகshதேதா வாshேதேஜாபாthமகmh தத:॥ 3॥
ஆேபா ரஸாthகாshதshமாthதாph◌⁴ேயா க³nhதா⁴thகா ம ।
ஶph³ைத³க³ணமாகாஶmh ஶph³த³shபrhஶ³ே மth ॥ 4॥
ஶph³த³shபrhஶப³ணshth³ணmh ேதஜ உchயேத ।
ஶph³த³shபrhஶபரஸ³ணராபசrh³:॥ 5॥
ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhைத: ◌⁴ பச³ ம ।
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ேதph◌⁴ய:ஸமப⁴வthஸூthரmh ⁴தmh ஸrhவாthமகmh மஹth ॥ 6॥
தத:sh²லாநி ⁴தாநி பச ேதph◌⁴ேயா விராட³⁴th ।
பசீkh’தாநி ⁴தாநி sh²லாநீthchயேத ³ைத:◌⁴ ॥ 7॥
ph’தி²vhயாதீ³நி ⁴தாநி phரthேயகmh விப⁴ேஜth³ th³விதா⁴ ।
ஏைககmh பா⁴க³மாதா³ய சrhதா⁴ விப⁴ேஜthந:॥ 8॥
ஏைககmh பா⁴க³ேமகshnh ⁴ேத ஸmhேவஶேயthkhரமாth ।
ததசாகாஶ⁴தshய பா⁴கா:³ பச ப⁴வnhதி  ॥ 9॥
வாyhவாதி³பா⁴கா³chthவாேரா வாyhவாதி³Shேவவமாதி³ேஶth ।
பசீகரணேமதthshயாதி³thயஹுshதththவேவதி³ந:॥ 10॥
பசkh’தாநி ⁴தாநி தthகாrhயmh ச விராTh³ ப⁴ேவth ।
sh²லmh ஶரேமதthshயாத³ஶரshய சாthமந:॥ 11॥
அதி⁴ைத³வதமth◌⁴யாthமமதி⁴⁴ததி thதா⁴ ।
ஏகmh ph³ரம விபா⁴ேக³ந ph◌⁴ரமாth³மாதி ந தththவthத:॥ 12॥
இnhth³ையரrhத²விjhஞாநmh ேத³வதாiνkh³ரஹாnhதிவைத: ।
ஶph³தா³தி³விஷயmh jhஞாநmh தjhஜாக³தiµchயேத ॥ 13॥
ேராthரமth◌⁴யாthமthkhதmh ேராதvhயmh ஶph³த³லணmh ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh தி³ஶshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 14॥
thவக³th◌⁴யாthமதி phேராkhதmh shphரShடvhயmh shபrhஶலணmh
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh வாshதthரதி⁴ைத³வதmh ॥ 15॥
சுரth◌⁴யாthமthkhதmh th³ரShடvhயmh பலணmh ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதமாதி³thேயாऽthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 16॥
வாऽth◌⁴யாthமmh தயாऽshவாth³யமாதி⁴⁴தmh ரஸாthமகmh ।
வே ேத³வதா தthர வாயாமதி⁴ைத³வதmh ॥ 17॥
th◌⁴ராணமth◌⁴யாthமthkhதmh th◌⁴ராதvhயmh க³nhத⁴லணmh ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh ph’தி²vhயthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 18॥
வாக³th◌⁴யாthமதி phேராkhதmh வkhthவயmh ஶph³த³லணmh ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதமkh³நிshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 19॥
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ஹshதாவth◌⁴யாthமthkhதமாதா³தvhயmh ச யth³மேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thyhkhதnhth³ரshதthராதி⁴ைத³சதmh ॥ 20॥
பாதா³வth◌⁴யாthமthkhதmh க³nhதvhயmh தthர யth³மேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh விShiΝshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 21॥
