
kauTilIya arthashAstraM

ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

Document Information

Text title : kauTilIya arthashAstraM

File name : artha.itx

Category : samajashastra, sociology_astrology

Location : doc_z_misc_sociology_astrology

Latest update : October 1, 2010

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 21, 2022

sanskritdocuments.org



kauTilIya arthashAstraM

ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.1.01 ph’தி²vhயா லாேப⁴ பாலேந ச யாவnhthயrhத²ஶாshthராணி rhவாசாrhைய:
phரshதாவிதாநி phராயஶshதாநி ஸmh’thயகத³மrhத²ஶாshthரmh kh’தmh
01.1.02 தshயாயmh phரகரதி⁴கரணஸiµth³ேத³ஶ:
01.1.03a விth³யாஸiµth³ேத³ஶ:, vh’th³த⁴ஸiµth³ேத³ஶ:, இnhth³யஜய:, அமாthய
உthபthதி:, மnhthேராத உthபthதி:, உபதா⁴பி:◌⁴ ெஶௗசாெஶௗசjhஞாநmh
அமாthயாநாmh, -
01.1.03b ³ட⁴ஷphரணிதி: ◌⁴, shவவிஷேய kh’thயாkh’thயபரணmh,
பரவிஷேய kh’thயாkh’thயப உபkh³ரஹ:,

01.1.03ch மnhthராதி⁴கார:, ³தphரணிதி: ◌⁴, ராஜthரரணmh, அபth³த⁴vh’thதmh,
அபth³ேத⁴ vh’thதி:, ராஜphரணிதி:◌⁴, நிஶாnhதphரணிதி: ◌⁴, ஆthமரதகmh, , இதி
விநயாதி⁴காகmh phரத²மmh அதி⁴கரணmh
01.1.04a ஜநபத³நிேவஶ:, ⁴chசி²th³ராபிதா⁴நmh, ³rhக³விதா⁴நmh, ³rhக³நிேவஶ:,
ஸmhநிதா⁴th’நிசயகrhம, ஸமாஹrhth’ஸiµத³யphரshதா²பநmh, அபடேல
கா³ணநிkhயாதி⁴கார:,
01.1.04b ஸiµத³யshய khதாப’தshய phரthயாநயநmh, உபkhதபா,
ஶாஸநாதி⁴கார:, ேகாஶphரேவயரthநபா,ஆகரகrhமாnhதphரவrhதநmh,அஶாலாயாmh
ஸுவrhth◌⁴ய:

01.1.04chவிஶிகா²யாmh ெஸௗவrhணிகphரசார:, ேகாShடா²கா³ராth◌⁴ய:,பNhயாth◌⁴ய:,

phயாth◌⁴ய:,ஆதா⁴th◌⁴ய:, லாமாநெபௗதவmh,
01.1.04d ேத³ஶகாலமாநmh, ஶுlhகாth◌⁴ய:, ஸூthராth◌⁴ய:, தாth◌⁴ய:,

ஸுராऽth◌⁴ய:,ஸூநாth◌⁴ய:, க³ணிகாऽth◌⁴ய:,

01.1.04e நாvhऽth◌⁴ய:, ேகா³ऽth◌⁴ய:, அவாth◌⁴ய:, ஹshthyhऽth◌⁴ய:,

ரதா²th◌⁴ய:, பththyhऽth◌⁴ய:, ேஸநாபதிphரசார:, iµth³ராऽth◌⁴ய:, விவீதாth◌⁴ய:,

ஸமாஹrhth’phரசார:,
01.1.04f kh³’ஹபதிகைவேத³ஹகதாபஸvhயஜநா: phரணித⁴ய:, நாக³கphரணிதி:◌⁴
இthயth◌⁴யphரசாேரா th³விதீயmh அதி⁴கரணmh
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ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.1.05a vhயவஹாரshதா²பநா, விவாத³பத³நிப³nhத: ◌⁴, விவாஹஸmhkhதmh,
தா³யவிபா⁴க:³, வாshகmh, ஸமயshய அநபாகrhம, ’தா³நmh, ஔபநிதி⁴கmh,
தா³ஸகrhமகரகlhப:,
01.1.05b ஸmh⁴ய ஸiµthதா²நmh, விkhதkhதாiνஶய:, த³thதshய அநபாகrhம,
அshவாவிkhரய:,shவshவாஸmhப³nhத: ◌⁴,ஸாஹஸmh,வாkhபாShயmh,த³Nhட³பாShயmh,
th³தஸமாவயmh, phரகீrhணகmh -இதி, த⁴rhமshதீ²யmh th’தீயmh அதி⁴கரணmh
01.1.06a காகரணmh, ைவேத³ஹகரணmh, உபநிபாதphரதீகார:, ³டா⁴விநாmh
ரா,th³த⁴vhயஜைநrhமாணவphரகாஶநmh, ஶŋhகாபகrhமாபி⁴kh³ரஹ:,

01.1.06bஆஶுmh’தகபா, வாkhயகrhமாiνேயாக:³,ஸrhவாதி⁴கரணரணmh
01.1.06ch ஏகாŋhக³வத⁴நிShkhரய:, ஶுth³த⁴சிthரச த³Nhட³ கlhப:, கnhயாphரகrhம,
அதிசாரத³Nhடா:³ -இதி கNhடகேஶாத⁴நmh சrhத²mh அதி⁴கரணmh
01.1.07தா³Nhட³கrhகmh, ேகாஶாபி⁴ஸmhஹரணmh,ph◌⁴’thயப⁴ரணீயmh,அiνவிvh’thதmh,
ஸமயாசாகmh, ராjhயphரதிஸnhதா⁴நmh, ஏகாஇவrhயmh - இதி ேயாக³vh’thதmh
பசமmh அதி⁴கரணmh
01.1.08 phரkh’திஸmhபத:³, ஶமvhயாயாகmh - இதி மNhட³லேயாநி: ஷShட²mh
அதி⁴கரணmh
01.1.09aஷாTh³³Nhயஸiµth³ேத³ஶ:,யshதா²நvh’th³தி⁴நிசய:,ஸmhரயvh’thதி:,
ஸமநjhயாயஸாmh ³பி⁴நிேவஶ:,நஸnhத⁴ய:, விkh³’ய ஆஸநmh,ஸnhதா⁴ய
ஆஸநmh, விkh³’ய யாநmh,ஸnhதா⁴ய யாநmh,
01.1.09bஸmh⁴ய phரயாணmh,யாதvhயாthரேயாரபி⁴kh³ரஹசிnhதா,யேலாப⁴விராக³ேஹதவ:
phரkh’தீநாmh,ஸாமவாயிகவிபமrhஶ:,
01.1.09ch ஸmhத phரயாணிகmh, பபணிதாபபணிதாபsh’தா: ஸnhத⁴ய:,
th³ைவதீ⁴பா⁴விகா:ஸnhதி⁴விkhரமா:, யாதvhயvh’thதி:,அiνkh³ராயthரவிேஶஷா:,
01.1.09dthரரNhய⁴கrhமஸnhத⁴ய:, பாrhShணிkh³ராஹசிnhதா,நஶkhதிரணmh,
ப³லவதா விkh³’ய உபேராத⁴ேஹதவ:, த³Nhட³ உபநதvh’thதmh,
01.1.09e த³Nhட³ உபநாயிvh’thதmh, ஸnhதி⁴கrhம, ஸமாதி⁴ேமா:, மth◌⁴யமசதmh,
உதா³நசதmh, மNhட³லசதmh -இதி ஷாTh³³Nhயmh ஸphதமmh அதி⁴கரணmh
01.1.10 phரkh’திvhயஸநவrhக:³, ராஜராjhயேயாrhvhயஸநசிnhதா, ஷvhயஸநவrhக:³,
பீட³நவrhக:³, shதmhப⁴வrhக:³, ேகாஶஸŋhக³வrhக:³, thரvhயஸநவrhக:³ - இதி
vhயஸநாதி⁴காகmh அShடமmh அதி⁴கரணmh
01.1.11a ஶkhதிேத³ஶகாலப³லாப³லjhஞாநmh, யாthராகாலா:, ப³ல உபாதா³நகாலா:,
ஸmhநாஹ³:,phரதிப³லகrhம,பசாth ேகாபசிnhதா,பா³யாph◌⁴யnhதரphரkh’திேகாபphரதீகாரா:
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ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.1.11bயvhயயலாப⁴விபமrhஶ:,பா³யாph◌⁴யnhதராசாபத:³,³Shயஶthஸmhkhதா:,
அrhதா²நrhத²ஸmhஶயkhதா:, தாஸாmh உபாயவிகlhபஜா:th³த⁴ய: - இthயபி⁴யாshயth
கrhம நவமmh அதி⁴கரணmh
01.1.12shகnhதா⁴வாரநிேவஶ:,shகnhதா⁴வாரphரயாணmh,ப³லvhயஸநாவshகnhத³காலரணmh,
டth³த⁴விகlhபா:, shவைஸnhய உthஸாஹநmh, shவப³லாnhயப³லvhயாேயாக:³,
th³த⁴⁴மய:, பththyhऽவரத²ஹshதிகrhமாணி, பக உரshயாநாmh ப³லாkh³ரேதா
vhஹவிபா⁴க:³, ஸாரப²lh³ப³லவிபா⁴க:³, பththyhऽவரத²ஹshதிth³தா⁴நி,
த³Nhட³ேபா⁴க³மNhட³லாஸmhஹதvhஹvhஹநmh, தshய phரதிvhஹshதா²பநmh
-இதி ஸாŋhkh³ராகmh த³ஶமmh அதி⁴கரணmh
01.1.13 ேப⁴த³ உபாதா³நாநி, உபாmhஶுத³Nhடா:³ - இதி ஸŋhக⁴vh’thதmh ஏகாத³ஶmh
அதி⁴கரணmh
01.1.14 ³தகrhம, மnhthரth³த⁴mh, ேஸநாiµkh²யவத: ◌⁴, மNhட³லphேராthஸாஹநmh,
ஶshthராkh³நிரஸphரணித⁴ய:, வீவதா⁴ஸாரphரஸாரவத:◌⁴, ேயாகா³திஸnhதா⁴நmh,
த³Nhடா³திஸnhதா⁴நmh, ஏகவிஜய: -இthயாப³யஸmh th³வாத³ஶmh அதி⁴கரணmh
01.1.15 உபஜாப:, ேயாக³வாமநmh, அபஸrhபphரணிதி:◌⁴, பrhபாஸநகrhம, அவமrhத:³,
லph³த⁴phரஶமநmh -இதி ³rhக³லmhப⁴ உபாய: thரேயாத³ஶmh அதி⁴கரணmh
01.1.16 பரப³லகா⁴தphரேயாக:³, phரலmhப⁴நmh, shவப³ல உபகா⁴தphரதீகார: -

இthெயௗபநிஷதி³கmh சrhத³ஶmh அதி⁴கரணmh
01.1.17 தnhthரkhதய: -இதி தnhthரkhதி: பசத³ஶmh அதி⁴கரணmh
01.1.18 ஶாshthரஸiµth³ேத³ஶ: பசத³ஶாதி⁴கரநி ஸ-அஶீதிphரகரணஶதmh ஸ-

பசாஶth³ऽth◌⁴யாயஶதmh ஷThேலாகஸஹshராணி இதி
01.1.19abஸுக²kh³ரஹணவிjhேஞயmh தththவாrhத²பத³நிசிதmh ।
01.1.19chd ெகௗlhேயந kh’தmh ஶாshthரmh விiµkhதkh³ரnhத²விshதரmh (இதி)
Chapt . Section.1: Enumeration of the sciences

i) Establishing (the necessity of) philosophy

01.2.01ஆnhவீகீ thரயீ வாrhthதா த³Nhட³நீதிச இதி விth³யா:
01.2.02 thரயீ வாrhthதா த³Nhட³ நீதிச இதி மாநவா:
01.2.03 thரயீ விேஶேஷா யாnhவீகீ இதி
01.2.04 வாrhthதா த³Nhட³நீதிச இதி பா³rhஹshபthயா:
01.2.05ஸmhவரணமாthரmh  thரயீ ேலாகயாthராவித³இதி
01.2.06 த³Nhட³நீதிேரகா விth³யா இthெயௗஶநஸா:
01.2.07 தshயாmh  ஸrhவவிth³யாऽऽரmhபா: ◌⁴ phரதிப³th³தா⁴ இதி
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ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.2.08 சதshர ஏவ விth³யா இதி ெகௗlhய:
01.2.09 தாபி⁴rhத⁴rhமாrhெதௗ² யth³ விth³யாth தth³ விth³யாநாmh விth³யாthவmh
01.2.10ஸாŋhkh²யmh ேயாேகா³ ேலாகாயதmh ச இthயாnhவீகீ
01.2.11 த⁴rhமாத⁴rhெமௗ thரyhயாmh அrhதா²நrhெதௗ² வாrhthதாயாmh நயாநெயௗ
த³Nhட³நீthயாmh ப³லாப³ேல ச ஏதாஸாmh ேஹபி⁴ரnhவீமா ேலாகshய
உபகேராதி vhயஸேநऽph◌⁴த³ேய ச ³th³தி⁴mh அவshதா²பயதி phரjhஞாவாkhயkhயாைவஶாரth³யmh
ச கேராதி
01.2.12ab phரதீ³ப:ஸrhவவிth³யாநாmh உபாய:ஸrhவகrhமmh ।
01.2.12chdஆரய:ஸrhவத⁴rhமாmh ஶவth³ஆnhவீகீ மதா (இதி)
Chapt . Section.1, (I) Establishing (the necessity of) the Vedic Lore

01.3.01ஸாம।’kh³யஜுrhேவதா:³ thரய: thரயீ
01.3.02அத²rhவேவத³இதிஹாஸேவெதௗ³ ச ேவதா:³
01.3.03 ஶிா கlhேபா vhயாகரணmh நிkhதmh ச²nhேதா³விசிதிrhjhேயாதிஷmh இதி
சாŋhகா³நி
01.3.04ஏஷthரயீத⁴rhமசrhmhவrhநாmhஆரமாmh சshவத⁴rhமshதா²பநாth³
ஔபகாக:
01.3.05shவத⁴rhேமா ph³ராமணshயஅth◌⁴யயநmh அth◌⁴யாபநmh யஜநmh யாஜநmh தா³நmh
phரதிkh³ரஹச
01.3.06thயshயாth◌⁴யயநmh யஜநmh தா³நmh ஶshthராேவா ⁴தரணmh ச
01.3.07ைவயshயாth◌⁴யயநmh யஜநmh தா³நmh kh’பாஶுபாlhேய வணிjhயா ச
01.3.08 ஶூth³ரshய th³விஜாதிஶுஷா வாrhthதா காஶீலவகrhம ச
01.3.09 kh³’ஹshத²shய shவத⁴rhமாவ: lhையரஸமாந।’பி⁴rhைவவாயmh
’கா³thவmh ேத³வபிthrhऽதிதி²ஜா ph◌⁴’thேயஷு thயாக:³ ேஶஷேபா⁴ஜநmh ச
01.3.10 ph³ரமசாண:shவாth◌⁴யாேயா அkh³நிகாrhயாபி⁴ேஷெகௗ ைப⁴vhரதிthவmh
ஆசாrhேய phராnhதிகீ vh’thதி: தth³ऽபா⁴ேவ ³thேர ஸ-ph³ரமசாணி வா
01.3.11 வாநphரshத²shய ph³ரமசrhயmh ⁴ெமௗ ஶyhயா ஜடாऽநதா⁴ரணmh
அkh³நிேஹாthராபி⁴ேஷெகௗ ேத³வதாபிthrhऽதிதி²ஜா வnhயசாஹார:
01.3.12 பvhராஜகshய த இnhth³யthவmh அநாரmhேபா⁴ நிShகிசநthவmh
ஸŋhக³thயாேகா³ ைப⁴vhரதmh அேநகthராரNhேய ச வாேஸா பா³யாph◌⁴யnhதரmh
ச ெஶௗசmh
01.3.13ஸrhேவஷாmh அmhஸா ஸthயmh ெஶௗசmh அநஸூய ஆnh’ஶmhshயmhமா
ச
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ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.3.14shவத⁴rhம:shவrhகா³யாநnhthயாய ச
01.3.15 தshயாதிkhரேம ேலாக:ஸŋhகராth³ உchசி²th³ேயத
01.3.16ab தshமாth shவத⁴rhமmh ⁴தாநாmh ராஜா ந vhயபி⁴சாரேயth ।
01.3.16chdshவத⁴rhமmh ஸnhத³தா⁴ேநா  phேரthய ச இஹ ச நnhத³தி
01.3.17ab vhயவshதி²தாrhயமrhயாத:³ kh’தவrhரமshதி²தி: ।
01.3.17chd thரyhயாऽபி⁴ரேதா ேலாக: phரத³தி ந த³தி (இதி)
Chapt . Ii) Establishing (the necessity of) Economics, and (iv) the Science of Politics

01.4.01kh’பாஶுபாlhேய வணிjhயா ச வாrhதா,தா⁴nhயபஶுரNhயphயவிShphரதா³நாth³
ஔபகாகீ
01.4.02 தயா shவபmh பரபmh ச வஶீகேராதி ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh
01.4.03 ஆnhவீகீ thரயீ வாrhthதாநாmh ேயாக³ேமஸாத⁴ேநா த³Nhட:³,
தshய நீதிrhத³Nhட³ நீதி:, அலph³த⁴லாபா⁴rhதா² லph³த⁴பரணீ ரதவிவrhத⁴நீ
vh’th³த⁴shய தீrhேத² phரதிபாத³நீ ச
01.4.04 தshயாmh ஆயthதா ேலாகயாthரா
01.4.05 தshமாlhேலாகயாthராऽrhதீ² நிthயmh உth³யதத³Nhட:³shயாth
01.4.06 ந ேயவmhவித⁴mh வஶ உபநயநmh அshதி ⁴தாநாmh யதா² த³Nhட:³ ।
இthயாசாrhயா:
01.4.07 ந இதி ெகௗlhய:
01.4.08 தீணத³Nhேடா³ ⁴தாநாmh உth³ேவஜநீேயா ப⁴வதி
01.4.09 mh’³த³Nhட:³ ப⁴யேத
01.4.10 யதா²ऽrhஹத³Nhட:³ jhயேத
01.4.11ஸுவிjhஞாதphரணீேதா  த³Nhட:³ phரஜா த⁴rhமாrhத²காைமrhேயாஜயதி
01.4.12³Shphரணீத:காமkhேராதா⁴ph◌⁴யாmhஅவjhஞாநாth³வா வாநphரshத²பvhராஜகாnh
அபி ேகாபயதி, கிmhऽŋhக³ நrhkh³’ஹshதா²nh
01.4.13அphரணீத:  மாthshயnhயாயmh உth³பா⁴வயதி
01.4.14 ப³யாnh அப³லmh  kh³ரஸேத த³Nhட³த⁴ராபா⁴ேவ
01.4.15ஸ ேதந ³phத: phரப⁴வதி இதி
01.4.16ab சrhவrhரேமா ேலாேகா ராjhஞா த³Nhேட³ந பாத: ।
01.4.16chdshவத⁴rhமகrhமாபி⁴ரேதா வrhதேத shேவஷு வrhthமஸு (இதி)
Chapt . Section.2: Association with elders

01.5.01 தshமாth³ த³Nhட³லா: திshேரா விth³யா:
01.5.02 விநயேலா த³Nhட:³ phராணph◌⁴’தாmh ேயாக³ேமாவஹ:
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01.5.03 kh’தக:shவாபா⁴விகச விநய:
01.5.04 khயா  th³ரvhயmh விநயதி நாth³ரvhயmh
01.5.05ஶுஷாரவணkh³ரஹணதா⁴ரணவிjhஞாநஊஹாேபாஹதththவாபி⁴நிவிShட³th³தி⁴mh
விth³யா விநயதி ந இதரmh
01.5.06 விth³யாநாmh  யதா²shவmh ஆசாrhயphராமாNhயாth³ விநேயா நியமச
01.5.07 vh’thதெசௗலகrhமா பிmh ஸŋhkh²யாநmh ச உபத
01.5.08 vh’thத உபநயந: thரயீmh ஆnhவீகீmh ச ஶிShேடph◌⁴ேயா வாrhthதாmh
அth◌⁴யேph◌⁴ேயா த³Nhட³நீதிmh வkhth’phரேயாkhth’ph◌⁴ய:
01.5.09 ph³ரமசrhயmh ச ேஷாட³ஶாth³ வrhஷாth
01.5.10அேதா ேகா³தா³நmh தா³ரகrhம சாshய
01.5.11 நிthயச விth³யாvh’th³த⁴ஸmhேயாேகா³ விநயvh’th³th◌⁴yhऽrhத²mh,
தnhலthவாth³ விநயshய
01.5.12 rhவmh அஹrhபா⁴க³mh ஹshthyhऽவரத²phரஹரணவிth³யாஸு விநயmh
க³chேச²th ।
01.5.13 பசிமmh இதிஹாஸரவேண
01.5.14 ராணmh இதிvh’thதmh ஆkh²யாயிக உதா³ஹரணmh த⁴rhமஶாshthரmh
அrhத²ஶாshthரmh ச இதி இதிஹாஸ:

01.5.15 ேஶஷmh அேஹாராthரபா⁴க³mh அrhவkh³ரஹணmh kh³’தபசயmh ச rhயாth,
அkh³’தாநாmh ஆபீ⁴Nhயரவணmh ச
01.5.16 தாth³th³  phரjhஞா உபஜாயேத phரjhஞாயா ேயாேகா³ ேயாகா³th³
ஆthமவthதா இதி விth³யாநாmh ஸாமrhth²யmh
01.5.17ab விth³யாவிநீேதா ராஜா  phரஜாநாmh விநேய ரத: ।
01.5.17chdஅநnhயாmh ph’தி²வீmh ⁴ŋhkhேத ஸrhவ⁴தேத ரத: (இதி)
Chapt . Section.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six enemies

01.6.01விth³யா விநயேஹnhth³யஜய:காமkhேராத⁴ேலாப⁴மாநமத³ஹrhஷthயாகா³th
காrhய:
01.6.02கrhணthவkh³ऽவாkh◌⁴ராணஇnhth³யாmhஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhேத⁴Shவவிphரதிபthதிnhth³யஜய:,
ஶாshthராiνShடா²நmh வா
01.6.03 kh’thshநmh  ஶாshthரmh இத³mh இnhth³யஜய:
01.6.04 தth³ விth³த⁴vh’thதிரவய இnhth³யசாரnhேதா அபி ராஜா ஸth³ேயா
விநயதி
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01.6.05யதா²தா³Nhட³khேயா நாம ேபா⁴ஜ:காமாth³ ph³ராமணகnhயாmh அபி⁴மnhயமாந:
ஸ-ப³nh⁴ராShThேரா விநநாஶ, கராலச ைவேத³ஹ:

01.6.06 ேகாபாjh ஜநேமஜேயா ph³ராமேணஷு விkhராnhத:,தாலஜŋhக⁴ச ph◌⁴’³ஷு
01.6.07 ேலாபா⁴th³ஐலசாrhவrhNhயmh அthயாஹாரயமாண:, ெஸௗவீரசாஜபி³nh:³
।
01.6.08 மாநாth³ ராவண: பரதா³ராnh அphரயchச²nh, ³rhேயாத⁴ேநா ராjhயாth³அmhஶmh ச
01.6.09 மதா³th³ த³mhேபா⁴th³ப⁴ேவா ⁴தாவமாநீ,ைஹஹயசாrhஜுந:
01.6.10 ஹrhஷாth³ வாதாபிரக³shthயmh அthயாஸாத³யnh, vh’Shணிஸŋhக⁴ச
th³ைவபாயநmh இதி
01.6.11ab ஏேத சாnhேய ச ப³ஹவ: ஶthஷTh³வrhக³mh ஆதா: ।
01.6.11chdஸ-ப³nh⁴ராShThரா ராஜாேநா விேநஶுரத இnhth³யா:
01.6.12ab ஶthஷTh³வrhக³mh உthsh’jhய ஜாமத³kh³nhேயா த இnhth³ய: ।
01.6.12chdஅmhப³ஷச நாபா⁴ேகா³ ³⁴ஜாேத சிரmh மmh (இதி)
Chapt . I) The life of a sage-like king

01.7.01தshமாth³அஷTh³வrhக³thயாேக³ந இnhth³யஜயmhrhவீத,vh’th³த⁴ஸmhேயாேக³ந
phரjhஞாmh, சாேரண சு:, உthதா²ேநந ேயாக³ேமஸாத⁴நmh, காrhயாiνஶாஸேநந
shவத⁴rhமshதா²பநmh,விநயmh விth³யா உபேத³ேஶந, ேலாகphயthவmhஅrhத²ஸmhேயாேக³ந
vh’thதிmh
01.7.02 ஏவmh வய இnhth³ய: பரshthth³ரvhயmhஸாச வrhஜேயth, shவphநmh
ெலௗlhயmh அnh’தmh உth³த⁴தேவஷthவmh அநrhth²யஸmhேயாக³mh அத⁴rhமஸmhkhதmh
அநrhத²ஸmhkhதmh ச vhயவஹாரmh
01.7.03 த⁴rhமாrhதா²விேராேத⁴ந காமmh ேஸேவத, ந நிஸுக:²shயாth
01.7.04ஸமmh வா thவrhக³mh அnhேயாnhயாiνப³th³த⁴mh
01.7.05 ஏேகா யthயாேஸவிேதா த⁴rhமாrhத²காமாநாmh ஆthமாநmh இதெரௗ ச
பீட³யதி
01.7.06அrhத² ஏவ phரதா⁴ந இதி ெகௗlhய:
01.7.07அrhத²ெலௗ  த⁴rhமகாமாவிதி
01.7.08 மrhயாதா³mh shதா²பேயth³ ஆசாrhயாnh அமாthயாnh வா, ய ஏநmh அபாய
shதா²ேநph◌⁴ேயா வாரேய:, சா²யாநாகாphரேதாேத³ந வா ரஹ phரமாth³யnhதmh
அபி⁴ேத³:
01.7.09abஸஹாயஸாth◌⁴யmh ராஜthவmh சkhரmh ஏகmh ந வrhதேத ।
01.7.09chdrhவீத ஸசிவாmh: தshமாth ேதஷாmh ச ஶ ◌்’iΝயாnh மதmh (இதி)
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Chapt . Appointment of ministers

01.8.01ஸஹாth◌⁴யாயிேநா அமாthயாnh rhவீத,th³’Shடெஶௗசஸாமrhth²யthவாth இதி
பா⁴ரth³வாஜ:
01.8.02 ேத யshய விவாshயா ப⁴வnhதி இதி
01.8.03 ந இதி விஶாலா:

01.8.04ஸஹkh³தthவாth பப⁴வnhthேயநmh
01.8.05 ேயயshய³யஸத⁴rhமாண:தாnhஅமாthயாnh rhவீத,ஸமாநஶீலvhயஸநthவாth
01.8.06 ேத யshய மrhமjhஞப⁴யாnhநாபராth◌⁴யnhதி இதி
01.8.07ஸாதா⁴ரண ஏஷ ேதா³ஷ:இதி பாராஶரா:
01.8.08 ேதஷாmh அபி மrhமjhஞப⁴யாth kh’தாkh’தாnhயiνவrhேதத
01.8.09ab யாவth³ph◌⁴ேயா ³யmh ஆசShேட ஜேநph◌⁴ய: ஷாதி⁴ப: ।
01.8.09chdஅவஶ: கrhம ேதந வேயா ப⁴வதி தாவதாmh
01.8.10 ய ஏநmh ஆபthஸு phராபா³த⁴khதாshவiνkh³’ணீ: தாnh அமாthயாnh
rhவீத, th³’Shடாiνராக³thவாth இதி
01.8.11 ந இதி பிஶுந:
01.8.12 ப⁴khதிேரஷா ந ³th³தி⁴³ண:

01.8.13 ஸŋhkh²யாதாrhேத²ஷு கrhமஸு நிkhதா ேய யதா²ऽऽதி³Shடmh அrhத²mh
ஸவிேஶஷmh வா rh: தாnh அமாthயாnh rhவீத, th³’Shட³ணthவாth இதி
01.8.14 ந இதி ெகௗணபத³nhத:
01.8.15அnhையரமாthய³ணரkhதா ேயேத
01.8.16 பிth’ைபதாமஹாnh அமாthயாnh rhவீத, th³’Shடாவதா³நthவாth
01.8.17 ேத ேயநmh அபசரnhதmh அபி ந thயஜnhதி,ஸக³nhத⁴thவாth
01.8.18அமாiνேஷShவபி ச ஏதth³ th³’யேத
01.8.19கா³ேவாயஸக³nhத⁴mh ேகா³க³ணmhஅதிkhரmhயஸக³nhேத⁴ShேவவாவதிShட²nhேத
இதி
01.8.20 ந இதி வாதvhயாதி: ◌⁴
01.8.21 ேத யshய ஸrhவmh அவkh³’ய shவாவth phரசரnhதி
01.8.22 தshமாnhநீதிவிேதா³ நவாnh அமாthயாnh rhவீத
01.8.23 நவா:  யமshதா²ேந த³Nhட³த⁴ரmh மnhயமாநா நாபராth◌⁴யnhதி இதி
01.8.24 ந இதி பா³ஹுத³nhதீ thர:
01.8.25 ஶாshthரவிth³அth³’Shடகrhமா கrhமஸு விஷாத³mh க³chேச²th
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01.8.26 தshமாth³ அபி⁴ஜநphரjhஞாெஶௗசெஶௗrhயாiνராக³khதாnh அமாthயாnh
rhவீத,³ணphராதா⁴nhயாth இதி
01.8.27ஸrhவmh உபபnhநmh இதி ெகௗlhய:
01.8.28 காrhயஸாமrhth²யாth³th³ ஷஸாமrhth²யmh கlhphயேத
01.8.29abஸாமrhth²யச விப⁴jhயாமாthயவிப⁴வmh ேத³ஶகாெலௗ ச கrhம ச ।
01.8.29chdஅமாthயா:ஸrhவ ஏவ ஏேத காrhயா:shrhந  மnhthண: (இதி)
Chapt . Appointment of counsellors and chaplain

01.9.01 ஜாநபேதா³ அபி⁴ஜாத: shவவkh³ரஹ: kh’தஶிlhபசுShமாnh phராjhேஞா
தா⁴ரயிShiΝrhத³ோ வாkh³ phரக³lhப: ◌⁴ phரதிபthதிமாnh உthஸாஹphரபா⁴வkhத:
khேலஶஸஹ: ஶுசிrhைமthேரா th³’ட⁴ப⁴khதி: ஶீலப³லாேராkh³யஸththவkhத:
shதmhப⁴சாபலந:ஸmhphேயா ைவராmh அகrhதா இthயமாthயஸmhபth
01.9.02அத: பாதா³rhக⁴³ணெநௗ மth◌⁴யமாவெரௗ
01.9.03 ேதஷாmh ஜநபth³ऽபி⁴ஜநmh அவkh³ரஹmh சாphதத: பேத,ஸமாநவிth³ேயph◌⁴ய:
ஶிlhபmh ஶாshthரசுShமthதாmh ச, கrhமாரmhேப⁴ஷு phரjhஞாmh தா⁴ரயிShiΝதாmh
தா³யmh ச, கதா²ேயாேக³ஷு வாkh³thவmh phராக³lhph◌⁴யmh phரதிபா⁴நவththவmh
ச, ஸmhவாph◌⁴ய: ஶீலப³லாேராkh³யஸththவேயாக³mh அshதmhப⁴mh அசாபலmh ச,
phரthயத:ஸmhphயthவmh அைவரthவmh ச
01.9.04 phரthயபேராாiνேமயா  ராஜvh’thதி:
01.9.05shவயmh th³rhShடmh phரthயmh
01.9.06 பர உபதி³Shடmh பேராmh
01.9.07 கrhமஸு kh’ேதநாkh’தாேவணmh அiνேமயmh
01.9.08 ெயௗக³பth³யாth  கrhமmh அேநகthவாth³ அேநகshத²thவாchச
ேத³ஶகாலாthயேயா மா ⁴th³இதி பேராmh அமாthைய: காரேயth இthயமாthயகrhம ।
01.9.09 ேராதmh உதி³த உதி³தலஶீலmh ஸ-அŋhேக³ ேவேத³ ைத³ேவ நிthேத
த³Nhட³நீthயாmh சாபி⁴விநீதmh ஆபதா³mh ைத³வமாiνmh அத²rhவபி⁴பாையச
phரதிகrhதாரmh rhவீத
01.9.10 தmh ஆசாrhயmh ஶிShய: பிதரmh thேரா ph◌⁴’thய:shவாநmh இவ சாiνவrhேதத
01.9.11ab ph³ராமேணந ஏதி⁴தmh thரmh மnhthமnhthராபி⁴மnhthதmh ।
01.9.11chd ஜயthயதmh அthயnhதmh ஶாshthராiνக³மஶshthதmh (இதி)
Chapt . Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of ministerbymeans

of secret tests
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01.10.01மnhthேராதஸக:²ஸாமாnhேயShவதி⁴கரேணஷுshதா²பயிthவாऽமாthயாnh
உபதா⁴பி:◌⁴ ேஶாத⁴ேயth
01.10.02 ேராதmh அயாjhயயாஜநாth◌⁴யாபேந நிkhதmh அmh’Shயமாணmh
ராஜாऽவேபth
01.10.03ஸஸththபி: ◌⁴ ஶபத²rhவmh ஏைககmh அமாthயmh உபஜாபேயth -அதா⁴rhேகா
அயmh ராஜா, ஸா⁴ தா⁴rhகmh அnhயmh அshய தthநmh அபth³த⁴mh lhயmh
ஏகphரkh³ரஹmh ஸாமnhதmh ஆடவிகmh ஔபபாதி³கmh வா phரதிபாத³யாம:,ஸrhேவஷாmh
ஏதth³ ேராசேத, கத²mh வா தவ இதி
01.10.04 phரthயாkh²யாேந ஶுசி: । இதி த⁴rhம உபதா⁴
01.10.05 ேஸநாபதிரஸthphரkh³ரேஹவphத: ஸththபி⁴ேரைககmh அமாthயmh
உபஜாபேயth ேலாப⁴நீேயநாrhேத²ந ராஜவிநாஶாய,ஸrhேவஷாmh ஏதth³ ேராசேத, கத²mh
வா தவ இதி
01.10.06 phரthயாkh²யாேந ஶுசி: । இthயrhத² உபதா⁴
01.10.07 பvhராகா லph³த⁴விவாஸாऽnhத:ேர kh’தஸthகாரா மஹாமாthரmh
ஏைககmh உபஜேபth - ராஜம thவாmh காமயேத kh’தஸமாக³ம உபாயா, மஹாnh
அrhத²ச ேத ப⁴விShயதி இதி
01.10.08 phரthயாkh²யாேந ஶுசி: । இதி காம உபதா⁴
01.10.09 phரஹவணநிthதmh ஏேகா அமாthய:ஸrhவாnh அமாthயாnh ஆவாஹேயth
01.10.10 ேதந உth³ேவேக³ந ராஜா தாnh அவnhth◌⁴யாth
01.10.11 காபகசாthர rhவாவth³த: ◌⁴ ேதஷாmh அrhத²மாநாவphதmh ஏைககmh
அமாthயmh உபஜேபth -அஸth phரvh’thேதா அயmh ராஜா,ஸாth◌⁴ேவநmh ஹthவாऽnhயmh
phரதிபாத³யாம:,ஸrhேவஷாmh ஏதth³ ேராசேத, கத²mh வா தவ இதி
01.10.12 phரthயாkh²யாேந ஶுசி: । இதி ப⁴ய உபதா⁴
01.10.13 தthர த⁴rhம உபதா⁴ஶுth³தா⁴nh த⁴rhமshதீ²யகNhடகேஶாத⁴ேநஷு கrhமஸு
shதா²பேயth, அrhத² உபதா⁴ஶுth³தா⁴nh ஸமாஹrhth’ஸmhநிதா⁴th’நிசயகrhமஸு,
காம உபதா⁴ ஶுth³தா⁴nh பா³யாph◌⁴யnhதரவிஹாரராஸு, ப⁴ய உபதா⁴ஶுth³தா⁴nh
ஆஸnhநகாrhேயஷு ராjhஞ:
01.10.14ஸrhவ உபதா⁴ஶுth³தா⁴nh மnhthண:rhயாth
01.10.15ஸrhவthராஶுசீnh க²நிth³ரvhயஹshதிவநகrhமாnhேதஷு உபேயாஜேயth
01.10.16ab thவrhக³ப⁴யஸmhஶுth³தா⁴nh அமாthயாnh shேவஷு கrhமஸு ।
01.10.16chdஅதி⁴rhயாth³ யதா² ெஶௗசmh இthயாசாrhயா vhயவshதி²தா:
01.10.17ab ந thேவவ rhயாth³ஆthமாநmh ேத³வீmh வா லயmh ஈவர: ।
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01.10.17chd ெஶௗசேஹேதாரமாthயாநாmh ஏதth ெகௗlhயத³rhஶநmh
01.10.18ab ந ³ஷணmh அ³Shடshய விேஷண இவாmhப⁴ஸசேரth ।
01.10.18chd கதா³சிth³th³ phர³Shடshய நாதி⁴க³mhேயத ேப⁴ஷஜmh
01.10.19ab kh’தா ச கஷா³th³தி⁴பதா⁴பி⁴சrhவிதா⁴ ।
01.10.19chd நாக³thவாऽnhதmh நிவrhேதத shதி²தா ஸththவவதாmh th◌⁴’ெதௗ
01.10.20ab தshமாth³ பா³யmh அதி⁴Shடா²நmh kh’thவா காrhேய சrhவிேத⁴ ।
01.10.20chd ெஶௗசாெஶௗசmh அமாthயாநாmh ராஜா மாrhேக³த ஸththபி: ◌⁴ (இதி)
Chapt . Appointment of persons in secret service

01.11.01 உபதா⁴பி: ◌⁴ ஶுth³தா⁴மாthயவrhேகா³ ³ட⁴ஷாnh உthபாத³ேயth காபக
உதா³shதி²தkh³’ஹபதிகைவேத³ஹகதாபஸvhயஜநாnhஸththதீShkhணரஸத³பி⁴ுகீச
01.11.02 பரமrhமjhஞ: phரக³lhப⁴சா²thர: காபக:
01.11.03 தmh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh phேராthஸாய மnhth ph³யாth - ராஜாநmh மாmh ச
phரமாணmh kh’thவா யshய யth³ அஶலmh பய தth ததா³நீmh ஏவ phரthயாதி³ஶ
இதி
01.11.04 phரvhரjhயா phரthயவத: phரjhஞாெஶௗசkhத உதா³shதி²த:
01.11.05 ஸ வாrhthதாகrhமphரதி³Shடாயாmh ⁴ெமௗ phர⁴தரNhயாnhேதவா கrhம
காரேயth
01.11.06 கrhமப²லாchச ஸrhவphரvhரதாநாmh kh³ராஸாchசா²த³நாவஸதா²nh
phரதிவித³th◌⁴யாth
01.11.07 vh’thதிகாமாmhச உபஜேபth - ஏேதந ஏவ ேவேஷண ராஜாrhத²சதvhேயா
ப⁴khதேவதநகாேல ச உபshதா²தvhயmh இதி
01.11.08ஸrhவphரvhரதாச shவmh shவmh வrhக³mh ஏவmh உபஜேப:
01.11.09 கrhஷேகா vh’thதிண: phரjhஞாெஶௗசkhேதா kh³’ஹபதிகvhயஜந:
01.11.10ஸ kh’கrhமphரதி³Shடாயாmh ⁴ெமௗ -இதி ஸமாநmh rhேவண
01.11.11 வாணிஜேகா vh’thதிண: phரjhஞாெஶௗசkhேதா ைவேத³ஹகvhயஜந:
01.11.12ஸ வணிkhகrhமphரதி³Shடாயாmh ⁴ெமௗ -இதி ஸமாநmh rhேவண
01.11.13iµNhேடா³ ஜேலா வா vh’thதிகாம: தாபஸvhயஜந:
01.11.14ஸ நக³ராph◌⁴யாேஶ phர⁴தiµNhட³ஜலாnhேதவா ஶாகmh யவiµShmh வா
மாஸth³விமாஸாnhதரmh phரகாஶmh அநீயாth,³ட⁴mh இShடmh ஆஹாரmh
01.11.15ைவேத³ஹகாnhேதவாநச ஏநmh ஸth³த⁴ேயாைக³ரrhசேய:
01.11.16 ஶிShயாசாshயாேவத³ேய: -அெஸௗ th³த: ◌⁴ ஸாேமதி⁴க:இதி
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01.11.17ஸேமதா⁴ஶாshதிபி⁴சாபி⁴க³தாநாmh அŋhக³விth³யயா ஶிShயஸmhjhஞாபி⁴ச
கrhமாNhயபி⁴ஜேந அவதாnhயாதி³ேஶth - அlhபலாப⁴mh அkh³நிதா³ஹmh ேசாரப⁴யmh
³Shயவத⁴mh Shதா³நmh விேத³ஶphரvh’thதிjhஞாநmh, இத³mh அth³ய ேவா வா
ப⁴விShயதி,இத³mh வா ராஜா கShயதி இதி
01.11.18 தth³அshய ³டா:◌⁴ ஸththணச ஸmhபாத³ேய:
01.11.19 ஸththவphரjhஞாவாkhயஶkhதிஸmhபnhநாநாmh ராஜபா⁴kh³யmh அiνvhயாஹேரth,
மnhthஸmhேயாக³mh ச ph³யாth
01.11.20 மnhth ச ஏஷாmh vh’thதிகrhமph◌⁴யாmh வியேதத
01.11.21 ேய ச காரth³ அபி⁴khth³தா: ◌⁴ தாnh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh ஶமேயth,
அகாரணkhth³தா⁴mh:Shணீmh த³Nhேட³ந, ராஜth³விShடகாணச
01.11.22ab தாசாrhத²மாநாph◌⁴யாmh ராjhஞா ராஜ உபவிநாmh ।
01.11.22chd ஜாநீ: ெஶௗசmh இthேயதா: பசஸmhshதா:² phரகீrhதிதா: (இதி)
Chapt . Appointment of roving spies Rules for secret servants

01.12.01 ேய சாphயshமப³nhதி⁴ேநா அவயப⁴rhதvhயா: ேத லணmh அŋhக³விth³யாmh
ஜmhப⁴கவிth³யாmh மாயாக³தmh ஆரமத⁴rhமmh நிthதmh அnhதரசkhரmh இthயதீ⁴யாநா:
ஸththண:,ஸmhஸrhக³விth³யாmh ச
01.12.02 ேய ஜநபேத³ ஶூரா: thயkhதாthமாேநா ஹshதிநmh vhயாலmh வா
th³ரvhயேஹேதா: phரதிேயாத⁴ேய: ேத தீ:

01.12.03 ேய ப³nh⁴ஷு நிshேநஹா: khரா அலஸாச ேத ரஸதா:³
01.12.04பvhராகா vh’thதிகாமா த³th³ரா வித⁴வா phரக³lhபா⁴ ph³ராமNhயnhத:ேர
kh’தஸthகாரா மஹாமாthரலாnhயபி⁴க³chேச²th
01.12.05 ஏதயா iµNhடா³ vh’ஷlhேயா vhயாkh²யாதா:இதி ஸசாரா: ।
01.12.06தாnh ராஜாshவவிஷேய மnhthேராதேஸநாபதிவராஜெதௗ³வாகாnhதrhவmhஶிகphரஶாshth’
ஸமாஹrhth’ஸmhநிதா⁴th’phரேத³ShTh’நாயகெபௗரvhயாவஹாககாrhமாnhதிகமnhthபஷth³ऽth◌⁴யத³Nhட³
³rhகா³nhதபாலாடவிேகஷு ரth³ேத⁴யேத³ஶேவஷஶிlhபபா⁴ஷாऽபி⁴ஜநாபேத³ஶாnh
ப⁴khதித:
ஸாமrhth²யேயாகா³chசாபஸrhபேயth
01.12.07 ேதஷாmh பா³யmh சாரmh ச²thரph◌⁴’ŋhகா³ரvhயஜநபா³காஸநயாநவாஹந
உபkh³ராண: தீ விth³:
01.12.08 தmh ஸththண:ஸmhshதா²shவrhபேய:
01.12.09ஸூதா³ராகshநாபகஸmhவாஹகாshதரககlhபகphரஸாத⁴க உத³கபசாரகா
ரஸதா:³
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ph³ஜவாமநகிராதகப³தி⁴ரஜடா³nhத⁴chச²th³மாேநா நடநrhதககா³யநவாத³கவாkh³வநஶீலவா:
shthயசாph◌⁴யnhதரmh சாரmh விth³:
01.12.10 தmh பி⁴khய:ஸmhshதா²shவphரேய:
01.12.11ஸmhshதா²நாmh அnhேதவாந:ஸmhjhஞாபிபி⁴சாரஸசாரmh rh:
01.12.12 ந சாnhேயாnhயmh ஸmhshதா:² ேத வா விth³:
01.12.13 பி⁴ுகீphரதிேஷேத⁴ th³வாshத²பரmhபரா மாதாபிth’vhயஜநா:
ஶிlhபகாகா:ஶீலவா தா³shேயா
வா கீ³தபாTh²யவாth³யபா⁴Nhட³³ட⁴ேலkh²யஸmhjhஞாபி⁴rhவா சாரmh நிrhஹேர:
01.12.14 தீ³rhக⁴ேராக³ உnhமாதா³kh³நிரஸவிஸrhேக³ண வா ³ட⁴நிrhக³மநmh
01.12.15 thரயாmh ஏகவாkhேய ஸmhphரthயய:
01.12.16 ேதஷாmh அபீ⁴ணவிநிபாேத Shணீnhத³Nhட:³ phரதிேஷத: ◌⁴
01.12.17கNhடகேஶாத⁴ந உkhதாசாபஸrhபா:பேரஷு kh’தேவதநா வேஸரஸmhபாதிநசாராrhத²mh
01.12.18 த உப⁴யேவதநா:
01.12.19ab kh³’தthரதா³ராmhச rhயாth³ உப⁴யேவதநாnh ।
01.12.19chd தாmhசாphரதாnh விth³யாth ேதஷாmh ெஶௗசmh ச தth³விைத: ◌⁴
01.12.20ab ஏவmh ஶthெரௗ ச thேர ச மth◌⁴யேம சாவேபchசராnh ।
01.12.20chd உதா³ேந ச ேதஷாmh ச தீrhேத²ShவShடாத³ஶshவபி
01.12.21abஅnhதrhkh³’ஹசரா: ேதஷாmh ph³ஜவாமநபNhட³கா: ।
01.12.21chd ஶிlhபவthய:shthேயா காசிthராச mhேலchச²ஜாதய:
01.12.22ab ³rhேக³ஷு வணிஜ:ஸmhshதா² ³rhகா³nhேத th³த⁴தாபஸா: ।
01.12.22chd கrhஷக உதா³shதி²தா ராShThேர ராShThராnhேத vhரஜவாந:
01.12.23ab வேந வநசரா: காrhயா: ரமடவிகாத³ய: ।
01.12.23chd பரphரvh’thதிjhஞாநாrhதா:² ஶீkh◌⁴ராசாரபரmhபரா:
01.12.24ab பரshய ச ஏேத ேபா³th³த⁴vhயா: தாth³’ைஶேரவ தாth³’ஶா: ।
01.12.24chd சாரஸசாண:ஸmhshதா²³டா⁴சா³ட⁴ஸmhjhஞிதா:
01.12.25abஅkh’thயாnh kh’thயபையrhத³rhஶிதாnh காrhயேஹபி: ◌⁴ ।
01.12.25chd பராபஸrhபjhஞாநாrhத²mh iµkh²யாnh அnhேதஷு வாஸேயth (இதி)
Chapt . keeping a watch over the seducible and non-seducible parties in ones own

territory

01.13.01 kh’தமஹாமாthராபஸrhப: ெபௗரஜாநபதா³nh அபஸrhபேயth
01.13.02ஸththே th³வnhth³விந: தீrhத²ஸபா⁴க³ஜநஸமவாேயஷு விவாத³mh rh:
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01.13.03 ஸrhவ³ணஸmhபnhநசாயmh ராஜா யேத, ந சாshய கசிth³ ³ே
th³’யேத ய: ெபௗரஜாநபதா³nh த³Nhட³கராph◌⁴யாmh பீட³யதி இதி
01.13.04 தthர ேயऽiνphரஶmhேஸ: தாnh இதர: தmh ச phரதிேஷத⁴ேயth
01.13.05 மாthshயnhயாயாபி⁴⁴தா: phரஜா மiνmh ைவவshவதmh ராஜாநmh சkhேர
01.13.06 தா⁴nhயஷTh³பா⁴க³mh பNhயத³ஶபா⁴க³mh ரNhயmh சாshய பா⁴க³ேத⁴யmh
phரகlhபயாmh-ஆஸு:
01.13.07 ேதந ph◌⁴’தா ராஜாந: phரஜாநாmh ேயாக³ேமாவஹா:
01.13.08 ேதஷாmh கிlhபி³ஷmh அத³Nhட³கரா ஹரnhthயேயாக³ேமாவஹாச
phரஜாநாmh
01.13.09 தshமாth³ உச²ஷTh³பா⁴க³mh ஆரNhயகாऽபி நிrhவபnhதி - தshய ஏதth³
பா⁴க³ேத⁴யmh ேயாऽshமாnh ேகா³பாயதி இதி
01.13.10இnhth³ரயமshதா²நmh ஏதth³ ராஜாந: phரthயேஹட³phரஸாதா:³
01.13.11 தாnh அவமnhயமாநாnh ைத³ேவாऽபி த³Nhட:³shph’ஶதி
01.13.12 தshமாth³ ராஜாேநா நாவமnhதvhயா:
01.13.13இthேயவmh ுth³ரகாnh phரதிேஷத⁴ேயth
01.13.14 கிmhவத³nhதீmh ச விth³:
01.13.15 ேய சாshய தா⁴nhயபஶுரNhயாnhயாவnhதி,ைதபrhவnhதி vhயஸேநऽph◌⁴த³ேய
வா, பிதmh ப³nh⁴mh ராShThரmh வா vhயாவrhதயnhதி, அthரmh ஆடவிகmh வா
phரதிேஷத⁴யnhதி, ேதஷாmh iµNhட³ஜலvhயஜநா: ShடாShடthவmh விth³:
01.13.16 Shடாnh ⁴ேயாऽrhத²மாநாph◌⁴யாmh ஜேயth
01.13.17அShடாmh: Shேஹேதா: thயாேக³ந ஸாmhநா ச phரஸாத³ேயth
01.13.18பரshபராth³வா ேப⁴த³ேயth³ஏநாnh,ஸாமnhதாடவிகதthநாபth³ேத⁴ph◌⁴யச
01.13.19 ததா²ऽphயShயேதா த³Nhட³கரஸாத⁴நாதி⁴காேரண ஜநபத³விth³ேவஷmh
kh³ராஹேயth
01.13.20 விவிShடாnh உபாmhஶுத³Nhேட³ந ஜநபத³ேகாேபந வா ஸாத⁴ேயth
01.13.21 ³phதthரதா³ராnh ஆகரகrhமாnhேதஷு வா வாஸேயth பேரஷாmh
ஆshபத³ப⁴யாth
01.13.22 khth³த⁴ph³த⁴பீ⁴தமாநிந:  பேரஷாmh kh’thயா:
01.13.23 ேதஷாmh காrhதாnhதிகைநthதிகெமௗஹூrhதிகvhயஜநா:பரshபராபி⁴ஸmhப³nhத⁴mh
அthராடவிகஸmhப³nhத⁴mh வா விth³:
01.13.24 Shடாnh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh ஜேயth ।
01.13.25அShடாnh ஸாமதா³நேப⁴த³த³Nhைட:³ஸாத⁴ேயth
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01.13.26ab ஏவmh shவவிஷேய kh’thயாnh அkh’thயாmhச விசண: ।
01.13.26chd பர உபஜாபாth ஸmhரேth phரதா⁴நாnh ுth³ரகாnh அபி (இதி)
Chapt . Winning over the seducible and non-seducible parties in the enemy territory

01.14.01 kh’thயாkh’thயப உபkh³ரஹ: shவவிஷேய vhயாkh²யாத:, பரவிஷேய
வாchய:
01.14.02 ஸmhthயாrhதா²nh விphரலph³த:◌⁴, lhயகாே: ஶிlhேப வா உபகாேர வா
விமாநித:, வlhலபா⁴வth³த: ◌⁴,
ஸமாஹூய பராத:, phரவாஸ உபதphத:, kh’thவா vhயயmh அலph³த⁴காrhய:,
shவத⁴rhமாth³ தா³யாth³யாth³ வா உபth³த: ◌⁴,
மாநாதி⁴காராph◌⁴யாmh ph◌⁴ரShட:, lhையரnhதrhத:, phரஸபா⁴பி⁴mh’Shடshthக:,
காராபி⁴nhயshத:,
பர உkhதத³Nh³த:,th²யாऽऽசாரவாத:,ஸrhவshவmhஆஹாத:,ப³nhத⁴நபkhShட:,
phரவாதப³nh: ◌⁴
இதி khth³த⁴வrhக:³
01.14.03shவயmh உபஹத:, விphரkh’த:, பாபகrhமாபி⁴kh²யாத:, lhயேதா³ஷத³Nhேட³ந
உth³விkh³ந:, பrhயாthத⁴:, த³Nhேட³ந உபநத:, ஸrhவாதி⁴கரணshத:², ஸஹஸா
உபசிதாrhத:², தthந உபாஶmhஸு:, phரth³விShேடா ராjhஞா, ராஜth³ேவ ச - இதி
பீ⁴தவrhக:³
01.14.04 பண:, அnhயாthதshவ:, கத³rhய:, vhயஸநீ, அthயாதvhயவஹாரச -

இதி ph³த⁴வrhக:³
01.14.05ஆthமஸmhபா⁴வித:,மாநகாம:,ஶthஜாऽமrhத:, நீைசபத:,தீண:,

ஸாஹக:, ேபா⁴ேக³நாஸnhShட: -இதி மாநிவrhக:³
01.14.06 ேதஷாmh iµNhட³ஜலvhயஜைநrhேயா யth³ப⁴khதி: kh’thயபய: தmh ேதந
உபஜாபேயth
01.14.07 யதா² மதா³nhேதா⁴ ஹshதீ மthேதநாதி⁴Sh²ேதா யth³ யth³ ஆஸாத³யதி
தth ஸrhவmh phரmh’th³நாதி, ஏவmh அயmh அஶாshthரசுரnhேதா⁴ ராஜா
ெபௗரஜாநபத³வதா⁴யாph◌⁴thதி²த:,ஶkhயmhஅshய phரதிஹshதிphேராthஸாஹேநநாபகrhmh,
அமrhஷ: khயதாmh இதி khth³த⁴வrhக³mh உபஜாபேயth
01.14.08 யதா² ந:ஸrhேபா யshமாth³ ப⁴யmh பயதி தthர விஷmh உthsh’ஜதி, ஏவmh
அயmh ராஜா ஜாதேதா³ஷாஶŋhக: thவயி ரா khேராத⁴விஷmh உthsh’ஜதி, அnhயthர
க³mhயதாmh இதி பீ⁴தவrhக³mh।உபஜாபேயth
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01.14.09 யதா² வக³ணிநாmh ேத⁴iν: வph◌⁴ேயா ³யேத ந ph³ராமேணph◌⁴ய:, ஏவmh
அயmh ராஜாஸththவphரjhஞாவாkhயஶkhதிேநph◌⁴ேயா ³யேத நாthம³ணஸmhபnhேநph◌⁴ய:,
அெஸௗ ராஜா ஷவிேஶஷjhஞ:, தthர க³mhயதாmh இதி ph³த⁴வrhக³mh।உபஜாபேயth
01.14.10யதா²சNhடா³ல உத³பாநசNhடா³லாநாmh ஏவ உபேபா⁴kh³ேயா நாnhேயஷாmh,
ஏவmh அயmh ராஜா நீேசா நீசாநாmh ஏவ உபேபா⁴kh³ேயா ந thவth³விதா⁴நாmh ஆrhயாmh,
அெஸௗ ராஜா ஷவிேஶஷjhஞ:, தthர க³mhயதாmh இதி மாநிவrhக³mh உபஜாபேயth
01.14.11ab ததா²இதி phரதிபnhநாmh: தாnh ஸmhதாnh பணகrhம ।
01.14.11chd ேயாஜேயத யதா²ஶkhதி ஸ-அபஸrhபாnh shவகrhமஸு
01.14.12abலேப⁴த ஸாமதா³நாph◌⁴யாmh kh’thயாmhச பர⁴ஷு ।
01.14.12chdஅkh’thயாnh ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh பரேதா³ஷாmhச த³rhஶயnh (இதி)
Chapt . The topic of counsel

01.15.01 kh’தshவபபரப உபkh³ரஹ: காrhயாரmhபா⁴mhசிnhதேயth
01.15.02 மnhthரrhவா:ஸrhவாரmhபா: ◌⁴
01.15.03 தth³।உth³ேத³ஶ:ஸmhvh’த: கதா²நாmh அநிராவீ பபி⁴ரphயநாேலாkhய:
shயாth ।
01.15.04 யேத  ஶுகஸாகாபி⁴rhமnhthேரா பி⁴nhந:, வபி⁴ரphயnhையச
திrhயkh³ேயாநிபி⁴தி
01.15.05 தshமாnh மnhthர உth³ேத³ஶmh அநாkhேதா ந உபக³chேச²th
01.15.06 உchசி²th³ேயத மnhthரேப⁴தீ³
01.15.07 மnhthரேப⁴ேதா³³தாமாthயshவாநாmh இŋhகி³தாகாராph◌⁴யாmh
01.15.08இŋhகி³தmh அnhயதா²vh’thதி:
01.15.09ஆkh’திkh³ரஹணmh ஆகார:
01.15.10 தshய ஸmhவரணmh ஆkhதஷரணmh ஆகாrhயகாலாth³இதி
01.15.11 ேதஷாmhphரமாத³மத³ஸுphதphரலாபா:,காமாதி³thேஸக:,phரchச²nhேநாऽவமேதா
வா மnhthரmh பி⁴நthதி
01.15.12 தshமாth³ஆth³ரேnh மnhthரmh
01.15.13 மnhthரேப⁴ேதா³யேயாக³ேமகேரா ராjhஞ: தth³।ஆkhதஷாmh ச
01.15.14 தshமாth³³யmh ஏேகா மnhthரேயத இதி பா⁴ரth³வாஜ:
01.15.15 மnhthmh அபி  மnhthே ப⁴வnhதி, ேதஷாmh அphயnhேய
01.15.16ஸா ஏஷா மnhthபரmhபரா மnhthரmh பி⁴நthதி
01.15.17ab தshமாnhநாshய பேர விth³: கrhம கிசிchசிகீrhதmh ।
01.15.17chdஆரph³தா⁴ர:  ஜாநீராரph³த⁴mh kh’தmh ஏவ வா
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01.15.18 ந ஏகshய மnhthரth³தி⁴ரshதி இதி விஶாலா:

01.15.19 phரthயபேராாiνேமயா  ராஜvh’thதி:
01.15.20அiνபலph³த⁴shய jhஞாநmh உபலph³த⁴shய நிசிதப³லாதா⁴நmhஅrhத²th³ைவத⁴shய
ஸmhஶயchேச²த³நmh ஏகேத³ஶth³’Shடshய ேஶஷ உபலph³தி⁴தி மnhthஸாth◌⁴யmh
ஏதth
01.15.21 தshமாth³ ³th³தி⁴vh’th³ைத: ◌⁴ ஸாrhத⁴mh அth◌⁴யாத மnhthரmh
01.15.22ab ந கசிth³அவமnhேயத ஸrhவshய ஶ ◌்’iΝயாnh மதmh ।
01.15.22chd பா³லshயாphயrhத²வth³வாkhயmh உபத பNh³த: ।
01.15.23 ஏதnh மnhthரjhஞாநmh, ந ஏதnh மnhthரரணmh இதி பாராஶரா:
01.15.24 யth³ அshய காrhயmh அபி⁴phேரதmh தthphரதிபகmh மnhthண: ph’chேச²th -

காrhயmh இத³mh ஏவmh ஆth, ஏவmh வா யதி³ ப⁴ேவth, தth கத²mh கrhதvhயmh இதி
01.15.25 ேத யதா² ph³: தth rhயாth
01.15.26 ஏவmh மnhthர உபலph³தி:◌⁴ ஸmhvh’திச ப⁴வதி இதி
01.15.27 ந இதி பிஶுந:
01.15.28 மnhthே  vhயவதmh அrhத²mh vh’thதmh அvh’thதmh வா ph’Shடா
அநாத³ேரண ph³வnhதி phரகாஶயnhதி வா
01.15.29ஸ ேதா³ஷ:

01.15.30 தshமாth கrhமஸு ேய ேயShவபி⁴phேரதா:ைத:ஸஹ மnhthரேயத
01.15.31ைதrhமnhthரயமாே  மnhthரth³தி⁴mh ³phதிmh ச லப⁴ேத இதி
01.15.32 ந இதி ெகௗlhய:
01.15.33அநவshதா²ேயஷா
01.15.34 மnhthபி: ◌⁴ thபி⁴சrhபி⁴rhவா ஸஹ மnhthரேயத
01.15.35 மnhthரயமாே ேயேகநாrhத²kh’chch²ேரஷு நிசயmh நாதி⁴க³chேச²th
01.15.36 ஏகச மnhth யதா²இShடmh அநவkh³ரஹசரதி
01.15.37th³வாph◌⁴யாmh மnhthரயமாே th³வாph◌⁴யாmh ஸmhஹதாph◌⁴யாmh அவkh³’யேத,
விkh³’தாph◌⁴யாmh விநாயேத
01.15.38 தth thஷு சஷு வா kh’chch²ேரண உபபth³யேத
01.15.39 மஹாேதா³ஷmh உபபnhநmh  ப⁴வதி
01.15.40 தத: பேரஷு kh’chch²ேரrhத²நிசேயா க³mhயேத, மnhthேரா வா ரயேத
01.15.41 ேத³ஶகாலகாrhயவேஶந thேவேகந ஸஹ th³வாph◌⁴யாmh ஏேகா வா
யதா²ஸாமrhth²யmh மnhthரேயத alterNative views approved

artha.pdf 17



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.15.42 கrhமmh ஆரmhப⁴ உபாய: ஷth³ரvhயஸmhபth³ ேத³ஶகாலவிபா⁴ேகா³
விநிபாதphரதீகார: காrhயth³தி⁴தி பசாŋhேகா³ மnhthர:
01.15.43 தாnh ஏைககஶ: ph’chேச²th ஸமshதாmhச
01.15.44 ேஹபி⁴ச ஏஷாmh மதிphரவிேவகாnh விth³யாth
01.15.45அவாphதாrhத:² காலmh நாதிkhராமேயth
01.15.46 ந தீ³rhக⁴காலmh மnhthரேயத, ந ேதஷாmh பையrhேயஷாmh அபrhயாth
01.15.47 மnhthபஷத³mh th³வாத³ஶாமாthயாnh rhவீத இதி மாநவா:
01.15.48 ேஷாட³ஶ இதி பா³rhஹshபthயா:
01.15.49 விmhஶதிmh இthெயௗஶநஸா:
01.15.50 யதா²ஸாமrhth²யmh இதி ெகௗlhய:
01.15.51 ேத யshய shவபmh பரபmh ச சிnhதேய:
01.15.52அkh’தாரmhப⁴mhஆரph³தா⁴iνShடா²நmhஅiνSh²தவிேஶஷmh நிேயாக³ஸmhபத³mh
ச கrhமmh rh:
01.15.53ஆஸnhைந:ஸஹ கrhமாணி பேயth
01.15.54அநாஸnhைந:ஸஹ பththரஸmhphேரஷேணந மnhthரேயத
01.15.55இnhth³ரshய  மnhthபஷth³।’mh ஸஹshரmh
01.15.56ஸ தchசு:
01.15.57 தshமாth³இமmh th³vhyhऽmh ஸஹshராmh ஆஹு:
01.15.58ஆthயயிேக காrhேய மnhthே மnhthபஷத³mh சாஹூய ph³யாth
01.15.59 தthர யth³⁴யிShடா² ph³: காrhயth³தி⁴கரmh வா தth rhயாth
01.15.60rhவதச
01.15.60ab நாshய ³யmh பேர விth³சி²th³ரmh விth³யாth பரshய ச ।
01.15.60chd³ேஹth rhம இவாŋhகா³நி யth shயாth³ விvh’தmh ஆthமந:
01.15.61ab யதா²யேராthய: ராth³த⁴mh ந ஸதாmh ேபா⁴khmh அrhஹதி ।
01.15.61chd ஏவmh அதஶாshthராrhேதா² ந மnhthரmh ேராmh அrhஹதி (இதி)
Chapt . Rules for the envoy

01.16.01 உth³vh’thதமnhthேரா ³தphரணிதி: ◌⁴
01.16.02அமாthயஸmhபதா³ உேபேதா நிsh’Shடாrhத:²
01.16.03 பாத³³ணந: பதாrhத:²
01.16.04அrhத⁴³ணந: ஶாஸநஹர:
01.16.05ஸுphரதிவிதயாநவாஹநஷபவாப: phரதிShேட²த
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01.16.06 ஶாஸநmh ஏவmh வாchய: பர:,ஸ வயthேயவmh, தshய இத³mh phரதிவாkhயmh,
ஏவmh அதிஸnhதா⁴தvhயmh,இthயதீ⁴யாேநா க³chேச²th
01.16.07அடvhyhऽnhதபாலரராShThரiµkh²ையச phரதிஸmhஸrhக³mh க³chேச²th
01.16.08அநீகshதா²நth³த⁴phரதிkh³ரஹாபஸார⁴ராthமந: பரshய சாேவேத
01.16.09 ³rhக³ராShThரphரமாணmh ஸாரvh’thதி³phதிchசி²th³ராணி ச உபலேப⁴த
01.16.10 பராதி⁴Shடா²நmh அiνjhஞாத: phரவிேஶth
01.16.11 ஶாஸநmh ச யதா² உkhதmh ph³யாth, phராபா³ேத⁴ऽபி th³’Shேட
01.16.12 பரshய வாசி வkhthேர th³’ShThயாmh ச phரஸாத³mh வாkhயஜநmh
இShடபphரநmh ³ணகதா²ஸŋhக³mh ஆஸnhநmh ஆஸநmh ஸthகாரmh இShேடஷு
shமரணmh விவாஸக³மநmh ச லேயth Shடshய, விபதmh அShடshய
01.16.13 தmh ph³யாth -³தiµகா² ராஜாந:, thவmh சாnhேய ச
01.16.14 தshமாth³ உth³யேதShவபி ஶshthேரஷு யதா² உkhதmh வkhதாேரா ³தா:
01.16.15 ேதஷாmh அnhதாவஸாயிேநாऽphயவth◌⁴யா:, கிmh அŋhக³ நrhph³ராம:

01.16.16 பரshய ஏதth³ வாkhயmh
01.16.17 ஏஷ ³தத⁴rhம:இதி
01.16.18 வேஸth³அவிsh’Shட: ஜயா ந உthkhத:
01.16.19 பேரஷு ப³thவmh ந மnhேயத
01.16.20 வாkhயmh அநிShடmh ஸேஹத
01.16.21shthய: பாநmh ச வrhஜேயth
01.16.22 ஏக: ஶயீத
01.16.23ஸுphதமthதேயாrh பா⁴வjhஞாநmh th³’Shடmh
01.16.24 kh’thயப உபஜாபmh அkh’thயபே ³ட⁴phரணிதா⁴நmh ராகா³பராெகௗ³
ப⁴rhத ரnhth◌⁴ரmh ச phரkh’தீநாmh தாபஸைவேத³ஹகvhயஜநாph◌⁴யாmh உபலேப⁴த,
தேயாரnhேதவாபி⁴சிகிthஸகபாஷNhட³vhயஜந உப⁴யேவதைநrhவா
01.16.25 ேதஷாmh அஸmhபா⁴ஷாயாmh யாசகமthத உnhமthதஸுphதphரலாைப:
Nhயshதா²நேத³வkh³’ஹசிthரேலkh²யஸmhjhஞாபி⁴rhவா சாரmh உபலேப⁴த
01.16.26 உபலph³த⁴shய உபஜாபmh உேபயாth
01.16.27 பேரண ச உkhத:shவாஸாmh phரkh’தீநாmh phரமாணmh நாசத
01.16.28ஸrhவmh ேவத³ ப⁴வாnh இதி ph³யாth, காrhயth³தி⁴கரmh வா
01.16.29 காrhயshயாth³தா⁴பth◌⁴யமாந: தrhகேயth - கிmh ப⁴rhrhேம vhயஸநmh
ஆஸnhநmh பயnh, shவmh வா vhயஸநmh phரதிகrhகாம:, பாrhShணிkh³ராஹmh
ஆஸாரmh அnhத:ேகாபmh ஆடவிகmh வா ஸiµthதா²பயிகாம:, thரmh ஆkhரnhத³mh
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வா vhயாகா⁴தயிகாம:, shவmh வா பரேதா விkh³ரஹmh அnhத:ேகாபmh ஆடவிகmh
வா phரதிகrhகாம:, ஸmhth³த⁴mh வா ேம ப⁴rhrhயாthராகாலmh அபி⁴ஹnhகாம:,
ஸshயபNhயphயஸŋhkh³ரஹmh ³rhக³கrhம ப³லஸiµth³தா³நmh வா கrhகாம:,
shவைஸnhயாநாmh வா vhயாயாமshய ேத³ஶகாலாவாகாŋhமாண:,பப⁴வphரமாதா³ph◌⁴யாmh
வா,ஸmhஸrhகா³iνப³nhதா⁴rhதீ² வா, மாmh உபணth³தி⁴ இதி
01.16.30 jhஞாthவா வேஸth³அபஸேரth³ வா
01.16.31 phரேயாஜநmh இShடmh அேவேத வா
01.16.32ஶாஸநmhஅநிShடmh உkhthவா ப³nhத⁴வத⁴ப⁴யாth³அவிsh’Shேடாऽphயபக³chேச²th,
அnhயதா² நியmhேயத
01.16.33ab phேரஷணmh ஸnhதி⁴பாலthவmh phரதாேபா thரஸŋhkh³ரஹ: ।
01.16.33chd உபஜாப:ஸு’th³ேப⁴ேதா³³ட⁴த³Nhடா³திஸாரணmh
01.16.34ab ப³nh⁴ரthநாபஹரணmh சாரjhஞாநmh பராkhரம: ।
01.16.34chdஸமாதி⁴ேமாோ ³தshய கrhம ேயாக³shய சாரய:
01.16.35abshவ³ைத: காரேயth³ ஏதth பர³தாmhச ரேயth ।
01.16.35chd phரதி³தாபஸrhபாph◌⁴யாmh th³’யாth³’ையச ரபி: ◌⁴ (இதி)
Chapt . Guarding against princes

01.17.01 ரேதா ராஜா ராjhயmh ரthயாஸnhேநph◌⁴ய: பேரph◌⁴யச, rhவmh தா³ேரph◌⁴ய:
thேரph◌⁴யச
01.17.02 தா³ரரணmh நிஶாnhதphரணிெதௗ⁴ வயாம:
01.17.03 thரரணmh 
01.17.04 ஜnhமphரph◌⁴’தி ராஜthராnh ரேth
01.17.05 கrhகடகஸத⁴rhமாே  ஜநகப⁴ா ராஜthரா:
01.17.06 ேதஷாmh அஜாதshேநேஹ பிதrhபாmhஶுத³Nhட:³ேரயாnh இதி பா⁴ரth³வாஜ:
01.17.07 nh’ஶmhஸmh அ³Shடவத:◌⁴ thரபீ³ஜவிநாஶச இதி விஶாலா:

01.17.08 தshமாth³ ஏகshதா²நாவேராத: ◌⁴ ேரயாnh இதி
01.17.09அப⁴யmh ஏதth³இதி பாராஶரா:
01.17.10 மாேரா  விkhரமப⁴யாnh மாmh பிதாऽவணth³தி⁴ இதி jhஞாthவா தmh
ஏவாŋhேக rhயாth
01.17.11 தshமாth³அnhதபால³rhேக³ வாஸ: ேரயாnh இதி
01.17.12ஔரph◌⁴ரmh ப⁴யmh ஏதth³இதி பிஶுந:
01.17.13 phரthயாபthேதrh தth³ ஏவ காரணmh jhஞாthவாऽnhதபாலஸக:²shயாth
01.17.14தshமாthshவவிஷயாth³அபkh’Shேடஸாமnhத³rhேக³வாஸ:ேரயாnh இதி
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01.17.15 வthஸshதா²நmh ஏதth³இதி ெகௗணபத³nhத:
01.17.16 வthேஸந இவ  ேத⁴iνmh பிதரmh அshய ஸாமnhேதா ³யாth
01.17.17 தshமாnh மாth’ப³nh⁴ஷு வாஸ: ேரயாnh இதி
01.17.18 th◌⁴வஜshதா²நmh ஏதth³இதி வாதvhயாதி: ◌⁴
01.17.19 ேதந  th◌⁴வேஜநாதி³திெகௗஶிகவth³அshய மாth’பா³nhத⁴வா பி⁴ேரnh
01.17.20 தshமாth³ kh³ராmhய ஸுேக²Shேவநmh அவsh’ேஜth
01.17.21ஸுக² உபth³தா⁴  thரா: பிதரmh நாபி⁴th³யnhதி இதி
01.17.22 வnhமரணmh ஏதth³இதி ெகௗlhய:
01.17.23 காShட²mh இவ ⁴ணஜkh³த⁴mh ராஜலmh அவிநீதthரmh அபி⁴khதமாthரmh
ப⁴jhேயத
01.17.24தshமாth³’மthயாmh மShயாmh ’thவிஜசmh ஐnhth³ராபா³rhஹshபthயmh
நிrhவேப:
01.17.25ஆபnhநஸththவாயா: ெகௗமாரph◌⁴’thேயா க³rhப⁴ப⁴rhமணி phரஸேவ ச வியேதத
01.17.26 phரஜாதாயா: thரஸmhshகாரmh ேராத:rhயாth
01.17.27ஸமrhத²mh தth³விேதா³ விநேய:
01.17.28ஸththmh ஏகச ஏநmh mh’க³யாth³தமth³யshthபி:◌⁴ phரேலாப⁴ேயth பித
விkhரmhய ராjhயmh kh³’ஹாண இதி
01.17.29 தmh அnhய:ஸthth phரதிேஷத⁴ேயth இthயாmhபீ⁴யா:
01.17.30 மஹாேதா³ஷmh அ³th³த⁴ேபா³த⁴நmh இth ெகௗlhய:
01.17.31 நவmh  th³ரvhயmh ேயந ேயநாrhத²ஜாேதந உபதி³யேத தth தth³ஆஷதி
01.17.32 ஏவmh அயmh நவ³th³தி⁴rhயth³ யth³ உchயேத தth தthஶாshthர உபேத³ஶmh
இவாபி⁴ஜாநாதி
01.17.33 தshமாth³ த⁴rhmhயmh அrhth²யmh சாshய உபதி³ேஶnhநாத⁴rhmhயmh அநrhth²யmh ச
01.17.34ஸththண: thேவநmh தவ shம:இதி வத³nhத: பாலேய:
01.17.35 ெயௗவந உthேஸகாth பரshthஷு மந: rhவாணmh ஆrhயாvhயஜநாபி:◌⁴
shthபி⁴ரேமth◌⁴யாபி: ◌⁴ ஶூnhயாகா³ேரஷு ராthராth³ேவஜேய:
01.17.36 மth³யகாமmh ேயாக³பாேநந உth³ேவஜேய:
01.17.37 th³தகாமmh காபைகth³ேவஜேய:
01.17.38 mh’க³யாகாமmh phரதிேராத⁴கvhயஜைந: thராஸேய:
01.17.39 பித விkhரம³th³தி⁴mh ததா² இthயiνphரவிய ேப⁴த³ேய: - அphராrhத²நீேயா
ராஜா,விபnhேந கா⁴த:,ஸmhபnhேந நரகபாத:,ஸŋhkhேராஶ:, phரஜாபி⁴ேரகேலாShடவத⁴ச
இதி
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01.17.40 விராக³mh ேவத³ேய:
01.17.41 phயmh ஏகthரmh ப³th◌⁴நீயாth
01.17.42 ப³ஹுthர: phரthயnhதmh அnhயவிஷயmh வா phேரஷேயth³ யthர க³rhப: ◌⁴ பNhயmh
³mhேபா³ வா ந ப⁴ேவth
01.17.43ஆthமஸmhபnhநmh ைஸநாபthேய ெயௗவராjhேய வா shதா²பேயth
01.17.44 ³th³தி⁴மாnh।ஆஹாrhய³th³தி⁴rh³rh³th³தி⁴தி thரவிேஶஷா:
01.17.45 ஶிShயமாே த⁴rhமாrhதா²பலப⁴ேத சாiνதிShட²தி ச ³th³தி⁴மாnh
01.17.46 உபலப⁴மாேநா நாiνதிShட²thயாஹாrhய³th³தி: ◌⁴
01.17.47அபாயநிthேயா த⁴rhமாrhத²th³ேவ ச இதி ³rh³th³தி: ◌⁴
01.17.48ஸ யth³ேயகthர: thர உthபthதாவshய phரயேதத
01.17.49 thகாthராnh உthபாத³ேயth³ வா
01.17.50vh’th³த: ◌⁴  vhயாதி⁴ேதா வா ராஜா மாth’ப³nh⁴lhய³ணவthஸாமnhதாநாmh
அnhயதேமந ேthேர பீ³ஜmh உthபாத³ேயth
01.17.51 ந ச ஏகthரmh அவிநீதmh ராjhேய shதா²பேயth
01.17.52ab ப³ஹூநாmh ஏகஸmhேராத:◌⁴ பிதா thரேதா ப⁴ேவth ।
01.17.52chdஅnhயthராபத³ ஐவrhயmh jhேயShட²பா⁴கி³  jhயேத
01.17.53abலshய வா ப⁴ேவth³ ராjhயmh லஸŋhேகா⁴  ³rhஜய: ।
01.17.53chdஅராஜvhயஸநாபா³த:◌⁴ ஶவth³ஆவஸதி திmh (இதி)
Chapt . The conduct of a prince in disfavour

Behaviour towards a prince in disfavour

01.18.01 விநீேதா ராஜthர: kh’chch²ரvh’thதிரஸth³’ேஶ கrhமணி நிkhத: பிதரmh
அiνவrhேதத,அnhயthர phராபா³த⁴கphரkh’திேகாபகபாதேகph◌⁴ய:
01.18.02 Nhேய கrhமணி நிkhத: ஷmh அதி⁴Shடா²தாரmh யாேசth
01.18.03 ஷாதி⁴Sh²தச ஸவிேஶஷmh ஆேத³ஶmh அiνதிShேட²th
01.18.04அபி⁴பmh ச கrhமப²லmhஔபாயநிகmh ச லாப⁴mh பிபநாயேயth
01.18.05 ததா²ऽphயShயnhதmh அnhயshnh thேர தா³ேரஷு வா shநியnhதmh
அரNhயாயாph’chேச²த
01.18.06 ப³nhத⁴வத⁴ப⁴யாth³ வா ய: ஸாமnhேதா nhயாயvh’thதிrhதா⁴rhக:
ஸthயவாkh³ऽவிஸmhவாத³க: phரதிkh³ரதா மாநயிதா சாபி⁴பnhநாநாmh தmh ஆரேயத
01.18.07 தthரshத:² ேகாஶத³Nhட³ஸmhபnhந: phரவீரஷகnhயாஸmhப³nhத⁴mh
அடவீஸmhப³nhத⁴mh kh’thயப உபkh³ரஹmh ச rhயாth
01.18.08 ஏகசர:ஸுவrhணபாகமணிராக³ேஹமphயபNhயாகரகrhமாnhதாnh ஆேவth
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01.18.09 பாஷNhட³ஸŋhக⁴th³ரvhயmh அேராthய உபேபா⁴kh³யmh வா ேத³வth³ரvhயmh
ஆTh◌⁴யவித⁴வாth³ரvhயmh வா ³ட⁴mh அiνphரவிய ஸாrhத²யாநபாthராணி ச
மத³நரஸேயாேக³நாதிஸnhதா⁴யாபஹேரth
01.18.10 பாரkh³ராகmh வா ேயாக³mh ஆதிShேட²th
01.18.11 மா: பஜந உபkh³ரேஹண வா ேசShேடத
01.18.12 காஶிlhபிஶீலவசிகிthஸகவாkh³வநபாஷNhட³chச²th³மபி⁴rh
வா நShடப: தth³vhயஜநஸக²சி²th³ேரஷு phரவிய ராjhஞ: ஶshthரரஸாph◌⁴யாmh
phர’thய ph³யாth -அஹmhஅெஸௗ மார:,ஸஹேபா⁴kh³யmh இத³mh ராjhயmh, ஏேகா
நாrhஹதி ேபா⁴khmh, ேய காமயnhேத மாmh ப⁴rhmh தாnh அஹmh th³வி³ேணந
ப⁴khதேவதேநந உபshதா²shயா இதி இthயபth³த⁴vh’thதmh ।
01.18.13 அபth³த⁴mh  iµkh²யthராபஸrhபா: phரதிபாth³யாநேய:, மாதா வா
phரதிkh³’தா
01.18.14 thயkhதmh ³ட⁴ஷா: ஶshthரரஸாph◌⁴யாmh ஹnh:
01.18.15அthயkhதmh lhயஶீலாபி: ◌⁴ shthபி: ◌⁴ பாேநந mh’க³யயா வா phரஸஜயிthவா
ராthராபkh³’யாநேய:
01.18.16ab உபshதி²தmh ச ராjhேயந மth³।ஊrhth◌⁴வmh இதி ஸாnhthவேயth ।
01.18.16chd ஏகshத²mh அத²ஸmhnhth◌⁴யாth thரவாmh:  phரவாஸேயth (இதி)
Chapt . Rules for the king

01.19.01 ராஜாநmh உthதி²தmh அthதிShட²nhேத ph◌⁴’thயா:
01.19.02 phரமாth³யnhதmh அiνphரமாth³யnhதி
01.19.03 கrhமாணி சாshய ப⁴யnhதி
01.19.04 th³விஷth³பி⁴சாதிஸnhதீ⁴யேத ।
01.19.05 தshமாth³ உthதா²நmh ஆthமந:rhவீத
01.19.06 நாகாபி⁴ரஹரShடதா⁴ ராthmh ச விப⁴ேஜth, சா²யாphரமாேணந வா
01.19.07 thெபௗ ெபௗ சrhऽŋh³லா நShடchசா²ேயா மth◌⁴யாந இதி
சthவார: rhேவ தி³வஸshயாShடபா⁴கா:³
01.19.08ைத: பசிமா vhயாkh²யாதா:
01.19.09 தthர rhேவ தி³வஸshயாShடபா⁴ேக³ ராவிதா⁴நmh ஆயvhயெயௗ ச
ஶ ◌்’iΝயாth
01.19.10 th³விதீேய ெபௗரஜாநபதா³நாmh காrhயாணி பேயth
01.19.11 th’தீேய shநாநேபா⁴ஜநmh ேஸேவத,shவாth◌⁴யாயmh ச rhவீத
01.19.12 சrhேத²ரNhயphரதிkh³ரஹmh அth◌⁴யாmhச rhவீத
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01.19.13பசேம மnhthபஷதா³பththரஸmhphேரஷேணந மnhthரேயத,சார³யேபா³த⁴நீயாநி
ச ³th◌⁴ேயத
01.19.14ஷShேட²shைவரவிஹாரmh மnhthரmh வா ேஸேவத
01.19.15ஸphதேம ஹshthyhऽவரதா²தீ⁴யாnh பேயth
01.19.16அShடேம ேஸநாபதிஸேகா² விkhரமmh சிnhதேயth
01.19.17 phரதிSh²ேதऽஹநி ஸnhth◌⁴யாmh உபாத
01.19.18 phரத²ேம ராthபா⁴ேக³³ட⁴ஷாnh பேயth
01.19.19 th³விதீேய shநாநேபா⁴ஜநmh rhவீத,shவாth◌⁴யாயmh ச
01.19.20 th’தீேய rhயேகா⁴ேஷண ஸmhவிShடசrhத²பசெமௗ ஶயீத
01.19.21 ஷShேட² rhயேகா⁴ேஷண phரதி³th³த: ◌⁴ ஶாshthரmh இதிகrhதvhயதாmh ச
சிnhதேயth
01.19.22ஸphதேம மnhthரmh அth◌⁴யாத,³ட⁴ஷாmhச phேரஷேயth
01.19.23அShடேம ’thவிkh³।ஆசாrhயேராதshவshthயயநாநி phரதிkh³’ணீயாth,
சிகிthஸகமாஹாநகெமௗஹூrhதிகாmhச பேயth
01.19.24 ஸவshதாmh ேத⁴iνmh vh’ஷப⁴mh ச phரத³ணீkh’thய உபshதா²நmh
க³chேச²th
01.19.25 ஆthமப³லாiνlhேயந வா நிஶாऽஹrhபா⁴கா³nh phரவிப⁴jhய காrhயாணி
ேஸேவத
01.19.26 உபshதா²நக³த: காrhயாrhதி²நாmh அth³வாராஸŋhக³mh காரேயth
01.19.27 ³rhத³rhேஶா  ராஜா காrhயாகாrhயவிபrhயாஸmh ஆஸnhைந: காrhயேத
01.19.28 ேதந phரkh’திேகாபmh அவஶmh வா க³chேச²th
01.19.29 தshமாth³ ேத³வதாऽऽரமபாஷNhட³ேராthயபஶுNhயshதா²நாநாmh
பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தvhயஸnhyhऽநாதா²நாmh shthmh ச khரேமண காrhயாணி
பேயth, காrhயெகௗ³ரவாth³ஆthயயிகவேஶந வா
01.19.30abஸrhவmh ஆthயயிகmh காrhயmh ஶ ◌்’iΝயாnhநாதிபாதேயth ।
01.19.30chd kh’chch²ரஸாth◌⁴யmh அதிkhராnhதmh அஸாth◌⁴யmh வாऽபி ஜாயேத
01.19.31abஅkh³nhyhऽகா³ரக³த: காrhயmh பேயth³ைவth³யதபshவிநாmh ।
01.19.31chd ேராதாசாrhயஸக:² phரththதா²யாபி⁴வாth³ய ச
01.19.32ab தபshவிநாmh  காrhயாணி thைரவிth³ைய:ஸஹ காரேயth ।
01.19.32chd மாயாேயாக³விதா³mh ைசவ ந shவயmh ேகாபகாரth
01.19.33ab ராjhேஞா  vhரதmh உthதா²நmh யjhஞ: காrhயாiνஶாஸநmh ।
01.19.33chd த³ vh’thதிஸாmhயmh  தீ³ா தshயாபி⁴ேஷசநmh
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01.19.34ab phரஜாஸுேக²ஸுக²mh ராjhஞ: phரஜாநாmh ச ேத தmh ।
01.19.34chd நாthமphயmh தmh ராjhஞ: phரஜாநாmh  phயmh தmh
01.19.35ab தshமாnhநிthய உthதி²ேதா ராஜா rhயாth³அrhதா²iνஶாஸநmh ।
01.19.35chdஅrhத²shய லmh உthதா²நmh அநrhத²shய விபrhயய:
01.19.36abஅiνthதா²ேந th◌⁴ேவா நாஶ: phராphதshயாநாக³தshய ச ।
01.19.36chd phராphயேத ப²லmh உthதா²நாlhலப⁴ேத சாrhத²ஸmhபத³mh (இதி)
Chapt . Regulation for the royal residence

01.20.01வாshகphரஶshேத ேத³ேஶஸphராகாரபகா²th³வாரmhஅேநககயாபக³தmh
அnhத:ரmh காரேயth
01.20.02 ேகாஶkh³’ஹவிதா⁴ேநந மth◌⁴ேய வாஸkh³’ஹmh, ³ட⁴பி⁴thதிஸசாரmh
ேமாஹநkh³’ஹmhதnhமth◌⁴ேய வா வாஸkh³’ஹmh,⁴kh³’ஹmhவாऽऽஸnhநைசthயகாShட²ேத³வதாऽபிதா⁴நth³வாரmh
அேநகஸுŋhகா³ஸசாரmh தshய உப phராஸாத³mh ³ட⁴பி⁴thதிேஸாபாநmh
ஸுரshதmhப⁴phரேவஶாபஸாரmh வா வாஸkh³’ஹmh யnhthரப³th³த⁴தலாவபாதmh
காரேயth,ஆபthphரதீகாராrhத²mh ஆபதி³ வா
01.20.03அேதாऽnhயதா² வா விகlhபேயth,ஸஹாth◌⁴யாயிப⁴யாth
01.20.04 மாiνேஷkh³நிநா thரபஸvhயmh பக³தmh அnhத:ரmh அkh³நிரnhேயா ந
த³ஹதி, ந சாthராnhேயாऽkh³நிrhjhவலதி, ைவth³ேதந ப⁴shமநா mh’thஸmhkhேதந
கரகவாऽவphதmh ச
01.20.05 வnhதீேவதாiµShககShபவnhதா³காபி⁴ரேவ ஜாதshயாவthத²shய
phரதாேநந ³phதmh ஸrhபா விஷாணி வா ந phரப⁴வnhதி
01.20.06 மரநலph’ஷத உthஸrhக:³ஸrhபாnh ப⁴யதி
01.20.07 ஶுக:ஸாகா ph◌⁴’ŋhக³ராேஜா வா ஸrhபவிஷஶŋhகாயாmh khேராஶதி
01.20.08 khெரௗேசா விஷாph◌⁴யாேஶ மாth³யதி, kh³லாயதி வவக:, mhயேத
மthதேகாகில:, சேகாரshயாணீ விரjhேயேத
01.20.09இthேயவmh அkh³நிவிஷஸrhேபph◌⁴ய: phரதிrhவீத
01.20.10 ph’Shட²த: கயாவிபா⁴ேக³ shthநிேவேஶா க³rhப⁴vhயாதி⁴ஸmhshதா²
vh’ உத³கshதா²நmh ச
01.20.11 ப³: கnhயாமாரரmh
01.20.12 ரshதாth³அலŋhகார⁴rhமnhthர⁴பshதா²நmh மாராth◌⁴யshதா²நmh
ச
01.20.13 கயாnhதேரShவnhதrhவmhஶிகைஸnhயmh திShேட²th
01.20.14அnhதrhkh³’ஹக³த:shத²விரshthபஶுth³தா⁴mh ேத³வீmh பேயth
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01.20.15 ேத³வீkh³’ேஹ ேநா  ph◌⁴ராதா ப⁴th³ரேஸநmh ஜகா⁴ந, மா:
ஶyhயாऽnhதrhக³தச thர: காஷmh
01.20.16 லாஜாnh ம⁴நா இதி விேஷண பrhயshய ேத³வீ காஶிராஜmh, விஷதி³kh³ேத⁴ந
phேரண ைவரnhthயmh, ேமக²லாமணிநா ெஸௗவீரmh, ஜாத²mh ஆத³rhேஶந,
ேவNhயாmh ³ட⁴mh ஶshthரmh kh’thவா ேத³வீ வி³ரத²mh ஜகா⁴ந
01.20.17 தshமாth³ ஏதாnhயாshபதா³நி பஹேரth
01.20.18 iµNhட³ஜலஹகphரதிஸmhஸrhக³mh பா³யாபி⁴ச தா³பி:◌⁴
phரதிேஷத⁴ேயth
01.20.19 ந ச ஏநா:lhயா: பேய:,அnhயthர க³rhப⁴vhயாதி⁴ஸmhshதா²ph◌⁴ய:
01.20.20 பாவா: shநாநphரக⁴rhஷஶுth³த⁴ஶரா: பவrhதிதவshthராலŋhகாரா:
பேய:
01.20.21 அஶீதிகா: ஷா: பசாஶthகா: shthேயா வா மாதாபிth’vhயஜநா:
shத²விரவrhஷத⁴ராph◌⁴யாகா³காசாவேராதா⁴நாmh ெஶௗசாெஶௗசmh விth³:,
shதா²பேயச shவாேத,
01.20.22abshவ⁴ெமௗ ச வேஸth ஸrhவ: பர⁴ெமௗ ந ஸசேரth ।
01.20.22chd ந ச பா³ேயந ஸmhஸrhக³mh கசிth³ஆph◌⁴யnhதேரா vhரேஜth
01.20.23abஸrhவmh சாேவதmh th³ரvhயmh நிப³th³தா⁴க³மநிrhக³மmh ।
01.20.23chd நிrhக³chேச²th³அபி⁴க³chேச²th³ வா iµth³ராஸŋhkhராnhத⁴கmh (இதி)
Chapt . Concerning the protection of (the kings) own person

01.21.01 ஶயநாth³ உthதி²த: shthக³ணrhத⁴nhவிபி: ◌⁴ பkh³’யேத, th³விதீயshயாmh
கயாயாmh கக உShணீபி⁴rhவrhஷத⁴ராph◌⁴யாகா³ைக:, th’தீயshயாmh
ph³ஜவாமநகிராைத:, சrhth²யாmh மnhthபி: ◌⁴ ஸmhப³nhதி⁴பி⁴rhெதௗ³வாைகச
phராஸபாணிபி:◌⁴
01.21.02 பிth’ைபதாமஹmh ஸmhப³nhதா⁴iνப³th³த⁴mh ஶிதmh அiνரkhதmh
kh’தகrhமாணmh ச ஜநmh ஆஸnhநmh rhவீத, நாnhயேதாேத³ஶீயmh அkh’தாrhத²மாநmh
shவேத³ஶீயmh வாऽphயபkh’thய உபkh³’தmh
01.21.03அnhதrhவmhஶிகைஸnhயmh ராஜாநmh அnhத:ரmh ச ரேth
01.21.04 ³phேத ேத³ேஶ மாஹாநக: ஸrhவmh ஆshவாத³பா³ஹுlhேயந கrhம
காரேயth
01.21.05 தth³ ரஜா தைத²வ phரதி⁴த rhவmh அkh³நேய வேயாph◌⁴யச ப³mh
kh’thவா
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01.21.06அkh³ேநrhjhவாலா⁴மநீலதா ஶph³த³shேபா²டநmh ச விஷkhதshய,வயஸாmh
விபthதிச
01.21.07a அnhநshய ஊShமா மரkh³வாப:◌⁴ ைஶthயmh ஆஶு khShடshய இவ
ைவவrhNhயmh ஸ-உத³கthவmh அkhnhநthவmh ச
01.21.07bvhயஜநாநாmhஆஶு ஶுShகthவmh ச khவாத²th◌⁴யாமேப²நபடலவிchசி²nhநபா⁴ேவா
க³nhத⁴shபrhஶரஸவத⁴ச
01.21.07chth³ரேவஷுநாதிkhதchசா²யாத³rhஶநmh ேப²நபடலமnhதஊrhth◌⁴வராத³rhஶநmh
ச
01.21.07d ரஸshய மth◌⁴ேய நீலா ரா, பயஸ: தாmhரா, மth³யேதாயேயா: கா,
த³th◌⁴ந: யாமா, ம⁴ந: ேவதா, th³ரvhயாmh ஆrhth³ராmh ஆஶு phரmhலாநthவmh
உthபkhவபா⁴வ: khவாத²நீலயாவதா ச
01.21.07e ஶுShகாmh ஆஶு ஶாதநmh ைவவrhNhயmh ச,
01.21.07f க²நாநாmh mh’³thவmh mh’³நாmh ச க²நthவmh, தth³ऽph◌⁴யாேஶ
ுth³ரஸththவவத⁴ச,
01.21.07gஆshதரணphரவரநாmh th◌⁴யாமமNhட³லதா தnhேராமபமஶாதநmh ச,
01.21.07h ேலாஹமணிமயாநாmh பŋhகமேலாபேத³ஹதாshேநஹராக³ெகௗ³ரவphரபா⁴வவrhணshபrhஶவத⁴ச
-இதி விஷkhதshய ŋhகா³நி
01.21.08 விஷphரத³shய  ஶுShகயாவவkhthரதா வாkhஸŋhக:³ shேவேதா³
விjh’mhப⁴ணmh சாதிமாthரmh ேவப:² phரshக²லநmh வாkhயவிphேரணmh ஆேவக:³
கrhமணி shவ⁴ெமௗ சாநவshதா²நmh இதி
01.21.09 தshமாth³அshய ஜாŋh³விேதா³ பி⁴ஷஜசாஸnhநா:sh:
01.21.10 பி⁴ஷkh³ைப⁴ஷjhயாகா³ராth³ஆshவாத³விஶுth³த⁴mhஔஷத⁴mh kh³’thவா
பாசகேபஷகாph◌⁴யாmh ஆthமநா ச phரதிshவாth³ய ராjhேஞ phரயchேச²th
01.21.11 பாநmh பாநீயmh சாஉஷேத⁴ந vhயாkh²யாதmh
01.21.12 கlhபகphரஸாத⁴கா: shநாநஶுth³த⁴வshthரஹshதா: ஸiµth³ரmh உபகரணmh
அnhதrhவmhஶிகஹshதாth³ஆதா³ய பசேர:
01.21.13shநாபகஸmhவாஹகாshதரகரஜகமாலாகாரகrhம தா³shய:phரth³த⁴ெஶௗசா:
rh:, தாபி⁴ரதி⁴Sh²தா வா ஶிlhபிந:
01.21.14ஆthமசுநிேவய வshthரமாlhயmh த³th³:,shநாநாiνேலபநphரக⁴rhஷrhணவாஸshநாநீயாநி
ச shவவோபா³ஹுஷு ச
01.21.15 ஏேதந பரshமாth³ஆக³தகmh vhயாkh²யாதmh
01.21.16ஶீலவா: ஶshthராkh³நிரஸkhடா³வrhஜmh நrhமேய:

artha.pdf 27



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

01.21.17ஆேதாth³யாநி ச ஏஷாmh அnhத: திShேட²:,அவரத²th³விபாலŋhகாராச
01.21.18ஆphதஷாதி⁴Sh²தmh யாநவாஹநmhஆேராேஹth,நாவmh சாphதநாவிகாதி⁴Sh²தmh
01.21.19அnhயெநௗphரதிப³th³தா⁴mh வாதேவக³வஶாmh ச ந உேபயாth
01.21.20 உத³காnhேத ைஸnhயmh ஆத
01.21.21 மthshயkh³ராஹவிஶுth³த⁴mh உத³கmh அவகா³ேஹத
01.21.22 vhயாலkh³ராஹவிஶுth³த⁴mh உth³யாநmh க³chேச²th
01.21.23ph³த⁴கவக³ணிபி⁴ரபாshதshேதநvhயாலபராபா³த⁴ப⁴யmh சலலயபசயாrhத²mh
mh’கா³ரNhயmh க³chேச²th
01.21.24ஆphதஶshthரkh³ராஹாதி⁴Sh²த:th³த⁴தாபஸmh பேயth, மnhthபஷதா³
ஸஹ ஸாமnhத³தmh
01.21.25ஸmhநth³ேதா⁴ऽவmh ஹshதிநmh வாऽऽட: ◌⁴ ஸmhநth³த⁴mh அநீகmh பேயth
01.21.26நிrhயாேணऽபி⁴யாேந ச ராஜமாrhக³mh உப⁴யத:kh’தாரmhஶshthபி⁴rhத³Nh³பி⁴சாபாshதஶshthரஹshதphரvhரதvhயŋhக³mh
க³chேச²th
01.21.27 ந ஷஸmhபா³த⁴mh அவகா³ேஹத
01.21.28 யாthராஸமாஜ உthஸவphரஹவநி ச த³ஶவrhகி³காதி⁴Sh²தாநி க³chேச²th
01.21.29ab யதா² ச ேயாக³ைஷரnhயாnh ராஜாऽதி⁴திShட²தி ।
01.21.30chd ததா²ऽயmh அnhயாபா³ேத⁴ph◌⁴ேயா ரேth³ஆthமாநmh ஆthமவாnh (இதி)
Book . The activityof the head of departments

Chapt . Sec, 19: Settlement of the countryside

02.01.01⁴தrhவmhஅ⁴தrhவmh வா ஜநபத³mh பரேத³ஶாபவாஹேநநshவேத³ஶாபி⁴Shயnhத³வமேநந
வா நிேவஶேயth
02.01.02 ஶூth³ரகrhஷகphராயmh லஶதாவரmh பசலஶதபரmh kh³ராமmh
khேராஶth³விkhேராஶமாநmh அnhேயாnhயாரmh நிேவஶேயth
02.01.03 நைஶலவநph◌⁴’Shத³ேஸப³nhத⁴ஶஶாlhமரvh’ாnh
அnhேதஷு mhநாmh shதா²பேயth
02.01.04அShடஶதkh³ராmhயா மth◌⁴ேயshதா²நீயmh,சஶதkh³ராmhயா th³ேராணiµக²mh,
th³விஶதkh³ராmhயா: காrhவகmh, த³ஶkh³ராஸŋhkh³ரேஹண ஸŋhkh³ரஹmh shதா²பேயth
02.01.05 அnhேதShவnhதபால³rhகா³ணி ஜநபத³th³வாராNhயnhதபாலாதி⁴Sh²தாநி
shதா²பேயth
02.01.06 ேதஷாmh அnhதராணி வா³கஶப³ரnhத³சNhடா³லாரNhயசரா ரே:
02.01.07a’thவிkh³।ஆசாrhயேராதேராthேயph◌⁴ேயா ph³ரமேத³யாnhயத³Nhட³கராNhயபி⁴பதா³யாத³காநி
phரயchேச²th

28 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

02.01.07bஅth◌⁴யஸŋhkh²யாயகாதி³ph◌⁴ேயா ேகா³பshதா²நிகாநீகshத²சிகிthஸகாவத³மகஜŋhகா⁴காேகph◌⁴யச
விkhரயாதா⁴நவrhஜாநி
02.01.08 கரேத³ph◌⁴ய: kh’தேthராNhையககாணி phரயchேச²th
02.01.09அkh’தாநி கrhth’ph◌⁴ேயா நாேத³யாநி
02.01.10அkh’ஷதாmh ஆசி²th³யாnhேயph◌⁴ய: phரயchேச²th
02.01.11 kh³ராமph◌⁴’தகைவேத³ஹகா வா kh’ேஷ:
02.01.12அkh’ஷnhேதா வாऽவநmh த³th³:
02.01.13 தா⁴nhயபஶுரNhையச ஏதாnh அiνkh³’ணீயாth
02.01.14 தாnhயiν ஸுேக²ந த³th³:
02.01.15அiνkh³ரஹபஹாெரௗ ச ஏேதph³ph◌⁴ய: ேகாஶvh’th³தி⁴கெரௗ த³th³யாth, ேகாஶ
உபகா⁴தெகௗ வrhஜேயth
02.01.16அlhபேகாேஶா  ராஜா ெபௗரஜாநபதா³nh ஏவ kh³ரஸேத
02.01.17 நிேவஶஸமகாலmh யதா²ऽऽக³தகmh வா பஹாரmh த³th³யாth
02.01.18 நிvh’thதபஹாராnh பிதா இவாiνkh³’ணீயாth
02.01.19ஆகரகrhமாnhதth³ரvhயஹshதிவநvhரஜவணிkhபத²phரசாராnh வாshத²லபத²பNhயபthதநாநி
ச நிேவஶேயth
02.01.20ஸஹ உத³கmh ஆஹாrhய உத³கmh வா ேஸmh ப³nhத⁴ேயth
02.01.21அnhேயஷாmh வா ப³th◌⁴நதாmh ⁴மாrhக³vh’உபகரiνkh³ரஹmh rhயாth,
Nhயshதா²நாராமாmh ச
02.01.22ஸmh⁴யேஸப³nhதா⁴th³அபkhராமத: கrhமகரப³வrhதா:³ கrhம rh:
02.01.23 vhயயகrhமணி ச பா⁴கீ³shயாth, ந சாmhஶmh லேப⁴த
02.01.24 மthshயphலவஹதபNhயாநாmh ேஸஷு ராஜா shவாmhயmh க³chேச²th
02.01.25 தா³ஸாதகப³nh⁴nh அஶ ◌்’Nhவேதா ராஜா விநயmh kh³ராஹேயth
02.01.26 பா³லvh’th³த⁴vhயஸnhyhऽநாதா²mhச ராஜா பி³ph◌⁴’யாth, shthயmh
அphரஜாதாmh phரஜாதாயச thராnh
02.01.27 பா³லth³ரvhயmh kh³ராமvh’th³தா⁴ வrhத⁴ேயரா vhயவஹாரphராபth,
ேத³வth³ரvhயmh ச
02.01.28 அபthயதா³ரmh மாதாபிதெரௗ ph◌⁴ராth’nh அphராphதvhயவஹாராnh ப⁴கி³நீ:
கnhயா வித⁴வாசாபி³ph◌⁴ரத: ஶkhதிமேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, அnhயthர
பதிேதph◌⁴ய:,அnhயthர மா:
02.01.29 thரதா³ரmh அphரதிவிதா⁴ய phரvhரஜத: rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, shthயmh ச
phரvhராஜயத:
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02.01.30phதvhயாயாம: phரvhரேஜth³ஆph’chch²ய த⁴rhமshதா²nh
02.01.31அnhயதா² நியmhேயத
02.01.32 வாநphரshதா²th³ அnhய: phரvhரதபா⁴வ:, ஸஜாதாth³ அnhய: ஸŋhக: ◌⁴,
ஸாiµthதா²யிகாth³அnhய:ஸமயாiνப³nhேதா⁴ வா நாshய ஜநபத³mh உபநிவிேஶத
02.01.33 ந ச தthராராமா விஹாராrhதா² வா ஶாலா:sh:
02.01.34 நடநrhதககா³யநவாத³கவாkh³வநஶீலவா ந கrhமவிkh◌⁴நmh rh:
02.01.35 நிராரயthவாth³ kh³ராமாmh ேthராபி⁴ரதthவாchச ஷாmh
ேகாஶவிShth³ரvhயதா⁴nhயரஸvh’th³தி⁴rhப⁴வதி
02.01.36ab பரசkhராடவீkh³ரshதmh vhயாதி⁴³rhபி⁴பீ³தmh ।
02.01.36chd ேத³ஶmh பஹேரth³ ராஜா vhயயkhடா³ச வாரேயth
02.01.37ab த³Nhட³விShகராபா³ைத⁴ ரேth³ உபஹதாmh kh’mh ।
02.01.37chdshேதநvhயாலவிஷkh³ராைஹrhvhயாதி⁴பி⁴ச பஶுvhரஜாnh
02.01.38ab வlhலைப:◌⁴ காrhைக:shேதைநரnhதபாலச பீ³தmh ।
02.01.38chd ேஶாத⁴ேயth பஶுஸŋhைக⁴ச யமாணmh வணிkhபத²mh
02.01.39ab ஏவmh th³ரvhயth³விபவநmh ேஸப³nhத⁴mh அதா²கராnh ।
02.01.39chd ரேth rhவkh’தாnh ராஜா நவாmhசாபி⁴phரவrhதேயth (இதி)
Chapt . Disposal of non-agricultural land

02.2.01அkh’Shயாயாmh ⁴ெமௗ பஶுph◌⁴ேயா விவீதாநி phரயchேச²th
02.2.02phரதி³Shடாப⁴யshதா²வரஜŋhக³மாநி ச ph³ரமேஸாமாரNhயாநி தபshவிph◌⁴ேயா
ேகா³தபராணி phரயchேச²th
02.2.03 தாவnhமாthரmh ஏகth³வாரmh கா²த³phதmh shவா³ப²ல³lhம³chச²mh
அகNhடகிth³மmh உthதாநேதாயாஶயmh தா³nhதmh’க³சShபத³mh ப⁴kh³நநக²த³mhShThரvhயாலmh
மாrhக³கஹshதிஹshதிநீகலப⁴mh mh’க³வநmh விஹாராrhத²mh ராjhஞ: காரேயth
02.2.04 ஸrhவாதிதி²mh’க³mh phரthயnhேத சாnhயnhmh’க³வநmh ⁴வேஶந வா
நிேவஶேயth
02.2.05 phயphரதி³Shடாநாmh ச th³ரvhயாmh ஏக ஏகேஶா வநாநி நிேவஶேயth,
th³ரvhயவநகrhமாnhதாnh அடவீச th³ரvhயவநாபாரயா:
02.2.06 phரthயnhேத ஹshதிவநmh அடvhyh।ஆரmh நிேவஶேயth
02.2.07 நாக³வநாth◌⁴ய: பாrhவதmh நாேத³யmh ஸாரஸமாபmh ச நாக³வநmh
விதி³தபrhயnhதphரேவஶநிShகாஸmh நாக³வநபால: பாலேயth
02.2.08ஹshதிகா⁴திநmh ஹnh:
02.2.09 த³nhதக³mh shவயmhmh’தshயாஹரத:ஸபாத³சShபே லாப: ◌⁴
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02.2.10 நாக³வநபாலா ஹshதிபகபாத³பாஶிகைஸகவநசரகபாகrhகஸகா²
ஹshதிthரஷchச²nhநக³nhதா⁴ ப⁴lhலாதகீஶாகா²phரchச²nhநா: பசபி: ◌⁴ ஸphதபி⁴rhவா
ஹshதிப³nhத⁴கீபி: ◌⁴ ஸஹ சரnhத: ஶyhயாshதா²நபth³யாேலNhட³லகா⁴த
உth³ேத³ேஶந ஹshதிலபrhயkh³ரmh விth³:
02.2.11 த²சரmh ஏகசரmh நிrhத²mh த²பதிmh ஹshதிநmh vhயாலmh மthதmh ேபாதmh
ப³nhத⁴iµkhதmh ச நிப³nhேத⁴ந விth³:
02.2.12அநீகshத²phரமாண: phரஶshதvhயஜநாசாராnh ஹshதிேநா kh³’ணீ:
02.2.13ஹshதிphரதா⁴நmh விஜேயா ராjhஞ:
02.2.14 பராநீகvhஹ³rhக³shகnhதா⁴வாரphரமrhத³நா யதிphரமாணஶரா:
phராணஹரகrhமாே ஹshதிந:
02.2.15ab காŋhகா³ŋhக³ரஜா: ேரShடா:² phராchயாேசதி³கஷஜா: ।
02.2.15chd தா³ஶாrhசாபராnhதாச th³விபாநாmh மth◌⁴யமா மதா:
02.2.16ab ெஸௗராShThகா: பாசநதா:³ ேதஷாmh phரthயவரா:shmh’தா: ।
02.2.16chdஸrhேவஷாmh கrhம வீrhயmh ஜவ: ேதஜச வrhத⁴ேத (இதி)
Chapt . Construction of forts

02.3.01 சrhதி³ஶmh ஜநபதா³nhேத ஸாmhபராயிகmh ைத³வkh’தmh ³rhக³mh காரேயth,
அnhதrhth³வீபmh shத²லmh வா நிmhநாவth³த⁴mh ஔத³கmh, phராshதரmh ³ஹாmh
வா பாrhவதmh, நித³கshதmhப³mh இணmh வா தா⁴nhவநmh, க²ஜந உத³கmh
shதmhப³க³ஹநmh வா வந³rhக³mh
02.3.02 ேதஷாmh நதீ³பrhவத³rhக³mh ஜநபதா³ரshதா²நmh, தா⁴nhவநவந³rhக³mh
அடவீshதா²நmh ஆபth³யபஸாேரா வா
02.3.03ஜநபத³மth◌⁴ேயஸiµத³யshதா²நmhshதா²நீயmh நிேவஶேயth,வாshகphரஶshேத
ேத³ேஶ நதீ³ஸŋhக³ேம ரத³shயாவிேஶாஷshயாŋhேக ஸரஸ: தடாகshய வா,
vh’thதmh தீ³rhக⁴mh சrhऽரmh வா வாshவேஶந வா phரத³ண உத³கmh
பNhயடேப⁴த³நmh அmhஸபத²வாபதா²ph◌⁴யாmh உேபதmh
02.3.04 தshய பகா:² திshேரா த³Nhடா³nhதரா: காரேயth சrhத³ஶ th³வாத³ஶ
த³ஶ இதி த³Nhடா³nh விshதீrh:, விshதாராth³ அவகா³டா:◌⁴ பாத³ ஊநmh
அrhத⁴mh வா, thபா⁴க³லா:, லசrhऽரா வா, பாஷாண உபதா: பாஷாண
இShடகாப³th³த⁴பாrhவா வா, ேதாயாnhதிகீராக³nhேதாயrh வா ஸபவாஹா:
பth³மkh³ராஹவதீச
02.3.05 சrhத³Nhடா³பkh’Shடmh பகா²யா:ஷTh³த³Nhட³ உchch²தmh அவth³த⁴mh
தth³th³வி³ணவிShகmhப⁴mh கா²தாth³வphரmh காரேயth³ஊrhth◌⁴வசயmh மசph’Shட²mh
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mhப⁴கmhவாஹshதிபி⁴rhேகா³பி⁴சுNhணmhகNhடகி³lhமவிஷவlhphரதாநவnhதmh
02.3.06 பாmhஸுேஶேஷண வாshchசி²th³ரmh ராஜப⁴வநmh வா ரேயth
02.3.07a வphரshய உப phராகாரmh விShகmhப⁴th³வி³ண உthேஸத⁴mh ஐShடகmh
th³வாத³ஶஹshதாth³ஊrhth◌⁴வmh ஓஜmh kh³மmh வா ஆ சrhவிmhஶதிஹshதாth³ இதி
காரேயth
02.3.07b ரத²சrhயாஸசாரmh தாலலmh iµரஜைக: கபிஶீrhஷைகசாசிதாkh³ரmh
02.3.08 ph’²ஶிலாஸmhஹதmh வா ைஶலmh காரேயth, ந thேவவ காShடமயmh
02.3.09அkh³நிரவேதா  தshnh வஸதி
02.3.10 விShகmhப⁴சrhऽரmh அThடாலகmh உthேஸத⁴ஸமாவேபேஸாபாநmh
காரேயth thmhஶth³த³Nhடா³nhதரmh ச
02.3.11 th³வேயாரThடாலகேயாrhமth◌⁴ேய ஸஹrhmhயth³விதலாmh அth◌⁴யrhதா⁴யாயாமாmh
phரேதாmh காரேயth
02.3.12அThடாலகphரேதாமth◌⁴ேய thதா⁴iνShகாதி⁴Shடா²நmhஸ-அபிதா⁴நchசி²th³ரப²லகஸmhஹதmh
இnhth³ரேகாஶmh காரேயth
02.3.13அnhதேரஷு th³விஹshதவிShகmhப⁴mh பாrhேவ சrh³யாமmh ேத³வபத²mh
காரேயth
02.3.14 த³Nhடா³nhதரா th³வித³Nhடா³nhதரா வா சrhயா: காரேயth,அkh³ராேய ேத³ேஶ
phரதா⁴வநிகாmh நிShகிரth³வாரmh ச
02.3.15ப³rhஜாiνப⁴ஜநீஶூலphரகரபடாவபாதகNhடகphரதிஸராph’Shட²தாலபththரஶ ◌்’ŋhகா³டகவத³mhShThராrhக³ல
உபshகnhத³நபா³காmhப³ஷ உத³பாநைக: phரதிchச²nhநmh ச²nhநபத²mh காரேயth
02.3.16 phராகாரmh உப⁴யேதா ேமNhட⁴கmh அth◌⁴யrhத⁴த³Nhட³mh kh’thவா
phரேதாஷThலாऽnhதரmh th³வாரmh நிேவஶேயth பசத³Nhடா³th³ ஏக உthதரmh
ஆऽShடத³Nhடா³th³இதி சrhऽரmhஷTh³பா⁴க³mhஆயாமாth³ऽதி⁴கmh அShடபா⁴க³mh
வா
02.3.17 பசத³ஶஹshதாth³ ஏக உthதரmh ஆऽShடாத³ஶஹshதாth³ இதி தல
உthேஸத: ◌⁴
02.3.18shதmhப⁴shய பேப:ஷTh³।ஆயாேமா,th³வி³ே நிகா²த:,காயாசrhபா⁴க:³
02.3.19ஆதி³தலshய பசபா⁴கா:³ ஶாலா வாபீ மாkh³’ஹmh ச
02.3.20 த³ஶபா⁴கி³ெகௗ th³ெவௗ phரதிமெசௗ,அnhதரmh ஆணீஹrhmhயmh ச
02.3.21ஸiµchch²ரயாth³அrhத⁴தேல sh²ப³nhத⁴ச
02.3.22அrhத⁴வாshகmh உthதமாகா³ரmh,thபா⁴கா³nhதரmh வா,இShடகாऽவப³th³த⁴பாrhவmh,
வாமத: phரத³ணேஸாபாநmh ³ட⁴பி⁴thதிேஸாபாநmh இதரத:
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02.3.23 th³விஹshதmh ேதாரணஶிர:
02.3.24 thபசபா⁴கி³ெகௗ th³ெவௗ கபாடேயாெகௗ³
02.3.25 th³ெவௗ பெகௗ⁴
02.3.26அரthநிnhth³ரகீல:
02.3.27 பசஹshதmh ஆணிth³வாரmh
02.3.28 சthவாேரா ஹshதிபகா: ◌⁴
02.3.29 நிேவஶாrhத⁴mh ஹshதிநக²mh
02.3.30iµக²ஸம:ஸŋhkhரம:ஸmhஹாrhேயா ⁴மேயா வா நித³ேக
02.3.31 phராகாரஸமmh iµக²mh அவshதா²phய thபா⁴க³ேகா³தா⁴iµக²mh ேகா³ரmh
காரேயth
02.3.32 phராகாரமth◌⁴ேய வாபீmh kh’thவா Shகணீth³வாரmh, ச:ஶாலmh
அth◌⁴யrhதா⁴nhதரmhஸாணிகmh மாரmh,iµNhட³ஹrhmhயth³விதலmhiµNhட³கth³வாரmh,
⁴th³ரvhயவேஶந வா நிேவஶேயth
02.3.33 thபா⁴கா³தி⁴காயாமா பா⁴Nhட³வாநீ:lhயா: காரேயth
02.3.34ab தாஸு பாஷாணth³தா³லா:டா²காNhட³கlhபநா: ।
02.3.34chdiµஷுNh⁴iµth³க³ரா த³Nhடா³சkhரயnhthரஶதkh◌⁴நய:
02.3.35ab காrhயா: காrhமாகா: ஶூலா ேவத⁴நாkh³ராச ேவணவ: ।
02.3.35chd உShThரkh³vhேயாऽkh³நிஸmhேயாகா:³phயகlhேப ச ேயா விதி: ◌⁴ (இதி)
Chapt . Lay-out of the fortified city

02.4.01 thரய: phராசீநா ராஜமாrhகா:³ thரய உதீ³சீநா இதி வாshவிபா⁴க:³
02.4.02ஸ th³வாத³ஶth³வாேரா khத உத³கph◌⁴ரமchச²nhநபத:²
02.4.03 சrhத³Nhடா³nhதரா ரth²யா:
02.4.04 ராஜமாrhக³th³ேராணiµக²shதா²நீயராShThரவிவீதபதா:²ஸmhயாநீயvhஹமஶாநkh³ராமபதா²சாShடத³Nhடா:³
02.4.05 சrhத³Nhட:³ ேஸவநபத:², th³வித³Nhேடா³ ஹshதிேthரபத:²,
பசாரthநேயா ரத²பத:², சthவார: பஶுபத:², th³ெவௗ ுth³ரபஶுமiνShயபத:²
02.4.06 phரவீேர வாshநி ராஜநிேவஶசாrhவrhNhயஸமாேவ
02.4.07 வாsh’த³யாth³ உthதேர நவபா⁴ேக³ யதா² உkhதவிதா⁴நmh அnhத:ரmh
phராnhiµக²mh உத³nhiµக²mh வா காரேயth
02.4.08 தshய rhவ உthதரmh பா⁴க³mh ஆசாrhயேராத இjhயாேதாயshதா²நmh
மnhthணசாவேஸ:, rhவத³ணmh பா⁴kh³mh மஹாநஸmh ஹshதிஶாலா
ேகாShடா²கா³ரmh ச
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02.4.09 தத: பரmh க³nhத⁴மாlhயரஸபNhயா: phரஸாத⁴நகாரவ: thயாச rhவாmh
தி³ஶmh அதி⁴வேஸ:
02.4.10 த³ணrhவmh பா⁴க³mh பா⁴Nhடா³கா³ரmh அபடலmh கrhமநிஷth³யாச,
த³ணபசிமmh பா⁴க³mh phயkh³’ஹmh ஆதா⁴கா³ரmh ச
02.4.11தத:பரmh நக³ரதா⁴nhயvhயாவஹாககாrhமாnhதிகப³லாth◌⁴யா:பkhவாnhநஸுராமாmhஸபNhயா
பாவா: தாலாவசரா ைவயாச த³mh தி³ஶmh அதி⁴வேஸ:
02.4.12 பசிமத³ணmh பா⁴க³mh க²ர உShThர³phதிshதா²நmh கrhமkh³’ஹmh ச,
பசிம உthதரmh பா⁴க³mh யாநரத²ஶாலா:
02.4.13 தத: பரmh ஊrhஸூthரேவiΝசrhமவrhமஶshthராவரணகாரவ: ஶூth³ராச
பசிமாmh தி³ஶmh அதி⁴வேஸ:
02.4.14 உthதரபசிமmh பா⁴க³mh பNhயைப⁴ஷjhயkh³’ஹmh, உthதரrhவmh பா⁴க³mh
ேகாேஶா க³வாவmh ச
02.4.15 தத: பரmh நக³ரராஜேத³வதாேலாஹமணிகாரேவா ph³ராமச உthதராmh
தி³ஶmh அதி⁴வேஸ:
02.4.16 வாshchசி²th³ராiνஶாேலஷு ேரணீphரபணிநிகாயா ஆவேஸ:
02.4.17அபராதாphரதிஹதஜயnhதைவஜயnhதேகாShடா²nh ஶிவைவரவவிமதி³ராkh³’ஹாணி
ச ரமth◌⁴ேய காரேயth
02.4.18 யதா² உth³ேத³ஶmh வாshேத³வதா:shதா²பேயth
02.4.19 ph³ராமாஇnhth³ரயாmhயைஸநாபthயாநி th³வாராணி
02.4.20ப³:பகா²யா த⁴iν:ஶதாபkh’ShடாைசthயNhயshதா²நவநேஸப³nhதா: ◌⁴
காrhயா:, யதா²தி³ஶmh ச தி³kh³ேத³வதா:
02.4.21 உthதர: rhேவா வா மஶாநபா⁴ேகா³ வrhண உthதமாநாmh, த³ேணந
மஶாநmh வrhவராmh
02.4.22 தshயாதிkhரேம rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.4.23 பாஷNhட³சNhடா³லாநாmh மஶாநாnhேத வாஸ:

02.4.24 கrhமாnhதேthரவேஶந mhபி³நாmh மாநmh shதா²பேயth
02.4.25 ேதஷு Shபப²லவாடாnh தா⁴nhயபNhயநிசயாmhசாiνjhஞாதா:rh:
02.4.26 த³ஶவாடmh பshதா²நmh
02.4.27ஸrhவshேநஹதா⁴nhயாரலவணக³nhத⁴ைப⁴ஷjhயஶுShகஶாகயவஸவlhரth’ணகாShட²ேலாஹசrhமாŋhகா³ரshநாவிஷவிஷாணேவiΝவlhகலஸாரதா³phரஹரவரமநிசயாnh
அேநகவrhஷ உபேபா⁴க³ஸஹாnh காரேயth
02.4.28 நேவநாநவmh ேஶாத⁴ேயth
02.4.29ஹshதிऽவரத²பாதா³தmh அேநகiµkh²யmh அவshதா²பேயth
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02.4.30அேநகiµkh²யmh  பரshபரப⁴யாth பர உபஜாபmh ந உைபதி
02.4.31 ஏேதநாnhதபால³rhக³ஸmhshகாரா vhயாkh²யாதா:
02.4.32ab ந ச பா³காnh rhயாth ேர ராShThர உபகா⁴தகாnh ।
02.4.32chdேபjh ஜநபேத³ ச ஏதாnh ஸrhவாnh வா தா³பேயth கராnh (இதி)
Chapt . The work of store-keeping by the director of stories

