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bAShkalamantropaniShat with commentary

பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ஸvh’thதிகா

அத² பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ।
ேமதா⁴திதி²mh காNhவnhth³ேரா ஜஹார th³யா ேமஷ⁴ேயாபக³ேதா விதா³ந: ।
தமnhய இthதமநmh பphராTh பத³ ஏநmh நிேஜ பரshnh ॥ 1॥
ேகா ஹ shைமஷ ப⁴வ vhயவாேயா நாவாேயா ம இஹ ஶவத³shதி ।
ஸுேஶவchசŋhkhரம phரபயnhநிthதா² ந கேசாரணமாசசே ॥ 2॥
ேநமாமshph’தி³³த³shயமாந: ேகா அth³தா⁴மபி⁴சŋhkhரதி ।
ததி³chசா²தி⁴ ேயா அ ஸrhவவிthதேமா ந thவாநவth³ph³ரம ஷா மயshவி ॥
இnhth³ேரா nh’சா vh’ஷப⁴shராஷாTh phரஸாஸshதபஸா மா விசே ।
ஸ இth³ேத³ேவா ’தமnhவயnhதmh phரபீ⁴மகrhமா தவேஸாऽபவிth³தா⁴th ॥ 4॥
ேஹவ மாவஶேதா நயாைத ேஹவ ேத சிthரதமphரதிShடா² ।
ஹாசிேத³ஷ shவபிதா பிதா ேநா ேயா ந ேவத³ ந ’தmh ஹரnhதmh ॥ 5॥
phரthயŋhஙவாŋhphராஙிதெரௗ ச ேநஹ நாஹேமநாநiνபதshதி²ரth³தா⁴ ।
ந மாேம நthதா² பேதா² வி³rhேய மா ந யnhதி ² சாகஶாநா:॥ 6॥
பர:shயாேநா அவிவரshய ஶூகmh கிmh chச²ரணmh மnhயமாந: ।
ந ஹ thவாஹமphரணீய shவவிShடா²thதா² ஜஹா ஶபமாநnhiν ॥ 7॥
அஹமsh ஜth’iµ தா³வா அஹமாஶிரமஹத³mh த³த⁴kh³வாnh ।
அஹmh விவா ⁴வநா விசnhநஹmh ேத³வாநாமாஸnhநேவாऽத:³॥ 8॥
மம phரதிShடா² ⁴வ ஆNhட³ேகாஶா வி ைச ஸmh ச  iν ேயா விரபீ ।
அஹmh nhவmh பrhவேத ஶியாணiµkh³ேரா nhவஹmh தவஸாவshரth³தா⁴ ॥ 9॥
phரவŋh அபி⁴த³mh பrhவதாநாmh யthnhth³ரா அகேராத³நீைக:।
ேகா அth³தா⁴ ேவத³ க இஹ phரேவாசth ேகா அநவத³பி⁴மாதிmh விஜkh◌⁴iνஷ:॥ 10॥
ேகா ேம அேவா தா³ஶுேஷா விShவ³தீthதா² த³த³ேர ⁴வநாதி⁴ விவா ।
பmh பmh ஜiνஷா ேபா³ப⁴வீ மாயாபி⁴ேரேகா அபி⁴சாகஶாந:॥ 11॥
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விவmh விசே யமயnhநபீ⁴ேகா ேநேஶ ேம கச மமாநமnhய: ।
அஹmh th³யாவாph’தி²வீ ஆததாேநா பி³ப⁴rh த⁴rhமமவேஸ ஜநாநாmh ॥ 12॥
அஹiµ ஹ phரவதிmh யjhஞியாயாmh
அஹmh ேவத³ ⁴வநshய நாபி⁴mh ।
ஆபி: பிதா ஸூரஹமshய விShவŋh
அஹmh தி³vhயா ஆnhதயாshகா வஹmh ॥ 13॥
அஹmh ேவதா³நாiµத யjhஞாநாமஹmh ச²nhத³ஸாமவித³mh ரயீmh ।
அஹmh பசா ஸரஸ: பரshய யதி³ேத³தீவ ஸரshய மth◌⁴ேய ॥ 14॥
அஹnhiν பரேமா ஜாதேவதா³ யமth◌⁴வrhரபி⁴ேலாகmh ph’ணதீ⁴th ।
யமnhவாஹ நப⁴ேஸா ந ப காShடா² பி⁴nhத³nh ேகா³பி⁴ேதாऽiµதச ॥ 15॥
அஹiµ யnhநபததா ரேத²ந th³விஷடா³ேரண phரதி⁴ைநகசkhர: ।