பாnhth³யமth◌⁴யாthமmh விஸrhக³shதthர ேயா ப⁴ேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmhmh mh’thshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 22॥
உபshேத²nhth³யமth◌⁴யாthமmh shthrhயாth³யாநnhத³shய காரணmh
அதி³⁴தmh ததி³thkhதமதி⁴ைத³வmh phரஜாபதி:॥ 23॥
மேநாऽth◌⁴யாthமதி phேராkhதmh மnhதvhயmh தthர யth³மேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh சnhth³ரshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 24॥
³th³தி⁴ரth◌⁴யாthமthkhதmh ேபா³th³த⁴vhயmh தthர யth³மேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதமதி⁴ைத³வmh ph³’ஹshபதி:॥ 25॥
அஹŋhகாரshததா²ऽth◌⁴யாthமமஹŋhகrhதvhயேமவ ச ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh th³ரshதthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 26॥
சிதமth◌⁴யாthமthkhதmh ேசதvhயmh தthர யth³மேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதmh ேthரjhேஞாऽthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 27॥
தேமாऽth◌⁴யாthமமthதி phேராkhதmh விகாரshதthர ேயா ப⁴ேவth ।
அதி⁴⁴தmh ததி³thkhதவேராऽthராதி⁴ைத³வதmh ॥ 28॥
பா³யாnhத:கரணேரவmh ேத³வதாiνkh³ரஹாnhவிைத: ।
shவmh shவmh ச விShயjhஞாநmh தjhஜாக³தiµchயேத ॥ 29

ேயயmh ஜாக³தாவshதா² ஶரmh கரரயmh ।
யshதேயாரபி⁴மாநீ shயth³விவ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 30॥
விவmh ைவராஜேபண பேயth³ேமத³நிvh’thதேய ।
jhஞாேநnhth³யாணி பைசவ பச கrhேமnhth³யாணி ச ॥ 31॥
ேராthரthவŋhநயநkh◌⁴ராணவா தீ⁴nhth³யபசகmh ।
வாkhபாணிபாத³பாபshதா:² கrhேமnhth³யபசகmh ॥ 32॥
மேநா³th³தி⁴ரஹŋhகாரசிthதmh ேசதி சShடயmh ।
ஸŋhகlhபாரvhயmh மேநாபmh ³th³தி⁴rhநிசயபிணீ ॥ 33॥
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அபி⁴மாநாthமகshதth³வத³ஹŋhகார: phரகீrhதித: ।
அiνஸnhதா⁴நபmhmh ச சிthதthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 34॥
phராேऽபாநshததா² vhயாந உதா³நாரvhயshதைத²வ ச ।
ஸமாநேசதி பைசதா: கிrhதிதா: phரணvh’thதய:॥ 35॥
க²வாvhயkh³nhயmh³தேயா ⁴தஸூமாணி பச ச ।
அவிth³யாகாமகrhமாணி ŋhக³mh ேயShடகmh வி:³॥ 36॥
ஏதthஸூமஶரmh shயாnhமாயிகmh phராthயகா³thமந: ।
கரேபரேம ஜாkh³ரthஸŋhகாேராthத²mh phரேபா³த⁴வth ॥ 37॥
kh³ராயkh³ராஹகேபண sh²ரணmh shவphந உchயேத ।
அபி⁴மாநீ தேயாrhயsh ைதஜஸ: பகீrhதித:॥ 38॥
ரNhயக³rhப⁴ேபண ைதஜஸmh சிnhதேயth³ ³த: ◌⁴ ।
ைசதnhயாபா⁴ஸக²சிதmh ஶரth³வயகாரணmh ॥ 39॥
ஆthமாjhஞாநmh தத³vhயkhதமvhயாkh’ததீrhயேத ।
ந ஸnhநாஸnhந ஸத³ஸth³nhநாபி⁴nhநmh ந சாthமந:॥ 40॥
ந ஸபா⁴க³mh ந நிrhபா⁴க³mh ந சாphப⁴யபகmh ।
ph³ரமாthைமகthவவிjhஞாநேஹயmh th²யாthவகாரth ॥ 41॥
jhஞாநாநாiµபஸmhஹாேரா ³th³ேவ: கரணதாshதி²தி: ।
வடபீ³ேஜ வடshேயவ ஸுஷுphதிரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 42॥