02.5.01 ஸmhநிதா⁴தா ேகாஶkh³’ஹmh பNhயkh³’ஹmh ேகாShடா²கா³ரmh
phயkh³’ஹmh ஆதா⁴கா³ரmh ப³nhத⁴நாகா³ரmh ச காரேயth
02.5.02சrhऽராmh வாபீmh அnh-உத³க உபshேநஹாmh கா²நயிthவா ph’²ஶிலாபி⁴ப⁴யத:
பாrhவmh லmh ச phரசிthய ஸாரதா³பஜரmh ⁴ஸமmh thதலmh அேநகவிதா⁴நmh
Thமேத³ஶshதா²நதலmh ஏகth³வாரmh யnhthரkhதேஸாபாநmh ⁴kh³’ஹmhகாரேயth
02.5.03தshயஉப உப⁴யேதாநிேஷத⁴mhஸ-phரkh³வmh ஐShடகmh பா⁴Nhட³வாநீபphதmh
ேகாஶkh³’ஹmh காரேயth, phராஸாத³mh வா
02.5.04 ஜநபதா³nhேத th◌⁴வநிதி⁴mh ஆபth³ऽrhத²mh அபி⁴thயkhைத: காரேயth
02.5.05a பkhவ இShடகாshதmhப⁴mh ச:ஶாலmh ஏகth³வாரmh அேநகshதா²நதலmh
விvh’தshதmhபா⁴பஸாரmh உப⁴யத: பNhயkh³’ஹmh ேகாShடா²கா³ரmh ச
02.5.05b தீ³rhக⁴ப³ஹுஶாலmh கயாvh’தTh³யmh அnhத: phயkh³’ஹmh, தth³ ஏவ
⁴kh³’ஹkhதmh ஆதா⁴கா³ரmh
02.5.05ch ph’த²kh³த⁴rhமshதீ²யmh மஹாமாthயmh விப⁴khதshthஷshதா²நmh
அபஸாரத:ஸு³phதகயmh ப³nhத⁴நாகா³ரmh காரேயth
02.5.06ஸrhேவஷாmhஶாலா:கா²த உத³பாநவrhசshநாநkh³’ஹாkh³நிவிஷthராணமாrhஜாரநலாராshவைத³வதஜநkhதா:
காரேயth
02.5.07 ேகாShடா²கா³ேர வrhஷமாநmh அரthநிiµக²mh Nhட³mh shதா²பேயth
02.5.08 தthஜாதகரதி⁴Sh²த: ராணmh நவmh ச ரthநmh ஸாரmh ப²lh³ phயmh வா
phரதிkh³’ணீயாth
02.5.09 தthர ரthந உபதா⁴thதேமா த³Nhட:³ கrh: காரயிச ஸார உபெதௗ⁴
மth◌⁴யம:, ப²lh³phய உபெதௗ⁴ தth ச தாவth ச த³Nhட:³
02.5.10பத³rhஶகவிஶுth³த⁴mh ரNhயmh phரதிkh³’ணீயாth
02.5.11அஶுth³த⁴mh ேச²த³ேயth
02.5.12ஆஹrh: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.5.13 ஶுth³த⁴mh rhணmh அபி⁴நவmh ச தா⁴nhயmh phரதிkh³’ணீயாth
02.5.14 விபrhயேய lhயth³வி³ே த³Nhட:³
02.5.15 ேதந பNhயmh phயmh ஆத⁴mh ச vhயாkh²யாதmh
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02.5.16ஸrhவாதி⁴கரேணஷு khத உபkhததthஷாmh பதி³சShபணபரமாபஹாேரஷு
rhவமth◌⁴யம உthதமவதா⁴ த³Nhடா:³
02.5.17 ேகாஶாதி⁴Sh²தshய ேகாஶாவchேச²ேத³ கா⁴த:
02.5.18 தth³ைவயாvh’thயகராmh அrhத⁴த³Nhடா:³
02.5.19 பபா⁴ஷணmh அவிjhஞாேத
02.5.20 ேசாராmh அபி⁴phரத⁴rhஷேண சிthேரா கா⁴த:
02.5.21 தshமாth³ஆphதவாதி⁴Sh²த:ஸmhநிதா⁴தா நிசயாnh அiνதிShேட²th
02.5.22a பா³யmh அph◌⁴யnhதரmh சாயmh விth³யாth³ வrhஷஶதாth³அபி ।
02.5.22b யதா² ph’Shேடா ந ஸjhேஜத vhயேய ேஶேஷ ச ஸசேய (இதி)
Chapt . chapter 24 The setting up of revenue by the administration

02.6.01 ஸமாஹrhதா ³rhக³mh ராShThரmh க²நிmh ேஸmh வநmh vhரஜmh வணிkhபத²mh
சாேவேத
02.6.02ஶுlhகmh த³Nhட:³ ெபௗதவmh நாக³ேகா லth◌⁴யோ iµth³ராऽth◌⁴ய:

ஸுரா ஸூநா ஸூthரmh ைதலmh kh◌⁴’தmh ார: ெஸௗவrhணிக: பNhயஸmhshதா²
ேவயா th³தmhவாshகmh காஶிlhபிக³ே ேத³வதாऽth◌⁴யோ th³வாரப³காऽऽேத³யmh
ச ³rhக³mh
02.6.03தா பா⁴ேகா³ ப³: கேரா வணிkh நதீ³பால: தேரா நாவ: பthதநmh விவிசிதmh
வrhதநீ ரjhஜுேசாரரjhஜுச ராShThரmh
02.6.04ஸுவrhணரஜதவjhரமணிiµkhதாphரவாலஶŋhக²ேலாஹலவண⁴phரshதரரஸதா⁴தவ:
க²நி:
02.6.05 Shபப²லவாடஷNhட³ேகதா³ரலவாபா: ேஸ:
02.6.06 பஶுmh’க³th³ரvhயஹshதிவநபkh³ரேஹா வநmh
02.6.07 ேகா³மஷmh அஜாவிகmh க²ர உShthரmh அவாவதரmh ச vhரஜ:
02.6.08shத²லபேதா² வாபத²ச வணிkhபத:²
02.6.09இthயாயஶரmh
02.6.10lhயmh பா⁴ேகா³vhயா பக: ◌⁴ khlhphதmh(khlh’phதmh)பிகmhஅthயயசாயiµக²mh
02.6.11 ேத³வபிth’ஜாதா³நாrhத²mh, shவshதிவாசநmh, அnhத:ரmh, மஹாநஸmh,
³தphராவrhதிமmh, ேகாShடா²கா³ரmh,ஆதா⁴கா³ரmh, பNhயkh³’ஹmh,phயkh³’ஹmh,
கrhமாnhேதா,விSh:,பthதிऽவரத²th³விபபkh³ரேஹா, ேகா³மNhட³லmh,பஶுmh’க³பvhயாலவாடா:,
காShட²th’ணவாடாச இதி vhயயஶரmh
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02.6.12 ராஜவrhஷmh மாஸ:போ தி³வஸசvhShடmh,வrhஷாேஹமnhதkh³Shமாmh
th’தீயஸphதமா தி³வஸ ஊநா: பா: ேஶஷா: rh:, ph’த²kh³ऽதி⁴மாஸக:, இதி
கால:
02.6.13 கரணீயmh th³த⁴mh ேஶஷmh ஆயvhயெயௗ நீவீ ச
02.6.14 ஸmhshதா²நmh phரசார: ஶராவshதா²பநmh ஆதா³நmh ஸrhவஸiµத³யபிNhட:³
ஸஜாதmh - ஏதth கரணீயmh
02.6.15 ேகாஶாrhபிதmh ராஜஹார:ரvhயயச phரவிShடmh பரமஸmhவthஸராiνvh’thதmh
ஶாஸநiµkhதmh iµகா²jhஞphதmh சாபாதநீயmh - ஏதth th³த⁴mh
02.6.16th³தி⁴கrhமேயாக:³த³Nhட³ேஶஷmhஆஹரணீயmh ப³லாthkh’தphரதிShடph³த⁴mh
அவmh’Shடmh ச phரேஶாth◌⁴யmh - ஏதthேஶஷmh,அஸாரmh அlhபஸாரmh ச
02.6.17 வrhதமாந: பrhேதாऽnhயஜாதசாய:
02.6.18 தி³வஸாiνvh’thேதா வrhதமாந:
02.6.19 பரமஸாmhவthஸக: பரphரசாரஸŋhkhராnhேதா வா பrhத:
02.6.20 நShடphரshmh’தmh ஆkhதத³Nhட:³ பாrhவmh பாணிகmh ஔபாயநிகmh
ட³மரக³தகshவmh அthரகmh நிதி⁴சாnhயஜாத:
02.6.21 விேபvhயாதி⁴தாnhதராரmhப⁴ேஶஷmh ச vhயயphரthயாய:
02.6.22 விkhேய பNhயாநாmh அrhக⁴vh’th³தி⁴பஜா, மாந உnhமாநவிேஶேஷா vhயா,
khரயஸŋhக⁴rhேஷ வாrhத⁴vh’th³தி: ◌⁴ -இthயாய:
02.6.23 நிthேயா நிthய உthபாதி³ேகா லாேபா⁴ லாப⁴ உthபாதி³க இதி vhயய:
02.6.24 தி³வஸாiνvh’thேதா நிthய:
02.6.25 பமாஸஸmhவthஸரலாேபா⁴ லாப: ◌⁴
02.6.26 தேயாthபnhேநா நிthய உthபாதி³ேகா லாப⁴ உthபாதி³க இதி vhயய:
02.6.27ஸஜாதாth³ஆயvhயயவிஶுth³தா⁴ நீவீ, phராphதா சாiνvh’thதா ச
02.6.28ab ஏவmh rhயாth ஸiµத³யmh vh’th³தி⁴mh சாயshய த³rhஶேயth ।
02.6.28chdராஸmh vhயயshய ச phராjhஞ:ஸாத⁴ேயchச விபrhயயmh (இதி)
Chapt . The topic of accounts in the records and audit office

02.7.01அபடலmh அth◌⁴ய: phராnhiµக²mh உத³nhiµக²mh வா விப⁴khத உபshதா²நmh
நிப³nhத⁴shதகshதா²நmh காரேயth
02.7.02 தthராதி⁴கரநாmh ஸŋhkh²யாphரசாரஸஜாதாkh³ரmh, கrhமாnhதாநாmh
th³ரvhயphரேயாக³vh’th³தி⁴யvhயயphரயாமvhயாேயாக³shதா²நேவதநவிShphரமாணmh,
ரthநஸாரப²lh³phயாநாmhஅrhக⁴phரதிவrhணகமாநphரதிமாந உnhமாநாவமாநபா⁴Nhட³mh,
ேத³ஶkh³ராமஜாதிலஸŋhகா⁴நாmh த⁴rhமvhயவஹாரசthரஸmhshதா²நmh, ராஜ
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உபவிநாmh phரkh³ரஹphரேத³ஶேபா⁴க³பஹாரப⁴khதேவதநலாப⁴mh, ராjhஞச
பthநீthராmh ரthந⁴லாப⁴mh நிrhேத³ஶஉthபாதிகphரதீகாரலாப⁴mh,thராthராmh
ச ஸnhதி⁴விkh³ரஹphரதா³நாதா³நmh நிப³nhத⁴shதகshத²mh காரேயth
02.7.03 தத: ஸrhவாதி⁴கரநாmh கரணீயmh th³த⁴mh ேஶஷmh ஆயvhயெயௗ நீவீmh
உபshதா²நmh phரசாரmh சthரmh ஸmhshதா²நmh ச நிப³nhேத⁴ந phரயchேச²th
02.7.04 உthதமமth◌⁴யமாவேரஷு ச கrhமஸு தjhஜாதிகmh அth◌⁴யmh rhயாth,
ஸாiµத³யிேகShவவkhlh’phதிகmh(அவkh’phதிகmh) யmh உபஹthய ராஜா நாiνதphேயத
02.7.05ஸஹkh³ராண:phரதி⁴வ:கrhம உபவிந: thரா ph◌⁴ராதேரா பா⁴rhயா ³தேரா
ph◌⁴’thயாசாshய கrhமchேச²த³mh வேஹ:
02.7.06 thஶதmh ச:பசாஶth சாேஹாராthராmh கrhமஸmhவthஸர:
02.7.07 தmh ஆஷா⁴பrhயவஸாநmh ஊநmh rhணmh வா த³th³யாth
02.7.08 கரதி⁴Sh²தmh அதி⁴மாஸகmh rhயாth
02.7.09அபஸrhபாதி⁴Sh²தச phரசாரmh
02.7.10 phரசாரசthரஸmhshதா²நாnhயiνபலப⁴மாேநா  phரkh’த: ஸiµத³யmh
அjhஞாேநந பஹாபயதி,உthதா²நkhேலஶாஸஹthவாth³ஆலshேயந,ஶph³தா³தி³Shவிnhth³யாrhேத²ஷு
phரஸkhத:phரமாேத³ந,ஸŋhkhேராஶாத⁴rhமாநrhத²பீ⁴பா⁴ேயந,காrhயாrhதி²Shவiνkh³ரஹ³th³தி: ◌⁴
காேமந, mhஸா³th³தி: ◌⁴ ேகாேபந, விth³யாth³ரvhயவlhலபா⁴பாரயாth³ த³rhேபண,

லாமாநதrhகக³ணிதாnhதர உபதா⁴நாth ேலாேப⁴ந
02.7.11 ேதஷாmh ஆiνrhvhயா யாவாnh அrhத²உபகா⁴த: தாவாnh ஏக உthதேரா த³Nhட:³
இதி மாநவா:
02.7.12ஸrhவthராShட³ண:இதி பாராஶரா:
02.7.13 த³ஶ³ண:இதி பா³rhஹshபthயா:
02.7.14 விmhஶதி³ண:இthெயௗஶநஸா:
02.7.15 யதா²ऽபராத⁴mh இதி ெகௗlhய:
02.7.16 கா³ணநிkhயாநி ஆஷா⁴mh ஆக³chேச²:
02.7.17ஆக³தாநாmhஸiµth³ரshதகபா⁴Nhட³நீவீகாநாmh ஏகthராஸmhபா⁴ஷாऽவேராத⁴mh
காரேயth
02.7.18ஆயvhயயநீவீநாmh அkh³ராணி thவா நீவீmh அவஹாரேயth
02.7.19 யchசாkh³ராth³ ஆயshயாnhதரபrhேண நீvhயாmh வrhேத⁴த vhயயshய வா யth
பஹாபேயth, தth³அShட³ணmh அth◌⁴யmh தா³பேயth
02.7.20 விபrhயேய தmh ஏவ phரதி shயாth
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02.7.21யதா²காலmhஅநாக³தாநாmhஅshதகபா⁴Nhட³நீவீகாநாmh வா ேத³யத³ஶப³nhேதா⁴
த³Nhட:³
02.7.22 காrhேக ச உபshதி²ேத காரணிகshயாphரதிப³th◌⁴நத: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.7.23 விபrhயேய காrhகshய th³வி³ண:

02.7.24 phரசாரஸமmh மஹாமாthரா:ஸமkh³ரா: ராவேயரவிஷமமnhthரா:
02.7.25 ph’த²kh³⁴ேதா th²யாவாதீ³ ச ஏஷாmh உthதமmh த³Nhட³mh த³th³யாth
02.7.26அkh’தாேஹாபஹரmh மாஸmh ஆகாŋhேத
02.7.27 மாஸாth³ஊrhth◌⁴வmh மாஸth³விஶத உthதரmh த³Nhட³mh த³th³யாth
02.7.28அlhபேஶஸேலkh²யநீவீகmh பசராthரmh ஆகாŋhேத
02.7.29தத:பரmh ேகாஶrhவmhஅேஹாபஹரmh த⁴rhமvhயவஹாரசthரஸmhshதா²நஸŋhகலநநிrhவrhதநாiνமாநசாரphரேயாைக³ரேவேத
02.7.30 தி³வஸபசராthரபமாஸசாrhமாshயஸmhவthஸைரச phரதிஸமாநேயth
02.7.31vhShடேத³ஶகாலiµக²உthபthதிऽiνvh’thதிphரமாணதா³யகதா³பகநிப³nhத⁴கphரதிkh³ராஹைகசாயmh
ஸமாநேயth
02.7.32vhShடேத³ஶகாலiµக²லாப⁴காரணேத³யேயாக³phரமாjhஞாபக உth³தா⁴ரகவிதா⁴th’கphரதிkh³ராஹைகச
vhயயmh ஸமாநேயth
02.7.33vhShடேத³ஶகாலiµகா²iνவrhதநபலணphரமாணநிேபபா⁴ஜநேகா³பாயைகச
நீவீmh ஸமாநேயth
02.7.34 ராஜாrhேத² காரணிகshயாphரதிப³th◌⁴நத: phரதிேஷத⁴யேதா வாऽऽjhஞாmh
நிப³nhதா⁴th³ஆயvhயயmh அnhயதா² நீவீmh அவக²ேதா th³வி³ண:

02.7.35 khரமாவநmh உthkhரமmh அவிjhஞாதmh நrh।உkhதmh வா வshகmh
அவக²ேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
02.7.36 நீவீmh அவக²ேதா th³வி³ண:

02.7.37 ப⁴யேதாऽShட³ண:

02.7.38 நாஶயத: பசப³nhத: ◌⁴ phரதிதா³நmh ச
02.7.39th²யாவாேத³shேதயத³Nhட:³
02.7.40 பசாthphரதிjhஞாேத th³வி³ண:, phரshmh’த உthபnhேந ச
02.7.41abஅபராத⁴mh ஸேஹதாlhபmh Shேயth³அlhேபऽபி ச உத³ேய ।
02.7.41chd மஹா உபகாரmh சாth◌⁴யmh phரkh³ரேஹபி⁴ஜேயth (இதி)
Chapt . Recovery of revenue misappropriated by state employees

02.8.01 ேகாஶrhவா:ஸrhவாரmhபா: ◌⁴
02.8.02 தshமாth rhவmh ேகாஶmh அேவேத
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02.8.03 phரசாரஸmh’th³தி⁴சthராiνkh³ரஹேசாரநிkh³ரேஹா khதphரதிேஷத:◌⁴
ஸshயஸmhபth பNhயபா³ஹுlhயmh உபஸrhக³phரேமா: பஹாரேயா ரNhய
உபாயநmh இதி ேகாஶvh’th³தி: ◌⁴
02.8.04 phரதிப³nhத:◌⁴ phரேயாேகா³ vhயவஹாேராऽவshதார: பஹாபணmh உபேபா⁴க:³
பவrhதநmh அபஹாரச இதி ேகாஶய:
02.8.05th³தீ⁴நாmh அஸாத⁴நmh அநவதாரணmh அphரேவஶநmh வா phரதிப³nhத: ◌⁴
02.8.06 தthர த³ஶப³nhேதா⁴ த³Nhட:³
02.8.07 ேகாஶth³ரvhயாmh vh’th³தி⁴phரேயாகா:³ phரேயாக:³
02.8.08 பNhயvhயவஹாேரா vhயவஹார:
02.8.09 தthர ப²லth³வி³ே த³Nhட:³
02.8.10th³த⁴mh காலmh அphராphதmh கேராதி அphராphதmh phராphதmh வா இthயவshதார:
02.8.11 தthர பசப³nhேதா⁴ த³Nhட:³
02.8.12 khlh’phதmh(kh’phதmh) ஆயmh பஹாபயதி vhயயmh வா விவrhத⁴யதி இதி
பஹாபணmh
02.8.13 தthர நசrh³ே த³Nhட:³
02.8.14shவயmh அnhையrhவா ராஜth³ரvhயாmh உபேபா⁴ஜநmh உபேபா⁴க:³
02.8.15 தthர ரthந உபேபா⁴ேக³ கா⁴த:, ஸார உபேபா⁴ேக³ மth◌⁴யம: ஸாஹஸத³Nhட:³,
ப²lh³phய உபேபா⁴ேக³ தchச தாவth ச த³Nhட:³
02.8.16 ராஜth³ரvhயாmh அnhயth³ரvhேயநாதா³நmh பவrhதநmh
02.8.17 தth³ உபேபா⁴ேக³ந vhயாkh²யாதmh
02.8.18th³த⁴mh ஆயmh ந phரேவஶயதி, நிப³th³த⁴mh vhயயmh ந phரயchச²தி, phராphதாmh
நீவீmh விphரதிஜாநீத இthயபஹார:
02.8.19 தthர th³வாத³ஶ³ே த³Nhட:³
02.8.20 ேதஷாmh ஹரண உபாயாசthவாmhஶth
02.8.21a rhவmh th³த⁴mh பசாth³ அவதாதmh, பசாth th³த⁴mh rhவmh
அவதாதmh, ஸாth◌⁴யmh ந th³த⁴mh, அஸாth◌⁴யmh th³த⁴mh,th³த⁴mh அth³த⁴mh
kh’தmh, அth³த⁴mh th³த⁴mh kh’தmh, அlhபth³த⁴mh ப³ஹு kh’தmh,
ப³ஹுth³த⁴mh அlhபmh kh’தmh,அnhயthth³த⁴mh அnhயth kh’தmh,அnhயத:th³த⁴mh
அnhயத: kh’தmh,
02.8.21b ேத³யmh ந த³thதmh, அேத³யmh த³thதmh, காேல ந த³thதmh, அகாேல த³thதmh,
அlhபmh த³thதmh ப³ஹு kh’தmh, ப³ஹு த³thதmh அlhபmh kh’தmh, அnhயth³ த³thதmh
அnhயth kh’தmh,அnhயேதா த³thதmh அnhயத: kh’தmh,
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02.8.21ch phரவிShடmh அphரவிShடmh kh’தmh, அphரவிShடmh phரவிShடmh kh’தmh,
phயmh அத³thதlhயmh phரவிShடmh, த³thதlhயmh ந phரவிShடmh
02.8.21d ஸŋhேேபா விேப: kh’த:, விேப: ஸŋhேேபா வா, மஹாऽrhக⁴mh
அlhபாrhேக⁴ண பவrhதிதmh,அlhபாrhக⁴mh மஹாऽrhேக⁴ண வா
02.8.21e ஸமாேராபிேதாऽrhக: ◌⁴, phரthயவேராபிேதா வா, ஸmhவthஸேரா மாஸவிஷம:
kh’த:, மாேஸா தி³வஸவிஷேமா வா,ஸமாக³மவிஷம:,iµக²விஷம:, காrhகவிஷம:
02.8.21f நிrhவrhதநவிஷம:, பிNhட³விஷம:, வrhணவிஷம:, அrhக⁴விஷம:, மாநவிஷம:,
மாபநவிஷம:, பா⁴ஜநவிஷம: -இதி ஹரண உபாயா:
02.8.22தthர உபkhதநிதா⁴யகநிப³nhத⁴கphரதிkh³ராஹகதா³யகதா³பகமnhthைவயாvh’thயகராnh
ஏக ஏகேஶாऽiνத
02.8.23th²யாவாேத³ ச ஏஷாmh khதஸேமா த³Nhட:³
02.8.24 phரசாேர சாவேகா⁴ஷேயth அiµநா phரkh’ேதந உபஹதா: phரjhஞாபயnh இதி
02.8.25 phரjhஞாபயேதா யதா² உபகா⁴தmh தா³பேயth
02.8.26 அேநேகஷு சாபி⁴ேயாேக³Shவபvhயயமாந: ஸkh’th³ ஏவ பர உkhத: ஸrhவmh
ப⁴ேஜத
02.8.27ைவஷmhேய ஸrhவthராiνேயாக³mh த³th³யாth
02.8.28 மஹthயrhதா²பஹாேர சாlhேபநாபி th³த: ◌⁴ ஸrhவmh ப⁴ேஜத
02.8.29kh’தphரதிகா⁴தாவshத:²ஸூசேகா நிShபnhநாrhத:²ஷShட²mh அmhஶmh லேப⁴த,
th³வாத³ஶmh அmhஶmh ph◌⁴’தக:
02.8.30 phர⁴தாபி⁴ேயாகா³th³அlhபநிShபthெதௗ நிShபnhநshயாmhஶmh லேப⁴த
02.8.31அநிShபnhேந ஶாரmh ைஹரNhயmh வா த³Nhட³mh லேப⁴த, ந சாiνkh³ராய:
02.8.32ab நிShபthெதௗ நிேபth³ வாத³mh ஆthமாநmh வாऽபவாஹேயth ।
02.8.32chdஅபி⁴khத உபஜாபாth  ஸூசேகா வத⁴mh ஆphiνயாth (இதி)
Chapt . Inspection of the Rork of officers

02.9.01அமாthயஸmhபதா³ உேபதா:ஸrhவாth◌⁴யா: ஶkhதித: கrhமஸு நிேயாjhயா:
02.9.02 கrhமஸு ச ஏஷாmh நிthயmh பாmh காரேயth, சிthதாநிthயthவாth
மiνShயாநாmh
02.9.03அவஸத⁴rhமாே  மiνShயா நிkhதா: கrhமஸு விrhவேத
02.9.04தshமாth கrhதாரmh கரணmh ேத³ஶmh காலmh காrhயmh phரேபmh உத³யmh ச ஏஷு
விth³யாth
02.9.05 ேத யதா²ஸnhேத³ஶmh அஸmhஹதா அவிkh³’தா: கrhமாணி rh:
02.9.06ஸmhஹதா ப⁴ேய:, விkh³’தா விநாஶேய:
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02.9.07 ந சாநிேவth³ய ப⁴rh: கசிth³ஆரmhப⁴mh rh:,அnhயthராபthphரதீகாேரph◌⁴ய:
02.9.08phரமாத³shதா²ேநஷு ச ஏஷாmhஅthயயmhshதா²பேயth³தி³வஸேவதநvhயயth³வி³ணmh
02.9.09 யச ஏஷாmh யதா²ऽऽதி³Shடmh அrhத²mh ஸவிேஶஷmh வா கேராதி ஸ
shதா²நமாெநௗ லேப⁴த
02.9.10அlhபாயதிேசth மஹாvhயேயா ப⁴யதி
02.9.11 விபrhயேய யதா²ऽऽயதிvhயயச ந ப⁴யதி இthயாசாrhயா:
02.9.12அபஸrhேபண ஏவ உபலph◌⁴ேயத இதி ெகௗlhய:
02.9.13 ய:ஸiµத³யmh பஹாபயதி ஸ ராஜாrhத²mh ப⁴யதி
02.9.14ஸ ேசth³அjhஞாநாதி³பி:◌⁴ பஹாபயதி தth³ ஏநmh யதா²³ணmh தா³பேயth
02.9.15 ய:ஸiµத³யmh th³வி³ணmh உth³பா⁴வயதி ஸ ஜநபத³mh ப⁴யதி
02.9.16 ஸ ேசth³ ராஜாrhத²mh உபநயthயlhபாபராேத⁴ வாரயிதvhய:, மஹதி
யதா²ऽபராத⁴mh த³Nhட³யிதvhய:
02.9.17 ய:ஸiµத³யmh vhயயmh உபநயதி ஸ ஷகrhமாணி ப⁴யதி
02.9.18 ஸ கrhமதி³வஸth³ரvhயlhயஷேவதநாபஹாேரஷு யதா²ऽபராத⁴mh
த³Nhட³யிதvhய:
02.9.19தshமாth³அshய ேயா யshnhnh அதி⁴கரேண ஶாஸநshத:²ஸ தshய கrhமே
யாதா²தth²யmh ஆயvhயெயௗ ச vhயாஸஸமாஸாph◌⁴யாmh ஆசத
02.9.20லஹரதாதா³thவிககத³rhயாmhச phரதிேஷத⁴ேயth
02.9.21 ய: பிth’ைபதாமஹmh அrhத²mh அnhயாேயந ப⁴யதி ஸ லஹர:
02.9.22 ேயா யth³ யth³ உthபth³யேத தth தth³ ப⁴யதி ஸ தாதா³thவிக:
02.9.23 ேயா ph◌⁴’thயாthமபீடா³ph◌⁴யாmh உபசிேநாthயrhத²mh ஸ கத³rhய:
02.9.24ஸ பவாmhேசth³அநாேத³ய:, விபrhயேய பrhயாதா³தvhய:
02.9.25 ேயா மஹthயrhத²ஸiµத³ேயshதி²த:கத³rhய:ஸmhநித⁴thேதऽவநித⁴thேதऽவshராவயதி
வா - ஸmhநித⁴thேத shவேவமநி, அவநித⁴thேத ெபௗரஜாநபேத³ஷு, அவshராவயதி
பரவிஷேய - தshய ஸthth மnhththரph◌⁴’thயப³nh⁴பmh ஆக³திmh க³திmh ச
th³ரvhயாmh உபலேப⁴த
02.9.26யசாshய பரவிஷேயஸசாரmh rhயாth தmh அiνphரவிய மnhthரmh விth³யாth
02.9.27ஸுவிதி³ேத ஶthஶாஸநாபேத³ேஶந ஏநmh கா⁴தேயth
02.9.28 தshமாth³ அshயாth◌⁴யா: ஸŋhkh²யாயகேலக²கபத³rhஶகநீவீkh³ராஹக
உthதராth◌⁴யஸகா:² கrhமணி rh:
02.9.29 உthதராth◌⁴யா ஹshதிऽவரதா²ேராஹா:
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02.9.30 ேதஷாmh அnhேதவாந: ஶிlhபெஶௗசkhதா: ஸŋhkh²யாயகாதீ³நாmh
அபஸrhபா:
02.9.31 ப³ஹுiµkh²யmh அநிthயmh சாதி⁴கரணmh shதா²பேயth
02.9.32ab யதா²யநாshவாத³யிmh ந ஶkhயmh வாதலshத²mh ம⁴7வா விஷmh
வா ।
02.9.32chd அrhத:² ததா² யrhத²சேரண ராjhஞ: shவlhேபாऽphயநாshவாத³யிmh ந
ஶkhய:
02.9.33abமthshயா யதா²ऽnhத:ஸேல சரnhேதா jhஞாmh ந ஶkhயா:ஸலmh பிப³nhத:
।
02.9.33chdkhதா:ததா²காrhயவிெதௗ⁴ நிkhதா jhஞாmh ந ஶkhயா த⁴நmhஆத³தா³நா:
02.9.34abஅபி ஶkhயா க³திrhjhஞாmh பததாmh ேக² பதthmh ।
02.9.34chd ந  phரchச²nhநபா⁴வாநாmh khதாநாmh சரதாmh க³தி:
02.9.35abஆshராவேயchச உபசிதாnh விபrhயshேயchச கrhமஸு ।
02.9.35chd யதா² ந ப⁴யnhthயrhத²mh ப⁴தmh நிrhவமnhதி வா
02.9.36ab ந ப⁴யnhதி ேய thவrhதா²nhnhயாயேதா வrhத⁴யnhதி ச ।
02.9.36chd நிthயாதி⁴காரா: காrhயா: ேத ராjhஞ: phயேத ரதா: (இதி)
Chapt . On edicts

02.10.01 ஶாஸேந ஶாஸநmh இthயாசேத
02.10.02 ஶாஸநphரதா⁴நா  ராஜாந:, தnhலthவாth ஸnhதி⁴விkh³ரஹேயா:
02.10.03தshமாth³அமாthயஸmhபதா³உேபத:ஸrhவஸமயவிth³ஆஶுkh³ரnhத²சாऽேரா
ேலக²நவாசநஸமrhேதா² ேலக²க:shயாth
02.10.04 ேஸாऽvhயkh³ரமநா ராjhஞ: ஸnhேத³ஶmh thவா நிசிதாrhத²mh ேலக²mh
வித³th◌⁴யாth ேத³ஶாஇவrhயவmhஶநாமேத⁴ய உபசாரmh ஈவரshய, ேத³ஶநாமேத⁴ய
உபசாரmh அநீவரshய
02.10.05ab ஜாதிmh லmh shதா²நவய:தாநி கrhம।’th³தி⁴ஶீலாnhயத²
ேத³ஶகாெலௗ ।
02.10.05chd ெயௗநாiνப³nhத⁴mh ச ஸய காrhேய ேலக²mh வித³th◌⁴யாth
ஷாiνபmh
02.10.06 அrhத²khரம: ஸmhப³nhத: ◌⁴ பrhணதா மா⁴rhயmh ஔதா³rhயmh shபShடthவmh
இதி ேலக²ஸmhபth
02.10.07 தthர யதா²வth³ அiνrhவkhயா phரதா⁴நshயாrhத²shய rhவmh அபி⁴நிேவஶ
இthயrhத²khரம:
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02.10.08 phரshதshயாrhத²shயாiνபேராதா⁴th³ உthதரshய விதா⁴நmh ஆஸமாphேததி
ஸmhப³nhத: ◌⁴
02.10.09அrhத²பதா³ராmhஅnhநாதிkhததா ேஹ।உதா³ஹரணth³’Shடாnhைதரrhத²
உபவrhணநாऽராnhதபத³தா இதி பrhணதா
02.10.10ஸுக² உபநீதசாऽrhத²ஶph³தா³பி⁴தா⁴நmh மா⁴rhயmh
02.10.11அkh³ராmhயஶph³தா³பி⁴தா⁴நmh ஔதா³rhயmh
02.10.12 phரதீதஶph³த³phரேயாக:³shபShடthவmh இதி
02.10.13அகாராத³ேயா வrh: thஷSh:
02.10.14 வrhணஸŋhகா⁴த: பத³mh
02.10.15 தchசrhவித⁴mh நாமாkh²யாத உபஸrhக³நிபாதாச இதி
02.10.16 தthர நாம ஸththவாபி⁴தா⁴யி
02.10.17அவிஶிShடŋhக³mh ஆkh²யாதmh khயாவாசி
02.10.18 khயாவிேஶஷகா: phராத³ய உபஸrhகா:³
02.10.19அvhயயாசாத³ேயா நிபாதா:
02.10.20 பத³ஸேஹா வாkhயmh அrhத²பஸமாphெதௗ
02.10.21 ஏகபதா³வர: thபத³பர: பரபதா³rhதா²iνபேராேத⁴ந வrhக:³ காrhய:
02.10.22 ேலக²பஸmhஹரrhத²இதிஶph³ேதா³ வாசிகmh அshய இதி ச
02.10.23ab நிnhதா³ phரஶmhஸா ph’chசா² ச ததா²ऽऽkh²யாநmh அதா²rhத²நா ।
02.10.23chd phரthயாkh²யாநmh உபாலmhப: ◌⁴ phரதிேஷேதா⁴ऽத² ேசாத³நா
02.10.24abஸாnhthவmh அph◌⁴பபthதிச ப⁴rhthஸநாiνநெயௗ ததா² ।
02.10.24chd ஏேதShவrhதா:² phரவrhதnhேத thரேயாத³ஶஸு ேலக²ஜா:
02.10.25 தthராபி⁴ஜநஶரகrhமmh ேதா³ஷவசநmh நிnhதா³
02.10.26³ணவசநmh ஏேதஷாmh ஏவ phரஶmhஸா
02.10.27 கத²mh ஏதth³இதி ph’chசா²
02.10.28 ஏவmh இthயாkh²யாநmh
02.10.29 ேத³ இthயrhத²நா
02.10.30 ந phரயchசா² இதி phரthயாkh²யாநmh
02.10.31அநiνபmh ப⁴வத:இthபாலmhப:◌⁴
02.10.32 மா காrh:இதி phரதிேஷத: ◌⁴
02.10.33இத³mh khயதாmh இதி ேசாத³நா
02.10.34 ேயாऽஹmhஸ ப⁴வாnh,யnh மம th³ரvhயmh தth³ ப⁴வத:இthபkh³ரஹ:ஸாnhthவmh
02.10.35 vhயஸநஸாஹாyhயmh அph◌⁴பபthதி:
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02.10.36ஸேதா³ஷmh ஆயதிphரத³rhஶநmh அபி⁴ப⁴rhthஸநmh
02.10.37அiνநய: thவிேதா⁴ऽrhத²kh’தாவதிkhரேம ஷாதி³vhயஸேந ச இதி
02.10.38ab phரjhஞாபநாjhஞாபதா³நேலகா:² ததா² பஹாரநிsh’Shேலெகௗ² ।
02.10.38chd phராvh’thதிகச phரதிேலக² ஏவ ஸrhவthரக³ச இதி  ஶாஸநாநி
02.10.39abஅேநந விjhஞாபிதmh ஏவmhஆஹதth³தீ³யதாmh ேசth³யதி³தththவmh அshதி
।
02.10.39chd ராjhஞ:ஸேப வரகாரmh ஆஹ phரjhஞாபநா ஏஷா விவிதா⁴ உபதி³Shடா
02.10.40ab ப⁴rhராjhஞா ப⁴ேவth³ யthர நிkh³ரஹாiνkh³ரெஹௗ phரதி ।
02.10.40chd விேஶேஷண  ph◌⁴’thேயஷு தth³।ஆjhஞாேலக²லணmh
02.10.41ab யதா²ऽrhஹ³ணஸmhkhதா ஜா யthர உபலயேத ।
02.10.41chdஅphயாெதௗ⁴ பதா³ேந வா ப⁴வத: தாபkh³ரெஹௗ
02.10.42ab ஜாேதrhவிேஶேஷஷு பேரஷு ைசவ kh³ராேமஷு ேத³ேஶஷு ச ேதஷு
ேதஷு ।
02.10.42chd அiνkh³ரேஹா ேயா nh’phேதrhநிேத³ஶாth தjhjhஞ: பஹார இதி
vhயவshேயth
02.10.43ab நிsh’Shshதா²ऽऽபநா காrhயகரேண வசேந ததா² ।
02.10.43chd ஏஷ வாசிகேலக:²shயாth³ ப⁴ேவnhைநsh’Shேகாऽபி வா
02.10.44ab விவிதா⁴mh ைத³வஸmhkhதாmh தththவஜாmh ைசவ மாiνmh ।
02.10.44chd th³விவிதா⁴mh தாmh vhயவshயnhதி phரvh’thதிmh ஶாஸநmh phரதி
02.10.45ab th³’ShThவா ேலக²mh யதா²தththவmh தத: phரthயiνபா⁴Shய ச ।
02.10.45chd phரதிேலேகா² ப⁴ேவth காrhேயா யதா² ராஜவச: ததா²
02.10.46ab யthர ஈவராmhசாதி⁴kh’தாmhச ராஜா ரா உபகாெரௗ பதி²காrhத²mh
ஆஹ ।
02.10.46chdஸrhவthரேகா³ நாம ப⁴ேவth ஸ மாrhேக³ ேத³ேஶ ச ஸrhவthர ச ேவதி³தvhய:
02.10.47 உபாயா:ஸாம உபphரதா³நேப⁴த³த³Nhடா:³
02.10.48 தthர ஸாம பசவித⁴mh - ³ணஸŋhகீrhதநmh, ஸmhப³nhத⁴ உபாkh²யாநmh,
பரshபர உபகாரஸnhத³rhஶநmh,ஆயதிphரத³rhஶநmh,ஆthம உபநிதா⁴நmh இதி
02.10.49 தthராபி⁴ஜநஶரகrhமphரkh’திதth³ரvhயாதீ³நாmh ³ணkh³ரஹணmh
phரஶmhஸா shதிrh³ணஸŋhகீrhதநmh
02.10.50 jhஞாதிெயௗநெமௗக²shெரௗவல’த³யthரஸŋhகீrhதநmh ஸmhப³nhத⁴
உபாkh²யாநmh
02.10.51shவபபரபேயாரnhேயாnhய உபகாரஸŋhகீrhதநmh பரshபர உபகாரஸnhத³rhஶநmh
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02.10.52 அshnhnh ஏவmh kh’த இத³mh ஆவேயாrhப⁴வதி இthயாஶாஜநநmh
ஆயதிphரத³rhஶநmh
02.10.53 ேயாऽஹmh ஸ ப⁴வாnh, யnh மம th³ரvhயmh தth³ ப⁴வதா shவkh’thேயஷு
phரேயாjhயதாmh இthயாthம உபநிதா⁴நmh । இதி
02.10.54 உபphரதா³நmh அrhத² உபகார:
02.10.55 ஶŋhகாஜநநmh நிrhப⁴rhthஸநmh ச ேப⁴த:³
02.10.56 வத: ◌⁴ பkhேலேஶாऽrhத²ஹரணmh த³Nhட:³ । இதி
02.10.57அகாnhதிrhvhயாகா⁴த: நrh।உkhதmh அபஶph³த:³ஸmhphலவ இதி ேலக²ேதா³ஷ:

02.10.58 தthர காலபththரகmh அசாவிஷmh அவிராகா³ரthவmh அகாnhதி:
02.10.59 rhேவண பசிமshயாiνபபthதிrhvhயாகா⁴த:
02.10.60 உkhதshயாவிேஶேஷண th³விதீயmh உchசாரணmh நrh।உkhதmh
02.10.61ŋhக³வசநகாலகாரகாmh அnhயதா²phரேயாேகா³ऽபஶph³த:³
02.10.62அவrhேக³ வrhக³கரணmh சாவrhக³khயா ³ணவிபrhயாஸ:ஸmhphலவ: । இதி
02.10.63abஸrhவஶாshthராNhயiνkhரmhய phரேயாக³mh உபலph◌⁴ய ச ।
02.10.63chd ெகௗlhேயந நர இnhth³ராrhேத² ஶாஸநshய விதி: ◌⁴ kh’த: (இதி)
Chapt . Examination of the precious articles to be received into the treasury

02.11.01 ேகாஶாth◌⁴ய: ேகாஶphரேவயmh ரthநmh ஸாரmh ப²lh³mh phயmh வா
தjhஜாதகரதி⁴Sh²த: phரதிkh³’ணீயாth
02.11.02 தாmhரபrhணிகmh பாNhTh³யகவாடகmh பாஶிkhயmh ெகௗேலயmh ெசௗrhேணயmh
மாேஹnhth³ரmh காrhத³கmh shெரௗதயmh ராதீ³யmh ைஹமவதmh ச ெமௗkhதிகmh
02.11.03 ஶுkhதி: ஶŋhக:² phரகீrhணகmh ச ேயாநய:
02.11.04 மஸூரகmh thடகmh rhமகmh அrhத⁴சnhth³ரகmh ககிதmh யமகmh கrhதகmh
க²ரகmh khதகmh காமNhட³கmh யாவmh நீலmh ³rhவிth³த⁴mh சாphரஶshதmh
02.11.05 sh²லmh vh’thதmh நிshதலmh ph◌⁴ராShiΝ ேவதmh ³ shநிkh³த⁴mh
ேத³ஶவிth³த⁴mh ச phரஶshதmh
02.11.06 ஶீrhஷகmh உபஶீrhஷகmh phரகாNhட³கmh அவகா⁴டகmh தரலphரதிப³th³த⁴mh ச
இதி யShphரேப⁴தா:³
02.11.07 யShநாmh அShடஸஹshரmh இnhth³ரchச²nhத:³
02.11.08 தேதாऽrhத⁴mh விஜயchச²nhத:³
02.11.09 சShஷShரrhத⁴ஹார:
02.11.10 சShபசாஶth³ ரகலாப:
02.11.11 th³வாthmhஶth³³chச:²
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02.11.12ஸphதவிmhஶதிrhநthரமாலா
02.11.13 சrhவிmhஶதிரrhத⁴³chச:²
02.11.14 விmhஶதிrhமாணவக:
02.11.15 தேதாऽrhத⁴mh அrhத⁴மாணவக:
02.11.16 ஏத ஏவ மணிமth◌⁴யா: தnhமாணவகா ப⁴வnhதி
02.11.17 ஏகஶீrhஷக: ஶுth³ேதா⁴ ஹார:
02.11.18 தth³வthேஶஷா:
02.11.19 மணிமth◌⁴ேயாऽrhத⁴மாணவக:
02.11.20 thப²லக: ப²லகஹார:, பசப²லேகா வா
02.11.21ஸூthரmh ஏகாவ ஶுth³தா⁴
02.11.22ஸா ஏவ மணிமth◌⁴யா யSh:
02.11.23 ேஹமமணிசிthரா ரthநாவளீ
02.11.24 ேஹமமணிiµkhதாऽnhதேராऽபவrhதக:
02.11.25ஸுவrhணஸூthராnhதரmh ேஸாபாநகmh
02.11.26 மணிமth◌⁴யmh வா மணிேஸாபாநகmh
02.11.27 ேதந ஶிேராஹshதபாத³ககலாபஜாலகவிகlhபா vhயாkh²யாதா:
02.11.28 மணி: ெகௗேடாமாேலயக: பாரஸiµth³ரகச
02.11.29ெஸௗக³nhதி⁴க:பth³மராேகா³ऽநவth³யராக:³பாஜாதShபேகா பா³லஸூrhயக:
02.11.30 ைவ³rhயmh உthபலவrhண: ஶிஷShபக உத³கவrhே வmhஶராக:³
ஶுகபththரவrhண: Shயராேகா³ ேகா³thரேகா ேகா³ேமத³க:
02.11.31 இnhth³ரநீேலா நீலாவய: கலாயShபேகா மஹாநீேலா ஜmhph³vh।ஆேபா⁴
தphரேபா⁴ நnhத³க:shரவnhமth◌⁴ய:
02.11.32 ஶுth³த⁴shப²ேகா லாடவrhண: ஶீதvh’Sh: ஸூrhயகாnhதச । இதி
மணய:
02.11.33 ஷTh³ऽரசrhऽேரா vh’thேதா வா தீvhரராக:³ ஸmhshதா²நவாnh அச:²
shநிkh³ேதா⁴ ³ரrhசிShமாnh அnhதrhக³தphரப: ◌⁴ phரபா⁴ऽiνேலபீ ச இதி மணி³:

02.11.34 மnhத³ராக³phரப:◌⁴ ஸ-ஶrhகர: Shபchசி²th³ர: க²Nhேடா³ ³rhவிth³ேதா⁴
ேலகா²கீrhண இதி ேதா³ஷா:
02.11.35 விமலக: ஸshயேகாऽஜநலக: பிthதக: ஸுலப⁴ேகா ேலாதாோ
mh’கா³மேகா jhேயாதீரஸேகா மாேலயேகாऽchச²thரக: rhப: phரதிrhப:
ஸுக³nhதி⁴rhப: ரவக: ஶுkhதிrhணக: ஶிலாphரவாலக: லக: ஶுkhலலக
இthயnhதரஜாதய:
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02.11.36 ேஶஷா: காசமணய:
02.11.37 ஸபா⁴ராShThரகmh தjhஜமாராShThரகmh காshதீரராShThரகmh கடநகmh
மணிமnhதகmh இnhth³ரவாநகmh ச வjhரmh
02.11.38 க²நி:shேராத: phரகீrhணகmh ச ேயாநய:
02.11.39மாrhஜாராகmhஶிஷShபகmh ேகா³thரகmh ேகா³ேமத³கmh ஶுth³த⁴shப²கmh
லாவrhணmh மணிவrhநாmh அnhயதமவrhணmh இதி வjhரவrh:

02.11.40 sh²லmh ³ phரஹாரஸஹmh ஸமேகாகmh பா⁴ஜநேலகி² தrhph◌⁴ரா
ph◌⁴ராShiΝ ச phரஶshதmh
02.11.41 நShடேகாணmh நிரா பாrhவாபvh’thதmh சாphரஶshதmh
02.11.42 phரவாலகmh ஆலகnhத³கmh ைவவrhணிகmh ச, ரkhதmh பth³மராக³mh ச
கரடக³rhபி⁴ணிகாவrhஜmh இதி
02.11.43 சnhத³நmh ஸாதநmh ரkhதmh ⁴க³nhதி⁴
02.11.44 ேகா³ஶீrhஷகmh காலதாmhரmh மthshயக³nhதி⁴
02.11.45ஹசnhத³நmh ஶுகபththரவrhணmh ஆmhரக³nhதி⁴, தாrhணஸmh ச
02.11.46 kh³ராேமகmh ரkhதmh ரkhதகாலmh வா ப³shதthரக³nhதி⁴
02.11.47ைத³வஸேப⁴யmh ரkhதmh பth³மக³nhதி⁴, ஜாபகmh ச
02.11.48 ேஜாŋhக³கmh ரkhதmh ரkhதகாலmh வா shநிkh³த⁴mh, ெதௗபmh ச
02.11.49 மாேலயகmh பாNh³ரkhதmh
02.11.50சnhத³நmh mh அ³காலmh ரkhதmh ரkhதகாலmh வா
02.11.51 காலபrhவதகmh ரkhதகாலmh அநவth³யவrhணmh வா
02.11.52 ேகாஶாகா³ரபrhவதகmh காலmh காலசிthரmh வா
02.11.53 ஶீத உத³கீயmh பth³மாப⁴mh காலshநிkh³த⁴mh வா
02.11.54 நாக³பrhவதகmh mh ைஶவலவrhணmh வா
02.11.55 ஶாகலmh கபிலmh । இதி
02.11.56 ல⁴ shநிkh³த⁴mh அயாநmh ஸrhபி:shேநஹேலபி க³nhத⁴ஸுக²mh
thவkh³ऽiνஸாrhயiνlhப³ணmh அவிராkh³Shணஸஹmh தா³ஹkh³ரா ஸுக²shபrhஶநmh
இதி சnhத³ந³:

02.11.57அ³ ேஜாŋhக³கmh காலmh காலசிthரmh மNhட³லசிthரmh வா
02.11.58 யாமmh ேதா³ŋhக³கmh
02.11.59 பாரஸiµth³ரகmh சிthரபmh உஶீரக³nhதி⁴ நவமாகாக³nhதி⁴ வா । இதி
02.11.60 ³ shநிkh³த⁴mh ேபஶலக³nhதி⁴ நிrhஹாrhயkh³நிஸஹmh அஸmhphத⁴மmh
விமrhத³ஸஹmh இthய³³:
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02.11.61ைதலபrhணிகmh அேஶாகkh³ராகmh மாmhஸவrhணmh பth³மக³nhதி⁴
02.11.62 ேஜாŋhக³கmh ரkhதபீதகmh உthபலக³nhதி⁴ ேகா³thரக³nhதி⁴ வா
02.11.63 kh³ராேமகmh shநிkh³த⁴mh ேகா³thரக³nhதி⁴
02.11.64 ெஸௗவrhணTh³யகmh ரkhதபீதmh மாŋhக³க³nhதி⁴
02.11.65 rhணகth³வீபகmh பth³மக³nhதி⁴ நவநீதக³nhதி⁴ வா
02.11.66 ப⁴th³ரயmh பாரெலௗthயகmh ஜாதீவrhணmh
02.11.67ஆnhதரவthயmh உஶீரவrhணmh
02.11.68 உப⁴யmh Shட²க³nhதி⁴ ச । இதி
02.11.69 காேலயக:shவrhண⁴ஜ:shநிkh³த⁴பீதக:
02.11.70ஔthதரபrhவதேகா ரkhதபீதக:இதி ஸாரா: ।
02.11.71 பிNhட³khவாத²⁴மஸஹmh அவிராகி³ ேயாகா³iνவிதா⁴யி ச
02.11.72 சnhத³நா³வchச ேதஷாmh ³:

02.11.73 காnhதநாவகmh phைரயகmh ச உthதரபrhவதகmh சrhம
02.11.74 காnhதநாவகmh மரkh³வாப⁴mh
02.11.75 phைரயகmh நீலபீதேவதேலகா²பி³nh³சிthரmh
02.11.76 தth³।உப⁴யmh அShடாŋh³லாயாமmh
02.11.77 பி³ மஹாபி³ ச th³வாத³ஶkh³ராேய
02.11.78அvhயkhதபா ³திகா சிthரா வா பி³
02.11.79 பஷா ேவதphராயா மஹாபி³
02.11.80 th³வாத³ஶாŋh³லாயாமmh உப⁴யmh
02.11.81 யாகா காகா கத³ சnhth³ர உthதரா ஶாலா சாேராஹஜா:
02.11.82 கபிலா பி³nh³சிthரா வா யாகா
02.11.83 காகா கபிலா கேபாதவrh வா
02.11.84 தth³ உப⁴யmh அShடாŋh³லாயாமmh
02.11.85 பஷா கத³ ஹshதாயதா
02.11.86ஸா ஏவ சnhth³ரசிthரா சnhth³ர உthதரா
02.11.87 கத³thபா⁴கா³ ஶாலா ேகாட²மNhட³லசிthரா kh’தகrhணிகாऽநசிthரா
வா । இதி
02.11.88ஸாரmh சீந ஸா ச பா³லேவயா:
02.11.89ஷThthmhஶth³ऽŋh³லmh அஜநவrhணmh ஸாரmh
02.11.90 சீந ரkhதகா பாNh³கா வா
02.11.91ஸா ேகா³⁴மவrh । இதி
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02.11.92ஸாnhதிநா நலலா vh’thதph’chசா² ெசௗth³ரா:
02.11.93ஸாதிநா kh’Sh
02.11.94 நலலா நலலவrh
02.11.95 கபிலா vh’thதchசா² ச இதி சrhமஜாதய: ।
02.11.96 சrhமmh mh’³shநிkh³த⁴mh ப³ஹுலேராம ச ேரShட²mh
02.11.97 ஶுth³த⁴mh ஶுth³த⁴ரkhதmh பரkhதmh சாவிகmh, க²சிதmh வாநசிthரmh
க²Nhட³ஸŋhகா⁴thயmh தnhவிchசி²nhநmh ச
02.11.98 கmhப³ல: ெகௗசபக: லதிகா ெஸௗதிகா ரகா³shதரணmh வrhணகmh
தchச²கmh வாரவாண: பshேதாம:ஸமnhதப⁴th³ரகmh சாவிகmh
02.11.99 பிchசி²லmh ஆrhth³ரmh இவ ச ஸூமmh mh’³ ச ேரShட²mh
02.11.100அShடphேராதிஸŋhகா⁴thயா kh’Sh பி⁴ŋhகி³ வrhஷவாரணmh அபஸாரக
இதி ைநபாலகmh
02.11.101 ஸmhகா சrhऽகா லmhப³ரா கடவாநகmh phராவரக: ஸthதகா இதி
mh’க³ேராம
02.11.102 வாŋhக³கmh ேவதmh shநிkh³த⁴mh ³லmh
02.11.103 ெபௗNhTh³ரகmh யாமmh மணிshநிkh³த⁴mh
02.11.104 ெஸௗவrhணTh³யகmh ஸூrhயவrhணmh மணிshநிkh³த⁴ உத³கவாநmh
சrhऽரவாநmh vhயாரவாநmh ச
02.11.105 ஏேதஷாmh ஏகாmhஶுகmh அth◌⁴யrhத⁴th³விthசrhऽmhஶுகmh இதி
02.11.106 ேதந காஶிகmh ெபௗNhTh³ரகmh ச ௌமmh vhயாkh²யாதmh
02.11.107 மாக³தி⁴கா ெபௗNhTh³கா ெஸௗவrhணTh³யகா ச பththர ஊrh
02.11.108 நாக³vh’ோ ேசா ப³ேலா வடச ேயாநய:
02.11.109 பீதிகா நாக³vh’கா
02.11.110 ேகா³⁴மவrh லசீ
02.11.111 ேவதா பா³
02.11.112 ேஶஷா நவநீதவrh
02.11.113 தாஸாmh ெஸௗவrhணTh³யகா ேரShடா²
02.11.114 தயா ெகௗேஶயmh சீநபThடாச சீந⁴ஜா vhயாkh²யாதா:
02.11.115 மா⁴ரmh ஆபராnhதகmh காŋhக³mh காஶிகmh வாŋhக³கmh வாthஸகmh
மாஷகmh ச காrhபாகmh ேரShட²mh । இதி
02.11.116அத: பேரஷாmh ரthநாநாmh phரமாணmh lhயலணmh ।
02.11.117 ஜாதிmh பmh ச ஜாநீயாnhநிதா⁴நmh நவகrhம ச
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02.11.118 ராணphரதிஸmhshகாரmh கrhம ³யmh உபshகராnh ।
02.11.119 ேத³ஶகாலபேபா⁴க³mh mhshராmh ச phரதிkhயாmh (இதி)
Chapt . Starting ore mines and factories

02.12.01 ஆகராth◌⁴ய: ஶுlhப³தா⁴ஶாshthரரஸபாகமணிராக³jhஞ: தjhjhஞஸேகா²
வா தjhஜாதகrhமகர உபகரணஸmhபnhந: கிThடஷாŋhகா³ரப⁴shமŋhக³mh வாऽऽகரmh
⁴தrhவmh அ⁴தrhவmh வா ⁴phரshதரரஸதா⁴mh அthயrhத²வrhணெகௗ³ரவmh
உkh³ரக³nhத⁴ரஸmh பேத
02.12.02பrhவதாநாmhஅபி⁴jhஞாத உth³ேத³ஶாநாmh பி³ல³ஹஉபthயகாலயந³ட⁴கா²ேதShவnhத:
phரshயnhதி³ேநா ஜmh³ததாலப²லபkhவஹth³ராேப⁴த³³ட³(³ட³?)ஹதாலமந:ஶிலாௌth³ரŋh³கNhட³கஶுகமரபththரவrh:

ஸவrhண உத³ேகாஷதி⁴பrhயnhதாசிkhக விஶதா³ பா⁴காச ரஸா: காசநிகா:
02.12.03 அphஸு நிShTh²தா: ைதலவth³விஸrhபிண: ஷŋhகமலkh³ராணச
தாmhரphயேயா: ஶதாth³ உப ேவth³தா⁴ர:
02.12.04 தthphரதிபகmh உkh³ரக³nhத⁴ரஸmh ஶிலாஜ விth³யாth
02.12.05 பீதகாshதாmhரகா: தாmhரபீதகா வா ⁴phரshதரதா⁴தேவா பி⁴nhநா
நீலராவnhேதா iµth³க³மாஷkh’ஸரவrh வா த³தி⁴பி³nh³பிNhட³சிthரா
ஹth³ராஹதகீபth³மபththரைஶவலயkh’thphஹாநவth³யவrh பி⁴nhநாவாகாேலகா²பி³nh³shவshதிகவnhத:
ஸு³கா அrhசிShமnhத: தாphயமாநா ந பி⁴th³யnhேத ப³ஹுேப²ந⁴மாச
ஸுவrhணதா⁴தவ: phரதீவாபாrhதா:² தாmhரphயேவத⁴நா:
02.12.06 ஶŋhக²கrhரshப²கநவநீதகேபாதபாராவதவிமலகமரkh³வாவrh:

ஸshயகேகா³ேமத³க³ட³மthshயNh³காவrh: ேகாவிதா³ரபth³மபாடகலாயௌமாதShபவrh:

ஸ-ஸா: ஸாஜநா விshரா பி⁴nhநா: ேவதாபா: ◌⁴ kh’Sh: kh’Shபா:◌⁴
ேவதா: ஸrhேவ வா ேலகா²பி³nh³சிthரா mh’த³ேவா th◌⁴மாயமாநா ந sh²டnhதி
ப³ஹுேப²ந⁴மாச phயதா⁴தவ:
02.12.07ஸrhவதா⁴நாmh ெகௗ³ரவvh’th³ெதௗ⁴ ஸththவvh’th³தி: ◌⁴
02.12.08 ேதஷாmh அஶுth³தா⁴ ட⁴க³rhபா⁴ வா தீணthரரபா⁴விதா
ராஜvh’வடபீேகா³பிthதேராசநாமஷக²ரகரப⁴thரேலNhட³பிNhட³ப³th³தா: ◌⁴
தthphரதீவாபா: தth³ऽவேலபா வா விஶுth³தா:◌⁴ shரவnhதி
02.12.09யவமாஷதிலபலாஶபீாைரrhேகா³ராஜைரrhவா கத³வjhரகnhத³phரதீவேபா
மாrhத³வகர:
02.12.10ab ம⁴ம⁴கmh அஜாபய:ஸ-ைதலmh kh◌⁴’த³ட³கிNhவதmh ஸ-கnhத³கmh
।
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02.12.10chd யth³ அபி ஶதஸஹshரதா⁴ விபி⁴nhநmh ப⁴வதி mh’³ thபி⁴ேரவ
தnhநிேஷைக:
02.12.11 ேகா³த³nhதஶ ◌்’ŋhக³phரதீவாேபா mh’³shதmhப⁴ந:
02.12.12 பா⁴க: shநிkh³ேதா⁴ mh’³ச phரshதரதா⁴rh⁴பா⁴ேகா³ வா பிŋhக³ேலா
ஹத: பாடேலா ேலாேதா வா தாmhரதா⁴:
02.12.13 காகேமாசக: கேபாதேராசநாவrhண: ேவதராநth³ேதா⁴ வா விshர:
ஸதா⁴:
02.12.14ஊஷரகrh³ர: பkhவேலாShட²வrhே வா thரதா⁴:
02.12.15 க²mhப:³ பாNh³ேராத:nh³வாரShபவrhே வா தீணதா⁴:
02.12.16 காகாNhட³⁴ஜபththரவrhே வா ைவkh’nhதகதா⁴:
02.12.17 அchச:² shநிkh³த:◌⁴ ஸ-phரேபா⁴ ேகா⁴ஷவாnh ஶீத: தீvhர: தiνராக³ச
மணிதா⁴:
02.12.18 தா⁴ஸiµthத²mh தjhஜாதகrhமாnhேதஷு phரேயாஜேயth
02.12.19kh’தபா⁴Nhட³vhயவஹாரmh ஏகiµக²mh,அthயயmh சாnhயthர கrhth’khேரth’விkhேரth’mh
shதா²பேயth
02.12.20ஆககmh அபஹரnhதmh அShட³ணmh தா³பேயth³அnhயthர ரthேநph◌⁴ய:
02.12.21 shேதநmh அநிsh’Shட உபவிநmh ச ப³th³த⁴mh கrhம காரேயth, த³Nhட³
உபகாணmh ச
02.12.22vhயயkhயாபா⁴கmh ஆகரmh பா⁴ேக³ந phரkhரேயண வா த³th³யாth,லாக⁴விகmh
ஆthமநா காரேயth
02.12.23 ேலாஹாth◌⁴ய:தாmhரஸthரைவkh’nhதகாரடvh’thதகmhஸதாலேலாஹகrhமாnhதாnh
காரேயth, ேலாஹபா⁴Nhட³vhயவஹாரmh ச
02.12.24லth◌⁴யசrhபா⁴க³தாmhரmhphயபmh தீணthரஸாஜநாநாmh
அnhயதமமாஷபீ³ஜkhதmh காரேயth - பணmh அrhத⁴பணmh பாத³mh,அShடபா⁴க³mh இதி,
பாதா³வmh தாmhரபmh - மாஷகmh அrhத⁴மாஷகmh காகணீmh அrhத⁴காகணீmh இதி
02.12.25பத³rhஶக: பணயாthராmh vhயாவஹாகீmh ேகாஶphரேவயாmh ச shதா²பேயth
02.12.26 பிகmh அShடகmh ஶதmh, பசகmh ஶதmh vhயாmh, பாகmh
அShடபா⁴கி³கmh,ஶதmh,பசவிmhஶதிபணmhஅthயயmh சஅnhயthரகrhth’khேரth’விkhேரth’பth’ph◌⁴ய:
02.12.27 க²nhyhऽth◌⁴ய: ஶŋhக²வjhரமணிiµkhதாphரவாலாரகrhமாnhதாnh காரேயth,
பணநvhயவஹாரmh ச
02.12.28 லவth◌⁴ய: பாகiµkhதmh லவணபா⁴க³mh phரkhரயmh ச யதா²காலmh
ஸŋhkh³’ணீயாth³, விkhரயாchச lhயmh பmh vhயாmh ச
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02.12.29ஆக³nhலவணmh ஷTh³பா⁴க³mh த³th³யாth
02.12.30 த³thதபா⁴க³விபா⁴க³shய விkhரய:, பசகmh ஶதmh vhயாmh பmh பிகmh ச
02.12.31 khேரதா ஶுlhகmh ராஜபNhயchேச²தா³iνபmh ச ைவத⁴ரணmh த³th³யாth,
அnhயthர khேரதா ஷThச²தmh அthயயmh ச
02.12.32 விலவணmh உthதமmh த³Nhட³mh த³th³யாth³,அநிSh’Shட உபவீ சாnhயthர
வாநphரshேத²ph◌⁴ய:
02.12.33 ேராthயா: தபshவிேநா விShடயச ப⁴khதலவணmh ஹேர:
02.12.34அேதாऽnhேயா லவணாரவrhக:³ ஶுlhகmh த³th³யாth
02.12.35ab ஏவmh lhயmh ச பா⁴க³mh ச vhயாmh பக⁴mh அthயயmh ।
02.12.35chd ஶுlhகmh ைவத⁴ரணmh த³Nhட³mh பmh பிகmh ஏவ ச
02.12.36ab க²நிph◌⁴ேயா th³வாத³ஶவித⁴mh தா⁴mh பNhயmh ச ஸmhஹேரth ।
02.12.36chd ஏவmh ஸrhேவஷு பNhேயஷு shதா²பேயnh iµக²ஸŋhkh³ரஹmh
02.12.37abஆகரphரப: ◌⁴ ேகாஶ: ேகாஶாth³ த³Nhட:³ phரஜாயேத ।
02.12.37chd ph’தி²வீ ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh phராphயேத ேகாஶ⁴ஷ (இதி)
Chapt . Superintendent of gold in the RorkShop

02.13.01ஸுவrhth◌⁴ய:ஸுவrhணரஜதகrhமாnhதாநாmhஅஸmhப³nhதா⁴ேவஶநச:ஶாலாmh
ஏகth³வாராmh அஶாலாmh காரேயth
02.13.02 விஶிகா²மth◌⁴ேய ெஸௗவrhணிகmh ஶிlhபவnhதmh அபி⁴ஜாதmh phராthயயிகmh ச
shதா²பேயth
02.13.03 ஜாmh³நத³mh ஶாதmhப⁴mh ஹாடகmh ைவணவmh ஶ ◌்’ŋhக³ஶுkhதிஜmh
ஜாதபmh ரஸவிth³த⁴mh ஆகர உth³க³தmh ச ஸுவrhணmh
02.13.04 கிஜlhகவrhணmh mh’³ shநிkh³த⁴mh அநாதி³ ph◌⁴ராShiΝ ச ேரShட²mh,
ரkhதபீதகmh மth◌⁴யமmh, ரkhதmh அவரmh
02.13.05 ேரShடா²நாmh பாNh³ ேவதmh சாphராphதகmh
02.13.06 தth³ ேயநாphராphதகmh தchசrh³ேணந ேஸந ேஶாத⁴ேயth
02.13.07ஸாnhவேயந பி⁴th³யமாநmh ஶுShகபடலrhth◌⁴மாபேயth
02.13.08thவாth³ பி⁴th³யமாநmh ைதலேகா³மேய நிேஷசேயth
02.13.09 ஆகர உth³க³தmh ஸாnhவேயந பி⁴th³யமாநmh பாகபththராணி kh’thவா
க³Nh³காஸு Thடேயth, கத³வjhரகnhத³கlhேக வா நிேஷசேயth
02.13.10 thத² உth³க³தmh ெகௗ³³கmh காmh³கmh சாkhரவாகmh ச phயmh
02.13.11 ேவதmh shநிkh³த⁴mh mh’³ ச ேரShட²mh
02.13.12 விபrhயேய shேபா²டநmh ச ³Shடmh
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02.13.13 தthஸசrhபா⁴ேக³ந ேஶாத⁴ேயth
02.13.14 உth³க³தகmh அchச²mh ph◌⁴ராShiΝ த³தி⁴வrhணmh ச ஶுth³த⁴mh
02.13.15 ஶுth³த⁴shய ஏேகா ஹாth³ரshய ஸுவrhே வrhணக:
02.13.16 தத: ஶுlhப³காகNhyh।உthதராபஸாதா ஆச:மாnhதாth³ இதி ேஷாட³ஶ
வrhணகா:
02.13.17ஸுவrhணmh rhவmh நிகShய பசாth³ வrhணிகாmh நிகஷேயth
02.13.18ஸமராக³ேலக²mh அநிmhந உnhநேத ேத³ேஶ நிகதmh, பmh’தி³தmh பட⁴mh
நகா²nhதராth³ வா ைக³ேகவrhணிதmh உபதி⁴mh விth³யாth
02.13.19ஜாதிŋh³ேகந Shபகாேஸநவா ேகா³thரபா⁴விேதந தி³kh³ேத⁴நாkh³ரஹshேதந
ஸmhshph’Shடmh ஸுவrhணmh ேவதீப⁴வதி
02.13.20ஸ-ேகஸர:shநிkh³ேதா⁴ mh’³rhபா⁴ShiΝச நிகஷராக:³ ேரShட:²
02.13.21 காŋhக³க: தாபீபாஷாே வா iµth³க³வrhே நிகஷ: ேரShட:²
02.13.22ஸமராகீ³ விkhரயkhரயத:
02.13.23ஹshதிchச²விக:ஸஹத: phரதிராகீ³ விkhரயத:
02.13.24shதி²ர: பேஷா விஷமவrhணசாphரதிராகீ³ khரயத:
02.13.25 ேச²த³சிkhகண:ஸமவrhண:லே mh’³rhபா⁴ShiΝச ேரShட:²
02.13.26 தாேபா ப³rhऽnhதச ஸம: கிஜlhகவrhண: ரNhட³கShபவrhே வா
ேரShட:²
02.13.27 யாேவா நீலசாphராphதக:
02.13.28 லாphரதிமாநmh ெபௗதவாth◌⁴யே வயாம:
02.13.29 ேதந உபேத³ேஶந phயஸுவrhணmh த³th³யாth³ஆத³தீ³த ச
02.13.30அஶாலாmh அநாkhேதா ந உபக³chேச²th
02.13.31அபி⁴க³chச²nhnh உchேச²th³ய:
02.13.32ஆkhேதா வா ஸphயஸுவrhண: ேதந ஏவ ேயத
02.13.33 விசிதவshthரஹshத³யா: காசநph’ஷதthவShTh’தபநீயகாரேவா
th◌⁴மாயகசரகபாmhஸுதா⁴வகா: phரவிேஶrhநிShகேஸச
02.13.34 ஸrhவmh ச ஏஷாmh உபகரணmh அநிSh²தாச phரேயாகா:³ தthர
ஏவாவதிShேட²ரnh
02.13.35 kh³’தmh ஸுவrhணmh th◌⁴’தmh ச phரேயாக³mh கரணமth◌⁴ேய த³th³யாth
02.13.36ஸாயmh phராதச லதmh கrhth’காரயிth’iµth³ராph◌⁴யாmh நித³th◌⁴யாth
02.13.37 ேபே ³ண:ுth³ரகmh இதி கrhமாணி
02.13.38 ேபண: காசாrhபதீ³நி
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02.13.39³ண:ஸூthரவாநாதீ³நி
02.13.40 க⁴நmh ஸுரmh ph’ஷதாதி³khதmh ுth³ரகmh இதி
02.13.41அrhபேயth காசகrhமண: பசபா⁴க³mh காசநmh த³ஶபா⁴க³mh கமாநmh
02.13.42தாmhரபாத³khதmhphயmhphயபாத³khதmh வாஸுவrhணmhஸmhshkh’தகmh,
தshமாth³ ரேth
02.13.43 ph’ஷதகாசகrhமண: thரேயா  பா⁴கா:³ பபா⁴Nhட³mh th³ெவௗ வாshகmh,
சthவாேரா வா வாshகmh thரய: பபா⁴Nhட³mh
02.13.44 thவShTh’கrhமண: ஶுlhப³பா⁴Nhட³mh ஸமஸுவrhேணந ஸmhஹேயth
02.13.45phயபா⁴Nhட³mh க⁴நmh ஸுரmh வா ஸுவrhrhேத⁴நாவேலபேயth
02.13.46 சrhபா⁴க³ஸுவrhணmh வா வாகாŋh³கshய ரேஸந rhேணந வா
வாஸேயth ।
02.13.47 தபநீயmh jhேயShட²mh ஸுவrhணmh ஸுராக³mh ஸமஸாதிkhராnhதmh
பாகபththரபkhவmhைஸnhத⁴விகயா உjhjhவாதmh நீலபீதேவதஹதஶுகபththரவrhநாmh
phரkh’திrhப⁴வதி
02.13.48 தீணmh சாshய மரkh³வாப⁴mh ேவதப⁴ŋhக³mh சிசிமாயிதmh
பீதrhணிதmh காகணிக:ஸுவrhணராக:³
02.13.49தாரmh உபஶுth³த⁴mh வா -அshதி²thேத²ச:ஸமேஸ ச:ஶுShகthேத²
ச: கபாேல thrhேகா³மேய th³விேரவmh ஸphதத³ஶthதா²திkhராnhதmh ைஸnhத⁴விகயா
உjhjhவாதmh
02.13.50 ஏதshமாth காகNhyh।உthதரமாth³ விமாஷாth³ இதி ஸுவrhேண ேத³யmh,
பசாth³ ராக³ேயாக:³, ேவததாரmh ப⁴வதி ।
02.13.51 thரேயாऽmhஶா: தபநீயshய th³வாthmhஶth³பா⁴க³ேவததாரmh ஊrhchசி²தா: தth
ேவதேலாதகmh ப⁴வதி
02.13.52 தாmhரmh பீதகmh கேராதி
02.13.53 தபநீயmh உjhjhவாlhய ராக³thபா⁴க³mh த³th³யாth, பீதராக³mh ப⁴வதி
02.13.54 ேவததாரபா⁴ெகௗ³ th³வாேவக: தபநீயshய iµth³க³வrhணmh கேராதி
02.13.55 காலாயஸshயாrhத⁴பா⁴கா³ph◌⁴யkhதmh kh’Shணmh ப⁴வதி
02.13.56 phரதிேலபிநா ரேஸந th³வி³ph◌⁴யkhதmh தபநீயmh ஶுகபththரவrhணmh ப⁴வதி
02.13.57 தshயாரmhேப⁴ ராக³விேஶேஷஷு phரதிவrhணிகாmh kh³’ணீயாth
02.13.58 தீணதாmhரஸmhshகாரmh ச ³th◌⁴ேயத
02.13.59 தshமாth³ வjhரமணிiµkhதாphரவாலபாmh அபேநயிமாநmh ச
phயஸுவrhணபா⁴Nhட³ப³nhத⁴phரமாநி ச
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02.13.60abஸமராக³mh ஸமth³வnhth³வmh அஸkhதph’ஷதmh shதி²ரmh ।
02.13.60chdஸுphரmh’Shடmh அஸmhபீதmh விப⁴khதmh தா⁴ரேண ஸுக²mh
02.13.61abஅபி⁴நீதmh phரபா⁴khதmh ஸmhshதா²நmh அ⁴ரmh ஸமmh ।
02.13.61chd மேநாேநthராபி⁴ராமmh ச தபநீய³:shmh’தா: (இதி)
Chapt . Activity of the goldsmitH in the market-highRay

02.14.01 ெஸௗவrhணிக: ெபௗரஜாநபதா³நாmh phயஸுவrhணmh ஆேவஶநிபி: ◌⁴ காரேயth
02.14.02 நிrhதி³Shடகாலகாrhயmh ச கrhம rh:,அநிrhதி³Shடகாலmh காrhயாபேத³ஶmh
02.14.03 காrhயshயாnhயதா²கரேண ேவதநநாஶ:, தth³th³வி³ணச த³Nhட:³
02.14.04 காலாதிபாதேந பாத³நmh ேவதநmh தth³th³வி³ணச த³Nhட:³
02.14.05 யதா²வrhணphரமாணmh நிேபmh kh³’ணீ: ததா²வித⁴mh ஏவாrhபேய:
02.14.06 காலாnhதராth³ அபி ச ததா²வித⁴mh ஏவ phரதிkh³’ணீ:, அnhயthர
ணபஶீrhph◌⁴யாmh
02.14.07ஆேவஶநிபி:◌⁴ ஸுவrhணth³க³லலணphரேயாேக³ஷு தthதjh ஜாநீயாth
02.14.08 தphதகலெதௗ⁴தகேயா: காகணிக:ஸுவrhேண ேயா ேத³ய:
02.14.09 தீணகாகணீ -phயth³வி³ண: - ராக³phரேப:, தshய ஷTh³பா⁴க:³ய:
02.14.10 வrhணேந மாஷாவேர rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, phரமாணேந மth◌⁴யம:,
லாphரதிமாந உபதா⁴thதம:, kh’தபா⁴Nhட³ உபெதௗ⁴ ச
02.14.11 ெஸௗவrhணிேகநாth³’Shடmh அnhயthர வா phரேயாக³mh காரயேதா
th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
02.14.12 கrhrhth³வி³ண:ஸ-அபஸாரேசth
02.14.13அநபஸார: கNhடகேஶாத⁴நாய நீேயத
02.14.14 கrhச th³விஶேதா த³Nhட:³ பணchேச²த³நmh வா
02.14.15 லாphரதிமாநபா⁴Nhட³mh ெபௗதவஹshதாth khணீ:
02.14.16அnhயதா² th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
02.14.17 க⁴நmh ஸுரmh ஸmhயmh அவேலphயmh ஸŋhகா⁴thயmh வாதகmh ச
காகrhம
02.14.18 லாவிஷமmh அபஸாரணmh விshராவணmh ேபடக: பிŋhகச இதி ஹரண
உபாயா:
02.14.19 ஸmhநாnhthகீrhணிகா பி⁴nhநமshதக உபகNh² ஶிkhயா ஸககயா
பேவlhயாऽயshகாnhதா ச ³Shடலா:
02.14.20phயshய th³ெவௗ பா⁴கா³ேவக: ஶுlhப³shய thடகmh
02.14.21 ேதநாகேராth³ க³தmh அபஸாrhயேத தththடகாபஸாதmh
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02.14.22 ஶுlhேப³ந ஶுlhபா³பஸாதmh, ேவlhலேகந ேவlhலகாபஸாதmh,
ஶுlhபா³rhத⁴ஸாேரண ேஹmhநா ேஹமாபஸாதmh
02.14.23 கஷா திகிThட: கரகiµக²mh நா ஸnhத³mhேஶா ேஜாŋhக³நீ
ஸுவrhசிகாலவணmh தth³ ஏவ ஸுவrhணmh இthயபஸாரணமாrhகா:³
02.14.24 rhவphரணிதா வா பிNhட³வாகா ஷாேப⁴தா³th³ அkh³நிShடா²th³
உth³th◌⁴யnhேத
02.14.25 பசாth³ ப³nhத⁴ேந ஆசிதகபththரபாயாmh வா phயேபண பவrhதநmh
விshராவணmh, பிNhட³வாகாநாmh ேலாஹபிNhட³வாகாபி⁴rhவா
02.14.26 கா³ட⁴சாph◌⁴th³தா⁴rhயச ேபடக: ஸmhயாவேலphயஸŋhகா⁴thேயஷு
khயேத
02.14.27ஸபmh ஸுவrhணபththேரவphதmh அph◌⁴யnhதரmh அShடேகந ப³th³த⁴mh
கா³ட⁴ேபடக:
02.14.28ஸ ஏவ படலஸmhேடShவph◌⁴th³தா⁴rhய:
02.14.29 பththரmh ஆShடmh யமகபththரmh வாऽவேலphேயஷு khயேத
02.14.30 ஶுlhப³mh தாரmh வா க³rhப: ◌⁴ பththராmh ஸŋhகா⁴thேயஷு khயேத
02.14.31ஶுlhப³பmhஸுவrhணபththரஸmhஹதmh phரmh’Shடmhஸுபாrhவmh,தth³ஏவ
யமகபththரஸmhஹதmh phரmh’Shடmh தாmhரதாரபmh ச உthதரவrhணக:
02.14.32தth³உப⁴யmh தாபநிகஷாph◌⁴யாmh நிஶph³த³உlhேலக²நாph◌⁴யாmh வா விth³யாth
02.14.33அph◌⁴th³தா⁴rhயmh ப³த³ராmhேல லவண உத³ேக வா ஸாத³யnhதி இதி ேபடக:
02.14.34 க⁴ேந ஸுேர வா ேப ஸுவrhணmh’nhமாகாŋh³ககlhேபா வா
தphேதாऽவதிShட²ேத
02.14.35 th³’ட⁴வாshேக வா ேப வாகாரmh ஜ கா³nhதா⁴ரபŋhேகா வா
தphேதாऽவதிShட²ேத
02.14.36 தேயா: தாபநmh அவth◌⁴வmhஸநmh வா ஶுth³தி: ◌⁴
02.14.37 ஸ-பபா⁴Nhேட³ வா ேப லவணmh உlhகயா கஶrhகரயா தphதmh
அவதிShட²ேத
02.14.38 தshய khவாத²நmh ஶுth³தி: ◌⁴
02.14.39அph◌⁴ரபடலmh அShடேகந th³வி³ணவாshேக வா ேப ப³th◌⁴யேத
02.14.40தshயாபிதகாசகshயஉத³ேக நிமjhஜத ஏகேத³ஶ:த³தி,படலாnhதேரஷு
வா ஸூchயா பி⁴th³யேத
02.14.41 மணேயா phயmh ஸுவrhணmh வா க⁴நஸுராmh பிŋhக:
02.14.42 தshய தாபநmh அவth◌⁴வmhஸநmh வா ஶுth³தி: ◌⁴ । இதி பிŋhக:
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02.14.43தshமாth³வjhரமணிiµkhதாphரவாலபாmhஜாதிபவrhணphரமாணth³க³லலnhபலேப⁴த
02.14.44 kh’தபா⁴Nhட³பாயாmh ராணபா⁴Nhட³phரதிஸmhshகாேர வா சthவாேரா
ஹரண உபாயா: - பThடநmh அவchேச²த³நmh உlhேலக²நmh பமrhத³நmh வா
02.14.45 ேபடகாபேத³ேஶந ph’ஷதmh ³ணmh பிடகாmh வா யth பஶாதயnhதி
தthபThடநmh
02.14.46 யth³th³வி³ணவாshகாநாmh வா ேப ஸபmh phரphயாph◌⁴யnhதரmh
அவchசி²nhத³nhதி தth³அவchேச²த³நmh
02.14.47 யth³ க⁴நாநாmh தீேணந உlhக²nhதி தth³ உlhேலக²நmh
02.14.48 ஹதாலமந:ஶிலாŋh³கrhநாmh அnhயதேமந விnhத³rhேணந
வா வshthரmh ஸmhய யth பmh’th³நnhதி தth பமrhத³நmh
02.14.49 ேதந ெஸௗவrhணராஜதாநி பா⁴Nhடா³நி யnhேத, ந ச ஏஷாmh கிசிth³
அவkh³ணmh ப⁴வதி
02.14.50 ப⁴kh³நக²Nhட³kh◌⁴’Shடாநாmh ஸmhயாநாmh ஸth³’ேஶநாiνமாநmh
rhயாth
02.14.51அவேலphயாநாmh யாவth³ உthபாதmh தாவth³ உthபாThயாiνமாநmh rhயாth
02.14.52 விபாmh வா தாபநmh உத³கேபஷணmh ச ப³ஹுஶ:rhயாth
02.14.53 அவேப: phரதிமாநmh அkh³நிrhக³Nh³கா ப⁴Nh³காதி⁴கரணீ பிச:²
ஸூthரmh ேசlhலmh ேபா³lhலநmh ஶிர உthஸŋhேகா³ மகா shவகாய ஈா
th³’தித³கஶராவmh அkh³நிShட²mh இதி காசmh விth³யாth
02.14.54 ராஜதாநாmh விshரmh மலkh³ரா பஷmh phரshதீநmh விவrhணmh வா ³Shடmh
இதி விth³யாth
02.14.55ab ஏவmh நவmh ச rhணmh ச விபmh சாபி பா⁴Nhட³கmh ।
02.14.55chd பேதாthயயmh ச ஏஷாmh யதா² உth³தி³Shடmh phரகlhபேயth (இதி)
Chapt . Superintendent of the magashin

02.15.01 ேகாShடா²கா³ராth◌⁴ய:தாராShThரkhரயிமபவrhதகphராthயகாபthயகஸmhஹநிகாnhயஜாதvhயயphரthயாய
உபshதா²நாnhபலேப⁴th
02.15.02தாऽth◌⁴ய உபநீத:ஸshயவrhணக:தா
02.15.03 பிNhட³கர: ஷTh³பா⁴க:³ ேஸநாப⁴khதmh ப³: கர உthஸŋhக:³ பாrhவmh
பாணிகmh ஔபாயநிகmh ெகௗShேட²யகmh ச ராShThரmh
02.15.04 தா⁴nhயlhயmh ேகாஶநிrhஹார: phரேயாக³phரthயாதா³நmh ச khரயிமmh
02.15.05ஸshயவrhநாmh அrhகா⁴nhதேரண விநிமய: பவrhதக:
02.15.06ஸshயயாசநmh அnhயத: phராthயகmh
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02.15.07 தth³ ஏவ phரதிதா³நாrhத²mh ஆபthயகmh
02.15.08ThடகேராசகஸkhஶுkhதபிShடகrhம தjhவேநஷுைதலபீட³நெமௗth³ரசாkhேகShவிூmh
ச ாரகrhம ஸmhஹநிகா
02.15.09 நShடphரshmh’தாதி³ரnhயஜாத:
02.15.10 விேபvhயாதி⁴தாnhதராரmhப⁴ேஶஷmh ச vhயயphரthயாய:
02.15.11 லாமாநாnhதரmh ஹshதரணmh உthகேரா vhயா பrhதmh phராrhதmh ச
உபshதா²நmh । இதி
02.15.12 தா⁴nhயshேநஹாரலவநாmh தா⁴nhயகlhபmh தாऽth◌⁴யே வயாம:
02.15.13ஸrhபிshைதலவஸாமjhஜாந:shேநஹா:
02.15.14 பா²ணித³ட³மthshயNh³காக²Nhட³ஶrhகரா:ாரவrhக:³
02.15.15ைஸnhத⁴வஸாiµth³ரபி³ட³யவாரெஸௗவrhசல உth³ேப⁴த³ஜா லவணவrhக:³
02.15.16 ௌth³ரmh மாrhth³வீகmh ச ம⁴
02.15.17இுரஸ³ட³ம⁴பா²ணிதஜாmhப³வபநஸாநாmhஅnhயதேமா ேமஷஶ ◌்’ŋhகீ³பிphபkhவாதா²பி⁴ஷுேதா
மாக:ஷாNhமாக:ஸாmhவthஸேகா வா சிth³பி⁴ேடாrhவாகஇுகாNhடா³mhரப²லாமலகாவஸுத:
ஶுth³ேதா⁴ வா ஶுkhதவrhக:³
02.15.18vh’ாmhலகரமrhதா³mhரவித³லாமலகமாŋhக³ேகாலப³த³ரெஸௗவீரகபஷகாதி:³
ப²லாmhலவrhக:³
02.15.19 த³தி⁴தா⁴nhயாmhலாதி³rhth³ரவாmhலவrhக:³
02.15.20பிphபமசஶ ◌்’ŋhகி³ேப³ராऽஜாகிராததிkhதெகௗ³ரஸrhஷபshmh³ேசாரகத³மநகமவகஶிkh³காNhடா³தி:³
ககவrhக:³
02.15.21 ஶுShகமthshயமாmhஸகnhத³லப²லஶாகாதி³ ச ஶாகவrhக:³
02.15.22 தேதாऽrhத⁴mh ஆபth³ऽrhத²mh ஜாநபதா³நாmh shதா²பேயth³,அrhத⁴mh உபத
02.15.23 நேவந சாநவmh ேஶாத⁴ேயth
02.15.24 ுNhணkh◌⁴’ShடபிShடph◌⁴’Shடாநாmh ஆrhth³ரஶுShகth³தா⁴நாmh ச
தா⁴nhயாநாmh vh’th³தி⁴யphரமாநி phரthயrhவீத
02.15.25 ேகாth³ரவvhmh அrhத⁴mh ஸார:, ஶாநாmh அrhத⁴பா⁴க³ஊந:, thபா⁴க³
ஊேநா வரகாmh
02.15.26 phயŋh³mh அrhத⁴mh ஸாேரா நவபா⁴க³vh’th³தி⁴ச
02.15.27 உதா³ரக: lhய:, யவா ேகா³⁴மாச ுNh:, திலா யவா
iµth³க³மாஷாச kh◌⁴’Shடா:
02.15.28 பசபா⁴க³vh’th³தி⁴rhேகா³⁴ம:,ஸkhதவச
02.15.29 பாத³ஊநா கலாயசம

artha.pdf 59



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

02.15.30iµth³க³மாஷாmh அrhத⁴பாத³ஊநா
02.15.31 ெஶௗmhph³யாநாmh அrhத⁴mh ஸார:, thபா⁴க³ஊேநா மஸூராmh
02.15.32 பிShடmh ஆமmh lhமாஷாசாth◌⁴யrhத⁴³:

02.15.33 th³வி³ே யாவக:, லாக:, பிShடmh ச th³த⁴mh
02.15.34 ேகாth³ரவவரக உதா³ரகphயŋh³mh th³ணmh அnhநmh, சrh³ணmh
vhmh, பச³ணmh ஶாநாmh
02.15.35 திதmh அபராnhநmh th³வி³ணmh,அrhதா⁴தி⁴கmh விடா⁴நாmh
02.15.36 பசபா⁴க³vh’th³தி⁴rhph◌⁴’Shடாநாmh
02.15.37 கலாேயா th³வி³ண:,லாஜா ப⁴ஜாச
02.15.38ஷThகmh ைதலmh அதநாmh
02.15.39 நிmhப³ஶாmhரகபிthதா²தீ³நாmh பசபா⁴க:³
02.15.40 சrhபா⁴கி³கா: திலஸுmhப⁴ம⁴க இŋh³தீ³shேநஹா:
02.15.41 காrhபாஸௌமாmh பசபேல பலmh ஸூthரmh
02.15.42 பசth³ேராேண ஶாநாmh th³வாத³ஶாட⁴கmh தNh³லாநாmh கலப⁴ேபா⁴ஜநmh,
ஏகாத³ஶகmh vhயாலாநாmh, த³ஶகmh ஔபவாயாநாmh நவகmh ஸாmhநாயாநாmh,
அShடகmh பthதீநாmh, ஸphதகmh iµkh²யாநாmh, ஷThகmh ேத³வீமாராmh, பசகmh
ராjhஞாmh,அக²Nhட³பஶுth³தா⁴நாmh வா அNh³லாநாmh phரshத:²
02.15.43தNh³லாநாmh phரshத:²சrhபா⁴க:³ஸூப:ஸூபேஷாட³ேஶா லவணshயாmhஶ:
சrhபா⁴க:³ஸrhபிஷ:ைதலshய வா ஏகmh ஆrhயப⁴khதmh mhஸ:

02.15.44ஷTh³பா⁴க:³ஸூப:அrhத⁴shேநஹmh அவராmh
02.15.45 பாத³ஊநmh shthmh
02.15.46அrhத⁴mh பா³லாநாmh
02.15.47 மாmhஸபலவிmhஶthயா shேநஹாrhத⁴³ப:³ பேகா லவணshயாmhஶ:
ாரபலேயாேகா³ th³வித⁴ரணிக: ககேயாேகா³ த³th◌⁴iνசாrhத⁴phரshத:²
02.15.48 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
02.15.49 ஶாகாநாmh அth◌⁴யrhத⁴³ண:, ஶுShகாmh th³வி³ண:,ஸ ைசவ ேயாக:³
02.15.50ஹshthyhऽவேயா: தth³ऽth◌⁴யே விதா⁴phரமாணmh வயாம:
02.15.51 ப³வrhதா³நாmh மாஷth³ேராணmh யவாநாmh வா லாக:, ேஶஷmh
அவவிதா⁴நmh
02.15.52 விேஶேஷா கா⁴ணபிNhயாகலா, கணNhட³கmh த³ஶாட⁴கmh வா
02.15.53 th³வி³ணmh மஷ உShThராmh
02.15.54அrhத⁴th³ேராணmh க²ரph’ஷதேராதாநாmh
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02.15.55ஆட⁴கmh ஏணரŋhகா³mh
02.15.56அrhதா⁴ட⁴கmh அஜ ஏட³கவராஹாmh, th³வி³ணmh வா கணNhட³கmh
02.15.57 phரshேதா²த³ந: ஶுநாmh
02.15.58ஹmhஸkhெரௗசமராmh அrhத⁴phரshத:²
02.15.59 ேஶஷாmh அேதா mh’க³பஶுபvhயாலாநாmh ஏகப⁴khதாth³ அiνமாநmh
kh³ராஹேயth
02.15.60அŋhகா³ராmh: ஷாnh ேலாஹகrhமாnhதபி⁴thதிேலphயாநாmh ஹாரேயth
02.15.61 கணிகா தா³ஸகrhமகரஸூபகாராmh, அேதாऽnhயth³ஔத³நிகாபிேகph◌⁴ய:
phரயchேச²th
02.15.62லாமாநபா⁴Nhட³mh ேராசநீth³’ஷnhiµஸலஉக²லThடகேராசகயnhthரபththரகஶூrhபசாலநிகாகNhேடா³பிடகஸmhமாrhஜnhயச
உபகரநி
02.15.63மாrhஜகரகத⁴ரகமாயகமாபகதா³யகதா³பகஶலாகாphரதிkh³ராஹகதா³ஸகrhமகரவrhக³ச
விSh:
02.15.64ab உchைசrhதா⁴nhயshய நிேேபா தா:ாரshய ஸmhஹதா: ।
02.15.64chd mh’thகாShட²ேகாShடா:²shேநஹshய ph’தி²வீ லவணshய ச (இதி)
Chapt . Director of trade

02.16.01 பNhயாth◌⁴ய: shத²லஜலஜாநாmh நாநாவிதா⁴நாmh பNhயாநாmh
shத²லபத²வாபத² உபயாதாநாmh ஸாரப²lhkh³vhऽrhகா⁴nhதரmh phயாphயதாmh ச
விth³யாth, ததா² விேபஸŋhேபkhரயவிkhரயphரேயாக³காலாnh
02.16.02 யchச பNhயmh phரரmh shயாth தth³ ஏகீkh’thயாrhக⁴mh ஆேராபேயth
02.16.03 phராphேதऽrhேக⁴ வாऽrhகா⁴nhதரmh காரேயth
02.16.04 shவ⁴ஜாநாmh ராஜபNhயாநாmh ஏகiµக²mh vhயவஹாரmh shதா²பேயth,
பர⁴ஜாநாmh அேநகiµக²mh
02.16.05 உப⁴யmh ச phரஜாநாmh அiνkh³ரேஹண விkhராபேயth
02.16.06sh²லmh அபி ச லாப⁴mh phரஜாநாmh ஔபகா⁴திகmh வாரேயth
02.16.07அஜshரபNhயாநாmh கால உபேராத⁴mh ஸŋhலேதா³ஷmh வா ந உthபாத³ேயth
02.16.08 ப³ஹுiµக²mh வா ராஜபNhயmh ைவேத³ஹகா: kh’தாrhக⁴mh விkhணீரnh
02.16.09 ேச²தா³iνபmh ச ைவத⁴ரணmh த³th³:
02.16.10 ேஷாட³ஶபா⁴ேகா³மாநvhயா,விmhஶதிபா⁴க:³லாமாநmh,க³NhயபNhயாநாmh
ஏகாத³ஶபா⁴க:³
02.16.11 பர⁴ஜmh பNhயmh அiνkh³ரேஹவாஹேயth
02.16.12 நாவிகஸாrhத²வாேஹph◌⁴யச பஹாரmh ஆயதிமmh த³th³யாth
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02.16.13அநபி⁴ேயாக³சாrhேத²Shவாக³nhநாmh,அnhயthர ஸph◌⁴யா உபகாph◌⁴ய:
02.16.14 பNhயாதி⁴Shடா²தார: பNhயlhயmh ஏகiµக²mh காShட²th³ேராNhயாmh
ஏகchசி²th³ராபிதா⁴நாயாmh நித³th◌⁴:
02.16.15 அநசாShடேம பா⁴ேக³ பNhயாth◌⁴யshயாrhபேய: - இத³mh விkhதmh,
இத³mh ேஶஷmh இதி
02.16.16 லாமாநபா⁴Nhட³mh சாrhபேய:
02.16.17இதி shவவிஷேய vhயாkh²யாதmh
02.16.18 பரவிஷேய  - பNhயphரதிபNhயேயாரrhக⁴mh lhயmh சாக³மyhய
ஶுlhகவrhதnhயாऽऽதிவாக³lhமதரேத³யப⁴khதபா⁴க³vhயயஶுth³த⁴mh உத³யmh
பேயth
02.16.19 அஸthத³ேய பா⁴Nhட³நிrhவஹேணந பNhயphரதிபNhயாநயேநந வா லாப⁴mh
பேயth
02.16.20 தத:ஸாரபாேத³ந shத²லvhயவஹாரmh அth◌⁴வநா ேேமண phரேயாஜேயth
02.16.21 அடvhyhऽnhதபாலரராShThரiµkh²ையச phரதிஸmhஸrhக³mh க³chேச²th³
அiνkh³ரஹாrhத²mh
02.16.22ஆபதி³ஸாரmh ஆthமாநmh வா ேமாேயth
02.16.23ஆthமேநா வா ⁴mh phராphத:ஸrhவேத³யவிஶுth³த⁴mh vhயவஹேரத
02.16.24வாபேத²வா யாநபா⁴க³கபth²yhऽத³நபNhயphரதிபNhயாrhக⁴phரமாணயாthராகாலப⁴யphரதீகாரபNhயபthதநசாthராNhபலேப⁴த
02.16.25ab நதீ³பேத² ச விjhஞாய vhயவஹாரmh சthரத: ।
02.16.25chd யேதா லாப: ◌⁴ தேதா க³chேச²th³அலாப⁴mh பவrhஜேயth (இதி)
Chapt . Director of forest produce

02.17.01phயாth◌⁴யோ th³ரvhயவநபால:phயmh ஆநாயேயth
02.17.02 th³ரvhயவநகrhமாnhதாmhச phரேயாஜேயth
02.17.03th³ரvhயவநchசி²th³ராmh ச ேத³யmh அthயயmh ச shதா²பேயth³அnhயthராபth³ph◌⁴ய:
02.17.04phயவrhக:³ -ஶாகதிநிஶத⁴nhவநாrhஜுநம⁴கதிலகஸாலஶிmhஶபாऽேமத³ராஜாத³நஶிஷக²தி³ரஸரலதாலஸrhஜாவகrhணேஸாமவlhகஶாmhரphயகத⁴வாதி:³
ஸாரதா³வrhக:³
02.17.05 உடஜசியசாபேவiΝவmhஶஸாதிநகNhடகபா⁴lhகாதி³rhேவiΝவrhக:³
02.17.06 ேவthரஶீகவlhவாஶீயாமலதாநாக³லதாऽऽதி³rhவlhவrhக:³
02.17.07 மாலதீrhவாऽrhகஶணக³ேவ⁴காऽதshyh।ஆதி³rhவlhகவrhக:³
02.17.08iµஜப³lhப³ஜாதி³ ரjhஜுபா⁴Nhட³mh
02.17.09 தாதால⁴rhஜாநாmh பththரmh
02.17.10 கிmhஶுகஸுmhப⁴ŋhமாநாmh Shபmh
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02.17.11 கnhத³லப²லாதி³ெரௗஷத⁴வrhக:³
02.17.12காலடவthஸநாப⁴ஹாலாஹலேமஷஶ ◌்’ŋhக³iµshதாShட²மஹாவிஷேவlhதகெகௗ³ராrhth³ரபா³லகமாrhகடைஹமவதகாŋhக³கதா³ரத³காŋhேகாலஸாரக
உShThரகாதீ³நி விஷாணி,ஸrhபா: கீடாச த ஏவ mhப⁴க³தா: விஷவrhக:³
02.17.13 ேகா³தா⁴ேஸரகth³வீphyh।’ஶிmhஶுமாரmhஹvhயாkh◌⁴ரஹshதிமஷசமரsh’மரக²Th³க³ேகா³mh’க³க³வயாநாmh
சrhமாshதி²பிthதshநாyhvhऽத³nhதஶ ◌்’ŋhக³²ரchசா²நி, அnhேயஷாmh வாऽபி
mh’க³பஶுபvhயாலாநாmh
02.17.14 காலாயஸதாmhரvh’thதகmhஸஸthரைவkh’nhதகாரடாநி ேலாஹாநி
02.17.15 வித³லmh’thதிகாமயmh பா⁴Nhட³mh
02.17.16அŋhகா³ரஷப⁴shமாநி,mh’க³பஶுபvhயாலவாடா:காShட²th’ணவாடாச
। இதி
02.17.17ab ப³ரnhதச கrhமாnhதா விப⁴khதா:ஸாrhவபா⁴Nh³கா: ।
02.17.17chdஆவரராऽrhதா:² காrhயா:phய உபவிநா (இதி)
Chapt . Superintendent of the armoury

02.18.01ஆதா⁴கா³ராth◌⁴ய:ஸாŋhkh³ராகmh ெதௗ³rhக³கrhகmh பரராபி⁴கா⁴திகmh
ச யnhthரmhஆத⁴mhஆவரணmhஉபகரணmh ச தjhஜாதகாஶிlhபிபி: ◌⁴ kh’தகrhமphரமாணகாலேவதநப²லநிShபthதிபி:◌⁴
காரேயth,shவ⁴ஷு ச shதா²பேயth
02.18.02shதா²நபவrhதநmh ஆதபphரவாதphரதா³நmh ச ப³ஹுஶ:rhயாth
02.18.03ஊShம உபshேநஹkhபி⁴பஹnhயமாநmh அnhயதா²shதா²பேயth
02.18.04 ஜாதிபலணphரமாக³மlhயநிேைபச உபலேப⁴த
02.18.05ஸrhவேதாப⁴th³ரஜாமத³kh³nhயப³ஹுiµக²விவாஸகா⁴திஸŋhகா⁴யாநகபrhஜnhயகபா³ஹு।ஊrhth◌⁴வபா³vhऽrhத⁴பா³ஹூநி
shதி²தயnhthராணி
02.18.06பாசாகேத³வத³Nhட³ஸூககாiµஸலயShஹshதிவாரகதாலvh’nhதiµth³க³ரக³தா³shph’khதலாth³தா³லாshபா²ம
உthபாம உth³கா⁴மஶதkh◌⁴நிthஶூலசkhராணி சலயnhthராணி
02.18.07ஶkhதிphராஸnhதஹாடகபி⁴Nh³பாலஶூலேதாமரவராஹகrhணகணயகrhபணthராகாதீ³நி
ச ஹுலiµகா²நி
02.18.08 தாலசாபதா³ரவஶாrhŋhகா³ணி காrhiµகேகாத³Nhட³th³ த⁴mh
02.18.09rhவாऽrhகஶநக³ேவ⁴ேவiΝshநாநி jhயா:
02.18.10 ேவiΝஶரஶலாகாத³Nhடா³ஸநநாராசாச இஷவ:
02.18.11 ேதஷாmh iµகா²நி ேச²த³நேப⁴த³நதாட³நாnhயாயஸாshதி²தா³ரவாணி
02.18.12 நிshthmhஶமNhட³லாkh³ராயShடய: க²Th³கா:³
02.18.13 க²Th³க³மஷவாரணவிஷாணதா³ேவiΝலாநி thஸரவ:
02.18.14பரஶுடா²ரபThடஸக²நிthரth³தா³லkhரகசகாNhட³chேச²த³நா:ுரகlhபா:
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02.18.15 யnhthரேகா³ShபணiµShபாஷாணேராசநீth³’ஷத³சாமாதா⁴நி
02.18.16 ேலாஹஜாகாபThடகவசஸூthரகŋhகடஶிmhஶுமாரகக²Th³கி³ேத⁴iνகஹshதிேகா³சrhம²ரஶ ◌்’ŋhக³ஸŋhகா⁴தmh
வrhமாணி
02.18.17 ஶிரshthராணகNhட²thராணrhபாஸககவாரவாணபThடநாக³ உத³கா:
ேபசrhமஹshதிகrhணதாலலத⁴மநிகாகபாடகிகாऽphரதிஹதப³லாஹகாnhதாசாவரணி
02.18.18ஹshதிரத²வாநாmh ேயாkh³யாபா⁴Nhட³mhஆலŋhகாகmhஸmhநாஹகlhபநாச
உபகரநி
02.18.19 ஐnhth³ரஜாகmhஔபநிஷதி³கmh ச கrhம
02.18.20ab கrhமாnhதாநாmh ச - இchசா²mh ஆரmhப⁴நிShபthதிmh phரேயாக³mh vhயாஜmh
உth³த³யmh ।
02.18.20chdயvhயெயௗ ச ஜாநீயாth phயாநாmh ஆத⁴ ஈவர: (இதி)
Chapt . Standardization of Rights and measures

02.19.01 ெபௗதவாth◌⁴ய: ெபௗதவகrhமாnhதாnh காரேயth
02.19.02 தா⁴nhயமாஷா த³ஶ ஸுவrhணமாஷக:, பச வா ³ஜா:
02.19.03 ேத ேஷாட³ஶ ஸுவrhண: கrhேஷா வா
02.19.04 சShகrhஷmh பலmh
02.19.05அShடாஶீதிrhெகௗ³ரஸrhஷபா phயமாஷக:
02.19.06 ேத ேஷாட³ஶ த⁴ரணmh, ெஶௗmhph³யாநி வா விmhஶதி:
02.19.07 விmhஶதிதNh³லmh வjhரத⁴ரணmh
02.19.08 அrhத⁴மாஷக: மாஷக: th³ெவௗ சthவார: அShெடௗ மாஷகா: ஸுவrhே
th³ெவௗ சthவார:,அShெடௗ ஸுவrh: த³ஶ விmhஶதி: thmhஶth சthவாmhஶth ஶதmh
இதி
02.19.09 ேதந த⁴ரநி vhயாkh²யாதாநி
02.19.10 phரதிமாநாnhயேயாமயாநி மாக³த⁴ேமகலைஶலமயாநி யாநி வா ந
உத³கphரேத³ஹாph◌⁴யாmh vh’th³தி⁴mh க³chேச²Shேணந வா ராஸmh
02.19.11 ஷட³ŋh³லாth³ ஊrhth◌⁴வmh அShடாŋh³ல உthதரா த³ஶ லா: காரேயth
ேலாஹபலாth³ஊrhth◌⁴வmh ஏகபல உthதரா:, யnhthரmh உப⁴யத:ஶிkhயmh வா
02.19.12 பசthmhஶthபலேலாஹாmh th³விஸphதthyhऽŋh³லாயாமாmh ஸமvh’thதாmh
காரேயth
02.19.13 தshயா: பசபகmh மNhட³லmh ப³th³th◌⁴வா ஸமகரணmh காரேயth
02.19.14 தத: கrhஷ உthதரmh பலmh பல உthதரmh த³ஶபலmh th³வாத³ஶ பசத³ஶ
விmhஶதிதி பதா³நி காரேயth
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02.19.15 தத ஆஶதாth³ த³ஶ உthதரmh காரேயth
02.19.16அேஷு நாnhதீ³பிநth³த⁴mh காரேயth
02.19.17 th³வி³ணேலாஹாmh லாmh அத:ஷNhணவthyhऽŋh³லாயாமாmh பமாணீmh
காரேயth
02.19.18 தshயா: ஶதபதா³th³ ஊrhth◌⁴வmh விmhஶதி: பசாஶth ஶதmh இதி பதா³நி
காரேயth
02.19.19 விmhஶதிெதௗேகா பா⁴ர:
02.19.20 த³ஶதா⁴ரணிகmh பலmh
02.19.21 தthபலஶதmh ஆயமாநீ
02.19.22 பசபலாவரா vhயாவஹாகீ பா⁴ஜnhயnhத:ரபா⁴ஜநீ ச
02.19.23 தாஸாmh அrhத⁴த⁴ரவரmh பலmh, th³விபலாவரmh உthதரேலாஹmh,
ஷTh³ऽŋh³லாவராசாயாமா:
02.19.24 rhவேயா: பசபக: phரயாேமா மாmhஸேலாஹலவணமணிவrhஜmh
02.19.25 காShட²லா அShடஹshதா பத³வதீ phரதிமாநவதீ மரபதா³தி⁴Sh²தா
02.19.26 காShட²பசவிmhஶதிபலmh தNh³லphரshத²ஸாத⁴நmh
02.19.27 ஏஷ phரேத³ேஶா ப³vhऽlhபேயா:
02.19.28இதி லாphரதிமாநmh vhயாkh²யாதmh
02.19.29அத² தா⁴nhயமாஷth³விபலஶதmh th³ேராணmh ஆயமாநmh,ஸphதாஶீதிபலஶதmh
அrhத⁴பலmh ச vhயாவஹாகmh,பசஸphததிபலஶதmh பா⁴ஜநீயmh,th³விஷShபலஶதmh
அrhத⁴பலmh சாnhத:ரபா⁴ஜநீயmh
02.19.30 ேதஷாmh ஆட⁴கphரshத²³பா³சrhபா⁴கா³வரா:
02.19.31 ேஷாட³ஶth³ேரா கா²
02.19.32 விmhஶதிth³ேராணிக:mhப: ◌⁴
02.19.33mhைப⁴rhத³ஶபி⁴rhவஹ:

02.19.34 ஶுShகஸாரதா³மயmh ஸமmh சrhபா⁴க³ஶிக²mh மாநmh காரேயth,
அnhத:ஶிக²mh வா
02.19.35 ரஸshய  ஸுராயா: Shபப²லேயா: ஷாŋhகா³ராmh ஸுதா⁴யாச
ஶிகா²மாநmh th³வி³ண உthதரா vh’th³தி: ◌⁴
02.19.36 ஸ-பாத³பே th³ேராணlhயmh ஆட⁴கshய பாத³ ஊந:, ஷNhமாஷகா:
phரshத²shய, மாஷக:³ப³shய
02.19.37 th³வி³ணmh ரஸாதீ³நாmh மாநlhயmh
02.19.38 விmhஶதிப: phரதிமாநshய
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02.19.39 லாlhயmh thபா⁴க:³
02.19.40 சrhமாகmh phராதிேவத⁴நிகmh காரேயth
02.19.41அphரதிவிth³த⁴shயாthயய:ஸ-பாத:³ஸphதவிmhஶதிபண:

02.19.42 phராதிேவத⁴நிகmh காகணீகmh அஹரஹ: ெபௗதவாth◌⁴யாய த³th³:
02.19.43 th³வாthmhஶth³பா⁴க:³ தphதvhயா ஸrhபிஷ:, ச:ஷShபா⁴க:³ைதலshய
02.19.44 பசாஶth³ பா⁴ேகா³ மாநshராேவா th³ரவாmh
02.19.45³பா³rhத⁴சrhऽShடபா⁴கா³நி மாநாநி காரேயth
02.19.46³பா³சrhऽஶீதிrhவாரக:ஸrhபிேஷா மத:
02.19.47 ச:ஷSh:  ைதலshய பாத³ச க⁴காऽநேயா:
Chapt . Measures of space and time

02.20.01 மாநாth◌⁴யேயா ேத³ஶகாலமாநmh விth³யாth
02.20.02அShெடௗ பரமாணேவா ரத²சkhரவிphTh
02.20.03 தா அShெடௗ ா
02.20.04 தா அShெதௗ கா
02.20.05 தா அShெடௗ யவமth◌⁴ய:
02.20.06அShெடௗ யவமth◌⁴யா அŋh³லmh
02.20.07 மth◌⁴யமshய ஷshய மth◌⁴யமாயா அiν³lhயா மth◌⁴யphரகrhேஷா
வாऽŋh³லmh
02.20.08 சrhऽŋh³ேலா த⁴iνrhkh³ரஹ:

02.20.09அShடாŋh³லா த⁴iνrhiµSh:
02.20.10 th³வாத³ஶாŋh³லா விதshதி:, சா²யாெபௗஷmh ச
02.20.11 சrhத³ஶாŋh³லmh ஶம: ஶல: பரய: பத³mh ச
02.20.12 th³விவிதshதிரரthநி: phராஜாபthேயா ஹshத:
02.20.13ஸ-த⁴iνrhkh³ரஹ: ெபௗதவவிவீதமாநmh
02.20.14ஸ-த⁴iνrhiµSh:Sh: கmhேஸா வா
02.20.15th³விசthவாmhஶth³ऽŋh³ல:தண:khராகசநிககிSh:shகnhதா⁴வார³rhக³ராஜபkh³ரஹமாநmh
02.20.16 சShபசாஶth³ऽŋh³ல:phயவநஹshத:
02.20.17 சrhऽஶீthyhऽŋh³ேலா vhயாேமா ரjhஜுமாநmh கா²தெபௗஷmh ச
02.20.18 சrhऽரthநிrhத³Nhேடா³ த⁴iνrhநாகா ெபௗஷmh ச கா³rhஹபthயmh
02.20.19அShடஶதாŋh³லmh த⁴iν: பதி²phராகாரமாநmh ெபௗஷmh சாkh³நிசிthயாநாmh
02.20.20ஷThகmhேஸா த³Nhேடா³ ph³ரமேத³யாதிth²யமாநmh
02.20.21 த³ஶத³Nhேடா³ ரjhஜு:
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02.20.22 th³விரjhஜுக: பேத³ஶ:
02.20.23 thரjhஜுகmh நிவrhதநmh ஏகத:
02.20.24 th³வித³Nhடா³தி⁴ேகா பா³ஹு:
02.20.25 th³வித⁴iν:ஸஹshரmh ேகா³தmh
02.20.26 சrhேகா³தmh ேயாஜநmh
02.20.27இதி ேத³ஶமாநmh
02.20.28 காலமாநmh அத ஊrhth◌⁴வmh
02.20.29 ேடா லேவா நிேமஷ: காShடா² கlhலா நாகா iµஹூrhத:
rhவாபரபா⁴ெகௗ³ தி³வேஸா ராth: போ மாஸ ’ரயநmh ஸmhவthஸேரா க³mh
இதி காலா:
02.20.30 th³ெவௗ ெடௗ லவ:
02.20.31 th³ெவௗ லெவௗ நிேமஷ:

02.20.32 பசநிேமஷா: காShடா:²
02.20.33 thmhஶthகாShடா:² கலா:
02.20.34 சthவாmhஶthகலா: நாகா
02.20.35ஸுவrhணமாஷகாசthவாரசrhऽŋh³லாயாமா:mhப⁴chசி²th³ரmhஆட⁴கmh
அmhப⁴ேஸா வா நாகா
02.20.36 th³விநாேகா iµஹூrhத:
02.20.37 பசத³ஶiµஹூrhேதா தி³வேஸா ராthச ைசthேர சாவேஜ ச மா
ப⁴வத:
02.20.38 தத: பரmh thபி⁴rhiµஹூrhைதரnhயதர:ஷNhமாஸmh வrhத⁴ேத ரஸேத ச இதி
02.20.39சா²யாயாmhஅShடெபௗShயாmhஅShடாத³ஶபா⁴க³ேச²த:³,ஷThெபௗShயாmh
சrhத³ஶபா⁴க:³, thெபௗShயாmh அShடபா⁴க:³, th³விெபௗShயாmh ஷTh³பா⁴க:³,
ெபௗShயாmh சrhபா⁴க:³,அShடாŋh³லாயாmh thரேயா த³ஶபா⁴கா:³,சrhऽŋh³லாயாmh
thரேயாऽShடபா⁴கா:³,அchசா²ேயா மth◌⁴யாந இதி
02.20.40 பராvh’thேத தி³வேஸ ேஶஷmh ஏவmh விth³யாth
02.20.41ஆஷாேட⁴ மா நShடchசா²ேயா மth◌⁴யாேநா ப⁴வதி
02.20.42 அத: பரmh ராவதீ³நாmh ஷNhமாஸாநாmh th³vhyhऽŋh³ல உthதரா
மாகா⁴தீ³நாmh th³vhyhऽŋh³லாவரா சா²யா இதி
02.20.43 பசத³ஶாேஹாராthரா: ப:

02.20.44 ேஸாமாphயாயந: ஶுkhல:
02.20.45 ேஸாமாவchேச²த³ேநா ப³ஹுல:
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02.20.46 th³விபோ மாஸ:

02.20.47 thmhஶth³ऽேஹாராthர: கrhமமாஸ:

02.20.48ஸ-அrhத: ◌⁴ ெஸௗர:
02.20.49அrhத⁴nhநசாnhth³ரமாஸ:

02.20.50ஸphதவிmhஶதிrhநாthரமாஸ:

02.20.51 th³வாthmhஶth³ ப³லமாஸ:

02.20.52 பசthmhஶth³அவவாஹாயா:
02.20.53 சthவாmhஶth³த⁴shதிவாஹாயா:
02.20.54 th³ெவௗ மாஸாvh’:
02.20.55 ராவண: phெரௗShட²பத³ச வrhஷா:
02.20.56ஆவஜ: காrhthதிகச ஶரth
02.20.57 மாrhக³ஶீrhஷ: ெபௗஷச ேஹமnhத:
02.20.58 மாக: ◌⁴ பா²lh³நச ஶிஶிர:
02.20.59ைசthேரா ைவஶாக²ச வஸnhத:
02.20.60 jhேயShடா²ய ஆஷாட⁴ச kh³Shம:
02.20.61 ஶிஶிராth³thதராயணmh
02.20.62 வrhஷாதி³ த³யநmh
02.20.63 th³vhyhऽயந:ஸmhவthஸர:
02.20.64 பசஸmhவthஸேரா க³mh । இதி
02.20.65ab தி³வஸshய ஹரthயrhக:ஷShபா⁴க³mh ’ெதௗ தத: ।
02.20.65chd கேராthேயகmh அஹேச²த³mh ததா² ஏவ ஏகmh ச சnhth³ரமா:
02.20.66ab ஏவmh அrhத⁴th’தீயாநாmh அph³தா³நாmh அதி⁴மாஸகmh ।
02.20.66chd kh³Shேம ஜநயத: rhவmh பசாph³தா³nhேத ச பசிமmh (இதி)
Chapt . Collector of chostums and tolls

02.21.01 ஶுlhகாth◌⁴ய: ஶுlhகஶாலாmh th◌⁴வஜmh ச phராnhiµக²mh உத³nhiµக²mh வா
மஹாth³வாராph◌⁴யாேஶ நிேவஶேயth
02.21.02 ஶுlhகாதா³யிநசthவார: பச வா ஸாrhத² உபயாதாnh வணிேஜா ேக²: -
ேக தshthயா: கியthபNhயா: khவ சாபி⁴jhஞாநmh iµth³ரா வா kh’தா இதி
02.21.03அiµth³ராmh அthயேயா ேத³யth³வி³ண:

02.21.04டiµth³ராmh ஶுlhகாShட³ே த³Nhட:³
02.21.05 பி⁴nhநiµth³ராmh அthயேயா க⁴காshதா²ேந shதா²நmh
02.21.06 ராஜiµth³ராபவrhதேந நாமkh’ேத வா ஸ-பாத³பணிகmh வஹநmh தா³பேயth
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02.21.07 th◌⁴வஜல உபshதி²தshய phரமாணmh அrhக⁴mh ச ைவேத³கா: பNhயshய
ph³: ஏதthphரமாேணநாrhேக⁴ண பNhயmh இத³mh க: khேரதா இதி
02.21.08 thth³த⁴ உதmh அrhதி²ph◌⁴ேயா த³th³யாth
02.21.09 khேரth’ஸŋhக⁴rhேஷ lhயvh’th³தி: ◌⁴ ஸ-ஶுlhகா ேகாஶmh க³chேச²th
02.21.10 ஶுlhகப⁴யாth பNhயphரமாண lhயmh வா நmh ph³வத: தth³ அதிkhதmh
ராஜா ஹேரth
02.21.11 ஶுlhகmh அShட³ணmh வா த³th³யாth
02.21.12தth³ஏவ நிவிShடபNhயshய பா⁴Nhட³shயநphரதிவrhணேகநாrhகா⁴பகrhஷேண
ஸாரபா⁴Nhட³shய ப²lh³பா⁴Nhேட³ந phரதிchசா²த³ேந ச rhயாth
02.21.13 phரதிkhேரth’ப⁴யாth³ வா பNhயlhயாth³ உப lhயmh வrhத⁴யேதா
lhயvh’th³தி⁴mh ராஜா ஹேரth, th³வி³ணmh வா ஶுlhகmh rhயாth
02.21.14 தth³ ஏவாShட³ணmh அth◌⁴யshயch । சா²த³யத:
02.21.15 தshமாth³ விkhரய: பNhயாநாmh th◌⁴’ேதா ேதா க³ணிேதா வா காrhய:, தrhக:
ப²lh³பா⁴Nhடா³நாmh ஆiνkh³ராகாmh ச
02.21.16 th◌⁴வஜலmh அதிkhராnhதாநாmh சாkh’தஶுlhகாநாmh ஶுlhகாth³
அShட³ே த³Nhட:³
02.21.17 பதி²க உthபதி²கா: தth³ விth³:
02.21.18 ைவவாகmh அnhவாயநmh ஔபாயிகmh யjhஞkh’thயphரஸவைநthதிகmh
ேத³வ இjhயாெசௗல உபநயநேகா³தா³நvhரததீ³ாऽऽதி³ஷு khயாவிேஶேஷஷு
பா⁴Nhட³mh உch²lhகmh க³chேச²th
02.21.19அnhயதா²வாதி³ந:shேதயத³Nhட:³
02.21.20 kh’தஶுlhேகநாkh’தஶுlhகmh நிrhவாஹயேதா th³விதீயmh ஏகiµth³ரயா
பி⁴ththவா பNhயடmh அபஹரேதா ைவேத³ஹகshய தchச தாவchச த³Nhட:³
02.21.21 ஶுlhகshதா²நாth³ ேகா³மயபலாலmh phரமாணmh kh’thவாऽபஹரத உthதம:
ஸாஹஸத³Nhட:³
02.21.22ஶshthரவrhமகவசேலாஹரத²ரthநதா⁴nhயபஶூநாmh அnhயதமmh அநிrhவாயmh
நிrhவாஹயேதா யதா²ऽவ⁴ேதா த³Nhட:³ பNhயநாஶச
02.21.23 ேதஷாmh அnhயதமshயாநயேந ப³ேரவ உch²lhேகா விkhரய:
02.21.24 அnhதபால: ஸ-பாத³பணிகாmh வrhதநீmh kh³’ணீயாth பNhயவஹநshய,
பணிகாmh ஏக²ரshய, பஶூநாmh அrhத⁴பணிகாmh ுth³ரபஶூநாmh பாதி³காmh,
அmhஸபா⁴ரshய மாகாmh
02.21.25 நShடாப’தmh ச phரதிவித³th◌⁴யாth

artha.pdf 69



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

02.21.26 ைவேத³யmh ஸாrhத²mh kh’தஸாரப²lh³பா⁴Nhட³விசயநmh அபி⁴jhஞாநmh
iµth³ராmh ச த³ththவா phேரஷேயth³அth◌⁴யshய
02.21.27ைவேத³ஹகvhயஜேநா வா ஸாrhத²phரமாணmh ராjhஞ: phேரஷேயth
02.21.28 ேதந phரேத³ேஶந ராஜா ஶுlhகாth◌⁴யshய ஸாrhத²phரமாணmh உபதி³ேஶth
ஸrhவjhஞkh²யாபநாrhத²mh
02.21.29 தத:ஸாrhத²mh அth◌⁴யோऽபி⁴க³mhய ph³யாth இத³mh அiµShயாmh உShய ச
ஸாரபா⁴Nhட³mh ப²lh³பா⁴Nhட³mh ச, ந நிஹூதvhயmh, ஏஷ ராjhஞ: phரபா⁴வ:இதி
02.21.30 நிஹூஹத: ப²lh³பா⁴Nhட³mh ஶுlhகாShட³ே த³Nhட:³,ஸாரபா⁴Nhட³mh
ஸrhவாபஹார:
02.21.31ab ராShThரபீடா³கரmh பா⁴Nhட³mh உchசி²nhth³யாth³அப²லmh ச யth ।
02.21.31chd மஹா உபகாரmh உch²lhகmh rhயாth³ பீ³ஜmh ச ³rhலப⁴mh (இதி)
Chapt . Tariff of duties and tolls

02.22.01 பா³யmh ஆph◌⁴யnhதரmh சாதிth²யmh
02.22.02 நிShkhராmhயmh phரேவயmh ச ஶுlhகmh
02.22.03 phரேவயாநாmh lhயபசபா⁴க:³
02.22.04 Shபப²லஶாகலகnhத³வாlhkhயபீ³ஜஶுShகமthshயமாmhஸாநாmh
ஷTh³பா⁴க³mh kh³’ணீயாth
02.22.05 ஶŋhக²வjhரமணிiµkhதாphரவாலஹாராmh தjhஜாதைஷ: காரேயth
kh’தகrhமphரமாணகாலேவதநப²லநிShபthதிபி: ◌⁴
02.22.06ௌம³லkhதாநகŋhகடஹதாலமந:ஶிலாऽஜநŋh³கேலாஹவrhணதா⁴நாmh
சnhத³நா³கககிNhவாவராmh சrhமத³nhதாshதரணphராவரணkhஜாதாநாmh
ஆஜ ஏட³கshய ச த³ஶபா⁴க:³ பசத³ஶபா⁴ேகா³ வா
02.22.07வshthரசShபத³th³விபத³ஸூthரகாrhபாஸக³nhத⁴ைப⁴ஷjhயகாShட²ேவiΝவlhகலசrhமmh’th³பா⁴Nhடா³நாmh
தா⁴nhயshேநஹாரலவணமth³யபkhவாnhநாதீ³நாmh ச விmhஶதிபா⁴க:³பசவிmhஶதிபா⁴ேகா³
வா
02.22.08 th³வாராேத³யmh ஶுlhகmh பசபா⁴க:³ ஆiνkh³ராகmh வா யதா²ேத³ஶ
உபகாரmh shதா²பyhேதth
02.22.09 ஜாதி⁴ஷு ச பNhயாநாmh விkhரய:
02.22.10 க²நிph◌⁴ேயா தா⁴பNhயாதா³ேந ஷThச²தmh அthயய:
02.22.11 Shபப²லவாேடph◌⁴ய: Shபப²லாதா³ேந சShபசாஶthபே த³Nhட:³
02.22.12 ஷNhேட³ph◌⁴ய: ஶாகலகnhதா³தா³ேந பாத³ ஊநmh th³விபசாஶthபே
த³Nhட:³
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02.22.13 ேthேரph◌⁴ய:ஸrhவஸshயாதா³ேந thபசாஶthபண:

02.22.14 பேऽth◌⁴யrhத⁴பணச தாऽthயய:
02.22.15abஅேதா நவராmh ேத³ஶஜாதிசthரத: ।
02.22.15chd பNhயாநாmh shதா²பேயchஶுkhலmh அthயயmh சாபகாரத: (இதி)
Chapt . Superintendent of yarns (and textiles)

02.23.01 ஸூthராth◌⁴ய: ஸூthரவrhமவshthரரjhஜுvhயவஹாரmh தjhஜாதைஷ:

காரேயth
02.23.02ஊrhவlhககாrhபாஸலஶணௌமாணி ச வித⁴வாnhயŋhகா³கnhயாphரvhரதாத³Nhட³phரதிகாணீபீ⁴
பாவாமாth’காபி⁴rhvh’th³த⁴ராஜதா³பி⁴rhvhபரத உபshதா²நேத³வதா³பி⁴ச
கrhதேயth
02.23.03 லணsh²லமth◌⁴யதாmh ச ஸூthரshய விதி³thவா ேவதநmh கlhபேயth,
ப³vhऽlhபதாmh ச
02.23.04ஸூthரphரமாணjhஞாthவா ைதலாமலக உth³வrhதைநேரதா அiνkh³’ணீயாth
02.23.05 திதி²ஷு phரதிமாநதா³ைநச கrhம காரயிதvhயா:
02.23.06ஸூthரராேஸ ேவதநராேஸா th³ரvhயஸாராth
02.23.07 kh’தகrhமphரமாணகாலேவதநப²லநிShபthதிபி: ◌⁴ காபி⁴ச கrhம காரேயth,
phரதிஸmhஸrhக³mh ச க³chேச²th
02.23.08 ௌம³லkhதாநராŋhகவகாrhபாஸஸூthரவாநகrhமாnhதாmhச
phரஜாேநா க³nhத⁴மாlhயதா³ைநரnhையசாஉபkh³ராைகராராத⁴ேயth
02.23.09 வshthராshதரணphராவரணவிகlhபாnh உthதா²பேயth
02.23.10 கŋhகடகrhமாnhதாmhச தjhஜாதகாஶிlhபிபி: ◌⁴ காரேயth
02.23.11 யாசாநிShகாnhய: phேராதா வித⁴வா nhயŋhகா:³ கnhயகா வாऽऽthமாநmh
பி³ph◌⁴’: தா:shவதா³பி⁴ரiνஸாrhய ஸ-உபkh³ரஹmh கrhம காரயிதvhயா:
02.23.12shவயmhஆக³chச²nhதீநாmh வாஸூthரஶாலாmh phரthஷபா⁴Nhட³ேவதநவிநிமயmh
காரேயth
02.23.13ஸூthரபாऽrhத²மாthர: phரதீ³ப:
02.23.14 shthயா iµக²ஸnhத³rhஶேநऽnhயகாrhயஸmhபா⁴ஷாயாmh வா rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, ேவதநகாலாதிபாதேந மth◌⁴யம:,அkh’தகrhமேவதநphரதா³ேந ச
02.23.15 kh³’thவா ேவதநmh கrhமாrhவthயா அŋh³Shட²ஸnhத³mhஶmh தா³பேயth,
ப⁴தாப’தாவshகnhதி³தாநாmh ச
02.23.16 ேவதேநஷு ச கrhமகராmh அபராத⁴ேதா த³Nhட:³
02.23.17 ரjhஜுவrhதைகrhவrhமகாைரச shவயmh ஸmhsh’jhேயத
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02.23.18 பா⁴Nhடா³நி ச வரthராதீ³நி வrhதேயth
02.23.19abஸூthரவlhகமயீ ரjhஜுrhவரthரா ைவthரைவணவீ: ।
02.23.19chdஸாmhநாயா ப³nhத⁴நீயாச யாநkh³யshய கரேயth (இதி)
Chapt . Director of agriculture

02.24.01 தாऽth◌⁴ய: kh’தnhthரஶுlhப³vh’ாrhேவத³jhஞ: தjhjhஞஸேகா²
வா ஸrhவதா⁴nhயShபப²லஶாககnhத³லவாlhkhயௌமகாrhபாஸபீ³ஜாநி
யதா²காலmh kh³’ணீயாth
02.24.02ப³ஹுஹலபkh’Shடாயாmhshவ⁴ெமௗ தா³ஸகrhமகரத³Nhட³phரதிகrhth’பி⁴rhவாபேயth
02.24.03 கrhஷணயnhthர உபகரணப³வrhைத³ச ஏஷாmh அஸŋhக³mh காரேயth,
காபி⁴ச கrhமாரThடாகேமத³கரjhஜுவrhதகஸrhபkh³ராஹாதி³பி⁴ச
02.24.04 ேதஷாmh கrhமப²லவிநிபாேத தthப²லஹாநmh த³Nhட:³
02.24.05 ேஷாட³ஶth³ேராணmh ஜாŋhக³லாநாmh வrhஷphரமாணmh, அth◌⁴யrhத⁴mh
ஆபாநாmh ேத³ஶவாபாநாmh,அrhத⁴thரேயாத³ஶாமகாநாmh,thரேயாவிmhஶதிரவnhதீநாmh,
அதmh அபராnhதாநாmh ைஹமnhயாநாmh ச,lhயாऽऽவாபாநாmh ச காலத:
02.24.06 வrhஷthபா⁴க:³ rhவபசிமமாஸேயா:, th³ெவௗ thபா⁴ெகௗ³ மth◌⁴யமேயா: -
ஸுஷமாபmh
02.24.07 தshய உபலதி⁴rhph³’ஹshபேத: shதா²நக³மநக³rhபா⁴தா⁴ேநph◌⁴ய: ஶுkhர
உத³யாshதமயசாேரph◌⁴ய:ஸூrhயshய phரkh’திைவkh’தாchச
02.24.08 ஸூrhயாth³ பீ³ஜth³தி:◌⁴, ph³’ஹshபேத: ஸshயாநாmh shதmhப³காதா,
ஶுkhராth³ vh’Sh: । இதி
02.24.09ab thரய:ஸphதாகா ேமகா⁴ அஶீதி: கணஶீகரா: ।
02.24.09chdஷShராதபேமகா⁴நாmh ஏஷா vh’Sh:ஸமா தா
02.24.10ab வாதmh ஆதபேயாக³mh ச விப⁴ஜnh யthர வrhஷதி ।
02.24.10chd thnh கஷாmhச ஜநயmh: தthர ஸshயாக³ேமா th◌⁴வ:
02.24.11 தத: phர⁴த உத³கmh அlhப உத³கmh வா ஸshயmh வாபேயth
02.24.12 ஶாvhேகாth³ரவதிலphயŋh³।உதா³ரகவரகா: rhவவாபா:
02.24.13iµth³க³மாஷைஶmhph³யா மth◌⁴யவாபா:
02.24.14ஸுmhப⁴மஸூரலthத²யவேகா³⁴மகலாயாதஸrhஷபா: பசாth³வாபா:
02.24.15 யதா²।’வேஶந வா பீ³ஜவாபா:
02.24.16 வாபாதிkhதmh அrhத⁴திகா: rh:, shவவீrhய உபவிேநா வா
சrhத²பசபா⁴கி³கா:
U2.24.17 யதா²இShடmh அநவதபா⁴க³mh த³th³:,அnhயthர kh’chch²ேரph◌⁴ய:
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U2.24.18 shவேஸph◌⁴ேயா ஹshதphராவrhதிமmh உத³கபா⁴க³mh பசமmh த³th³:,
shகnhத⁴phராவrhதிமmh சrhத²mh, shேராேதாயnhthரphராவrhதிமmh ச th’தீயmh, சrhத²mh
நதீ³ஸரshதடாகப உth³தா⁴டmh
U2.24.19 கrhம உத³கphரமாேணந ைகதா³ரmh ைஹமநmh kh³ைரShகmh வா ஸshயmh
shதா²பேயth
U2.24.20 ஶாlhyh।ஆதி³ jhேயShட²mh,ஷNhேடா³ மth◌⁴யம:,இு: phரthயவர:
02.24.21இேவா  ப³vh।ஆபா³தா⁴ vhயயkh³ராணச
02.24.22 ேப²நாகா⁴ேதா வlhப²லாநாmh, பவாஹாnhதா: பிphபmh’th³வீக
இூmh, பபrhயnhதா: ஶாகலாநாmh, ஹரணீபrhயnhதா ஹதகாநாmh, பாlhேயா
லவாநாmh க³nhத⁴ைப⁴ஷjhய உஶீரேப³ரபிNhடா³காதீ³நாmh
02.24.23 யதா²shவmh ⁴ஷு ச shதா²lhயாசாphயாேசாஷதீ:◌⁴ shதா²பேயth
02.24.24 ஷாரபாயநiµShணேஶாஷணmh சாஸphதராthராth³ இதி தா⁴nhயபீ³ஜாநாmh,
thராthரmh வா பசராthரmh வா ேகாஶீதா⁴nhயாநாmh, ம⁴kh◌⁴’தஸூகரவஸாபி:◌⁴
ஶkh’th³khதாபி: ◌⁴ காNhட³பீ³ஜாநாmh ேச²த³ேலேபா, ம⁴kh◌⁴’ேதந கnhதா³நாmh,
அshதி²பீ³ஜாநாmh ஶkh’th³।ஆேலப:,ஶாகி²நாmh க³rhததா³ேஹா ேகா³ऽshதி²ஶkh’th³பி: ◌⁴
காேல ெதௗ³rhத³mh ச
02.24.25 phரடா⁴mhசாஶுShககமthshயாmhச shiνேரண பாயேயth
02.24.26ab காrhபாஸஸாரmh நிrhேமாகmh ஸrhபshய ச ஸமாஹேரth ।
02.24.26chd ந ஸrhபா: தthர திShட²nhதி ⁴ேமா யthர ஏஷ திShட²தி
02.24.27ஸrhவஜாநாmh  phரத²மவாேப ஸுவrhண உத³கஸmhphதாmh rhவiµShmh
வாபேயth³,அiµmh ச மnhthரmh ph³யாth - phரஜாபதேய காயபாய ேத³வாய ச நம:ஸதா³
। தா ேம ’th◌⁴யதாmh ேத³வீ பீ³ேஜஷு ச த⁴ேநஷு ச
02.24.28 ஷNhட³வாடேகா³பாலகதா³ஸகrhமகேரph◌⁴ேயா யதா²ஷபவாபmh ப⁴khதmh
rhயாth,ஸ-பாத³பணிகmh ச மாஸmh த³th³யாth
02.24.29 கrhமாiνபmh காph◌⁴ேயா ப⁴khதேவதநmh
02.24.30 phரஶீrhணmh ச Shபப²லmh ேத³வகாrhயாrhத²mh vhயவmh ஆkh³ரயrhத²mh
ேராthயா: தபshவிநசாஹேர:, ராஶிலmh உச²vh’thதய:
02.24.31ab யதா²காலmh ச ஸshயாதி³ ஜாதmh ஜாதmh phரேவஶேயth ।
02.24.31chd ந ேthேர shதா²பேயth கிசிth பலாலmh அபி பNh³த:
02.24.32ab phராகாராmh ஸiµchch²ரயாnh வலபீ⁴rhவா ததா²விதா: ◌⁴ ।
02.24.32chd ந ஸmhஹதாநி rhவீத ந chசா²நி ஶிராmh ச
02.24.33ab க²லshய phரகராnh rhயாnh மNhட³லாnhேத ஸமாதாnh ।
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02.24.33chdஅநkh³நிகா:ஸ-உத³காச க²ேல sh: பகrhண: (இதி)
Chapt . Controller of spiritual liquors

02.25.01ஸுராऽth◌⁴ய:ஸுராகிNhவvhயவஹாராnh ³rhேக³ ஜநபேத³shகnhதா⁴வாேர
வா தjhஜாதஸுராகிNhவvhயவஹாபி: ◌⁴ காரேயth³, ஏகiµக²mh அேநகiµக²mh வா
விkhரயkhரயவேஶந வா
02.25.02ஷThஶதmh அthயயmh அnhயthர கrhth’khேரth’விkhேரth’mh shதா²பேயth
02.25.03 kh³ராமாth³ அநிrhணயணmh அஸmhபாதmh ச ஸுராயா:, phரமாத³ப⁴யாth
கrhமஸு rhதி³Shடாநாmh, மrhயாதா³திkhரமப⁴யாth³ஆrhயாmh, உthஸாஹப⁴யாchச
தீShkhநாmh
02.25.04லதmh அlhபmh வா சrhபா⁴க³mh அrhத⁴³ப³mh ³ப³mh அrhத⁴phரshத²mh
phரshத²mh வா இதி jhஞாதெஶௗசா நிrhஹேர:
02.25.05 பாநாகா³ேரஷு வா பிேப³ரஸசாண:

02.25.06 நிேப உபநிதி⁴phரேயாகா³ப’தாநாmh அநிShட உபக³தாநாmh ச
th³ரvhயாmh jhஞாநாrhத²mh அshவாகmh phயmh ரNhயmh ச உபலph◌⁴ய
நிShேகphதாரmh அnhயthர vhயபேத³ேஶந kh³ராஹேயth³, அதிvhயயகrhதாரmh
அநாயதிvhயயmh ச
02.25.07 ந சாநrhேக⁴ண காகாmh வா ஸுராmh த³th³யாth³,அnhயthர ³Shடஸுராயா:
02.25.08 தாmh அnhயthர விkhராபேயth
02.25.09 தா³ஸகrhமகேரph◌⁴ேயா வா ேவதநmh த³th³யாth
02.25.10 வாஹநphரதிபாநmh ஸூகரேபாஷணmh வா த³th³யாth
02.25.11 பாநாகா³ராNhyhऽேநககயாணி விப⁴khதஶயநாஸநவnhதி பாந உth³ேத³ஶாநி
க³nhத⁴மாlhய உத³கவnhதி ’ஸுகா²நி காரேயth
02.25.12 தthரshதா:² phரkh’thyhऽஉthபthதிெகௗ vhயெயௗ ³டா⁴ விth³:,
ஆக³nhmhச
02.25.13 khேரth’mh மthதஸுphதாநாmh அலŋhகாராthசா²த³நரNhயாநி ச விth³:
02.25.14 தnhநாேஶ வணிஜ: தchச தாவchச த³Nhட³mh த³th³:
02.25.15 வணிஜ:  ஸmhvh’ேதஷு கயாவிபா⁴ேக³ஷு shவதா³பி:◌⁴
ேபஶலபாபி⁴ராக³nhநாmh வாshதvhயாநாmh சாrhயபாmh மthதஸுphதாநாmh
பா⁴வmh விth³:
02.25.16 ேமத³கphரஸnhநாஸவாShடைமேரயம⁴நாmh
02.25.17 உத³கth³ேராணmh தNh³லாநாmh அrhதா⁴ட⁴கmh thரய: phரshதா:² கிNhவshய
இதி ேமத³கேயாக:³
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02.25.18th³வாத³ஶாட⁴கmh பிShடshய பச phரshதா:²கிNhவshய khரiµகthவkhப²லkhேதா
வா ஜாதிஸmhபா⁴ர: phரஸnhநாேயாக:³
02.25.19கபிthத²லா பா²ணிதmh பசெதௗகmh phரshேதா²ம⁴ந இthயாஸவேயாக:³
U2.25.20 பாth³ऽதி⁴ேகா jhேயShட:² பாத³ந: கநிShட:²
U2.25.21 சிகிthஸகphரமா: phரthேயகேஶா விகாராmh அShடா:
U2.25.22 ேமஷஶ ◌்’ŋhகீ³thவkhkhவாதா²பி⁴ஷுேதா ³ட³phரதீவாப:பிphபமசஸmhபா⁴ர:
thப²லாkhேதா வா ைமேரய:
U2.25.23³ட³khதாநாmh வா ஸrhேவஷாmh thப²லாஸmhபா⁴ர:
U2.25.24 mh’th³வீகாரேஸா ம⁴
u2.25.25 தshய shவேத³ேஶா vhயாkh²யாநmh காபிஶாயநmh ஹாரஹூரகmh இதி
U2.25.26 மாஷகலநீth³ேராணமாமmh th³த⁴mh வா thபா⁴கா³தி⁴கதNh³லmh
ேமாரடாதீ³நாmh காrhகபா⁴க³khதmh கிNhவப³nhத: ◌⁴
02.25.27பாடா²ேலாkh◌⁴ரேதேஜாவthyh।ஏலாவாகம⁴கம⁴ரஸாphயŋh³தா³ஹth³ராமசபிphபநாmh
ச பசகாrhக:ஸmhபா⁴ரேயாேகா³ ேமத³கshய phரஸnhநாயாச
02.25.28 ம⁴கநிrhஹkhதா கடஶrhகரா வrhணphரஸாத³நீ ச
02.25.29 ேசாசசிthரகவிலŋhக³க³ஜபிphபநாmh ச காrhக:khரiµகம⁴கiµshதாேலாth◌⁴ராmh
th³விகாrhகசாஸவஸmhபா⁴ர:
02.25.30 த³ஶபா⁴க³ச ஏஷாmh பீ³ஜப³nhத: ◌⁴
02.25.31 phரஸnhநாேயாக:³ ேவதஸுராயா:
02.25.32ஸஹகாரஸுரா ரஸ உthதரா பீ³ஜ உthதரா வா மஹாஸுரா ஸmhபா⁴கீ வா
02.25.33தாஸாmh ேமாரடாபலாஶபthரேமஷஶ ◌்’ŋhகீ³கரஜரvh’கஷாயபா⁴விதmh
த³kh³த⁴கடஶrhகராrhணmh ேலாkh◌⁴ரசிthரகவிலŋhக³பாடா²iµshதாகŋhக³யவதா³ஹth³ர
இnhதீ³வரஶதShபாபாமாrhக³ஸphதபrhணநிmhபா³shேபா²தகlhகாrhத⁴khதmhஅnhதrhநேகா²
iµSh:mhபீ⁴mh ராஜேபயாmh phரஸாத³யதி
02.25.34 பா²ணித: பசபகசாthர ரஸvh’th³தி⁴rhேத³ய:
02.25.35mhபி³ந:kh’thேயஷு ேவதஸுராmh,ஔஷதா⁴rhத²mh வாShடmh,அnhயth³
வா கrhmh லேப⁴ரnh
02.25.36 உthஸவஸமாஜயாthராஸு சrhऽஹ: ெஸௗேகா ேத³ய:
02.25.37 ேதShவநiνjhஞாதாநாmh phரஹவநாnhதmh ைத³வகmh அthயயmh
kh³’ணீயாth
02.25.38ஸுராகிNhவவிசயmh shthேயா பா³லாச rh:

artha.pdf 75



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

02.25.39அராஜபNhயா:பசகmh ஶதmhஶுlhகmh த³th³:,ஸுரகாேமத³காShடம⁴ப²லாmhலாmhலஶீ⁴நாmh
ச
02.25.40abஅநச விkhரயmh jhஞாthவா vhயாmh மாநரNhயேயா: ।
02.25.40chd ததா²ைவத⁴ரணmh rhயாth³ உசிதmh சாiνவrhதேயth (இதி)
Chapt . Supervisor of (animal-)slaughter

02.26.01ஸூநாऽth◌⁴ய:phரதி³Shடாப⁴யாநாmhஅப⁴யவநவாநாmh ச mh’க³பஶுபமthshயாநாmh
ப³nhத⁴வத⁴mhஸாயாmh உthதமmh த³Nhட³mh காரேயth,mhபி³நாmhஅப⁴யவநபkh³ரேஹஷு
மth◌⁴யமmh
02.26.02 அphரvh’thதவதா⁴நாmh மthshயபmh ப³nhத⁴வத⁴mhஸாயாmh பாத³
ஊநஸphதவிmhஶதிபணmh அthயயmh rhயாth, mh’க³பஶூநாmh th³வி³ணmh
02.26.03 phரvh’thதmhஸாநாmh அபkh³’தாநாmh ஷTh³பா⁴க³mh kh³’ணீயாth,
மthshயபmh த³ஶபா⁴க³mh வாऽதி⁴கmh, mh’க³பஶூநாmh ஶுlhகmh வாऽதி⁴கmh
02.26.04 பmh’கா³mh வth ஷTh³பா⁴க³mh அப⁴யவேநஷு phரiµேசth
02.26.05ஸாiµth³ரஹshthyhऽவஷvh’ஷக³rhத³பா⁴kh’தேயா மthshயா:ஸாரஸா
நாேத³யா:தடாகlhயா உth³ப⁴வா வா khெரௗச உthkhேராஶகதா³thஹஹmhஸசkhரவாகவவகph◌⁴’ŋhக³ராஜசேகாரமthதேகாகிலமரஶுகமத³நஶாகா
விஹாரபேமŋhக³Lhயாசாnhேயऽபி phராணிந:பmh’கா³mhஸாபா³ேத⁴ph◌⁴ேயா
ரயா:
02.26.06 ராऽதிkhரேம rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.26.07 mh’க³பஶூநாmh அநshதி²மாmhஸmh ஸth³ேயாஹதmh விkhணீரnh
02.26.08அshதி²மத: phரதிபாதmh த³th³:
02.26.09 லாேந நாShட³ணmh
02.26.10 வthேஸா vh’ேஷா ேத⁴iνச ஏஷாmh அவth◌⁴யா:
02.26.11 kh◌⁴நத: பசாஶthேகா த³Nhட:³, khShடகா⁴தmh கா⁴தயதச
02.26.12 பஶூநmh அஶிர:பாதா³shதி² விக³nhத⁴mh shவயmhmh’தmh ச ந விkhணீரnh
02.26.13அnhயதா² th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
02.26.14ab ³Shடா: பஶுmh’க³vhயாலா மthshயசாப⁴யசாண: ।
02.26.14chdஅnhயthர ³phதிshதா²ேநph◌⁴ேயா வத⁴ப³nhத⁴mh அவாphiν: (இதி)
Chapt . Superintendent of courtesans

02.27.01 க³ணிகாऽth◌⁴யோ க³ணிகாऽnhவயாmh அக³ணிகாऽnhவயாmh வா
பெயௗவநஶிlhபஸmhபnhநாmh ஸஹshேரண க³ணிகாmh காரேயth, mhபா³rhேத⁴ந
phரதிக³ணிகாmh
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02.27.02 நிShபதிதாphேரதேயாrh³தா ப⁴கி³நீ வா mhப³mh ப⁴ேரத, மாதா வா
phரதிக³ணிகாmh shதா²பேயth
02.27.03 தாஸாmh அபா⁴ேவ ராஜா ஹேரth
02.27.04 ெஸௗபா⁴kh³யாலŋhகாரvh’th³th◌⁴யா ஸஹshேரண வாரmh கநிShட²mh
மth◌⁴யமmh உthதமmh வாऽऽேராபேயth ச²thரph◌⁴’ŋhகா³ரvhயஜநஶிபி³காபீ²காரேத²ஷு
ச விேஶஷாrhத²mh
02.27.05 ெஸௗபா⁴kh³யப⁴ŋhேக³ மாth’காmh rhயாth
02.27.06 நிShkhரயசrhவிmhஶதிஸாஹshேரா க³ணிகாயா:, th³வாத³ஶஸாஹshேரா
க³ணிகாthரshய
02.27.07அShடவrhஷாth phரph◌⁴’தி ராjhஞ:ஶீலவகrhம rhயாth
02.27.08க³ணிகாதா³ ப⁴kh³நேபா⁴கா³ ேகாShடா²கா³ேர மஹாநேஸ வா கrhம rhயாth
02.27.09அவிஶnhதீ ஸபாத³பணmh அவth³தா⁴ மாஸேவதநmh த³th³யாth
02.27.10 ேபா⁴க³mh தா³யமாயmh vhயயmh ஆயதிmh ச க³ணிகாயா நிப³nhத⁴ேயth,
அதிvhயயகrhம ச வாரேயth
02.27.11 மாth’ஹshதாth³அnhயthர அப⁴ரணnhயாேஸ ஸபாத³சShபே த³Nhட:³
02.27.12 shவாபேதயmh விkhரயmh ஆதா⁴நmh வா நயnhthயா: ஸபாத³பசாஶthபண:

பேऽrhத⁴பணchேச²த³ேந
02.27.13அகாமாயா: மாrhயா வா ஸாஹேஸ உthதேமா த³Nhட:³,ஸகாமாயா: rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³
02.27.14 க³ணிகாmh அகாமாmh nhத⁴ேதா நிShபாதயேதா வா vhரணவிதா³ரேணந வா
பmh।உபkh◌⁴நத:ஸஹshரmh த³Nhட:³
02.27.15shதா²nhவிேஶேஷண வா த³Nhட³vh’th³தி: ◌⁴ ஆநிShkhரயth³வி³th
02.27.16 phராphதாதி⁴காரmh க³ணிகாmh க⁴தயேதா நிShkhரயth³ே த³Nhட:³
02.27.17 மாth’கா³th’காபதா³நாmh கா⁴ேத உthதம:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.27.18 ஸrhவthர phரத²ேமऽபராேத⁴ phரத²ம:, th³விதீேய th³வி³ண:, th’தீேய
th³ண:, சrhேத² யதா²கா shயாth
02.27.19 ராஜாjhஞயா ஷmh அநபி⁴க³chச²nhதீ க³ணிகா ஶிபா²ஸஹshரmh லபீ⁴த,
பசஸஹshரmh வா த³Nhட:³
02.27.20 ேபா⁴க³mh kh³’thவா th³விஷthயா ேபா⁴க³th³வி³ே த³Nhட:³
02.27.21 வஸதிேபா⁴கா³பஹாேர ேபா⁴க³mh அShட³ணmh த³th³யாth³ அnhயthர
vhயாதி⁴ஷேதா³ேஷph◌⁴ய:
02.27.22 ஷmh kh◌⁴நthயாசிதாphரதாேபऽphஸு phரேவஶநmh வா
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02.27.23 க³ணிகாப⁴ரணmh அrhத²mh ேபா⁴க³mh வாऽபஹரேதாऽShட³ே த³Nhட:³
02.27.24 க³ணிகா ேபா⁴க³mh ஆயதிmh ஷmh ச நிேவத³ேயth
02.27.25ஏேதந நடநrhதககா³யநவாத³கவாkh³வநஶீலவphலவகெஸௗபி⁴கசாரநாmh
shthvhயவஹாmh shthேயா ³டா⁴வாச vhயாkh²யாதா:
02.27.26 ேதஷாmh rhயmh ஆக³nhகmh பசபணmh phேராேவதநmh த³th³யாth
02.27.27பாவா ேபா⁴க³th³வய³ணmh மாஸmh த³th³:
02.27.28கீ³தவாth³யபாTh²யnh’thயநாThயாரசிthரவீேவiΝmh’த³ŋhக³பரசிthதjhஞாநக³nhத⁴மாlhயஸmhஹநஸmhவாத³நஸmhவாஹநைவஶிககலாjhஞாநாநி
க³ணிகா தா³ ரŋhக³உபவிநீச kh³ராஹயேதா ராஜமNhட³லாth³ஆவmh rhயாth
02.27.29 க³ணிகாthராnh ரŋhக³ உபவிநாmh ச iµkh²யாnhநிShபாத³ேய:,
ஸrhவதாலாவசராmh ச
02.27.30abஸmhjhஞாபா⁴ஷாऽnhதரjhஞாச shthய: ேதஷாmh அநாthமஸு ।
02.27.30chd சாரகா⁴தphரமாதா³rhத²mh phரேயாjhயா ப³nh⁴வாஹநா: (இதி)
Chapt . Controller of shipping

02.28.01நாvhऽth◌⁴ய:ஸiµth³ரஸmhயாநநதீ³iµக²தரphரசாராnh ேத³வஸேராவிஸேராநதீ³தராmhச
shதா²நீயாதி³Shவேவேத
02.28.02 தth³ேவலாலkh³ராமா: khlh’phதmh த³th³:
02.28.03 மthshயப³nhத⁴கா ெநௗகாபா⁴டகmh ஷTh³பா⁴க³mh த³th³:
02.28.04 பthதநாiνvh’thதmh ஶுlhகபா⁴க³mh வணிேஜா த³th³:, யாthராேவதநmh
ராஜெநௗபி: ◌⁴ ஸmhபதnhத:
02.28.05 ஶŋhக²iµkhதாkh³ராே ெநௗபா⁴டகmh த³th³:,shவெநௗபி⁴rhவா தேர:
02.28.06அth◌⁴யச ஏஷாmh க²nhyhऽth◌⁴யேண vhயாkh²யாத:
02.28.07 பthதநாth◌⁴யநிப³th³த⁴mh பNhயபthதநசாthரmh நாvhऽth◌⁴ய: பாலேயth
02.28.08ட⁴வாதாஹதா நாவ: பிதா இவாiνkh³’ணீயாth
02.28.09 உத³கphராphதmh பNhயmh அஶுlhகmh அrhத⁴ஶுlhகmh வா rhயாth
02.28.10 யதா²நிrhதி³Shடாச ஏதா: பNhயபthதநயாthராகாேலஷு phேரஷேயth
02.28.11ஸmhயாதீrhநாவ: ேthராiνக³தா: ஶுlhகmh யாேசth
02.28.12 mhshகா நிrhகா⁴தேயth, அthரவிஷயாதிகா:³ பNhயபthதநசாthர
உபகா⁴திகாச
02.28.13 ஶாஸகநிrhயாமகதா³rhthராkh³ராஹக உthேஸசகாதி⁴Sh²தாச
மஹாநாேவா ேஹமnhதkh³Shமதாrhயாஸு மஹாநதீ³ஷு phரேயாஜேயth, ுth³கா:
ுth³காஸு வrhஷாshராவிணீஷு
02.28.14 பா³த⁴தீrhதா²ச ஏதா: காrhயா ராஜth³விShடகாmh தரணப⁴யாth
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02.28.15அகாேலऽதீrhேத² ச தரத: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.28.16 காேல தீrhேத² சாநிSh’Shடதாண: பாத³ஊநஸphதவிmhஶதிபண: தராthயய:
02.28.17 ைகவrhதகாShடth’ணபா⁴ரShபப²லவாடஷNhட³ேகா³பாலகாநாmh
அநthயய:, ஸmhபா⁴vhய³தாiνபாதிநாmh ச ேஸநாபா⁴Nhட³phரேயாகா³mh ச
shவதரண: தரதாmh, பீ³ஜப⁴khதth³ரvhய உபshகராmhசாபkh³ராமாmh தாரயதாmh
02.28.18 ph³ராமணphரvhரதபா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தஶாஸநஹரக³rhபி⁴Nhேயா
நாvhऽth◌⁴யiµth³ராபி: ◌⁴ தேர:
02.28.19 kh’தphரேவஶா: பாரவிஷயிகா:ஸாrhத²phரமா வா phரவிேஶ:
02.28.20 பரshய பா⁴rhயாmh கnhயாmh விthதmh வாऽபஹரnhதmh ஶவிthதmh வாऽபஹரnhதmh
ஶŋhகிதmhஆவிkh³நmh உth³பா⁴Nh³kh’தmh மஹாபா⁴Nhேட³நrhth◌⁴நி பா⁴ேரவchசா²த³யnhதmh
ஸth³ேயாkh³’தŋhகி³நmh அŋhகி³நmh வா phரvhரதmh அலயvhயாதி⁴தmh
ப⁴யவிகாணmh ³ட⁴ஸாரபா⁴Nhட³ஶாஸநஶshthராkh³நிேயாக³mh விஷஹshதmh
தீ³rhக⁴பதி²கmh அiµth³ரmh ச உபkh³ராஹேயth
02.28.21 ுth³ரபஶுrhமiνShயச ஸபா⁴ேரா மாஷகmh த³th³யாth, ஶிேராபா⁴ர:
காயபா⁴ேரா க³வாவmh ச th³ெவௗ, உShThரமஷmh சர:, பச ல⁴யாநmh,ஷTh³
ேகா³ŋhக³mh,ஸphத ஶகடmh, பnhயபா⁴ர: பாத³mh
02.28.22 ேதந பா⁴Nhட³பா⁴ேரா vhயாkh²யாத:
02.28.23 th³வி³ே மஹாநதீ³ஷு தர:
02.28.24 khlh’phதmh ஆபkh³ராமா ப⁴khதேவதநmh த³th³:
02.28.25 phரthயnhேதஷு தரா: ஶுlhகmh ஆதிவாகmh வrhதநீmh ச kh³’ணீ:,
நிrhக³chச²தசாiµth³ரth³ரvhயshய பா⁴Nhட³mh ஹேர:, அதிபா⁴ேரேவலாயாmh
அதிrhேத² தரதச
02.28.26 ஷ உபகரணநாயாmh அஸmhshkh’தாயாmh வா நாவி விபnhநாயாmh
நாvhऽth◌⁴யோ நShடmh விநShடmh வாऽph◌⁴யாவேஹth
02.28.27abஸphதாஹvh’thதாmh ஆஷா⁴mh காrhthதிகீmh சாnhதரா தர: ।
02.28.27chd காrhக: phரthயயmh த³th³யாnhநிthயmh சாநிகmh ஆவேஹth (இதி)
Chapt . Superintendent of cattle

02.29.01 ேகா³ऽth◌⁴யோ ேவதந உபkh³ராகmh கரphரதிகரmh ப⁴kh³ந உthsh’Shடகmh
பா⁴கா³iνphரவிShடகmh vhரஜபrhயkh³ரmh நShடmh விநShடmh ரkh◌⁴’தஸஜாதmh ச
உபலேப⁴த
02.29.02 ேகா³பாலகபிNhடா³ரகேதா³ஹகமnhத²கph³த⁴கா: ஶதmh ஶதmh ேத⁴நாmh
ரNhயph◌⁴’தா: பாலேய:
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02.29.03ரkh◌⁴’தph◌⁴’தா  வthஸாnh உபஹnh: । இதி ேவதந உபkh³ராகmh
02.29.04 ஜரth³³ேத⁴iνக³rhபி⁴ணீபShெடௗ²வthஸதmh ஸமவிபா⁴க³mh பஶதmh
ஏக: பாலேயth
02.29.05 kh◌⁴’தshயாShெடௗ வாரகாnh பணிகmh chச²mh அŋhகசrhம ச வாrhகmh
த³th³யாth । இதி கரphரதிகர:
02.29.06 vhயாதி⁴தாnhயŋhகா³ऽநnhயேதா³³rhேதா³ஹாthரkh◌⁴நீநாmh ச ஸமவிபா⁴க³mh
பஶதmh பாலயnhத: தjhஜாதிகmh பா⁴க³mh த³th³: । இதி ப⁴kh³ந உthSh’Shடகmh
02.29.07 பரசkhராடவீப⁴யாth³ அiνphரவிShடாநாmh பஶூநாmh பாலநத⁴rhேமண
த³ஶப⁴க³mh த³th³: । இதி பா⁴கா³iνphரவிShடகmh
02.29.08 வthஸா வthஸதரா த³mhயா வேநா vh’ஷா உாணச ŋhக³வா:,
க³வாஹநஶகடவஹா vh’ஷபா: ◌⁴ ஸூநாமஷா: ph’Shடshகnhத⁴வாநச
மஷா:, வthகா வthஸத பShடஹு க³rhபி⁴ணீ ேத⁴iνசாphரஜாதா
வnhth◌⁴யாச கா³ேவா மShயச, மாஸth³விமாஸஜாதா: தாஸாmh உபஜா வthஸா
வthகாச
02.29.09 மாஸth³விமாஸஜாதாnh அŋhகேயth
02.29.10 மாஸth³விமாஸபrhதmh அŋhகேயth
02.29.11 அŋhகmh சிநmh வrhணmh ஶ ◌்’ŋhகா³nhதரmh ச லணmh ஏவmh உபஜா
நிப³nhத⁴ேயth । இதி vhரஜபrhயkh³ரmh
02.29.12 ேசார’தmh அnhயத²phரவிShடmh அவநmh வா நShடmh
02.29.13பŋhகவிஷமvhயாதி⁴ஜராேதாயாஹாராவஸnhநmh vh’தடகாShட²ஶிலாऽபி⁴ஹதmh
ஈஶாநvhயாலஸrhபkh³ராஹதா³வாkh³நிவிபnhநmh விநShடmh
02.29.14 phரமாதா³th³அph◌⁴யாவேஹ:
02.29.15 ஏவmh பாkh³ரmh விth³யாth
02.29.16shவயmh ஹnhதா கா⁴தயிதா ஹrhதா ஹாரயிதா ச வth◌⁴ய:
02.29.17 பரபஶூநாmh ராஜாŋhேகந பவrhதயிதா பshய rhவmh ஸாஹஸத³Nhட³mh
த³th³யாth
02.29.18shவேத³ஶீயாநாmh ேசார’தmh phரthயாநீய பணிதmh பmh ஹேரth
02.29.19 பரேத³ஶீயாநாmh ேமாயிதாऽrhத⁴mh ஹேரth
02.29.20 பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தாநாmh ேகா³பாலகா: phரதிrh:
02.29.21 ph³த⁴கவக³ணிபி⁴ரபாshத: ேதநாvhயாலபராபா³த⁴ப⁴யmh ’விப⁴khதmh
அரNhயmh சாரேய:
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02.29.22 ஸrhபvhயாலthராஸநாrhத²mh ேகா³சராiνபாதjhஞாநாrhத²mh ச thரshநாmh
க⁴Nhடாrhயmh ச ப³th◌⁴நீ:
02.29.23ஸமvhட⁴தீrhத²mh அகrhத³மkh³ராஹmh உத³கmh அவதாரேய: பாலேயச
02.29.24shேதநvhயாலஸrhபkh³ராஹkh³’தmh vhயாதி⁴ஜராऽவஸnhநmh சாேவத³ேய:,
அnhயதா²பlhயmh ப⁴ேஜரnh
02.29.25காரணmh’தshயாŋhகசrhம ேகா³மஷshய,கrhணலணmhஅஜாவிகாநாmh,
chச²mhஅŋhகசrhம சாவக²ர உShThராmh,பா³லசrhமப³shதிபிthதshநாத³nhத²ரஶ ◌்’ŋhகா³shதீ²நி
சாஹேர:
02.29.26 மாmhஸmh ஆrhth³ரmh ஶுShகmh வா விkhணீ:
02.29.27 உத³விthவவராேஹph◌⁴ேயா த³th³:
02.29.28rhசிகாmh ேஸநாப⁴khதாrhத²mh ஆஹேர:
02.29.29 கிலாேடா கா⁴ணபிNhயாகkhேலதா³rhத:²
02.29.30 பஶுவிkhேரதா பாதி³கmh பmh த³th³யாth
02.29.31 வrhஷாஶரth³ேத⁴மnhதாnh உப⁴யத:காலmh ³:, ஶிஶிரவஸnhதkh³Shமாnh
ஏககாலmh
02.29.32 th³விதீயகாலேதா³kh³⁴ரŋh³Shட²chேச²ேதா³ த³Nhட:³
02.29.33 ேதா³ஹநகாலmh அதிkhராமத: தthப²லஹாநmh த³Nhட:³
02.29.34 ஏேதந நshயத³mhயக³பிŋhக³நவrhதநகாலா vhயாkh²யாதா:
02.29.35 ரth³ேராேண க³வாmh kh◌⁴’தphரshத:², பசபா⁴கா³தி⁴ேகா மmh,
th³விபா⁴கா³தி⁴ேகாऽஜாவீநாmh
02.29.36 மnhேதா² வா ஸrhேவஷாmh phரமாணmh
02.29.37 ⁴th’ண உத³கவிேஶஷாth³th³ரkh◌⁴’தvh’th³தி⁴rhப⁴வதி
02.29.38 த²vh’ஷmh vh’ேஷவபாதயத: rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, கா⁴தயத
உthதம:
02.29.39 வrhவேராேத⁴ந த³ஶதீ ரா
02.29.40 உபநிேவஶதி³kh³விபா⁴ேகா³ ேகா³phரசாராth³ ப³லாnhவயேதா வா க³வாmh
ராஸாமrhth²யாchச
02.29.41அஜாவீநாmh ஷNhமாகீrhmh kh³ராஹேயth
02.29.42 ேதநாவக²ர உShThரவராஹvhரஜா vhயாkh²யாதா:
02.29.43 ப³வrhதா³நாmh நshயாவப⁴th³ரக³திவாநாmh யவஸshயாrhத⁴பா⁴ர:
th’ணshய th³வி³ணmh, லா கா⁴ணபிNhயாகshய, த³ஶாட⁴கmh கணNhட³கshய,
பசபகmh iµக²லவநாmh, ைதல³ேபா³ நshயmh phரshத:² பாநmh, மாmhஸலா,
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த³th◌⁴நசாட⁴கmh, யவth³ேராணmh மாஷாmh வா லாக:, ரth³ேராணmh
அrhதா⁴ட⁴கmh வா ஸுராயா: shேநஹphரshத:² ாரத³ஶபலmh ஶ ◌்’ŋhகி³ேப³ரபலmh
ச phரதிபாநmh
02.29.44 பாத³ஊநmh அவதரேகா³க²ராmh, th³வி³ணmh மஷ உShThராmh
02.29.45கrhமகரப³வrhதா³நாmh பாயநாrhதா²நாmh ச ேத⁴நாmh கrhமகாலத: ப²லதச
விதா⁴தா³நmh
02.29.46ஸrhேவஷாmh th’ண உத³கphராகாmhயmh
02.29.47இதி ேகா³மNhட³லmh vhயாkh²யாதmh
02.29.48ab பச।’ஷப⁴mh க²ராவாநாmh அஜாவீநாmh த³ஶ।’ஷப⁴mh ।
02.29.48chd ஶthயmh ேகா³மஷ உShThராmh த²mh rhயாchசrhvh’ஷmh (இதி)
Chapt . Superintendent of horses

02.30.01 அவாth◌⁴ய: பNhயாகா³கmh khரய உபாக³தmh ஆஹவலph³த⁴mh
ஆஜாதmh ஸாஹாyhயாக³தகmh பணshதி²தmh யாவthகாகmh வாऽவபrhயkh³ரmh
லவேயாவrhணசிநவrhகா³க³ைமrhேலக²ேயth
02.30.02அphரஶshதnhயŋhக³vhயாதி⁴தாmhசாேவத³ேயth
02.30.03 ேகாஶேகாShடா²கா³ராph◌⁴யாmh ச kh³’thவா மாஸலாப⁴mhஅவவாஹசிnhதேயth
02.30.04 அவவிப⁴ேவநாயதாmh அவாயாmh அth³வி³ணவிshதாராmh சrhth³வார
உபாவrhதநமth◌⁴யாmhஸ-phரkh³வாmh phரth³வாராஸநப²லகkhதாநாmh வாநரமரph’ஷதநலசேகாரஶுகஸாகாகீrhmh
ஶாலாmh நிேவஶேயth
02.30.05 அவாயாmh அசrhऽரலணப²லகாshதாரmh ஸ-கா²த³நேகாShட²கmh
ஸ-thரஷ உthஸrhக³mh ஏக ஏகஶ: phராnhiµக²mh உத³nhiµக²mh வா shதா²நmh
நிேவஶேயth
02.30.06 ஶாலாவேஶந வா தி³kh³விபா⁴க³mh கlhபேயth
02.30.07 வட³வாvh’ஷகிேஶாராmh ஏகாnhேதஷு
02.30.08 வட³வாயா: phரஜதாயா: thராthரmh kh◌⁴’தphரshத:² பாநmh
02.30.09அத ஊrhth◌⁴வmh ஸkhphரshத:²shேநஹைப⁴ஷjhயphரதிபாநmh த³ஶராthரmh
02.30.10 தத: லாேகா யவஸmh ஆrhதவசாஹார:
02.30.11 த³ஶராthராth³ ஊrhth◌⁴வmh கிேஶாரshய kh◌⁴’தசrhபா⁴க:³ ஸkh³ப:³
ரphரshத²சாஹார ஆஷNhமாஸாth
02.30.12 தத: பரmh மாஸ உthதரmh அrhத⁴vh’th³தி⁴rhயவphரshத² ஆthவrhஷாth,
th³ேராண ஆசrhவrhஷாth
02.30.13அத ஊrhth◌⁴வmh சrhவrhஷ: பசவrhேஷா வா கrhமNhய: rhணphரமாண:
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02.30.14 th³வாthmhஶth³ऽŋh³லmh iµக²mh உthதமாவshய, பசiµகா²nhயாயாேமா,
விmhஶthyhऽŋh³லா ஜŋhகா⁴, சrhஜŋhக⁴ உthேஸத:◌⁴
02.30.15 thrhyhऽŋh³லாவரmh மth◌⁴யமாவரேயா:
02.30.16 ஶதாŋh³ல: பஹ:

02.30.17 பசபா⁴கா³வேரா மth◌⁴யமாவரேயா:
02.30.18 உthதமாவshய th³விth³ேராணmh ஶாvhயவphயŋh³mh
அrhத⁴ஶுShகmhஅrhத⁴th³த⁴mh வாiµth³க³மாஷாmhவா லாக:shேநஹphரshத²ச,
பசபலmh லவணshய, மாmhஸmh பசாஶthபகmh ரஸshயாட⁴கmh th³வி³ணmh வா
த³th◌⁴ந: பிNhட³khேலத³நாrhத²mh, ாரபசபக: ஸுராயா: phரshத:² பயேஸா வா
th³வி³ண: phரதிபாநmh
02.30.19தீ³rhக⁴பத²பா⁴ரkhலாnhதாநாmh ச கா²த³நாrhத²mhshேநஹphரshேதா²ऽiνவாஸநmh
³ேபா³நshயகrhமண:,யவஸshயாrhத⁴பா⁴ர:th’ணshயth³வி³ண:ஷTh³ऽரthநிபேப:
லkh³ரேஹா வா
02.30.20 பாதா³வரmh ஏதnh மth◌⁴யமாவரேயா:
02.30.21 உthதமஸேமா ரth²ேயா vh’ஷச மth◌⁴யம:
02.30.22 மth◌⁴யமஸமசாவர:
02.30.23 பாத³நmh வட³வாநாmh பாரஶமாநாmh ச
02.30.24அேதாऽrhத⁴mh கிேஶாராmh ச
02.30.25இதி விதா⁴ேயாக:³
02.30.26 விதா⁴பாசகஸூthரkh³ராஹகசிகிthஸகா: phரதிshவாத³பா⁴ஜ:
02.30.27 th³த⁴vhயாதி⁴ஜராகrhம: பிNhட³ேகா³சகா:sh:
02.30.28அஸமரphரேயாkh³யா:ெபௗரஜாநபதா³நாmhஅrhேத²ந vh’ஷாவட³வாshவாேயாjhயா:
02.30.29 phரேயாkh³யாநாmh உthதமா: காmhேபா³ஜைஸnhத⁴வாரThடவநாஜா:, மth◌⁴யமா
பா³கபாேபயகெஸௗவீரகைததலா:, ேஶஷா: phரthயவரா:
02.30.30 ேதஷாmh தீShkhணப⁴th³ரமnhத³வேஶந ஸாmhநாயmh ஔபவாயகmh வா
கrhம phரேயாஜேயth
02.30.31 சrhऽரmh கrhமாவshய ஸாmhநாயmh
02.30.32வlhக³ேநா நீைசrhக³ேதா லŋhக⁴ேநா ேகா⁴ரே நாேராShThரசாஉபவாயா:
02.30.33தthராஉபேவiΝேகா வrhத⁴மாநேகா யமகஆட⁴phத:ph’²kh³ऽshthகசா
ச வlhக³ந:
02.30.34ஸ ஏவ ஶிர:கrhணவிஶுth³ேதா⁴ நீைசrhக³த:, ேஷாட³ஶமாrhேகா³ வா
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02.30.35 phரகீrhணக: phரகீrhண உthதேரா நிஷNhண: பாrhவாiνvh’thத ஊrhமாrhக:³
ஶரப⁴kh³த: ஶரப⁴phத: thதாேலா பா³யாiνvh’thத: பசபாணி: mhஹாயத:
shவா⁴த: khShட: ŋhகி³ேதா ph³’mhத: Shபாபி⁴கீrhணச இதி
நீைசrhக³தமாrhக:³
02.30.36கபிphேதா ேப⁴கphேதணphத ஏகபாத³phத: ேகாகிலஸசாrhyh।உரshேயா
ப³கசா ச லŋhக⁴ந:
02.30.37 காŋhேகா வாகாŋhேகா மாேராऽrhத⁴மாேரா நாேலாrhத⁴நாேலா
வாராேஹாऽrhத⁴வாராஹச இதி ேதா⁴ரண:

02.30.38ஸmhjhஞாphரதிகாேரா நார உShThர இதி
02.30.39 ஷNhணவ th³வாத³ஶ இதி ேயாஜநாnhyhth◌⁴வா ரth²யாநாmh, பச
ேயாஜநாnhயrhதா⁴Shடமாநி த³ஶ இதி ph’Shட²வாநாmh அவாநாmh அth◌⁴வா
02.30.40 விkhரேமா ப⁴th³ராவாேஸா பா⁴ரவாய இதி மாrhகா:³
02.30.41 விkhரேமா வlhகி³தmh உபகNhட²mh உபஜேவா ஜவச தா⁴ரா:
02.30.42 ேதஷாmh ப³nhத⁴ந உபகரணmh ேயாkh³யாசாrhயா: phரதிதி³ேஶ:,ஸாŋhkh³ராகmh
ரதா²வாலŋhகாரmh ச ஸூதா:
02.30.43 அவாநாmh சிகிthஸகா: ஶரராஸvh’th³தி⁴phரதீகாரmh ’விப⁴khதmh
சாஹாரmh
02.30.44ஸூthரkh³ராஹகாவப³nhத⁴கயாவகவிதா⁴பாசகshதா²நபாலேகஶகாரஜாŋh³வித³ச
shவகrhமபி⁴ரவாnh ஆராத⁴ேய:
02.30.45 கrhமாதிkhரேம ச ஏஷாmh தி³வஸேவதநchேச²த³நmh rhயாth
02.30.46 நீராஜந உபth³த⁴mh வாஹயதசிகிthஸக உபth³த⁴mh வா th³வாத³ஶபே
த³Nhட:³
02.30.47 khயாைப⁴ஷjhயஸŋhேக³ந vhயாதி⁴vh’th³ெதௗ⁴ phரதீகாரth³வி³ே
த³Nhட:³
02.30.48 தth³ऽபராேத⁴ந ைவேலாmhேய பththரlhயmh த³Nhட:³
02.30.49 ேதந ேகா³மNhட³லmh க²ர உShThரமஷmh அஜாவிகmh ச vhயாkh²யாதmh
02.30.50ab th³விரந:shநாநmh அவாநாmh க³nhத⁴மாlhயmh ச தா³பேயth ।
02.30.50chd kh’Shணஸnhதி⁴ஷு ⁴த இjhயா: ஶுkhேலஷு shவshதிவாசநmh
02.30.51ab நீராஜநாmh ஆவேஜ காரேயnhநவேமऽஹநி ।
02.30.51chd யாthராऽऽதா³வவஸாேந வா vhயாெதௗ⁴ வா ஶாnhதிேக ரத: (இதி)
Chapt . Superintendent of elephants
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02.31.01 ஹshthyhऽth◌⁴யோ ஹshதிவநராmh த³mhயகrhமாnhதாநாmh
ஹshதிஹshதிநீகலபா⁴நாmh ஶாலாshதா²நஶyhயாகrhமவிதா⁴யவஸphரமாணmh
கrhமshவாேயாக³mh ப³nhத⁴ந உபகரணmhஸாŋhkh³ராகmhஅலŋhகாரmh சிகிthஸகாநீகshதா²உபshதா²யிகவrhக³mh
சாiνதிShேட²th
02.31.02ஹshthyh।ஆயாமth³வி³ணஉthேஸத⁴விShகmhபா⁴யாமாmhஹshதிநீshதா²நாதி⁴காmh
ஸphரkh³வாmh மாஸŋhkh³ரஹாmh phராnhiµகீ²mh உத³nhiµகீ²mh வா ஶாலாmh
நிேவஶேயth
02.31.03 ஹshthyh।ஆயாமசrhऽரலலாநshதmhப⁴ப²லகாshதரகmh ஸ-

thரஷ உthஸrhக³mh shதா²நmh நிேவஶேயth
02.31.04shதா²நஸமாmh ஶyhயாmhஅrhதா⁴பாரயாmh ³rhேக³ஸாmhநாயாஉபவாயாநாmh
ப³rhத³mhயvhயாலாநாmh
02.31.05 phரத²மஸphதம அShடமபா⁴கா³வந: shநாநகாெலௗ, தth³ऽநnhதரmh
விதா⁴யா:
02.31.06 rhவாேந vhயாயாமகால:, பசாந: phரதிபாநகால:
02.31.07 ராthபா⁴ெகௗ³ th³ெவௗ shவphநகாலா, thபா⁴க:³ஸmhேவஶந உthதா²நிக:
02.31.08 kh³Shேம kh³ரஹணகால:
02.31.09 விmhஶதிவrhேஷா kh³ராய:
02.31.10 விkhேகா ேமாேடா⁴ மkhகே vhயாதி²ேதா க³rhபி⁴ணீ ேத⁴iνகா ஹshதிநீ
சாkh³ராயா:
02.31.11ஸphதாரthநி உthேஸேதா⁴ நவாயாேமா த³ஶ பஹ:phரமாணதசthவாmhஶth³வrhேஷா
ப⁴வththதம:, thmhஶth³வrhேஷா மth◌⁴யம:, பசவிmhஶதிவrhேஷாऽவர:
02.31.12 தேயா: பாதா³வேரா விதா⁴விதி: ◌⁴
02.31.13 அரthெநௗ தiΝலth³ேராண:, அrhதா⁴ட⁴கmh ைதலshய, ஸrhபிஷ: thரய:
phரshதா:², த³ஶபலmh லவணshய, மாmhஸmh பசாஶthபகmh, ரஸshயாட⁴கmh
th³வி³ணmh வா த³th◌⁴ந: பிNhட³khேலத³நாrhத²mh,ாரத³ஶபகmh மth³யshயாட⁴கmh
th³வி³ணmhவா பயஸ:phரதிபாநmh,கா³thராவேஸக:ைதலphரshத:²,ஶிரேஸாऽShடபா⁴க:³
phராதீ³பிகச,யவஸshயth³ெவௗ பா⁴ெரௗஸ-பாெதௗ³,ஶShபshயஶுShகshயாrhத⁴th’தீேயா
பா⁴ர:, கட³ŋhகரshயாநியம:
02.31.14ஸphதாரthநிநா lhயேபா⁴ஜேநாऽShடாரthநிரthயரால:
02.31.15 யதா²ஹshதmh அவேஶஷ:ஷTh³ऽரthநி: பசாரthநிச
02.31.16ரயாவேகா விkhக: khடா³ऽrhத²mh kh³ராய:
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02.31.17 ஸஜாதேலாதா phரதிchச²nhநா ஸmhphதபா ஸமகயா
vhயதிகீrhணமாmhஸா ஸமதlhபதலா ஜாதth³ேராணிகா இதி ேஶாபா: ◌⁴
02.31.18ab ேஶாபா⁴வேஶந vhயாயாமmh ப⁴th³rhம மnhத³mh ச காரேயth ।
02.31.18chd mh’க³mh ஸŋhகீrhணŋhக³mh ச கrhமshvh’வேஶந வா
Chapt . Activity of elephants

02.32.01 கrhமshகnhதா⁴சthவாேரா த³mhய:ஸாmhநாயஔபவாேயா vhயாலச
02.32.02தthர த³mhய:பசவித: ◌⁴ shகnhத⁴க³த:shதmhப⁴க³ேதா வாக³ேதாऽவபாதக³ேதா
த²க³தச இதி
02.32.03 தshய உபவிசாேரா விkhககrhம
02.32.04 ஸாmhநாய: ஸphதkhயாபத² உபshதா²நmh ஸmhவrhதநmh ஸmhயாநmh
வதா⁴வேதா⁴ ஹshதிth³த⁴mh நாக³ராயணmh ஸாŋhkh³ராகmh ச
02.32.05 தshய உபவிசார: கயாகrhம kh³ைரேவயகrhம த²கrhம ச
02.32.06 ஔபவாேயாऽShடவித⁴ ஆசரண: ஜராஉபவாேயா ேதா⁴ரண
ஆதா⁴நக³திேகா யShThyh।உபவாய: ேதாthர உபவாய: ஶுth³த⁴ உபவாேயா
மாrhக³கச இதி
02.32.07 தshய உபவிசார: ஶாரத³கrhம நகrhம நார உShThரகrhம ச
02.32.08 vhயால ஏகkhயாபத:² ஶŋhகிேதாऽவth³ேதா⁴ விஷம: phரபி⁴nhந:
phரபி⁴nhநவிநிசேயா மத³ேஹவிநிசயச
02.32.09 தshய-உபவிசார ஆயmhய ஏகராகrhம
02.32.10khயாவிபnhேநா vhயால:ஶுth³த: ◌⁴ ஸுvhரேதா விஷம:ஸrhவேதா³ஷphர³Shடச
02.32.11 ேதஷாmh ப³nhத⁴ந உபகரணmh அநீகshத²phரமாணmh
02.32.12ஆலாநkh³ைரேவயகயாபாராயணபேப உthதராதி³கmh ப³nhத⁴நmh
02.32.13அŋhஶேவiΝயnhthராதி³கmh உபகரணmh
02.32.14ைவஜயnhதீுரphரமாலாshதரணதா²ऽऽதி³கmh ⁴ஷணmh
02.32.15 வrhமேதாமரஶராவாபயnhthராதி³க:ஸாŋhkh³ராகாலŋhகார:
02.32.16சிகிthஸகாநீகshதா²ேராஹகாேதா⁴ரணஹshதிபெகௗபசாகவிதா⁴பாசகயாவகபாத³பாஶிகrhரகாஉபஶையகாதி³ெரௗபshதா²யிகவrhக:³
02.32.17 சிகிthஸகரவிதா⁴பாசகா: phரshேதா²த³நmh shேநஹphரsh’திmh
ாரலவணேயாச th³விபகmh ஹேர:, த³ஶபலmh மாmhஸshய, அnhயthர
சிகிthஸேகph◌⁴ய:
02.32.18 பதி²vhயாதி⁴கrhமமத³ஜராऽபி⁴தphதாநாmh சிகிthஸகா: phரதிrh:
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02.32.19 shதா²நshயாஶுth³தி⁴rhயவஸshயாkh³ரஹணmh shத²ேல ஶாயநmh அபா⁴ேக³
கா⁴த: பராேராஹணmh அகாேல யாநmh அ⁴மாவதீrhேத²ऽவதாரணmh தஷNhட³
இthயthயயshதா²நாநி
02.32.20 தmh ஏஷாmh ப⁴khதேவதநாth³ஆத³தீ³த
02.32.21ab திshேரா நீராஜநா: காrhயாசாrhமாshய।’ஸnhதி⁴ஷு ।
02.32.21chd ⁴தாநாmh kh’Shணஸnhதீ⁴ இjhயா: ேஸநாnhய: ஶுkhலஸnh⁴ஷு
02.32.22ab த³nhதலபஹth³வி³ணmh phேராjhjh²ய கlhபேயth ।
02.32.22chdஅph³ேத³ th³vhyhऽrhேத⁴ நதீ³ஜாநாmh பசாph³ேத³ பrhவேதாகஸாmh (இதி)
Chapt . Superintendent of chariots

Superintendent of foot-soldiers

Activity of the commandant of the army

02.33.01அவாth◌⁴யேண ரதா²th◌⁴யோ vhயாkh²யாத:
02.33.02ஸ ரத²கrhமாnhதாnh காரேயth
02.33.03 த³ஶேஷா th³வாத³ஶாnhதேரா ரத:²
02.33.04 தshமாth³ ஏகாnhதராவரா ஆஷTh³ऽnhதராth³இதி ஸphத ரதா:²
02.33.05 ேத³வரத²Shயரத²ஸாŋhkh³ராகபாயாணிகபரராபி⁴யாநிகைவநயிகாmhச
ரதா²nh காரேயth
02.33.06 இShvhऽshthரphரஹரவரண உபகரணகlhபநா: ஸாரதி²ரதி²கரth²யாநாmh
ச கrhமshவாேயாக³mh விth³யாth, ஆகrhமph◌⁴யச ப⁴khதேவதநmh ph◌⁴’தாநாmh
அph◌⁴’தாநாmh ச ேயாkh³யாராऽiνShடா²நmh அrhத²மாநகrhம ச
02.33.07 ஏேதந பththyhऽth◌⁴யோ vhயாkh²யாத:
02.33.08 ஸ ெமௗலph◌⁴’தேரணிthராthராடவீப³லாநாmh ஸாரப²lh³தாmh
விth³யாth, நிmhநshத²லphரகாஶடக²நகாகாஶதி³வாராthth³த⁴vhயாயாமmh ச,
ஆேயாக³mh அேயாக³mh ச கrhமஸு
02.33.09 ேதth³ஏவ ேஸநாபதி:ஸrhவth³த⁴phரஹரணவிth³யாவிநீேதாஹshthyhऽவரத²சrhயாஸŋh⁴Shடசrhऽŋhக³shய
ப³லshயாiνShடா²நாதி⁴Shடா²நmh விth³யாth
02.33.10 shவ⁴mh th³த⁴காலmh phரthயநீகmh அபி⁴nhநேப⁴த³நmh பி⁴nhநஸnhதா⁴நmh
ஸmhஹதேப⁴த³நmh பி⁴nhநவத⁴mh ³rhக³வத⁴mh யாthராகாலmh ச பேயth
02.33.11abrhயth◌⁴வஜபதாகாபி⁴rhvhஹஸmhjhஞா: phரகlhபேயth ।
02.33.11chdshதா²ேந யாேந phரஹரேண ைஸnhயாநாmh விநேய ரத: (இதி)
Chapt . Superintendent of passports

Superintendent of pasture lands

artha.pdf 87



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

02.34.01iµth³ராऽth◌⁴யோ iµth³ராmh மாஷேகண த³th³யாth
02.34.02ஸ-iµth³ேரா ஜநபத³mh phரேவShmh நிShkhரmh வா லேப⁴த
02.34.03 th³வாத³ஶபணmh அiµth³ேரா ஜாநபேதா³ த³th³யாth
02.34.04டiµth³ராயாmh rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³ திேராஜநபத³shய உthதம:
02.34.05 விவீதாth◌⁴யோ iµth³ராmh பேயth
02.34.06 kh³ராமாnhதேரஷு ச விவீதmh shதா²பேயth
02.34.07 ேசாரvhயாலப⁴யாnhநிmhநாரNhயாநி ேஶாத⁴ேயth
02.34.08அiνத³ேக பேஸப³nhத⁴ உthஸாnh shதா²பேயth, Shபப²லவாடாmhச
02.34.09ph³த⁴கவக³ணிந: பvhரேஜரரNhயாநி
02.34.10 தshகராthராph◌⁴யாக³ேம ஶŋhக²³nh³பி⁴ஶph³த³mh அkh³ராயா: rh:
ைஶலvh’ாதி⁴டா⁴ வா ஶீkh◌⁴ரவாஹநா வா
02.34.11அthராடவீஸசாரmh ச ராjhேஞா kh³’ஹகேபாைதrhiµth³ராkhைதrhஹாரேயth,
⁴மாkh³நிபரmhபரயா வா
02.34.12ab th³ரvhயஹshதிவநாவmh வrhதநீmh ேசாரரணmh ।
02.34.12chdஸாrhதா²திவாயmh ேகா³ரயmh vhயவஹாரmh ச காரேயth (இதி)
Chapt . Activity of the administrator

Secret agents in the disguise of householders, traders, and ascetics

02.35.01ஸமாஹrhதா சrhதா⁴ ஜநாphத³mh விப⁴jhய jhேயShட²மth◌⁴யமகநிShட²விபா⁴ேக³ந
kh³ராமாkh³ரmh பஹாரகmh ஆதீ⁴யmh தா⁴nhயபஶுரNhயphயவிShphரதிகரmh
இத³mh ஏதாவth³இதி நிப³nhத⁴ேயth
02.35.02 தthphரதி³Shட: பசkh³ராmh த³ஶkh³ராmh வா ேகா³பசிnhதேயth
02.35.03மாவேராேத⁴ந kh³ராமாkh³ரmh,kh’Shடாkh’Shடshத²லேகதா³ராராமஷNhட³வாடவநவாshைசthயேத³வkh³’ஹேஸப³nhத⁴மஶாநஸththரphரபாNhயshதா²நவிவீதபதி²ஸŋhkh²யாேநந
ேthராkh³ரmh, ேதந mhநாmh ேthராmh ச கரதா³கரத³ஸŋhkh²யாேநந
02.35.04 ேதஷு ச ஏதாவchசாrhவாrhNhயmh,ஏதாவnhத:கrhஷகேகா³ரகைவேத³ஹககாகrhமகரதா³ஸாச,
ஏதாவchச th³விபத³சShபத³mh, இத³mh ச ஏஷு ரNhயlhவிShஶுlhகத³Nhட³mh
ஸiµthதிShட²தி இதி
02.35.05லாநாmh சshthஷாmh பா³லvh’th³த⁴கrhமசthராவvhயயபமாணmh
விth³யாth
02.35.06 ஏவmh ச ஜநபத³சrhபா⁴க³mh shதா²நிகசிnhதேயth
02.35.07 ேகா³பshதா²நிகshதா²ேநஷு phரேத³Shடார: காrhயகரணmh ப³phரkh³ரஹmh ச
rh:
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02.35.08 ஸமாஹrhth’phரதி³Shடாச kh³’ஹபதிகvhயஜநா ேயஷு kh³ராேமஷு
phரணிதா: ேதஷாmh kh³ராமாmh ேthரkh³’ஹலாkh³ரmh விth³:,மாநஸஜாதாph◌⁴யாmh
ேthராணி ேபா⁴க³பஹாராph◌⁴யாmh kh³’ஹாணி வrhணகrhமph◌⁴யாmh லாநி ச
02.35.09 ேதஷாmh ஜŋhகா⁴kh³ரmh ஆயvhயெயௗ ச விth³:
02.35.10 phரshதி²தாக³தாநாmh ச phரவாஸாவாஸகாரணmh, அநrhth²யாநாmh ச
shthஷாmh சாரphரசாரmh ச விth³:
02.35.11 ஏவmh ைவேத³ஹகvhயஜநா: shவ⁴ஜாநாmh ராஜபNhயாநாmh
க²நிேஸவநகrhமாnhதேthரஜாநாmh phரமாணmh அrhக⁴mh ச விth³:
02.35.12 பர⁴ஜாதாநாmh வாshத²லபத² உபயாதாநாmh ஸாரப²lh³Nhயாநாmh
கrhமஸு ச ஶுlhகவrhதnhyh।ஆதிவாக³lhமதரேத³யபா⁴க³ப⁴khதபNhயாகா³ரphரமாணmh
விth³:
02.35.13ஏவmhஸமாஹrhth’phரதி³Shடா:தாபஸvhயஜநா:கrhஷகேகா³ரகைவேத³ஹகாநாmh
அth◌⁴யாmh ச ெஶௗசாெஶௗசmh விth³:
02.35.14 ராண ேசாரvhயஜநாசாnhேதவாநைசthயசShபத²ஶூnhயபத³
உத³பாநநதீ³நிபாநதீrhதா²யதநாரமாரNhயைஶலவநக³ஹேநஷுshேதநாthரphரவீரஷாmh
ச phரேவஶநshதா²நக³மநphரேயாஜநாnhபலேப⁴ரnh
02.35.15abஸமாஹrhதா ஜநபத³mh சிnhதேயth³ ஏவmh உthதி²த: ।
02.35.15chd சிnhதேயச ஸmhshதா:² தா:ஸmhshதா²சாnhயா:shவேயாநய: (இதி)
Chapt . Rules for the city-superintendent

02.36.01ஸமாஹrhth’வnhநாக³ேகா நக³ரmh சிnhதேயth
02.36.02 த³ஶmh ேகா³ேபா விmhஶதிmh சthவாmhஶthmh வா
02.36.03 ஸ தshயாmh shthஷாmh ஜாதிேகா³thரநாமகrhமபி: ◌⁴ ஜŋhகா⁴kh³ரmh
ஆயvhயெயௗ ச விth³யாth
02.36.04 ஏவmh ³rhக³சrhபா⁴க³mh shதா²நிகசிnhதேயth
02.36.05த⁴rhமாவஸதி²ந: பாஷNh³பதி²காnhஆேவth³ய வாஸேய:,shவphரthயயாச
தபshவிந: ேராthயாmhச
02.36.06காஶிlhபிந:shவகrhமshதா²ேநஷுshவஜநmh வாஸேய:,ைவேத³ஹகாசாnhேயாnhயmh
shவகrhமshதா²ேநஷு
02.36.07 பNhயாநாmh அேத³ஶகாலவிkhேரதாரmh அshவகரணmh ச நிேவத³ேய:
02.36.08 ெஶௗNh³கபாkhவமாmhகாஉத³நிகபாவா: பjhஞாதmh ஆவாஸேய:
02.36.09அதிvhயயகrhதாரmh அthயாதகrhமாணmh ச நிேவத³ேய:
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02.36.10 சிகிthஸக: phரchச²nhநvhரணphரதீகாரகாரயிதாரmh அபth²யகாணmh ச
kh³’ஹshவா ச நிேவth³ய ேகா³பshதா²நிகேயாrhiµchேயத, அnhயதா² lhயேதா³ஷ:

shயாth
02.36.11 phரshதி²தாக³ெதௗ ச நிேவத³ேயth,அnhயதா² ராthேதா³ஷmh ப⁴ேஜத
02.36.12 ேமராthஷு thபணmh த³th³யாth
02.36.13பதி²க உthபதி²காச ப³rhऽnhதச நக³ரshய ேத³வkh³’ஹNhயshதா²நவநமஶாேநஷு
ஸ-vhரணmh அநிShட உபகரணmh உth³பா⁴Nh³kh’தmh ஆவிkh³நmh அதிshவphநmh
அth◌⁴வkhலாnhதmh அrhவmh வா kh³’ணீ:
02.36.14ஏவmhஅph◌⁴யnhதேர ஶூnhயநிேவஶாேவஶநெஶௗNh³காஉத³நிகபாkhவமாmhகth³தபாஷNhடா³வாேஸஷு
விசயmh rh:
02.36.15அkh³நிphரதீகாரmh ச kh³Shேம
02.36.16 மth◌⁴யமேயாரநசrhபா⁴க³ேயாரShடபா⁴ேகா³ऽkh³நித³Nhட:³
02.36.17 ப³rhऽதி⁴ரயணmh வா rh:
02.36.18பாத:³பசக⁴நாmh mhப⁴th³ேராணிநிேரணீபரஶுஶூrhபாŋhஶகசkh³ரஹணீth³’தீநாmh
சாகரேண
02.36.19 th’ணகடchச²nhநாnhயபநேயth
02.36.20அkh³நிவிந ஏகshதா²nh வாஸேயth
02.36.21 shவkh³’ஹphரth³வாேரஷு kh³’ஹshவாேநா வேஸ: அஸmhபாதிேநா
ராthெரௗ
02.36.22 ரth²யாஸு டvhரஜா:ஸஹshரmh திShேட²:,சShபத²th³வாரராஜபkh³ரேஹஷு
ச
02.36.23 phரதீ³phதmh அநபி⁴தா⁴வேதா kh³’ஹshவாேநா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,
ஷThபேऽவkhரயிண:

02.36.24 phரமாதா³th³ தீ³phேதஷு சShபசாஶthபே த³Nhட:³
02.36.25 phரதீ³பிேகாऽkh³நிநா வth◌⁴ய:
02.36.26பாmhஸுnhயாேஸ ரth²யாயாmhஅShடபா⁴ேகா³த³Nhட:³,பŋhக உத³கஸmhநிேராேத⁴
பாத:³
02.36.27 ராஜமாrhேக³ th³வி³ண:

02.36.28 பNhயshதா²ந உத³கshதா²நேத³வkh³’ஹராஜபkh³ரேஹஷு பண உthதரா
விShடாத³Nhடா:³,thேரShவrhத⁴த³Nhடா:³
02.36.29ைப⁴ஷjhயvhயாதி⁴ப⁴யநிthதmh அத³NhTh³யா:
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02.36.30 மாrhஜாரவநலஸrhபphேரதாநாmh நக³ரshயாnhதrh।உthஸrhேக³ thபே
த³Nhட:³, க²ர உShThராவதராவphேரதாநாmh ஷThபண:, மiνShயphேரதாநாmh
பசாஶthபண:

02.36.31 மாrhக³விபrhயாேஸ ஶவth³வாராth³ அnhயதச ஶவநிrhணயேந rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³
02.36.32 th³வா:shதா²நாmh th³விஶதmh
02.36.33 மஶாநாth³அnhயthர nhயாேஸ த³ஹேந ச th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
02.36.34 விஷNhகmh உப⁴யேதாராthரmh யாமrhயmh
02.36.35 rhயஶph³ேத³ ராjhேஞா kh³’ஹாph◌⁴யாேஶ ஸபாத³பணmhऽணதாட³நmh
phரத²மபசிமயாகmh, மth◌⁴யமயாகmh th³வி³ணmh,அnhதசrh³ணmh
02.36.36 ஶŋhகநீேய ேத³ேஶ ŋhேக³ rhவாபதா³ேந ச kh³’தmh அiνத
02.36.37 ராஜபkh³ரஹஉபக³மேந நக³ரராऽऽேராஹேணச மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³
02.36.38 ஸூதிகாசிகிthஸகphேரதphரதீ³பயாநநாக³கrhயphேராऽkh³நிநிthதmh
iµth³ராபி⁴சாkh³ராயா:
02.36.39சாரராthஷு phரchச²nhநவிபதேவஷா:phரvhரதா த³Nhட³ஶshthரஹshதாச
மiνShயா ேதா³ஷேதா த³NhTh³யா:
02.36.40 ரmh அவாrhயmh வாரயதாmh வாrhயmh சாவாரயதாmh ணth³வி³ே
த³Nhட:³
02.36.41 shthயmh தா³mh அதி⁴ேமஹயதாmh rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, அதா³mh
மth◌⁴யம:, kh’தாவேராதா⁴mh உthதம:,லshthயmh வத: ◌⁴
02.36.42 ேசதநாேசதநிகmh ராthேதா³ஷmhஅஶmhஸேதா நாக³கshய ேதா³ஷாiνேபா
த³Nhட:³, phரமாத³shதா²ேந ச
02.36.43 நிthயmh உத³கshதா²நமாrhக³ph◌⁴ரமchச²nhநபத²வphரphராகாரராऽேவணmh
நShடphரshmh’தாபsh’தாநாmh ச ரணmh
02.36.44ப³nhத⁴நாகா³ேர ச பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தாநாதா²நாmh ஜாதநthரெபௗrhணமாஷு
விஸrhக:³
02.36.45 பNhயஶீலா:ஸமயாiνப³th³தா⁴ வா ேதா³ஷநிShkhரயmh த³th³:
02.36.46ab தி³வேஸ பசராthேர வா ப³nhத⁴நshதா²nh விேஶாத⁴ேயth ।
02.36.46chd கrhம காயத³Nhேட³ந ரNhயாiνkh³ரேஹண வா
02.36.47abஅrhவேத³ஶாதி⁴க³ேம வராஜாபி⁴ேஷசேந ।
02.36.47chd thரஜnhமநி வா ேமாோ ப³nhத⁴நshய விதீ⁴யேத (இதி)
Book . Determination of (valid and invalid) transactions
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Chapt . Filing of law-suits

03.1.01த⁴rhமshதா:²thரய:thரேயாऽமாthயா ஜநபத³ஸnhதி⁴ஸŋhkh³ரஹணth³ேராணiµக²shதா²நீேயஷு
vhயாவஹாகாnh அrhதா²nh rh:
03.1.02 திேராதாnhதrhऽகா³ரநkhதாரNhய உபth◌⁴yh।உபவரkh’தாmhச
vhயவஹாராnh phரதிேஷத⁴ேய:
03.1.03 கrh: காரயி: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.1.04 ேராth’mh ஏக ஏகmh phரthயrhத⁴த³Nhடா:³
03.1.05 ரth³ேத⁴யாநாmh  th³ரvhயvhயபநய:
03.1.06 பேராேதி⁴க।’ணkh³ரஹணmh அவkhதvhயகரா வா திேராதா:
th◌⁴ேய:
03.1.07 தா³யநிேப உபநிதி⁴விவாஹkhதா: shthmh அநிShகாநீநாmh
vhயாதி⁴தாநாmh சாட⁴ஸmhjhஞாநாmh அnhதrhऽகா³ரkh’தா:th◌⁴ேய:
03.1.08ஸாஹஸாiνphரேவஶகலஹவிவாஹராஜநிேயாக³khதா:rhவராthரvhயவஹாmh
ச ராthkh’தா:th◌⁴ேய:
03.1.09 ஸாrhத²vhரஜாரமvhயாத⁴சாரணமth◌⁴ேயShவரNhயசராmh அரNhயkh’தா:
th◌⁴ேய:
03.1.10³டா⁴விஷு ச உபதி⁴kh’தா:th◌⁴ேய:
03.1.11த:²ஸமவாேய ச உபவரkh’தா:th◌⁴ேய:
03.1.12 அேதாऽnhயதா² ந th◌⁴ேய:, அபாரயவth³பி⁴ச kh’தா:, பிth’மதா
thேரண, பிthரா thரவதா, நிShேலந ph◌⁴ராthரா, கநிShேட²நாவிப⁴khதாmhேஶந,
பதிமthயா thரவthயா சshthயா,தா³ஸாதகாph◌⁴யாmh,அphராphதாதீதvhயவஹாராph◌⁴யாmh,
அபி⁴ஶshதphரvhரதnhயŋhக³vhயஸநிபி⁴ச,அnhயthர நிSh’Shடvhயவஹாேரph◌⁴ய:
03.1.13 தthராபி khth³ேத⁴நாrhேதந மthேதந உnhமthேதநாவkh³’ேதந வா kh’தா
vhயவஹாரா ந th◌⁴ேய:
03.1.14 கrhth’காரயிth’ேராth’mh ph’த²kh³ யதா² உkhதா த³Nhடா:³
03.1.15shேவ shேவ  வrhேக³ ேத³ேஶ காேல ச shவகரணkh’தா:ஸmhrhசாரா:
ஶுth³த⁴ேத³ஶா th³’Shடபலணphரமாண³:ஸrhவvhயவஹாரா:th◌⁴ேய:
03.1.16 பசிமmh ச ஏஷாmh கரணmh ஆேத³ஶாதி⁴வrhஜmh ரth³ேத⁴யmh இதி
vhயவஹாரshதா²பநா ।
03.1.17ஸmhவthஸரmh ’mh மாஸmh பmh தி³வஸmh கரணmh அதி⁴கரணmh ’ணmh
ேவத³காேவத³கேயா:kh’தஸமrhதா²வshத²ேயாrhேத³ஶkh³ராமஜாதிேகா³thரநாமகrhமாணி
சாபி⁴kh²ய வாதி³phரதிவாதி³phரநாnh அrhதா²iνrhvhயா நிேவஶேயth
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03.1.18 நிவிShடாmhசாேவேத
03.1.19 நிப³th³த⁴mh வாத³mh உthsh’jhயாnhயmh வாத³mh ஸŋhkhராமதி, rhவ
உkhதmh பசிேமநாrhேத²ந நாபி⁴ஸnhத⁴thேத, பரவாkhயmh அநபி⁴kh³ராயmh
அபி⁴kh³ராயாவதிShட²ேத, phரதிjhஞாய ேத³ஶmh நிrhதி³ஶ இthkhேத ந நிrhதி³ஶதி,
நேத³ஶmh அேத³ஶmh வா நிrhதி³ஶதி, நிrhதி³Shடாth³ ேத³ஶாth³ அnhயmh ேத³ஶmh
உபshதா²பயதி, உபshதி²ேத ேத³ேஶऽrhத²வசநmh ந ஏவmh இthயபvhயயேத,
ஸாபி⁴ரவth◌⁴’தmh ந இchச²தி, அஸmhபா⁴Shேய ேத³ேஶ ஸாபி⁴rhத:²
ஸmhபா⁴ஷேத,இதி பரா உkhதேஹதவ:
03.1.20 பரா உkhதத³Nhட:³ பசப³nhத: ◌⁴
03.1.21shவயmhவாதி³த³Nhேடா³ த³ஶப³nhத: ◌⁴
03.1.22 ஷph◌⁴’திரShடாmhஶ:
03.1.23 பதி²ப⁴khதmh அrhக⁴விேஶஷத:
03.1.24 தth³ உப⁴யmh நியmhேயா த³th³யாth
03.1.25அபி⁴khேதா ந phரthயபி⁴த,அnhயthர கலஹஸாஹஸஸாrhத²ஸமவாேயph◌⁴ய:
03.1.26 ந சாபி⁴khேதऽபி⁴ேயாேக³ऽshதி
03.1.27அபி⁴ேயாkhதா ேசth phரthkhத:தth³ऽஹேரவ ந phரதிph³யாth பரா உkhத:shயாth
03.1.28 kh’தகாrhயவிநிசேயா யபி⁴ேயாkhதா நாபி⁴khத:
03.1.29 தshயாphரதிph³வத: thராthரmh ஸphதராthரmh இதி
03.1.30அத ஊrhth◌⁴வmh thபவராrhth◌⁴யmh th³வாத³ஶபணபரmh த³Nhட³mh rhயாth
03.1.31 thபாth³ ஊrhth◌⁴வmh அphரதிph³வத: பரா உkhதத³Nhட³mh kh’thவா
யாnhயshய th³ரvhயாணி sh: தேதாऽபி⁴ேயாkhதாரmh phரதிபாத³ேயth³, அnhயthர
vh’ththyh।உபகரேணph◌⁴ய:
03.1.32 தth³ ஏவ நிShபதேதாऽபி⁴khதshய rhயாth
03.1.33அபி⁴ேயாkhrhநிShபாதஸமகால: பரா உkhதபா⁴வ:
03.1.34 phேரதshய vhயஸநிேநா வா ஸாவசநmh அஸாரmh
03.1.35அபி⁴ேயாkhதா த³Nhட³mh த³ththவா கrhம காரேயth
03.1.36ஆதி⁴mh வா ஸ காமmh phரேவஶேயth
03.1.37 ரோkh◌⁴நரதmh வா கrhம phரதிபாத³ேயth³,அnhயthர ph³ராமth
03.1.38ab சrhவrhரமshயாயmh ேலாகshயாசாரரth ।
03.1.38chd நயதாmh ஸrhவத⁴rhமாmh ராஜா த⁴rhமphரவrhதக:
03.1.39ab த⁴rhமச vhயவஹாரச சthரmh ராஜஶாஸநmh ।
03.1.39chd விவாதா³rhத²சShபாத:³ பசிம: rhவபா³த⁴க:
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03.1.40ab தthர ஸthேய shதி²ேதா த⁴rhேமா vhயவஹார:  ஸாஷு ।
03.1.40chd சthரmh ஸŋhkh³ரேஹ mhஸாmh ராjhஞாmh ஆjhஞா  ஶாஸநmh
03.1.41ab ராjhஞ:shவத⁴rhம:shவrhகா³ய phரஜா த⁴rhேமண ர: ।
03.1.41chdஅரrhவா ேphrhவா th²யாத³Nhட³mh அேதாऽnhயதா²
03.1.42ab த³Nhேடா³ ேகவேலா ேலாகmh பரmh ச இமmh ச ரதி ।
03.1.42chd ராjhஞா thேர ச ஶthெரௗ ச யதா²ேதா³ஷmh ஸமmh th◌⁴’த:
03.1.43abஅiνஶாஸth³th³ த⁴rhேமண vhயவஹாேரண ஸmhshத²யா ।
03.1.43chd nhயாேயந ச சrhேத²ந சrhऽnhதாmh வா மmh ஜேயth
03.1.44abஸmhshதா² யா த⁴rhமஶாshthேரண ஶாshthரmh வா vhயாவஹாகmh ।
03.1.44chd யshnhnh அrhேத² விth◌⁴ேயத த⁴rhேமrhத²mh விநிrhணேயth
03.1.45ab ஶாshthரmh விphரதிபth³ேயத த⁴rhேம nhயாேயந ேகநசிth ।
03.1.45chd nhயாய: தthர phரமாணmh shயாth தthர பாேடா² நயதி
03.1.46ab th³’Shடேதா³ஷ:shவயmhவாத:³shவபபரபேயா: ।
03.1.46chdஅiνேயாகா³rhஜவmh ேஹ: ஶபத²சாrhத²ஸாத⁴க:
03.1.47ab rhவ உthதராrhத²vhயாகா⁴ேத ஸாவkhதvhயகாரேண ।
03.1.47chd சாரஹshதாchச நிShபாேத phரேத³Shடvhய: பராஜய: (இதி)
Chapt . Concerning marriage

(i) Law of marriage (I) Rules concerning women property(Ii) Concerning supersession

(of a wife) by a second marriage

03.2.01 விவாஹrhேவா vhயவஹார:
03.2.02 கnhயாதா³நmh கnhயாmh அலŋhkh’thய ph³ராேமா விவாஹ:

03.2.03ஸஹத⁴rhமசrhயா phராஜாபthய:
03.2.04 ேகா³²நாதா³நாth³ஆrhஷ:

03.2.05அnhதrhேவth³யாmh ’thவிேஜ தா³நாth³ைத³வ:
03.2.06த:²ஸமவாயாth³ கா³nhத⁴rhவ:
03.2.07 ஶுlhகாதா³நாth³ஆஸுர:
03.2.08 phரஸயாதா³நாth³ ராஸ:

03.2.09ஸுphதமthதாதா³நாth ைபஶாச:
03.2.10 பிth’phரமாசthவார: rhேவ த⁴rhmhயா:, மாதாபிth’phரமா: ேஶஷா:
03.2.11 ெதௗ  ஶுlhகஹெரௗ ³:,அnhயதராபா⁴ேவऽnhயதேரா வா
03.2.12 th³விதீயmh ஶுlhகmh shth ஹேரத
03.2.13ஸrhேவஷாmh phthyh।ஆேராபணmh அphரதிth³த⁴mh இதி விவாஹத⁴rhம: ।
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03.2.14 vh’thதிராப³nhth◌⁴யmh வா shthத⁴நmh
03.2.15 பரth³விஸாஹshரா shதா²phயா vh’thதி:,ஆப³nhth◌⁴யாநியம:
03.2.16 தth³ ஆthமthரshiνஷாப⁴rhமணி phரவாஸாphரதிவிதா⁴ேந ச பா⁴rhயாயா
ேபா⁴khmh அேதா³ஷ:, phரதிேராத⁴கvhயாதி⁴³rhபி⁴ப⁴யphரதீகாேர த⁴rhமகாrhேய ச
பth:,ஸmh⁴ய வா த³mhபthேயாrh²நmh phரஜாதேயா:
03.2.17 thவrhஷ உப⁴khதmh ச த⁴rhShேட²ஷு விவாேஹஷு நாiνத
03.2.18 கா³nhத⁴rhவாஸுர உப⁴khதmh ஸ-vh’th³தி⁴கmh உப⁴யmh தா³phேயத,
ராஸைபஶாச உப⁴khதmh shேதயmh த³th³யாth
03.2.19 mh’ேத ப⁴rhத த⁴rhமகாமா ததா³நீmh ஏவ shதா²phயாப⁴ரணmh ஶுlhகேஶஷmh ச
லேப⁴த
03.2.20லph³th◌⁴வா வா விnhத³மாநா ஸ-vh’th³தி⁴கmh உப⁴யmh தா³phேயத
03.2.21mhப³காமா  வஶுரபதித³thதmh நிேவஶகாேல லேப⁴த
03.2.22 நிேவஶகாலmh  தீ³rhக⁴phரவாேஸ vhயாkh²யாshயாம:
03.2.23 வஶுரphராதிேலாmhேயந வா நிவிShடா வஶுரபதித³thதmh ேயத
03.2.24 jhஞாதிஹshதாth³ऽபி⁴mh’Shடாயா jhஞாதேயா யதா²kh³’தmh த³th³:
03.2.25 nhயாய உபக³தாயா: phரதிபthதா shthத⁴நmh ேகா³பேயth
03.2.26 பதிதா³யmh விnhத³மாநா ேயத
03.2.27 த⁴rhமகாமா ⁴த
03.2.28 thரவதீ விnhத³மாநா shthத⁴நmh ேயத
03.2.29 தth  shthத⁴நmh thரா ஹேர:
03.2.30 thரப⁴ரrhத²mh வா விnhத³மாநா thராrhத²mh shபா²தீrhயாth
03.2.31 ப³ஹுஷphரஜாநாmh thராmh யதா²பிth’த³thதmh shthத⁴நmh
அவshதா²பேயth
03.2.32 காமகரணீயmh அபி shthத⁴நmh விnhத³மாநா thரஸmhshத²mh rhயாth
03.2.33அthரா பதிஶயநmh பாலயnhதீ ³ஸேப shthத⁴நmh ஆ:யாth³ ⁴த
03.2.34ஆபth³ऽrhத²mh  shthத⁴நmh
03.2.35ஊrhth◌⁴வmh தா³யாத³mh க³chேச²th
03.2.36வதி ப⁴rhத mh’தாயா: thரா ³தரசshthத⁴நmh விப⁴ேஜரnh,அthராயா
³தர:, தth³ऽபா⁴ேவ ப⁴rhதா
03.2.37ஶுlhகmh அnhவாேத⁴யmh அnhயth³வா ப³nh⁴பி⁴rhத³thதmh பா³nhத⁴வாஹேர:இதி
shthத⁴நகlhப: ।
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03.2.38 வrhஷாNhயShடாவphரஜாயமாநாmh அthராmh வnhth◌⁴யாmh சாகாŋhேத, த³ஶ
நிnh³mh, th³வாத³ஶ கnhயாphரஸவிநீmh
03.2.39 தத: thராrhதீ² th³விதீயாmh விnhேத³த
03.2.40 தshயாதிkhரேம ஶுlhகmh shthத⁴நmh அrhத⁴mh சாதி⁴ேவத³நிகmh த³th³யாth,
சrhவிmhஶதிபணபரmh ச த³Nhட³mh
03.2.41 ஶுlhகmh shthத⁴நmh அஶுlhகshthத⁴நாயா: தthphரமாணmh ஆதி⁴ேவத³நிகmh
அiνபாmh ச vh’thதிmh த³ththவா ப³வீரபி விnhேத³த
03.2.42 thராrhதா²shthய:
03.2.43 தீrhத²ஸமவாேய சாஸாmh யதா²விவாஹmh rhவ ஊடா⁴mh வththராmh வா
rhவmh க³chேச²th
03.2.44 தீrhத²³ஹநாக³மேந ஷNh◌ँஅவதிrhத³Nhட:³
03.2.45 thரவதீmh த⁴rhமகாமாmh வnhth◌⁴யாmh நிnh³mh நீரஜshகாmh வா நாகாமாmh
உேபயாth
03.2.46 ந சாகாம: ஷ:Sh²நீmh உnhமthதாmh வா க³chேச²th
03.2.47shth  thராrhத²mh ஏவmh⁴தmh வா உபக³chேச²th
03.2.48ab நீசthவmh பரேத³ஶmh வா phரshதி²ேதா ராஜகிlhபி³ ।
03.2.48chd phராபி⁴ஹnhதா பதித: thயாjhய: khேபா³ऽபி வா பதி: (இதி)

Chapt . iv) Marital duty, (v) Maintenance, (vi) Cruelty, (vI) Disaffection, (vIi)

Misconduct, (ix) Prohibition of favours and dealings

03.3.01 th³வாத³ஶவrhஷா shth phராphதvhயவஹாரா ப⁴வதி, ேஷாட³ஶவrhஷ: மாnh
03.3.02அத ஊrhth◌⁴வmh அஶுஷாயாmh th³வாத³ஶபண:shthயா த³Nhட:³, mhேஸா
th³வி³ண:இதி ஶுஷா ।
03.3.03 ப⁴rhமNhயாயாmh அநிrhதி³Shடகாலாயாmh kh³ராஸாchசா²த³நmh வாऽதி⁴கmh
யதா²ஷபவாபmh ஸவிேஶஷmh த³th³யாth
03.3.04 நிrhதி³Shடகாலாயாmh தth³ ஏவ ஸŋhkh²யாய ப³nhத⁴mh ச த³th³யாth
03.3.05 ஶுlhகshthத⁴நாதி⁴ேவத³நிகாநாmh அநாதா³ேந ச
03.3.06வஶுரலphரவிShடாயாmh விப⁴khதாயாmh வா நாபி⁴ேயாjhய: பதி:இதி ப⁴rhம ।
03.3.07 நShேட விநShேட nhயŋhேக³ அபிth’ேக அமாth’ேக இthயநிrhேத³ேஶந
விநயkh³ராஹணmh
03.3.08 ேவiΝத³லரjhஜுஹshதாநாmh அnhயதேமந வா ph’Shேட² thராகா⁴த:
03.3.09 தshயாதிkhரேம வாkh³த³Nhட³பாShயத³Nhடா³ph◌⁴யாmh அrhத⁴த³Nhடா:³
03.3.10 தth³ ஏவ shthயா ப⁴rhத phரth³த⁴ேதா³ஷாயா:
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03.3.11 ஈrhShயயா பா³யவிஹாேரஷு th³வாேரShவthயேயா யதா²நிrhதி³Shட: இதி
பாShயmh ।
03.3.12 ப⁴rhதாரmh th³விஷதீ shth ஸphதாrhதவாnhயமNhட³யமாநா ததா³நீmh ஏவ
shதா²phயாப⁴ரணmh நிதா⁴ய ப⁴rhதாரmh அnhயயா ஸஹ ஶயாநmh அiνஶயீத
03.3.13 பி⁴ுkhyhऽnhவாதி⁴jhஞாதிலாநாmh அnhயதேம வா ப⁴rhதா th³விஷnh shthயmh
ஏகாmh அiνஶயீத
03.3.14 th³’Shடŋhேக³ ைம²நாபஹாேர ஸவrhபஸrhப உபக³ேம வா
th²யாவாதீ³ th³வாத³ஶபணmh த³th³யாth
03.3.15அேமாயா ப⁴rhரகாமshய th³விஷதீ பா⁴rhயா, பா⁴rhயாயாச ப⁴rhதா
03.3.16 பரshபரnhth³ேவஷாnh ேமா:

03.3.17 shthவிphரகாராth³ வா ஷேசnh ேமாmh இchேச²th³ யதா²kh³’தmh
அshைய த³th³யாth
03.3.18 ஷவிphரகாராth³ வா shth ேசnh ேமாmh இchேச²nhநாshைய
யதா²kh³’தmh த³th³யாth
03.3.19அேமாோ த⁴rhமவிவாஹாநாmh இதி th³ேவஷ: ।
03.3.20 phரதிth³தா⁴ shth த³rhபமth³யkhடா³யாmh thபணmh த³Nhட³mh த³th³யாth
03.3.21தி³வாshthphேராவிஹாரக³மேநஷThபேத³Nhட:³,ஷphேராவிஹாரக³மேந
th³வாத³ஶபண:

03.3.22 ராthெரௗ th³வி³ண:

03.3.23ஸுphதமthதphரvhரஜேந ப⁴rhரதா³ேந ச th³வாரshய th³வாத³ஶபண:

03.3.24 ராthெரௗ நிShகஸேந th³வி³ண:

03.3.25shthmhஸேயாrhைம²நாrhேத²நாŋhக³விேசShடாயாmh ரேஹாऽலஸmhபா⁴ஷாயாmh
வா சrhவிmhஶதிபண:shthயா த³Nhட:³, mhேஸா th³வி³ண:

03.3.26 ேகஶநீவித³nhதநகா²லmhப³ேநஷு rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, mhேஸா th³வி³ண:

03.3.27 ஶŋhகிதshதா²ேந ஸmhபா⁴ஷாயாmh ச பணshதா²ேந ஶிபா²த³Nhட:³
03.3.28shthmh kh³ராமமth◌⁴ேய சNhடா³ல: பாnhதேர பசஶிபா² த³th³யாth
03.3.29 பணிகmh வா phரஹாரmh ேமாேயth இthயதீசார: ।
03.3.30 phரதிth³த⁴ேயா:shthmhஸேயாரnhேயாnhய உபகாேர ுth³ரகth³ரvhயாmh
th³வாத³ஶபேத³Nhட:³,sh²லகth³ரvhயாmh சrhவிmhஶதிபண:,ரNhயஸுவrhணேயாசShபசாஶthபண:

shthயா த³Nhட:³, mhேஸாrhth³வி³ண:

03.3.31 த ஏவாக³mhயேயாரrhத⁴த³Nhடா:³, ததா² phரதிth³த⁴ஷvhயவஹாேரஷு ச
இதி phரதிேஷத: ◌⁴ ।
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03.3.32ab ராஜth³விShடாதிசாராph◌⁴யாmh ஆthமாபkhரமேணந ச ।
03.3.32chdshthத⁴நாநீதஶுlhகாநாmh அshவாmhயmh ஜாயேத shthயா: (இதி)
Chapt . Leaving home, goi.g away(with a man), Short absence from home, Long absence

from home

03.4.01 பதிலாnhநிShபதிதாயா:shthயா:ஷThபே த³Nhட:³,அnhயthர விphரகாராth
03.4.02 phரதிth³தா⁴யாmh th³வாத³ஶபண:

03.4.03 phரதிேவஶkh³’ஹாதிக³தாயா:ஷThபண:

03.4.04 phராதிேவஶிகபி⁴ுகைவேத³ஹகாநாmh அவகாஶபி⁴ாபNhயதா³ேந
th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.4.05 phரதிth³தா⁴நாmh rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.4.06 பரkh³’ஹாதிக³தாயாசrhவிmhஶதிபண:

03.4.07 பரபா⁴rhயாऽவகாஶதா³ேந ஶthேயா த³Nhட:³,அnhயthராபth³ph◌⁴ய:
03.4.08 வாரjhஞாநேயாrhநிrhேதா³ஷ:

03.4.09பதிவிphரகாராth பதிjhஞாதிஸுகா²வshத²kh³ராகாnhவாதி⁴பி⁴ுகீjhஞாதிலாநாmh
அnhயதமmh அஷmh க³nhmh அேதா³ஷ:இதி ஆசாrhயா:
03.4.10ஸ-ஷmh வா jhஞாதிலmh
03.4.11ேதா  ஸாth◌⁴வீஜநshயchச²லmh
03.4.12ஸுக²mh ஏதth³அவேபா³th³⁴mh,இதி ெகௗlhய:
03.4.13 phேரதvhயாதி⁴vhயஸநக³rhப⁴நிthதmh அphரதிth³த⁴mh ஏவ jhஞாதிலக³மநmh
03.4.14 தnhநிthதmh வாரயேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.4.15 தthராபி ³ஹமாநா shthத⁴நmh ேயத, jhஞாதேயா வா சா²த³யnhத:
ஶுlhகேஶஷmh இதி நிShபதநmh ।
03.4.16 பதிலாnhநிShபthய kh³ராமாnhதரக³மேந th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
shதா²phயாऽऽப⁴ரணேலாபச
03.4.17க³mhேயந வா mhஸாஸஹphரshதா²ேந சrhவிmhஶதிபண:ஸrhவத⁴rhமேலாபச,
அnhயthர ப⁴rhமதா³நதீrhத²க³மநாph◌⁴யாmh
03.4.18 mhஸ: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³ lhயேரயேஸா:, பாபீயேஸா மth◌⁴யம:
03.4.19 ப³nh⁴rhऽத³NhTh³ய:
03.4.20 phரதிேஷேத⁴ऽrhத⁴த³Nhடா:³
03.4.21பதி²vhயnhதேர³ட⁴ேத³ஶாபி⁴க³மேந ைம²நாrhேத²ந ஶŋhகிதphரதிth³தா⁴யாmh
வா பth²yhऽiνஸரேண ஸŋhkh³ரஹணmh விth³யாth

98 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

03.4.22 தாலாவசரசாரணமthshயப³nhத⁴கph³த⁴கேகா³பாலகெஶௗNh³காநாmh
அnhேயஷாmh ச phரsh’Shடshthகாmh பth²yhऽiνஸரணmh அேதா³ஷ:

03.4.23 phரதிth³ேத⁴ வா நயத: mhஸ: shthேயா வா க³chச²nhthயா: த
ஏவாrhத⁴த³Nhடா:³இதி பth²yhऽiνஸரணmh ।
03.4.24 ரshவphரவாநாmh ஶூth³ரைவயthயph³ராமநாmh பா⁴rhயா:
ஸmhவthஸர உthதரmh காலmhஆகாŋhேரnhஅphரஜாதா:,ஸmhவthஸராதி⁴கmh phரஜாதா:
03.4.25 phரதிவிதா th³வி³ணmh காலmh
03.4.26அphரதிவிதா:ஸுகா²வshதா² பி³ph◌⁴’:, பரmh சthவா வrhஷாNhயShெடௗ
வா jhஞாதய:
03.4.27 தேதா யதா²த³thதmh ஆதா³ய phரiµேச:
03.4.28 ph³ராமணmh அதீ⁴யாநmh த³ஶவrhஷாNhயphரஜாதா, th³வாத³ஶ phரஜாதா,
ராஜஷmh ஆ:யாth³ஆகாŋhேத
03.4.29ஸவrhணதச phரஜாதா நாபவாத³mh லேப⁴த
03.4.30 mhப³।’th³தி⁴ேலாேப வா ஸுகா²வshைத²rhவிiµkhதா யதா² இShடmh
விnhேத³த, விதாrhத²mh ஆபth³க³தா வா
03.4.31 த⁴rhமவிவாஹாth மா பkh³ரதாரmh அநாkh²யாய phேராதmh
அயமாணmh ஸphத தீrhதா²nhயாகாŋhேத,ஸmhவthஸரmh யமாணmh
03.4.32 ஆkh²யாய phேராதmh அயமாணmh பச தீrhதா²nhயாகாŋhேத, த³ஶ
யமாணmh
03.4.33 ஏகேத³ஶத³thதஶுlhகmh thணி தீrhதா²nhயயமாணmh, யமாணmh ஸphத
தீrhதா²nhயாகாŋhேத
03.4.34 த³thதஶுlhகmh பச தீrhதா²nhயயமாணmh, த³ஶ யமாணmh
03.4.35 தத: பரmh த⁴rhமshைத²rhவிsh’Shடா யதா²இShடmh விnhேத³த
03.4.36 தீrhத² உபேராேதா⁴  த⁴rhமவத⁴ இதி ெகௗlhய:இதி ரshவphரவாஸ: ॥
03.4.37தீ³rhக⁴phரவாந:phரvhரதshய phேரதshயவா பா⁴rhயாஸphத தீrhதா²nhயாகாŋhேத,
ஸmhவthஸரmh phரஜாதா
03.4.38 தத: பதிேஸாத³rhயmh க³chேச²th
03.4.39 ப³ஹுஷு phரthயாஸnhநmh தா⁴rhகmh ப⁴rhமஸமrhத²mh கநிShட²mh அபா⁴rhயmh வா
03.4.40 தth³ऽபா⁴ேவऽphயேஸாத³rhயmh ஸபிNhட³mh lhயmh வாऽऽஸnhநmh
03.4.41 ஏேதஷாmh ஏஷ ஏவ khரம:
03.4.42ab ஏதாnh உthkhரmhய தா³யாதா³nh ேவத³ேந ஜாரகrhமணி ।
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03.4.42chd ஜாரshthதா³th’ேவthதார:ஸmhphராphதா:ஸŋhkh³ரஹாthயயmh (இதி)
Chapt . Partition of inheritance

Orderof inheritance

03.5.01அநீவரா: பிth’மnhத:shதி²தபிth’மாth’கா: thரா:
03.5.02 ேதஷாmh ஊrhth◌⁴வmh பிth’ேதா தா³யவிபா⁴க:³ பிth’th³ரvhயாmh
03.5.03shவயmh।ஆrhதmh அவிபா⁴jhயmh,அnhயthர பிth’th³ரvhயாth³ உthதி²ேதph◌⁴ய:
03.5.04 பிth’th³ரvhயாth³அவிப⁴khத உபக³தாநாmh thரா: ெபௗthரா வா ஆசrhதா²th³
இthயmhஶபா⁴ஜ:
03.5.05 தாவth³அவிchசி²nhந: பிNhேடா³ ப⁴வதி
03.5.06 விchசி²nhநபிNhடா:³ஸrhேவ ஸமmh விப⁴ேஜரnh
03.5.07அபிth’th³ரvhயா விப⁴khதபிth’th³ரvhயா வா ஸஹ வnhத: நrhவிப⁴ேஜரnh
03.5.08 யதச உthதிShேட²த ஸ th³vhyhऽmhஶmh லேப⁴த
03.5.09th³ரvhயmh அthரshய ேஸாத³rhயா ph◌⁴ராதர:ஸஹவிேநா வா ஹேர:கnhயாச
03.5.10 khத²mh thரவத: thரா ³தேரா வா த⁴rhShேட²ஷு விவாேஹஷு ஜாதா:
03.5.11 தth³ऽபா⁴ேவ பிதா த⁴ரமாண:

03.5.12 பிthrhऽபா⁴ேவ ph◌⁴ராதேரா ph◌⁴ராth’thராச
03.5.13 அபிth’கா ப³ஹேவாऽபி ச ph◌⁴ராதேரா ph◌⁴ராth’thராச பிேரகmh அmhஶmh
ஹேர:
03.5.14 ேஸாத³rhயாmh அேநகபிth’காmh பிth’ேதா தா³யவிபா⁴க:³
03.5.15 பிth’ph◌⁴ராth’thராmh rhேவ விth³யமாேந நாபரmh அவலmhப³nhேத,
jhேயShேட² ச கநிShட²mh அrhத²kh³ராணmh
03.5.16 வth³விபா⁴ேக³ பிதா ந ஏகmh விேஶஷேயth
03.5.17 ந ச ஏகmh அகாரnhநிrhவிப⁴ேஜத
03.5.18 பிரஸthயrhேத² jhேயShடா:² கநிShடா²nh அiνkh³’ணீ:, அnhயthர
th²யாvh’thேதph◌⁴ய:
03.5.19 phராphதvhயவஹாராmh விபா⁴க:³
03.5.20அphராphதvhயவஹாராmh ேத³யவிஶுth³த⁴mh மாth’ப³nh⁴ஷு kh³ராமvh’th³ேத⁴ஷு
வா shதா²பேய:ஆvhயவஹாரphராபth, phேராதshய வா
03.5.21 ஸmhநிவிShடஸமmh அஸmhநிவிShேடph◌⁴ேயா ைநேவஶநிகmh த³th³:,
கnhயாph◌⁴யச phராதா³நிகmh
03.5.22 ’ணkhத²ேயா:ஸேமா விபா⁴க:³
03.5.23 உத³பாthராNhயபி நிShகிசநா விப⁴ேஜரnh இthயாசாrhயா:
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03.5.24 ச²லmh ஏதth³இதி ெகௗlhய:
03.5.25ஸேதாऽrhத²shய விபா⁴ேகா³ நாஸத:
03.5.26 ஏதாவாnh அrhத:² ஸாமாnhய: தshய ஏதாவாnh phரthyhऽmhஶ இthயiνபா⁴Shய
ph³வnh ஸாஷு விபா⁴க³mh காரேயth
03.5.27³rhவிப⁴khதmh அnhேயாnhயாப’தmh அnhதrhதmh அவிjhஞாத உthபnhநmh வா
நrhவிப⁴ேஜரnh
03.5.28 அதா³யாத³கmh ராஜா ஹேரth shthvh’thதிphேரதகாrhயவrhஜmh, அnhயthர
ேராthயth³ரvhயாth
03.5.29 தth thைரேவth³ேயph◌⁴ய: phரயchேச²th
03.5.30 பதித: பதிதாjh ஜாத: khப³சாநmhஶா:, ஜட³ உnhமthதாnhத⁴Sh²நச
03.5.31ஸதி பா⁴rhயாrhேத² ேதஷாmh அபthயmh அதth³வித⁴mh பா⁴க³mh ஹேரth
03.5.32 kh³ராஸாchசா²த³நmh இதேர பதிதவrhஜா:
03.5.33ab ேதஷாmh ச kh’ததா³ராmh phேத phரஜநேந ஸதி ।
03.5.33chdsh’ேஜrhபா³nhத⁴வா: thராmh: ேதஷாmh அmhஶாnh phரகlhபேயth (இதி)
Chapt . Division into shares

03.6.01 ஏகshththராmh jhேயShடா²mhஶ: - ph³ராமநாmh அஜா:,thயாmh
அவா:,ைவயாநாmh கா³வ:, ஶூth³ராmh அவய:
03.6.02 காணலŋhகா:³ ேதஷாmh மth◌⁴யமாmhஶ:, பி⁴nhநவrh: கநிShடா²mhஶ:
03.6.03 சShபதா³பா⁴ேவ ரthநவrhஜாநாmh த³ஶாநாmh பா⁴க³mh th³ரvhயாmh ஏகmh
jhேயShேடா²ஹேரth
03.6.04 phரதிiµkhதshவதா⁴பாேஶா  ப⁴வதி
03.6.05இthெயௗஶநேஸா விபா⁴க:³
03.6.06 பி: பவாபாth³ யாநmh ஆப⁴ரணmh ச jhேயShடா²mhஶ:, ஶயநாஸநmh
⁴khதகாmhshயmh ச மth◌⁴யமாmhஶ:, kh’Shணmh தா⁴nhயாயஸmh kh³’ஹபவாேபா
ேகா³ஶகடmh ச கநிShடா²mhஶ:
03.6.07 ேஶஷth³ரvhயாmh ஏகth³ரvhயshய வா ஸேமா விபா⁴க:³
03.6.08அதா³யாதா³ ப⁴கி³nhய:, மா: பவாபாth³ ⁴khதகாmhshயாப⁴ரணபா⁴கி³nhய:
03.6.09 மாiνஷேநா jhேயShட:² th’தீயmh அmhஶmh jhேயShடா²mhஶாlhலேப⁴த,
சrhத²mh அnhயாயvh’thதி:, நிvh’thதத⁴rhமகாrhேயா வா
03.6.10 காமாசார:ஸrhவmh ேயத
03.6.11 ேதந மth◌⁴யமகநிShெடௗ² vhயாkh²யாெதௗ
03.6.12 தேயாrhமாiνஷ உேபேதா jhேயShடா²mhஶாth³அrhத⁴mh லேப⁴த
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03.6.13நாநாshththராmhஸmhshkh’தாஸmhshkh’தேயா:கnhயாkh’ததேயாரபா⁴ேவ
ச ஏகshயா: thரேயாrhயமேயாrhவா rhவஜnhமநா jhேயShட²பா⁴வ:
03.6.14ஸூதமாக³த⁴vhராthயரத²காராmh ஐவrhயேதா விபா⁴க:³
03.6.15 ேஶஷா: தmh உபேவ:
03.6.16அநீவரா:ஸமவிபா⁴கா:³
03.6.17 சாrhவrhNhயthராmh ph³ராமணீthரசேராऽmhஶாnh ஹேரth,
thயாthரshthnh அmhஶாnh,ைவயாthேரா th³வாவmhெஶௗ, ஏகmh ஶூth³ராthர:
03.6.18 ேதந thவrhணth³விவrhணthரவிபா⁴க:³thயைவயேயாrhvhயாkh²யாத:
03.6.19 ph³ராமணshயாநnhதராthர: lhயாmhஶ:
03.6.20thயைவயேயாரrhதா⁴mhஶ: lhயாmhேஶா வா மாiνஷ உேபத:
03.6.21 lhயாlhயேயாேரகthர:ஸrhவmh ஹேரth, ப³nh⁴mhச பி³ph◌⁴’யாth
03.6.22 ph³ராமநாmh  பாரஶவ: th’தீயmh அmhஶmh லேப⁴த, th³வாவmhெஶௗ
ஸபிNhட:³lhேயா வாऽऽஸnhந:,shவதா⁴தா³நேஹேதா:
03.6.23 தth³ऽபா⁴ேவ பிராசாrhேயாऽnhேதவா வா
03.6.24ab ேthேர வா ஜநேயth³அshய நிkhத: ேthரஜmh ஸுதmh ।
03.6.24chd மாth’ப³nh:◌⁴ ஸேகா³thேரா வா தshைம தth phரதி³ேஶth³ த⁴நmh (இதி)
Chapt . Classification of sons

03.7.01 பரபkh³ரேஹ பீ³ஜmh உthsh’Shடmh ேthண:இthயாசாrhயா:
03.7.02 மாதா ப⁴shthரா, யshய ேரத: தshயாபthயmh இthயபேர
03.7.03 விth³யமாநmh உப⁴யmh இதி ெகௗlhய:
03.7.04shவயஜாத: kh’தkhயாயாmh ஔரஸ:

03.7.05 ேதந lhய: thகாthர:
03.7.06ஸேகா³thேரnhயேகா³thேரண வா நிkhேதந ேthரஜாத: ேthரஜ: thர:
03.7.07 ஜநயிரஸthயnhயshnh thேர ஸ ஏவ th³விபிth’ேகா th³விேகா³thேரா வா
th³வேயாரபி shவதா⁴khத²பா⁴kh³ ப⁴வதி
03.7.08 தthஸத⁴rhமா ப³nh⁴நாmh kh³’ேஹ ³ட⁴ஜாத:  ³ட⁴ஜ:
03.7.09 ப³nh⁴நா உthsh’Shேடாऽபவிth³த:◌⁴ ஸmhshகrh: thர:
03.7.10 கnhயாக³rhப: ◌⁴ காநீந:
03.7.11ஸக³rhப⁴ ஊடா⁴யா:ஸஹ ஊட: ◌⁴
03.7.12 நrh⁴தாயா: ெபௗநrhப⁴வ:
03.7.13shவயஜாத: பிrhப³nh⁴நாmh ச தா³யாத:³
03.7.14 பரஜாத:ஸmhshகrhேரவ ந ப³nh⁴நாmh
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03.7.15 தthஸத⁴rhமா மாதாபிth’ph◌⁴யாmh அth³பி⁴rhiµkhேதா த³thத:
03.7.16shவயmh ப³nh⁴பி⁴rhவா thரபா⁴வ உபக³த உபக³த:
03.7.17 thரthேவऽதி⁴kh’த: kh’தக:
03.7.18 பkhத: khத:இதி ।
03.7.19 ஔரேஸ  உthபnhேந ஸவrh: th’தீயாmhஶஹரா:, அஸவrh
kh³ராஸாchசா²த³நபா⁴கி³ந:
03.7.20 ph³ராமணthயேயாரநnhதராthரா:ஸவrh:, ஏகாnhதரா அஸவrh:

03.7.21 ph³ராமணshயைவயாயாmh அmhப³Shட:²,ஶூth³ராயாmh நிஷாத:³ பாரஶேவா
வா
03.7.22thயshய ஶூth³ராயாmh உkh³ர:
03.7.23 ஶூth³ர ஏவ ைவயshய
03.7.24ஸவrhஸு ச ஏஷாmh அசதvhரேதph◌⁴ேயா ஜாதா vhராthயா:
03.7.25இthயiνேலாமா:
03.7.26 ஶூth³ராth³ஆேயாக³வthதசNhடா³லா:
03.7.27ைவயாnh மாக³த⁴ைவேத³ஹெகௗ
03.7.28thயாth ஸூத:
03.7.29 ெபௗராணிக: thவnhய:ஸூேதா மாக³த⁴ச, ph³ரமthராth³ விேஶஷ:

03.7.30 த ஏேத phரதிேலாமா:shவத⁴rhமாதிkhரமாth³ ராjhஞ:ஸmhப⁴வnhதி
03.7.31 உkh³ராnhைநஷாth³யாmh khட:, விபrhயேய lhகஸ:

03.7.32ைவேத³காயாmh அmhப³Shடா²th³ைவண:, விபrhயேய ஶீலவ:
03.7.33thதாயாmh உkh³ராthவபாக:
03.7.34இthேயேதऽnhேய சாnhதராலா:
03.7.35 கrhம ைவேயா ரத²கார:
03.7.36 ேதஷாmh shவேயாெநௗ விவாஹ:,rhவாபரகா³thவmh vh’thதாiνvh’thதmh ச
03.7.37 ஶூth³ரஸத⁴rhமாே வா,அnhயthர சNhடா³ேலph◌⁴ய:
03.7.38 ேகவலmh ஏவmh வrhதமாந:shவrhக³mh ஆphேநாதி ராஜா, நரகmh அnhயதா²
03.7.39ஸrhேவஷாmh அnhதராலாநாmh ஸேமா விபா⁴க:³
03.7.40ab ேத³ஶshய ஜாthயா:ஸŋhக⁴shய த⁴rhேமா kh³ராமshய வாऽபி ய: ।
03.7.40chd உசித: தshய ேதந ஏவ தா³யத⁴rhமmh phரகlhபேயth (இதி)
Chapt . Immovable property

Dwelling-places

03.8.01ஸாமnhதphரthயயா வாshவிவாதா:³
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03.8.02 kh³’ஹmh ேthரmh ஆராம: ேஸப³nhத: ◌⁴ தடாகmh ஆதா⁴ேரா வா வாsh:
03.8.03 கrhணகீலாயஸஸmhப³nhேதா⁴ऽiνkh³’ஹmh ேஸ:
03.8.04 யதா²ேஸேபா⁴க³mh ேவம காரேயth
03.8.05அ⁴தmh வா பரTh³யாth³அபkhரmhய th³வாவரthநீ thபதீ³mh வா ேத³ஶப³nhத⁴mh
காரேயth
03.8.06 அவshகரmh ph◌⁴ரமmh உத³பாநmh வா ந kh³’ஹ உசிதாth³ அnhயthர, அnhயthர
ஸூதிகாபாth³ஆநிrhத³ஶாஹாth³இதி
03.8.07 தshயாதிkhரேம rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.8.08 ேதந இnhத⁴நாவகா⁴தநkh’தmh கlhயாணkh’thேயShவாசாம உத³கமாrhகா³ச
vhயாkh²யாதா:
03.8.09 thபதீ³phரதிkhராnhதmh அth◌⁴யrhத⁴mh அரthநிmh வா கா³ட⁴phரsh’தmh
உத³கமாrhக³mh phரshரவணphரபாதmh வா காரேயth
03.8.10 தshயாதிkhரேம சShபசாஶthபே த³Nhட:³
03.8.11 ஏகபதீ³phரதிkhராnhதmh அரthநிmh வா சkhசShபத³shதா²நmh அkh³நிShட²mh
உத³ஜரshதா²நmh ேராசநீmh Thடநீmh வா காரேயth
03.8.12 தshயாதிkhரேம சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³
03.8.13ஸrhவவாshகேயா: phராphதகேயாrhவா ஶாலேயா: கிShரnhதகா thபதீ³
வா
03.8.14 தேயாசrhऽŋh³லmh நீphராnhதரmh நீvhராnhதரmh?ஸமாட⁴கmh வா
03.8.15 கிShமாthரmh ஆணிth³வாரmh அnhதகாயாmh க²Nhட³²lhலாrhத²mh
அஸmhபாதmh காரேயth
03.8.16 phரகாஶாrhத²mh அlhபmh ஊrhth◌⁴வmh வாதாயநmh காரேயth
03.8.17 தth³ऽவேத ேவமநிchசா²த³ேயth
03.8.18 ஸmh⁴ய வா kh³’ஹshவாேநா யதா² இShடmh காரேய:, அநிShடmh
வாரேய:
03.8.19 வாநலThயாச ஊrhth◌⁴வmh ஆவாrhயபா⁴க³mh கடphரchச²nhநmh அவமrhஶபி⁴thதிmh
வா காரேயth³ வrhஷாபா³த⁴ப⁴யாth
03.8.20தshயாதிkhரேம rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³,phரதிேலாமth³வாரவாதாயநபா³தா⁴யாmh
ச,அnhயthர ராஜமாrhக³ரth²யாph◌⁴ய:
03.8.21 கா²தேஸாபாநphரநிேரNhyhऽவshகரபா⁴ைக³rhப³rhபா³தா⁴யாmh
ேபா⁴க³நிkh³ரேஹ ச
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03.8.22 பரTh³யmh உத³ேகந உபkh◌⁴நேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, thரஷ
உபகா⁴ேத th³வி³ண:

03.8.23 phரேமாோ வrhஷதி,அnhயதா² th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.8.24 phரதிth³த⁴shய ச வஸத:, நிரshயதசாவkhரயிணmh அnhயthர
பாShயshேதயஸாஹஸஸŋhkh³ரஹணth²யாேபா⁴ேக³ph◌⁴ய:
03.8.25shவயmhऽபி⁴phரshதி²ேதா வrhஷாவkhரயேஶஷmh த³th³யாth
03.8.26 ஸாமாnhேய ேவமநி ஸாஹாyhயmh அphரயchச²த:, ஸாமாnhயmh உபnhத⁴ேதா
ேபா⁴க³mh ச kh³’ேஹ th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.8.27 விநாஶயத: தth³th³வி³ண:

03.8.28ab ேகாShட²காŋhக³ணவrhசாநாmh அkh³நிThடநஶாலேயா: ।
03.8.28chd விvh’தாநாmh ச ஸrhேவஷாmh ஸாமாnhேயா ேபா⁴க³இShயேத (இதி)
Chapt . sale of immovable property Fixing of boundaries Enchroachment and Damage

03.9.01 jhஞாதிஸாமnhதத⁴நிகா: khரேமண ⁴பkh³ரஹாnh khேரmh அph◌⁴யாப⁴ேவ:
03.9.02 தேதாऽnhேய பா³யா:
03.9.03 ஸாமnhதசthவாmhஶthlhேயஷு kh³’ஹphரதிiµேக² ேவம ராவேய:,
ஸாமnhதkh³ராமvh’th³ேத⁴ஷு ேthரmh ஆராமmh ேஸப³nhத⁴mh தடாகmh ஆதா⁴ரmh
வா மrhயாதா³ஸு யதா²ேஸேபா⁴க³mh அேநநாrhேக⁴ண க: khேரதா இதி
03.9.04 thரா⁴தmh அvhயாஹதmh khேரதா khேரmh லேப⁴த
03.9.05shபrhத⁴யா வா lhயவrhத⁴ேந lhயvh’th³தி:◌⁴ ஸ-ஶுlhகா ேகாஶmh க³chேச²th
03.9.06 விkhரயphரதிkhேராShடா ஶுlhகmh த³th³யாth
03.9.07அshவாphரதிkhேராேஶ சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³
03.9.08ஸphதராthராth³ஊrhth◌⁴வmh அநபி⁴ஸரத: phரதிkhShேடா விkhணீத
03.9.09 phரதிkhShடாதிkhரேம வாshநி th³விஶேதா த³Nhட:³, அnhயthர
சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³இதி வாshவிkhரய: ।
03.9.10 மவிவாத³mh kh³ராமேயாப⁴ேயா: ஸாமnhதா பசkh³ரா த³ஶkh³ரா வா
ேஸபி: ◌⁴ shதா²வைர: kh’thைமrhவா rhயாth
03.9.11 கrhஷகேகா³பாலகvh’th³தா:◌⁴ rhவ⁴khதிகா வா பா³யா: ேஸநாmh
அபி⁴jhஞா ப³ஹவ ஏேகா வா நிrhதி³ய மேஸnh விபதேவஷா:மாநmh நேய:
03.9.12 உth³தி³Shடாநாmh ேஸநாmh அத³rhஶேந ஸஹshரmh த³Nhட:³ ।
03.9.13 தth³ ஏவ நீேத மாபஹாmh ேஸchசி²தா³mh ச rhயாth
03.9.14 phரநShடேஸேபா⁴க³mh வா மாநmh ராஜா யதா² உபகாரmh விப⁴ேஜth இதி
மவிவாத:³ ।
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03.9.15 ேthரவிவாத³mh ஸாமnhதkh³ராமvh’th³தா: ◌⁴ rh:
03.9.16 ேதஷாmh th³ைவதீ⁴பா⁴ேவ யேதா ப³ஹவ: ஶுசேயாऽiνமதா வா தேதா
நியchேச²: மth◌⁴யmh வா kh³’ணீ:
03.9.17 தth³।உப⁴யபரா உkhதmh வாsh ராஜா ஹேரth, phரநShடshவாகmh ச
03.9.18 யதா² உபகாரmh வா விப⁴ேஜth
03.9.19 phரஸயாதா³ேந வாshநி shேதயத³Nhட:³
03.9.20 காரதா³ேந phரயாஸmh ஆவmh ச பஸŋhkh²யாய ப³nhத⁴mh த³th³யாth இதி
ேthரவிவாத:³ ।
03.9.21 மrhயாதா³ऽபஹரேண rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.9.22 மrhயாதா³ேப⁴ேத³ சrhவிmhஶதிபண:

03.9.23 ேதந தேபாவநவிவீதமஹாபத²மஶாநேத³வலயஜநNhயshதா²நவிவாதா³
vhயாkh²யாதா:இதி மrhயாதா³shதா²பநmh ।
03.9.24ஸrhவ ஏவ விவாதா:³ஸாமnhதphரthயயா:
03.9.25விவீதshத²லேகதா³ரஷNhட³க²லேவமவாஹநேகாShடா²நாmh rhவmhrhவmh
ஆபா³த⁴mh ஸேஹத
03.9.26 ph³ரமேஸாமாரNhயேத³வயஜநNhயshதா²நவrhஜா:shத²லphரேத³ஶா:
03.9.27 ஆதா⁴ரபவாஹேகதா³ர உபேபா⁴ைக:³ பரேthரkh’Shடபீ³ஜmhஸாயாmh
யதா² உபகா⁴தmh lhயmh த³th³:
03.9.28 ேகதா³ராராமேஸப³nhதா⁴நாmh பரshபரmhஸாயாmh mhஸாth³வி³ே
த³Nhட:³
03.9.29பசாnhநிவிShடmhஅத⁴ரதடாகmh ந உபதடாகshய ேகதா³ரmh உத³ேகநாphலாவேயth
03.9.30 உபநிவிShடmh நாத⁴ரதடாகshய ராshராவmh வாரேயth³,அnhயthர thவrhஷ
உபரதகrhமண:

03.9.31 தshயாதிkhரேம rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, தடாகவாமநmh ச
03.9.32 பசவrhஷ உபரதகrhமண: ேஸப³nhத⁴shய shவாmhயmh phேயத,
அnhயthராபth³ph◌⁴ய:
03.9.33 தடாகேஸப³nhதா⁴நாmh நவphரவrhதேந பாசவrhக: பஹார:, ப⁴kh³ந
உthsh’Shடாநாmh சாrhவrhக:, ஸiµபாடா⁴நாmh thைரவrhக:, shத²லshய
th³ைவவrhக:
03.9.34shவாthமாதா⁴ேந விkhரேய ச
03.9.35கா²தphராvh’thதிmh அநதீ³நிப³nhதா⁴யதநதடாகேகதா³ராராமஷNhட³வாபாநாmh
ஸshயவrhணபா⁴க³ உthதகmh அnhேயph◌⁴ேயா வா யதா² உபகாரmh த³th³:
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03.9.36 phரkhரயாவkhரயாதி⁴பா⁴க³ேபா⁴க³நிSh’Shட உபேபா⁴khதாரச ஏஷாmh
phரதிrh:
03.9.37அrhபதீகாேர நth³வி³ே த³Nhட:³
03.9.38ab ேஸph◌⁴ேயா iµசத: ேதாயmh அவாேர ஷThபே த³ம: ।
03.9.38chd வாேர வா ேதாயmh அnhேயஷாmh phரமாேத³ந உபnhத⁴த: (இதி)
Chapt . Damage to pastures, fields and roads

03.10.01 கrhம உத³கமாrhக³mh உசிதmh nhத⁴த: rhவேதாऽiνசிதmh வா rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, ேஸபNhயshதா²நைசthயேத³வாயதநாநி ச பர⁴ெமௗ
நிேவஶயத:
03.10.02rhவாiνvh’thதmh த⁴rhமேஸmhஆதா⁴நmh விkhரயmh வா நயேதா நாயயேதா வா
மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³, ேராth’mh உthதம:,அnhயthர ப⁴kh³ந உthsh’Shடாth
03.10.03shவாmhயபா⁴ேவ kh³ராமா: Nhயஶீலா வா phரதிrh:
03.10.04 பதி²phரமாணmh ³rhக³நிேவேஶ vhயாkh²யாதmh
03.10.05 ுth³ரபஶுமiνShயபத²mh nhத⁴ேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,
மஹாபஶுபத²mh சrhவிmhஶதிபண:, ஹshதிேthரபத²mh சShபசாஶthபண:,

ேஸவநபத²mh ஷThஶத:, மஶாநkh³ராமபத²mh th³விஶத:, th³ேராணiµக²பத²mh
பசஶத:,shதா²நீயராShThரவிவீதபத²mh ஸாஹshர:
03.10.06அதிகrhஷேண ச ஏஷாmh த³Nhட³சrhதா² த³Nhடா:³
03.10.07 கrhஷேண rhவ உkhதா:
03.10.08 ேthகshயாபத: ேthரmh உபவாஸshய வா thயஜேதா பீ³ஜகாேல
th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,அnhயthர ேதா³ஷ உபநிபாதாவிஷேயph◌⁴ய:
03.10.09 கரதா:³ கரேத³Shவாதா⁴நmh விkhரயmh வா rh:, ph³ரமேத³யிகா
ph³ரமேத³யிேகஷு
03.10.10அnhயதா² rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.10.11 கரத³shய வாऽகரத³kh³ராமmh phரவிஶத:
03.10.12கரத³mh  phரவிஶத:ஸrhவth³ரvhேயஷு phராகாmhயmhshயாth,அnhயthராகா³ராth
03.10.13 தth³அphயshைம த³th³யாth
03.10.14அநாேத³யmhஅkh’ஷேதாऽnhய:பசவrhஷாNhப⁴jhய phரயாஸநிShkhரேயண
த³th³யாth
03.10.15அகரதா:³ பரthர வஸnhேதா ேபா⁴க³mh உபேவ:
03.10.16 kh³ராமாrhேத²ந kh³ராகmh vhரஜnhதmh உபவாஸா: பrhயாேயiνக³chேச²:
03.10.17அநiνக³chச²nhத: பrhத⁴பணிகmh ேயாஜநmh த³th³:
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03.10.18kh³ராகshய kh³ராமாth³அshேதநபாரதா³கmh நிரshயதசrhவிmhஶதிபே
த³Nhட:³, kh³ராமshய உthதம:
03.10.19 நிரshதshய phரேவேஶா யபி⁴க³ேமந vhயாkh²யாத:
03.10.20 shதmhைப: ◌⁴ ஸமnhதேதா kh³ராமாth³ த⁴iν:ஶதாபkh’Shடmh உபஸாலmh
காரேயth
03.10.21 பஶுphரசாராrhத²mh விவீதmh ஆலவேநந உபேவ:
03.10.22 விவீதmh ப⁴யிthவாऽபsh’தாநாmh உShThரமஷாmh பாதி³கmh
பmh kh³’ணீ:, க³வாவக²ராmh சாrhத⁴பாதி³கmh, ுth³ரபஶூநாmh
ேஷாட³ஶபா⁴கி³கmh
03.10.23 ப⁴யிthவா நிஷNhநாmh ஏத ஏவ th³வி³ த³Nhடா:³, பவஸதாmh
சrh³:

03.10.24kh³ராமேத³வvh’ஷாவாऽநிrhத³ஶாஹா வா ேத⁴iνாே ேகா³vh’ஷாசாத³NhTh³யா:
03.10.25ஸshயப⁴ேண ஸshய உபகா⁴தmh நிShபthதித: பஸŋhkh²யாய th³வி³ணmh
தா³பேயth
03.10.26shவாநசாநிேவth³ய சாரயேதா th³வாத³ஶபேத³Nhட:³,phரiµசதசrhவிmhஶதிபண:

03.10.27 பாநாmh அrhத⁴த³Nhடா:³
03.10.28 தth³ ஏவ ஷNhட³ப⁴ேண rhயாth
03.10.29வாடேப⁴ேத³th³வி³ண: ேவமக²லவலயக³தாநாmh ச தா⁴nhயாநாmh ப⁴ேண
03.10.30mhஸாphரதீகாரmh rhயாth
03.10.31 அப⁴யவநmh’கா:³ பkh³’தா வா ப⁴யnhத: shவாேநா நிேவth³ய
யதா²ऽவth◌⁴யா: ததா² phரதிேஷth³த⁴vhயா:
03.10.32 பஶேவா ரphரேதாதா³ph◌⁴யாmh வாரயிதvhயா:
03.10.33 ேதஷாmh அnhயதா²mhஸாயாmh த³Nhட³பாShயத³Nhடா:³
03.10.34 phராrhத²யமாநா th³’Shடாபராதா⁴ வா ஸrhவ உபாையrhநியnhதvhயா: இதி
ேthரபத²mhஸா ।
03.10.35 கrhஷகshய kh³ராமmh அph◌⁴ேபthயாrhவேதா kh³ராம ஏவாthயயmh ஹேரth
03.10.36கrhமாகரேண கrhமேவதநth³வி³ணmh,ரNhயாதா³ேந phரthயmhஶth³வி³ணmh,
ப⁴யேபயாதா³ேந ச phரஹவேணஷு th³வி³ணmh அmhஶmh த³th³யாth
03.10.37 phேராயாmh அநmhஶத:³,ஸ-shவஜேநா ந phேரேத
03.10.38 phரchச²nhநரவண ஈேண ச ஸrhவேத ச கrhமணி நிkh³ரேஹண
th³வி³ணmh அmhஶmh த³th³யாth
03.10.39ஸrhவதmh ஏகshய ph³வத:rhராjhஞாmh
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03.10.40அகரேண th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.10.41தmh ேசth ஸmh⁴ய வா ஹnh: ph’த²kh³ ஏஷாmh அபராத⁴th³வி³ே த³Nhட:³
03.10.42 உபஹnhth’ஷு விஶிShட:
03.10.43 ph³ராமணச ஏஷாmh jhையShTh²யmh நியmhேயத
03.10.44 phரஹவேணஷு ச ஏஷாmh ph³ராம நாகாமா:rh:,அmhஶmh ச லேப⁴ரnh
03.10.45 ேதந ேத³ஶஜாதிலஸŋhகா⁴நாmh ஸமயshயாநபாகrhம vhயாkh²யாதmh
03.10.46ab ராஜா ேத³ஶதாnh ேஸnh rhவதாmh பதி²ஸŋhkhரமாnh ।
03.10.46chd kh³ராமேஶாபா⁴ச ராச ேதஷாmh phயதmh சேரth (இதி)
Chapt . Non-payment of debts

03.11.01ஸபாத³பத⁴rhmhயா மாஸvh’th³தி:◌⁴ பணஶதshய, பசபvhயாவஹாகீ,
த³ஶப காnhதாரகா³mh, விmhஶதிப ஸாiµth³ராmh
03.11.02தத:பரmh கrh:காரயிச rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³,ேராth’mhஏக ஏகmh
phரthயrhத⁴த³Nhட:³
03.11.03 ராஜnhயேயாக³ேமாவேஹ  த⁴நிகதா⁴ரணிகேயாசthரmh அேவேத
03.11.04 தா⁴nhயvh’th³தி: ◌⁴ ஸshயநிShபthதாபாrhதா⁴, பரmh lhயkh’தா வrhேத⁴த
03.11.05 phரேபvh’th³தி⁴த³யாth³அrhத⁴mh ஸmhநிதா⁴நஸnhநா வாrhகீ ேத³யா
03.11.06 சிரphரவாஸ:shதmhப⁴phரவிShேடா வா lhயth³வி³ணmh த³th³யாth
03.11.07அkh’thவா vh’th³தி⁴mhஸாத⁴யேதா வrhத⁴யேதா வா,lhயmh வா vh’th³தி⁴mh
ஆேராphய ராவயேதா ப³nhத⁴சrh³ே த³Nhட:³
03.11.08 chச²ராவயாmh அ⁴தசrh³ண:

03.11.09 தshய thபா⁴க³mh ஆதா³தா த³th³யாth, ேஶஷmh phரதா³தா
03.11.10 தீ³rhக⁴ஸththரvhயாதி⁴³ல உபth³த⁴mh பா³லmh அஸாரmh வா ந’ணmh
அiνவrhேத⁴த
03.11.11iµchயமாநmh ’ணmh அphரதிkh³’ணேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.11.12 காரபேத³ேஶந நிvh’thதvh’th³தி⁴கmh அnhயthர திShேட²th
03.11.13த³ஶவrhஷஉேபதmh’ணmhஅphரதிkh³ராயmh,அnhயthர பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தvhயஸநிphேராதேத³ஶthயாக³ராjhயவிph◌⁴ரேமph◌⁴ய:
03.11.14 phேரதshய thரா: த³mh த³th³:, தா³யாதா³ வா khத²ஹரா:,
ஸஹkh³ராண:, phரதி⁴ேவா வா
03.11.15 ந phராதிபா⁴vhயmh அnhயth
03.11.16அஸாரmh பா³லphராதிபா⁴vhயmh
03.11.17 அஸŋhkh²யாதேத³ஶகாலmh  thரா: ெபௗthரா தா³யாதா³ வா khத²mh
ஹரமா த³th³:
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03.11.18 விதவிவாஹ⁴phராதிபா⁴vhயmh அஸŋhkh²யாதேத³ஶகாலmh  thரா:
ெபௗthரா வா வேஹ:
03.11.19நாநா’ணஸமவாேய  ந ஏகmh th³ெவௗ க³பth³அபி⁴வேத³யாதாmh,அnhயthர
phரதிShட²மாநாth
03.11.20 தthராபி kh³’தாiνrhvhயா ராஜேராthயth³ரvhயmh வா rhவmh
phரதிபாத³ேயth
03.11.21 த³mhபthேயா: பிதாthரேயா: ph◌⁴ராth’mh சாவிப⁴khதாநாmh பரshபர।kh’தmh
’ணmh அஸாth◌⁴யmh
03.11.22அkh³ராயா: கrhமகாேலஷு கrhஷகா ராஜஷாச
03.11.23shth சாphரதிராவிணீ பதிkh’தmh ’ணmh,அnhயthர ேகா³பாலகாrhத⁴திேகph◌⁴ய:
03.11.24 பதி:  kh³ராய:shthkh’தmh ’ணmh,அphரதிவிதா⁴ய phேராத இதி
03.11.25ஸmhphரதிபthதாthதம:
03.11.26அshமphரதிபthெதௗ  ஸாண: phரமாணmh phராthயயிகா: ஶுசேயாऽiνமதா
வா thரேயாऽவராrhth◌⁴யா:
03.11.27 பாiνமெதௗ வா th³ெவௗ, ’ணmh phரதி ந thேவவ ஏக:
03.11.28phரதிth³தா: ◌⁴ shயாலஸஹாயாnhவrhதி²த⁴நிகதா⁴ரணிகைவnhயŋhக³th◌⁴’தத³Nhடா:³,
rhேவ சாvhயவஹாrhயா:
03.11.29 ராஜேராthயkh³ராமph◌⁴’தகSh²vhரணிந:பதிதசNhடா³லthதகrhமாேऽnhத⁴ப³தி⁴ரகாஹmhவாதி³ந:
shthராஜஷாச,அnhயthர shவவrhேக³ph◌⁴ய:
03.11.30 பாShயshேதயஸŋhkh³ரஹேணஷு  ைவshயாலஸஹாயவrhஜா:
03.11.31 ரஹshயvhயவஹாேரShேவகா shth ஷ உபேராதா உபth³ரShடா வா
ஸா shயாth³ ராஜதாபஸவrhஜmh
03.11.32shவாேநா ph◌⁴’thயாநாmh ’thவிkh³।ஆசாrhயா: ஶிShயாmh மாதாபிதெரௗ
thராmh சாநிkh³ரேஹண ஸாயmh rh:, ேதஸாmh இதேர வா
03.11.33 பரshபராபி⁴ேயாேக³ ச ஏஷாmh உthதமா: பரா உkhதா த³ஶப³nhத⁴mh த³th³:,
அவரா: பசப³nhத⁴mh இதி ஸாyhऽதி⁴கார: ॥
03.11.34 ph³ராமண உத³mhபா⁴kh³நிஸகாேஶ ஸாண: பkh³’ணீயாth
03.11.35 தthர ph³ராமணmh ph³யாth ஸthயmh ph³ இதி
03.11.36 ராஜnhயmh ைவயmh வா மா தவ இShடாrhதப²லmh, கபாலஹshத:
ஶthலmh பி⁴ாऽrhதீ² க³chேச:²இதி
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03.11.37 ஶூth³ரmh ஜnhமமரnhதேர யth³ வ: Nhயப²லmh தth³ ராஜாநmh க³chேச²th³,
ராjhஞச கிlhபி³ஷmh Shமாnh அnhயதா²வாேத³, த³Nhட³சாiνப³th³த: ◌⁴, பசாth³
அபி jhஞாேயத யதா²th³’Shடதmh, ஏகமnhthரா:ஸthயmh உபஹரத இதி
03.11.38 அiνபஹரதாmh ஸphதராthராth³ ஊrhth◌⁴வmh th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,
thபாth³ஊrhth◌⁴வmh அபி⁴ேயாக³mh த³th³:
03.11.39ஸாேப⁴ேத³யேதா ப³ஹவ:ஶுசேயாऽiνமதா வா தேதா நியchேச²:,மth◌⁴யmh
வா kh³’ணீ:
03.11.40 தth³ வா th³ரvhயmh ராஜா ஹேரth
03.11.41 ஸாணேசth³ அபி⁴ேயாகா³th³ ஊநmh ph³ரதிkhதshயாபி⁴ேயாkhதா
ப³nhத⁴mh த³th³யாth
03.11.42அதிkhதmh வா ph³: தth³ऽதிkhதmh ராஜா ஹேரth
03.11.43 பா³யாth³அபி⁴ேயாkhrhவா ³தmh ³rhகி²தmh phேரதாபி⁴நிேவஶmh
வா ஸய ஸாphரthயயmh ஏவ shயாth
03.11.44 ஸாபா³ShேயShேவவ ph’த²kh³ऽiνேயாேக³ ேத³ஶகாலகாrhயாmh
rhவமth◌⁴யம உthதமா த³Nhடா:³இthெயௗஶநஸா:
03.11.45 டஸாே யmh அrhத²mh அ⁴தmh rhrh⁴தmh வா நாஶேய: தth³
த³ஶ³ணmh த³Nhட³mh த³th³:இதி மாநவா:
03.11.46 பா³யாth³ வா விஸmhவாத³யதாmh சிthேரா கா⁴த:இதி பா³rhஹshபthயா:
03.11.47 ந இதி ெகௗlhய:
03.11.48 th◌⁴வmh  ஸாபி: ◌⁴ ேராதvhயmh
03.11.49அஶ ◌்’Nhவதாmh சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³,தேதாऽrhத⁴mh அph³வாநாmh
03.11.50ab ேத³ஶகாலாவி³ரshதா²nh ஸாண: phரதிபாத³ேயth ।
03.11.50chd³ரshதா²nh அphரஸாராnh வா shவாவாkhேயந ஸாத⁴ேயth (இதி)
Chapt . Deposits

03.12.01 உபநிதி⁴rh’ேணந vhயாkh²யாத:
03.12.02 பரசkhராடவிகாph◌⁴யாmh ³rhக³ராShThரவிேலாேப வா, phரதிேராத⁴ைகrhவா
kh³ராமஸாrhத²vhரஜவிேலாேப, சkhரkhதநாேஶ வா, kh³ராமமth◌⁴யாkh³nhyh।உத³காபா³ேத⁴
jhவாலாேவக³ உபth³ேத⁴ வா, நாவி நிமkh³நாயாmh iµதாயாmh வா shவயmh
உபேடா⁴ ந உபநிதி⁴mh அph◌⁴யாவேஹth
03.12.03 உபநிதி⁴ேபா⁴khதா ேத³ஶகாலாiνபmh ேபா⁴க³ேவதநmh த³th³யாth,
th³வாத³ஶபணmh ச த³Nhட³mh
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03.12.04உபேபா⁴க³நிthதmh நShடmhவிநShடmhவாऽph◌⁴யாவேஹth,சrhவிmhஶதிபணச
த³Nhட:³,அnhயதா² வா நிShபதேந
03.12.05 phேரதmh vhயஸநக³தmh வா ந உபநிதி⁴mh அph◌⁴யாவேஹth
03.12.06ஆதா⁴நவிkhரயாபvhயயேநஷு சாshய சrh³ணபசப³nhேதா⁴ த³Nhட:³
03.12.07 பவrhதேந நிShபாதேந வா lhயஸம:
03.12.08 ேதநாதி⁴phரஶ உபேபா⁴க³விkhரயாதா⁴நாபஹாரா vhயாkh²யாதா:
03.12.09 நாதி: ◌⁴ ஸ-உபகார:ேத³th, ந சாshய lhயmh வrhேத⁴த,அnhயthர நிஸrhகா³th
03.12.10 நிபகார:ேத³th,lhயmh சாshய வrhேத⁴த
03.12.11 உபshதி²தshயாதி⁴mh அphரயchச²ேதா th³வாத³ஶNhபே த³Nhட:³
03.12.12 phரேயாஜகாஸmhநிதா⁴ேந வா kh³ராமvh’th³ேத⁴ஷு shதா²பயிthவா நிShkhரயmh
ஆதி⁴mh phரதிபth³ேயத
03.12.13நிvh’thதvh’th³தி⁴ேகா வாऽऽதி: ◌⁴ தthகாலkh’தlhய:தthர ஏவாவதிShேட²த,
அநாஶவிநாஶகரதி⁴Sh²ேதா வா
03.12.14தா⁴ரணிகாஸmhநிதா⁴ேந வா விநாஶப⁴யாth³உth³க³தாrhக⁴mh த⁴rhமshதா²iνjhஞாேதா
விkhணீத,ஆதி⁴பாலphரthயேயா வா
03.12.15shதா²வர: phரயாஸேபா⁴kh³ய:ப²லேபா⁴kh³ேயா வா phரேபvh’th³தி⁴lhயஶுth³த⁴mh
ஆவmh அlhயேயண உபநேயth
03.12.16அநிsh’Shட உபேபா⁴khதா lhயஶுth³த⁴mh ஆவmh ப³nhத⁴mh ச த³th³யாth
03.12.17 ேஶஷmh உபநிதி⁴நா vhயாkh²யாதmh
03.12.18 ஏேதநாேத³ேஶாऽnhவாதி⁴ச vhயாkh²யாெதௗ
03.12.19ஸாrhேத²நாnhவாதி⁴ஹshேதா வா phரதி³Shடாmh ⁴mhஅphராphதேசாைரrhப⁴kh³ந
உthsh’Shேடா வா நாnhவாதி⁴mh அph◌⁴யாவேஹth
03.12.20அnhதேர வா mh’தshய தா³யாேதா³ऽபி நாph◌⁴யாவேஹth
03.12.21 ேஶஷmh உபநிதி⁴நா vhயகயாதmh
03.12.22 யாசிதகmh அவkhதகmh வா யதா²வித⁴mh kh³’ணீ: ததா²வித⁴mh
ஏவாrhபேய:
03.12.23 ph◌⁴ேரஷ உபநிபாதாph◌⁴யாmh ேத³ஶகால உபேராதி⁴ த³thதmh நShடmh விநShடmh
வா நாph◌⁴யாவேஹ:
03.12.24 ேஶஷmh உபநிதி⁴நா vhயாkh²யாதmh
03.12.25ைவயாvh’thயவிkhரய: -ைவயாvh’thயகரா யதா²ேத³ஶகாலmh விkhநா:
பNhயmh யதா²ஜாதmh lhயmh உத³யmh ச த³th³:
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03.12.26 ேத³ஶகாலாதிபாதேந வா பணmh ஸmhphரதா³நகாேகநாrhேக⁴ண lhயmh
உத³யmh ச த³th³:
03.12.27 யதா²ஸmhபா⁴தmh வா விkhநா ந உத³யmh அதி⁴க³chேச²:,lhயmh ஏவ
த³th³:
03.12.28அrhக⁴பதேந வா பணmh யதா²பணmh lhயmh ஊநmh த³th³:
03.12.29 ஸாmhvhயவஹாேகஷு வா phராthயயிேகShவராஜவாchேயஷு ph◌⁴ேரஷ
உபநிபாதாph◌⁴யாmh நShடmh விநShடmh வா lhயmh அபி ந த³th³:
03.12.30 ேத³ஶகாலாnhததாநாmh  பNhயாநாmh யvhயயவிஶுth³த⁴mh lhயmh
உத³யmh ச த³th³:, பNhயஸமவாயாநாmh ச phரthயmhஶmh
03.12.31 ேஶஷmh உபநிதி⁴நா vhயாkh²யாதmh
03.12.32 ஏேதந ைவயாvh’thயவிkhரேயா vhயாkh²யாத:
03.12.33 நிேபச உபநிதி⁴நா
03.12.34 தmh அnhேயந நிபிதmh அnhயshயாrhபயேதா ேயத
03.12.35 நிேபாபஹாேர rhவாபதா³நmh நிேphதாரச phரமாணmh
03.12.36அஶுசேயா  காரவ:
03.12.37 ந ஏஷாmh கரணrhேவா நிேபத⁴rhம:
03.12.38 கரணநmh நிேபmh அபvhயயமாநmh ³ட⁴பி⁴thதிnhயshதாnh ஸாே
நிேphதா ரஹphரணிபாேதந phரjhஞாபேயth,வநாnhேத வா மth³யphரஹவணவிவாேஸந
03.12.39 ரஹ vh’th³ேதா⁴ vhயாதி⁴ேதா வா ைவேத³ஹக: கசிth kh’தலணmh
th³ரvhயmh அshய ஹshேத நிphயாபக³chேச²th
03.12.40 தshய phரதிேத³ேஶந thேரா ph◌⁴ராதா வாऽபி⁴க³mhய நிேபmh யாேசத
03.12.41 தா³ேந ஶுசி:,அnhயதா² நிேபmh shேதயத³Nhட³mh ச த³th³யாth
03.12.42 phரvhரjhயாऽபி⁴iµேகா² வா ரth³ேத⁴ய: கசிth kh’தலணmh th³ரvhயmh
அshய ஹshேத நிphய phரதிShேட²த
03.12.43 தத: காலாnhதராக³ேதா யாேசத
03.12.44 தா³ேந ஶுசி:,அnhயதா² நிேபmh shேதயத³Nhட³mh ச த³th³யாth
03.12.45 kh’தலேணந வா th³ரvhேயண phரthயாநேயth³ ஏநmh
03.12.46 பா³ஶஜாதீேயா வா ராthெரௗ ராஜதா³யிகாணபீ⁴த: ஸாரmh அshய
ஹshேத நிphயாபக³chேச²th
03.12.47ஸ ஏநmh ப³nhத⁴நாகா³ரக³ேதா யாேசத
03.12.48 தா³ேந ஶுசி:,அnhயதா² நிேபmh shேதயத³Nhட³mh ச த³th³யாth
03.12.49அபி⁴jhஞாேநந சாshய kh³’ேஹ ஜநmh உப⁴யmh யாேசத
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03.12.50அnhயதrhதாதா³ேந யதா² உkhதmh ரshதாth
03.12.51 th³ரvhயேபா⁴கா³நாmh ஆக³மmh சாshயாiνத, தshய சாrhத²shய
vhயவஹார உபŋhக³நmh,அபி⁴ேயாkhசாrhத²ஸாமrhth²யmh
03.12.52 ஏேதந த:²ஸமவாேயா vhயாkh²யாத:
03.12.53ab தshமாth ஸாமth³அchச²nhநmh rhயாth ஸmhயkh³விபா⁴தmh ।
03.12.53chdshேவ பேர வா ஜேந காrhயmh ேத³ஶகாலாkh³ரவrhணத: (இதி)
Chapt . Law concerning slaves and labourers

03.13.01 உத³ரதா³ஸவrhஜmh ஆrhயphராணmh அphராphதvhயவஹாரmh ஶூth³ரmh
விkhரயாதா⁴நmh நயத: shவஜநshய th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, ைவயmh th³வி³ண:,

thயmh th³ண:, ph³ராமணmh சrh³ண:

03.13.02 பரஜநshய rhவமth◌⁴யம உthதமவதா⁴ த³Nhடா:³, khேரth’ேராth’mh ச
03.13.03 mhேலchசா²நாmh அேதா³ஷ: phரஜாmh விkhேரmh ஆதா⁴mh வா
03.13.04 ந thேவவாrhயshய தா³ஸபா⁴வ:
03.13.05 அத²வாऽऽrhயmh ஆதா⁴ய லப³nhத⁴ந ஆrhயாmh ஆபதி³, நிShkhரயmh
சாதி⁴க³mhய பா³லmh ஸாஹாyhயதா³தாரmh வா rhவmh நிShkhணீரnh
03.13.06ஸkh’th³।ஆthமாதா⁴தா நிShபதித:ேத³th, th³விரnhேயநாதக:,ஸkh’th³
உெபௗ⁴ பரவிஷயாபி⁴iµெகௗ²
03.13.07 விthதாபஹாே வா தா³ஸshயாrhயபா⁴வmh அபஹரேதாऽrhத⁴த³Nhட:³
03.13.08 நிShபதிதphேரதvhயஸநிநாmh ஆதா⁴தா lhயmh ப⁴ேஜத
03.13.09 phேரதவிNhthர உchசி²Shடkh³ராஹணmh ஆதshய நkh³நshநாபநmh
த³Nhட³phேரஷணmhஅதிkhரமணmh சshthmhlhயநாஶகரmh,தா⁴thபசாகாrhத⁴திக
உபசாகாmh ச ேமாகரmh
03.13.10th³த⁴mh உபசாரகshயாபி⁴phரஜாதshயாபkhரமணmh
03.13.11 தா⁴thmh ஆதிகாmh வாऽகாமாmh shவவஶாmh க³chச²த: rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, பரவஶாmh மth◌⁴யம:
03.13.12 கnhயாmh ஆதிகாmh வா shவயmh அnhேயந வா ³ஷயேதா lhயநாஶ:
ஶுlhகmh தth³th³³ணச த³Nhட:³
03.13.13ஆthமவிkhரயிண: phரஜாmh ஆrhயாmh விth³யாth
03.13.14ஆthமாதி⁴க³தmh shவாகrhமாவிth³த⁴mh லேப⁴த, பிthrhயmh ச தா³யmh
03.13.15lhேயந சாrhயthவmh க³chேச²th
03.13.16 ேதந உத³ரதா³ஸாதெகௗ vhயாkh²யாெதௗ
03.13.17 phரேபாiνபசாshய நிShkhரய:
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03.13.18 த³Nhட³phரணீத: கrhம த³Nhட³mh உபநேயth
03.13.19 ஆrhயphராே th◌⁴வஜா’த: கrhமகாலாiνேபண lhயாrhேத⁴ந வா
விiµchேயத
03.13.20kh³’ேஹஜாததா³யாக³தலph³த⁴khதாநாmhஅnhயதமmh தா³ஸmhஊநாShடவrhஷmh
விப³nh⁴mh அகாமmh நீேச கrhமணி விேத³ேஶ தா³mh வா ஸக³rhபா⁴mh
அphரதிவிதக³rhப⁴ப⁴rhமNhயாmh விkhரயாதா⁴நmh நயத: rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³,
khேரth’ேராth’mh ச
03.13.21 தா³ஸmh அiνேபண நிShkhரேயrhயmh அrhவேதா th³வாத³ஶபே
த³Nhட:³,ஸmhேராத⁴சாகரth
03.13.22 தா³ஸth³ரvhயshய jhஞாதேயா தா³யாதா:³, ேதஷாmh அபா⁴ேவ shவா
03.13.23shவாந:shவshயாmh தா³shயாmh ஜாதmh ஸமாth’கmh அதா³ஸmh விth³யாth
03.13.24 kh³’யா ேசth mhபா³rhத²சிnhதநீ மாதா ph◌⁴ராதா ப⁴கி³நீ சாshயா
அதா³ஸா:sh:
03.13.25 தா³ஸmh தா³mh வா நிShkhய நrhவிkhரயாதா⁴நmh நயேதா th³வாத³ஶபே
த³Nhட:³,அnhயthர shவயmhவாதி³ph◌⁴ய:இதி தா³ஸகlhப: ।
03.13.26 கrhமகரshய கrhமஸmhப³nhத⁴mh ஆஸnhநா விth³:
03.13.27யதா²ஸmhபா⁴தmh ேவதநmh லேப⁴த,கrhமகாலாiνபmhஅஸmhபா⁴தேவதந:
03.13.28 கrhஷக: ஸshயாநாmh ேகா³பாலக: ஸrhபிஷாmh ைவேத³ஹக: பNhயாநாmh
ஆthமநா vhயவ’தாநாmh த³ஶபா⁴க³mh அஸmhபா⁴தேவதேநா லேப⁴த
03.13.29ஸmhபா⁴தேவதந:  யதா²ஸmhபா⁴தmh
03.13.30 காஶிlhபிஶீலவசிகிthஸகவாkh³வநபசாரகாதி³ராஶாகாகவrhக:³ 
யதா²ऽnhய: தth³வித:◌⁴ rhயாth³ யதா² வா ஶலா: கlhபேய: ததா² ேவதநmh லேப⁴த
03.13.31ஸாphரthயயmh ஏவ shயாth
03.13.32ஸாmh அபா⁴ேவ யத: கrhம தேதாऽiνத
03.13.33 ேவதநாதா³ேந த³ஶப³nhேதா⁴ த³Nhட:³,ஷThபே வா
03.13.34அபvhயயமாேந th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, பசப³nhேதா⁴ வா
03.13.35நதீ³ேவக³jhவாலாshேதநvhயால உபth³த:◌⁴ ஸrhவshவthரதா³ராthமதா³ேநநாrhத:
thராதாரmh ஆஹூய நிShதீrhண:ஶலphரதி³Shடmh ேவதநmh த³th³யாth
03.13.36 ேதந ஸrhவthராrhததா³நாiνஶயா vhயாkh²யாதா:
03.13.37abலேப⁴த mhச ேபா⁴க³mh ஸŋhக³மshய உபŋhக³நாth ।
03.13.37chdஅதியாchநா  ேயத ெதௗ³rhமthயாவிநேயந வா (இதி)
Chapt . Duties of servants
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Undertaking in partnership

03.14.01kh³’thவா ேவதநmh கrhமாrhவேதா ph◌⁴’தகshய th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,
ஸmhேராத⁴சாகரth
03.14.02அஶkhத:thேத கrhமணி vhயாெதௗ⁴ vhயஸேந வாऽiνஶயmh லேப⁴த, பேரண
வா காரயிmh
03.14.03 தshயvhயயகrhம லேப⁴த ப⁴rhதா வா காரயிmh
03.14.04 நாnhய: thவயா காரயிதvhேயா, மயா வா நாnhயshய கrhதvhயmh இthயவேராேத⁴
ப⁴rhரகாரயேதா ph◌⁴’தகshயாrhவேதா வா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.14.05 கrhமநிShடா²பேந ப⁴rhரnhயthர kh³’தேவதேநா நாஸகாம:rhயாth
03.14.06 உபshதி²தmh அகாரயத: kh’தmh ஏவ விth³யாth³இthயாசாrhயா:
03.14.07 ந இதி ெகௗlhய:
03.14.08 kh’தshய ேவதநmh நாkh’தshயாshதி
03.14.09ஸ ேசth³அlhபmh அபி காரயிthவா ந காரேயth kh’தmh ஏவாshய விth³யாth
03.14.10 ேத³ஶகாலாதிபாதேநந கrhமmh அnhயதா²கரேண வா நாஸகாம: kh’தmh
அiνமnhேயத
03.14.11ஸmhபா⁴தாth³அதி⁴கkhயாயாmh phரயாஸmh ந ேமாக⁴mh rhயாth
03.14.12 ேதந ஸŋhக⁴ph◌⁴’தா vhயாkh²யாதா:
03.14.13 ேதஷாmh ஆதி: ◌⁴ ஸphதராthரmh ஆத
03.14.14 தேதாऽnhயmh உபshதா²பேயth, கrhமநிShபாகmh ச
03.14.15 ந சாநிேவth³ய ப⁴rh:ஸŋhக: ◌⁴ கசிth பஹேரth³ உபநேயth³ வா
03.14.16 தshயாதிkhரேம சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³
03.14.17ஸŋhேக⁴ந ப’தshயாrhத⁴த³Nhட:³இதி ph◌⁴’தகாதி⁴கார: ॥
03.14.18 ஸŋhக⁴ph◌⁴’தா: ஸmh⁴யஸiµthதா²தாேரா வா யதா²ஸmhபா⁴தmh ேவதநmh
ஸமmh வா விப⁴ேஜரnh
03.14.19 கrhஷணைவேத³ஹகா வா ஸshயபNhயாரmhப⁴பrhயவஸாநாnhதேர ஸnhநshய
யதா²kh’தshய கrhமண: phரthயmhஶmh த³th³:
03.14.20 ஷ உபshதா²ேந ஸமkh³ரmh அmhஶmh த³th³:
03.14.21 ஸmhth³ேத⁴  உth³th◌⁴’தபNhேய ஸnhநshய ததா³நீmh ஏவ phரthயmhஶmh
த³th³:
03.14.22ஸாமாnhயா  பதி²th³தி⁴சாth³தி⁴ச
03.14.23 phரkhராnhேத  கrhமணி shவshத²shயாபkhராமேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
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03.14.24 ந ச phராகாmhயmh அபkhரமேண
03.14.25 ேசாரmh thவப⁴யrhவmh கrhமண: phரthயmhேஶந kh³ராஹேயth³, த³th³யாth
phரthயmhஶmh அப⁴யmh ச
03.14.26 ந:shேதேய phரவாஸநmh,அnhயthரக³மேந ச
03.14.27 மஹாऽபராேத⁴  ³Shயவth³ஆசேரth
03.14.28 யாஜகா:shவாphரசாரth³ரvhயவrhஜmh யதா²ஸmhபா⁴தmh ேவதநmh ஸமmh வா
விப⁴ேஜரnh
03.14.29 அkh³நிShேடாமாதி³ஷு ச khரஷு தீ³th³ ஊrhth◌⁴வmh th’தீயmh
அmhஶmh, மth◌⁴யம உபஸத³ ஊrhth◌⁴வmh அrhத⁴mh அmhஶmh, ஸுthேய phராத:ஸவநாth³
ஊrhth◌⁴வmh பாத³ஊநmh அmhஶmh
03.14.30 மாth◌⁴யnhதி³நாth ஸவநாth³ஊrhth◌⁴வmh ஸமkh³ரmh அmhஶmh லேப⁴த
03.14.31 நீதா  த³ ப⁴வnhதி
03.14.32 ph³’ஹshபதிஸவவrhஜmh phரதிஸவநmh  த³ தீ³யnhேத
03.14.33 ேதநாஹrhக³ணத³ vhயாkh²யாதா:
03.14.34 ஸநாநாmh ஆத³ஶாேஹாராthராthேஶஷph◌⁴’தா: கrhம rh:, அnhேய வா
shவphரthயயா:
03.14.35 கrhமNhயஸமாphேத  யஜமாந: ேத³th³, ’thவிஜ: கrhம ஸமாபyhய
த³mh ஹேர:
03.14.36 அஸமாphேத  கrhமணி யாjhயmh யாஜகmh வா thயஜத: rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³
03.14.37abஅநாதாkh³நி: ஶத³யjhவா ச ஸஹshர:³ ।
03.14.37chdஸுராேபா vh’ஷப⁴rhதா ph³ரமஹா ³தlhபக:³
03.14.38abஅஸthphரதிkh³ரேஹ khத:shேதந:thதயாஜக: ।
03.14.38chdஅேதா³ஷ: thயkhmh அnhேயாnhயmh கrhமஸŋhகரநிசயாth (இதி)
Chapt . Rescission of sale and purchase

03.15.01 விkhய பNhயmh அphரயchச²ேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, அnhயthர ேதா³ஷ
உபநிபாதாவிஷேயph◌⁴ய:
03.15.02 பNhயேதா³ேஷா ேதா³ஷ:

03.15.03 ராஜேசாராkh³nhyh।உத³கபா³த⁴ உபநிபாத:
03.15.04 ப³ஹு³ணநmh ஆrhதkh’தmh வாऽவிஷயmh
03.15.05 ைவேத³ஹகாநாmh ஏகராthரmh அiνஶய:, கrhஷகாmh thராthரmh,
ேகா³ரகாmh பசராthரmh
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03.15.06 vhயாராmh உthதமாநாmh ச வrhநாmh vh’thதிவிkhரேய ஸphதராthரmh
03.15.07ஆதிபாதிகாநாmh பNhயாநாmh அnhயthராவிkhேரயmh இthயவேராேத⁴நாiνஶேயா
ேத³ய:
03.15.08 தshயாதிkhரேம சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³, பNhயத³ஶபா⁴ேகா³ வா
03.15.09 khthவா பNhயmh அphரதிkh³’ணேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, அnhயthர
ேதா³ஷ உபநிபாதாவிஷேயph◌⁴ய:
03.15.10ஸமாநசாiνஶேயா விkhேரரiνஶேயந
03.15.11 விவாஹாநாmh  thரயாmh rhேவஷாmh வrhநாmh பாணிkh³ரஹth
th³த⁴mh உபாவrhதநmh, ஶூth³ராmh ச phரகrhமண:

03.15.12 vh’thதபாணிkh³ரஹணேயாரபி ேதா³ஷmh ஔபஶாயிகmh th³’ShThவா
th³த⁴mh உபாவrhதநmh
03.15.13 ந thேவவாபி⁴phரஜாதேயா:
03.15.14 கnhயாேதா³ஷmh ஔபஶாயிகmh அநாkh²யாய phரயchச²த: கnhயாmh
ஷNh◌ँஅவதிrhத³Nhட:³, ஶுlhகshthத⁴நphரதிதா³நmh ச
03.15.15 வரயிrhவா வரேதா³ஷmh அநாkh²யாய விnhத³ேதா th³வி³ண:,

ஶுlhகshthத⁴நநாஶச
03.15.16th³விபத³சShபதா³நாmh Nhட²vhயாதி⁴தாஶுசீநாmh உthஸாஹshவாshth²யஶுசீநாmh
ஆkh²யாேந th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.15.17 ஆthபாth³ இதி சShபதா³நாmh உபாவrhதநmh, ஆஸmhவthஸராth³ இதி
மiνShயாmh
03.15.18 தாவதா  காேலந ஶkhயmh ெஶௗசாெஶௗேச jhஞாmh
03.15.19ab தா³தா phரதிkh³ரதா ச shயாதாmh ந உபஹெதௗ யதா² ।
03.15.19chd தா³ேந khரேய வாऽiνஶயmh ததா²rh:ஸபா⁴ஸத:³ (இதி)
Chapt . Non-conveyance of gifts

sale without ownership

Relation of ownership

03.16.01 த³thதshயாphரதா³நmh ’தா³ேநந vhயாkh²யாதmh
03.16.02 த³thதmh அvhயவஹாrhயmh ஏகthராiνஶேய வrhேதத
03.16.03ஸrhவshவmh thரதா³ரmh ஆthமாநmh வா phரதா³யாiνஶயிந: phரயchேச²th
03.16.04 த⁴rhமதா³நmh அஸா⁴ஷு கrhமஸு சாஉபகா⁴திேகஷு வா, அrhத²தா³நmh
அiνபகாShவபகாஷு வா, காமதா³நmh அநrhேஹஷு ச
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03.16.05 யதா² ச தா³தா phரதிkh³ரதா ச ந உபஹெதௗ shயாதாmh ததா²ऽiνஶயmh
ஶலா: கlhபேய:
03.16.06 த³Nhட³ப⁴யாth³ ஆkhேராஶப⁴யாth³ அநrhத²ப⁴யாth³ வா ப⁴யதா³நmh
phரதிkh³’ணத:shேதயத³Nhட:³, phரயchச²தச
03.16.07 ேராஷதா³நmh பரmhஸாயாmh, ராjhஞாmh உப த³rhபதா³நmh ச
03.16.08 தthர உthதேமா த³Nhட:³
03.16.09 phராதிபா⁴vhயmh த³Nhட³ஶுlhகேஶஷmh ஆகmh ெஸௗகmh ச நாகாம:
thேரா தா³யாேதா³ வா khத²ஹேரா த³th³யாth இதி த³thதshயாநபாகrhம ।
03.16.10 அshவாவிkhரய:  - நShடாப’தmh ஆஸாth³ய shவா த⁴rhமshேத²ந
kh³ராஹேயth
03.16.11 ேத³ஶகாலாதிபthெதௗ வா shவயmh kh³’thவா உபஹேரth
03.16.12 த⁴rhமshத²ச shவாநmh அiνத த: ேத லph³த⁴mh இதி
03.16.13ஸேசth³ஆசாரkhரமmh த³rhஶேயத,ந விkhேரதாரmh,தshய th³ரvhயshயாதிஸrhேக³ண
iµchேயத
03.16.14 விkhேரதா ேசth³ th³’ேயத,lhயmh shேதயத³Nhட³mh ச த³th³யாth
03.16.15ஸ ேசth³அபஸாரmh அதி⁴க³chேச²th³அபஸேரth³ஆऽபஸாரயாth
03.16.16ேய lhயmh shேதயத³Nhட³mh ச த³th³யாth
03.16.17 நாShகச shவகரணmh kh’thவா நShடphரthயா’தmh லேப⁴த
03.16.18shவகரபா⁴ேவ பசப³nhேதா⁴ த³Nhட:³
03.16.19 தchச th³ரvhயmh ராஜத⁴rhmhயmh shயாth
03.16.20நShடாப’தmhஅநிேவth³ய உthகrhஷத:shவாந:rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.16.21 ஶுlhகshதா²ேந நShடாப’த உthபnhநmh திShேட²th
03.16.22 thபாth³ஊrhth◌⁴வmh அநபி⁴ஸாரmh ராஜா ஹேரth,shவா வா shவகரேணந
03.16.23 பசபணிகmh th³விபத³பshய நிShkhரயmh த³th³யாth, சShபணிகmh
ஏக²ரshய, th³விபணிகmh ேகா³மஷshய, பாதி³கmh ுth³ரபஶூநாmh
03.16.24 ரthநஸாரப²lh³phயாநாmh பசகmh ஶதmh த³th³யாth
03.16.25 பரசkhராடவீ’தmh  phரthயாநீய ராஜா யதா²shவmh phரயchேச²th
03.16.26 ேசார’தmh அவிth³யமாநmh shவth³ரvhேயph◌⁴ய: phரயchேச²th, phரthயாேநmh
அஶkhேதா வா
03.16.27shவயŋhkh³ராேஹ’தmh phரthயாநீய தnhநிShkhரயmh வா phரயchேச²th
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03.16.28 பரவிஷயாth³ வா விkhரேமநீதmh யதா²phரதி³Shடmh ராjhஞா ⁴த,
அnhயthராrhயphராேணph◌⁴ேயா ேத³வph³ராமணதபshவிth³ரvhேயph◌⁴யசஇthயshவாவிkhரய:
।
03.16.29 shவshவாஸmhப³nhத: ◌⁴  - ேபா⁴கா³iνvh’thதிchசி²nhநேத³ஶாநாmh
யதா²shவmh th³ரvhயாmh
03.16.30 யth shவmh th³ரvhயmh அnhையrh⁴jhயமாநmh த³ஶ வrhஷாNhேபேத,
ேயதாshய,அnhயthர பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தvhயஸநிphேராதேத³ஶthயாக³ராjhயவிph◌⁴ரேமph◌⁴ய:
03.16.31 விmhஶதிவrhஷ உேபதmh அநவதmh வாsh நாiνத
03.16.32 jhஞாதய: ேராthயா: பாஷNhடா³ வா ராjhஞாmh அஸmhநிெதௗ⁴
பரவாshஷு விவஸnhேதா ந ேபா⁴ேக³ந ஹேர:, உபநிதி⁴mh ஆதி⁴mh நிதி⁴mh நிேபmh
shthயmh மாநmh ராஜேராthயth³ரvhயாணி ச
03.16.33 ஆரண: பாஷNhடா³ வா மஹthயவகாேஶ பரshபரmh அபா³த⁴மாநா
வேஸ:
03.16.34அlhபாmh பா³தா⁴mh ஸேஹரnh
03.16.35 rhவாக³ேதா வா வாஸபrhயாயmh த³th³யாth
03.16.36அphரதா³தா நிரshேயத
03.16.37வாநphரshத²யதிph³ரமசாmhஆசாrhயஶிShயத⁴rhமph◌⁴ராth’ஸமாநதீrhth²யா
khத²பா⁴ஜ: khரேமண
03.16.38 விவாத³பேத³ஷு ச ஏஷாmh யாவnhத: ப த³Nhடா:³ தாவதீ ராth:
பபி⁴ேஷகாkh³நிகாrhயமஹாகchச²வrhத⁴நாநி ராjhஞசேர:
03.16.39அரNhயஸுவrh: பாஷடா: ◌⁴ ஸாத⁴வ:
03.16.40 ேத யதா²shவmhஉபவாஸvhரைதராராத⁴ேய:,அnhயthர பாShயshேதயஸாஹஸஸŋhkh³ரஹேணph◌⁴ய:
03.16.41 ேதஷு யதா² உkhதா த³Nhடா:³ காrhயா:
03.16.42ab phரvhரjhயாஸு vh’தா²ऽऽசாராnh ராஜா த³Nhேட³ந வாரேயth ।
03.16.42chd த⁴rhேமா யத⁴rhம உபஹத: ஶாshதாரmh ஹnhthேபத: (இதி)
Chapt . Forcible seizure

03.17.01ஸாஹஸmh அnhவயவth phரஸப⁴கrhம
03.17.02 நிரnhவேய shேதயmh,அபvhயயேந ச
03.17.03 ரthநஸாரப²lh³phயாநாmh ஸாஹேஸ lhயஸேமா த³Nhட:³இதி மாநவா:
03.17.04lhயth³வி³ண:இthெயௗஶநஸா:
03.17.05 யதா²ऽபராத⁴ இதி ெகௗlhய:
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03.17.06 Shபப²லஶாகலகnhத³பkhவாnhநசrhமேவiΝmh’th³பா⁴Nhடா³தீ³நாmh
ுth³ரகth³ரvhயாmh th³வாth³ஶபவரசrhவிmhஶதிபணபேரா த³Nhட:³
03.17.07காலாயஸகாShட²ரjhஜுth³ரvhயுth³ரபஶுபடாதீ³நாmhsh²லகth³ரvhயாmh
சrhவிmhஶதிபவேராऽShடசthவாmhஶthபணபேரா த³Nhட:³
03.17.08 தாmhரvh’thதகmhஸகாசத³nhதபா⁴Nhடா³தீ³நாmh sh²லகth³ரvhயாmh
அShடசthவாmhஶthபவர:ஷNh◌ँஅவதிபர: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.17.09மஹாபஶுமiνShயேthரkh³’ஹரNhயஸுவrhணஸூமவshthராதீ³நாmh
sh²லகth³ரvhயாmh th³விஶதாவர: பசஶதபேரா மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.17.10 shthயmh ஷmh வாऽபி⁴ஷய ப³th◌⁴நேதா ப³nhத⁴யேதா ப³nhத⁴mh வா
ேமாயத: பசஶதாவர:ஸஹshரபர உthதம:ஸாஹஸத³Nhட:³இthயாசாrhயா: ॥
03.17.11 ய:ஸாஹஸmh phரதிபthதா இதி காரயதி ஸ th³வி³ணmh த³th³யாth
03.17.12 யாவth³th³ ரNhயmh உபேயாயேத தாவth³ தா³shயா இதி ஸ
சrh³ணmh த³Nhட³mh த³th³யாth
03.17.13ய: ஏதாவth³th³ரNhயmh தா³shயா இதி phரமாணmh உth³தி³ய காரயதி ஸ
யதா² உkhதmh ரNhயmh த³Nhட³mh ச த³th³யாth இதி பா³rhஹshபthயா:
03.17.14ஸ ேசth ேகாபmh மத³mh ேமாஹmh வாऽபதி³ேஶth³ யதா² உkhதவth³ த³Nhட³mh
ஏநmh rhயாth³இதி ெகௗlhய:
03.17.15ab த³Nhட³கrhமஸு ஸrhேவஷு பmh அShடபணmh ஶதmh ।
03.17.15chd ஶதாth பேரஷு vhயாmh ச விth³யாth பசபணmh ஶதmh
03.17.16ab phரஜாநாmh ேதா³ஷபா³ஹுlhயாth³ ராjhஞாmh வா பா⁴வேதா³ஷத: ।
03.17.16chdபvhயாjhயாவத⁴rhShேட² த⁴rhmhயா  phரkh’தி:shmh’தா (இதி)
Chapt . Verbal i njury

03.18.01 வாkhபாShயmh உபவாத:³thஸநmh அபி⁴ப⁴rhthஸநmh இதி
03.18.02ஶரphரkh’திதvh’thதிஜநபதா³நாmh ஶர உபவாேத³ காணக²ஜாதி³பி:◌⁴
ஸthேய thபே த³Nhட:³,th²யா உபவாேத³ஷThபே த³Nhட:³
03.18.03 ேஶாப⁴நாமnhத: இதி காணக²ஜாதீ³நாmh shதிநிnhதா³யாmh
th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.18.04Shட²உnhமாத³khலph³யாதி³பி:◌⁴ thஸாயாmh சஸthயth²யாshதிநிnhதா³ஸு
th³வாத³ஶபண உthதரா த³Nhடா:³ lhேயஷு
03.18.05 விஶிShேடஷு th³வி³:, ேநShவrhத⁴த³Nhடா:³, பரshthஷு
th³வி³:, phரமாத³மத³ேமாஹாதி³பி⁴ரrhத⁴த³Nhடா:³
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03.18.06Shட²உnhமாத³ேயாசிகிthஸகா:ஸmhநிkh’Shடா மாmhஸச phரமாணmh,
khப³பா⁴ேவ shthேயா thரேப²ேநாऽphஸு விShடா²நிமjhஜநmh ச
03.18.07 phரkh’thyh।உபவாேத³ ph³ராமணthயைவயஶூth³ராnhதாவஸாயிநாmh
அபேரண rhவshய thபண உthதரா த³Nhடா:³, rhேவபரshய th³விபத⁴ரா:,
ph³ராமதி³பி⁴ச thஸாயாmh
03.18.08 ேதந த உபவாேதா³வாkh³வநாநாmh,காஶீலவாநாmh vh’ththyh।உபவாத:³,
phராjhஜூணககா³nhதா⁴ராதீ³நாmh ச ஜநபத³ உபவாதா³ vhயாkh²யாதா:
03.18.09 ய: பரmh ஏவmh thவாmh கShயா இதி கரேணநாபி⁴ப⁴rhthஸேயth³,அகரேண ய:
தshய கரேண த³Nhட:³ தேதாऽrhத⁴த³Nhட³mh த³th³யாth
03.18.10 அஶkhத: ேகாபmh மத³mh ேமாஹmh வாऽபதி³ேஶth³ th³வாத³ஶபணmh த³Nhட³mh
த³th³யாth
03.18.11 ஜாதைவராஶய: ஶkhதசாபகrhmh யாவjhவிகாவshத²mh த³th³யாth
03.18.12abshவேத³ஶkh³ராமேயா: rhவmh மth◌⁴யமmh ஜாதிஸŋhக⁴ேயா: ।
03.18.12chdஆkhேராஶாth³ ேத³வைசthயாநாmh உthதமmh த³Nhட³mh அrhஹதி (இதி)
Chapt . Physical i njury

03.19.01 த³Nhட³பாShயmh shபrhஶநmh அவ³rhணmh phரஹதmh இதி
03.19.02 நாேப⁴ரத: ◌⁴காயmh ஹshதபŋhகப⁴shமபாmhஸுபி⁴தி shph’ஶத: thபே
த³Nhட:³,ைதேரவாேமth◌⁴ைய:பாத³Sh²விகாph◌⁴யாmh சஷThபண:,ச²rhதி³thரஷாதி³பி⁴rhth³வாத³ஶபண:

03.19.03 நாேப⁴ப th³வி³:, ஶிர சrh³:ஸேமஷு
03.19.04 விஶிShேடஷு th³வி³:, ேநShவrhத⁴த³Nhடா:³, பரshthஷு
th³வி³:, phரமாத³மத³ேமாஹாதி³பி⁴ரrhத⁴த³Nhடா:³
03.19.05 பாத³வshthரஹshதேகஶாவலmhப³ேநஷு ஷThபண உthதரா த³Nhடா:³
03.19.06 பீட³நாேவShடநாசநphரகrhஷth◌⁴யாஸேநஷு rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.19.07 பாதயிthவாऽபkhராமேதாऽrhத⁴த³Nhட:³
03.19.08ஶூth³ேரா ேயநாŋhேக³ந ph³ராமணmh அபி⁴ஹnhயாth தth³அshயchேச²த³ேயth
03.19.09அவ³rhேண நிShkhரய:,shபrhேஶऽrhத⁴த³Nhட:³
03.19.10 ேதந சNhடா³லாஶுசேயா vhயாkh²யாத:
03.19.11 ஹshேதநாவ³rhேண thபவேரா th³வாத³ஶபணபேரா த³Nhட:³,
பாேத³ந th³வி³ண:, :³க² உthபாத³ேநந th³ரvhேயண rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³,
phராபா³தி⁴ேகந மth◌⁴யம:
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03.19.12 காShட²ேலாShடபாஷாணேலாஹத³Nhட³ரjhஜுth³ரvhயாmh அnhயதேமந
:³க²mh அேஶாணிதmh உthபாத³யதசrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³, ேஶாணித
உthபாத³ேந th³வி³ண:,அnhயthர ³Shடேஶாணிதாth
03.19.13 mh’தகlhபmh அேஶாணிதmh kh◌⁴நேதா ஹshதபாத³பாரசிகmh வா
rhவத: rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, பாணிபாத³த³nhதப⁴ŋhேக³ கrhணநாஸாchேச²த³ேந
vhரணவிதா³ரேண chச,அnhயthர ³Shடvhரேணph◌⁴ய:
03.19.14 ஸkhதி²kh³வாப⁴ஜேந ேநthரேப⁴த³ேந வா வாkhயேசShடாேபா⁴ஜந
உபேராேத⁴ஷு ச மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³ஸiµthதா²நvhயயச
03.19.15 விபthெதௗ கNhடகேஶாத⁴நாய நீேயத
03.19.16 மஹாஜநshய ஏகmh kh◌⁴நத: phரthேயகmh th³வி³ே த³Nhட:³
03.19.17 பrhத: கலேஹாऽiνphரேவேஶா வா நாபி⁴ேயாjhய:இthயாசாrhயா:
03.19.18 நாshthயபகாே ேமா இதி ெகௗlhய:
03.19.19 கலேஹ rhவாக³ேதா ஜயதி,அமமாே  phரதா⁴வதி இthயாசாrhயா:
03.19.20 ந இதி ெகௗlhய:
03.19.21 rhவmh பசாth³ வாऽபி⁴க³தshய ஸாண: phரமாணmh, அஸாேக கா⁴த:
கலஹ உபŋhக³நmh வா
03.19.22 கா⁴தாபி⁴ேயாக³mh அphரதிph³வத: தth³அஹேரவ பசாthகார:
03.19.23கலேஹth³ரvhயmhஅபஹரேதா த³ஶபேத³Nhட:³,ுth³ரகth³ரvhயmhஸாயாmh
தchச தாவchச த³Nhட:³, sh²லகth³ரvhயmhஸாயாmh தchச th³வி³ணச
த³Nhட:³, வshthராப⁴ரணரNhயஸுவrhணபா⁴Nhட³mhஸாயாmh தchச rhவச
ஸாஹஸத³Nhட:³
03.19.24 பரTh³யmh அபி⁴கா⁴ேதந ோப⁴யத: thபே த³Nhட:³, ேச²த³நேப⁴த³ேந
ஷThபண:, phரதீகாரச
03.19.25 :³க² உthபாத³நmh th³ரvhயmh அnhயேவமநி phரபேதா th³வாத³ஶபே
த³Nhட:³, phராபா³தி⁴கmh rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.19.26ுth³ரபஶூநாmh காShடா²தி³பி⁴rh:³க² உthபாத³ேந பே th³வி³ே வா
த³Nhட:³, ேஶாணித உthபாத³ேந th³வி³ண:

03.19.27 மஹாபஶூநாmh ஏேதShேவவ shதா²ேநShvhth³வி³ே த³Nhட:³
ஸiµthதா²நvhயயச
03.19.28 ர உபவநவநshபதீநாmh Shபப²லchசா²யாவதாmh phரேராஹchேச²த³ேந
ஷThபண:, ுth³ரஶாகா²chேச²த³ேந th³வாத³ஶபண:, பீநஶாகா²chchேச²த³ேந
சrhவிmhஶதிபண:,shகnhத⁴வேத⁴ rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³,ஸiµchசி²thெதௗ மth◌⁴யம:
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03.19.29Shபப²லchசா²யாவth³³lhமலதாshவrhத⁴த³Nhடா:³,Nhயshதா²நதேபாவநமஶாநth³ேமஷு
ச
03.19.30abமvh’ேஷு ைசthேயஷு th³ேமShவாலேதஷு ச ।
03.19.30chd த ஏவ th³வி³ த³Nhடா:³ காrhயா ராஜவேநஷு ச (இதி)
Chapt . Gambling and betting

Mischellaneous

03.20.01 th³தாth◌⁴யோ th³தmh ஏகiµக²mh காரேயth
03.20.02அnhயthர தீ³vhயேதா th³வாத³ஶபே த³Nhேடா³³டா⁴விjhஞாபநாrhத²mh
03.20.03 th³தாபி⁴ேயாேக³ ேஜ: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, பராதshய மth◌⁴யம:
03.20.04 பா³ஶஜாதீேயா ேயஷ ேஜகாம: பராஜயmh ந மேத இthயாசாrhயா:
03.20.05 ந இthyhெகௗlhய:
03.20.06 பராதேசth³ th³வி³ணத³Nhட:³ khேயத ந கசந ராஜாநmh
அபி⁴ஸShயதி
03.20.07 phராயேஶா  கிதவா:டேத³விந:
03.20.08 ேதஷாmh அth◌⁴யா: ஶுth³தா: ◌⁴ காகணீராmhச shதா²பேய:
03.20.09 காகNhyhऽாmh அnhய உபதா⁴ேந th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,டகrhமணி
rhவ:ஸாஹஸத³Nhேடா³தphரthயாதா³நmh, உபெதௗ⁴ shேதயத³Nhட³ச
03.20.10தth³ரvhயாth³அth◌⁴ய:பசகmh ஶதmhஆத³தீ³த,காகNhyhऽாராலாஶலாகாऽவkhரயmh
உத³க⁴கrhமkhரயmh ச
03.20.11 th³ரvhயாmh ஆதா⁴நmh விkhரயmh ச rhயாth
03.20.12அ⁴ஹshதேதா³ஷாmh சாphரதிேஷத⁴ேந th³வி³ே த³Nhட:³
03.20.13 ேதந ஸமாவேயா vhயாkh²யாத:, அnhயthர விth³யாஶிlhபஸமாவயாth ।
இதி
03.20.14 phரகீrhணகmh  -யாசிதகாவkhதகாதகநிேபகாmh யதா²ேத³ஶகாலmh
அதா³ேந, யாமchசா²யாஸiµபேவஶஸmhshதி²தீநாmh வா ேத³ஶகாலாதிபாதேந,
³lhமதரேத³யmh ph³ராமணmh ஸாத⁴யத:, phரதிேவஶாiνேவஶேயாப நிமnhthரேண ச
th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
03.20.15 ஸnhதி³Shடmh அrhத²mh அphரயchச²ேதா, ph◌⁴ராth’பா⁴rhயாmh ஹshேதந
லŋhக⁴யேதா, பாவாmh அnhய உபth³தா⁴mh க³chச²த:, பரவkhதvhயmh பNhயmh
khநshய,ஸiµth³ரmh kh³’ஹmhஉth³பி⁴nhத³த:,ஸாமnhதசthவாmhஶthlhயாபா³தா⁴mh
ஆசரதசாShடசthவாmhஶthபே த³Nhட:³
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03.20.16லநீவீkh³ராஹகshயாபvhயயேந,வித⁴வாmh ச²nhத³வாநீmh phரஸயாதி⁴சரத:,
சNhடா³லshயாrhயாmh shph’ஶத:, phரthயாஸnhநmh ஆபth³யநபி⁴தா⁴வேதா,
நிShகாரணmh அபி⁴தா⁴வநmh rhவத:, ஶாkhயாவகாதீ³nh vh’ஷலphரvhரதாnh
ேத³வபிth’காrhேயஷு ேபா⁴ஜயத: ஶthேயா த³Nhட:³
03.20.17 ஶபத²வாkhயாiνேயாக³mh அநிSh’Shடmh rhவத:, khதகrhம சாkhதshய,
ுth³ரபஶுvh’ஷாmh mhshthவ உபகா⁴திந:, தா³shயா க³rhப⁴mh ஔஷேத⁴ந
பாதயதச rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
03.20.18 பிதாthரேயாrhத³mhபthேயாrhph◌⁴ராth’ப⁴கி³nhேயாrhமாலப⁴கி³ேநயேயா:
ஶிShயாசாrhயேயாrhவா பரshபரmh அபதிதmh thயஜத:, ஸாrhதா²பி⁴phரயாதmh
kh³ராமமth◌⁴ேய வா thயஜத: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, காnhதாேர மth◌⁴யம:, தnhநிthதmh
ph◌⁴ேரஷயத உthதம:,ஸஹphரshதா²யிShவnhேயShவrhத⁴த³Nhடா:³
03.20.19 ஷmh அப³nhத⁴நீயmh ப³th◌⁴நேதா ப³nhத⁴யேதா ப³nhத⁴mh வா ேமாயேதா,
பா³லmh அphராphதvhயவஹாரmh ப³th◌⁴நேதா ப³nhத⁴யேதா வா ஸஹshரmh த³Nhட:³
03.20.20 ஷாபராத⁴விேஶேஷண த³Nhட³விேஶஷ: காrhய:
03.20.21 தீrhத²கர: தபshவீ vhயாதி⁴த: ுthபிபாஸாऽth◌⁴வkhலாnhத: திேராஜநபேதா³
த³Nhட³ேக²தீ³ நிShகிசநசாiνkh³ராயா:
03.20.22 ேத³வph³ராமணதபshவிshthபா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தாநாmh அநாதா²நாmh
அநபி⁴ஸரதாmh த⁴rhமshதா:²காrhயாணி rh:,ந ச ேத³ஶகாலேபா⁴க³chச²ேலநாதிஹேர:
03.20.23 jhயா விth³யா³th³தி⁴ெபௗஷாபி⁴ஜநகrhமாதிஶயதச ஷா:
03.20.24ab ஏவmh காrhயாணி த⁴rhமshதா:²rhரchச²லத³rhஶிந: ।
03.20.24chdஸமா:ஸrhேவஷு பா⁴ேவஷு விவாshயா ேலாகஸmhphயா: (இதி)
Book . suppression of criminals

Chapt . keeping a watch over artisans

04.1.01 phரேத³Shடார: thரய: thரேயாऽமாthயா: கNhடகேஶாத⁴நmh rh:
04.1.02 அrhth²யphரதீகாரா: காஶாதார: ஸmhநிேphதார: shவவிthதகாரவ:
ேரணீphரமா நிேபmh kh³’ணீ:
04.1.03 விபthெதௗ ேரணீ நிேபmh ப⁴ேஜத
04.1.04 நிrhதி³Shடேத³ஶகாலகாrhயmh ச கrhம rh:, அநிrhதி³Shடேத³ஶகாலmh
காrhயாபேத³ஶmh
04.1.05 காலாதிபாதேந பாத³நmh ேவதநmh தth³th³வி³ணச த³Nhட:³
04.1.06அnhயthர ph◌⁴ேரஷ உபநிபாதாph◌⁴யாmh நShடmh விநShடmh வாऽph◌⁴யாவேஹ:
04.1.07 காrhயshயாnhயதா²கரேண ேவதநநாஶ: தth³th³வி³ணச த³Nhட:³
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04.1.08 தnhவாயா த³ஶ ஏகாத³ஶிகmh ஸூthரmh வrhத⁴ேய:
04.1.09 vh’th³தி⁴chேச²ேத³ ேச²த³th³வி³ே த³Nhட:³
04.1.10 ஸூthரlhயmh வாநேவதநmh, ௌமெகௗேஶயாநாmh அth◌⁴யrhத⁴³ணmh,
பththர ஊrhகmhப³ல³லாநாmh th³வி³ணmh
04.1.11 மாநேந நாவநmh ேவதநmh தth³th³வி³ணச த³Nhட:³, லாேந
நசrh³ே த³Nhட:³,ஸூthரபவrhதேந lhயth³வி³ண:

04.1.12 ேதந th³விபடவாநmh vhயாkh²யாதmh
04.1.13ஊrhலாயா: பசபேகா விஹநநchேச²ேதா³ ேராமchேச²த³ச
04.1.14 ரஜகா: காShட²ப²லகலணஶிலாஸு வshthராணி ேநநிjh:
04.1.15அnhயthர ேநநிஜேதா வshthர உபகா⁴தmh ஷThபணmh ச த³Nhட³mh த³th³:
04.1.16iµth³க³ராŋhகாth³அnhயth³ வாஸ: பத³தா⁴நா: thபணmh த³Nhட³mh த³th³:
04.1.17 பரவshthரவிkhரயாவkhரயாதா⁴ேநஷு ச th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, பவrhதேந
lhயth³வி³ே வshthரதா³நmh ச
04.1.18iµலாவதா³தmh ஶிலாபThடஶுth³த⁴mh ெதௗ⁴தஸூthரவrhணmh phரmh’Shடேவதmh
ச ஏகராthர உthதரmh த³th³:
04.1.19பசராthகmh தiνராக³mh,ஷTh³ராthகmh நீலmh,ShபலாாமShடா²ரkhதmh
³பகrhம யthந உபசாrhயmh ஜாthயmh வாஸ:ஸphதராthகmh
04.1.20 தத: பரmh ேவதநஹாநிmh phராphiν:
04.1.21 ரth³ேத⁴யா ராக³விவாேத³ஷு ேவதநmh ஶலா: கlhபேய:
04.1.22 பராrhth◌⁴யாநாmh பே ேவதநmh, மth◌⁴யமாநாmh அrhத⁴பண:, phரthயவராmh
பாத:³,sh²லகாநாmh மாஷகth³விமாஷகmh, th³வி³ணmh ரkhதகாநாmh
04.1.23 phரத²மேநஜேந சrhபா⁴க:³ய:, th³விதீேய பசபா⁴க:³
04.1.24 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
04.1.25 ரஜைக: nhநவாயா vhயாkh²யாதா:
04.1.26 ஸுவrhணகாராmh அஶுசிஹshதாth³ phயmh ஸுவrhணmh அநாkh²யாய
ஸபmh khணதாmh th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, விபmh சrhவிmhஶதிபண:,

ேசாரஹshதாth³அShடசthவாmhஶthபண:

04.1.27phரchச²nhநவிபlhயநkhரேயஷுshேதயத³Nhட:³,kh’தபா⁴Nhட³உபெதௗ⁴
ச
04.1.28 ஸுவrhnh மாஷகmh அபஹரேதா th³விஶேதா த³Nhட:³, phயத⁴ரnh
மாஷகmh அபஹரேதா th³வாத³ஶபண:

04.1.29 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
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04.1.30 வrhண உthகrhஷmh அபஸாரணmh ேயாக³mh வா ஸாத⁴யத: பசஶேதா த³Nhட:³
04.1.31 தேயாரபசரேண ராக³shயாபஹாரmh விth³யாth
04.1.32 மாஷேகா ேவதநmh phயத⁴ரணshய,ஸுவrhணshயாShடபா⁴க:³
04.1.33 ஶிாவிேஶேஷண th³வி³ே ேவதநvh’th³தி: ◌⁴
04.1.34 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
04.1.35 தாmhரvh’thதகmhஸைவkh’nhதகாரடகாநாmh பசகmh ஶதmh ேவதநmh
04.1.36 தாmhரபிNhேடா³ த³ஶபா⁴க³ய:
04.1.37 பலேந நth³வி³ே த³Nhட:³
04.1.38 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
04.1.39ஸthரபிNhேடா³ விmhஶதிபா⁴க³ய:
04.1.40 காகணீ சாshய பலேவதநmh
04.1.41 காலாயஸபிNhட:³ பசபா⁴க³ய:
04.1.42 காகணீth³வயmh சாshய பலேவதநmh
04.1.43 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
04.1.44 பத³rhஶகshய shதி²தாmh பணயாthராmh அேகாphயாmh ேகாபயத: ேகாphயாmh
அேகாபயேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.1.45 vhயாபஶுth³ெதௗ⁴ பணயாthரா
04.1.46 பnh மாஷகmh உபவேதா th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.1.47 ேதந உthதரmh vhயாkh²யாதmh
04.1.48டபmh காரயத: phரதிkh³’ணேதா நிrhயாபயேதா வா ஸஹshரmh த³Nhட:³,
ேகாேஶ phரபேதா வத: ◌⁴
04.1.49 சரகபாmhஸுதா⁴வகா:ஸாரthபா⁴க³mh, th³ெவௗ ராஜா ரthநmh ச
04.1.50 ரthநாபஹார உthதேமா த³Nhட:³
04.1.51க²நிரthநநிதி⁴நிேவத³ேநஷு ஷShட²mh அmhஶmh நிேவthதா லேப⁴த,th³வாத³ஶmh
அmhஶmh ph◌⁴’தக:
04.1.52 ஶதஸஹshராth³ஊrhth◌⁴வmh ராஜகா³ நிதி: ◌⁴
04.1.53ஊேந ஷShட²mh அmhஶmh த³th³யாth
04.1.54 ெபௗrhவெபௗகmh நிதி⁴mh ஜாநபத:³ ஶுசி:shவகரேணந ஸமkh³ரmh லேப⁴த
04.1.55shவகரபா⁴ேவ பசஶேதா த³Nhட:³, phரchச²nhநாதா³ேந ஸஹshரmh
04.1.56 பி⁴ஷஜ: phராபா³தி⁴கmh அநாkh²யாய உபkhரமமாணshய விபthெதௗ rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, கrhமாபராேத⁴ந விபthெதௗ மth◌⁴யம:
04.1.57 மrhமவத⁴ைவ³Nhயகரேண த³Nhட³பாShயmh விth³யாth
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04.1.58ஶீலவா வrhஷாராthரmh ஏகshதா² வேஸ:
04.1.59 காமதா³நmh அதிமாthரmh ஏகshயாதிவாத³mh ச வrhஜேய:
04.1.60 தshயாதிkhரேம th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.1.61 காமmh ேத³ஶஜாதிேகா³thரசரணைம²நாவஹாேஸந நrhமேய:
04.1.62ஶீலைவசார பி⁴ுகாச vhயாkh²யாதா:
04.1.63 ேதஷாmh அய:ஶூேலந யாவத: பnh அபி⁴வேத³: தாவnhத: ஶிபா²phரஹாரா
த³Nhடா:³
04.1.64 ேஶஷாmh கrhமmh நிShபthதிேவதநmh ஶிlhபிநாmh கlhபேயth
04.1.65ab ஏவmh ேசாராnh அேசாராkh²யாnh வணிkhகாஶீலவாnh ।
04.1.66chd பி⁴ுகாnh ஹகாmhசாnhயாnh வாரேயth³ ேத³ஶபீட³நாth (இதி)
Chapt . keeping a watch overtraders

04.2.01ஸmhshதா²ऽth◌⁴ய:பNhயஸmhshதா²யாmh ராணபா⁴Nhடா³நாmhshவகரணவிஶுth³தா⁴நாmh
ஆதா⁴நmh விkhரயmh வா shதா²பேயth
04.2.02 லாமாநபா⁴Nhடா³நி சாேவேத ெபௗதவாபசாராth
04.2.03 பமாணீth³ேராணேயாரrhத⁴பலநாதிkhதmh அேதா³ஷ:

04.2.04 பலநாதிkhேத th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.2.05 ேதந பல உthதரா த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.06 லாயா: கrhஷநாதிkhதmh அேதா³ஷ:

04.2.07 th³விகrhஷநாதிkhேத ஷThபே த³Nhட:³
04.2.08 ேதந கrhஷ உthதரா த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.09ஆட⁴கshயாrhத⁴கrhஷநாதிkhதmh அேதா³ஷ:

04.2.10 கrhஷநாதிkhேத thபே த³Nhட:³
04.2.11 ேதந கrhஷ உthதரா த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.12 லாமாநவிேஶஷாmh அேதாऽnhேயஷாmh அiνமாநmh rhயாth
04.2.13லாமாநாph◌⁴யாmhஅதிkhதாph◌⁴யாmh khthவாநாph◌⁴யாmh விkhநshய த ஏவ
th³வி³ த³Nhடா:³
04.2.14க³NhயபNhேயShவShடபா⁴க³mh பNhயlhேயShவபஹரத:ஷNh◌ँஅவதிrhத³Nhட:³
04.2.15 காShட²ேலாஹமணிமயmh ரjhஜுசrhமmh’Nhமயmh ஸூthரவlhகேராமமயmh வா
ஜாthயmh இthயஜாthயmh விkhரயாதா⁴நmh நயேதா lhயாShட³ே த³Nhட:³
04.2.16ஸாரபா⁴Nhட³mh இthயஸாரபா⁴Nhட³mh தjhஜாதmh இthயதjhஜாதmh ராதா⁴khதmh
இthபதி⁴khதmh ஸiµth³க³பவrhதிமmh வா விkhரயாதா⁴நmh நயேதா நlhயmh
சShபசாஶthபே த³Nhட:³, பணlhயmh th³வி³ே,th³விபணlhயmh th³விஶத:
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04.2.17 ேதநாrhக⁴vh’th³ெதௗ⁴ த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.18 காஶிlhபிநாmh கrhம³பகrhஷmh ஆவmh விkhரயkhரய உபகா⁴தmh வா
ஸmh⁴ய ஸiµthதா²பயதாmh ஸஹshரmh த³Nhட:³
04.2.19 ைவேத³ஹகாநாmh வா ஸmh⁴ய பNhயmh அவnhத⁴தாmh அநrhேக⁴ண
விkhணதாmh வா ஸஹshரmh த³Nhட:³
04.2.20 லாமாநாnhதரmh அrhக⁴வrhnhதரmh வா - த⁴ரகshய மாயகshய வா
பணlhயாth³அShடபா⁴க³mh ஹshதேதா³ேஷசரேதா th³விஶேதா த³Nhட:³
04.2.21 ேதந th³விஶத உthதரா த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.22 தா⁴nhயshேநஹாரலவணக³nhத⁴ைப⁴ஷjhயth³ரvhயாmh ஸமவrhண
உபதா⁴ேந th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.2.23 யnhநிSh’Shடmh உபேவ: தth³ ஏஷாmh தி³வஸஸஜாதmh ஸŋhkh²யாய
வணிkh shதா²பேயth
04.2.24 khேரth’விkhேரthேராரnhதரபதிதmh ஆதா³யாth³அnhயth³ ப⁴வதி
04.2.25 ேதந தா⁴nhயபNhயநிசயாmhசாiνjhஞாதா:rh:
04.2.26அnhயதா²நிசிதmh ஏஷாmh பNhயாth◌⁴யோ kh³’ணீயாth
04.2.27 ேதந தா⁴nhயபNhயவிkhரேய vhயவஹேரதாiνkh³ரேஹண phரஜாநாmh
04.2.28 அiνjhஞாதkhரயாth³ உப ச ஏஷாmh shவேத³ஶீயாநாmh பNhயாநாmh பசகmh
ஶதmh ஆவmh shதா²பேயth, பரேத³ஶீயாநாmh த³ஶகmh
04.2.29 தத: பரmh அrhக⁴mh வrhத⁴யதாmh khரேய விkhரேய வா பா⁴வயதாmh பணஶேத
பசபth³ th³விஶேதா த³Nhட:³
04.2.30 ேதநாrhக⁴vh’th³ெதௗ⁴ த³Nhட³vh’th³தி⁴rhvhயாkh²யாதா
04.2.31ஸmh⁴யkhரேய ச ஏஷாmh அவிkhேத நாnhயmh ஸmh⁴யkhரயmh த³th³யாth
04.2.32 பNhய உபகா⁴ேத ச ஏஷாmh அiνkh³ரஹmh rhயாth
04.2.33 பNhயபா³ஹுlhயாth பNhயாth◌⁴ய:ஸrhவபNhயாnhேயகiµகா²நி விkhணீத
04.2.34 ேதShவவிkhேதஷு நாnhேய விkhணீரnh
04.2.35 தாநி தி³வஸேவதேநந விkhணீரnhnh அiνkh³ரேஹண phரஜாநாmh
04.2.36ab ேத³ஶகாலாnhததாநாmh  பNhயாநாmh - phரேபmh பNhயநிShபthதிmh
ஶுlhகmh vh’th³தி⁴mh அவkhரயmh ।
04.2.36chd vhயயாnh அnhயாmhச ஸŋhkh²யாய shதா²பேயth³அrhக⁴mh அrhக⁴விth (இதி)
Chapt . Remedial measures during calamities

04.3.01 ைத³வாnhயShெடௗ மஹாப⁴யாநி - அkh³நித³கmh vhயாதி⁴rh³rhபி⁴mh
கா vhயாலா:ஸrhபா ராmh இதி
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04.3.02 ேதph◌⁴ேயா ஜநபத³mh ரேth
04.3.03kh³Shேம ப³rhऽதி⁴ரயணmh kh³ராமா:rh:,த³ஶஸŋhkh³ரேஹதி⁴Sh²தா
வா
04.3.04 நாக³கphரணிதா⁴வkh³நிphரதிேஷேதா⁴ vhயாkh²யாத:, நிஶாnhதphரணிெதௗ⁴
ராஜபkh³ரேஹ ச
04.3.05 ப³ேஹாமshவshதிவாசைந: பrhவஸு சாkh³நிஜா: காரேயth
04.3.06 வrhஷாராthரmh ஆபkh³ராமா: ரேவலாmh உthsh’jhய வேஸ:
04.3.07 காShட²ேவiΝநாவச உபkh³’ணீ:
04.3.08 உயமாநmh அலா³th³’திphலவக³Nh³காேவணிகாபி: ◌⁴ தாரேய:
04.3.09அநபி⁴ஸரதாmh th³வாத³ஶபே த³Nhட:³,அnhயthர phலவேநph◌⁴ய:
04.3.10 பrhவஸு ச நதீ³ஜா: காரேயth
04.3.11 மாயாேயாக³விேதா³ ேவத³விேதா³ வா வrhஷmh அபி⁴சேர:
04.3.12 வrhஷாவkh³ரேஹ ஶசீநாத²க³ŋhகா³பrhவதமஹாகchச²ஜா: காரேயth
04.3.13vhயாதி⁴ப⁴யmhஔபநிஷதி³ைக:phரதீகாைர:phரதிrh:,ஔஷைத⁴சிகிthஸகா:
ஶாnhதிphராயசிthைதrhவா th³த⁴தாபஸா:
04.3.14 ேதந மரேகா vhயாkh²யாத:
04.3.15 தீrhதா²பி⁴ேஷசநmh மஹாகchச²வrhத⁴நmh க³வாmh மஶாநாவேதா³ஹநmh
கப³nhத⁴த³ஹநmh ேத³வராthmh ச காரேயth
04.3.16 பஶுvhயாதி⁴மரேக shதா²நாrhத²நீராஜநmh shவைத³வதஜநmh ச காரேயth
04.3.17 ³rhபி⁴ே ராஜா பீ³ஜப⁴khத உபkh³ரஹmh kh’thவாऽiνkh³ரஹmh rhயாth,
³rhக³ேஸகrhம வா ப⁴khதாiνkh³ரேஹண, ப⁴khதஸmhவிபா⁴க³mh வா, ேத³ஶநிேபmh
வா
04.3.18thராணி வா vhயபாரேயத, கrhஶநmh வமநmh வா rhயாth
04.3.19நிShபnhநஸshயmhஅnhயவிஷயmhவாஸஜநபேதா³யாயாth,ஸiµth³ரஸரshதடாகாநி
வா ஸmhரேயத
04.3.20தா⁴nhயஶாகலப²லாவாபாnh வா ேஸஷுrhவீத,mh’க³பஶுபvhயாலமthshயாரmhபா⁴nh
வா
04.3.21கப⁴ேய மாrhஜாரநல உthஸrhக:³
04.3.22 ேதஷாmh kh³ரஹணmhஸாயாmh th³வாத³ஶபே த³Nhட:³, ஶுநாmh
அநிkh³ரேஹ சாnhயthராரNhயசேரph◌⁴ய:
04.3.23shiνரphதாநி தா⁴nhயாநி விsh’ேஜth³, உபநிஷth³ேயாக³khதாநி வா
04.3.24ககரmh வா phரத
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04.3.25 ஶாnhதிmh வா th³த⁴தாபஸா:rh:
04.3.26 பrhவஸு ச கஜா: காரேயth
04.3.27 ேதந ஶலப⁴பkhப⁴யphரதீகாரா vhயாkh²யாதா:
04.3.28vhயாலப⁴ேய மத³நரஸkhதாநி பஶுஶவாநி phரsh’ேஜth,மத³நேகாth³ரவrhnhெயௗத³rhயாணி
வா
04.3.29ph³த⁴கா: வக³ணிேநா வா டபஜராவபாைதசேர:
04.3.30ஆவரணிந: ஶshthரபாணேயா vhயாலாnh அபி⁴ஹnh:
04.3.31அநபி⁴ஸrhrhth³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.3.32ஸ ஏவ லாேபா⁴ vhயாலகா⁴திந:
04.3.33 பrhவஸு ச பrhவதஜா: காரேயth
04.3.34 ேதந mh’க³பஶுபஸŋhக⁴kh³ராஹphரதீகாரா vhயாkh²யாதா:
04.3.35ஸrhபப⁴ேய மnhthைரேராஷதி⁴பி⁴ச ஜாŋh³வித³சேர:
04.3.36ஸmh⁴ய வாऽபி ஸrhபாnh ஹnh:
04.3.37அத²rhவேவத³விேதா³ வாऽபி⁴சேர:
04.3.38 பrhவஸு ச நாக³ஜா: காரேயth
04.3.39 ேதந உத³கphராணிப⁴யphரதீகாரா vhயாkh²யாதா:
04.3.40 ரோப⁴ேய ரோkh◌⁴நாnhயத²rhவேவத³விேதா³ மாயாேயாக³விேதா³ வா
கrhமாணி rh:
04.3.41பrhவஸு ச விதrhதி³chச²thர உlhேலாபிகாஹshதபதாகாchசா²க³உபஹாைரைசthயஜா:
காரேயth
04.3.42 சmh வசராம:இthேயவmh ஸrhவப⁴ேயShவேஹாராthரmh சேர:
04.3.43ஸrhவthர ச உபஹதாnh பிதா இவாiνkh³’ணீயாth
04.3.44ab மாயாேயாக³வித:³ தshமாth³ விஷேய th³த⁴தாபஸா: ।
04.3.44chd வேஸ: தா ராjhஞா ைத³வாபthphரதிகாண: (இதி)
Chapt . Guarding against persons with secret means of income

04.4.01ஸமாஹrhth’phரணிெதௗ⁴ ஜநபத³ரணmh உkhதmh
04.4.02 தshய கNhடகேஶாத⁴நmh வயாம:
04.4.03ஸமாஹrhதா ஜநபேத³th³த⁴தாபஸphரvhரதசkhரசரசாரணஹகphரchச²nhத³ககாrhதாnhதிகைநthதிகெமௗஹூrhதிகசிகிthஸக
உnhமthதகப³தி⁴ரஜடா³nhத⁴ைவேத³ஹககாஶிlhபிஶீலவேவஶெஶௗNh³காபிகபாkhவமாmhகாஉத³நிகvhயஜநாnh
phரணித³th◌⁴யாth
04.4.04 ேத kh³ராமாmh அth◌⁴யாmh ச ெஶௗசாெஶௗசmh விth³:
04.4.05 யmh சாthர ³டா⁴விநmh ஶŋhேகத தmh ஸththऽபஸrhபேயth
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04.4.06 த⁴rhமshத²mh விவாஸ உபக³தmh ஸthth ph³யாth - அெஸௗ ேம
ப³nh⁴ரபி⁴khத:, தshயாயmh அநrhத:² phரதிkhயதாmh,அயmh சாrhத:² phரதிkh³’யதாmh
இதி
04.4.07ஸ ேசth ததா²rhயாth³ உபதா³kh³ராஹக இதி phரவாshேயத
04.4.08 ேதந phரேத³Shடாேரா vhயாkh²யாதா:
04.4.09 kh³ராமடmh அth◌⁴யmh வா ஸthth ph³யாth - அெஸௗ ஜாlhம:
phர⁴தth³ரvhய:, தshயாயmh அநrhத:², ேதந ஏநmh ஆஹாரயshவ இதி
04.4.10ஸ ேசth ததா²rhயாth³ உthேகாசக இதி phரவாshேயத
04.4.11 kh’தகாபி⁴khேதா வா டஸாேऽபி⁴jhஞாதாநrhத²ைவlhேயநாரேப⁴த
04.4.12 ேத ேசth ததா²rh:டஸாண இதி phரவாshேயரnh
04.4.13 ேதந டராவணகாரகா vhயாkh²யாதா:
04.4.14யmh வா மnhthரேயாக³லகrhமபி: ◌⁴ மாஶாநிைகrhவா ஸmhவத³நகரகmh மnhேயத
தmh ஸthth ph³யாth - அiµShய பா⁴rhயாmh shiνஷாmh ³தரmh வா காமேய, ஸா
மாmh phரதிகாமயதாmh,அயmh சாrhத:² phரதிkh³’யதாmh இதி
04.4.15ஸ ேசth ததா²rhயாth ஸmhவத³நகாரக இதி phரவாshேயத
04.4.16 ேதந kh’thயாபி⁴சாரஶீெலௗ vhயாkh²யாெதௗ
04.4.17யmh வா ரஸshய கrhதாரmh khேரதாரmh விkhேரதாரmh ைப⁴ஷjhயாஹாரvhயவஹாணmh
வா ரஸத³mh மnhேயத தmh ஸthth ph³யாth - அெஸௗ ேம ஶth:, தshய உபகா⁴த:
khயதாmh,அயmh சாrhத:² phரதிkh³’யதாmh இதி
04.4.18ஸ ேசth ததா²rhயாth³ ரஸத³இதி phரவாshேயத
04.4.19 ேதந மத³நேயாக³vhயவஹா vhயாkh²யாத:
04.4.20யmh வா நாநாேலாஹாராmhஅŋhகா³ரப⁴shமாஸnhத³mhஶiµShகாதி⁴கரணீபி³mhப³।டŋhகஷாmh
அபீ⁴ணkhேரதாரmh மப⁴shம⁴மதி³kh³த⁴ஹshதவshthரŋhக³mh கrhமார
உபகரணஸmhஸrhக³mh டபகாரகmh மnhேயத தmh ஸthth ஶிShயthேவந
ஸmhvhயவஹாேரண சாiνphரவிய phரjhஞாபேயth
04.4.21 phரjhஞாத:டபகாரக இதி phரவாshேயத
04.4.22 ேதந ராக³shயாபஹrhதா டஸுவrhணvhயவஹா ச vhயாkh²யாத:
04.4.23abஆரph³தா⁴ர:  mhஸாயாmh ³டா⁴வா: thரேயாத³ஶ ।
04.4.23chd phரவாshயா நிShkhரயாrhத²mh வா த³th³rhேதா³ஷவிேஶஷத: (இதி)
Chapt . Detection of criminals througH secret agents in the disguise of holymen
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04.5.01ஸththphரேயாகா³th³ஊrhth◌⁴வmhth³த⁴vhயஜநா மாணவாnh மாணவவிth³யாபி: ◌⁴
phரேலாப⁴ேய:, phரshவாபநாnhதrhதா⁴நth³வாராேபாஹமnhthேரண phரதிேராத⁴காnh,
ஸmhவத³நமnhthேரண பாரதlhபிகாnh
04.5.02 ேதஷாmh kh’த உthஸாஹாநாmh மஹாnhதmh ஸŋhக⁴mh ஆதா³ய ராthராவnhயmh
kh³ராமmh உth³தி³யாnhயmh kh³ராமmh kh’தகshthஷmh க³thவா ph³: - இஹ ஏவ
விth³யாphரபா⁴ேவா th³’யதாmh, kh’chch²ர: பரkh³ராேமா க³nhmh இதி
04.5.03 தேதா th³வாராேபாஹமnhthேரண th³வாராNhயேபாய phரவியதாmh இதி
ph³:
04.5.04 அnhதrhதா⁴நமnhthேரண ஜாkh³ரதாmh ஆரmh மth◌⁴ேயந மாணவாnh
அதிkhராமேய:
04.5.05 phரshவாபநமnhthேரண phரshவாபயிthவா ரண: ஶயாபி⁴rhமாணைவ:
ஸசாரேய:
04.5.06ஸmhவத³நமnhthேரண பா⁴rhயாvhயஜநா: பேரஷாmh மாணைவ:ஸmhேமாத³ேய:
04.5.07 உபலph³த⁴விth³யாphரபா⁴வாmh ரசரऽऽth³யாதி³ேஶரபி⁴jhஞாநாrhத²mh
04.5.08 kh’தலணth³ரvhேயஷு வா ேவமஸு கrhம காரேய:
04.5.09அiνphரவிShடா வா ஏகthர kh³ராஹேய:
04.5.10 kh’தலணth³ரvhயkhரயவிkhரயாதா⁴ேநஷு ேயாக³ஸுராமthதாnh வா
kh³ராஹேய:
04.5.11 kh³’தாnh rhவாபதா³நஸஹாயாnh அiνத
04.5.12 ராணேசாரvhயஜநா வா ேசாராnh அiνphரவிShடா: ததா² ஏவ கrhம
காரேயrhkh³ராஹேயச
04.5.13 kh³’தாnh ஸமாஹrhதா ெபௗரஜாநபதா³நாmh த³rhஶேயth - ேசாரkh³ரஹணீmh
விth³யாmh அதீ⁴ேத ராஜா, தshய உபேத³ஶாth³ இேம ேசாரா kh³’தா:, ⁴யச
kh³ரShயா, வாரயிதvhேயா வ:shவஜந: பாபாசார இதி
04.5.14 யmh சாthராபஸrhப உபேத³ேஶந ஶmhயாphரேதாதா³தீ³நாmh அபஹrhதாரmh
ஜாநீயாth தmh ஏஷாmh phரthயாதி³ேஶth ஏஷ ராjhஞ: phரபா⁴வ:இதி
04.5.15ராணேசாரேகா³பாலகvhயாத⁴வக³ணிநச வநேசாராடவிகாnh அiνphரவிShடா:
phர⁴தடரNhயphயபா⁴Nhேட³ஷுஸாrhத²vhரஜkh³ராேமShேவநாnhஅபி⁴ேயாஜேய:
04.5.16அபி⁴ேயாேக³³ட⁴ப³லrhகா⁴தேய:, மத³நரஸkhேதந வா பth²yhऽத³ேநந
04.5.17 kh³’தேலாphthரபா⁴ராnh ஆயதக³தபராnhதாnh phரshவபத: phரஹவேணஷு
ேயாக³ஸுராமthதாnh வா kh³ராஹேய:
04.5.18ab rhவவchச kh³’thவா ஏநாnh ஸமாஹrhதா phரபேயth ।
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04.5.18chdஸrhவjhஞkh²யாபநmh ராjhஞ: காரயnh ராShThரவாஷு (இதி)
Chapt . Arrest on suspicion, with the stolen article and by indication of the act

04.6.01th³த⁴phரேயாகா³th³ஊrhth◌⁴வmh ஶŋhகாபகrhமாபி⁴kh³ரஹ:

04.6.02aணதா³யmhப³mh,அlhபநிrhேவஶmh,விபதேத³ஶஜாதிேகா³thரநாமகrhமாபேத³ஶmh,
phரchச²nhநvh’thதிகrhமாணmh,
04.6.02b மாmhஸஸுராப⁴யேபா⁴ஜநக³nhத⁴மாlhயவshthரவி⁴ஷேணஷு phரஸkhதmh,
அதிvhயயகrhதாரmh, mhசth³தெஶௗNh³ேகஷு phரஸkhதmh,
04.6.02chஅபீ⁴ணphரவாநmh,அவிjhஞாதshதா²நக³மநmh,ஏகாnhதாரNhயநிShடவிகாலசாணmh,
phரchச²nhேந ஸாேஷ வா ேத³ேஶ ப³ஹுமnhthரஸmhநிபாதmh,
04.6.02d ஸth³ய:தvhரநாmh ³ட⁴phரதீகாரகாரயிதாரmh, அnhதrhkh³’ஹநிthயmh,
அph◌⁴யதி⁴க³nhதாரmh, காnhதாபரmh,
04.6.02e பரபkh³ரஹாmh பரshthth³ரvhயேவமநாmh அபீ⁴ணphரShடாரmh,
thதகrhமஶாshthர உபகரணஸmhஸrhக³mh,
04.6.02f விராthேர ச²nhநTh³யchசா²யாஸசாணmh, விபth³ரvhயாmh
அேத³ஶகாலவிkhேரதாரmh, ஜாதைவரஶயmh,நகrhமஜாதிmh,
04.6.02g வி³ஹமாநபmh, ŋhேக³நாŋhகி³நmh, ŋhகி³நmh வா பி⁴nhநாசாரmh,
rhவkh’தாபதா³நmh,shவகrhமபி⁴ரபதி³Shடmh,
04.6.02h நாக³கமஹாமாthரத³rhஶேந ³ஹமாநmh அபஸரnhதmh அiνchch²வாஸ
உபேவஶிநmh ஆவிkh³நmh ஶுShகபி⁴nhநshவரiµக²வrhணmh,
04.6.02iஶshthரஹshதமiνShயஸmhபாதthராநmh,mhshரshேதநநிதி⁴நிேபாபஹாரபரphரேயாக³³டா⁴விநாmh
அnhயதமmh ஶŋhேகத இதி ஶŋhகாऽபி⁴kh³ரஹ: ॥
04.6.03 பாபி⁴kh³ரஹ:  - நShடாப’தmh அவிth³யமாநmh தjhஜாதvhயவஹாஷு
நிேவத³ேயth
04.6.04 தchேசnhநிேவதி³தmh ஆஸாth³ய phரchசா²த³ேய: ஸாசிvhயகரேதா³ஷmh
ஆphiν:
04.6.05அஜாநnhேதாऽshய th³ரvhயshயாதிஸrhேக³ண iµchேயரnh
04.6.06 ந சாநிேவth³ய ஸmhshதா²ऽth◌⁴யshய ராணபா⁴Nhடா³நாmh ஆதா⁴நmh
விkhரயmh வா rh:
04.6.07 தchேசnhநிேவதி³தmh ஆஸாth³ேயத, பாபி⁴kh³’தmh ஆக³மmh ph’chேச²th
த: ேத லph³த⁴mh இதி

134 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

04.6.08 ஸ ேசth ph³யாth தா³யாth³யாth³ அவாphதmh, அiµShமாlhலph³த⁴mh khதmh
காதmh ஆதி⁴phரchச²nhநmh, அயmh அshய ேத³ஶ: காலச உபஸmhphராphேத:, அயmh
அshயாrhக: ◌⁴ phரமாணmh லணmh lhயmh ச இதி, தshயாக³மஸமாெதௗ⁴ iµchேயத
04.6.09 நாShகேசth தth³ ஏவ phரதிஸnhத³th◌⁴யாth, யshயா rhேவா தீ³rhக⁴ச
பேபா⁴க:³ ஶுசிrhவா ேத³ஶ: தshய th³ரvhயmh இதி விth³யாth
04.6.10 சShபத³th³விபதா³நாmh அபி  பŋhக³ஸாமாnhயmh ப⁴வதி, கிmh அŋhக³
நேரகேயாநிth³ரvhயகrhth’phரஸூதாநாmh phயாப⁴ரணபா⁴Nhடா³நாmh இதி
04.6.11 ஸ ேசth³ ph³யாth யாசிதகmh அவkhதகmh ஆதகmh நிேபmh உபநிதி⁴mh
ைவயாvh’thயகrhம வாऽiµShய இதி, தshயாபஸாரphரதிஸnhதா⁴ேநந iµchேயத
04.6.12 ந ஏவmh இthயபஸாேரா வா ph³யாth,பாபி⁴kh³’த: பரshய தா³நகாரணmh
ஆthமந: phரதிkh³ரஹகாரணmh உபŋhக³நmh வா தா³யகதா³பகநிப³nhத⁴கphரதிkh³ராஹக
உபth³ரShTh’பி⁴பேராth’பி⁴rhவா phரதிஸமாநேயth
04.6.13 உjh²தphரநShடநிShபதித உபலph³த⁴shய ேத³ஶகாலலாப⁴ உபŋhக³ேநந
ஶுth³தி: ◌⁴
04.6.14அஶுth³த:◌⁴ தchச தாவchச த³Nhட³mh த³th³யாth
04.6.15அnhயதா²shேதயத³Nhட³mh ப⁴ேஜத இதி பாபி⁴kh³ரஹ: ।
04.6.16 கrhமாபி⁴kh³ரஹ:  - iµதேவமந: phரேவஶநிShகஸநmh அth³வாேரண,

th³வாரshயஸnhதி⁴நா பீ³ேஜந வா ேவத⁴mh,உthதமாகா³ரshய ஜாலவாதாயநநீphரேவத⁴mh,
ஆேராஹவதரேணசTh³யshய ேவத⁴mh,உபக²நநmh வா³ட⁴th³ரvhயநிேபணkh³ரஹண
உபாயmh, உபேத³ஶ உபலph◌⁴யmh அph◌⁴யnhதரchேச²த³ உthகரபமrhத³ உபகரணmh
அph◌⁴யnhதரkh’தmh விth³யாth
04.6.17 விபrhயேய பா³யkh’தmh, உப⁴யத உப⁴யkh’தmh
04.6.18a அph◌⁴யnhதரkh’ேத ஷmh ஆஸnhநmh vhயஸநிநmh khரஸஹாயmh தshகர
உபகரணஸmhஸrhக³mh,shthயmh வா த³th³ரலாmh அnhயphரஸkhதாmh வா,
04.6.18b பசாரகஜநmh வா தth³விதா⁴சாரmh, அதிshவphநmh, நிth³ராkhலாnhதmh,
ஆவிkh³நmh । ஶுShகபி⁴nhநshவரiµக²வrhணmh,அநவshதி²தmh,
04.6.18chஅதிphரலாபிநmh,உchசாேராஹணஸmhரph³த⁴கா³thரmh,விநநிkh◌⁴’Shடபி⁴nhநபாதஶரவshthரmh,
ஜாதகிணஸmhரph³த⁴ஹshதபாத³mh,
04.6.18dபாmhஸுrhணேகஶநக²mh விந⁴kh³நேகஶநக²mh வா,ஸmhயkhshநாதாiνphதmh
ைதலphரmh’Shடகா³thரmh ஸth³ேயாெதௗ³தஹshதபாத³mh வா,
04.6.18e பாmhஸுபிchசி²ேலஷு lhயபாத³பத³நிேபmh, phரேவஶநிShகஸநேயாrhவா
lhயமாlhயமth³யக³nhத⁴வshthரchேச²த³விேலபநshேவத³mh பேத
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04.6.19 ேசாரmh பாரதா³கmh வா விth³யாth
04.6.20abஸேகா³பshதா²நிேகா பா³யmh phரேத³Shடா ேசாரமாrhக³ணmh ।
04.6.20chdrhயாnhநாக³கசாnhதrh³rhேக³ நிrhதி³Shடேஹபி: ◌⁴ (இதி)
Chapt . In quest of sudden deaths

04.7.01ைதலாph◌⁴யkhதmh ஆஶுmh’தகmh பேத
04.7.02 நிShகீrhணthரஷmh வாதrhணேகாShட²thவkhகmh ஶூநபாத³பாணிமாnh
தாmh ஸvhயஜநகNhட²mh பீடநநிth³த⁴ உchch²வாஸஹதmh விth³யாth
04.7.03 தmh ஏவ ஸŋhசிதபா³ஹுஸkhதி²mh உth³ப³nhத⁴ஹதmh விth³யாth
04.7.04 ஶூநபாணிபாத³ உத³ரmh அபக³தாmh உth³vh’thதநாபி⁴mh அவேராபிதmh
விth³யாth
04.7.05 நிshதph³த⁴³தா³mh ஸnhத³Shடவmh ஆth◌⁴மாத உத³ரmh உத³கஹதmh
விth³யாth
04.7.06 ேஶாணிதாiνkhதmh ப⁴kh³நபி⁴nhநகா³thரmh காShைட²ரமபி⁴rhவா ஹதmh
விth³யாth
04.7.07ஸmhப⁴kh³நsh²தகா³thரmh அவphதmh விth³யாth
04.7.08 யாவபாணிபாத³த³nhதநக²mh ஶிதி²லமாmhஸேராமசrhமாணmh ேப²ந
உபதி³kh³த⁴iµக²mh விஷஹதmh விth³யாth
04.7.09 தmh ஏவ ஸ-ேஶாணிதத³mhஶmh ஸrhபகீடஹதmh விth³யாth ।
04.7.10 விphதவshthரகா³thரmh அதிவnhதவிkhதmh மத³நேயாக³ஹதmh விth³யாth
04.7.11 அேதாऽnhயதேமந காரேணந ஹதmh ஹthவா வா த³Nhட³ப⁴யாth³
உth³ப³th³த⁴நிkh’thதகNhட²mh விth³யாth
04.7.12 விஷஹதshய ேபா⁴ஜநேஶஷmh வேயாபி: ◌⁴ பேத
04.7.13’த³யாth³உth³th◌⁴’thயாkh³ெநௗ phரphதmh சிசிடாயth³।இnhth³ரத⁴iνrhவrhணmh
வா விஷkhதmh விth³யாth, த³kh³த⁴shய ’த³யmh அத³kh³த⁴mh th³’ShThவா வா
04.7.14 தshய பசாரகஜநmh வாkh³த³Nhட³பாShயாதிலph³த⁴mh மாrhேக³த, :³க²
உபஹதmh அnhயphரஸkhதmh வா shthஜநmh, தா³யvh’thதிshthஜநாபி⁴மnhதாரmh வா
ப³nh⁴mh
04.7.15 தth³ ஏவ ஹத உth³ப³th³த⁴shய பேத
04.7.16shவயmh உth³ப³th³த⁴shய வா விphரகாரmh அkhதmh மாrhேக³த
04.7.17 ஸrhேவஷாmh வா shthதா³யாth³யேதா³ஷ: கrhமshபrhதா⁴ phரதிபth³ேவஷ:

பNhயஸmhshதா²ஸமவாேயா வா விவாத³பதா³நாmh அnhயதமth³ வா ேராஷshதா²நmh
04.7.18 ேராஷநிthேதா கா⁴த:
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04.7.19 shவயmh।ஆதி³Shடைஷrhவா, ேசாைரரrhத²நிthதmh, ஸாth³’யாth³
அnhயைவபி⁴rhவா ஹதshய கா⁴தmh ஆஸnhேநph◌⁴ய: பேத
04.7.20 ேயநாஹூத: ஸஹ shதி²த: phரshதி²ேதா ஹத⁴mh ஆநீேதா வா தmh
அiνத
04.7.21 ேய சாshய ஹத⁴மாவாஸnhநசரா: தாnh ஏக ஏகஶ: ph’chேச²th ேகநாயmh
இஹாநீேதா ஹேதா வா, க: ஸஶshthர: ஸŋh³ஹமாந உth³விkh³ேநா வா
Shமாபி⁴rhth³’Shட:இதி
04.7.22 ேத யதா² ph³: ததா²ऽiνத
04.7.23abஅநாத²shய ஶரshத²mh உபேபா⁴க³mh பchச²த³mh ।
04.7.23chd வshthரmh ேவஷmh வி⁴ஷாmh வா th³’ShThவா தth³vhயவஹாண:

04.7.24abஅiνத ஸmhேயாக³mh நிவாஸmh வாஸகாரணmh ।
04.7.24chd கrhம ச vhயவஹாரmh ச தேதா மாrhக³ணmh ஆசேரth
04.7.25ab ரjhஜுஶshthரவிைஷrhவாऽபி காமkhேராத⁴வேஶந ய: ।
04.7.25chd கா⁴தேயth shவயmh ஆthமாநmh shth வா பாேபந ேமாதா
04.7.26ab ரjhஜுநா ராஜமாrhேக³ தாmhசNhடா³ேலநாபகrhஷேயth ।
04.7.26chd ந மஶாநவிதி: ◌⁴ ேதஷாmh ந ஸmhப³nhதி⁴khயா: ததா²
04.7.27ab ப³nh: ◌⁴ ேதஷாmh  ய:rhயாth phேரதகாrhயkhயாவிதி⁴mh ।
04.7.27chd தth³க³திmh ஸ சேரth பசாth shவஜநாth³ வா phரiµchயேத
04.7.28abஸmhவthஸேரண பததி பதிேதந ஸமாசரnh ।
04.7.28chd யாஜநாth◌⁴யாபநாth³ ெயௗநாth ைதசாnhேயாऽபி ஸமாசரnh (இதி)
Chapt . Investigation througH interrogation and througH torture

04.8.01 iµதஸmhநிெதௗ⁴ பா³யாநாmh அph◌⁴யnhதராmh ச ஸாmh
அபி⁴ஶshதshய ேத³ஶஜாதிேகா³thரநாமகrhமஸாரஸஹாயநிவாஸாnh அiνத
04.8.02 தாmhசாபேத³ைஶ: phரதிஸமாநேயth
04.8.03 தத: rhவshயாந: phரசாரmh ராthெரௗ நிவாஸmh ச<chA> kh³ரஹth³
இthயiνத
04.8.04 தshயாபஸாரphரதிஸnhதா⁴ேந ஶுth³த: ◌⁴ shயாth,அnhயதா² கrhமphராphத:
04.8.05 thராthராth³ ஊrhth◌⁴வmh அkh³ராய: ஶŋhகிதக: ph’chசா²ऽபா⁴வாth³ அnhயthர
உபகரணத³rhஶநாth
04.8.06 அேசாரmh ேசார இthயபி⁴vhயாஹரதேசாரஸேமா த³Nhட:³, ேசாரmh
phரchசா²த³யதச
04.8.07 ேசாேரபி⁴ஶshேதா ைவரth³ேவஷாph◌⁴யாmh அபதி³Shடக: ஶுth³த: ◌⁴ shயாth
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04.8.08 ஶுth³த⁴mh பவாஸயத: rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
04.8.09ஶŋhகாநிShபnhநmh உபகரணமnhthஸஹாயபைவயாvh’thயகராnhநிShபாத³ேயth
04.8.10 கrhமணச phரேத³ஶth³ரvhயாதா³நாmhஶவிபா⁴ைக:³ phரதிஸமாநேயth
04.8.11 ஏேதஷாmh காரநாmh அநபி⁴ஸnhதா⁴ேந விphரலபnhதmh அேசாரmh விth³யாth
04.8.12 th³’யேத யேசாேராऽபி ேசாரமாrhேக³ யth³’chச²யா ஸmhநிபாேத
ேசாரேவஷஶshthரபா⁴Nhட³ஸாமாnhேயந kh³’யமாணேசாரபா⁴Nhட³shய
உபவாேஸந வா, யதா²ऽணிமாNhட³vhய: கrhமkhேலஶப⁴யாth³ அேசார: ேசாேராऽsh
இதி ph³வாண:

04.8.13 தshமாth ஸமாphதகரணmh நியமேயth
04.8.14 மnhதா³பராத⁴mh பா³லmh vh’th³த⁴mh vhயாதி⁴தmh மthதmh உnhமthதmh
ுthபிபாஸாऽth◌⁴வkhலாnhதmh அthயாஶிதmh ஆமகாஶிதmh ³rhப³லmh வா ந கrhம
காரேயth
04.8.15 lhய ஶீலmhசphராபாவிககதா²ऽவகாஶேபா⁴ஜநதா³th’பி⁴ரபஸrhபேயth
04.8.16 ஏவmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth, யதா² வா நிேபாபஹாேர vhயாkh²யாதmh
04.8.17ஆphதேதா³ஷmh கrhம காரேயth, ந thேவவ shthயmh க³rhபி⁴ணீmh ஸூதிகாmh வா
மாஸாவரphரஜாதாmh
04.8.18shthயா: thவrhத⁴கrhம, வாkhயாiνேயாேகா³ வா
04.8.19 ph³ராமணshய ஸththபkh³ரஹ: தவத: தபshவிநச
04.8.20தshயாதிkhரம உthதேமா த³Nhட:³கrh:காரயிச,கrhம vhயாபாத³ேநந ச
04.8.21 vhயாவஹாகmh கrhமசShகmh - ஷTh³ த³Nhடா:³, ஸphத கஶா:,
th³வாபநிப³nhெதௗ⁴, உத³கநாகா ச
04.8.22 பரmh பாபகrhமmh நவ ேவthரலதா:, th³வாத³ஶ கஶா:, th³வாேவShெடௗ,
விmhஶதிrhநkhதமாலலதா:, th³வாthmhஶthதலா:, th³ெவௗ vh’சிகப³nhெதௗ⁴,
உlhலmhப³ேந ச th³ேவ, ஸூசீ ஹshதshய, யவா³பீதshய ஏகபrhவத³ஹநmh
அŋh³lhயா:,shேநஹபீதshய phரதாபநmh ஏகmhஅஹ:,ஶிஶிரராthெரௗ ப³lhப³ஜாkh³ரஶyhயா
ச
04.8.23இthயShடாத³ஶகmh கrhம
04.8.24 தshய உபகரணmh phரமாணmh phரஹரணmh phரத⁴ரணmh அவதா⁴ரணmh ச
க²ரபThடாth³ஆக³மேயth
04.8.25 தி³வஸாnhதரmh ஏக ஏகmh ச கrhம காரேயth
04.8.26 rhவkh’தாபதா³நmh phரதிjhஞாயாபஹரnhதmh ஏகேத³ஶth³’Shடth³ரvhயmh
கrhம ேபண வா kh³’தmh ராஜேகாஶmh அவshth’ணnhதmh கrhமவth◌⁴யmh வா
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ராஜவசநாth ஸமshதmh vhயshதmh அph◌⁴யshதmh வா கrhம காரேயth
04.8.27ஸrhவாபராேத⁴Shவபீட³நீேயா ph³ராமண:

04.8.28 தshயாபி⁴ஶshதாŋhேகா லலாேட shயாth³ vhயவஹாரபதநாய,shேதேயா வா,
மiνShயவேத⁴ கப³nhத: ◌⁴,³தlhேப ப⁴க³mh,ஸுராபாேந மth³யth◌⁴வஜ:
04.8.29ab ph³ராமணmh பாபகrhமாணmh உth³⁴Shயாŋhகkh’தvhரணmh ।
04.8.29chdrhயாnhநிrhவிஷயmh ராஜா வாஸேயth³ஆகேரஷு வா (இதி)
Chapt . keeping a watch over officers of all departments

04.9.01ஸமாஹrhth’phரேத³Shடார: rhவmh அth◌⁴யாmh அth◌⁴யஷாmh ச
நியமநmh rh:
04.9.02 க²நிஸாரகrhமாnhேதph◌⁴ய:ஸாரmh ரthநmh வாऽபஹரத: ஶுth³த⁴வத:◌⁴
04.9.03 ப²lh³th³ரvhயகrhமாnhேதph◌⁴ய: ப²lh³ th³ரvhயmh உபshகரmh வா rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³
04.9.04பNhய⁴ph◌⁴ேயா வா ராஜபNhயmh மாஷlhயாth³ஊrhth◌⁴வmhஆபாத³lhயாth³
இthயபஹரேதா th³வாத³ஶபேத³Nhட:³,ஆth³விபாத³lhயாth³இதி சrhவிmhஶதிபண:,

ஆthபாத³lhயாth³இதிஷThthmhஶthபண:,ஆபணlhயாth³இthயShடசthவாmhஶthபண:,

ஆth³விபணlhயாth³ இதி rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, ஆசShபணlhயாth³ இதி
மth◌⁴யம:,ஆऽShடபணlhயாth³இththதம:,ஆத³ஶபணlhயாth³இதி வத: ◌⁴
04.9.05 ேகாShட²பNhயphயாதா⁴கா³ேரph◌⁴ய:phயபா⁴Nhட³உபshகராபஹாேரShவrhத⁴lhேயஷு
ஏத ஏவ த³Nhடா:³
04.9.06 ேகாஶபா⁴Nhடா³கா³ராஶாலாph◌⁴யசrhபா⁴க³lhேயஷு ஏத ஏவ
th³வி³ த³Nhடா:³
04.9.07 ேசாராmh அபி⁴phரத⁴rhஷேண சிthேரா கா⁴த:
04.9.08இதி ராஜபkh³ரேஹஷு vhயாkh²யாதmh
04.9.09 பா³ேயஷு  - phரchச²nhநmh அஹநி ேthரக²லேவமாபேணph◌⁴ய:
phயபா⁴Nhட³mh உபshகரmh வா மாஷlhயாth³ ஊrhth◌⁴வmh ஆபாத³lhயாth³
இthயபஹரத: thபே த³Nhட:³, ேகா³மயphரேத³ேஹந வா phரphயாவேகா⁴ஷணmh
ஆth³விபாத³lhயாth³இதி ஷThபண:, ேகா³மயப⁴shமநா வா phரphயாவேகா⁴ஷணmh,
ஆthபாத³lhயாth³ இதி நவபண:, ேகா³மயப⁴shமநா வா phரphயாவேகா⁴ஷணmh,
ஶராவேமக²லயா வா।ஆபணlhயாth³ இதி th³வாத³ஶபண:, iµNhட³நmh
phரvhராஜநmh வா।ஆth³விபணlhயாth³ இதி சrhவிmhஶதிபண:, iµNhட³shய
இShடகாஶகேலந phரvhராஜநmh வா।ஆசShபணlhயாth³ இதி ஷThthmhஶthபண:

ஆபசபணlhயாth³இthயShடசthவாmhஶthபண:,ஆத³ஶபணlhயாth³இதி rhவ:
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ஸாஹஸத³Nhட:³ஆவிmhஶதிபணlhயாth³ இth th³விஶத:ஆthmhஶthபணlhயாth³
இதி பசஶத:ஆசthவாmhஶthபணlhயாth³இதிஸாஹshர:ஆபசாஶthபணlhயாth³
இதி வத: ◌⁴
04.9.10 phரஸய தி³வா ராthெரௗ வாऽऽnhதrhயாகmhஅபஹரேதாऽrhத⁴lhேயஷு ஏத
ஏவ த³Nhடா:³
04.9.11 phரஸய தி³வா ராthெரௗ வாஸ-ஶshthரshயாபஹரதசrhபா⁴க³lhேயஷு
ஏத ஏவ th³வி³ த³Nhடா:³
04.9.12 mhபி³காth◌⁴யiµkh²யshவாநாmh டஶாஸநiµth³ராகrhமஸு
rhவமth◌⁴ய உthதமவதா⁴ த³Nhடா:³, யதா²ऽபராத⁴mh வா
04.9.13த⁴rhமshத²ேசth³விவத³மாநmh ஷmh தrhஜயதி ப⁴rhthஸயthயபஸாரயthயபி⁴kh³ரஸேத
வா rhவmh அshைம ஸாஹஸத³Nhட³mh rhயாth, வாkhபாShேய th³வி³ணmh
04.9.14 ph’chch²யmh ந ph’chச²தி, அph’chch²யmh ph’chச²தி, ph’ShThவா வா
விsh’ஜதி, ஶியதி, shமாரயதி, rhவmh த³தா³தி வா, இதி மth◌⁴யமmh அshைம
ஸாஹஸத³Nhட³mh rhயாth
04.9.15 ேத³யmh ேத³ஶmh ந ph’chச²தி, அேத³யmh ேத³ஶmh ph’chச²தி, காrhயmh
அேத³ேஶநாதிவாஹயதி, ச²ேலநாதிஹரதி, காலஹரேணந ராnhதmh அபவாஹயதி,
மாrhகா³பnhநmh வாkhயmh உthkhரமயதி, மதிஸாஹாyhயmh ஸாph◌⁴ேயா த³தா³தி,
தாதாiνஶிShடmh காrhயmh நரபி kh³’தி,உthதமmh அshைமஸாஹஸத³Nhட³mh
rhயாth
04.9.16 நrhऽபராேத⁴ th³வி³ணmh shதா²நாth³ vhயவேராபணmh ச
04.9.17 ேலக²கேசth³ உkhதmh ந க²தி, அiνkhதmh க²தி, ³khதmh உபக²தி,
ஸூkhதmh உlhக²தி, அrhத² உthபthதிmh வா விகlhபயதி, இதி rhவmh அshைம
ஸாஹஸத³Nhட³mh rhயாth³, யதா²ऽபராத⁴mh வா
04.9.18 த⁴rhமshத:² phரேத³Shடா வா ைஹரNhயத³Nhட³mh அத³NhTh³ேய பதி
ேபth³வி³ணmh அshைம த³Nhட³mh rhயாth,நாதிkhதாShட³ணmh வா
04.9.19 ஶரத³Nhட³mh பதி ஶாரmh ஏவ த³Nhட³mh ப⁴ேஜத, நிShkhரயth³வி³ணmh
வா
04.9.20 யmh வா ⁴தmh அrhத²mh நாஶயதி அ⁴தmh அrhத²mh கேராதி தth³ऽShட³ணmh
த³Nhட³mh த³th³யாth
04.9.21 த⁴rhமshதீ²ேய சாரேக ப³nhத⁴நாகா³ேர வா ஶyhயாऽऽஸநேபா⁴ஜந
உchசாரஸசாரேராத⁴ப³nhத⁴ேநஷு thபண உthதரா த³Nhடா:³ கrh: காரயிச
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04.9.22சாரகாth³அபி⁴khதmhiµசேதா நிShபாதயேதா வா மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³,
அபி⁴ேயாக³தா³நmh ச, ப³nhத⁴நாகா³ராth ஸrhவshவmh வத⁴ச
04.9.23ப³nhத⁴நாகா³ராth◌⁴யshயஸmhth³த⁴கmhஅநாkh²யாய சாரயதசrhவிmhஶதிபே
த³Nhட:³, கrhம காரயேதா th³வி³ண:, shதா²நாnhயthவmh க³மயேதாऽnhநபாநmh
வா nhத⁴த: ஷNh◌ँஅவதிrhத³Nhட:³, பkhேலஶயத உthேகாடயேதா வா மth◌⁴யம:
ஸாஹஸத³Nhட:³, kh◌⁴நத:ஸாஹshர:
04.9.24 பkh³’தாmh தா³mh ஆதிகாmh வா ஸmhth³தி⁴காmh அதி⁴சரத: rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, ேசாரட³◌़ ◌ாமகபா⁴rhயாmh மth◌⁴யம:, ஸmhth³தி⁴காmh ஆrhயாmh
உthதம:
04.9.25ஸmhth³த⁴shய வா தthர ஏவ கா⁴த:
04.9.26 தth³ ஏவாணkh³’தாயாmh ஆrhயாயாmh விth³யாth, தா³shயாmh rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³
04.9.27 சாரகmh அபி⁴ththவா நிShபாதயேதா மth◌⁴யம:, பி⁴ththவா வத: ◌⁴, ப³nhத⁴நாகா³ராth
ஸrhவshவmh வத⁴ச
04.9.28ab ஏவmh அrhத²சராnh rhவmh ராஜா த³Nhேட³ந ேஶாத⁴ேயth ।
04.9.28chd ேஶாத⁴ேயச ஶுth³தா: ◌⁴ ேத ெபௗரஜாநபதா³nh த³ைம: (இதி)
Chapt . Redemption from the cutting of individual limbs

04.10.01தீrhத²கா⁴தkh³ரnhதி²ேப⁴த³ஊrhth◌⁴வகராmh phரத²ேமऽபராேத⁴ ஸnhேத³ஶchேச²த³நmh
சShபசாஶthபே வா த³Nhட:³, th³விதீேய ேச²த³நmh பணshய ஶthேயா வா
த³Nhட:³,th’தீேய த³ணஹshதவத⁴ச:ஶேதா வா த³Nhட:³,சrhேத²யதா²கா
வத: ◌⁴
04.10.02 பசவிmhஶதிபவேரஷு khடநலமாrhஜாரவஸூகரshேதேயஷு
mhஸாயாmh வா சShபசாஶthபே த³Nhட:³, நாஸாkh³ரchேச²த³நmh
வாசNhடா³லாரNhயசராmh அrhத⁴த³Nhடா:³
04.10.03பாஶஜாலடாவபாேதஷு ப³th³தா⁴நாmh mh’க³பஶுபvhயாலமthshயாநாmh
ஆதா³ேந தchச தாவchச த³Nhட:³
04.10.04 mh’க³th³ரvhயவநாnh mh’க³th³ரvhயாபஹாேர ஶாthேயா த³Nhட:³
04.10.05 பி³mhப³விஹாரmh’க³பshேதேய mhஸாயாmh வா th³வி³ே த³Nhட:³
04.10.06 காஶிlhபிஶீலவதபshவிநாmh ுth³ரகth³ரvhயாபஹாேர ஶthேயா
த³Nhட:³,sh²லகth³ரvhயாபஹாேர th³விஶத:, kh’th³ரvhயாபஹாேர ச
04.10.07 ³rhக³mh அkh’தphரேவஶshய phரவிஶத: phராகாரchசி²th³ராth³ வா நிேபmh
kh³’thவாऽபஸரத: காNhட³ராவேதா⁴, th³விஶாேதா வா த³Nhட:³
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04.10.08 சkhரkhதmh நாவmh ுth³ரபஶுmh வாऽபஹரத ஏகபாத³வத: ◌⁴, thஶேதா வா
த³Nhட:³
04.10.09 டகாகNhyhऽாராலாஶலாகாஹshதவிஷமகாண ஏகஹshதவத: ◌⁴,
ச:ஶேதா வா த³Nhட:³
04.10.10 shேதநபாரதா³கேயா: ஸாசிvhயகrhமணி shthயா: ஸŋhkh³’தாயாச
கrhணநாஸாchேச²த³நmh, பசஶேதா வா த³Nhட:³, mhேஷா th³வி³ண:

04.10.11 மஹாபஶுmh ஏகmh தா³ஸmh தா³mh வாऽபஹரத: phேரதபா⁴Nhட³mh வா
விkhநshய th³விபாத³வத: ◌⁴,ஷThச²ேதா வா த³Nhட:³
04.10.12வrhணஉthதமாநாmh ³mhசஹshதபாத³லŋhக⁴ேந ராஜயாநவாஹநாth³yh।ஆேராஹேண
ச ஏகஹshதபாத³வத:◌⁴,ஸphதஶேதா வா த³Nhட:³
04.10.13 ஶூth³ரshய ph³ராமணவாதி³ேநா ேத³வth³ரvhயmh அவshth’ணேதா
ராஜth³விShடmh ஆதி³ஶேதா th³விேநthரேப⁴தி³நச ேயாகா³ஜேநநாnhத⁴thவmh,
அShடஶேதா வா த³Nhட:³
04.10.14 ேசாரmh பாரதா³கmh வா ேமாயேதா ராஜஶாஸநmh ஊநmh அதிkhதmh
வா க²த: கnhயாmh தா³mh வா ஸ-ரNhயmh அபரஹத: டvhயவஹாே
விமாmhஸவிkhரயிணச வாமஹshதth³விபாத³வேதா⁴, நவஶேதா வா த³Nhட:³
04.10.15 மாiνஷமாmhஸவிkhரேய வத: ◌⁴
04.10.16 ேத³வபஶுphரதிமாமiνShயேthரkh³’ஹரNhயஸுவrhணரthநஸshயாபஹாண
உthதேமா த³Nhட:³, ஶுth³த⁴வேதா⁴ வா
04.10.17ab ஷmh சாபராத⁴mh ச காரணmh ³லாக⁴வmh ।
04.10.17chdஅiνப³nhத⁴mh ததா³thவmh ச ேத³ஶகாெலௗ ஸய ச
04.10.18ab உthதமாவரமth◌⁴யthவmh phரேத³Shடா த³Nhட³கrhமணி ।
04.10.18chd ராjhஞச phரkh’தீநாmh ச கlhபேயth³அnhதரா shதி²த: (இதி)
Chapt . Law of capital punishment, simple and with torture

04.11.01 கலேஹ kh◌⁴நத: ஷmh சிthேரா கா⁴த:
04.11.02 ஸphதராthரshயாnhதrhmh’ேத ஶுth³த⁴வத:◌⁴, பshயாnhதthதம:,
மாஸshயாnhத: பசஶத:ஸiµthதா²நvhயயச
04.11.03 ஶshthேரண phரஹரத உthதேமா த³Nhட:³
04.11.04 மேத³ந ஹshதவத: ◌⁴, ேமாேஹந th³விஶத:
04.11.05 வேத⁴ வத: ◌⁴
04.11.06 phரஹாேரண க³rhப⁴mh பாதயத உthதேமா த³Nhட:³, ைப⁴ஷjhேயந மth◌⁴யம:,
பkhேலேஶந rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
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04.11.07 phரஸப⁴shthஷகா⁴தகாபி⁴ஸாரகநிkh³ராஹகாவேகா⁴ஷகாவshகnhத³க
உபேவத⁴காnh பதி²ேவமphரதிேராத⁴காnh ராஜஹshthyhऽவரதா²நாmh mhஸகாnh
shேதநாnh வா ஶூலாnh ஆேராஹேய:
04.11.08 யச ஏநாnh த³ேஹth³ அபநேயth³ வா ஸ தmh ஏவ த³Nhட³mh லேப⁴த,
ஸாஹஸmh உthதமmh வா
04.11.09mhshரshேதநாநாmh ப⁴khதவாஸஉபகரkh³நிமnhthரதா³நைவயாvh’thயகrhமஸு
உthதேமா த³Nhட:³, பபா⁴ஷணmh அவிjhஞாேத
04.11.10 mhshரshேதநாநாmh thரதா³ரmh அஸமnhthரmh விsh’ேஜth, ஸமnhthரmh
ஆத³தீ³த
04.11.11 ராjhயகாiµகmh அnhத:ரphரத⁴rhஷகmh அடvhyhऽthர உthஸாஹகmh
³rhக³ராShThரத³Nhட³ேகாபகmh வா ஶிேராஹshதphரதீ³பிகmh கா⁴தேயth
04.11.12 ph³ராமணmh தம: phரேவஶேயth
04.11.13மாth’பிth’thரph◌⁴ராthrh।ஆசாrhயதபshவிகா⁴தகmh வாऽthவர:phராதீ³பிகmh
கா⁴தேயth
04.11.14 ேதஷாmh ஆkhேராேஶ வாchேச²த:³, அŋhகா³பி⁴ரத³ேந தth³ऽŋhகா³nh
ேமாchய:
04.11.15 யth³’chசா²கா⁴ேத mhஸ: பஶுத²shேதேய ச ஶுth³த⁴வத: ◌⁴
04.11.16 த³ஶாவரmh ச த²mh விth³யாth
04.11.17 உத³கதா⁴ரணmh ேஸmh பி⁴nhத³த: தthர ஏவாphஸு நிமjhஜநmh, அiνத³கmh
உthதம:ஸாஹஸத³Nhட:³, ப⁴kh³ந உthsh’Shடகmh மth◌⁴யம:
04.11.18 விஷதா³யகmh ஷmh shthயmh ச ஷkh◌⁴நீmh அப: phரேவஶேயth³
அக³rhபி⁴ணீmh, க³rhபி⁴ணீmh மாஸாவரphரஜாதாmh
04.11.19 பதி³phரஜாகா⁴திகாmh அkh³நிவிஷதா³mh ஸnhதி⁴chேச²தி³காmh வா ேகா³பி:◌⁴
பாடேயth
04.11.20 விவீதேthரக²லேவமth³ரvhயஹshதிவநாதீ³பிகmh அkh³நிநா தா³ஹேயth
04.11.21 ராஜாkhேராஶகமnhthரேப⁴த³கேயாரநிShடphரvh’thதிகshய ph³ராமணமஹாநஸாவேலநச
வாmh உthபாடேயth
04.11.22 phரஹரவரணshேதநmh அநாதீ⁴யmh இஷுபி⁴rhகா⁴தேயth
04.11.23ஆதீ⁴யshய உthதம:
04.11.24 ேமTh◌⁴ரப²ல உபகா⁴திந: தth³ ஏவchேச²த³ேயth
04.11.25வாநாஸ உபகா⁴ேத ஸnhத³mhஶவத: ◌⁴
04.11.26ab ஏேத ஶாshthேரShவiνக³தா: khேலஶத³Nhடா³ மஹாthமநாmh ।
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04.11.26chdஅkhShடாநாmh  பாபாநாmh த⁴rhmhய: ஶுth³த⁴வத:◌⁴ shmh’த: (இதி)
Chapt . Violation of maidens

04.12.01 ஸவrhmh அphராphதப²லாmh phரrhவேதா ஹshதவத: ◌⁴, ச:ஶேதா வா
த³Nhட:³
04.12.02 mh’தாயாmh வத: ◌⁴
04.12.03 phராphதப²லாmh phரrhவேதா மth◌⁴யமாphரேத³ஶிநீவேதா⁴, th³விஶேதா வா
த³Nhட:³
04.12.04 பிசாவநmh த³th³யாth
04.12.05 ந ச phராகாmhயmh அகாமாயாmh லph³ேப⁴த
04.12.06ஸகாமாயாmh சShபசாஶthபே த³Nhட:³,shthயா: thவrhத⁴த³Nhட:³
04.12.07 பரஶுlhகாவth³தா⁴யாmh ஹshதவத: ◌⁴, ச:ஶேதா வா த³Nhட:³,
ஶுlhகதா³நmh ச
04.12.08 ஸphதாrhதவphரஜாதாmh வரth³ ஊrhth◌⁴வmh அலப⁴மாந: phரkh’thய phராகா
shயாth, ந ச பிரவநmh த³th³யாth
04.12.09 ’phரதிேராதி⁴பி: ◌⁴ shவாmhயாth³அபkhராமதி
04.12.10 thவrhஷphரஜாதாrhதவாயா: lhேயா க³nhmh அேதா³ஷ:, தத: பரmh
அlhேயாऽphயநலŋhkh’தாயா:
04.12.11 பிth’th³ரvhயாதா³ேந shேதயmh ப⁴ேஜத
04.12.12 பரmh உth³தி³யாnhயshய விnhத³ேதா th³விஶேதா த³Nhட:³
04.12.13 ந ச phராகாmhயmh அகாமாயாmh லேப⁴த
04.12.14 கnhயாmh அnhயாmh த³rhஶயிthவாऽnhயாmh phரயchச²த: ஶthேயா த³Nhட:³
lhயாயாmh,நாயாmh th³வி³ண:

04.12.15 phரகrhமNhயமாrhயாசShபசாஶthபே த³Nhட:³, ஶுlhகvhயயகrhமணீ
ச phரதித³th³யாth
04.12.16அவshதா²ய தjhஜாதmh பசாthkh’தா th³வி³ணmh த³th³யாth
04.12.17 அnhயேஶாணித உபதா⁴ேந th³விஶேதா த³Nhட:³, th²யாऽபி⁴ஶmhநச
mhஸ:

04.12.18 ஶுlhகvhயயகrhமணீ ச ேயத
04.12.19 ந ச phராகாmhயmh அகாமாயாmh லேப⁴த
04.12.20 shthphரkh’தா ஸகாமா ஸமாநா th³வாத³ஶபணmh த³Nhட³mh த³th³யாth,
phரகrhth th³வி³ணmh
04.12.21அகாமாயா: ஶthேயா த³Nhட³ஆthமராகா³rhத²mh, ஶுlhகதா³நmh ச
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04.12.22shவயmh phரkh’தா ராஜதா³shயmh க³chேச²th
04.12.23 ப³rhkh³ராமshய phரkh’தாயாmh th²யாऽபி⁴ஶmhஸேந ச th³வி³ே
த³Nhட:³
04.12.24 phரஸய கnhயாmh அபஹரேதா th³விஶத:,ஸ-ஸுவrhmh உthதம:
04.12.25 ப³ஹூநாmh கnhயாऽபஹாmh ph’த²kh³ யதா² உkhதா த³Nhடா:³
04.12.26 க³ணிகா³தரmh phரrhவதசShபசாஶthபே த³Nhட:³, ஶுlhகmh
மாrhேபா⁴க:³ ேஷாட³ஶ³ண:

04.12.27தா³ஸshயதா³shயா வா ³தரmhஅதா³mh phரrhவதசrhவிmhஶதிபே
த³Nhட:³ ஶுlhகாப³nhth◌⁴யதா³நmh ச
04.12.28 நிShkhரயாiνபாmh தா³mh phரrhவேதா th³வாத³ஶபே த³Nhேடா³
வshthராப³nhth◌⁴யதா³நmh ச
04.12.29ஸாசிvhயாவகாஶதா³ேந கrhth’ஸேமா த³Nhட:³
04.12.30phேராதபதிகாmhஅபசரnhதீmh பதிப³nh: ◌⁴ தthேஷா வாஸŋhkh³’ணீயாth
04.12.31ஸŋhkh³’தா பதிmh ஆகாŋhேத
04.12.32 பதிேசth ேமத விsh’jhேயத உப⁴யmh
04.12.33அமாயாmh shthயா: கrhணநாஸாchேச²த³நmh, வத⁴mh ஜாரச phராphiνயாth
04.12.34 ஜாரmh ேசார இthயபி⁴ஹரத: பசஶேதா த³Nhட:³, ரNhேயந iµசத:
தth³ऽShட³ண:

04.12.35 ேகஶாேகஶிகmh ஸŋhkh³ரஹணmh, உபŋhக³நாth³ வா ஶர உபேபா⁴கா³நாmh,
தjhஜாேதph◌⁴ய:(தjhjhஞாேதph◌⁴ய:? chf.N12.60),shthவசநாth³ வா
04.12.36 பரசkhராடவீ’தாmh ஓக⁴phரvhடா⁴mh அரNhேயஷு ³rhபி⁴ே
வா thயkhதாmh phேரதபா⁴வ உthsh’Shடாmh வா பரshthயmh நிshதாரயிthவா
யதா²ஸmhபா⁴தmh ஸiµப⁴த
04.12.37 ஜாதிவிஶிShடாmh அகாமாmh அபthயவதீmh நிShkhரேயண த³th³யாth
04.12.38ab ேசாரஹshதாnhநதீ³ேவகா³th³ ³rhபி⁴ாth³ ேத³ஶவிph◌⁴ரமாth ।
04.12.38chd நிshதாரயிthவா காnhதாராnhநShடாmh thயkhதாmh mh’தா இதி வா
04.12.39ab ⁴த shthயmh அnhேயஷாmh யதா²ஸmhபா⁴தmh நர: ।
04.12.39chd ந  ராஜphரதாேபந phரiµkhதாmh shவஜேநந வா
04.12.40ab ந ச உthதமாmh ந சாகாமாmh rhவாபthயவதீmh ந ச ।
04.12.40chd ஈth³’ஶீmh thவiνேபண நிShkhரேயபவாஹேயth (இதி)
Chapt . Punishments for transgressions
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04.13.01 ph³ராமணmh அேபயmh அப⁴யmh வா kh³ராஸயத உthதேமா
த³Nhட:³, thயmh மth◌⁴யம:, ைவயmh rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, ஶூth³ரmh
சShபசாஶthபே த³Nhட:³
04.13.02shவயmh kh³ரதாேரா நிrhவிஷயா: காrhயா:
04.13.03 பரkh³’ஹாபி⁴க³மேந தி³வா rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, ராthெரௗ மth◌⁴யம:
04.13.04 தி³வா ராthெரௗ வா ஸஶshthரshய phரவிஶத உthதேமா த³Nhட:³
04.13.05பி⁴ுகைவேத³ஹெகௗமthத உnhமthெதௗ ப³லாth³ஆபதி³சாதிஸmhநிkh’Shடா:
phரvh’thதphரேவஶாசாத³NhTh³யா:,அnhயthர phரதிேஷதா⁴th
04.13.06 shவேவமேநா விராthராth³ ஊrhth◌⁴வmh பவாரmh ஆேராஹத: rhவ:
ஸாஹஸத³Nhட:³, பரேவமேநா மth◌⁴யம:, kh³ராமாராமவாடேப⁴தி³நச
04.13.07 kh³ராேமShவnhத:ஸாrhதி²கா jhஞாதஸாரா வேஸ:
04.13.08 iµதmh phரவாதmh ச ஏஷாmh அநிrhக³தmh ராthெரௗ kh³ராமshவா
த³th³யாth
04.13.09 kh³ராமாnhதேரஷு வா iµதmh phரவாதmh விவீதாth◌⁴யோ த³th³யாth
04.13.10அவிவீதாநாmh ேசாரரjhஜுக:
04.13.11 ததா²ऽphய³phதாநாmh மாவேராேத⁴ந விசயmh த³th³:
04.13.12அமாவேராேத⁴ பசkh³ரா த³ஶkh³ரா வா
04.13.13 ³rhப³லmh ேவம ஶகடmh அiνthதph³த⁴mh ஊrhத⁴shதmhப⁴mh ஶshthரmh
அநபாரயmh அphரதிchச²nhநmh வph◌⁴ரmh பmh டாவபாதmh வா kh’thவா
mhஸாயாmh த³Nhட³பாShயmh விth³யாth
04.13.14 vh’chேச²த³ேந த³mhயரஹரேண சShபதா³நாmh அதா³nhதேஸவேந
வாஹேந வா காShட²ேலாShடபாஷாணத³Nhட³பா³ணபா³ஹுவிேபேணஷு யாேந
ஹshதிநா ச shமக⁴Thடேந அேப இதி phரேகாஶnhnh அத³NhTh³ய:
04.13.15ஹshதிநா ேராேதந ஹேதா th³ேராnhநmh மth³யmhப⁴mh மாlhயாiνேலபநmh
த³nhதphரமாrhஜநmh ச படmh த³th³யாth
04.13.16 அவேமதா⁴வph◌⁴’த²shநாேநந lhேயா ஹshதிநா வத⁴ இதி
பாத³phராலநmh
04.13.17 உதா³நவேத⁴ யாthதேமா த³Nhட:³
04.13.18 ஶ ◌்’ŋhகி³ த³mhShTh வா mhshயமாநmh அேமாயத: shவாந:
rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³, phரதிkhShடshய th³வி³ண:

04.13.19 ஶ ◌்’ŋhகி³த³mhShThph◌⁴யாmh அnhேயாnhயmh கா⁴தயத: தchச தாவchச த³Nhட:³
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04.13.20 ேத³வபஶுmh ’ஷப⁴mh உாணmh ேகா³மாmh வா வாஹயத: பசஶேதா
த³Nhட:³, phரவாஸயத உthதம:
04.13.21 ேலாமேதா³ஹவாஹநphரஜநந உபகாmh ுth³ரபஶூநாmh அதா³ேந தchச
தாவchச த³Nhட:³, phரவாஸேந ச,அnhயthர ேத³வபிth’காrhேயph◌⁴ய:
04.13.22 சி²nhநநshயmh ப⁴kh³நக³mh திrhயkhphரதிiµகா²க³தmh phரthயாஸரth³ வா
சkhரkhதmh யாதா பஶுமiνShயஸmhபா³ேத⁴ வா mhஸாயாmh அத³NhTh³ய:
04.13.23 அnhயதா² யதா² உkhதmh மாiνஷphராணிmhஸாயாmh த³Nhட³mh
அph◌⁴யாவேஹth
04.13.24அமாiνஷphராணிவேத⁴ phராணிதா³நmh ச
04.13.25 பா³ேல யாத யாநshத:² shவா த³NhTh³ய:, அshவாநி யாநshத:²,
phராphதvhயவஹாேரா வா யாதா
04.13.26 பா³லாதி⁴Sh²தmh அஷmh வா யாநmh ராஜா ஹேரth
04.13.27 kh’thயாபி⁴சாராph◌⁴யாmh யthபரmh ஆபாத³ேயth தth³।ஆபாத³யிதvhய:
04.13.28 காமmh பா⁴rhயாயாmh அநிchச²nhthயாmh கnhயாயாmh வா தா³ராrhதி²ேநா ப⁴rhத
பா⁴rhயாயா வா ஸmhவத³நகரணmh
04.13.29அnhயதா²mhஸாயாmh மth◌⁴யம:ஸாஹஸத³Nhட:³
04.13.30 மாதாபிthேராrhப⁴கி³நீmh மாலாநீmh ஆசாrhயாணீmh shiνஷாmh ³தரmh
ப⁴கி³நீmh வாऽதி⁴சரத: thŋhக³chேச²த³நmh வத⁴ச
04.13.31ஸகாமா தth³ ஏவ லேப⁴த, தா³ஸபசாரகாதக⁴khதா ச
04.13.32 ph³ராமNhயாmh அ³phதாயாmh thயshய உthதம:, ஸrhவshவmh
ைவயshய, ஶூth³ர: கடாkh³நிநா த³ேயத
04.13.33ஸrhவthர ராஜபா⁴rhயாக³மேந mhபீ⁴பாக:
04.13.34வபாகீக³மேந kh’தகப³nhதா⁴ŋhக: பரவிஷயmh க³chேச²th,வபாகthவmh வா
ஶூth³ர:
04.13.35 வபாகshயாrhயாக³மேந வத:◌⁴,shthயா: கrhணநாஸாchேச²த³நmh
04.13.36 phரvhரதாக³மேந சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³
04.13.37ஸகாமா தth³ ஏவ லேப⁴த
04.13.38பாவாயா: phரஸய உபேபா⁴ேக³ th³வாத³ஶபே த³Nhட:³
04.13.39 ப³ஹூநாmh ஏகாmh அதி⁴சரதாmh ph’த²kh சrhவிmhஶதிபே த³Nhட:³
04.13.40 shthயmh அேயாெநௗ க³chச²த: rhவ: ஸாஹஸத³Nhட:³, ஷmh
அதி⁴ேமஹதச
04.13.41abைம²ேந th³வாத³ஶபண: திrhயkh³ேயாநிShவநாthமந: ।
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04.13.41chdைத³வதphரதிமாநாmh ச க³மேந th³வி³ண:shmh’த:
04.13.42abஅத³NhTh³யத³Nhட³ேந ராjhேஞா த³Nhட:³ thmhஶth³³ேऽmhப⁴ ।
04.13.42chd வய phரதா³தvhேயா ph³ராமேணph◌⁴ய: தத: பரmh
04.13.43ab ேதந தth யேத பாபmh ராjhேஞா த³Nhடா³பசாரஜmh ।
04.13.43chd ஶாshதா  வே ராjhஞாmh th²யா vhயாசரதாmh nh’ஷு (இதி)
Book .

Chapt . Infliction of secret punishment

05.1.01 ³rhக³ராShThரேயா: கNhடகேஶாத⁴நmh உkhதmh
05.1.02 ராஜராjhயேயாrhவயாம:
05.1.03 ராஜாநmh அவkh³’ய உபவிந: ஶthஸாதா⁴ர வா ேய iµkh²யா: ேதஷு
³ட⁴ஷphரணிதி: ◌⁴ kh’thயபஉபkh³ரேஹா வாth³தி: ◌⁴ யதா²உkhதmh ரshதாth³,
உபஜாேபாऽபஸrhேபா வா யதா² பாரkh³ராேக வயாம:
05.1.04 ராjhய உபகா⁴திந: வlhலபா: ◌⁴ ஸmhஹதா வா ேய iµkh²யா: phரகாஶmh அஶkhயா:
phரதிேஷth³⁴mh ³Shயா: ேதஷு த⁴rhமசிபாmhஶுத³Nhட³mh phரத
05.1.05³Shயமஹாமாthரph◌⁴ராதரmh அஸthkh’தmh ஸthth phேராthஸாய ராஜாநmh
த³rhஶேயth
05.1.06 தmh ராஜா ³Shயth³ரvhய உபேபா⁴கா³திஸrhேக³ண ³Shேய விkhரமேயth
05.1.07ஶshthேரண ரேஸநவா விkhராnhதmh தthர ஏவ கா⁴தேயth³ph◌⁴ராth’கா⁴தேகாऽயmh
இதி
05.1.08 ேதந பாரஶவ: பசாகாthரச vhயாkh²யாெதௗ
05.1.09³Shயmhமஹாமாthரmh வா ஸththphேராthஸாேதா ph◌⁴ராதா தா³யmh யாேசத
05.1.10 தmh ³Shயkh³’ஹphரதிth³வா ராthராபஶயாநmh அnhயthர வா வஸnhதmh
தீே ஹnhதா ph³யாth³ஹேதாऽயmh தா³யகாiµக:இதி
05.1.11 தேதா ஹதபmh உபkh³’ய இதரmh நிkh³’ணீயாth
05.1.12 ³Shயஸபshதா² வா ஸththே ph◌⁴ராதரmh தா³யmh யாசமாநmh கா⁴ேதந
பப⁴rhthஸேய:
05.1.13 தmh ராthெரௗ இதி ஸமாநmh
05.1.14 ³Shயமஹாமாthரேயாrhவா ய: thர: பி: பிதா வா thரshய தா³ராnh
அதி⁴சரதி, ph◌⁴ராதா வா ph◌⁴ரா:, தேயா: காபகiµக:² கலஹ: rhேவண vhயாkh²யாத:
05.1.15 ³Shயமஹாமாthரthரmh ஆthமஸmhபா⁴விதmh வா ஸthth ராஜthர: thவmh,
ஶthப⁴யாth³இஹ nhயshேதாऽ இthபஜேபth
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05.1.16 phரதிபnhநmh ராஜா ரஹ ஜேயth phராphதெயௗவராjhயகாலmh thவாmh
மஹாமாthரப⁴யாnhநாபி⁴சா இதி
05.1.17 தmh ஸthth மஹாமாthரவேத⁴ ேயாஜேயth
05.1.18 விkhராnhதmh தthர ஏவ கா⁴தேயth பிth’கா⁴தேகாऽயmh இதி
05.1.19 பி⁴ுகீ வா ³Shயபா⁴rhயாmh ஸாmhவத³நிகீபி⁴ெரௗஷதீ⁴பி: ◌⁴ ஸmhவாshய
ரேஸநாதிஸnhத³th◌⁴யாth
05.1.20இthயாphயphரேயாக:³
05.1.21³Shயமஹாமாthரmh அடவீmh பரkh³ராமmh வா ஹnhmh காnhதாரvhயவேத
வா ேத³ேஶ ராShThரபாலmh அnhதபாலmh வா shதா²பயிmh நாக³ரshதா²நmh வா பிதmh
அவkh³ராmh ஸாrhதா²திவாயmh phரthயnhேத வா ஸ-phரthயாேத³யmh ஆதா³mh
ப²lh³ப³லmh தீணkhதmh phேரஷேயth
05.1.22 ராthெரௗ தி³வா வா th³ேத⁴ phரvh’thேத தீ: phரதிேராத⁴கvhயஜநா வா
ஹnh:அபி⁴ேயாேக³ஹத:இதி
05.1.23 யாthராவிஹாரக³ேதா வா ³Shயமஹாமாthராnh த³rhஶநாயாவேயth
05.1.24 ேத ³ட⁴ஶshthைர: தீண: ஸஹ phரவிShடா மth◌⁴யமகயாயாmh
ஆthமவிசயmh அnhத:phரேவஶநாrhத²mh த³th³:
05.1.25 தேதா ெதௗ³வாகாபி⁴kh³’தா: தீ: ³Shயphரkhதா: shம இதி
ph³:
05.1.26 ேத தth³ऽபி⁴விkh²யாphய ³Shயாnh ஹnh:
05.1.27 தீணshதா²ேந சாnhேய வth◌⁴யா:
05.1.28 ப³rhவிஹாரக³ேதா வா ³Shயாnh ஆஸnhநாவாஸாnh ஜேயth
05.1.29 ேதஷாmh ேத³வீvhயஜநா வா :³shth ராthராவாவாேஸஷு kh³’ேயத இதி
ஸமாநmh rhேவண
05.1.30³Shயமஹாமாthரmh வாஸூேதா³ ப⁴காேரா வா ேத ேஶாப⁴ந:இதி shதேவந
ப⁴யேபா⁴jhயmh யாேசத, ப³rhவா khவசிth³அth◌⁴வக³த: பாநீயmh
05.1.31 தth³।உப⁴யmh ரேஸந ேயாஜயிthவா phரதிshவாத³ேந தாேவவ உபேயாஜேயth
05.1.32 தth³ऽபி⁴விkh²யாphய ரஸெதௗ³இதி கா⁴தேயth
05.1.33 அபி⁴சாரஶீலmh வா th³த⁴vhயஜேநா ேகா³தா⁴rhமகrhகடகடாநாmh
லNhயாநாmh அnhயதமphராஶேநந மேநாரதா²nh அவாphshய இதி kh³ராஹேயth
05.1.34 phரதிபnhநmh கrhமணி ரேஸந ேலாஹiµஸலrhவா கா⁴தேயth கrhமvhயாபதா³ஹத:
இதி
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05.1.35 சிகிthஸகvhயஜேநா வா ெதௗ³ராthகmh அஸாth◌⁴யmh வா vhயாதி⁴mh
³Shயshய shதா²பயிthவா ைப⁴ஷjhயாஹாரேயாேக³ஷு ரேஸநாதிஸnhத³th◌⁴யாth
05.1.36ஸூதா³ராகvhயஜநா வா phரணிதா ³Shயmh ரேஸநாதிஸnhத³th◌⁴:
05.1.37இthபநிஷthphரதிேஷத:◌⁴
05.1.38 உப⁴ய³Shயphரதிேஷத: ◌⁴ 
05.1.39யthர³Shய:phரதிேஷth³த⁴vhய:தthர³Shயmh ஏவ ப²lh³ப³லதீணkhதmh
phேரஷேயth,க³chச²,அiµShnh ³rhேக³ ராShThேர வா ைஸnhயmh உthதா²பயரNhயmh
வா, வlhலபா⁴th³ வா ரNhயmh ஆஹாரய, வlhலப⁴கnhயாmh வா phரஸயாநய,
³rhக³ேஸவணிkhபத²ஶூnhயநிேவஶக²நிth³ரvhயஹshதிவநகrhமmh அnhயதமth³
வா காரய ராShThரபாlhயmh அnhதபாlhயmh வாயச thவா phரதிேஷத⁴ேயnhந வா ேத
ஸாஹாyhயmh த³th³யாth ஸ ப³nhத⁴vhய:shயாth இதி
05.1.40 தைத²வ இதேரஷாmh phேரஷேயth³அiµShயாவிநய: phரதிேஷth³த⁴vhய:இதி
05.1.41 தmh ஏேதஷு கலஹshதா²ேநஷு கrhமphரதிகா⁴ேதஷு வா விவத³மாநmh
தீ: ஶshthரmh பாதயிthவா phரchச²nhநmh ஹnh:
05.1.42 ேதந ேதா³ேஷண இதேர நியnhதvhயா:
05.1.43ராmh kh³ராமாmhலாநாmh வா³Shயாmhமாேthரக²லேவமமrhயாதா³ஸு
th³ரvhய உபகரணஸshயவாஹநmhஸாஸு phேராkh’thய உthஸேவஷு வா
ஸiµthபnhேந கலேஹ தீணthபாதி³ேத வா தீ: ஶshthரmh பாதயிthவா
ph³: ஏவmh khயnhேத ேயऽiµநா கலஹாயnhேத:இதி
05.1.44 ேதந ேதா³ேஷண இதேர நியnhதvhயா:
05.1.45 ேயஷாmh வா³Shயாmhஜாதலா:கலஹா: ேதஷாmh ேthரக²லேவமாnhயாதீ³பயிthவா
ப³nh⁴ஸmhப³nhதி⁴ஷு வாஹேநஷு வா தீ:ஶshthரmh பாதயிthவா தைத²வ ph³:
அiµநா phரkhதா:shம:இதி
04.4.46 ேதந ேதா³ேஷண இதேர நியnhதvhயா:
05.1.47 ³rhக³ராShThர³Shயாnh வா ஸththண: பரshபரshயாேவஶநிகாnh காரேய:
05.1.48 தthர ரஸதா³ ரஸmh த³th³:
05.1.49 ேதந ேதா³ேஷண இதேர நியnhதvhயா:
05.1.50 பி⁴ுகீ வா ³ShயராShThரiµkh²யmh ³ShயராShThரiµkh²யshய பா⁴rhயா
shiνஷா ³தா வா காமயேத இthபஜேபth
05.1.51 phரதிபnhநshயாப⁴ரணmh ஆதா³ய shவாேந த³rhஶேயth அெஸௗ ேத iµkh²ேயா
ெயௗவந உthkhேதா பா⁴rhயாmh shiνஷாmh ³தரmh வாऽபி⁴மnhயேத இதி
05.1.52 தேயா: கலேஹா ராthெரௗ இதி ஸமாநmh
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05.1.53 ³Shயத³Nhட³ உபநேதஷு  - வராஜ: ேஸநாபதிrhவா கிசிth³
அபkh’thயாபkhராnhேதா விkhரேமத
05.1.54தேதா ராஜா³Shயத³Nhட³உபநதாnh ஏவ phேரஷேயth ப²lh³ப³லதீணkhதாnh
இதி ஸமாநா:ஸrhவ ஏவ ேயாகா:³
05.1.55 ேதஷாmh ச thேரShவiνயthஸு ேயா நிrhவிகார:ஸ பிth’தா³யmh லேப⁴த
05.1.56 ஏவmh அshய thரெபௗthராnh அiνவrhதேத ராjhயmh அபாshதஷேதா³ஷmh
05.1.57abshவபே பரபே வா Shணீmh த³Nhட³mh phரேயாஜேயth ।
05.1.57chdஆயthயாmh ச ததா³thேவ ச மாவாnh அவிஶŋhகித: (இதி)
Chapt . Replenishment of the treasury

05.2.01 ேகாஶmh அேகாஶ: phரththபnhநாrhத²kh’chch²ர:ஸŋhkh³’ணீயாth
05.2.02 ஜநபத³mh மஹாnhதmh அlhபphரமாணmh வாऽேத³வமாth’கmh phர⁴ததா⁴nhயmh
தா⁴nhயshயாmhஶmh th’தீயmh சrhத²mh வா யாேசத, யதா²ஸாரmh மth◌⁴யmh அவரmh வா
05.2.03 ³rhக³ேஸகrhமவணிkhபத²ஶூnhயநிேவஶக²நிth³ரvhயஹshதிவநகrhம
உபகாணmh phரthயnhதmh அlhபphரமாணmh வா ந யாேசத
05.2.04 தா⁴nhயபஶுரNhயாதி³ நிவிஶமாநாய த³th³யாth
05.2.05 சrhத²mh அmhஶmh தா⁴nhயாநாmh பீ³ஜப⁴khதஶுth³த⁴mh ச ரNhேயந khணீயாth
05.2.06அரNhயஜாதmh ேராthயshவmh ச பஹேரth
05.2.07 தth³அphயiνkh³ரேஹண khணீயாth
05.2.08 தshயாகரேண வா ஸமாஹrhth’ஷா kh³Shேம கrhஷகாmh உth³வாபmh
காரேய:
05.2.09 phரமாதா³வshகnhநshயாthயயmh th³வி³ணmh உதா³ஹரnhேதா பீ³ஜகாேல
பீ³ஜேலkh²யmh rh:
05.2.10நிShபnhேநஹதபkhவாதா³நmh வாரேய:,அnhயthர ஶாககடப⁴ŋhக³iµShph◌⁴யாmh
ேத³வபிth’ஜாதா³நாrhத²mh க³வாrhத²mh வா
05.2.11 பி⁴ுகkh³ராமph◌⁴’தகாrhத²mh ச ராஶிலmh பஹேர:
05.2.12shவஸshயாபஹாண: phரதிபாேதாऽShட³ண:

05.2.13 பரஸshயாபஹாண: பசாஶth³³ண: தாऽthயய:, shவவrhக³shய,
பா³யshய  வத: ◌⁴
05.2.14சrhத²mhஅmhஶmh தா⁴nhயாநாmhஷShட²mh வnhயாநாmhலலாாௌமவlhககாrhபாஸெரௗமெகௗேஶயெகௗஷத⁴க³nhத⁴Shபப²லஶாகபNhயாநாmh
காShட²ேவiΝமாmhஸவlhராmh ச kh³’ணீ:, த³nhதாநshயாrhத⁴mh
05.2.15 தth³அநிsh’Shடmh விkhநshய rhவ:ஸாஹஸத³Nhட:³
05.2.16இதி கrhஷேகஷு phரணய:
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05.2.17ஸுவrhணரஜதவjhரமணிiµkhதாphரவாலாவஹshதிபNhயா: பசாஶthகரா:
05.2.18ஸூthரவshthரதாmhரvh’thதகmhஸக³nhத⁴ைப⁴ஷjhயஶீ⁴பNhயாசthவாmhஶthகரா:
05.2.19 தா⁴nhயரஸேலாஹபNhயா: ஶகடvhயவஹாணச thmhஶthகரா:
05.2.20 காசvhயவஹாே மஹாகாரவச விmhஶதிகரா:
05.2.21ுth³ரகாரேவா ப³nhத⁴கீேபாஷகாச த³ஶகரா:
05.2.22 காShட²ேவiΝபாஷாணmh’th³பா⁴Nhட³பkhவாnhநஹதபNhயா: பசகரா:
05.2.23ஶீலவா பாவாச ேவதநாrhத⁴mh த³th³:
05.2.24 ரNhயகரmh கrhமNhயாnh ஆஹாரேய:, ந ச ஏஷாmh கசிth³ அபராத⁴mh
பஹேர:
05.2.25 ேத யபkh³’தmh அபி⁴நீய விkhணீரnh
05.2.26இதி vhயவஹாஷு phரணய:
05.2.27 khடஸூகரmh அrhத⁴mh த³th³யாth, ுth³ரபஶவ: ஷTh³பா⁴க³mh,
ேகா³மஷாவதரக²ர உShThராச த³ஶபா⁴க³mh
05.2.28 ப³nhத⁴கீேபாஷகா ராஜphேரShயாபி:◌⁴ பரமபெயௗவநாபி: ◌⁴ ேகாஶmh ஸmhஹேர:
05.2.29இதி ேயாநிேபாஷேகஷு phரணய:
05.2.30ஸkh’th³ ஏவ ந th³வி: phரேயாjhய:
05.2.31தshயாகரேண வா ஸமாஹrhதா காrhயmh அபதி³ய ெபௗரஜாநபதா³nh பி⁴ேத
05.2.32 ேயாக³ஷாசாthர rhவmh அதிமாthரmh த³th³:
05.2.33 ஏேதந phரேத³ேஶந ராஜா ெபௗரஜாநபதா³nh பி⁴ேத
05.2.34 காபகாச ஏநாnh அlhபmh phரயchச²த:thஸேய:
05.2.35ஸாரேதா வா ரNhயmhஆTh◌⁴யாnh யாேசத,யதா²உபகாரmh வா,shவவஶா வா
யth³ உபஹேர:
05.2.36shதா²நchச²thரேவShடநவி⁴ஷாச ஏஷாmh ரNhேயந phரயchேச²th
05.2.37 பாஷNhட³ஸŋhக⁴th³ரvhயmh அேராthய உபேபா⁴kh³யmh ேத³வth³ரvhயmh வா
kh’thயகரா: phேரதshய த³kh³த⁴kh³’ஹshய வா ஹshேத nhயshதmh இthபஹேர:
05.2.38 ேத³வதாऽth◌⁴யோ ³rhக³ராShThரேத³வதாநாmh யதா²shவmh ஏகshத²mh
ேகாஶmh rhயாth, தைத²வ ச உபஹேரth
05.2.39ைத³வதைசthயmh th³த⁴Nhயshதா²நmhஔபபாதி³கmh வா ராthராthதா²phய
யாthராஸமாஜாph◌⁴யாmh ஆேவth
05.2.40ைசthய உபவநvh’ேணவா ேத³வதாऽபி⁴க³மநmhஅநாrhதவShபப²லkhேதந
kh²யாபேயth
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05.2.41 மiνShயகரmh வா vh’ே ரோப⁴யmh phரபயிthவா th³த⁴vhயஜநா:
ெபௗரஜாநபதா³நாmh ரNhேயந phரதிrh:
05.2.42ஸுŋhகா³khேத வா ேப நாக³mh அநியதஶிரshகmh ரNhய உபஹாேரண
த³rhஶேயth
05.2.43 நாக³phரதிமாயாmh அnhதச²nhநாயாmh ைசthயchசி²th³ேர வlhகchசி²th³ேர
வா ஸrhபத³rhஶநmh ஆஹாேரண phரதிப³th³த⁴ஸmhjhஞmh kh’thவா ரth³த³தா⁴நாநாmh
த³rhஶேயth
05.2.44அரth³த³தா⁴நாநாmhஆசமநphேராேணஷு ரஸmhஉபசாrhய ேத³வதாऽபி⁴ஶாபmh
ph³யாth,அபி⁴thயkhதmh வா த³mhஶயிthவா
05.2.45 ேயாக³த³rhஶநphரதீகாேரண வா ேகாஶாபி⁴ஸmhஹரணmh rhயாth
05.2.46ைவேத³ஹகvhயஜேநா வா phர⁴தபNhயாnhேதவா vhயவஹேரத
05.2.47 ஸ யதா³ பNhயlhேய நிேபphரேயாைக³பசித: shயாth ததா³ ஏநmh
ராthெரௗ ேமாஷேயth
05.2.48 ஏேதந பத³rhஶக:ஸுவrhணகாரச vhயாkh²யாெதௗ
05.2.49 ைவேத³ஹகvhயஜேநா வா phரkh²யாதvhயவஹார: phரஹவணநிthதmh
யாசிதகmh அவkhதகmh வா phயஸுவrhணபா⁴Nhட³mh அேநகmh kh³’ணீயாth
05.2.50ஸமாேஜ வா ஸrhவபNhயஸnhேதா³ேஹந phர⁴தmh ரNhயஸுவrhணmh ’ணmh
kh³’ணீயாth, phரதிபா⁴Nhட³lhயmh ச
05.2.51 தth³ உப⁴யmh ராthெரௗ ேமாஷேயth
05.2.52 ஸாth◌⁴வீvhயஜநாபி: ◌⁴ shthபி⁴rh³Shயாnh உnhமாத³யிthவா தாஸாmh ஏவ
ேவமshவபி⁴kh³’ய ஸrhவshவாnhயாஹேர:
05.2.53 ³Shயlhயாநாmh வா விவாேத³ phரththபnhேந ரஸதா:³ phரணிதா ரஸmh
த³th³:
05.2.54 ேதந ேதா³ேஷண இதேர பrhயாதா³தvhயா:
05.2.55³Shயmh அபி⁴thயkhேதா வா ரth³ேத⁴யாபேத³ஶmh பNhயmh ரNhயநிேபmh
’ணphரேயாக³mh தா³யmh வா யாேசத
05.2.56 தா³ஸஶph³ேத³ந வா ³Shயmh ஆலmhேப³த, பா⁴rhயாmh அshய shiνஷாmh
³தரmh வா தா³ஶph³ேத³ந பா⁴rhயாஶph³ேத³ந வா
05.2.57 தmh ³Shயkh³’ஹphரதிth³வா ராthராபஶயாநmh அnhயthர வா வஸnhதmh
தீே ஹthவா ph³யாth ஹேதாऽயmh அrhத²காiµக:இதி
05.2.58 ேதந ேதா³ேஷண இதேர பrhயாதா³தvhயா:
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05.2.59 th³த⁴vhயஜேநா வா ³Shயmh ஜmhப⁴கவிth³யாபி: ◌⁴ phரேலாப⁴யிthவா
ph³யாth அயரNhயmh ராஜth³வாகmh shth’த³யmh அvhயாதி⁴கரmh
ஆShயmh thயmh வா கrhம ஜாநா இதி
05.2.60 phரதிபnhநmh ைசthயshதா²ேந ராthெரௗ phர⁴தஸுராமாmhஸக³nhத⁴mh உபஹாரmh
காரேயth
05.2.61 ஏகபmh சாthர ரNhயmh rhவநிகா²தmh phேரதாŋhக³mh phேரதஶிஶுrhவா யthர
நித:shயாth, தேதா ரNhயmh அshய த³rhஶேயth³அthயlhபmh இதி ச ph³யாth
05.2.62 phர⁴தரNhயேஹேதா: நபஹார: கrhதvhய இதி shவயmh ஏவ ஏேதந
ரNhேயந ேவா⁴ேத phர⁴தmh ஔபஹாகmh khணீ இதி
05.2.63ஸ ேதந ரNhேயநாஉபஹாகkhரேய kh³’ேயத
05.2.64 மாth’vhயஜநயா வா thேரா ேம thவயா ஹத:இthயவபிதா shயாth
05.2.65 ஸmhth³த⁴mh ஏவாshய ராthயாேக³ வநயாேக³ வநkhடா³யாmh வா
phரvh’thதாயாmh தீ விஶshயாபி⁴thயkhதmh அதிநேய:
05.2.66 ³Shயshய வா ph◌⁴’தகvhயஜேநா ேவதநரNhேய டபmh phரphய
phரபேயth
05.2.67 கrhமகரvhயஜேநா வா kh³’ேஹ கrhம rhவாண: shேதநடபகாரக
உபகரணmh உபநித³th◌⁴யாth, சிகிthஸகvhயஜேநா வா க³ரmh அக³தா³பேத³ேஶந
05.2.68 phரthயாஸnhேநா வா ³Shயshய ஸthth phரணிதmh அபி⁴ேஷகபா⁴Nhட³mh
அthரஶாஸநmh ச காபகiµேக²நாசத, காரணmh ச ph³யாth
05.2.69 ஏவmh ³ShேயShவதா⁴rhேகஷு ச வrhேதத, ந இதேரஷு
05.2.70ab பkhவmh பkhவmh இவாராமாth ப²லmh ராjhயாth³அவாphiνயாth ।
05.2.70chdஆthமchேச²த³ப⁴யாth³ஆமmh வrhஜேயth ேகாபகாரகmh (இதி)
Chapt . Salaries of state servants

05.3.01 ³rhக³ஜநபத³ஶkhthயா ph◌⁴’thயகrhம ஸiµத³யபாேத³ந shதா²பேயth,
காrhயஸாத⁴நஸேஹந வா ph◌⁴’thயலாேப⁴ந
05.3.02 ஶரmh அேவேத, ந த⁴rhமாrhெதௗ² பீட³ேயth
05.3.03’thவிkh³।ஆசாrhயமnhthேராதேஸநாபதிவராஜராஜமாth’ராஜமShேயாऽShடசthவாmhஶthஸாஹshரா:
05.3.04 ஏதாவதா ப⁴ரேணநாநாshபth³யthவmh அேகாபகmh ச ஏஷாmh ப⁴வதி
05.3.05ெதௗ³வாகாnhதrhவmhஶிகphரஶாshth’ஸமாஹrhth’ஸmhநிதா⁴தாரசrhவிmhஶதிஸாஹshரா:
05.3.06 ஏதாவதா கrhமNhயா ப⁴வnhதி
05.3.07மாரமாரமாth’நாயகெபௗரvhயாவஹாககாrhமாnhதிகமnhthபஷth³ராShThராnhதபாலாச
th³வாத³ஶஸாஹshரா:
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05.3.08shவாபப³nhத⁴ப³லஸஹாயா ேயதாவதா ப⁴வnhதி
05.3.09ேரணீiµkh²யாஹshthyhऽவரத²iµkh²யா:phரேத³ShடாரசாShடஸாஹshரா:
05.3.10shவவrhகா³iνகrhே ேயதாவதா ப⁴வnhதி
05.3.11பththyhऽவரத²ஹshthyhऽth◌⁴யா th³ரvhயஹshதிவநபாலாச ச:ஸாஹshரா:
05.3.12 ரதி²காநீகshத²சிகிthஸகாவத³மகவrhத⁴கேயா ேயாநிேபாஷகாச
th³விஸாஹshரா:
05.3.13காrhதாnhதிகைநthதிகெமௗஹூrhதிகெபௗராணிகஸூதமாக³தா: ◌⁴ ேராதஷா:
ஸrhவாth◌⁴யாச ஸாஹshரா:
05.3.14 ஶிlhபவnhத: பாதா³தா:ஸŋhkh²யாயகேலக²காதி³வrhக³ச பசஶதா:
05.3.15ஶீலவா: thவrhத⁴th’தீயஶதா:, th³வி³ணேவதநாச ஏஷாmh rhயகரா:
05.3.16 காஶிlhபிேநா விmhஶதிஶதிகா:
05.3.17 சShபத³th³விபத³பசாரகபாகrhகாஉபshதா²யிகபாலகவிShப³nhத⁴கா:
ஷShேவதநா:,ஆrhயkhதாேராஹகமாணவகைஶலக²நகா:ஸrhவ உபshதா²யிநச
05.3.18 ஆசாrhயா விth³யாவnhதச ஜாேவதநாநி யதா²ऽrhஹmh லேப⁴ரnh
பசஶதாவரmh ஸஹshரபரmh
05.3.19 த³ஶபணிேகா ேயாஜேந ³ேதா மth◌⁴யம:, த³ஶ உthதேர th³வி³ணேவதந
ஆேயாஜநஶதாth³இதி
05.3.20ஸமாநவிth³ேயph◌⁴ய: th³ணேவதேநா ராஜா ராஜஸூயாதி³ஷு khரஷு
05.3.21 ராjhஞ:ஸாரதி:²ஸாஹshர:
05.3.22 காபக உதா³shதி²தkh³’ஹபதிகைவேத³ஹகதாபஸvhயஜநா:ஸாஹshரா:
05.3.23 kh³ராமph◌⁴’தகஸththதீணரஸத³பி⁴ுkhய: பசஶதா:
05.3.24 சாரஸசாேऽrhத⁴th’தீயஶதா:, phரயாஸvh’th³த⁴ேவதநா வா
05.3.25 ஶதவrhக³ஸஹshரவrhகா³mh அth◌⁴யா ப⁴khதேவதநலாப⁴mh ஆேத³ஶmh
விேபmh ச rh:
05.3.26அவிேேபா ராஜபkh³ரஹ³rhக³ராShThரராேவேணஷு ச
05.3.27 நிthயiµkh²யா:shரேநகiµkh²யாச
05.3.28 கrhமஸு mh’தாநாmh thரதா³ரா ப⁴khதேவதநmh லேப⁴ரnh
05.3.29 பா³லvh’th³த⁴vhயாதி⁴தாச ஏஷாmh அiνkh³ராயா:
05.3.30 phேரதvhயாதி⁴தஸூதிகாkh’thேயஷு ச ஏஷாmh அrhத²மாநகrhம rhயாth
05.3.31அlhபேகாஶ:phயபஶுேthராணி த³th³யாth,அlhபmh ச ரNhயmh
05.3.32 ஶூnhயmh வா நிேவஶயிmh அph◌⁴thதி²ேதா ரNhயmh ஏவ த³th³யாth, ந
kh³ராமmh kh³ராமஸஜாதvhயவஹாரshதா²பநாrhத²mh
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05.3.33 ஏேதந ph◌⁴’தாநாmh அph◌⁴’தாநாmh ச விth³யாகrhமph◌⁴யாmh ப⁴khதேவதநவிேஶஷmh
ச rhயாth
05.3.34ஷShேவதநshயாட⁴கmh kh’thவா ரNhயாiνபmh ப⁴khதmh rhயாth
05.3.35 பththyhऽவரத²th³விபா: ஸூrhய உத³ேய ப³: ஸnhதி⁴தி³வஸவrhஜmh
ஶிlhபேயாkh³யா:rh:
05.3.36 ேதஷு ராஜா நிthயkhத: shயாth, அபீ⁴ணmh ச ஏஷாmh ஶிlhபத³rhஶநmh
rhயாth
05.3.37 kh’தநர இnhth³ராŋhகmh ஶshthராவரணmh ஆதா⁴கா³ரmh phரேவஶேயth
05.3.38அஶshthராசேர:,அnhயthர iµth³ராऽiνjhஞாதாth
05.3.39 நShடmhவிநShடmh வா th³வி³ணmh த³th³யாth
05.3.40 விth◌⁴வshதக³ணநாmh ச rhயாth
05.3.41 ஸாrhதி²காநாmh ஶshthராவரணmh அnhதபாலா kh³’ணீ:, ஸiµth³ரmh
அவசாரேயrhவா
05.3.42 யாthராmh அph◌⁴thதி²ேதா வா ேஸநாmh உth³ேயாஜேயth
05.3.43 தேதா ைவேத³ஹகvhயஜநா: ஸrhவபNhயாnhயாதீ⁴ேயph◌⁴ேயா யாthராகாேல
th³வி³ணphரthயாேத³யாநி த³th³:
05.3.44 ஏவmh ராஜபNhயேயாக³விkhரேயா ேவதநphரthயாதா³நmh ச ப⁴வதி
05.3.45 ஏவmh அேவதாயvhயய: ேகாஶத³Nhட³vhயஸநmh நாவாphேநாதி
05.3.46இதி ப⁴khதேவதநவிகlhப:
05.3.47abஸththணசாதீ⁴யாநாmh ேவயா: காஶீலவா: ।
05.3.47chd த³Nhட³vh’th³தா⁴ச ஜாநீ: ெஶௗசாெஶௗசmh அதnhth³தா: (இதி)
Chapt . Proper conduct fora dependant

05.4.01 ேலாகயாthராவிth³ ராஜாநmhஆthமth³ரvhயphரkh’திஸmhபnhநmh phயதth³வாேரரேயத
05.4.02 யmh வா மnhேயத யதா²ऽஹmh ஆரய ஈphஸுேரவmh அெஸௗ விநய
ஈphஸுராபி⁴கா³க³ணkhத: இதி, th³ரvhயphரkh’திநmh அphேயநmh ஆரேயத,
ந thேவவாநாthமஸmhபnhநmh
05.4.03 அநாthமவா  நீதிஶாshthரth³ேவஷாth³ அநrhth²யஸmhேயாகா³th³ வா
phராphயாபி மஹth³ ஐவrhயmh ந ப⁴வதி
05.4.04ஆthமவதி லph³தா⁴வகாஶ: ஶாshthராiνேயாக³mh த³th³யாth
05.4.05அவிஸmhவாதா³th³th³shதா²நshைத²rhயmh அவாphேநாதி
05.4.06 மதிகrhமஸு ph’Shட:² ததா³thேவ சாயthயாmh ச த⁴rhமாrhத²ஸmhkhதmh
ஸமrhத²mh phரவீணவth³அபஷth³பீ⁴: கத²ேயth
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05.4.07 ஈphத:பேணத த⁴rhமாrhதா²iνேயாக³mhஅவிஶிShேடஷு ப³லவthஸmhkhேதஷு
த³Nhட³தா⁴ரணmh மthஸmhேயாேக³ ததா³thேவ ச த³Nhட³தா⁴ரணmh இதி ந
rhயா:, பmh vh’thதிmh ³யmh ச ேம ந உபஹnhயா:, ஸmhjhஞயா ச thவாmh
காமkhேராத⁴த³Nhட³ேநஷு வாரேயயmh இதி
05.4.08 ஆதி³Shட: phரதி³Shடாயாmh ⁴மாவiνjhஞாத: phரவிேஶth, உபவிேஶchச
பாrhவத:ஸmhநிkh’Shடவிphரkh’Shட: பராஸநmh
05.4.09 விkh³’ய கத²நmh அஸph◌⁴யmh அphரthயmh அரth³ேத⁴யmh அnh’தmh ச
வாkhயmh உchைசரநrhமணி ஹாஸmh வாதSh²வேந ச ஶph³த³வதீ ந rhயாth
05.4.10 த:² கத²நmh அnhேயந, ஜநவாேத³ th³வnhth³வகத²நmh, ராjhேஞா ேவஷmh
உth³த⁴தஹகாநாmh ச, ரthநாதிஶயphரகாஶாph◌⁴யrhத²நmh,ஏகாyh।ஓShட²நிrhேபா⁴க³mh
ph◌⁴கrhம வாkhயாவேபணmh ச ph³வதி, ப³லவth ஸmhkhதவிேராத⁴mh,
shthபி:◌⁴ shthத³rhஶிபி: ◌⁴ ஸாமnhத³ைதrhth³ேவShயபாவphதாnh அrhth²ையச
phரதிஸmhஸrhக³mh ஏகாrhத²சrhயாmh ஸŋhகா⁴தmh ச வrhஜேயth
05.4.11abஅநகாலmh ராஜாrhத²mh shவாrhத²mh phயைத:ஸஹ ।
05.4.11chd பராrhத²mh ேத³ஶகாேல ச ph³யாth³ த⁴rhமாrhத²ஸmhதmh
05.4.12ab ph’Shட: phயதmh ph³யாnhந ph³யாth³அதmh phயmh ।
05.4.12chdஅphயmh வா தmh ph³யாthஶ ◌்’Nhவேதாऽiνமேதா த:²
05.4.13abShணீmh வா phரதிவாkhேய shயாth³ ேவShயாதீ³mhச ந வrhணேயth ।
05.4.13chdஅphயா அபி த³ா:sh: தth³பா⁴வாth³ ேய ப³Shkh’தா:
05.4.14abஅநrhth²யாச phயா th³’Shடாசிthதjhஞாநாiνவrhதிந: ।
05.4.14chdஅபி⁴ஹாshேயShவபி⁴ஹேஸth³ ேகா⁴ரஹாஸாmhச வrhஜேயth (இதி)
05.4.15ab பராth ஸŋhkhராமேயth³ ேகா⁴ரmh ந ச ேகா⁴ரmh பேர வேத³th ।
05.4.15chd திதிேதாthமநைசவ மாவாnh ph’தி²வீஸம:
05.4.16abஆthமரா  ஸததmh rhவmh காrhயா விஜாநதா ।
05.4.16chdஅkh³நாவிவ  ஸmhphேராkhதா vh’thதீ ராஜா உபவிநாmh
05.4.17ab ஏகேத³ஶmh த³ேஹth³அkh³நி: ஶரmh வா பரmh க³த: ।
05.4.17chdஸ-thரதா³ரmh ராஜா  கா⁴தேயth³அrhத⁴ேயத வா (இதி)
Chapt . Proper behaviour for a courtier

05.5.01 நிkhத: கrhமஸு vhயயவிஶுth³த⁴mh உத³யmh த³rhஶேயth
05.5.02ஆph◌⁴யnhதரmh பா³யmh ³யmh phரகாயmh ஆthயயிகmh உேபதvhயmh வா
காrhயmh இத³mh ஏவmh இதி விேஶஷேயchச
05.5.03 mh’க³யாth³தமth³யshthஷு phரஸkhதmh ந ஏநmh அiνவrhேதத phரஶmhஸாபி:◌⁴
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05.5.04 ஆஸnhநசாshய vhயஸந உபகா⁴ேத phரயேதத, பர உபஜாபாதிஸnhதா⁴ந
உபதி⁴ph◌⁴யச ரேth
05.5.05இŋhகி³தாகாெரௗ சாshய லேயth
05.5.06காமth³ேவஷஹrhஷைத³nhயvhயவஸாயப⁴யth³வnhth³வவிபrhயாஸmhஇŋhகி³தாகாராph◌⁴யாmh
 மnhthரஸmhவரrhத²mh ஆசரதி phராjhஞ:
05.5.07 த³rhஶேந phரத³தி, வாkhயmh phரதிkh³’தி, ஆஸநmh த³தா³தி,
விவிkhேதா த³rhஶயேத, ஶŋhகாshதா²ேந நாதிஶŋhகேத, கதா²யாmh ரமேத,
பjhஞாphேயShவேவேத, பth²யmh உkhதmh ஸஹேத, shமயமாேநா நிŋhkhேத,
ஹshேதந shph’ஶதி, லாkh◌⁴ேய ந உபஹஸதி, பேராmh ³ணmh ph³ரவீதி,
ப⁴ேயஷு shமரதி, ஸஹ விஹாரmh யாதி, vhயஸேநऽph◌⁴பபth³யேத, தth³ப⁴khதீnh
ஜயதி,³யmh ஆசShேட, மாநmh வrhத⁴யதி,அrhத²mh கேராதி,அநrhத²mh phரதிஹnhதி
-இதி Shடjhஞாநmh
05.5.08 ஏதth³ ஏவ விபதmh அShடshய, ⁴யச வயாம:
05.5.09ஸnhத³rhஶேந ேகாப:,வாkhயshயாரவணphரதிேஷெதௗ⁴,ஆஸநசுேஷாரதா³நmh,
வrhணshவரேப⁴த:³,ஏகாph◌⁴Thyh।ஓShட²நிrhேபா⁴க:³,shேவத³வாஸshதாநாmh
அshதா²ந உthபthதி:, பரமnhthரணmh, அகshமாth³vhரஜநmh, வrhத⁴நmh அnhயshய,
⁴கா³thரவிேலக²நmh, அnhயshய உபேதாத³நmh, விth³யாவrhணேத³ஶthஸா,
ஸமேதா³ஷநிnhதா³, phரதிேதா³ஷநிnhதா³, phரதிேலாமshதவ:, ஸுkh’தாநேவணmh,
³Shkh’தாiνகீrhதநmh, ph’Shடா²வதா⁴நmh, அதிthயாக:³, th²யாऽபி⁴பா⁴ஷணmh,
ராஜத³rhஶிநாmh ச தth³vh’thதாnhயthவmh
05.5.10 vh’thதிவிகாரmh சாேவேதாphயமாiνஷாmh
05.5.11அயmh உchைச:சதி இதி காthயாயந: phரவvhராஜ, khெரௗேசாऽபஸvhயmh
இதி கணிŋhேகா பா⁴ரth³வாஜ:, th’ணmh இதி தீ³rhக⁴சாராயண:, ஶீதா ஶா இதி
ேகா⁴டiµக:², ஹshதீ phரthெயௗth இதி கிஜlhக:, ரதா²வmh phராஶmhth இதி
பிஶுந:, phரதிரவேண ஶுந: பிஶுநthர:
05.5.12அrhத²மாநாவேேப ச பthயாக:³
05.5.13shவாஶீலmh ஆthமநச கிlhபி³ஷmh உபலph◌⁴ய வா phரதிrhவீத
05.5.14thரmh உபkh’Shடmh வாऽshய க³chேச²th
05.5.15ab தthரshேதா² ேதா³ஷநிrhகா⁴தmh thைரrhப⁴rhத சாசேரth ।
05.5.15chd தேதா ப⁴rhத ேவ வா mh’ேத வா நராvhரேஜth (இதி)
Chapt . Continuance of the kingdom

Continuous sovereignty
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05.6.01 ராஜvhயஸநmh ஏவmh அமாthய: phரதிrhவீத
05.6.02 phராkh³ ஏவ மரபா³த⁴ப⁴யாth³ ராjhஞ: phயத உபkh³ரேஹண
மாஸth³விமாஸாnhதரmh த³rhஶநmh shதா²பேயth³ ேத³ஶபீடா³ऽபஹmh அthராபஹmh
ஆShயmh thயmh வா கrhம ராஜா ஸாத⁴யதி இthயபேத³ேஶந
05.6.03 ராஜvhயஜநmhஅபேவலாயாmh phரkh’தீநாmh த³rhஶேயth,thராthர³தாநாmh
ச
05.6.04ைதச யதா² உசிதாmh ஸmhபா⁴ஷாmh அமாthயiµேகா² க³chேச²th
05.6.05 ெதௗ³வாகாnhதrhவmhஶிகiµக²ச யதா²உkhதmh ராஜphரணிதி⁴mh அiνவrhதேயth
05.6.06 அபகாஷு ச ேஹட³mh phரஸாத³mh வா phரkh’திகாnhதmh த³rhஶேயth,
phரஸாத³mh ஏவ உபகாஷு
05.6.07ஆphதஷாதி⁴Sh²ெதௗ³rhக³phரthயnhதshெதௗ²வா ேகாஶத³Nhடா³ேவகshெதௗ²
காரேயth,lhயமாரiµkh²யாmhசாnhயாபேத³ேஶந
05.6.08 யச iµkh²ய: பவாnh ³rhகா³டவீshேதா² வா ைவ³Nhயmh ப⁴ேஜத தmh
உபkh³ராஹேயth
05.6.09 ப³vh।ஆபா³த⁴mh வா யாthராmh phேரஷேயth,thரலmh வா
05.6.10யshமாchசஸாமnhதாth³ஆபா³த⁴mh பேயth தmh உthஸவவிவாஹஹshதிப³nhத⁴நாவபNhய⁴phரதா³நாபேத³ேஶநாவkh³ராஹேயth,
shவthேரண வா
05.6.11 தத:ஸnhதி⁴mh அ³Shயmh காரேயth
05.6.12ஆடவிகாthைரrhவா ைவரmh kh³ராஹேயth
05.6.13 தthநmh அபth³த⁴mh வா ⁴mhyh।ஏகேத³ேஶந உபkh³ராஹேயth
05.6.14 lhயமாரiµkh²ய உபkh³ரஹmh kh’thவா வா மாரmh அபி⁴khதmh ஏவ
த³rhஶேயth
05.6.15 தா³Nhட³கrhகவth³ வா ராjhயகNhடகாnh உth³th◌⁴’thய ராjhயmh காரேயth
05.6.16 யதி³வா கசிnh iµkh²ய:ஸாமnhதாதீ³நாmh அnhயதம: ேகாபmh ப⁴ேஜத தmh ஏ,

ராஜாநmh thவா கShயா இthயாவாஹயிthவா கா⁴தேயth
05.6.17ஆபthphரதீகாேரண வா ஸாத⁴ேயth
05.6.18 வராேஜ வா khரேமண ராjhயபா⁴ரmh ஆேராphய ராஜvhயஸநmh kh²யாபேயth
05.6.19 பர⁴ெமௗ ராஜvhயஸேந thேரthரvhயஜேநந ஶthேரா: ஸnhதி⁴mh
அவshதா²phயாபக³chேச²th
05.6.20ஸாமnhதாதீ³நாmh அnhயதமmh வாऽshய ³rhேக³shதா²பயிthவாऽபக³chேச²th
05.6.21மாரmh அபி⁴chய வா phரதிvhேஹத
05.6.22 பேரபி⁴khேதா வா யதா² உkhதmh ஆபthphரதீகாரmh rhயாth
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05.6.23 ஏவmh ஏகாஇவrhயmh அமாthய: காரேயth³இதி ெகௗlhய:
05.6.24 ந ஏவmh இதி பா⁴ரth³வாஜ:
05.6.25 phரmhயமாேண வா ராஜnhயமாthய:lhயமாரiµkh²யாnh பரshபரmh iµkh²ேயஷு
வா விkhரமேயth
05.6.26 விkhராnhதmh phரkh’திேகாேபந கா⁴தேயth
05.6.27lhயமாரiµkh²யாnh உபாmhஶுத³Nhேட³ந வா ஸாத⁴யிthவா shவயmh ராjhயmh
kh³’ணீயாth
05.6.28 ராjhயகாரth³th³ பிதா thராnh thராச பிதரmh அபி⁴th³யnhதி, கிmh
அŋhக³ நரமாthயphரkh’திrhேயகphரkh³ரேஹா ராjhயshய
05.6.29 தth shவயmh உபshதி²தmh நாவமnhேயத
05.6.30shவயmh ஆடா⁴  shth thயjhயமாநாऽபி⁴ஶபதி இதி ேலாகphரவாத:³
05.6.31ab காலச ஸkh’th³அph◌⁴ேயதி யmh நரmh காலகாŋhணmh ।
05.6.31chd ³rhலப: ◌⁴ ஸ ந: தshய கால: கrhம சிகீrhஷத:
05.6.32 phரkh’திேகாபகmh அத⁴rhShட²mh அைநகாnhதிகmh ச ஏதth³இதி ெகௗlhய:
05.6.33 ராஜthரmh ஆthமஸmhபnhநmh ராjhேய shதா²பேயth
05.6.34 ஸmhபnhநாபா⁴ேவऽvhயஸநிநmh மாரmh ராஜகnhயாmh க³rhபி⁴ணீmh ேத³வீmh வா
ரshkh’thய மஹாமாthராnh ஸmhநிபாthய ph³யாth அயmh ேவா நிேப:, பிதரmh
அshயாேவth◌⁴வmh ஸththவாபி⁴ஜநmh ஆthமநச, th◌⁴வஜமாthேராऽயmh ப⁴வnhத ஏவ
shவாந:, கத²mh வா khயதாmh இதி
05.6.35 ததா² ph³வாணmh ேயாக³ஷா ph³: ேகாऽnhேயா ப⁴வthேராகா³th³
அshமாth³ ராjhஞசாrhவrhNhயmh அrhஹதி பாலயிmh இதி
05.6.36 ததா² இthயமாthய: மாரmh ராஜகnhயாmh க³rhபி⁴ணீmh ேத³வீmh வாऽதி⁴rhவீத,
ப³nh⁴ஸmhப³nhதி⁴நாmh thராthர³தாநாmh ச த³rhஶேயth
05.6.37 ப⁴khதேவதநவிேஶஷmh அமாthயாநாmh ஆதீ⁴யாநாmh ச காரேயth, ⁴யசாயmh
vh’th³த:◌⁴ கShயதி இதி ph³யாth
05.6.38 ஏவmh ³rhக³ராShThரiµkh²யாnh ஆபா⁴ேஷத, யதா²ऽrhஹmh ச thராthரபmh
05.6.39 விநயகrhமணி ச மாரshய phரயேதத
05.6.40 கnhயாயாmh ஸமாநஜாதீயாth³அபthயmh உthபாth³ய வாऽபி⁴ேசth
05.6.41 மாசிthதோப⁴ப⁴யாth lhயmh அlhபஸththவmh சா²thரmh ச லNhயmh
உபநித³th◌⁴யாth
05.6.42 ’ெதௗ ச ஏநாmh ரேth
05.6.43 ந சாthமாrhத²mh கசிth³ உthkh’Shடmh உபேபா⁴க³mh காரேயth
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05.6.44 ராஜாrhத²mh  யாநவாஹநாப⁴ரணவshthரshthேவமபவாபாnh காரேயth
05.6.45ab ெயௗவநshத²mh ச யாேசத விரமmh சிthதகாரth ।
05.6.45chd பthயேஜth³அShயnhதmh Shயnhதmh சாiνபாலேயth
05.6.46ab நிேவth³ய thரராऽrhத²mh ³ட⁴ஸாரபkh³ரஹாnh ।
05.6.46chdஅரNhயmh தீ³rhக⁴ஸththரmh வா ேஸேவதாchயதாmh க³த:
05.6.47abiµkh²ையரவkh³’தmh வா ராஜாநmh தthphயாத: ।
05.6.47chdஇதிஹாஸராph◌⁴யாmh ேபா³த⁴ேயth³அrhத²ஶாshthரவிth
05.6.48abth³த⁴vhயஜநேபா வா ேயாக³mh ஆshதா²ய பாrhதி²வmh ।
05.6.48chdலேப⁴த லph³th◌⁴வா ³Shேயஷு தா³Nhட³கrhகmh ஆசேரth (இதி)
Book . மNhட³லேயாநி:ஷShட²mh அதி⁴கரணmh
Chapt . ஷNh◌ँஅவதிதமmh phரகரணmh - phரkh’திஸmhபத:³

06.1.01shவாmhyhऽமாthயஜநபத³³rhக³ேகாஶத³Nhட³thராணி phரkh’தய:
06.1.02 தthர shவாஸmhபth
06.1.03 மஹாேநா ைத³வ³th³தி⁴ஸththவஸmhபnhேநா vh’th³த⁴த³rhஶீ தா⁴rhக:
ஸthயவாkh³அவிஸmhவாத³க:kh’தjhஞ:sh²லலோ மஹா உthஸாேஹாऽதீ³rhக⁴ஸூthர:
ஶkhயஸாமnhேதா th³’ட⁴³th³தி⁴ருth³ரபஷthேகா விநயகாம இthயாபி⁴கா³கா
³:

06.1.04ஶுஷாரவணkh³ரஹணதா⁴ரணவிjhஞாநஊஹாேபாஹதththவாபி⁴நிேவஶா:
phரjhஞா³:

06.1.05 ெஶௗrhயmh அமrhஷ: ஶீkh◌⁴ரதா தா³யmh ச உthஸாஹ³:

06.1.06 வாkh³ phரக³lhப: ◌⁴ shmh’திமதிப³லவாnh உத³kh³ர: shvhऽவkh³ரஹ:

kh’தஶிlhேபாऽvhயஸேநா த³Nhட³நாyhபகாராபகாரேயாrhth³’Shடphரதீகா மாnh
ஆபthphரkh’thேயாrhவிநிேயாkhதா தீ³rhக⁴³ரத³rhஶீ ேத³ஶகாலஷகாரகாrhயphரதா⁴ந:
ஸnhதி⁴விkhரமthயாக³ஸmhயமபணபரchசி²th³ரவிபா⁴கீ³ஸmhvh’ேதாऽதீ³நாபி⁴ஹாshயமph◌⁴ண:

காமkhேராத⁴ேலாப⁴shதmhப⁴சாபல உபதாபைபஶுnhயந:ஶkhல:shதஉத³kh³ராபி⁴பா⁴
vh’th³த⁴ உபேத³ஶாசார இthயாthமஸmhபth
06.1.07அமாthயஸmhபth³ உkhதா ரshதாth
06.1.08 மth◌⁴ேய சாnhேத ச shதா²நவாnh ஆthமதா⁴ரண: பரதா⁴ரணசாபதி³shவார:

shவாவ:ஶthth³ேவஶkhயஸாமnhத:பŋhகபாஷாணஉஷரவிஷமகNhடகேரணீvhயாலmh’கா³டவீந:
காnhத: தாக²நிth³ரvhயஹshதிவநவாnh க³vhய: ெபௗேஷேயா ³phதேகா³சர:
பஶுமாnh அேத³வமாth’ேகா வாshத²லபதா²ph◌⁴யாmh உேபத:ஸாரசிthரப³ஹுபNhேயா

artha.pdf 161



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

த³Nhட³கரஸஹ:கrhமஶீலகrhஷேகாऽபா³ஶshவாmhyhऽவரவrhணphராேயா ப⁴khதஶுசிமiνShய
இதி ஜநபத³ஸmhபth
06.1.09 ³rhக³ஸmhபth³ உkhதா ரshதாth
06.1.10த⁴rhமாதி⁴க³த:rhைவ:shவயmhவா ேஹமphயphராயசிthரsh²லரthநரNhேயா
தீ³rhகா⁴mh அphயாபத³mh அநாயதிmh ஸேஹத இதி ேகாஶஸmhபth
06.1.11பிth’ைபதாமேஹா நிthேயா வய:Shடph◌⁴’தthரதா³ர:phரவாேஸShவவிஸmhவாதி³த:
ஸrhவthராphரதிஹேதா :³க²ஸேஹா ப³ஹுth³த:◌⁴ ஸrhவth³த⁴phரஹரணவிth³யாவிஶாரத:³
ஸஹvh’th³தி⁴யிகthவாth³அth³ைவth◌⁴ய:thரphராய இதி த³Nhட³ஸmhபth
06.1.12 பிth’ைபதாமஹmh நிthயmh வயmh அth³ைவth◌⁴யmh மஹlhல⁴ஸiµthத²mh இதி
thரஸmhபth
06.1.13அராஜபீ³ph³த: ◌⁴ுth³ரபஷthேகா விரkhதphரkh’திரnhயாயvh’thதிரkhேதா
vhயஸநீ நிthஸாேஹா ைத³வphரமாே யthகிசநகாrhயக³திரநiνப³nhத: ◌⁴ khேபா³
நிthயாபகா ச இthயthரஸmhபth
06.1.14 ஏவmh⁴ேதா  ஶth:ஸுக:²ஸiµchேச²thmh ப⁴வதி
06.1.15abஅவrhஜா: phரkh’தய:ஸphத ஏதா:shவ³ண உத³யா: ।
06.1.15chd உkhதா: phரthயŋhக³⁴தா: தா: phரkh’தா ராஜஸmhபத:³
06.1.16abஸmhபாத³யthயஸmhபnhநா: phரkh’தீராthமவாnhnh’ப: ।
06.1.16chd விvh’th³தா⁴சாiνரkhதாச phரkh’தீrhஹnhthயநாthமவாnh
06.1.17ab தத:ஸ ³Shடphரkh’திசாரnhேதாऽphயநாthமவாnh ।
06.1.17chdஹnhயேத வா phரkh’திபி⁴rhயாதி வா th³விஷதாmh வஶmh
06.1.18abஆthமவாmh: thவlhபேத³ேஶாऽபி khத: phரkh’திஸmhபதா³ ।
06.1.18chd நயjhஞ: ph’தி²வீmh kh’thshநாmh ஜயthேயவ ந யேத (இதி)
Chapt . ஶமvhயாயாகmh

06.2.01 ஶமvhயாயாெமௗ ேயாக³ேமேயாrhேயாநி:
06.2.02 கrhமாரmhபா⁴mh ேயாகா³ராத⁴ேநா vhயாயாம:
06.2.03 கrhமப²ல உபேபா⁴கா³நாmh ேமாராத⁴ந: ஶம:
06.2.04 ஶமvhயாயாமேயாrhேயாநி:ஷாTh³³Nhயmh
06.2.05ய:shதா²நmh vh’th³தி⁴thத³யா: தshய
06.2.06 மாiνஷmh நயாபநெயௗ,ைத³வmh அயாநெயௗ
06.2.07ைத³வமாiνஷmh  கrhம ேலாகmh யாபயதி
06.2.08அth³’Shடகாதmh ைத³வmh
06.2.09 தshnhnh இShேடந ப²ேலந ேயாேகா³ऽய:,அநிShேடநாநய:
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06.2.10 th³’Shடகாதmh மாiνஷmh
06.2.11 தshnh ேயாக³ேமநிShபthதிrhநய:, விபthதிரபநய:
06.2.12 தchசிnhthயmh,அசிnhthயmh ைத³வmh
06.2.13 ராஜா ஆthமth³ரvhயphரkh’திஸmhபnhேநா நயshயாதி⁴Shடா²நmh விகீ³ஷு:
06.2.14 தshய ஸமnhதேதா மNhட³⁴தா ⁴mhyhऽநnhதரா அphரkh’தி:
06.2.15 ததா² ஏவ ⁴mhyh।ஏகாnhதரா thரphரkh’தி:
06.2.16 அஸmhபth³khத: ஸாமnhத: ஶth:, vhயஸநீ யாதvhய:, அநபாரேயா
³rhப³லாரேயா வா உchேச²த³நீய:, விபrhயேய பீட³நீய: கrhஶநீேயா வா
06.2.17இthயவிேஶஷா:
06.2.18 தshமாnh thரmh அthரmh thரthரmh அthரthரmh சாநnhதrhேயண
⁴நாmh phரஸjhயnhேத ரshதாth, பசாth பாrhShணிkh³ராஹ ஆkhரnhத:³
பாrhShணிkh³ராஹாஸார ஆkhரnhதா³ஸார:
06.2.19 ⁴mhyhऽநnhதர: phரkh’திthர:, lhயாபி⁴ஜந: ஸஹஜ:, விth³ேதா⁴
விேராத⁴யிதா வா kh’thம:
06.2.20 ⁴mhyh।ஏகாnhதரmh phரkh’திthரmh, மாதாபிth’ஸmhப³th³த⁴mh ஸஹஜmh,
த⁴நவிதேஹேதாராதmh kh’thமmh
06.2.21 அவிகீ³Shேவாrh⁴mhyhऽநnhதர: ஸmhஹதாஸmhஹதேயாரiνkh³ரஹஸமrhேதா²
நிkh³ரேஹ சாஸmhஹதேயாrhமth◌⁴யம:
06.2.22அவிகீ³ஷுமth◌⁴யாநாmh ப³:phரkh’திph◌⁴ேயா ப³லவthதர:ஸmhஹதாஸmhஹதாநாmh
அவிகீ³ஷுமth◌⁴யமாநாmh அiνkh³ரஹஸமrhேதா² நிkh³ரேஹ சாஸmhஹதாநாmh
உதா³ந:
06.2.23இதி phரkh’தய:
06.2.24 விகீ³ஷுrhthரmh thரthரmh வாऽshய phரkh’தய: திshர:
06.2.25 தா: பசபி⁴ரமாthயஜநபத³³rhக³ேகாஶத³Nhட³phரkh’திபி⁴ேரக ஏகஶ:
ஸmhkhதா மNhட³லmh அShடாத³ஶகmh ப⁴வதி
06.2.26அேநந மNhட³லph’த²khthவmh vhயாkh²யாதmh அமth◌⁴யம உதா³நாநாmh
06.2.27 ஏவmh சrhமNhட³லஸŋhேப:
06.2.28 th³வாத³ஶ ராஜphரkh’தய: ஷShrhth³ரvhயphரkh’தய:, ஸŋhேேபண
th³விஸphததி:
06.2.29 தாஸாmh யதா²shவmh ஸmhபத:³
06.2.30 ஶkhதி:th³தி⁴ச
06.2.31 ப³லmh ஶkhதி:
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06.2.32ஸுக²mh th³தி:◌⁴
06.2.33ஶkhதி: thவிதா⁴ -jhஞாநப³லmh மnhthரஶkhதி:, ேகாஶத³Nhட³ப³லmh phர⁴ஶkhதி:,
விkhரமப³லmh உthஸாஹஶkhதி:
06.2.34 ஏவmh th³தி: ◌⁴ thவிதா⁴ ஏவ - மnhthரஶkhதிஸாth◌⁴யா மnhthரth³தி: ◌⁴,
phர⁴ஶkhதிஸாth◌⁴யா phர⁴th³தி: ◌⁴, உthஸாஹஶkhதிஸாth◌⁴யா உthஸாஹth³தி: ◌⁴
06.2.35 தாபி⁴ரph◌⁴chசிேதா jhயாயாnh ப⁴வதி,அபசிேதா ந:, lhயஶkhதி:ஸம:
06.2.36 தshமாthஶkhதிmh th³தி⁴mh ச க⁴ேடதாthமnhயாேவஶயிmh, ஸாதா⁴ரே வா
th³ரvhயphரkh’திShவாநnhதrhேயண ெஶௗசவேஶந வா
06.2.37³Shயாthராph◌⁴யாmh வாऽபkhரShmh யேதத
06.2.38யதி³வா பேயthஅthேரா ேம ஶkhதிkhேதா வாkh³த³Nhட³பாShயாrhத²³ஷண:

phரkh’தீபஹநிShயதி, th³தி⁴khேதா வா mh’க³யாth³தமth³யshthபி:◌⁴
phரமாத³mh க³Shயதி, ஸ விரkhதphரkh’திபண: phரமthேதா வா ஸாth◌⁴ேயா ேம
ப⁴விShயதி, விkh³ரஹாபி⁴khேதா வா ஸrhவஸnhேதா³ேஹந ஏகshேதா²ऽ³rhக³shேதா²
வா shதா²shயதி, ஸ ஸmhஹதைஸnhேயா thர³rhக³விkhத: ஸாth◌⁴ேயா ேம
ப⁴விShயதி, ப³லவாnh வா ராஜா பரத: ஶthmh உchேச²thகாம: தmh உchசி²th³ய
மாmh உchசி²nhth³யாth³ இதி ப³லவதா phராrhதி²தshய ேம விபnhநகrhமாரmhப⁴shய
வா ஸாஹாyhயmh தா³shயதி, மth◌⁴யமphஸாயாmh ச, இthேயவmh।ஆதி³ஷு
காரேணShவthரshயாபி ஶkhதிmh th³தி⁴mh ச இchேச²th
06.2.39ab ேநmh ஏகாnhதராnh ராjhஞ: kh’thவா சாநnhதராnh அராnh ।
06.2.39chd நாபி⁴mh ஆthமாநmh ஆயchேச²nhேநதா phரkh’திமNhட³ேல
06.2.40ab மth◌⁴ேய பத: ஶthrhேநrhthரshய ச உப⁴ேயா: ।
06.2.40chd உchேச²th³ய: பீட³நீேயா வா ப³லவாnh அபி ஜாயேத (இதி)
Book .

Chapt . ஷாTh³³Nhயஸiµth³ேத³ஶ: -யshதா²நvh’th³தி⁴நிசய:
07.1.01ஷாTh³³Nhயshய phரkh’திமNhட³லmh ேயாநி:
07.1.02 ஸnhதி⁴விkh³ரஹாஸநயாநஸmhரயth³ைவதீ⁴பா⁴வா: ஷாTh³³Nhயmh
இthயாசாrhயா:
07.1.03 th³ைவ³Nhயmh இதி வாதvhயாதி: ◌⁴
07.1.04ஸnhதி⁴விkh³ரஹாph◌⁴யாmh  ஷாTh³³Nhயmh ஸmhபth³யேத இதி
07.1.05ஷாTh³³Nhயmh ஏவ ஏதth³அவshதா²ேப⁴தா³th³இதி ெகௗlhய:
07.1.06 தthர பணப³nhத: ◌⁴ ஸnhதி: ◌⁴
07.1.07அபகாேரா விkh³ரஹ:
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07.1.08 உேபணmh ஆஸநmh
07.1.09அph◌⁴chசேயா யாநmh
07.1.10 பராrhபணmh ஸmhரய:
07.1.11ஸnhதி⁴விkh³ரஹ உபாதா³நmh th³ைவதீ⁴பா⁴வ:
07.1.12இதி ஷTh³³:

07.1.13 பரshமாth³th³யமாந:ஸnhத³தீ⁴த
07.1.14அph◌⁴chசீயமாேநா விkh³’ணீயாth
07.1.15 ந மாmh பேரா நாஹmh பரmh உபஹnhmh ஶkhத:இthயாத
07.1.16³திஶயkhேதா யாயாth
07.1.17 ஶkhதிந:ஸmhரேயத
07.1.18ஸஹாயஸாth◌⁴ேய காrhேய th³ைவதீ⁴பா⁴வmh க³chேச²th
07.1.19இதி ³வshதா²பநmh
07.1.20 ேதஷாmh யshnh வா ³ேண shதி²த: பேயth இஹshத:² ஶயா
³rhக³ேஸகrhமவணிkhபத²ஶூnhயநிேவஶக²நிth³ரvhயஹshதிவநகrhமாNhயாthமந:
phரவrhதயிmh, பரshய ச ஏதாநி கrhமாNhபஹnhmh இதி தmh ஆதிShேட²th
07.1.21ஸா vh’th³தி: ◌⁴
07.1.22ஆஶுதரா ேம vh’th³தி⁴rh⁴யshதரா vh’th³th◌⁴yh।உத³யதரா வா ப⁴விShயதி,
விபதா பரshய இதி jhஞாthவா பரvh’th³தி⁴mh உேபேத
07.1.23 lhயகாலப²ல உத³யாயாmh வா vh’th³ெதௗ⁴ ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.1.24 யshnh வா ³ேண shதி²த: shவகrhமmh உபகா⁴தmh பேயnhந இதரshய
தshnhந திShேட²th
07.1.25 ஏஷ ய:
07.1.26 சிரதேரlhபதரmh vh’th³th◌⁴yh।உத³யதரmh வா ேShேய, விபதmh பர: இதி
jhஞாthவா யmh உேபேத
07.1.27 lhயகாலப²ல உத³ேய வா ேய ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.1.28 யshnh வா ³ேண shதி²த:shவகrhமvh’th³தி⁴mh யmh வா நாபி⁴பேயth³
ஏதthshதா²நmh
07.1.29 ரshவதரmh vh’th³th◌⁴yh।உத³யதரmh வா shதா²shயா, விபதmh பர: இதி
jhஞாthவா shதா²நmh உேபேத
07.1.30 lhயகாலப²ல உத³ேய வா shதா²ேந ஸnhதி⁴mh உேபயாth³இthயாசாrhயா:
07.1.31 ந ஏதth³ விபா⁴தmh இதி ெகௗlhய:
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07.1.32a யதி³ வா பேயth ஸnhெதௗ⁴ shதி²ேதா மஹாப²ல: shவகrhமபி:◌⁴
பரகrhமாNhபஹநிShயா, மஹாப²லாநி வா shவகrhமாNhபேபா⁴ேய, பரகrhமாணி
வா,ஸnhதி⁴விவாேஸந வா ேயாக³ உபநிஷthphரணிதி⁴பி:◌⁴ பரகrhமாNhபஹநிShயா,
ஸுக²mh வா ஸாiνkh³ரஹபஹாரெஸௗகrhயmh ப²லலாப⁴⁴யshthேவந shவகrhமmh
பரகrhமேயாகா³வஹmh ஜநmh ஆshராவயிShயா -

07.1.32b ப³நாऽதிமாthேரணவாஸmhத: பர:shவகrhம உபகா⁴தmh phராphshயதி, ேயந
வா விkh³’ேதா மயாஸnhத⁴thேத ேதநாshயவிkh³ரஹmh தீ³rhக⁴mh கShயா,மயா வா
ஸmhதshய மth³th³ேவே ஜநபத³mh பீட³யிShயதி -
07.1.32ch பர உபஹேதா வாऽshய ஜநபேதா³ மாmh ஆக³Shயதி, தத: கrhமஸு
vh’th³தி⁴mh phராphshயா, விபnhநகrhமாரmhேபா⁴ வா விஷமshத:² பர: கrhமஸு ந ேம
விkhரேமத -

07.1.32d பரத: phரvh’thதகrhமாரmhேபா⁴ வா தாph◌⁴யாmh ஸmhத: கrhமஸு vh’th³தி⁴mh
phராphshயா, ஶthphரதிப³th³த⁴mh வா ஶth ஸnhதி⁴mh kh’thவா மNhட³லmh
ேப⁴thshயா -

07.1.32e பி⁴nhநmh அவாphshயா, த³Nhடா³iνkh³ரேஹண வா ஶthmh உபkh³’ய
மNhட³லphஸாயாmh விth³ேவஷmh kh³ராஹயிShயா, விth³விShடmh ேதந ஏவ
கா⁴தயிShயா இதி ஸnhதி⁴நா vh’th³தி⁴mh ஆதிShேட²th
07.1.33a யதி³ வா பேயth ஆதீ⁴யphராய: ேரணீphராேயா வா ேம ஜநபத:³
ைஶலவநநதீ³³rhக³ ஏகth³வாராரோ வா ஶயதி பராபி⁴ேயாக³mh phரதிஹnhmh,
விஷயாnhேத ³rhக³mhஅவிஷயmhஅபாேதா வா ஶயா பரகrhமாNhபஹnhmh
-

07.1.33b vhயஸநபீட³ உபஹத உthஸாேஹா வா பர: ஸmhphராphதகrhம உபகா⁴தகால:,
விkh³’தshயாnhயேதா வா ஶயா ஜநபத³mh அபவாஹயிmh இதி விkh³ரேஹ
shதி²ேதா vh’th³தி⁴mh ஆதிShேட²th
07.1.34 யதி³ வா மnhேயத ந ேம ஶkhத: பர: கrhமாNhபஹnhmh நாஹmh
தshய கrhம உபகா⁴தீ வா, vhயஸநmh அshய, வவராஹேயாவ கலேஹ வா,
shவகrhமாiνShடா²நபேரா வா வrhதி⁴Shேய இthயாஸேநந vh’th³தி⁴mh ஆதிShேட²th
07.1.35யதி³வா மnhேயத யாநஸாth◌⁴ய:கrhம உபகா⁴த:ஶthேரா:,phரதிவிதshவகrhமாரசாsh
இதி யாேநந vh’th³தி⁴mh ஆதிShேட²th
07.1.36 யதி³ வா மnhேயத நாsh ஶkhத: பரகrhமாNhபஹnhmh,shவகrhம உபகா⁴தmh
வா thராmh இதி, ப³லவnhதmh ஆத: shவகrhமாiνShடா²ேநந யாth shதா²நmh
shதா²நாth³ vh’th³தி⁴mh சாகாŋhேத
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07.1.37 யதி³ வா மnhேயத ஸnhதி⁴நா ஏகத: shவகrhமாணி phரவrhதயிShயா,
விkh³ரேஹண ஏகத: பரகrhமாNhபஹநிShயா இதி th³ைவதீ⁴பா⁴ேவந vh’th³தி⁴mh
ஆதிShேட²th
07.1.38ab ஏவmh ஷTh³பி⁴rh³ணேரைத:shதி²த: phரkh’திமNhட³ேல ।
07.1.38chd பrhேயேஷத யாth shதா²நmh shதா²நாth³ vh’th³தி⁴mh ச கrhமஸு (இதி)
Chapt . ஸmhரயvh’thதி

07.2.01ஸnhதி⁴விkh³ரஹேயா: lhயாயாmh vh’th³ெதௗ⁴ ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.2.02 விkh³ரேஹ யvhயயphரவாஸphரthயவாயா ப⁴வnhதி
07.2.03 ேதநாஸநயாநேயாராஸநmh vhயாkh²யாதmh
07.2.04 th³ைவதீ⁴பா⁴வஸmhரயேயாrhth³ைவதீ⁴பா⁴வmh க³chேச²th
07.2.05 th³ைவதீ⁴⁴ேதா  shவகrhமphரதா⁴ந ஆthமந ஏவ உபகேராதி,ஸmhத: 
பரshய உபகேராதி, நாthமந:
07.2.06 யth³ப³ல:ஸாமnhத: தth³விஶிShடப³லmh ஆரேயth
07.2.07 தth³விஶிShடப³லாபா⁴ேவ தmh ஏவாத: ேகாஶத³Nhட³⁴நாmh
அnhயதேமநாshய உபகrhmh அth³’Shட: phரயேதத
07.2.08மஹாேதா³ேஷாவிஶிShடப³லஸமாக³ேமா ராjhஞாmh,அnhயthராவிkh³’தாth
07.2.09அஶkhேய த³Nhட³ உபநதவth³ வrhேதத
07.2.10 யதா³ சாshய phராணஹரmh vhயாதி⁴mh அnhத:ேகாபmh ஶthvh’th³தி⁴mh
thரvhயஸநmh உபshதி²தmh வா தnhநிthதாmh ஆthமநச vh’th³தி⁴mh பேயth
ததா³ஸmhபா⁴vhயvhயாதி⁴த⁴rhமகாrhயாபேத³ேஶநாபயாயாth
07.2.11shவவிஷயshேதா² வா ந உபக³chேச²th
07.2.12ஆஸnhேநா வாऽshய chசி²th³ேரஷு phரஹேரth
07.2.13 ப³யேஸாrhவா மth◌⁴யக³த: thராணஸமrhத²mh ஆரேயத, யshய வாऽnhதrhதி:◌⁴
shயாth, உெபௗ⁴ வா
07.2.14 கபாலஸmhரய: திShேட²th,லஹரmh இதரshய இதரmh அபதி³ஶnh
07.2.15 ேப⁴த³mh உப⁴ேயாrhவா பரshபராபேத³ஶmh phரத,பி⁴nhநேயாபாmhஶுத³Nhட³mh
07.2.16 பாrhவshேதா² வா ப³லshத²ேயாராஸnhநப⁴யாth phரதிrhவீத
07.2.17 ³rhகா³பாரேயா வா th³ைவதீ⁴⁴த: திShேட²th
07.2.18ஸnhதி⁴விkh³ரஹkhரமேஹபி⁴rhவா ேசShேடத
07.2.19³Shயாthராடவிகாnh உப⁴ேயாபkh³’ணீயாth
07.2.20 ஏதேயாரnhயதரmh க³chச²mh:ைதேரவாnhயதரshய vhயஸேந phரஹேரth
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07.2.21 th³வாph◌⁴யாmh உபஹேதா வா மNhட³லாபாரய: திShேட²th, மth◌⁴யமmh
உதா³நmh வா ஸmhரேயத
07.2.22 ேதந ஸஹ ஏகmh உபkh³’ய இதரmh உchசி²nhth³யாth³, உெபௗ⁴ வா
07.2.23 th³வாph◌⁴யாmh உchசி²nhேநா வா மth◌⁴யம உதா³நேயா: தthபயாmh வா
ராjhஞாmh nhயாயvh’thதிmh ஆரேயத
07.2.24 lhயாநாmh வா யshய phரkh’தய: ஸுkh²ேயேரநmh, யthரshேதா² வா
ஶkhiνயாth³ ஆthமாநmh உth³த⁴rhmh, யthர வா rhவஷ உசிதா க³திராஸnhந:
ஸmhப³nhேதா⁴ வா,thராணி ⁴யாmhshயதிஶkhதிமnhதி வா ப⁴ேவ:
07.2.25ab phேயா யshய ப⁴ேவth³ ேயா வா phேயாऽshய கதர: தேயா: ।
07.2.25chd phேயா யshய ஸ தmh க³chேச²th³இthயாரயக³தி: பரா (இதி)
Chapt . ஸமநjhயாயஸாmh ³பி⁴நிேவஶ: -நஸnhத⁴ய:

07.3.01 விகீ³ஷு: ஶkhthyhऽேப:ஷாTh³³Nhயmh உபத
07.3.02ஸமjhயாேயாph◌⁴யாmh ஸnhதீ⁴ேயத,ேநந விkh³’ணீயாth
07.3.03 விkh³’ேதா  jhயாயஸா ஹshதிநா பாத³th³த⁴mh இவாph◌⁴ைபதி
07.3.04ஸேமந சாமmh பாthரmh ஆேமநாஹதmh இவ உப⁴யத:யmh கேராதி
07.3.05mhேப⁴ந இவாமா ேநந ஏகாnhதth³தி⁴mh அவாphேநாதி
07.3.06 jhயாயாmhேசnhந ஸnhதி⁴mh இchேச²th³ த³Nhட³ உபநதvh’thதmh ஆப³யஸmh
வா ேயாக³mh ஆதிShேட²th
07.3.07 ஸமேசnhந ஸnhதி⁴mh இchேச²th³ யாவnhமாthரmh அபrhயாth தாவnhமாthரmh
அshய phரthயபrhயாth
07.3.08 ேதேஜா  ஸnhதா⁴நகாரணmh
07.3.09 நாதphதmh ேலாஹmh ேலாேஹந ஸnhத⁴thத இதி
07.3.10நேசth ஸrhவthராiνphரணத: திShேட²th ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.3.11ஆரNhேயாऽkh³நிவ  :³கா²மrhஷஜmh ேதேஜா விkhரமயதி
07.3.12 மNhட³லshய சாiνkh³ராேயா ப⁴வதி
07.3.13ஸmhதேசth பரphரkh’தேயா ph³த⁴பசதா: phரthயாதா³நப⁴யாth³வா
ந உபக³chச²nhதி இதி பேயth³th³ேநாऽபி விkh³’ணீயாth
07.3.14 விkh³’தேசth பரphரkh’தேயா ph³த⁴பசதா விkh³ரஹ
உth³விkh³நா வா மாmh ந உபக³chச²nhதி இதி பேயjh jhயாயாnh அபி ஸnhதீ⁴ேயத,
விkh³ரஹ உth³ேவக³mh வா ஶமேயth
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07.3.15 vhயஸநெயௗக³பth³ேயऽபி ³vhயஸேநாऽsh, ல⁴vhயஸந: பர: ஸுேக²ந
phரதிkh’thய vhயஸநmh ஆthமேநாऽபி⁴jhயாth³ இதி பேயjh jhயாயாnh அபி
ஸnhதீ⁴ேயத
07.3.16 ஸnhதி⁴விkh³ரஹேயாேசth பரகrhஶநmh ஆthம உபசயmh வா நாபி⁴பேயjh
jhயாயாnh அphயாத
07.3.17 பரvhயஸநmh அphரதிகாrhயmh ேசth பேயth³th³ேநாऽphயபி⁴யாயாth
07.3.18அphரதிகாrhயாஸnhநvhயஸேநா வா jhயாயாnh அபி ஸmhரேயத
07.3.19ஸnhதி⁴நா ஏகேதா விkh³ரேஹண ஏகதேசth காrhயth³தி⁴mh பேயjh jhயாயாnh
அபி th³ைவதீ⁴⁴த: திShேட²th
07.3.20 ஏவmh ஸமshய ஷாTh³³Nhய உபேயாக:³
07.3.21 தthர  phரதிவிேஶஷ:

07.3.22ab phரvh’thதசkhேரkhராnhேதா ராjhஞா ப³லவதாऽப³ல: ।
07.3.22chdஸnhதி⁴நா உபநேமth rhணmh ேகாஶத³Nhடா³thம⁴பி:◌⁴
07.3.23abshவயmh ஸŋhkh²யாதத³Nhேட³ந த³Nhட³shய விப⁴ேவந வா ।
07.3.23chd உபshதா²தvhயmh இthேயஷ ஸnhதி⁴ராthமாேஷா மத:
07.3.24ab ேஸநாபதிமாராph◌⁴யாmh உபshதா²தvhயmh இthயயmh ।
07.3.24chd ஷாnhதரஸnhதி:◌⁴ shயாnhநாthமநா இthயாthமரண:

07.3.25ab ஏேகநாnhயthர யாதvhயmh shவயmh த³Nhேட³ந வா இthயயmh ।
07.3.25chdஅth³’Shடஷ:ஸnhதி⁴rhத³Nhட³iµkh²யாthமரண:

07.3.26abiµkh²யshthப³nhத⁴நmh rhயாth rhவேயா: பசிேம thவmh ।
07.3.26chdஸாத⁴ேயth³³ட⁴mh இthேயேத த³Nhட³ உபநதஸnhத⁴ய:
07.3.27ab ேகாஶதா³ேநந ேஶஷாmh phரkh’தீநாmh விேமாணmh ।
07.3.27chd பkhரேயா ப⁴ேவth ஸnhதி: ◌⁴ ஸ ஏவ ச யதா²ஸுக²mh
07.3.28abshகnhத⁴ உபேநேயா ப³ஹுதா⁴ jhேஞய:ஸnhதி⁴பkh³ரஹ: ।
07.3.28chd நிth³ேதா⁴ ேத³ஶகாலாph◌⁴யாmh அthயய:shயாth³ உபkh³ரஹ:

07.3.29ab விஷயதா³நாth³ஆயthயாmh ம:shthப³nhத⁴நாth³அபி ।
07.3.29chdஸுவrhணஸnhதி⁴rhவிவாஸாth³ ஏகீபா⁴வக³ேதா ப⁴ேவth
07.3.30ab விபத: கபால:shயாth³அthயாதா³நாபி⁴பா⁴த: ।
07.3.30chd rhவேயா: phரணேயth phயmh ஹshthyhऽவmh வா க³ராnhவிதmh
07.3.31ab th’தீேய phரணேயth³அrhத²mh கத²யnh கrhமmh யmh ।
07.3.31chd திShேட²chசrhத²இthேயேத ேகாஶ உபநதஸnhத⁴ய:
07.3.32ab ⁴mhyh।ஏகேத³ஶthயாேக³ந ேஶஷphரkh’திரணmh ।
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07.3.32chdஆதி³Shடஸnhதி: ◌⁴ தthர இShேடா ³ட⁴shேதந உபகா⁴திந:
07.3.33ab ⁴நாmh ஆthதஸாராmh லவrhஜmh phரமநmh ।
07.3.33chd உchசி²nhநஸnhதி:◌⁴ தthர இShட: பரvhயஸநகாŋhண:

07.3.34ab ப²லதா³ேநந ⁴நாmh ேமாணmh shயாth³அவkhரய: ।
07.3.34chd ப²லாதிiµkhேதா ⁴ph◌⁴ய:ஸnhதி: ◌⁴ ஸ ப³ஷண:

07.3.35abrhயாth³அேவணmh rhெவௗ பசிெமௗ thவாப³யஸmh ।
07.3.35chdஆதா³ய ப²லmh இthேயேத ேத³ஶ உபநதஸnhத⁴ய:
07.3.36abshவகாrhயாmh வேஶந ஏேத ேத³ேஶ காேல ச பா⁴தா: ।
07.3.36chdஆப³யகா: காrhயா: thவிதா⁴ நஸnhத⁴ய: (இதி)
Chapt . விkh³’யாஸநmh -ஸnhதா⁴யாஸநmh -விkh³’யயாநmh -ஸnhதா⁴யயாநmh

-ஸmh⁴யphரயாணmh
07.4.01ஸnhதி⁴விkh³ரஹேயாராஸநmh யாநmh ச vhயாkh²யாதmh
07.4.02shதா²நmh ஆஸநmh உேபணmh ச இthயாஸநபrhயாயா:
07.4.03 விேஶஷ:  - ³ண ஏகேத³ேஶ shதா²நmh, shவvh’th³தி⁴phராphthyhऽrhத²mh
ஆஸநmh, உபாயாநாmh அphரேயாக³ உேபணmh
07.4.04அதிஸnhதா⁴நகாமேயாரவிகீ³Shேவாபஹnhmhஅஶkhதேயாrhவிkh³’யாஸநmh
ஸnhதா⁴ய வா
07.4.05 யதா³ வா பேயth shவத³Nhைட³rhthராடவீத³Nhைட³rhவா ஸமmh
jhயாயாmhஸmh வா கrhஶயிmh உthஸேஹ இதி ததா³ kh’தபா³யாph◌⁴யnhதரkh’thேயா
விkh³’யாத
07.4.06 யதா³ வா பேயth உthஸாஹkhதா ேம phரkh’தய: ஸmhஹதா விvh’th³தா:◌⁴
shவகrhமாNhயvhயாஹதாசShயnhதி பரshய வா கrhமாNhபஹநிShயnhதி இதி
ததா³ விkh³’யாத
07.4.07aயதா³வா பேயth பரshயாபசதா:ph³தா: ◌⁴ shவசkhரshேதநாடவீvhயதி²தா
வா phரkh’தய: shவயmh உபஜாேபந வா மாmh ஏShயnhதி, ஸmhபnhநா ேம வாrhthதா,
விபnhநா பரshய, தshய phரkh’தேயா ³rhபி⁴ உபஹதா மாmh ஏShயnhதி;விபnhநா ேம
வாrhthதா,ஸmhபnhநா பரshய, -
07.4.07bதmh ேம phரkh’தேயா ந க³Shயnhதி,விkh³’யசாshய தா⁴nhயபஶுரNhயாnhயாஹShயா,
shவபNhய உபகா⁴தீநி வா பரபNhயாநி நிவrhதயிShயா, -
07.4.07ch பரவணிkhபதா²th³ வா ஸரவnhதி மாmh ஏShயnhதி விkh³’ேத, ந இதரmh,
³Shயாthராடவீநிkh³ரஹmh வா விkh³’ேதா ந கShயதி,ைதேரவ வா விkh³ரஹmh
phராphshயதி, -
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07.4.07d thரmh ேம thரபா⁴vhயபி⁴phரயாேதா ப³vhऽlhபகாலmh தiνயvhயயmh
அrhத²mh phராphshயதி,³ணவதீmh ஆேத³யாmh வா ⁴mh, -
07.4.07eஸrhவஸnhேதா³ேஹந வா மாmh அநாth³’thய phரயாகாம: கத²mh ந யாயாth³
இதி பரvh’th³தி⁴phரதிகா⁴தாrhத²mh phரதாபாrhத²mh ச விkh³’யாத
07.4.08 தmh ஏவ  phரthயாvh’thேதா kh³ரஸேத இthயாசாrhயா:
07.4.09 ந இதி ெகௗlhய:
07.4.10 கrhஶநமாthரmh அshய rhயாth³ அvhயஸநிந:, பரvh’th³th◌⁴யா  vh’th³த:◌⁴
ஸiµchேச²த³நmh
07.4.11 ஏவmh பரshய யாதvhேயாऽshைம ஸாஹாyhயmh அவிநShட: phரயchேச²th
07.4.12 தshமாth ஸrhவஸnhேதா³ஹphரkh’தmh விkh³’யாத
07.4.13 விkh³’யாஸநேஹphராதிேலாmhேய ஸnhதா⁴யாத
07.4.14 விkh³’யாஸநேஹபி⁴ரph◌⁴chசித: ஸrhவஸnhேதா³ஹவrhஜmh விkh³’ய
யாயாth
07.4.15யதா³வா பேயth vhயஸநீ பர:,phரkh’திvhயஸநmhவாऽshயஶீஷphரkh’திபி⁴ரphரதிகாrhயmh,
shவசkhரபீ³தா விரkhதா வாऽshய phரkh’தய: கrhஶிதா நிthஸாஹா: பரshபராth³
வா பி⁴nhநா: ஶkhயா ேலாப⁴யிmh, அkh³nhyh।உத³கvhயாதி⁴மரக³rhபி⁴நிthதmh
ணkh³யஷநிசயராவிதா⁴ந: பர:இதி ததா³ விkh³’ய யாயாth
07.4.16 யதா³ வா பேயth thரmh ஆkhரnhத³ச ேம ஶூரvh’th³தா⁴iνரkhதphரkh’தி:,
விபதphரkh’தி: பர: பாrhShணிkh³ராஹசாஸாரச, ஶயா thேரஸாரmh
ஆkhரnhேத³ந பாrhShணிkh³ராஹmh வா விkh³’ய யாmh இதி ததா³ விkh³’ய
யாயாth
07.4.17யதா³வா ப²லmh ஏகஹாrhயmhஅlhபகாலmh பேயth ததா³பாrhShணிkh³ராஹாஸாராph◌⁴யாmh
விkh³’ய யாயாth
07.4.18 விபrhயேய ஸnhதா⁴ய யாயாth
07.4.19 யதா³வா பேயth ந ஶkhயmh ஏேகந யாmh அவயmh ச யாதvhயmh இதி ததா³
ஸமநjhயாேயாபி:◌⁴ ஸாமவாயிைக:ஸmh⁴ய யாயாth³, ஏகthர நிrhதி³Shேடநாmhேஶந,
அேநகthராநிrhதி³Shேடநாmhேஶந
07.4.20 ேதஷாmh அஸமவாேய த³Nhட³mh அnhயதமshமாnhநிவிShடாmhேஶந யாேசத
07.4.21 ஸmh⁴யாபி⁴க³மேநந வா நிrhவிேயத, th◌⁴ேவ லாேப⁴ நிrhதி³Shேடநாmhேஶந,
அth◌⁴ேவ லாபா⁴mhேஶந
07.4.22abஅmhேஶா த³Nhட³ஸம: rhவ: phரயாஸஸம உthதம: ।
07.4.22chd விேலாேபா வா யதா²லாப⁴mh phரேபஸம ஏவ வா (இதி)
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Chapt . யாதvhயாthரேயாரபி⁴kh³ரஹசிnhதா: - யேலாப⁴விராக³ேஹதவ:
phரkh’தீநாmh -ஸாமவாயிகவிபமrhஶ:
07.5.01 lhயஸாமnhதvhயஸேந யாதvhயmh அthரmh வா இthயthரmh அபி⁴யாயாth,
தthth³ெதௗ⁴ யாதvhயmh
07.5.02 அthரth³ெதௗ⁴  யாதvhய: ஸாஹாyhயmh த³th³யாnhநாthேரா
யாதvhயth³ெதௗ⁴
07.5.03 ³vhயஸநmh யாதvhயmh ல⁴vhயஸநmh அthரmh வா இதி ³vhயஸநmh
ெஸௗகrhயேதா யாயாth³இthயாசாrhயா:
07.5.04 ந இதி ெகௗlhய:
07.5.05ல⁴vhயஸநmh அthரmh யாயாth
07.5.06லkh◌⁴வபி  vhயஸநmh அபி⁴khதshய kh’chch²ரmh ப⁴வதி
07.5.07ஸthயmh ³rhவபி ³தரmh ப⁴வதி
07.5.08 அநபி⁴khத:  ல⁴vhயஸந: ஸுேக²ந vhயஸநmh phரதிkh’thயாthேரா
யாதvhயmh அபி⁴ஸேரth, பாrhShணிmh வா kh³’ணீயாth
07.5.09 யாதvhயெயௗக³பth³ேய ³vhயஸநmh nhயாயvh’thதிmh ல⁴vhயஸநmh
அnhயாயvh’thதிmh விரkhதphரkh’திmh வா இதி விரkhதphரkh’திmh யாயாth
07.5.10 ³vhயஸநmh nhயாயvh’thதிmh அபி⁴khதmh phரkh’தேயாऽiνkh³’ணnhதி,
ல⁴vhயஸநmh அnhயாயvh’thதிmh உேபnhேத,விரkhதா ப³லவnhதmh அphchசி²nhத³nhதி
07.5.11 தshமாth³ விரkhதphரkh’திmh ஏவ யாயாth
07.5.12ணph³த⁴phரkh’திmh அபசதphரkh’திmh வா இதி ணph³த⁴phரkh’திmh
யாயாth,ணph³தா⁴  phரkh’தய:ஸுேக²ந உபஜாபmh பீடா³mh வா உபக³chச²nhதி,
நாபசதா: phரதா⁴நாவkh³ரஹஸாth◌⁴யா:இthயாசாrhயா:
07.5.13 ந இதி ெகௗlhய:
07.5.14ணph³தா⁴  phரkh’தேயா ப⁴rhத shநிkh³தா⁴ ப⁴rhth’ேத திShட²nhதி,
உபஜாபmh வா விஸmhவாத³யnhதி,அiνராேக³ஸாrhவ³Nhயmh இதி
07.5.15 தshமாth³அபசதphரkh’திmh ஏவ யாயாth
07.5.16 ப³லவnhதmhஅnhயாயvh’thதிmh ³rhப³லmhவா nhயாயvh’thதிmh இதி ப³லவnhதmh
அnhயாயvh’thதிmh யாயாth
07.5.17 ப³லவnhதmh அnhயாயvh’thதிmh அபி⁴khதmh phரkh’தேயா நாiνkh³’ணnhதி,
நிShபாதயnhதி,அthரmh வாऽshய ப⁴ஜnhேத
07.5.18 ³rhப³லmh  nhயாயvh’thதிmh அபி⁴khதmh phரkh’தய: பkh³’ணnhதி,
அiνநிShபதnhதி வா

172 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

07.5.19abஅவேேபண  ஸதாmh அஸதாmh phரkh³ரேஹண ச ।
07.5.19chdஅ⁴தாநாmh ச mhஸாநாmh அத⁴rhmhயாmh phரவrhதைந:
07.5.20ab உசிதாநாmh சthராmh த⁴rhShடா²நாmh நிவrhதைந: ।
07.5.20chdஅத⁴rhமshய phரஸŋhேக³ந த⁴rhமshயாவkh³ரேஹண ச
07.5.21abஅகாrhயாmh ச கரண: காrhயாmh ச phரஶைந: ।
07.5.21chdஅphரதா³ைநச ேத³யாநாmh அேத³யாநாmh ச ஸாத⁴ைந:
07.5.22abஅத³Nhட³ைநச த³NhTh³யாநாmh அத³NhTh³யாநாmh ச த³Nhட³ைந: ।
07.5.22chdஅkh³ராயாmh உபkh³ராைஹrhkh³ராயாmh சாநபி⁴kh³ரைஹ:

07.5.23abஅநrhth²யாநாmh ச கரணரrhth²யாநாmh ச விகா⁴தைந: ।
07.5.23chdஅரணச ேசாேரph◌⁴ய:shவயmh ச பேமாஷண:

07.5.24ab பாைத: ஷகாராmh கrhமmh ³ண³ஷண: ।
07.5.24chd உபகா⁴ைத: phரதா⁴நாநாmh மாnhயாநாmh சாவமாநைந:
07.5.25ab விேராத⁴ைநச vh’th³தா⁴நாmh ைவஷmhேயnh’ேதந ச ।
07.5.25chd kh’தshயாphரதிகாேரண shதி²தshயாகரேணந ச
07.5.26ab ராjhஞ: phரமாதா³லshயாph◌⁴யாmh ேயாக³ேமவேத⁴ந வா ।
07.5.26chd phரkh’தீநாmh ேயா ேலாேபா⁴ ைவராkh³யmh ச உபஜாயேத
07.5.27ab: phரkh’தேயா ேலாப⁴mh ph³தா⁴ யாnhதி விராக³தாmh ।
07.5.27chd விரkhதா யாnhthயthரmh வா ப⁴rhதாரmh kh◌⁴நnhதி வா shவயmh
07.5.28 தshமாth phரkh’தீநாmh யேலாப⁴விராக³காரநி ந உthபாத³ேயth,
உthபnhநாநி வா ஸth³ய: phரதிrhவீத
07.5.29ph³தா⁴ விரkhதா வா phரkh’தய இதி
07.5.30: பீட³ந உchேச²த³நப⁴யாth ஸth³ய: ஸnhதி⁴mh th³த⁴mh நிShபதநmh வா
ேராசயnhேத
07.5.31ph³தா⁴ ேலாேப⁴நாஸnhShடா: பர உபஜாபmh phஸnhேத
07.5.32 விரkhதா: பராபி⁴ேயாக³mh அph◌⁴thதிShட²nhேத
07.5.33 தாஸாmh ரNhயதா⁴nhயய: ஸrhவ உபகா⁴தீ kh’chch²ரphரதீகாரச,
kh³யஷேயா ரNhயதா⁴nhயஸாth◌⁴ய:
07.5.34 ேலாப⁴ ஐகேத³ஶிேகா iµkh²யாயthத: பராrhேத²ஷு ஶkhய: phரதிஹnhmh
ஆதா³mh வா
07.5.35 விராக:³ phரதா⁴நாவkh³ரஹஸாth◌⁴ய:
07.5.36 நிShphரதா⁴நா  phரkh’தேயா ேபா⁴kh³யா ப⁴வnhthயiνபஜாphயாசாnhேயஷாmh,
அநாபthஸஹா: 
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07.5.37phரkh’திiµkh²யphரkh³ரைஹ: ப³ஹுதா⁴ பி⁴nhநா ³phதா ப⁴வnhthயாபthஸஹாச
07.5.38ஸாமவாயிகாநாmhஅபி ஸnhதி⁴விkh³ரஹகாரnhயேவயஶkhதிெஶௗசkhைத:
ஸmh⁴ய யாயாth
07.5.39ஶkhதிமாnh  பாrhShணிkh³ரஹேண யாthராஸாஹாyhயதா³ேந வா ஶkhத:,ஶுசி:
th³ெதௗ⁴ சாth³ெதௗ⁴ ச யதா²shதி²தகா இதி
07.5.40 ேதஷாmh jhயாயஸா ஏேகந th³வாph◌⁴யாmh ஸமாph◌⁴யாmh வா ஸmh⁴ய யாதvhயmh
இதி th³வாph◌⁴யாmh ஸமாph◌⁴யாmh ேரய:
07.5.41 jhயாயஸா யவkh³’தசரதி,ஸமாph◌⁴யாmh அதிஸnhதா⁴நாதி⁴khேய வா
07.5.42 ெதௗ  ஸுெகௗ² ேப⁴த³யிmh, ³Shடச ஏேகா th³வாph◌⁴யாmh நியnhmh
ேப⁴த³ உபkh³ரஹmh ச உபக³nhmh இதி
07.5.43 ஸேமந ஏேகந th³வாph◌⁴யாmh நாph◌⁴யாmh வா இதி th³வாph◌⁴யாmh நாph◌⁴யாmh
ேரய:
07.5.44 ெதௗ  th³விகாrhயஸாத⁴ெகௗ வெயௗ ச ப⁴வத:
07.5.45ab காrhயth³ெதௗ⁴  - kh’தாrhதா²jh jhயாயேஸா ³ட: ◌⁴ ஸாபேத³ஶmh
அபshரேவth ।
07.5.45chdஅஶுேச: ஶுசிvh’thதாth  phரதீேதா விஸrhஜநாth
07.5.46abஸththராth³அபஸேரth³ யthத: கலthரmh அபநீய வா ।
07.5.46chdஸமாth³அபி  லph³தா⁴rhதா²th³ விவ: தshய ப⁴யmh ப⁴ேவth
07.5.47ab jhயாயshthேவ சாபி லph³தா⁴rhத:²ஸேமாऽபி பகlhபேத ।
07.5.47chdஅph◌⁴chசிதசாவிவாshேயா vh’th³தி⁴சிthதவிகாணீ
07.5.48ab விஶிShடாth³அlhபmh அphயmhஶmh லph³th◌⁴வா Shடiµேகா² vhரேஜth ।
07.5.48chdஅநmhேஶா வா தேதாऽshயாŋhேக phர’thய th³வி³ணmh ஹேரth
07.5.49ab kh’தாrhத:²  shவயmh ேநதா விsh’ேஜth ஸாமவாயிகாnh ।
07.5.49chdஅபி ேயத ந ஜேயnh மNhட³ல இShட: ததா² ப⁴ேவth (இதி)
Chapt . ஸmhதphரயாணிகmh - பபணிதாபபணிதாபsh’தா:ஸnhத⁴ய:

07.6.01 விகீ³ஷுrhth³விதீயாmh phரkh’திmh ஏவmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth
07.6.02ஸாமnhதmh ஸmhதphரயாேண ேயாஜேயth thவmh இேதா யா,அஹmh இேதா
யாshயா,ஸமாேநா லாப: ◌⁴ இதி
07.6.03லாப⁴ஸாmhேய ஸnhதி:◌⁴,ைவஷmhேய விkhரம:
07.6.04ஸnhதி: ◌⁴ பபணிதசாபபணிதச
07.6.05 thவmh ஏதmh ேத³ஶmh யா, அஹmh இமmh ேத³ஶmh யாshயா இதி
பபணிதேத³ஶ:
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07.6.06thவmh ஏதாவnhதmh காலmh ேசShடshவ,அஹmh ஏதாவnhதmh காலmh ேசShShேய
இதி பபணிதகால:
07.6.07 thவmh ஏதாவthகாrhயmh ஸாத⁴ய, அஹmh இத³mh காrhயmh ஸாத⁴யிShயா இதி
பபணிதாrhத:²
07.6.08யதி³வா மnhேயத ைஶலவநநதீ³³rhக³mhஅடவீvhயவதmh சி²nhநதா⁴nhயஷவீவதா⁴ஸாரmh
அயவஸ இnhத⁴ந உத³கmh அவிjhஞாதmh phரkh’Shடmh அnhயபா⁴வேத³ஶீயmh வா
ைஸnhயvhயாயாமாநாmh அலph³த⁴ெபௗ⁴மmh வா ேத³ஶmh பேரா யாshயதி, விபதmh
அஹmh இthேயதshnh விேஶேஷ பபணிதேத³ஶmh ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.6.09 யதி³ வா மnhேயத phரவrhஷ உShணஶீதmh அதிvhயாதி⁴phராயmh உபஹார
உபேபா⁴க³mh ைஸnhயvhயாயாமாநாmh சாஉபேராதி⁴கmh காrhயஸாத⁴நாநாmh ஊநmh
அதிkhதmh வா காலmh பரேசShShயேத,விபதmh அஹmh இthேயதshnh விேஶேஷ
பபணிதகாலmh ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.6.10 யதி³ வா மnhேயத phரthயாேத³யmh phரkh’திேகாபகmh தீ³rhக⁴காலmh
மஹாயvhயயmh அlhபmh அநrhதா²iνப³nhத⁴mh அகlhயmh அத⁴rhmhயmh மth◌⁴யம
உதா³நவிth³த⁴mh thர உபகா⁴தகmh வா காrhயmh பர: ஸாத⁴யிShயதி, விபதmh
அஹmh இthேயதshnh விேஶேஷ பபணிதாrhத²mh ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.6.11 ஏவmh ேத³ஶகாலேயா: காலகாrhயேயாrhேத³ஶகாrhயேயாrhேத³ஶகாலகாrhயாmh
சாவshதா²பநாth ஸphதவித:◌⁴ பபணித:
07.6.12 தshnh phராkh³ ஏவாரph◌⁴ய phரதிShடா²phய ச shவகrhமாணி பரகrhமஸு
விkhரேமத
07.6.13vhயஸநthவராவமாநாலshயkhதmh அjhஞmh வா ஶthmh அதிஸnhதா⁴காேமா
ேத³ஶகாலகாrhயாmhஅநவshதா²பநாth ஸmhெதௗshவ:இதி ஸnhதி⁴விவாேஸந
பரchசி²th³ரmh ஆஸாth³ய phரஹேரth³இthயபபணித:
07.6.14 தthர ஏதth³ ப⁴வதி
07.6.15abஸாமnhேதந ஏவ ஸாமnhதmh விth³வாnh ஆேயாjhய விkh³ரேஹ ।
07.6.15chd தேதாऽnhயshய ஹேரth³ ⁴mh சி²ththவா பmh ஸமnhதத:
07.6.16ஸnhேத⁴ரkh’தசிகீrhஷா kh’தேலஷணmhkh’தவி³ஷணmhஅவஶீrhணkhயா
ச
07.6.17 விkhரமshய phரகாஶth³த⁴mh டth³த⁴mh Shணீmhth³த⁴mh
07.6.18இதி ஸnhதி⁴விkhரெமௗ
07.6.19 அrhவshய ஸnhேத: ◌⁴ ஸாiνப³nhைத: ◌⁴ ஸாமாதி³பி: ◌⁴ பrhேயஷணmh
ஸமநjhயாயஸாmh ச யதா²ப³லmh அவshதா²பநmh அkh’தசிகீrhஷா
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07.6.20 kh’தshய phயதாph◌⁴யாmh உப⁴யத: பபாலநmh யதா²ஸmhபா⁴தshய
ச நிப³nhத⁴நshயாiνவrhதநmh ரணmh ச கத²mh பரshமாnhந பி⁴th³ேயத இதி
kh’தேலஷணmh
07.6.21 பரshயாபஸnhேத⁴யதாmh ³Shயாதிஸnhதா⁴ேநந shதா²பயிthவா vhயதிkhரம:
kh’தவி³ஷணmh
07.6.22 ph◌⁴’thேயந thேரண வா ேதா³ஷாபsh’ேதந phரதிஸnhதா⁴நmh அவஶீrhணkhயா
07.6.23 தshயாmh க³தாக³தசrhவித: ◌⁴ - காரth³ க³தாக³ேதா, விபத:, காரth³
க³ேதாऽகாரth³ஆக³ேதா, விபதச இதி
07.6.24 shவாேநா ேதா³ேஷண க³ேதா ³ேணநாக³த: பரshய ³ேணந க³ேதா
ேதா³ேஷக³த இதி காரth³ க³தாக³த:ஸnhேத⁴ய:
07.6.25 shவேதா³ேஷண க³தாக³ேதா ³ணmh உப⁴ேயா: பthயjhய அகாரth³
க³தாக³த: சல³th³தி⁴ரஸnhேத⁴ய:
07.6.26 shவாேநா ேதா³ேஷண க³த: பரshமாth shவேதா³ேஷக³த இதி
காரth³ க³ேதாऽகாரth³ ஆக³த: தrhகயிதvhய: பரphரkhத: shேவந வா
ேதா³ேஷபகrhகாம:, பரshய உchேச²thதாரmh அthரmh ேம jhஞாthவா
phரதிகா⁴தப⁴யாth³ஆக³த:, பரmh வா மாmh உchேச²thகாமmh பthயjhயாnh’ஶmhshயாth³
ஆக³த:இதி
07.6.27 jhஞாthவா கlhயாண³th³தி⁴mh ஜேயth³, அnhயதா²³th³தி⁴mh அபkh’Shடmh
வாஸேயth
07.6.28 shவேதா³ேஷண க³த: பரேதா³ேஷக³த இthயகாரth³ க³த: காரth³
ஆக³த: தrhகயிதvhய: சி²th³ரmh ேம ரயிShயதி, உசிேதாऽயmh அshய வாஸ:,

