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vivekachUDAmaNiH

விேவகடா³மணி:

ஸrhவேவதா³nhதth³தா⁴nhதேகா³சரmh தமேகா³சரmh ।
ேகா³விnhத³mh பரமாநnhத³mh ஸth³³mh phரணேதாऽshmhயஹmh ॥ 1॥
ஜnhநாmh நரஜnhம ³rhலப⁴மத: mhshthவmh தேதா விphரதா
தshமாth³ைவதி³கத⁴rhமமாrhக³பரதா விth³வththவமshமாthபரmh ।
ஆthமாநாthமவிேவசநmh shவiνப⁴ேவா ph³ரமாthமநா ஸmhshதி²தி:
iµkhதிrhேநா ஶதஜnhமேகாஸுkh’ைத: Nhையrhவிநா லph◌⁴யேத ॥ 2॥ var

ஶதேகாஜnhமஸு kh’ைத:

³rhலப⁴mh thரயேமைவதth³ேத³வாiνkh³ரஹேஹகmh ।
மiνShயthவmh iµiµுthவmh மஹாஷஸmhரய: ॥ 3॥
லph³th◌⁴வா கத²சிnhநரஜnhம ³rhலப⁴mh var கத²சிnh
தthராபி mhshthவmh திபாரத³rhஶநmh ।

யshthவாthமiµkhெதௗ ந யேதத ட⁴தீ:◌⁴
ஸ யாthமஹா shவmh விநிஹnhthயஸth³kh³ரஹாth ॥ 4॥ var ஆthமஹா shவmh

இத: ேகா nhவshதி டா⁴thமா யsh shவாrhேத² phரமாth³யதி ।
³rhலப⁴mh மாiνஷmh ேத³ஹmh phராphய தthராபி ெபௗஷmh ॥ 5॥
வத³nh ஶாshthராணி யஜnh ேத³வாnh var பட²nh
rhவnh கrhமாணி ப⁴ஜnh ேத³வதா: ।

ஆthைமkhயேபா³ேத⁴ந விநாபி iµkhதி- var விநா விiµkhதி: ந
rhந th◌⁴யதி ph³ரமஶதாnhதேரऽபி ॥ 6॥

அmh’தththவshய நாஶாshதி விthேதேநthேயவ  தி: ।
ph³ரவீதி கrhமே iµkhேதரேஹthவmh sh²டmh யத: ॥ 7॥
அேதா விiµkhthைய phரயேதத விth³வாnh
ஸnhnhயshதபா³யாrhத²ஸுக²shph’ஹ:ஸnh ।

ஸnhதmh மஹாnhதmh ஸiµேபthய ேத³ஶிகmh
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விேவகடா³மணி:

ேதேநாபதி³Shடாrhத²ஸமாதாthமா ॥ 8॥
உth³த⁴ேரதா³thமநாऽऽthமாநmh மkh³நmh ஸmhஸாரவாெதௗ⁴ ।
ேயாகா³ட⁴thவமாஸாth³ய ஸmhயkh³த³rhஶநநிShட²யா ॥ 9॥
ஸnhnhயshய ஸrhவகrhமாணி ப⁴வப³nhத⁴விiµkhதேய ।
யthயதாmh பNh³ைதrhதீ⁴ைரராthமாph◌⁴யாஸ உபshதி²ைத: ॥ 10॥
சிthதshய ஶுth³த⁴ேய கrhம ந  வshபலph³த⁴ேய ।
வshth³தி⁴rhவிசாேரண ந கிசிthகrhமேகாபி: ◌⁴ ॥ 11॥
ஸmhயkh³விசாரத:th³தா⁴ ரjhஜுதththவாவதா⁴ர ।
ph◌⁴ராnhேதாதி³தமஹாஸrhபப⁴ய:³க²விநாஶிநீ ॥ 12॥ ph◌⁴ராnhthேயா
அrhத²shய நிசேயா th³’Shேடா விசாேரண ேதாkhதித: ।
ந shநாேநந ந தா³ேநந phராயாமஶேதந வா ॥ 13॥
அதி⁴காணமாஶாshேத ப²லth³தி⁴rhவிேஶஷத: ।
உபாயா ேத³ஶகாலாth³யா:ஸnhthயshnhஸஹகாண: ॥ 14॥ ஸnhthயshயாmh
அேதா விசார: கrhதvhேயா jhஞாேஸாராthமவshந: ॥
ஸமாஸாth³ய த³யாnh⁴mh ³mh ph³ரமவி³thதமmh ॥ 15॥
ேமதா⁴வீ ேஷா விth³வாஹாேபாஹவிசண: ।
அதி⁴காrhயாthமவிth³யாயாiµkhதலணலத: ॥ 16॥
விேவகிேநா விரkhதshய ஶமாதி³³ணஶாந: ।
iµiµோேரவ  ph³ரமjhஞாஸாேயாkh³யதா மதா ॥ 17॥
ஸாத⁴நாnhயthர சthவா கதி²தாநி மநீபி: ◌⁴ ।
ேயஷு ஸthshேவவ ஸnhநிShடா² யத³பா⁴ேவ ந th◌⁴யதி ॥ 18॥
ஆெதௗ³ நிthயாநிthயவshவிேவக: பக³Nhயேத ।
இஹாiµthரப²லேபா⁴க³விராக³shதத³நnhதரmh ।
ஶமாதி³ஷThகஸmhபthதிrhiµiµுthவதி sh²டmh ॥ 19॥
ph³ரம ஸthயmh ஜக³nhth²ேயthேயவmhேபா விநிசய: ।
ேஸாऽயmh நிthயாநிthயவshவிேவக:ஸiµதா³’த: ॥ 20॥
தth³ைவராkh³யmh ஹாஸா யா த³rhஶநரவதி³பி: ◌⁴ । ஜு³phஸா யா
ேத³ஹாதி³ph³ரமபrhயnhேத யநிthேய ேபா⁴க³வshநி ॥ 21॥ ேபா⁴kh³யவshநி
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விேவகடா³மணி:

விரjhய விஷயvhராதாth³ேதா³ஷth³’ShThயா iµஹுrhiµஹு: ।
shவலேய நியதாவshதா² மநஸ: ஶம உchயேத ॥ 22॥
விஷேயph◌⁴ய: பராவrhthய shதா²பநmh shவshவேகா³லேக ।
உப⁴ேயஷாnhth³யாmh ஸ த³ம: பகீrhதித: ।
பா³யாநாலmhப³நmh vh’thேதேரேஷாபரதிthதமா ॥ 23॥
ஸஹநmh ஸrhவ:³கா²நாமphரதீகாரrhவகmh ।
சிnhதாவிலாபரதmh ஸா திதிா நிக³th³யேத ॥ 24॥
ஶாshthரshய ³வாkhயshய ஸthய³th³th◌⁴யவதா⁴ரணmh । ஸthய³th³th◌⁴யாவதா⁴ர
ஸா ரth³தா⁴ கதி²தா ஸth³பி⁴rhயயா வshபலph◌⁴யேத ॥ 25॥
ஸrhவதா³shதா²பநmh ³th³ேத: ◌⁴ ஶுth³ேத⁴ ph³ரமணி ஸrhவதா³ ।ஸmhயகா³shதா²பநmh
தthஸமாதா⁴நthkhதmh ந  சிthதshய லாலநmh ॥ 26॥
அஹŋhகாராதி³ேத³ஹாnhதாnh ப³nhதா⁴நjhஞாநகlhபிதாnh ।
shவshவபாவேபா³ேத⁴ந ேமாkhchசா²iµiµுதா ॥ 27॥
மnhத³மth◌⁴யமபாபி ைவராkh³ேயண ஶமாதி³நா ।
phரஸாேத³ந ³ேரா: ேஸயmh phரvh’th³தா⁴ ஸூயேத ப²லmh ॥ 28॥
ைவராkh³யmh ச iµiµுthவmh தீvhரmh யshய  விth³யேத ।
தshnhேநவாrhத²வnhத:sh: ப²லவnhத: ஶமாத³ய: ॥ 29॥
ஏதேயாrhமnhத³தா யthர விரkhதthவiµiµேயா: ।
மெரௗ ஸலவthதthர ஶமாேத³rhபா⁴நமாthரதா ॥ 30॥
ேமாகாரணஸாமkh³rhயாmh ப⁴khதிேரவ க³ய ।
shவshவபாiνஸnhதா⁴நmh ப⁴khதிthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 31॥
shவாthமதththவாiνஸnhதா⁴நmh ப⁴khதிthயபேர ஜ:³ ।
உkhதஸாத⁴நஸmhபnhநshதththவjhஞாஸுராthமந: ।
உபேத³th³³mh phராjhஞmh யshமாth³ப³nhத⁴விேமாணmh ॥ 32॥
ேராthேயாऽvh’ேநாऽகாமஹேதா ேயா ph³ரமவிthதம: ।
ph³ரமNhபரத: ஶாnhேதா நிnhத⁴ந இவாநல: ।
அேஹகத³யாnh⁴rhப³nh⁴ராநமதாmh ஸதாmh ॥ 33॥
தமாராth◌⁴ய ³mh ப⁴khthயா phரவphரரயேஸவைந: । phரவ:
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விேவகடா³மணி:

phரஸnhநmh தமiνphராphய ph’chேச²jhjhஞாதvhயமாthமந: ॥ 34॥
shவாnhநமshேத நதேலாகப³nhேதா⁴
காNhயnhேதா⁴ பதிதmh ப⁴வாph³ெதௗ⁴ ।

மாiµth³த⁴ராthயகடாth³’ShThயா
’jhvhயாதிகாNhயஸுதா⁴பி⁴vh’ShThயா ॥ 35॥

³rhவாரஸmhஸாரத³வாkh³நிதphதmh
ேதா³⁴யமாநmh ³ரth³’Shடவாைத: ।

பீ⁴தmh phரபnhநmh பபா mh’thேயா:
ஶரNhயமnhயth³யத³ஹmh ந ஜாேந ॥ 36॥ அnhயmh

ஶாnhதா மஹாnhேதா நிவஸnhதி ஸnhேதா
வஸnhதவlhேலாகதmh சரnhத: ।

தீrh:shவயmh பீ⁴மப⁴வாrhணவmh ஜநா-
நேஹநாnhயாநபி தாரயnhத: ॥ 37॥

அயmh shவபா⁴வ:shவத ஏவ யthபர-
ரமாபேநாத³phரவணmh மஹாthமநாmh ।

ஸுதா⁴mhஶுேரஷ shவயமrhககrhகஶ-

phரபா⁴பி⁴தphதாமவதி திmh கில ॥ 38॥
ph³ரமாநnhத³ரஸாiν⁴திகைத: ைத:ஸுஶீைதrhைத- var ஸுஶீைத:ைத:
rhShமth³வாkhகலேஶாjh²ைத: திஸுைக²rhவாkhயாmh’ைத: ேஸசய ।
ஸnhதphதmh ப⁴வதாபதா³வத³ஹநjhவாலாபி⁴ேரநmh phரேபா⁴
த⁴nhயாshேத ப⁴வதீ³ணணக³ேத: பாthkh’தா:shவீkh’தா: ॥ 39॥
கத²mh தேரயmh ப⁴வnh⁴ேமதmh
கா வா க³திrhேம கதேமாऽshthபாய: ।

ஜாேந ந கிசிthkh’பயாऽவ மாmh phரேபா⁴
ஸmhஸார:³க²திமாதiνShவ ॥ 40॥

ததா² வத³nhதmh ஶரக³தmh shவmh
ஸmhஸாரதா³வாநலதாபதphதmh ।

நிய காNhயரஸாrhth³ரth³’ShThயா
த³th³யாத³பீ⁴திmh ஸஹஸா மஹாthமா ॥ 41॥

விth³வாnh ஸ தshமா உபஸthதிேஷ
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விேவகடா³மணி:

iµiµேவ ஸா⁴ யேதா²khதகாேண ।
phரஶாnhதசிthதாய ஶமாnhவிதாய
தththேவாபேத³ஶmh kh’பையவ rhயாth ॥ 42॥

மா ைப⁴Shட விth³வmhshதவ நாshthயபாய:
ஸmhஸாரnhேதா⁴shதரேணऽshthபாய: ।

ேயைநவ யாதா யதேயாऽshய பாரmh
தேமவ மாrhக³mh தவ நிrhதி³ஶா ॥ 43॥

அshthபாேயா மஹாnhகசிthஸmhஸாரப⁴யநாஶந: ।
ேதந தீrhthவா ப⁴வாmhேபா⁴தி⁴mh பரமாநnhத³மாphshய ॥ 44॥
ேவதா³nhதாrhத²விசாேரண ஜாயேத jhஞாநiµthதமmh ।
ேதநாthயnhதிகஸmhஸார:³க²நாேஶா ப⁴வthயiν ॥ 45॥
ரth³தா⁴ப⁴khதிth◌⁴யாநேயாகா³nhiµiµோ:
iµkhேதrhேஹnhவkhதி ஸாாchch²ேதrhகீ:³ ।

ேயா வா ஏேதShேவவ திShட²thயiµShய
ேமாோऽவிth³யாகlhபிதாth³ேத³ஹப³nhதா⁴th ॥ 46॥

அjhஞாநேயாகா³thபரமாthமநshதவ
யநாthமப³nhத⁴shதத ஏவ ஸmhsh’தி: ।

தேயாrhவிேவேகாதி³தேபா³த⁴வநி:
அjhஞாநகாrhயmh phரத³ேஹthஸலmh ॥ 47॥

ஶிShய உவாச ।
kh’பயா யதாmh shவாnhphரேநாऽயmh khயேத மயா ।
ய³thதரமஹmh thவா kh’தாrhத:²shயாmh ப⁴வnhiµகா²th ॥ 48॥
ேகா நாம ப³nhத: ◌⁴ கத²ேமஷ ஆக³த:
கத²mh phரதிShடா²shய கத²mh விேமா: ।

ேகாऽஸாவநாthமா பரம: க ஆthமா
தேயாrhவிேவக: கத²ேமத³chயதாmh ॥ 49॥
³வாச ।

த⁴nhேயாऽ kh’தkh’thேயாऽ பாவிதmh ேத லmh thவயா । பாவிதmh
யத³விth³யாப³nhத⁴iµkhthயா ph³ரப⁴விchச² ॥ 50॥
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விேவகடா³மணி:

’ணேமாசநகrhதார: பி:ஸnhதி ஸுதாத³ய: ।
ப³nhத⁴ேமாசநகrhதா  shவshமாத³nhேயா ந கசந ॥ 51॥
மshதகnhயshதபா⁴ராேத³rh:³க²மnhையrhநிவாrhயேத ।
ுதா⁴தி³kh’த:³க²mh  விநா shேவந ந ேகநசிth ॥ 52॥
பth²யெமௗஷத⁴ேஸவா ச khயேத ேயந ேராகி³ ।
ஆேராkh³யth³தி⁴rhth³’Shடாऽshய நாnhயாiνSh²தகrhம ॥ 53॥
வshshவபmh sh²டேபா³த⁴சுஷா
shேவைநவ ேவth³யmh ந  பNh³ேதந ।

சnhth³ரshவபmh நிஜசுைஷவ
jhஞாதvhயமnhையரவக³mhயேத கிmh ॥ 54॥

அவிth³யாகாமகrhமாதி³பாஶப³nhத⁴mh விேமாசிmh ।
க: ஶkhiνயாth³விநாऽऽthமாநmh கlhபேகாஶைதரபி ॥ 55॥
ந ேயாேக³ந ந ஸாŋhkh²ேயந கrhம ேநா ந விth³யயா ।
ph³ரமாthைமகthவேபா³ேத⁴ந ேமா:th◌⁴யதி நாnhயதா² ॥ 56॥
வீயா பெஸௗnhத³rhயmh தnhthவாத³நெஸௗShட²வmh ।
phரஜாரஜநமாthரmh தnhந ஸாmhராjhயாய கlhபேத ॥ 57॥
வாkh³ைவக² ஶph³த³ஜ² ஶாshthரvhயாkh²யாநெகௗஶலmh ।
ைவ³Shயmh வி³ஷாmh தth³வth³⁴khதேய ந  iµkhதேய ॥ 58॥
அவிjhஞாேத பேர தththேவ ஶாshthராதீ⁴திsh நிShப²லா ।
விjhஞாேதऽபி பேர தththேவ ஶாshthராதீ⁴திsh நிShப²லா ॥ 59॥
ஶph³த³ஜாலmh மஹாரNhயmh சிthதph◌⁴ரமணகாரணmh ।
அத:phரயthநாjhjhஞாதvhயmh தththவjhைஞshதththவமாthமந:॥ 60॥தththவjhஞாthதththவ
அjhஞாநஸrhபத³Shடshய ph³ரமjhஞாெநௗஷத⁴mh விநா ।
கிiµ ேவைத³ச ஶாshthைரச கிiµ மnhthைர: கிெமௗஷைத: ◌⁴ ॥ 61॥
ந க³chச²தி விநா பாநmh vhயாதி⁴ெரௗஷத⁴ஶph³த³த: ।
விநாऽபேராாiνப⁴வmh ph³ரமஶph³ைத³rhந iµchயேத ॥ 62॥
அkh’thவா th³’யவிலயமjhஞாthவா தththவமாthமந: ।
ph³ரமஶph³ைத:³ேதா iµkhதிkhதிமாthரப²லrhnh’mh ॥ 63॥ பா³யஶph³ைத:³
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விேவகடா³மணி:

அkh’thவா ஶthஸmhஹாரமக³thவாகி²ல⁴யmh ।
ராஜாஹதி ஶph³தா³nhேநா ராஜா ப⁴விமrhஹதி ॥ 64॥
ஆphேதாkhதிmh க²நநmh தேதா²பஶிலாth³thகrhஷணmh shவீkh’திmh var

பஶிலாபாகrhஷணmh
நிேப:ஸமேபேத ந  ப³:ஶph³ைத³sh நிrhக³chச²தி ।
தth³வth³ph³ரமவிேதா³பேத³ஶமநநth◌⁴யாநாதி³பி⁴rhலph◌⁴யேத
மாயாகாrhயதிேராதmh shவமமலmh தththவmh ந ³rhkhதிபி: ◌⁴ ॥ 65॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந ப⁴வப³nhத⁴விiµkhதேய ।
shைவேரவ யthந: கrhதvhேயா ேராகா³தா³விவ பNh³ைத: ॥ 66॥ ேராகா³ேத³வ
யshthவயாth³ய kh’த: phரேநா வயாசா²shthரவிnhமத: । ஸmhமத:
ஸூthரphராேயா நி³டா⁴rhேதா² jhஞாதvhயச iµiµுபி: ◌⁴ ॥ 67॥
ஶ ◌்’iΝShவாவேதா விth³வnhயnhமயா ஸiµதீ³rhயேத ।
தேத³தchch²ரவthஸth³ேயா ப⁴வப³nhதா⁴th³விேமாயேஸ ॥ 68॥
ேமாshய ேஹ: phரத²ேமா நிக³th³யேத
ைவராkh³யமthயnhதமநிthயவshஷு ।

தத: ஶமசாபி த³மshதிதிா
nhயாஸ: phரஸkhதாகி²லகrhமmh ph◌⁴’ஶmh ॥ 69॥

தத: திshதnhமநநmh ஸதththவ-
th◌⁴யாநmh சிரmh நிthயநிரnhதரmh iµேந: ।

தேதாऽவிகlhபmh பரேமthய விth³வாnh
இைஹவ நிrhவாணஸுக²mh ஸmh’chச²தி ॥ 70॥

யth³ேபா³th³த⁴vhயmh தேவதா³நீமாthமாநாthமவிேவசநmh ।
த³chயேத மயா ஸmhயkh thவாthமnhயவதா⁴ரய ॥ 71॥
மjhஜாshதி²ேமத:³பலரkhதசrhம-
thவகா³வையrhதா⁴பி⁴ேரபி⁴ரnhவிதmh ।

பாேதா³வோ⁴ஜph’Shட²மshதைக:
அŋhைக³பாŋhைக³பkhதேமதth ॥ 72॥

அஹmhமேமதி phரதி²தmh ஶரmh
ேமாஹாshபத³mh sh²லதீrhயேத ³ைத: ◌⁴ ।
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விேவகடா³மணி:

நேபா⁴நப⁴shவth³த³ஹநாmh³⁴மய:
ஸூமாணி ⁴தாநி ப⁴வnhதி தாநி ॥ 73॥

பரshபராmhைஶrhதாநி ⁴thவா
sh²லாநி ச sh²லஶரேஹதவ: ।

மாthராshததீ³யா விஷயா ப⁴வnhதி
ஶph³தா³த³ய: பச ஸுகா²ய ேபா⁴kh: ॥ 74॥

ய ஏஷு டா⁴ விஷேயஷு ப³th³தா⁴
ராேகா³பாேஶந ஸு³rhத³ேமந ।

ஆயாnhதி நிrhயாnhthயத⁴ ஊrhth◌⁴வiµchைச:
shவகrhம³ேதந ஜேவந நீதா: ॥ 75॥

ஶph³தா³தி³பி:◌⁴ பசபி⁴ேரவ பச
பசthவமா:shவ³ேணந ப³th³தா:◌⁴ ।

ரŋhக³மாதŋhக³பதŋhக³ந-
ph◌⁴’ŋhகா³ நர: பசபி⁴ரசித: கிmh ॥ 76॥

ேதா³ேஷண தீvhேரா விஷய: kh’Shணஸrhபவிஷாத³பி ।
விஷmh நிஹnhதி ேபா⁴khதாரmh th³ரShடாரmh சுஷாphயயmh ॥ 77॥
விஷயாஶாமஹாபாஶாth³ேயா விiµkhத:ஸு³shthயஜாth ।
ஸ ஏவ கlhபேத iµkhthைய நாnhய:ஷThஶாshthரேவth³யபி ॥ 78॥
ஆபாதைவராkh³யவேதா iµiµூnh
ப⁴வாph³தி⁴பாரmh phரதியாiµth³யதாnh ।

