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ChAndogyopaniShad

சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth

॥ அத² சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ।
ஸrhவmh ph³ரெமௗபநிஷத³mh மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmhmh ேமऽsh ।
ததா³thமநி நிரேத ய உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத
மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥

॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ஓthேயதத³ரiµth³கீ³த²iµபாத ।
ஓதி th³கா³யதி தshேயாபvhயாkh²யாநmh ॥ 1.1.1॥
ஏஷாmh ⁴தாநாmh ph’தி²வீ ரஸ: ph’தி²vhயா அேபா ரஸ: ।
அபாேமாஷத⁴ேயா ரஸ ஓஷதீ⁴நாmh ேஷா ரஸ:

ஷshய வாkh³ரேஸா வாச ’kh³ரஸ ’ச:ஸாம ரஸ:

ஸாmhந உth³கீ³ேதா² ரஸ: ॥ 1.1.2॥
ஸ ஏஷ ரஸாநாꣳரஸதம: பரம: பராrhth◌⁴ேயாऽShடேமா
ய³th³கீ³த:² ॥ 1.1.3॥
கதமா கதமrhkhகதமthகதமthஸாம கதம: கதம உth³கீ³த²
இதி விmh’Shடmh ப⁴வதி ॥ 1.1.4॥
வாேக³வrhkhphராண:ஸாேமாthேயதத³ரiµth³கீ³த:² ।
தth³வா ஏதnh²நmh யth³வாkhச phராணசrhkhச ஸாம ச ॥ 1.1.5॥
தேத³தnh²நேமாthேயதshnhநேர ஸꣳsh’jhயேத
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சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth

யதா³ைவ ²ெநௗ ஸமாக³chச²த ஆபயேதா ைவ
தாவnhேயாnhயshய காமmh ॥ 1.1.6॥
ஆபயிதா ஹ ைவ காமாநாmh ப⁴வதி ய ஏதேத³வmh
விth³வாநரiµth³கீ³த²iµபாshேத ॥ 1.1.7॥
தth³வா ஏதத³iνjhஞாரmh யth³தி⁴ கிசாiνஜாநாthேயாthேயவ
ததா³ைஹேஷா ஏவ ஸmh’th³தி⁴rhயத³iνjhஞா ஸமrhத⁴யிதா ஹ ைவ
காமாநாmh ப⁴வதி ய ஏதேத³வmh விth³வாநரiµth³கீ³த²iµபாshேத ॥ 1.1.8॥
ேதேநயmh thரயீவிth³யா வrhதேத ஓthயாராவயthேயாதி
ஶꣳஸthேயாthth³கா³யthேயதshையவாரshயாபசிthைய மmhநா
ரேஸந ॥ 1.1.9॥
ேதேநாெபௗ⁴ ேதா யைசதேத³வmh ேவத³ யச ந ேவத³ ।
நாநா  விth³யா சாவிth³யா ச யேத³வ விth³யயா கேராதி
ரth³த⁴ேயாபநிஷதா³ தேத³வ வீrhயவthதரmh ப⁴வதீதி
க²lhேவதshையவாரshேயாபvhயாkh²யாநmh ப⁴வதி ॥ 1.1.10॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ேத³வாஸுரா ஹ ைவ யthர ஸmhேயதிேர உப⁴ேய phராஜாபthயாshதth³த⁴
ேத³வா உth³கீ³த²மாஜரேநைநநாநபி⁴ப⁴விShயாம இதி ॥ 1.2.1॥
ேத ஹ நாkhயmh phராணiµth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர
தꣳ ஹாஸுரா: பாphமநா விவி⁴shதshமாthேதேநாப⁴யmh kh◌⁴ரதி
ஸுரபி⁴ ச ³rhக³nhதி⁴ ச பாphமநா ேயஷ விth³த: ◌⁴ ॥ 1.2.2॥
அத²ஹ வாசiµth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர தாꣳ ஹாஸுரா: பாphமநா
விவி⁴shதshமாthதேயாப⁴யmh வத³தி ஸthயmh சாnh’தmh ச
பாphமநா ேயஷா விth³தா⁴ ॥ 1.2.3॥
அத²ஹ சுth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர தth³தா⁴ஸுரா:
பாphமநா விவி⁴shதshமாthேதேநாப⁴யmh பயதி த³rhஶநீயmh
சாத³rhஶநீயmh ச பாphமநா ேயதth³விth³த⁴mh ॥ 1.2.4॥
அத²ஹ ேராthரiµth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர தth³தா⁴ஸுரா:
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பாphமநா விவி⁴shதshமாthேதேநாப⁴யꣳ ஶ ◌்’ேதி ரவணீயmh
சாரவணீயmh ச பாphமநா ேயதth³விth³த⁴mh ॥ 1.2.5॥
அத²ஹ மந உth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர தth³தா⁴ஸுரா:
பாphமநா விவி⁴shதshமாthேதேநாப⁴யꣳஸŋhகlhபேத ஸŋhகlhபநீயச
சாஸŋhகlhபநீயmh ச பாphமநா ேயதth³விth³த⁴mh ॥ 1.2.6॥
அத²ஹ ய ஏவாயmh iµkh²ய: phராணshதiµth³கீ³த²iµபாஸாசkhேர
தꣳஹாஸுரா ’thவா வித³th◌⁴வmhஸுrhயதா²மாநமாக²ணmh’thவா
விth◌⁴வꣳேஸைதவmh ॥ 1.2.7॥
யதா²மாநமாக²ணmh’thவா விth◌⁴வꣳஸத ஏவꣳ ைஹவ
ஸ விth◌⁴வꣳஸேத ய ஏவmhவிதி³ பாபmh காமயேத
யைசநமபி⁴தா³ஸதி ஸ ஏேஷாऽமாக²ண: ॥ 1.2.8॥
ைநைவேதந ஸுரபி⁴ ந ³rhக³nhதி⁴ விஜாநாthயபஹதபாphமா ேயஷ
ேதந யத³நாதி யthபிப³தி ேதேநதராnhphராநவதி ஏதiµ
ஏவாnhதேதாऽவிththேவாthkhரமதி vhயாத³தா³thேயவாnhதத இதி ॥ 1.2.9॥
தꣳ ஹாŋhகி³ரா உth³கீ³த²iµபாஸாசkhர ஏதiµ ஏவாŋhகி³ரஸmh
மnhயnhேதऽŋhகா³நாmh யth³ரஸ: ॥ 1.2.10॥
ேதந தꣳ ஹ ph³’ஹshபதிth³கீ³த²iµபாஸாசkhர ஏதiµ ஏவ ph³’ஹshபதிmh
மnhயnhேத வாkh³கி⁴ ph³’ஹதீ தshயா ஏஷ பதி: ॥ 1.2.11 ॥
ேதந தꣳ ஹாயாshய உth³கீ³த²iµபாஸாசkhர ஏதiµ ஏவாயாshயmh
மnhயnhத ஆshயாth³யத³யேத ॥ 1.2.12॥
ேதந தꣳஹ ப³ேகா தா³lhph◌⁴ேயா விதா³சகார ।
ஸ ஹ ைநஶீயாநாiµth³கா³தா ப³⁴வ ஸ ஹ shைமph◌⁴ய:
காமாநாகா³யதி ॥ 1.2.13॥
ஆகா³தா ஹ ைவ காமாநாmh ப⁴வதி ய ஏதேத³வmh
விth³வாநரiµth³கீ³த²iµபாshத இthயth◌⁴யாthமmh ॥ 1.2.14॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

chhaandogya.pdf 3



சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth

அதா²தி⁴ைத³வதmh ய ஏவாெஸௗ தபதி
தiµth³கீ³த²iµபாேதாth³யnhவா ஏஷ phரஜாph◌⁴ய உth³கா³யதி ।
உth³யꣳshதேமா ப⁴யமபஹnhthயபஹnhதா ஹ ைவ ப⁴யshய
தமேஸா ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 1.3.1॥
ஸமாந உ ஏவாயmh சாெஸௗ ேசாShேऽயiµShேऽெஸௗ
shவர இதீமமாசேத shவர இதி phரthயாshவர இthயiµmh
தshமாth³வா ஏதமமiµmh ேசாth³கீ³த²iµபாத ॥ 1.3.2॥
அத² க² vhயாநேமேவாth³கீ³த²iµபாத யth³ைவ phராணிதி
ஸ phராே யத³பாநிதி ேஸாऽபாந: ।
அத² ய: phராபாநேயா:ஸnhதி: ◌⁴ ஸ vhயாேநா ேயா vhயாந:
ஸா வாkh ।
தshமாத³phராணnhநநபாநnhவாசமபி⁴vhயாஹரதி ॥ 1.3.3॥
யா வாkhஸrhkhதshமாத³phராணnhநநபாநnhnh’சமபி⁴vhயாஹரதி
யrhkhதthஸாம தshமாத³phராணnhநநபாநnhஸாம கா³யதி
யthஸாம ஸ உth³கீ³த²shதshமாத³phராணnhநநபாநnhiνth³கா³யதி ॥ 1.3.4॥
அேதா யாnhயnhயாநி வீrhயவnhதி கrhமாணி யதா²kh³ேநrhமnhத²நமாேஜ:
ஸரணmh th³’ட⁴shய த⁴iνஷ ஆயமநமphராணnhநநபாநꣳshதாநி
கேராthேயதshய ேஹேதாrhvhயாநேமேவாth³கீ³த²iµபாத ॥ 1.3.5॥
அத² க²th³கீ³தா²ராNhபாேதாth³கீ³த²இதி
phராண ஏேவாthphராேணந thதிShட²தி வாkh³கீ³rhவாேசா ஹ
கி³ர இthயாசேதऽnhநmh த²மnhேந த³ꣳஸrhவꣳshதி²தmh ॥ 1.3.6॥
th³ெயௗேரேவாத³nhதmh கீ:³ ph’தி²வீ த²மாதி³thய
ஏேவாth³வாrhகீ³ரkh³நிshத²ꣳஸாமேவத³ ஏேவாth³யஜுrhேவேதா³
கீ³rh’kh³ேவத³shத²mh ³kh³ேத⁴ऽshைம வாkh³ேதா³ஹmh ேயா வாேசா
ேதா³ேஹாऽnhநவாநnhநாேதா³ ப⁴வதி ய ஏதாnhேயவmh
விth³வாiνth³கீ³தா²ராNhபாshத உth³கீ³த²இதி ॥ 1.3.7॥
அத² க²lhவாஶீ:ஸmh’th³தி⁴பஸரநீthபாத
ேயந ஸாmhநா shேதாShயnhshயாthதthஸாேமாபதா⁴ேவth ॥ 1.3.8॥
யshயாmh’சி தாmh’சmh யதா³rhேஷயmh தmh’mh யாmh
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ேத³வதாமபி⁴ShேடாShயnhshயாthதாmh ேத³வதாiµபதா⁴ேவth ॥ 1.3.9॥
ேயந chச²nhத³ஸா shேதாShயnhshயாthதchச²nhத³ உபதா⁴ேவth³ேயந
shேதாேமந shேதாShயமாண:shயாthதꣳshேதாமiµபதா⁴ேவth ॥ 1.3.10॥
யாmh தி³ஶமபி⁴ShேடாShயnhshயாthதாmh தி³ஶiµபதா⁴ேவth ॥ 1.3.11॥
ஆthமாநமnhதத உபsh’thய shவீத காமmh
th◌⁴யாயnhநphரமthேதாऽph◌⁴யாேஶா ஹ யத³shைம ஸ காம:ஸmh’th◌⁴ேயத
யthகாம:shவீேததி யthகாம:shவீேததி ॥ 1.3.12॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஓthேயதத³ரiµth³கீ³த²iµபாேதாதி th³கா³யதி
தshேயாபvhயாkh²யாநmh ॥ 1.4.1॥
ேத³வா ைவ mh’thேயாrhபி³ph◌⁴யதshthரயீmh விth³யாmh phராவிஶꣳshேத
ச²nhேதா³பி⁴ரchசா²த³யnhயேத³பி⁴ரchசா²த³யꣳshதchச²nhத³ஸாmh
ச²nhத³shthவmh ॥ 1.4.2॥
தாiν தthர mh’thrhயதா² மthshயiµத³ேக பபேயேத³வmh
பrhயபயth³’சி ஸாmhநி யஜு ।
ேத iν விதி³thேவாrhth◌⁴வா ’ச:ஸாmhேநா யஜுஷ:shவரேமவ
phராவிஶnh ॥ 1.4.3॥
யதா³ வா ’சமாphேநாthேயாthேயவாதிshவரthேயவꣳஸாைமவmh
யஜுேரஷ உ shவேரா யேத³தத³ரேமதத³mh’தமப⁴யmh தthphரவிய
ேத³வா அmh’தா அப⁴யா அப⁴வnh ॥ 1.4.4॥
ஸ ய ஏதேத³வmh விth³வாநரmh phரெணௗthேயதேத³வாரꣳ
shவரமmh’தமப⁴யmh phரவிஶதி தthphரவிய யத³mh’தா
ேத³வாshதத³mh’ேதா ப⁴வதி ॥ 1.4.5॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥
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அத² க² ய உth³கீ³த:²ஸ phரணேவா ய: phரணவ:ஸ உth³கீ³த²
இthயெஸௗ வா ஆதி³thய உth³கீ³த² ஏஷ phரணவ ஓதி
ேயஷ shவரnhேநதி ॥ 1.5.1॥
ஏதiµ ஏவாஹமph◌⁴யகா³ஷmh தshமாnhமம thவேமேகாऽதி
ஹ ெகௗதகி: thரiµவாச ரꣳshthவmh பrhயாவrhதயாth³ப³ஹேவா
ைவ ேத ப⁴விShயnhதீthயதி⁴ைத³வதmh ॥ 1.5.2॥
அதா²th◌⁴யாthமmh ய ஏவாயmh iµkh²ய:
phராணshதiµth³கீ³த²iµபாேதாதி ேயஷ shவரnhேநதி ॥ 1.5.3॥
ஏதiµ ஏவாஹமph◌⁴யகா³ஷmh தshமாnhமம thவேமேகாऽதி ஹ
ெகௗதகி: thரiµவாச phராꣳshthவmh
⁴மாநமபி⁴கா³யதாth³ப³ஹேவா ைவ ேம ப⁴விShயnhதீதி ॥ 1.5.4॥
அத² க² ய உth³கீ³த:²ஸ phரணேவா ய: phரணவ:

ஸ உth³கீ³த²இதி ேஹாth’ஷத³நாth³ைத⁴வாபி
³th³கீ³த²மiνஸமாஹரதீthயiνஸமாஹரதீதி ॥। 1.5.5॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

இயேமவrhக³kh³நி:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴◌ꣳ़ஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம கீ³யத இயேமவ
ஸாkh³நிரமshதthஸாம ॥ 1.6.1॥
அnhதேமவrhkh³வா:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம கீ³யேதऽnhதேமவ ஸா
வாரமshதthஸாம ॥ 1.6.2॥
th³ெயௗேரவrhகா³தி³thய:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம கீ³யேத th³ெயௗேரவ
ஸாதி³thேயாऽமshதthஸாம ॥ 1.6.3॥
நthராnhேயவrhkhசnhth³ரமா:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம கீ³யேத நthராNhேயவ ஸா சnhth³ரமா
அமshதthஸாம ॥ 1.6.4॥
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அத² யேத³ததா³தி³thயshய ஶுkhலmh பா: ◌⁴ ைஸவrhக³த² யnhநீலmh பர:
kh’Shணmh தthஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳ ஸாம கீ³யேத ॥ 1.6.5॥
அத² யேத³ைவததா³தி³thயshய ஶுkhலmh பா:◌⁴ ைஸவ
ஸாத² யnhநீலmh பர: kh’Shணmh தத³மshதthஸாமாத²
ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ேஷா th³’யேத
ரNhயமrhரNhயேகஶ ஆphரணshவாthஸrhவ ஏவ
ஸுவrhண: ॥ 1.6.6॥
தshய யதா² கphயாஸmh Nhட³கேமவமணீ
தshேயாதி³தி நாம ஸ ஏஷ ஸrhேவph◌⁴ய: பாphமph◌⁴ய உதி³த
உேத³தி ஹ ைவ ஸrhேவph◌⁴ய: பாphமph◌⁴ேயா ய ஏவmh ேவத³ ॥ 1.6.7॥
தshயrhkhச ஸாம ச ேக³Shெணௗ
தshமா³th³கீ³த²shதshமாththேவேவாth³கா³ைததshய  கா³தா
ஸ ஏஷ ேய சாiµShமாthபராேசா ேலாகாshேதஷாmh ேசShேட
ேத³வகாமாநாmh ேசthயதி⁴ைத³வதmh ॥ 1.6.8॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

அதா²th◌⁴யாthமmh வாேக³வrhkhphராண:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳ
ஸாம தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம கீ³யேத।
வாேக³வ ஸா phராேऽமshதthஸாம ॥ 1.7.1॥
சுேரவrhகா³thமா ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம கீ³யேத ।
சுேரவ ஸாthமாமshதthஸாம ॥ 1.7.2॥
ேராthரேமவrhŋhமந:ஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம கீ³யேத ।
ேராthரேமவ ஸா மேநாऽமshதthஸாம ॥ 1.7.3॥
அத² யேத³தத³ண: ஶுkhலmh பா:◌⁴ ைஸவrhக³த² யnhநீலmh பர:
kh’Shணmh தthஸாம தேத³தேத³தshயாmh’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம
தshமாth³’chயth◌⁴ட⁴ꣳஸாம கீ³யேத ।
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அத² யேத³ைவதத³ண: ஶுkhலmh பா: ◌⁴ ைஸவ ஸாத² யnhநீலmh பர:
kh’Shணmh தத³மshதthஸாம ॥ 1.7.4॥
அத² ய ஏேஷாऽnhதரணி ேஷா th³’யேத ைஸவrhkhதthஸாம
த³khத²mh தth³யஜுshதth³ph³ரம தshையதshய தேத³வ பmh யத³iµShய பmh
யாவiµShய ேக³Shெணௗ ெதௗ ேக³Shெணௗ யnhநாம தnhநாம ॥ 1.7.5॥
ஸ ஏஷ ேய ைசதshமாத³rhவாேசா ேலாகாshேதஷாmh ேசShேட மiνShயகாமாநாmh
ேசதி தth³ய இேம வீயாmh கா³யnhthேயதmh ேத கா³யnhதி
தshமாthேத த⁴நஸநய: ॥ 1.7.6॥
அத² ய ஏதேத³வmh விth³வாnhஸாம கா³யthெபௗ⁴ ஸ கா³யதி
ேஸாऽiµைநவ ஸ ஏஷ சாiµShமாthபராேசா
ேலாகாshதாꣳசாphேநாதி ேத³வகாமாꣳச ॥ 1.7.7॥
அதா²ேநைநவ ேய ைசதshமாத³rhவாேசா ேலாகாshதாꣳசாphேநாதி
மiνShயகாமாꣳச தshமா³ைஹவmhவி³th³கா³தா ph³யாth ॥ 1.7.8॥
கmh ேத காமமாகா³யாநீthேயஷ ேயவ காமாகா³நshேயShேட ய
ஏவmh விth³வாnhஸாம கா³யதி ஸாம கா³யதி ॥ 1.7.9॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

thரேயா ேஹாth³கீ³ேத²ஶலா ப³⁴: ஶிலக: ஶாலாவthயைசகிதாயேநா
தா³lhph◌⁴ய: phரவாஹே ைஜவதி ேத ேஹாth³கீ³ேத²
ைவ ஶலா:shேமா ஹnhேதாth³கீ³ேத² கதா²mh வதா³ம இதி ॥ 1.8.1॥
தேத²தி ஹ ஸiµபவிவிஶு:ஸ ஹ phராவஹே ைஜவவாச
ப⁴க³வnhதாவkh³ேர வத³தாmh ph³ராமணேயாrhவத³ேதாrhவாசꣳ ேராShயாதி ॥
1.8.2॥
ஸ ஹ ஶிலக: ஶாலாவthயைசகிதாயநmh தா³lhph◌⁴யiµவாச
ஹnhத thவா ph’chசா²நீதி ph’chேச²தி ேஹாவாச ॥ 1.8.3॥
கா ஸாmhேநா க³திதி shவர இதி ேஹாவாச shவரshய கா
க³திதி phராண இதி ேஹாவாச phராணshய கா
க³திthயnhநதி ேஹாவாசாnhநshய கா க³திthயாப
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இதி ேஹாவாச ॥ 1.8.4॥
அபாmh கா க³திthயெஸௗ ேலாக இதி ேஹாவாசாiµShய ேலாகshய
கா க³திதி ந shவrhக³mh ேலாகதி நேயதி³தி ேஹாவாச shவrhக³mh
வயmh ேலாகꣳ ஸாமாபி⁴ஸmhshதா²பயாம:shவrhக³ஸꣳshதாவꣳ
ஸாேமதி ॥ 1.8.5॥
தꣳ ஹ ஶிலக: ஶாலாவthயைசகிதாயநmh
தா³lhph◌⁴யiµவாசாphரதிSh²தmh ைவ கில ேத தா³lhph◌⁴ய ஸாம
யshthேவதrh ph³யாnhrhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி rhதா⁴ ேத
விபேததி³தி ॥ 1.8.6॥
ஹnhதாஹேமதth³ப⁴க³வேதா ேவதா³நீதி விth³தீ⁴தி ேஹாவாசாiµShய
ேலாகshய கா க³திthயயmh ேலாக இதி ேஹாவாசாshய ேலாகshய
கா க³திதி ந phரதிShடா²mh ேலாகதி நேயதி³தி ேஹாவாச
phரதிShடா²mh வயmh ேலாகꣳ ஸாமாபி⁴ஸꣳshதா²பயாம:
phரதிShடா²ஸꣳshதாவꣳஸாேமதி ॥ 1.8.7॥
தꣳ ஹ phரவாஹே ைஜவவாசாnhதவth³ைவ கில ேத
ஶாலாவthய ஸாம யshthேவதrh ph³யாnhrhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி
rhதா⁴ ேத விபேததி³தி ஹnhதாஹேமதth³ப⁴க³வேதா ேவதா³நீதி
விth³தீ⁴தி ேஹாவாச ॥ 1.8.8॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

அshய ேலாகshய கா க³திthயாகாஶ இதி ேஹாவாச
ஸrhவாணி ஹ வா இமாநி ⁴தாnhயாகாஶாேத³வ ஸiµthபth³யnhத
ஆகாஶmh phரthயshதmh யnhthயாகாேஶா ேயைவph◌⁴ேயா jhயாயாநகாஶ:

பராயணmh ॥ 1.9.1॥
ஸ ஏஷ பேராவயாiνth³கீ³த:²ஸ ஏேஷாऽநnhத: பேராவேயா
ஹாshய ப⁴வதி பேராவயேஸா ஹ ேலாகாஜயதி
ய ஏதேத³வmh விth³வாnhபேராவயாꣳஸiµth³கீ³த²iµபாshேத ॥ 1.9.2॥
தꣳ ைஹதமதித⁴nhவா ெஶௗநக உத³ரஶாNh³lhயாேயாkhthேவாவாச
யாவthத ஏநmh phரஜாயாiµth³கீ³த²mh ேவதி³Shயnhேத பேராவேயா
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ைஹph◌⁴யshதாவத³shꣳlhேலாேக வநmh ப⁴விShயதி ॥ 1.9.3॥
ததா²iµShꣳlhேலாேக ேலாக இதி ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாiνபாshேத
பேராவய ஏவ ஹாshயாshꣳlhேலாேக வநmh ப⁴வதி
ததா²iµShꣳlhேலாேக ேலாக இதி ேலாேக ேலாக இதி ॥ 1.9.4॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥

மடசீஹேதஷு Shவாkhயா ஸஹ ஜாயேயாஷshதிrhஹ
சாkhராயண இph◌⁴யkh³ராேம phரth³ராணக உவாஸ ॥ 1.10.1॥
ஸ ேஹph◌⁴யmh lhமாஷாnhகா²த³nhதmh பி³பி⁴ே தꣳ ேஹாவாச ।
ேநேதாऽnhேய விth³யnhேத யchச ேய ம இம உபநிதா இதி ॥ 1.10.2॥
ஏேதஷாmh ேம ேத³தி ேஹாவாச தாநshைம phரத³ெதௗ³

ஹnhதாiνபாநthchசி²Shடmh ைவ ேம பீதꣳshயாதி³தி ேஹாவாச ॥ 1.10.3॥
ந shவிேத³ேதऽphchசி²Shடா இதி ந வா
அவிShயமாநகா²த³nhநிதி ேஹாவாச காேமா ம
உத³பாநதி ॥ 1.10.4॥
ஸ ஹ கா²தி³thவாதிேஶஷாஜாயாயா ஆஜஹார ஸாkh³ர ஏவ
ஸுபி⁴ா ப³⁴வ தாnhphரதிkh³’ய நித³ெதௗ⁴ ॥ 1.10.5॥
ஸ ஹ phராத:ஸஹாந உவாச யth³ப³தாnhநshய லேப⁴ம
லேப⁴ம த⁴நமாthராꣳராஜாெஸௗ யயேத ஸ மா
ஸrhைவராrhthவிjhையrhvh’ணீேததி ॥ 1.10.6॥
தmh ஜாேயாவாச ஹnhத பத இம ஏவ lhமாஷா இதி
தாnhகா²தி³thவாiµmh யjhஞmh விததேமயாய ॥ 1.10.7॥
தthேராth³கா³th’நாshதாேவ shேதாShயமாiνேபாபவிேவஶ
ஸ ஹ phரshேதாதாரiµவாச ॥ 1.10.8॥
phரshேதாதrhயா ேத³வதா phரshதாவமnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாnhphரshேதாShய
rhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி ॥ 1.10.9॥
ஏவேமேவாth³கா³தாரiµவாேசாth³கா³தrhயா ேத³வேதாth³கீ³த²மnhவாயthதா
தாmh ேசத³விth³வாiνth³கா³shய rhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி ॥ 1.10.10॥
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ஏவேமவ phரதிஹrhதாரiµவாச phரதிஹrhதrhயா ேத³வதா
phரதிஹாரமnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாnhphரதிஹShய rhதா⁴ ேத
விபதிShயதீதி ேத ஹ ஸமாரதாshShணீமாஸாசkhேர ॥ 1.10.11॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

அத²ைஹநmh யஜமாந உவாச ப⁴க³வnhதmh வா அஹmh
விவிதி³ஷாணீthஷshதிரsh சாkhராயண இதி ேஹாவாச ॥ 1.11.1॥
ஸ ேஹாவாச ப⁴க³வnhதmh வா அஹேமபி: ◌⁴ ஸrhைவராrhthவிjhைய:
பrhையஷmh ப⁴க³வேதா வா அஹமவிththயாnhயாநvh’ ॥ 1.11.2॥
ப⁴க³வாꣳshthேவவ ேம ஸrhைவராrhthவிjhையதி தேத²thயத²
தrhேயத ஏவ ஸமதிsh’Shடா: shவதாmh யாவththேவph◌⁴ேயா த⁴நmh
த³th³யாshதாவnhமம த³th³யா இதி தேத²தி ஹ யஜமாந உவாச ॥ 1.11.3॥
அத²ைஹநmh phரshேதாேதாபஸஸாத³ phரshேதாதrhயா ேத³வதா
phரshதாவமnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாnhphரshேதாShய rhதா⁴ ேத
விபதிShயதீதி மா ப⁴க³வாநேவாசthகதமா ஸா ேத³வேததி ॥ 1.11.4॥
phராண இதி ேஹாவாச ஸrhவாணி ஹ வா இமாநி ⁴தாநி
phராணேமவாபி⁴ஸmhவிஶnhதி phராணமph◌⁴jhஹேத ைஸஷா ேத³வதா
phரshதாவமnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாnhphராshேதாShேயா
rhதா⁴ ேத vhயபதிShயthதேதா²khதshய மேயதி ॥ 1.11.5॥
அத²ைஹநiµth³கா³ேதாபஸஸாேதா³th³கா³தrhயா ேத³வேதாth³கீ³த²மnhவாயthதா
தாmh ேசத³விth³வாiνth³கா³shய rhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி
மா ப⁴க³வாநேவாசthகதமா ஸா ேத³வேததி ॥ 1.11.6॥
ஆதி³thய இதி ேஹாவாச ஸrhவாணி ஹ வா இமாநி
⁴தாnhயாதி³thயiµchைச:ஸnhதmh கா³யnhதி ைஸஷா
ேத³வேதாth³கீ³த²மnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாiνத³கா³shேயா
rhதா⁴ ேத vhயபதிShயthதேதா²khதshய மேயதி ॥ 1.11.7॥
அத²ைஹநmh phரதிஹrhேதாபஸஸாத³ phரதிஹrhதrhயா ேத³வதா
phரதிஹாரமnhவாயthதா தாmh ேசத³விth³வாnhphரதிஹShய
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rhதா⁴ ேத விபதிShயதீதி மா ப⁴க³வாநேவாசthகதமா
ஸா ேத³வேததி ॥ 1.11.8॥
அnhநதி ேஹாவாச ஸrhவாணி ஹ வா இமாநி ⁴தnhயnhநேமவ
phரதிஹரமாநி வnhதி ைஸஷா ேத³வதா phரதிஹாரமnhவாயthதா
தாmh ேசத³விth³வாnhphரthயஹShேயா rhதா⁴ ேத vhயபதிShயthதேதா²khதshய
மேயதி தேதா²khதshய மேயதி ॥ 1.11.9॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அதா²த: ெஶௗவ உth³கீ³த²shதth³த⁴ ப³ேகா தா³lhph◌⁴ேயா kh³லாேவா வா
ைமthேரய:shவாth◌⁴யாயiµth³வvhராஜ ॥ 1.12.1॥
தshைம வா ேவத: phரா³rhப³⁴வ தமnhேய வாந
உபஸேமthேயாரnhநmh ேநா ப⁴க³வாநாகா³யthவஶநாயாமவா
இதி ॥ 1.12.2॥
தாnhேஹாவாேசைஹவ மா phராதபஸயாேததி தth³த⁴ ப³ேகா தா³lhph◌⁴ேயா
kh³லாேவா வா ைமthேரய: phரதிபாலயாசகார ॥ 1.12.3॥
ேத ஹ யைத²ேவத³mh ப³Shபவமாேநந shேதாShயமா:ஸꣳரph³தா: ◌⁴
ஸrhபnhதீthேயவமாஸsh’shேத ஹ ஸiµபவிய
mh சkh: ॥ 1.12.4॥
ஓ3மதா³3ேமாmh3பிபா³3ேமாmh3 ேத³ேவா வண:

phரஜபதி:ஸவிதா2nhநஹா2ஹரத³nhநபேத3ऽnhநஹா
2ஹரா2ஹேரா3தி ॥ 1.12.5॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அயmh வாவ ேலாேகா ஹாஉகார: வாrhஹாஇகாரசnhth³ரமா
அத²கார: । ஆthேமஹகாேராऽkh³நிகார: ॥ 1.13.1॥
ஆதி³thய ஊகாேரா நிஹவ ஏகாேரா விேவ ேத³வா
ஔேஹாயிகார: phரஜபதிrhŋhகார: phராண:shவேராऽnhநmh யா
வாkh³விராTh ॥ 1.13.2॥
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அநிkhதshthரேயாத³ஶ:shேதாப: ◌⁴ ஸசேரா ஹுŋhகார: ॥ 1.13.3॥
³kh³ேத⁴ऽshைம வாkh³ேதா³ஹmh ேயா வாேசா ேதா³ேஹாऽnhநவாநnhநாேதா³ ப⁴வதி
ய ஏதாேமவꣳஸாmhநாiµபநிஷத³mh ேவேதா³பநிஷத³mh ேவேத³தி ॥ 1.13.4॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥

॥ th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥
ஸமshதshய க² ஸாmhந உபாஸநꣳ ஸா⁴ யthக² ஸா⁴
தthஸாேமthயாசேத யத³ஸா⁴ தத³ஸாேமதி ॥ 2.1.1॥
த³தாphயாஹு:ஸாmhைநநiµபாகா³தி³தி ஸா⁴ைநநiµபாகா³தி³thேயவ
ததா³ஹுரஸாmhைநநiµபாகா³தி³thயஸா⁴ைநநiµபகா³தி³thேயவ
ததா³ஹு: ॥ 2.1.2॥
அேதா²தாphயாஹு:ஸாம ேநா ப³ேததி யthஸா⁴ ப⁴வதி ஸா⁴ ப³ேதthேயவ
ததா³ஹுரஸாம ேநா ப³ேததி யத³ஸா⁴ ப⁴வthயஸா⁴ ப³ேதthேயவ
ததா³ஹு: ॥ 2.1.3॥
ஸ ய ஏதேத³வmh விth³வாநஸா⁴ ஸாேமthபாshேதऽph◌⁴யாேஶா ஹ யேத³நꣳ
ஸாத⁴ேவா த⁴rhமா ஆ ச க³chேச²ப ச நேம: ॥ 2.1.4॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ேலாேகஷு பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாத ph’தி²வீ ŋhகார: ।
அkh³நி: phரshதாேவாऽnhதiµth³கீ³த²ஆதி³thய: phரதிஹாேரா
th³ெயௗrhநித⁴நthrhth◌⁴ேவஷு ॥ 2.2.1॥
அதா²vh’thேதஷு th³ெயௗrhŋhகார ஆதி³thய:
phரshதாேவாऽnhதiµth³கீ³ேதா²ऽkh³நி: phரதிஹார: ph’தி²வீ
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நித⁴நmh ॥ 2.2.2॥
கlhபnhேத ஹாshைம ேலாகா ஊrhth◌⁴வாசாvh’thதாச ய ஏதேத³வmh
விth³வாꣳlhேலாேகஷு பசவித⁴mh ஸாேமாபாshேத ॥ 2.2.3॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

vh’Shெடௗ பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாத ேராவாேதா ŋhகாேரா
ேமேகா⁴ ஜாயேத ஸ phரshதாேவா வrhஷதி ஸ உth³கீ³ேதா² விth³ேயாதேத
shதநயதி ஸ phரதிஹார உth³kh³’தி தnhநித⁴நmh ॥ 2.3.1॥
வrhஷதி ஹாshைம வrhஷயதி ஹ ய ஏதேத³வmh விth³வாnhvh’Shெடௗ
பசவித⁴ꣳஸாேமாபாshேத ॥ 2.3.2॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஸrhவாshவphஸு பசவித⁴ꣳஸாேமாபாத ேமேகா⁴ யthஸmhphலவேத
ஸ ŋhகாேரா யth³வrhஷதி ஸ phரshதாேவா யா: phராchய:shயnhத³nhேத
ஸ உth³கீ³ேதா² யா: phரதீchய:ஸ phரதிஹார:
ஸiµth³ேரா நித⁴நmh ॥ 2.4.1॥
ந ஹாphஸு phைரthயphஸுமாnhப⁴வதி ய ஏதேத³வmh விth³வாnhஸrhவாshவphஸு
பசவித⁴ꣳஸாேமாபாshேத ॥ 2.4.2॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

’ஷு பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாத வஸnhேதா ŋhகார:
kh³Shம: phரshதாேவா வrhஷா உth³கீ³த:² ஶரthphரதிஹாேரா
ேஹமnhேதா நித⁴நmh ॥ 2.5.1॥
கlhபnhேத ஹாshமா ’தவ ’மாnhப⁴வதி ய ஏதேத³வmh
விth³வாnh’ஷு பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாshேத ॥ 2.5.2॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥
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பஶுஷு பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாதாஜா ŋhகாேராऽவய:
phரshதாேவா கா³வ உth³கீ³ேதா²ऽவா: phரதிஹார:
ேஷா நித⁴நmh ॥ 2.6.1॥
ப⁴வnhதி ஹாshய பஶவ: பஶுமாnhப⁴வதி ய ஏதேத³வmh
விth³வாnhபஶுஷு பசவித⁴ꣳ ஸாேமாபாshேத ॥ 2.6.2॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

phராேணஷு பசவித⁴mh பேராவய:ஸாேமாபாத phராே
ŋhகாேரா வாkhphரshதாவசுth³கீ³த:² ேராthரmh phரதிஹாேரா
மேநா நித⁴நmh பேராவயாꣳ வா ஏதாநி ॥ 2.7.1॥
பேராவேயா ஹாshய ப⁴வதி பேராவயேஸா ஹ ேலாகாஜயதி
ய ஏதேத³வmh விth³வாnhphராேணஷு பசவித⁴mh பேராவய:
ஸாேமாபாshத இதி  பசவித⁴shய ॥ 2.7.2॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

அத²ஸphதவித⁴shய வாசி ஸphதவிth◌⁴ꣳ ஸாேமாபாத
யthகிச வாேசா ஹுதி ஸ ŋhகாேரா யthphேரதி ஸ phரshதாேவா
யேத³தி ஸ ஆதி:³ ॥ 2.8.1॥
ய³தி³தி ஸ உth³கீ³ேதா² யthphரதீதி ஸ phரதிஹாேரா
ய³ேபதி ஸ உபth³ரேவா யnhநீதி தnhநித⁴நmh ॥ 2.8.2॥
³kh³ேத⁴ऽshைம வாkh³ேதா³ஹmh ேயா வாேசா ேதா³ேஹாऽnhநவாநnhநாேதா³ ப⁴வதி
ய ஏதேத³வmh விth³வாnhவாசி ஸphதவித⁴ꣳ ஸாேமாபாshேத ॥ 2.8.3॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

அத² க²lhவiµமாதி³thயꣳஸphதவித⁴ꣳ ஸாேமாபாத ஸrhவதா³
ஸமshேதந ஸாம மாmh phரதி மாmh phரதீதி ஸrhேவண
ஸமshேதந ஸாம ॥ 2.9.1॥
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தshnhநிமாநி ஸrhவாணி ⁴தாnhயnhவாயthதாநீதி
விth³யாthதshய யthேராத³யாthஸ ŋhகாரshதத³shய
பஶேவாऽnhவாயthதாshதshமாthேத mh rhவnhதி
ŋhகாரபா⁴ேநா ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.2॥
அத² யthphரத²ேமாதி³ேத ஸ phரshதாவshதத³shய மiνShயா
அnhவாயthதாshதshமாthேத phரshதிகாமா: phரஶꣳஸாகாமா:
phரshதாவபா⁴ேநா ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.3॥
அத² யthஸŋhக³வேவலாயாꣳ ஸ ஆதி³shதத³shய வயாꣳshயnhவாயthதாநி
தshமாthதாnhயnhதேऽநாரmhப³nhயாதா³யாthமாநmh
பபதnhthயாதி³பா⁴நி ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.4॥
அத² யthஸmhphரதிமth◌⁴யnhதி³ேந ஸ உth³கீ³த²shதத³shய
ேத³வா அnhவாயthதாshதshமாthேத ஸthதமா:
phராஜாபthயாநாiµth³கீ³த²பா⁴ேநா ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.5॥
அத² ய³rhth◌⁴வmh மth◌⁴யnhதி³நாthphராக³பராthஸ
phரதிஹாரshதத³shய க³rhபா⁴ அnhவாயthதாshதshமாthேத
phரதி’தாநாவபth³யnhேத phரதிஹாரபா⁴ேநா
ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.6॥
அத² ய³rhth◌⁴வமபராthphராக³shதமயாthஸ
உபth³ரவshதத³shயாரNhயா அnhவாயthதாshதshமாthேத ஷmh
th³’ShThவா கꣳவph◌⁴ரthபth³ரவnhthபth³ரவபா⁴ேநா
ேயதshய ஸாmhந: ॥ 2.9.7॥
அத² யthphரத²மாshதேத தnhநித⁴நmh தத³shய
பிதேராऽnhவாயthதாshதshமாthதாnhநித³த⁴தி நித⁴நபா⁴ேநா
ேயதshய ஸாmhந ஏவmh க²lhவiµமாதி³thயꣳ ஸphதவித⁴ꣳ
ஸாேமாபாshேத ॥ 2.9.8॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥

அத² க²lhவாthமஸmhதமதிmh’th ஸphதவித⁴ꣳ
ஸாேமாபாத ŋhகார இதி thrhயரmh phரshதாவ
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இதி thrhயரmh தthஸமmh ॥ 2.10.1॥
ஆதி³தி th³vhயரmh phரதிஹார இதி சரரmh
தத இைஹகmh தthஸமmh ॥ 2.10.2॥
உth³கீ³த²இதி thrhயரiµபth³ரவ இதி சரரmh
thபி⁴shthபி: ◌⁴ ஸமmh ப⁴வthயரமதிஶிShயேத
thrhயரmh தthஸமmh ॥ 2.10.3॥
நித⁴நதி thrhயரmh தthஸமேமவ ப⁴வதி
தாநி ஹ வா ஏதாநி th³வாவிꣳஶதிரராணி ॥ 2.10.4॥
ஏகவிꣳஶthயாதி³thயமாphேநாthேயகவிꣳேஶா வா
இேதாऽஸாவாதி³thேயா th³வாவிꣳேஶந பரமாதி³thயாjhஜயதி
தnhநாகmh தth³விேஶாகmh ॥ 2.10.5॥
ஆphேநாதீ ஹாதி³thயshய ஜயmh பேரா ஹாshயாதி³thயஜயாjhஜேயா
ப⁴வதி ய ஏதேத³வmh விth³வாநாthமஸmhதமதிmh’th
ஸphதவித⁴ꣳ ஸாேமாபாshேத ஸாேமாபாshேத ॥ 2.10.6॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

மேநா ŋhகாேரா வாkhphரshதாவசுth³கீ³த:² ேராthரmh phரதிஹார:
phராே நித⁴நேமதth³கா³யthரmh phராேணஷு phேராதmh ॥ 2.11.1॥
ஸ ஏவேமதth³கா³யthரmh phராேணஷு phேராதmh ேவத³ phராணீ ப⁴வதி
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயா மஹாமநா:shயாthதth³vhரதmh ॥ 2.11.2॥

॥ இதி ஏகத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அபி⁴மnhத²தி ஸ ŋhகாேரா ⁴ேமா ஜாயேத ஸ phரshதாேவா
jhவலதி ஸ உth³கீ³ேதா²ऽŋhகா³ரா ப⁴வnhதி ஸ phரதிஹார
உபஶாmhயதி தnhநித⁴நꣳ ஸꣳஶாmhயதி
தnhநித⁴நேமதth³ரத²nhதரமkh³ெநௗ phேராதmh ॥ 2.12.1॥
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ஸ ய ஏவேமதth³ரத²nhதரமkh³ெநௗ phேராதmh ேவத³ ph³ரமவrhசshயnhநாேதா³
ப⁴வதி ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா
பஶுபி⁴rhப⁴வதி மஹாnhகீrhthயா ந phரthயŋhஙkh³நிமாசாேமnhந
நிSh²ேவthதth³vhரதmh ॥ 2.12.2॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

உபமnhthரயேத ஸ ŋhகாேரா jhஞபயேத ஸ phரshதாவ:

shthயா ஸஹ ேஶேத ஸ உth³கீ³த:² phரதி shthmh ஸஹ ேஶேத
ஸ phரதிஹார: காலmh க³chச²தி தnhநித⁴நmh பாரmh க³chச²தி
தnhநித⁴நேமதth³வாமேத³vhயmh ²ேந phேராதmh ॥ 2.13.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³வாமேத³vhயmh ²ேந phேராதmh ேவத³
²நீ ப⁴வதி ²நாnh²நாthphரஜாயேத
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயா ந காசந பஹேரthதth³vhரதmh ॥ 2.13.2॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

உth³யnhŋhகார உதி³த: phரshதாேவா மth◌⁴யnhதி³ந உth³கீ³ேதா²ऽபராண:

phரதிஹாேராऽshதmh யnhநித⁴நேமதth³ph³’ஹதா³தி³thேய phேராதmh ॥ 2.14.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³ph³’ஹதா³தி³thேய phேராதmh ேவத³ ேதஜshvhயnhநாேதா³
ப⁴வதி ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா
பஶுபி⁴rhப⁴வதி மஹாnhகீrhthயா தபnhதmh ந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.14.2॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அph◌⁴ராணி ஸmhphலவnhேத ஸ ŋhகாேரா ேமேகா⁴ ஜாயேத
ஸ phரshதாேவா வrhஷதி ஸ உth³கீ³ேதா² விth³ேயாதேத shதநயதி
ஸ phரதிஹார உth³kh³’தி தnhநித⁴நேமதth³ைவபmh பrhஜnhேய phேராதmh ॥
2.15.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³ைவபmh பrhஜnhேய phேராதmh ேவத³
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விபாꣳச ஸுபꣳச பஶூநவnhேத⁴
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயா வrhஷnhதmh ந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.15.2॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