பரthராshய ஜேநா ந ரமேத, thைரrhேம ஸmhத:, ஶthபி⁴rhவிkh³’த:,
ph³த⁴khராth³ஆவிkh³ந: ஶthஸmhதாth³ வா பரshமாth இதி
07.6.29 jhஞாthவா யதா²³th³th◌⁴யவshதா²பயிதvhய:
07.6.30kh’தphரஶ:ஶkhதிஹாநிrhவிth³யாபNhயthவmhஆஶாநிrhேவேதா³ ேத³ஶெலௗlhயmh
அவிவாேஸா ப³லவth³விkh³ரேஹா வா பthயாக³shதா²நmh இthயாசாrhயா:
07.6.31 ப⁴யmh அvh’thதிரமrhஷ இதி ெகௗlhய:
07.6.32 இஹாபகா thயாjhய:, பராபகா ஸnhேத⁴ய:, உப⁴யாபகா தrhகயிதvhய இதி
ஸமாநmh
07.6.33அஸnhேத⁴ேயந thவவயmh ஸnhதா⁴தvhேய யத: phரபா⁴வ: தத: phரதிவித³th◌⁴யாth
07.6.34abஸ உபகாரmh vhயவதmh ³phதmh ஆ:யாth³இதி ।
07.6.34chd வாஸேயth³அபயmh அவஶீrhணkhயாவிெதௗ⁴

176 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

07.6.35ab விkhரமேயth³ ப⁴rhத வா th³த⁴mh வா த³Nhட³சாணmh
07.6.35chdrhயாth³அthராடவீஷு phரthயnhேத வாऽnhயத:ேபth
07.6.36ab பNhயmh rhயாth³அth³த⁴mh வா th³த⁴mh வா ேதந ஸmhvh’தmh
07.6.36chd தshய ஏவ ேதா³ேஷ³Shய பரஸnhேத⁴யகாரth
07.6.37abஅத² வா ஶமேயth³ ஏநmh ஆயthyhऽrhத²mh உபாmhஶுநா
07.6.37chdஆயthயாmh ச வத⁴phேரphஸுmh th³’ShThவா ஹnhயாth³ க³தாக³தmh
07.6.38abஅேதாऽph◌⁴யாக³ேதா ேதா³ஷ: ஶthஸmhவாஸகாத:
07.6.38chdஸrhபஸmhவாஸத⁴rhthவாnhநிthய உth³ேவேக³ந ³த:
07.6.39ab ஜாயேத phலபீ³ஜாஶாth கேபாதாth³இவ ஶாlhமேல:
07.6.39chd உth³ேவக³ஜநேநா நிthயmh பசாth³அபி ப⁴யாவஹ:

07.6.40ab phரகாஶth³த⁴mh நிrhதி³Shேட ேத³ேஶ காேல ச விkhரம:
07.6.40chd விபீ⁴ஷணmh அவshகnhத:³ phரமாத³vhயஸநாrhத³நmh
07.6.41ab ஏகthர thயாக³கா⁴ெதௗ ச டth³த⁴shய மாth’கா
07.6.41chd ேயாக³³ட⁴ உபஜாபாrhத²mh Shணீmhth³த⁴shய லணmh (இதி)
Chapt . th³ைவதீ⁴பா⁴விகா:ஸnhதி⁴விkhரமா:

07.7.01 விகீ³ஷுrhth³விதீயாmh phரkh’திmh ஏவmh உபkh³’ணீயாth
07.7.02 ஸாமnhதmh ஸாமnhேதந ஸmh⁴ய யாயாth, யதி³ வா மnhேயத பாrhShணிmh
ேம ந kh³ரShயதி, பாrhShணிkh³ராஹmh வாரயிShயதி, யாதvhயmh நாபி⁴ஸShயதி,
ப³லth³ைவ³Nhயmh ேம ப⁴விShயதி, வீவதா⁴ஸாெரௗ ேம phரவrhதயிShயதி,
பரshய வாரயிShயதி, ப³vh।ஆபா³ேத⁴ ேம பதி² கNhடகாnh மrhத³யிShயதி,
³rhகா³டvhyhऽபஸாேரஷு த³Nhேட³ந சShயதி, யாதvhயmh அவிஷேய ேதா³ேஷ
ஸnhெதௗ⁴ வா
shதா²பயிShயதி,லph³த⁴லாபா⁴mhேஶா வா ஶthnhஅnhயாnh ேம விவாஸயிShயதி இதி
07.7.03 th³ைவதீ⁴⁴ேதா வா ேகாேஶந த³Nhட³mh த³Nhேட³ந ேகாஶmh ஸாமnhதாநாmh
அnhயதமாlhphேஸத
07.7.04 ேதஷாmh jhயாயேஸாऽதி⁴ேகநாmhேஶந ஸமாth ஸேமந நாth³th³ேநந இதி
ஸமஸnhதி: ◌⁴
07.7.05 விபrhயேய விஷமஸnhதி:◌⁴
07.7.06 தேயாrhவிேஶஷலாபா⁴th³அதிஸnhதி: ◌⁴
07.7.07 vhயஸநிநmh அபாயshதா²ேந ஸkhதmh அநrhதி²நmh வா jhயாயாmhஸmh ேநா
ப³லஸேமந லாேப⁴ந பேணத
07.7.08 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth

artha.pdf 177



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

07.7.09 ஏவmh⁴ேதா வா நஶkhதிphரதாபரrhத²mh ஸmhபா⁴vhயாrhதா²பி⁴ஸா
லபாrhShணிthராrhத²mh வா jhயாயாmhஸmh ேநா ப³லஸமாth³ விஶிShேடந
லாேப⁴ந பேணத
07.7.10 பணித: கlhயாண³th³தி⁴mh அiνkh³’ணீயாth,அnhயதா² விkhரேமத
07.7.11 ஜாதvhயஸநphரkh’திரnhth◌⁴ரmh உபshதி²தாநrhத²mh வா jhயாயாmhஸmh ேநா
³rhக³thரphரதிShடph³ேதா⁴ வா ரshவmh அth◌⁴வாநmh யாகாம:ஶthmh அth³த⁴mh
ஏகாnhதth³தி⁴mh வா லாப⁴mh ஆதா³காேமா ப³லஸமாth³th³ேநந லாேப⁴ந பேணத
07.7.12 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth
07.7.13 அரnhth◌⁴ரvhயஸேநா வா jhயாயாnh ³rh।ஆரph³த⁴கrhமாணmh ⁴ய:
யvhயயாph◌⁴யாmh ேயாkhகாேமா ³Shயத³Nhட³mh phரவாஸயிகாேமா
³Shயத³Nhட³mh ஆவாஹயிகாேமா வா பீட³நீயmh உchேச²த³நீயmh வா
ேநந vhயத²யிகாம: ஸnhதி⁴phரதா⁴ேநா வா கlhயாண³th³தி⁴rhநmh லாப⁴mh
phரதிkh³’ணீயாth
07.7.14 கlhயாண³th³தி⁴நா ஸmh⁴யாrhத²mh phேஸத,அnhயதா² விkhரேமத
07.7.15 ஏவmh ஸம:ஸமmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth³அiνkh³’ணீயாth³ வா
07.7.16 பராநீகshய phரthயநீகmh thராடவீநாmh வா, ஶthேராrhவி⁴நாmh ேத³ஶிகmh
லபாrhShணிthராrhத²mh வா ஸேமா ப³லஸேமந லாேப⁴ந பேணத
07.7.17 பணித: கlhயாண³th³தி⁴mh அiνkh³’ணீயாth,அnhயதா² விkhரேமத
07.7.18 ஜாதvhயஸநphரkh’திரnhth◌⁴ரmh அேநகவிth³த⁴mh அnhயேதா லப⁴மாேநா வா
ஸேமா ப³லஸமாth³th³ேநந லாேப⁴ந பேணத
07.7.19 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth
07.7.20 ஏவmh⁴ேதா வா ஸம:ஸாமnhதாயthதகாrhய: கrhதvhயப³ேலா வா ப³லஸமாth³
விஶிShேடந லாேப⁴ந பேணத
07.7.21 பணித: கlhயாண³th³தி⁴mh அiνkh³’ணீயாth அnhயதா² விkhரேமத
07.7.22ஜாதvhயஸநphரkh’திரnhth◌⁴ரmh அபி⁴ஹnhகாம:shvh।ஆரph³த⁴mh ஏகாnhதth³தி⁴mh
வாऽshய கrhம உபஹnhகாேமா ேல யாthராயாmh வா phரஹrhகாேமா
யாதvhயாth³⁴ேயா லப⁴மாேநா வா jhயாயாmhஸmh நmh ஸமmh வா ⁴ேயா யாேசத
07.7.23 ⁴ேயா வா யாசித: shவப³லராऽrhத²mh ³rhத⁴rhஷmh அnhய³rhக³mh
ஆஸாரmh அடவீmh வா பரத³Nhேட³ந மrhதி³காம: phரkh’Shேடऽth◌⁴வநி காேல
வா பரத³Nhட³mh யvhயயாph◌⁴யாmh ேயாkhகாம: பரத³Nhேட³ந வா விvh’th³த: ◌⁴ தmh
ஏவ உchேச²thகாம: பரத³Nhட³mh ஆதா³காேமா வா ⁴ேயா த³th³யாth
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07.7.24 jhயாயாnh வா நmh யாதvhயாபேத³ேஶந ஹshேத கrhகாம: பரmh உchசி²th³ய
வா தmh ஏவ உchேச²thகாம:,thயாக³mh வா kh’thவா phரthயாதா³காேமா ப³லஸமாth³
விஶிShேடந லாேப⁴ந பேணத
07.7.25 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth
07.7.26 யாதvhயஸmhேதா வா திShேட²th,³Shயாthராடவீத³Nhட³mh வாऽshைம
த³th³யாth
07.7.27 ஜாதvhயஸநphரkh’திரnhth◌⁴ேரா வா jhயாயாnh நmh ப³லஸேமந லாேப⁴ந
பேணத
07.7.28 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth
07.7.29 ஏவmh⁴தmh நmh jhயாயாnh ப³லஸமாth³th³ேநந லாேப⁴ந பேணத
07.7.30 பணித: தshயாபகாரஸமrhேதா² விkhரேமத,அnhயதா²ஸnhத³th◌⁴யாth
07.7.31abஆெதௗ³ ³th◌⁴ேயத பணித: பணமாநச காரணmh
07.7.31chd தேதா விதrhkhய உப⁴யேதா யத: ேரயதேதா vhரேஜth (இதி)
Chapt . யாதvhயvh’thதி: -அiνkh³ராயthரவிேஶஷா:

07.8.01 யாதvhேயாऽபி⁴யாshயமாந: ஸnhதி⁴காரணmh ஆதா³காேமா விஹnhகாேமா
வா ஸாமவாயிகாநாmh அnhயதமmh லாப⁴th³ைவ³Nhேயந பேணத
07.8.02 பணமாந: யvhயயphரவாஸphரthயவாயபர உபகாரஶராபா³தா⁴mhசாshய
வrhணேயth
07.8.03 phரதிபnhநmh அrhேத²ந ேயாஜேயth
07.8.04ைவரmh வா பைரrhkh³ராஹயிthவா விஸmhவாத³ேயth
07.8.05³ராரph³த⁴கrhமாணmh ⁴ய:யvhயயாph◌⁴யாmh ேயாkhகாம:shvh।ஆரph³தா⁴mh
வா யாthராth³தி⁴mh விகா⁴தயிகாேமா ேல யாthராயாmh வா phரஹrhகாேமா
யாதvhயஸmhத:நrhயாசிகாம:phரththபnhநாrhத²kh’chch²ர:தshnhnhஅவிவshேதா
வா ததா³thேவ லாப⁴mh அlhபmh இchேச²th,ஆயthயாmh phர⁴தmh
07.8.06 thர உபகாரmh அthர உபகா⁴தmh அrhதா²iνப³nhத⁴mh அேவமாண: rhவ
உபகாரகmh காரயிகாேமா ⁴ய: ததா³thேவ மஹாnhதmh லாப⁴mh உthsh’jhயாயthயாmh
அlhபmh இchேச²th
07.8.07³Shயாthராph◌⁴யாmh லஹேரண வா jhயாயஸா விkh³’தmh thராகாம:
ததா²வித⁴mh உபகாரmh காரயிகாம:ஸmhப³nhதா⁴ேவ வா ததா³thேவ சாயthயாmh ச
லாப⁴mh ந phரதிkh³’ணீயாth
07.8.08kh’தஸnhதி⁴ரதிkhரகாம:பரshய phரkh’திகrhஶநmhthராthரஸnhதி⁴விேலஷணmh
வா கrhகாம: பராபி⁴ேயாகா³thஶŋhகமாேநா லாப⁴mh அphராphதmh அதி⁴கmh வா யாேசத
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07.8.09 தmh இதர: ததா³thேவ சாயthயாmh ச khரமmh அேவேத
07.8.10 ேதந rhேவ vhயாkh²யாதா:
07.8.11 அவிகீ³Shேவா:  shவmh shவmh thரmh அiνkh³’ணேதா:
ஶkhயகlhயப⁴vhயாரmhபி⁴shதி²ரகrhமாiνரkhதphரkh’திph◌⁴ேயா விேஶஷ:

07.8.12 ஶkhயாரmhபீ⁴ விஷயmh கrhமாரப⁴ேத, கlhயாரmhபீ⁴ நிrhேதா³ஷmh, ப⁴vhயாரmhபீ⁴
கlhயாண உத³யmh
07.8.13shதி²ரகrhமா நாஸமாphய கrhம உபரமேத
07.8.14 அiνரkhதphரkh’தி: ஸுஸஹாயthவாth³ அlhேபநாphயiνkh³ரேஹண காrhயmh
ஸாத⁴யதி
07.8.15 த ஏேத kh’தாrhதா:²ஸுேக²ந phர⁴தmh ச உபrhவnhதி
07.8.16அத: phரதிேலாமா நாiνkh³ராயா:
07.8.17 தேயாேரகஷாiνkh³ரேஹ ேயா thரmh thரதரmh வாऽiνkh³’தி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.8.18 thராth³ஆthமvh’th³தி⁴mh  phராphேநாதி,யvhயயphரவாஸபர உபகாராnh
இதர:
07.8.19 kh’தாrhத²ச ஶthrhைவ³Nhயmh ஏதி
07.8.20 மth◌⁴யமmh thவiνkh³’ணேதாrhேயா மth◌⁴யமmh thரmh thரதரmh
வாऽiνkh³’தி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.8.21 thராth³ஆthமvh’th³தி⁴mh  phராphேநாதி,யvhயயphரவாஸபர உபகாராnh
இதர:
07.8.22 மth◌⁴யமேசth³அiνkh³’ேதா வி³ண:shயாth³அthேராऽதிஸnhத⁴thேத
07.8.23 kh’தphரயாஸmh  மth◌⁴யமாthரmh அபsh’தmh ஏகாrhத² உபக³தmh
phராphேநாதி
07.8.24 ேதந உதா³நாiνkh³ரேஹா vhயாkh²யாத:
07.8.25மth◌⁴யம உதா³நேயாrhப³லாmhஶதா³ேந ய:ஶூரmh kh’தாshthரmh :³க²ஸஹmh
அiνரkhதmh வா த³Nhட³mh த³தா³தி ேஸாऽதிஸnhதீ⁴யேத
07.8.26 விபேதாऽதிஸnhத⁴thேத
07.8.27 யthர  த³Nhட:³ phரத: தmh வா சாrhத²mh அnhயாmhச ஸாத⁴யதி
தthர ெமௗலph◌⁴’தேரணீthராடவீப³லாநாmh அnhயதமmh உபலph³த⁴ேத³ஶகாலmh
த³Nhட³mh த³th³யாth,அthராடவீப³லmh வா vhயவதேத³ஶகாலmh
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07.8.28யmh  மnhேயத kh’தாrhேதா² ேம த³Nhட³mh kh³’ணீயாth³,அthராடvhyhऽ⁴mhyhऽnh’ஷு
வா வாஸேயth³, அப²லmh வா rhயாth³ இதி, த³Nhட³vhயாஸŋhகா³பேத³ேஶந ந ஏநmh
அiνkh³’ணீயாth
07.8.29 ஏவmh அவயmh thவiνkh³ரதvhேய தthகாலஸஹmh அshைம த³Nhட³mh
த³th³யாth
07.8.30ஆஸமாphேதச ஏநmh வாஸேயth³ ேயாத⁴ேயchச ப³லvhயஸேநph◌⁴யச ரேth
07.8.31 kh’தாrhதா²chச ஸாபேத³ஶmh அபshராவேயth
07.8.32³Shயாthராடவீத³Nhட³mh வாऽshைம த³th³யாth
07.8.33 யாதvhேயந வா ஸnhதா⁴ய ஏநmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth
07.8.34abஸேம  லாேப⁴ ஸnhதி: ◌⁴ shயாth³ விஷேம விkhரேமா மத:
07.8.34chdஸமநவிஶிShடாநாmh இthkhதா:ஸnhதி⁴விkhரமா: (இதி)
Chapt . thரரNhய⁴கrhமஸnhத⁴ய:, தthர thரஸnhதி: ◌⁴ ரNhயஸnhதி⁴ச

07.9.01 ஸmhதphரயாேண thரரNhய⁴லாபா⁴நாmh உthதர உthதேரா லாப:◌⁴
ேரயாnh
07.9.02thரரNhேய  ⁴லாபா⁴th³ ப⁴வத:,thரmh ரNhயலாபா⁴th
07.9.03 ேயா வா லாப: ◌⁴ th³த: ◌⁴ ேஶஷேயாரnhயதரmh ஸாத⁴யதி
07.9.04 thவmh சாஹmh ச thரmh லபா⁴வேஹ இthேயவmh।ஆதி³th:³ஸமஸnhதி: ◌⁴
07.9.05 thவmh thரmh இthேயவmh।ஆதி³rhவிஷமஸnhதி: ◌⁴
07.9.06 தேயாrhவிேஶஷலாபா⁴th³அதிஸnhதி: ◌⁴
07.9.07 ஸமஸnhெதௗ⁴  ய: ஸmhபnhநmh thரmh thரkh’chch²ேர வா thரmh
அவாphேநாதி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.9.08ஆபth³th³ ெஸௗ’த³shைத²rhயmh உthபாத³யதி
07.9.09 thரkh’chch²ேரऽபி நிthயmh அவயmh அநிthயmh வயmh வா இதி நிthயmh
அவயmh ேரய:, தth³th³ அiνபrhவth³அபி நாபகேராதி இthயாசாrhயா:
07.9.10 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.11 வயmh அநிthயmh ேரய:
07.9.12 யாவth³ உபகேராதி தாவnh thரmh ப⁴வதி, உபகாரலணmh thரmh இதி
07.9.13 வயேயாரபி மஹாேபா⁴க³mh அநிthயmh அlhபேபா⁴க³mh வா நிthயmh
இதி மஹாேபா⁴க³mh அநிthயmh ேரய:, மஹாேபா⁴க³mh அநிthயmh அlhபகாேலந
மஹth³।உபrhவnh மஹாnhதி vhயயshதா²நாநி phரதிகேராதி இthயாசாrhயா: ॥
07.9.14 ந இதி ெகௗlhய:
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07.9.15 நிthயmh அlhபேபா⁴க³mh ேரய:
07.9.16 மஹாேபா⁴க³mh அநிthயmh உபகாரப⁴யாth³ அபkhராமதி, உபkh’thய வா
phரthயாதா³mh ஈஹேத
07.9.17நிthயmh அlhபேபா⁴க³mhஸாதthயாth³அlhபmh உபrhவnh மஹதா காேலந மஹth³
உபகேராதி
07.9.18 ³ஸiµthத²mh மஹnh thரmh ல⁴ஸiµthத²mh அlhபmh வா இதி
³ஸiµthத²mh மஹnh thரmh phரதாபகரmh ப⁴வதி, யதா³ ச உthதிShட²ேத ததா³
காrhயmh ஸாத⁴யதி இthயாசாrhயா:
07.9.19 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.20ல⁴ஸiµthத²mh அlhபmh ேரய:
07.9.21ல³ஸiµthத²mh அlhபmh thரmh காrhயகாலmh நாதிபாதயதி ெதௗ³rhப³lhயாchச
யதா²இShடேபா⁴kh³யmh ப⁴வதி, ந இதரth phரkh’Shடெபௗ⁴மmh
07.9.22 விphதைஸnhயmh அவயைஸnhயmh வா இதி விphதmh ைஸnhயmh ஶkhயmh
phரதிஸmhஹrhmh வயthவாth³இthயாசாrhயா:
07.9.23 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.24அவயைஸnhயmh ேரய:
07.9.25 அவயmh  ஶkhயmh ஸாமாதி³பி⁴rhவயmh கrhmh, ந இதரth
காrhயvhயாஸkhதmh phரதிஸmhஹrhmh
07.9.26 ஷேபா⁴க³mh ரNhயேபா⁴க³mh வா thரmh இதி ஷேபா⁴க³mh thரmh
ேரய:, phஷேபா⁴க³mh thரmh phரதாபகரmh ப⁴வதி, யதா³ ச உthதிShட²ேத ததா³
காrhயmh ஸாத⁴யதி இthயாசாrhயா:
07.9.27 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.28ரNhயேபா⁴க³mh thரmh ேரய:
07.9.29 நிthேயா  ரNhேயந ேயாக:³ கதா³சிth³ த³Nhேட³ந
07.9.30 த³Nhட³ச ரNhேயநாnhேய ச காமா: phராphயnhத இதி
07.9.31 ரNhயேபா⁴க³mh ⁴ேபா⁴க³mh வா thரmh இதி ரNhயேபா⁴க³mh
க³திமththவாth ஸrhவvhயயphரதீகாரகரmh இthயாசாrhயா:
07.9.32 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.33thரரNhேய  ⁴லாபா⁴th³ ப⁴வத இthkhதmh ரshதாth³
07.9.34 தshமாth³ ⁴ேபா⁴க³mh thரmh ேரய இதி
07.9.35 lhேய ஷேபா⁴ேக³ விkhரம: khேலஶஸஹthவmh அiνராக:³ஸrhவப³லலாேபா⁴
வா thரலாth³ விேஶஷ:
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07.9.36 lhேய ரNhயேபா⁴ேக³ phராrhதி²தாrhத²தா phரா⁴thயmh அlhபphரயஸதா
ஸாதthயmh ச விேஶஷ:

07.9.37 தthர ஏதth³ ப⁴வதி
07.9.38ab நிthயmh வயmh ல⁴।உthதா²நmh பிth’ைபதாமஹmh மஹth ।
07.9.38chdஅth³ைவth◌⁴யmh ச இதி ஸmhபnhநmh thரmh ஷTh³³ணmh உchயேத
07.9.39ab ’ேத யth³அrhத²mh phரணயாth³ ரயேத யchச ரதி ।
07.9.39chd rhவ உபசிதஸmhப³nhத⁴mh தnh thரmh நிthயmh உchயேத
07.9.40abஸrhவசிthரமஹாேபா⁴க³mh thவித⁴mh வயmh உchயேத ।
07.9.40chd ஏகேதாேபா⁴kh³ப⁴யத:ஸrhவேதாேபா⁴கி³ சாபரmh
07.9.41abஆதா³th’ வா தா³thrhऽபி வா வthயஷு mhஸயா ।
07.9.41chdthரmh நிthயmh அவயmh தth³³rhகா³டvhyhऽபஸா ச
07.9.42abஅnhயேதா விkh³’தmh யlhல⁴vhயஸநmh ஏவ வா ।
07.9.42chdஸnhத⁴thேத ச உபகாராய தnh thரmh வயmh அth◌⁴வmh
07.9.43ab ஏகாrhேத²நாத²ஸmhப³th³த⁴mh உபகாrhயவிகா ச ।
07.9.43chdthரபா⁴வி ப⁴வthேயதnh thரmh அth³ைவth◌⁴யmh ஆபதி³
07.9.44abthரபா⁴வாth³ th◌⁴வmh thரmh ஶthஸாதா⁴ரchசலmh ।
07.9.44chd ந கshயசிth³ உதா³நmh th³வேயாப⁴யபா⁴வி தth
07.9.45ab விகீ³ேஷாரthரmh யnh thரmh அnhதrhதி⁴தாmh க³தmh ।
07.9.45chd உபகாேரऽநிவிShடmh வாऽஶkhதmh வாऽiνபகா தth
07.9.46ab phயmh பரshய வா ரயmh jhயmh ஸmhப³th³த⁴mh ஏவ வா ।
07.9.46chdஅiνkh³’தி யnh thரmh ஶthஸாதா⁴ரணmh  தth
07.9.47ab phரkh’Shடெபௗ⁴மmh ஸnhShடmh ப³லவchசாலஸmh ச யth ।
07.9.47chd உதா³நmh ப⁴வthேயதth³ vhயஸநாth³அவமாநிதmh
07.9.48abஅேரrhேநச யth³ vh’th³தி⁴mh ெதௗ³rhப³lhயாth³அiνவrhதேத ।
07.9.48chd உப⁴யshயாphயவிth³விShடmh விth³யாth³ உப⁴யபா⁴வி தth
07.9.49ab காரகாரணth◌⁴வshதmh காரகாரக³தmh ।
07.9.49chd ேயா thரmh ஸiµேபேத ஸ mh’thmh உப³ஹதி
07.9.50 phரmh அlhேபா லாப⁴சிராnh மஹாnh இதி வா phரmh அlhேபா லாப:◌⁴
காrhயேத³ஶகாலஸmhவாத³க: ேரயாnh இthயாசாrhயா:
07.9.51 ந இதி ெகௗlhய:
07.9.52 சிராth³அவிநிபாதீ பீ³ஜஸத⁴rhமா மஹாmhlhலாப: ◌⁴ ேரயாnh, விபrhயேய rhவ:
07.9.53ab ஏவmh th³’ShThவா th◌⁴ேவ லாேப⁴ லாபா⁴mhேஶ ச ³ண உத³யmh ।

artha.pdf 183



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

07.9.53chdshவாrhத²th³தி⁴பேரா யாயாth ஸmhத:ஸாமவாயிைக: (இதி)
Chapt . thரரNhய⁴கrhமஸnhத⁴ய:, தthர ⁴ஸnhதி: ◌⁴

07.10.01 thவmh சாஹmh ச ⁴mh லபா⁴வேஹ இதி ⁴ஸnhதி:◌⁴
07.10.02 தேயாrhய: phரthபshதி²தாrhத:² ஸmhபnhநாmh ⁴mh அவாphேநாதி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.10.03 lhேய ஸmhபnhநாலாேப⁴ ேயா ப³லவnhதmh ஆkhரmhய ⁴mh அவாphேநாதி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.10.04 ⁴லாப⁴mh ஶthகrhஶநmh phரதாபmh ச  phராphேநாதி
07.10.05 ³rhப³லாth³⁴லாேப⁴ ஸthயmh ெஸௗகrhயmh ப⁴வதி
07.10.06 ³rhப³ல ஏவ ச ⁴லாப: ◌⁴, தthஸாமnhதச thரmh அthரபா⁴வmh க³chச²தி
07.10.07 lhேய ப³யshthேவ ய: shதி²தஶthmh உthபாThய ⁴mh அவாphேநாதி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.10.08 ³rhகா³வாphதிrh shவ⁴ரணmh அthராடவீphரதிேஷத⁴mh ச கேராதி
07.10.09 சலாthராth³⁴லாேப⁴ ஶkhயஸாமnhதேதா விேஶஷ:

07.10.10 ³rhப³லஸாமnhதா phராphயாயநேயாக³ேமா ப⁴வதி
07.10.11 விபதா ப³லவth ஸாமnhதா ேகாஶத³Nhடா³வchேச²த³நீ ச ⁴rhப⁴வதி
07.10.12ஸmhபnhநா நிthயாthரா மnhத³³ வா ⁴ரநிthயாthரா இதி ஸmhபnhநா
நிthயாthரா ேரய ⁴: ஸmhபnhநா  ேகாஶத³Nhெடௗ³ ஸmhபாத³யதி, ெதௗ
சாthரphரதிகா⁴தெகௗ இthயாசாrhயா:
07.10.13 ந இதி ெகௗlhய:
07.10.14 நிthயாthராலாேப⁴ ⁴யாnh ஶthலாேபா⁴ ப⁴வதி
07.10.15 நிthயச ஶthபkh’ேத சாபkh’ேத ச ஶthேரவ ப⁴வதி, அநிthய: 
ஶthபகாராth³அநபகாராth³ வா ஶாmhயதி
07.10.16 யshயா  ⁴ேமrhப³ஹு³rhகா³ேசாரக³ணrhmhேலchசா²டவீபி⁴rhவா
நிthயாவிரதா: phரthயnhதா:ஸா நிthயாthரா, விபrhயேய thவநிthயாthரா
07.10.17அlhபா phரthயாஸnhநா மஹதீ vhயவதா வா ⁴தி அlhபா phரthயாஸnhநா
ேரய
07.10.18ஸுகா² phராphmh பாலயிmh அபி⁴ஸாரயிmh ச ப⁴வதி
07.10.19 விபதா vhயவதா
07.10.20vhயவதேயாரபி த³Nhட³தா⁴ரऽऽthமதா⁴ர வா ⁴தி ஆthமதா⁴ர
ேரய
07.10.21ஸா  shவஸiµthதா²ph◌⁴யாmh ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh தா⁴rhயேத
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07.10.22 விபதா த³Nhட³தா⁴ர த³Nhட³shதா²நmh
07.10.23 பா³ஶாth phராjhஞாth³ வா ⁴லாப⁴ இதி பா³ஶாth³⁴லாப: ◌⁴ ேரயாnh
07.10.24ஸுphராphயாऽiνபாlhயா  ப⁴வதி,அphரthயாேத³யா ச
07.10.25 விபதா phராjhஞாth³அiνரkhதா
07.10.26 பீட³நீய உchேச²த³நீயேயாchேச²த³நீயாth³ ⁴லாப:◌⁴ ேரயாnh
07.10.27 உchேச²த³நீேயா யநபாரேயா ³rhப³லாபாரேயா வாऽபி⁴khத:
ேகாஶத³Nhடா³வாதா³யாபஸrhகாம: phரkh’திபி:◌⁴ thயjhயேத, ந பீட³நீேயா
³rhக³thரphரதிShடph³த: ◌⁴
07.10.28 ³rhக³phரதிShடph³த⁴ேயாரபி shத²லநதீ³³rhகீ³யாph◌⁴யாmh shத²ல³rhகீ³யாth³
⁴லாப: ◌⁴ ேரயாnh
07.10.29shதா²ேலயmh  ஸுேராதா⁴வமrhதா³வshகnhத³mh அநிராவிஶth ச
07.10.30 நதீ³³rhக³mh  th³வி³ணkhேலஶகரmh, உத³கmh ச பாதvhயmh vh’thதிகரmh
சாthரshய
07.10.31 நதீ³பrhவத³rhகீ³யாph◌⁴யாmh நதீ³³rhகீ³யாth³ ph³⁴லாப: ◌⁴ ேரயாnh
07.10.32 நதீ³³rhக³mh  ஹshதிshதmhப⁴ஸŋhkhரமேஸப³nhத⁴ெநௗபி: ◌⁴ ஸாth◌⁴யmh
அநிthயகா³mhபீ⁴rhயmh அவshராvhத³கmh ச
07.10.33 பாrhவதmh  shvh।ஆரmh ³பேராதி⁴ kh’chch²ராேராஹணmh, ப⁴kh³ேந ச
ஏகshnhந ஸrhவவத:◌⁴, ஶிலாvh’phரேமாச மஹாऽபகாmh
07.10.34 நிmhநshத²லேயாதி⁴ph◌⁴ேயா நிmhநேயாதி⁴ph◌⁴ேயா ⁴லாப: ◌⁴ ேரயாnh
07.10.35நிmhநேயாதி⁴ேநாபth³த⁴ேத³ஶகாலா:,shத²லேயாதி⁴ந:ஸrhவேத³ஶகாலேயாதி⁴ந:
07.10.36 க²நகாகாஶேயாதி⁴ph◌⁴ய: க²நேகph◌⁴ேயா ⁴லாப:◌⁴ ேரயாnh
07.10.37 க²நகா  கா²ேதந ஶshthேரண ச உப⁴யதா² th◌⁴யnhேத, ஶshthேரண
ஏவாகாஶேயாதி⁴ந:
07.10.38ab ஏவmhவிth◌⁴ேயph◌⁴ய: ph’தி²வீmh லப⁴மாேநாऽrhத²ஶாshthரவிth ।
07.10.38chdஸmhேதph◌⁴ய: பேரph◌⁴யச விேஶஷmh அதி⁴க³chச²தி (இதி)
Chapt . thரரNhய⁴கrhமஸnhத⁴ய: - தthர அநவதஸnhதி: ◌⁴

07.11.01 thவmh சாஹmh ச ஶூnhயmh நிேவஶயாவேஹ இthயநவதஸnhதி:◌⁴
07.11.02 தேயாrhய: phரthபshதி²தாrhேதா² யதா² உkhத³mh ⁴mh நிேவஶயதி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.11.03 தthராபி shத²லmh ஔத³கmh வா இதி மஹத:shத²லாth³ அlhபmh ஔத³கmh
ேரய:,ஸாதthயாth³அவshதி²தthவாchச ப²லாநாmh
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07.11.04 shத²லேயாரபி phர⁴தrhவாபரஸshயmh அlhபவrhஷபாகmh அஸkhதாரmhப⁴mh
ேரய:
07.11.05ஔத³கேயாரபி தா⁴nhயவாபmh அதா⁴nhயவாபாthேரய:
07.11.06 தேயாரlhபப³ஹுthேவ தா⁴nhயகாnhதாth³ அlhபாnh மஹth³ அதா⁴nhயகாnhதmh
ேரய:
07.11.07 மஹthயவகாேஶ  shதா²lhயாசாphயாேசாஷத⁴ேயா ப⁴வnhதி
07.11.08 ³rhகா³தீ³நி ச கrhமாணி phர⁴thேயந khயnhேத
07.11.09 kh’thமா  ⁴³:

07.11.10க²நிதா⁴nhயேபா⁴க³ேயா:க²நிேபா⁴க:³ ேகாஶகர:,தா⁴nhயேபா⁴க:³ ேகாஶேகாShடா²கா³ரகர:
07.11.11 தா⁴nhயலா  ³rhகா³தீ³நாmh கrhமmh ஆரmhபா: ◌⁴
07.11.12 மஹாவிஷயவிkhரேயா வா க²நிேபா⁴க:³ ேரயாnh
07.11.13 th³ரvhயஹshதிவநேபா⁴க³ேயாrhth³ரvhயவநேபா⁴க:³ ஸrhவகrhமmh ேயாநி:
phர⁴தநிதா⁴நமச, விபேதா ஹshதிவநேபா⁴க:³இthயாசாrhயா:
07.11.14 ந இதி ெகௗlhய:
07.11.15 ஶkhயmh th³ரvhயவநmh அேநகmh அேநகshயாmh ⁴ெமௗ வாபயிmh, ந
ஹshதிவநmh
07.11.16ஹshதிphரதா⁴ேநா  பராநீகவத⁴ இதி
07.11.17வாshத²லபத²ேபா⁴க³ேயாரநிthேயா வாபத²ேபா⁴க:³,நிthய:shத²லபத²ேபா⁴க:³
07.11.18 பி⁴nhநமiνShயா ேரணீமiνShயா வா ⁴தி பி⁴nhநமiνShயா ேரய
07.11.19 பி⁴nhநமiνShயா ேபா⁴kh³யா ப⁴வதி,அiνபஜாphயா சாnhேயஷாmh,அநாபthஸஹா

07.11.20 விபதா ேரணீமiνShயா, ேகாேப மஹாேதா³ஷா
07.11.21 தshயாmh சாrhவrhNhயநிேவேஶ ஸrhவேபா⁴க³ஸஹthவாth³அவரவrhணphராயா
ேரய,பா³ஹுlhயாth³th◌⁴வthவாchச kh’Shயா:கrhஷகவதீ,kh’Shயாசாnhேயஷாmh
சாரmhபா⁴mh phரேயாஜகthவாth ேகா³ரகவதீ, பNhயநிசய।’iνkh³ரஹாth³
ஆTh◌⁴யவணிkh³வதீ
07.11.22 ⁴³நாmh அபாரய: ேரயாnh
07.11.23 ³rhகா³பாரயா ஷாபாரயா வா ⁴தி ஷாபாரயா ேரய
07.11.24 ஷவth³ தி⁴ ராjhயmh
07.11.25அஷா ெகௗ³rhவnhth◌⁴ேயவ கிmh ³த
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07.11.26 மஹாயvhயயநிேவஶாmh  ⁴mh அவாphகாம: rhவmh ஏவ khேரதாரmh
பேணத ³rhப³லmh அராஜபீ³நmh நிthஸாஹmh அபmh அnhயாயvh’thதிmh
vhயஸநிநmh ைத³வphரமாணmh யthகிசநகாணmh வா
07.11.27 மஹாயvhயயநிேவஶாயாmh  ⁴ெமௗ ³rhப³ேலா ராஜபீ³ நிவிShட:
ஸக³nhதா⁴பி: ◌⁴ phரkh’திபி: ◌⁴ ஸஹயvhயேயநாவத³தி
07.11.28 ப³லவாnh அராஜபீ³ யvhயயப⁴யாth³ அஸக³nhதா⁴பி:◌⁴ phரkh’திபி:◌⁴
thயjhயேத
07.11.29 நிthஸாஹ:  த³Nhட³வாnh அபி த³Nhட³shயாphரேணதா ஸத³Nhட:³
யvhயேயநாவப⁴jhயேத
07.11.30 ேகாஶவாnh அphயப: யvhயயாiνkh³ரஹநthவாnhந தசிth
phராphேநாதி
07.11.31அnhயாயvh’thதிrhநிவிShடmh அphthதா²பேயth
07.11.32ஸ கத²mh அநிவிShடmh நிேவஶேயth
07.11.33 ேதந vhயஸநீ vhயாkh²யாத:
07.11.34 ைத³வphரமாே மாiνஷேநா நிராரmhேபா⁴ விபnhநகrhமாரmhேபா⁴
வாऽவத³தி
07.11.35 யthகிசநகா ந கிசிth³ஆஸாத³யதி
07.11.36ஸ ச ஏஷாmh பாபிShட²தேமா ப⁴வதி
07.11.37 யthகிசிth³।ஆரப⁴மாே  விகீ³ேஷா: கதா³சிchசி²th³ரmh
ஆஸாத³ேயth³இthயாசாrhயா:
07.11.38 யதா² சி²th³ரmh ததா² விநாஶmh அphயாஸாத³ேயth³இதி ெகௗlhய:
07.11.39 ேதஷாmh அலாேப⁴ யதா² பாrhShணிkh³ராஹ உபkh³ரேஹ வயாம: ததா²
⁴mh அவshதா²பேயth
07.11.40இthயபி⁴தஸnhதி: ◌⁴
07.11.41 ³ணவதீmh ஆேத³யாmh வா ⁴mh ப³லவதா khரேயண யாசித: ஸnhதி⁴mh
அவshதா²phய த³th³யாth
07.11.42இthயநிph◌⁴’தஸnhதி:◌⁴
07.11.43 ஸேமந வா யாசித: காரணmh அேவய த³th³யாth phரthயாேத³யா ேம
⁴rhவயா வா, அநயா phரதிப³th³த:◌⁴ பேரா ேம வேயா ப⁴விShயதி ⁴விkhரயாth³
வா thரரNhயலாப: ◌⁴ காrhயஸாமrhth²யகேரா ேம ப⁴விShயதி இதி
07.11.44 ேதந ந: khேரதா vhயாkh²யாத:
07.11.45ab ஏவmh thரmh ரNhயmh ச ஸஜநாmh அஜநாmh ச கா³mh ।
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07.11.45chdலப⁴மாேநாऽதிஸnhத⁴thேத ஶாshthரவிth ஸாமவாயிகாnh (இதி)
Chapt . thரரNhய⁴கrhமஸnhத⁴ய:, தthர கrhமஸnhதி:◌⁴

07.12.01 thவmh சாஹmh ச ³rhக³mh காரயாவேஹ இதி கrhமஸnhதி: ◌⁴
07.12.02 தேயாrhேயா ைத³வkh’தmh அவிஷயmh அlhபvhயயாரmhப⁴mh ³rhக³mh
காரயதி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.12.03 தthராபி shத²லநதீ³பrhவத³rhகா³mh உthதர உthதரmh ேரய:
07.12.04 ேஸப³nhத⁴ேயாரphயாஹாrhய உத³காth ஸஹ உத³க: ேரயாnh
07.12.05ஸஹ உத³கேயாரபி phர⁴தவாபshதா²ந: ேரயாnh
07.12.06 th³ரvhயவநேயாரபி ேயா மஹthஸாரவth³th³ரvhயாடவீகmh விஷயாnhேத
நதீ³மாth’கmh th³ரvhயவநmh ேச²த³யதி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.12.07 நதீ³மாth’கmh  shvh।ஆவmh அபாரயசாபதி³ ப⁴வதி
07.12.08ஹshதிவநேயாரபி ேயா ப³ஹுஶூரmh’க³mh ³rhப³லphரதிேவஶmhऽநnhதாவkhேலஶி
விஷயாnhேத ஹshதிவநmh ப³th◌⁴நாதி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.12.09 தthராபி ப³ஹுNhடா²lhபஶூரேயா: அlhபஶூரmh ேரய:, ஶூேரஷு
 th³த⁴mh, அlhபா: ஶூரா ப³ஹூnh அஶூராnh ப⁴ஜnhதி, ேத ப⁴kh³நா:
shவைஸnhயாவகா⁴திேநா ப⁴வnhதி இthயாசாrhயா:
07.12.10 ந இதி ெகௗlhய:
07.12.11 Nhடா² ப³ஹவ: ேரயாmhஸ:, shகnhத⁴விநிேயாகா³th³ அேநகmh கrhம
rhவா:shேவஷாmh அபாரேயா th³ேத⁴, பேரஷாmh ³rhத⁴rhஷா விபீ⁴ஷச
07.12.12 ப³ஹுஷு  Nhேட²ஷு விநயகrhம ஶkhயmh ெஶௗrhயmh ஆதா⁴mh, ந
thேவவாlhேபஷு ஶூேரஷு ப³ஹுthவmh இதி
07.12.13 க²nhேயாரபி ய: phர⁴தஸாராmh அ³rhக³மாrhகா³mh அlhபvhயயாரmhபா⁴mh க²நிmh
கா²நயதி, ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.12.14 தthராபி மஹாஸாரmh அlhபmh அlhபஸாரmh வா phர⁴தmh இதி மஹாஸாரmh
அlhபmh ேரய:, வjhரமணிiµkhதாphரவாலேஹமphயதா⁴rh phர⁴தmh அlhபஸாரmh
அthயrhேக⁴ண kh³ரஸேத இthயாசாrhயா:
07.12.15 ந இதி ெகௗlhய:
07.12.16 சிராth³ அlhேபா மஹாஸாரshய khேரதா விth³யேத, phர⁴த: ஸாதthயாth³
அlhபஸாரshய
07.12.17 ஏேதந வணிkhபேதா² vhயாkh²யாத:
07.12.18 தthராபி வாshத²லபத²ேயாrhவாபத:² ேரயாnh, அlhபvhயயvhயாயாம:
phர⁴தபNhய உத³யச இthயாசாrhயா:
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07.12.19 ந இதி ெகௗlhய:
07.12.20 ஸmhth³த⁴க³திரஸாrhவகாக: phரkh’Shடப⁴யேயாநிrhநிShphரதீகாரச
வாபத:², விபத:shத²லபத:²
07.12.21வாபேத²லஸmhயாநபத²ேயா:லபத:²பNhயபthதநபா³ஹுlhயாthேரயாnh,
நதீ³பேதா² வா,ஸாதthயாth³ விஷயாபா³த⁴thவாchச
07.12.22shத²லபேத²ऽபி ைஹமவேதா த³பதா²thேரயாnh,ஹshthyhऽவக³nhத⁴த³nhதாநphயஸுவrhணபNhயா:
ஸாரவthதரா:இthயாசாrhயா:
07.12.23 ந இதி ெகௗlhய:
07.12.24 கmhப³லாநாவபNhயவrhஜா: ஶŋhக²வjhரமணிiµkhதாஸுவrhணபNhயாச
phர⁴ததரா த³பேத²
07.12.25த³பேத²ऽபி ப³ஹுக²நி:ஸாரபNhய:phரth³த⁴க³திரlhபvhயயvhயாயாேமா
வா வணிkhபத:² ேரயாnh, phர⁴தவிஷேயா வா ப²lh³Nhய:
07.12.26 ேதந rhவ: பசிமச வணிkhபேதா² vhயாkh²யாத:
07.12.27 தthராபி சkhரபாத³பத²ேயாசkhரபேதா² விலாரmhப⁴thவாthேரயாnh,
ேத³ஶகாலஸmhபா⁴வேநா வா க²ர உShThரபத:²
07.12.28ஆph◌⁴யாmh அmhஸபேதா² vhயாkh²யாத:
07.12.29 பரகrhம உத³ேயா ேந:ேயா vh’th³தி⁴rhவிபrhயேய
07.12.30 lhேய கrhமபேத²shதா²நmh jhேஞயmh shவmh விகீ³ஷு
07.12.31அlhபாக³மாதிvhயயதா ேயா vh’th³தி⁴rhவிபrhயேய
07.12.32ஸமாயvhயயதா shதா²நmh கrhமஸு jhேஞயmh ஆthமந:
07.12.33 தshமாth³அlhபvhயயாரmhப⁴mh ³rhகா³தி³ஷு மஹா உத³யmh
07.12.34 கrhம லph³th◌⁴வா விஶிShட:shயாth³இthkhதா: கrhமஸnhத⁴ய: (இதி)
Chapt . பாrhShணிkh³ராசிnhதா

07.13.01 ஸmhஹthயாவிகீ³Shேவாரthரேயா: பராபி⁴ேயாகி³ேநா: பாrhShணிmh
kh³’ணேதாrhய: ஶkhதிஸmhபnhநshய பாrhShணிmh kh³’தி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.02ஶkhதிஸmhபnhேநா யthரmh உchசி²th³ய பாrhShணிkh³ராஹmh உchசி²nhth³யாth,
ந நஶkhதிரலph³த⁴லாப: ◌⁴
07.13.03 ஶkhதிஸாmhேய ேயா விலாரmhப⁴shய பாrhShணிmh kh³’தி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.04 விலாரmhேபா⁴ யthரmh உchசி²th³ய பாrhShணிkh³ராஹmh உchசி²nhth³யாth,
நாlhபாரmhப: ◌⁴ ஸkhதசkhர:
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07.13.05 ஆரmhப⁴ஸாmhேய ய: ஸrhவஸnhேதா³ேஹந phரயாதshய பாrhShணிmh
kh³’தி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.06 ஶூnhயேலா யshய ஸுகேரா ப⁴வதி, ைநகேத³ஶப³லphரயாத:
kh’தபாrhShணிphரதிவிதா⁴ந:
07.13.07 ப³லஉபாதா³நஸாmhேய யசலாthரmh phரயாதshய பாrhShணிmh kh³’தி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.08 சலாthரmh phரயாேதா  ஸுேக²நாவாphதth³தி:◌⁴ பாrhShணிkh³ராஹmh
உchசி²nhth³யாth, ந shதி²தாthரmh phரயாத:
07.13.09 அெஸௗ  ³rhக³phரதிஹத: பாrhShணிkh³ராேஹ ச phரதிநிvh’thத:
shதி²ேதநாthேரவkh³’யேத
07.13.10 ேதந rhேவ vhயாkh²யாதா:
07.13.11 ஶthஸாmhேய ேயா தா⁴rhகாபி⁴ேயாகி³ந: பாrhShணிmh kh³’தி
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.12 தா⁴rhகாபி⁴ேயாகீ³  shேவஷாmh பேரஷாmh ச th³ேவShேயா ப⁴வதி,
அதா⁴rhகாபி⁴ேயாகீ³ஸmhphய:
07.13.13 ேதந லஹரதாதா³thவிககத³rhயாபி⁴ேயாகி³நாmh பாrhShணிkh³ரஹணmh
vhயாkh²யாதmh
07.13.14thராபி⁴ேயாகி³ேநா: பாrhShணிkh³ரஹேண த ஏவ ேஹதவ:
07.13.15 thரmh அthரmh சாபி⁴ஜாநேயாrhேயா thராபி⁴ேயாகி³ந: பாrhShணிmh
kh³’தி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.16 thராபி⁴ேயாகீ³  ஸுேக²நாவாphதth³தி:◌⁴ பாrhShணிkh³ராஹmh
உchசி²nhth³யாth
07.13.17ஸுகேரா  thேரண ஸnhதி⁴rhநாthேரண
07.13.18 thரmh அthரmh ச உth³த⁴ரேதாrhேயாऽthர உth³தா⁴ண: பாrhShணிmh
kh³’தி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.19 vh’th³த⁴thேரா யthர உth³தா⁴ பாrhShணிkh³ராஹmh உchசி²nhth³யாth, ந
இதர:shவப உபகா⁴தீ
07.13.20 தேயாரலph³த⁴லாபா⁴பக³மேந யshயாthேரா மஹேதா லாபா⁴th³ விkhத:
யvhயயாதி⁴ேகா வா ஸ பாrhShணிkh³ராேஹாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.21 லph³த⁴லாபா⁴பக³மேந யshயாthேரா லாேப⁴ந ஶkhthயா ந: ஸ
பாrhShணிkh³ராேஹாऽதிஸnhத⁴thேத,யshயவா யாதvhய:ஶthேராrhவிkh³ரஹாபகாரஸமrhத:²
shயாth
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07.13.22 பாrhShணிkh³ராஹேயாரபி ய: ஶkhயாரmhப⁴ப³ல உபாதா³நாதி⁴க: shதி²தஶth:
பாrhவshதா²யீ வா ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.23 பாrhவshதா²யீ  யாதvhயாபி⁴ஸாேரா லாபா³த⁴கச ப⁴வதி,
லாபா³த⁴க ஏவ பசாthshதா²யீ
07.13.24ab பாrhShணிkh³ராஹா: thரேயா jhேஞயா: ஶthேராேசShடாநிேராத⁴கா: ।
07.13.24chdஸாமnhத: ph’Shட²ேதா வrhக:³ phரதிேவெஶௗ ச பாrhவேயா:
07.13.25abஅேரrhேநச மth◌⁴யshேதா² ³rhப³ேலாऽnhதrhதி⁴chயேத ।
07.13.25chd phரதிகா⁴ேதா ப³லவேதா ³rhகா³டvhyhऽபஸாரவாnh
07.13.26 மth◌⁴யமmh thவவிகீ³Shேவாrhphஸமாநேயாrhமth◌⁴யமshய பாrhShணிmh
kh³’ணேதாrhலph³த⁴லாபா⁴பக³மேந ேயா மth◌⁴யமmh thராth³ விேயாஜயthயthரmh ச
thரmh ஆphேநாதி ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.27ஸnhேத⁴யச ஶthபrhவாே, ந thரmh thரபா⁴வாth³ உthkhராnhதmh
07.13.28 ேதந உதா³நphஸா vhயாkh²யாதா
07.13.29 பாrhShணிkh³ரஹபி⁴யாநேயா:  மnhthரth³தா⁴th³அph◌⁴chசய:
07.13.30 vhயாயாமth³ேத⁴  யvhயயாph◌⁴யாmh உப⁴ேயாரvh’th³தி: ◌⁴
07.13.31thவாऽபி ணத³Nhட³ேகாஶ: பராேதா ப⁴வதி இthயாசாrhயா:
07.13.32 ந இதி ெகௗlhய:
07.13.33ஸுமஹதாऽபி யvhயேயந ஶthவிநாேஶாऽph◌⁴பக³nhதvhய:
07.13.34 lhேய யvhயேய ய: ரshதாth³ ³Shயப³லmh கா⁴தயிthவா நிஶlhய:
பசாth³ வயப³ேலா th◌⁴ேயத ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.35 th³வேயாரபி ரshதாth³ ³Shயப³லகா⁴திேநாrhேயா ப³ஹுலதரmh
ஶkhதிமthதரmh அthயnhத³Shயmh ச கா⁴தேயth ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.13.36 ேதநாthராடவீப³லகா⁴ேதா vhயாkh²யாத:
07.13.37ab பாrhShணிkh³ராேஹாऽபி⁴ேயாkhதா வா யாதvhேயா வா யதா³ ப⁴ேவth ।
07.13.37chd விகீ³ஷு: ததா³ தthர ேநthரmh ஏதth ஸமாசேரth
07.13.38ab பாrhShணிkh³ராேஹா ப⁴ேவnhேநதா ஶthேராrhthராபி⁴ேயாகி³ந: ।
07.13.38chd விkh³ராய rhவmh ஆkhரnhத³mh பாrhShணிkh³ராஹாபி⁴ஸா
07.13.39abஆkhரnhேத³நாபி⁴ஜாந: பாrhShணிkh³ராஹmh நிவாரேயth ।
07.13.39chd ததா²ऽऽkhரnhதா³பி⁴ஸாேரண பாrhShணிkh³ராஹாபி⁴ஸாணmh
07.13.40abஅthேரண thரmh ச ரshதாth³அவக⁴Thடேயth ।
07.13.40chdthரthரmh அேரசாபி thரthேரண வாரேயth
07.13.41abthேரண kh³ராஹேயth பாrhShணிmh அபி⁴khேதாऽபி⁴ேயாகி³ந: ।
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07.13.41chdthரthேரண சாkhரnhத³mh பாrhShணிkh³ராஹாnhநிவாரேயth
07.13.42ab ஏவmh மNhட³லmh ஆthமாrhத²mh விகீ³ஷுrhநிேவஶேயth ।
07.13.42chd ph’Shட²தச ரshதாchச thரphரkh’திஸmhபதா³
07.13.43ab kh’thshேந ச மNhட³ேல நிthயmh ³தாnh ³டா⁴mhச வாஸேயth ।
07.13.43chdthர⁴த:ஸபthநாநாmh ஹthவா ஹthவா ச ஸmhvh’த:
07.13.44abஅஸmhvh’தshய காrhயாணி phராphதாnhயபி விேஶஷத: ।
07.13.44chd நிஸmhஶயmh விபth³யnhேத பி⁴nhநphலவ இவ உத³ெதௗ⁴ (இதி)
Chapt . நஶkhதிரணmh

07.14.01 ஸாமவாயிைகேரவmh அபி⁴khேதா விகீ³ஷுrhய: ேதஷாmh phரதா⁴ந: தmh
ph³யாth thவயா ேம ஸnhதி:◌⁴, இத³mh ரNhயmh, அஹmh ச thரmh, th³வி³ ேத
vh’th³தி: ◌⁴, நாrhஹshயாthமேயண thரiµகா²nh அthராnh வrhத⁴யிmh, ஏேத 
vh’th³தா: ◌⁴ thவாmh ஏவ பப⁴விShயnhதி இதி
07.14.02 ேப⁴த³mh வா ph³யாth அநபகாேரா யதா²ऽஹmh ஏைத:ஸmh⁴யாபி⁴khத:ததா²
thவாmh அphேயேதஸmhதப³லா:shவshதா²vhயஸேந வாऽபி⁴ேயாயnhேத, ப³லmh
சிthதmh விகேராதி, தth³ ஏஷாmh விகா⁴தய இதி
07.14.03 பி⁴nhேநஷு phரதா⁴நmh உபkh³’ய ேநஷு விkhரமேயth, நாnh
அiνkh³ராய வா phரதா⁴ேந, யதா² வா ேரேயாऽபி⁴மnhேயத ததா²
07.14.04ைவரmh வா பைரrhkh³ராஹயிthவா விஸmhவாத³ேயth
07.14.05 ப²ல⁴யshthேவந வா phரதா⁴நmh உபஜாphய ஸnhதி⁴mh காரேயth
07.14.06 அத² உப⁴யேவதநா: ப²ல⁴யshthவmh த³rhஶயnhத: ஸாமவாயிகாnh
அதிஸmhதா:shத²இthth³th³³ஷேய:
07.14.07 ³Shேடஷு ஸnhதி⁴mh ³ஷேயth
07.14.08 அத² உப⁴யேவதநா ⁴ேயா ேப⁴த³mh ஏஷாmh rh: ஏவmh தth³ யth³
அshமாபி⁴rhத³rhஶிதmh இதி
07.14.09 பி⁴nhேநShவnhயதம உபkh³ரேஹண ேசShேடத
07.14.10 phரதா⁴நாபா⁴ேவ ஸாமவாயிகாநாmh உthஸாஹயிதாரmh shதி²ரகrhமாணmh
அiνரkhதphரkh’khதிmh ேலாபா⁴th³ப⁴யாth³வாஸŋhகா⁴தmh உபாக³தmh விகீ³ேஷாrhபீ⁴தmh
ராjhயphரதிஸmhப³th³த⁴mh thரmh சலாthரmh வா rhவாnh உthதராபா⁴ேவ ஸாத⁴ேயth
- உthஸாஹயிதாரmh ஆthமநிஸrhேக³ண, shதி²ரகrhமாணmh ஸாnhthவphரணிபாேதந,
அiνரkhதphரkh’திmh கnhயாதா³நயாபநாph◌⁴யாmh,ph³த⁴mh அmhஶth³ைவ³Nhேயந, பீ⁴தmh
ஏph◌⁴ய: ேகாஶத³Nhடா³iνkh³ரேஹண, shவேதா பீ⁴தmh விவாshய phரதி⁴phரதா³ேநந,
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ராjhயphரதிஸmhப³th³த⁴mh ஏகீபா⁴வ உபக³மேநந, thரmh உப⁴யத: phயதாph◌⁴யாmh,
உபகாரthயாேக³ந வா, சலாthரmh அவth◌⁴’தmh அநபகார உபகாராph◌⁴யாmh
07.14.11 ேயா வா யதா²ऽேயாக³mh ப⁴ேஜத தmh ததா²ஸாத⁴ேயth,ஸாமதா³நேப⁴த³த³Nhைட³rhவா
யதா²ऽऽபthஸு vhயாkh²யாshயாம:
07.14.12 vhயஸந உபகா⁴தthவேதா வா ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh ேத³ேஶ காேல காrhேய
வாऽவth◌⁴’தmh ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.14.13 kh’தஸnhதி⁴rhநmh ஆthமாநmh phரதிrhவீத
07.14.14 பே ேநா ப³nh⁴thரபmh rhவீத, ³rhக³mh அவிஷயmh வா
07.14.15 ³rhக³thரphரதிShடph³ேதா⁴  shேவஷாmh பேரஷாmh ச jhேயா ப⁴வதி
07.14.16 மnhthரஶkhதிந: phராjhஞஷ உபசயmh விth³யாvh’th³த⁴ஸmhேயாக³mh வா
rhவீத
07.14.17 ததா²ஸth³ய: ேரய: phராphேநாதி
07.14.18 phரபா⁴வந: phரkh’திேயாக³ேமth³ெதௗ⁴ யேதத
07.14.19 ஜநபத:³ஸrhவகrhமmh ேயாநி:, தத: phரபா⁴வ:
07.14.20 தshய shதா²நmh ஆthமநசாபதி³ ³rhக³mh
07.14.21 ேஸப³nhத:◌⁴ ஸshயாநாmh ேயாநி:
07.14.22 நிthயாiνஷkhேதா  வrhஷ³ணலாப:◌⁴ ேஸவாேபஷு
07.14.23 வணிkhபத:² பராதிஸnhதா⁴நshய ேயாநி:
07.14.24வணிkhபேத²நத³Nhட³³ட⁴ஷாதிநயநmh ஶshthராவரணயாநவாஹநkhரயச
khயேத, phரேவேஶா நிrhணயநmh ச
07.14.25 க²நி: ஸŋhkh³ராம உபகரநாmh ேயாநி:, th³ரvhயவநmh ³rhக³கrhமmh
யாநரத²ேயாச,ஹshதிவநmh ஹshதிநாmh, க³வாவக²ர உShThராmh ச vhரஜ:
07.14.26 ேதஷாmh அலாேப⁴ ப³nh⁴thரேலph◌⁴ய:ஸமாrhஜநmh
07.14.27உthஸாஹந:ேரணீphரவீரஷாmh ேசாரக³டவிகmhேலchச²ஜாதீநாmh
பராபகாmh ³ட⁴ஷாmh ச யதா²லாph³ப⁴mh உபசயmh rhவீத
07.14.28 பரராphரதீகாரmh ஆப³யஸmh வா பேரஷு phரத
07.14.29ab ஏவmh பேண மnhthேரண th³ரvhேயண ச ப³ேலந ச ।
07.14.29chdஸmhபnhந: phரதிநிrhக³chேச²th பராவkh³ரஹmh ஆthமந: (இதி)
Chapt . விkh³’ய உபேராத⁴ேஹதவ: - த³Nhட³ உபநதvh’thதmh

07.15.01 ³rhப³ேலா ராஜா ப³லவதாऽபி⁴khத: தth³விஶிShடப³லmh ஆரேயத யmh
இதேரா மnhthரஶkhthயா நாதிஸnhத³th◌⁴யாth
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07.15.02 lhயமnhthரஶkhதீநாmh ஆயthதஸmhபேதா³ vh’th³த⁴ஸmhேயாகா³th³ வா
விேஶஷ:

07.15.03 விஶிShடப³லாபா⁴ேவ ஸமப³ல: lhயப³லஸŋhைக⁴rhவா ப³லவத: ஸmh⁴ய
திShேட²th³ யாnhந மnhthரphரபா⁴வஶkhதிph◌⁴யாmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth
07.15.04 lhயமnhthரphரபா⁴வஶkhதீநாmh விலாரmhப⁴ேதா விேஶஷ:

07.15.05ஸமப³லாபா⁴ேவ நப³ல: ஶுசிபி⁴thஸாபி: ◌⁴ phரthயநீக⁴ைதrhப³லவத:
ஸmh⁴ய திShேட²th³ யாnhந மnhthரphரபா⁴வ உthஸாஹஶkhதிபி⁴ரதிஸnhத³th◌⁴யாth
07.15.06 lhய உthஸாஹஶkhதீநாmh shவth³த⁴⁴லாபா⁴th³ விேஶஷ:

07.15.07 lhய⁴நாmh shவth³த⁴காலலாபா⁴th³ விேஶஷ:

07.15.08 lhயேத³ஶகாலாநாmh kh³யஶshthராவரணேதா விேஶஷ:

07.15.09 ஸஹாயாபா⁴ேவ ³rhக³mh ஆரேயத யthராthர: phர⁴தைஸnhேயாऽபி
ப⁴khதயவஸ இnhத⁴ந உத³க உபேராத⁴mh ந rhயாth shவயmh ச யvhயயாph◌⁴யாmh
jhேயத
07.15.10 lhய³rhகா³mh நிசயாபஸாரேதா விேஶஷ:

07.15.11 நிசயாபஸாரஸmhபnhநmh  மiνShய³rhக³mh இchேச²th³இதி ெகௗlhய:
07.15.12a தth³ ஏபி:◌⁴ காrhணராரேயத - பாrhShணிkh³ராஹmh ஆஸாரmh மth◌⁴யமmh
உதா³நmh வா phரதிபாத³யிShயா, ஸாமnhதாடவிகதthநாபth³தா⁴நாmh
அnhயதேமநாshய ராjhயmh ஹாரயிShயா கா⁴தயிShயா வா -
07.15.12b kh’thயப உபkh³ரேஹண வாऽshய ³rhேக³ ராShThேர shகnhதா⁴வாேர வா
ேகாபmh ஸiµthதா²பயிShயா, ஶshthராkh³நிரஸphரணிதா⁴ைநெரௗபநிஷதி³ைகrhவா
யதா²இShடmh ஆஸnhநmh ஹநிShயா -

07.15.12ch shவயmhऽதி⁴Sh²ேதந வா ேயாக³phரணிதா⁴ேநந யvhயயmh ஏநmh
உபேநShயா, யvhயயphரவாஸ உபதphேத வாऽshய thரவrhேக³ ைஸnhேய வா
khரேமண உபஜாபmh phராphshயா -

07.15.12dவீவதா⁴ஸாரphரஸாரவேத⁴ந வாऽshயshகnhதா⁴வாராவkh³ரஹmh கShயா,
த³Nhட³ உபநேயந வாऽshய ரnhth◌⁴ரmh உthதா²phய ஸrhவஸnhேதா³ேஹந phரஹShயா,
phரதிஹத உthஸாேஹந வா யதா² இShடmh ஸnhதி⁴mh அவாphshயா, மயி
phரதிப³th³த⁴shய வா ஸrhவத: ேகாபா:ஸiµthதா²shயnhதி -
07.15.12e நிராஸாரmh வாऽshய லmh thராடவீத³Nhைட³th³தா⁴தயிShயா,
மஹேதா வா ேத³ஶshய ேயாக³ேமmh இஹshத:² பாலயிShயா, shவவிphதmh
thரவிphதmh வா ேம ைஸnhயmhஇஹshத²shய ஏகshத²mhஅவிஷயmh ப⁴விShயதி,
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நிmhநகா²தராthth³த⁴விஶாரத³mh வா ேம ைஸnhயmh பth²யாபா³த⁴iµkhதmh ஆஸnhேந
கrhம கShயதி -
07.15.12f விth³த⁴ேத³ஶகாலmh இஹாக³ேதா வா shவயmh ஏவ யvhயயாph◌⁴யாmh ந
ப⁴விShயதி,மஹாயvhயயாபி⁴க³mhேயாऽயmh ேத³ேஶா ³rhகா³டvhyhऽபஸாரபா³ஹுlhயாth
-

07.15.12g பேரஷாmh vhயாதி⁴phராய: ைஸnhயvhயாயாமாநாmh அலph³த⁴ெபௗ⁴மச, தmh
ஆபth³க³த: phரேவயதி, phரவிShேடா வா ந நிrhக³Shயதி இதி
07.15.13 காரபா⁴ேவ ப³லஸiµchch²ரேய வா பரshய ³rhக³mh உnhiµchயாபக³chேச²th
07.15.14அkh³நிபதŋhக³வth³அthேர வா phரவிேஶth
07.15.15அnhயதரth³தி⁴rh thயkhதாthமேநா ப⁴வதி இthயாசாrhயா:
07.15.16 ந இதி ெகௗlhய:
07.15.17ஸnhேத⁴யதாmh ஆthமந: பரshய ச உபலph◌⁴ய ஸnhத³தீ⁴த
07.15.18 விபrhயேய விkhரேமண ஸnhதி⁴mh அபஸாரmh வா phேஸத
07.15.19ஸnhேத⁴யshய வா ³தmh phேரஷேயth
07.15.20 ேதந வா phேரதmh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh ஸthkh’thய ph³யாth இத³mh ராjhஞ:
பNhயாகா³ரmh,இத³mh ேத³வீமாராmh, ேத³வீமாரவசநாth,இத³mh ராjhயmh அஹmh
ச thவth³ऽrhபண:இதி
07.15.21லph³த⁴ஸmhரய:ஸமயாசாகவth³ ப⁴rhத வrhேதத
07.15.22³rhகா³தீ³நி ச கrhமாணிஆவாஹவிவாஹthராபி⁴ேஷகாவபNhயஹshதிkh³ரஹணஸththரயாthராவிஹாரக³மநாநி
சாiνjhஞாத:rhவீத
07.15.23 shவ⁴mhyhऽவshதி²தphரkh’திஸnhதி⁴mh உபகா⁴தmh அபsh’ேதஷு வா
ஸrhவmh அiνjhஞாத:rhவீத
07.15.24 ³Shடெபௗரஜாநபேதா³ வா nhயாயvh’thதிரnhயாmh ⁴mh யாேசத
07.15.25 ³Shயவth³ உபாmhஶுத³Nhேட³ந வா phரதிrhவீத
07.15.26 உசிதாmh வா thராth³ ⁴mh தீ³யமாநாmh ந phரதிkh³’ணீயாth
07.15.27 மnhthேராதேஸநாபதிவராஜாநாmh அnhயதமmh அth³’யமாேந ப⁴rhத
பேயth, யதா²ஶkhதி ச உபrhயாth
07.15.28ைத³வதshவshதிவாசேநஷு தthபரா ஆஶிேஷா வாசேயth
07.15.29ஸrhவthராthமநிஸrhக³mh ³ணmh ph³யாth
07.15.30abஸmhkhதப³லவthேஸவீ விth³த: ◌⁴ ஶŋhகிதாதி³பி: ◌⁴ ।
07.15.30chd வrhேதத த³Nhட³ உபநேதா ப⁴rhதrhேயவmh அவshதி²த: (இதி)
Chapt . த³Nhட³ உபநாயிvh’thதmh
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07.16.01 அiνjhஞாதஸnhதி⁴பண உth³ேவக³கரmh ப³லவாnh விகீ³ஷமாே
யத: shவ⁴: shவ।’vh’thதிச shவைஸnhயாநாmh, அ³rhகா³பஸார:
ஶthrhऽபாrhShணிரநாஸாரச, தேதா யாயாth
07.16.02 விபrhயேய kh’தphரதீகாேரா யாயாth
07.16.03ஸாமதா³நாph◌⁴யாmh ³rhப³லாnh உபநமேயth, ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh ப³லவத:
07.16.04 நிேயாக³விகlhபஸiµchசையச உபாயாநாmh அநnhதர ஏகாnhதரா: phரkh’தீ:
ஸாத⁴ேயth
07.16.05kh³ராமாரNhயஉபவிvhரஜவணிkhபதா²iνபாலநmh உjh²தாபsh’தாபகாmh
சாrhபணmh இதி ஸாnhthவmh ஆசேரth
07.16.06 ⁴th³ரvhயகnhயாதா³நmh அப⁴யshய ச இதி தா³நmh ஆசேரth
07.16.07 ஸாமnhதாடவிகதthநாபth³தா⁴நாmh அnhயதம உபkh³ரேஹண
ேகாஶத³Nhட³⁴தா³யயாசநmh இதி ேப⁴த³mh ஆசேரth
07.16.08 phரகாஶடShணீmhth³த⁴³rhக³லmhப⁴ உபாையரthரphரkh³ரஹணmh இதி
த³Nhட³mh ஆசேரth
07.16.09 ஏவmh உthஸாஹவேதா த³Nhட³ உபகாண: shதா²பேயth, shவphரபா⁴வவத:
ேகாஶ உபகாண:, phரjhஞாவேதா ⁴mhyh।உபகாண:

07.16.10 ேதஷாmh பNhயபthதநkh³ராமக²நிஸஜாேதந ரthநஸாரப²lh³phேயந
th³ரvhயஹshதிவநvhரஜஸiµthேத²ந யாநவாஹேநந வா யth³ ப³ஹுஶ உபகேராதி
தchசிthரேபா⁴க³mh
07.16.11 யth³ த³Nhேட³ந ேகாேஶந வா மஹth³ உபகேராதி தnh மஹாேபா⁴க³mh
07.16.12 யth³ த³Nhட³ேகாஶ⁴பி⁴பகேராதி தth ஸrhவேபா⁴க³mh
07.16.13 யth³அthரmh ஏகத: phரதிகேராதி தth³ ஏகேதாேபா⁴கி³
07.16.14 யth³அthரmh ஆஸாரmh ச உப⁴யத: phரதிகேராதி தth³ உப⁴யேதாேபா⁴கி³
07.16.15 யth³ அthராஸாரphரதிேவஶாடவிகாnh ஸrhவத: phரதிகேராதி தth
ஸrhவேதாேபா⁴கி³
07.16.16a பாrhShணிkh³ராஹசாடவிக: ஶthiµkh²ய: ஶthrhவா ⁴தா³நஸாth◌⁴ய:
கசிth³ஆஸாth³ேயத,நிrh³ணயா ⁴mhயா ஏநmh உபkh³ராஹேயth,அphரதிஸmhப³th³த⁴யா
³rhக³shத²mh, நிபvhயயாऽऽடவிகmh -

07.16.16b phரthயாேத³யயா தthநmh ஶthேரா:, அபchசி²nhநயா ஶthேராரபth³த⁴mh
நிthயாthரயா ேரணீப³லmh,ப³லவthஸாமnhதயாஸmhஹதப³லmh,உபா⁴ph◌⁴யாmh th³ேத⁴
phரதிேலாமmh, -

196 sanskritdocuments.org



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

07.16.16chஅலph³த⁴vhயாயாமயா உthஸாநmh,ஶூயயாऽபயmh,கrhஶிதயாऽபவாதmh,
மஹாயvhயயநிேவஶயா க³தphரthயாக³தmh, அநபாரயயா phரthயபsh’தmh,
பேரநதி⁴வாshயயா shவயmh ஏவ ப⁴rhதாரmh உபkh³ராஹேயth
07.16.17 ேதஷாmh மஹா உபகாரmh நிrhவிகாரmh சாiνவrhதேயth
07.16.18 phரதிேலாமmh உபாmhஶுநா ஸாத⁴ேயth
07.16.19 உபகாணmh உபகாரஶkhthயா ேதாஷேயth
07.16.20 phரயாஸதசாrhத²மாெநௗ rhயாth³, vhயஸேநஷு சாiνkh³ரஹmh
07.16.21shவயmh।ஆக³தாநாmh யதா²இShடத³rhஶநmh phரதிவிதா⁴நmh ச rhயாth
07.16.22 பப⁴வ உபகா⁴தthஸாதிவாதா³mhச ஏஷு ந phரத
07.16.23 த³ththவா சாப⁴யmh பிதா இவாiνkh³’ணீயாth
07.16.24 யசாshயாபrhயாth தth³ ேதா³ஷmh அபி⁴விkh²யாphய phரகாஶmh ஏநmh
கா⁴தேயth
07.16.25 பர உth³ேவக³காரth³ வா தா³Nhட³கrhகவchேசShேடத
07.16.26 ந ச ஹதshய ⁴th³ரvhயthரதா³ராnh அபி⁴மnhேயத
07.16.27lhயாnh அphயshய shேவஷு பாthேரஷு shதா²பேயth
07.16.28 கrhமணி mh’தshய thரmh ராjhேய shதா²பேயth
07.16.29 ஏவmh அshய த³Nhட³ உபநதா: thரெபௗthராnh அiνவrhதnhேத
07.16.30 ய: உபநதாnh ஹthவா ப³th³th◌⁴வா வா ⁴th³ரvhயthரதா³ராnh அபி⁴மnhேயத
தshய உth³விkh³நmh மNhட³லmh அபா⁴வாய உthதிShட²ேத
07.16.31 ேய சாshயாமாthயா: shவ⁴Shவாயthதா: ேத சாshய உth³விkh³நா
மNhட³லmh ஆரயnhேத
07.16.32shவயmh வா ராjhயmh phராnh வாऽshயாபி⁴மnhயnhேத
07.16.33abshவ⁴ஷு ச ராஜாந: தshமாth ஸாmhநாऽiνபாதா: ।
07.16.33chd ப⁴வnhthயiν³ ராjhஞ: thரெபௗthராiνவrhதிந: (இதி)
Chapt . ஸnhதி⁴கrhம -ஸமாதி⁴ேமா:

07.17.01 ஶம:ஸnhதி: ◌⁴ ஸமாதி⁴thேயேகாऽrhத:²
07.17.02 ராjhஞாmh விவாஸ உபக³ம: ஶம:ஸnhதி: ◌⁴ ஸமாதி⁴தி
07.17.03 ஸthயmh ஶபேதா² வா சல: ஸnhதி: ◌⁴, phரதி: ◌⁴ phரதிkh³ரேஹா வா shதா²வர:
இthயாசாrhயா:
07.17.04 ந இதி ெகௗlhய:
07.17.05ஸthயmh ஶபேதா²வா பரthர இஹ சshதா²வர:ஸnhதி:◌⁴,இஹாrhத² ஏவ phரதி:◌⁴
phரதிkh³ரேஹா வா ப³லாேப:
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07.17.06ஸmhதா:shம:இதி ஸthயஸnhதா: ◌⁴ rhேவ ராஜாந:ஸthேயந ஸnhத³தி⁴ேர
07.17.07தshயாதிkhரேம ஶபேத²நஅkh³nhyh।உத³கதாphராகாரேலாShடஹshதிshகnhதா⁴வph’Shடரத²
உபshத²ஶshthரரthநபீ³ஜக³nhத⁴ரஸஸுவrhணரNhயாnhயாேலபி⁴ேர ஹnhேரதாநி
thயேஜச ஏநmh ய: ஶபத²mh அதிkhராேமth இதி
07.17.08 ஶபதா²திkhரேம மஹதாmh தபshவிநாmh iµkh²யாநாmh வா phராதிபா⁴vhயப³nhத:◌⁴
phரதி: ◌⁴
07.17.09தshnh ய:பராவkh³ரஹஸமrhதா²nh phரதி⁴ேவா kh³’தி, ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.17.10 விபேதாऽதிஸnhதீ⁴யேத
07.17.11 ப³nh⁴iµkh²யphரkh³ரஹ: phரதிkh³ரஹ:

07.17.12 தshnh ேயா ³Shயாமாthயmh ³Shயாபthயmh வா த³தா³தி,
ேஸாऽதிஸnhத⁴thேத
07.17.13 விபேதாऽதிஸnhதீ⁴யேத
07.17.14 phரதிkh³ரஹkh³ரஹணவிவshதshய  பரசி²th³ேரஷு நிரேப: phரஹரதி
07.17.15அபthயஸமாெதௗ⁴  கnhயாthரதா³ேந த³த³th  கnhயாmh அதிஸnhத⁴thேத
07.17.16 கnhயா யதா³யாதா³ பேரஷாmh ஏவாrhதா²யாkhேலயா(?) ச
07.17.17 விபத: thர:
07.17.18 thரேயாரபி ேயா ஜாthயmh phராjhஞmh ஶூரmh kh’தாshthரmh ஏகthரmh வா
த³தா³தி ேஸாऽதிஸnhதீ⁴யேத
07.17.19 விபேதாऽதிஸnhத⁴thேத
07.17.20 ஜாthயாth³ அஜாthேயா  phததா³யாத³ஸnhதாநthவாth³ ஆதா⁴mh
ேரயாnh, phராjhஞாth³ அphராjhேஞா மnhthரஶkhதிேலாபாth, ஶூராth³ அஶூர
உthஸாஹஶkhதிேலாபாth,kh’தாshthராth³அkh’தாshthர:phரஹrhதvhயஸmhபlhேலாபாth,
ஏகthராth³அேநகthேரா நிரேபthவாth
07.17.21 ஜாthயphராjhஞேயாrhஜாthயmh அphராjhஞmh ஐவrhயphரkh’திரiνவrhதேத,
phராjhஞmh அஜாthயmh மnhthராதி⁴கார:
07.17.22மnhthராதி⁴காேரऽபி vh’th³த⁴ஸmhேயாகா³jh ஜாthய: phராjhஞmh அதிஸnhத⁴thேத
07.17.23 phராjhஞஶூரேயா: phராjhஞmh அஶூரmh மதிகrhமmh ேயாேகா³ऽiνவrhதேத,
ஶூரmh அphராjhஞmh விkhரமாதி⁴கார:
07.17.24 விkhரமாதி⁴காேரऽபி ஹshதிநmh இவ ph³த⁴க: phராjhஞ: ஶூரmh
அதிஸnhத⁴thேத
07.17.25ஶூரkh’தாshthரேயா:ஶூரmhஅkh’தாshthரmh விkhரமvhயவஸாேயாऽiνவrhதேத,
kh’தாshthரmh அஶூரmh லயலmhபா⁴தி⁴கார:
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07.17.26 லயலmhபா⁴தி⁴காேரऽபி shைத²rhயphரதிபththyhऽஸmhேமாைஷ: ஶூர:
kh’தாshthரmh அதிஸnhத⁴thேத
07.17.27 ப³vh।ஏகthரேயாrhப³ஹுthர ஏகmh த³ththவா ேஶஷphரதிShடph³த:◌⁴
ஸnhதி⁴mh அதிkhராமதி, ந இதர:
07.17.28 thரஸrhவshவதா³ேந ஸnhதி⁴ேசth thரப²லேதா விேஶஷ:

07.17.29ஸமப²லேயா: ஶkhதphரஜநநேதா விேஶஷ:

07.17.30 ஶkhதphரஜநநேயாரphபshதி²தphரஜநநேதா விேஶஷ:

07.17.31 ஶkhதிமthேயகthேர  phதthர உthபthதிராthமாநmh ஆத³th◌⁴யாth, ந ச
ஏகthரmh இதி
07.17.32அph◌⁴chசீயமாந:ஸமாதி⁴ேமாmh காரேயth
07.17.33 மாராஸnhநா: ஸththண: காஶிlhபிvhயஜநா: கrhமாணி rhவா:

ஸுŋhக³யா ராthராபகா²நயிthவா மாரmh அபஹேர:
07.17.34 நடநrhதககா³யநவாத³கவாkh³வநஶீலவphலவகெஸௗபி⁴கா வா
rhவphரணிதா: பரmh உபதிShேட²ரnh
07.17.35 ேத மாரmh பரmhபரயா உபதிShேட²ரnh
07.17.36 ேதஷாmh அநியதகாலphரேவஶshதா²நநிrhக³மநாநி shதா²பேயth
07.17.37 தத: தth³vhயஜேநா வா ராthெரௗ phரதிShேட²த
07.17.38 ேதந பாவா பா⁴rhயாvhயஜநாச vhயாkh²யாதா:
07.17.39 ேதஷாmh வா rhயபா⁴Nhட³ேப²லாmh kh³’thவா நிrhக³chேச²th
07.17.40ஸூதா³ராகshநாபகஸmhவாஹகாshதரககlhபகphரஸாத⁴க உத³கபசாரைகrhவா
th³ரvhயவshthரபா⁴Nhட³ேப²லாஶயநாஸநஸmhேபா⁴ைக³rhநிrhேயத
07.17.41 பசாரகchச²th³மநா வா கிசிth³ அபேவலாயாmh ஆதா³ய நிrhக³chேச²th,
ஸுŋhகா³iµேக²ந வா நிஶா உபஹாேரண
07.17.42 ேதாயாஶேய வா வாணmh ேயாக³mh ஆதிShேட²th
07.17.43 ைவேத³ஹகvhயஜநா வா பkhவாnhநப²லvhயவஹாேரரஷு ரஸmh
உபசாரேய:
07.17.44ைத³வத உபஹாரராth³த⁴phரஹவணநிthதmhஆரஷு மத³நேயாக³khதmh
அnhநபாநmh ரஸmh வா phரjhயாபக³chேச²th,ஆரகphேராthஸாஹேநந வா
07.17.45நாக³ரகஶீலவசிகிthஸகாபிகvhயஜநா வா ராthெரௗஸmh’th³த⁴kh³’ஹாNhயாதீ³பேய:
ஆரmh வா
07.17.46ைவேத³ஹகvhயஜநா வா பNhயஸmhshதா²mh ஆதீ³பேய:
07.17.47அnhயth³ வா ஶரmh நிphய shவkh³’ஹmh ஆதீ³பேயth³அiνபாதப⁴யாth
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07.17.48 தத:ஸnhதி⁴chேச²த³கா²தஸுŋhகா³பி⁴ரபக³chேச²th
07.17.49 காசmhப⁴பா⁴Nhட³பா⁴ரvhயஜேநா வா ராthெரௗ phரதிShேட²த
07.17.50iµNhட³ஜலாநாmh phரவாஸநாnhயiνphரவிShேடா வா ராthெரௗ தth³vhயஜந:
phரதிShேட²த, விபvhயாதி⁴கரரNhயசரchச²th³மநாmh அnhயதேமந வா
07.17.51 phேரதvhயஜேநா வா ³ைட⁴rhநிrhேயத
07.17.52 phேரதmh வா shthேவேஷiνக³chேச²th
07.17.53 வநசரvhயஜநாச ஏநmh அnhயேதா யாnhதmh அnhயேதாऽபதி³ேஶ:
07.17.54 தேதாऽnhயேதா க³chேச²th
07.17.55 சkhரசராmh வா ஶகடவாைடரபக³chேச²th
07.17.56ஆஸnhேந சாiνபாேத ஸththரmh வா kh³’ணீயாth
07.17.57ஸththராபா⁴ேவரNhயmh ரஸவிth³த⁴mh வா ப⁴யஜாதmh உப⁴யத:பnhதா²நmh
உthsh’ேஜth
07.17.58 தேதாऽnhயேதாऽபக³chேச²th
07.17.59 kh³’ேதா வா ஸாமாதி³பி⁴ரiνபாதmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth, ரஸவிth³ேத⁴ந வா
பth²yhऽத³ேநந
07.17.60 வாணேயாகா³kh³நிதா³ேஹஷு வா ஶரmh அnhயth³ ஆதா⁴ய ஶthmh
அபி⁴த thேரா ேம thவயா ஹத:இதி
07.17.61a உபாthதchச²nhநஶshthேரா வா ராthெரௗ விkhரmhய ரஷு
07.17.61b ஶீkh◌⁴ரபாைதரபஸேரth³³ட⁴phரணிைத:ஸஹ (இதி)
Chapt . மth◌⁴யமசதmh - உதா³நசதmh - மNhட³லசதmh

07.18.01 மth◌⁴யமshயாthமா th’தீயா பச ச phரkh’தீ phரkh’தய:
07.18.02 th³விதீயா சrhதீ²ஷSh² ச விkh’தய:
07.18.03தchேசth³உப⁴யmh மth◌⁴யேமாऽiνkh³’ணீயாth,விகீ³ஷுrhமth◌⁴யமாiνேலாம:
shயாth
07.18.04 ந ேசth³அiνkh³’ணீயாth, phரkh’thyhऽiνேலாம:shயாth
07.18.05மth³யமேசth³விகீ³ேஷாrhthரmh thரபா⁴வி phேஸத,thரshயாthமநச
thராNhthதா²phய மth◌⁴யமாchச thராணி ேப⁴த³யிthவா thரmh thராேயத
07.18.06 மNhட³லmh வா phேராthஸாஹேயth அதிphரvh’th³ேதா⁴ऽயmh மth◌⁴யம:
ஸrhேவஷாmh ேநா விநாஶாயாph◌⁴thதி²த:,ஸmh⁴யாshய யாthராmh விஹநாம இதி
07.18.07 தchேசnh மNhட³லmh அiνkh³’ணீயாth, மth◌⁴யமாவkh³ரேஹthமாநmh
உபph³’mhஹேயth
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07.18.08 ந ேசth³ அiνkh³’ணீயாth, ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh thரmh அiνkh³’ய
ேய மth◌⁴யமth³ேவே ராஜாந: பரshபராiνkh³’தா வா ப³ஹவ: திShேட²:,
ஏகth³ெதௗ⁴ வா ப³ஹவ:th◌⁴ேய:, பரshபராth³ வா ஶŋhகிதா ந உthதிShேட²ரnh,
ேதஷாmh phரதா⁴நmh ஏகmh ஆஸnhநmh வா ஸாமதா³நாph◌⁴யாmh லேப⁴த
07.18.09 th³வி³ே th³விதீயmh th³ந: th’தீயmh
07.18.10 ஏவmh அph◌⁴chசிேதா மth◌⁴யமmh அவkh³’ணீயாth
07.18.11 ேத³ஶகாலாதிபthெதௗ வா ஸnhதா⁴ய மth◌⁴யேமந thரshய ஸாசிvhயmh
rhயாth,³Shேயஷு வா கrhமஸnhதி⁴mh
07.18.12 கrhஶநீயmh வாऽshய thரmh மth◌⁴யேமா phேஸத, phரதிshதmhப⁴ேயth³ ஏநmh
அஹmh thவா thராேயய இதி ஆ கrhஶநாth
07.18.13 கrhஶிதmh ஏநmh thராேயத
07.18.14உchேச²த³நீயmh வாऽshயthரmh மth◌⁴யேமா phேஸத,கrhஶிதmh ஏநmh thராேயத
மth◌⁴யமvh’th³தி⁴ப⁴யாth
07.18.15உchசி²nhநmh வா ⁴mhyhऽiνkh³ரேஹணஹshேத rhயாth³அnhயthராபஸாரப⁴யாth
07.18.16 கrhஶநீய உchேச²த³நீயேயாேசnh thராணி மth◌⁴யமshய ஸாசிvhயகராணி
sh:, ஷாnhதேரண ஸnhதீ⁴ேயத
07.18.17 விகீ³ேஷாrhவா தேயாrhthராNhயவkh³ரஹஸமrhதா²நி sh:, ஸnhதி⁴mh
உேபயாth
07.18.18அthரmh வாऽshய மth◌⁴யேமா phேஸத,ஸnhதி⁴mh உேபயாth
07.18.19 ஏவmh shவாrhத²ச kh’ேதா ப⁴வதி மth◌⁴யமshய phயmh ச
07.18.20 மth◌⁴யமேசth shவthரmh thரபா⁴வி phேஸத, ஷாnhதேரண
ஸnhத³th◌⁴யாth
07.18.21ஸாேபmh வா நாrhஹ thரmh உchேச²thmh இதி வாரேயth
07.18.22 உேபேத வா மNhட³லmh அshய phய shவபவதா⁴th இதி
07.18.23 அthரmh ஆthமேநா வா மth◌⁴யேமா phேஸத, ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh ஏநmh
அth³’யமாேநாऽiνkh³’ணீயாth
07.18.24 உதா³நmh வா மth◌⁴யேமா phேஸத, அshைம ஸாஹாyhயmh த³th³யாth³
உதா³நாth³ பி⁴th³யதாmh இதி
07.18.25 மth◌⁴யம உதா³நேயாrhேயா மNhட³லshயாபி⁴phேரத: தmh ஆரேயத
07.18.26 மth◌⁴யமசேதந உதா³நசதmh vhயாkh²யாதmh
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07.18.27 உதா³நேசnh மth◌⁴யமmh phேஸத, யத: ஶthmh அதிஸnhத³th◌⁴யாnh
thரshய உபகாரmh rhயாth³ உதா³நmh வா த³Nhட³ உபகாணmh லேப⁴த தத:
பணேமத
07.18.28 ஏவmh உபph³’யாthமாநmh அphரkh’திmh கrhஶேயnh thரphரkh’திmh ச
உபkh³’ணீயாth
07.18.29aஸthயphயthரபா⁴ேவ தshயாநாthமவாnhநிthயாபகா ஶth: ஶthஸmhத:
பாrhShணிkh³ராேஹா வா vhயஸநீ யாதvhேயா vhயஸேந வா ேநரபி⁴ேயாkhதா
இthயபா⁴விந:, ஏகாrhதா²பி⁴phரயாத: ph’த²kh³ऽrhதா²பி⁴phரயாத: ஸmh⁴யயாthக:
ஸmhதphரயாணிக:shவாrhதா²பி⁴phரயாத:ஸாiµthதா²யிக: ேகாஶத³Nhட³ேயாரnhயதரshய
khேரதா விkhேரதா வா th³ைவதீ⁴பா⁴விக இதி thரபா⁴விந:, -
07.18.29b ஸாமnhேதா ப³லவத: phரதிகா⁴ேதாऽnhதrhதி:◌⁴ phரதிேவேஶா வா ப³லவத:
பாrhShணிkh³ராேஹா வா shவயmh உபநத: phரதாப உபநேதா வா த³Nhட³ உபநத இதி
ph◌⁴’thயபா⁴விந:ஸாமnhதா:
07.18.30ைதrh⁴mhyh।ஏகாnhதரா vhயாkh²யாதா:
07.18.31ab ேதஷாmh ஶthவிேராேத⁴ யnh thரmh ஏகாrhத²தாmh vhரேஜth ।
07.18.31chd ஶkhthயா தth³ऽiνkh³’ணீயாth³ விஷேஹத யயா பரmh
07.18.32ab phரஸாth◌⁴ய ஶthmh யnh thரmh vh’th³த⁴mh க³chேச²th³அவயதாmh ।
07.18.32chdஸாமnhத ஏகாnhதராph◌⁴யாmh தthphரkh’திph◌⁴யாmh விேராத⁴ேயth
07.18.33ab தthநாபth³தா⁴ph◌⁴யாmh ⁴mh வா தshய ஹாரேயth ।
07.18.33chd யதா² வாऽiνkh³ரஹாேபmh வயmh திShேட²th ததா² சேரth
07.18.34ab ந உபrhயாth³அthரmh வா க³chேச²th³ யth³அதிகrhஶிதmh ।
07.18.34chd தth³அநmh அvh’th³த⁴mh ச shதா²பேயnh thரmh அrhத²விth
07.18.35abஅrhத²khthயா சலmh thரmh ஸnhதி⁴mh யth³ உபக³chச²தி ।
07.18.35chd தshயாபக³மேந ேஹmh விஹnhயாnhந சேலth³ யதா²
07.18.36abஅஸாதா⁴ரணmh யth³ வா திShேட²th தth³அத: ஶட²mh ।
07.18.36chd ேப⁴த³ேயth³ பி⁴nhநmh உchசி²nhth³யாth தத: ஶthmh அநnhதரmh
07.18.37ab உதா³நmh ச யth திShேட²th ஸாமnhைத: தth³ விேராத⁴ேயth ।
07.18.37chd தேதா விkh³ரஹஸnhதphதmh உபகாேர நிேவஶேயth
07.18.38abஅthரmh விகீ³ஷுmh ச யth ஸசரதி ³rhப³லmh ।
07.18.38chd தth³ ப³ேலநாiνkh³’ணீயாth³ யதா²shயாnhந பராnhiµக²mh
07.18.39abஅபநீய தேதாऽnhயshயாmh ⁴ெமௗ வா ஸmhநிேவஶேயth ।
07.18.39chd நிேவய rhவmh தthராnhயth³ த³Nhடா³iνkh³ரஹேஹநா
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07.18.40abஅபrhயாth ஸமrhத²mh வா ந உபrhயாth³ யth³ஆபதி³ ।
07.18.40chd உchசி²nhth³யாth³ ஏவ தnhthரmh விவshயாŋhகmh உபshதி²தmh
07.18.41abthரvhயஸநேதா வாऽthதிShேட²th³ ேயாऽநவkh³ரஹ: ।
07.18.41chdthேரண ஏவ ப⁴ேவth ஸாth◌⁴யசா²தி³தvhயஸேநந ஸ:

07.18.41abஅthரvhயஸநாnh thரmh உthதி²தmh யth³ விரjhயதி ।
07.18.41chdஅvhயஸநth³th◌⁴யா தthஶth ஏவ phரth◌⁴யதி
07.18.42ab vh’th³தி⁴mh யmh ச shதா²நmh ச கrhஶந உchேச²த³நmh ததா²
07.18.42chdஸrhவ உபாயாnh ஸமாத³th◌⁴யாth³ ஏதாnh யசாrhத²ஶாshthரவிth ।
07.18.43ab ஏவmh அnhேயாnhயஸசாரmh ஷாTh³³Nhயmh ேயாऽiνபயதி
07.18.43chdஸ ³th³தி⁴நிக³லrhப³th³ைத⁴Shடmh khட³தி பாrhதி²ைவ: (இதி)
Book .

Chapt . phரkh’திvhயஸநவrhக:³
08.1.01 vhயஸநெயௗக³பth³ேய ெஸௗகrhயேதா யாதvhயmh ரதvhயmh வா இதி
vhயஸநசிnhதா
08.1.02ைத³வmh மாiνஷmh வா phரkh’திvhயஸநmh அநயாபநயாph◌⁴யாmh ஸmhப⁴வதி
08.1.03³ணphராதிேலாmhயmh அபா⁴வ: phரேதா³ஷ: phரஸŋhக:³ பீடா³ வா vhயஸநmh
08.1.04 vhயshயthேயநmh ேரயஸ இதி vhயஸநmh
08.1.05 shவாmhyhऽமாthயஜநபத³³rhக³ேகாஶத³Nhட³thரvhயஸநாநாmh rhவmh
rhவmh க³ய:இthயாசாrhயா:
08.1.06 ந இதி ப⁴ரth³வாஜ:
08.1.07shவாmhyhऽமாthயvhயஸநேயாரமாthயvhயஸநmh க³ய:
08.1.08மnhthேரா மnhthரப²லாவாphதி:கrhமாiνShடா²நmhஆயvhயயகrhம த³Nhட³phரணயநmh
அthராடவீphரதிேஷேதா⁴ ராjhயரணmh vhயஸநphரதீகார: மாரரணmh
அபி⁴ேஷகச மாராmh ஆயthதmh அமாthேயஷு
08.1.09 ேதஷாmh அபா⁴ேவ தth³ऽபா⁴வ:, சி²nhநபshய இவ ராjhஞேசShடாநாஶச
08.1.10 vhயஸேநஷு சாஸnhந: பர உபஜாப:
08.1.11ைவ³Nhேய ச phராபா³த: ◌⁴ phராnhதிகசரthவாth³ ராjhஞ:இதி
08.1.12 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.13மnhthேராதாதி³ph◌⁴’thயவrhக³mhஅth◌⁴யphரசாரmh ஷth³ரvhயphரkh’திvhயஸநphரதீகாரmh
ஏத⁴நmh ச ராஜா ஏவ கேராதி
08.1.14 vhயஸநிஷு வாऽமாthேயShவnhயாnh அvhயஸநிந: கேராதி
08.1.15 jhயஜேந ³Shயாவkh³ரேஹ ச நிthயkhத: திShட²தி
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08.1.16shவா ச ஸmhபnhந:shவஸmhபth³பி: ◌⁴ phரkh’தீ:ஸmhபாத³யதி
08.1.17 ஸ யthஶீல: தthஶீலா: phரkh’தேயா ப⁴வnhதி, உthதா²ேந phரமாேத³ ச
தth³।ஆயthதthவாth
08.1.18 தthடshதா²நீேயா  shவா இதி
08.1.19அமாthயஜநபத³vhயஸநேயாrhஜநபத³vhயஸநmh க³ய:இதி விஶாலா:

08.1.20 ேகாேஶா த³Nhட:³ phயmh விShrhவாஹநmh நிசயாச ஜநபதா³th³
உthதிShட²nhேத
08.1.21 ேதஷாmh அபா⁴ேவா ஜநபதா³பா⁴ேவ,shவாmhyhऽமாthயேயாசாநnhதர:இதி
08.1.22 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.23 அமாthயலா: ஸrhவாரmhபா: ◌⁴ - ஜநபத³shய கrhமth³த⁴ய: shவத:
பரதச ேயாக³ேமஸாத⁴நmh vhயஸநphரதீகார: ஶூnhயநிேவஶ உபசெயௗ
த³Nhட³கராiνkh³ரஹச இதி
08.1.24 ஜநபத³³rhக³vhயஸநேயாrh³rhக³vhயஸநmh இதி பாராஶரா:
08.1.25 ³rhேக³ ேகாஶத³Nhட³ உthபthதிராபதி³shதா²நmh ச ஜநபத³shய
08.1.26 ஶkhதிமthதராச ெபௗரா ஜாநபேத³ph◌⁴ேயா நிthயாசாபதி³ஸஹாயா ராjhஞ:
08.1.27 ஜாநபதா:³ thவthரஸாதா⁴ர:இதி
08.1.28 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.29 ஜநபத³லா ³rhக³ேகாஶத³Nhட³ேஸவாrhthதாऽऽரmhபா:◌⁴
08.1.30 ெஶௗrhயmh shைத²rhயmh தா³யmh பா³ஹுlhயmh ச ஜாநபேத³ஷு
08.1.31 பrhவதாnhதrhth³வீபாச ³rhகா³ நாth◌⁴Shயnhேத ஜநபதா³பா⁴வாth
08.1.32 கrhஷகphராேய  ³rhக³vhயஸநmh, ஆதீ⁴யphராேய  ஜநபேத³
ஜநபத³vhயஸநmh இதி
08.1.33 ³rhக³ேகாஶvhயஸநேயா: ேகாஶvhயஸநmh இதி பிஶுந:
08.1.34 ேகாஶேலா³rhக³ஸmhshகாேரா ³rhக³ரணmhஜநபத³thராthரநிkh³ரேஹா
ேத³ஶாnhததாநாmh உthஸாஹநmh த³Nhட³ப³லvhயவஹாரச
08.1.35 ³rhக:³ ேகாஶாth³ உபஜாphய: பேரஷாmh
08.1.36 ேகாஶmh ஆதா³ய ச vhயஸேந ஶkhயmh அபயாmh, ந ³rhக³mh இதி
08.1.37 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.38 ³rhகா³rhபண: ேகாேஶா த³Nhட:³ Shணீmhth³த⁴mh shவபநிkh³ரேஹா
த³Nhட³ப³லvhயவஹார ஆஸாரphரதிkh³ரஹ: பரசkhராடவீphரதிேஷத⁴ச
08.1.39 ³rhகா³பா⁴ேவ ச ேகாஶ: பேரஷாmh
08.1.40 th³’யேத  ³rhக³வதாmh அiνchசி²thதிதி
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08.1.41 ேகாஶத³Nhட³vhயஸநேயாrhத³Nhட³vhயஸநmh இதி ெகௗணபத³nhத:
08.1.42 த³Nhட³ேலா  thராthரநிkh³ரஹ: பரத³Nhட³ உthஸாஹநmh
shவத³Nhட³phரதிkh³ரஹச
08.1.43 த³Nhடா³பா⁴ேவ ச th◌⁴வ: ேகாஶவிநாஶ:
08.1.44 ேகாஶாபா⁴ேவ ச ஶkhய: phேயந ⁴mhயா பர⁴shவயŋhkh³ராேஹண வா
த³Nhட:³ பிNhட³யிmh, த³Nhட³வதா ச ேகாஶ:
08.1.45shவாநசாஸnhநvh’thதிthவாth³அமாthயஸத⁴rhமா த³Nhட:³இதி
08.1.46 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.47 ேகாஶேலா  த³Nhட:³
08.1.48 ேகாஶாபா⁴ேவ த³Nhட:³ பரmh க³chச²தி,shவாநmh வா ஹnhதி
08.1.49ஸrhவாபி⁴ேயாக³கரச ேகாேஶா த⁴rhமகாமேஹ:
08.1.50 ேத³ஶகாலகாrhயவேஶந  ேகாஶத³Nhட³ேயாரnhயதர: phரமாணீப⁴வதி
08.1.51 லmhப⁴பாலேநா  த³Nhட:³ ேகாஶshய, ேகாஶ: ேகாஶshய த³Nhட³shய ச
ப⁴வதி
08.1.52ஸrhவth³ரvhயphரேயாஜகthவாth ேகாஶvhயஸநmh க³ய இதி
08.1.53 த³Nhட³thரvhயஸநேயாrhthரvhயஸநmh இதி வாதvhயாதி: ◌⁴
08.1.54 thரmh அph◌⁴’தmh vhயவதmh ச கrhம கேராதி, பாrhShணிkh³ராஹmh
ஆஸாரmh அthரmh ஆடவிகmh ச phரதிகேராதி, ேகாஶத³Nhட³⁴பி⁴ச உபகேராதி
vhயஸநாவshதா²ேயாக³mh இதி
08.1.55 ந இதி ெகௗlhய:
08.1.56 த³Nhட³வேதா thரmh thரபா⁴ேவ திShட²தி,அthேரா வா thரபா⁴ேவ
08.1.57த³Nhட³thரேயா:ஸாதா⁴ரேண காrhேயஸாரத:shவth³த⁴ேத³ஶகாலலாபா⁴th³
விேஶஷ:

08.1.58 ஶீkh◌⁴ராபி⁴யாேந thவthராடவிகாநph◌⁴யnhதரேகாேப ச ந thரmh விth³யேத
08.1.59 vhயஸநெயௗக³பth³ேய பரvh’th³ெதௗ⁴ ச thரmh அrhத²khெதௗ திShட²தி
08.1.60இதி phரkh’திvhயஸநஸmhphரதா⁴ரணmh உkhதmh
08.1.61ab phரkh’thyhऽவயவாநாmh  vhயஸநshய விேஶஷத: ।
08.1.61chd ப³ஹுபா⁴ேவாऽiνராேகா³ வா ஸாேரா வா காrhயஸாத⁴க:
08.1.62ab th³வேயா:  vhயஸேந lhேய விேஶேஷா ³ணத:யாth ।
08.1.62chd ேஶஷphரkh’திஸாth³³Nhயmh யதி³shயாnhநாவிேத⁴யகmh
08.1.63ab ேஶஷphரkh’திநாஶ:  யthர ஏகvhயஸநாth³ ப⁴ேவth ।
08.1.63chd vhயஸநmh தth³ க³ய:shயாth phரதா⁴நshய இதரshய வா (இதி)
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Chapt . ராஜராjhயேயாrhvhயஸநசிnhதா
08.2.01 ராஜா ராjhயmh இதி phரkh’திஸŋhேப:
08.2.02 ராjhேஞாऽph◌⁴யnhதேரா பா³ேயா வா ேகாப இதி
08.2.03அப⁴யாth³அph◌⁴யnhதர: ேகாேபா பா³யேகாபாth பாபீயாnh,அnhதrhऽமாthயேகாபசாnhத:ேகாபாth
08.2.04 தshமாth ேகாஶத³Nhட³ஶkhதிmh ஆthமஸmhshதா²mh rhவீத
08.2.05th³ைவராjhயைவராjhயேயாrhth³ைவராjhயmhஅnhேயாnhயபth³ேவஷாiνராகா³ph◌⁴யாmh
பரshபரஸŋhக⁴rhேஷண வா விநயதி, ைவராjhயmh  phரkh’திசிthதkh³ரஹேப
யதா²shதி²தmh அnhையrh⁴jhயேத இthயாசாrhயா:
08.2.06 ந இதி ெகௗlhய:
08.2.07 பிதாthரேயாrhph◌⁴ராthேராrhவா th³ைவராjhயmh lhயேயாக³ேமmh
அமாthயாவkh³ரஹmh வrhதயதி
08.2.08ைவராjhயmh  வத: பரshயாchசி²th³ய ந ஏதnh மம இதி மnhயமாந: கrhஶயதி,
அபவாஹயதி, பNhயmh வா கேராதி, விரkhதmh வா பthயjhயாபக³chச²தி இதி
08.2.09 அnhத⁴சதஶாshthேரா வா ராஜா இதி அஶாshthரசுரnhேதா⁴
யthகிசநகா th³’டா⁴பி⁴நிேவஶீ பரphரேணேயா வா ராjhயmh அnhயாேயந உபஹnhதி,
சதஶாshthர:  யthர ஶாshthராchசதமதிrhப⁴வதி ஶkhயாiνநேயா ப⁴வதி
இthயாசாrhயா:
08.2.10 ந இதி ெகௗlhய:
08.2.11அnhேதா⁴ ராஜா ஶkhயேத ஸஹாயஸmhபதா³ யthர தthர வா பrhயவshதா²பயிmh
08.2.12 சதஶாshthர:  ஶாshthராth³ அnhயதா²ऽபி⁴நிவிShட³th³தி⁴ரnhயாேயந
ராjhயmh ஆthமாநmh ச உபஹnhதி இதி
08.2.13 vhயாதி⁴ேதா நேவா வா ராஜா இதி vhயாதி⁴ேதா ராஜா ராjhய உபகா⁴தmh
அமாthயலmh phராபா³த⁴mh வா ராjhயலmh அவாphேநாதி, நவ:  ராஜா
shவத⁴rhமாiνkh³ரஹபஹாரதா³நமாநகrhமபி:◌⁴ phரkh’திரஜந உபகாைரசரதி
இthயாசாrhயா:
08.2.14 ந இதி ெகௗlhய:
08.2.15 vhயாதி⁴ேதா ராஜா யதா²phரvh’thதmh ராஜphரணிதி⁴mh அiνவrhதயதி
08.2.16 நவ:  ராஜா ப³லாவrhதmh மம இத³mh ராjhயmh இதி யதா² இShடmh
அநவkh³ரஹசரதி
08.2.17ஸாiµthதா²யிைகரவkh³’ேதா வா ராjhய உபகா⁴தmh மrhஷயதி
08.2.18 phரkh’திShவட: ◌⁴ ஸுக²mh உchேச²thmh ப⁴வதி இதி
08.2.19 vhயாதி⁴ேத விேஶஷ: பாபேராkh³யபாபேராகீ³ ச
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08.2.20 நேவऽphயபி⁴ஜாேதாऽநபி⁴ஜாத இதி
08.2.21³rhப³ேலாऽபி⁴ஜாேதா ப³லவாnhஅநபி⁴ஜாேதா ராஜா இதி ³rhப³லshயாபி⁴ஜாதshய
உபஜாபmh ெதௗ³rhப³lhயாேபா: phரkh’தய: kh’chch²ேரண உபக³chச²nhதி,
ப³லவதசாநபி⁴ஜாதshய ப³லாேபா:ஸுேக²ந இthயாசாrhயா:
08.2.22 ந இதி ெகௗlhய:
08.2.23 ³rhப³லmh அபி⁴ஜாதmh phரkh’தய: shவயmh உபநமnhதி, ஜாthயmh
ஐவrhயphரkh’திரiνவrhதத இதி
08.2.24 ப³லவதசாநபி⁴ஜாதshய உபஜாபmh விஸmhவாத³யnhதி, அiνராேக³
ஸாrhவ³Nhயmh இதி
08.2.25 phரயாஸவதா⁴th ஸshயவேதா⁴ iµShவதா⁴th பாபீயாnh, நிராவthவாth³
அvh’Shரதிvh’Shத:
08.2.26ab th³வேயாrhth³வேயாrhvhயஸநேயா: phரkh’தீநாmh ப³லாப³லmh ।
08.2.26chd பாரmhபrhயkhரேமண உkhதmh யாேந shதா²ேந ச காரணmh (இதி)
Chapt . ஷvhயஸநவrhக:³

08.3.01அவிth³யாவிநய: ஷvhயஸநேஹ:
08.3.02அவிநீேதா  vhயஸநேதா³ஷாnhந பயதி
08.3.03 தாnh உபேத³யாம:
08.3.04 ேகாபஜ: thவrhக:³, காமஜசrhவrhக:³
08.3.05 தேயா: ேகாேபா க³யாnh
08.3.06ஸrhவthர  ேகாபசரதி
08.3.07 phராயஶச ேகாபவஶா ராஜாந: phரkh’திேகாைபrhஹதா:யnhேத, காமவஶா:
யநிthதmh அvhயாதி⁴பி⁴தி
08.3.08 ந இதி பா⁴ரth³வாஜ:
08.3.09ஸthஷாசார: ேகாேபா ைவரயாதநmh அவjhஞாவேதா⁴ பீ⁴தமiνShயதா ச
08.3.10 நிthயச ேகாேபந ஸmhப³nhத: ◌⁴ பாபphரதிேஷதா⁴rhத:²
08.3.11 காம:th³தி⁴லாப:◌⁴ ஸாnhthவmh thயாக³ஶீலதா ஸmhphயபா⁴வச
08.3.12 நிthயச காேமந ஸmhப³nhத: ◌⁴ kh’தகrhமண: ப²ல உபேபா⁴கா³rhத:²இதி
08.3.13 ந இதி ெகௗlhய:
08.3.14 th³ேவShயதா ஶthேவத³நmh :³கா²ஸŋhக³ச ேகாப:
08.3.15பப⁴ேவா th³ரvhயநாஶ:பாடchசரth³தகாரph³த⁴ககா³யநவாத³ைகசாநrhth²ைய:
ஸmhேயாக:³ காம:
08.3.16 தேயா: பப⁴வாth³ th³ேவShயதா க³ய
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08.3.17 ப⁴த:shைவ: பைரசாவkh³’யேத, th³ேவShய:ஸiµchசி²th³யத இதி
08.3.18 th³ரvhயநாஶாthஶthேவத³நmh க³ய:
08.3.19 th³ரvhயநாஶ: ேகாஶாபா³த⁴க:, ஶthேவத³நmh phராபா³த⁴கmh இதி
08.3.20அநrhth²யஸmhேயாகா³th³ :³க²ஸmhேயாேகா³ க³யாnh
08.3.21 அநrhth²யஸmhேயாேகா³ iµஹூrhதphரதீகாேரா, தீ³rhக⁴khேலஶகேரா :³கா²நாmh
ஆஸŋhக³இதி
08.3.22 தshமாth ேகாேபா க³யாnh
08.3.23 வாkhபாShயmh அrhத²³ஷணmh த³Nhட³பாShயmh இதி
08.3.24 வாkhபாShயாrhத²³ஷணேயாrhவாkhபாShயmh க³ய:இதி விஶாலா:

08.3.25 பஷiµkhேதா  ேதஜshவீ ேதஜஸா phரthயாேராஹதி
08.3.26³khதஶlhயmh’தி³ நிகா²தmh ேதஜ:ஸnhதீ³பநmh இnhth³ய உபதாபி ச இதி
08.3.27 ந இதி ெகௗlhய:
08.3.28அrhத²ஜா வாlhயmh அபஹnhதி, vh’thதிவிேலாப: thவrhத²³ஷணmh
08.3.29அதா³நmh ஆதா³நmh விநாஶ: பthயாேகா³ வாऽrhத²shய இthயrhத²³ஷணmh
08.3.30அrhத²³ஷணத³Nhட³பாShயேயாரrhத²³ஷணmh க³ய:இதி பாராஶரா:
08.3.31அrhத²ெலௗ த⁴rhமகாெமௗ
08.3.32அrhத²phரதிப³th³த⁴ச ேலாேகா வrhதேத
08.3.33 தshய உபகா⁴ேதா க³யாnh இதி
08.3.34 ந இதி ெகௗlhய:
08.3.35ஸுமஹதாऽphயrhேத²ந ந கசந ஶரவிநாஶmh இchேச²th
08.3.36 த³Nhட³பாShயாchச தmh ஏவ ேதா³ஷmh அnhேயph◌⁴ய: phராphேநாதி
08.3.37இதி ேகாபஜ: thவrhக:³
08.3.38 காமஜ:  mh’க³யா th³தmh shthய: பாநmh இதி சrhவrhக:³
08.3.39 தshய mh’க³யாth³தேயாrhmh’க³யா க³ய இதி பிஶுந:
08.3.40 shேதநாthரvhயாலதா³வphரshக²லநப⁴யதி³nhேமாஹா: ுthபிபாேஸ ச
phராபா³த:◌⁴ தshயாmh
08.3.41 th³ேத  தmh ஏவாவி³ஷா யதா² ஜயthேஸந³rhேயாத⁴நாph◌⁴யாmh இதி
08.3.42 ந இthyhெகௗlhய:
08.3.43 தேயாரphயnhயதரபராஜேயாऽshதி இதி நலதி⁴Sh²ராph◌⁴யாmh vhயாkh²யாதmh
08.3.44 தth³ ஏவ விதth³ரvhயmh ஆஷmh ைவராiνப³nhத⁴ச
08.3.45 ஸேதாऽrhத²shய விphரதிபthதிரஸதசாrhஜநmh அphரதி⁴khதநாேஶா
thரஷதா⁴ரண³⁴ாऽऽதி³பி⁴ச vhயாதி⁴லாப⁴ இதி th³தேதா³ஷா:
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08.3.46 mh’க³யாயாmh  vhயாயாம: ேலShமபிthதேமத:³shேவத³நாஶசேல
shதி²ேத ச காேய லபசய: ேகாபப⁴யshதா²ேநஷு ச mh’கா³mh சிthதjhஞாநmh
அநிthயயாநmh ச இதி
08.3.47 th³தshthvhயஸநேயா:ைகதவvhயஸநmh இதி ெகௗணபத³nhத:
08.3.48ஸாதthேயந  நிஶி phரதீ³ேப மாத ச mh’தாயாmh தீ³vhயthேயவ கிதவ:
08.3.49 kh’chch²ேர ச phரதிph’Shட:phயதி
08.3.50shthvhயஸேந shநாநphரதிகrhமேபா⁴ஜந⁴ஷு ப⁴வthேயவ த⁴rhமாrhத²பphரந:
08.3.51 ஶkhயா ச shth ராஜேதநிேயாkhmh, உபாmhஶுத³Nhேட³ந vhயாதி⁴நா வா
vhயாவrhதயிmh அவshராவயிmh வா இதி
08.3.52 ந இதி ெகௗlhய:
08.3.53ஸphரthயாேத³யmh th³தmh நிShphரthயாேத³யmh shthvhயஸநmh
08.3.54 அத³rhஶநmh காrhயநிrhேவத:³ காலாதிபாதநாth³ அநrhேதா² த⁴rhமேலாபச
தnhthரெதௗ³rhப³lhயmh பாநாiνப³nhத⁴ச இதி
08.3.55shthபாநvhயஸநேயா:shthvhயஸநmh இதி வாதvhயாதி: ◌⁴
08.3.56shthஷு  பா³யmh அேநகவித⁴mh நிஶாnhதphரணிெதௗ⁴ vhயாkh²யாதmh
08.3.57 பாேந  ஶph³தா³தீ³நாmh இnhth³யாrhதா²நாmh உபேபா⁴க:³ phதிதா³நmh
பஜநஜநmh கrhமரமவத⁴ச இதி
08.3.58 ந இதி ெகௗlhய:
08.3.59 shthvhயஸேந ப⁴வthயபthய உthபthதிராthமரணmh சாnhதrhதா³ேரஷு,
விபrhயேயா வா பா³ேயஷு,அக³mhேயஷு ஸrhவ உchசி²thதி:
08.3.60 தth³ உப⁴யmh பாநvhயஸேந
08.3.61 பாநஸmhபth - ஸmhjhஞாநாேஶாऽiνnhமthதshய உnhமthதthவmh அphேரதshய
phேரதthவmh ெகௗபீநத³rhஶநmh தphரjhஞாphராணவிthதthரஹாநி:ஸth³பி⁴rhவிேயாேகா³ऽநrhth²யஸmhேயாக:³
தnhthகீ³தைநNhேயஷு சாrhத²kh◌⁴ேநஷு phரஸŋhக³இதி
08.3.62 th³தமth³யேயாrhth³தmh
08.3.63 ஏேகஷாmh பணநிthேதா ஜய: பராஜேயா வா phராணிஷு நிேசதேநஷு வா
பth³ைவேத⁴ந phரkh’திேகாபmh கேராதி
08.3.64விேஶஷதசஸŋhகா⁴நாmhஸŋhக⁴த⁴rhmhச ராஜலாநாmh th³தநிthேதா
ேப⁴த:³ தnhநிthேதா விநாஶ இthயஸthphரkh³ரஹ: பாபிShட²தேமா vhயஸநாநாmh
தnhthரெதௗ³rhப³lhயாth³இதி
08.3.65abஅஸதாmh phரkh³ரஹ: காம: ேகாபசாவkh³ரஹ:ஸதாmh ।
08.3.65chd vhயஸநmh ேதா³ஷபா³ஹுlhயாth³அthயnhதmh உப⁴யmh மதmh
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08.3.66ab தshமாth ேகாபmh ச காமmh ச vhயஸநாரmhப⁴mh ஆthமவாnh ।
08.3.66chd பthயேஜnh லஹரmh vh’th³த⁴ேஸவீ த இnhth³ய: (இதி)
Chapt . பீட³நவrhக:³ -shதmhப⁴வrhக:³ - ேகாஶஸŋhக³வrhக:³

08.4.01ைத³வபீட³நmh -அkh³நித³கmh vhயாதி⁴rh³rhபி⁴mh மரக இதி
08.4.02 அkh³nhyh।உத³கேயாரkh³நிபீட³நmh அphரதிகாrhயmh ஸrhவதா³ ச,
ஶkhயாபக³மநmh தாrhயாபா³த⁴mh உத³கபீட³நmh இthயாசாrhயா:
08.4.03 ந இth ெகௗlhய:
08.4.04அkh³நிrhkh³ராமmhஅrhத⁴kh³ராமmh வா த³ஹதி,உத³கேவக:³ kh³ராமஶதphரவா
இதி
08.4.05vhயாதி⁴³rhபி⁴ேயாrhvhயாதி:◌⁴ phேரதvhயாதி⁴த உபsh’Shடபசாரகvhயாயாம
உபேராேத⁴ந கrhமாNhபஹnhதி,³rhபி⁴mh நரகrhம உபகா⁴தி ரNhயபஶுகரதா³யி
ச இthயாசாrhயா:
08.4.06 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.07 ஏகேத³ஶபீட³ேநா vhயாதி:◌⁴ ஶkhயphரதீகாரச,ஸrhவேத³ஶபீட³நmh ³rhபி⁴mh
phராணிநாmh அவநாய இதி
08.4.08 ேதந மரேகா vhயாkh²யாத:
08.4.09 ுth³ரகiµkh²யயேயா: ுth³ரகய: கrhமmh அேயாக³ேமmh
கேராதி,iµkh²யய: கrhமாiνShடா²ந உபேராத⁴த⁴rhமா இthயாசாrhயா:
08.4.10 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.11 ஶkhய: ுth³ரகய: phரதிஸnhதா⁴mh பா³ஹுlhயாth ுth³ரகாmh, ந
iµkh²யய:
08.4.12ஸஹshேரஷு  iµkh²ேயா ப⁴வthேயேகா ந வா ஸththவphரjhஞாऽऽதி⁴khயாth
தth³।ஆரயthவாth ுth³ரகாmh இதி
08.4.13 shவசkhரபரசkhரேயா: shவசkhரmh அதிமாthராph◌⁴யாmh த³Nhட³கராph◌⁴யாmh
பீட³யthயஶkhயmh ச வாரயிmh, பரசkhரmh  ஶkhயmh phைரேயாth³⁴mh உபஸாேரண
ஸnhதி⁴நா வா ேமாயிmh இthயாசாrhயா:
08.4.14 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.15 shவசkhரபீட³நmh phரkh’திஷiµkh²ய உபkh³ரஹவிகா⁴தாph◌⁴யாmh
ஶkhயேத வாரயிmh ஏகேத³ஶmh வா பீட³யதி, ஸrhவேத³ஶபீட³நmh  பரசkhரmh
விேலாபகா⁴ததா³ஹவிth◌⁴வmhஸநாபவாஹைந: பீட³யதி இதி
08.4.16 phரkh’திராஜவிவாத³ேயா: phரkh’திவிவாத:³ phரkh’தீநாmh ேப⁴த³க:
பராபி⁴ேயாகா³nhஆவஹதி, ராஜவிவாத:³ phரkh’தீநாmh th³வி³ணப⁴khதேவதநபஹாரகேரா
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ப⁴வதி இthயாசாrhயா:
08.4.17 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.18ஶkhய:phரkh’திவிவாத:³phரkh’திiµkh²ய உபkh³ரேஹணகலஹshதா²நாபநயேநந
வா வாரயிmh
08.4.19 விவத³மாநா:  phரkh’தய: பரshபரஸŋhக⁴rhேஷண உபrhவnhதி
08.4.20 ராஜவிவாத:³ பீட³ந உchேச²த³நாய phரkh’தீநாmh th³வி³ணvhயாயாமஸாth◌⁴ய
இதி
08.4.21 ேத³ஶராஜவிஹாரேயாrhேத³ஶவிஹார: thைரகாlhேயந கrhமப²ல உபகா⁴தmh
கேராதி, ராஜவிஹார:  காஶிlhபிஶீலவவாkh³வநபாவாைவேத³ஹக
உபகாரmh கேராதி இthயாசாrhயா:
08.4.22 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.23 ேத³ஶவிஹார: கrhமரமmh அவதா⁴ऽrhத²mh அlhபmh ப⁴யதி ப⁴யிthவா
ச ⁴ய: கrhமஸு ேயாக³mh க³chச²தி, ராஜவிஹார:  shவயmh வlhலைப⁴ச
shவயŋhkh³ராஹphரணயபNhயாகா³ரகாrhய உபkh³ரைஹ: பீட³யதி இதி
08.4.24ஸுப⁴கா³மாரேயா:மார:shவயmhவlhலைப⁴சshவயŋhkh³ராஹphரணயபNhயாகா³ரகாrhய
உபkh³ரைஹ: பீட³யதி,ஸுப⁴கா³ விலாஸ உபேபா⁴ேக³ந இthயாசாrhயா:
08.4.25 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.26ஶkhய:மாேரா மnhthேராதாph◌⁴யாmh வாரயிmh, ந ஸுப⁴கா³ பா³யாth³
அநrhth²யஜநஸmhேயாகா³chச இதி
08.4.27ேரணீiµkh²யேயா:ேரணீ பா³ஹுlhயாth³அநவkh³ரஹாshேதயஸாஹஸாph◌⁴யாmh
பீட³யதி,iµkh²ய: காrhயாiνkh³ரஹவிகா⁴தாph◌⁴யாmh இthயாசாrhயா:
08.4.28 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.29 ஸுvhயாவrhthயா ேரணீ ஸமாநஶீலvhயஸநthவாth, ேரணீiµkh²ய ஏகேத³ஶ
உபkh³ரேஹண வா
08.4.30shதmhப⁴khேதா iµkh²ய: பரphராணth³ரvhய உபகா⁴தாph◌⁴யாmh பீட³யதி இதி
08.4.31 ஸmhநிதா⁴th’ஸமாஹrhthேரா: ஸmhநிதா⁴தா kh’தவி³ஷthயயாph◌⁴யாmh
பீட³யதி, ஸமாஹrhதா கரதி⁴Sh²த: phரதி³Shடப²ல உபேபா⁴கீ³ ப⁴வதி
இthயாசாrhயா:
08.4.32 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.33 ஸmhநிதா⁴தா kh’தாவshத²mh அnhைய: ேகாஶphரேவயmh phரதிkh³’தி,
ஸமாஹrhதா  rhவmh அrhத²mh ஆthமந: kh’thவா பசாth³ ராஜாrhத²mh கேராதி
phரஶயதி வா, பரshவாதா³ேந ச shவphரthயயசரதி இதி
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08.4.34 அnhதபாலைவேத³ஹகேயாரnhதபாலேசாரphரஸrhக³ேத³யாthயாதா³நாph◌⁴யாmh
வணிkhபத²mh பீட³யதி, ைவேத³ஹகா:  பNhய।phரதிபNhயாiνkh³ரைஹ: phரஸாத⁴யnhதி
இthயாசாrhயா:
08.4.35 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.36 அnhதபால: பNhயஸmhபாதாiνkh³ரேஹண வrhதயதி, ைவேத³ஹகா:  ஸmh⁴ய
பNhயாநாmh உthகrhஷாபகrhஷmh rhவா: பேண பணஶதmh mhேப⁴ mhப⁴ஶதmh
இthயாவnhதி
08.4.37 அபி⁴ஜாத உபth³தா⁴ ⁴: பஶுvhரஜ உபth³தா⁴ வா இதி அபி⁴ஜாத
உபth³தா⁴ ⁴: மஹாப²லாऽphயாதீ⁴ய உபகாணீ ந மா ேமாயிmh
vhயஸநாபா³த⁴ப⁴யாth, பஶுvhரஜ உபth³தா⁴  kh’ேயாkh³யாமா ேமாயிmh
08.4.38 விவீதmh  ேthேரண பா³th◌⁴யேத இthயாசாrhயா:
08.4.39 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.40 அபி⁴ஜாத உபth³தா⁴ ⁴ரthயnhதமஹா உபகாராऽபி மா ேமாயிmh
vhயஸநாபா³த⁴ப⁴யாth, பஶுvhரஜ உபth³தா⁴  ேகாஶவாஹந உபகாணீ ந மா
ேமாயிmh,அnhயthர ஸshயவாப உபேராதா⁴th³இதி
08.4.41 phரதிேராத⁴காடவிகேயா: phரதிேராத⁴கா ராthஸththரசரா: ஶராkhரே
நிthயா:ஶதஸஹshராஹபாண:phரதா⁴நேகாபகாச vhயவதா:phரthயnhதராரNhயசராசாடவிகா:
phரகாஶா th³’shயாசரnhதி, ஏகேத³ஶகா⁴தகாச இthயாசாrhயா:
08.4.42 ந இதி ெகௗlhய:
08.4.43 phரதிேராத⁴கா: phரமthதshயாபரஹnhதி, அlhபா: Nhடா:² ஸுகா² jhஞாmh
kh³ரmh ச,shவேத³ஶshதா:²phர⁴தா விkhராnhதாசாடவிகா:phரகாஶேயாதி³ேநாऽபஹrhதாேரா
ஹnhதாரச ேத³ஶாநாmh ராஜஸத⁴rhமாண இதி
08.4.44 mh’க³ஹshதிவநேயா: mh’கா:³ phர⁴தா: phர⁴தமாmhஸசrhம உபகாே
மnhத³kh³ராஸாவkhேலஶிந:ஸுநியmhயாச
08.4.45 விபதா ஹshதிேநா kh³’யமா ³Shடாச ேத³ஶவிநாஶாய இதி
08.4.46shவபரshதா²நீய உபகாரேயா:shவshதா²நீய உபகாேரா தா⁴nhயபஶுரNhயphய
உபகாேரா ஜாநபதா³நாmh ஆபth³யாthமதா⁴ரண:

08.4.47 விபத: பரshதா²நீய உபகார:
08.4.48இதி பீட³நாநி -ஆph◌⁴யnhதேரா iµkh²யshதmhேபா⁴ பா³ேயாऽthராடவீshதmhப: ◌⁴
இதி shதmhப⁴வrhக³
08.4.49 தாph◌⁴யாmh பீட³ைநrhயதா² உkhைதச பீ³த:, ஸkhேதா iµkh²ேயஷு,
பஹார உபஹத:, phரகீrhே, th²யாஸmh’த:, ஸாமnhதாடவீ’த இதி
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ேகாஶஸŋhக³வrhக:³
08.4.50ab பீட³நாநாmh அiνthபthதாthபnhநாநாmh ச வாரேண ।
08.4.50chd யேதத ேத³ஶvh’th³th◌⁴yhऽrhத²mh நாேஶ ச shதmhப⁴ஸŋhக³ேயா: (இதி)
Chapt . ப³லvhயஸநவrhக:³ -thரvhயஸநவrhக:³

08.5.01 ப³லvhயஸநாநி - அமாநிதmh, விமாநிதmh, அph◌⁴’தmh, vhயாதி⁴தmh,
நவாக³தmh, ³ராயாதmh, பராnhதmh, பணmh, phரதிஹதmh, ஹதாkh³ரேவக³mh,
அnh’phராphதmh, அ⁴phராphதmh, ஆஶாநிrhேவதி³, பsh’phதmh, கலthரக³rhபி⁴,
அnhத:ஶlhயmh, பிதலmh, பி⁴nhநக³rhப⁴mh, அபsh’தmh, அதிphதmh, உபநிவிShடmh,
ஸமாphதmh, உபth³த⁴mh, பphதmh, சி²nhநதா⁴nhயஷவீவத⁴mh, shவவிphதmh,
thரவிphதmh, ³Shயkhதmh, ³ShடபாrhShணிkh³ராஹmh, ஶூnhயலmh,
அshவாஸmhஹதmh, பி⁴nhநடmh,அnhத⁴mh இதி
08.5.02 ேதஷாmh அமாநிதவிமாநிதாநியதேயாரமாநிதmh kh’தாrhத²மாநmh th◌⁴ேயத, ந
விமாநிதmh அnhத:ேகாபmh
08.5.03 அph◌⁴’தvhயாதி⁴தேயாரph◌⁴’தmh ததா³thவkh’தேவதநmh th◌⁴ேயத, ந
vhயாதி⁴தmh அகrhமNhயmh
08.5.04 நவாக³த³ராயாதேயாrhநவாக³தmh அnhயத உபலph³த⁴ேத³ஶmh அநவரmh
th◌⁴ேயத, ந ³ராயதmh ஆயதக³தபkhேலஶmh
08.5.05 பராnhதபணேயா: பராnhதmh shநாநேபா⁴ஜநshவphநலph³த⁴விராமmh
th◌⁴ேயத, ந பணmh அnhயthராஹேவ ணkh³யஷmh
08.5.06phரதிஹதஹதாkh³ரேவக³ேயா:phரதிஹதmhஅkh³ரபாதப⁴kh³நmh phரவீரஷஸmhஹதmh
th◌⁴ேயத, ந ஹதாkh³ரேவக³mh அkh³ரபாதஹதவீரmh
08.5.07 அnh’thvhऽ⁴phராphதேயாரnh’phராphதmh யத²।’kh³யஶshthராவரணmh
th◌⁴ேயத, நா⁴phராphதmh அவth³த⁴phரஸாரvhயாயாமmh
08.5.08 ஆஶாநிrhேவதி³பsh’phதேயாராஶாநிrhேவதி³ லph³தா⁴பி⁴phராயmh th◌⁴ேயத, ந
பsh’phதmh அபsh’தiµkh²யmh
08.5.09 கலthரக³rhph◌⁴yhऽnhத:ஶlhயேயா: கலthரக³rhபி⁴ உnhiµchய கலthரmh th◌⁴ேயத,
நாnhத:ஶlhயmh அnhதரthரmh
08.5.10பிதலபி⁴nhநக³rhப⁴ேயா:பிதலmh phரஶதேகாபmh ஸாமாதி³பி⁴rhth◌⁴ேயத,
ந பி⁴nhநக³rhப⁴mh அnhேயாnhயshமாth³ பி⁴nhநmh
08.5.11அபsh’தாதிphதேயாரபsh’தmh ஏகராjhயாதிkhராnhதmh மnhthரvhயாயாமாph◌⁴யாmh
ஸththரthராபாரயmh th◌⁴ேயத, நாதிphதmh அேநகராjhயாதிkhராnhதmh
ப³vh।ஆபா³த⁴thவாth
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08.5.12உபநிவிShடஸமாphதேயாபநிவிShடmh ph’த²kh³யாநshதா²நmhஅதிஸnhதா⁴யாmh
th◌⁴ேயத, ந ஸமாphதmh அ ஏகshதா²நயாநmh
08.5.13 உபth³த⁴பphதேயாபth³த⁴mh அnhயேதா நிShkhரmhய உபேராth³தா⁴ரmh
phரதிth◌⁴ேயத, ந பphதmh ஸrhவத: phரதிth³த⁴mh
08.5.14 சி²nhநதா⁴nhயஷவீவத⁴ேயா: சி²nhநதா⁴nhயmh அnhயேதா தா⁴nhயmh ஆநீய
ஜŋhக³மshதா²வராஹாரmh வா th◌⁴ேயத, ந சி²nhநஷவீவத⁴mh அநபி⁴ஸாரmh
08.5.15 shவவிphதthரவிphதேயா: shவவிphதmh shவ⁴ெமௗ விphதmh
ைஸnhயmhஆபதி³ஶkhயmhஆவாஹயிmh,ந thரவிphதmhவிphரkh’Shடேத³ஶகாலthவாth
08.5.16³Shயkhத³ShடபாrhShணிkh³ராஹேயாrh³Shயkhதmhஆphதஷாதி⁴Sh²தmh
அஸmhஹதmh th◌⁴ேயத, ந ³ShடபாrhShணிkh³ராஹmh ph’Shடா²பி⁴கா⁴தthரshதmh
08.5.17 ஶூnhயலாshவாஸmhஹதேயா: ஶூnhயலmh kh’தெபௗரஜாநபதா³ரmh
ஸrhவஸnhேதா³ேஹந th◌⁴ேயத, நாshவாஸmhஹதmh ராஜேஸநாபதிநmh
08.5.18 பி⁴nhநடாnhத⁴ேயாrhபி⁴nhநடmh அnhயாதி⁴Sh²தmh th◌⁴ேயத, நாnhத⁴mh
அேத³ஶிகmh -இதி
08.5.19ab ேதா³ஷஶுth³தி⁴rhப³லாவாப:ஸththரshதா²நாதிஸmhதmh ।
08.5.19chdஸnhதி⁴ச உthதரபshய ப³லvhயஸநஸாத⁴நmh
08.5.20ab ரேth shவத³Nhட³mh vhயஸேந ஶthph◌⁴ேயா நிthயmh உthதி²த: ।
08.5.20chd phரஹேரth³ த³Nhட³ரnhth◌⁴ேரஷு ஶthmh நிthயmh உthதி²த:
08.5.21ab யேதா நிthதmh vhயஸநmh phரkh’தீநாmh அவாphiνயாth ।
08.5.21chd phராkh³ ஏவ phரதிrhவீத தnhநிthதmh அதnhth³த: ।
08.5.22abஅபி⁴யாதmh shவயmh thரmh ஸmh⁴யாnhயவேஶந வா
08.5.22chd பthயkhதmh அஶkhthயா வா ேலாேப⁴ந phரணேயந வா ।
08.5.23ab விkhதmh அபி⁴ஜாேந ஸŋhkh³ராேம வாऽபவrhதிநா
08.5.23chd th³ைவதீ⁴பா⁴ேவந வாऽthரmh யாshயதா வாऽnhயmh அnhயத: ।
08.5.24ab ph’த²kh³ வா ஸஹயாேந வா விவாேஸநாதிஸmhதmh
08.5.24chd ப⁴யாவமாநாலshையrhவா vhயஸநாnhந phரேமாதmh ।
08.5.25abஅவth³த⁴mh shவ⁴ph◌⁴ய:ஸபாth³ வா ப⁴யாth³ க³தmh
08.5.25chdஆchேச²த³நாth³அதா³நாth³ வா த³ththவா வாऽphயவமாநிதmh ।
08.5.26abஅthயாஹாதmh அrhத²mh வா shவயmh பரiµேக²ந வா
08.5.26chdஅதிபா⁴ேர நிkhதmh வா ப⁴ŋhkhthவா பரmh உபshதி²தmh ।
08.5.27ab உேபதmh அஶkhthயா வா phராrhத²யிthவா விேராதி⁴தmh
08.5.27chd kh’chch²ேரண ஸாth◌⁴யேத thரmh th³த⁴mh சாஶு விரjhயதி ।
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08.5.28ab kh’தphரயாஸmh மாnhயmh வா ேமாஹாnh thரmh அமாநிதmh ।
08.5.28chd மாநிதmh வா ந ஸth³’ஶmh ஶkhதிேதா வா நிவாதmh
08.5.29abthர உபகா⁴தthரshதmh வா ஶŋhகிதmh வாऽஸmhதாth ।
08.5.29chd³Shையrhவா ேப⁴தி³mh thரmh ஸாth◌⁴யmh th³த⁴mh ச திShட²தி
08.5.30ab தshமாnhந உthபாத³ேயth³ ஏநாnh ேதா³ஷாnh thர உபகா⁴தகாnh ।
08.5.30chd உthபnhநாnh வா phரஶமேயth³³ணrhேதா³ஷ உபகா⁴திபி: ◌⁴ (இதி)
Book .