ஆஶாkh³ரேஹா மjhஜயேதऽnhதராேல
நிkh³’ய கNhேட² விநிவrhthய ேவகா³th ॥ 79॥

விஷயாkh²யkh³ரேஹா ேயந ஸுவிரkhthயநா ஹத: ।
ஸ க³chச²தி ப⁴வாmhேபா⁴ேத: ◌⁴ பாரmh phரthஹவrhத: ॥ 80॥
விஷமவிஷயமாrhைக³rhக³chச²ேதாऽநchச²³th³ேத: ◌⁴ var விஷயமாrhேக³ க³chச²ேதா

phரதிபத³மபி⁴யாேதா mh’thரphேயஷ விth³தி⁴ । var phரதிபத³மபி⁴கா⁴ேதா
mh’thரphேயஷ th³த: ◌⁴
தஸுஜந³khthயா க³chச²த:shவshய khthயா
phரப⁴வதி ப²லth³தி: ◌⁴ ஸthயthேயவ விth³தி⁴ ॥ 81॥
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விேவகடா³மணி:

ேமாshய காŋhா யதி³ைவ தவாshதி
thயஜாதி³ராth³விஷயாnhவிஷmh யதா² ।

பீஷவthேதாஷத³யாமாrhஜவ-
phரஶாnhதிதா³nhதீrhப⁴ஜ நிthயமாத³ராth ॥ 82॥

அiνணmh யthப’thய kh’thயmh
அநாth³யவிth³யாkh’தப³nhத⁴ேமாணmh ।

ேத³ஹ: பராrhேதா²ऽயமiµShய ேபாஷேண
ய:ஸjhஜேத ஸ shவமேநந ஹnhதி ॥ 83॥

ஶரேபாஷrhதீ²ஸnh ய ஆthமாநmh தி³th³’தி । தி³th³’ேத
kh³ராஹmh தா³தி⁴யா th◌⁴’thவா நதீ³mh தrhmh ஸ க³chச²தி ॥ 84॥ ஸ இchச²தி
ேமாஹ ஏவ மஹாmh’thrhiµiµோrhவராதி³ஷு ।
ேமாேஹா விநிrhேதா ேயந ஸ iµkhதிபத³மrhஹதி ॥ 85॥
ேமாஹmh ஜ மஹாmh’thmh ேத³ஹதா³ரஸுதாதி³ஷு ।
யmh thவா iµநேயா யாnhதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 86॥
thவŋhமாmhஸதி⁴ரshநாேமேதா³மjhஜாshதி²ஸŋhலmh ।
rhணmh thரஷாph◌⁴யாmh sh²லmh நிnhth³யத³mh வ: ॥ 87॥
பசீkh’ேதph◌⁴ேயா ⁴ேதph◌⁴ய:sh²ேலph◌⁴ய: rhவகrhம ।
ஸiµthபnhநத³mh sh²லmh ேபா⁴கா³யதநமாthமந: ।
அவshதா² ஜாக³ரshதshய sh²லாrhதா²iνப⁴ேவா யத: ॥ 88॥
பா³ேயnhth³ைய:sh²லபதா³rhத²ேஸவாmh
shரkhசnhத³நshthrhயாதி³விசிthரபாmh ।

கேராதி வ:shவயேமததா³thமநா
தshமாthphரஶshதிrhவேஷாऽshய ஜாக³ேர ॥ 89॥

ஸrhேவாऽபி பா³யஸmhஸார: ஷshய யதா³ரய: ।
விth³தி⁴ ேத³ஹத³mh sh²லmh kh³’ஹவth³kh³’ஹேமதி⁴ந: ॥ 90॥
sh²லshய ஸmhப⁴வஜராமரநி த⁴rhமா:
shெதௗ²lhயாத³ேயா ப³ஹுவிதா:◌⁴ ஶிஶுதாth³யவshதா:² ।

வrhரமாதி³நியமா ப³ஹுதா⁴ऽऽமயா:sh:
ஜாவமாநப³ஹுமாநiµகா² விேஶஷா: ॥ 91॥
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விேவகடா³மணி:

³th³தீ⁴nhth³யாணி ரவணmh thவக³
kh◌⁴ராணmh ச வா விஷயாவேபா³த⁴நாth ।

வாkhபாணிபாதா³³த³மphபshத:² var உபshத²mh
கrhேமnhth³யாணி phரவேணந கrhமஸு ॥ 92॥ phரவநி

நிக³th³யேதऽnhத:கரணmh மேநாதீ: ◌⁴
அஹŋhkh’திசிthததி shவvh’thதிபி:◌⁴ ।

மநsh ஸŋhகlhபவிகlhபநாதி³பி: ◌⁴
³th³தி:◌⁴ பதா³rhதா²th◌⁴யவஸாயத⁴rhமத: ॥ 93॥

அthராபி⁴மாநாத³ஹthயஹŋhkh’தி: ।
shவாrhதா²iνஸnhதா⁴ந³ேணந சிthதmh ॥ 94॥

phராபாநvhயாேநாதா³நஸமாநா ப⁴வthயெஸௗ phராண: ।
shவயேமவ vh’thதிேப⁴தா³th³விkh’திேப⁴தா³thஸுவrhணஸலாதி³வth ॥ 95॥
விkh’ேதrhேப⁴தா³thஸுவrhணஸலவ
வாகா³தி³ பச ரவதி³ பச
phராதி³ பசாph◌⁴ரiµகா²நி பச ।

³th³th◌⁴யாth³யவிth³யாபி ச காமகrhமணீ
rhயShடகmh ஸூமஶரமாஹு: ॥ 96॥

இத³mh ஶரmh ஶ ◌்’iΝஸூமஸmhjhஞிதmh
ŋhக³mh thவபசீkh’த⁴தஸmhப⁴வmh ।

ஸவாஸநmh கrhமப²லாiνபா⁴வகmh
shவாjhஞாநேதாऽநாதி³பாதி⁴ராthமந: ॥ 97॥

shவphேநா ப⁴வthயshய விப⁴khthயவshதா²
shவமாthரேஶேஷண விபா⁴தி யthர ।

shவphேந  ³th³தி: ◌⁴ shவயேமவ ஜாkh³ரth
காநநாநாவித⁴வாஸநாபி: ◌⁴ ॥ 98॥

கrhthராதி³பா⁴வmh phரதிபth³ய ராஜேத
யthர shவயmh பா⁴தி யயmh பராthமா । shவயjhேயாதிரயmh

தீ⁴மாthரேகாபாதி⁴ரேஶஷஸா
ந phயேத தthkh’தகrhமேலைஶ: । கrhமேலைப:

யshமாத³ஸŋhக³shதத ஏவ கrhமபி:◌⁴
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விேவகடா³மணி:

ந phயேத கிசி³பாதி⁴நா kh’ைத: ॥ 99॥
ஸrhவvhயாph’திகரணmh ŋhக³த³mh shயாchசிதா³thமந: mhஸ: ।
வாshயாதி³கவ தணshேதைநவாthமா ப⁴வthயஸŋhேகா³ऽயmh ॥ 100॥
அnhத⁴thவமnhத³thவபthவத⁴rhமா:
ெஸௗ³Nhயைவ³Nhயவஶாth³தி⁴ சுஷ: ।

பா³தி⁴rhயகthவiµகா²shதைத²வ
ேராthராதி³த⁴rhமா ந  ேவthராthமந: ॥ 101॥

உchch²வாஸநி:வாஸவிjh’mhப⁴ணு-
thphரshயnhத³நாth³thkhரமதி³கா: khயா: । phரshபnhத³நாth³yh

phராதி³கrhமாணி வத³nhதி தjhஞா: var தjhjhஞா:
phராணshய த⁴rhமாவஶநாபிபாேஸ ॥ 102॥

அnhத:கரணேமேதஷு சுராதி³ஷு வrhShமணி ।
அஹthயபி⁴மாேநந திShட²thயாபா⁴ஸேதஜஸா ॥ 103॥
அஹŋhகார:ஸ விjhேஞய: கrhதா ேபா⁴khதாபி⁴மாnhயயmh ।
ஸththவாதி³³ணேயாேக³ந சாவshதா²thரயமiνேத॥ 104॥ ேயாேக³நாவshதா²thதயmhiνேத
விஷயாமாiνlhேய ஸுகீ² :³கீ² விபrhயேய ।
ஸுக²mh :³க²mh ச தth³த⁴rhம:ஸதா³நnhத³shய நாthமந: ॥ 105॥
ஆthமாrhத²thேவந  phேரயாnhவிஷேயா ந shவத: phய: ।
shவத ஏவ  ஸrhேவஷாமாthமா phயதேமா யத: ।
தத ஆthமா ஸதா³நnhேதா³ நாshய :³க²mh கதா³சந ॥ 106॥
யthஸுஷுphெதௗ நிrhவிஷய ஆthமாநnhேதா³ऽiν⁴யேத ।
தி: phரthயைமதியமiνமாநmh ச ஜாkh³ரதி ॥ 107॥
அvhயkhதநாmhநீ பரேமஶஶkhதி:
அநாth³யவிth³யா th³thகா பரா ।

காrhயாiνேமயா ஸுதி⁴ையவ மாயா
யயா ஜக³thஸrhவத³mh phரஸூயேத ॥ 108॥

ஸnhநாphயஸnhநாphப⁴யாthகா ேநா
பி⁴nhநாphயபி⁴nhநாphப⁴யாthகா ேநா ।

ஸாŋhகா³phயநŋhகா³ப⁴யாthகா ேநா var அநŋhகா³phப⁴யாthகா
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விேவகடா³மணி:

மஹாth³⁴தாऽநிrhவசநீயபா ॥ 109॥
ஶுth³தா⁴th³வயph³ரமவிேபா³த⁴நாயா
ஸrhபph◌⁴ரேமா ரjhஜுவிேவகேதா யதா² ।

ரஜshதம:ஸththவதி phரth³தா⁴
³shததீ³யா: phரதி²ைத:shவகாrhைய: ॥ 110॥

விேபஶkhதீ ரஜஸ: khயாthகா
யத: phரvh’thதி: phரsh’தா ராணீ ।

ராகா³த³ேயாऽshயா: phரப⁴வnhதி நிthயmh
:³கா²த³ேயா ேய மநேஸா விகாரா: ॥ 111॥

காம: khேராேதா⁴ ேலாப⁴த³mhபா⁴th³யஸூயா var ேலாப⁴த³mhபா⁴ph◌⁴யஸூயா
அஹŋhகாேரrhShயாமthஸராth³யாsh ேகா⁴ரா: ।

த⁴rhமா ஏேத ராஜஸா: mhphரvh’thதி-
rhயshமாேத³ஷா தth³ரேஜா ப³nhத⁴ேஹ: ॥ 112॥ யshமாேத³தthதth³ரேஜா

ஏஷாऽऽvh’திrhநாம தேமா³ணshய
ஶkhதிrhமயா வshthவவபா⁴ஸேதऽnhயதா² । ஶkhதிrhயயா

ைஸஷா நிதா³நmh ஷshய ஸmhsh’ேத:
விேபஶkhேத: phரவணshய ேஹ: ॥ 113॥ phரஸரshய

phரjhஞாவாநபி பNh³ேதாऽபி சேராऽphயthயnhதஸூமாthமth³’kh³- var

ஸூமாrhத²th³’kh³
vhயாட⁴shதமஸா ந ேவthதி ப³ஹுதா⁴ ஸmhேபா³தி⁴ேதாऽபி sh²டmh ।
ph◌⁴ராnhthயாேராபிதேமவ ஸா⁴ கலயthயாலmhப³ேத தth³³nh
ஹnhதாெஸௗ phரப³லா ³ரnhததமஸ: ஶkhதிrhமஹthயாvh’தி: ॥ 114॥
அபா⁴வநா வா விபதபா⁴வநாऽ- var விபதபா⁴வநா
ஸmhபா⁴வநா விphரதிபthதிரshயா: ।

ஸmhஸrhக³khதmh ந விiµசதி th◌⁴வmh
விேபஶkhதி:பயthயஜshரmh ॥ 115॥

அjhஞாநமாலshயஜட³thவநிth³ரா-
phரமாத³ட⁴thவiµகா²shதேமா³: ।

ஏைத: phரkhேதா ந  ேவthதி கிசிth
நிth³ராவthshதmhப⁴வேத³வ திShட²தி ॥ 116॥
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விேவகடா³மணி:

ஸththவmh விஶுth³த⁴mh ஜலவthததா²பி
தாph◌⁴யாmh thவா ஸரய கlhபேத ।

யthராthமபி³mhப:³ phரதிபி³mhபி³த:ஸnh
phரகாஶயthயrhக இவாகி²லmh ஜட³mh ॥ 117॥

ரshய ஸththவshய ப⁴வnhதி த⁴rhமா:
thவமாநிதாth³யா நியமா யமாth³யா: ।

ரth³தா⁴ ச ப⁴khதிச iµiµுதா ச
ைத³வீ ச ஸmhபthதிரஸnhநிvh’thதி: ॥ 118॥

விஶுth³த⁴ஸththவshய ³: phரஸாத:³
shவாthமாiν⁴தி: பரமா phரஶாnhதி: ।

th’phதி: phரஹrhஷ: பரமாthமநிShடா²
யயா ஸதா³நnhத³ரஸmh ஸmh’chச²தி ॥ 119॥

அvhயkhதேமதthth³ணrhநிkhதmh
தthகாரணmh நாம ஶரமாthமந: ।

ஸுஷுphதிேரதshய விப⁴khthயவshதா²
phரநஸrhேவnhth³ய³th³தி⁴vh’thதி: ॥ 120॥

ஸrhவphரகாரphரதிphரஶாnhதி:
பீ³ஜாthமநாவshதி²திேரவ ³th³ேத: ◌⁴ ।

ஸுஷுphதிேரதshய கில phரதீதி: var ஸுஷுphதிரthராshய
கிசிnhந ேவth³தி ஜக³thphரth³ேத: ◌⁴ ॥ 121॥

ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாऽஹமாத³ய:
ஸrhேவ விகாரா விஷயா:ஸுகா²த³ய: ।

vhேயாமாதி³⁴தாnhயகி²லmh ச விவmh
அvhயkhதபrhயnhதத³mh யநாthமா ॥ 122॥

மாயா மாயாகாrhயmh ஸrhவmh மஹதா³தி³ேத³ஹபrhயnhதmh ।
அஸதி³த³மநாthமதththவmh விth³தி⁴ thவmh மமசிகாகlhபmh ॥ 123॥
அத² ேத ஸmhphரவயா shவபmh பரமாthமந: ।
யth³விjhஞாய நேரா ப³nhதா⁴nhiµkhத:ைகவlhயமiνேத ॥ 124॥
அshதி கசிthshவயmh நிthயமஹmhphரthயயலmhப³ந: ।
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விேவகடா³மணி:

அவshதா²thரயஸா ஸnhபசேகாஶவிலண: ॥ 125॥
ேயா விஜாநாதி ஸகலmh ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிஷு ।
³th³தி⁴தth³vh’thதிஸth³பா⁴வமபா⁴வமஹthயயmh ॥ 126॥
ய: பயதி shவயmh ஸrhவmh யmh ந பயதி கசந । கிசந
யேசதயதி ³th³th◌⁴யாதி³ ந தth³யmh ேசதயthயயmh ॥ 127॥
ேயந விவத³mh vhயாphதmh யmh ந vhயாphேநாதி கிசந ।
ஆபா⁴பத³mh ஸrhவmh யmh பா⁴nhதமiνபா⁴thயயmh ॥ 128॥
யshய ஸnhநிதி⁴மாthேரண ேத³ேஹnhth³யமேநாதி⁴ய: ।
விஷேயஷு shவகீேயஷு வrhதnhேத phேரதா இவ ॥ 129॥
அஹŋhகாராதி³ேத³ஹாnhதா விஷயாச ஸுகா²த³ய: ।
ேவth³யnhேத க⁴டவth³ேயந நிthயேபா³த⁴shவபி ॥ 130॥
ஏேஷாऽnhதராthமா ஷ: ராே
நிரnhதராக²Nhட³ஸுகா²iν⁴தி: ।

ஸைத³கப: phரதிேபா³த⁴மாthேரா
ேயேநதா வாக³ஸவசரnhதி ॥ 131॥

அthைரவ ஸththவாthமநி தீ⁴³ஹாயாmh
அvhயாkh’தாகாஶ உஶthphரகாஶ: । உphரகாஶ:

ஆகாஶ உchைச ரவிவthphரகாஶேத
shவேதஜஸா விவத³mh phரகாஶயnh ॥ 132॥

jhஞாதா மேநாऽஹŋhkh’திவிkhயாmh
ேத³ேஹnhth³யphராணkh’தkhயாmh ।

அேயாऽkh³நிவthதாநiνவrhதமாேநா
ந ேசShடேத ேநா விகேராதி கிசந ॥ 133॥

ந ஜாயேத ேநா mhயேத ந வrhத⁴ேத
ந யேத ேநா விகேராதி நிthய: ।

வியமாேநऽபி வShயiµSh-

nhந யேத mhப⁴ இவாmhப³ரmh shவயmh ॥ 134॥
phரkh’திவிkh’திபி⁴nhந: ஶுth³த⁴ேபா³த⁴shவபா⁴வ:
ஸத³ஸதி³த³மேஶஷmh பா⁴ஸயnhநிrhவிேஶஷ: ।
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விேவகடா³மணி:

விலஸதி பரமாthமா ஜாkh³ரதா³தி³Shவவshதா²-
shவஹமஹதி ஸாாthஸாேபண ³th³ேத: ◌⁴ ॥ 135॥

நியதமநஸாiµmh thவmh shவமாthமாநமாthம-
nhயயமஹதி ஸாாth³விth³தி⁴ ³th³தி⁴phரஸாதா³th ।

ஜநிமரணதரŋhகா³பாரஸmhஸாரnh⁴mh
phரதர ப⁴வ kh’தாrhேதா² ph³ரமேபண ஸmhshத:² ॥ 136॥

அthராநாthமnhயஹதி மதிrhப³nhத⁴ ஏேஷாऽshய mhஸ:

phராphேதாऽjhஞாநாjhஜநநமரணkhேலஶஸmhபாதேஹ: ।
ேயைநவாயmh வத³மஸthஸthயthயாthம³th³th◌⁴யா
Shயththயவதி விஷையshதnhபி: ◌⁴ ேகாஶkh’th³வth ॥ 137॥

அதshmhshதth³³th³தி: ◌⁴ phரப⁴வதி விட⁴shய தமஸா
விேவகாபா⁴வாth³ைவ sh²ரதி ⁴ஜேக³ ரjhஜுதி⁴ஷ ।
தேதாऽநrhத²vhராேதா நிபததி ஸமாதா³ரதி⁴க:
தேதா ேயாऽஸth³kh³ராஹ:ஸ ப⁴வதி ப³nhத:◌⁴ ஶ ◌்’iΝஸேக² ॥ 138॥
அக²Nhட³நிthயாth³வயேபா³த⁴ஶkhthயா
sh²ரnhதமாthமாநமநnhதைவப⁴வmh ।

ஸமாvh’ேthயாvh’திஶkhதிேரஷா
தேமாமயீ ராஹுவாrhகபி³mhப³mh ॥ 139॥

திேரா⁴ேத shவாthமnhயமலதரேதேஜாவதி மாnh
அநாthமாநmh ேமாஹாத³ஹதி ஶரmh கலயதி ।

தத: காமkhேராத⁴phரph◌⁴’திபி⁴ரiµmh ப³nhத⁴ந³ண: var ப³nhத⁴க³ண:

பரmh விேபாkh²யா ரஜஸ உஶkhதிrhvhயத²யதி ॥ 140॥
மஹாேமாஹkh³ராஹkh³ரஸநக³தாthமாவக³மேநா
தி⁴ேயா நாநாவshதா²mh shவயமபி⁴நயmhshதth³³ணதயா । நாநாவshதா:²

அபாேர ஸmhஸாேர விஷயவிஷேர ஜலநிெதௗ⁴
நிமjhேயாnhமjhயாயmh ph◌⁴ரமதி மதி:thதக³தி: ॥ 141॥

பா⁴iνphரபா⁴ஸஜநிதாph◌⁴ரபŋhkhதி:
பா⁴iνmh திேராதா⁴ய விjh’mhப⁴ேத யதா² ।

ஆthேமாதி³தாஹŋhkh’திராthமதththவmh
ததா² திேராதா⁴ய விjh’mhப⁴ேத shவயmh ॥ 142॥
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விேவகடா³மணி:

கவததி³நநாேத² ³rhதி³ேந ஸாnhth³ரேமைக: ◌⁴
vhயத²யதி மஜ²ஜா²வாkh³ேரா யைத²தாnh ।

அவிரததமஸாऽऽthமnhயாvh’ேத ட⁴³th³தி⁴mh
பயதி ப³ஹு:³ைக²shதீvhரவிேபஶkhதி: ॥ 143॥

ஏதாph◌⁴யாேமவ ஶkhதிph◌⁴யாmh ப³nhத: ◌⁴ mhஸ:ஸமாக³த: ।
யாph◌⁴யாmh விேமாேதா ேத³ஹmh மthவாऽऽthமாநmh ph◌⁴ரமthயயmh ॥ 144॥
பீ³ஜmh ஸmhsh’தி⁴ஜshய  தேமா ேத³ஹாthமதீ⁴ரŋhேரா
ராக:³ பlhலவமmh³ கrhம  வ:shகnhேதா⁴ऽஸவ: ஶாகி²கா: ।
அkh³ராணீnhth³யஸmhஹதிச விஷயா: Shபாணி :³க²mh ப²லmh
நாநாகrhமஸiµth³ப⁴வmh ப³ஹுவித⁴mh ேபா⁴khதாthர வ: க²க:³ ॥ 145॥
அjhஞாநேலாऽயமநாthமப³nhேதா⁴
ைநஸrhகி³ேகாऽநாதி³ரநnhத ஈத: ।