வஸnhேதா ŋhகாேரா kh³Shம: phரshதாேவா வrhஷா உth³கீ³த:²
ஶரthphரதிஹாேரா ேஹமnhேதா நித⁴நேமதth³ைவராஜmh’ஷு phேராதmh ॥ 2.16.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³ைவராஜmh’ஷு phேராதmh ேவத³ விராஜதி
phரஜயா பஶுபி⁴rhph³ரமவrhசேஸந ஸrhவமாேரதி
jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயrhnhந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.16.2॥

॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ph’தி²வீ ŋhகாேராऽnhதmh phரshதாேவா th³ெயௗth³கீ³ேதா²
தி³ஶ: phரதிஹார: ஸiµth³ேரா நித⁴நேமதா: ஶkhவrhேயா
ேலாேகஷு phேராதா: ॥ 2.17.1॥
ஸ ய ஏவேமதா: ஶkhவrhேயா ேலாேகஷு phேராதா ேவத³ ேலாகீ ப⁴வதி
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயா ேலாகாnhந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.17.2॥

॥ இதி ஸphதத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அஜா ŋhகாேராऽவய: phரshதாேவா கா³வ உth³கீ³ேதா²ऽவா: phரதிஹார:
ேஷா நித⁴நேமதா ேரவthய: பஶுஷு phேராதா: ॥ 2.18.1॥
ஸ ய ஏவேமதா ேரவthய: பஶுஷு phேராதா ேவத³
பஶுமாnhப⁴வதி ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி
மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி மஹாnhகீrhthயா
பஶூnhந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.18.2॥
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॥ இதி அShடாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ேலாம ŋhகாரshthவkhphரshதாேவா மாꣳஸiµth³கீ³ேதா²shதி²
phரதிஹாேரா மjhஜா நித⁴நேமதth³யjhஞாயjhஞீயமŋhேக³ஷு
phேராதmh ॥ 2.19.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³யjhஞாயjhஞீயமŋhேக³ஷு phேராதmh ேவதா³ŋhகீ³ ப⁴வதி
நாŋhேக³ந விஹூrhச²தி ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி
மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி மஹாnhகீrhthயா ஸmhவthஸரmh
மjhjhேஞா நாநீயாthதth³vhரதmh மjhjhேஞா
நாநீயாதி³தி வா ॥ 2.19.2॥

॥ இதி ஏேகாநவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

அkh³நிrhŋhகாேரா வா: phரshதாவ ஆதி³thய உth³கீ³ேதா²
நthராணி phரதிஹாரசnhth³ரமா நித⁴நேமதth³ராஜநmh
ேத³வதாஸு phேராதmh ॥ 2.20.1॥
ஸ ய ஏவேமதth³ராஜநmh ேத³வதாஸு phேராதmh ேவைத³தாஸாேமவ
ேத³வதாநாꣳஸேலாகதாꣳஸrhShதாꣳஸாjhயmh க³chச²தி
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி மஹாnhphரஜயா பஶுபி⁴rhப⁴வதி
மஹாnhகீrhthயா ph³ராமnhந நிnhேத³thதth³vhரதmh ॥ 2.20.2॥

॥ இதி விmhஶ: க²Nhட:³ ॥

thரயீ விth³யா ŋhகாரshthரய இேம ேலாகா:ஸ
phரshதாேவாऽkh³நிrhவாராதி³thய:ஸ உth³கீ³ேதா² நthராணி
வயாꣳ மசய:ஸ phரதிஹார:ஸrhபா க³nhத⁴rhவா:
பிதரshதnhநித⁴நேமதthஸாம ஸrhவshnhphேராதmh ॥ 2.21.1॥
ஸ ய ஏவேமதthஸாம ஸrhவshnhphேராதmh ேவத³ஸrhவꣳ ஹ
ப⁴வதி ॥ 2.21.2॥
தேத³ஷ ேலாேகா யாநி பசதா⁴ thணீ thணி
ேதph◌⁴ேயா ந jhயாய: பரமnhயத³shதி ॥ 2.21.3॥
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யshதth³ேவத³ஸ ேவத³ஸrhவꣳ ஸrhவா தி³ேஶா ப³மshைம ஹரnhதி
ஸrhவமshthபாத தth³vhரதmh தth³vhரதmh ॥ 2.21.4॥

॥ இதி ஏகவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

விநrhதி³ஸாmhேநா vh’ேண பஶvhயthயkh³ேநth³கீ³ேதா²ऽநிkhத:
phரஜாபேதrhநிkhத: ேஸாமshய mh’³ லணmh வாேயா:
லணmh ப³லவதி³nhth³ரshய khெரௗசmh ph³’ஹshபேதரபth◌⁴வாnhதmh
வணshய தாnhஸrhவாேநேவாபேஸேவத வாணmh thேவவ வrhஜேயth ॥ 2.22.1॥
அmh’தthவmh ேத³ேவph◌⁴ய ஆகா³யாநீthயாகா³ேயthshவதா⁴mh
பிth’ph◌⁴ய ஆஶாmh மiνShேயph◌⁴யshth’ேத³கmh பஶுph◌⁴ய:
shவrhக³mh ேலாகmh யஜமாநாயாnhநமாthமந ஆகா³யாநீthேயதாநி
மநஸா th◌⁴யாயnhநphரமthத:shவீத ॥ 2.22.2॥
ஸrhேவ shவரா இnhth³ரshயாthமாந:ஸrhவ ஊShமாண:

phரஜாபேதராthமாந:ஸrhேவ shபrhஶா mh’thேயாராthமாநshதmh
யதி³shவேரஷூபாலேப⁴ேதnhth³ரꣳஶரணmh phரபnhேநாऽ⁴வmh
ஸ thவா phரதி வயதீthேயநmh ph³யாth ॥ 2.22.3॥
அத² யth³ேயநShமஸூபாலேப⁴த phரஜாபதிꣳஶரணmh
phரபnhேநாऽ⁴வmh ஸ thவா phரதி ேபயதீthேயநmh
ph³யாத³த² யth³ேயநꣳ shபrhேஶஷூபாலேப⁴த mh’thꣳ ஶரணmh
phரபnhேநாऽ⁴வmh ஸ thவா phரதி த⁴யதீthேயநmh ph³யாth ॥ 2.22.4॥
ஸrhேவ shவரா ேகா⁴ஷவnhேதா ப³லவnhேதா வkhதvhயா இnhth³ேர ப³லmh
த³தா³நீதி ஸrhவ ஊShமாேऽkh³ரshதா அநிரshதா விvh’தா
வkhதvhயா: phரஜாபேதராthமாநmh பத³தா³நீதி ஸrhேவ shபrhஶா
ேலேஶநாநபி⁴நிதா வkhதvhயா mh’thேயாராthமாநmh
பஹராணீதி ॥ 2.22.5॥

॥ இதி th³வாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥
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thரேயா த⁴rhமshகnhதா⁴ யjhேஞாऽth◌⁴யயநmh தா³நதி phரத²மshதப
ஏவ th³விதீேயா ph³ரமசாrhயாசாrhயலவா
th’தீேயாऽthயnhதமாthமாநமாசாrhயேலऽவஸாத³யnhஸrhவ
ஏேத Nhயேலாகா ப⁴வnhதி ph³ரமஸꣳshேதா²ऽmh’தthவேமதி ॥ 2.23.1॥
phரஜாபதிrhேலாகாநph◌⁴யதபthேதph◌⁴ேயாऽபி⁴தphேதph◌⁴யshthரயீ விth³யா
ஸmhphராshரவthதாமph◌⁴யதபthதshயா அபி⁴தphதாயா ஏதாnhயராணி
ஸmhphராshrhவnhத ⁴rh⁴வ:shவதி ॥ 2.23.2॥
தாnhயph◌⁴யதபthேதph◌⁴ேயாऽபி⁴தphேதph◌⁴ய ௐகார:
ஸmhphராshரவthதth³யதா² ஶŋhநா ஸrhவாணி பrhநி
ஸnhth’Nhnhேயவேமாŋhகாேரண ஸrhவா வாkhஸnhth’Nhேŋhகார ஏேவத³ꣳ
ஸrhவேமாŋhகார ஏேவத³ꣳஸrhவmh ॥ 2.23.3॥

॥ இதி thரேயாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

ph³ரமவாதி³ேநா வத³nhதி யth³வஸூநாmh phராத:ஸவநꣳ th³ராmh
மாth◌⁴யnhதி³நꣳ ஸவநமாதி³thயாநாmh ச விேவஷாmh ச
ேத³வாநாmh th’தீயஸவநmh ॥ 2.24.1॥
khவ தrh யஜமாநshய ேலாக இதி ஸ யshதmh ந விth³யாthகத²mh
rhயாத³த² விth³வாnhrhயாth ॥ 2.24.2॥
ரா phராதரiνவாகshேயாபாகரjhஜக⁴ேநந
கா³rhஹபthயshேயாதா³ŋhiµக² உபவிய ஸ வாஸவꣳ
ஸாமாபி⁴கா³யதி ॥ 2.24.3॥
ேலா3கth³வாரமபாவா3rh 33 பேயம thவா வயꣳ
ரா 33333ஹு 3 mh ஆ 33 jhயா 3 ேயா 3ஆ 32111

இதி ॥ 2.24.4॥
அத² ஜுேஹாதி நேமாऽkh³நேய ph’தி²வீேத ேலாகேத
ேலாகmh ேம யஜமாநாய விnhைத³ஷ ைவ யஜமாநshய ேலாக
ஏதாsh ॥ 2.24.5॥
அthர யஜமாந: பரshதாதா³ஷ: shவாஹாபஜ
பக⁴thkhthேவாthதிShட²தி தshைம வஸவ: phராத:ஸவநꣳ
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ஸmhphரயchச²nhதி ॥ 2.24.6॥
ரா மாth◌⁴யnhதி³நshய
ஸவநshேயாபாகரjhஜக⁴ேநநாkh³நீth◌⁴யshேயாத³ŋhiµக²
உபவிய ஸ ெரௗth³ரꣳஸாமாபி⁴கா³யதி ॥ 2.24.7॥
ேலா3கth³வாரமபாவா3rh33 பேயம thவா வயmh
ைவரா33333ஹு3mh ஆ33jhயா 3ேயா3ஆ32111இதி ॥ 2.24.8॥
அத² ஜுேஹாதி நேமா வாயேவऽnhதேத ேலாகேத
ேலாகmh ேம யஜமாநாய விnhைத³ஷ ைவ யஜமாநshய ேலாக
ஏதாsh ॥ 2.24.9॥
அthர யஜமாந: பரshதாதா³ஷ:shவாஹாபஜ
பக⁴thkhthேவாthதிShட²தி தshைம th³ரா
மாth◌⁴யnhதி³நꣳஸவநꣳஸmhphரயchச²nhதி ॥ 2.24.10॥
ரா th’தீயஸவநshேயாபாகரjhஜக⁴ேநநாஹவநீயshேயாத³ŋhiµக²
உபவிய ஸ ஆதி³thயꣳஸ ைவவேத³வꣳ ஸாமாபி⁴கா³யதி ॥ 2.24.11॥
ேலா3கth³வாரமபாவா3rh33பேயம thவா வயꣳ shவாரா
33333ஹு3mh ஆ33 jhயா3 ேயா3ஆ 32111இதி ॥ 2.24.12॥
ஆதி³thயமத²ைவவேத³வmh ேலா3கth³வாரமபாவா3rh33 பேயம
thவா வயꣳஸாmhரா33333ஹு3mh ஆ33 jhயா3ேயா3ஆ 32111

இதி ॥ 2.24.13॥
அத² ஜுேஹாதி நம ஆதி³thேயph◌⁴யச விேவph◌⁴யச ேத³ேவph◌⁴ேயா
தி³விth³ph◌⁴ேயா ேலாகth³ph◌⁴ேயா ேலாகmh ேம யஜமாநாய
விnhத³த ॥ 2.24.14॥
ஏஷ ைவ யஜமாநshய ேலாக ஏதாshmhயthர யஜமாந:
பரshதாதா³ஷ:shவாஹாபஹத பக⁴thkhthேவாthதிShட²தி ॥ 2.24.15॥
தshமா ஆதி³thயாச விேவ ச ேத³வாshth’தீயஸவநꣳ
ஸmhphரயchச²nhthேயஷ ஹ ைவ யjhஞshய மாthராmh ேவத³ ய ஏவmh ேவத³
ய ஏவmh ேவத³ ॥ 2.24.16॥
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॥ இதி சrhவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥

॥ th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥
அெஸௗ வா ஆதி³thேயா ேத³வம⁴ தshய th³ெயௗேரவ
திரசீநவꣳேஶாऽnhதமேபா மசய: thரா: ॥ 3.1.1॥
தshய ேய phராேசா ரமயshதா ஏவாshய phராchேயா ம⁴நாTh³ய: ।
’ச ஏவ ம⁴kh’த ’kh³ேவத³ ஏவ Shபmh தா அmh’தா
ஆபshதா வா ஏதா ’ச: ॥ 3.1.2॥
ஏதmh’kh³ேவத³மph◌⁴யதபꣳshதshயாபி⁴தphதshய யஶshேதஜ
இnhth³யmh வீrhயமnhநாth³யꣳரேஸாऽஜாயத ॥ 3.1.3॥
தth³vhயரthததா³தி³thயமபி⁴ேதாऽரயthதth³வா
ஏதth³யேத³ததா³தி³thயshய ேராதꣳபmh ॥ 3.1.4॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

அத² ேயऽshய த³ ரமயshதா ஏவாshய த³
ம⁴நாTh³ேயா யஜூꣳShேயவ ம⁴kh’ேதா யஜுrhேவத³ ஏவ Shபmh
தா அmh’த ஆப: ॥ 3.2.1॥
தாநி வா ஏதாநி யஜூꣳShேயதmh
யஜுrhேவத³மph◌⁴யதபꣳshதshயாபி⁴தphதshய யஶshேதஜ இnhth³யmh
வீrhயமnhநாth³யꣳரேஸாஜாயத ॥ 3.2.2॥
தth³vhயரthததா³தி³thயமபி⁴ேதாऽரயthதth³வா
ஏதth³யேத³ததா³தி³thயshய ஶுkhலꣳ பmh ॥ 3.2.3॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
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அத² ேயऽshய phரthயேசா ரமயshதா ஏவாshய phரதீchேயா
ம⁴நாTh³ய:ஸாமாnhேயவ ம⁴kh’த:ஸாமேவத³ ஏவ Shபmh
தா அmh’தா ஆப: ॥ 3.3.1॥
தாநி வா ஏதாநி ஸாமாnhேயதꣳ
ஸாமேவத³மph◌⁴யதபꣳshதshயாபி⁴தphதshய யஶshேதஜ இnhth³யmh
வீrhயமnhநாth³யꣳரேஸாऽஜாயத ॥ 3.3.2॥
தth³vhயரthததா³தி³thயமபி⁴ேதாऽரயthதth³வா
ஏதth³யேத³ததா³தி³thயshய kh’Shணꣳபmh ॥ 3.3.3॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

அத² ேயऽshேயாத³ேசா ரமயshதா ஏவாshேயாதீ³chேயா
ம⁴நாTh³ேயாऽத²rhவாŋhகி³ரஸ ஏவ ம⁴kh’த
இதிஹாஸராணmh Shபmh தா அmh’தா ஆப: ॥ 3.4.1॥
ேத வா ஏேதऽத²rhவாŋhகி³ரஸ ஏததி³திஹாஸராணமph◌⁴யதபꣳ
shதshயாபி⁴தphதshய யஶshேதஜ இnhth³யாmh
வீrhயமnhநாth³யꣳரேஸாऽஜாயத ॥ 3.4.2॥
தth³vhயரthததா³தி³thயமபி⁴ேதாऽரயthதth³வா
ஏதth³யேத³ததா³தி³thயshய பரmh kh’Shணꣳபmh ॥ 3.4.3॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

அத² ேயऽshேயாrhth◌⁴வா ரமயshதா ஏவாshேயாrhth◌⁴வா
ம⁴நாTh³ேயா ³யா ஏவாேத³ஶா ம⁴kh’ேதா ph³ரைமவ
Shபmh தா அmh’தா ஆப: ॥ 3.5.1॥
ேத வா ஏேத ³யா ஆேத³ஶா ஏதth³ph³ரமாph◌⁴யதபꣳ
shதshயாபி⁴தphதshய யஶshேதஜ இnhth³யmh
வீrhயமnhநாth³யꣳரேஸாऽஜாயத ॥ 3.5.2॥
தth³vhயரthததா³தி³thயமபி⁴ேதாऽரயthதth³வா
ஏதth³யேத³ததா³தி³thயshய மth◌⁴ேய ோப⁴த இவ ॥ 3.5.3॥
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ேத வா ஏேத ரஸாநாꣳரஸா ேவதா³ ரஸாshேதஷாேமேத
ரஸாshதாநி வா ஏதாnhயmh’தாநாமmh’தாநி ேவதா³
யmh’தாshேதஷாேமதாnhயmh’தாநி ॥ 3.5.4॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

தth³யthphரத²மமmh’தmh தth³வஸவ உபவnhthயkh³நிநா iµேக²ந ந ைவ
ேத³வா அநnhதி ந பிப³nhthேயதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா
th’phயnhதி ॥ 3.6.1॥
த ஏதேத³வ பமபி⁴ஸmhவிஶnhthேயதshமாth³பா³th³யnhதி ॥ 3.6.2॥
ஸ ய ஏதேத³வமmh’தmh ேவத³ வஸூநாேமைவேகா ⁴thவாkh³நிைநவ
iµேக²ைநதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா th’phயதி ஸ ய ஏதேத³வ
பமபி⁴ஸmhவிஶthேயதshமாth³பா³ேத³தி ॥ 3.6.3॥
ஸ யாவதா³தி³thய: ரshதா³ேத³தா பசாத³shதேமதா
வஸூநாேமவ தாவதா³தி⁴பthயꣳshவாராjhயmh பrhேயதா ॥ 3.6.4॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

அத² யth³th³விதீயமmh’தmh தth³th³ரா உபவnhதீnhth³ேரண
iµேக²ந ந ைவ ேத³வா அநnhதி ந பிப³nhthேயதேத³வாmh’தmh
th³’ShThவா th’phயnhதி ॥ 3.7.1॥
த ஏதேத³வ பமபி⁴ஸmhவிஶnhthேயதshமாth³பா³th³யnhதி ॥ 3.7.2॥
ஸ ய ஏதேத³வமmh’தmh ேவத³ th³ராேமைவேகா ⁴thேவnhth³ேரணவ
iµேக²ைநதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா th’phயதி ஸ ஏதேத³வ
பமபி⁴ஸmhவிஶthேயதshமாth³பா³ேத³தி ॥ 3.7.3॥
ஸ யாவதா³தி³thய: ரshதா³ேத³தா பசாத³shதேமதா
th³விshதாவth³த³ணத உேத³ேதாthதரேதாऽshதேமதா th³ராேமவ
தாவதா³தி⁴பthயꣳshவாராjhயmh பrhேயதா ॥ 3.7.4॥
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॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

அத² யthth’தீயமmh’தmh ததா³தி³thயா உபவnhதி வேணந
iµேக²ந ந ைவ ேத³வா அநnhதி ந பிப³nhthேயதேத³வாmh’தmh
th³’ShThவா th’phயnhதி ॥ 3.8.1॥
த ஏதேத³வ பமபி⁴ஸmhவிஶnhthேயதshமாth³பா³th³யnhதி ॥ 3.8.2॥
ஸ ய ஏதேத³வமmh’தmh ேவதா³தி³thயாநாேமைவேகா ⁴thவா வேணைநவ
iµேக²ைநதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா th’phயதி ஸ ஏதேத³வ
பமபி⁴ஸmhவிஶthேயதshமாth³பா³ேத³தி ॥ 3.8.3॥
ஸ யாவதா³தி³thேயா த³ணத உேத³ேதாthதரேதாऽshதேமதா
th³விshதாவthபசா³ேத³தா ரshதாத³shதேமதாதி³thயாநாேமவ
தாவதா³தி⁴பthயꣳshவாராjhயmh பrhேயதா ॥ 3.8.4॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

அத² யchசrhத²மmh’தmh தnhமத உபவnhதி ேஸாேமந
iµேக²ந ந ைவ ேத³வா அநnhதி ந பிப³nhthேயதேத³வாmh’தmh
th³’ShThவா th’phயnhதி ॥ 3.9.1॥
த ஏதேத³வ பமபி⁴ஸmhவிஶnhthேயதshமாth³பா³th³யnhதி ॥ 3.9.2॥
ஸ ய ஏதேத³வமmh’தmh ேவத³ மதாேமைவேகா ⁴thவா ேஸாேமைநவ
iµேக²ைநதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா th’phயதி ஸ ஏதேத³வ
பமபி⁴ஸmhவிஶthேயதshமாth³பா³ேத³தி ॥ 3.9.3॥
ஸ யாவதா³தி³thய: பசா³ேத³தா ரshதாத³shதேமதா
th³விshதாவ³thதரத உேத³தா த³ணேதாऽshதேமதா மதாேமவ
தாவதா³தி⁴பthyhꣳshவாராjhயmh பrhேயதா ॥ 3.9.4॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥

அத² யthபசமமmh’தmh தthஸாth◌⁴யா உபவnhதி ph³ரம
iµேக²ந ந ைவ ேத³வா அநnhதி ந பிப³nhthேயதேத³வாmh’தmh
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th³’ShThவா th’phயnhதி ॥ 3.10.1॥
த ஏதேத³வ பமபி⁴ஸmhவிஶnhthேயதshமாth³பா³th³யnhதி ॥ 3.10.2॥
ஸ ய ஏதேத³வமmh’தmh ேவத³ஸாth◌⁴யாநாேமைவேகா ⁴thவா
ph³ரமணவ iµேக²ைநதேத³வாmh’தmh th³’ShThவா th’phயதி ஸ ஏதேத³வ
பமபி⁴ஸmhவிஶthேயதshமாth³பா³ேத³தி ॥ 3.10.3॥
ஸ யாவதா³தி³thய உthதரத உேத³தா த³ணேதாऽshதேமதா
th³விshதாவ³rhth◌⁴வmh உேத³தாrhவாக³shதேமதா ஸாth◌⁴யாநாேமவ
தாவதா³தி⁴பthயꣳshவாராjhயmh பrhேயதா ॥ 3.10.4॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