Chapt . ஶkhதிேத³ஶகாலப³லாப³லjhஞாநmh - யாthராகாலா:
09.1.01விகீ³ஷுராthமந:பரshய ச ப³லாப³லmhஶkhதிேத³ஶகாலயாthராகாலப³லஸiµth³தா³நகாலபசாthேகாபயvhயயலாபா⁴பதா³mh
jhஞாthவா விஶிShடப³ேலா யாயாth,அnhயதா²ऽऽத
09.1.02 உthஸாஹphரபா⁴வேயாthஸாஹ: ேரயாnh
09.1.03 shவயmh  ராஜா ஶூேரா ப³லவாnh அேராக:³ kh’தாshthேரா
த³Nhட³th³விதீேயாऽபி ஶkhத: phரபா⁴வவnhதmh ராஜாநmh ேஜmh
09.1.04அlhேபாऽபி சாshய த³Nhட:³ ேதஜஸா kh’thயகேரா ப⁴வதி
09.1.05 நிthஸாஹ:  phரபா⁴வவாnh ராஜா விkhரமாபி⁴பnhேநா நயதி இthயாசாrhயா:
09.1.06 ந இதி ெகௗlhய:
09.1.07 phரபா⁴வவாnh உthஸாஹவnhதmh ராஜாநmh phரபா⁴ேவநாதிஸnhத⁴thேத
தth³விஶிShடmh அnhயmh ராஜாநmh ஆவாய ph◌⁴’thவா khthவா phரவீரஷாnh
09.1.08 phர⁴தphரபா⁴வஹயஹshதிரத² உபகரணஸmhபnhநசாshய த³Nhட:³
ஸrhவthராphரதிஹதசரதி
09.1.09 உthஸாஹவதச phரபா⁴வவnhேதா thவா khthவா ச shthேயா பா³லா:
பŋhக³ேவாऽnhதா⁴ச ph’தி²வீmh kh³தி
09.1.10 phரபா⁴வமnhthரேயா: phரபா⁴வ: ேரயாnh
09.1.11 மnhthரஶkhதிஸmhபnhேநா  வnhth◌⁴ய³th³தி⁴ரphரபா⁴ேவா ப⁴வதி
09.1.12 மnhthரகrhம சாshய நிசிதmh அphரபா⁴ேவா க³rhப⁴தா⁴nhயmh அvh’Shவ
உபஹnhதி இthயாசாrhயா:
09.1.13 ந இதி ெகௗlhய:
09.1.14 மnhthரஶkhதி: ேரய
09.1.15 phரjhஞாஶாshthரசுrh ராஜாऽlhேபநாபி phரயthேநந மnhthரmh ஆதா⁴mh
ஶkhத: பராnh உthஸாஹphரபா⁴வவதச ஸாமாதி³பி⁴rhேயாக³ உபநிஷth³ph◌⁴யாmh
சாதிஸnhதா⁴mh
09.1.16 ஏவmh உthஸாஹphரபா⁴வமnhthரஶkhதீநாmh உthதர உthதராதி⁴ேகாऽதிஸnhத⁴thேத
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09.1.17 ேத³ஶ: ph’தி²வீ
09.1.18 தshயாmh மவthஸiµth³ராnhதரmh உதீ³சீநmh ேயாஜநஸஹshரபமாணmh
திrhயkh சkhரவrhதிேthரmh
09.1.19 தthராரNhேயா kh³ராmhய: பrhவத ஔத³ேகா ெபௗ⁴ம: ஸேமா விஷம இதி
விேஶஷா:
09.1.20 ேதஷு யதா²shவப³லvh’th³தி⁴கரmh கrhம phரத
09.1.21யthராthமந:ைஸnhயvhயாயாமாநாmh ⁴:,அ⁴: பரshய,ஸஉthதேமா ேத³ஶ:,
விபேதாऽத⁴ம:,ஸாதா⁴ரே மth◌⁴யம:
09.1.22 கால: ஶீத உShணவrhஷாthமா
09.1.23 தshய ராthரஹ: போ மாஸ ’ரயநmh ஸmhவthஸேரா க³mh இதி
விேஶஷா:
09.1.24 ேதஷு யதா²shவப³லvh’th³தி⁴கரmh கrhமphரத
09.1.25 யthராthமந: ைஸnhயvhயாயாமாநாmh ’:அnh’: பரshய,ஸ உthதம: கால:,
விபேதாऽத⁴ம:,ஸாதா⁴ரே மth◌⁴யம:
09.1.26 ஶkhதிேத³ஶகாலாநாmh  ஶkhதி: ேரய இthயாசாrhயா:
09.1.27 ஶkhதிமாnh  நிmhநshத²லவேதா ேத³ஶshய ஶீத உShணவrhஷவதச
காலshய ஶkhத: phரதீகாேர ப⁴வதி
09.1.28 ேத³ஶ: ேரயாnh இthேயேக
09.1.29shத²லக³ேதா  வா நkhரmh விகrhஷதி, நிmhநக³ேதா நkhர: வாநmh இதி
09.1.30 கால: ேரயாnh இthேயேக
09.1.31 தி³வா காக: ெகௗஶிகmh ஹnhதி, ராthெரௗ ெகௗஶிக: காகmh இதி
09.1.32 ந இதி ெகௗlhய:
09.1.33 பரshபரஸாத⁴கா  ஶkhதிேத³ஶகாலா:
09.1.34 ைதரph◌⁴chசித: th’தீயmh சrhத²mh வா த³Nhட³shயாmhஶmh ேல
பாrhShNhயாmh phரthயnhதாடவீஷு ச ரா விதா⁴ய காrhயஸாத⁴நஸஹmh
ேகாஶத³Nhட³mh சாதா³யணராணப⁴khதmhஅkh³’தநவப⁴khதmhஅஸmhshkh’த³rhக³மthரmh
வாrhகmh சாshய ஸshயmh ைஹமநmh ச iµShmh உபஹnhmh மாrhக³ஶீrhmh
யாthராmh யாயாth
09.1.35 ைஹமாநmh சாshய ஸshயmh வாஸnhதிகmh ச iµShmh உபஹnhmh ைசthmh
யாthராmh யாயாth
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09.1.36 ணkh’ணகாShட² உத³கmh அஸmhshkh’த³rhக³மthரmh வாஸnhதிகmh
சாshய ஸshயmh வாrhகீmh ச iµShmh உபஹnhmh jhேயShடா²யாmh யாthராmh
யாயாth
09.1.37அthShணmh அlhபயவஸ இnhத⁴ந உத³கmh வா ேத³ஶmh ேஹமnhேத யாயாth
09.1.38 ஷார³rhதி³நmh அகா³த⁴நிmhநphராயmh க³ஹநth’ணvh’mh வா ேத³ஶmh
kh³Shேம யாயாth
09.1.39shவைஸnhயvhயாயாமேயாkh³யmh பரshயாேயாkh³யmh வrhஷதி யாயாth
09.1.40மாrhக³ஶீrhmh ைதmh சாnhதேரண தீ³rhக⁴காலாmh யாthராmh யாயாth,ைசthmh
ைவஶாகீ²mh சாnhதேரண மth◌⁴யமகாலாmh,jhேயShடா²யாmh ஆஷா⁴mh சாnhதேரண
ரshவகாலாmh, உேபாShயnh vhயஸேந சrhதீ²mh
09.1.41 vhயஸநாபி⁴யாநmh விkh³’யயாேந vhயாkh²யாதmh
09.1.42 phராயஶசாசாrhயா: பரvhயஸேந யாதvhயmh இthபதி³ஶnhதி
09.1.43 ஶkhthyh।உத³ேய யாதvhயmh அைநகாnhnhதிகthவாth³ vhயஸநாநாmh இதி
ெகௗlhய:
09.1.44 யதா³ வா phரயாத: கrhஶயிmh உchேச²mh வா ஶkhiνயாth³ அthரmh ததா³
யாயாth
09.1.45அthShண உபேண காேல ஹshதிப³லphராேயா யாயாth
09.1.46ஹshதிேநா யnhத:shேவதா:³Sh²ேநா ப⁴வnhதி
09.1.47அநவகா³ஹமாநா: ேதாயmh அபிப³nhதசாnhதrhऽவாராchசாnhதீ⁴ப⁴வnhதி
09.1.48 தshமாth phர⁴த உத³ேக ேத³ேஶ வrhஷதி ச ஹshதிப³லphராேயா யாயாth
09.1.49 விபrhயேய க²ர உShThராவப³லphராேயா ேத³ஶmh அlhபவrhஷபŋhகmh
09.1.50 வrhஷதி மphராயmh சrhऽŋhக³ப³ேலா யாயாth
09.1.51ஸமவிஷமநிmhநshத²லரshவதீ³rhக⁴வேஶந வாऽth◌⁴வேநா யாthராmh விப⁴ேஜth
09.1.52abஸrhவா வா ரshவகாலா:shrhயாதvhயா: காrhயலாக⁴வாth ।
09.1.52chd தீ³rhகா: ◌⁴ காrhய³thவாth³ வா வrhஷாவாஸ: பரthர ச (இதி)
Chapt . ப³ல உபாதா³நகாலா: -ஸmhநாஹ³: -phரதிப³லகrhம

09.2.01 ெமௗலph◌⁴’தகேரணீthராthராடவீப³லாநாmh ஸiµth³தா³நகாலா:
09.2.02 லரth³ அதிkhதmh ெமௗலப³லmh, அthயாவாபkhதா வா ெமௗலா
ேல விrhவீரnh, ப³ஹுலாiνரkhதெமௗலப³ல: ஸாரப³ேலா வா phரதிேயாth³தா⁴,
vhயாயாேமந ேயாth³த⁴vhயmh, phரkh’Shேடऽth◌⁴வநி காேல வா யvhயயஸஹthவாnh
ெமௗலாநாmh, ப³ஹுலாiνரkhதஸmhபாேத ச யாதvhயshய உபஜாபப⁴யாth³
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அnhயைஸnhயாநாmh ph◌⁴’தாதீ³நாmh அவிவாேஸ, ப³லேய வா ஸrhவைஸnhயாநாmh
-இதி ெமௗலப³லகால:
09.2.03 phர⁴தmh ேம ph◌⁴’தப³லmh அlhபmh ச ெமௗலப³லmhNh பரshயாlhபmh
விரkhதmh வா ெமௗலப³லmh, ப²lh³phராயmh அஸாரmh வா ph◌⁴’தைஸnhயmhNh
மnhthேரண ேயாth³த⁴vhயmh அlhபvhயாயாேமநNh ரshேவா ேத³ஶ: காேலா வா
தiνயvhயயNh அlhபாவாபmh ஶாnhத உபஜாபmh விவshதmh வா ேம ைஸnhயmhNh
பரshயாlhப: phரஸாேரா ஹnhதvhயNh -இதி ph◌⁴’தப³லகால:
09.2.04 phர⁴தmh ேம ேரணீப³லmh, ஶkhயmh ேல யாthராயாmh சாதா⁴mhNh
ரshவ: phரவாஸ:, ேரணீப³லphராய: phரதிேயாth³தா⁴ மnhthரvhயாயாமாph◌⁴யாmh
phரதிேயாth³⁴காம:, த³Nhட³ப³லvhயவஹார: -இதி ேரணீப³லகால:
09.2.05 phர⁴தmh ேம thரப³லmh ஶkhயmh ேல யாthராயாmh சாதா⁴mhNh அlhப:
phரவாேஸா மnhthரth³தா⁴chச ⁴ேயா vhயாயாமth³த⁴mhNh thரப³ேலந வா
rhவmh அடவீmh நக³ரshதா²நmh ஆஸாரmh வா ேயாத⁴யிthவா பசாth shவப³ேலந
ேயாth³த⁴யிShயாNh thரஸாதா⁴ரணmh வா ேம காrhயmhNh thராயthதா வா ேம
காrhயth³தி⁴Nh ஆஸnhநmh அiνkh³ராயmh வா ேம thரmhNh அthயாவாபmh
வாऽshய ஸாத³யிShயா -இதி thரப³லகால:
09.2.06 phர⁴தmh ேம ஶthப³லmh, ஶthப³ேலந ேயாத⁴யிShயா நக³ரshதா²நmh
அடவீmh வா,தthர ேம வவராஹேயா:கலேஹசNhடா³லshயஇவாnhயதரth³தி⁴rhப⁴விShயதிNh
ஆஸாராmh அடவீநாmh வா கNhடகமrhத³நmh ஏதth கShயாNh -அthபசிதmh வா
ேகாபப⁴யாnhநிthயmhஆஸnhநmhஅப³லmhவாஸேயth³,அnhயthராph◌⁴யnhதரேகாபஶŋhகாயா:
- ஶthth³தா⁴வரth³த⁴காலச -இthயthரப³லகால:
09.2.07 ேதநாடவீப³லகாேலா vhயாkh²யாத:
09.2.08மாrhகா³ேத³ஶிகmh, பர⁴ேயாkh³யmh,அth³த⁴phரதிேலாமmh,அடவீப³லphராய:
ஶthrhவா, பி³lhவmh பி³lhேவந ஹnhயதாmhNh அlhப: phரஸாேரா ஹnhதvhய: -

இthயடவீப³லகால:
09.2.09 ைஸnhயmh அேநகmh அேநகshத²mh உkhதmh அiνkhதmh வா விேலாபாrhத²mh யth³
உthதிShட²தி தth³ ஔthஸாகmh - அப⁴khதேவதநmh விேலாபவிShphரதாபகரmh
ேப⁴th³யmh பேரஷாmh,அேப⁴th³யmh lhயேத³ஶஜாதிஶிlhபphராயmh ஸmhஹதmh மஹth இதி
ப³ல உபாதா³நகாலா
09.2.10 ேதஷாmh phயph◌⁴’தmh அthராடவீப³லmh விேலாபph◌⁴’தmh வா rhயாth
09.2.11 அthரshய வா ப³லகாேல phரththபnhேந ஶthப³லmh அவkh³’ணீயாth,
அnhயthர வா phேரஷேயth, அப²லmh வா rhயாth, விphதmh வா வாஸேயth, காேல
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வாऽதிkhராnhேத விsh’ேஜth
09.2.12 பரshய ச ஏதth³ ப³லஸiµth³தா³நmh விகா⁴தேயth,ஆthமந:ஸmhபாத³ேயth
09.2.13 rhவmh rhவmh ச ஏஷாmh ேரய:ஸmhநாஹயிmh
09.2.14தth³பா⁴வபா⁴விthவாnhநிthயஸthகாராiνக³மாchச ெமௗலப³லmh ph◌⁴’தப³லாthேரய:
09.2.15 நிthயாநnhதரmh phர உthதா²யி வயmh வ ph◌⁴’தப³லmh ேரணீப³லாthேரய:
09.2.16 ஜாநபத³mh ஏகாrhத² உபக³தmh lhயஸŋhக⁴rhஷாமrhஷth³தி⁴லாப⁴mh ச
ேரணீப³லmh thரப³லாthேரய:
09.2.17அபதேத³ஶகாலmh ஏகாrhத² உபக³மாchச thரப³லmh அthரப³லாthேரய:
09.2.18ஆrhயாதி⁴Sh²தmh அthரப³லmh அடவீப³லாthேரய:
09.2.19 தth³ உப⁴யmh விேலாபாrhத²mh
09.2.20அவிேலாேப vhயஸேந ச தாph◌⁴யாmh அப⁴யmh shயாth
09.2.21 ph³ராமணthயைவயஶூth³ரைஸnhயாநாmh ேதஜ:phராதா⁴nhயாth rhவmh
rhவmh ேரய:ஸmhநாஹயிmh இthயாசாrhயா:
09.2.22 ந இதி ெகௗlhய:
09.2.23 phரணிபாேதந ph³ராமணப³லmh பேராऽபி⁴ஹாரேயth
09.2.24 phரஹரணவிth³யாவிநீதmh  thயப³லmh ேரய:, ப³ஹுலஸாரmh வா
ைவயஶூth³ரப³லmh இதி
09.2.25 தshமாth³ ஏவmhப³ல: பர:, தshய ஏதth phரதிப³லmh இதி ப³லஸiµth³தா³நmh
rhயாth
09.2.26ஹshதியnhthரஶகடக³rhப⁴nhதphராஸஹாடகேவiΝஶlhயவth³ஹshதிப³லshய
phரதிப³லmh
09.2.27 தth³ ஏவ பாஷாணல³டா³வரŋhஶகசkh³ரஹணீphராயmh ரத²ப³லshய
phரதிப³லmh
09.2.28 தth³ ஏவாவாநாmh phரதிப³லmh,வrhே வா ஹshதிேநாऽவா வா வrhண:

09.2.29 கவசிேநா ரதா²ஆவரணிந: பthதயச சrhऽŋhக³ப³லshய phரதிப³லmh
09.2.30ab ஏவmh ப³லஸiµth³தா³நmh பரைஸnhயநிவாரணmh ।
09.2.30chd விப⁴ேவந shவைஸnhயாநாmh rhயாth³அŋhக³விகlhபஶ: (இதி)
Chapt . பசாthேகாபசிnhதா - பா³யாph◌⁴யnhதரphரkh’திேகாபphரதீகார:

09.3.01 அlhப: பசாthேகாேபா மஹாnh ரshதாlhலாப⁴ இதி அlhப: பசாthேகாேபா
க³யாnh
09.3.02 அlhபmh பசாthேகாபmh phரயாதshshய ³Shயாthராடவிகா  ஸrhவத:
ஸேமத⁴யnhதி, phரkh’திேகாேபா வா
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09.3.03லph³த⁴mhஅபி ச மஹாnhதmh ரshதாlhலாஹmh ஏவmh⁴ேத ph◌⁴’thயthரயvhயயா
kh³ரஸnhேத
09.3.04 தshமாth ஸஹshர ஏகீய: ரshதாlhலாப⁴shயாேயாக:³ ஶத ஏகீேயா வா
பசாthேகாப இதி ந யாயாth
09.3.05ஸூசீiµகா²யநrhதா²இதி ேலாகphரவாத:³
09.3.06 பசாthேகாேப ஸாமதா³நேப⁴த³த³Nhடா³nh phரத
09.3.07 ரshதாlhலாேப⁴ ேஸநாபதிmh மாரmh வா த³Nhட³சாணmh rhவீத
09.3.08 ப³லவாnh வா ராஜா பசாthேகாபாவkh³ரஹஸமrhத:² ரshதாlhலாப⁴mh
ஆதா³mh யாயாth
09.3.09அph◌⁴யnhதரேகாபஶŋhகாயாmh ஶŋhகிதாnhஆதா³ய யாயாth,பா³யேகாபஶŋhகாயாmh
வா thரதா³ரmh ஏஷாmh
09.3.10 அph◌⁴யnhதராவkh³ரஹmh kh’thவா ஶூnhயபாலmh அேநகப³லவrhக³mh
அேநகiµkh²யmh ச shதா²பயிthவா யாயாth, ந வா யாயாth
09.3.11அph◌⁴யnhதரேகாேபா பா³யேகாபாth பாபீயாnh இthkhதmh ரshதாth
09.3.12 மnhthரேராதேஸநாபதிவராஜாநாmh அnhயதமேகாேபாऽph◌⁴யnhதரேகாப:
09.3.13 தmh ஆthமேதா³ஷthயாேக³ந பரஶkhthyhऽபராத⁴வேஶந வா ஸாத⁴ேயth
09.3.14 மஹாऽபராேத⁴ऽபி ேராேத ஸmhேராத⁴நmh அவshராவணmh வா th³தி: ◌⁴,
வராேஜ ஸmhேராத⁴நmh நிkh³ரேஹா வா ³ணவthயnhயshnh ஸதி thேர
09.3.15 thரmh ph◌⁴ராதரmh அnhயmh வா lhயmh ராஜkh³ராணmh உthஸாேஹந
ஸாத⁴ேயth,உthஸாஹாph³பா⁴ேவ kh³’தாiνவrhதநஸnhதி⁴கrhமph◌⁴யாmhஅஸnhதா⁴நப⁴யாth
09.3.16அnhேயph◌⁴ய: தth³விேத⁴ph◌⁴ேயா வா ⁴தா³ைநrhவிவாஸேயth³ ஏநmh
09.3.17தth³விஶிShடmhshவயŋhkh³ராஹmh த³Nhட³mh வா phேரஷேயth,ஸாமnhதாடவிகாnh
வா,ைதrhவிkh³’தmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth
09.3.18அபth³தா⁴தா³நmh பாரkh³ராகmh வா ேயாக³mh ஆதிShேட²th
09.3.19 ஏேதந மnhthரேஸநாபதீ vhயாkh²யாெதௗ
09.3.20மnhthrhyh।ஆதி³வrhஜாநாmhஅnhதrhऽமாthயாநாmhஅnhயதமேகாேபாऽnhதrhऽமாthயேகாப:
09.3.21 தthராபி யதா²ऽrhஹmh உபாயாnh phரத
09.3.22 ராShThரiµkh²யாnhதபாலாடவிகத³Nhட³ உபநதாநாmh அnhயதமேகாேபா
பா³யேகாப:
09.3.23 தmh அnhேயாnhேயநாவkh³ராஹேயth
09.3.24 அதி³rhக³phரதிShடph³த⁴mh வா ஸாமnhதாடவிகதthநாபth³தா⁴நாmh
அnhயதேமநாவkh³ராஹேயth
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09.3.25thேரண உபkh³ராஹேயth³ வா யதா² நாthரmh க³chேச²th
09.3.26 அthராth³ வா ஸthth ேப⁴த³ேயth³ ஏநmh - அயmh thவா ேயாக³ஷmh
மnhயமாேநா ப⁴rhதrhேயவ விkhரமயிShயதி, அவாphதாrhேதா² த³Nhட³சாணmh
அthராடவிேகஷு kh’chch²ேர வா phரயாேஸ ேயாயதி, விthரதா³ரmh அnhேத
வா வாஸயிShயதி
09.3.27 phரதிஹதவிkhரமmh thவாmh ப⁴rhதrhyhபNhயmh கShயதி, thவயா வா ஸnhதி⁴mh
kh’thவா ப⁴rhதாரmh ஏவ phரஸாத³யிShயதி
09.3.28thரmh உபkh’Shடmh வாऽshய க³chச²இதி
09.3.29 phரதிபnhநmh இShடாபி⁴phராைய: ஜேயth
09.3.30அphரதிபnhநshய ஸmhரயmh ேப⁴த³ேயth³அெஸௗ ேத ேயாக³ஷ: phரணித:
இதி
09.3.31ஸthth ச ஏநmh அபி⁴thயkhதஶாஸைநrhகா⁴தேயth,³ட⁴ைஷrhவா
09.3.32ஸஹphரshதா²யிேநா வாऽshய phரவீரஷாnh யதா²ऽபி⁴phராயகரேணநாவாஹேயth
09.3.33 ேதந phரணிதாnh ஸthth ph³யாth
09.3.34இதி th³தி: ◌⁴
09.3.35 பரshய ச ஏநாnh ேகாபாnh உthதா²பேயth,ஆthமநச ஶமேயth
09.3.36 ய: ேகாபmh கrhmh ஶமயிmh வா ஶkhத: தthர உபஜாப: காrhய:
09.3.37 ய:ஸthயஸnhத:◌⁴ ஶkhத: கrhமணி ப²லாவாphெதௗ சாiνkh³ரmh விநிபாேத ச
thராmh தthர phரதிஜாப: காrhய:, தrhகயிதvhயச கlhயாண³th³தி⁴தாேஹா ஶட²இதி
09.3.38 ஶேடா²  பா³ேயாऽph◌⁴யnhதரmh ஏவmh உபஜபதி - ப⁴rhதாரmh ேசth³th³
ஹthவா மாmh phரதிபாத³யிShயதி ஶthவேதா⁴ ⁴லாப⁴ச ேம th³விவிேதா⁴
லாேபா⁴ ப⁴விShயதி, அத² வா ஶthேரநmh ஆஹநிShயதி இதி ஹதப³nh⁴ப:

lhயேதா³ஷத³Nhேட³ந உth³விkh³நச ேம ⁴யாnh அkh’thயபோ ப⁴விShயதி,
தth³விேத⁴ வாऽnhயshnhnh அபி ஶŋhகிேதா ப⁴விShயதி, அnhயmh அnhயmh சாshய
iµkh²யmh அபி⁴thயkhதஶாஸேநந கா⁴தயிShயா இதி
09.3.39 அph◌⁴யnhதேரா வா ஶேடா² பா³யmh ஏவmh உபஜபதி - ேகாஶmh அshய
ஹShயா, த³Nhட³mh வாऽshய ஹநிShயா, ³Shடmh வா ப⁴rhதாரmh அேநந
கா⁴தயிShயா, phரதிபnhநmh பா³யmh அthராடவிேகஷு விkhரமயிShயா சkhரmh
அshய ஸjhயதாmh, ைவரmh அshய phரஸjhயதாmh, தத: shவாதீ⁴ேநா ேம ப⁴விShயதி,
தேதா ப⁴rhதாரmh ஏவ phரஸாத³யிShயா, shவயmh வா ராjhயmh kh³ரShயாNh
ப³th³th◌⁴வா வா பா³ய⁴mh ப⁴rhth’⁴mh ச உப⁴யmh அவாphshயா, விth³த⁴mh
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வாऽऽவாஹயிthவா பா³யmh விவshதmh கா⁴தயிShயா, ஶூnhயmh வாऽshய லmh
ஹShயா இதி
09.3.40 கlhயாண³th³தி:◌⁴  ஸஹvhயrhத²mh உபஜபதி
09.3.41கlhயாண³th³தி⁴நாஸnhத³தீ⁴த,ஶட²mh ததா²இதி phரதிkh³’யாதிஸnhத³th◌⁴யாth
-இதி
09.3.42ab ஏவmh உபலph◌⁴ய - பேர பேரph◌⁴ய:shேவ shேவph◌⁴ய:shேவ பேரph◌⁴ய:shவத: பேர
।
09.3.42chd ரயா:shேவph◌⁴ய: பேரph◌⁴யச நிthயmh ஆthமா விபசிதா (இதி)
Chapt . யvhயயலாப⁴விபமrhஶ:

09.4.01 kh³யஷாபசய:ய:
09.4.02ரNhயதா⁴nhயாபசேயா vhயய:
09.4.03 தாph◌⁴யாmh ப³ஹு³ணவிஶிShேட லாேப⁴ யாயாth
09.4.04ஆேத³ய:phரthயாேத³ய:phரஸாத³க:phரேகாபேகாரshவகால:தiνேயாऽlhபvhயேயா
மஹாnh vh’th³th◌⁴yh।உத³ய: கlhேயா த⁴rhmhய: ேராக³ச இதி லாப⁴ஸmhபth
09.4.05ஸுphராphயாiνபாlhய: பேரஷாmh அphரthயாேத³ய இthயாேத³ய:
09.4.06 விபrhயேய phரthயாேத³ய:
09.4.07 தmh ஆத³தா³ந: தthரshேதா² வா விநாஶmh phராphேநாதி
09.4.08யதி³வா பேயth phரthயாேத³யmhஆதா³ய ேகாஶத³Nhட³நிசயராவிதா⁴நாnhயவshராவயிShயா,
க²நிth³ரvhயஹshதிவநேஸப³nhத⁴வணிkhபதா²nh உth³th◌⁴’தஸாராnh கShயா,
phரkh’தீரshய கrhஶயிShயா, அபவாஹயிShயா, ஆேயாேக³நாராத⁴யிShயா
வா, தா: பரmh phரதிேயாேக³ந ேகாபயிShயதி, phரதிபே வாऽshய பNhயmh ஏநmh
கShயா, thரmh அபth³த⁴mh வாऽshய phரதிபாத³யிShயா, thரshய shவshய
வா ேத³ஶshய பீடா³mh அthரshத:² தshகேரph◌⁴ய: பேரph◌⁴யச phரதிகShயா,
thரmh ஆரயmh வாऽshய ைவ³Nhயmh kh³ராஹயிShயா, தth³ அthரவிரkhதmh
தthநmh phரதிபthshயேத, ஸthkh’thய வாऽshைம ⁴mh தா³shயா இதி
ஸmhதஸiµthதி²தmh thரmh ேம சிராய ப⁴விShயதி இதி phரthயாேத³யmh அபி லாப⁴mh
ஆத³தீ³த
09.4.09இthயாேத³யphரthயாேத³ெயௗ vhயாkh²யாெதௗ
09.4.10 அதா⁴rhகாth³ தா⁴rhகshய லாேபா⁴ லph◌⁴யமாந: shேவஷாmh பேரஷாmh ச
phரஸாத³ேகா ப⁴வதி
09.4.11 விபத: phரேகாபக இதி
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09.4.12 மnhthmh உபேத³ஶாlhலாேபா⁴ऽலph◌⁴யமாந: ேகாபேகா ப⁴வதி அயmh
அshமாபி:◌⁴ யvhயெயௗ kh³ராத:இதி
09.4.13 ³Shயமnhthmh அநாத³ராlhலாேபா⁴ லph◌⁴யமாந: ேகாபேகா ப⁴வதி
th³தா⁴rhேதா²ऽயmh அshமாnh விநாஶயிShயதி இதி
09.4.14 விபத: phரஸாத³க:
09.4.15இதி phரஸாத³கேகாபெகௗ vhயாkh²யாெதௗ
09.4.16 க³மநமாthரஸாth◌⁴யthவாth³ரshவகால:
09.4.17 மnhthரஸாth◌⁴யthவாth தiνய:
09.4.18 ப⁴khதமாthரvhயயthவாth³அlhபvhயய:
09.4.19 ததா³thவைவlhயாnh மஹாnh
09.4.20அrhதா²iνப³nhத⁴கthவாth³ vh’th³th◌⁴yh।உத³ய:
09.4.21 நிராபா³த⁴கthவாth கlhய:
09.4.22 phரஶshத உபாதா³நாth³ த⁴rhmhய:
09.4.23ஸாமவாயிகாநாmh அநிrhப³nhத⁴கா³thவாth ேராக:³ -இதி
09.4.24 lhேய லாேப⁴ ேத³ஶகாெலௗ ஶkhthyh।உபாெயௗ phயாphெயௗ
ஜவாஜெவௗ ஸாphயவிphரகrhெஷௗ ததா³thவாiνப³nhெதௗ⁴ ஸாரthவஸாதthேய
பா³ஹுlhயபா³ஹு³Nhேய ச விmh’ய ப³ஹு³ணkhதmh லாப⁴mh ஆத³தீ³த
09.4.25 லாப⁴விkh◌⁴நா: - காம: ேகாப: ஸாth◌⁴வஸmh காNhயmh ரநாrhயபா⁴ேவா
மாந: ஸாiνkhேராஶதா பரேலாகாேபா தா⁴rhகthவmh அthயாகி³thவmh ைத³nhயmh
அஸூயா ஹshதக³தாவமாேநா ெதௗ³ராthmhயmh அவிவாேஸா ப⁴யmh அphரதீகார:
ஶீத உShணவrhஷாmh ஆmhயmh மŋhக³ளதிதி²நthர இShthவmh இதி
09.4.26ab நthரmh அதி ph’chச²nhதmh பா³லmh அrhேதா²ऽதிவrhதேத ।
09.4.26chdஅrhேதா²யrhத²shய நthரmh கிmh கShயnhதி தாரகா:
09.4.27ab நாத⁴நா: phராphiνவnhthயrhதா²nhநரா யthநஶைதரபி ।
09.4.27chdஅrhைத²ரrhதா² phரப³th◌⁴யnhேத க³ஜா: phரக³ைஜவ (இதி)
Chapt . பா³யாph◌⁴யnhதராசாபத:³

09.5.01ஸnhth◌⁴yh।ஆதீ³நாmh அயதா² உth³ேத³ஶாவshதா²பநmh அபநய:
09.5.02 தshமாth³ஆபத:³ஸmhப⁴வnhதி
09.5.03 பா³யஉthபthதிரph◌⁴யnhதரphரதிஜாபா,அph◌⁴யnhதர உthபthதிrhபா³யphரதிஜாபா,
பா³ய உthபthதிrhபா³யphரதிஜாபா, அph◌⁴யnhதர உthபthதிரph◌⁴யnhதரphரதிஜாபா -

இthயாபத:³
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09.5.04 யthர பா³யா அph◌⁴யnhதராiνபஜபnhதி, அph◌⁴யnhதரா வா பா³யாnh, தthர
உப⁴யேயாேக³ phரதிஜபத:th³தி⁴rhவிேஶஷவதீ
09.5.05ஸுvhயாஜா  phரதிஜபிதாேரா ப⁴வnhதி, ந உபஜபிதார:
09.5.06 ேதஷு phரஶாnhேதஷு நாnhயாnhஶkhiνபஜபிmh உபஜபிதார:
09.5.07 kh’chch²ர உபஜாபா  பா³யாநாmh அph◌⁴யnhதரா: ேதஷாmh இதேர வா
09.5.08 மஹதச phரயthநshய வத: ◌⁴ பேரஷாmh,அrhதா²iνப³nhத⁴சாthமந இதி
09.5.09அph◌⁴யnhதேரஷு phரதிஜபthஸு ஸாமதா³ேந phரத
09.5.10shதா²நமாநகrhம ஸாnhthவmh
09.5.11அiνkh³ரஹபஹாெரௗ கrhமshவாேயாேகா³ வா தா³நmh
09.5.12 பா³ேயஷு phரதிஜபthஸு ேப⁴த³த³Nhெடௗ³ phரத
09.5.13 ஸththே thரvhயஜநா வா பா³யாநாmh சாரmh ஏஷாmh ph³: அயmh
ேவா ராஜா ³Shயvhயஜைநரதிஸnhதா⁴காம:, ³th◌⁴யth◌⁴வmh இதி
09.5.14³Shேயஷு வா³Shயvhயஜநா:phரணிதா³Shயாnh பா³ையrhேப⁴த³ேய:,
பா³யாnh வா ³Shைய:
09.5.15³Shயாnh அiνphரவிShடா வா தீ: ஶshthரரஸாph◌⁴யாmh ஹnh:
09.5.16ஆஹூய வா பா³யாnh கா⁴தேய:
09.5.17 யthர பா³யா பா³யாnh உபஜபnhதி, அph◌⁴யnhதராnh அph◌⁴யnhதரா வா, தthர
ஏகாnhதேயாக³ உபஜபி:th³தி⁴rhவிேஶஷவதீ
09.5.18 ேதா³ஷஶுth³ெதௗ⁴  ³Shயா ந விth³யnhேத
09.5.19³Shயஶுth³ெதௗ⁴  ேதா³ஷ: நரnhயாnh ³ஷயதி
09.5.20 தshமாth³ பா³ேயஷு உபஜபthஸு ேப⁴த³த³Nhெடௗ³ phரத
09.5.21 ஸththே thரvhயஜநா வா ph³: அயmh ேவா ராஜா shவயmh
ஆதா³காம:, விkh³’தா:shதா²ேநந ராjhஞா, ³th◌⁴யth◌⁴வmh இதி
09.5.22phரதிஜபிrhவா³தத³Nhடா³nhஅiνphரவிShடா:தீ:ஶshthரரஸாதி³பி⁴ேரஷாmh
சி²th³ேரஷு phரஹேர:
09.5.23 தத:ஸththண: phரதிஜபிதாரmh அபி⁴ஶmhேஸ:
09.5.24அph◌⁴யnhதராnh அph◌⁴யnhதேரஷு உபஜபthஸு யதா²ऽrhஹmh உபாயmh phரத
09.5.25 Shடŋhக³mh அShடmh விபதmh வா ஸாம phரத
09.5.26 ெஶௗசஸாமrhth²யாபேத³ேஶந vhயஸநாph◌⁴த³யாேவேணந வா phரதிஜநmh
இதி தா³நmh
09.5.27 thரvhயஜேநா வா ph³யாth³ ஏதாnh சிthதjhஞாநாrhத²mh உபதா⁴shயதி ேவா
ராஜா, தth³அshயாkh²யாதvhயmh இதி
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09.5.28 பரshபராth³ வா ேப⁴த³ேயth³ ஏநாnh அெஸௗ சாெஸௗ ச ேவா ராஜnhேயவmh
உபஜபதி -இதி ேப⁴த:³
09.5.29 தா³Nhட³கrhகவchச த³Nhட:³
09.5.30 ஏதாஸாmh சதsh’mh ஆபதா³mh அph◌⁴யnhதராmh ஏவ rhவmh ஸாத⁴ேயth
09.5.31 அப⁴யாth³ அph◌⁴யnhதரேகாேபா பா³யேகாபாth பாபீயாnh இthkhதmh
ரshதாth³
09.5.32ab rhவாmh rhவாmh விஜாநீயாlhலkh◌⁴வீmh ஆபத³mh ஆபதா³mh ।
09.5.32chd உthதி²தாmh ப³லவth³ph◌⁴ேயா வா ³rhவீmh லkh◌⁴வீmh விபrhயேய (இதி)
Chapt . ³Shயஶthஸmhkhதா: <Apadah>

09.6.01³Shேயph◌⁴ய: ஶthph◌⁴யச th³விவிதா⁴ ஶுth³தா⁴
09.6.02³Shயஶுth³தா⁴யாmh ெபௗேரஷு ஜாநபேத³ஷு வா த³Nhட³வrhஜாnh உபாயாnh
phரத
09.6.03 த³Nhேடா³ மஹாஜேந ேphmh அஶkhய:
09.6.04phேதா வா தmh சாrhத²mh ந rhயாth,அnhயmh சாநrhத²mh உthபாத³ேயth
09.6.05iµkh²ேயஷு thேவஷாmh தா³Nhட³கrhகவchேசShேடத
09.6.06 ஶthஶுth³தா⁴யாmh யத: ஶth: phரதா⁴ந: காrhேயா வா தத: ஸாமாதி³பி:◌⁴
th³தி⁴mh phேஸத
09.6.07 shவாnhயாயthதா phரதா⁴நth³தி: ◌⁴, மnhthShவாயthதாऽऽயthதth³தி: ◌⁴,
உப⁴யாயthதா phரதா⁴நாயthதth³தி:◌⁴
09.6.08³Shயா³Shயாmh ஆதthவாth³ஆரா
09.6.09ஆராயாmh அ³Shயத:th³தி: ◌⁴
09.6.10ஆலmhப³நாபா⁴ேவ யாலmhபி³தா ந விth³யnhேத
09.6.11thராthராmh ஏகீபா⁴வாth பரரா
09.6.12 பரராயாmh thரத:th³தி:◌⁴
09.6.13ஸுகேரா  thேரண ஸnhதி: ◌⁴, நாthேரண இதி
09.6.14thரmh ேசnhந ஸnhதி⁴mh இchேச²th³அபீ⁴ணmh உபஜேபth
09.6.15 தத:ஸththபி⁴ரthராth³ ேப⁴த³யிthவா thரmh லேப⁴த
09.6.16thரஸŋhக⁴shய வா ேயாऽnhதshதா²யீ தmh லேப⁴த
09.6.17அnhதshதா²யிநி லph³ேத⁴ மth◌⁴யshதா²யிேநா பி⁴th³யnhேத
09.6.18 மth◌⁴யshதா²யிநmh வா லேப⁴த
09.6.19 மth◌⁴யshதா²யிநி லph³ேத⁴ நாnhதshதா²யிந:ஸmhஹnhயnhேத
09.6.20 யதா² ச ஏஷாmh ஆரயேப⁴த:³ தாnh உபாயாnh phரத
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09.6.21 தா⁴rhகmh ஜாதிலதvh’thதshதேவந ஸmhப³nhேத⁴ந rhேவஷாmh
thைரகாlhய உபகாராnh அபகாராph◌⁴யாmh வா ஸாnhthவேயth
09.6.22நிvh’thத உthஸாஹmhவிkh³ரஹராnhதmh phரதிஹத உபாயmhயvhயயாph◌⁴யாmh
phரவாேஸந ச உபதphதmh ெஶௗேசநாnhயmh phஸமாநmh அnhயshமாth³ வா ஶŋhகமாநmh
ைமthphரதா⁴நmh வா கlhயாண³th³தி⁴mh ஸாmhநா ஸாத⁴ேயth
09.6.23ph³த⁴mh ணmh வா தபshவிiµkh²யாவshதா²பநாrhவmh தா³ேநந ஸாத⁴ேயth
09.6.24 தth பசவித⁴mh - ேத³யவிஸrhேகா³ kh³’தாiνவrhதநmh ஆthதphரதிதா³நmh
shவth³ரvhயதா³நmh அrhவmh பரshேவஷு shவயŋhkh³ராஹதா³நmh ச
09.6.25இதி தா³நகrhம
09.6.26 பரshபரth³ேவஷைவர⁴ஹரணஶŋhகிதmh அேதாऽnhயதேமந ேப⁴த³ேயth
09.6.27 பீ⁴mh வா phரதிகா⁴ேதந kh’தஸnhதி⁴ேரஷ thவயி கrhமகShயதி,thரmhஅshய
நிsh’Shடmh,ஸnhெதௗ⁴ வா நாph◌⁴யnhதர:இதி
09.6.28யshயவாshவேத³ஶாth³அnhயேத³ஶாth³வா பNhயாநி பNhயாகா³ரதயாऽऽக³chேச²:
தாநி அshய யாதvhயாlhலph³தா⁴நி இதி ஸththணசாரேய:
09.6.29 ப³ஹு⁴ேத ஶாஸநmh அபி⁴thயkhேதந phேரஷேயth ஏதth ேத பNhயmh
பNhயாகா³ரmh வா மயா ேத phேரதmh, ஸாமவாயிேகஷு விkhரமshவ, அபக³chச²
வா, தத: பணேஶஷmh அவாphshய இதி
09.6.30 தத:ஸththண: பேரஷு kh³ராஹேய: ஏதth³அphரத³thதmh இதி
09.6.31 ஶthphரkh²யாதmh வா பNhயmh அவிjhஞாதmh விகீ³ஷுmh க³chேச²th
09.6.32 தth³அshய ைவேத³ஹகvhயஜநா: ஶthiµkh²ேயஷு விkhணீரnh
09.6.33 தத:ஸththண: பேரஷு kh³ராஹேய: ஏதth பNhயmh அphரத³thதmh இதி
09.6.34மஹாऽபராதா⁴nh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh உபkh³’யவா ஶshthரரஸாkh³நிபி⁴ரthேர
phரணித³th◌⁴யாth
09.6.35அத² ஏகmh அமாthயmh நிShபாதேயth
09.6.36 தshய thரதா³ரmh உபkh³’ய ராthெரௗ ஹதmh இதி kh²யாபேயth
09.6.37அதா²மாthய: ஶthேரா: தாnh ஏக ஏகஶ: phரபேயth
09.6.38 ேத ேசth³ யதா² உkhதmh rhrhந ச ஏநாnh kh³ராஹேயth
09.6.39அஶkhதிமேதா வா kh³ராஹேயth
09.6.40ஆphதபா⁴வ உபக³ேதா iµkh²யாth³அshயாthமாநmh ரணீயmh கத²ேயth
09.6.41 அதா²thரஶாஸநmh iµkh²ய உபகா⁴தாய phேரதmh உப⁴யேவதேநா
kh³ராஹேயth
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09.6.42 உthஸாஹஶkhதிமேதா வா phேரஷேயth அiµShய ராjhயmh kh³’ஹாண,

யதா²ऽshதி²ேதா ந:ஸnhதி: ◌⁴ இதி
09.6.43 தத:ஸththண: பேரஷு kh³ராஹேய:
09.6.44 ஏகshய shகnhதா⁴வாரmh வீவத⁴mh ஆஸாரmh வா கா⁴தேய:
09.6.45இதேரஷு ைமthmh ph³வா: thவmh ஏேதஷாmh கா⁴தயிதvhய:இthபஜேப:
09.6.46யshய வா phரவீரேஷாஹshதீ ஹேயா வா mhேயத³ட⁴ைஷrhஹnhேயத
ேயத வா ஸththண: பரshபர உபஹதmh ph³:
09.6.47 தத: ஶாஸநmh அபி⁴ஶshதshய phேரஷேயth ⁴ய:  தத: பணஶீஷmh
அவாphshய இதி
09.6.48 தth³ உப⁴யேவதநா kh³ராஹேய:
09.6.49 பி⁴nhேநShவnhயதமmh லேப⁴த
09.6.50 ேதந ேஸநாபதிமாரத³Nhட³சாே vhயாkh²யாதா:
09.6.51ஸாnhதி⁴கmh ச ேப⁴த³mh phரத
09.6.52இதி ேப⁴த³கrhம
09.6.53 தீணmh உthஸாநmh vhயஸநிநmh shதி²தஶthmh வா ³ட⁴ஷா:
ஶshthராkh³நிரஸாதி³பி: ◌⁴ ஸாத⁴ேய:, ெஸௗகrhயேதா வா ேதஷாmh அnhயதம:
09.6.54 தீே ேயக: ஶshthரரஸாkh³நிபி: ◌⁴ ஸாத⁴ேயth
09.6.55அயmh ஸrhவஸnhேதா³ஹகrhம விஶிShடmh வா கேராதி
09.6.56இthபாயசrhவrhக:³
09.6.57 rhவ: rhவசாshய லகி⁴Shட:²
09.6.58ஸாnhthவmh ஏக³ணmh
09.6.59 தா³நmh th³வி³ணmh ஸாnhthவrhவmh
09.6.60 ேப⁴த:³ th³ண:ஸாnhthவதா³நrhவ:
09.6.61 த³Nhட³சrh³ண:ஸாnhthவதா³நேப⁴த³rhவ:
09.6.62இthயபி⁴ஜாேநஷு உkhதmh
09.6.63shவ⁴Shேட²ஷு  த ஏவ உபாயா:
09.6.64 விேஶஷ: 
09.6.65shவ⁴Shடா²நாmh அnhயதமshய பNhயாகா³ைரரபி⁴jhஞாதாnh ³தiµkh²யாnh
அபீ⁴ணmh phேரஷேயth
09.6.66 த ஏநmh ஸnhெதௗ⁴ பரmhஸாயாmh வா ேயாஜேய:
09.6.67அphரதிபth³யமாநmh kh’ேதா ந:ஸnhதி: ◌⁴ இthயாேவத³ேய:
09.6.68 தmh இதேரஷாmh உப⁴யேவதநா:ஸŋhkhராமேய:அயmh ேவா ராஜா ³Shட:இதி
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09.6.69 யshய வா யshமாth³ ப⁴யmh ைவரmh th³ேவேஷா வா தmh தshமாth³ ேப⁴த³ேய:
அயmh ேத ஶthஸnhத⁴thேத, ரா thவாmh அதிஸnhத⁴thேத,phரதரmh ஸnhதீ⁴யshவ,
நிkh³ரேஹ சாshய phரயதshவ இதி
09.6.70ஆவாஹவிவாஹாph◌⁴யாmh வா kh’thவாஸmhேயாக³mhஅஸmhkhதாnh ேப⁴த³ேயth
09.6.71 ஸாமnhதாடவிகதthநாபth³ைத⁴ச ஏஷாmh ராjhயாநி கா⁴தேயth,
ஸாrhத²vhரஜாடவீrhவா, த³Nhட³mh வாऽபி⁴sh’தmh
09.6.72 பரshபராபாரயாச ஏஷாmh ஜாதிஸŋhகா⁴சி²th³ேரஷு phரஹேர:,
³டா⁴சாkh³நிரஸஶshthேரண
09.6.73ab வீதmhஸகி³லவchசாnh ேயாைக³ராசைத: ஶட:² ।
09.6.73chd கா⁴தேயth பரராயாmh விவாேஸநாேஷண ச (இதி)

Chapt . அrhதா²நrhத²ஸmhஶயkhதா: <Apadah> - தாஸாmh உபாயவிகlhபஜா:
th³த⁴ய:
09.7.01 காமாதி³thேஸக:shவா: phரkh’தீ: ேகாபயதி,அபநேயா பா³யா:
09.7.02 தth³ உப⁴யmh ஆஸு vh’thதி:
09.7.03shவஜநவிகார: ேகாப:
09.7.04 பரvh’th³தி⁴ேஹஷு ஆபth³ऽrhேதா²ऽநrhத:²ஸmhஶய இதி
09.7.05 ேயாऽrhத:²ஶthvh’th³தி⁴mh அphராphத:கேராதி, phராphத: phரthயாேத³ய: பேரஷாmh
ப⁴வதி, phராphயமாே வா யvhயய உத³ேயா ப⁴வதி,ஸ ப⁴வthயாபth³ऽrhத:²
09.7.06யதா²ஸாமnhதாநாmhஆஷ⁴த:ஸாமnhதvhயஸநேஜா லாப:◌⁴,ஶthphராrhதி²ேதா
வா shவபா⁴வாதி⁴க³mhேயா லாப: ◌⁴, பசாth ேகாேபந பாrhShணிkh³ராேஹண வா
விkh³’த: ரshதாlhலாப: ◌⁴, thர உchேச²ேத³ந ஸnhதி⁴vhயதிkhரேமண வா
மNhட³லவிth³ேதா⁴ லாப: ◌⁴ இthயாபth³ऽrhத:²
09.7.07shவத: பரேதா வா ப⁴ய உthபthதிthயநrhத:²
09.7.08 தேயா: அrhேதா² ந வா இதி, அநrhேதா² ந வா இதி, அrhேதா²ऽநrhத² இதி,
அநrhேதா²ऽrhத²இதி ஸmhஶய:
09.7.09 ஶththரmh உthஸாஹயிmh அrhேதா² ந வா இதி ஸmhஶய:
09.7.10ஶthப³லmh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh ஆவாஹயிmh அநrhேதா² ந வா இதி ஸmhஶய:
09.7.11 ப³லவthஸாமnhதாmh ⁴mh ஆதா³mh அrhேதா²ऽநrhத²இதி ஸmhஶய:
09.7.12 ஜாயஸா ஸmh⁴யயாநmh அநrhேதா²ऽrhத²இதி ஸmhஶய:
09.7.13 ேதஷாmh அrhத²ஸmhஶயmh உபக³chேச²th
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09.7.14 அrhேதா²ऽrhதா²iνப³nhத:◌⁴, அrhேதா² நிரiνப³nhத:◌⁴, அrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத: ◌⁴,
அநrhேதா²ऽrhதா²iνப³nhத:◌⁴, அநrhேதா² நிரiνப³nhத: ◌⁴, அநrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத:◌⁴
இthயiνப³nhத⁴ஷTh³வrhக:³
09.7.15 ஶthmh உthபாThய பாrhShணிkh³ராஹாதா³நmh அrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத:◌⁴
09.7.16 உதா³நshய த³Nhடா³iνkh³ரஹ: ப²ேலந அrhேதா² நிரiνப³nhத: ◌⁴
09.7.17 பரshயாnhதrh।உchேச²த³நmh அrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத:◌⁴
09.7.18ஶthphரதிேவஶshயாiνkh³ரஹ: ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmhஅநrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத: ◌⁴
09.7.19நஶkhதிmh உthஸாய நிvh’thதிரநrhேதா² நிரiνப³nhத: ◌⁴
09.7.20 jhயாயாmhஸmh உthதா²phய நிvh’thதிரநrhேதா²ऽநrhதா²iνப³nhத:◌⁴
09.7.21 ேதஷாmh rhவ: rhவ: ேரயாnh உபஸmhphராphmh
09.7.22இதி காrhயாவshதா²பநmh
09.7.23ஸமnhதேதா க³பth³ऽrhத² உthபthதி:ஸமnhதேதாऽrhதா²பth³ ப⁴வதி
09.7.24ஸா ஏவ பாrhShணிkh³ராஹவிkh³’தா ஸமnhதேதாऽrhத²ஸmhஶயாபth³ ப⁴வதி
09.7.25 தேயாrhthராkhரnhத³ உபkh³ரஹாth th³தி:◌⁴
09.7.26ஸமnhதத: ஶthph◌⁴ேயா ப⁴ய உthபthதி:ஸமnhthேதாऽநrhதா²பth³ ப⁴வதி
09.7.27ஸா ஏவ thரவிkh³’தா ஸமnhதேதாऽநrhத²ஸmhஶயாபth³ ப⁴வதி
09.7.28 தேயாசலாthராkhரnhத³ உபkh³ரஹாth th³தி: ◌⁴, பரராphரதீகாேரா வா
09.7.29இேதா லாப⁴ இதரேதா லாப⁴ இthப⁴யேதாऽrhதா²பth³ ப⁴வதி
09.7.30 தshயாmh ஸமnhதேதாऽrhதா²யாmh ச லாப⁴³ணkhதmh அrhத²mh ஆதா³mh
யாயாth
09.7.31 lhேய லாப⁴³ேண phரதா⁴நmh ஆஸnhநmh அநதிபாதிநmh ஊேநா வா ேயந
ப⁴ேவth தmh ஆதா³mh யாயாth
09.7.32இேதாऽநrhத²இதரேதாऽநrhத²இthப⁴யேதாऽநrhதா²பth
09.7.33 தshயாmh ஸமnhதேதாऽநrhதா²யாmh ச thேரph◌⁴ய:th³தி⁴mh phேஸத
09.7.34 thராபா⁴ேவ phரkh’தீநாmh லகீ⁴யshய ஏகேதாऽநrhதா²mh ஸாத⁴ேயth,
உப⁴யேதாऽநrhதா²mh jhயாயshயா,ஸமnhதேதாऽநrhதா²mh ேலந phரதிrhயாth
09.7.35அஶkhேய ஸrhவmh உthsh’jhயாபக³chேச²th
09.7.36 th³’Shடா  வத: நrh।ஆvh’thதிrhயதா²ஸுயாthரா உத³யநாph◌⁴யாmh
09.7.37இேதா லாப⁴ இதரேதா ராjhயாபி⁴மrhஶ இthப⁴யேதாऽrhதா²நrhதா²பth³ ப⁴வதி
09.7.38 தshயாmh அநrhத²ஸாத⁴ேகா ேயாऽrhத:² தmh ஆதா³mh யாயாth
09.7.39அnhயதா² ராjhயாபி⁴மrhஶmh வாரேயth
09.7.40 ஏதயா ஸமnhதேதாऽrhதா²நrhதா²பth³ vhயாkh²யாதா

artha.pdf 229



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

09.7.41இேதாऽநrhத²இதரேதாऽrhத²ஸmhஶய இthப⁴யேதாऽநrhதா²rhத²ஸmhஶயா
09.7.42 தshயாmh rhவmh அநrhத²mh ஸாத⁴ேயth, தthth³தா⁴வrhத²ஸmhஶயmh
09.7.43 ஏதயா ஸமnhதேதாऽநrhதா²rhத²ஸmhஶயா vhயாkh²யாதா
09.7.44இேதாऽrhத²இதரேதாऽநrhத²ஸmhஶய இthப⁴யேதாऽrhதா²நrhத²ஸmhஶயாபth³
09.7.45 ஏதயா ஸமnhதேதாऽrhதா²நrhத²ஸmhஶயா vhயாkh²யாதா
09.7.46 தshயாmh rhவாmh rhவாmh phரkh’தீநாmh அநrhத²ஸmhஶயாnh ேமாயிmh
யேதத
09.7.47 ேரேயா  thரmh அநrhத²ஸmhஶேய திShட²nhந த³Nhட:³, த³Nhேடா³ வா ந
ேகாஶ இதி
09.7.48ஸமkh³ரேமாபா⁴ேவ phரkh’தீநாmh அவயவாnh ேமாயிmh யேதத
09.7.49 தthர ஷphரkh’தீநாmh ப³ஹுலmh அiνரkhதmh வா தீணph³த⁴வrhஜmh,
th³ரvhயphரkh’தீநாmh ஸாரmh மஹா உபகாரmh வா
09.7.50ஸnhதி⁴நாऽऽஸேநந th³ைவதீ⁴பா⁴ேவந வா ல⁴நி, விபrhயையrh³ணி
09.7.51யshதா²நvh’th³தீ⁴நாmh ச உthதர உthதரmh phேஸத
09.7.52 phராதிேலாmhேயந வா யாதீ³நாmh ஆயthயாmh விேஶஷmh பேயth
09.7.53இதி ேத³ஶாவshதா²பநmh
09.7.54ஏேதந யாthராऽऽதி³மth◌⁴யாnhேதShவrhதா²நrhத²ஸmhஶயாநாmh உபஸmhphராphதிrhvhயாkh²யாதா
09.7.55 நிரnhதரேயாகி³thவாchசாrhதா²நrhத²ஸmhஶயாநாmh யாthராऽऽதா³வrhத:²ேரயாnh
உபஸmhphராphmh பாrhShணிkh³ராஹாஸாரphரதிகா⁴ேத யvhயயphரவாஸphரthயாேத³ேய
லரேணஷு ச ப⁴வதி
09.7.56 ததா²ऽநrhத:²ஸmhஶேயா வா shவ⁴Shட²shய விஷேயா ப⁴வதி
09.7.57 ஏேதந யாthராமth◌⁴ேயऽrhதா²நrhத²ஸmhஶயாநாmh உபஸmhphராphதிrhvhயாkh²யாதா
09.7.58 யாthராऽnhேத  கrhஶநீயmh உchேச²த³நீயmh வா கrhஶயிthவா உchசி²th³ய
வாऽrhத:² ேரயாnh உபஸmhphராphmh நாநrhத:²ஸmhஶேயா வா பராபா³த⁴ப⁴யாth
09.7.59ஸாமவாயிகாநாmh அேராக³shய  யாthராமth◌⁴யாnhதேகா³ऽநrhத:²ஸmhஶேயா
வா ேரயாnh உபஸmhphராphmh அநிrhப³nhத⁴கா³thவாth
09.7.60அrhேதா² த⁴rhம: காம இthயrhத²thவrhக:³
09.7.61 தshய rhவ: rhவ: ேரயாnh உபஸmhphராphmh
09.7.62அநrhேதா²ऽத⁴rhம: ேஶாக இthயநrhத²thவrhக:³
09.7.63 தshய rhவ: rhவ: ேரயாnh phரதிகrhmh
09.7.64அrhேதா²ऽநrhத²இதி, த⁴rhேமாऽத⁴rhம இதி, காம: ேஶாக இதி ஸmhஶயthவrhக:³
09.7.65 தshய உthதரபth³ெதௗ⁴ rhவப: ேரயாnh உபஸmhphராphmh
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09.7.66இதி காலாவshதா²பநmh
09.7.67இthயாபத:³ - தாஸாmh th³தி: ◌⁴
09.7.68thரph◌⁴ராth’ப³nh⁴ஷுஸாமதா³நாph◌⁴யாmhth³தி⁴ரiνபா,ெபௗரஜாநபத³த³Nhட³iµkh²ேயஷு
தா³நேப⁴தா³ph◌⁴யாmh,ஸாமnhதாடவிேகஷு ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh
09.7.69 ஏஷாऽiνேலாமா, விபrhயேய phரதிேலாமா
09.7.70thராthேரஷு vhயாரா th³தி: ◌⁴
09.7.71 பரshபரஸாத⁴கா பாயா:
09.7.72 ஶthேரா: ஶŋhகிதாமாthேயஷு ஸாnhthவmh phரkhதmh ேஶஷphரேயாக³mh
நிவrhதயதி,³Shயாமாthேயஷு தா³நmh,ஸŋhகா⁴ேதஷு ேப⁴த:³,ஶkhதிமthஸு த³Nhட³
இதி
09.7.73³லாக⁴வேயாகா³chசாபதா³mh நிேயாக³விகlhபஸiµchசயா ப⁴வnhதி
09.7.74அேநந ஏவ உபாேயந நாnhேயந இதி நிேயாக:³
09.7.75அேநந வாऽnhேயந வா இதி விகlhப:
09.7.76அேநநாnhேயந ச இதி ஸiµchசய:
09.7.77 ேதஷாmh ஏகேயாகா³சthவார: thேயாகா³ச, th³விேயாகா:³ ஷTh,
ஏகசrhேயாக:³
09.7.78இதி பசத³ஶ உபாயா:
09.7.79 தாவnhத: phரதிேலாமா:
09.7.80 ேதஷாmh ஏேகந உபாேயந th³தி⁴ேரகth³தி:◌⁴, th³வாph◌⁴யாmh th³விth³தி: ◌⁴,
thபி:◌⁴ thth³தி: ◌⁴, சrhபி⁴ச:th³தி⁴தி
09.7.81 த⁴rhமலthவாth காமப²லthவாchசாrhத²shய த⁴rhமாrhத²காமாiνப³nhதா⁴
யாऽrhத²shய th³தி: ◌⁴ ஸா ஸrhவாrhத²th³தி: ◌⁴ <iti siddhayah>
09.7.82 ைத³வாth³அkh³நித³கmh vhயாதி: ◌⁴ phரமாேரா விth³ரேவா ³rhபி⁴mh ஆஸு
sh’Shthயாபத:³
09.7.83 தாஸாmh ைத³வதph³ராமணrhபணிபாதத:th³தி: ◌⁴
09.7.84abஅதிvh’Shரvh’Shrhவா sh’Shrhவா யாऽऽஸு ப⁴ேவth ।
09.7.84chd தshயாmh ஆத²rhவணmh கrhம th³தா⁴ரmhபா⁴ச th³த⁴ய: (இதி)
Book .

Chapt . shகnhதா⁴வாரநிேவஶ:
10.1.01வாshகphரஶshேத வாshநி நாயகவrhத⁴கி ெமௗஹூrhதிகா:shகnhதா⁴வாரmh,
vh’thதmh தீ³rhக⁴mh சrhऽரmh வா ⁴வேஶந வா, சrhth³வாரmh ஷThபத²mh
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நவஸmhshதா²நmh மாபேய: கா²தவphரஸாலth³வாராThடாலகஸmhபnhநmh ப⁴ேய
shதா²ேந ச
10.1.02 மth◌⁴யமshய உthதேர நவபா⁴ேக³ ராஜவாshகmh த⁴iν:ஶதாயாமmh
அrhத⁴விshதாரmh, பசிமாrhேத⁴ தshயாnhத:ரmh
10.1.03அnhதrhவmhஶிகைஸnhயmh சாnhேத நிவிேஶத
10.1.04 ரshதாth³ உபshதா²நmh, த³ணத: ேகாஶஶாஸநகாrhயகரநி, வாமேதா
ராஜாஉபவாயாநாmh ஹshthyhऽவரதா²நாmh shதா²நmh
10.1.05அேதா த⁴iν:ஶதாnhதராசthவார: ஶகடேமதீ²phரததிshதmhப⁴ஸாலபேபா:
10.1.06 phரத²ேம ரshதாnh மnhthேராெதௗ, த³Nhணத: ேகாShடா²கா³ரmh
மஹாநஸmh ச, வாமத:phயாதா⁴கா³ரmh
10.1.07 th³விதீேய ெமௗலph◌⁴’தாநாmh shதா²நmh அவரதா²நாmh ேஸநாபேதச
10.1.08 th’தீேய ஹshதிந: ேரNhய: phரஶாshதா ச
10.1.09 சrhேத² விShrhநாயேகா thராthராடவீப³லmh shவஷாதி⁴Sh²தmh
10.1.10 வணிேஜா பாவாசாiνமஹாபத²mh
10.1.11 பா³யேதா ph³த⁴கவக³ணிந:ஸrhயாkh³நய:,³டா⁴சாரா:
10.1.12 ஶthmh ஆபாேத படாவபாதகNhடகிநீச shதா²பேயth
10.1.13அShடாத³ஶவrhகா³mh ஆரவிபrhயாஸmh காரேயth
10.1.14 தி³வாயாமmh ச காரேயth³அபஸrhபjhஞாநாrhத²mh
10.1.15 விவாத³ெஸௗகஸமாஜth³தவாரணmh ச காரேயth,iµth³ராரணmh ச
10.1.16 ேஸநாநிvh’thதmh ஆதீ⁴யmh அஶாஸநmh ஶூnhயபாேலா ப³th◌⁴நீயாth
10.1.17ab ரshதாth³அth◌⁴வந:ஸmhயkhphரஶாshதா ரநி ச ।
10.1.17chd யாயாth³ வrhத⁴கிவிShph◌⁴யாmh உத³காநி ச காரேயth (இதி)
Chapt . shகnhதா⁴வாரphரயாணmh - ப³லvhயஸநாவshகnhத³காலரணmh

10.2.01 kh³ராமாரNhயாநாmh அth◌⁴வநி நிேவஶாnh யவஸ இnhத⁴ந உத³கவேஶந
பஸŋhkh²யாய shதா²நாஸநக³மநகாலmh ச யாthராmh யாயாth
10.2.02 தthphரதீகாரth³வி³ணmh ப⁴khத உபகரணmh வாஹேயth
10.2.03அஶkhேதா வா ைஸnhேயShவாேயாஜேயth,அnhதேரஷு வா நிசிiνயாth
10.2.04 ரshதாnhநாயக:, மth◌⁴ேய கலthரmh shவா ச, பாrhவேயாரவா
பா³ஹு।உthஸார:, சkhராnhேதஷு ஹshதிந: phரஸாரvh’th³தி⁴rhவா, பசாth
ேஸநாபதிrhயாயாth நிவிேஶத
10.2.05ஸrhவேதா வநாவ: phரஸார:
10.2.06shவேத³ஶாth³அnhவாயதிrhவீவத:◌⁴
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10.2.07thரப³லmh ஆஸார:
10.2.08 கலthரshதா²நmh அபஸார:
10.2.09ரshதாth³அth◌⁴யாகா⁴ேத மகேரண யாயாth,பசாthஶகேடந,பாrhவேயாrhவjhேரண,

ஸமnhதத:ஸrhவேதாப⁴th³ேரண, ஏகாயேந ஸூchயா
10.2.10 பதி²th³ைவதீ⁴பா⁴ேவ shவ⁴ேதா யாயாth
10.2.11அ⁴Shடா²நாmh  shவ⁴Shடா² th³ேத⁴ phரதிேலாமா ப⁴வnhதி
10.2.12 ேயாஜநmh அத⁴மா,அth◌⁴யrhத⁴mh மth◌⁴யமா, th³விேயாஜநmh உthதமா,ஸmhபா⁴vhயா
வா க³தி:
10.2.13 ஆரயகா ஸmhபnhநகா⁴தீ பாrhShணிராஸாேரா மth◌⁴யம உதா³ேநா
வா phரதிகrhதvhய:, ஸŋhகேடா மாrhக:³ ேஶாத⁴யிதvhய:, ேகாேஶா த³Nhேடா³
thராthராடவீப³லmhவிSh।’rhவா phரதீயா:,kh’த³rhக³கrhமநிசயராய:
khதப³லநிrhேவேதா³ thரப³லநிrhேவத³சாக³Shயதி, உபஜபிதாேரா வா
நாதிthவரயnhதி, ஶthரபி⁴phராயmh வா ரயிShயதி, இதி ஶைநrhயாயாth, விபrhயேய
ஶீkh◌⁴ரmh
10.2.14ஹshதிshதmhப⁴ஸŋhkhரமேஸப³nhத⁴ெநௗகாShட²ேவiΝஸŋhகா⁴ைதரலா³சrhமகரNhட³th³’திphலவக³Nh³காேவணிகாபி⁴ச
உத³காநி தாரேயth
10.2.15 தீrhதா²பி⁴kh³ரேஹ ஹshthyhऽைவரnhயேதா ராthராthதாrhய ஸththரmh
kh³’ணீயாth
10.2.16அiνத³ேக சkhசShபத³mh சாth◌⁴வphரமாேணந ஶkhthயா உத³கmh வாஹேயth
10.2.17தீ³rhக⁴காnhதாரmhஅiνத³கmh யவஸஇnhத⁴ந உத³கநmhவா kh’chch²ராth◌⁴வாநmh
அபி⁴ேயாக³phரshகnhநmh ுthபிபாஸாऽth◌⁴வkhலாnhதmh பŋhகேதாயக³mhபீ⁴ராmh வா
நதீ³த³ைஶலாநாmh உth³யாநாபயாேந vhயாஸkhதmh ஏகாயநமாrhேக³ ைஶலவிஷேம
ஸŋhகேட வா ப³ஹு⁴தmh நிேவேஶ phரshதி²ேத விஸmhநாஹmh ேபா⁴ஜநvhயாஸkhதmh
ஆயதக³தபராnhதmhஅவஸுphதmh vhயாதி⁴மரக³rhபி⁴பீ³தmh vhயாதி⁴தபththyhऽவth³விபmh
அ⁴Shட²mh வா ப³லvhயஸேநஷு வா shவைஸnhயmh ரேth, பரைஸnhயmh
சாபி⁴ஹnhயாth
10.2.18ஏகாயநமாrhக³phரயாதshய ேஸநாநிசாரkh³ராஸாஹாரஶyhயாphரshதாராkh³நிநிதா⁴நth◌⁴வஜாத⁴ஸŋhkh²யாேநந
பரப³லjhஞாநmh
10.2.19 ததா³ऽऽthமாேநா ³ஹேயth
10.2.20ab பாrhவதmh வந³rhக³mh வா ஸாபஸாரphரதிkh³ரஹmh ।
10.2.20chdshவ⁴ெமௗ ph’Shட²த: kh’thவா th◌⁴ேயத நிவிேஶத ச (இதி)
Chapt . டth³த⁴விகlhபா: -shவைஸnhய உthஸாஹநmh -shவப³லாnhயப³லvhயாேயாக:³
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10.3.01ப³லவிஶிShட:kh’த உபஜாப:phரதிவித।’:shவ⁴mhயாmh phரகாஶth³த⁴mh
உேபயாth
10.3.02 விபrhயேய டth³த⁴mh
10.3.03 ப³லvhயஸநாவshகnhத³காேலஷு பரmh அபி⁴ஹnhயாth, அ⁴Shட²mh வா
shவ⁴Shட:², phரkh’திphரkh³ரேஹா வா shவ⁴Shட²mh
10.3.04³Shயாthராடவீப³லrhவா ப⁴ŋhக³mh த³ththவா வி⁴phராphதmh ஹnhயாth
10.3.05ஸmhஹதாநீகmh ஹshதிபி⁴rhேப⁴த³ேயth
10.3.06 rhவmh ப⁴ŋhக³phரதா³ேநநாiνphரநmh பி⁴nhநmh அபி⁴nhந: phரதிநிvh’thய ஹnhயாth
10.3.07ரshதாth³அபி⁴ஹthய phரசலmhவிiµக²mh வா ph’Shட²ேதாஹshthyhऽேவநாபி⁴ஹnhயாth
10.3.08ph’Shட²ேதாऽபி⁴ஹthயா phரசலmhவிiµக²mh வா ரshதாthஸாரப³ேலநாபி⁴ஹnhயாth
10.3.09 தாph◌⁴யாmh பாrhவாபி⁴கா³ெதௗ vhயாkh²யாெதௗ
10.3.10 யேதா வா ³Shயப²lh³ப³லmh தேதாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.11 ரshதாth³ விஷமாயாmh ph’Shட²ேதாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.12 ph’Shட²ேதா விஷமாயாmh ரshதாth³அபி⁴ஹnhயாth
10.3.13 பாrhவேதா விஷமாயாmh இதரேதாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.14³Shயாthராடவீப³லrhவா rhவmh ேயாத⁴யிthவா ராnhதmh அராnhத: பரmh
அபி⁴ஹnhயாth
10.3.15 ³Shயப³ேலந வா shவயmh ப⁴ŋhக³mh த³ththவா தmh இதி விவshதmh
அவிவshத:ஸththராபாரேயாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.16ஸாrhத²vhரஜshகnhதா⁴வாரஸmhவாஹவிேலாபphரமthதmhஅphரமthேதாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.17 ப²lh³ப³லாவchச²nhநஸாரப³ேலா வா பரவீராnh அiνphரவிய ஹnhயாth
10.3.18 ேகா³kh³ரஹேணநவாபத³வேத⁴ந வா பரவீராnhஆkh’Shயஸththரchச²nhேநாऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.19 ராthராவவshகnhேத³ந ஜாக³ரயிthவா நிth³ராkhலாnhதாnh அவஸுphதாnh வா
தி³வா ஹnhயாth
10.3.20ஸபாத³சrhமேகாைஶrhவா ஹshதிபி:◌⁴ ெஸௗphதிகmh த³th³யாth
10.3.21அஹ:ஸmhநாஹபராnhதாnh அபராேநऽபி⁴ஹnhயாth
10.3.22 ஶுShகசrhமvh’thதஶrhகராேகாஶைகrhேகா³மஷ உShThரைத²rhவா
thரshiνபி⁴ரkh’தஹshthyhऽவmh பி⁴nhநmh அபி⁴nhந: phரதிநிvh’thதmh ஹnhயாth
10.3.23 phரதிஸூrhயவாதmh வா ஸrhவmh அபி⁴ஹnhயாth
10.3.24 தா⁴nhவநவநஸŋhகடபŋhகைஶலநிmhநவிஷமநாேவா கா³வ: ஶகடvhேஹா
நீஹாேரா ராthதி ஸththராணி
10.3.25 rhேவ ச phரஹரணகாலா:டth³த⁴ேஹதவ:
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10.3.26ஸŋhkh³ராம:  நிrhதி³Shடேத³ஶகாேலா த⁴rhShட:²
10.3.27 ஸmhஹthய த³Nhட³mh ph³யாth lhயேவதேநாऽsh, ப⁴வth³பி:◌⁴ ஸஹ
ேபா⁴kh³யmh இத³mh ராjhயmh, மயாऽபி⁴ைத: பேராऽபி⁴ஹnhதvhய:இதி
10.3.28 ேவேத³Shவphயiνயேத ஸமாphதத³நாmh யjhஞாநாmh அவph◌⁴’ேத²ஷு
ஸா ேத க³திrhயா ஶூராmh இதி
10.3.29அபி இஹ ேலாெகௗ ப⁴வத:
10.3.30ab யாnh யjhஞஸŋhைக: ◌⁴ தபஸா ச விphரா: shவrhக³ ஏண: பாthரசையச
யாnhதி ।
10.3.30chdேணந தாnh அphயதியாnhதி ஶூரா: phராnh ஸுth³ேத⁴ஷு பthயஜnhத:
10.3.31ab நவmh ஶராவmh ஸலshய rhணmh ஸுஸmhshkh’தmh த³rhப⁴kh’த
உthதயmh ।
10.3.31chd தth தshய மா ⁴nhநரகmh ச க³chேச²th³ ேயா ப⁴rhth’பிNhட³shய kh’ேத ந
th◌⁴ேயth -இதி
10.3.32 மnhthேராதாph◌⁴யாmh உthஸாஹேயth³ ேயாதா⁴nh vhஹஸmhபதா³
10.3.33காrhதாnhதிகாதி³சாshயவrhக:³ஸrhவjhஞைத³வதஸmhேயாக³kh²யாபநாph◌⁴யாmh
shவபmh உth³த⁴rhஷேயth, பரபmh ச உth³ேவஜேயth
10.3.34 ேவா th³த⁴mh இதி kh’த உபவாஸ: ஶshthரவாஹநmh சாiνஶயீத
10.3.35அத²rhவபி⁴ச ஜுஹுயாth
10.3.36 விஜயkhதா:shவrhகீ³யாசாஶிேஷா வாசேயth
10.3.37 ph³ராமேணph◌⁴யசாthமாநmh அதிsh’ேஜth
10.3.38 ெஶௗrhயஶிlhபாபி⁴ஜநாiνராக³khதmh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh அவிஸmhவாதி³தmh
அநீகக³rhப⁴mh rhவீத
10.3.39 பிth’thரph◌⁴ராth’காmh ஆதீ⁴யாநாmh அth◌⁴வஜmh iµNhடா³நீகmh
ராஜshதா²நmh
10.3.40ஹshதீ ரேதா² வா ராஜவாஹநmh அவாiνப³nhத: ◌⁴
10.3.41 யth phராயைஸnhேயா யthர வா விநீத:shயாth th(அth³)அதி⁴ேராஹேயth
10.3.42 ராஜvhயஜேநா vhஹாதி⁴Shடா²நmh ஆேயாjhய:
10.3.43ஸூதமாக³தா: ◌⁴ ஶூராmhshவrhக³mhஅshவrhக³mh பீ⁴mhஜாதிஸŋhக⁴லகrhமvh’thதshதவmh
ச ேயாதா⁴நாmh வrhணேய:
10.3.44 ேராதஷா: kh’thயாபி⁴சாரmh ph³:, யnhthகவrhத⁴கிெமௗஹூrhதிகா:
shவகrhமth³தி⁴mh அth³தி⁴mh பேரஷாmh
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10.3.45 ேஸநாபதிரrhத²மாநாph◌⁴யாmh அபி⁴ஸmhshkh’தmh அநீகmh ஆபா⁴ேஷத
- ஶதஸாஹshேரா ராஜவத: ◌⁴, பசாஶthஸாஹshர: ேஸநாபதிமாரவத: ◌⁴,
த³ஶஸாஹshர:phரவீரiµkh²யவத: ◌⁴,பசஸாஹshேராஹshதிரத²வத: ◌⁴,ஸாஹshேராऽவவத: ◌⁴,
ஶthய:பthதிiµkh²யவத: ◌⁴,ஶிேரா விmhஶதிகmh ேபா⁴க³th³ைவ³Nhயmhshவயŋhkh³ராஹச
இதி
10.3.46 தth³ ஏஷாmh த³ஶவrhகா³தி⁴பதேயா விth³:
10.3.47சிகிthஸகா:ஶshthரயnhthராக³த³shேநஹவshthரஹshதா:shthயசாnhநபாநரNhய:
ஷாmh உth³த⁴rhஷணீயா: ph’Shட²த: திShேட²:
10.3.48 அத³iµக²mh ph’Shட²த:ஸூrhயmh அiνேலாமவாதmh அநீகmh
shவ⁴ெமௗ vhேஹத
10.3.49 பர⁴vhேஹ சாவாmhசாரேய:
10.3.50 யthர shதா²நmh phரஜவசா⁴rhvhஹshய தthர shதி²த: phரஜவிதச
உப⁴யதா² ேயத
விபrhயேய ஜயதி, உப⁴யதா²shதா²ேந phரஜேவ ச
10.3.52ஸமா விஷமா vhயாரா வா ⁴தி ரshதாth பாrhவாph◌⁴யாmh பசாchச
jhேஞயா
10.3.53ஸமாயாmh த³Nhட³மNhட³லvhஹா:,விஷமாயாmh ேபா⁴கா³ஸmhஹதvhஹா:,
vhயாராயாmh விஷமvhஹா:
10.3.54 விஶிShடப³லmh ப⁴ŋhkhthவா ஸnhதி⁴mh யாேசத
10.3.55ஸமப³ேலந யாசித:ஸnhத³தீ⁴த
10.3.56நmh அiνஹnhயாth, ந thேவவ shவ⁴phராphதmh thயkhதாthமாநmh வா
10.3.57ab நrh।ஆவrhதமாநshய நிராஶshய ச விேத ।
10.3.57chdஅதா⁴rhேயா ஜாயேத ேவக:³ தshமாth³ ப⁴kh³நmh ந பீட³ேயth (இதி)
Chapt . th³த⁴⁴மய: - பththyhऽவரத²ஹshதிகrhமாணி

10.4.01shவ⁴: பththyhऽவரத²th³விபாநாmh இShடா th³ேத⁴ நிேவேஶ ச
10.4.02 தா⁴nhவநவநநிmhநshத²லேயாதி⁴நாmh க²நகாகாஶதி³வாராthேயாதி⁴நாmh ச
ஷாmh நாேத³யபாrhவதாபஸாரஸாநாmh ச ஹshதிநாmh அவாநாmh ச
யதா²shவmh இShடா th³த⁴⁴மய: காலாச
10.4.03ஸமாshதி²ராऽபி⁴காஶா நிthகா²திnhயசkhர²ராऽநkh³ராNhயvh’³lhமvhரததீshதmhப⁴ேகதா³ரவph◌⁴ரவlhககதாபŋhகப⁴ŋh³ரா
த³ரணநா ச ரத²⁴:,ஹshthyhऽவேயாrhமiνShயாmh ச ஸேம விஷேம தா
th³ேத⁴ நிேவேஶ ச
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10.4.04 அNhvhऽமvh’ா ரshவலŋhக⁴நீயவph◌⁴ரா மnhத³த³ரணேதா³ஷா
சாவ⁴:
10.4.05sh²லshதா²Nhவமvh’vhரததீவlhக³lhமா பதா³தி⁴:
10.4.06 க³mhயைஶலநிmhநவிஷமா மrhத³நீயvh’ா ேச²த³நீயvhரததீ பŋhகப⁴ŋh³ரா
த³ரணநா ச ஹshதி⁴:
10.4.07அகNhடகிnhயப³ஹுவிஷமா phரthயாஸாரவதீ இதி பதா³தீநாmh அதிஶய:
10.4.08 th³வி³ணphரthயாஸாரா கrhத³ம உத³கக²ஜநநா நிஶrhகரா இதி
வாநாmh அதிஶய:
10.4.09பாmhஸுகrhத³ம உத³கநலஶராதா⁴நவதீ வத³NhShThரநா மஹாvh’ஶாகா²கா⁴தவிkhதா
இதி ஹshதிநாmh அதிஶய:
10.4.10 ேதாயாஶயாபாரயவதீ நிthகா²திநீ ேகதா³ரநா vhயாவrhதநஸமrhதா²இதி
ரதா²நாmh அதிஶய:
10.4.11 உkhதா ஸrhேவஷாmh ⁴:
10.4.12 ஏதயா ஸrhவப³லநிேவஶா th³தா⁴நி ச vhயாkh²யாதாநி ப⁴வnhதி
10.4.13⁴வாஸவநவிசேயாऽவிஷமேதாயதீrhத²வாதரkh³ரஹணmhவீவதா⁴ஸாரேயாrhகா⁴ேதா
ரா வா விஶுth³தி: ◌⁴ shதா²பநா ச ப³லshய phரஸாரvh’th³தி⁴rhபா³ஹு।உthஸார:
rhவphரஹாேரா vhயாேவஶநmh vhயாேவத⁴நmh ஆவாேஸா kh³ரஹணmh ேமாணmh
மாrhகா³iνஸாரவிநிமய: ேகாஶமாராபி⁴ஹரணmh ஜக⁴நேகாThyhऽபி⁴கா⁴ேதா
நாiνஸாரணmh அiνயாநmh ஸமாஜகrhம இthயவகrhமாணி
10.4.14ேராயாநmhஅkh’தமாrhக³வாஸதீrhத²கrhம பா³ஹு।உthஸார: ேதாயதரவதரேண
shதா²நக³மநாவதரணmhவிஷமஸmhபா³த⁴phரேவேஶாऽkh³நிதா³நஶமநmh ஏகாŋhக³விஜேயா
பி⁴nhநஸnhதா⁴நmh அபி⁴nhநேப⁴த³நmh vhயஸேந thராணmh அபி⁴கா⁴ேதா விபீ⁴கா
thராஸநmhऽஉதா³rhயmh kh³ரஹணmh ேமாணmh ஸாலth³வாராThடாலகப⁴ஜநmh
ேகாஶவாஹநாபவாஹநmh இதி ஹshதிகrhமாணி
10.4.15 shவப³லரா சrhऽŋhக³ப³லphரதிேஷத: ◌⁴ ஸŋhkh³ராேம kh³ரஹணmh
ேமாணmh பி⁴nhநஸnhதா⁴நmh அபி⁴nhநேப⁴த³நmh thராஸநmhஔதா³rhயmh பீ⁴மேகா⁴ஷச
இதி ரத²கrhமாணி
10.4.16ஸrhவேத³ஶகாலஶshthரவஹநmh vhயாயாமச இதி பதா³திகrhமாணி
10.4.17ஶிபி³ரமாrhக³ேஸபதீrhத²ேஶாத⁴நகrhம யnhthராதா⁴வரணஉபகரணkh³ராஸவஹநmh
ஆேயாத⁴நாchச phரஹரவரணphரதிவிth³தா⁴பநயநmh இதி விShகrhமாணி
10.4.18abrhயாth³ க³வாவvhயாேயாக³mh ரேத²Shவlhபஹேயா nh’ப: ।
10.4.18chd க²ர உShThரஶகடாநாmh வா க³rhப⁴mh அlhபக³ஜ: ததா² (இதி)
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Chapt . பகஉரshயாநாmh ப³லாkh³ரேதா vhஹவிபா⁴க:³ -ஸாரப²lh³ப³லவிபா⁴க:³
- பththyhऽவரத²ஹshதிth³தா⁴நி
10.5.01 பசத⁴iν:ஶதாபkh’Shடmh ³rhக³mh அவshதா²phய th³த⁴mh உேபயாth,
⁴வேஶந வா
10.5.02விப⁴khதiµkh²யாmhஅசுrhவிஷேய ேமாயிthவா ேஸநாmh ேஸநாபதிநாயெகௗ
vhேஹயாதாmh
10.5.03 ஶமாnhதரmh பthதிmh shதா²பேயth, thஶமாnhதரmh அவmh, பசஶமாnhதரmh
ரத²mh ஹshதிநmh வா
10.5.04 th³வி³nhதரmh th³nhதரmh வா vhேஹத
10.5.05 ஏவmh யதா²ஸுக²mh அஸmhபா³த⁴mh th◌⁴ேயத
10.5.06 பசாரthநி த⁴iν:
10.5.07 தshnh த⁴nhவிநmh shதா²பேயth, thத⁴iνShயவmh, பசத⁴iν ரத²mh
ஹshதிநmh வா
10.5.08 பசத⁴iνரநீகஸnhதி:◌⁴ பக உரshயாநாmh
10.5.09அவshய thரய: ஷா: phரதிேயாth³தா⁴ர:
10.5.10 பசத³ஶ ரத²shய ஹshதிேநா வா, பச சாவா:
10.5.11 தாவnhத: பாத³ேகா³பா வாரத²th³விபாநாmh விேத⁴யா:
10.5.12thணி thகாNhயநீகmh ரதா²நாmh உரshயmhshதா²பேயth,தாவth கmh பmh
ச உப⁴யத:
10.5.13 பசசthவாmhஶth³ ஏவmh ரதா² ரத²vhேஹ ப⁴வnhதி, th³ேவ ஶேத
பசவிmhஶதிசாவா:, ஷThஶதாநி பசஸphததிச ஷா: phரதிேயாதா⁴ர:,
தாவnhத: பாத³ேகா³பா:
10.5.14 ஏஷ ஸமvhஹ:

10.5.15 தshய th³விரத² உthதரா vh’th³தி⁴ரா ஏகவிmhஶதிரதா²th³இதி
10.5.16 ஏவmh ஓஜா த³ஶ ஸமvhஹphரkh’தேயா ப⁴வnhதி
10.5.17 பக உரshயாநாmh ேதா² விஷமஸŋhkh²யாேந விஷமvhஹ:

10.5.18 தshயாபி th³விரத² உthதரா vh’th³தி⁴ரா ஏகவிmhஶதிரதா²th³இதி
10.5.19 ஏவmh ஓஜா த³ஶ விஷமvhஹphரkh’தேயா ப⁴வnhதி
10.5.20அத:ைஸnhயாநாmh vhஹேஶஷmh ஆவாப: காrhய:
10.5.21 ரதா²நாmh th³ெவௗ thபா⁴கா³வŋhேக³Shவாவாபேயth, ேஶஷmh உரshயmh
shதா²பேயth
10.5.22 ஏவmh thபா⁴க³ஊேநா ரதா²நாmh ஆவாப: காrhய:
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10.5.23 ேதந ஹshதிநாmh அவாநாmh ஆவாேபா vhயாkh²யாத:
10.5.24 யாவth³ऽவரத²th³விபாநாmh th³த⁴ஸmhபா³த⁴nhmh ந rhயாth தாவth³ஆவாப:
காrhய:
10.5.25 த³Nhட³பா³ஹுlhயmh ஆவாப:
10.5.26 பthதிபா³ஹுlhயmh phரthயாபாவ:
10.5.27 ஏகாŋhக³பா³ஹுlhயmh அnhவாவாப:
10.5.28³Shயபா³ஹுlhயmh அthயாவாப:
10.5.29 பராவாபாth phரthயாவாபாchச சrh³th³ஆऽShட³th³இதி வா விப⁴வத:
ைஸnhயாநாmh ஆவாப:
10.5.30 ரத²vhேஹந ஹshதிvhேஹா vhயாkh²யாத:
10.5.31 vhயாேரா வா ஹshதிரதா²வாநாmh - சkhராnhேதஷு ஹshதிந:
பாrhவேயாரவா ரதா² உரshேய
10.5.32ஹshதிநாmh உரshயmh ரதா²நாmh காவவாநாmh பாவிதி மth◌⁴யேப⁴தீ³
10.5.33 விபேதாऽnhதேப⁴தீ³
10.5.34ஹshதிநாmh ஏவ  ஶுth³த:◌⁴ -ஸாmhநாயாநாmh உரshயmhஔபவாயாநாmh
ஜக⁴நmh vhயாலாநாmh ேகாThயாவிதி
10.5.35அவvhேஹா - வrhmh உரshயmh ஶுth³தா⁴நாmh கபாவிதி
10.5.36 பthதிvhஹ: - ரshதாth³ஆவரணிந: ph’Shட²ேதா த⁴nhவிந:
10.5.37இதி ஶுth³தா: ◌⁴
10.5.38 பthதய: பேயாரவா: பாrhவேயா:ஹshதிந: ph’Shட²ேதா ரதா:² ரshதாth,
பரvhஹவேஶந வா விபrhயாஸ:

10.5.39இதி th³vhyhऽŋhக³ப³லவிபா⁴க:³
10.5.40 ேதந thrhऽŋhக³ப³லவிபா⁴ேகா³ vhயாkh²யாத:
10.5.41 த³Nhட³ஸmhபth ஸாரப³லmh mhஸாmh
10.5.42 ஹshthyhऽவேயாrhவிேஶஷ: லmh ஜாதி: ஸththவmh வய:shத²தா phராே
வrhShம ஜவ: ேதஜ:ஶிlhபmh shைதrhயmh உத³kh³ரதா விேத⁴யthவmhஸுvhயஜநாசாரதா
இதி
10.5.43 பththyhऽவரத²th³விபாநாmh ஸாரthபா⁴க³mh உரshயmh shதா²பேயth, th³ெவௗ
thபா⁴ெகௗ³ கmh பmh ச உப⁴யத:, அiνேலாமmh அiνஸாரmh, phரதிேலாமmh
th’தீயஸாரmh, ப²lh³ phரதிேலாமmh
10.5.44 ஏவmh ஸrhவmh உபேயாக³mh க³மேயth
10.5.45 ப²lh³ப³லmh அnhேதShவவதா⁴ய ேவகா³பி⁴ஹூேகா ப⁴வதி
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10.5.46 ஸாரப³லmh அkh³ரத: kh’thவா ேகாShவiνஸாரmh rhயாth, ஜக⁴ேந
th’தியியஸாரmh, மth◌⁴ேய ப²lh³ப³லmh
10.5.47 ஏவmh ஏதth ஸShiΝ ப⁴வதி
10.5.48 vhஹmh  shதா²பயிthவா பக உரshயாநாmh ஏேகந th³வாph◌⁴யாmh வா
phரஹேரth, ேஶைஷ: phரதிkh³’ணீயாth
10.5.49 யth பரshய ³rhப³லmh வீதஹshthyhऽவmh ³Shயாமாthயmh kh’த உபஜாபmh
வா தthphர⁴தஸாேரபி⁴ஹnhயாth
10.5.50 யth³ வா பரshய ஸாShட²mh தth³th³வி³ணஸாேரபி⁴ஹnhயாth
10.5.51 யth³அŋhக³mh அlhபஸாரmh ஆthமந: தth³ ப³ஹுநா உபசிiνயாth
10.5.52 யத: பரshயாபசய: தேதாऽph◌⁴யாேஶ vhேஹத, யேதாth வா ப⁴யmh shயாth
10.5.53 அபி⁴sh’தmh பsh’தmh அதிsh’தmh அபsh’தmh உnhமth²யாவதா⁴நmh
வலேயா ேகா³thகா மNhட³லmh phரகீrhணிகா vhயாvh’thதph’Shட²mh அiνவmhஶmh
அkh³ரத: பாrhவாph◌⁴யாmh ph’Shட²ேதா ப⁴kh³நரா ப⁴kh³நாiνபாத இthயவth³தா⁴நி
10.5.54 phரகீrhணிகாவrhஜாnhேயதாnhேயவ சrhmhஅŋhகா³நாmh vhயshதஸமshதாநாmh
வா கா⁴த:, பக உரshயாநாmh ச phரப⁴ஜநmh அவshகnhத:³ ெஸௗphதிகmh ச இதி
ஹthth³தா⁴நி
10.5.55உnhமth²யாவதா⁴நவrhஜாnhேயதாnhேயவshவ⁴மாவபி⁴யாநாபயாநshதி²தth³தா⁴நி
இதி ரத²th³தா⁴நி
10.5.56ஸrhவேத³ஶகாலphரஹரணmh உபாmhஶுத³Nhட³ச இதி பthதிth³தா⁴நி
10.5.57ab ஏேதந விதி⁴நா vhஹாnh ஓஜாnh kh³மாmhச காரேயth ।
10.5.57chd விப⁴ேவா யாவth³அŋhகா³நாmh சrhmh ஸth³’ேஶா ப⁴ேவth
10.5.58ab th³ேவ ஶேத த⁴iνஷாmh க³thவா ராஜா திShேட²th phரதிkh³ரேஹ ।
10.5.58chd பி⁴nhநஸŋhகா⁴தநmh தshமாnhந th◌⁴ேயதாphரதிkh³ரஹ: (இதி)

Chapt . த³Nhட³ேபா⁴க³மNhட³லாஸmhஹதvhஹvhஹநmh - தshய
phரதிvhஹshதா²நmh
10.6.01 பாரshயmh phரதிkh³ரஹ இthெயௗஶநேஸா vhஹவிபா⁴க:³
10.6.02 பௌ காரshyhmh phரதிkh³ரஹ இதி பா³rhஹshphthய:
10.6.03 phரபக உரshயா உப⁴ேயா: த³Nhட³ேபா⁴க³மNhட³லாஸmhஹதா:
phரkh’திvhஹா:
10.6.04 தthர திrhயkh³vh’thதிrhத³Nhட:³
10.6.05ஸமshதாநாmh அnhவாvh’thதிrhேபா⁴க:³
10.6.06ஸரதாmh ஸrhவேதாvh’thதிrhமNhட³ல:
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10.6.07shதி²தாநாmh ph’த²kh³ऽநீகvh’thதிரஸmhஹத:
10.6.08 பக உரshைய:ஸமmh வrhதமாேநா த³Nhட:³
10.6.09ஸ காதிkhராnhத: phரத³ர:
10.6.10ஸ ஏவ பகாph◌⁴யாmh phரதிkhராnhேதா th³’ட⁴க:
10.6.11ஸ ஏவாதிkhராnhத: பாph◌⁴யாmh அஸய:
10.6.12 பாவவshதா²phய உரshயாதிkhராnhத: ேயந:
10.6.13 விபrhயேய சாபmh சாப: phரதிShட:²ஸுphரதிShட²ச
10.6.14 சாபப:ஸஜய:
10.6.15ஸ ஏவ உரshயாதிkhராnhேதா விஜய:
10.6.16sh²லகrhணப:sh²கrhண:

10.6.17 th³வி³ணபsh²ே விஶாலவிஜய:
10.6.18 thrhyhऽபி⁴khராnhதபசiµக:²
10.6.19 விபrhயேய ஜ²ஷாshய:
10.6.20ஊrhth◌⁴வராrhத³Nhட:³ஸூசீ
10.6.21 th³ெவௗ த³Nhெடௗ³ வலய:
10.6.22 சthவாேரா ³rhஜய:
10.6.23இதி த³Nhட³vhஹா:
10.6.24 பக உரshையrhவிஷமmh வrhதமாேநா ேபா⁴க:³
10.6.25ஸ ஸrhபஸா ேகா³thகா வா
10.6.26ஸ kh³ம உரshேயா த³Nhட³ப: ஶகட:
10.6.27 விபrhயேய மகர:
10.6.28ஹshthyhऽவரைத²rhvhயதிகீrhண: ஶகட: பாபதnhதக:
10.6.29இதி ேபா⁴க³vhஹா:
10.6.30 பக உரshயாநாmh ஏகீபா⁴ேவ மNhட³ல:
10.6.31ஸ ஸrhவேதாiµக:²ஸrhவேதாப⁴th³ர:
10.6.32அShடாநீேகா ³rhஜய:
10.6.33இதி மNhட³லvhஹா:
10.6.34 பக உரshயாநாmh அஸmhஹதாth³அஸmhஹத:
10.6.35ஸ பசாநீகாநாmh ஆkh’திshதா²பநாth³ வjhேரா ேகா³தா⁴ வா
10.6.36 சrhmh உth³தா⁴நக: காகபதீ³ வா
10.6.37 thரயாmh அrhத⁴சnhth³ரக: கrhகடகஶ ◌்’ŋhகீ³ வா
10.6.38இthயஸmhஹதvhஹா:
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10.6.39 ரத² உரshேயா ஹshதிகோऽவph’Shேடா²ऽShட:
10.6.40 பthதேயாऽவா ரதா²ஹshதிநசாiνph’Shட²mh அசல:
10.6.41ஹshதிேநாऽவா ரதா:² பthதயசாiνph’Shட²mh அphரதிஹத:
10.6.42 ேதஷாmh phரத³ரmh th³’ட⁴ேகந கா⁴தேயth, th³’ட⁴கmh அஸேயந, ேயநmh
சாேபந, phரதிShட²mh ஸுphரதிShேட²ந, ஸஜயmh விஜேயந, sh²கrhணmh
விஶாலவிஜேயந, பாபதnhதகmh ஸrhவேதாப⁴th³ேரண
10.6.43 ³rhஜேயந ஸrhவாnh phரதிvhேஹத
10.6.44 பththyhऽவரத²th³விபாநாmh rhவmh rhவmh உthதேரண கா⁴தேயth,நாŋhக³mh
அதி⁴காŋhேக³ந ச இதி
10.6.45 அŋhக³த³ஶகshய ஏக: பதி: பதிக:, பதிகத³ஶகshய ஏக: ேஸநாபதி:,
தth³த³ஶகshய ஏேகா நாயக இதி
10.6.46 ஸ rhயேகா⁴ஷth◌⁴வஜபதாகாபி⁴rhvhஹாŋhகா³நாmh ஸmhjhஞா: shதா²பேயth³
அŋhக³விபா⁴ேக³ஸŋhகா⁴ேத shதா²ேந க³மேந vhயாவrhதேந phரஹரேண ச
10.6.47ஸேம vhேஹ ேத³ஶகாலஸாரேயாகா³th th³தி: ◌⁴
10.6.48ab யnhthைரபநிஷth³ேயாைக:³ தீணrhvhயாஸkhதகா⁴திபி: ◌⁴ ।
10.6.48chd மாயாபி⁴rhேத³வஸmhேயாைக:³ ஶகைடrhஹshதிபீ⁴ஷண:

10.6.49ab³Shயphரேகாைபrhேகா³ைத:²shகnhதா⁴வாரphரதீ³பைந: ।
10.6.49chd ேகாஜக⁴நகா⁴ைதrhவா ³தvhயஜநேப⁴த³ைந:
10.6.50ab ³rhக³mh த³kh³த⁴mh ’தmh வா ேத ேகாப:lhய:ஸiµthதி²த: ।
10.6.50chd ஶthராடவிேகா வா இதி பரshய உth³ேவக³mh ஆசேரth
10.6.51ab ஏகmh ஹnhயாnhந வா ஹnhயாth³இஷு:phேதா த⁴iνShமதா ।
10.6.51chd phரjhஞாேநந  மதி:phதா ஹnhயாth³ க³rhப⁴க³தாnh அபி (இதி)
Book .

Chapt . ேப⁴த³ உபாதா³நாநி - உபாmhஶுத³Nhடா:³
11.1.01ஸŋhக⁴லாேபா⁴ த³Nhட³thரலாபா⁴நாmh உthதம:
11.1.02ஸŋhகா⁴  ஸmhஹதthவாth³அth◌⁴’Shயா: பேரஷாmh
11.1.03தாnh அiν³nh ⁴தஸாமதா³நாph◌⁴யாmh,வி³nh ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh
11.1.04 காmhேபா³ஜஸுராShThரthயேரNhyh।ஆத³ேயா வாrhthதஶshthர உபவிந:
11.1.05 chசி²விகvh’கமlhலகமth³ரகரபாசாலாத³ேயா ராஜஶph³த³
உபவிந:
11.1.06ஸrhேவஷாmhஆஸnhநா:ஸththண:ஸŋhகா⁴நாmh பரshபரnhயŋhக³th³ேவஷைவரகலஹshதா²நாnhபலph◌⁴ய
khரமாபி⁴நீதmh ேப⁴த³mh உபசாரேய:அெஸௗ thவா விஜlhபதி இதி
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11.1.07ஏவmh உப⁴யேதாப³th³த⁴ேராஷாmhவிth³யாஶிlhபth³தைவஹாேகShவாசாrhயvhயஜநா
பா³லகலஹாnh உthபாத³ேய:
11.1.08 ேவஶெஶௗNh³ேகஷு வா phரதிேலாமphரஶmhஸாபி:◌⁴ ஸŋhக⁴iµkh²யமiνShயாmh
தீ: கலஹாnh உthபாத³ேய:, kh’thயப உபkh³ரேஹண வா
11.1.09மாரகாnh விஶிShடchசி²nhதி³கயா நchசி²nhதி³காnh உthஸாஹேய:
11.1.10 விஶிShடாநாmh ச ஏகபாthரmh விவாஹmh வா ேநph◌⁴ேயா வாரேய:
11.1.11நாnh வா விஶிShைடேரகபாthேர விவாேஹ வா ேயாஜேய:
11.1.12அவநாnh வா lhயபா⁴வ உபக³மேந லத:ெபௗஷத:shதா²நவிபrhயாஸேதா
வா
11.1.13 vhயவஹாரmh அவshதி²தmh வா phரதிேலாமshதா²பேநந நிஶாமேய:
11.1.14 விவாத³பேத³ஷு வா th³ரvhயபஶுமiνShயாபி⁴கா⁴ேதந ராthெரௗ தீ:

கலஹாnh உthபாத³ேய:
11.1.15 ஸrhேவஷு ச கலஹshதா²ேநஷு நபmh ராஜா ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh
உபkh³’ய phரதிபவேத⁴ ேயாஜேயth
11.1.16 பி⁴nhநாnh அபவாஹேயth³ வா
11.1.17 ⁴ெமௗ ச ஏஷாmh பசmh த³ஶmh வா kh’Shயாயாmh நிேவஶேயth
11.1.18 ஏகshதா² ஶshthரkh³ரஹணஸமrhதா:²sh:
11.1.19ஸமவாேய ச ஏஷாmh அthயயmh shதா²பேயth
11.1.20 ராஜஶph³தி³பி⁴ரவth³த⁴mh அவphதmh வா lhயmh அபி⁴ஜாதmh ராஜthரthேவ
shதா²பேயth
11.1.21 காrhதாnhதிகாதி³சாshய வrhேகா³ ராஜலNhயதாmh ஸŋhேக⁴ஷு
phரகாஶேயth
11.1.22 ஸŋhக⁴iµkh²யாmhச த⁴rhShடா²nh உபஜேபth shவத⁴rhமmh அiµShய ராjhஞ:
thேர ph◌⁴ராத வா phரதிபth³யth◌⁴வmh இதி
11.1.23 phரதிபnhேநஷு kh’thயப உபkh³ரஹாrhத²mh அrhத²mh த³Nhட³mh ச phேரஷேயth
11.1.24விkhரமகாேல ெஶௗNh³கvhயஜநா:thரதா³ரphேரதாபேத³ேஶந ைநேஷசநிகmh
இதி மத³நரஸkhதாnh மth³யmhபா⁴nhஶதஶ: phரயchேச²:
11.1.25 ைசthயைத³வதth³வாரராshதா²ேநஷு ச ஸththண: ஸமயகrhமநிேபmh
ஸரNhயாபி⁴jhஞாநiµth³ராணி ரNhயபா⁴ஜநாநி ச phரபேய:
11.1.26 th³’யமாேநஷு ச ஸŋhேக⁴ஷு ராஜகீயா:இthயாேவத³ேய:
11.1.27அதா²வshகnhத³mh த³th³யாth
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11.1.28 ஸŋhகா⁴நாmh வா வாஹநரNhேய காேக kh³’thவா ஸŋhக⁴iµkh²யாய
phரkh²யாதmh th³ரvhயmh phரயchேச²th
11.1.29 தth³ ஏஷாmh யாசிேத த³thதmh அiµShைம iµkh²யாய இதி ph³யாth
11.1.30 ஏேதந shகnhதா⁴வாராடவீேப⁴ேதா³ vhயாkh²யாத:
11.1.31 ஸŋhக⁴iµkh²யthரmh ஆthமஸmhபா⁴விதmh வா ஸthth kh³ராஹேயth அiµShய
ராjhஞ: thர: thவmh, ஶthப⁴யாth³இஹ nhயshேதாऽ இதி
11.1.32 phரதிபnhநmh ராஜா ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh உபkh³’யஸŋhேக⁴ஷு விkhரமேயth
11.1.33அவாphதாrhத:² தmh அபி phரவாஸேயth
11.1.34 ப³nhத⁴கீேபாஷகா: phலவகநடநrhதகெஸௗபி⁴கா வா phரணிதா: shthபி:◌⁴
பரமபெயௗவநாபி: ◌⁴ ஸŋhக⁴iµkh²யாnh உnhமாத³ேய:
11.1.35 ஜாதகாமாநாmh அnhயதமshய phரthயயmh kh’thவாऽnhயthர க³மேநந
phரஸப⁴ஹரேணந வா கலஹாnh உthபாத³ேய:
11.1.36 கலேஹ தீ: கrhம rh:ஹேதாऽயmh இthத²mh காiµக:இதி
11.1.37 விஸmhவாதி³தmh வா மrhஷயமாணmh அபி⁴sh’thய shth ph³யாth அெஸௗ
மாmh iµkh²ய: thவயி ஜாதகாமாmh பா³த⁴ேத, தshவதி ந இஹ shதா²shயா இதி
கா⁴தmh அshய phரேயாஜேயth
11.1.38 phரஸயாப’தா வா வநாnhேத khடா³kh³’ேஹ வாऽபஹrhதாரmh ராthெரௗ
தீேணந கா⁴தேயth,shவயmh வா ரேஸந
11.1.39 தத: phரகாஶேயth அiµநா ேம phேயா ஹத:இதி
11.1.40 ஜாதகாமmh வா th³த⁴vhயஜந:ஸாmhவத³நிகீபி⁴ெரௗஷதீ⁴பி: ◌⁴ ஸmhவாshய
ரேஸநாதிஸnhதா⁴யாபக³chேச²th
11.1.41 தshnhnh அபkhராnhேத ஸththண: பரphரேயாக³mh அபி⁴ஶmhேஸ:
11.1.42 ஆTh◌⁴யவித⁴வா ³டா⁴வா ேயாக³shthேயா வா தா³யநிேபாrhத²mh
விவத³மாநா: ஸŋhக⁴iµkh²யாnh உnhமாத³ேய:, அதி³திெகௗஶிகshthேயா
நrhதகீகா³யநா வா
11.1.43 phரதிபnhநாnh ³ட⁴ேவமஸு ராthஸமாக³மphரவிShடாmh: தீ
ஹnhrhப³th³th◌⁴வா ஹேரrhவா
11.1.44ஸthth வா shthேலாபmh ஸŋhக⁴iµkh²யmh phரபேயth அiµShnh kh³ராேம
த³th³ரlhலmh அபsh’தmh, தshய shth ராஜாrhஹா, kh³’ஹாண ஏநாmh இதி
11.1.45kh³’தாயாmhஅrhத⁴மாஸாநnhதரmhth³த⁴vhயஜேநா³Shயஸŋhக⁴iµkh²யமth◌⁴ேய
phரkhேராேஶth அெஸௗ ேம iµkh²ேயா பா⁴rhயாmh shiνஷாmh ப⁴கி³நீmh ³தரmh
வாऽதி⁴சரதி இதி
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11.1.46 தmh ேசth ஸŋhேகா⁴ நிkh³’ணீயாth, ராஜா ஏநmh உபkh³’ய வி³ேணஷு
விkhரமேயth
11.1.47அநிkh³’ேத th³த⁴vhயஜநmh ராthெரௗ தீ: phரவாஸேய:
11.1.48 தத: தth³vhயஜநா: phரkhேராேஶ: அெஸௗ ph³ரமஹா ph³ராமணீஜாரச
இதி
11.1.49 காrhதாnhதிகvhயஜேநா வா கnhயாmh அnhேயந vh’தாmh அnhயshய phரபேயth
அiµShய கnhயா ராஜபthநீ ராஜphரஸவிநீ ச ப⁴விShயதி,ஸrhவshேவந phரஸய வா
ஏநாmh லப⁴shவ இதி
11.1.50அலph◌⁴யமாநாயாmh பரபmh உth³த⁴rhஷேயth
11.1.51லph³தா⁴யாmh th³த: ◌⁴ கலஹ:

11.1.52 பி⁴ுகீ வா phயபா⁴rhயmh iµkh²யmh ph³யாth அெஸௗ ேத iµkh²ேயா ெயௗவந
உthkhேதா பா⁴rhயாயாmh மாmh phராேth, தshயாஹmh ப⁴யாlhேலkh²யmh ஆப⁴ரணmh
kh³’thவாऽऽக³தாऽsh,நிrhேதா³ஷா ேத பா⁴rhயா,³ட⁴mh அshnh phரதிகrhதvhயmh,
அஹmh அபி தாவth phரதிபthshயா இதி
11.1.53 ஏவmh।ஆதி³ஷு கலஹshதா²ேநஷு shவயmh உthபnhேந வா கலேஹ
தீணthபாதி³ேத வா நபmh ராஜா ேகாஶத³Nhடா³ph◌⁴யாmh உபkh³’ய
வி³ேணஷு விkhரமேயth³அபவாஹேயth³ வா
11.1.54ஸŋhேக⁴Shேவவmh ஏகராேஜா வrhேதத
11.1.55ஸŋhகா⁴சாphேயவmh ஏகராஜாth³ ஏேதph◌⁴ேயாऽதிஸŋhகா⁴nh ஏph◌⁴ேயா ரேய:
11.1.56abஸŋhக⁴iµkh²யச ஸŋhேக⁴ஷு nhயாயvh’thதிrhத: phய: ।
11.1.56chd தா³nhேதா khதஜந: திShேட²th ஸrhவசிthதாiνவrhதக: (இதி)
Book .