ஜnhமாphயயvhயாதி⁴ஜராதி³:³க²-
phரவாஹபாதmh ஜநயthயiµShய ॥ 146॥

நாshthைரrhந ஶshthைரரநிேலந வநிநா
ேச²thmh ந ஶkhேயா ந ச கrhமேகாபி: ◌⁴ ।

விேவகவிjhஞாநமஹாநா விநா
தா⁴: phரஸாேத³ந ஶிேதந மஜுநா ॥ 147॥

திphரமாணகமேத:shவத⁴rhம
நிShடா² தையவாthமவிஶுth³தி⁴ரshய ।

விஶுth³த⁴³th³ேத: ◌⁴ பரமாthமேவத³நmh
ேதைநவ ஸmhஸாரஸலநாஶ: ॥ 148॥

ேகாைஶரnhநமயாth³ைய: பசபி⁴ராthமா ந ஸmhvh’ேதா பா⁴தி ।
நிஜஶkhதிஸiµthபnhைந:ைஶவாலபடலவாmh³ வாபீshத²mh ॥ 149॥
தchைச²வாலாபநேய ஸmhயkh ஸலmh phரதீயேத ஶுth³த⁴mh ।
th’Shஸnhதாபஹரmh ஸth³ய: ெஸௗkh²யphரத³mh பரmh mhஸ: ॥ 150॥
பசாநாமபி ேகாஶாநாமபவாேத³ விபா⁴thயயmh ஶுth³த:◌⁴ ।
நிthயாநnhைத³கரஸ: phரthயkh³ப: பர:shவயjhேயாதி: ॥ 151॥
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விேவகடா³மணி:

ஆthமாநாthமவிேவக: கrhதvhேயா ப³nhத⁴iµkhதேய வி³ஷா ।
ேதைநவாநnhதீ³ ப⁴வதி shவmh விjhஞாய ஸchசிதா³நnhத³mh ॥ 152॥
iµஜாதி³காவ th³’யவrhகா³th
phரthயசமாthமாநமஸŋhக³மkhயmh ।

விவிchய தthர phரவிலாphய ஸrhவmh
ததா³thமநா திShட²தி ய:ஸ iµkhத: ॥ 153॥

ேத³ேஹாऽயமnhநப⁴வேநாऽnhநமயsh ேகாஶ- var ேகாேஶா
சாnhேநந வதி விநயதி தth³விந: । யnhேநந

thவkhசrhமமாmhஸதி⁴ராshதி²ஷராஶி-
rhநாயmh shவயmh ப⁴விமrhஹதி நிthயஶுth³த: ◌⁴ ॥ 154॥

rhவmh ஜேநரதி⁴mh’ேதரபி நாயமshதி var ஜேநரபிmh’ேதரத²
ஜாதண:ண³ேऽநியதshவபா⁴வ: ।

ைநேகா ஜட³ச க⁴டவthபth³’யமாந:
shவாthமா கத²mh ப⁴வதி பா⁴வவிகாரேவthதா ॥ 155॥
பாணிபாதா³தி³மாnhேத³ேஹா நாthமா vhயŋhேக³ऽபி வநாth ।
தthதchச²khேதரநாஶாchச ந நியmhேயா நியாமக: ॥ 156॥
ேத³ஹதth³த⁴rhமதthகrhமதத³வshதா²தி³ஸாண: ।
ஸத ஏவ shவத:th³த⁴mh தth³ைவலNhயமாthமந: ॥ 157॥
ஶlhயராஶிrhமாmhஸphேதா மலrhேऽதிகமல: ।
கத²mh ப⁴ேவத³யmh ேவthதா shவயேமதth³விலண: ॥ 158॥
thவŋhமாmhஸேமேதா³ऽshதி²ஷராஶா-
வஹmhமதிmh ட⁴ஜந: கேராதி ।

விலணmh ேவthதி விசாரஶீேலா
நிஜshவபmh பரமாrhத²⁴தmh ॥ 159॥

ேத³ேஹாऽஹthேயவ ஜட³shய ³th³தி: ◌⁴
ேத³ேஹ ச ேவ வி³ஷshthவஹnhதீ:◌⁴ ।

விேவகவிjhஞாநவேதா மஹாthமேநா
ph³ரமாஹthேயவ மதி:ஸதா³thமநி ॥ 160॥

அthராthம³th³தி⁴mh thயஜ ட⁴³th³ேத⁴
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thவŋhமாmhஸேமேதா³ऽshதி²ஷராெஶௗ ।
ஸrhவாthமநி ph³ரமணி நிrhவிகlhேப
Shவ ஶாnhதிmh பரமாmh ப⁴ஜshவ ॥ 161॥

ேத³ேஹnhth³யாதா³வஸதி ph◌⁴ரேமாதி³தாmh
விth³வாநஹnhதாmh ந ஜஹாதி யாவth ।

தாவnhந தshயாshதி விiµkhதிவாrhதா-
phயshthேவஷ ேவதா³nhதநயாnhதத³rhஶீ ॥ 162॥

சா²யாஶேர phரதிபி³mhப³கா³thேர
யthshவphநேத³ேஹ ’தி³ கlhபிதாŋhேக³ ।

யதா²thம³th³தி⁴shதவ நாshதி காசி-
jhவchச²ேர ச தைத²வ மாऽsh ॥ 163॥

ேத³ஹாthமதீ⁴ேரவ nh’மஸth³தி⁴யாmh
ஜnhமாதி³:³க²phரப⁴வshய பீ³ஜmh ।

யதshததshthவmh ஜ தாmh phரயthநாth
thயkhேத  சிthேத ந நrhப⁴வாஶா ॥ 164॥

கrhேமnhth³ைய: பசபி⁴ரசிேதாऽயmh
phராே ப⁴ேவthphராணமயsh ேகாஶ: ॥

ேயநாthமவாநnhநமேயாऽiνrhண:

phரவrhதேதऽெஸௗ ஸகலkhயாஸு ॥ 165॥
ைநவாthமாபி phராணமேயா வாவிகாேரா var ைநவாthமாயmh
க³nhதாऽऽக³nhதா வாவத³nhதrhப³ேரஷ: ।

யshமாthகிசிthkhவாபி ந ேவthதீShடமநிShடmh
shவmh வாnhயmh வா கிசந நிthயmh பரதnhthர: ॥ 166॥

jhஞாேநnhth³யாணி ச மநச மேநாமய:shயாth
ேகாேஶா மமாஹதி வshவிகlhபேஹ: ।

ஸmhjhஞாதி³ேப⁴த³கலநாகேதா ப³யாmh-
shதthrhவேகாஶமபி⁴rhய விjh’mhப⁴ேத ய: ॥ 167॥ அiνrhய

பேசnhth³ைய: பசபி⁴ேரவ ேஹாth’பி: ◌⁴
phரசீயமாேநா விஷயாjhயதா⁴ரயா ।

ஜாjhவlhயமாேநா ப³ஹுவாஸேநnhத⁴ைந:
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மேநாமயாkh³நிrhத³ஹதி phரபசmh ॥ 168॥ மேநாமேயாऽkh³நிrhத³ஹதி
ந யshthயவிth³யா மநேஸாऽதிkhதா
மேநா யவிth³யா ப⁴வப³nhத⁴ேஹ: ।

தshnhவிநShேட ஸகலmh விநShடmh
விjh’mhபி⁴ேதऽshnhஸகலmh விjh’mhப⁴ேத ॥ 169॥

shவphேநऽrhத²ஶூnhேய sh’ஜதி shவஶkhthயா
ேபா⁴khthராதி³விவmh மந ஏவ ஸrhவmh ।

தைத²வ ஜாkh³ரthயபி ேநா விேஶஷ:

தthஸrhவேமதnhமநேஸா விjh’mhப⁴ணmh ॥ 170॥
ஸுஷுphதிகாேல மந phரேந
ைநவாshதி கிசிthஸகலphரth³ேத: ◌⁴ ।

அேதா மந:கlhபித ஏவ mhஸ:

ஸmhஸார ஏதshய ந வshேதாऽshதி ॥ 171॥
வாநாऽऽநீயேத ேமக:◌⁴ நshேதைநவ நீயேத । var வாநா நீயேத ேமக:◌⁴
நshேதைநவ யேத
மநஸா கlhphயேத ப³nhேதா⁴ ேமாshேதைநவ கlhphயேத ॥ 172॥
ேத³ஹாதி³ஸrhவவிஷேய பகlhphய ராக³mh
ப³th◌⁴நாதி ேதந ஷmh பஶுவth³³ேணந ।

ைவரshயமthர விஷவth ஸுவிதா⁴ய பசாth³
ஏநmh விேமாசயதி தnhமந ஏவ ப³nhதா⁴th ॥ 173॥

தshமாnhமந: காரணமshய ஜnhேதா:
ப³nhத⁴shய ேமாshய ச வா விதா⁴ேந ।

ப³nhத⁴shய ேஹrhமநmh ரேஜா³ண:

ேமாshய ஶுth³த⁴mh விரஜshதமshகmh ॥ 174॥
விேவகைவராkh³ய³திேரகா-
ch²th³த⁴thவமாஸாth³ய மேநா விiµkhthைய ।

ப⁴வthயேதா ³th³தி⁴மேதா iµiµோ-
shதாph◌⁴யாmh th³’டா⁴ph◌⁴யாmh ப⁴விதvhயமkh³ேர ॥ 175॥

மேநா நாம மஹாvhயாkh◌⁴ேரா விஷயாரNhய⁴ஷு ।
சரthயthர ந க³chச²nh ஸாத⁴ேவா ேய iµiµவ: ॥ 176॥
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மந: phரஸூேத விஷயாநேஶஷாnh
sh²லாthமநா ஸூமதயா ச ேபா⁴kh: ।

ஶரவrhரமஜாதிேப⁴தா³nh
³ணkhயாேஹப²லாநி நிthயmh ॥ 177॥

அஸŋhக³சிth³பமiµmh விேமாய
ேத³ேஹnhth³யphராண³ணrhநிப³th³th◌⁴ய ।

அஹmhமேமதி ph◌⁴ரமயthயஜshரmh
மந:shவkh’thேயஷு ப²ேலாப⁴khதிஷு ॥ 178॥

அth◌⁴யாஸேதா³ஷாthஷshய ஸmhsh’தி: var அth◌⁴யாஸேயாகா³th
அth◌⁴யாஸப³nhத⁴shthவiµைநவ கlhபித: ।

ரஜshதேமாேதா³ஷவேதாऽவிேவகிேநா
ஜnhமாதி³:³க²shய நிதா³நேமதth ॥ 179॥

அத: phராஹுrhமேநாऽவிth³யாmh பNh³தாshதththவத³rhஶிந: ।
ேயைநவ ph◌⁴ராmhயேத விவmh வாேநவாph◌⁴ரமNhட³லmh ॥ 180॥
தnhமந:ேஶாத⁴நmh காrhயmh phரயthேநந iµiµு ।
விஶுth³ேத⁴ ஸதி ைசதshnhiµkhதி: கரப²லாயேத ॥ 181॥
ேமாைகஸkhthயா விஷேயஷு ராக³mh
நிrhlhய ஸnhnhயshய ச ஸrhவகrhம ।

ஸchch²ரth³த⁴யா ய: ரவதி³நிShேடா²
ரஜ:shவபா⁴வmh ஸ ⁴ேநாதி ³th³ேத: ◌⁴ ॥ 182॥

மேநாமேயா நாபி ப⁴ேவthபராthமா
யாth³யnhதவththவாthபபா⁴வாth ।

:³கா²thமகthவாth³விஷயthவேஹேதா:
th³ரShடா  th³’யாthமதயா ந th³’Shட: ॥ 183॥

³th³தி⁴rh³th³தீ⁴nhth³ைய:ஸாrhத⁴mh ஸvh’thதி: கrhth’லண: ।
விjhஞாநமயேகாஶ:shயாthmhஸ:ஸmhஸாரகாரணmh ॥ 184॥
அiνvhரஜchசிthphரதிபி³mhப³ஶkhதி:
விjhஞாநஸmhjhஞ: phரkh’ேதrhவிகார: ।
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jhஞாநkhயாவாநஹthயஜshரmh
ேத³ேஹnhth³யாதி³Shவபி⁴மnhயேத ph◌⁴’ஶmh ॥ 185॥

அநாதி³காேலாऽயமஹmhshவபா⁴ேவா
வ:ஸமshதvhயவஹாரேவாடா⁴ ।

கேராதி கrhமாNhயபி rhவவாஸந: var கrhமாNhயiν
NhயாnhயNhயாநி ச தthப²லாநி ॥ 186॥

⁴ŋhkhேத விசிthராshவபி ேயாநிஷு vhரஜ-
nhநாயாதி நிrhயாthயத⁴ ஊrhth◌⁴வேமஷ: ।

அshையவ விjhஞாநமயshய ஜாkh³ரth-
shவphநாth³யவshதா:²ஸுக²:³க²ேபா⁴க:³ ॥ 187॥

ேத³ஹாதி³நிShடா²ரமத⁴rhமகrhம-
³பி⁴மாந:ஸததmh மேமதி ।

விjhஞாநேகாேஶாऽயமதிphரகாஶ:

phரkh’Shடஸாnhநிth◌⁴யவஶாthபராthமந: ।
அேதா ப⁴வthேயஷ உபாதி⁴ரshய
யதா³thமதீ: ◌⁴ ஸmhஸரதி ph◌⁴ரேமண ॥ 188॥

ேயாऽயmh விjhஞாநமய:phராேணஷு’தி³sh²ரthயயmh jhேயாதி:।sh²ரthshவயjhேயாதி:
டshத:²ஸnhநாthமா கrhதா ேபா⁴khதா ப⁴வthபாதி⁴shத:² ॥ 189॥
shவயmh பchேச²த³iµேபthய ³th³ேத:◌⁴
தாதா³thmhயேதா³ேஷண பரmh mh’ஷாthமந: ।

ஸrhவாthமக:ஸnhநபி வீேத shவயmh
shவத: ph’த²khthேவந mh’ேதா³ க⁴டாநிவ ॥ 190॥

உபாதி⁴ஸmhப³nhத⁴வஶாthபராthமா
பாதி⁴த⁴rhமாநiνபா⁴தி தth³³ண: । ऽphபாதி⁴

அேயாவிகாராநவிகாவநிவth
ஸைத³கேபாऽபி பர:shவபா⁴வாth ॥ 191॥
ஶிShய உவாச ।

ph◌⁴ரேமphயnhயதா² வாऽsh வபா⁴வ: பராthமந: ।
த³பாேத⁴ரநாதி³thவாnhநாநாேத³rhநாஶ இShயேத ॥ 192॥
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அேதாऽshய வபா⁴ேவாऽபி நிthயா ப⁴வதி ஸmhsh’தி: ।
ந நிவrhேதத தnhேமா: கத²mh ேம ³ேரா வத³ ॥ 193॥

³வாச ।
ஸmhயkhph’Shடmh thவயா விth³வnhஸாவதா⁴ேநந தchch²’iΝ ।
phராமாணிகீ ந ப⁴வதி ph◌⁴ராnhthயா ேமாதகlhபநா ॥ 194॥
ph◌⁴ராnhதிmh விநா thவஸŋhக³shய நிShkhயshய நிராkh’ேத: ।
ந க⁴ேடதாrhத²ஸmhப³nhேதா⁴ நப⁴ேஸா நீலதாதி³வth ॥ 195॥
shவshய th³ரShrhநிrh³ணshயாkhயshய
phரthயkh³ேபா³தா⁴நnhத³பshய ³th³ேத: ◌⁴ ।

ph◌⁴ராnhthயா phராphேதா வபா⁴ேவா ந ஸthேயா
ேமாஹாபாேய நாshthயவshshவபா⁴வாth ॥ 196॥

யாவth³ph◌⁴ராnhதிshதாவேத³வாshய ஸthதா
th²யாjhஞாேநாjhjh’mhபி⁴தshய phரமாதா³th ।

ரjhjhவாmh ஸrhேபா ph◌⁴ராnhதிகாந ஏவ
ph◌⁴ராnhேதrhநாேஶ ைநவ ஸrhேபாऽபி தth³வth ॥ 197॥ ஸrhேபாऽshதி

அநாதி³thவமவிth³யாயா: காrhயshயாபி தேத²Shயேத ।
உthபnhநாயாmh  விth³யாயாமாவிth³யகமநாth³யபி ॥ 198॥
phரேபா³ேத⁴ shவphநவthஸrhவmh ஸஹலmh விநயதி ।
அநாth³யபீத³mh ேநா நிthயmh phராக³பா⁴வ இவ sh²டmh ॥ 199॥
அநாேத³ரபி விth◌⁴வmhஸ: phராக³பா⁴வshய வீத: ।
யth³³th³th◌⁴பாதி⁴ஸmhப³nhதா⁴thபகlhபிதமாthமநி ॥ 200॥
வthவmh ந தேதாऽnhயsh shவேபண விலண: । தேதாऽnhயth
ஸmhப³nhத⁴shthவாthமேநா ³th³th◌⁴யா th²யாjhஞாநர:ஸர: ॥ 201॥ ஸmhப³nhத:◌⁴
shவாthமேநா
விநிvh’thதிrhப⁴ேவthதshய ஸmhயkh³jhஞாேநந நாnhயதா² ।
ph³ரமாthைமகthவவிjhஞாநmh ஸmhயkh³jhஞாநmh ேதrhமதmh ॥ 202॥
ததா³thமாநாthமேநா:ஸmhயkh³விேவேகைநவ th◌⁴யதி ।
தேதா விேவக:கrhதvhய:phரthயகா³thமஸதா³thமேநா:॥ 203॥ phரthயகா³thமாஸதா³thமேநா:
ஜலmh பŋhகவத³thயnhதmh பŋhகாபாேய ஜலmh sh²டmh । பŋhகவத³shபShடmh
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யதா² பா⁴தி ததா²thமாபி ேதா³ஷாபா⁴ேவ sh²டphரப: ◌⁴ ॥ 204॥
அஸnhநிvh’thெதௗ  ஸதா³thமநா sh²டmh
phரதீதிேரதshய ப⁴ேவthphரதீச: ।

தேதா நிராஸ: கரணீய ஏவ
ஸதா³thமந:ஸாth◌⁴வஹமாதி³வshந: ॥ 205॥ அஸதா³thமந:

அேதா நாயmh பராthமா shயாth³விjhஞாநமயஶph³த³பா⁴kh ।
விகாthவாjhஜட³thவாchச பchசி²nhநthவேஹத: ।
th³’யthவாth³vhயபி⁴சாthவாnhநாநிthேயா நிthய இShயேத ॥ 206॥
ஆநnhத³phரதிபி³mhப³mhபி³ததiνrhvh’thதிshதேமாjh’mhபி⁴தா
shயாதா³நnhத³மய: phயாதி³³ணக:shேவShடாrhத²லாேபா⁴த³ய: ।
Nhயshயாiνப⁴ேவ விபா⁴தி kh’திநாமாநnhத³ப:shவயmh
ஸrhேவா நnhத³தி யthரஸா⁴ தiνph◌⁴’nhமாthர:phரயthநmh விநா॥ 207॥⁴thவா நnhத³தி
ஆநnhத³மயேகாஶshய ஸுஷுphெதௗ sh²rhதிthகடா ।
shவphநஜாக³ரேயாஷதி³Shடஸnhத³rhஶநாதி³நா ॥ 208॥
ைநவாயமாநnhத³மய: பராthமா
ேஸாபாதி⁴கthவாthphரkh’ேதrhவிகாராth ।

காrhயthவேஹேதா:ஸுkh’தkhயாயா
விகாரஸŋhகா⁴தஸமாதthவாth ॥ 209॥

பசாநாமபி ேகாஶாநாmh நிேஷேத⁴ khதித: ேத: । khதித: kh’ேத
தnhநிேஷதா⁴வதி⁴ ஸா ேபா³த⁴ேபாऽவஶிShயேத ॥ 210॥ தnhநிேஷதா⁴வதி:◌⁴
ேயாऽயமாthமா shவயjhேயாதி: பசேகாஶவிலண: ।
அவshதா²thரயஸா ஸnhநிrhவிகாேரா நிரஜந: ।
ஸதா³நnhத:³ஸ விjhேஞய:shவாthமthேவந விபசிதா ॥ 211॥

ஶிShய உவாச ।
th²யாthேவந நிth³ேத⁴ஷு ேகாேஶShேவேதஷு பசஸு ।
ஸrhவாபா⁴வmh விநா கிசிnhந பயாmhயthர ேஹ ³ேரா ।
விjhேஞயmh கிiµ வshthவshதி shவாthமநாऽऽthமவிபசிதா ॥ 212॥ shவாthமநாthர
விபசிதா

³வாச ।
ஸthயiµkhதmh thவயா விth³வnhநிேऽ விசாரேண ।
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அஹமாதி³விகாராshேத தத³பா⁴ேவாऽயமphயiν ॥ 213॥ ऽயமphயத²
ஸrhேவ ேயநாiν⁴யnhேத ய:shவயmh நாiν⁴யேத ।
தமாthமாநmh ேவதி³தாரmh விth³தி⁴ ³th³th◌⁴யா ஸுஸூமயா ॥ 214॥
தthஸாகmh ப⁴ேவthதthதth³யth³யth³ேயநாiν⁴யேத ।
கshயாphயநiν⁴தாrhேத²ஸாthவmh ேநாபjhயேத ॥ 215॥ ேநாபபth³யேத
அெஸௗ shவஸாேகா பா⁴ேவா யத:shேவநாiν⁴யேத ।
அத: பரmh shவயmh ஸாாthphரthயகா³thமா ந ேசதர: ॥ 216॥
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிஷு sh²டதரmh ேயாऽெஸௗ ஸiµjhjh’mhப⁴ேத
phரthயkh³பதயா ஸதா³ஹமஹthயnhத:sh²ரnhைநகதா⁴ । sh²ரnhேநகதா⁴
நாநாகாரவிகாரபா⁴கி³ந இமாnh பயnhநஹnhதீ⁴iµகா²nh var பா⁴ந
நிthயாநnhத³சிதா³thமநா sh²ரதி தmh விth³தி⁴ shவேமதmh ’தி³ ॥ 217॥
க⁴ேடாத³ேக பி³mhபி³தமrhகபி³mhப³-
மாேலாkhய ேடா⁴ ரவிேமவ மnhயேத ।