அத² தத ஊrhth◌⁴வ உேத³thய ைநேவாேத³தா நாshதேமைதகல ஏவ
மth◌⁴ேய shதா²தா தேத³ஷ ேலாக: ॥ 3.11.1॥
ந ைவ தthர ந நிmhேலாச ேநாதி³யாய கதா³சந ।
ேத³வாshேதநாஹꣳஸthேயந மா விராதி⁴ ph³ரமேணதி ॥ 3.11.2॥
ந ஹ வா அshமா உேத³தி ந நிmhேலாசதி ஸkh’th³தி³வா ைஹவாshைம
ப⁴வதி ய ஏதாேமவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh ேவத³ ॥ 3.11.3॥
தth³ைத⁴தth³ph³ரமா phரஜாபதய உவாச phரஜாபதிrhமநேவ
மiν: phரஜாph◌⁴யshதth³ைத⁴த³th³தா³லகாயாணேய jhேயShடா²ய thராய
பிதா ph³ரம phேராவாச ॥ 3.11.4॥
இத³mh வாவ தjhjhேயShடா²ய thராய பிதா ph³ரம
phரph³யாthphரyhயாய வாnhேதவாேந ॥ 3.11.5॥
நாnhயshைம கshைமசந யth³யphயshமா இமாமth³பி: ◌⁴ பkh³’தாmh
த⁴நshய rhmh த³th³யாேத³தேத³வ தேதா ⁴ய இthேயதேத³வ
தேதா ⁴ய இதி ॥ 3.11.6॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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கா³யth வா ஈத³ꣳஸrhவmh ⁴தmh யதி³த³mh கிmh ச வாkh³ைவ கா³யth
வாkh³வா இத³ꣳஸrhவmh ⁴தmh கா³யதி ச thராயேத ச ॥ 3.12.1॥
யா ைவ ஸா கா³யthயmh வாவ ஸா ேயயmh ph’தி²vhயshயாꣳ த³ꣳ
ஸrhவmh ⁴தmh phரதிSh²தேமதாேமவ நாதிஶீயேத ॥ 3.12.2॥
யா ைவ ஸா ph’தி²வீயmh வாவ ஸா யதி³த³மshnhேஷ
ஶரமshnhேம phரா: phரதிSh²தா ஏதேத³வ
நாதிஶீயnhேத ॥ 3.12.3॥
யth³ைவ தthேஷ ஶரத³mh வாவ தth³யதி³த³மshnhநnhத:
ேஷ ’த³யமshnhேம phரா: phரதிSh²தா ஏதேத³வ
நாதிஶீயnhேத ॥ 3.12.4॥
ைஸஷா சShபதா³ஷTh³விதா⁴ கா³யth தேத³தth³’சாph◌⁴யkhதmh ॥ 3.12.5॥
தாவாநshய மமா தேதா jhயாயாꣳச ஷ: ।
பாேதா³ऽshய ஸrhவா ⁴தாநி thபாத³shயாmh’தmh தி³வீதி ॥ 3.12.6॥
யth³ைவ தth³ph³ரேமதீத³mh வாவ தth³ேயாயmh ப³rhதா⁴
ஷாதா³காேஶா ேயா ைவ ஸ ப³rhதா⁴ ஷாதா³காஶ: ॥ 3.12.7॥
அயmh வாவ ஸ ேயாऽயமnhத: ஷ அகாேஶா ேயா ைவ ேஸாऽnhத:
ஷ ஆகாஶ: ॥ 3.12.8॥
அயmh வாவ ஸ ேயாऽயமnhதrh’த³ய ஆகாஶshதேத³தthrhணமphரவrhதி
rhணமphரவrhதிநꣳீயmh லப⁴ேத ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.12.9॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

தshய ஹ வா ஏதshய ’த³யshய பச ேத³வஸுஷய:
ஸ ேயாऽshய phராŋhஸு:ஸ phராணshதchசு:
ஸ ஆதி³thயshதேத³தthேதேஜாऽnhநாth³யthபாத
ேதஜshvhயnhநாேதா³ ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.1॥
அத² ேயாऽshய த³ண: ஸு: ஸ vhயாநshதchch²ேராthரꣳ
ஸ சnhth³ரமாshதேத³தchch²ச யஶேசthபாத
மாnhயஶshவீ ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.2॥
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அத² ேயாऽshய phரthயŋhஸு: ேஸாऽபாந:
ஸா வாkhேஸாऽkh³நிshதேத³தth³ph³ரமவrhசஸமnhநாth³யthபாத
ph³ரமவrhசshயnhநாேதா³ ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.3॥
அத² ேயாऽshேயாத³ŋhஸு:ஸ ஸமாநshதnhமந:
ஸ பrhஜnhயshதேத³தthகீrhதிச vhShேசthபாத
கீrhதிமாnhvhShமாnhப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.4॥
அத² ேயாऽshேயாrhth◌⁴வ:ஸு:ஸ உதா³ந:ஸ வா:
ஸ ஆகாஶshதேத³தேதா³ஜச மஹேசthபாெதௗஜshவீ
மஹshவாnhப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.5॥
ேத வா ஏேத பச ph³ரமஷா:shவrhக³shய ேலாகshய
th³வாரபா:ஸ ய ஏதாேநவmh பச ph³ரமஷாnhshவrhக³shய
ேலாகshய th³வாரபாnhேவதா³shய ேல வீேரா ஜாயேத phரதிபth³யேத
shவrhக³mh ேலாகmh ய ஏதாேநவmh பச ph³ரமஷாnhshவrhக³shய
ேலாகshய th³வாரபாnhேவத³ ॥ 3.13.6॥
அத² யத³த: பேரா தி³ேவா jhேயாதிrhதீ³phயேத விவத: ph’Shேட²ஷு
ஸrhவத: ph’Shேட²Shவiνthதேமஷூthதேமஷு ேலாேகShவித³mh வாவ
தth³யதி³த³மshnhநnhத: ேஷ jhேயாதி: ॥ 3.13.7॥
தshையஷா th³’Shrhயthதத³shச²ேர ஸꣳshபrhேஶேநாShணிமாநmh
விஜாநாதி தshையஷா திrhயthைரதthகrhவபிkh³’ய நிநத³வ
நத³²வாkh³ேநவ jhவலத உபஶ ◌்’ேதி தேத³தth³th³’Shடmh ச
தmh ேசthபாத சுShய: ேதா ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³
ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.13.8॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஸrhவmh க²lhவித³mh ph³ரம தjhஜலாநிதி ஶாnhத உபாத ।
அத² க² khரமய: ேஷா யதா²khரரshꣳlhேலாேக
ேஷா ப⁴வதி தேத²த: phேரthய ப⁴வதி ஸ khரmh rhவீத ॥ 3.14.1॥
மேநாமய: phராணஶேரா பா⁴ப:ஸthயஸŋhகlhப
ஆகாஶாthமா ஸrhவகrhமா ஸrhவகாம:ஸrhவக³nhத:◌⁴ ஸrhவரஸ:
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ஸrhவத³மph◌⁴யthேதாऽவாkhயநாத³ர: ॥ 3.14.2॥
ஏஷ ம ஆthமாnhதrh’த³ேயऽணீயாnhvhேஹrhவா யவாth³வா
ஸrhஷபாth³வா யாமாகாth³வா யாமாகதNh³லாth³ைவஷ
ம ஆthமாnhதrh’த³ேய jhயாயாnhph’தி²vhயா
jhயாயாநnhதாjhjhயாயாnhதி³ேவா jhயாயாேநph◌⁴ேயா
ேலாேகph◌⁴ய: ॥ 3.14.3॥
ஸrhவகrhமா ஸrhவகாம:ஸrhவக³nhத: ◌⁴ ஸrhவரஸ:

ஸrhவத³மph◌⁴யாthேதாऽவாkhயநாத³ர ஏஷ ம ஆthமாnhதrh’த³ய
ஏதth³ph³ரைமதத: phேரthயாபி⁴ஸmhப⁴விதாshதி யshய shயாத³th³தா⁴
ந விசிகிthஸாshதீதி ஹ shமாஹ ஶாNh³lhய: ஶாNh³lhய: ॥ 3.14.4॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அnhதோத³ர: ேகாேஶா ⁴³th◌⁴ேநா ந rhயதி தி³ேஶா
யshய shரkhதேயா th³ெயௗரshேயாthதரmh பி³லꣳ ஸ ஏஷ ேகாேஶா
வஸுதா⁴நshதshnhவிவத³ꣳ தmh ॥ 3.15.1॥
தshய phராசீ தி³kh³ஜுஹூrhநாம ஸஹமாநா நாம த³
ராjhஞீ நாம phரதீசீ ஸு⁴தா நாேமாதீ³சீ தாஸாmh
வாrhவthஸ: ஸ ய ஏதேமவmh வாmh தி³ஶாmh வthஸmh ேவத³ ந
thரேராத³ꣳ ேராதி³தி ேஸாऽஹேமதேமவmh வாmh தி³ஶாmh வthஸmh
ேவத³ மா thரேராத³ꣳத³mh ॥ 3.15.2॥
அShடmh ேகாஶmh phரபth³ேயऽiµநாiµநாiµநா
phராணmh phரபth³ேயऽiµநாiµநாiµநா :◌⁴ phரபth³ேயऽiµநாiµநாiµநா
⁴வ: phரபth³ேயऽiµநாiµநாiµநா shவ: phரபth³ேயऽiµநாiµநாiµநா ॥ 3.15.3॥
ஸ யத³ேவாசmh phராணmh phரபth³ய இதி phராே வா இத³ꣳஸrhவmh
⁴தmh யதி³த³mh கிச தேமவ தthphராபth ॥ 3.15.4॥
அத² யத³ேவாசmh : ◌⁴ phரபth³ய இதி ph’தி²வீmh phரபth³ேயऽnhதmh
phரபth³ேய தி³வmh phரபth³ய இthேயவ தத³ேவாசmh ॥ 3.15.5॥
அத² யத³ேவாசmh ⁴வ: phரபth³ய இthயkh³நிmh phரபth³ேய வாmh
phரபth³ய ஆதி³thயmh phரபth³ய இthேயவ தத³ேவாசmh ॥ 3.15.6॥
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அத² யத³ேவாசꣳshவ: phரபth³ய இthyh’kh³ேவத³mh phரபth³ேய யஜுrhேவத³mh phரபth³ேய
ஸாமேவத³mh phரபth³ய இthேயவ தத³ேவாசmh தத³ேவாசmh ॥ 3.15.7॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ேஷா வாவ யjhஞshதshய யாநி சrhவிꣳஶதி வrhஷாணி
தthphராத:ஸவநmh சrhவிꣳஶthயரா கா³யth கா³யthரmh
phராத:ஸவநmh தத³shய வஸேவாऽnhவாயthதா: phரா வாவ வஸவ
ஏேத த³ꣳஸrhவmh வாஸயnhதி ॥ 3.16.1॥
தmh ேசேத³தshnhவய கிசி³பதேபthஸ ph³யாthphரா
வஸவ இத³mh ேம phராத:ஸவநmh மாth◌⁴யnhதி³நꣳஸவநமiνஸnhதiνேததி
மாஹmh phராநாmh வஸூநாmh மth◌⁴ேய யjhேஞா விேலாphேயthth³ைத⁴வ
தத ஏthயக³ேதா³ஹ ப⁴வதி ॥ 3.16.2॥
அத² யாநி சசthவாꣳஶth³வrhஷாணி தnhமாth◌⁴யnhதி³நꣳ
ஸவநmh சசthவாꣳஶத³ரா thShphthைரShப⁴mh
மாth◌⁴யnhதி³நꣳஸவநmh தத³shய th³ரா அnhவாயthதா: phரா
வாவ th³ரா ஏேத த³ꣳஸrhவꣳேராத³யnhதி ॥ 3.16.3॥
தmh ேசேத³தshnhவய கிசி³பதேபthஸ ph³யாthphரா th³ரா
இத³mh ேம மாth◌⁴யnhதி³நꣳஸவநmh th’தீயஸவநமiνஸnhதiνேததி
மாஹmh phராநாꣳth³ராmh மth◌⁴ேய யjhேஞா விேலாphேயthth³ைத⁴வ
தத ஏthயக³ேதா³ஹ ப⁴வதி ॥ 3.16.4॥
அத² யாnhயShடாசthவாꣳஶth³வrhஷாணி
தthth’தீயஸவநமShடாசthவாꣳஶத³ரா
ஜக³தீ ஜாக³தmh th’தீயஸவநmh தத³shயாதி³thயா அnhவாயthதா:
phரா வாவாதி³thயா ஏேத த³ꣳஸrhவமாத³த³ேத ॥ 3.16.5॥
தmh ேசேத³தshnhவய கிசி³பதேபthஸ ph³யாthphரா
அதி³thயா இத³mh ேம th’தீயஸவநமாரiνஸnhதiνேததி மாஹmh
phராநாமாதி³thயாநாmh மth◌⁴ேய யjhேஞா விேலாphேயthth³ைத⁴வ
தத ஏthயக³ேதா³ைஹவ ப⁴வதி ॥ 3.16.6॥
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ஏதth³த⁴ shம ைவ தth³விth³வாநாஹ மதா³ஸ ஐதேரய:
ஸ கிmh ம ஏத³பதப ேயாऽஹமேநந ந phேரShயாதி
ஸ ஹ ேஷாட³ஶmh வrhஷஶதமவthphர ஹ ேஷாட³ஶmh
வrhஷஶதmh வதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.16.7॥

॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஸ யத³ஶிஶிஷதி யthபிபாஸதி யnhந ரமேத தா அshய
தீ³ா: ॥ 3.17.1॥
அத² யத³நாதி யthபிப³தி யth³ரமேத த³பஸைத³ேரதி ॥ 3.17.2॥
அத² யth³த⁴ஸதி யjhஜதி யnhைம²நmh சரதி shதஶshthைரேரவ
தேத³தி ॥ 3.17.3॥
அத² யthதேபா தா³நமாrhஜவமꣳஸா ஸthயவசநதி
தா அshய த³: ॥ 3.17.4॥
தshமாதா³ஹு: ேஸாShயthயேஸாShேடதி நthபாத³நேமவாshய
தnhமரணேமவாவph◌⁴’த:² ॥ 3.17.5॥
தth³ைத⁴தth³ேகா⁴rh ஆŋhகி³ரஸ: kh’Shய
ேத³வகீthராேயாkhthேவாவாசாபிபாஸ ஏவ ஸ ப³⁴வ
ேஸாऽnhதேவலாயாேமதththரயmh phரதிபth³ேயதாதமshயchதம
phராணஸꣳஶிதமதி தthைரேத th³ேவ ’ெசௗ ப⁴வத: ॥ 3.17.6॥
ஆதி³thphரthநshய ேரதஸ: ।
உth³வயmh தமஸshப jhேயாதி: பயnhத உthதரꣳshவ:

பயnhத உthதரmh ேத³வmh ேத³வthரா ஸூrhயமக³nhம
jhேயாதிthதமதி jhேயாதிthதமதி ॥ 3.17.7॥

॥ இதி ஸphதத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

மேநா ph³ரேமthபாேதthயth◌⁴யாthமமதா²தி⁴ைத³வதமாகாேஶா
ph³ரேமthப⁴யமாதி³Shடmh ப⁴வthயth◌⁴யாthமmh சாதி⁴ைத³வதmh ச ॥ 3.18.1॥
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தேத³தchசShபாth³ph³ரம வாkhபாத:³ phராண: பாத³சு:
பாத:³ ேராthரmh பாத³இthயth◌⁴யாthமமதா²தி⁴ைத³வதமkh³நி:
பாேதா³ வா: பாதா³அதி³thய: பாேதா³ தி³ஶ: பாத³
இthப⁴யேமவாதி³Shடmh ப⁴வthயth◌⁴யாthமmh ைசவாதி⁴ைத³வதmh ச ॥ 3.18.2॥
வாேக³வ ph³ரமணசrhத:² பாத:³ ேஸாऽkh³நிநா jhேயாதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீrhthயா யஶஸா
ph³ரமவrhசேஸந ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.18.3॥
phராண ஏவ ph³ரமணசrhத:² பாத:³ஸ வாநா jhேயாதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ch பா⁴தி ச தபதி ச கீrhthயா யஶஸா
ph³ரமவrhசேஸந ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.18.4॥
சுேரவ ph³ரமணசrhத:² பாத:³ஸ ஆதி³thேயந jhேயாதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீrhthயா யஶஸா
ph³ரமவrhசேஸந ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.18.5॥
ேராthரேமவ ph³ரமணசrhத:² பாத:³ஸ தி³kh³பி⁴rhjhேயாதிஷா
பா⁴தி ச தபதி ச பா⁴தி ச தபதி ச கீrhthயா யஶஸா
ph³ரமவrhசேஸந ய ஏவmh ேவத³ ய ஏவmh ேவத³ ॥ 3.18.6॥

॥ இதி அShடாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஆதி³thேயா ph³ரேமthயாேத³ஶshதshேயாபvhயாkh²யாநமஸேத³ேவத³மkh³ர
ஆth । தthஸதா³thதthஸமப⁴வthததா³Nhட³mh நிரவrhதத
தthஸmhவthஸரshய மாthராமஶயத தnhநிரபி⁴th³யத ேத ஆNhட³கபாேல
ரஜதmh ச ஸுவrhணmh சாப⁴வதாmh ॥ 3.19.1॥
தth³யth³ரஜதꣳ ேஸயmh ph’தி²வீ யthஸுவrhணꣳ ஸா th³ெயௗrhயjhஜரா
ேத பrhவதா ய³lhப³ꣳஸேமேகா⁴ நீஹாேரா யா த⁴மநயshதா
நth³ேயா யth³வாshேதயiµத³கꣳ ஸ ஸiµth³ர: ॥ 3.19.2॥
அத² யthதத³ஜாயத ேஸாऽஸாவாதி³thயshதmh ஜாயமாநmh ேகா⁴ஷா
உலேவாऽத³திShட²nhthஸrhவாணி ச ⁴தாநி ஸrhேவ ச
காமாshதshமாthதshேயாத³யmh phரதி phரthயாயநmh phரதி ேகா⁴ஷா
உலேவாऽthதிShட²nhதி ஸrhவாணி ச ⁴தாநி ஸrhேவ ச காமா: ॥ 3.19.3॥
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ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாநாதி³thயmh ph³ரேமthபாshேதऽph◌⁴யாேஶா ஹ
யேத³நꣳ ஸாத⁴ேவா ேகா⁴ஷா ஆ ச க³chேச²ப ச
நிmhேரேட³ரnhநிmhேரேட³ரnh ॥ 3.19.4॥

॥ இதி ஏேகாநவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥

॥ சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥
ஜாநதிrhஹ ெபௗthராயண: ரth³தா⁴ேத³ேயா ப³ஹுதா³யீ ப³ஹுபாkhய ஆஸ
ஸ ஹ ஸrhவத ஆவஸதா²nhமாபயாசkhேர ஸrhவத ஏவ
ேமऽnhநமthshயnhதீதி ॥ 4.1.1॥
அத²ஹꣳஸா நிஶாயாமதிேபshதth³ைத⁴வꣳ ஹꣳ ேஸாஹꣳ ஸமph◌⁴வாத³
ேஹா ேஹாऽயி ப⁴lhலா ப⁴lhலா ஜாநேத: ெபௗthராயணshய
ஸமmh தி³வா jhேயாதிராததmh தnhமா phரஸாŋh shதththவா
மா phரதா⁴தி ॥ 4.1.2॥
தiµ ஹ பர: phரthவாச கmhவர ஏநேமதthஸnhதꣳ ஸkh³வாநவ
ைரkhவமாthேத²தி ேயா iν கத²ꣳஸkh³வா ைரkhவ இதி ॥ 4.1.3॥
யதா² kh’தாயவிதாயாத⁴ேரயா:ஸmhயnhthேயவேமநꣳ ஸrhவmh
தத³பி⁴ஸைமதி யthகிச phரஜா:ஸா⁴ rhவnhதி யshதth³ேவத³
யthஸ ேவத³ஸ மையத³khத இதி ॥ 4.1.4॥
த³ஹ ஜாநதி: ெபௗthராயண உபஶுராவ
ஸ ஹ ஸஹாந ஏவ thதாரiµவாசாŋhகா³ேர ஹ ஸkh³வாநவ
ைரkhவமாthேத²தி ேயா iν கத²ꣳஸkh³வா ைரkhவ இதி ॥ 4.1.5॥
யதா² kh’தாயவிதாயாத⁴ேரயா:ஸmhயnhthேயவேமநꣳ ஸrhவmh
தத³பி⁴ஸைமதி யthகிச phரஜா:ஸா⁴ rhவnhதி யshதth³ேவத³
யthஸ ேவத³ஸ மையத³khத இதி ॥ 4.1.6॥
ஸ ஹthதாnhவிShய நாவித³தி phரthேயயாய தꣳ ேஹாவாச
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யthராேர ph³ராமணshயாnhேவஷ தேத³நமrhchேச²தி ॥ 4.1.7॥
ேஸாऽத⁴shதாchச²கடshய பாமாநmh கஷமாணiµேபாபவிேவஶ
தꣳ ஹாph◌⁴வாத³ thவmh iν ப⁴க³வ:ஸkh³வா ைரkhவ
இthயஹꣳ யரா3இதி ஹ phரதிஜjhேஞ ஸ ஹthதாவித³தி
phரthேயயாய ॥ 4.1.8 ॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

த³ஹ ஜாநதி: ெபௗthராயண:ஷThஶதாநி க³வாmh
நிShகமவதரத²mh ததா³தா³ய phரதிசkhரேம தꣳ ஹாph◌⁴வாத³ ॥ 4.2.1॥
ைரkhேவமாநி ஷThஶதாநி க³வாமயmh நிShேகாऽயமவதரேதா²ऽiν
ம ஏதாmh ப⁴க³ேவா ேத³வதாꣳ ஶாதி⁴ யாmh ேத³வதாiµபாshஸ இதி ॥ 4.2.2॥
தiµ ஹ பர: phரthவாசாஹ ஹாேரthவா ஶூth³ர தைவவ ஸஹ
ேகா³பி⁴ரshthவிதி த³ஹ நேரவ ஜாநதி: ெபௗthராயண:

ஸஹshரmh க³வாmh நிShகமவதரத²mh ³தரmh ததா³தா³ய
phரதிசkhரேம ॥ 4.2.3॥
தꣳ ஹாph◌⁴வாத³ைரkhேவத³ꣳஸஹshரmh க³வாமயmh
நிShேகாऽயமவதரத²இயmh ஜாயாயmh kh³ராேமா
யshnhநாshேஸऽnhேவவ மா ப⁴க³வ: ஶாதீ⁴தி ॥ 4.2.4 ॥
தshயா ஹ iµக²iµேபாth³kh³’ணnhiνவாசாஜஹாேரமா: ஶூth³ராேநைநவ
iµேக²நாலாபயிShயதா²இதி ேத ைஹேத ைரkhவபrh நாம
மஹாvh’ேஷஷு யthராshமா உவாஸ ஸ தshைம ேஹாவாச ॥ 4.2.5 ॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

வாrhவாவ ஸmhவrhேகா³ யதா³ வா அkh³நிth³வாயதி வாேமவாphேயதி
யதா³ஸூrhேயாऽshதேமதி வாேமவாphேயதி யதா³ சnhth³ேராऽshதேமதி
வாேமவாphேயதி ॥ 4.3.1॥
யதா³ப உch²Shயnhதி வாேமவாபியnhதி
வாrhேயைவதாnhஸrhவாnhஸmhvh’ŋhkhத இthயதி⁴ைத³வதmh ॥ 4.3.2॥
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அதா²th◌⁴யாthமmh phராே வாவ ஸmhவrhக:³ஸ யதா³shவபிதி phராணேமவ
வாக³phேயதி phராணmh சு: phராணꣳ ேராthரmh phராணmh மந: phராே
ேயைவதாnhஸrhவாnhஸmhvh’ŋhkhத இதி ॥ 4.3.3॥
ெதௗ வா ஏெதௗ th³ெவௗ ஸmhவrhெகௗ³ வாேரவ ேத³ேவஷு phராண: phராேணஷு ॥
4.3.4॥
அத²ஹ ெஶௗநகmh ச காேபயமபி⁴phரதாணmh ச காேஸநிmh
பவிShயமாெணௗ ph³ரமசா பி³பி⁴ே தshமா உ ஹ ந த³த³: ॥ 4.3.5॥
ஸ ேஹாவாச மஹாthமநசேரா ேத³வ ஏக: க:ஸ ஜகா³ர
⁴வநshய ேகா³பாshதmh காேபய நாபி⁴பயnhதி மrhthயா
அபி⁴phரதாnhப³ஹுதா⁴ வஸnhதmh யshைம வா ஏதத³nhநmh தshமா
ஏதnhந த³thததி ॥ 4.3.6॥
த³ஹ ெஶௗநக: காேபய: phரதிமnhவாந: phரthேயயாயாthமா ேத³வாநாmh
ஜநிதா phரஜாநாꣳரNhயத³ꣳShThேரா ப³ப⁴ேஸாऽநஸூrhமஹாnhதமshய
மமாநமாஹுரநth³யமாேநா யத³நnhநமthதீதி ைவ வயmh
ph³ரமசாnhேநத³iµபாshமேஹ த³thதாshைம பி⁴ாதி ॥ 4.3.7॥
தshம உ ஹ த³³shேத வா ஏேத பசாnhேய பசாnhேய த³ஶ
ஸnhதshதthkh’தmh தshமாthஸrhவாஸு தி³வnhநேமவ த³ஶ kh’தꣳ ைஸஷா
விராட³nhநாதீ³ தேயத³ꣳஸrhவmh th³’Shடꣳ ஸrhவமshேயத³mh th³’Shடmh
ப⁴வthயnhநாேதா³ ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³ ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4.3.8॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஸthயகாேமா ஹ ஜாபா³ேலா ஜபா³லாmh மாதரமாமnhthரயாசkhேர
ph³ரமசrhயmh ப⁴வதி விவthshயா கிŋhேகா³thேரா nhவஹமshதி ॥ 4.4.1॥
ஸா ைஹநiµவாச நாஹேமதth³ேவத³ தாத யth³ேகா³thரshthவம
ப³வஹmh சரnhதீ பசாணீ ெயௗவேந thவாமலேப⁴
ஸாஹேமதnhந ேவத³ யth³ேகா³thரshthவம ஜபா³லா  நாமாஹமsh
ஸthயகாேமா நாம thவம ஸ ஸthயகாம ஏவ ஜாபா³ேலா
ph³ரவீதா²இதி ॥ 4.4.2॥
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ஸ ஹ ஹாth³மதmh ெகௗ³தமேமthேயாவாச ph³ரமசrhயmh ப⁴க³வதி
வthshயாmhேபயாmh ப⁴க³வnhததி ॥ 4.4.3॥
தꣳ ேஹாவாச கிŋhேகா³thேரா iν ேஸாmhயாதி ஸ ேஹாவாச
நாஹேமதth³ேவத³ ேபா⁴ யth³ேகா³thேராऽஹமshmhயph’chச²mh மாதரꣳ
ஸா மா phரthயph³ரவீth³ப³வஹmh சரnhதீ பசணீ ெயௗவேந
thவாமலேப⁴ ஸாஹேமதnhந ேவத³ யth³ேகா³thரshthவம ஜபா³லா 
நாமாஹமsh ஸthயகாேமா நாம thவமதி ேஸாऽஹꣳ
ஸthயகாேமா ஜாபா³ேலாऽsh ேபா⁴ இதி ॥ 4.4.4॥
தꣳ ேஹாவாச ைநதத³ph³ராமே விவkhமrhஹதி ஸத⁴ꣳ
ேஸாmhயாஹேராப thவா ேநShேய ந ஸthயாத³கா³இதி தiµபநீய
kh’ஶாநாமப³லாநாmh ச:ஶதா கா³ நிராkh’thேயாவாேசமா:
ேஸாmhயாiνஸmhvhரேஜதி தா அபி⁴phரshதா²பயnhiνவாச
நாஸஹshேரவrhேதேயதி ஸ ஹ வrhஷக³ணmh phேராவாஸ தா யதா³
ஸஹshரꣳ ஸmhேப:³ ॥ 4.4.5॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

அத²ைஹநmh’ஷேபா⁴ऽph◌⁴வாத³ஸthயகாம3இதி
ப⁴க³வ இதி ஹ phரதிஶுராவ phராphதா: ேஸாmhய ஸஹshரꣳ shம:
phராபய ந ஆசாrhயலmh ॥ 4.5.1॥
ph³ரமணச ேத பாத³mh ph³ரவாணீதி ph³ரவீ ேம ப⁴க³வாநிதி
தshைம ேஹாவாச phராசீ தி³khகலா phரதீசீ தி³khகலா
த³ தி³khகேலாதீ³சீ தி³khகலஷ ைவ ேஸாmhய சShகல:

பாேதா³ ph³ரமண: phரகாஶவாnhநாம ॥ 4.5.2॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh பாத³mh ph³ரமண:

phரகாஶவாநிthபாshேத phரகாஶவாநshꣳlhேலாேக ப⁴வதி
phரகாஶவேதா ஹ ேலாகாஜயதி ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh
பாத³mh ph³ரமண: phரகாஶவாநிthபாshேத ॥ 4.5.3॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥
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அkh³நிShேட பாத³mh வkhேததி ஸ ஹ ேவா⁴ேத க³
ஆபி⁴phரshதா²பயாசகார தா யthராபி⁴ ஸாயmh
ப³⁴shதthராkh³நிiµபஸமாதா⁴ய கா³ உபth◌⁴ய ஸத⁴மாதா⁴ய
பசாத³kh³ேந: phராேபாபவிேவஶ ॥ 4.6.1॥
தமkh³நிரph◌⁴வாத³ஸthயகாம3இதி ப⁴க³வ இதி
ஹ phரதிஶுராவ ॥ 4.6.2॥
ph³ரமண: ேஸாmhய ேத பாத³mh ph³ரவாணீதி ph³ரவீ ேம ப⁴க³வாநிதி
தshைம ேஹாவாச ph’தி²வீ கலாnhதmh கலா th³ெயௗ: கலா
ஸiµth³ர: கலஷ ைவ ேஸாmhய சShகல: பாேதா³
ph³ரமேऽநnhதவாnhநாம ॥ 4.6.3॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh பாத³mh
ph³ரமேऽநnhதவாநிthபாshேதऽநnhதவாநshꣳlhேலாேக
ப⁴வthயநnhதவேதா ஹ ேலாகாஜயதி ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh
பாத³mh ph³ரமேऽநnhதவாநிthபாshேத ॥ 4.6.4॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

ஹꣳஸshேத பாத³mh வkhேததி ஸ ஹ ேவா⁴ேத கா³
அபி⁴phரshதா²பயாசகார தா யthராபி⁴ ஸாயmh
ப³⁴shதthராkh³நிiµபஸமாதா⁴ய கா³ உபth◌⁴ய ஸத⁴மாதா⁴ய
பசாத³kh³ேந: phராேபாபவிேவஶ ॥ 4.7.1॥
தꣳஹꣳஸ உபநிபthயாph◌⁴வாத³ஸthயகாம3இதி ப⁴க³வ
இதி ஹ phரதிஶுராவ ॥ 4.7.2॥
ph³ரமண: ேஸாmhய ேத பாத³mh ph³ரவாணீதி ph³ரவீ ேம ப⁴க³வாநிதி
தshைம ேஹாவாசாkh³நி: கலா ஸூrhய: கலா சnhth³ர: கலா
விth³thகலஷ ைவ ேஸாmhய சShகல: பாேதா³ ph³ரமே
jhேயாதிShமாnhநாம ॥ 4.7.3॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh பாத³mh ph³ரமே
jhேயாதிShமாநிthபாshேத jhேயாதிShமாநshꣳlhேலாேக ப⁴வதி
jhேயாதிShமேதா ஹ ேலாகாஜயதி ய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh
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பாத³mh ph³ரமே jhேயாதிShமாநிthபாshேத ॥ 4.7.4॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

மth³³Shேட பாத³mh வkhேததி ஸ ஹ ேவா⁴ேத கா³அபி⁴phரshதா²பயாசகார
தா யthராபி⁴ ஸாயmh ப³⁴shதthராkh³நிiµபஸமாதா⁴ய கா³
உபth◌⁴ய ஸத⁴மாதா⁴ய பசாத³kh³ேந: phராேபாபவிேவஶ ॥ 4.8.1॥
தmh மth³³பநிபthயாph◌⁴வாத³ஸthயகாம3இதி ப⁴க³வ இதி
ஹ phரதிஶுராவ ॥ 4.8.2॥
ph³ரமண: ேஸாmhய ேத பாத³mh ph³ரவாணீதி ph³ரவீ ேம ப⁴க³வாநிதி
தshைம ேஹாவாச phராண: கலா சு: கலா ேராthரmh கலா மந:
கலஷ ைவ ேஸாmhய சShகல: பாேதா³ ph³ரமண ஆயதநவாnhநாம ॥ 4.8.3॥
ஸ ைய ஏதேமவmh விth³வாꣳசShகலmh பாத³mh ph³ரமண
ஆயதநவாநிthபாshத ஆயதநவாநshꣳlhேலாேக
ப⁴வthயாயதநவேதா ஹ ேலாகாஜயதி ய ஏதேமவmh
விth³வாꣳசShகலmh பாத³mh ph³ரமண ஆயதநவாநிthபாshேத ॥ 4.8.4॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

phராப ஹாசrhயலmh தமாசrhேயாऽph◌⁴வாத³ஸthயகாம3இதி
ப⁴க³வ இதி ஹ phரதிஶுராவ ॥ 4.9.1॥
ph³ரமவிதி³வ ைவ ேஸாmhய பா⁴ ேகா iν thவாiνஶஶாேஸthயnhேய
மiνShேயph◌⁴ய இதி ஹ phரதிஜjhேஞ ப⁴க³வாꣳshthேவவ ேம காேம ph³யாth ॥ 4.9.2॥
தꣳேயவ ேம ப⁴க³வth³th³’ேஶph◌⁴ய ஆசாrhயாth³ைத⁴வ விth³யா விதி³தா
ஸாதி⁴Shட²mh phராபதீதி தshைம ைஹதேத³ேவாவாசாthர ஹ ந கிசந
வீயாேயதி வீயாேயதி ॥ 4.9.3॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥
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உபேகாஸேலா ஹ ைவ காமலாயந:ஸthயகாேம ஜாபா³ேல
ph³ரமசாrhயiµவாஸ தshய ஹ th³வாத³ஶ வாrhஷாNhயkh³நீnhபசசார
ஸ ஹ shமாnhயாநnhேதவாந:ஸமாவrhதயꣳshதmh ஹ shைமவ ந
ஸமாவrhதயதி ॥ 4.10.1॥
தmh ஜாேயாவாச தphேதா ph³ரமசா ஶலமkh³நீnhபசசாnhமா
thவாkh³நய: பphரேவாசnhphரph³யshமா இதி தshைம ஹாphேராchையவ
phரவாஸாசkhேர ॥ 4.10.2॥
ஸ ஹ vhயாதி⁴நாநஶிmh த³th◌⁴ேர தமாசாrhயஜாேயாவாச
ph³ரமசாnhநஶாந கிmh iν நாநாதி ஸ ேஹாவாச
ப³ஹவ இேமऽshnhேஷ காமா நாநாthயயா vhயாதீ⁴பி:◌⁴
phரதிrhேऽsh நாஶிShயாதி ॥ 4.10.3॥
அத²ஹாkh³நய:ஸதி³ேர தphேதா ph³ரமசா ஶலmh ந:
பrhயசாth³த⁴nhதாshைம phரph³ரவாேமதி தshைம ேஹா: phராே ph³ரம
கmh ph³ரம க²mh ph³ரேமதி ॥ 4.10.4॥
ஸ ேஹாவாச விஜாநாmhயஹmh யthphராே ph³ரம கmh ச  க²mh ச ந
விஜாநாதி ேத ேஹாrhயth³வாவ கmh தேத³வ க²mh யேத³வ க²mh தேத³வ
கதி phராணmh ச ஹாshைம ததா³காஶmh ேசா: ॥ 4.10.5॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

அத²ைஹநmh கா³rhஹபthேயாऽiνஶஶாஸ ph’தி²vhயkh³நிரnhநமாதி³thய
இதி ய ஏஷ ஆதி³thேய ேஷா th³’யேத ேஸாऽஹமsh ஸ
ஏவாஹமshதி ॥ 4.11.1॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாiνபாshேதऽபஹேத பாபkh’thயாmh ேலாகீ ப⁴வதி
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி நாshயாவரஷா:யnhத உப
வயmh தmh ⁴ஜாேமாऽshꣳச ேலாேகऽiµShꣳச ய ஏதேமவmh
விth³வாiνபாshேத ॥ 4.11.2॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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அத²ைஹநமnhவாஹாrhயபசேநாऽiνஶஶாஸாேபா தி³ேஶா நthராணி
சnhth³ரமா இதி ய ஏஷ சnhth³ரம ேஷா th³’யேத ேஸாऽஹமsh
ஸ ஏவாஹமshதி ॥ 4.12.1॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாiνபாshேதऽபஹேத பாபkh’thயாmh ேலாகீ ப⁴வதி
ஸrhவமாேரதி jhேயாkh³வதி நாshயாவரஷா:யnhத உப
வயmh தmh ⁴ஜாேமாऽshꣳச ேலாேகऽiµShꣳச ய ஏதேமவmh
விth³வாiνபாshேத ॥ 4.12.2॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அத²ைஹநமாஹவநீேயாऽiνஶஶாஸ phராண ஆகாேஶா th³ெயௗrhவிth³தி³தி
ய ஏஷ விth³தி ேஷா th³’யேத ேஸாऽஹமsh ஸ
ஏவாஹமshதி ॥ 4.13.1॥
ஸ ய ஏதேமவmh விth³வாiνபாshேதऽபஹேத பாபkh’thயாmh ேலாகீ ப⁴வதி
ஸrhவமேரதி jhேயாkh³வதி நாshயாவரஷா:யnhத உப
வயmh தmh ⁴ஜாேமாऽshꣳச ேலாேகऽiµShꣳச ய ஏதேமவmh
விth³வாiνபாshேத ॥ 4.13.2॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ேத ேஹாபேகாஸலஷா ேஸாmhய ேதऽshமth³விth³யாthமவிth³யா
சாசாrhயsh ேத க³திmh வkhேதthயாஜகா³ம
ஹாshயாசாrhயshதமாசாrhேயாऽph◌⁴வாேதா³பேகாஸல3இதி ॥ 4.14.1॥
ப⁴க³வ இதி ஹ phரதிஶுராவ ph³ரமவித³இவ ேஸாmhய ேத iµக²mh பா⁴தி
ேகா iν thவாiνஶஶாேஸதி ேகா iν மாiνஶிShயாth³ேபா⁴ இதீஹாேபவ
நிiνத இேம நth³’ஶா அnhயாth³’ஶா இதீஹாkh³நீநph◌⁴ேத³
கிmh iν ேஸாmhய கில ேதऽேவாசnhநிதி ॥ 4.14.2॥
இத³தி ஹ phரதிஜjhேஞ ேலாகாnhவாவ கில ேஸாmhய ேதऽேவாசnhநஹmh
 ேத தth³வயா யதா² Shகரபலாஶ ஆேபா ந Shயnhத
ஏவேமவmhவிதி³ பாபmh கrhம ந Shயத இதி ph³ரவீ ேம
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ப⁴க³வாநிதி தshைம ேஹாவாச ॥ 4.14.3॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ய ஏேஷாऽணி ேஷா th³’யத ஏஷ ஆthேமதி
ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி
தth³யth³யphயshnhஸrhபிrhேவாத³கmh வா சதி வrhthமநீ ஏவ
க³chச²தி ॥ 4.15.1॥
ஏதꣳ ஸmhயth³வாம இthயாசத ஏதꣳஸrhவாணி
வாமாnhயபி⁴ஸmhயnhதி ஸrhவாNhேயநmh வாமாnhயபி⁴ஸmhயnhதி
ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4.15.2॥
ஏஷ உ ஏவ வாமநீேரஷ  ஸrhவாணி வாமாநி நயதி
ஸrhவாணி வாமாநி நயதி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4.15.3॥
ஏஷ உ ஏவ பா⁴மநீேரஷ  ஸrhேவஷு ேலாேகஷு பா⁴தி
ஸrhேவஷு ேலாேகஷு பா⁴தி ய ஏவmh ேவத³ ॥ 4.15.4॥
அத² ய³ைசவாshச²vhயmh rhவnhதி யதி³ ச
நாrhசிஷேமவாபி⁴ஸmhப⁴வnhthயrhசிேஷாऽஹரந
ஆrhயமாணபமாrhயமாணபாth³யாnhஷ³த³ŋhேஙதி
மாஸாꣳshதாnhமாேஸph◌⁴ய:ஸmhவthஸரꣳ
ஸmhவthஸராதா³தி³thயமாதி³thயாchசnhth³ரமஸmh சnhth³ரமேஸா விth³தmh
தth ேஷாऽமாநவ:ஸ ஏநாnhph³ரம க³மயthேயஷ ேத³வபேதா²
ph³ரமபத² ஏேதந phரதிபth³யமாநா இமmh மாநவமாவrhதmh நாவrhதnhேத
நாவrhதnhேத ॥ 4.15.5॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஏஷ ஹ ைவ யjhேஞா ேயாऽயmh பவேத ஏஷ ஹ யnhநித³ꣳஸrhவmh நாதி
யேத³ஷ யnhநித³ꣳஸrhவmh நாதி தshமாேத³ஷ ஏவ யjhஞshதshய
மநச வாkhச வrhதநீ ॥ 4.16.1॥
தேயாரnhயதராmh மநஸா ஸꣳshகேராதி ph³ரமா வாசா
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ேஹாதாth◌⁴வrhth³கா³தாnhயதராꣳஸ யthெரௗபாkh’ேத phராதரiνவாேக
ரா பதா⁴நீயாயா ph³ரமா vhயவத³தி ॥ 4.16.2॥
அnhயதராேமவ வrhதநꣳீ ஸꣳshகேராதி யேதऽnhயதரா
ஸ யைத²கபாth³vhரஜnhரேதா²ைவேகந சkhேரண வrhதமாேநா
Shயthேயவமshய யjhேஞாShயதி யjhஞꣳ Shயnhதmh
யஜமாேநாऽiνShயதி ஸ இShThவா பாபீயாnhப⁴வதி ॥ 4.16.3॥
அத² யthேராபாkh’ேத phராதரiνவாேக ந ரா பதா⁴நீயாயா ph³ரமா
vhயவத³thேப⁴ ஏவ வrhதநீ ஸꣳshrhவnhதி ந யேதऽnhயதரா ॥ 4.16.4॥
ஸ யேதா²ப⁴யபாth³vhரஜnhரேதா² ேவாபா⁴ph◌⁴யாmh சkhராph◌⁴யாmh வrhதமாந:
phரதிதிShட²thேயவமshய யjhஞ: phரதிதிShட²தி யjhஞmh phரதிதிShட²nhதmh
யஜமாேநாऽiνphரதிதிShட²தி ஸ இShThவா ேரயாnhப⁴வதி ॥ 4.16.5॥

॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥

phரஜாபதிrhேலாகாநph◌⁴யதபthேதஷாmh தphயமாநாநாꣳ
ரஸாnhphராvh’ஹத³kh³நிmh ph’தி²vhயா வாமnhதாதாதி³thயmh தி³வ: ॥ 4.17.1॥
ஸ ஏதாshதிshேரா ேத³வதா அph◌⁴யதபthதாஸாmh தphயமாநாநாꣳ
ரஸாnhphராvh’ஹத³kh³ேநrh’ேசா வாேயாrhயஜூꣳஸாமாnhயாதி³thயாth ॥ 4.17.2॥
ஸ ஏதாmh thரயீmh விth³யாமph◌⁴யதபthதshயாshதphயமாநாயா
ரஸாnhphராvh’ஹth³⁴thyh’kh³ph◌⁴ேயா ⁴வதி யஜுrhph◌⁴ய:shவதி
ஸாமph◌⁴ய: ॥ 4.17.3॥
தth³யth³’khேதா Shேயth³: ◌⁴ shவாேஹதி கா³rhஹபthேய ஜுஹுயாth³’சாேமவ
தth³ரேஸநrhசாmh வீrhேயணrhசாmh யjhஞshய விShடꣳ ஸnhத³தா⁴தி ॥ 4.17.4॥
ஸ யதி³ யஜுShேடா Shேயth³⁴வ:shவாேஹதி த³kh³ெநௗ
ஜுஹுயாth³யஜுஷாேமவ தth³ரேஸந யஜுஷாmh வீrhேயண யஜுஷாmh யjhஞshய
விShடꣳ ஸnhத³தா⁴தி ॥ 4.17.5॥
அத² யதி³ஸாமேதா Shேயthshவ:shவாேஹthயாஹவநீேய
ஜுஹுயாthஸாmhநாேமவ தth³ரேஸந ஸாmhநாmh வீrhேயண ஸாmhநாmh யjhஞshய
விShடmh ஸnhத³தா⁴தி ॥ 4.17.6॥
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தth³யதா²லவேணந ஸுவrhணꣳ ஸnhத³th◌⁴யாthஸுவrhேணந ரஜதꣳ
ரஜேதந thர thர ஸꣳ ேஸந ேலாஹmh ேலாேஹந தா³
தா³ சrhம ॥ 4.17.7॥
ஏவேமஷாmh ேலாகாநாமாஸாmh ேத³வதாநாமshயாshthரyhயா விth³யாயா
வீrhேயண யjhஞshய விShடꣳ ஸnhத³தா⁴தி ேப⁴ஷஜkh’ேதா ஹ வா
ஏஷ யjhேஞா யthைரவmhவிth³ph³ரமா ப⁴வதி ॥ 4.17.8॥
ஏஷ ஹ வா உத³khphரவே யjhேஞா யthைரவmhவிth³ph³ரமா ப⁴வthேயவmhவித³ꣳ
ஹ வா ஏஷா ph³ரமாணமiνகா³தா² யேதா யத ஆவrhதேத
தthதth³க³chச²தி ॥ 4.17.9॥
மாநேவா ph³ரைமைவக ’thவிkhநவாபி⁴ரthேயவmhவிth³த⁴
ைவ ph³ரமா யjhஞmh யஜமாநꣳ ஸrhவாꣳசrhthவிேஜாऽபி⁴ரதி
தshமாேத³வmhவித³ேமவ ph³ரமாணmh rhவீத நாேநவmhவித³mh நாேநவmhவித³mh ॥
4.17.10॥

॥ இதி சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥

॥ பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥
ேயா ஹ ைவ jhேயShட²mh ச ேரShட²mh ச ேவத³jhேயShட²ச ஹ ைவ ேரShட²ச
ப⁴வதி phராே வாவ jhேயShட²ச ேரShட²ச ॥ 5.1.1॥
ேயா ஹ ைவ வShட²mh ேவத³ வShேடா²ஹ shவாநாmh ப⁴வதி
வாkh³வாவ வShட:² ॥ 5.1.2॥
ேயா ஹ ைவ phரதிShடா²mh ேவத³ phரதி ஹ திShட²thயshꣳச
ேலாேகऽiµShꣳச சுrhவாவ phரதிShடா² ॥ 5.1.3॥
ேயா ஹ ைவ ஸmhபத³mh ேவத³ஸꣳஹாshைம காமா: பth³யnhேத
ைத³வாச மாiνஷாச ேராthரmh வாவ ஸmhபth ॥ 5.1.4॥
ேயா ஹ வா ஆயதநmh ேவதா³யதநꣳ ஹ shவாநாmh ப⁴வதி
மேநா ஹ வா ஆயதநmh ॥ 5.1.5॥
அத²ஹ phரா அஹꣳேரய vhதி³ேரऽஹꣳேரயாநshmhயஹꣳ
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ேரயாநshதி ॥ 5.1.6॥
ேத ஹ phரா: phரஜாபதிmh பிதரேமthேயாrhப⁴க³வnhேகா ந:
ேரShட²இதி தாnhேஹாவாச யshnhவ உthkhராnhேத ஶரmh
பாபிShட²தரவ th³’ேயத ஸ வ: ேரShட²இதி ॥ 5.1.7॥
ஸா ஹ வா³chசkhராம ஸா ஸmhவthஸரmh phேராShய பrhேயthேயாவாச
கத²மஶகதrhேத மjhவிதி யதா² கலா அவத³nhத:
phராணnhத: phராேணந பயnhதசுஷா ஶ ◌்’Nhவnhத: ேராthேரண
th◌⁴யாயnhேதா மநைஸவதி phரவிேவஶ ஹ வாkh ॥ 5.1.8॥
சுrhேஹாchசkhராம தthஸmhவthஸரmh phேராShய பrhேயthேயாவாச
கத²மஶகதrhேத மjhவிதி யதா²nhதா⁴ அபயnhத:
phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா ஶ ◌்’Nhவnhத: ேராthேரண
th◌⁴யாயnhேதா மநைஸவதி phரவிேவஶ ஹ சு: ॥ 5.1.9॥
ேராthரꣳ ேஹாchசkhராம தthஸmhவthஸரmh phேராShய பrhேயthேயாவாச
கத²மஶகதrhேத மjhவிதி யதா² ப³தி⁴ரா அஶ ◌்’Nhவnhத:
phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா பயnhதசுஷா
th◌⁴யாயnhேதா மநைஸவதி phரவிேவஶ ஹ ேராthரmh ॥ 5.1.10॥
மேநா ேஹாchசkhராம தthஸmhவthஸரmh phேராShய பrhேயthேயாவாச
கத²மஶகதrhேத மjhவிதி யதா² பா³லா அமநஸ:

phராணnhத: phராேணந வத³nhேதா வாசா பயnhதசுஷா
ஶ ◌்’Nhவnhத: ேராthேரணவதி phரவிேவஶ ஹ மந: ॥ 5.1.11॥
அத²ஹ phராண உchசிkhரஷnhஸ யதா²ஸுஹய:
பTh³வீஶஶŋhnhஸŋhகி²ேத³ேத³வதராnhphராnhஸமகி²த³thதꣳ
ஹாபி⁴ஸேமthேயாrhப⁴க³வnhேநதி⁴ thவmh ந: ேரShேடா²ऽ
ேமாthkhரதி ॥ 5.1.12॥
அத²ைஹநmh வா³வாச யத³ஹmh வShேடா²ऽsh thவmh
தth³வShேடா²ऽthயத²ைஹநmh சுவாச யத³ஹmh
phரதிShடா²sh thவmh தthphரதிShடா²தி ॥ 5.1.13॥
அத²ைஹநꣳேராthரiµவாச யத³ஹmh ஸmhபத³sh thவmh
தthஸmhபத³thயத²ைஹநmh மந உவாச யத³ஹமாயதநமsh
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thவmh ததா³யதநமதி ॥ 5.1.14॥
ந ைவ வாேசா ந சூꣳ ந ேராthராணி ந
மநாꣳthயாசேத phரா இthேயவாசேத phராே
ேயைவதாநி ஸrhவாணி ப⁴வதி ॥ 5.1.15॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ஸ ேஹாவாச கிmh ேமऽnhநmh ப⁴விShயதீதி யthகிசிதி³த³மா
வph◌⁴ய ஆ ஶநிph◌⁴ய இதி ேஹாshதth³வா ஏதத³நshயாnhநமேநா
ஹ ைவ நாம phரthயmh ந ஹ வா ஏவmhவிதி³ கிசநாநnhநmh
ப⁴வதீதி ॥ 5.2.1॥
ஸ ேஹாவாச கிmh ேம வாேஸா ப⁴விShயதீthயாப இதி
ேஹாshதshமாth³வா ஏதத³ஶிShயnhத:
ரshதாchேசாபShடாchசாth³பி: ◌⁴ பத³த⁴தி
லmh⁴ேகா ஹ வாேஸா ப⁴வthயநkh³ேநா ஹ ப⁴வதி ॥ 5.2.2॥
தth³ைத⁴தthஸthயகாேமா ஜாபா³ேலா ேகா³தேய ைவயாkh◌⁴ரபth³யாேயாkhthேவாவாச
யth³யphேயநch²Shகாய shதா²ணேவ ph³யாjhஜாேயரnhேநவாshசா²கா:²
phரேராேஹ: பலாஶாநீதி ॥ 5.2.3॥
அத² யதி³ மஹjhக³ேஷத³மாவாshயாயாmh தீ³thவா ெபௗrhணமாshயாꣳ
ராthெரௗ ஸrhெவௗஷத⁴shய மnhத²mh த³தி⁴ம⁴ேநாபமth²ய jhேயShடா²ய
ேரShடா²ய shவாேஹthயkh³நாவாjhயshய ஹுthவா மnhேத²
ஸmhபாதமவநேயth ॥ 5.2.4॥
வShடா²ய shவாேஹthயkh³நாவாjhயshய ஹுthவா மnhேத²
ஸmhபாதமவநேயthphரதிShடா²ைய shவாேஹthயkh³நாவாjhயshய ஹுthவா
மnhேத²ஸmhபாதமவநேயthஸmhபேத³shவாேஹthயkh³நாவாjhயshய ஹுthவா
மnhேத²ஸmhபாதமவநேயதா³யதநாய shவாேஹthயkh³நாவாjhயshய ஹுthவா
மnhேத²ஸmhபாதமவநேயth ॥ 5.2.5॥
அத² phரதிsh’phயாஜெலௗ மnhத²மாதா⁴ய ஜபthயேமா நாமாshயமா
 ேத ஸrhவத³ꣳஸ jhேயShட:² ேரShேடா² ராஜாதி⁴பதி:
ஸ மா jhையShTh²யꣳ ைரShTh²யꣳ ராjhயமாதி⁴பthயmh
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க³மயthவஹேமேவத³ꣳஸrhவமஸாநீதி ॥ 5.2.6॥
அத² க²lhேவதயrhசா பchச²ஆசாமதி தthஸவிrhvh’ணீமஹ
இthயாசாமதி வயmh ேத³வshய ேபா⁴ஜநthயாசாமதி ேரShட²ꣳ
ஸrhவதா⁴தமthயாசாமதி ரmh ப⁴க³shய தீ⁴மதி ஸrhவmh பிப³தி
நிrhணிjhய கꣳஸmh சமஸmh வா பசாத³kh³ேந:ஸmhவிஶதி சrhமணி வா
shத²Nh³ேல வா வாசmhயேமாऽphரஸாஹ:ஸ யதி³shthயmh
பேயthஸmh’th³த⁴mh கrhேமதி விth³யாth ॥ 5.2.7॥
தேத³ஷ ேலாேகா யதா³ கrhமஸு காmhேயஷு shthயꣳ shவphேநஷு
பயnhதி ஸmh’th³தி⁴mh தthர ஜாநீயாthதshnhshவphநநித³rhஶேந
தshnhshவphநநித³rhஶேந ॥ 5.2.8॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

ேவதேகrhஹாேணய: பசாலாநாꣳ ஸதிேமயாய
தꣳ ஹ phரவாஹே ைஜவவாச மாராiν
thவாஶிஷthபிேதthயiν  ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.1॥
ேவthத² யதி³ேதாऽதி⁴ phரஜா: phரயnhதீதி ந ப⁴க³வ இதி ேவthத²
யதா² நராவrhதnhத3இதி ந ப⁴க³வ இதி ேவthத²
பேதா²rhேத³வயாநshய பிth’யாணshய ச vhயாவrhதநா3இதி
ந ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.2॥
ேவthத² யதா²ெஸௗ ேலாேகா ந ஸmhrhயத3இதி ந ப⁴க³வ இதி
ேவthத² யதா² பசmhயாமாஹுதாவாப: ஷவசேஸா
ப⁴வnhதீதி ைநவ ப⁴க³வ இதி ॥ 5.3.3 ॥
அதா²iν கிமiνஶிShேடா²ऽேவாசதா² ேயா மாநி ந
விth³யாthகத²ꣳ ேஸாऽiνஶிShேடா ph³வீேததி ஸ ஹாயshத:
பிரrhத⁴ேமயாய தꣳ ேஹாவாசாநiνஶிShய வாவ கில மா
ப⁴க³வாநph³ரவீத³iν thவாஶிஷதி ॥ 5.3.4 ॥
பச மா ராஜnhயப³nh:◌⁴ phரநாநphராthேதஷாmh
ைநகசநாஶகmh விவkhதி ஸ ேஹாவாச யதா² மா thவmh
தைத³தாநவேதா³ யதா²ஹேமஷாmh ைநகசந ேவத³
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யth³யஹமாநேவதி³Shயmh கத²mh ேத நாவயதி ॥ 5.3.5॥
ஸ ஹ ெகௗ³தேமா ராjhேஞாऽrhத⁴ேமயாய தshைம ஹ phராphதாயாrhஹாmh சகார
ஸ ஹ phராத:ஸபா⁴க³ உேத³யாய தꣳ ேஹாவாச மாiνஷshய
ப⁴க³வnhெகௗ³தம விthதshய வரmh vh’ணீதா²இதி ஸ ேஹாவாச தைவவ
ராஜnhமாiνஷmh விthதmh யாேமவ மாரshயாnhேத
வாசமபா⁴ஷதா²shதாேமவ ேம ph³தி ஸ ஹ kh’chch² ப³⁴வ ॥ 5.3.6॥
தꣳ ஹ சிரmh வேஸthயாjhஞாபயாசகார தꣳ ேஹாவாச
யதா² மா thவmh ெகௗ³தமாவேதா³ யேத²யmh ந phராkhthவthத: ரா விth³யா
ph³ராமnhக³chச²தி தshமா³ஸrhேவஷு ேலாேகஷு thரshையவ
phரஶாஸநம⁴தி³தி தshைம ேஹாவாச ॥ 5.3.7

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

அெஸௗ வாவ ேலாேகா ெகௗ³தமாkh³நிshதshயாதி³thய ஏவ
ஸth³ரமேயா ⁴ேமாऽஹரrhசிசnhth³ரமா அŋhகா³ரா நthராணி
விsh²ŋhகா:³ ॥ 5.4.1॥
தshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா: ரth³தா⁴mh ஜுவதி
தshயா அஹுேத: ேஸாேமா ராஜா ஸmhப⁴வதி ॥ 5.4.2 ॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

பrhஜnhேயா வாவ ெகௗ³தமாkh³நிshதshய வாேரவ ஸத³ph◌⁴ரmh ⁴ேமா
விth³த³rhசிரஶநிரŋhகா³ராராத³நேயா விsh²ŋhகா:³ ॥ 5.5.1॥
தshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா: ேஸாமꣳ ராஜாநmh ஜுவதி
தshயா ஆஹுேதrhவrhஷꣳ ஸmhப⁴வதி ॥ 5.5.2॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

ph’தி²வீ வாவ ெகௗ³தமாkh³நிshதshயா:ஸmhவthஸர ஏவ
ஸதா³காேஶா ⁴ேமா ராthரrhசிrhதி³ேஶாऽŋhகா³ரா
அவாnhதரதி³ேஶா விsh²ŋhகா:³ ॥ 5.6.1॥
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தshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா வrhஷmh ஜுவதி
தshயா ஆஹுேதரnhநꣳ ஸmhப⁴வதி ॥ 5.6.2॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

ேஷா வாவ ெகௗ³தமாkh³நிshதshய வாேக³வ ஸthphராே ⁴ேமா
வாrhசிசுரŋhகா³ரா: ேராthரmh விsh²ŋhகா:³ ॥ 5.7.1॥
தshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா அnhநmh ஜுவதி தshயா
ஆஹுேத ேரத:ஸmhப⁴வதி ॥ 5.7.2॥

॥ இதி ஸபதம: க²Nhட:³ ॥

ேயாஷா வாவ ெகௗ³தமாkh³நிshதshயா உபshத² ஏவ ஸth³ய³பமnhthரயேத
ஸ ⁴ேமா ேயாநிரrhசிrhயத³nhத: கேராதி ேதऽŋhகா³ரா அபி⁴நnhதா³
விsh²ŋhகா:³ ॥ 5.8.1॥
தshnhேநதshnhநkh³ெநௗ ேத³வா ேரேதா ஜுவதி
தshயா ஆஹுேதrhக³rhப: ◌⁴ ஸmhப⁴வதி ॥ 5.8.2 ॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

இதி  பசmhயாமாஹுதாவாப: ஷவசேஸா ப⁴வnhதீதி
ஸ உlhபா³vh’ேதா க³rhேபா⁴ த³ஶ வா நவ வா மாஸாநnhத: ஶயிthவா
யாவth³வாத² ஜாயேத ॥ 5.9.1॥
ஸ ஜாேதா யாவதா³ஷmh வதி தmh phேரதmh தி³Shடேதாऽkh³நய
ஏவ ஹரnhதி யத ஏேவேதா யத:ஸmh⁴ேதா ப⁴வதி ॥ 5.9.2॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥
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தth³ய இthத²mh வி:³। ேய ேசேமऽரNhேய ரth³தா⁴ தப இthபாஸேத
ேதऽrhசிஷமபி⁴ஸmhப⁴வnhthயrhசிேஷாऽஹரந
ஆrhயமாணபமாrhயமாணபாth³யாnhஷ³த³ŋhேஙதி
மாஸாꣳshதாnh ॥ 5.10.1॥
மாேஸph◌⁴ய:ஸmhவthஸரꣳ ஸmhவthஸராதா³தி³thயமாதி³thயாchசnhth³ரமஸmh
சnhth³ரமேஸா விth³தmh தthேஷாऽமாநவ:ஸ ஏநாnhph³ரம
க³மயthேயஷ ேத³வயாந: பnhதா²இதி ॥ 5.10.2॥
அத² ய இேம kh³ராம இShடாrhேத த³thதthபாஸேத ேத
⁴மமபி⁴ஸmhப⁴வnhதி ⁴மாth³ராthꣳ
ராthேரரபரபமபரபாth³யாnhஷTh³த³ணதி
மாஸாꣳshதாnhைநேத ஸmhவthஸரமபி⁴phராphiνவnhதி ॥ 5.10.3॥
மாேஸph◌⁴ய: பிth’ேலாகmh பிth’ேலாகாதா³காஶமாகாஶாchசnhth³ரமஸேமஷ
ேஸாேமா ராஜா தth³ேத³வாநாமnhநmh தmh ேத³வா ப⁴யnhதி ॥ 5.10.4॥
தshnhயவாthஸmhபாதiµthவாைத²தேமவாth◌⁴வாநmh நrhநிவrhதnhேத
யேத²தமாகாஶமாகாஶாth³வாmh வாrh⁴thவா ⁴ேமா ப⁴வதி
⁴ேமா ⁴thவாph◌⁴ரmh ப⁴வதி ॥ 5.10.5॥
அph◌⁴ரmh ⁴thவா ேமேகா⁴ ப⁴வதி ேமேகா⁴ ⁴thவா phரவrhஷதி
த இஹ vhயவா ஓஷதி⁴வநshபதயshதிலமாஷா இதி
ஜாயnhேதऽேதா ைவ க² ³rhநிShphரபதரmh ேயா ேயா யnhநமthதி
ேயா ேரத:சதி தth³⁴ய ஏவ ப⁴வதி ॥ 5.10.6॥
தth³ய இஹ ரமணீயசர அph◌⁴யாேஶா ஹ யthேத ரமணீயாmh
ேயாநிமாபth³ேயரnhph³ராமணேயாநிmh வா thயேயாநிmh வா ைவயேயாநிmh
வாத² ய இஹ கயசர அph◌⁴யாேஶா ஹ யthேத கயாmh
ேயாநிமாபth³ேயரவேயாநிmh வா ஸூகரேயாநிmh வா
சNhடா³லேயாநிmh வா ॥ 5.10.7॥
அைத²தேயா: பேதா²rhந கதேரணசந தாநீமாநி
ுth³ராNhயஸkh’தா³வrhதீநி ⁴தாநி ப⁴வnhதி ஜாயshவ
mhயshேவthேயதthth’தீயꣳshதா²நmh ேதநாெஸௗ ேலாேகா ந ஸmhrhயேத
தshமாjhஜு³phேஸத தேத³ஷ ேலாக: ॥ 5.10.8॥
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shேதேநா ரNhயshய ஸுராmh பிப³ꣳச ³ேராshதlhபமாவஸnhph³ரமஹா
ைசேத பதnhதி சthவார: பசமசாசரꣳshைததி ॥ 5.10.9॥
அத²ஹ ய ஏதாேநவmh பசாkh³நீnhேவத³ ந ஸஹ
ைதரphயாசரnhபாphமநா phயேத ஶுth³த:◌⁴ த: Nhயேலாேகா ப⁴வதி
ய ஏவmh ேவத³ ய ஏவmh ேவத³ ॥ 5.10.10॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

phராசீநஶால ஔபமnhயவ:ஸthயயjhஞ:

ெபௗnhth³ரth³mhேநா பா⁴lhலேவேயா ஜந: ஶாrhகராேயா
³³ல ஆவதராவிshேத ைஹேத மஹாஶாலா மஹாேராthயா:
ஸேமthய மாꣳஸாmh சkh: ேகா ந ஆthமா கிmh ph³ரேமதி ॥ 5.11.1॥
ேத ஹ ஸmhபாத³யாசkhth³தா³லேகா ைவ ப⁴க³வnhேதாऽயமாணி:
ஸmhphரதீமமாthமாநmh ைவவாநரமth◌⁴ேயதி தꣳ
ஹnhதாph◌⁴யாக³chசா²ேமதி தꣳ ஹாph◌⁴யாஜkh³iµ: ॥ 5.11.2॥
ஸ ஹ ஸmhபாத³யாசகார phரயnhதி மாேம
மஹாஶாலா மஹாேராthயாshேதph◌⁴ேயா ந ஸrhவவ phரதிபthshேய
ஹnhதாஹமnhயமph◌⁴யiνஶாஸாநீதி ॥ 5.11.3॥
தாnhேஹாவாசாவபதிrhைவ ப⁴க³வnhேதாऽயmh ைகேகய:
ஸmhphரதீமமாthமாநmh ைவவாநரமth◌⁴ேயதி
தꣳஹnhதாph◌⁴யாக³chசா²ேமதி தꣳஹாph◌⁴யாஜkh³iµ: ॥ 5.11.4॥
ேதph◌⁴ேயா ஹ phராphேதph◌⁴ய: ph’த²க³rhஹாணி காரயாசகார
ஸ ஹ phராத:ஸஹாந உவாச ந ேம shேதேநா ஜநபேத³ ந
கrhத³rhேயா ந மth³யேபா நாநாதாkh³நிrhநாவிth³வாnhந shைவ shைவணீ
ேதா யயமாே ைவ ப⁴க³வnhேதாऽஹமsh யாவேத³ைககshமா
’thவிேஜ த⁴நmh தா³shயா தாவth³ப⁴க³வth³ph◌⁴ேயா தா³shயா
வஸnh ப⁴க³வnhத இதி ॥ 5.11.5॥
ேத ேஹாrhேயந ைஹவாrhேத²ந ஷசேரthதꣳைஹவ
வேத³தா³thமாநேமேவமmh ைவவாநரꣳ ஸmhphரthயth◌⁴ேய தேமவ ேநா
ph³தி ॥ 5.11.6॥
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தாnhேஹாவாச phராதrhவ: phரதிவkhதாshதி ேத ஹ ஸthபாணய:
rhவாேண phரதிசkhரேர தாnhஹாiνபநீையைவத³வாச ॥ 5.11.7॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஔபமnhயவ கmh thவமாthமாநiµபாshஸ இதி தி³வேமவ ப⁴க³ேவா
ராஜnhநிதி ேஹாவாைசஷ ைவ ஸுேதஜா ஆthமா ைவவாநேரா யmh
thவமாthமாநiµபாshேஸ தshமாthதவ ஸுதmh phரஸுதமாஸுதmh ேல
th³’யேத ॥ 5.12.1॥
அthshயnhநmh பய phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய
ph³ரமவrhசஸmh ேல ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத
தா⁴ thேவஷ ஆthமந இதி ேஹாவாச rhதா⁴ ேத
vhயபதிShயth³யnhமாmh நாக³Shய இதி ॥ 5.12.2॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² ேஹாவாச ஸthயயjhஞmh ெபௗmh phராசீநேயாkh³ய கmh
thவமாthமாநiµபாshஸ இthயாதி³thயேமவ ப⁴க³ேவா ராஜnhநிதி
ேஹாவாைசஷ ைவ விவப ஆthமா ைவவாநேரா யmh
thவமாthமாநiµபாshேஸ தshமாthதவ ப³ஹு விவபmh ேல
th³’யேத ॥ 5.13.1॥
phரvh’thேதாऽவதரேதா² தா³நிShேகாऽthshயnhநmh பய
phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய ph³ரமவrhசஸmh ேல
ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத சுேஷததா³thமந இதி
ேஹாவாசாnhேதா⁴ऽப⁴விShேயா யnhமாmh நாக³Shய இதி ॥ 5.13.2॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² ேஹாவாேசnhth³ரth³mhநmh பா⁴lhலேவயmh ைவயாkh◌⁴ரபth³ய கmh
thவமாthமாநiµபாshஸ இதி வாேமவ ப⁴க³ேவா ராஜnhநிதி
ேஹாவாைசஷ ைவ ph’த²kh³வrhthமாthமா ைவவாநேரா யmh
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thவமாthமாநiµபாshேஸ தshமாththவாmh ph’த²kh³ப³லய ஆயnhதி
ph’த²kh³ரத²ேரணேயாऽiνயnhதி ॥ 5.14.1॥
அthshயnhநmh பய phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய
ph³ரமவrhசஸmh ேல ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத
phராணshthேவஷ ஆthமந இதி ேஹாவாச phராணshத
உத³khரShயth³யnhமாmh நாக³Shய இதி ॥ 5.14.2॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² ேஹாவாச ஜநꣳஶாrhகராய கmh thவமாthமாநiµபாshஸ
இthயாகாஶேமவ ப⁴க³ேவா ராஜnhநிதி ேஹாவாைசஷ ைவ ப³ஹுல
ஆthமா ைவவாநேரா யmh thவமாthமாநiµபshேஸ தshமாththவmh
ப³ஹுேலாऽ phரஜயா ச த⁴ேநந ச ॥ 5.15.1॥
அthshயnhநmh பய phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய
ph³ரமவrhசஸmh ேல ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத
ஸnhேத³ஹshthேவஷ ஆthமந இதி ேஹாவாச ஸnhேத³ஹshேத vhயஶீrhயth³யnhமாmh
நாக³Shய இதி ॥ 5.15.2॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² ேஹாவாச ³³லமாவதராவிmh ைவயாkh◌⁴ரபth³ய கmh
thவமாthமாநiµபாshஸ இthயப ஏவ ப⁴க³ேவா ராஜnhநிதி ேஹாவாைசஷ
ைவ ரயிராthமா ைவவாநேரா யmh thவமாthமாநiµபாshேஸ
தshமாththவꣳரயிமாnhShமாந ॥ 5.16.1॥
அthshயnhநmh பய phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய
ph³ரமவrhசஸmh ேல ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத
ப³shதிshthேவஷ ஆthமந இதி ேஹாவாச ப³shதிshேத vhயேப⁴thshயth³யnhமாmh
நாக³Shய இதி ॥ 5.16.2॥

॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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அத² ேஹாவாேசாth³தா³லகமாணிmh ெகௗ³தம கmh thவமாthமாநiµபshஸ
இதி ph’தி²வீேமவ ப⁴க³ேவா ராஜnhநிதி ேஹாவாைசஷ ைவ
phரதிShடா²thமா ைவவாநேரா யmh thவமாthமாநiµபாshேஸ
தshமாththவmh phரதிSh²ேதாऽ phரஜயா ச பஶுபி⁴ச 5.17.1॥
அthshயnhநmh பய phயமththயnhநmh பயதி phயmh ப⁴வthயshய
ph³ரமவrhசஸmh ேல ய ஏதேமவமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத
பாெதௗ³ thேவதாவாthமந இதி ேஹாவாச பாெதௗ³ ேத vhயmhலாshேயதாmh
யnhமாmh நாக³Shய இதி 5.17.2॥

॥ இதி ஸphதத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

தாnhேஹாவாைசேத ைவ க² யmh ph’த²கி³ேவமமாthமாநmh
ைவவாநரmh விth³வாꣳேஸாऽnhநமthத² யshthேவதேமவmh
phராேத³ஶமாthரமபி⁴விமாநமாthமாநmh ைவவாநரiµபாshேத ஸ ஸrhேவஷு
ேலாேகஷு ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஸrhேவShவாthமshவnhநமthதி ॥ 5.18.1॥
தshய ஹ வா ஏதshயாthமேநா ைவவாநரshய rhைத⁴வ
ஸுேதஜாசுrhவிவப: phராண: ph’த²kh³வrhthமாthமா ஸnhேத³ேஹா
ப³ஹுேலா ப³shதிேரவ ரயி: ph’தி²vhேயவ பாதா³ர ஏவ ேவதி³rhேலாமாநி
ப³rhrh’த³யmh கா³rhஹபthேயா மேநாऽnhவாஹாrhயபசந ஆshயமாஹவநீய: ॥
5.18.2॥

॥ இதி அShடாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

தth³யth³ப⁴khதmh phரத²மமாக³chேச²thதth³ேதா⁴யꣳ ஸ யாmh
phரத²மாமாஹுதிmh ஜுஹுயாthதாmh ஜுஹுயாthphராய shவாேஹதி
phராணshth’phயதி ॥ 5.19.1॥
phராேண th’phயதி சுshth’phயதி சு
th’phயthயாதி³thயshth’phயthயாதி³thேய th’phயதி th³ெயௗshth’phயதி
தி³வி th’phயnhthயாmh யthகிச th³ெயௗசாதி³thயசாதி⁴திShட²தshதthth’phயதி
தshயாiνth’phதிmh th’phயதி phரஜயா பஶுபி⁴ரnhநாth³ேயந ேதஜஸா
ph³ரமவrhசேஸேநதி ॥ 5.19.2॥
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॥ இதி ஏேகாநவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² யாmh th³விதீயாmh ஜுஹுயாthதாmh ஜுஹுயாth³vhயாநாய shவாேஹதி
vhயாநshth’phயதி ॥ 5.20.1॥
vhயாேந th’phயதி ேராthரmh th’phயதி ேராthேர th’phயதி
சnhth³ரமாshth’phயதி சnhth³ரம th’phயதி தி³ஶshth’phயnhதி
தி³ு th’phயnhதீஷு யthகிச தி³ஶச சnhth³ரமாசாதி⁴திShட²nhதி
தthth’phயதி தshயாiν th’phதிmh th’phயதி phரஜயா பஶுபி⁴ரnhநாth³ேயந
ேதஜஸா ph³ரமவrhசேஸேநதி ॥ 5.20.2॥

॥ இதி விmhஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² யாmh th’தீயாmh ஜுஹுயாthதாmh ஜுஹுயாத³பாநாய
shவாேஹthயபாநshth’phயதி ॥ 5.21.1॥
அபாேந th’phயதி வாkhth’phயதி வாசி th’phயnhthயாமkh³நிshth’phயthயkh³ெநௗ
th’phயதி ph’தி²வீ th’phயதி ph’தி²vhயாmh th’phயnhthயாmh யthகிச
ph’தி²வீ சாkh³நிசாதி⁴திShட²தshதthth’phயதி
தshயாiν th’phதிmh th’phயதி phரஜயா பஶுபி⁴ரnhநாth³ேயந ேதஜஸா
ph³ரமவrhசேஸேநதி ॥ 5.21.2॥

॥ இதி ஏகவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² யாmh சrhதீ²mh ஜுஹுயாthதாmh ஜுஹுயாthஸமாநாய shவாேஹதி
ஸமாநshth’phயதி ॥ 5.22.1॥
ஸமாேந th’phயதி மநshth’phயதி மந th’phயதி பrhஜnhயshth’phயதி
பrhஜnhேய th’phயதி விth³thth’phயதி விth³தி th’phயnhthயாmh யthகிச
விth³chச பrhஜnhயசாதி⁴திShட²தshதthth’phயதி தshயாiν th’phதிmh
th’phயதி phரஜயா பஶுபி⁴ரnhநாth³ேயந ேதஜஸா ph³ரமவrhசேஸேநதி ॥ 5.22.2 ॥
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॥ இதி th³வாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

அத² யாmh பசmh ஜுஹுயாthதாmh ஜுஹுயா³தா³நாய
shவாேஹthதா³நshth’phயதி ॥ 5.23.1॥
உதா³ேந th’phயதி thவkhth’phயதி thவசி th’phயnhthயாmh வாshth’phயதி
வாெயௗ th’phயthயாகாஶshth’phயthயாகாேஶ th’phயதி யthகிச
வாசாகாஶசாதி⁴திShட²தshதthth’phயதி தshயாiν th’phதிmh
th’phயதி phரஜயா பஶுபி⁴ரnhநாth³ேயந ேதஜஸா ph³ரமவrhசேஸந ॥ 5.23.2॥

॥ இதி thரேயாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

ஸ ய இத³மவிth³வாkh³நிேஹாthரmh ஜுேஹாதி யதா²ŋhகா³ராநேபாய
ப⁴shமநி ஜுஹுயாthதாth³’khதthshயாth ॥ 5.24.1॥
அத² ய ஏதேத³வmh விth³வாநkh³நிேஹாthரmh ஜுேஹாதி தshய ஸrhேவஷு ேலாேகஷு
ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஸrhேவShவாthமஸு ஹுதmh ப⁴வதி ॥ 5.24.2॥
தth³யேத²காலமkh³ெநௗ phேராதmh phர³ேயைதவꣳஹாshய ஸrhேவ
பாphமாந: phர³யnhேத ய ஏதேத³வmh விth³வாநkh³நிேஹாthரmh ஜுேஹாதி ॥ 5.24.3॥
தshமா³ைஹவmhவிth³யth³யபி சNhடா³லாேயாchசி²Shடmh
phரயchேச²தா³thமநி ைஹவாshய தth³ைவவாநேர ஹுதꣳ shயாதி³தி
தேத³ஷ ேலாக: ॥ 5.24.4॥
யேத²ஹுதி⁴தா பா³லா மாதரmh பrhபாஸத ஏவꣳ ஸrhவாணி
⁴தாnhயkh³நிேஹாthரiµபாஸத இthயkh³நிேஹாthரiµபாஸத இதி ॥ 5.24.5॥

॥ இதி சrhவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி பசேமாऽth◌⁴யாய: ॥
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॥ ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥
ேவதேகrhஹாேணய ஆஸ தꣳ ஹ பிேதாவாச ேவதேகேதா
வஸ ph³ரமசrhயmh ந ைவ ேஸாmhயாshமthேநாऽநchய
ph³ரமப³nh⁴வ ப⁴வதீதி ॥ 6.1.1॥
ஸ ஹ th³வாத³ஶவrhஷ உேபthய சrhவிꣳஶதிவrhஷ:

ஸrhவாnhேவதா³நதீ⁴thய மஹாமநா அசாநமாநீ shதph³த⁴
ஏயாய தꣳஹ பிேதாவாச ॥ 6.1.2॥
ேவதேகேதா யnhiν ேஸாmhேயத³mh மஹாமநா அசாநமாநீ
shதph³ேதா⁴ऽshத தமாேத³ஶமphராய: ேயநாதꣳ தmh
ப⁴வthயமதmh மதமவிjhஞாதmh விjhஞாததி கத²mh iν ப⁴க³வ:

ஸ ஆேத³ேஶா ப⁴வதீதி ॥ 6.1.3॥
யதா² ேஸாmhையேகந mh’thபிNhேட³ந ஸrhவmh mh’nhமயmh விjhஞாதꣳ
shயாth³வாசாரmhப⁴ணmh விகாேரா நாமேத⁴யmh mh’thதிேகthேயவ ஸthயmh ॥ 6.1.4॥
யதா² ேஸாmhையேகந ேலாஹமணிநா ஸrhவmh ேலாஹமயmh விjhஞாதꣳ
shயாth³வாசாரmhப⁴ணmh விகாேரா நாமேத⁴யmh ேலாஹthேயவ ஸthயmh ॥ 6.1.5॥
யதா² ேஸாmhயிேகந நக²நிkh’nhதேநந ஸrhவmh காrhShயஸmh விjhஞாதꣳ
shயாth³வாசாரmhப⁴ணmh விகாேரா நாமேத⁴யmh kh’Shயஸthேயவ
ஸthயேமவꣳேஸாmhய ஸ ஆேத³ேஶா ப⁴வதீதி ॥ 6.1.6॥
ந ைவ நmh ப⁴க³வnhதshத ஏதத³ேவதி³ஷுrhயth³th◌⁴ேயதத³ேவதி³Shயnhகத²mh
ேம நாவயnhநிதி ப⁴க³வாꣳshthேவவ ேம தth³ph³ரவீthவிதி ததா²
ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.1.7॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ஸேத³வ ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆேத³கேமவாth³விதீயmh ।
தth³ைத⁴க ஆஹுரஸேத³ேவத³மkh³ர ஆேத³கேமவாth³விதீயmh
தshமாத³ஸத:ஸjhஜாயத ॥ 6.2.1॥
தsh க² ேஸாmhையவꣳshயாதி³தி ேஹாவாச கத²மஸத:
ஸjhஜாேயேததி। ஸththேவவ ேஸாmhேயத³மkh³ர
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ஆேத³கேமவாth³விதீயmh ॥ 6.2.2॥
தைத³த ப³ஹு shயாmh phரஜாேயேயதி தthேதேஜாऽsh’ஜத தthேதஜ
ஐத ப³ஹு shயாmh phரஜாேயேயதி தத³ேபாऽsh’ஜத ।
தshமாth³யthர khவச ேஶாசதி shேவத³ேத வா ஷshேதஜஸ ஏவ
தத³th◌⁴யாேபா ஜாயnhேத ॥ 6.2.3॥
தா ஆப ஐnhத ப³vhய:shயாம phரஜாேயமதி தா
அnhநமsh’ஜnhத தshமாth³யthர khவ ச வrhஷதி தேத³வ ⁴யிShட²மnhநmh
ப⁴வthயth³ph◌⁴ய ஏவ தத³th◌⁴யnhநாth³யmh ஜாயேத ॥ 6.2.4॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

ேதஷாmh க²lhேவஷாmh ⁴தாநாmh thNhேயவ பீ³ஜாநி
ப⁴வnhthயாNhட³ஜmh வஜiµth³பி⁴jhஜதி ॥ 6.3.1॥
ேஸயmh ேத³வைதத ஹnhதாஹமாshதிshேரா ேத³வதா அேநந
ேவநாthமநாiνphரவிய நாமேப vhயாகரவாணீதி ॥ 6.3.2॥
தாஸாmh thvh’தmh thvh’தேமைககாmh கரவாணீதி ேஸயmh
ேத³வேதமாshதிshேரா ேத³வதா அேநைநவ ேவநாthமநாiνphரவிய
நாமேப vhயாகேராth ॥ 6.3.3॥
தாஸாmh thvh’தmh thvh’தேமைககாமகேராth³யதா²  க²
ேஸாmhேயமாshதிshேரா ேத³வதாshthvh’ththvh’ேத³ைககா ப⁴வதி
தnhேம விஜாநீதி ॥ 6.3.4 ॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

யத³kh³ேந ேராதꣳபmh ேதஜஸshதth³பmh யch²khலmh தத³பாmh
யthkh’Shணmh தத³nhநshயாபாகா³த³kh³ேநரkh³நிthவmh வாசாரmhப⁴ணmh
விகாேரா நாமேத⁴யmh thணி பாணீthேயவ ஸthயmh ॥ 6.4.1॥
யதா³தி³thயshய ேராதꣳபmh ேதஜஸshதth³பmh யch²khலmh தத³பாmh
யthkh’Shணmh தத³nhநshயாபாகா³தா³தி³thயாதா³தி³thயthவmh வாசாரmhப⁴ணmh
விகாேரா நாமேத⁴யmh thணி பாணீthேயவ ஸthயmh ॥ 6.4.2॥
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யchச²nhth³ரமேஸா ேராதꣳபmh ேதஜஸshதth³பmh யch²khலmh தத³பாmh
யthkh’Shணmh தத³nhநshயாபாகா³chசnhth³ராchசnhth³ரthவmh வாசாரmhப⁴ணmh
விகாேரா நாமேத⁴யmh thணி பாணீthேயவ ஸthயmh ॥ 6.4.3॥
யth³விth³ேதா ேராதꣳபmh ேதஜஸshதth³பmh யch²khலmh தத³பாmh
யthkh’Shணmh தத³nhநshயாபாகா³th³விth³ேதா விth³ththவmh வாசாரmhப⁴ணmh
விகாேரா நாமேத⁴யmh thணி பாணீthேயவ ஸthயmh ॥ 6.4.4॥
ஏதth³த⁴ shம ைவ தth³விth³வாꣳஸ ஆஹு: rhேவ மஹாஶாலா
மஹாேராthயா ந ேநாऽth³ய
கசநாதமமதமவிjhஞாதiµதா³ஹShயதீதி ேயph◌⁴ேயா
விதா³சkh: ॥ 6.4.5॥
ய³ ேராதவா⁴தி³தி ேதஜஸshதth³பதி தth³விதா³சkhrhய³

ஶுkhலவா⁴தி³thயபாꣳபதி தth³விதா³சkhrhய³

kh’Shணவா⁴தி³thயnhநshய பதி தth³விதா³சkh: ॥ 6.4.6॥
யth³வவிjhஞாதவா⁴தி³thேயதாஸாேமவ ேத³வதாநாꣳஸமாஸ இதி
தth³விதா³சkhrhயதா²  க² ேஸாmhேயமாshதிshேரா ேத³வதா:
ஷmh phராphய thvh’ththvh’ேத³ைககா ப⁴வதி தnhேம விஜாநீதி ॥ 6.4.7॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

அnhநமஶிதmh thேரதா⁴ விதீ⁴யேத தshய ய:shத²விShேடா²
தா⁴shதthஷmh ப⁴வதி ேயா மth◌⁴யமshதnhமாꣳஸmh
ேயாऽணிShட²shதnhமந: ॥ 6.5.1॥
ஆப: பீதாshthேரதா⁴ விதீ⁴யnhேத தாஸாmh ய:shத²விShேடா²
தா⁴shதnhthரmh ப⁴வதி ேயா மth◌⁴யமshதlhேலாதmh ேயாऽணிShட:²

ஸ phராண: ॥ 6.5.2॥
ேதேஜாऽஶிதmh thேரதா⁴ விதீ⁴யேத தshய ய:shத²விShேடா²
தா⁴shதத³shதி² ப⁴வதி ேயா மth◌⁴யம:ஸ மjhஜா
ேயாऽணிShட:²ஸா வாkh ॥ 6.5.3॥
அnhநமயꣳ ேஸாmhய மந:ஆேபாமய: phராணshேதேஜாமயீ
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வாகி³தி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி ததா²
ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.5.4॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

த³th◌⁴ந: ேஸாmhய மth²யமாநshய ேயாऽணிமா ஸ உrhth◌⁴வ:ஸiµதீ³ஷதி
தthஸrhபிrhப⁴வதி ॥ 6.6.1॥
ஏவேமவ க² ேஸாmhயாnhநshயாயமாநshய ேயாऽணிமா ஸ உrhth◌⁴வ:

ஸiµதீ³ஷதி தnhமேநா ப⁴வதி ॥ 6.6.2॥
அபாꣳேஸாmhய பீயமாநாநாmh ேயாऽணிமா ஸ உrhth◌⁴வ:ஸiµதீ³ஷதி
ஸா phராே ப⁴வதி ॥ 6.6.3 ॥
ேதஜஸ: ேஸாmhயாயமாநshய ேயாऽணிமா ஸ உrhth◌⁴வ:ஸiµதீ³ஷதி
ஸா வாkh³ப⁴வதி ॥ 6.6.4॥
அnhநமயꣳ ேஸாmhய மந ஆேபாமய: phராணshேதேஜாமயீ வாகி³தி
⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.6.6॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