அஹnhiν தி³th³தாேநா தி³ேவ தி³ேவ தnhவmh Shயாநmh’தmh வஹா ॥ 16॥
அஹmh தி³ஶ phரதி³ஶ ஆதி³ஶச விShவkh நாந: பrhேய ேலாகmh ।
அஹmh விவா ஓஷதீ⁴rhக³rhப⁴ ஆதா⁴mh யாபி⁴த³mh தி⁴iνrhதா³ஶுஷ: phரஜா:॥ 17॥
அஹ சரா ⁴வநshய மth◌⁴ேய நchசாவசmh vhயiνவாந: ।
ேயா மா ேவத³ நிதmh ³ஹா சிth ஸ இதி³thதா² ேஶப⁴வீதா³ஶயth◌⁴ைய ॥ 18॥
அஹmh பசதா⁴ த³ஶதா⁴ ைசகதா⁴ ச ஸஹshரதா⁴ ைநகதா⁴ சாஸமthர ।
மயா தததீத³மiνேத தத³nhயதா²ஸth³யதி³ ேம அஸth³வி:³॥ 19॥
ந மாமேநாதி ஜதா ந கசந ந மாமேநாதி ப ேகா³பி⁴ராபி: ◌⁴ ।
ந ேமऽநாவாiνத தா³வாநஜkh³ரபீ⁴th ஸrhவ இnhமாiµபயnhதி விவத:॥ 20॥
khவ ஶரா: khவ sh’மர: khவ ரண:ஸrhவத³mh thவththவதி³ேதா வஹா ।
யnhமதி³ேம பி³ph◌⁴யதி தnhம ஏகmh ேத ேம அnhநஹiµ தாநiνmh ॥ 21॥
யthதphயதா² ப³ஹுதா⁴ ேம ரா சிthதnhiν ⁴ேவऽஹiµரே ேபா³⁴ேவ ।
’தshய பnhதா²ம  phரபnhேநாऽயேஸ ஸ ேம ஸthயேத³கேம ॥ 22॥
அஹmh jhேயாதிரஹmh’தmh விநth³தி⁴ரஹmh ஜாதmh ஜநி ஜநிShயமாணmh ।
அஹmh thவமஹமஹmh thவnhiν thவமஹmh சவ விசிகிthrhம ’jhவா ॥ 23॥
விவஶாshதா வித⁴ரே விவேபா th³ர: phரணீதீ தமந: phரஜாபதி: ।
ஹmhேஸா விேஶாேகா அஜர: ராண ’தீயமாேநா அஹமsh நாம ॥ 24॥
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அஹமsh ஜதா ஸrhவேதாiµக:² பrhயாரண: பரேமSh² nh’சா: ।
அஹmh விShவŋhஙஹமsh phரஸthவாநஹேமேகாऽsh யதி³த³mh iν கிmh ச ॥ 25॥
இதி பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ஸமாphதா ।
அத² பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ஸvh’thதிகா ।
ேமதா⁴திதி²mh காNhவnhth³ேரா ஜஹார இthயாth³யா பா³Shகலாநாmh மnhthேராபநிஷth
।
தshயாேசயமlhபாரா vh’thதிராரph◌⁴யேத । ேமதா⁴திதி²நாமாநmh’mh
கNhவshய thரmh ஸாமேவத³ph³ராமணphரth³த⁴nhth³ர: ஜஹார । th³யா
ேமஷ⁴ேயாபக³ேதா விதா³ந: । ேமஷ⁴யmh ேமஷபா⁴வmh । ⁴வ: khயph ।
உபக³த: phராphத: । ஸாமேவத³ph³ராமணphரth³தா⁴kh²யாயிக: । th³யா:
shவrhக³ேலாகாnh
phரதீதி விவதmh ஜஹார ’தவாnh । விதா³ந: jhஞாநீ ॥ தமnhய
இthதமநmh பphராTh । தmh இnhth³ரmh அnhய: ேமதா⁴திதி:²இதி³தி நிரrhத²ேகா
நிபாத: । தமநmh ஹரேணந kh³லாநிபத³mh । பph’chச²தீதி பphராTh ।
ேமதா⁴திதி:² பத³ ஏநmh நிேஜ பரshnh ॥ 1॥
பரshnh பேத³ jhேஞேய தthshவேப பதா³rhேத² நிேஜ நிkhதவாnh ।
விலணேம⁴ேதnhth³ரகrhth’கவிலணkhயாத³rhஶநாth
ஆபாதேதா விலண: பேரா ேத³வ: கசிnhந  ேம ேமஷ இதி