ததா² சிதா³பா⁴ஸiµபாதி⁴ஸmhshத²mh
ph◌⁴ராnhthயாஹthேயவ ஜேடா³ऽபி⁴மnhயேத ॥ 218॥

க⁴டmh ஜலmh தth³க³தமrhகபி³mhப³mh
விஹாய ஸrhவmh விநியேதऽrhக: । தி³வி வீயேதऽrhக:

தடshத² ஏதththதயாவபா⁴ஸக: var தடshதி²த: தthth
shவயmhphரகாேஶா வி³ஷா யதா² ததா² ॥ 219॥

ேத³ஹmh தி⁴யmh சிthphரதிபி³mhப³ேமவmh var சிthphரதிபி³mhப³ேமதmh
விsh’jhய ³th³ெதௗ⁴ நிதmh ³ஹாயாmh ।

th³ரShடாரமாthமாநமக²Nhட³ேபா³த⁴mh
ஸrhவphரகாஶmh ஸத³ஸth³விலணmh ॥ 220॥

நிthயmh வி⁴mh ஸrhவக³தmh ஸுஸூமmh
அnhதrhப³:ஶூnhயமநnhயமாthமந: ।

விjhஞாய ஸmhயŋhநிஜபேமதth
மாnh விபாphமா விரேஜா விmh’th: ॥ 221॥

விேஶாக ஆநnhத³க⁴ேநா விபசிth
shவயmh தசிnhந பி³ேப⁴தி கசிth ।

நாnhேயாऽshதி பnhதா² ப⁴வப³nhத⁴iµkhேத:
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விேவகடா³மணி:

விநா shவதththவாவக³மmh iµiµோ: ॥ 222॥
ph³ரமாபி⁴nhநthவவிjhஞாநmh ப⁴வேமாshய காரணmh ।
ேயநாth³விதீயமாநnhத³mh ph³ரம ஸmhபth³யேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 223॥ ஸmhபth³யேத ³த: ◌⁴
ph³ரம⁴தsh ஸmhsh’thைய விth³வாnhநாவrhதேத ந: ।
விjhஞாதvhயமத:ஸmhயkh³ph³ரமாபி⁴nhநthவமாthமந: ॥ 224॥
ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரம விஶுth³த⁴mh பரmh shவத:th³த⁴mh ।
நிthயாநnhைத³கரஸmh phரthயக³பி⁴nhநmh நிரnhதரmh ஜயதி ॥ 225॥
ஸதி³த³mh பரமாth³ைவதmh shவshமாத³nhயshய வshேநாऽபா⁴வாth ।
ந யnhயத³shதி கிசிth ஸmhயkh பரமாrhத²தththவேபா³த⁴த³ஶாயாmh ॥ 226॥
பரதththவேபா³த⁴ஸுத³ஶாயாmh
யதி³த³mh ஸகலmh விவmh நாநாபmh phரதீதமjhஞாநாth ।
தthஸrhவmh ph³ரைமவ phரthயshதாேஶஷபா⁴வநாேதா³ஷmh ॥ 227॥
mh’thகாrhய⁴ேதாऽபி mh’ேதா³ ந பி⁴nhந:
mhேபா⁴ऽshதி ஸrhவthர  mh’thshவபாth ।

ந mhப⁴பmh ph’த²க³shதி mhப: ◌⁴
ேதா mh’ஷா கlhபிதநாமமாthர: ॥ 228॥

ேகநாபி mh’th³பி⁴nhநதயா shவபmh
க⁴டshய ஸnhத³rhஶயிmh ந ஶkhயேத ।

அேதா க⁴ட: கlhபித ஏவ ேமாஹா-
nhmh’ேத³வ ஸthயmh பரமாrhத²⁴தmh ॥ 229॥

ஸth³ph³ரமகாrhயmh ஸகலmh ஸேத³வmh var ஸைத³வ
தnhமாthரேமதnhந தேதாऽnhயத³shதி । ஸnhமாthரேமதnhந

அshதீதி ேயா வkhதி ந தshய ேமாேஹா
விநிrhக³ேதா நிth³தவthphரஜlhப: ॥ 230॥

ph³ரைமேவத³mh விவthேயவ வாணீ
ெரௗதீ ph³ேதऽத²rhவநிShடா² வShடா² ।

தshமாேத³தth³ph³ரமமாthரmh  விவmh
நாதி⁴Shடா²நாth³பி⁴nhநதாऽऽேராபிதshய ॥ 231॥

ஸthயmh யதி³shயாjhஜக³ேத³ததா³thமேநாऽ
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விேவகடா³மணி:

நnhதththவஹாநிrhநிக³மாphரமாணதா ।
அஸthயவாதி³thவமபீஶி:shயா-
nhைநதththரயmh ஸா⁴ தmh மஹாthமநாmh ॥ 232॥

ஈவேரா வshதththவjhேஞா ந சாஹmh ேதShவவshதி²த: ।
ந ச மthshதா²நி ⁴தாநீthேயவேமவ vhயசீkhlh’பth ॥ 233॥ vhயசீகத²th
யதி³ஸthயmh ப⁴ேவth³விவmh ஸுஷுphதாபலph◌⁴யதாmh ।
யnhேநாபலph◌⁴யேத கிசித³ேதாऽஸthshவphநவnhmh’ஷா ॥ 234॥
அத: ph’த²ŋhநாshதி ஜக³thபராthமந:
ph’த²khphரதீதிsh mh’ஷா ³தி³வth । ³வth

ஆேராபிதshயாshதி கிமrhத²வthதாऽ-
தி⁴Shடா²நமாபா⁴தி ததா² ph◌⁴ரேமண ॥ 235॥

ph◌⁴ராnhதshய யth³யth³ph◌⁴ரமத: phரதீதmh
ph³ரைமவ தthதth³ரஜதmh  ஶுkhதி: ।

இத³nhதயா ph³ரம ஸைத³வ phயேத var ஸேத³வ
thவாேராபிதmh ph³ரமணி நாமமாthரmh ॥ 236॥

அத: பரmh ph³ரம ஸத³th³விதீயmh
விஶுth³த⁴விjhஞாநக⁴நmh நிரஜநmh ।

phரஶாnhதமாth³யnhதவிநமkhயmh
நிரnhதராநnhத³ரஸshவபmh ॥ 237॥

நிரshதமாயாkh’தஸrhவேப⁴த³mh
நிthயmh ஸுக²mh நிShகலமphரேமயmh । நிthயmh th◌⁴வmh

அபமvhயkhதமநாkh²யமvhயயmh
jhேயாதி:shவயmh கிசிதி³த³mh சகாshதி ॥ 238॥

jhஞாth’jhேஞயjhஞாநஶூnhயமநnhதmh நிrhவிகlhபகmh ।
ேகவலாக²Nhட³சிnhமாthரmh பரmh தththவmh வி³rh³தா: ◌⁴ ॥ 239॥
அேஹயமiνபாேத³யmh மேநாவாசாமேகா³சரmh ।
அphரேமயமநாth³யnhதmh ph³ரம rhணமஹmh மஹ: ॥ 240॥ rhணmh மஹnhமஹ:

தththவmhபதா³ph◌⁴யாமபி⁴தீ⁴யமாநேயா:
ph³ரமாthமேநா: ேஶாதி⁴தேயாrhயதீ³thத²mh । ேஶாதி⁴தேயாrhயதி³thத²mh

thயா தேயாshதththவமதி ஸmhயkh³
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விேவகடா³மணி:

ஏகthவேமவ phரதிபாth³யேத iµஹு: ॥ 241-

ஏkhயmh தேயாrhலதேயாrhந வாchயேயா:
நிக³th³யேதऽnhேயாnhயவிth³த⁴த⁴rhே: ।

க²th³ேயாதபா⁴nhேவாவ ராஜph◌⁴’thயேயா:
பாmh³ராேயா: பரமாiΝேமrhேவா: ॥ 242॥

தேயாrhவிேராேதா⁴ऽயiµபாதி⁴கlhபிேதா
ந வாshதவ: கசி³பாதி⁴ேரஷ: ।

ஈஶshய மாயா மஹதா³தி³காரணmh
வshய காrhயmh ஶ ◌்’iΝ பசேகாஶmh ॥ 243॥ பசேகாஶா:

ஏதாபாதீ⁴ பரவேயாshதேயா:
ஸmhயŋhநிராேஸ ந பேரா ந வ: ।

ராjhயmh நேரnhth³ரshய ப⁴டshய ேக²டkh-
shதேயாரேபாேஹ ந ப⁴ேடா ந ராஜா ॥ 244॥

அதா²த ஆேத³ஶ இதி தி:shவயmh
நிேஷத⁴தி ph³ரமணி கlhபிதmh th³வயmh ।

திphரமாiνkh³’தேபா³தா⁴- var phரமாiνkh³’தkhthயா
thதேயாrhநிராஸ: கரணீய ஏவ ॥ 245॥

ேநத³mh ேநத³mh கlhபிதthவாnhந ஸthயmh
ரjhஜுth³’Shடvhயாலவthshவphநவchச । ரjhெஜௗ

இthத²mh th³’யmh ஸா⁴khthயா vhயேபாய
jhேஞய: பசாேத³கபா⁴வshதேயாrhய: ॥ 246॥

ததsh ெதௗ லணயா ஸுலெயௗ
தேயாரக²Nhைட³கரஸthவth³த⁴ேய ।

நாலmh ஜஹthயா ந ததா²ऽஜஹthயா
கிnhப⁴யாrhதா²thகையவ பா⁴vhயmh ॥ 247॥ ப⁴யாrhைத²கதையவ

ஸ ேத³வத³thேதாऽயதீஹ ைசகதா
விth³த⁴த⁴rhமாmhஶமபாshய கth²யேத ।

யதா² ததா² தththவமதிவாkhேய
விth³த⁴த⁴rhமாiνப⁴யthர thவா ॥ 248॥

ஸmhலய சிnhமாthரதயா ஸதா³thமேநா:
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அக²Nhட³பா⁴வ: பசீயேத ³ைத: ◌⁴ ।
ஏவmh மஹாவாkhயஶேதந கth²யேத
ph³ரமாthமேநாைரkhயமக²Nhட³பா⁴வ: ॥ 249॥

அsh²லthேயதத³ஸnhநிரshய
th³த⁴mh shவேதா vhேயாமவத³phரதrhkhயmh ।

அேதா mh’ஷாமாthரத³mh phரதீதmh
ஜ யthshவாthமதயா kh³’தmh ।

ph³ரமாஹthேயவ விஶுth³த⁴³th³th◌⁴யா
விth³தி⁴ shவமாthமாநமக²Nhட³ேபா³த⁴mh ॥ 250॥

mh’thகாrhயmh ஸகலmh க⁴டாதி³ ஸததmh mh’nhமாthரேமவாதmh var

mh’nhமாthரேமவாபி⁴த:
தth³வthஸjhஜநிதmh ஸதா³thமகத³mh ஸnhமாthரேமவாகி²லmh ।
யshமாnhநாshதி ஸத: பரmh கிமபி தthஸthயmh ஸ ஆthமா shவயmh
தshமாthதththவம phரஶாnhதமமலmh ph³ரமாth³வயmh யthபரmh ॥ 251॥
நிth³ராகlhபிதேத³ஶகாலவிஷயjhஞாthராதி³ஸrhவmh யதா²
th²யா தth³வதி³ஹாபி ஜாkh³ரதி ஜக³thshவாjhஞாநகாrhயthவத: ।
யshமாேத³வத³mh ஶரகரணphராஹமாth³யphயஸth
தshமாthதththவம phரஶாnhதமமலmh ph³ரமாth³வயmh யthபரmh ॥ 252॥
யthர ph◌⁴ராnhthயா கlhபிதmh தth³விேவேக var யth³விேவேக
தthதnhமாthரmh ைநவ தshமாth³விபி⁴nhநmh ।

shவphேந நShடmh shவphநவிவmh விசிthரmh
shவshமாth³பி⁴nhநmh கிnhiν th³’Shடmh phரேபா³ேத⁴ ॥ 253॥

ஜாதிநீதிலேகா³thர³ரக³mh
நாமப³ணேதா³ஷவrhதmh ।

ேத³ஶகாலவிஷயாதிவrhதி யth³
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 254॥

யthபரmh ஸகலவாக³ேகா³சரmh
ேகா³சரmh விமலேபா³த⁴சுஷ: ।

ஶுth³த⁴சிth³க⁴நமநாதி³ வsh யth³
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 255॥
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விேவகடா³மணி:

ஷTh³பி⁴rhபி⁴ரேயாகி³ ேயாகி³’th³-
பா⁴விதmh ந கரணrhவிபா⁴விதmh ।

³th³th◌⁴யேவth³யமநவth³யமshதி யth³ var ⁴தி யth³
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 256॥

ph◌⁴ராnhதிகlhபிதஜக³thகலாரயmh
shவாரயmh ச ஸத³ஸth³விலணmh ।

நிShகலmh நிபமாநவth³தி⁴ யth³ var நிபமாநmh’th³தி⁴மth
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 257॥

ஜnhமvh’th³தி⁴பணthயபய-
vhயாதி⁴நாஶநவிநமvhயயmh ।

விவsh’ShThயவவிகா⁴தகாரணmh var வநகா⁴தகாரணmh
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 258॥

அshதேப⁴த³மநபாshதலணmh
நிshதரŋhக³ஜலராஶிநிசலmh ।

நிthயiµkhதமவிப⁴khதrhதி யth³
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 259॥

ஏகேமவ ஸத³ேநககாரணmh
காரnhதரநிராshயகாரணmh । ஸகாரணmh

காrhயகாரணவிலணmh shவயmh
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 260॥

நிrhவிகlhபகமநlhபமரmh
யthராரவிலணmh பரmh ।

நிthயமvhயயஸுக²mh நிரஜநmh
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 261॥

யth³விபா⁴தி ஸத³ேநகதா⁴ ph◌⁴ரமா-
nhநாமப³ணவிkhயாthமநா ।

ேஹமவthshவயமவிkhயmh ஸதா³
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 262॥

யchசகாshthயநபரmh பராthபரmh
phரthயேக³கரஸமாthமலணmh ।
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ஸthயசிthஸுக²மநnhதமvhயயmh
ph³ரம தththவம பா⁴வயாthமநி ॥ 263॥

உkhதமrhத²மமாthமநி shவயmh
பா⁴வேயthphரதி²தkhதிபி⁴rhதி⁴யா । பா⁴வய phரதி²த

ஸmhஶயாதி³ரதmh கராmh³வth
ேதந தththவநிக³ேமா ப⁴விShயதி ॥ 264॥

ஸmhேபா³த⁴மாthரmh பஶுth³த⁴தththவmh var shவmh ேபா³த⁴மாthரmh
விjhஞாய ஸŋhேக⁴ nh’பவchச ைஸnhேய ।

ததா³ரய:shவாthமநி ஸrhவதா³shதி²ேதா var ததா³thமைநவாthமநி
விலாபய ph³ரமணி விவஜாதmh ॥ 265॥ th³’யஜாதmh

³th³ெதௗ⁴ ³ஹாயாmh ஸத³ஸth³விலணmh
ph³ரமாshதி ஸthயmh பரமth³விதீயmh ।

ததா³thமநா ேயாऽthர வேஸth³³ஹாயாmh
நrhந தshயாŋhக³³ஹாphரேவஶ: ॥ 266॥

jhஞாேத வshnhயபி ப³லவதீ வாஸநாऽநாதி³ேரஷா
கrhதா ேபா⁴khதாphயஹதி th³’டா⁴ யாऽshய ஸmhஸாரேஹ: ।
phரthயkh³th³’ShThயாऽऽthமநி நிவஸதா ஸாபேநயா phரயthநா-
nhiµkhதிmh phராஹுshததி³ஹ iµநேயா வாஸநாதாநவmh யth ॥ 267॥
அஹmh மேமதி ேயா பா⁴ேவா ேத³ஹாாதா³வநாthமநி ।
அth◌⁴யாேஸாऽயmh நிரshதvhேயா வி³ஷா shவாthமநிShட²யா ॥ 268॥
jhஞாthவா shவmh phரthயகா³thமாநmh ³th³தி⁴தth³vh’thதிஸாணmh ।
ேஸாऽஹthேயவ ஸth³vh’ththயாऽநாthமnhயாthமமதிmh ஜ ॥ 269॥
ேலாகாiνவrhதநmh thயkhthவா thயkhthவா ேத³ஹாiνவrhதநmh ।
ஶாshthராiνவrhதநmh thயkhthவா shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 270॥
ேலாகவாஸநயா ஜnhேதா: ஶாshthரவாஸநயாபி ச ।
ேத³ஹவாஸநயா jhஞாநmh யதா²வnhைநவ ஜாயேத ॥ 271

ஸmhஸாரகாராkh³’ஹேமாchேசா²-
ரேயாமயmh பாத³நிப³nhத⁴ஶ ◌்’ŋhக²லmh । நிப³th³த⁴

வத³nhதி தjhjhஞா: ப வாஸநாthரயmh
ேயாऽshமாth³விiµkhத:ஸiµைபதி iµkhதிmh ॥ 272॥
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ஜலாதி³ஸmhஸrhக³வஶாthphர⁴த- var ஜலாதி³ஸmhபrhகவஶாth
³rhக³nhத⁴⁴தாऽக³தி³vhயவாஸநா ।

ஸŋhக⁴rhஷேணைநவ விபா⁴தி ஸmhய-
kh³வி⁴யமாேந ஸதி பா³யக³nhேத⁴ ॥ 273॥

அnhத:தாநnhத³ரnhதவாஸநா-
⁴விphதா பரமாthமவாஸநா ।

phரjhஞாதிஸŋhக⁴rhஷணேதா விஶுth³தா⁴
phரதீயேத சnhத³நக³nhத⁴வth sh²டmh ॥ 274॥ sh²டா

அநாthமவாஸநாஜாலshதிேரா⁴தாthமவாஸநா ।
நிthயாthமநிShட²யா ேதஷாmh நாேஶ பா⁴தி shவயmh sh²டmh ॥ 275॥ sh²டா
யதா² யதா² phரthயக³வshதி²தmh மந:
ததா² ததா²iµசதி பா³யவாஸநாmh । பா³யவாஸநா:

நி:ேஶஷேமாே ஸதி வாஸநாநாmh
ஆthமாiν⁴தி: phரதிப³nhத⁴ஶூnhயா ॥ 276॥

shவாthமnhேயவ ஸதா³shதி²thவா மேநா நயதி ேயாகி³ந: । shதி²thயா
வாஸநாநாmh யசாத:shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 277॥
தேமா th³வாph◌⁴யாmh ரஜ:ஸththவாthஸththவmh ஶுth³ேத⁴ந நயதி ।
தshமாthஸththவமவShடph◌⁴ய shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 278॥
phராரph³த⁴mh Shயதி வதி நிசிthய நிசல: ।
ைத⁴rhயமாலmhph³ய யthேநந shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 279॥
நாஹmh வ: பரmh ph³ரேமthயதth³vhயாvh’thதிrhவகmh ।
வாஸநாேவக³த: phராphதshவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 280॥
thயா khthயா shவாiν⁴thயா jhஞாthவா ஸாrhவாthmhயமாthமந: ।
khவசிதா³பா⁴ஸத: phராphதshவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 281॥
அநாதா³நவிஸrhகா³ph◌⁴யாஷnhநாshதி khயா iµேந: । அnhநாதா³நவிஸrhகா³
தேத³கநிShட²யா நிthயmh shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 282॥
தththவமshயாதி³வாkhேயாthத²ph³ரமாthைமகthவேபா³த⁴த: ।
ph³ரமNhயாthமthவதா³rhTh◌⁴யாய shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 283॥
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அஹmhபா⁴வshய ேத³ேஹऽshnhநி:ேஶஷவிலயாவதி⁴ ।
ஸாவதா⁴ேநந khதாthமா shவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 284॥
phரதீதிrhவஜக³ேதா:shவphநவth³பா⁴தி யாவதா ।
தாவnhநிரnhதரmh விth³வnhshவாth◌⁴யாஸாபநயmh  ॥ 285॥
நிth³ராயா ேலாகவாrhதாயா: ஶph³தா³ேத³ரபி விshmh’ேத: ।
khவசிnhநாவஸரmh த³ththவா சிnhதயாthமாநமாthமநி ॥ 286॥
மாதாபிthேராrhமேலாth³⁴தmh மலமாmhஸமயmh வ: ।
thயkhthவா சாNhடா³லவth³³ரmh ph³ர⁴ய kh’தீ ப⁴வ ॥ 287॥
க⁴டாகாஶmh மஹாகாஶ இவாthமாநmh பராthமநி ।
விலாphயாக²Nhட³பா⁴ேவந Shணீ ப⁴வ ஸதா³iµேந ॥ 288॥ Shணீmh
shவphரகாஶமதி⁴Shடா²நmh shவயmh⁴ய ஸதா³thமநா ।
ph³ரமாNhட³மபி பிNhடா³Nhட³mh thயjhயதாmh மலபா⁴Nhட³வth ॥ 289॥
சிதா³thமநி ஸதா³நnhேத³ ேத³ஹாடா⁴மஹnhதி⁴யmh ।
நிேவய ŋhக³iµthsh’jhய ேகவேலா ப⁴வ ஸrhவதா³ ॥ 290॥
யthைரஷ ஜக³தா³பா⁴ேஸா த³rhபnhத: ரmh யதா² ।
தth³ph³ரமாஹதி jhஞாthவா kh’தkh’thேயா ப⁴விShய ॥ 291॥
யthஸthய⁴தmh நிஜபமாth³யmh
சித³th³வயாநnhத³மபமkhயmh ।