அபி⁴மாநீ தேயாrhயsh phராjhஞ இthயபி⁴தீ⁴யேத ।
ஜக³thகாரணேபண phராjhஞாthமாநmh விசிnhதேயth ॥ 43॥
விவைதஜஸெஸௗஷுphத விராTh ஸூthராராthமபி: ◌⁴ ।
விபி⁴nhநவ ஸmhேமாஹாேத³கmh தththவmh சிதா³thமகmh ॥ 44॥
விவாதி³கthரயmh யshமாth³ைவராஜாதி³thரயாthமகmh ।
ஏகthேவைநவ ஸmhபேயத³nhயாபா⁴வphரth³த⁴ேய ॥ 45॥
ௐகாரமாthரமகி²லmh விவphராjhஞாதி³லணmh ।
வாchயவாசகதாேப⁴தா³th³ேப⁴ேத³நாiνபலாph³தி⁴த:॥ 46॥
அகாரமாthரmh விவ:shயா³காரshைதஜஸ:shmh’த: ।
phராjhேஞா மகார இthேயவmh பபேயthkhரேமண  ॥ 47॥
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ஸமாதி⁴காலாthphரேக³வmh விசிnhthயாதிphரயthநத: ।
sh²லஸூமkhரமாthஸrhவmh சிதா³thமநி விலாபேயth ॥ 48॥
அகாரmh ஷmh விவiµகாேர phரவிலாபேயth ।
உகாரmh ைதஜஸmh ஸூமmh மகாேர phரவிலாபேயth ॥ 49॥
மகாரmh கரணmh phராjhஞmh சிதா³thமநி விலாபேயth ।
சிதா³thமாऽஹmh நிthயஶுth³த⁴³th³த⁴iµkhதஸத³th³வய:॥ 50॥
பரமாநnhத³ஸnhேதா³ஹவாஸுேத³ேவாऽஹேமாதி ।
jhஞாthவா விேவசகmh சிthதmh தthஸாணி விலாபேயth ॥ 51॥
சிதா³thமநி விநmh ேசthதchசிthதmh ைநவ சாலேயth ।
rhணேபா³தா⁴thமநாऽத rhசலஸiµth³ரவth ॥ 52॥
ஏவmh ஸமாேதா ேயாகீ³ ரth³த⁴ப⁴khதிஸமnhவித: ।
ேதnhth³ேயா தkhேராத: ◌⁴ பேயதா³thமாநமth³வயmh ॥ 53॥
ஆதி³மth◌⁴யாவஸாேநஷு :³க²mh ஸrhவத³mh யத: ।
தshமாthஸrhவmh பthயjhய தththவநிShேடா² ப⁴ேவthஸதா³॥ 54॥
ய: பேயthஸrhவக³mh ஶாnhதமாநnhதா³thமாநமth³வயmh ।
ந ேதந கிசிதா³phதthயmh jhஞாதvhயmh வாவஶிShயேத ॥ 55॥
kh’தkh’thேயா ப⁴ேவth³விth³வாவnhiµkhேதா ப⁴ேவthஸதா³ ।
ஆthமnhேயவாட⁴பா⁴ேவா ஜக³ேத³தnhந வீேத ॥ 56॥
கதா³சித³vhயவஹாேர  th³ைவதmh யth³யபி பயதி ।
ேபா³தா⁴thமvhயதிேரேகண ந பயதி சித³nhவயாth ॥ 57॥
கிnh பயதி த²ையவ தி³ŋh ேமாேஹnh³விபா⁴க³வth ।
phரதிபா⁴ஸ: ஶரshய ததா³ऽphராரph³த⁴ஸŋhயாth ॥ 58॥
தshய தாவேத³வ சிரthயாதி³ திரph³ரவீth ।
phராரph³த⁴shயாiνvh’thதிsh iµkhதshயாபா⁴ஸமாthரத:॥ 59॥
ஸrhவதா³iµkhத ஏவ shயாjhjhஞாததththவ: மாநெஸௗ ।
phராரph³த⁴ேபா⁴க³ேஶஷshய ஸŋhேய தத³நnhதரmh ॥ 60॥
அவிth³யாதிராதீதmh ஸrhவாபா⁴ஸவிவrhதmh ।
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சிதnhயமமலmh ஶுth³த⁴mh மேநாவாசாமேகா³சரmh ॥ 61॥
வாchயவாசகநிrhiµkhதmh ேஹேயாபாேத³யவrhதmh ।
phரjhஞாநக⁴நமாநnhத³mh ைவShணவmh பத³மiνேத ॥ 62॥
இத³mh phரகரணmh யthநாjhjhஞாதvhயmh ப⁴க³வthதைம: ।
அமாநிthவாதி³நியைமrh³ப⁴khதிphரஸாத³த ॥ 63॥
இமாmh விth³யாmh phரயthேநந ேயாகீ³ஸnhth◌⁴யாஸு ஸrhவதா³ ।
ஸமph◌⁴யேஸதி³ஹாiµthரேபா⁴கா³நாஸkhததீ: ◌⁴ ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 64॥
இதி மthஸுேரவராசாrhயவிரசிதmh பசீகரணவாrhthதிகmh ஸmhrhணmh ॥
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