தாthவிகதthshவபjhஞாநாய வயமாணphரேநந பரmh பத³mh jhேஞயmh
shவshவபmh கத²ேயதி phரேநந நிேயாதவாநிthயrhத:² । phரநேமவாஹ
தி: । ேகா ஹ shைமஷ ப⁴வ vhயவாய: ।ஹ இதி rhவvh’thதாவth³ேயாதேகா
நிபாத: ।shேமதி நிரrhத²கmh । ஏஷ phரthய: । vhயவாேயா jhேஞய: ।
vhயவrhவshையேதrhக⁴ஞி பmh । கchசிth jhஞாmh ேயாkh³யshthவம ।
நாவாேயா ம இஹ ஶவத³shதி । ேம மம ஶவதி³தி th◌⁴வாrhத²mh ஆவாேயா
jhஞாநmh
நாshதி கshthவதி । th³’யமாேந ேமஷshவேப கத²ேமவmh ஸmhஶய இதி
ேசth । தthராஹ ।ஸுேஶவchசŋhkhரம । ேஶாப⁴நேமவ சŋhkhரமணmh
கேரா । phரபயnh இthதா² ந கேசாரணமாசசே ॥ 2॥
இthதா² ந ।ஹரத²வ । நகார இவாrhத:² । ேகா வா இthத²mh khரமமாணmh
phரபயnh உரணmh ேமஷmh ஆசசே । உkhதவாnh । th³’Shடவாnh வா । இthத²mh

bAShkalpaniShat.pdf 3



பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ஸvh’thதிகா

khரமமாண உரே ந ேகநசிth³th³’Shட இதி பா⁴வ: khரேமண ைவலNhயேமவாஹ
।
ேநமாமshph’தி³³த³shயமாந: । இமாmh ph’தி²வீmh உத³shயமாந: । இth
ஏவாrhேத² ।
rhத³nhேநவ ந அshph’th ந shph’ஶதீதி லகாரvhயthயய: । ைநதாவதா
ைவலNhயமத ஆஹ । ேகா அth³தா⁴மபி⁴சŋhkhரதி । அth³தா⁴ ஸாாth ।
அேநைநவ ஶேரண । அmh th³யாmh । க:அபி⁴சŋhkhரதி அபி⁴khராமதி ।
phரநiµபஸmhஹரதி । ததி³chசா²தி⁴ ேயா அ ஸrhவவிthதம: । தth தshமாth
ஶாதி⁴ । இதி³thயநrhத²கmh । ஶிய யshthவmh ஸrhவவிthதம:ஸrhவjhஞதம:
அ தthshவபmh கத²ேயதி பா⁴வ । அகயேநऽநிShட ஸபா⁴vhயேத । தnhமா
ப⁴வthவிthயாஹ । ந thவாநவth³ph³ரம ஷா மயshவி ॥ 3॥
மயshவி ேதஜshவி ph³ரம ph³ராமNhய ஷா khேராத⁴ந thவா thவா ந அநவth ந
அேநாதி ந vhயாphேநாth । அshமதீ³யkhேராத⁴vhயாபாக³விபயா மா ⁴தி³thயபி⁴phராய:
।
தshதைவவ ப³லமத ஆஹ । இnhth³ேரா nh’சா vh’ஷப⁴shராபாTh ।
இnhth³ர பரேமவர nh’சா ஸrhவஜக³thகrhமஸா vh’ஷப⁴
காமphரத³shரபாTh ர பரப³ல ஸஹத அபி⁴ப⁴வதீதி ஸேஹ ச²nhத³தி
Nhவி । phரஸாஸshதபஸா மா விசே । phரஸாஸ phரஸஹநஶீல । தபஸா
உபலேண th’தீயா । மா மா விச பயதி । அத ஸthயமகத²யத
ஈவராth³ப⁴யமphயாஹ ।ஸ இேஹேவா ’தphரnhவயnhதmh । இத ஏவாrhேத² ।ஸ இத
ஸ ஏவ ேத³வ ’த ஸthய அiν லkh’thய அயnhத அக³chச²ட ஸthேயந பதா²
அக³chச²nhத ஸthயமph³வாணதி யாவth ।
phரபீ⁴மகrhமா தவேஸாऽபவிth³தா⁴th ॥ 4॥
அபவிth³தா⁴th phதாth தவேஸா வkhthராத phரபீ⁴ phரkh’Shட ப⁴ய
மா அக காrhth । phரShடvhயமாஹ । ேஹவ மாவஶேதா நயாைத ।