தேத³thய th²யாவthsh’ேஜத var sh’ைஜத
ைஶஷவth³ேவஷiµபாthதமாthமந: ॥ 292॥

ஸrhவாthமநா th³’யத³mh mh’ைஷவ
ைநவாஹமrhத:²ணிகthவத³rhஶநாth ।

ஜாநாmhயஹmh ஸrhவதி phரதீதி:
ேதாऽஹமாேத:³ணிகshய th◌⁴ேயth ॥ 293॥

அஹmhபதா³rhத²shthவஹமாதி³ஸா
நிthயmh ஸுஷுphதாவபி பா⁴வத³rhஶநாth ।

ph³ேத யேஜா நிthய இதி தி:shவயmh
தthphரthயகா³thமா ஸத³ஸth³விலண: ॥ 294॥

விகாmh ஸrhவவிகாரேவthதா
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நிthயாவிகாேரா ப⁴விmh ஸமrhஹதி । நிthேயாऽவிகாேரா
மேநாரத²shவphநஸுஷுphதிஷு sh²டmh
ந: நrhth³’Shடமஸththவேமதேயா: ॥ 295॥

அேதாऽபி⁴மாநmh thயஜ மாmhஸபிNhேட³
பிNhடா³பி⁴மாநிnhயபி ³th³தி⁴கlhபிேத ।

காலthரயாபா³th◌⁴யமக²Nhட³ேபா³த⁴mh
jhஞாthவா shவமாthமாநiµைப ஶாnhதிmh ॥ 296॥

thயஜாபி⁴மாநmh லேகா³thரநாம-
பாரேமShவாrhth³ரஶவாேதஷு ।

ŋhக³shய த⁴rhமாநபி கrhth’தாதீ³mh-
shthயkhthவா ப⁴வாக²Nhட³ஸுக²shவப: ॥ 297॥

ஸnhthயnhேய phரதிப³nhதா: ◌⁴ mhஸ:ஸmhஸாரேஹதேவா th³’Shடா: ।
ேதஷாேமவmh லmh phரத²மவிகாேரா ப⁴வthயஹŋhகார: ॥ 298॥ ேதஷாேமஷாmh
யாவthshயாthshவshய ஸmhப³nhேதா⁴ऽஹŋhகாேரண ³ராthமநா ।
தாவnhந ேலஶமாthராபி iµkhதிவாrhதா வில ॥ 299॥
அஹŋhகாரkh³ரஹாnhiµkhத:shவபiµபபth³யேத ।
சnhth³ரவth³விமல: rhண:ஸதா³நnhத:³shவயmhphரப: ◌⁴ ॥ 300॥
ேயா வா ேர ேஸாऽஹதி phரதீேதா var ைரேஷாऽஹதி
³th³th◌⁴யா phரkhlh’phதshதமஸாऽதிட⁴யா । ³th³th◌⁴யாऽவிவிkhதshதமஸா

தshையவ நி:ேஶஷதயா விநாேஶ
ph³ரமாthமபா⁴வ: phரதிப³nhத⁴ஶூnhய: ॥ 301॥

ph³ரமாநnhத³நிதி⁴rhமஹாப³லவதாऽஹŋhகாரேகா⁴ராநா
ஸmhேவShThயாthமநி ரயேத ³ணமையசNhேட³shthபி⁴rhமshதைக: var

சNhைட³
விjhஞாநாkh²யமஹாநா திமதா விchசி²th³ய ஶீrhஷthரயmh var th³திமதா
நிrhlhயாமmh நிதி⁴mh ஸுக²கரmh தீ⁴ேராऽiνேபா⁴khŋhம: ॥ 302॥
யாவth³வா யthகிசிth³விஷேதா³ஷsh²rhதிரshதி ேசth³ேத³ேஹ ।
கத²மாேராkh³யாய ப⁴ேவthதth³வத³ஹnhதாபி ேயாகி³ேநா iµkhthைய ॥ 303॥
அஹேமாऽthயnhதநிvh’ththயா தthkh’தநாநாவிகlhபஸmh’thயா ।
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phரthயkhதththவவிேவகாதி³த³மஹமshதி விnhத³ேத தththவmh ॥ 304॥ விேவகாத³யmh
அஹŋhகாேர கrhதrhயஹதி மதிmh iµச ஸஹஸா var அஹŋhகrhதrhயshnhநஹதி
விகாராthமnhயாthமphரதிப²லஜு shவshதி²திiµ ।
யத³th◌⁴யாஸாthphராphதா ஜநிmh’திஜரா:³க²ப³ஹுலா
phரதீசசிnhrhேதshதவ ஸுக²தேநா:ஸmhsh’தியmh ॥ 305॥
ஸைத³கபshய சிதா³thமேநா விேபா⁴-
ராநnhத³rhேதரநவth³யகீrhேத: ।

ைநவாnhயதா² khவாphயவிகாணshேத
விநாஹமth◌⁴யாஸமiµShய ஸmhsh’தி: ॥ 306॥

தshமாத³ஹŋhகாரமmh shவஶthmh
ேபா⁴khrhக³ேல கNhடகவthphரதீதmh ।

விchசி²th³ய விjhஞாநமஹாநா sh²டmh
⁴ŋhவாthமஸாmhராjhயஸுக²mh யேத²Shடmh ॥ 307॥

தேதாऽஹமாேத³rhவிநிவrhthய vh’thதிmh
ஸnhthயkhதராக:³ பரமாrhத²லாபா⁴th ।

Shணீmh ஸமாshshவாthமஸுகா²iν⁴thயா
rhthமநா ph³ரமணி நிrhவிகlhப: ॥ 308॥

ஸலkh’thேதாऽபி மஹாநஹmh ந:
vhlhேலகி²த:shயாth³யதி³ ேசதஸா ணmh ।

ஸvhய விேபஶதmh கேராதி
நப⁴shவதா phராvh’ வாேதா³ யதா² ॥ 309॥

நிkh³’ய ஶthேராரஹேமாऽவகாஶ:

khவசிnhந ேத³ேயா விஷயாiνசிnhதயா ।
ஸ ஏவ ஸவநேஹரshய
phரணஜmhபீ³ரதேராவாmh³ ॥ 310॥

ேத³ஹாthமநா ஸmhshதி²த ஏவ கா
விலண: காமயிதா கத²mh shயாth ।

அேதாऽrhத²ஸnhதா⁴நபரthவேமவ
ேப⁴த³phரஸkhthயா ப⁴வப³nhத⁴ேஹ: ॥ 311॥

காrhயphரவrhத⁴நாth³பீ³ஜphரvh’th³தி: ◌⁴ பth³’யேத ।
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காrhயநாஶாth³பீ³ஜநாஶshதshமாthகாrhயmh நிேராத⁴ேயth ॥ 312॥
வாஸநாvh’th³தி⁴த: காrhயmh காrhயvh’th³th◌⁴யா ச வாஸநா ।
வrhத⁴ேத ஸrhவதா² mhஸ:ஸmhஸாேரா ந நிவrhதேத ॥ 313॥
ஸmhஸாரப³nhத⁴விchசி²ththைய தth³ th³வயmh phரத³ேஹth³யதி: ।
வாஸநாvh’th³தி⁴ேரதாph◌⁴யாmh சிnhதயா khயயா ப³: ॥ 314॥ வாஸநா phேரrhயேத
யnhத:
தாph◌⁴யாmh phரவrhத⁴மாநா ஸா ஸூேத ஸmhsh’திமாthமந: ।
thரயாmh ச ேயாபாய:ஸrhவாவshதா²ஸு ஸrhவதா³ ॥ 315॥
ஸrhவthர ஸrhவத:ஸrhவph³ரமமாthராவேலாகைந: । மாthராவேலாகநmh
ஸth³பா⁴வவாஸநாதா³rhTh◌⁴யாthதththரயmh லயமiνேத ॥ 316॥
khயாநாேஶ ப⁴ேவchசிnhதாநாேஶாऽshமாth³வாஸநாய: ।
வாஸநாphரேயா ேமா:ஸா வnhiµkhதிShயேத ॥ 317॥ ஸ
ஸth³வாஸநாsh²rhதிவிjh’mhப⁴ேண ஸதி
யெஸௗ விநாphயஹமாதி³வாஸநா । விநா thவஹமாதி³வாஸநா

அதிphரkh’Shடாphயணphரபா⁴யாmh
வியேத ஸா⁴ யதா² தshரா ॥ 318॥

தமshதம:காrhயமநrhத²ஜாலmh
ந th³’யேத ஸthதி³ேத தி³ேநேஶ ।

ததா²ऽth³வயாநnhத³ரஸாiν⁴ெதௗ
ைநவாshதி ப³nhேதா⁴ ந ச :³க²க³nhத:◌⁴ ॥ 319॥

th³’யmh phரதீதmh phரவிலாபயnhஸnh var phரவிலாபயnhshவயmh
ஸnhமாthரமாநnhத³க⁴நmh விபா⁴வயnh ।

ஸமாத:ஸnhப³ரnhதரmh வா
காலmh நேயதா:²ஸதி கrhமப³nhேத⁴ ॥ 320॥

phரமாேதா³ ph³ரமநிShடா²யாmh ந கrhதvhய: கதா³சந ।
phரமாேதா³ mh’ththயாஹ ப⁴க³வாnhph³ரமண:ஸுத: ॥ 321॥
ந phரமாதா³த³நrhேதா²ऽnhேயா jhஞாநிந:shவshவபத: ।
தேதா ேமாஹshதேதாऽஹnhதீ⁴shதேதா ப³nhத⁴shதேதா vhயதா² ॥ 322॥
விஷயாபி⁴iµக²mh th³’ShThவா விth³வாmhஸமபி விshmh’தி: ।
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விேபயதி தீ⁴ேதா³ைஷrhேயாஷா ஜாரவ phயmh ॥ 323॥
யதா²பkh’Shடmh ைஶவாலmh ணமாthரmh ந திShட²தி ।
ஆvh’ேதி ததா² மாயா phராjhஞmh வாபி பராŋhiµக²mh ॥ 324॥
லயchதmh ேசth³யதி³ சிthதஷth³
ப³rhiµக²mh ஸnhநிபேதthததshதத: ।

phரமாத³த: phரchதேககnh³க:
ேஸாபாநபŋhkhெதௗ பதிேதா யதா² ததா² ॥ 325॥

விஷேயShவாவிஶchேசத:ஸŋhகlhபயதி தth³³nh ।
ஸmhயkhஸŋhகlhபநாthகாம: காமாthmhஸ: phரவrhதநmh ॥ 326॥
அத: phரமாதா³nhந பேராऽshதி mh’th:
விேவகிேநா ph³ரமவித:³ஸமாெதௗ⁴ ।

ஸமாத:th³தி⁴iµைபதி ஸmhயkh
ஸமாதாthமா ப⁴வ ஸாவதா⁴ந: ॥ 327॥

தத:shவபவிph◌⁴ரmhேஶா விph◌⁴ரShடsh பதthயத: ◌⁴ ।
பதிதshய விநா நாஶmh நrhநாேராஹ ஈயேத ॥ 328॥
ஸŋhகlhபmh வrhஜேயthதshமாthஸrhவாநrhத²shய காரணmh ।
அபth²யாநி  வshநி vhயாதி⁴kh³ரshேதா யேதா²thsh’ேஜ । extra verse number

variation

வேதா யshய ைகவlhயmh விேத³ேஹ ஸ ச ேகவல: ।
யthகிசிth பயேதா ேப⁴த³mh ப⁴யmh ph³ேத யஜு:தி: ॥ 329॥
யதா³ கதா³ வாபி விபசிேத³ஷ
ph³ரமNhயநnhேதऽphயiΝமாthரேப⁴த³mh ।

பயthயதா²iµShய ப⁴யmh தைத³வ
யth³வீதmh பி⁴nhநதயா phரமாதா³th ॥ 330॥ யதீ³தmh

திshmh’திnhயாயஶைதrhநிth³ேத⁴
th³’ேயऽthர ய:shவாthமமதிmh கேராதி ।

உைபதி :³ேகா²ப :³க²ஜாதmh
நிth³த⁴கrhதா ஸ மmhேசா யதா² ॥ 331॥

ஸthயாபி⁴ஸnhதா⁴நரேதா விiµkhேதா
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மஹththவமாthயiµைபதி நிthயmh ।
th²யாபி⁴ஸnhதா⁴நரதsh நேயth³
th³’Shடmh தேத³தth³யத³ெசௗரெசௗரேயா: ॥ 332॥ ேசாரேசாரேயா:

யதிரஸத³iνஸnhதி⁴mh ப³nhத⁴ேஹmh விஹாய
shவயமயமஹமshthயாthமth³’ShThையவ திShேட²th

ஸுக²யதி நiν நிShடா² ph³ரமணி shவாiν⁴thயா
ஹரதி பரமவிth³யாகாrhய:³க²mh phரதீதmh ॥ 333॥

பா³யாiνஸnhதி: ◌⁴ பவrhத⁴ேயthப²லmh var பா³யாபி⁴ஸnhதி:◌⁴
³rhவாஸநாேமவ ததshதேதாऽதி⁴காmh ।

jhஞாthவா விேவைக: ப’thய பா³யmh
shவாthமாiνஸnhதி⁴mh வித³தீ⁴த நிthயmh ॥ 334॥

பா³ேய நிth³ேத⁴ மநஸ: phரஸnhநதா
மந:phரஸாேத³ பரமாthமத³rhஶநmh ।

தshnhஸுth³’Shேட ப⁴வப³nhத⁴நாேஶா
ப³rhநிேராத:◌⁴ பத³வீ விiµkhேத: ॥ 335॥

க: பNh³த:ஸnhஸத³ஸth³விேவகீ
திphரமாண: பரமாrhத²த³rhஶீ ।

ஜாநnh rhயாத³ஸேதாऽவலmhப³mh
shவபாதேஹேதா: ஶிஶுவnhiµiµு: ॥ 336॥

ேத³ஹாதி³ஸmhஸkhதிமேதா ந iµkhதி:
iµkhதshய ேத³ஹாth³யபி⁴மthயபா⁴வ: ।

ஸுphதshய ேநா ஜாக³ரணmh ந ஜாkh³ரத:
shவphநshதேயாrhபி⁴nhந³ரயthவாth ॥ 337॥

அnhதrhப³:shவmh shதி²ரஜŋhக³ேமஷு
jhஞாthவாऽऽthமநாதா⁴ரதயா விேலாkhய । jhஞாநாthமnh

thயkhதாகி²ேலாபாதி⁴ரக²Nhட³ப:
rhthமநா ய:shதி²த ஏஷ iµkhத: ॥ 338॥

ஸrhவாthமநா ப³nhத⁴விiµkhதிேஹ:
ஸrhவாthமபா⁴வாnhந பேராऽshதி கசிth ।

th³’யாkh³ரேஹ ஸthபபth³யேதऽெஸௗ
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ஸrhவாthமபா⁴ேவாऽshய ஸதா³thமநிShட²யா ॥ 339॥
th³’யshயாkh³ரஹணmh கத²mh iν க⁴டேத ேத³ஹாthமநா திShட²ேதா
பா³யாrhதா²iνப⁴வphரஸkhதமநஸshதthதthkhயாmh rhவத: ।
ஸnhnhயshதாகி²லத⁴rhமகrhமவிஷையrhநிthயாthமநிShடா²பைர:
தththவjhைஞ: கரணீயமாthமநி ஸதா³நnhேத³ch²பி⁴rhயthநத: ॥ 340॥
ஸrhவாthமth³த⁴ேய பி⁴ோ: kh’தரவணகrhமண: । ஸாrhவாthmhய
ஸமாதி⁴mh வித³தா⁴thேயஷா ஶாnhேதா தா³nhத இதி தி: ॥ 341॥
ஆட⁴ஶkhேதரஹேமா விநாஶ:

கrhnhந ஶkhய ஸஹஸாபி பNh³ைத: । கrhmh ந
ேய நிrhவிகlhபாkh²யஸமாதி⁴நிசலா:
தாநnhதராऽநnhதப⁴வா  வாஸநா: ॥ 342॥

அஹmh³th³th◌⁴ையவ ேமாnhயா ேயாஜயிthவாऽऽvh’ேதrhப³லாth ।
விேபஶkhதி: ஷmh விேபயதி தth³³ண: ॥ 343॥
விேபஶkhதிவிஜேயா விஷேமா விதா⁴mh
நி:ேஶஷமாவரணஶkhதிநிvh’ththயபா⁴ேவ ।

th³’kh³th³’யேயா:sh²டபேயாஜலவth³விபா⁴ேக³
நேயthததா³வரணமாthமநி ச shவபா⁴வாth ।

நி:ஸmhஶேயந ப⁴வதி phரதிப³nhத⁴ஶூnhேயா
விேபணmh ந  ததா³ யதி³ ேசnhmh’ஷாrhேத² ॥ 344॥ நிேபணmh

ஸmhயkh³விேவக:sh²டேபா³த⁴ஜnhேயா
விப⁴jhய th³’kh³th³’யபதா³rhத²தththவmh ।

சி²நthதி மாயாkh’தேமாஹப³nhத⁴mh
யshமாth³விiµkhதsh நrhந ஸmhsh’தி: ॥ 345॥ விiµkhதshய

பராவைரகthவவிேவகவநி:
த³ஹthயவிth³யாக³ஹநmh யேஶஷmh ।

கிmh shயாthந:ஸmhஸரணshய பீ³ஜmh
அth³ைவதபா⁴வmh ஸiµேபேஷாऽshய ॥ 346॥

ஆவரணshய நிvh’thதிrhப⁴வதி  ஸmhயkhபதா³rhத²த³rhஶநத: ।
th²யாjhஞாநவிநாஶshதth³விேபஜநித:³க²நிvh’thதி: ॥ 347॥
ஏதththதயmh th³’Shடmh ஸmhயkh³ரjhஜுshவபவிjhஞாநாth ।
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தshமாth³வshஸதththவmh jhஞாதvhயmh ப³nhத⁴iµkhதேய வி³ஷா ॥ 348॥
அேயாऽkh³நிேயாகா³தி³வ ஸthஸமnhவயாnh
மாthராதி³ேபண விjh’mhப⁴ேத தீ:◌⁴ ।

தthகாrhயேமதth³th³விதயmh யேதா mh’ஷா var தthகாrhயேமவ thதயmh
th³’Shடmh ph◌⁴ரமshவphநமேநாரேத²ஷு ॥ 349॥

தேதா விகாரா: phரkh’ேதரஹmhiµகா²
ேத³ஹாவஸாநா விஷயாச ஸrhேவ ।

ேணऽnhயதா²பா⁴விதயா யஷா- var பா⁴விந ஏஷ ஆthமா
மஸththவமாthமா  கதா³பி நாnhயதா² ॥ 350॥ மஸththவமாthமா  கதா³பி

நிthயாth³வயாக²Nhட³சிேத³கேபா
³th³th◌⁴யாதி³ஸா ஸத³ஸth³விலண: ।

அஹmhபத³phரthயயலதாrhத:²
phரthயkh ஸதா³நnhத³க⁴ந: பராthமா ॥ 351॥

இthத²mh விபசிthஸத³ஸth³விப⁴jhய
நிசிthய தththவmh நிஜேபா³த⁴th³’ShThயா ।

jhஞாthவா shவமாthமாநமக²Nhட³ேபா³த⁴mh
ேதph◌⁴ேயா விiµkhத:shவயேமவ ஶாmhயதி ॥ 352॥

அjhஞாந’த³யkh³ரnhேத²rhநி:ேஶஷவிலயshததா³ ।
ஸமாதி⁴நாऽவிகlhேபந யதா³ऽth³ைவதாthமத³rhஶநmh ॥ 353॥
thவமஹத³தீயmh கlhபநா ³th³தி⁴ேதா³ஷாth
phரப⁴வதி பரமாthமnhயth³வேய நிrhவிேஶேஷ ।

phரவிலஸதி ஸமாதா⁴வshய ஸrhேவா விகlhேபா
விலயநiµபக³chேச²th³வshதththவாவth◌⁴’thயா ॥ 354॥

ஶாnhேதா தா³nhத: பரiµபரத:ாnhதிkhத:ஸமாதி⁴mh
rhவnhநிthயmh கலயதி யதி:shவshய ஸrhவாthமபா⁴வmh ।
ேதநாவிth³யாதிரஜநிதாnhஸா⁴ த³kh³th◌⁴வா விகlhபாnh
ph³ரமாkh’thயா நிவஸதி ஸுக²mh நிShkhேயா நிrhவிகlhப: ॥ 355॥
ஸமாதா ேய phரவிலாphய பா³யmh
ேராthராதி³ ேசத:shவமஹmh சிதா³thமநி ।

த ஏவ iµkhதா ப⁴வபாஶப³nhைத:◌⁴
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நாnhேய  பாேராயகதா²பி⁴தா⁴யிந: ॥ 356॥
உபாதி⁴ேப⁴தா³thshவயேமவ பி⁴th³யேத var ேயாகா³thshவயேமவ
ேசாபாth◌⁴யேபாேஹ shவயேமவ ேகவல: ।