Chapt . ³தகrhம
12.1.01 ப³யஸாऽபி⁴khேதா ³rhப³ல:ஸrhவthராiνphரணேதா ேவதஸத⁴rhமா திShேட²th
12.1.02இnhth³ரshய  ஸ phரணமதி ேயா ப³யேஸா நமதி இதி பா⁴ரth³வாஜ:
12.1.03ஸrhவஸnhேதா³ேஹந ப³லாநாmh th◌⁴ேயத
12.1.04 பராkhரேமா  vhயஸநmh அபஹnhதி
12.1.05shவத⁴rhமச ஏஷthயshய,th³ேத⁴ ஜய: பராஜேயா வா இதி விஶாலா:

12.1.06 ந இதி ெகௗlhய:
12.1.07ஸrhவthராiνphரணத:லட³க இவ நிராேஶா விேத வஸதி
12.1.08 th◌⁴யமாநசாlhபைஸnhய:ஸiµth³ரmh இவாphலேவாऽவகா³ஹமாந:த³தி
12.1.09 தth³விஶிShடmh  ராஜாநmh ஆேதா ³rhக³mh அவிஷயmh வா ேசShேடத
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12.1.10 thரேயாऽபி⁴ேயாkhதாேரா த⁴rhமேலாபா⁴ஸுரவிஜயிந இதி
12.1.11 ேதஷாmh அph◌⁴யவபththயா த⁴rhமவிஜயீ Shயதி
12.1.12 தmh அph◌⁴யவபth³ேயத, பேரஷாmh அபி ப⁴யாth
12.1.13 ⁴th³ரvhயஹரேணந ேலாப⁴விஜயீ Shயதி
12.1.14 தmh அrhேத²நாph◌⁴யவபth³ேயத
12.1.15 ⁴th³ரvhயthரதா³ரphராணஹரேணநாஸுரவிஜயீ
12.1.16 தmh ⁴th³ரvhயாph◌⁴யாmh உபkh³’யாkh³ராய: phரதிrhவீத
12.1.17 ேதஷாmh அnhயதமmh உthதிShட²மாநmh ஸnhதி⁴நா மnhthரth³ேத⁴ந
டth³ேத⁴ந வா phரதிvhேஹத
12.1.18 ஶthபmh அshய ஸாமதா³நாph◌⁴யாmh,shவபmh ேப⁴த³த³Nhடா³ph◌⁴யாmh
12.1.19 ³rhக³mh ராShThரmh shகnhதா⁴வாரmh வாऽshய ³டா: ◌⁴ ஶshthரரஸாkh³நிபி:◌⁴
ஸாத⁴ேய:
12.1.20ஸrhவத: பாrhShணிmh அshய kh³ராஹேயth
12.1.21அடவீபி⁴rhவா ராjhயmh கா⁴தேயth, தthநாபth³தா⁴ph◌⁴யாmh வா ஹாரேயth
12.1.22அபகாராnhேதஷு சாshய ³டmh phேரஷேயth
12.1.23அநபkh’thய வா ஸnhதா⁴நmh
12.1.24 ததா²ऽphயபி⁴phரயாnhதmh ேகாஶத³Nhட³ேயா: பாத³ உthதரmh அேஹாராthர
உthதரmh வா ஸnhதி⁴mh யாேசத
12.1.25 ஸ ேசth³ த³Nhட³ஸnhதி⁴mh யாேசத, Nhட²mh அshைம ஹshthyhऽவmh
த³th³யாth³, உthஸாதmh வா க³ரkhதmh
12.1.26 ஷஸnhதி⁴mh யாேசத, ³Shயாthராடவீப³லmh அshைம த³th³யாth³
ேயாக³ஷாதி⁴Sh²தmh
12.1.27 ததா²rhயாth³ யதா² உப⁴யவிநாஶ:shயாth
12.1.28 தீணப³லmh வாऽshைம த³th³யாth³ யth³ அவமாநிதmh விrhவீத, ெமௗலmh
அiνரkhதmh வா யth³அshய vhயஸேநऽபrhயாth
12.1.29 ேகாஶஸnhதி⁴mh யாேசத, ஸாரmh அshைம த³th³யாth³ யshய khேரதாரmh
நாதி⁴க³chேச²th,phயmh அth³த⁴ேயாkh³யmh வா
12.1.30 ⁴ஸnhதி⁴mh யாேசத, phரthயாேத³யாmh நிthயாthராmh அநபாரயாmh
மஹாயvhயயநிேவஶாmh வாऽshைம ⁴mh த³th³யாth
12.1.31ஸrhவshேவந வா ராஜதா⁴நீவrhேஜந ஸnhதி⁴mh யாேசத ப³யஸ:

12.1.32ab யth phரஸய ஹேரth³அnhய: தth phரயchேசth³ உபாயத: ।
12.1.32chd ரேth shவேத³ஹmh ந த⁴நmh கா யநிthேய த⁴ேந த³யா (இதி)
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Chapt . மnhthரth³த⁴
12.2.01ஸேசthஸnhெதௗ⁴ நாவதிShேட²த,ph³யாth³ஏநmh -இேம ஶthஷTh³வrhக³வஶகா³
ராஜாேநா விநShடா:, ேதஷாmh அநாthமவதாmh நாrhஹ மாrhக³mh அiνக³nhmh
12.2.02 த⁴rhமmh அrhத²mh சாேவshவ
12.2.03 thரiµகா²யthரா: ேத ேய thவா ஸாஹஸmh அத⁴rhமmh அrhதா²திkhரமmh ச
kh³ராஹயnhதி
12.2.04 ஶூைர: thயkhதாthமபி: ◌⁴ ஸஹ ேயாth³⁴mh ஸாஹஸmh, ஜநயmh உப⁴யத:
கrhmh அத⁴rhம:, th³’Shடmh அrhத²mh thரmh அ³Shடmh ச thயkhmh அrhதா²திkhரம:
12.2.05 thரவாmhச ஸ ராஜா, ⁴யச ஏேதநாrhேத²ந thராNhth³ேயாஜயிShயதி
யாநி thவா ஸrhவேதாऽபி⁴யாshயnhதி
12.2.06ந ச மth◌⁴யம உதா³நேயாrhமNhட³லshயவா பthயkhத:, ப⁴வாmh: பthயkhத:
யththவா ஸiµth³khதmh உபphேரnhேத ⁴ய:யvhயயாph◌⁴யாmh jhயதாmh,thராchச
பி⁴th³யதாmh,அத² ஏநmh பthயkhதலmh ஸுேக²ந உchேச²thshயாம:இதி
12.2.07ஸப⁴வாnhநாrhஹதி thரiµகா²நாmhஅthராmhேராmh,thராNhth³ேவஜயிmh
அthராmhச ேரயஸா ேயாkhmh, phராணஸmhஶயmh அநrhத²mh ச உபக³nhmh இதி
யchேச²th
12.2.08 ததா²ऽபி phரதிShட²மாநshய phரkh’திேகாபmh அshய காரேயth³ யதா²
ஸŋhக⁴vh’thேத vhயாkh²யாதmh ேயாக³வாமேந ச
12.2.09 தீணரஸத³phரேயாக³mh ச
12.2.10 யth³உkhதmh ஆthமரதேக ரயmh தthர தீnh ரஸதா³mhச phரத
12.2.11 ப³nhத⁴கீேபாஷகா: பரமபெயௗவநாபி:◌⁴ shthபி: ◌⁴ ேஸநாiµkh²யாnh
உnhமாத³ேய:
12.2.12 ப³ஹூநாmh ஏகshயாmh th³வேயாrhவா iµkh²யேயா: காேம ஜாேத தீ:

கலஹாnh உthபாத³ேய:
12.2.13 கலேஹ பராதபmh பரthராபக³மேந யாthராஸாஹாyhயதா³ேந வா
ப⁴rhrhேயாஜேய:
12.2.14காமவஶாnh வாth³த⁴vhயஜநா:ஸாmhவத³நிகீபி⁴ேராஷதீ⁴பி⁴ரதிஸnhதா⁴நாய
iµkh²ேயஷு ரஸmh தா³பேய:
12.2.15 ைவேத³ஹகvhயஜேந வா ராஜமShயா: ஸுப⁴கா³யா: phேரShயாmh
ஆஸnhநாmh காமநிthதmh அrhேத²நாபி⁴vh’Shய பthயேஜth
12.2.16 தshய ஏவ பசாரகvhயஜந உபதி³Shட:th³த⁴vhயஜந: ஸாmhவத³நிகீmh
ஓஷதீ⁴mh த³th³யாth ைவேத³ஹகஶேரऽவகா⁴தvhயா இதி
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12.2.17th³ேத⁴ ஸுப⁴கா³யா அphேயநmh ேயாக³mh உபதி³ேஶth ராஜஶேரऽவதா⁴தvhயா
இதி
12.2.18 தேதா ரேஸநாதிஸnhத³th◌⁴யாth
12.2.19 காrhதாnhதிகvhயஜேநா வா மஹாமாthரmh ராஜலணஸmhபnhநmh
khரமாபி⁴நீதmh ph³யாth
12.2.20 பா⁴rhயாmh அshய பி⁴ுகீ ராஜபthநீ ராஜphரஸவிநீ வா ப⁴விShய இதி
12.2.21 பா⁴rhயாvhயஜநா வா மஹாமாthரmh ph³யாth ராஜா கில மாmh
அவேராத⁴யிShயதி,தவாnhதிகாய பththரேலkh²யmhஆப⁴ரணmh சஇத³mh பvhராகயாऽऽ’தmh
இதி
12.2.22 ஸூதா³ராகvhயஜேநா வா ரஸphரேயாகா³rhத²mh ராஜவசநmh அrhத²mh
சாshய ேலாப⁴நீயmh அபி⁴நேயth
12.2.23 தth³ அshய ைவேத³ஹகvhயஜந: phரதிஸnhத³th◌⁴யாth, காrhயth³தி⁴mh ச
ph³யாth
12.2.24 ஏவmh ஏேகந th³வாph◌⁴யாmh thபி⁴thபாையேரக ஏகmh அshய மஹாமாthரmh
விkhரமாயாபக³மநாய வா ேயாஜேயth -இதி
12.2.25 ³rhேக³ஷு சாshய ஶூnhயபாலாஸnhநா: ஸththண: ெபௗரஜாநபேத³ஷு
ைமthநிthதmh ஆேவத³ேய: -ஶூnhயபாேலந உkhதா ேயாதா⁴சாதி⁴கரணshதா²ச
kh’chch²ரக³ேதா ராஜா வnhnh ஆக³Shயதி, ந வா, phரஸய விthதmh ஆrhஜயth◌⁴வmh,
அthராmhச ஹத இதி
12.2.26ப³ஹு⁴ேத தீ:ெபௗராnhநிஶாshவாஹாரேய:,iµkh²யாmhசாபி⁴ஹnh:
ஏவmh khயnhேத ேய ஶூnhயபாலshய ந ஶுஷnhேத இதி
12.2.27ஶூnhயபாலshதா²ேநஷு சஸேஶாணிதாநி ஶshthரவிthதப³nhத⁴நாnhthsh’ேஜ:
12.2.28 தத:ஸththண: ஶூnhயபாேலா கா⁴தயதி விேலாபயதி ச இthயாேவத³ேய:
12.2.29 ஏவmh ஜாநபதா³nh ஸமாஹrhrhேப⁴த³ேய:
12.2.30 ஸமாஹrhth’ஷாmh:  kh³ராமமth◌⁴ேயஷு ராthெரௗ தீ ஹthவா
ph³: ஏவmh khயnhேத ேய ஜநபத³mh அத⁴rhேமண பா³த⁴nhேத இதி
12.2.31 ஸiµthபnhேந ேதா³ேஷ ஶூnhயபாலmh ஸமாஹrhதாரmh வா phரkh’திேகாேபந
கா⁴தேய:
12.2.32 தthநmh அபth³த⁴mh வா phரதிபாத³ேய:
12.2.33abஅnhத:ரரth³வாரmh th³ரvhயதா⁴nhயபkh³ரஹாnh ।
12.2.33chd த³ேஹ: தாmhச ஹnhrhவா ph³ரshயாrhதவாதி³ந: (இதி)
Chapt . ேஸநாiµkh²யவத⁴<dvitIyo bhAgah> - மNhட³லphேராthஸாஹநmh
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12.3.01 ராjhேஞா ராஜவlhலபா⁴நாmh சாஸnhநா:ஸththண:பththyhऽவரத²th³விபiµkh²யாநாmh
ராஜா khth³த:◌⁴ இதி ஸு’th³விவாேஸந thரshதா²நீேயஷு கத²ேய:
12.3.02ப³ஹு⁴ேத தீ:kh’தராthசாரphரதீகாரா kh³’ேஹஷுshவாவசேநநாக³mhயதாmh
இதி ph³:
12.3.03 தாnhநிrhக³chச²த ஏவாபி⁴ஹnh:,shவாஸnhேத³ஶ:இதி சாஸnhநாnh ph³:
12.3.04 ேய சாphரவாதா: தாnh ஸththே ph³: ஏதth தth³ யth³ அshமாபி:◌⁴
கதி²தmh, விகாேமநாபkhராnhதvhயmh இதி
12.3.05 ேயph◌⁴யச ராஜா யாசிேதா ந த³தா³தி தாnh ஸththே ph³: - உkhத:
ஶூnhயபாேலா ராjhஞா அயாchயmh அrhத²mh அெஸௗ சாெஸௗ ச மா யாசேத, மயா
phரthயாkh²யாதா: ஶthஸmhதா:, ேதஷாmh உth³த⁴ரேண phரயதshவ இதி
12.3.06 தத: rhவவth³ஆசேரth
12.3.07 ேயph◌⁴யச ராஜா யாசிேதா த³தா³தி தாnh ஸththே ph³: - உkhத:
ஶூnhயபாேலா ராjhஞா அயாchயmh அrhத²mh அெஸௗ சாெஸௗ ச மா யாசேத, ேதph◌⁴ேயா
மயா ேஸாऽrhேதா² விவாஸாrhத²mh த³thத:, ஶthஸmhதா:, ேதஷாmh உth³த⁴ரேண
phரயதshவ இதி
12.3.08 தத: rhவவth³ஆசேரth
12.3.09 ேய ச ஏநmh யாchயmh அrhத²mh ந யாசnhேத தாnh ஸththே ph³: - உkhத:
ஶூnhயபாேலா ராjhஞா யாchயmh அrhத²mh அெஸௗ சாெஸௗ ச மா ந யாசேத, கிmh
அnhயth shவேதா³ஷஶŋhகிதthவாth, ேதஷாmh உth³த⁴ரேண phரயதshவ இதி
12.3.10 தத: rhவவth³ஆசேரth
12.3.11 ஏேதந ஸrhவ: kh’thயபோ vhயாkh²யாத:
12.3.12 phரthயாஸnhேநா வா ராஜாநmh ஸthth kh³ராஹேயth அெஸௗ சாெஸௗ ச ேத
மஹாமாthர: ஶthைஷ:ஸmhபா⁴ஷேத இதி
12.3.13 phரதிபnhேந ³Shயாnh அshய ஶாஸநஹராnh த³rhஶேயth ஏதth தth இதி
12.3.14 ேஸநாiµkh²யphரkh’திஷாnh வா ⁴mhயா ரNhேயந வா ேலாப⁴யிthவா
shேவஷு விkhரமேயth³அபவாஹேயth³ வா
12.3.15 ேயாऽshய thர:ஸேப ³rhேக³ வா phரதிவஸதி தmh ஸthth உபஜாபேயth
ஆthமஸmhபnhநதர: thவmh thர:, ததா²ऽphயnhதrhத:, தthகிmh உேபேஸ விkhரmhய
kh³’ஹாண, ரா thவா வராேஜா விநாஶயதி இதி
12.3.16 தthநmh அபth³த⁴mh வா ரNhேயந phரதிேலாph◌⁴ய ph³யாth அnhதrhப³லmh
phரthயnhதshகnhத⁴mh அnhதmh வாऽshய phரmh’th³நீ இதி
12.3.17ஆடவிகாnh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh உபkh³’ய ராjhயmh அshய கா⁴தேயth
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12.3.18 பாrhShணிkh³ராஹmh வாऽshய ph³யாth ஏஷ க² ராஜா மாmh உchசி²th³ய
thவாmh உchேச²thshயதி, பாrhShணிmh அshய kh³’ஹாண, thவயி நிvh’thதshயாஹmh
பாrhShணிmh kh³ரShயா இதி
12.3.19 thராணி வாऽshய ph³யாth அஹmh வ: ேஸ:, மயி விபி⁴nhேந ஸrhவாnh ஏஷ
ேவா ராஜா phலாவயிShயதி,ஸmh⁴ய வாऽshய யாthராmh விஹநாம இதி
12.3.20 தthஸmhஹதாநாmh அஸmhஹதாநாmh ச phேரஷேயth ஏஷ க² ராஜா மாmh
உthபாThய ப⁴வthஸு கrhம கShயதி, ³th◌⁴யth◌⁴வmh,அஹmh வ:ேரயாnh அph◌⁴பபthmh
இதி
12.3.21ab மth◌⁴யமshய phரiΝயாth³ உதா³நshய வா ந: ।
12.3.21chd யதா²ऽऽஸnhநshய ேமாாrhத²mh ஸrhவshேவந தth³ऽrhபணmh (இதி)
Chapt . ஶshthராkh³நிரஸphரணித⁴ய: - வீவதா⁴ஸாரphrhரஸாரவத: ◌⁴

12.4.01 ேய சாshய³rhேக³ஷுைவேத³ஹகvhயஜநா:,kh³ராேமஸு kh³’ஹபதிகvhயஜநா:,
ஜநபத³ஸnhதி⁴ஷு ேகா³ரகதாபஸvhயஜநா:, ேதஸாமnhதாடவிகதthநாபth³தா⁴நாmh
பNhயாகா³ரrhவmh phேரஷேய:அயmh ேத³ேஶா ஹாrhய:இதி
12.4.02 ஆக³தாmhச ஏஷாmh ³rhேக³ ³ட⁴ஷாnh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh
அபி⁴ஸthkh’thய phரkh’திchசி²th³ராணி phரத³rhஶேய:
12.4.03 ேதஷு ைத:ஸஹ phரஹேர:
12.4.04 shகnhதா⁴வாேர வாऽshய ெஶௗNh³கvhயஜந: thரmh அபி⁴thயkhதmh
shதா²பயிthவாऽவshகnhத³காேல ரேஸந phரவாஸயிthவா ைநேஷசநிகmh இதி
மத³நரஸkhதாnh மth³யmhபா⁴nhஶதஶ: phரயchேச²th
12.4.05 ஶுth³த⁴mh வா மth³யmh பாth³யmh வா மth³யmh த³th³யாth³ ஏகmh அஹ:, உthதரmh
ரshth³த⁴mh phரயchேச²th
12.4.06 ஶுth³த⁴mh வா மth³யmh த³Nhட³iµkh²ேயph◌⁴ய: phரதா³ய மத³காேல ரஸth³த⁴mh
phரயchேச²th
12.4.07 த³Nhட³iµkh²யvhயஜேநா வா thரmh அபி⁴thயkhதmh இதி ஸமாநmh
12.4.08 பாkhவமாmhகாஉத³நிகாஉNh³காபிகvhயஜநா வா பNhயவிேஶஷmh
அவேகா⁴ஷயிthவா பரshபரஸŋhக⁴rhேஷண காகmh ஸமrhக⁴தரmh இதி வா பராnh
ஆஹூய ரேஸந shவபNhயாnhயபசாரேய:
12.4.09 ஸுராரத³தி⁴ஸrhபிshைதலாநி வா தth³vhயவஹrhth’ஹshேதஷு
kh³’தா shthேயா பா³லாச ரஸkhேதஷு shவபா⁴ஜேநஷு பகிேர:
12.4.10அேநநாrhேக⁴ண, விஶிShடmh வா ⁴ேயா தீ³யதாmh இதி தthர ஏவாவாகிேர:
12.4.11 ஏதாnhேயவ ைவேத³ஹகvhயஜநா:, பNhயவிேரேயஹrhதாேரா வா
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12.4.12ஹshthyhऽவாநாmh விதா⁴யவேஸஷு ரஸmh ஆஸnhநா த³th³:
12.4.13 கrhமகரvhயஜநா வா ரஸாkhதmh யவஸmh உத³கmh வா விkhணீரnh
12.4.14 சிரஸmhsh’Shடா வா ேகா³வாணிஜகா க³வாmh அஜாவீநாmh வா
தா²nhயவshகnhத³காேலஷு பேரஷாmh ேமாஹshதா²ேநஷு phரiµேச:, அவக²ர
உShThரமஷாதீ³நாmh ³Shடாmhச
12.4.15 தth³vhயஜநா வா ch²nhத³ேஶாணிதாkhதாாnh
12.4.16 ph³த⁴கvhயஜநா வா vhயாலmh’கா³nh பஜேரph◌⁴ய: phரiµேச:,
ஸrhபkh³ராஹா வா ஸrhபாnh உkh³ரவிஷாnh,ஹshதிவிேநா வா ஹshதிந:
12.4.17அkh³நிவிேநா வாऽkh³நிmh அவsh’ேஜ:
12.4.18 ³ட⁴ஷா வா விiµகா²nh பththyhऽவரத²th³விபiµkh²யாnh அபி⁴ஹnh:,
ஆதீ³பேயrhவா iµkh²யாவாஸாnh
12.4.19 ³Shயாthராடவிகvhயஜநா: phரணிதா: ph’Shடா²பி⁴கா⁴தmh
அவshகnhத³phரதிkh³ரஹmh வா rh:
12.4.20 வந³டா⁴ வா phரthயnhதshகnhத⁴mh உபநிShkh’Shயாபி⁴ஹnh:, ஏகாயேந
வீவதா⁴ஸாரphரஸாராnh வா
12.4.21ஸஸŋhேகதmh வா ராthth³ேத⁴ ⁴rhயmh ஆஹthய ph³:அiνphரவிShடா:
shேமா,லph³த⁴mh ராjhயmh இதி
12.4.22 ராஜாவாஸmh அiνphரவிShடா வா ஸŋhேலஷு ராஜாநmh ஹnh:
12.4.23 ஸrhவேதா வா phரயாதmh ஏந(?ஏவ?) mhேலchசா²டவிகத³Nhடசாண:

ஸththராபாரயா:shதmhப⁴வாடாபாரயா வா ஹnh:
12.4.24ph³த⁴கvhயஜநா வாऽவshகnhத³ஸŋhேலஷு³ட⁴th³த⁴ேஹபி⁴ரபி⁴ஹnh:
12.4.25ஏகாயேந வா ைஶலshதmhப⁴வாடக²ஜநாnhதrh।உத³ேக வாshவ⁴ப³ேலநாபி⁴ஹnh:
12.4.26 நதீ³ஸரshதடாகேஸப³nhத⁴ேப⁴த³ேவேக³ந வா phலாவேய:
12.4.27 தா⁴nhவநவந³rhக³நிmhந³rhக³shத²mh வா ேயாகா³kh³நி⁴மாph◌⁴யாmh நாஶேய:
12.4.28 ஸŋhகடக³தmh அkh³நிநா, தா⁴nhவநக³தmh ⁴ேமந, நிதா⁴நக³தmh ரேஸந,
ேதாயாவகா³ட⁴mh ³Shடkh³ராைஹத³கசரணrhவா தீ: ஸாத⁴ேய:,
ஆதீ³phதாவாஸாnhநிShபதnhதmh வா
12.4.29ab ேயாக³வாமநேயாகா³ph◌⁴யாmh ேயாேக³நாnhயதேமந வா ।
12.4.29chdஅthரmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth ஸkhதmh உkhதாஸு ⁴ஷு (இதி)
Chapt . ேயாகா³திஸnhதா⁴நmh - த³Nhடா³திஸnhதா⁴நmh - ஏகவிஜய:

12.5.01 ைத³வேதjhயாயாmh(ேத³வதா இjhயாயாmh?) யாthராயாmh அthரshய ப³ஹூநி
ஜாऽऽக³மshதா²நாநி ப⁴khதித:

artha.pdf 251



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

12.5.02 தthராshய ேயாக³mh உph³ஜேயth
12.5.03 ேத³வதாkh³’ஹphரவிShடshய உப யnhthரேமாேணந ³ட⁴பி⁴thதிmh
ஶிலாmh வா பாதேயth
12.5.04 ஶிலாஶshthரவrhஷmh உthதமாகா³ராth, கபாடmh அவபாதிதmh வா,
பி⁴thதிphரணிதmh ஏகேத³ஶப³th³த⁴mh வா பக⁴mh ேமாேயth
12.5.05 ேத³வதாேத³ஹth◌⁴வஜphரஹரநி வாऽshய உபShடாth பாதேயth
12.5.06 shதா²நாஸநக³மந⁴ஷு வாऽshய ேகா³மயphரேத³ேஹந க³nhத⁴
உத³கphரேஸேகந வா ரஸmh அதிசாரேயth, Shபrhண உபஹாேரண வா
12.5.07 க³nhத⁴phரதிchச²nhநmh வாऽshய தீணmh ⁴மmh அதிநேயth
12.5.08 ஶூலபmh அவபாதநmh வா ஶயநாஸநshயாத⁴shதாth³ யnhthரப³th³த⁴தலmh
ஏநmh கீலேமாேணந phரேவஶேயth
12.5.09 phரthயாஸnhேந வாऽthேர ஜநபதா³jh ஜநmh அவேராத⁴மmh அதிநேயth
12.5.10 ³rhகா³chசாநவேராத⁴மmh அபநேயth, phரthயாேத³யmh அவிஷயmh வா
phேரஷேயth
12.5.11 ஜநபத³mh ச ஏகshத²mh ைஶலவநநதீ³³rhேக³Shவடவீvhயவேதஷு வா
thரph◌⁴ராth’பkh³’தmh shதா²பேயth
12.5.12 உபேராத⁴ேஹதேவா த³Nhட³ உபநதvh’thேத vhயாkh²யாதா:
12.5.13 th’ணகாShட²mh ஆேயாஜநாth³ தா³ஹேயth
12.5.14 உத³காநி ச ³ஷேயth,அவshராவேயchச
12.5.15படாவபாதகNhடகிநீச ப³ph³ஜேயth
12.5.16 ஸுŋhகா³mh அthரshதா²ேந ப³ஹுiµகீ²mh kh’thவா நிசயiµkh²யாnh
அபி⁴ஹாரேயth,அthரmh வா
12.5.17 பரphரkhதாயாmh வா ஸுŋhகா³யாmh பகா²mh உத³காnhதிகீmh கா²நேயth,
பஶாலாmh அiνஸாலmh வா
12.5.18 ேதாயmhபா⁴nh காmhshயபா⁴Nhடா³நி வா ஶŋhகாshதா²ேநஷு shதா²பேயth
கா²தாபி⁴jhஞாநாrhத²mh
12.5.19 jhஞாேத ஸுŋhகா³பேத² phரதிஸுŋhகா³mh காரேயth
12.5.20 மth◌⁴ேய பி⁴ththவா ⁴மmh உத³கmh வா phரயchேச²th
12.5.21 phரதிவித³rhேகா³ வா ேல தா³யாth³<am> kh’thவா phரதிேலாமாmh
அshய தி³ஶmh க³chேச²th, யேதா வா thைரrhப³nh⁴பி⁴ராடவிைகrhவா ஸmhsh’jhேயத
பரshயாthைரrh³Shையrhவா மஹth³பி: ◌⁴, யேதா வா க³ேதாऽshய thைரrhவிேயாக³mh
rhயாth பாrhShணிmh வா kh³’ணீயாth ராjhயmh வாऽshயஹாரேயth வீவதா⁴ஸாரphரஸாராnh
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வா வாரேயth, யேதா வா ஶkhiνயாth³ஆகவth³அபேேபshய phரஹrhmh, யேதா
வா shவmh ராjhயmh thராேயத லshய உபசயmh வா rhயாth
12.5.22 யத:ஸnhதி⁴mh அபி⁴phேரதmh லேப⁴த தேதா வா க³chேச²th
12.5.23 ஸஹphரshதா²யிேநா வாऽshய phேரஷேய: அயmh ேத ஶthரshமாகmh
ஹshதக³த:, பNhயmh விphரகாரmh வாऽபதி³யரNhயmh அnhத:ஸாரப³லmh ச phேரஷய
யshய ஏநmh அrhபேயம ப³th³த⁴mh phரவாதmh வா இதி
12.5.24 phரதிபnhேந ரNhயmh ஸாரப³லmh சாத³தீ³த
12.5.25 அnhதபாேலா வா ³rhக³ஸmhphரதா³ேந ப³ல ஏகேத³ஶmh அதிநீய விவshதmh
கா⁴தேயth
12.5.26 ஜநபத³mh ஏகshத²mh வா கா⁴தயிmh அthராநீகmh ஆவாஹேயth
12.5.27 தth³அவth³த⁴ேத³ஶmh அதிநீய விவshதmh கா⁴தேயth
12.5.28 thரvhயஜேநா வா பா³யshய phேரஷேயth ணmh அshnh ³rhேக³
தா⁴nhயmh shேநஹா: ாேரா லவணmh வா, தth³ அiµShnh ேத³ேஶ காேல ச
phரேவயதி, தth³ உபkh³’ஹாண இதி
12.5.29 தேதா ரஸவிth³த⁴mh தா⁴nhயmh shேநஹmh ாரmh லவணmh வா
³Shயாthராடவிகா: phரேவஶேய:,அnhேய வாऽபி⁴thயkhதா:
12.5.30 ேதந ஸrhவபா⁴Nhட³வீவத⁴kh³ரஹணmh vhயாkh²யாதmh
12.5.31ஸnhதி⁴mh வா kh’thவா ரNhய ஏகேத³ஶmh அshைம த³th³யாth,விலmhப³மாந:
ேஶஷmh
12.5.32 தேதா ராவிதா⁴நாnhயவshராவேயth
12.5.33அkh³நிரஸஶshthைரrhவா phரஹேரth
12.5.34ரNhயphரதிkh³ராே வாऽshய வlhலபா⁴nh அiνkh³’ணீயாth
12.5.35 பே வாऽshைம ³rhக³mh த³ththவா நிrhக³chேச²th
12.5.36ஸுŋhக³யா phரத³ேரண வா phராகாரேப⁴ேத³ந நிrhக³chேச²th
12.5.37 ராthராவவshகnhத³mh த³ththவா th³த: ◌⁴ திShேட²th, அth³த:◌⁴
பாrhேவநாபக³chேச²th
12.5.38 பாஷNhட³chச²th³மநா மnhத³பவாேரா நிrhக³chேச²th
12.5.39 phேரதvhயஜேநா வா ³ைட⁴rhநிேயத
12.5.40shthேவஷதா⁴ வா phேரதmh அiνக³chேச²th
12.5.41 ைத³வத உபஹாரராth³த⁴phரஹவேணஷு வா ரஸவிth³த⁴mh அnhநபாநmh
அவsh’jhய
12.5.42 kh’த உபஜாேபா ³ShயvhயஜைநrhநிShபthய ³ட⁴ைஸnhேயாऽபி⁴ஹnhயாth
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12.5.43 ஏவmh kh³’த³rhேகா³ வா phராயphராஶmh ைசthயmh உபshதா²phய
ைத³வதphரதிமாchசி²th³ரmh phரவியாத, ³ட⁴பி⁴thதிmh வா, ைத³வதphரதிமாkhதmh
வா ⁴kh³’ஹmh
12.5.44 விshmh’ேத ஸுŋhக³யா ராthெரௗ ராஜாவாஸmh அiνphரவிய ஸுphதmh
அthரmh ஹnhயாth
12.5.45 யnhthரவிேலஷணmh வா விேலShயாத⁴shதாth³அவபாதேயth
12.5.46 ரஸாkh³நிேயாேக³நாவphதmh kh³’ஹmh ஜkh³’ஹmh வாऽதி⁴ஶயாநmh
அthரmh ஆதீ³பேயth
12.5.47 phரமத³வநவிஹாராmh அnhயதேம வா விஹாரshதா²ேந phரமthதmh
⁴kh³’ஹஸுŋhகா³³ட⁴பி⁴thதிphரவிShடா: தீ ஹnh:, ³ட⁴phரணிதா
வா ரேஸந
12.5.48shவபேதா வா நிth³ேத⁴ ேத³ேஶ ³டா: ◌⁴ shthய:ஸrhபரஸாkh³நி⁴மாnh உப
iµேச:
12.5.49phரththபnhேந வா காரேண யth³யth³உபபth³ேயத தth தth³அthேரऽnhத:ரக³ேத
³ட⁴ஸசார: phரத
12.5.50 தேதா ³ட⁴mh ஏவாபக³chேச²th,shவஜநஸmhjhஞாmh ச phரபேயth
12.5.51ab th³வாshதா²nh வrhஷத⁴ராmhசாnhயாnhநி³ட⁴ உபதாnh பேர ।
12.5.51chdrhயஸmhjhஞாபி⁴ராஹூய th³விஷthேஶஷாணி கா⁴தேயth (இதி)
Book .

Chapt . உபஜாப:
13.1.01விகீ³ஷு:பரkh³ராமmhஅவாphகாம:ஸrhவjhஞைத³வதஸmhேயாக³kh²யாபநாph◌⁴யாmh
shவபmh உth³த⁴rhஷேயth, பரபmh ச உth³ேவஜேயth
13.1.02 ஸrhவjhஞkh²யாபநmh  - kh³’ஹ³யphரvh’thதிjhஞாேநந phரthயாேத³ேஶா
iµkh²யாநாmh, கNhடகேஶாத⁴நாபஸrhபாவக³ேமந phரகாஶநmh ராஜth³விShடகாmh,
விjhஞாphய உபாயநkh²யாபநmh அth³’Shடஸmhஸrhக³விth³யாஸmhjhஞாऽऽதி³பி: ◌⁴,
விேத³ஶphரvh’thதிjhஞாநmh தth³அஹேரவ kh³’ஹகேபாேதந iµth³ராஸmhkhேதந
13.1.03ைத³வதஸmhேயாக³kh²யாபநmh  -ஸுŋhகா³iµேக²நாkh³நிைசthயைத³வதphரதிமாchசி²th³ராnh
அiνphரவிShைடரkh³நிைசthயைத³வதvhயஜைந: ஸmhபா⁴ஷணmh ஜநmh ச,
உத³காth³ உthதி²ைதrhவா நாக³வணvhயஜைந: ஸmhபா⁴ஷணmh ஜநmh ச,
ராthராவnhதrh।உத³ேக ஸiµth³ரவாகாேகாஶmh phரணிதா⁴யாkh³நிமாலாத³rhஶநmh,
ஶிலாஶிkhயாவkh³’ேத phலவேக shதா²நmh, உத³கப³shதிநா ஜரா வா
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ஶிேராऽவ³ட⁴நாஸ: ph’ஷதாnhthரரநkhரஶிmhஶுமார உth³ரவஸாபி⁴rhவா
ஶதபாkhயmh ைதலmh நshத: phரேயாக:³
13.1.04 ேதந ராthக³ணசரதி
13.1.05இthத³கசரநி
13.1.06 ைதrhவணநாக³கnhயாவாkhயkhயா ஸmhபா⁴ஷணmh ச, ேகாபshதா²ேநஷு
iµகா²th³அkh³நி⁴ம உthஸrhக:³
13.1.07 தth³ அshய shவவிஷேய காrhதாnhதிகைநthதிகெமௗஹூrhதிகெபௗராணிக
இணிக³ட⁴ஷா:ஸாசிvhயகரா: தth³த³rhஶிநச phரகாஶேய:
13.1.08 பரshய விஷேய ைத³வதத³rhஶநmh தி³vhயேகாஶத³Nhட³ உthபthதிmh சாshய
ph³:
13.1.09 ைத³வதphரநநிthதவாயஸாŋhக³விth³யாshவphநmh’க³பvhயாஹாேரஷு
சாshய விஜயmh ph³:, விபதmh அthரshய
13.1.10ஸ³nh³பி⁴mh உlhகாmh ச பரshய நthேர த³rhஶேய:
13.1.11பரshயiµkh²யாnh thரthேவந உபதி³ஶnhேதா³தvhயஜநா:shவாஸthகாரmh
ph³:,shவபப³லாதா⁴நmh பரபphரதிகா⁴தmh ச
13.1.12 lhயேயாக³ேமmh அமாthயாநாmh ஆதீ⁴யாநாmh ச கத²ேய:
13.1.13 ேதஷு vhயஸநாph◌⁴த³யாேவணmh அபthயஜநmh ச phரத
13.1.14 ேதந பரபmh உthஸாஹேயth³ யதா² உkhதmh ரshதாth
13.1.15 ⁴யச வயாம:
13.1.16ஸாதா⁴ரணக³rhத³ேப⁴ந த³ாnh, லடஶாகா²ஹநநாph◌⁴யாmh த³Nhட³சாண:,

ல ஏட³ேகந ச உth³விkh³நாnh, அஶநிவrhேஷண விமாநிதாnh, வி³ேலநாவேகஶிநா
வாயஸபிNhேட³ந ைகதவஜேமேக⁴ந இதி விஹதாஶாnh ³rhப⁴கா³லŋhகாேரண
th³ேவ இதி ஜாப²லாnh, vhயாkh◌⁴ரசrhம mh’thேடந ச உபதாnh,
பீவிகா²த³ேநந கரகேயாShThரயா க³rhத³பீ⁴ராऽபி⁴மnhத²ேநந இதி th◌⁴வ
உபகாண இதி
13.1.17 phரதிபnhநாnh அrhத²மாநாph◌⁴யாmh ேயாஜேயth
13.1.18 th³ரvhயப⁴khதchசி²th³ேரஷு ச ஏநாnh th³ரvhயப⁴khததா³ைநரiνkh³’ணீயாth
13.1.19அphரதிkh³’ணதாmh shthமாராலŋhகாராnh அபி⁴ஹேர:
13.1.20 ³rhபி⁴shேதநாடvhyh।உபகா⁴ேதஷு ச ெபௗரஜாநபதா³nh உthஸாஹயnhத:
ஸththே ph³: ராஜாநmh அiνkh³ரஹmh யாசாமேஹ நிரiνkh³ரஹா: பரthர க³chசா²ம:
இதி
13.1.21ab ததா²இதி phரதிபnhேநஷு th³ரvhயதா⁴nhயாnhயபkh³ரைஹ: ।
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13.1.21chdஸாசிvhயmh காrhயmh இthேயதth³ உபஜாபாth³ ⁴தmh மஹth (இதி)
Chapt . ேயாக³வாமநmh

13.2.01 iµNhேடா³ ஜேலா வா பrhவத³ஹாவா சrhவrhஷஶதாrhph³வாண:

phர⁴தஜலாnhேதவா நக³ராph◌⁴யாேஶ திShேட²th
13.2.02ஶிShயாசாshயலப²லஉபக³மைநரமாthயாnh ராஜாநmh ச ப⁴க³வth³த³rhஶநாய
ேயாஜேய:
13.2.03ஸமாக³தாச ராjhஞா rhவராஜேத³ஶாபி⁴jhஞாநாநி கத²ேயth, ஶேத ஶேத ச
வrhஷாmh rhேணऽஹmh அkh³நிmh phரவிய நrhபா³ேலா ப⁴வா, தth³ இஹ ப⁴வth
ஸேப சrhத²mh அkh³நிmh phரேவயா, அவயmh ேம ப⁴வாnh மாநயிதvhய:, thnh
வராnh vh’ணீShண(vh’Shவ)இதி
13.2.04phரதிபnhநmh ph³யாthஸphதராthரmhஇஹஸthரதா³ேரண phேராphரஹவணrhவmh
வshதvhயmh இதி
13.2.05 வஸnhதmh அவshகnhேத³த
13.2.06 iµNhேடா³ வா ஜேலா வா shதா²நிகvhயஜந: phர⁴தஜலாnhேதவா
வshதேஶாணிததி³kh³தா⁴mh ேவiΝஶலாகாmh ஸுவrhணrhேணநாவphய வlhேக
நித³th◌⁴யாth³ உபவிகாiνஸரrhத²mh,shவrhணநாகாmh வா
13.2.07தத:ஸthth ராjhஞ:கத²ேயth அெஸௗth³த: ◌⁴ Shபிதmh நிதி⁴mh ஜாநாதி இதி
13.2.08 ஸ ராjhஞா ph’Shட:² ததா² இதி ph³யாth, தchசாபி⁴jhஞாநmh த³rhஶேயth,
⁴ேயா வா ரNhயmh அnhதrh।ஆதா⁴ய
13.2.09 ph³யாchச ஏநmh நாக³ரேதாऽயmh நிதி: ◌⁴ phரணிபாதஸாth◌⁴ய:இதி
13.2.10 phரதிபnhநmh ph³யாth ஸphதராthரmh இதி ஸமாநmh
13.2.11shதா²நிகvhயஜநmh வா ராthெரௗ ேதஜநாkh³நிkhதmh ஏகாnhேத திShட²nhதmh
ஸththண: khரமாபீ⁴நீதmh ராjhஞ: கத²ேய:அெஸௗ th³த: ◌⁴ ஸாேமதி⁴க:இதி
13.2.12 தmh ராஜா யmh அrhத²mh யாேசத தmh அshய கShயமாண:ஸphதராthரmh இதி
ஸமாநmh
13.2.13th³த⁴vhயஜேநா வா ராஜாநmh ஜmhப⁴கவிth³யாபி: ◌⁴ phரேலாப⁴ேயth
13.2.14 தmh ராஜா இதி ஸமாநmh
13.2.15 th³த⁴vhயஜேநா வா ேத³ஶேத³வதாmh அph◌⁴யrhதாmh ஆthய
phரஹவணரபீ⁴ணmh phரkh’திiµkh²யாnh அபி⁴ஸmhவாshய khரேமண ராஜாநmh
அதிஸnhத³th◌⁴யாth
13.2.16ஜலvhயஜநmhஅnhதrh।உத³கவாநmhவாஸrhவேவதmh தடஸுŋhகா³⁴kh³’ஹாபஸரணmh
வணmh நாக³ராஜmh வா ஸththண: khரமாபி⁴நீதmh ராjhஞ: கத²ேய:
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13.2.17 தmh ராஜா இதி ஸமாநmh
13.2.18 ஜநபதா³nhேதவா th³த⁴vhயஜேநா வா ராஜாநmh ஶthத³rhஶநாய
ேயாஜேயth
13.2.19 phரதிபnhநmh பி³mhப³mh kh’thவா ஶthmh ஆவாஹயிthவா நிth³ேத⁴ ேத³ேஶ
கா⁴தேயth
13.2.20 அவபNhய உபயாதா ைவேத³ஹகvhயஜநா: பNhய உபாயநநிthதmh
ஆஹூய ராஜாநmh பNhயபாயாmh ஆஸkhதmh அவvhயதிகீrhணmh வா ஹnh:,
அைவச phரஹேர:
13.2.21 நக³ராph◌⁴யாேஶ வா ைசthயmh ஆய ராthெரௗ தீ: mhேப⁴ஷு நாnh
வா வி³லாநி த⁴மnhத:shவாேநா iµkh²யாநாmh வா மாmhஸாநி ப⁴யிShயாம:,ஜா
ேநா வrhததாmh இthயvhயkhதmh ph³:
13.2.22 தth³ ஏஷாmh ைநthதிகெமௗஹூrhதிகvhயஜநா: kh²யாபேய:
13.2.23 மŋhக³Lhேய வா ரேத³ தடாகமth◌⁴ேய வா ராthெரௗ ேதஜநைதலாph◌⁴யkhதா
நாக³பிண: ஶkhதிiµஸலாnhயேயாமயாநி நிShேபஷயnhத: தைத²வ ph³:
13.2.24 ’சrhமககிேநா வாऽkh³நி⁴ம உthஸrhக³khதா ரோபmh வஹnhத:
thரபஸvhயmh நக³ரmh rhவா: வsh’கா³லவாஶிதாnhதேரஷு தைத²வ ph³:
13.2.25 ைசthயைத³வதphரதிமாmh வா ேதஜநைதேலநாph◌⁴ரபடலchச²nhேநநாkh³நிநா வா
ராthெரௗ phரjhவாlhய தைத²வ ph³:
13.2.26 தth³அnhேய kh²யாபேய:
13.2.27 ைத³வதphரதிமாநாmh அph◌⁴யrhதாநாmh வா ேஶாணிேதந phரshராவmh
அதிமாthரmh rh:
13.2.28 தth³அnhேய ேத³வதி⁴ரஸmhshராேவ ஸŋhkh³ராேம பராஜயmh ph³:
13.2.29ஸnhதி⁴ராthஷு மஶாநphரiµேக²வா ைசthயmhஊrhth◌⁴வப⁴ைதrhமiνShைய:
phரபேய:
13.2.30 தேதா ரோபீ மiνShயகmh யாேசத
13.2.31 யசாthர ஶூரவாதி³ேகாऽnhயதேமா வா th³ரShmh ஆக³chேச²th தmh அnhேய
ேலாஹiµஸலrhஹnh:, யதா² ரோபி⁴rhஹத இதி jhஞாேயத
13.2.32 தth³அth³⁴தmh ராjhஞ: தth³த³rhஶிந:ஸththணச கத²ேய:
13.2.33 தேதா ைநதிthகெமௗஹூrhதிகvhயஜநா: ஶாnhதிmh phராயசிthதmh ph³:
அnhயதா² மஹth³அஶலmh ராjhேஞா ேத³ஶshய ச இதி
13.2.34 phரதிபnhநmh ஏேதஷு ஸphதராthரmh ஏக ஏகமnhthரப³ேஹாமmh shவயmh ராjhஞா
கrhதvhயmh இதி ph³:
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13.2.35 தத:ஸமாநmh
13.2.36 ஏதாnh வா ேயாகா³nh ஆthமநி த³rhஶயிthவா phரதிrhவீத பேரஷாmh
உபேத³ஶாrhத²mh
13.2.37 தத: phரேயாஜேயth³ ேயாகா³nh
13.2.38 ேயாக³த³rhஶநphரதீகாேரண வா ேகாஶாபி⁴ஸmhஹரணmh rhயாth
13.2.39ஹshதிகாமmh வா நாக³வநபாலா ஹshதிநா லNhேயந phரேலாப⁴ேய:
13.2.40 phரதிபnhநmh க³ஹநmh ஏகாயநmh வாऽதிநீய கா⁴தேய:, ப³th³th◌⁴வா வாऽபஹேர:
13.2.41 ேதந mh’க³யாகாேமா vhயாkh²யாத:
13.2.42 th³ரvhயshthேலாபmh ஆTh◌⁴யவித⁴வாபி⁴rhவா பரமபெயௗவநாபி:◌⁴
shthபி⁴rhதா³யநிேபாrhத²mh உபநீதாபி:◌⁴ ஸththண: phரேலாப⁴ேய:
13.2.43 phரதிபnhநmh ராthெரௗ ஸththரchச²nhநா: ஸமாக³ேம ஶshthரரஸாph◌⁴யாmh
கா⁴தேய:
13.2.44th³த⁴phரvhரதைசthயshபைத³வதphரதிமாநாmh அபீ⁴பி⁴க³மேநஷு
வா ⁴kh³’ஹஸுŋhகா³ட⁴பி⁴thதிphரவிShடா: தீ: பரmh அபி⁴ஹnh:
13.2.45ab ேயஷு ேத³ேஶஷு யா: phேரா: phேரேத பாrhதி²வ:shவயmh ।
13.2.45chd யாthராவிஹாேர ரமேத யthர khட³தி வாऽmhப⁴
13.2.46ab தி⁴kh³।உkhthyh।ஆதி³ஷு ஸrhேவஷு யjhஞphரஹவேணஷு வா ।
13.2.46chdஸூதிகாphேரதேராேக³ஷு phதிேஶாகப⁴ேயஷு வா ।
13.2.47ab phரமாத³mh யாதி யshnh வா விவாஸாth shவஜந உthஸேவ
13.2.47chd யthராshயாரஸசாேரா ³rhதி³ேந ஸŋhேலஷு வா ।
13.2.48ab விphரshதா²ேந phரதீ³phேத வா phரவிShேட நிrhஜேநऽபி வா ।
13.2.48chd வshthராப⁴ரணமாlhயாநாmh ேப²லாபி: ◌⁴ ஶயநாஸைந:
13.2.49ab மth³யேபா⁴ஜநேப²லாபி: ◌⁴ rhையrhவாऽபி⁴க³தா:ஸஹ ।
13.2.49chd phரஹேரரmh தீ: rhவphரணிைத:ஸஹ (இதி)
13.2.50ab யைத²வ phரவிேஶச th³விஷத:ஸththரேஹபி: ◌⁴ ।
13.2.50chd தைத²வ சாபக³chேச²thkhதmh ேயாக³வாமநmh
Chapt . அபஸrhபphரணிதி: ◌⁴

13.3.01 ேரணீiµkh²யmh ஆphதmh நிShபாதேயth
13.3.02 ஸ பரmh ஆrhthய பாபேத³ேஶந shவவிஷயாth ஸாசிvhயகரஸஹாய
உபாதா³நmh rhவீத
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13.3.03 kh’தாபஸrhப உபசேயா வா பரmh அiνமாnhய shவாேநா ³Shயkh³ராமmh
வீதஹshthyhऽவmh ³Shயாமாthயmh த³Nhட³mh ஆkhரnhத³mh வா ஹthவா பரshய
phேரஷேயth
13.3.04 ஜநபத³ ஏகேத³ஶmh ேரணீmh அடவீmh வா ஸஹாய உபாதா³நாrhத²mh
ஸmhரேயத
13.3.05 விவாஸmh உபக³த:shவாந: phேரஷேயth
13.3.06 தத: shவா ஹshதிப³nhத⁴நmh அடவீகா⁴தmh வாऽபதி³ய ³ட⁴mh ஏவ
phரஹேரth
13.3.07 ஏேதநாமாthயாடவிகா vhயாkh²யாதா:
13.3.08 ஶth ைமthmh kh’thவாऽமாthயாnh அவேபth
13.3.09 ேத தthஶthேரா: phேரஷேய: ப⁴rhதாரmh ந: phரஸாத³ய இதி
13.3.10 ஸ யmh ³தmh phேரஷேயth, தmh உபாலேப⁴த ப⁴rhதா ேத மாmh
அமாthையrhேப⁴த³யதி, ந ச நஹாக³nhதvhயmh இதி
13.3.11அத² ஏகmh அமாthயmh நிShபாதேயth
13.3.12 ஸ பரmh ஆthய ேயாகா³பஸrhபாபரkhத³Shயாnh அஶkhதிமத:
shேதநாடவிகாnh உப⁴ய உபகா⁴தகாnh வா பரshய உபஹேரth
13.3.13ஆphதபா⁴வ உபக³த: phரவீரஷ உபகா⁴தmh அshய உபஹேரth³ அnhதபாலmh
ஆடவிகmh த³Nhட³சாணmh வா th³’ட⁴mh அெஸௗ சாெஸௗ ச ேத ஶth
ஸnhத⁴thேத இதி
13.3.14அத² பசாth³அபி⁴thயkhதஶாஸைநேரநாnh கா⁴தேயth
13.3.15 த³Nhட³ப³லvhயவஹாேரண வா ஶthmh உth³ேயாjhய கா⁴தேயth
13.3.16kh’thயபஉபkh³ரேஹணவா பரshயாthரmh ராஜாநmhஆthமnhயபகாரயிthவாऽபி⁴த
13.3.17 தத: பரshய phேரஷேயth அெஸௗ ேத ைவ மமாபகேராதி, தmh ஏ ஸmh⁴ய
ஹநிShயாவ:, ⁴ெமௗ ரNhேய வா ேத பkh³ரஹ:இதி
13.3.18 phரதிபnhநmh அபி⁴ஸthkh’thயாக³தmh அவshகnhேத³ந phரகாஶth³ேத⁴ந வா
ஶth கா⁴தேயth
13.3.19 அபி⁴விவாஸநாrhத²mh ⁴தா³நthராபி⁴ேஷகராऽபேத³ேஶந வா
kh³ராஹேயth
13.3.20அவிஷயmh உபாmhஶுத³Nhேட³ந வா கா⁴தேயth
13.3.21 ஸ ேசth³ த³Nhட³mh த³th³யாnhந shவயmh ஆக³chேச²th தmh அshய ைவ
கா⁴தேயth
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13.3.22 த³Nhேட³ந வா phரயாmh இchேச²nhந விகீ³ஷு ததா²ऽphேயநmh
உப⁴யத:ஸmhபீட³ேநந கா⁴தேயth
13.3.23 அவிவshேதா வா phரthேயகேஶா யாmh இchேச²th³ ராjhய ஏகேத³ஶmh வா
யாதvhயshயாதா³காம:, ததா²ऽphேயநmh ைவ ஸrhவஸnhேதா³ேஹந வா கா⁴தேயth
13.3.24ைவ வா ஸkhதshய த³Nhட³ உபநேயந லmh அnhயேதா ஹாரேயth
13.3.25 ஶth⁴mhயா வா thரmh பேணத,thர⁴mhயா வா ஶthmh
13.3.26 தத: ஶth⁴phஸாயாmh thேரthமnhயபகாரயிthவாऽபி⁴த - இதி
ஸமாநா: rhேவண ஸrhவ ஏவ ேயாகா:³
13.3.27 ஶthmh வா thர⁴phஸாயாmh phரதிபnhநmh த³Nhேட³நாiνkh³’ணீயாth
13.3.28 தேதா thரக³தmh அதிஸnhத³th◌⁴யாth
13.3.29 kh’தphரதிவிதா⁴ேநா வா vhயஸநmh ஆthமேநா த³rhஶயிthவா thேரthரmh
உthஸாஹயிthவாऽऽthமாநmh அபி⁴ேயாஜேயth
13.3.30 தத:ஸmhபீட³ேநந கா⁴தேயth, வkh³ராேஹண வா ராjhயவிநிமயmh காரேயth
13.3.31thேரதேசthஶthரkh³ராேயshதா²mhஇchேச²thஸாமnhதாதி³பி⁴rhலmh
அshய ஹாரேயth
13.3.32 த³Nhேட³ந வா thராmh இேச²th தmh அshய கா⁴தேயth
13.3.33 ெதௗ ேசnhந பி⁴th³ேயயாதாmh phரகாஶmh ஏவாnhேயாnhய⁴mhயா பேணத
13.3.34 தத: பரshபரmh thரvhயஜநா வா உப⁴யேவதநா வா ³தாnh phேரஷேய:
அயmh ேத ராஜா ⁴mh phஸேத ஶthஸmhத:இதி
13.3.35 தேயாரnhயதேரா ஜாதாஶŋhகாேராஷ:, rhவவchேசShேதத
13.3.36 ³rhக³ராShThரத³Nhட³iµkh²யாnh வா kh’thயபேஹபி⁴ரபி⁴விkh²யாphய
phரvhராஜேயth
13.3.37 ேத th³தா⁴வshகnhதா³வேராத⁴vhயஸேநஷு ஶthmh அதிஸnhத³th◌⁴:
13.3.38 ேப⁴த³mh வாऽshய shவவrhேக³ph◌⁴ய:rh:
13.3.39அபி⁴thயkhதஶாஸைந: phரதிஸமாநேய:
13.3.40ph³த⁴கvhயஜநா வா மாmhஸவிkhரேயணth³வாshதா²ெதௗ³வாகாபாரயாேசாராph◌⁴யாக³மmh
பரshய th³வி: thதி நிேவth³ய லph³த⁴phரthயயா ப⁴rhரநீகmh th³விதா⁴ நிேவய
kh³ராமவேத⁴ऽவshகnhேத³ச th³விஷேதா ph³:ஆஸnhநேசாரக³ண:,மஹாmhசாkhரnhத:³,
phர⁴தmh ைஸnhயmh ஆக³chச² இதி
13.3.41 தth³ அrhபயிthவா kh³ராமகா⁴தத³Nhட³shய ைஸnhயmh இதரth³ ஆதா³ய
ராthெரௗ ³rhக³th³வாேரஷு ph³: ஹதேசாரக³ண:, th³த⁴யாthரmh இத³mh
ைஸnhயmh ஆக³தmh, th³வாரmh அபாvhயதாmh இதி
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13.3.42 rhவphரணிதா வா th³வாராணி த³th³:
13.3.43ைத:ஸஹ phரஹேர:
13.3.44 காஶிlhபிபாஷNhட³ஶீலவைவேத³ஹகvhயஜநாnh ஆதீ⁴யாnh vhவா
பர³rhேக³ phரணித³th◌⁴யாth
13.3.45 ேதஷாmh kh³’ஹபதிகvhயஜநா: காShட²th’ணதா⁴nhயபNhயஶகைட:
phரஹரவரnhயபி⁴ஹேர:, ேத³வth◌⁴வஜphரதிமாபி⁴rhவா
13.3.46 தத: தth³vhயஜநா: phரமthதவத⁴mh அவshகnhத³phரதிkh³ரஹmh அபி⁴phரஹரணmh
ph’Shட²த: ஶŋhக²³nh³பி⁴ஶph³ேத³ந வா phரவிShடmh இthயாேவத³ேய:
13.3.47 phராகாரth³வாராThடாலகதா³நmh அநீகேப⁴த³mh கா⁴தmh வா rh:
13.3.48ஸாrhத²க³ணவாபி⁴ராதிவாைக:கnhயாவாைகரவபNhயvhயவஹாபி⁴பகரணஹாரைகrhதா⁴nhயkhேரth’விkhேரth’பி⁴rhவா
phரvhரதŋhகி³பி⁴rh³ைதச த³ணTh³ऽதிநயநmh,ஸnhதி⁴கrhமவிவாஸநாrhத²mh
13.3.49இதி ராஜாபஸrhபா:
13.3.50 ஏத ஏவாடவீநாmh அபஸrhபா: கNhடகேஶாத⁴ந உkhதாச
13.3.51 vhரஜmh அடvhyh।ஆஸnhநmh அபஸrhபா:ஸாrhத²mh வா ேசாைரrhகா⁴தேய:
13.3.52kh’தஸŋhேகதmhஅnhநபாநmh சாthர மத³நரஸவிth³த⁴mh வா kh’thவாऽபக³chேச²:
13.3.53 ேகா³பாலகைவேத³ஹகாச ததேசாராnh kh³’தேலாphthரபா⁴ராnh
மத³நரஸவிகாரகாேலऽவshகnhத³ேய:
13.3.54 ஸŋhகrhஷணைத³வதீேயா வா iµNhட³ஜலvhயஜந: phரஹவணகrhம
மத³நரஸேயாேக³நாதிஸnhத³th◌⁴யாth
13.3.55அதா²வshகnhத³mh த³th³யாth
13.3.56ெஶௗNh³கvhயஜேநா வா ைத³வதphேரதகாrhய உthஸவஸமாேஜShவாடவிகாnh
ஸுராவிkhரய உபாயநநிthதmh மத³நரஸேயாேக³நாதிஸnhத³th◌⁴யாth
13.3.57அதா²வshகnhத³mh த³th³யாth
13.3.58ab kh³ராமகா⁴தphரவிShடாmh வா விphய ப³ஹுதா⁴ऽடவீmh ।
13.3.58chd கா⁴தேயth³இதி ேசாராmh அபஸrhபா: phரகீrhதிதா: (இதி)
Chapt . பrhபாஸநகrhம -அவமrhத:³

13.4.01 கrhஶநrhவmh பrhபாஸநகrhம
13.4.02 ஜநபத³mh யதா²நிவிShடmh அப⁴ேய shதா²பேயth
13.4.03 உthதி²தmh அiνkh³ரஹபஹாராph◌⁴யாmh நிேவஷேயth,அnhயthராபஸரத:
13.4.04ஸŋhkh³ராமாth³அnhயshயாmh ⁴ெமௗ நிேவஶேயth, ஏகshயாmh வா வாஸேயth
13.4.05 ந யஜேநா ஜநபேதா³ ராjhயmh அஜநபத³mh வா ப⁴வதி இதி ெகௗlhய:
13.4.06 விஷமshத²shய iµShmh ஸshயmh வா ஹnhயாth³, வீவத⁴phரஸாெரௗ ச

artha.pdf 261



ெகௗய அrhத²ஶாshthரmh

13.4.07ab phரஸாரவீவத⁴chேச²தா³nh iµShஸshயவதா⁴th³அபி ।
13.4.07chd வமநாth³³ட⁴கா⁴தாchச ஜாயேத phரkh’திய:
13.4.08phர⁴த³ணப³th³த⁴(வth³த⁴)அnhயphயயnhthரஶshthராவரணவிShரஸமkh³ரmh
ேம ைஸnhயmh, ’ச ரshதாth,அபrh: பரshய, vhயாதி⁴³rhபி⁴நிசயராய:
khதப³லநிrhேவேதா³thரப³லநிrhேவத³ச இதி பrhபாத
13.4.09 kh’thவா shகnhதா⁴வாரshய ராmh வீவதா⁴ஸாரேயா: பத²ச, பphய
³rhக³mh கா²தஸாலாph◌⁴யாmh, ³ஷயிthவா உத³கmh, அவshராvhய பகா:²
ஸmhரயிthவா வா, ஸுŋhகா³ப³லகாph◌⁴யாmh வphரphராகாெரௗ ஹாரேயth, தா³ரmh
ச ³ேட³ந
13.4.10 நிmhநmh வா பாmhஸுமாலயாऽऽchசா²த³ேயth
13.4.11 ப³ஹுலாரmh யnhthைரrhகா⁴தேயth
13.4.12 நிShகிராth³ உபநிShkh’Shயாைவச phரஹேர:
13.4.13 விkhரமாnhதேரஷு ச நிேயாக³விகlhபஸiµchசையச உபாயாநாmh th³தி⁴mh
phேஸத
13.4.14 ³rhக³வாந: ேயநகாகநphth’பா⁴ஸஶுகஸாக உககேபாதாnh
kh³ராஹயிthவா chேச²Shவkh³நிேயாக³khதாnh பர³rhேக³ விsh’ேஜth
13.4.15அபkh’Shடshகnhதா⁴வாராth³உchch²தth◌⁴வஜத⁴nhவாரோவா மாiνேஷkh³நிநா
பர³rhக³mh ஆதீ³பேயth
13.4.16³ட⁴rhஷாசாnhதrh³rhக³பாலகா நலவாநரபி³டா³லஶுநாmh chேச²Shவkh³நிேயாக³mh
ஆதா⁴ய காNhட³நிசயராவிதா⁴நேவமஸு விsh’ேஜ:
13.4.17 ஶுShகமthshயாநாmh உத³ேரShவkh³நிmh ஆதா⁴ய வlhேர வா வாயஸ
உபஹாேரண வேயாபி⁴rhஹாரேய:
13.4.18 ஸரலேத³வதா³திth’ண³kh³³ேவShடகஸrhஜரஸலாா³கா:
க²ர உShThராஜாவீநாmh ேலNhட³mh சாkh³நிதா⁴ரணmh
13.4.19phயாலrhணmhஅவlh³ஜமம⁴।உchசி²Shடmhஅவக²ர உShThரேகா³ேலNhட³mh
இthேயஷ ேphேயாऽkh³நிேயாக:³
13.4.20 ஸrhவேலாஹrhணmh அkh³நிவrhணmh வா mhபீ⁴ஸthரrhணmh வா
பாப⁴th³ரகபலாஶShபேகஶமைதலம⁴।உchசி²ShடகேவShடகkhேதாऽkh³நிேயாேகா³
விவாஸகா⁴தீ வா
13.4.21 ேதநாவphத: ஶணthரஸவlhகேவShேதா பா³ண இthயkh³நிேயாக:³
13.4.22 ந thேவவ விth³யமாேந பராkhரேமऽkh³நிmh அவsh’ேஜth
13.4.23அவிவாshேயாயkh³நிrhைத³வபீட³நmh ச,அphரதிஸŋhkh²யாதphராணிதா⁴nhயபஶுரNhயphயth³ரvhயயகர:
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13.4.24 ணநிசயmh சாவாphதmh அபி ராjhயmh யாய ஏவ ப⁴வதி இதி
பrhபாஸநகrhம
13.4.25ஸrhவாரmhப⁴ உபகரணவிShஸmhபnhேநாऽsh,vhயாதி⁴த:பர உபதா⁴விth³த⁴phரkh’திரkh’த³rhக³கrhமநிசேயா
வா, நிராஸார:ஸாஸாேரா வா ரா thைர:ஸnhத⁴thேத இthயவமrhத³கால:
13.4.26 shவயmhஅkh³ெநௗ ஜாேதஸiµthதா²பிேத வா phரஹவேண phேராऽநீகத³rhஶநஸŋhக³ெஸௗககலேஹஷு
நிthயth³த⁴ராnhதப³ேல ப³ஹுலth³த⁴phரதிவிth³த⁴phேரதேஷஜாக³ரணkhலாnhதஸுphதஜேந
³rhதி³ேந நதீ³ேவேக³ வா நீஹாரஸmhphலேவ வாऽவmh’th³நீயாth
13.4.27shகnhதா⁴வாரmh உthsh’jhய வா வந³ட:◌⁴ ஶthmh நிShkhராnhதmh கா⁴தேயth
13.4.28 thராஸாரiµkh²யvhயஜேநா வா ஸmhth³ேத⁴ந ைமthmh kh’thவா ³தmh
அபி⁴thயkhதmh phேரஷேயth - இத³mh ேத சி²th³ரmh, இேம ³Shயா: ஸmhேராth³⁴rhவா
சி²th³ரmh,அயmh ேத kh’thயப:இதி
13.4.29 தmh phரதி³தmh ஆதா³ய நிrhக³chச²nhதmh விகீ³ஷுrhkh³’thவா ேதா³ஷmh
அபி⁴விkh²யாphய phரவாshய அபக³chேச²th
13.4.30 தேதா thராஸாரvhயஜேநா வா ஸmhth³த⁴mh ph³யாth மாmh thராmh
உபநிrhக³chச², மயா வா ஸஹ ஸmhேராth³தா⁴ரmh ஜ இதி
13.4.31 phரதிபnhநmh உப⁴யத:ஸmhபீட³ேநந கா⁴தேயth, வkh³ராேஹண வா
ராjhயவிநிமயmh காரேயth
13.4.32 நக³ரmh வாऽshய phரmh’th³நீயாth
13.4.33ஸாரப³லmh வாऽshய வமயிthவாऽபி⁴ஹnhயாth
13.4.34 ேதந த³Nhட³ உபநதாடவிகா vhயாkh²யாதா:
13.4.35 த³Nhட³ உபநதாடவிகேயாரnhயதேரா வா ஸmhth³த⁴shய phேரஷேயth - அயmh
ஸmhேராth³தா⁴ vhயாதி⁴த:, பாrhShணிkh³ராேஹபி⁴khத:, சி²th³ரmh அnhயth³ உthதி²தmh,
அnhயshயாmh ⁴மாவபயாகாம:இதி
13.4.36 phரதிபnhேந ஸmhேராth³தா⁴ shகnhதா⁴வாரmh ஆதீ³phயாபயாயாth
13.4.37 தத: rhவவth³ஆசேரth
13.4.38 பNhயஸmhபாதmh வா kh’thவா பNhேயந ஏநmh ரஸவிth³ேத⁴நாதிஸnhத³th◌⁴யாth
13.4.39ஆஸாரvhயஜேநா வா ஸmhth³த⁴shய ³தmh phேரஷேயth - மயா பா³யmh
அபி⁴ஹதmh உபநிrhக³chசா²பி⁴ஹnhmh இதி
13.4.40 phரதிபnhநmh rhவவth³ஆசேரth
13.4.41thரmh ப³nh⁴mh வாऽபதி³ய ேயாக³ஷா:ஶாஸநiµth³ராஹshதா: phரவிய
³rhக³mh kh³ராஹேய:
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13.4.42 ஆஸாரvhயmhjhஞேநா வா ஸmhth³த⁴shய phேரஷேயth - அiµShnh ேத³ேஶ
காேல ச shகnhதா⁴வாரmh அபி⁴ஹநிShயா, Shமாபி⁴ரபி ேயாth³த⁴vhயmh இதி
13.4.43 phரதிபnhநmh யதா² உkhதmh அph◌⁴யாகா⁴தஸŋhலmh த³rhஶயிthவா ராthெரௗ
³rhகா³nhநிShkhராnhதmh கா⁴தேயth
13.4.44 யth³ வா thரmh ஆவாஹேயth³ஆடvhவிகmh வா, தmh உthஸாஹேயth விkhரmhய
ஸmhth³ேத⁴ ⁴mh அshய phரதிபth³யshவ இதி
13.4.45விkhராnhதmh phரkh’திபி⁴rh³Shயiµkh²ய உபkh³ரேஹண வா கா⁴தேயth,shவயmh
வா ரேஸந thரகா⁴தேகாऽயmh இthயவாphதாrhத:²
13.4.46 விkhரகாமmh வா thரvhயஜந: பரshயாபி⁴ஶmhேஸth
13.4.47ஆphதபா⁴வ உபக³த: phரவீரஷாநshய உபகா⁴தேயth
13.4.48ஸnhதி⁴mh வா kh’thவா ஜநபத³mh ஏநmh நிேவஶேயth
13.4.49 நிவிShடmh அshய ஜநபத³mh அவிjhஞாேதா ஹnhயாth
13.4.50 அபகாரயிthவா ³Shயாடவிேகஷு வா ப³ல ஏகேத³ஶmh அதிநீய ³rhக³mh
அவshகnhேத³ந ஹாரேயth
13.4.51³Shயாthராடவிகth³ேவShயphரthயபsh’தாச kh’தாrhத²மாநஸmhjhஞாசிநா:
பர³rhக³mh அவshகnhேத³:
13.4.52 பர³rhக³mh அவshகnhth³ய shகnhதா⁴வாரmh வா பதிதபராnhiµகா²பி⁴பnhநmh
உkhதேகஶஶshthரப⁴யவிேபph◌⁴யசாப⁴யmh அth◌⁴யமாேநph◌⁴யச த³th³:
13.4.53பர³rhக³mhஅவாphய விஶுth³த⁴ஶthபmhkh’த உபாmhஶுத³Nhட³phரதீகாரmh
அnhதrhப³ச phரவிேஶth
13.4.54ஏவmh விகீ³ஷுரthர⁴mhலph³th◌⁴வா மth◌⁴யமmhphேஸத,தthth³தா⁴தா³நmh
13.4.55 ஏஷ phரத²ேமா மாrhக:³ ph’தி²வீmh ேஜmh
13.4.56 மth◌⁴யம உதா³நேயாரபா⁴ேவ ³திஶேயநாphரkh’தீ: ஸாத⁴ேயth, தத
உthதரா: phரkh’தீ:
13.4.57 ஏஷ th³விதீேயா மாrhக:³
13.4.58மNhட³லshயாபா⁴ேவ ஶththரmhthேரணவா ஶthmh உப⁴யத:ஸmhபீட³ேநந
ஸாத⁴ேயth
13.4.59 ஏஷth’தீேயா மாrhக:³
13.4.60 ஶkhயmh ஏகmh வா ஸாமnhதmh ஸாத⁴ேயth, ேதந th³வி³ே th³விதீயmh,
th³ண: th’தீயmh
13.4.61 ஏஷ சrhேதா² மாrhக:³ ph’தி²வீmh ேஜmh
13.4.62thவா ச ph’தி²வீmh விப⁴khதவrhரமாmh shவத⁴rhேமண ⁴த
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13.4.63ab உபஜாேபாऽபஸrhபச வாமநmh பrhபாஸநmh ।
13.4.63chdஅவமrhத³ச பச ஏேத ³rhக³லmhப⁴shய ேஹதவ: (இதி)
Chapt . லph³த⁴phரஶமநmh

13.5.01th³விவித⁴mh விகீ³ேஷா:ஸiµthதா²நmh -அடvhyh।ஆதி³கmh ஏகkh³ராமாதி³கmh
ச
13.5.02 thவித⁴சாshய லmhப: ◌⁴ - நேவா, ⁴தrhவ:, பிthrhய இதி
13.5.03 நவmh அவாphய லாப⁴mh பரேதா³ஷாnh shவ³ணசா²த³ேயth, ³nh
³ணth³ைவ³Nhேயந
13.5.04shவத⁴rhமகrhமாiνkh³ரஹபஹாரதா³நமாநகrhமபி⁴ச phரkh’திphயதாnhயiνவrhேதத
13.5.05யதா²ஸmhபா⁴தmh ச kh’thயபmhஉபkh³ராஹேயth,⁴யச kh’தphரயாஸmh
13.5.06 அவிவாேஸா  விஸmhவாத³க: shேவஷாmh பேரஷாmh ச ப⁴வதி,
phரkh’திவிth³தா⁴சாரச
13.5.07 தshமாth ஸமாநஶீலேவஷபா⁴ஷாऽऽசாரதாmh உபக³ேச²th
13.5.08 ேத³ஶைத³வதshமாஜ உthஸவவிஹாேரஷு ச ப⁴khதிmh அiνவrhேதத
13.5.09 ேத³ஶkh³ராமஜாதிஸŋhக⁴iµkh²ேயஷு சாபீ⁴ணmh ஸththண: பரshயாபசாரmh
த³rhஶேய:, மாஹாபா⁴kh³யmh ப⁴khதிmh ச ேதஷு shவாந:, shவாஸthகாரmh ச
விth³யமாநmh
13.5.10 உசிைதச ஏநாnh ேபா⁴க³பஹாரராऽேவணrh⁴த
13.5.11 ஸrhவேத³வதாऽऽரமஜநmh ச விth³யாவாkhயத⁴rhமஶூரஷாmh ச
⁴th³ரvhயதா³நபஹாராnh காரேயth, ஸrhவப³nhத⁴நேமாணmh அiνkh³ரஹmh
தீ³நாநாத²vhயாதி⁴தாநாmh ச
13.5.12 சாrhமாshேயShவrhத⁴மாகmh அகா⁴தmh, ெபௗrhணமாஷு ச
சாராthகmh ராஜேத³ஶநthேரShைவகராthகmh
13.5.13 ேயாநிபா³லவத⁴mh mhshthவ உபகா⁴தmh ச phரதிேஷத⁴ேயth
13.5.14 யchச ேகாஶத³Nhட³ உபகா⁴தகmh அத⁴rhShட²mh வா சthரmh மnhேயத தth³
அபநீய த⁴rhmhயvhயவஹாரmh shதா²பேயth
13.5.15 ேசாரphரkh’தீநாmh mhேலchச²ஜாதீநாmh ச shதா²நவிபrhயாஸmh அேநகshத²mh
காரேயth, ³rhக³ராShThரத³Nhட³iµkh²யாநாmh ச
13.5.16பரா உபkh³’தாநாmh ச மnhthேராதாநாmh பரshய phரthயnhேதShவேநகshத²mh
வாஸmh காரேயth
13.5.17 அபகாரஸமrhதா²nh அiνயேதா வா ப⁴rhth’விநாஶmh உபாmhஶுத³Nhேட³ந
phரஶமேயth
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13.5.18 shவேத³ஶீயாnh வா பேரண வாऽபth³தா⁴nh அபவாதshதா²ேநஷு
shதா²பேயth
13.5.19 யச தthந: phரthயாேத³யmh ஆதா³mh ஶkhத:, phரthயnhதாடவீshேதா² வா
phரபா³தி⁴mhஅபி⁴ஜாத:,தshைமவி³mh⁴mh phரயchேச²th,³ணவthயாசrhபா⁴க³mh
வா ேகாஶத³Nhட³தா³நmh அவshதா²phய, யth³ உபrhவாண: ெபௗரஜாநபதா³nh
ேகாபேயth
13.5.20பிைத:ைதேரநmh கா⁴தேயth
13.5.21 phரkh’திபி⁴பkhShடmh அபநேயth,ஔபகா⁴திேக வா ேத³ேஶ நிேவஶேயth -

இதி
13.5.22⁴தrhேவ ேயந ேதா³ேஷபvh’thத: தmh phரkh’திேதா³ஷmh சா²த³ேயth, ேயந
ச ³ேணந உபாvh’thத: தmh தீvhrhயாth -இதி
13.5.23 பிthrhேய பிrhேதா³ஷாmhசா²த³ேயth,³mhச phரகாஶேயth -இதி
13.5.24ab சthரmh அkh’தmh த⁴rhmhயmh kh’தmh சாnhைய: phரவrhதேயth ।
13.5.24chd phரவrhதேயnhந சாத⁴rhmhயmh kh’தmh சாnhையrhநிவrhதேயth (இதி)
Book .

Chapt . பரப³லகா⁴தphரேயாக:³
14.1.01 சாrhவrhNhயராऽrhத²mh ஔபநிஷதி³கmh அத⁴rhShேட²ஷு phரத
14.1.02காலடாதி³rhவிஷவrhக:³ரth³ேத⁴யேத³ஶேவஷஶிlhபபா⁴ஷாऽபி⁴ஜநாபேத³ைஶ:
ph³ஜவாமநகிராதகப³தி⁴ரஜடா³nhத⁴chச²th³மபி⁴rhmhேலchச²ஜாதீையரபி⁴phேரைத:
shthபி:◌⁴ mhபி⁴ச பரஶர உபேபா⁴ேக³Shவவதா⁴தvhய:
14.1.03 ராஜkhடா³பா⁴Nhட³நிதா⁴நth³ரvhய உபph³ேபா⁴ேக³ஷு³டா: ◌⁴ ஶshthரநிதா⁴நmh
rh:,ஸththராவிநச ராthசாேऽkh³நிவிநசாkh³நிநிதா⁴நmh
14.1.04சிthரேப⁴கெகௗNh³nhயகkh’கணபசShட²ஶதபதீ³rhணmhஉchசிதி³ŋhக³கmhப³ஶதகnhத³(கrhத³ம?)
இth◌⁴மkh’கலாஸrhணmh kh³’ஹேகா³காnhதா⁴கkhரகNhடகதிகீடேகா³மாகாrhணmh
ப⁴lhலாதகாவlh³ஜரஸmhkhதmh ஸth³ய:phராணஹரmh, ஏேதஷாmh வா ⁴ம:
14.1.05ab கீேடா வாऽnhயதம: தphத: kh’Shணஸrhபphயŋh³பி: ◌⁴ ।
14.1.05chd ேஶாஷேயth³ ஏஷ ஸmhேயாக:³ஸth³ய:phராணஹேரா மத:
14.1.06 தா⁴மாrhக³வயாதா⁴நலmh ப⁴lhலாதகShபrhணkhதmh ஆrhத⁴மாக:
14.1.07 vhயாகா⁴தகலmh ப⁴lhலாதகShபrhணkhதmh கீடேயாேகா³ மாக:
14.1.08 கலாமாthரmh ஷாmh, th³வி³ணmh க²ராவாநாmh, சrh³ணmh
ஹshthyh।உShThராmh
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14.1.09ஶதகrhத³ம உchசிதி³ŋhக³கரவீரகmhபீ³மthshய⁴ேமா மத³நேகாth³ரவபலாேலந
ஹshதிகrhணபலாஶபலாேலந வா phரவாதாiνவாேத phரணீேதா யாவchசரதி தாவnh
மாரயதி
14.1.10 கிகீடமshthயகmhபீ³ஶதகrhத³ம இth◌⁴ம இnhth³ரேகா³பrhணmh
திகீடுth³ராராலாேஹமவிதா³rhணmh வா ப³shதஶ ◌்’ŋhக³²ரrhணkhதmh
அnhதீ⁴கேரா ⁴ம:
14.1.11திகரஜபththரஹதாலமந:ஶிலா³ஜாரkhதகாrhபாஸபலாலாnhயாshேபா²டகாசேகா³ஶkh’th³ரஸபிShடmh
அnhதீ⁴கேரா ⁴ம:
14.1.12ஸrhபநிrhேமாகmh ேகா³ऽவஷmh அnhதா⁴கஶிரசாnhதீ⁴கேரா ⁴ம:
14.1.13 பாராவதphலவகkhரvhயாதா³நாmh ஹshதிநரவராஹாmh ச thரஷmh
காஸŋh³யவஷகணதNh³லா: காrhபாஸடஜேகாஶாதகீநாmh ச
பீ³ஜாநி ேகா³thகாபா⁴Nh³லmh நிmhப³ஶிkh³ப²ணிrhஜகாவபீகப⁴ŋhக:³
ஸrhபஶப²சrhமஹshதிநக²ஶ ◌்’ŋhக³rhணmhஇthேயஷ⁴ேமா மத³நேகாth³ரவபலாேலந
ஹshதிகrhணபலாஶபலாேலந வா phரணீத: phரthேயகேஶா யாவchசரதி தாவnh மாரயதி
14.1.14 காShட²நட³ஶதாவலmh ஸrhபphரசலாகkh’கணபசShட²rhணmh
வா⁴ம:rhவகlhேபநாrhth³ரஶுShகபலாேலந வா phரணீத:ஸŋhkh³ராமாவதரவshகnhத³நஸŋhேலஷு
kh’தேநஜந உத³காphரதீகாைர: phரணீத:ஸrhவphராணிநாmh ேநthரkh◌⁴ந:
14.1.15 ஶாகாகேபாதப³கப³லாகாேலNhட³mh அrhகாபீகshiνரபிShடmh
அnhதீ⁴கரணmh அஜநmh உத³க³ஷணmh ச
14.1.16யவகஶாலமத³நப²லஜாதீபththரநரthரேயாக:³phலவிதா³லkhேதா
க உ³mhப³ரமத³நேகாth³ரவkhவாத²khேதா ஹshதிகrhணபலாஶkhவாத²khேதா வா
மத³நேயாக:³
14.1.17ஶ ◌்’ŋhகி³ெகௗ³தமvh’ககNhடகாரமரபதீ³ேயாேகா³³ஜாலாŋhக³விஷக
இŋh³தீ³ேயாக:³கரவீராபீகாrhகmh’க³மாரணீேயாேகா³மth³நேகாth³ரவkhவாத²khேதா
ஹshதிகrhணபலாஶkhவாத²khேதா வா மத³நேயாக:³
14.1.18ஸமshதா வா யவஸ இnhத⁴ந உத³க³ஷ:

14.1.19 kh’தகNhட³லkh’கலாஸkh³’ஹேகா³காnhதா⁴க⁴ேமா ேநthரவத⁴mh
உnhமாத³mh ச கேராதி
14.1.20 kh’கலாஸkh³’ஹேகா³காேயாக:³Shட²கர:
14.1.21ஸஏவ சிthரmh ஏகாnhthரம⁴khத:phரேமஹmhஆபாத³யதி,மiνShயேலாதkhத:
ேஶாஷmh
14.1.22³விஷmh மத³நேகாth³ரவrhணmh அபவிகாேயாக:³
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14.1.23 மாth’வாஹகாஜகாரphரசலாகேப⁴காபீகேயாேகா³ விஷூசிகாகர:
14.1.24 பசShட²கெகௗNh³nhயகராஜvh’Shபம⁴ேயாேகா³ jhவரகர:
14.1.25 பா⁴ஸநலவாkh³ரnhதி²காேயாக:³ க²ரபிShேடா கப³தி⁴ர।கேரா
மாஸாrhத⁴மாக:
14.1.26 கலாமாthரmh ஷாmh இth ஸமாநmh rhேவண
14.1.27 ப⁴ŋhக³khவாத²உபநயநmhஔஷதா⁴நாmh,rhணmh phராணph◌⁴’தாmh,ஸrhேவஷாmh
வா khவாத² உபநயநmh, ஏவmh வீrhயவthதரmh ப⁴vhதி
14.1.28இதி ேயாக³ஸmhபth
14.1.29ஶாlhமவிதா³தா⁴nhயth³ேதா⁴ லவthஸநாப⁴ஸmhkhதch²nhத³ேஶாணிதphரேலேபந
தி³kh³ேதா⁴ பா³ே யmh விth◌⁴யதி ஸ விth³ேதா⁴ऽnhயாnh த³ஶஷாnh த³ஶதி, ேத
த³Shடா த³ஶாnhயாnh த³ஶnhதி ஷாnh
14.1.30ப³lhலாதகயாதா⁴நாவாiνதா⁴மாrhக³வபா³நாmh Shைபேரலகா³kh³³ஹாலாஹலாநாmh
ச கஷாயmh ப³shதநரேஶாணிதkhதmh த³mhஶேயாக:³
14.1.31 தேதாऽrhத⁴த⁴ரணிேகா ேயாக:³ ஸkhபிNhயாகாph◌⁴யாmh உத³ேக phரணீேதா
த⁴iν:ஶதாயாமmh உத³காஶயmh ³ஷயதி
14.1.32மthshயபரmhபராேயேதந த³Shடாऽபி⁴mh’Shடா வா விப⁴வதி,யச ஏதth³
உத³கmh பிப³தி shph’ஶதி வா
14.1.33 ரkhதேவதஸrhஷைபrhேகா³தா⁴ thபmh உShThகாயாmh ⁴ெமௗ
நிகா²தாயாmh நிதா வth◌⁴ேயந உth³th◌⁴’தா யாவth பயதி தாவnh மாரயதி,
kh’Shணஸrhேபா வா
14.1.34 விth³thphரத³kh³ேதா⁴ऽŋhகா³ேரா jhவாேலா வா விth³thphரத³kh³ைத:◌⁴
காShைட²rhkh³’தசாiνவாத: kh’thதிகாஸு ப⁴ரணீஷு வா ெரௗth³ேரண
கrhமऽபி⁴ஹுேதாऽkh³நி: phரணீதச நிshphரதீகாேரா த³ஹதி
14.1.35ab கrhமாராth³அkh³நிmh ஆ’thய ௌth³ேரண ஜுஹுயாth ph’த²kh ।
14.1.35chdஸுரயா ெஶௗNh³காth³அkh³நிmh மாrhக³ேதாऽkh³நிmh kh◌⁴’ேதந ச
14.1.36ab மாlhேயந ச ஏகபthnhyhऽkh³நிmh mhசlhyhऽkh³நிmh ச ஸrhஷைப: ।
14.1.36chd த³th◌⁴நா ச ஸூதிகாshவkh³நிmh ஆதாkh³நிmh ச தNh³ல:
14.1.37ab சNhடா³லாkh³நிmh ச மாmhேஸந சிதாkh³நிmh மாiνேஷண ச
14.1.37chdஸமshதாnh ப³shதவஸயா மாiνேஷண th◌⁴ேவண ச
14.1.38ab ஜுஹுயாth³அkh³நிமnhthேரண ராஜvh’shய தா³பி:◌⁴ ।
14.1.38chd ஏஷ நிShphரதிகாேராऽkh³நிrhth³விஷதாmh ேநthரேமாஹந:
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14.1.39 அதி³ேத நமshேத, அiνமேத நமshேத, ஸரshவதி நமshேத, ேத³வ
ஸவிதrhநமாshேத
14.1.40அkh³நேயshவாஹா, ேஸாமாயshவாஹா,: ◌⁴ shவாஹா ⁴வ:shவாஹா (இதி)
Chapt . phரலmhப⁴நmh, தthர அth³⁴த உthபாத³நmh

14.2.01 ஶிஷ உ³mhப³ரஶrhணmh ஸrhபிஷா ஸmh’thயாrhத⁴மாக:
ுth³ேயாக:³
14.2.02 கேஶக உthபலகnhேத³ுலபி³ஸ³rhவாரkh◌⁴’தமNhட³th³ேதா⁴
மாக:
14.2.03மாஷயவலthத²த³rhப⁴லrhணmhவாரkh◌⁴’தாph◌⁴யாmh,வlhரkh◌⁴’தmh
வா ஸமth³த⁴mh, ஸாலph’நிபrhணீலகlhகmh பயஸா பீthவா, பேயா வா
தthth³த⁴mh ம⁴kh◌⁴’தாph◌⁴யாmh அஶிthவா மாஸmh உபவஸதி
14.2.04ேவதப³shதthேர ஸphதராthர உைத:th³தா⁴rhத²ைக:th³த⁴mh ைதலmh
ககாலாெபௗ³ மாஸாrhத⁴மாஸshதி²தmh சShபத³th³விபதா³நாmh விபகரணmh
14.2.05 தkhரயவப⁴shய ஸphதராthராth³ ஊrhth◌⁴வmh ேவதக³rhத³ப⁴shய
ேலNhட³யைவ:th³த⁴mh ெகௗ³ரஸrhஷபைதலmh விபகரணmh
14.2.06 ஏதேயாரnhயதரshய thரேலNhட³ரஸth³த⁴mh th³தா⁴rhத²கைதலmh
அrhகலபதŋhக³rhணphரதீவாபmh ேவதீகரணmh
14.2.07 ேவதkhடாஜக³ரேலNhட³ேயாக:³ ேவதீகரணmh
14.2.08ேவதப³shதthேர ேவதஸrhஷபா:ஸphதராthர உதாshதkhர(?)மrhக।ரலவணmh
தா⁴nhயmh ச பshதி²ேதா ேயாக:³ ேவதீகரணmh
14.2.09 ககாலாெபௗ³ வக³ேத க³தmhऽrhத⁴மாஸshதி²தmh ெகௗ³ரஸrhஷபபிShடmh
ேராmhmh ேவதீகரணmh
14.2.10abஅேலாஜுேநதி ய: கீட: ேவதா ச kh³’ஹேகா³கா ।
14.2.10chd ஏேதந பிShேதநாph◌⁴யkhதா: ேகஶா:sh: ஶŋhக²பாNhட³ரா:
14.2.11 ேகா³மேயந திnh³காShடகlhேகந வா மrhதி³தாŋhக³shய ப⁴lhலாதகரஸாiνphதshய
மாக:Shட²ேயாக:³
14.2.12 kh’Shணஸrhபiµேக² kh³’ஹேகா³காiµேக² வா ஸphதராthர உதா
³jhஜா:Shட²ேயாக:³
14.2.13 ஶுகபிthதாNhட³ரஸாph◌⁴யŋhக:³Shட²ேயாக:³
14.2.14Shட²shயphயாலகlhககஷாய: phரதீகார:
14.2.15khடேகாஶாதகீ(?)ஶதாவலkhதmhஆஹாரயமாே மாேஸந ெகௗ³ேரா
ப⁴வதி
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14.2.16 வடகஷாயshநாத:ஸஹசரகlhகதி³kh³த: ◌⁴ kh’Shே ப⁴வதி
14.2.17 ஶநகŋh³ைதலkhதா ஹதாலமந:ஶிலா: யாகரணmh
14.2.18 க²th³ேயாதrhணmh ஸrhஷபைதலkhதmh ராthெரௗ jhவலதி
14.2.19 க²th³ேயாதக³Nh³பத³rhணmh ஸiµth³ரஜnhநாmh ph◌⁴’ŋhக³கபாலாநாmh
க²தி³ரகrhணிகாராmh Shபrhணmh வா ஶநகŋh³ைதலkhதmh ேதஜநrhணmh
14.2.20 பாப⁴th³ரகthவnhம மNh³கவஸயா khதா கா³thரphரjhவாலநmh அkh³நிநா
14.2.21 பப⁴th³ரகthவkhதிலகlhகphரதி³kh³த⁴mh ஶரmh அkh³நிநா jhவலதி
14.2.22 பீthவnhமமய: பிNhேடா³ஹshேத jhவலதி
14.2.23 மNh³கவஸாதி³kh³ேதா⁴ऽkh³நிநா jhவலதி
14.2.24 ேதந phரதி³kh³த⁴mhஅŋhக³mhஶாmhரப²லைதலkhதmhஸiµth³ரமNh³கீேப²நகஸrhஜரஸrhணkhதmh
வா jhவலதி
14.2.25 மNh³கராதீ³நாmh வஸயா ஸமபா⁴க³mh ைதலmh th³த⁴mh அph◌⁴யŋhக³mh
கா³thராmh அkh³நிphரjhவாலநmh
14.2.26 ேவiΝலைஶவலphதmh அŋhக³mh மNh³கவஸாதி³kh³த⁴mh அkh³நிநா
jhவலதி
14.2.27பாப⁴th³ரகphபதிப³லாவஜுலவjhரகத³லகlhேகந மNh³கவஸாth³ேத⁴ந
ைதேலநாph◌⁴யkhதபாேதா³ऽŋhகா³ேரஷு க³chச²தி
14.2.28ab உப உத³கா phரதிப³லா வஜுல: பாப⁴th³ரக: ।
14.2.28chd ஏேதஷாmh லகlhேகந மNh³கவஸயா ஸஹ
14.2.29abஸாத⁴ேயth ைதலmh ஏேதந பாதா³வph◌⁴யjhய நிrhமெலௗ ।
14.2.29chdஅŋhகா³ரராெஶௗ விசேரth³ யதா²ஸுமஸசேய
14.2.30ஹmhஸkhெரௗசமராmhஅnhேயஷாmh வா மஹாஶநீநாmh உத³கphலவாநாmh
chேச²ஷு ப³th³தா⁴ நலதீ³பிகா ராthராlhகாத³rhஶநmh
14.2.31ைவth³தmh ப⁴shமாŋhகி³ஶமநmh
14.2.32shthShபபாயிதா மாஷா vhரஜலmh மNh³கவஸாரmh lhயாmh
தீ³phதாயாmh அபாசநmh
14.2.33 lhேஶாத⁴நmh phரதீகார:
14.2.34 பீமேயா மணிரkh³நிக³rhப: ◌⁴ ஸுவrhசலாலkh³ரnhதி:² ஸூthரkh³ரnhதி²rhவா
பிபேவShேதா iµkh²யாth³அkh³நி⁴ம உthஸrhக:³
14.2.35ஶாmhரப²லைதலkhேதாऽkh³நிrhவrhஷphரவாேதஷு jhவலதி
14.2.36ஸiµth³ரேப²நக:ைதலkhேதாऽmhப⁴ phலவமாேநா jhவலதி
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14.2.37 phலவமாநாநாmh அshதி²ஷு கlhமாஷேவiΝநா நிrhமதி²ேதாऽkh³நிrhந உத³ேகந
ஶாmhயதி, உத³ேகந jhவலதி
14.2.38ஶshthரஹதshயஶூலphேராதshயவா ஷshயவாமபாrhவபrhஶுகாshதி²ஷு
கlhமாஷேவiΝநா நிrhமதி²ேதாऽkh³நி: shthயா: ஷshய வாऽshதி²ஷு
மiνShயபrhஶுகயா நிrhமதி²ேதாऽkh³நிrhயthர thரபஸvhயmh க³chச²தி ந சாthராnhேயாऽkh³நிrhjhவலதி
14.2.39ab chnhத³ க²ஜட: கா²ரகீடச பிShயேத ।
14.2.39chdஅவthேரண ஸmhsh’Shடா நிக³லாநாmh  ப⁴ஜநmh
14.2.40 அயshகாnhேதா வா பாஷாண: ரத³rh³ரகா²ரகீடவஸாphரேத³ேஹந
th³வி³ண:

14.2.41நாரகக³rhப: ◌⁴ கŋhகபா⁴ஸபாrhவ உthபல உத³கபிShடசShபத³th³விபதா³நாmh
பாத³ேலப:
14.2.42 உகkh³’th◌⁴ரவஸாph◌⁴யாmh உShThரசrhம உபாநஹாவph◌⁴யjhய வடபththைர:
phரதிchசா²th³ய பசாஶth³ேயாஜநாnhயராnhேதா க³chச²தி
14.2.43 ேயநகŋhககாகkh³’th◌⁴ரஹmhஸkhெரௗசவீசீரlhலாநாmh மjhஜாேநா
ேரதாmh வா ேயாஜநஶதாய, mhஹvhயாkh◌⁴ரth³வீபகாக உகாநாmh மjhஜாேநா
ேரதாmh வா
14.2.44 ஸாrhவவrhணிகாநி க³rhப⁴பதநாnhShThகாயாmh அபி⁴ஷூய மஶாேந
phேரதஶிஶூnh வா தthஸiµthதி²தmh ேமேதா³ ேயாஜநஶதாய
14.2.45aஅநிShைடரth³⁴த உthபாைத: பரshய உth³ேவக³mh ஆசேரth ।
14.2.45bஆராjhயாய இதி நிrhவாத:³ஸமாந: ேகாப உchயேத (இதி)
Chapt . phரலmhப⁴நmh, தthர ைப⁴ஷjhயமnhthரேயாக:³

14.3.01 மாrhஜார உShThரvh’கவராஹவாவிth³வா³நphth’காக உகாநாmh
அnhேயஷாmh வா நிஶாசராmh ஸththவாநாmh ஏகshய th³வேயாrhப³ஹூநாmh வா
த³நி வாமாநி சாணி kh³’thவா th³விதா⁴ rhணmh காரேயth
14.3.02 தேதா த³ணmh வாேமந வாமmh த³ேணந ஸமph◌⁴யjhய ராthெரௗ தம ச
பயதி
14.3.03ab ஏகாmhலகmh வராஹா க²th³ேயாத: காலஶாவா ।
14.3.03chd ஏேதநாph◌⁴யkhதநயேநா ராthெரௗ பாணி பயதி
14.3.04 thராthர உேபாத: Shேயண ஶshthரஹதshய ஶூலphேராதshய வா mhஸ:

ஶிர:கபாேல mh’thதிகாயாmh யவாnh ஆவாshயாவிேரண ேஸசேயth
14.3.05 தேதா யவவிட⁴மாலாmh ஆப³th◌⁴ய நShடchசா²யாபசரதி
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14.3.06 thரthர உேபாத: Shேயண வமாrhஜார உகவா³நாmh த³நி
வாமாநி சாணி th³விதா⁴ rhணmh காரேயth
14.3.07 தேதா யதா²shவmh அph◌⁴யkhதாோ நShடchசா²யாபசரதி
14.3.08 thராthர உேபாத: Shேயண ஷகா⁴திந: காNhட³கshய ஶலாகாmh
அஜநீmh ச காரேயth
14.3.09 தேதா அnhயதேமநாrhேணநாph◌⁴யkhதாோ நShடchசா²யாபசரதி
14.3.10 thராthர உேபாத: Shேயண காலாயmh அஜநீmh ஶலாகாmh ச காரேயth
14.3.11 தேதா நிஶாசராmh ஸththவாநாmh அnhயதமshய ஶிர:கபாலmh அஜேநந
ரயிthவா mh’தாயா:shthயா ேயாெநௗ phரேவய தா³ஹேயth
14.3.12 தth³அஜநmh Shேயண உth³th◌⁴’thய தshயாmh அஜnhயாmh நித³th◌⁴யாth
14.3.13 ேதநாph◌⁴யkhதாோ நShடசா²யாபசரதி
14.3.14 யthர ph³ராமணmh ஆதாkh³நிmh த³kh³த⁴mh த³யமாநmh வா பேயth தthர
thராthர உேபாத: Shேயண shவயmhmh’தshய வாஸஸா phரேஸவmh kh’thவா
சிதாப⁴shமநா ரயிthவா தmh ஆப³th◌⁴ய நShடchசா²யாபசரதி
14.3.15ph³ராமணshய phேரதகாrhேய ேயா ெகௗ³rhமாrhயேத தshயாshதி²மjhஜrhணrhऽப⁴shthரா
பஶூநாmh அnhதrhதா⁴நmh
14.3.16 ஸrhபத³Shடshய ப⁴shமநா rh phரசலாகப⁴shthரா mh’கா³mh
அnhதrhதா⁴நmh
14.3.17 உகவா³chச²ஷஜாnhvhऽshதி²rhணrhऽப⁴shthரா பmh
அnhதrhதா⁴நmh
14.3.18இthயShடாவnhதrhதா⁴நேயாக:³
14.3.19ab ப³mh ைவேராசநmh வnhேத³ ஶதமாயmh ச ஶmhப³ரmh ।
14.3.19chd ப⁴Nh³ரபாகmh நரகmh நிmhப⁴mh mhப⁴mh ஏவ ச
14.3.20ab ேத³வலmh நாரத³mh வnhேத³ வnhேத³ஸாவrhணிகா³லவmh ।
14.3.20chd ஏேதஷாmh அiνேயாேக³ந kh’தmh ேத shவாபநmh மஹth
14.3.21ab யதா²shவபnhthயஜக³ரா:shவபnhthயபி சக²லா: ।
14.3.21chd ததா²shவபnh ஷா ேய ச kh³ராேம ஹலா:
14.3.22ab ப⁴Nhட³காநாmh ஸஹshேரண ரத²ேநஶேதந ச ।
14.3.22chdஇமmh kh³’ஹmh phரேவயா Shணீmh ஆஸnh பா⁴Nhட³கா:
14.3.23ab நமshkh’thவா ச மநேவ ப³th³th◌⁴வா ஶுநகேப²லகா: ।
14.3.23chd ேய ேத³வா ேத³வேலாேகஷு மாiνேஷஷு ச ph³ராம:

14.3.24abஅth◌⁴யயநபாரகா:³th³தா⁴ ேய ச ெகௗலாஸ தாபஸா: ।
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14.3.24chd ஏேதph◌⁴ய:ஸrhவth³ேத⁴ph◌⁴ய: kh’தmh ேத shவாபநmh மஹth
14.3.25அதிக³chச²nhதி ச மyhயபக³chச²nh ஸmhஹதா:
14.3.26அேத, வேத, மநேவ shவாஹா
14.3.27 ஏதshய phரேயாக:³
14.3.28 thராthர உேபாத: kh’Shணசrhத³யாmh Shயேயாகி³nhயாmh
வபாகீஹshதாth³ விலகா²வேலக²நmh khணீயாth
14.3.29 தnhமாைஷ: ஸஹ கNhேடா³காயாmh kh’thவாऽஸŋhகீrhண ஆத³ஹேந
நிகா²நேயth
14.3.30 th³விதீயshயாmh சrhத³யாmh உth³th◌⁴’thய மாrhயா ேபஷயிthவா ³கா:
காரேயth
14.3.31 தத ஏகாmh ³காmh அபி⁴மnhthரயிthவா யthர ஏதந மnhthேரண பதி தth
ஸrhவmh phரshவாபயதி
14.3.32 ஏேதந ஏவ கlhேபந வாவித:◌⁴ ஶlhயகmh thகாலmh thேவதmh அஸŋhகீrhண
ஆத³ஹேந நிகா²நேயth
14.3.33 th³விதீயshயாmh சrhத³யாmh உth³th◌⁴’thயாத³ஹநப⁴shமநா ஸஹ யthர
ஏேதந மnhthேரணபதி தth ஸrhவmh phரshவாபயதி
14.3.34abஸுவrhணShபீmh ph³ரமாணீmh ph³ரமாணmh ச ஶth◌⁴வஜmh ।
14.3.34chdஸrhவாச ேத³வதா வnhேத³ வnhேத³ஸrhவாmhச தாபஸாnh
14.3.35ab வஶmh ேம ph³ராம யாnh ⁴பாலாச thயா: ।
14.3.35chd வஶmh ைவயாச ஶூth³ராச வஶதாmh யாnh ேம ஸதா³
14.3.36shவாஹா -அேல கிேல வசாேர phரேயாேக³ ப²khேக வேவ விஹாேல
த³nhதகடேக shவாஹா
14.3.37abஸுக²mh shவபnh ஶுநகா ேய ச kh³ராேம ஹலா: ।
14.3.37chd வாவித: ◌⁴ ஶlhயகmh ச ஏதth thேவதmh ph³ரமநிrhதmh
14.3.38ab phரஸுphதா:ஸrhவth³தா⁴  ஏதth ேத shவாபநmh kh’தmh ।
14.3.38chd யாவth³ kh³ராமshய மாnhத:ஸூrhயshய உth³க³மநாth³இதி
14.3.39shவாஹா
14.3.40 ஏதshய phரேயாக:³
14.3.41வாவித: ◌⁴ ஶlhயகாநி thேவதாநி,ஸphதராthர உேபாத:kh’Shணசrhத³யாmh
கா²தி³ராபி:◌⁴ ஸதா⁴rh(?) அkh³நிmh ஏேதந மnhthேரShடஶதஸmhபாதmh kh’thவா
ம⁴kh◌⁴’தாph◌⁴யாmh அபி⁴ஜுஹுயாth
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14.3.42 தத ஏகmh ஏேதந மnhthேரண kh³ராமth³வா kh³’ஹth³வா வா யthர நிக²nhயேத
தth ஸrhவmh phரshவாபயதி
14.3.43ab ப³mh ைவேராசநmh வnhேத³ ஶதமாயmh ச ஶmhப³ரmh ।
14.3.43chd நிmhப⁴mh நரகmh mhப⁴mh தnhகchச²mh மஹாऽஸுரmh
14.3.44abஅrhமாலவmh phரலmh ச மNhட³ உகmh க⁴ட உப³லmh ।
14.3.44chd kh’Shணகmhஸ உபசாரmh ச ெபௗேலாmh ச யஶshவிநீmh
14.3.45abஅபி⁴மnhthரயிthவா kh³’ th³th◌⁴yhऽrhத²mh ஶவஶாகாmh ।
14.3.45chd ஜய ஜயதி ச நம: ஶலக⁴ேதph◌⁴ய:shவாஹா
14.3.46abஸுக²mh shவபnh ஶுநகா ேய ச kh³ராேம ஹலா: ।
14.3.46chdஸுக²mh shவபnh th³தா⁴rhதா² யmh அrhத²mh மாrhக³யாமேஹ ।
14.3.46ech யாவth³அshதmh அயாth³ உத³ேயா யாவth³அrhத²mh ப²லmh மம
14.3.47இதி shவாஹா
14.3.48 ஏதshய phரேயாக:³
14.3.49 சrhப⁴khத உபவா kh’Shணசrhத³யாmh அஸŋhகீrhண ஆத³ஹேந
ப³mh kh’thவா ஏேதந மnhthேரண ஶவஶாகாmh kh³’thவா ெபௗthேபாThடகmh
ப³th◌⁴நீயாth
14.3.50 தnhமth◌⁴ேய வாவித: ◌⁴ ஶlhயேகந விth³th◌⁴வா யthர ஏேதந மnhthேரண நிக²nhயேத
தth ஸrhவmh phரshவாபயதி
14.3.51ab உைப ஶரணmh சாkh³நிmh ைத³வதாநி தி³ேஶா த³ஶ ।
14.3.51chdஅபயாnh ச ஸrhவாணி வஶதாmh யாnh ேம ஸதா³
14.3.52shவாஹா
14.3.53 ஏதshய phரேயாக:³
14.3.54 thராthர உேபாshத: Shேயண ஶrhகரா ஏகவிmhஶதிஸmhபாதmh kh’thவா
ம⁴kh◌⁴’தாph◌⁴யாmh அபி⁴ஜுஹுயாth
14.3.55 தேதா க³nhத⁴மாlhேயந ஜயிthவா நிகா²நேயth
14.3.56 th³விதீேயந Shேயண உth³th◌⁴’thய ஏகாmh ஶrhகராmh அபி⁴மnhthரயிthவா
கபாடmh ஆஹnhயாth
14.3.57அph◌⁴யnhதrhmh சதsh’mh ஶrhகராmh th³வாரmh அபாvhயேத
14.3.58 சrhப⁴khத உபவா kh’Shணசrhத³யாmh ப⁴kh³நshய ஷshயாshth²நா
’ஷப⁴mh காரேயth,அபி⁴மnhthரேயchச ஏேதந
14.3.59 th³விேகா³khதmh ேகா³யாநmh ஆ’தmh ப⁴வதி
14.3.60 தத: பரமாகாேஶ விராமதி
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14.3.61 ரவிஸக³nhத: ◌⁴ பக⁴மதி ஸrhவmh ph’தி
14.3.62 சNhடா³mhபீ⁴mhப³ககஸாேராக: ◌⁴ ஸநாப⁴ேகா³ऽ -shவாஹா
14.3.63 தால உth³கா⁴டநmh phரshவாபநmh ச
14.3.64 thராthர உேபாத: Shேயண ஶshthரஹதshய ஶூலphேராதshய வா mhஸ:

ஶிர:கபாேல mh’thதிகாயாmh வராவாshய உத³ேகந ேஸசேயth
14.3.65 ஜாதாநாmh Shேயண ஏவ kh³’thவா ரjhஜுகாmh வrhதேயth
14.3.66 தத: ஸjhயாநாmh த⁴iνஷாmh யnhthராmh ச ரshதாchேச²த³நmh
jhயாchேச²த³நmh கேராதி
14.3.67 உத³காப⁴shthராmh உchch²வாஸmh’thதிகயா shthயா: ஷshய வா
ரேயth, நாகாப³nhத⁴நmh iµக²kh³ரஹச
14.3.68வராஹப⁴shthராmh உchch²வாஸmh’thதிகயா ரயிthவா மrhகடshநாநாऽவப³th◌⁴நீயாth,
ஆநாஹகாரணmh
14.3.69 kh’Shணசrhத³யாmh ஶshthரஹதாயா ேகா:³ கபிலாயா: பிthேதந
ராஜvh’மயீmh அthரphரதிமாmh அjhயாth,அnhதீ⁴கரணmh
14.3.70சrhப⁴khத உபவாkh’Shணசrhத³யாmh ப³mhkh’thவா ஶூலphேராதshய
ஷshயாshth²நா கீலகாnh காரேயth
14.3.71 ஏேதஷாmh ஏக: ேஷthேர வா நிகா²தஆநாஹmh கேராதி, பேத³ऽshயாஸேந
வா நிகா²த: ேஶாேஷண மாரயதி,ஆபேண ேthேர kh³’ேஹ வா vh’thதிchேச²த³mh
கேராதி
14.3.72 ஏேதந ஏவ கlhேபந விth³th³த³kh³த⁴shய vh’shய கீலகா vhயாkh²யாதா:
14.3.73ab நrhநவmh அவாசீநmh நிmhப:³ காமம⁴ச ய: ।
14.3.73chd கபிேராம மiνShயாshதி² ப³th³th◌⁴வா mh’தகவாஸஸா
14.3.74ab நிக²nhயேத kh³’ேஹ யshய th³’ShThவா வா யth பத³mh நேயth ।
14.3.74chdஸthரதா³ர:ஸத⁴நshthnh பாnhநாதிவrhதேத
14.3.75ab நrhநவmh அவாசீநmh நிmhப:³ காமம⁴ச ய: ।
14.3.75chdshவயŋh³phதா மiνShயாshதி² பேத³ யshய நிக²nhயேத
14.3.76ab th³வாேர kh³’ஹshய ேஸநாயா kh³ராமshய நக³ரshய வா ।
14.3.76chdஸthரதா³ர:ஸத⁴நshthnh பாnhநாதிவrhதேத
14.3.77abஅஜமrhகடேராமாணி மாrhஜாரநலshய ச ।
14.3.77chd ph³ராமநாmh வபாகாநாmh காக உகshய சாஹேரth ।
14.3.77chd ஏேதந விShடா²ऽவுNh ஸth³ய உthஸாத³காகா
14.3.78ab phேரதநிrhமாகா கிNhவmh ேராமாணி நலshய ச ।
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14.3.78chd vh’சிகாlhyh(?)அkh’thதிச பேத³ யshய நிக²nhயேத ।
14.3.78ef ப⁴வthயஷ:ஸth³ேயா யாவth தnhநாபநீயேத
14.3.79 thராthர உேபாத: Shேயண ஶshthரஹதshய ஶூலphேராதshய வா mhஸ:

ஶிர:கபாேல mh’thதிகாயாmh ³ஜா ஆவாshய உத³ேகந ேஸசேயth
14.3.80 ஜாதாநாmh அமாவாshயாயாmh ெபௗrhணமாshயாmh வா Shயேயாகி³nhயாmh
³ஜவlhrhkh³ராஹயிthவா மNhட³காநி காரேயth
14.3.81 ேதShவnhநபாநபா⁴ஜநாநி nhயshதாநி ந யnhேத
14.3.82 ராthphேராயாmh phரvh’thதாயாmh phரதீ³பாkh³நிஷு mh’தேத⁴ேநா:shதநாnh
உthkh’thய தா³ஹேயth
14.3.83 த³kh³தா⁴nh vh’ஷthேரண ேபஷயிthவா நவmhப⁴mh அnhதrhேலபேயth
14.3.84 தmh kh³ராமmh அபஸvhயmh பணீய யth தthர nhயshதmh நவநீதmh ஏஷாmh தth
ஸrhவmh ஆக³chச²தி
14.3.85 kh’Shணசrhத³யாmh Shயேயாகி³nhயாmh ஶுேநா லkh³நகshய ேயாெநௗ
காலாயmh iµth³காmh phேரஷேயth
14.3.85 தாmh shவயmh பதிதாmh kh³’ணீயாth
14.3.87 தயா vh’ப²லாnhயாகாதாnhயாக³chச²nhதி
14.3.88ab மnhthரைப⁴ஷjhயஸmhkhதா ேயாகா³ மாயாkh’தாச ேய ।
14.3.88chd உபஹnhயாth³அthராmh:ைத:shவஜநmh சாபி⁴பாலேயth (இதி)
Chapt . shவப³ல உபகா⁴தphரதீகார:

14.4.01shவபே பரphரkhதாநாmh ³விஷக³ராmh phரதீகார:
14.4.02ேலShமாதககபிthத²த³nhதித³nhதஶட²ேகா³ஶிஷபாடப³லாshேயாநாக³நrhநவாேவதவாரணkhவாத²khதmh(?)
சnhத³நஸாலாvh’கீேலாதkhதmh ேநஜந உத³கmh ராஜ உபேபா⁴kh³யாநாmh
³யphராலநmh shthmh, ேஸநாயாச விஷphரதீகார:
14.4.03ph’ஷதநலநீலகNhட²ேகா³தா⁴பிthதkhதmh மராrhணmhnh³வாதவரணவாணீதNh³யகஶதபrhவாkh³ரபிNh³தகேயாேகா³
மத³நேதா³ஷஹர:
14.4.04 sh’கா³லவிnhநாமத³நnh³வாதவரணவாரணவலகஷாயாmh
அnhயதமshய ஸமshதாநாmh வா ரkhதmh பாநmh மத³நேதா³ஷஹரmh
14.4.05ைகட³rhயதிதிலைதலmh உnhமாத³ஹரmh நshத:கrhம
14.4.06 phயŋh³நkhதமாலேயாக:³Shட²ஹர:
14.4.07Shட²ேலாth◌⁴ரேயாக:³ பாகேஶாஷkh◌⁴ந:
14.4.08 கடப²லth³ரவnhதீவிலŋhக³rhணmh நshத:கrhம ஶிேராேராக³ஹரmh
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14.4.09 phயŋh³மShடா²தக³ரலாாரஸம⁴கஹth³ராௌth³ரேயாேகா³
ரjhஜு।உத³கவிஷphரஹாரபதநநிஸmhjhஞாநாmh ந:phரthயாநயநாய
14.4.10 மiνShயாmh அமாthரmh, க³வாவாநாmh th³வி³ணmh, சrh³ணmh
ஹshthyh।உShThராmh
14.4.11 khமக³rhப⁴ச ஏஷாmh மணி:ஸrhவவிஷஹர:
14.4.12 வnhதீேவதாiµShககShபவnhதா³காநாmh அேவ ஜாதshயாவthத²shய
மணி:ஸrhவவிஷஹர:
14.4.13abrhயாmh ைத: phரphதாநாmh ஶph³ேதா³ விஷவிநாஶந: ।
14.4.13chdphதth◌⁴வஜmh பதாகாmh வா th³’ShThவா ப⁴வதி நிrhவிஷ:

14.4.14ab ஏைத: kh’thவா phரதீகாரmh shவைஸnhயாநாmh அதா²thமந: ।
14.4.14chdஅthேரஷு phரத விஷ⁴மாmh³³ஷnh (இதி)
Book .

Chapt . தnhthரkhதய:
15.1.01 மiνShயாmh vh’thதிரrhத:², மiνShயவதீ ⁴thயrhத:²
15.1.02 தshயா: ph’தி²vhயா லாப⁴பாலந உபாய: ஶாshthரmh அrhத²ஶாshthரmh இதி
15.1.03 தth³th³வாthmhஶth³ khதிkhதmh -அதி⁴கரணmh, விதா⁴நmh, ேயாக:³, பதா³rhத:²,
ேஹthvhऽrhத:², உth³ேத³ஶ:, நிrhேத³ஶ:, உபேத³ஶ:, அபேத³ஶ:, அதிேத³ஶ:, phரேத³ஶ:,
உபமாநmh, அrhதா²பthதி:, ஸmhஶய:, phரஸŋhக:³, விபrhயய:, வாkhயேஶஷ:, அiνமதmh,
vhயாkh²யாநmh, நிrhவசநmh, நித³rhஶநmh, அபவrhக:³, shவஸmhjhஞா, rhவப:,

உthதரப:, ஏகாnhத:, அநாக³தாேவணmh, அதிkhராnhதாேவணmh, நிேயாக:³,
விகlhப:,ஸiµchசய:ஊயmh இதி
15.1.04 யmh அrhத²mh அதி⁴kh’thய உchயேத தth³அதி⁴கரணmh
15.1.05 ph’தி²vhயா லாேப⁴ பாலேந ச யாவnhthயrhத²ஶாshthராணி rhவாசாrhைய:
phரshதா²பிதாநி phராயஶ:தாநி ஸmh’thய ஏகmhஇத³mhஅrhத²ஶாshthரmh kh’தmhஇதி
15.1.06 ஶாshthரshய phரகரiνrhவீ விதா⁴நmh
15.1.07 விth³யாஸiµth³ேத³ஶ:, vh’th³த⁴ஸmhேயாக:³, இnhth³யஜய:, அமாthய
உthபthதி:இthேயவmh।ஆதி³கmh இதி
15.1.08 வாkhயேயாஜநா ேயாக:³
15.1.09 சrhவrhரேமா ேலாக:இதி
15.1.10 பதா³வதி⁴க: பதா³rhத:²
15.1.11லஹர இதி பத³mh
15.1.12 ய: பிth’ைபதாமஹmh அrhத²mh அnhயாேயந ப⁴யதி ஸ லஹர:இthயrhத:²
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15.1.13 ேஹரrhத²ஸாத⁴ேகா ேஹthvhऽrhத:²
15.1.14அrhத²ெலௗ  த⁴rhமகாெமௗ இதி
15.1.15ஸமாஸவாkhயmh உth³ேத³ஶ:
15.1.16 விth³யாவிநயேஹnhth³யஜய:இதி
15.1.17 vhயாஸவாkhயmh நிrhேத³ஶ:
15.1.18கrhணthவkh³ऽவாkh◌⁴ராணஇnhth³யாmhஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhேத⁴Shவவிphரதிபthதிnhth³யஜய:இதி
15.1.19 ஏவmh வrhதிதvhயmh இthபேத³ஶ:
15.1.20 த⁴rhமாrhத²விேராேத⁴ந காமmh ேஸேவத, ந நிஸுக:²shயாth இதி
15.1.21 ஏவmh அஸாவாஹ இthயபேத³ஶ:
15.1.22 மnhthபஷத³mh th³வாத³ஶாமாthயாnh rhவீத இதி மாநவா: - ேஷாட³ஶ இதி
பா³rhஹshபthயா: - விmhஶதிmh இthெயௗஶநஸா: - யதா²ஸாமrhth²யmh இதி ெகௗlhய:
இதி
15.1.23 உkhேதந ஸாத⁴நmh அதிேத³ஶ:
15.1.24 த³thதshயாphரதா³நmh ’தா³ேநந vhயாkh²யாதmh இதி
15.1.25 வkhதvhேயந ஸாத⁴நmh phரேத³ஶ:
15.1.26ஸாமதா³நேப⁴த³த³Nhைட³rhவா, யதா²ऽऽபthஸு vhயாkh²யாshயாம:இதி
15.1.27 th³’Shேடநாth³’Shடshய ஸாத⁴நmh உபமாநmh
15.1.28 நிvh’thதபஹாராnh பிதா இவாiνkh³’ணீயாth இதி
15.1.29 யth³அiνkhதmh அrhதா²th³ஆபth³யேத ஸாऽrhதா²பthதி:
15.1.30 ேலாகயாthராவிth³ ராஜாநmhஆthமth³ரvhயphரkh’திஸmhபnhநmh phயதth³வாேரரேயத
15.1.31 நாphயதth³வாேரரேயத இthயrhதா²th³ஆபnhநmh ப⁴வதி இதி
15.1.32 உப⁴யேதாேஹமாnh அrhத:²ஸmhஶய:
15.1.33ணph³த⁴phரkh’திmh அபசதphரkh’திmh வா இதி
15.1.34 phரகரnhதேரண ஸமாேநாऽrhத:² phரஸŋhக:³
15.1.35 kh’கrhமphரதி³Shடாயாmh ⁴ெமௗ -இதி ஸமாநmh rhேவண இதி
15.1.36 phரதிேலாேமந ஸாத⁴நmh விபrhயய:
15.1.37 விபதmh அShடshய இதி
15.1.38 ேயந வாkhயmh ஸமாphயேத ஸ வாkhயேஶஷ:

15.1.39 சி²nhநபshய இவ ராjhஞேசShடாநாஶச இதி
15.1.40 தthர ஶேந:இதி வாkhயேஶஷ:

15.1.41 பரவாkhயmh அphரதிth³த⁴mh அiνமதmh
15.1.42 பாரshயmh phரதிkh³ரஹ இthெயௗஶநேஸா vhஹவிபா⁴க:³இதி
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15.1.43அதிஶயவrhணநா vhயாkh²யாநmh
15.1.44விேஶஷதசஸŋhகா⁴நாmhஸŋhக⁴த⁴rhmhச ராஜலாநாmh th³தநிthேதா
ேப⁴த:³ தnhநிthேதா விநாஶ இthயஸthphரkh³ரஹ: பாபிShட²தேமா vhயஸநாநாmh
தnhthரெதௗ³rhப³lhயாth இதி
15.1.45³ணத: ஶph³த³நிShபthதிrhநிrhவசநmh
15.1.46 vhயshயthேயநmh ேரயஸ இதி vhயஸநmh இதி
15.1.47 th³’Shடாnhேதா th³’Shடாnhதkhேதா நித³rhஶநmh
15.1.48 விkh³’ேதா  jhயாயஸா ஹshதிநா பாத³th³த⁴mh இவாph◌⁴ைபதி இதி
15.1.49அபி⁴phதvhயபகrhஷணmh அபவrhக:³
15.1.50 நிthயmh ஆஸnhநmh அப³லmh வாஸேயth³ அnhயthராph◌⁴யnhதரேகாபஶŋhகாயா:
இதி
15.1.51 பைரரஸத: ஶph³த:³shவஸmhjhஞா
15.1.52 phரத²மா phரkh’தி:, தshய ⁴mhyhऽநnhதரா th³விதீயா, ⁴mhyh।ஏகாnhதரா
th’தீயா இதி
15.1.53 phரதிேஷth³த⁴vhயmh வாkhயmh rhவப:

15.1.54shவாmhyhऽமாthயvhயஸநேயாரமாthயvhயஸநmh க³ய:இதி
15.1.55 தshய நிrhணயநவாkhயmh உthதரப:

15.1.56 தth³।ஆயthதthவாth, தthடshதா²நீேயா  shவா இதி
15.1.57ஸrhவthராயthதmh ஏகாnhத:
15.1.58 தshமாth³ உthதா²நmh ஆthமந:rhவீத இதி
15.1.59 பசாth³ ஏவmh விதmh இthயநாக³தாேவணmh
15.1.60 லாphரதிமாநmh ெபௗதவாth◌⁴யே வயாம:இதி
15.1.61 ரshதாth³ ஏவmh விதmh இthயதிkhராnhதாேவShகணmh
15.1.62அமாthயஸmhபth³ உkhதா ரshதாth இதி
15.1.63 ஏவmh நாnhயதா²இதி நிேயாக:³
15.1.64 தshமாth³ த⁴rhmhயmh அrhth²யmh சாshய உபதி³ேஶth, நாத⁴rhmhயmh அநrhத²yhmh ச
இதி
15.1.65அேநந வாऽேநந வா இதி விகlhப:
15.1.66 ³தேரா வா த⁴rhShேட²ஷு விவாேஹஷு ஜாதா:இதி
15.1.67அேநந சாேநந ச இதி ஸiµchசய:
15.1.68shவயஜாத: பிrhப³nh⁴நாmh ச தா³யாத:³இதி
15.1.69அiνkhதகரணmh ஊயmh
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15.1.70 யதா² ச தா³தா phரதிkh³ரதா ச ந உபஹெதௗ shயாதாmh ததா²ऽiνஶயmh
ஶலா: கlhபேய:இதி
15.1.71ab ஏவmh ஶாshthரmh இத³mh khதmh ஏதாபி:◌⁴ தnhthரkhதிபி:◌⁴ ।
15.1.71chdஅவாphெதௗ பாலேந ச உkhதmh ேலாகshயாshய பரshய ச
15.1.72ab த⁴rhமmh அrhத²mh ச காமmh ச phரவrhதயதி பாதி ச ।
15.1.72chdஅத⁴rhமாநrhத²விth³ேவஷாnh இத³mh ஶாshthரmh நிஹnhதி ச
15.1.73ab ேயந ஶாshthரmh ச ஶshthரmh ச நnhத³ராஜக³தா ச :◌⁴ ।
15.1.73chdஅமrhேஷண உth³th◌⁴’தாnhயாஶு ேதந ஶாshthரmh இத³mh kh’தmh (இதி)
End of the ArthashAstra

kauTilIya arthashAstraM

pdf was typeset on November 21, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

280 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