thேரவ மா மா அவஶா இத அshமாth shதா²நாth நயாத நாய । கிmh
ச । ேஹவ ேத சிthரதமphரதிShடா² ।shபShடmh । ஈth³’khலShேட
காயவாŋhமநாநிrhநிஷவிதவர shமரதி । ஹாசிேத³ஷ shவபிதா பிதா ந: ।
ஏஷ மாநஸphரthயா ந பிதா ஈவர ஹாசிth thர shவபிதா shவபிதி ।
ேயா ந ேவத³ ந ’த ஹரnhதmh ॥ 5॥
ய ’த மா ந ேவத³ ந வா ஹரnhத வத³thயnhவய । கிmh ச இதர
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phயாதnhமநிஷவிதா ேத³வா ந மthஸஹாயா இthயாஹ । phரthயŋhŋhவாŋhphராŋhதரா
ச ேநஹ । பசஸு தி³ு தthர தthர வrhதமாநா phராணபசகா-
தி⁴Shடாதாேரா ேத³வா லயnhத । இதரா சthயnhேதஷு ।ஸrhவthர ஸphதmhயrhேதா²
ேபா³th◌⁴ய । வrhதமாநா இதி ச ேஶஷ । ேதऽthர ேத³வா அபி கிmh ேநஹ ஸnhதி ।
பாnhதரமாஹ । நாஹேமநாநiνபshதி²ரth³தா⁴ । ஏநா ேத³வாnh । ஜth³வா ஸthேயந ।
அஹ ேநாபதshதி² ேநாபshதா²தா இதி ந । அபி  உபshதா²தவ । கிmh ச ।
ந மாேம நthதா² பேதா² வி:³ ।ந நிசிேதாऽயமrhத² । இேம ேத³வா
மா இthதா²இthத²⁴த ந வி³ । ேய மா ந யnhதி ² சாகஶாநா:॥ 6॥
ேய பேதா² மாrhகா³th மா மா ந நயnhதி । கீth³’ஶ ²த² சாகஶாநா
பா⁴ஸமாநா । அத பரnhth³ரmhய ேமஷேவஷதா⁴ண phரதிவசநiµபkhரமேத ।
பர: shயாேநா அவிவரshய ஶூகmh । பர இnhth³ர shயாந ஹஸnh அshய
ேமதா⁴திேத²
ஶூக ஶŋhகா அவிவ விvh’தவாnh । கிmh chச²ரணmh மnhயமாந: ।தி
நிரrhத²ேகா நிபாத । இth phரேந । கிmh ஶரண ரக மnhயமாந அதி
ேஶஷ । இthத²mh⁴தshthவmh கிmh ஶரண மnhயஸ இthயrhத² । நnhth³ர
ஆஹ– ந ஹ thவாஹமphரணீய shவவிShடா²thதா² ஜஹா ஶபமாநnhiν ॥ 7॥
ேஹthையதியாrhத² । thவா thவா shவவிShடா²shவshதா²ந அphரணீய அphராபyhய
இthதா²
இthத²⁴த அjhஞாநபŋhகநிமkh³ந ந ஜஹா ஶபமாநnhiν ஶபமாநமபி ।
ததா² ச thவாமjhஞாநபŋhகா³th³th◌⁴’thய shவshதா²நமாthமshவப யாவnhந
phராபயா தாவnhந thவா iµசாதி ப²ேதாऽrhத² । ததி³chசா²தி⁴ ேயா அ
ஸrhவவிthதம இthயshேயாthதரமாஹ । அஹமsh ஜth’iµ தா³வா । அஹ உ
இதி
நிசேய । ஜth’ யஜமாநாநா “ஜதா ைவ யஜமாந”இதி
ேத । தா³வா தா³தா ப²லshேயதி ேஶஷ । அsh ப⁴வா । யாகா³தி³ப²ல-

phரேதா³ऽஹேமவ । அஹமாஶிரmh । ேஸாமஸshகாரக பய தத³phயஹேமவ ।
அஹத³mh த³த⁴kh³வாnh । இத³ஹவி த³த⁴kh³வாnh தா³ஹக । ஏதshய ஹவிேஷா
தா³ஹகசாஹேமேவthயrhத² । கிmh ச । அஹmh விவா ⁴வநா விசnhநஹmh
ேத³வாநாமாஸnhநேவாऽத:³॥ 8॥
விவா ⁴வநாநி விேவஷா ⁴வநாநா விசnh ஸா ஸnhநஹ ேத³வாநா
ஆஸnh ஆshேய அவ அnhநாth³ய அத³ த³தா³ । ேஹவ ேத சிthரதமphரதிShடா²