தshமா³பாேத⁴rhவிலயாய விth³வாnh
வேஸthஸதா³ऽகlhபஸமாதி⁴நிShட²யா ॥ 357॥

ஸதி ஸkhேதா நேரா யாதி ஸth³பா⁴வmh ேயகநிShட²யா ।
கீடேகா ph◌⁴ரமரmh th◌⁴யாயnh ph◌⁴ரமரthவாய கlhபேத ॥ 358॥
khயாnhதராஸkhதிமபாshய கீடேகா
th◌⁴யாயnhநthவmh யபா⁴வmh’chச²தி । th◌⁴யாயnhயதா²mh

தைத²வ ேயாகீ³ பரமாthமதththவmh
th◌⁴யாthவா ஸமாயாதி தேத³கநிShட²யா ॥ 359॥

அதீவ ஸூமmh பரமாthமதththவmh
ந sh²லth³’ShThயா phரதிபthமrhஹதி ।

ஸமாதி⁴நாthயnhதஸுஸூமvh’ththயா
jhஞாதvhயமாrhையரதிஶுth³த⁴³th³தி⁴பி: ◌⁴ ॥ 360॥

யதா²ஸுவrhணmh டபாகேஶாதி⁴தmh
thயkhthவா மலmh shவாthம³ணmh ஸmh’chச²தி ।

ததா² மந:ஸththவரஜshதேமாமலmh
th◌⁴யாேநந ஸnhthயjhய ஸேமதி தththவmh ॥ 361॥

நிரnhதராph◌⁴யாஸவஶாthததி³thத²mh
பkhவmh மேநா ph³ரமணி யேத யதா³ ।

ததா³ஸமாதி:◌⁴ ஸவிகlhபவrhத: var ஸ விகlhபவrhத:
shவேதாऽth³வயாநnhத³ரஸாiνபா⁴வக: ॥ 362॥

ஸமாதி⁴நாऽேநந ஸமshதவாஸநா-
kh³ரnhேத²rhவிநாேஶாऽகி²லகrhமநாஶ: ।

அnhதrhப³:ஸrhவத ஏவ ஸrhவதா³
shவபவிsh²rhதிரயthநத:shயாth ॥ 363॥

ேத: ஶத³ணmh விth³யாnhமநநmh மநநாத³பி ।
நிதி³th◌⁴யாஸmh ல³ணமநnhதmh நிrhவிகlhபகmh ॥ 364॥
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நிrhவிகlhபகஸமாதி⁴நா sh²டmh
ph³ரமதththவமவக³mhயேத th◌⁴வmh ।

நாnhயதா² சலதயா மேநாக³ேத:
phரthயயாnhதரவிதmh ப⁴ேவth ॥ 365॥

அத:ஸமாத⁴thshவ யேதnhth³ய:ஸnh
நிரnhதரmh ஶாnhதமநா: phரதீசி ।

விth◌⁴வmhஸய th◌⁴வாnhதமநாth³யவிth³யயா
kh’தmh ஸேத³கthவவிேலாகேநந ॥ 366॥

ேயாக³shய phரத²மth³வாரmh வாŋhநிேராேதா⁴ऽபkh³ரஹ: । phரத²மmh th³வாரmh
நிராஶா ச நிஹா ச நிthயேமகாnhதஶீலதா ॥ 367॥
ஏகாnhதshதி²திnhth³ேயாபரமேண ேஹrhத³மேசதஸ:

ஸmhேராேத⁴ கரணmh ஶேமந விலயmh யாயாத³ஹmhவாஸநா ।
ேதநாநnhத³ரஸாiν⁴திரசலா ph³ரா ஸதா³ ேயாகி³ந:
தshமாchசிthதநிேராத⁴ ஏவ ஸததmh காrhய: phரயthேநா iµேந: ॥ 368॥ phரயthநாnhiµேந:
வாசmh நியchசா²thமநி தmh நியchச²
³th³ெதௗ⁴ தி⁴யmh யchச² ச ³th³தி⁴ஸாணி ।

தmh சாபி rhthமநி நிrhவிகlhேப
விலாphய ஶாnhதிmh பரமாmh ப⁴ஜshவ ॥ 369॥

ேத³ஹphராேணnhth³யமேநா³th³th◌⁴யாதி³பி⁴பாதி⁴பி: ◌⁴ ।
ையrhையrhvh’thேத:ஸமாேயாக³shதthதth³பா⁴ேவாऽshய ேயாகி³ந: ॥ 370॥
தnhநிvh’ththயா iµேந:ஸmhயkh ஸrhேவாபரமணmh ஸுக²mh ।
ஸnhth³’யேத ஸதா³நnhத³ரஸாiνப⁴வவிphலவ: ॥ 371॥
அnhதshthயாேகா³ ப³shthயாேகா³ விரkhதshையவ jhயேத ।
thயஜthயnhதrhப³:ஸŋhக³mh விரkhதsh iµiµயா ॥ 372॥
ப³sh விஷைய:ஸŋhக³mh ததா²nhதரஹமாதி³பி: ◌⁴ । ஸŋhக:³
விரkhத ஏவ ஶkhேநாதி thயkhmh ph³ரமணி நிSh²த: ॥ 373॥
ைவராkh³யேபா³ெதௗ⁴ ஷshய பவth
பௌ விஜாநீ விசண thவmh ।

விiµkhதிெஸௗதா⁴kh³ரலதாதி⁴ேராஹணmh
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தாph◌⁴யாmh விநா நாnhயதேரண th◌⁴யதி ॥ 374॥
அthயnhதைவராkh³யவத:ஸமாதி: ◌⁴
ஸமாதshையவ th³’ட⁴phரேபா³த: ◌⁴ ।

phர³th³த⁴தththவshய  ப³nhத⁴iµkhதி:
iµkhதாthமேநா நிthயஸுகா²iν⁴தி: ॥ 375॥

ைவராkh³யாnhந பரmh ஸுக²shய ஜநகmh பயா வயாthமந:
தchேசch²th³த⁴தராthமேபா³த⁴ஸதmh shவாராjhயஸாmhராjhய⁴kh ।
ஏதth³th³வாரமஜshரiµkhதிவேதrhயshமாththவமshமாthபரmh
ஸrhவthராshph’ஹயா ஸதா³thமநி ஸதா³ phரjhஞாmh  ேரயேஸ ॥ 376॥
ஆஶாmh சி²nhth³தி⁴ விேஷாபேமஷு விஷேயShேவைஷவ mh’thேயா: kh’தி- var

mh’thேயா:sh’தி
shthயkhthவா ஜாதிலாரேமShவபி⁴மதிmh iµசாதி³ராthkhயா: ।
ேத³ஹாதா³வஸதி thயஜாthமதி⁴ஷmh phரjhஞாmh Shவாthமநி
thவmh th³ரShடாshயமேநாऽ நிrhth³வயபரmh ph³ரமா யth³வshத: ॥ 377॥
th³ரShடாshயமேலா
லேய ph³ரமணி மாநஸmh th³’ட⁴தரmh ஸmhshதா²phய பா³ேயnhth³யmh
shவshதா²ேந விநிேவய நிசலதiνேசாேபய ேத³ஹshதி²திmh ।
ph³ரமாthைமkhயiµேபthய தnhமயதயா சாக²Nhட³vh’ththயாऽநிஶmh
ph³ரமாநnhத³ரஸmh பிபா³thமநி iµதா³ ஶூnhைய: கிமnhையrhph◌⁴’ஶmh ॥ 378॥
கிமnhையrhph◌⁴ரைம:
அநாthமசிnhதநmh thயkhthவா கமலmh :³க²காரணmh ।
சிnhதயாthமாநமாநnhத³பmh யnhiµkhதிகாரணmh ॥ 379॥
ஏஷ shவயjhேயாதிரேஶஷஸா
விjhஞாநேகாேஶா விலஸthயஜshரmh । விjhஞாநேகாேஶ

லயmh விதா⁴ையநமஸth³விலண-

மக²Nhட³vh’ththயாऽऽthமதயாऽiνபா⁴வய ॥ 380॥
ஏதமchசி²nhநயா vh’ththயா phரthயயாnhதரஶூnhயயா ।
உlhேலக²யnhவிஜாநீயாthshவshவபதயா sh²டmh ॥ 381॥
அthராthமthவmh th³’⁴rhவnhநஹமாதி³ஷு ஸnhthயஜnh ।
உதா³நதயா ேதஷு திShேட²thsh²டக⁴டாதி³வth॥ 382॥திShேட²th³க⁴டபடாதி³வth
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விஶுth³த⁴மnhத:கரணmh shவேப
நிேவய ஸாNhயவேபா³த⁴மாthேர ।

ஶைந: ஶைநrhநிசலதாiµபாநயnh
rhணmh shவேமவாiνவிேலாகேயthதத: ॥ 383॥ rhணthவேமவாiν

ேத³ேஹnhth³யphராணமேநாऽஹமாதி³பி: ◌⁴
shவாjhஞாநkhlh’phைதரகி²லபாதி⁴பி: ◌⁴ ।

விiµkhதமாthமாநமக²Nhட³பmh
rhணmh மஹாகாஶவாவேலாகேயth ॥ 384॥

க⁴டகலஶஸூலஸூசிiµkh²ைய:
க³க³நiµபாதி⁴ஶைதrhவிiµkhதேமகmh ।

ப⁴வதி ந விவித⁴mh தைத²வ ஶுth³த⁴mh
பரமஹமாதி³விiµkhதேமகேமவ ॥ 385॥

ph³ரமாதி³shதmhப³பrhயnhதா mh’ஷாமாthரா உபாத⁴ய: । ph³ரமாth³யா:shதmhப³
தத: rhணmh shவமாthமாநmh பேயேத³காthமநா shதி²தmh ॥ 386॥
யthர ph◌⁴ராnhthயா கlhபிதmh தth³விேவேக var யth³விேவேக
தthதnhமாthரmh ைநவ தshமாth³விபி⁴nhநmh ।

ph◌⁴ராnhேதrhநாேஶ பா⁴தி th³’Shடாதththவmh var ph◌⁴ராnhதிth³’Shடா
ரjhஜுshதth³வth³விவமாthமshவபmh ॥ 387॥

shவயmh ph³ரமா shவயmh விShiΝ:shவயnhth³ர:shவயmh ஶிவ: ।
shவயmh விவத³mh ஸrhவmh shவshமாத³nhயnhந கிசந ॥ 388॥
அnhத:shவயmh சாபி ப³:shவயmh ச
shவயmh ரshதாth shவயேமவ பசாth ।

shவயmh யாவாchயாmh shவயமphதீ³chயாmh var யவாchயாmh
தேதா²பShடாthshவயமphயத⁴shதாth ॥ 389॥

தரŋhக³ேப²நph◌⁴ரம³th³³தா³தி³
ஸrhவmh shவேபண ஜலmh யதா² ததா² ।

சிேத³வ ேத³ஹாth³யஹமnhதேமதth
ஸrhவmh சிேத³ைவகரஸmh விஶுth³த⁴mh ॥ 390॥

ஸேத³ேவத³mh ஸrhவmh ஜக³த³வக³தmh வாŋhமநஸேயா:
ஸேதாऽnhயnhநாshthேயவ phரkh’திபரmhநி shதி²தவத: ।
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ph’த²kh கிmh mh’thshநாயா: கலஶக⁴டmhபா⁴th³யவக³தmh
வத³thேயஷ ph◌⁴ராnhதshthவமஹதி மாயாமதி³ரயா ॥ 391॥
khயாஸமபி⁴ஹாேரண யthர நாnhயதி³தி தி: ।
ph³ரவீதி th³ைவதராthயmh th²யாth◌⁴யாஸநிvh’thதேய ॥ 392॥
ஆகாஶவnhநிrhமலநிrhவிகlhபmh var நிrhவிகlhப
நி:மநி:shபnhத³நநிrhவிகாரmh ।

அnhதrhப³:ஶூnhயமநnhயமth³வயmh
shவயmh பரmh ph³ரம கிமshதி ேபா³th◌⁴யmh ॥ 393॥

வkhதvhயmh கிiµ விth³யேதऽthர ப³ஹுதா⁴ ph³ரைமவ வ:shவயmh
ph³ரைமதjhஜக³தா³ததmh iν ஸகலmh ph³ரமாth³விதீயmh தி: । ஜக³தா³பராiΝ
ஸகலmh
ph³ரைமவாஹதி phர³th³த⁴மதய:ஸnhthயkhதபா³யா:sh²டmh
ph³ர⁴ய வஸnhதி ஸnhததசிதா³நnhதா³thமைநதth³th◌⁴வmh॥ 394॥ஆநnhதா³thமைநவ
th◌⁴வmh
ஜ மலமயேகாேஶऽஹnhதி⁴ேயாthதா²பிதாஶாmh
phரஸப⁴மநிலகlhேப ŋhக³ேத³ேஹऽபி பசாth ।

நிக³மக³தி³தகீrhதிmh நிthயமாநnhத³rhதிmh
shவயதி பசீய ph³ரமேபண திShட² ॥ 395॥

ஶவாகாரmh யாவth³ப⁴ஜதி மiνஜshதாவத³ஶுசி:
பேரph◌⁴ய:shயாthkhேலேஶா ஜநநமரணvhயாதி⁴நிலய: । vhயாதி⁴நிரயா:
யதா³thமாநmh ஶுth³த⁴mh கலயதி ஶிவாகாரமசலmh
ததா³ ேதph◌⁴ேயா iµkhேதா ப⁴வதி  ததா³ஹ திரபி ॥ 396॥
shவாthமnhயாேராபிதாேஶஷாபா⁴ஸவshநிராஸத: ।
shவயேமவ பரmh ph³ரம rhணமth³வயமkhயmh ॥ 397॥
ஸமாதாயாmh ஸதி சிthதvh’thெதௗ
பராthமநி ph³ரமணி நிrhவிகlhேப ।

ந th³’யேத கசித³யmh விகlhப:
phரஜlhபமாthர: பஶிShயேத யத: ॥ 398॥ தத:

அஸthகlhேபா விகlhேபாऽயmh விவthேயகவshநி ।
நிrhவிகாேர நிராகாேர நிrhவிேஶேஷ பி⁴தா³த: ॥ 399॥
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th³ரShத³rhஶநth³’யாதி³பா⁴வஶூnhையகவshநி । th³ரShTh’த³rhஶந
நிrhவிகாேர நிராகாேர நிrhவிேஶேஷ பி⁴தா³த: ॥ 400॥
கlhபாrhணவ இவாthயnhதபrhணகவshநி ।
நிrhவிகாேர நிராகாேர நிrhவிேஶேஷ பி⁴தா³த: ॥ 401॥
ேதஜவ தேமா யthர phரநmh ph◌⁴ராnhதிகாரணmh । யthர விநmh
அth³விதீேய பேர தththேவ நிrhவிேஶேஷ பி⁴தா³த: ॥ 402॥
ஏகாthமேக பேர தththேவ ேப⁴த³வாrhதா கத²mh வேஸth । கத²mh ப⁴ேவth
ஸுஷுphெதௗ ஸுக²மாthராயாmh ேப⁴த:³ ேகநாவேலாகித: ॥ 403॥
ந யshதி விவmh பரதththவேபா³தா⁴th
ஸதா³thமநி ph³ரமணி நிrhவிகlhேப ।

காலthரேய நாphயேதா ³ேண
ந யmh³பி³nh³rhmh’க³th’Shணிகாயாmh ॥ 404॥

மாயாமாthரத³mh th³ைவதமth³ைவதmh பரமாrhத²த: ।
இதி ph³ேத தி:ஸாாthஸுஷுphதாவiν⁴யேத ॥ 405॥
அநnhயthவமதி⁴Shடா²நாதா³ேராphயshய நிதmh ।
பNh³ைத ரjhஜுஸrhபாெதௗ³ விகlhேபா ph◌⁴ராnhதிவந: ॥ 406॥
சிthதேலா விகlhேபாऽயmh சிthதாபா⁴ேவ ந கசந ।
அதசிthதmh ஸமாேத⁴ phரthயkh³ேப பராthமநி ॥ 407॥
கிமபி ஸததேபா³த⁴mh ேகவலாநnhத³பmh
நிபமமதிேவலmh நிthயiµkhதmh நிஹmh ।

நிரவதி⁴க³க³நாப⁴mh நிShகலmh நிrhவிகlhபmh
’தி³ கலயதி விth³வாnh ph³ரம rhணmh ஸமாெதௗ⁴ ॥ 408॥

phரkh’திவிkh’திஶூnhயmh பா⁴வநாதீதபா⁴வmh
ஸமரஸமஸமாநmh மாநஸmhப³nhத⁴³ரmh ।

நிக³மவசநth³த⁴mh நிthயமshமthphரth³த⁴mh
’தி³ கலயதி விth³வாnh ph³ரம rhணmh ஸமாெதௗ⁴ ॥ 409॥

அஜரமமரமshதாபா⁴வவshshவபmh var பா⁴ஸவsh
shதிதஸலராஶிphரkh²யமாkh²யாவிநmh ।

ஶத³ணவிகாரmh ஶாவதmh ஶாnhதேமகmh
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’தி³ கலயதி விth³வாnh ph³ரம rhணmh ஸமாெதௗ⁴ ॥ 410॥
ஸமாதாnhத:கரண:shவேப
விேலாகயாthமாநமக²Nhட³ைவப⁴வmh ।

விchசி²nhth³தி⁴ ப³nhத⁴mh ப⁴வக³nhத⁴க³nhதி⁴தmh var க³nhத⁴க³nhதி⁴லmh
யthேநந mhshthவmh ஸப²Shவ ॥ 411-

ஸrhேவாபாதி⁴விநிrhiµkhதmh ஸchசிதா³நnhத³மth³வயmh ।
பா⁴வயாthமாநமாthமshத²mh ந ⁴ய: கlhபேஸऽth◌⁴வேந ॥ 412॥
சா²ேயவ mhஸ: பth³’யமாந-
மாபா⁴ஸேபண ப²லாiν⁴thயா ।

ஶரமாராchச²வவnhநிரshதmh
நrhந ஸnhத⁴thத இத³mh மஹாthமா ॥ 413॥

ஸததவிமலேபா³தா⁴நnhத³பmh ஸேமthய var shவேமthய
thயஜ ஜட³மலேபாபாதி⁴ேமதmh ஸு³ேர ।

அத² நரபி ைநஷ shமrhயதாmh வாnhதவsh var நரபி ைநவ
shமரணவிஷய⁴தmh கlhபேத thஸநாய ॥ 414॥

ஸலேமதthபதா³ய வெநௗ var பத³ய
ஸதா³thமநி ph³ரமணி நிrhவிகlhேப ।

தத:shவயmh நிthயவிஶுth³த⁴ேபா³தா⁴-
நnhதா³thமநா திShட²தி விth³வShட:² ॥ 415॥

phராரph³த⁴ஸூthரkh³ரதி²தmh ஶரmh
phரயா வா திShட² ேகா³வ shரkh ।

ந தthந: பயதி தththவேவthதா-
ऽऽநnhதா³thமநி ph³ரமணி நvh’thதி: ॥ 416॥

அக²Nhடா³நnhத³மாthமாநmh விjhஞாய shவshவபத: ।
கிchச²nh கshய வா ேஹேதாrhேத³ஹmh Shதி தththவவிth ॥ 417॥
ஸmhth³த⁴shய ப²லmh thேவதjhவnhiµkhதshய ேயாகி³ந: ।
ப³ரnhத:ஸதா³நnhத³ரஸாshவாத³நமாthமநி ॥ 418॥
ைவராkh³யshய ப²லmh ேபா³ேதா⁴ ேபா³த⁴shேயாபரதி: ப²லmh ।
shவாநnhதா³iνப⁴வாchசா²nhதிேரைஷேவாபரேத: ப²லmh ॥ 419॥
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யth³thதேராthதராபா⁴வ: rhவrhவnh நிShப²லmh ।
நிvh’thதி: பரமா th’phதிராநnhேதா³ऽiνபம:shவத: ॥ 420॥
th³’Shட:³ேக²Shவiνth³ேவேகா³ விth³யாயா: phரshதmh ப²லmh ।
யthkh’தmh ph◌⁴ராnhதிேவலாயாmh நாநா கrhம ஜு³phதmh ।
பசாnhநேரா விேவேகந தthகத²mh கrhமrhஹதி ॥ 421॥
விth³யாப²லmh shயாத³ஸேதா நிvh’thதி:
phரvh’thதிரjhஞாநப²லmh ததீ³தmh ।

தjhjhஞாjhஞேயாrhயnhmh’க³th’Shணிகாெதௗ³

ேநாேசth³விதா³mh th³’Shடப²லmh கிமshமாth ॥ 422॥ ேநாேசth³விேதா³
அjhஞாந’த³யkh³ரnhேத²rhவிநாேஶா யth³யேஶஷத: ।
அநிchேசா²rhவிஷய: கிmh iν phரvh’thேத: காரணmh shவத: ॥ 423॥ வி³ஷ: கிmh
வாஸநாiνத³ேயா ேபா⁴kh³ேய ைவராkh³யshய ததா³வதி:◌⁴ ।
அஹmhபா⁴ேவாத³யாபா⁴ேவா ேபா³த⁴shய பரமாவதி:◌⁴ ।
நvh’thைதரiνthபthதிrhமrhயாேதா³பரேதsh ஸா ॥ 424॥ vh’thேதர
ph³ரமாகாரதயா ஸதா³shதி²ததயா நிrhiµkhதபா³யாrhத²தீ⁴-
ரnhயாேவதி³தேபா⁴kh³யேபா⁴க³கலேநா நிth³ராவth³பா³லவth ।
shவphநாேலாகிதேலாகவjhஜக³தி³த³mh பயnhkhவசிlhலph³த⁴தீ⁴-
ராshேத கசித³நnhதNhயப²ல⁴kh³த⁴nhய:ஸ மாnhேயா ⁴வி ॥ 425॥
shதி²தphரjhேஞா யதிரயmh ய:ஸதா³நnhத³மiνேத ।
ph³ரமNhேயவ விநாthமா நிrhவிகாேரா விநிShkhய: ॥ 426॥
ph³ரமாthமேநா: ேஶாதி⁴தேயாேரகபா⁴வாவகா³நீ ।
நிrhவிகlhபா ச சிnhமாthரா vh’thதி: phரjhேஞதி கth²யேத ।
ஸுshதி²தாऽெஸௗ ப⁴ேவth³யshய shதி²தphரjhஞ:ஸ உchயேத ॥ 427॥
யshய shதி²தா ப⁴ேவthphரjhஞா யshயாநnhேதா³ நிரnhதர: ।
phரபேசா விshmh’தphராய:ஸ வnhiµkhத இShயேத ॥ 428॥
நதீ⁴ரபி ஜாக³rhதி ஜாkh³ரth³த⁴rhமவிவrhத: ।
ேபா³ேதா⁴ நிrhவாஸேநா யshய ஸ வnhiµkhத இShயேத ॥ 429॥
ஶாnhதஸmhஸாரகலந: கலாவாநபி நிShகல: ।
யshய சிthதmh விநிசிnhதmh ஸ வnhiµkhத இShயேத ॥ 430॥ ய: ஸசிthேதாऽபி
நிசிthத:
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வrhதமாேநऽபி ேத³ேஹऽshசா²யாவத³iνவrhதிநி ।
அஹnhதாமமதாऽபா⁴ேவா வnhiµkhதshய லணmh ॥ 431॥
அதீதாநiνஸnhதா⁴நmh ப⁴விShயத³விசாரணmh ।
ஔதா³nhயமபி phராphதmh வnhiµkhதshய லணmh ॥ 432॥ phராphேத
³ணேதா³ஷவிஶிShேடऽshnhshவபா⁴ேவந விலேண ।
ஸrhவthர ஸமத³rhஶிthவmh வnhiµkhதshய லணmh ॥ 433॥
இShடாநிShடாrhத²ஸmhphராphெதௗ ஸமத³rhஶிதயாऽऽthமநி ।
உப⁴யthராவிகாthவmh வnhiµkhதshய லணmh ॥ 434॥
ph³ரமாநnhத³ரஸாshவாதா³ஸkhதசிthததயா யேத: ।
அnhதrhப³ரவிjhஞாநmh வnhiµkhதshய லணmh ॥ 435॥
ேத³ேஹnhth³யாெதௗ³ கrhதvhேய மமாஹmhபா⁴வவrhத: ।
ஔதா³nhேயந யshதிShேட²thஸ வnhiµkhதலண: ॥ 436॥ ஸ வnhiµkhத
இShயேத
விjhஞாத ஆthமேநா யshய ph³ரமபா⁴வ: ேதrhப³லாth ।
ப⁴வப³nhத⁴விநிrhiµkhத:ஸ வnhiµkhதலண: ॥ 437॥ ஸ வnhiµkhத இShயேத
ேத³ேஹnhth³ேயShவஹmhபா⁴வ இத³mhபா⁴வshதத³nhயேக ।
யshய ேநா ப⁴வத: khவாபி ஸ வnhiµkhத இShயேத ॥ 438॥
ேவேஶாப⁴யஸmhஸாரப³rhவாஸேநாjh²தா ।
ஸா ஸrhவதா³ ப⁴ேவth³யshய ஸ வnhiµkhத இShயேத ॥
ந phரthயkh³ph³ரமேrhேப⁴த³mh கதா³பி ph³ரமஸrhக³ேயா: ।
phரjhஞயா ேயா விஜாநிதி ஸ வnhiµkhதலண: ॥ 439॥ ஸ வnhiµkhத இShயேத
ஸா⁴பி: ◌⁴ jhயமாேநऽshnhபீTh³யமாேநऽபி ³rhஜைந: ।
ஸமபா⁴ேவா ப⁴ேவth³யshய ஸ வnhiµkhதலண: ॥ 440॥ஸ வnhiµkhத இShயேத
யthர phரவிShடா விஷயா: பேரதா
நதீ³phரவாஹா இவ வாராெஶௗ ।

நnhதி ஸnhமாthரதயா ந விkhயாmh
உthபாத³யnhthேயஷ யதிrhவிiµkhத: ॥ 441॥

விjhஞாதph³ரமதththவshய யதா²rhவmh ந ஸmhsh’தி: ।
அshதி ேசnhந ஸ விjhஞாதph³ரமபா⁴ேவா ப³rhiµக:² ॥ 442॥
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phராசீநவாஸநாேவகா³த³ெஸௗ ஸmhஸரதீதி ேசth ।
ந ஸேத³கthவவிjhஞாநாnhமnhதீ³ ப⁴வதி வாஸநா ॥ 443॥
அthயnhதகாiµகshயாபி vh’thதி:Nhட²தி மாத ।
தைத²வ ph³ரமணி jhஞாேத rhநnhேத³ மநீண: ॥ 444॥
நிதி³th◌⁴யாஸநஶீலshய பா³யphரthயய ஈயேத ।
ph³ரவீதி திேரதshய phராரph³த⁴mh ப²லத³rhஶநாth ॥ 445॥
ஸுகா²th³யiνப⁴ேவா யாவthதாவthphராரph³த⁴Shயேத ।
ப²ேலாத³ய: khயாrhேவா நிShkhேயா ந  thரசிth ॥ 446॥
அஹmh ph³ரேமதி விjhஞாநாthகlhபேகாஶதாrhதmh ।
ஸசிதmh விலயmh யாதி phரேபா³தா⁴thshவphநகrhமவth ॥ 447॥
யthkh’தmh shவphநேவலாயாmh Nhயmh வா பாபiµlhப³ணmh ।
ஸுphேதாthதி²தshய கிnhதthshயாthshவrhகா³ய நரகாய வா ॥ 448॥
shவமஸŋhக³iµதா³நmh பjhஞாய நேபா⁴ யதா² ।
ந Shயதி ச யthகிசிthகதா³சிth³பா⁴விகrhமபி: ◌⁴॥ 449॥Shயேத யதி:கிசிth
ந நேபா⁴ க⁴டேயாேக³ந ஸுராக³nhேத⁴ந phயேத ।
ததா²thேமாபாதி⁴ேயாேக³ந தth³த⁴rhைமrhைநவ phயேத ॥ 450॥
jhஞாேநாத³யாthராரph³த⁴mh கrhமjhஞாநாnhந நயதி ।
அத³thவா shவப²லmh லயiµth³தி³ேயாthsh’Shடபா³ணவth ॥ 451॥
vhயாkh◌⁴ர³th³th◌⁴யா விநிrhiµkhேதா பா³ண: பசாth ேகா³மெதௗ ।
ந திShட²தி சி²நthேயவ லயmh ேவேக³ந நிrhப⁴ரmh ॥ 452॥
phராரph³த⁴mh ப³லவthதரmh க² விதா³mh ேபா⁴ேக³ந தshய ய:
ஸmhயkh³jhஞாநஹுதாஶேநந விலய: phராkhஸசிதாகா³நாmh ।
ph³ரமாthைமkhயமேவய தnhமயதயா ேய ஸrhவதா³ஸmhshதி²தா:
ேதஷாmh தththதயmh ந khவசித³பி ph³ரைமவ ேத நிrh³ணmh ॥ 453॥
உபாதி⁴தாதா³thmhயவிநேகவல-

ph³ரமாthமைநவாthமநி திShட²ேதா iµேந: ।
phராரph³த⁴ஸth³பா⁴வகதா² ந khதா
shவphநாrhத²ஸmhப³nhத⁴கேத²வ ஜாkh³ரத: ॥ 454॥
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ந  phர³th³த: ◌⁴ phரதிபா⁴ஸேத³ேஹ
ேத³ேஹாபேயாகி³nhயபி ச phரபேச ।

கேராthயஹnhதாmh மமதாத³nhதாmh
கிnh shவயmh திShட²தி ஜாக³ேரண ॥ 455॥

ந தshய th²யாrhத²ஸமrhத²ேநchசா²
ந ஸŋhkh³ரஹshதjhஜக³ேதாऽபி th³’Shட: ।

தthராiνvh’thதிrhயதி³ ேசnhmh’ஷாrhேத²
ந நிth³ரயா iµkhத இதீShயேத th◌⁴வmh ॥ 456॥

தth³வthபேர ph³ரமணி வrhதமாந:
ஸதா³thமநா திShட²தி நாnhயதீ³ேத ।

shmh’திrhயதா²shவphநவிேலாகிதாrhேத²
ததா² வித:³ phராஶநேமாசநாெதௗ³ ॥ 457॥

கrhம நிrhேதா ேத³ஹ: phராரph³த⁴mh தshய கlhphயதாmh ।
நாநாேத³ராthமேநா khதmh ைநவாthமா கrhமநிrhத: ॥ 458॥
அேஜா நிthய: ஶாவத இதி ph³ேத திரேமாக⁴வாkh । அேஜா நிthய இதி ph³ேத
திேரஷா thவேமாக⁴வாkh
ததா³thமநா திShட²ேதாऽshய த: phராரph³த⁴கlhபநா ॥ 459॥
phராரph³த⁴mh th◌⁴யதி ததா³ யதா³ ேத³ஹாthமநா shதி²தி: ।
ேத³ஹாthமபா⁴ேவா ைநேவShட: phராரph³த⁴mh thயjhயதாமத: ॥ 460॥
ஶரshயாபி phராரph³த⁴கlhபநா ph◌⁴ராnhதிேரவ  ।
அth◌⁴யshதshய த:ஸththவமஸthயshய ேதா ஜநி: । ஸththவமஸththவshய
அஜாதshய ேதா நாஶ: phராரph³த⁴மஸத:த: ॥ 461॥
jhஞாேநநாjhஞாநகாrhயshய ஸலshய லேயா யதி³ ।
திShட²thயயmh கத²mh ேத³ஹ இதி ஶŋhகாவேதா ஜடா³nh ॥ 462॥
ஸமாதா⁴mh பா³யth³’ShThயா phராரph³த⁴mh வத³தி தி: ।
ந  ேத³ஹாதி³ஸthயthவேபா³த⁴நாய விபசிதாmh ।
யத: ேதரபி⁴phராய: பரமாrhைத²கேகா³சர: ॥ 463॥ extra

பrhணமநாth³யnhதமphரேமயமவிkhயmh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 464॥
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ஸth³க⁴நmh சிth³க⁴நmh நிthயமாநnhத³க⁴நமkhயmh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 465॥
phரthயேக³கரஸmh rhணமநnhதmh ஸrhவேதாiµக²mh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 466॥
அேஹயமiνபாேத³யமநாேத³யமநாரயmh । மநாேத⁴யமநா
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 467॥
நிrh³ணmh நிShகலmh ஸூமmh நிrhவிகlhபmh நிரஜநmh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 468॥
அநிphய shவபmh யnhமேநாவாசாமேகா³சரmh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 469॥
ஸthஸmh’th³த⁴mh shவத:th³த⁴mh ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴மநீth³’ஶmh ।
ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி கிசந ॥ 470॥
நிரshதராகா³ விநிரshதேபா⁴கா:³ var நிரபாshதேபா⁴கா:³
ஶாnhதா:ஸுதா³nhதா யதேயா மஹாnhத: ।

விjhஞாய தththவmh பரேமதத³nhேத
phராphதா: பராmh நிrhvh’திமாthமேயாகா³th ॥ 471॥

ப⁴வாநபீத³mh பரதththவமாthமந:
shவபமாநnhத³க⁴நmh விசாrhய । நிசாyhய

வி⁴ய ேமாஹmh shவமந:phரகlhபிதmh
iµkhத: kh’தாrhேதா² ப⁴வ phர³th³த: ◌⁴ ॥ 472॥

ஸமாதி⁴நா ஸா⁴விநிசலாthமநா var ஸுநிசலாthமநா
பயாthமதththவmh sh²டேபா³த⁴சுஷா ।

நி:ஸmhஶயmh ஸmhயக³ேவதேச-
chch²த: பதா³rhேதா² ந நrhவிகlhphயேத ॥ 473॥ நrhவிகlhபேத

shவshயாவிth³யாப³nhத⁴ஸmhப³nhத⁴ேமாா-
thஸthயjhஞாநாநnhத³பாthமலph³ெதௗ⁴ ।

ஶாshthரmh khதிrhேத³ஶிேகாkhதி: phரமாணmh
சாnhத:th³தா⁴ shவாiν⁴தி: phரமாணmh ॥ 474॥

ப³nhேதா⁴ ேமாச th’phதிச சிnhதாऽऽேராkh³யுதா⁴த³ய: ।
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shேவைநவ ேவth³யா யjhjhஞாநmh பேரஷாமாiνமாநிகmh ॥ 475॥
தடshதி²தா ேபா³த⁴யnhதி ³ரவ: தேயா யதா² ।
phரjhஞையவ தேரth³விth³வாநீவராiνkh³’தயா ॥ 476॥
shவாiν⁴thயா shவயmh jhஞாthவா shவமாthமாநமக²Nh³தmh ।
ஸmhth³த: ◌⁴ ஸmhiµக²mh திShேட²nhநிrhவிகlhபாthமநாऽऽthமநி ॥ 477॥ ஸுஸுக²mh
திShேட²nh
ேவதா³nhதth³தா⁴nhதநிkhதிேரஷா
ph³ரைமவ வ:ஸகலmh ஜக³chச ।

அக²Nhட³பshதி²திேரவ ேமாோ
ph³ரமாth³விதீேய தய: phரமாணmh ॥ 478॥ ph³ரமாth³விதீயmh

இதி ³வசநாchch²திphரமாth
பரமவக³mhய ஸதththவமாthமkhthயா ।

phரஶதகரண:ஸமாதாthமா
khவசித³சலாkh’திராthமநிShட²ேதாऽ⁴th ॥ 479॥ ஆthமநிSh²ேதா

கிசிthகாலmh ஸமாதா⁴ய பேர ph³ரமணி மாநஸmh । கசிthகாலmh
உthதா²ய பரமாநnhதா³தி³த³mh வசநமph³ரவீth ॥ 480॥ vhthதா²ய
³th³தி⁴rhவிநShடா க³தா phரvh’thதி:
ph³ரமாthமேநாேரகதயாऽதி⁴க³thயா ।

இத³mh ந ஜாேநऽphயநித³mh ந ஜாேந
கிmh வா கியth³வா ஸுக²மshthயபாரmh ॥ 481॥ ஸுக²மshய பாரmh

வாசா வkhமஶkhயேமவ மநஸா மnhmh ந வா ஶkhயேத
shவாநnhதா³mh’தரதபரph³ரமாmh³ேத⁴rhைவப⁴வmh ।
அmhேபா⁴ராஶிவிஶீrhணவாrhகஶிலாபா⁴வmh ப⁴ஜnhேம மேநா
யshயாmhஶாmhஶலேவ விநம⁴நாऽऽநnhதா³thமநா நிrhvh’தmh ॥ 482॥
khவ க³தmh ேகந வா நீதmh thர நத³mh ஜக³th ।
அ⁴ைநவ மயா th³’Shடmh நாshதி கிmh மஹத³th³⁴தmh ॥ 483॥
கிmh ேஹயmh கிiµபாேத³யmh கிமnhயthகிmh விலணmh ।
அக²Nhடா³நnhத³பீஷrhேண ph³ரமமஹாrhணேவ ॥ 484॥
ந கிசித³thர பயா ந ஶ ◌்’ே ந ேவth³mhயஹmh ।
shவாthமைநவ ஸதா³நnhத³ேபsh விலண: ॥ 485॥
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நேமா நமshேத ³ரேவ மஹாthமேந
விiµkhதஸŋhகா³ய ஸ³thதமாய ।

நிthயாth³வயாநnhத³ரஸshவபிேண
⁴mhேந ஸதா³ऽபாரத³யாmh³தா⁴mhேந ॥ 486॥

யthகடாஶஶிஸாnhth³ரசnhth³கா-
பாத⁴தப⁴வதாபஜரம: ।

phராphதவாநஹமக²Nhட³ைவப⁴வா-
நnhத³மாthமபத³மயmh th ॥ 487॥

த⁴nhேயாऽஹmh kh’தkh’thேயாऽஹmh விiµkhேதாऽஹmh ப⁴வkh³ரஹாth ।
நிthயாநnhத³shவேபாऽஹmh rhேऽஹmh thவத³iνkh³ரஹாth ॥ 488॥
அஸŋhேகா³ऽஹமநŋhேகா³ऽஹமŋhேகா³ऽஹமப⁴ŋh³ர: ।
phரஶாnhேதாऽஹமநnhேதாऽஹமமேலாऽஹmh சிரnhதந: ॥ 489॥ ऽஹமதாnhேதாऽஹmh
அகrhதாஹமேபா⁴khதாஹமவிகாேராऽஹமkhய: ।
ஶுth³த⁴ேபா³த⁴shவேபாऽஹmh ேகவேலாऽஹmh ஸதா³ஶிவ: ॥ 490॥
th³ரSh: ேராrhவkh: கrhrhேபா⁴khrhவிபி⁴nhந ஏவாஹmh ।
நிthயநிரnhதரநிShkhயநி:மாஸŋhக³rhணேபா³தா⁴thமா ॥ 491॥
நாஹத³mh நாஹமேதா³ऽphப⁴ேயாரவபா⁴ஸகmh பரmh ஶுth³த⁴mh ।
பா³யாph◌⁴யnhதரஶூnhயmh rhணmh ph³ரமாth³விதீயேமவாஹmh ॥ 492॥
நிபமமநாதி³தththவmh thவமஹத³மத³இதி கlhபநா³ரmh ।
நிthயாநnhைத³கரஸmh ஸthயmh ph³ரமாth³விதீயேமவாஹmh ॥ 493॥
நாராயேऽஹmh நரகாnhதேகாऽஹmh
ராnhதேகாऽஹmh ேஷாऽஹஶ: ।

அக²Nhட³ேபா³ேதா⁴ऽஹமேஶஷஸா
நிவேராऽஹmh நிரஹmh ச நிrhமம: ॥ 494॥

ஸrhேவஷு ⁴ேதShவஹேமவ ஸmhshதி²ேதா
jhஞாநாthமநாऽnhதrhப³ராரய:ஸnh ।

ேபா⁴khதா ச ேபா⁴kh³யmh shவயேமவ ஸrhவmh
யth³யthph’த²kh³th³’Shடத³nhதயா ரா ॥ 495॥

மyhயக²Nhட³ஸுகா²mhேபா⁴ெதௗ⁴ ப³ஹுதா⁴ விவவீசய: ।
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உthபth³யnhேத வியnhேத மாயாமாதவிph◌⁴ரமாth ॥ 496॥
sh²லாதி³பா⁴வா மயி கlhபிதா ph◌⁴ரமா-
தா³ேராபிதாiνsh²ரேணந ேலாைக: ।

காேல யதா² கlhபகவthஸராய-
ணrhthவாத³ேயா நிShகலநிrhவிகlhேப ॥ 497॥

ஆேராபிதmh நாரய³ஷகmh ப⁴ேவth
கதா³பி ைட⁴ரதிேதா³ஷ³ைத: । ைட⁴rhமதி

நாrhth³கேராthஷர⁴பா⁴க³mh
மசிகாவா மஹாphரவாஹ: ॥ 498॥

ஆகாஶவlhேலபவி³ரேகா³ऽஹmh var ஆகாஶவth கlhபவி
ஆதி³thயவth³பா⁴shயவிலேऽஹmh ।

அஹாrhயவnhநிthயவிநிசேலாऽஹmh
அmhேபா⁴தி⁴வthபாரவிவrhேதாऽஹmh ॥ 499॥

ந ேம ேத³ேஹந ஸmhப³nhேதா⁴ ேமேக⁴ேநவ விஹாயஸ: ।
அத:ேதா ேம தth³த⁴rhமா ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதய: ॥ 500॥
உபாதி⁴ராயாதி ஸ ஏவ க³chச²தி
ஸ ஏவ கrhமாணி கேராதி ⁴ŋhkhேத ।

ஸ ஏவ rhயnh mhயேத ஸதா³ஹmh var ஏவ வnh
லாth³வnhநிசல ஏவ ஸmhshதி²த: ॥ 501॥

ந ேம phரvh’thதிrhந ச ேம நிvh’thதி:
ஸைத³கபshய நிரmhஶகshய ।

ஏகாthமேகா ேயா நிவிேடா³ நிரnhதேரா var நிபி³ேடா³
vhேயாேமவ rhண:ஸ கத²mh iν ேசShடேத ॥ 502॥

Nhயாநி பாபாநி நிnhth³யshய
நிேசதேஸா நிrhவிkh’ேதrhநிராkh’ேத: ।

ேதா மமாக²Nhட³ஸுகா²iν⁴ேத:
ph³ேத யநnhவாக³தthயபி தி: ॥ 503॥

சா²யயா shph’ShடiµShணmh வா ஶீதmh வா ஸுSh² :³Sh² வா ।
ந shph’ஶthேயவ யthகிசிthஷmh தth³விலணmh ॥ 504॥
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ந ஸாணmh ஸாயத⁴rhமா:ஸmhshph’ஶnhதி விலணmh ।
அவிகாரiµதா³நmh kh³’ஹத⁴rhமா: phரதீ³பவth ।
ேத³ேஹnhth³யமேநாத⁴rhமா ைநவாthமாநmh shph’ஶnhthயேஹா ॥ 505॥ extra