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இthயshேயாthதரமாஹ । மம phரதிShடா² th◌⁴வ ஆNhட³ேகாஶா: । ⁴வ
உthபாத³கshய
மம ஆNhட³ேகாஶா ph³ரமாNhடா³நி phரதிShடா² “தthsh’ShThவா”இதி ேத ।
வி ைச ஸmh ச  iν ேயா விரபீ । ேயாऽஹ vhேய விkhேதா ப⁴வா
ஸேம ஸŋhக³தச ப⁴வா ஸஸாேரऽshnh விரபீ விவித⁴ ரபதி ஶph³த³
கேராதீதி விரபீ ரபதா⁴ேதா ஶிநிnh । ஶph³த³வாnh ேவத³phரவkhேததி யாவth ।
அஹ nhவ பrhவேத ஶியாணmh । iν இதி நிசேய । அஹேமவ நாnhய ।
அ vh’thராஸுர பrhவேத ஶியாண பrhவதாத அஹநmh । உkh³ேரா nhவஹmh
தவஸாவshரth³தா⁴ ॥ 9॥
உkh³ர khரகrhமா iν நிசித அஹேமவ । தவஸா வjhேரண அth³தா⁴ நிசிதmh ।
அவsh அnhேநchச² । ஐவrhேயch²தி யாவth । ேஸாऽphயஹேமவ ।
phரவŋhநபி⁴த³mh பrhவதாநாmh । phரவŋhnh பாnh பrhவதாநா அபி⁴த³
ேப⁴தி³தவாநsh । யthnhth³ேரா அகேராத³நீைக: । யth ஷஸாth◌⁴ய கrhேமnhth³ர
அநீைக அகேராthதth அஹேமவாகரவதி வாkhயஶஷ ।தி நிரrhத²ேகா நிபாத ।
ேகா அth³தா⁴ ேவத³ க இஹ phரேவாசth । அth³தா⁴ ஸthய மம shவபதி ேஶஷ ।
ேகா ேவத³ க ேவthதா । ேகா வா phரவkhதா ।
ேகா அநவத³பி⁴மாதிmh விஜkh◌⁴iνஷ ॥ 10॥
கிmh ச அபி⁴மாதி அைஸnhய விஜkh◌⁴iνஷ ஹதவேதா மம மாthயrhத² । க
அநவth க அேநாth । மயி vhயாபகதா கrhmh ந ேகாऽபி ஸமrhத²இthயrhத² ।
ேகா ேம அேவா தா³ஶுேஷா விShவ³தீthதா² த³த³ேர ⁴வநாதி⁴ விவா ।
அேவாऽnhந
தா³ஶுேஷா த³thதவத ேம ஊதீ ஶkhதீ விவா ⁴வநாnhயதி⁴ । அதி⁴வர இதி
கrhமphரவசநீயதா ।ஸrhேவஷு ⁴வேநஷு க த³த³ேர க த³த³rhஶ । கிmh
ச । பmhபmh ஜiνஷா ேபா³ப⁴வீ । ஜiνஷா ஶரkh³ரஹணமத பப
அேநகப ேபா³ப⁴வீ ப⁴வா ஶுth³த⁴shய தவ கத² ஶரkh³ரஹணமத ஆஹ ।
மாயாபி⁴ேரேகா அபி⁴சாகஶாந:॥ 11॥
அேநகாபி⁴rhவிசிthரஶkhதிrhமாயாபி⁴ ஏேகாऽபி அபி⁴த சாகஶாந பா⁴ஸமாந
மாயாphரதிபி³mhபி³த இதி யாவth । கிmh ச । விவmh விசே யமயnhநபீ⁴க ।
அபீ⁴ேகா நிrhப⁴ய விவ யமயnh । அnhதrhயாshவேபண அதி⁴திShட²nh ।
விசே பயா । கிmh ச । ேநேஶ ேம கச மமாநமnhய: । மமாந
phராphதி ேஶஷ ।shபShடmh । கிmh ச । அஹmh th³யாவாph’தி²வீ ஆததாேநா
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பி³ப⁴rh த⁴rhமமவேஸ ஜநாநாmh ॥ 12॥
th³யாவாph’தி²வீ ஆததாநshதnhவnhநஹ ஜநாநா அவேஸ ஜநாநா அவி
த⁴rhமmh மஹாவீரmh யjhஞஶிேரா பி³ப⁴rh । இத³iµபலணmh ।
கrhமமாrhக³phரவrhதேநநாபி ேலாகரக இதி ப²ேதாऽrhத² ।
“ஆஹுthயாphயாயேத ேஸாம”இthயாதி³shmh’ேத । அஹiµ ஹ phரவதிmh