ரேவrhயதா² கrhமணி ஸாபா⁴ேவா
வேநrhயதா² தா³ஹநியாமகthவmh । வாऽய தா³ஹகthவmh

ரjhேஜாrhயதா²ऽऽேராபிதவshஸŋhக:³
தைத²வ டshத²சிதா³thமேநா ேம ॥ 506॥

கrhதாபி வா காரயிதாபி நாஹmh
ேபா⁴khதாபி வா ேபா⁴ஜயிதாபி நாஹmh ।

th³ரShடாபி வா த³rhஶயிதாபி நாஹmh
ேஸாऽஹmh shவயjhேயாதிரநீth³’கா³thமா ॥ 507॥

சலthபாெதௗ⁴ phரதிபி³mhப³ெலௗlhய-
ெமௗபாதி⁴கmh ட⁴தி⁴ேயா நயnhதி ।

shவபி³mhப³⁴தmh ரவிவth³விநிShkhயmh
கrhதாsh ேபா⁴khதாsh ஹேதாऽsh ேஹதி ॥ 508॥

ஜேல வாபி shத²ேல வாபி ட²thேவஷ ஜடா³thமக: ।
நாஹmh விphேய தth³த⁴rhைமrhக⁴டத⁴rhைமrhநேபா⁴ யதா² ॥ 509॥
கrhth’thவேபா⁴khth’thவக²லthவமthததா-
ஜட³thவப³th³த⁴thவவிiµkhததாத³ய: ।

³th³ேத⁴rhவிகlhபா ந  ஸnhதி வshத:
shவshnhபேர ph³ரமணி ேகவேலऽth³வேய ॥ 510॥

ஸnh விகாரா: phரkh’ேதrhத³ஶதா⁴ ஶததா⁴ ஸஹshரதா⁴ வாபி ।
கிmh ேமऽஸŋhக³சிதshைதrhந க⁴ந: khவசித³mhப³ரmh shph’ஶதி ॥ 511॥ ைத: கிmh
ேமऽஸŋhக³சிேதrhந யmh³த³ட³mhப³ேராऽmhப³ரmh
அvhயkhதாதி³sh²லபrhயnhதேமதth
விவmh யthராபா⁴ஸமாthரmh phரதீதmh ।

vhேயாமphரkh²யmh ஸூமமாth³யnhதநmh
ph³ரமாth³ைவதmh யthதேத³வாஹமsh ॥ 512॥

ஸrhவாதா⁴ரmh ஸrhவவshphரகாஶmh
ஸrhவாகாரmh ஸrhவக³mh ஸrhவஶூnhயmh ।
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நிthயmh ஶுth³த⁴mh நிசலmh நிrhவிகlhபmh var நிShகலmh
ph³ரமாth³ைவதmh யthதேத³வாஹமsh ॥ 513॥

யthphரthயshதாேஶஷமாயாவிேஶஷmh
phரthயkh³பmh phரthயயாக³mhயமாநmh ।

ஸthயjhஞாநாநnhதமாநnhத³பmh
ph³ரமாth³ைவதmh யthதேத³வாஹமsh ॥ 514॥

நிShkhேயாऽshmhயவிகாேராऽsh
நிShகேலாऽsh நிராkh’தி: ।

நிrhவிகlhேபாऽsh நிthேயாऽsh
நிராலmhேபா³ऽsh நிrhth³வய: ॥ 515॥

ஸrhவாthமேகாऽஹmh ஸrhேவாऽஹmh ஸrhவாதீேதாऽஹமth³வய: ।
ேகவலாக²Nhட³ேபா³ேதா⁴ऽஹமாநnhேதா³ऽஹmh நிரnhதர: ॥ 516॥
shவாராjhயஸாmhராjhயவி⁴திேரஷா
ப⁴வthkh’பாமமphரஸாதா³th ।

phராphதா மயா ³ரேவ மஹாthமேந
நேமா நமshேதऽsh நrhநேமாऽsh ॥ 517॥

மஹாshவphேந மாயாkh’தஜநிஜராmh’thக³ஹேந
ph◌⁴ரமnhதmh khயnhதmh ப³ஹுலதரதாைபரiνதி³நmh । ரiνகலmh
அஹŋhகாரvhயாkh◌⁴ரvhயதி²தமமthயnhதkh’பயா
phரேபா³th◌⁴ய phரshவாபாthபரமவிதவாnhமாம ³ேரா ॥ 518॥
நமshதshைம ஸைத³கshைம கshைமசிnhமஹேஸ நம: । ஸேத³கshைம
நமசிnhமஹேஸ iµஹு:
யேத³தth³விவேபண ராஜேத ³ராஜ ேத ॥ 519॥
இதி நதமவேலாkhய ஶிShயவrhயmh
ஸமதி⁴க³தாthமஸுக²mh phர³th³த⁴தththவmh ।

phரiµதி³த’த³யmh ஸ ேத³ஶிேகnhth³ர: var ’த³ய:
நத³மாஹ வச: பரmh மஹாthமா ॥ 520॥

ph³ரமphரthயயஸnhததிrhஜக³த³ேதா ph³ரைமவ தthஸrhவத: var ஸthஸrhவத:
பயாth◌⁴யாthமth³’ஶா phரஶாnhதமநஸா ஸrhவாshவவshதா²shவபி ।
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பாத³nhயத³ேவதmh கிமபி⁴தசுShமதாmh th³’யேத var விth³யேத
தth³வth³ph³ரமவித:³ஸத: கிமபரmh ³th³ேத⁴rhவிஹாராshபத³mh ॥ 521॥
கshதாmh பராநnhத³ரஸாiν⁴தி-
mh’thsh’jhய ஶூnhேயஷு ரேமத விth³வாnh । iµthsh’jhய

சnhth³ேர மஹாலாதி³நி தீ³phயமாேந
சிthேரnh³மாேலாகயிmh க இchேச²th ॥ 522॥

அஸthபதா³rhதா²iνப⁴ேவந கிசிnh
ந யshதி th’phதிrhந ச :³க²ஹாநி: ।

தத³th³வயாநnhத³ரஸாiν⁴thயா
th’phத:ஸுக²mh திShட²ஸதா³thமநிShட²யா ॥ 523॥

shவேமவ ஸrhவதா² பயnhமnhயமாந:shவமth³வயmh । ஸrhவத:
shவாநnhத³மiν⁴ஜாந: காலmh நய மஹாமேத ॥ 524॥
அக²Nhட³ேபா³தா⁴thமநி நிrhவிகlhேப
விகlhபநmh vhேயாmhநி ரphரகlhபநmh ।

தத³th³வயாநnhத³மயாthமநா ஸதா³
ஶாnhதிmh பராேமthய ப⁴ஜshவ ெமௗநmh ॥ 525॥

Shணீமவshதா² பரேமாபஶாnhதி:
³th³ேத⁴ரஸthகlhபவிகlhபேஹேதா: ।

ph³ரமாthமேநா ph³ரமவிேதா³ மஹாthமேநா
யthராth³வயாநnhத³ஸுக²mh நிரnhதரmh ॥ 526॥

நாshதி நிrhவாஸநாnhெமௗநாthபரmh ஸுக²kh’³thதமmh ।
விjhஞாதாthமshவபshய shவாநnhத³ரஸபாயிந: ॥ 527॥
க³chச²mhshதிShட²nhiνபவிஶச²யாேநா வாऽnhயதா²பி வா ।
யேத²chச²யா வேஸth³விth³வாநாthமாராம:ஸதா³iµநி: ॥ 528॥
ந ேத³ஶகாலாஸநதி³kh³யமாதி³-
லயாth³யேபாऽphரதிப³th³த⁴vh’thேத: । phரதிப³th³த⁴

ஸmhth³த⁴தththவshய மஹாthமேநாऽshதி
shவேவத³ேந கா நியமாth³யவshதா² ॥ 529॥

க⁴ேடாऽயதி விjhஞாmh நியம: ேகாऽnhவேவேத । அேபயேத
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விநா phரமாணஸுSh²thவmh யshnhஸதி பதா³rhத²தீ:◌⁴ ॥ 530॥
அயமாthமா நிthயth³த: ◌⁴ phரமாேண ஸதி பா⁴ஸேத ।
ந ேத³ஶmh நாபி வா காலmh ந ஶுth³தி⁴mh வாphயேபேத ॥ 531॥
ேத³வத³thேதாऽஹthேயதth³விjhஞாநmh நிரேபகmh ।
தth³வth³ph³ரமவிேதா³ऽphயshய ph³ரமாஹதி ேவத³நmh ॥ 532॥
பா⁴iνேநவ ஜக³thஸrhவmh பா⁴ஸேத யshய ேதஜஸா ।
அநாthமகமஸthchச²mh கிmh iν தshயாவபா⁴ஸகmh ॥ 533॥
ேவத³ஶாshthரராநி ⁴தாநி ஸகலாnhயபி ।
ேயநாrhத²வnhதி தmh கிnhiν விjhஞாதாரmh phரகாஶேயth ॥ 534॥
ஏஷ shவயjhேயாதிரநnhதஶkhதி:
ஆthமாऽphரேமய:ஸகலாiν⁴தி: ।

யேமவ விjhஞாய விiµkhதப³nhேதா⁴
ஜயthயயmh ph³ரமவி³thதேமாthதம: ॥ 535॥

ந கி²th³யேத ேநா விஷைய: phரேமாத³ேத
ந ஸjhஜேத நாபி விரjhயேத ச ।

shவshnhஸதா³ khட³தி நnhத³தி shவயmh
நிரnhதராநnhத³ரேஸந th’phத: ॥ 536॥

ுதா⁴mh ேத³ஹvhயதா²mh thயkhthவா பா³ல: khட³தி வshநி: । வshநி
தைத²வ விth³வாnh ரமேத நிrhமேமா நிரஹmh ஸுகீ² ॥ 537॥
சிnhதாஶூnhயமைத³nhயைப⁴மஶநmh பாநmh ஸth³வாஷு
shவாதnhthrhேயண நிரŋhஶா shதி²திரபீ⁴rhநிth³ரா மஶாேந வேந ।
வshthரmh ாலநேஶாஷதி³ரதmh தி³kh³வாsh ஶyhயா ம
ஸசாேரா நிக³மாnhதவீதி²ஷு விதா³mh khடா³ பேர ph³ரமணி ॥ 538॥
விமாநமாலmhph³ய ஶரேமதth³
⁴நkhthயேஶஷாnhவிஷயாiνபshதி²தாnh ।

பேரchச²யா பா³லவதா³thமேவthதா
ேயாऽvhயkhதŋhேகா³ऽநiνஷkhதபா³ய: ॥ 539॥

தி³க³mhப³ேரா வாபி ச ஸாmhப³ேரா வா
thவக³mhப³ேரா வாபி சித³mhப³ரshத:² ।
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உnhமthதவth³வாபி ச பா³லவth³வா
பிஶாசவth³வாபி சரthயவnhயாmh ॥ 540॥

காமாnhநிShகாமபீ ஸmhசரthேயகசேரா iµநி: । காமாnhநீ காமபீ
shவாthமைநவ ஸதா³ Shட:shவயmh ஸrhவாthமநா shதி²த: ॥ 541॥
khவசிnhேடா⁴ விth³வாnh khவசித³பி மஹாராஜவிப⁴வ:
khவசிth³ph◌⁴ராnhத: ெஸௗmhய: khவசித³ஜக³ராசாரகத: ।
khவசிthபாth⁴த: khவசித³வமத: khவாphயவிதி³த:
சரthேயவmh phராjhஞ:ஸததபரமாநnhத³ஸுகி²த: ॥ 542॥
நிrhத⁴ேநாऽபி ஸதா³ Shேடாऽphயஸஹாேயா மஹாப³ல: ।
நிthயth’phேதாऽphய⁴ஜாேநாऽphயஸம:ஸமத³rhஶந: ॥ 543॥
அபி rhவnhநrhவாணசாேபா⁴khதா ப²லேபா⁴kh³யபி ।
ஶrhயphயஶrhேயஷ பchசி²nhேநாऽபி ஸrhவக:³ ॥ 544॥
அஶரmh ஸதா³ஸnhதமmh ph³ரமவித³mh khவசிth ।
phயாphேய ந shph’ஶதshதைத²வ ச ஶுபா⁴ஶுேப⁴ ॥ 545॥
sh²லாதி³ஸmhப³nhத⁴வேதாऽபி⁴மாநிந:
ஸுக²mh ச :³க²mh ச ஶுபா⁴ஶுேப⁴ ச ।

விth◌⁴வshதப³nhத⁴shய ஸதா³thமேநா iµேந:
த: ஶுப⁴mh வாऽphயஶுப⁴mh ப²லmh வா ॥ 546॥

தமஸா kh³ரshதவth³பா⁴நாத³kh³ரshேதாऽபி ரவிrhஜைந: ।
kh³ரshத இthchயேத ph◌⁴ராnhthயாmh யjhஞாthவா வshலணmh ॥ 547॥
ph◌⁴ராnhthயா
தth³வth³ேத³ஹாதி³ப³nhேத⁴ph◌⁴ேயா விiµkhதmh ph³ரமவிthதமmh ।
பயnhதி ேத³வnhடா: ◌⁴ ஶராபா⁴ஸத³rhஶநாth ॥ 548॥
அrhநிrhlhவயநீmh வாயmh iµkhthவா ேத³ஹmh  திShட²தி । அநி
இதshததசாlhயமாேநா யthகிசிthphராணவாநா ॥ 549॥
shthேராதஸா நீயேத தா³ யதா² நிmhேநாnhநதshத²லmh ।
ைத³ேவந நீயேத ேத³ேஹா யதா²காேலாப⁴khதிஷு ॥ 550॥
phராரph³த⁴கrhமபகlhபிதவாஸநாபி: ◌⁴
ஸmhஸாவchசரதி ⁴khதிஷு iµkhதேத³ஹ: ।
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th³த:◌⁴ shவயmh வஸதி ஸாவத³thர Shணீmh
சkhரshய லவ கlhபவிகlhபஶூnhய: ॥ 551॥

ைநேவnhth³யாணி விஷேயஷு நிŋhkhத ஏஷ
ைநவாபŋhkhத உபத³rhஶநலணshத:² ।

ைநவ khயாப²லமபீஷத³ேவேத ஸ var அபீஷத³ேபேத ஸ:

shவாநnhத³ஸாnhth³ரரஸபாநஸுமthதசிthத: ॥ 552॥
லயாலயக³திmh thயkhthவா யshதிShேட²thேகவலாthமநா ।
ஶிவ ஏவ shவயmh ஸாாத³யmh ph³ரமவி³thதம: ॥ 553॥
வnhேநவ ஸதா³iµkhத: kh’தாrhேதா² ph³ரமவிthதம: ।
உபாதி⁴நாஶாth³ph³ரைமவ ஸnh ph³ரமாphேயதி நிrhth³வயmh ॥ 554॥
ைஶேஷா ேவஷஸth³பா⁴வாபா⁴வேயாச யதா² மாnh ।
தைத²வ ph³ரமவிchch²ேரShட:²ஸதா³ ph³ரைமவ நாபர: ॥ 555॥
யthர khவாபி விஶீrhணmh ஸthபrhணவ தேராrhவ: பததாth । விஶீrhணmh பrhணவ
ph³ர⁴தshய யேத: phராேக³வ தchசித³kh³நிநா த³kh³த⁴mh ॥ 556॥
ஸதா³thமநி ph³ரமணி திShட²ேதா iµேந:
rhऽth³வயாநnhத³மயாthமநா ஸதா³ ।

ந ேத³ஶகாலாth³சிதphரதீா
thவŋhமாmhஸவிThபிNhட³விஸrhஜநாய ॥ 557॥

ேத³ஹshய ேமாோ ேநா ேமாோ ந த³Nhட³shய கமNhட³ேலா: ।
அவிth³யா’த³யkh³ரnhதி²ேமாோ ேமாோ யதshதத: ॥ 558॥
lhயாயாமத² நth³யாmh வா ஶிவேthேரऽபி சthவேர ।
பrhணmh பததி ேசthேதந தேரா: கிmh iν ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 559॥
பthரshய Shபshய ப²லshய நாஶவth³-
ேத³ேஹnhth³யphராணதி⁴யாmh விநாஶ: ।

ைநவாthமந:shவshய ஸதா³thமகshயா-
நnhதா³kh’ேதrhvh’வத³shதி ைசஷ: ॥ 560॥ வதா³shத ஏஷ:

phரjhஞாநக⁴ந இthயாthமலணmh ஸthயஸூசகmh ।
அth³ெயௗபாதி⁴கshையவ கத²யnhதி விநாஶநmh ॥ 561॥
அவிநாஶீ வா அேரऽயமாthேமதி திராthமந: ।
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phரph³ரவீthயவிநாஶிthவmh விநயthஸு விகாஷு ॥ 562॥
பாஷாணvh’th’ணதா⁴nhயகட³ŋhகராth³யா var கடாmhப³ராth³யா
த³kh³தா⁴ ப⁴வnhதி  mh’ேத³வ யதா² தைத²வ ।

ேத³ேஹnhth³யாஸுமந ஆதி³ஸமshதth³’யmh
jhஞாநாkh³நித³kh³த⁴iµபயாதி பராthமபா⁴வmh ॥ 563॥

விலணmh யதா² th◌⁴வாnhதmh யேத பா⁴iνேதஜ ।
தைத²வ ஸகலmh th³’யmh ph³ரமணி phரவியேத ॥ 564॥
க⁴ேட நShேட யதா² vhேயாம vhேயாைமவ ப⁴வதி sh²டmh ।
தைத²ேவாபாதி⁴விலேய ph³ரைமவ ph³ரமவிthshவயmh ॥ 565॥
ரmh ேர யதா²phதmh ைதலmh ைதேல ஜலmh ஜேல ।
ஸmhkhதேமகதாmh யாதி ததா²ऽऽthமnhயாthமவிnhiµநி: ॥ 566॥
ஏவmh விேத³ஹைகவlhயmh ஸnhமாthரthவமக²Nh³தmh ।
ph³ரமபா⁴வmh phரபth³ையஷ யதிrhநாவrhதேத ந: ॥ 567॥
ஸதா³thைமகthவவிjhஞாநத³kh³தா⁴விth³யாதி³வrhShமண: ।
அiµShய ph³ரம⁴தthவாth³ ph³ரமண:த உth³ப⁴வ: ॥ 568॥
மாயாkhlh’phெதௗ ப³nhத⁴ேமாௌ ந shத:shவாthமநி வshத: ।
யதா² ரjhெஜௗ நிShkhயாயாmh ஸrhபாபா⁴ஸவிநிrhக³ெமௗ ॥ 569॥
ஆvh’ேத:ஸத³ஸththவாph◌⁴யாmh வkhதvhேய ப³nhத⁴ேமாேண ।
நாvh’திrhph³ரமண: காசித³nhயாபா⁴வாத³நாvh’தmh ।
யth³யshthயth³ைவதஹாநி:shயாth³ th³ைவதmh ேநா ஸஹேத தி: ॥ 570॥
ப³nhத⁴ச ேமாச mh’ைஷவ டா⁴
³th³ேத⁴rh³ணmh வshநி கlhபயnhதி ।

th³’கா³vh’திmh ேமக⁴kh’தாmh யதா² ரெவௗ
யேதாऽth³வயாऽஸŋhக³சிேத³தத³ரmh ॥ 571॥ சிேத³கமரmh

அshதீதி phரthயேயா யச யச நாshதீதி வshநி ।
³th³ேத⁴ேரவ ³ேவெதௗ ந  நிthயshய வshந: ॥ 572॥
அதshெதௗ மாயயா khlh’phெதௗ ப³nhத⁴ேமாௌ ந சாthமநி ।
நிShகேல நிShkhேய ஶாnhேத நிரவth³ேய நிரஜேந ।
அth³விதீேய பேர தththேவ vhேயாமவthகlhபநா த: ॥ 573॥
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ந நிேராேதா⁴ ந ேசாthபthதிrhந ப³th³ேதா⁴ ந ச ஸாத⁴க: ।
ந iµiµுrhந ைவ iµkhத இthேயஷா பரமாrhத²தா ॥ 574॥
ஸகலநிக³மடா³shவாnhதth³தா⁴nhதபmh
பரத³மதி³யmh த³rhஶிதmh ேத மயாth³ய ।

அபக³தகேதா³ஷmh காமநிrhiµkhத³th³தி⁴mh var ³th³தி:◌⁴
shவஸுதவத³ஸkh’ththவாmh பா⁴வயிthவா iµiµுmh ॥ 575॥

இதி thவா ³ேராrhவாkhயmh phரரேயண kh’தாநதி: ।
ஸ ேதந ஸமiνjhஞாேதா யெயௗ நிrhiµkhதப³nhத⁴ந: ॥ 576॥
³ேரவ ஸதா³நnhத³nhெதௗ⁴ நிrhமkh³நமாநஸ: । ³ேரஷ
பாவயnhவஸுதா⁴mh ஸrhவாmh விசசார நிரnhதர: ॥ 577॥
இthயாசாrhயshய ஶிShயshய ஸmhவாேத³நாthமலணmh ।
நிபிதmh iµiµூmh ஸுக²ேபா³ேதா⁴பபthதேய ॥ 578॥
தத³iµபேத³ஶமாth³யnhதாmh
விதநிரshதஸமshதசிthதேதா³ஷா: ।

ப⁴வஸுக²விரதா: phரஶாnhதசிthதா: var ஸுக²விiµகா:²
திரகா யதேயா iµiµேவா ேய ॥ 579॥

ஸmhஸாராth◌⁴வநி தாபபா⁴iνகிரணphேராth³⁴ததா³ஹvhயதா²-
கி²nhநாநாmh ஜலகாŋhயா ம⁴வி ph◌⁴ராnhthயா பph◌⁴ராmhயதாmh ।
அthயாஸnhநஸுதா⁴mh³தி⁴mh ஸுக²கரmh ph³ரமாth³வயmh த³rhஶய-
thேயஷா ஶŋhகரபா⁴ரதீ விஜயேத நிrhவாணஸnhதா³யிநீ ॥ 580॥

॥ இதி ஶŋhகராசாrhயவிரசிதmh விேவகடா³மணி: ॥

॥ ௐ தthஸth ॥
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விேவகடா³மணி:

Some variations on the right of verse lines are added from vyAkhyA by

Sringeri Jagadguru ShriChandrasekhara Bharati Mahaswami, published

by Abhinava Vidyatirtha Educational Trust, Sringeri, Karnataka.
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