யjhஞியாயாmh । அஹ உ ஹ யjhஞியா phரவதி யjhஞஸப³nhதி⁴ந காமமஹயாmh ।
கrhமப²லphரேதா³ऽphயஹேமேவதி பா⁴வ । அஹmh ேவத³ ⁴வநshய நாபி⁴mh ।
thைரேலாkhயவrhதிபதா³rhத²மாthர நாபி⁴பேத³ேநாபலயேத ।ஆபி: பிதா
ஸூரஹமshய விShவŋh ।ஆபி பிதாமஹ பிதா ஜநக ஸூrhமாதா அஹேமவ அshய
விவshய । கிmh ச । அஹmh தி³vhயா ஆnhதயாshகா வஹmh ॥ 13॥
தி³vhயா ஆnhதயாச கா பி³nh³nh அஹ வஹ வஹா । லகாரvhயthயய
அடா³க³மாபா⁴வச சா²nhத³ஸ । vh’Shகrhதாphயஹேமேவthயrhத² । அஹmh
ேவதா³நாiµத யjhஞாநாமஹmh ச²nhத³ஸாமவித³mh ரயீmh ।ஸrhவthர கrhமணி
ஷSh²அவித³ ேவth³ । அஹmh பசா ஸரஸ: பரshய யதி³ேத³தீவ ஸரshய
க³vhேய ॥ 14॥
பரshய ஸரஸ ஸiµth³ரshய மth◌⁴ேய யth இth உத³rhேத² । உேத³தீவ । உத³ய
ப³ட³பா³நலshவேபண உத³ய phராphேநாதீதி யாவth । தth ப³ட³பா³நலshவப ேதஜ
அஹேமவ ஸnh ஸரshய ஸலshய கrhமணி ஷSh²ஸலமஹேமவ பசா ।
அஹnhnhiν பரேமா ஜாதேவதா³ யமth◌⁴வrhரபி⁴ேலாகmhph’ணதீ⁴th । அஹnhiν
பரம பவிthரதேமா ஜாதேவதா³அkh³நி ய ஜாதேவத³ஸ அth◌⁴வrh அபி⁴ேலாகmh ph’
ேலாகph’Shடகாமபி⁴ லkh’thய அth◌⁴வrh ஐதீ⁴th ஸth³த⁴ சகார ।
யமnhவாஹ நப⁴ேஸா ந ப காShடா² பி⁴nhத³nh ேகா³பி⁴ேதாऽ’ேதாiµதச ॥ 15॥
யமth◌⁴வrhமiν லயீkh’thய நப⁴ேஸா ந ப நப⁴ஸ பவ
நகார இவாrhேத² ேகா³பி⁴rhவாkh³பி⁴ । இத அiµதச காShடா² தி³ஶ பி⁴nhத³nh
அnhவாஹ ஶஸதி । ேஹாேததி ேஶஷ । அஹiµ யnhநபததா ரேத²ந th³விஷடா³ேரண
phரதி⁴ைநகசkhர:।அஹஉ ।th³விஷடா³ேரண th³வாத³ஶாேரண th³வாத³ஶமாஸாthமேகந
ஸmhவthஸரேபண அnhதேऽபி அபததா ரேத²ந phரதி⁴நா சkhரதா⁴ரயா
உபலேதந யnh க³chச²nh ய ேஸாऽஹேமேவthயnhவய । கீth³’ேஶாऽஹ
ஏகசkhர । ந க²lhவnhேயாऽஹவ ஏேகந சkhேரண யாதி । ஏவ ஸூrhயேபண
phரshய சnhth³ரேபண shெதௗதி । அஹnhiν தி³th³தாேநா தி³ேவதி³ேவ தnhவmh
Shயாநmh’தmh வஹா ॥ 16॥
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அஹமவ நிேவதி³ேவ phரதிதிந தnhவ ஶர Nhயாnh ேபாபயnh அmh’த வஹா
phராபயா phரஜாph◌⁴ய இதி ஶப । கீth³’ஶ தி³th³தாந phரகாஶமாந । அத²
வாேபண shெதௗதி । அஹmh தி³ஶ: phரதி³ஶ ஆதி³ஶச விShவkh நாந:
பrhேய ேலாகmh ।shபShடmh । அத² ph’தி²வீேபண shெதௗதி । அஹmh விவா
ஓஷதீ⁴rhக³rhப⁴ ஆதா⁴mh யாபி⁴த³mh தி⁴iνrhவாஶுப: phரஜா:॥ 17॥
விவா ஸrhவா ஓஷதீ⁴ அnhநாநி ।ஆதா⁴ த³த⁴ । தா³ஶுப யஜமாநshய
phரஜா யாபி⁴ேராஷதீ⁴பி⁴ இத³ விவ தி⁴iν phணயnhதி ।
அத²ஸகலவபதாமாஹ । அஹmh சரா ⁴வநshய மth◌⁴ேய
நchசாவசmh vhயiνவாந: । உchசாவச ஊrhth◌⁴வமத⁴ச ।
ஆph³ரமshதmhப³பrhயnhதவேபாऽஹேமேவதி பா⁴வ । ேயா மா ேவத³நித³ஹா
சிthஸ இதி³thதா² ேபா³ப⁴பீ³தா³ஶயைய ॥ 18॥
ேயா மா மா ³ஹா ³ஹாயாமnhத:கரண நித
’thகமலாnhதrhவrhதிநேமத³khதபாேப⁴ேத³ந ேவத³ உபாshத ஸ இthதா²இthத²
ஆஶய ைய ஆஶயி ஆஶய கrh ேபா³ப⁴வீதி ப⁴வதி । இthத²மஶயா
ph³ரமjhஞாநீ மthேயா ப⁴வதீதி யாவth । சிதி³தி நிரrhத²கmh । அஹmh
பசதா⁴ த³ஶதா⁴ ைசகதா⁴ ச ஸஹshரதா⁴ ேநகதா⁴ சாஸமthர । அthர
விவshnh । ஏஷ shபShடாmh । மயா தததீத³மiνேத தத³nhயதா²ஸth³யதி³
ேம அஸth³வி³॥ 19॥
மயா ததத³mh விவதி । (அiµ அiµ phரகார)அiνத phராphேநாதி । தth
தேத³தth ம³khதmh । அnhயதா²அஸth அnhயதா²shயாth । யதி³ ஏவ கऽபி ph³ரதி
ேஶஷ । தrh த அஸth³வி³ ।shபShடmh । ந மாமேநாதி ஜநா கசந
ந மாேநாதி ப ேகா³பி⁴ராபி: ◌⁴ । கசிth ஜதா யஜமாந மா ந அேநாதி
ந phராphேநாதி । “ந கrhம ந phரஜயா த⁴ேநந”இதி ேத ।
ஆபி⁴rhேகா³பி⁴வாkh³பி⁴ ேவத³தி வாவth । ந மா ப அேநாதி பphராphேநாதி ।
பதி ஸாமshthயாrhத²mh । ததா² ச “நாயமாthமா phரவசேநந லph◌⁴ய”
இதி திஸமாநாrhத²ேமதth । ந ேமऽநாவாiνத தா³வாநஜkh³ரபீ⁴th ஸrhவ
இnhமாiµபயnhதி விவத:॥ 20॥
ேம மா கrhமணி ஷSh² । அநாவாnh அநஶநvhரதீ ந அஜkh³ரபீ⁴th । ந
kh³’தி । தா³வாnh தா³தா । தா³நாநாஶகேயாரபி “யjhேஞந தா³ேநந
தபஸாநாஶேகந”இதி thயா ேலாகphராphதி ேஹthவshையேவாkhேத । ந
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சாஹேமகshnhேநவ ேலாேக நியத । அேதா jhஞாநிந ஸrhவ ஏவ இேத³வாrhேத²
மா விவத விவshnhiνபயnhதி உபக³chச²nhதி । khவ ஶரா: khவ
sh’மர: khவ ரண:ஸrhவத³mh thவththவதி³ேதா வஹா । ஶரா vhயாkh◌⁴ராதி³
sh’மர vh’கச khேவதி khவசிth phரthேயக உரண ேமஷ ஸrhவத³mh thவth
thவth thவchச²ph³த³அnhயபrhயாய । அnhயத³nhயchச இத அநயா தி³ஶா அேநந
sh’Shphரகாேரண தல ஸrhவவிப⁴khதிகthேவாkhேத । வஹா ।ஸrhவமபீதி
பா⁴வ । அதச நரphயாஹ । யnhமதி³ேம பி³ph◌⁴யதி தnhம ஏகmh । யth
மth மthத இேம vhயாkh◌⁴ராத³ேயா பி³ph◌⁴யதி ப⁴ய phராphiνவnhதி । vhயாkh◌⁴ராதி³ph◌⁴ேயா
⁴யாேஸா பி³ph◌⁴யதி । vhயாkh◌⁴ராத³ேயாऽபி ப³ஹுph◌⁴ேயா பி³ph◌⁴யதி । யshமாchச
vhயாkh◌⁴ராத³ேயா பி³ph◌⁴யதி ேஸாऽஹேமவ । தேத³ததா³ஹ । தnhம ஏக தthஸrhவமபி
ேம மம ஏகேமவ । ஏவைமkhேய shவshய தத³ேபயா விேஶஷமாஹ । ேம ேத
அnhநஹiµ தாநiνmh ॥ 21॥
ேத ேம மா ந அnh ந ப⁴யnhதி அேத³rhக⁴shபதா⁴ேலாப । உ இதி
அநrhத²கmh । அஹiµ தாnh அiν ப⁴யா அடா³க³மாபா⁴வ சா²nhத³ஸ ।
யthதphயதா² ப³ஹுதா⁴ ேம ரா சிth । யth ப³ஹுதா⁴ மத³rhத² ரா rhவ
தphயதா² தphதவாந । சிதி³thயநrhத²கmh । தnhiν ⁴ேவऽஹ உரே ேபா³⁴ேவ ।
தth தshமாேத³வ ேஹேதா iν நிசேயந । ⁴ேவ ப⁴வாய ஸthதாைய jhஞாேநந
தைவவ ஸthshவshவபாவாphதய இதி யாவth । உரே ேமஷ । ேபா³⁴ேவ அப⁴வmh
।
அத பரiµபஸஹரnhநாஹ । ’தshய பnhதா²ம  phரபnhேநாऽயேஸ ஸ
ேம ’தshய ஸthயshய பnhதா² பnhதா²ந phரபnhேநாऽ ।ஸ thவ ேம மம
ஏக ஸthயth ஸthயேமவ । ந thவnhயth கிமபி ஸாmhஸாக ஐக phராphiν ।
ந ஶுth³த⁴ shவshவபமாஹ ॥ 22॥
அஹmh jhேயாதிரஹமmh’தmh விநth³தி: ◌⁴ । நth³தி⁴ ப³nhத⁴நmh । தth³ரதmh ।
shபShடmh ।shவவிவrhதthேவந விவய shவாமத³மாஹ । அஹmh ஜாதmh
ஜநி ஜநிShயமாணmh । ஜநி ஜாயமாநmh ।shபShடmh । ேமதா⁴திேத²
shவாமத³iµபத³rhஶயnhநாஹ । அஹmh thவமஹமஹmh thவnhiν thவமஹmh சவ ।
அஹmh thவேமவ ।அஹmh th³’யமாநேசth phரதிபி³mhப³வth thவmh । தrhகதா³சிth
மம th²யா⁴தthவ phரதிபி³mhப³வth shயாத³த ஆஹ । அஹmh சாஹேமவ । ந
phரதிபி³mhப³வnhth²யா⁴த இthயrhத² । தrh தைவவ phரதிபி³ப³வnhth²யா⁴த
கதா³சிth shயாத³த ஆஹ । thவnhiν thவமஹmh சவ ॥ thவமபி thவேமவ
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அஹmh ேசதி chவ ஜாநீ । விசிகிthrhம ’jhவா ॥ 23॥
’jhவா ’ஜு ஸாmhphரத ந ததா²ऽபkhவகபாேயாऽph³ரமjhஞேசதி மா
விசிகிthஸா மா ஸmhஶய காrh । த ஸnhேத³ேஹ ஸnh । மா இthயthர ’thயக
இதி ரshவ ॥ விவஶாshதா வித⁴ரே விவேபா th³ர: phரணீதீ தமந:
phரஜாபதி: । வித⁴ரண ஜக³th³வாரகthவாth । phரணீதீ ஜக³thphரேணth’thவாth
அnhதrhயாshவேபேணதி பா⁴வ । தமந ஶமந । யமshவபthவாth ।
shபShடmh । ஹmhேஸா விேஶாேகா அஜர: ரே ’தீயமாேநா அஹமsh நாம ॥
24॥
ஹmhேஸா விேவசகthவஸாமாnhயாth ’தீயமாநthவ ஸrhவthர kh◌⁴’வththேவந
நிrhேலபthவmh । ’தி ஸாthரா kh◌⁴’rhய phரth³த⁴ । ’chச²தthயேதrhவா
lhTh । அஹமsh த³தா ஸrhவேதாiµக:² பrhயாரண: பரேமSh² nh’சா: ।
ஜதா யஜமாந இதி vhயாkh²யாத phராக । பயாரண vhயாபக । nh’சா ஸா ।
அஹmh வி:வŋhஙஹமsh phரஸthவாநஹேமேகா அsh யதி³த³ iν கிச ॥ 25॥
விவŋh vhயாபகthவாth phரஸthவாnh ஸா ।shபShடmh ।
இதி பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ।
இதி பா³Shகலமnhthேராபநிஷth ஸvh’thதிகா ஸமாphதா ।
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