ேஷாட³ஶகல: ேஸாmhய ஷ: பசத³ஶாஹாநி மாஶீ:
காமமப: பிபா³ேபாமய: phராே நபிப³ேதா விchேச²thshயத
இதி ॥ 6.7.1॥
ஸ ஹ பசத³ஶாஹாநி நஶாத²ைஹநiµபஸஸாத³ கிmh ph³ரவீ
ேபா⁴ இthyh’ச: ேஸாmhய யஜூꣳ ஸாமாநீதி ஸ ேஹாவாச ந ைவ
மா phரதிபா⁴nhதி ேபா⁴ இதி ॥ 6.7.2॥
தꣳ ேஹாவாச யதா² ேஸாmhய மஹேதாऽph◌⁴யா தshையேகாऽŋhகா³ர:
க²th³ேயாதமாthர: பஶிShட:shயாthேதந தேதாऽபி ந ப³ஹு
த³ேஹேத³வꣳேஸாmhய ேத ேஷாட³ஶாநாmh கலாநாேமகா கலாதிஶிShடா
shயாthதையதrh ேவதா³nhநாiνப⁴வshயஶாநாத² ேம விjhஞாshயதி ॥ 6.7.3॥
ஸ ஹஶாத²ைஹநiµபஸஸாத³ தꣳ ஹ யthகிச பphரchச²
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ஸrhவꣳஹ phரதிேபேத³ ॥ 6.7.4॥
தꣳ ேஹாவாச யதா² ேஸாmhய மஹேதாऽph◌⁴யாதshையகமŋhகா³ரmh
க²th³ேயாதமாthரmh பஶிShடmh தmh th’ணபஸமாதா⁴ய
phராjhவலேயthேதந தேதாऽபி ப³ஹு த³ேஹth ॥ 6.7.5॥
ஏவꣳ ேஸாmhய ேத ேஷாட³ஶாநாmh கலாநாேமகா
கலாதிஶிShடா⁴thஸாnhேநேநாபஸமாதா phராjhவா
தையதrh ேவதா³நiνப⁴வshயnhநமயꣳ ேஸாmhய மந ஆேபாமய:
phராணshேதேஜாமயீ வாகி³தி தth³தா⁴shய விஜjhஞாவிதி விஜjhஞாவிதி ॥ 6.7.6॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

உth³தா³லேகா ஹாணி: ேவதேகmh thரiµவாச shவphநாnhதmh ேம ேஸாmhய
விஜாநீதி யthைரதthஷ:shவபிதி நாம ஸதா ேஸாmhய ததா³
ஸmhபnhேநா ப⁴வதி shவமபீேதா ப⁴வதி தshமாேத³நꣳ
shவபிதீthயாசேத shவꣳயபீேதா ப⁴வதி ॥ 6.8.1॥
ஸ யதா² ஶநி:ஸூthேரண phரப³th³ேதா⁴ தி³ஶmh தி³ஶmh
பதிthவாnhயthராயதநமலph³th◌⁴வா ப³nhத⁴நேமேவாபரயத
ஏவேமவ க² ேஸாmhய தnhமேநா தி³ஶmh தி³ஶmh
பதிthவாnhயthராயதநமலph³th◌⁴வா phராணேமேவாபரயேத
phராணப³nhத⁴நꣳ ேஸாmhய மந இதி ॥ 6.8.2 ॥
அஶநாபிபாேஸ ேம ேஸாmhய விஜாநீதி
யthைரதthேஷாऽஶிஶிஷதி நாமாப ஏவ தத³ஶிதmh நயnhேத
தth³யதா² ேகா³நாேயாऽவநாய: ஷநாய இthேயவmh தத³ப
ஆசேதऽஶநாேயதி தthதch²ŋhக³iµthபதிதꣳ ேஸாmhய
விஜாநீ ேநத³மலmh ப⁴விShயதீதி ॥ 6.8.3॥
தshய khவ லꣳ shயாத³nhயthராnhநாேத³வேமவ க² ேஸாmhயாnhேநந
ஶுŋhேக³நாேபா லமnhவிchசா²th³பி: ◌⁴ ேஸாmhய ஶுŋhேக³ந ேதேஜா
லமnhவிchச² ேதஜஸா ேஸாmhய ஶுŋhேக³ந ஸnhலமnhவிchச²
ஸnhலா: ேஸாmhேயமா:ஸrhவா: phரஜா:ஸதா³யதநா:
ஸthphரதிShடா:² ॥ 6.8.4॥
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அத² யthைரதthஷ: பிபாஸதி நாம ேதஜ ஏவ தthபீதmh நயேத
தth³யதா² ேகா³நாேயாऽவநாய: ஷநாய இthேயவmh தthேதஜ
ஆசShட உத³nhேயதி தthைரதேத³வ ஶுŋhக³iµthபதிதꣳ ேஸாmhய
விஜாநீ ேநத³மலmh ப⁴விShயதீதி ॥ 6.8.5॥
தshய khவ லꣳ shயாத³nhயthராth³ph◌⁴yhऽth³பி: ◌⁴ ேஸாmhய ஶுŋhேக³ந ேதேஜா
லமnhவிchச² ேதஜஸா ேஸாmhய ஶுŋhேக³ந ஸnhலமnhவிchச²
ஸnhலா: ேஸாmhேயமா:ஸrhவா: phரஜா:ஸதா³யதநா:ஸthphரதிShடா²
யதா²  க² ேஸாmhேயமாshதிshேரா ேத³வதா: ஷmh phராphய
thvh’ththvh’ேத³ைககா ப⁴வதி த³khதmh ரshதாேத³வ ப⁴வthயshய
ேஸாmhய ஷshய phரயேதா வாŋhமந ஸmhபth³யேத மந: phராேண
phராணshேதஜ ேதஜ: பரshயாmh ேத³வதாயாmh ॥ 6.8.6॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ
ஆthமா தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா
ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.8.7॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

யதா² ேஸாmhய ம⁴ ம⁴kh’ேதா நிshதிShட²nhதி நாநாthயயாநாmh
vh’ாꣳரஸாnhஸமவஹாரேமகதாꣳரஸmh க³மயnhதி ॥ 6.9.1॥
ேத யதா² தthர ந விேவகmh லப⁴nhேதऽiµShயாஹmh vh’shய
ரேஸாऽshmhயiµShயாஹmh vh’shய ரேஸாऽshthேயவேமவ க²
ேஸாmhேயமா:ஸrhவா: phரஜா:ஸதி ஸmhபth³ய ந வி:³ஸதி
ஸmhபth³யாமஹ இதி ॥ 6.9.2 ॥
த இஹ vhயkh◌⁴ேரா வா ꣳேஹா வா vh’ேகா வா வராேஹா வா கீேடா வா
பதŋhேகா³ வா த³ꣳேஶா வா மஶேகா வா யth³யth³ப⁴வnhதி ததா³ப⁴வnhதி ॥ 6.9.3 ॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.9.4॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥
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இமா: ேஸாmhய நth³ய: ரshதாthphராchய:shயnhத³nhேத
பசாthphரதீchயshதா:ஸiµth³ராthஸiµth³ரேமவாபியnhதி ஸ ஸiµth³ர
ஏவ ப⁴வதி தா யதா² தthர ந வி³யமஹமshயமஹமshதி ॥ 6.10.1॥
ஏவேமவ க² ேஸாmhேயமா:ஸrhவா: phரஜா:ஸத ஆக³mhய ந வி:³

ஸத ஆக³chசா²மஹ இதி த இஹ vhயாkh◌⁴ேரா வா ꣳேஹா வா
vh’ேகா வா வராேஹா வா கீேடா வா பதŋhேகா³ வா த³ꣳேஶா வா மஶேகா வா
யth³யth³ப⁴வnhதி ததா³ப⁴வnhதி ॥ 6.10.2॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.10.3॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

அshய ேஸாmhய மஹேதா vh’shய ேயா ேலऽph◌⁴யாஹnhயாjhவnhshரேவth³ேயா
மth◌⁴ேயऽph◌⁴யாஹnhயாjhவnhshரேவth³ேயாऽkh³ேரऽph◌⁴யாஹnhயாjhவnhshரேவthஸ
ஏஷ ேவநாthமநாiνphர⁴த: ேபபீயமாேநா ேமாத³மாநshதிShட²தி ॥ 6.11.1॥
அshய யேத³காꣳ ஶாகா²mh ேவா ஜஹாthயத²ஸா ஶுShயதி
th³விதீயாmh ஜஹாthயத²ஸா ஶுShயதி th’தீயாmh ஜஹாthயத²ஸா
ஶுShயதி ஸrhவmh ஜஹாதி ஸrhவ: ஶுShயதி ॥ 6.11.2॥
ஏவேமவ க² ேஸாmhய விth³தீ⁴தி ேஹாவாச வாேபதmh வாவ கிேலத³mh
mhயேத ந ேவா mhயேத இதி ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳ
ஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ
மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.11.3॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

nhயkh³ேராத⁴ப²லமத ஆஹேரதீத³mh ப⁴க³வ இதி பி⁴nhth³தீ⁴தி பி⁴nhநmh
ப⁴க³வ இதி கிமthர பயthயNhvhய இேவமா தா⁴நா ப⁴க³வ
இthயாஸாமŋhைக³காmh பி⁴nhth³தீ⁴தி பி⁴nhநா ப⁴க³வ இதி கிமthர
பயதி ந கிசந ப⁴க³வ இதி ॥ 6.12.1॥
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தꣳ ேஹாவாச யmh ைவ ேஸாmhையதமணிமாநmh ந நிபா⁴லயஸ
ஏதshய ைவ ேஸாmhையேஷாऽணிmhந ஏவmh மஹாnhயkh³ேராத⁴shதிShட²தி
ரth³த⁴thshவ ேஸாmhேயதி ॥ 6.12.2॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³th³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.12.3॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

லவணேமத³த³ேகऽவதா⁴யாத² மா phராதபத³தா²இதி
ஸ ஹ ததா² சகார தꣳ ேஹாவாச யth³ேதா³ஷா லவணiµத³ேகऽவாதா⁴
அŋhக³ ததா³ஹேரதி தth³தா⁴வmh’ய ந விேவத³ ॥ 6.13.1॥
யதா² விநேமவாŋhகா³shயாnhதாதா³சாேமதி கத²தி லவணதி
மth◌⁴யாதா³சாேமதி கத²தி லவணthயnhதாதா³சாேமதி
கத²தி லவணthயபி⁴phராshையதத³த² ேமாபத³தா²இதி
தth³த⁴ ததா² சகார தchச²வthஸmhவrhதேத தꣳ ேஹாவாசாthர
வாவ கில தthேஸாmhய ந நிபா⁴லயேஸऽthைரவ கிேலதி ॥ 6.13.2॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.13.3॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

யதா² ேஸாmhய ஷmh க³nhதா⁴ேரph◌⁴ேயாऽபி⁴நth³தா⁴மாநீய தmh
தேதாऽதிஜேந விsh’ேஜthஸ யதா² தthர phராŋhேவாத³ŋhவாத⁴ராŋhவா
phரthயŋhவா phரth◌⁴மாயீதாபி⁴நth³தா⁴ ஆநீேதாऽபி⁴நth³தா⁴ோ
விsh’Shட: ॥ 6.14.1॥
தshய யதா²பி⁴நஹநmh phரiµchய phரph³யாேத³தாmh தி³ஶmh க³nhதா⁴ரா
ஏதாmh தி³ஶmh vhரேஜதி ஸ kh³ராமாth³kh³ராமmh ph’chச²nhபNh³ேதா ேமதா⁴வீ
க³nhதா⁴ராேநேவாபஸmhபth³ேயைதவேமேவஹாசாrhயவாnhேஷா ேவத³
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தshய தாவேத³வ சிரmh யாவnhந விேமாேயऽத²ஸmhபthshய இதி ॥ 6.14.2॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.14.3॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஷꣳ ேஸாmhேயாேதாபதாபிநmh jhஞாதய: பrhபாஸேத ஜாநா
மாmh ஜாநா மாதி தshய யாவnhந வாŋhமந ஸmhபth³யேத
மந: phராேண phராணshேதஜ ேதஜ: பரshயாmh ேத³வதாயாmh
தாவjhஜாநாதி ॥ 6.15.1॥
அத² யதா³shய வாŋhமந ஸmhபth³யேத மந: phராேண phராணshேதஜ
ேதஜ: பரshயாmh ேத³வதாயாமத² ந ஜாநாதி ॥ 6.15.2॥
ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தth ஸthயꣳ ஸ ஆthமா
தththவம ேவதேகேதா இதி ⁴ய ஏவ மா ப⁴க³வாnhவிjhஞாபயthவிதி
ததா² ேஸாmhேயதி ேஹாவாச ॥ 6.15.3॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஷꣳ ேஸாmhேயாத
ஹshதkh³’தமாநயnhthயபஹாrhthshேதயமகாrhthபரஶுமshைம
தபேததி ஸ யதி³ தshய கrhதா ப⁴வதி தத ஏவாnh’தமாthமாநmh
ேத ேஸாऽnh’தாபி⁴ஸnhேதா⁴ऽnh’ேதநாthமாநமnhதrhதா⁴ய
பரஶுmh தphதmh phரதிkh³’தி ஸ த³யேதऽத²ஹnhயேத ॥ 6.16.1॥
அத² யதி³ தshயாகrhதா ப⁴வதி தேதவ ஸthயமாthமாநmh ேத
ஸ ஸthயாபி⁴ஸnhத: ◌⁴ ஸthேயநாthமாநமnhதrhதா⁴ய பரஶுmh தphதmh
phரதிkh³’தி ஸந த³யேதऽத²iµchயேத ॥ 6.16.2॥
ஸ யதா² தthர நாதா³ேயைதததா³thmhயத³ꣳஸrhவmh தthஸthயꣳ ஸ
ஆthமா தththவம ேவதேகேதா இதி தth³தா⁴shய விஜjhஞாவிதி
விஜjhஞாவிதி ॥ 6.16.3॥
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॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ॥

॥ ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥
அதீ⁴ ப⁴க³வ இதி ேஹாபஸஸாத³ஸநthமாரmh நாரத³shதꣳ
ேஹாவாச யth³ேவthத² ேதந ேமாபத³ ததshத ஊrhth◌⁴வmh வயாதி
ஸ ேஹாவாச ॥ 7.1.1॥
’kh³ேவத³mh ப⁴க³ேவாऽth◌⁴ேய யஜுrhேவத³ꣳஸாமேவத³மாத²rhவணmh
சrhத²திஹாஸராணmh பசமmh ேவதா³நாmh ேவத³mh பிthrhயꣳ ராஶிmh
ைத³வmh நிதி⁴mh வாேகாவாkhயேமகாயநmh ேத³வவிth³யாmh ph³ரமவிth³யாmh
⁴தவிth³யாmh thரவிth³யாmh நthரவிth³யாꣳ
ஸrhபேத³வஜநவிth³யாேமதth³ப⁴க³ேவாऽth◌⁴ேய ॥ 7.1.2॥
ேஸாऽஹmh ப⁴க³ேவா மnhthரவிேத³வாsh நாthமவிchch²தꣳ ேயவ ேம
ப⁴க³வth³th³’ேஶph◌⁴யshதரதி ேஶாகமாthமவிதி³தி ேஸாऽஹmh ப⁴க³வ:

ேஶாசா தmh மா ப⁴க³வாேசா²கshய பாரmh தாரயthவிதி
தꣳ ேஹாவாச யth³ைவ கிைசதத³th◌⁴யகீ³Shடா² நாைமைவதth ॥ 7.1.3॥
நாம வா ’kh³ேவேதா³ யஜுrhேவத:³ஸாமேவத³ஆத²rhவணசrhத²
இதிஹாஸராண: பசேமா ேவதா³நாmh ேவத:³ பிthrhேயா ராஶிrhைத³ேவா
நிதி⁴rhவாேகாவாkhயேமகாயநmh ேத³வவிth³யா ph³ரமவிth³யா ⁴தவிth³யா
thரவிth³யா நthரவிth³யா ஸrhபேத³வஜநவிth³யா
நாைமைவதnhநாேமாபாshshேவதி ॥ 7.1.4 ॥
ஸ ேயா நாம ph³ரேமthபாshேத யாவnhநாmhேநா க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா நாம ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³ேவா நாmhேநா ⁴ய இதி நாmhேநா வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.1.5॥
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॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

வாkh³வாவ நாmhேநா ⁴ய வாkh³வா ’kh³ேவத³mh விjhஞாபயதி யஜுrhேவத³ꣳ
ஸாமேவத³மாத²rhவணmh சrhத²திஹாஸராணmh பசமmh ேவதா³நாmh ேவத³mh
பிthrhயꣳராஶிmh ைத³வmh நிதி⁴mh வாேகாவாkhயேமகாயநmh ேத³வவிth³யாmh
ph³ரமவிth³யாmh ⁴தவிth³யாmh thரவிth³யாꣳ ஸrhபேத³வஜநவிth³யாmh
தி³வmh ச ph’தி²வீmh ச வாmh சாகாஶmh சாபச ேதஜச
ேத³வாꣳச மiνShயாꣳச பஶூꣳச வயாꣳ ச
th’ணவநshபதீவாபதா³nhயாகீடபதŋhக³பிபீலகmh
த⁴rhமmh சாத⁴rhமmh ச ஸthயmh சாnh’தmh ச ஸா⁴ சாஸா⁴ ச
’த³யjhஞmh சா’த³யjhஞmh ச யth³ைவ வாŋhநாப⁴விShயnhந த⁴rhேமா
நாத⁴rhேமா vhயjhஞாபயிShயnhந ஸthயmh நாnh’தmh ந ஸா⁴ நாஸா⁴
ந ’த³யjhேஞா நா’த³யjhேஞா வாேக³ைவதthஸrhவmh விjhஞாபயதி
வாசiµபாshshேவதி ॥ 7.2.1॥
ஸ ேயா வாசmh ph³ரேமthபாshேத யாவth³வாேசா க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா வாசmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³ேவா வாேசா ⁴ய இதி வாேசா வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.2.2॥

॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

மேநா வாவ வாேசா ⁴ேயா யதா²ைவ th³ேவ வாமலேக th³ேவ வா ேகாேல
th³ெவௗ வாௌ iµShரiνப⁴வthேயவmh வாசmh ச நாம ச
மேநாऽiνப⁴வதி ஸ யதா³ மநஸா மநshயதி
மnhthராநதீ⁴யீேயthயதா²தீ⁴ேத கrhமாணி rhவீேயthயத²ேத
thராꣳச பஶூꣳேசchேச²ேயthயேத²chச²த இமmh ச
ேலாகமiµmh ேசchேச²ேயthயேத²chச²ேத மேநா யாthமா மேநா  ேலாேகா
மேநா  ph³ரம மந உபாshshேவதி ॥ 7.3.1 ॥
ஸ ேயா மேநா ph³ரேமthபாshேத யாவnhமநேஸா க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா மேநா ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³ேவா மநேஸா ⁴ய இதி மநேஸா வாவ ⁴ேயாऽshதீதி
தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.3.2॥
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॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஸŋhகlhேபா வாவ மநேஸா ⁴யாnhயதா³ைவ ஸŋhகlhபயேதऽத²
மநshயthயத² வாசரயதி தாiµ நாmhநீரயதி நாmhநி
மnhthரா ஏகmh ப⁴வnhதி மnhthேரஷு கrhமாணி ॥ 7.4.1॥
தாநி ஹ வா ஏதாநி ஸŋhகlhைபகாயநாநி ஸŋhகlhபாthமகாநி
ஸŋhகlhேப phரதிSh²தாநி ஸமkh’பதாmh th³யாவாph’தி²வீ
ஸமகlhேபதாmh வாசாகாஶmh ச ஸமகlhபnhதாபச
ேதஜச ேதஷாꣳ ஸmh kh’phthைய வrhஷꣳ ஸŋhகlhபேத
வrhஷshய ஸŋhkh’phthயா அnhநꣳ ஸŋhகlhபேதऽnhநshய ஸmh kh’phthைய
phரா:ஸŋhகlhபnhேத phராநாꣳ ஸmh kh’phthைய மnhthரா:ஸŋhகlhபnhேத
மnhthராꣳ ஸmh kh’phthைய கrhமாணி ஸŋhகlhபnhேத கrhமmh
ஸŋhkh’phthைய ேலாக:ஸŋhகlhபேத ேலாகshய ஸmh kh’phthைய ஸrhவꣳ
ஸŋhகlhபேத ஸ ஏஷ ஸŋhகlhப:ஸŋhகlhபiµபாshshேவதி ॥ 7.4.2 ॥
ஸய:ஸŋhகlhபmh ph³ரேமthபாshேதஸŋhkh’phதாnhைவஸ ேலாகாnhth◌⁴வாnhth◌⁴வ:

phரதிSh²தாnh phரதிSh²ேதாऽvhயத²மாநாநvhயத²மாேநாऽபி⁴th◌⁴யதி
யாவthஸŋhகlhபshய க³தmh தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ய:
ஸŋhகlhபmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³வ:ஸŋhகlhபாth³⁴ய இதி
ஸŋhகlhபாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.4.3॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

சிthதmh வாவ ஸmh கlhபாth³⁴ேயா யதா³ைவ ேசதயேதऽத²
ஸŋhகlhபயேதऽத² மநshயthயத² வாசரயதி தாiµ நாmhநீரயதி
நாmhநி மnhthரா ஏகmh ப⁴வnhதி மnhthேரஷு கrhமாணி ॥ 7.5.1॥
தாநி ஹ வா ஏதாநி சிthைதகாயநாநி சிthதாthமாநி சிthேத
phரதிSh²தாநி தshமாth³யth³யபி ப³ஹுவித³சிthேதா ப⁴வதி
நாயமshதீthேயைவநமாஹுrhயத³யmh ேவத³ யth³வா அயmh
விth³வாnhேநthத²மசிthத:shயாதி³thயத² யth³யlhபவிchசிthதவாnhப⁴வதி
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தshமா ஏேவாத ஶுஷnhேத சிthதꣳேயைவஷாேமகாயநmh
சிthதமாthமா சிthதmh phரதிShடா² சிthதiµபாshshேவதி ॥ 7.5.2 ॥
ஸ யசிthதmh ph³ரேமthபாshேத சிthதாnhைவ ஸ ேலாகாnhth◌⁴வாnhth◌⁴வ:

phரதிSh²தாnhphரதிSh²ேதாऽvhயத²மாநாநvhயத²மாேநாऽபி⁴th◌⁴யதி
யாவchசிthதshய க³தmh தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி யசிthதmh
ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³வசிthதாth³⁴ய இதி சிthதாth³வாவ
⁴ேயாऽshதீதி தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.5.3॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

th◌⁴யாநmh வாவ சிthதாth³⁴ேயா th◌⁴யாயதீவ ph’தி²வீ
th◌⁴யாயதீவாnhதmh th◌⁴யாயதீவ th³ெயௗrhth◌⁴யாயnhதீவாேபா
th◌⁴யாயnhதீவ பrhவதா ேத³வமiνShயாshதshமாth³ய இஹ மiνShயாmh
மஹthதாmh phராphiνவnhதி th◌⁴யாநாபாதா³ꣳஶா இைவவ ேத ப⁴வnhthயத²
ேயऽlhபா: கலந: பிஶுநா உபவாதி³நshேதऽத² ேய phரப⁴ேவா
th◌⁴யாநாபாதா³ꣳஶா இைவவ ேத ப⁴வnhதி th◌⁴யாநiµபாshshேவதி ॥ 7.6.1॥
ஸ ேயா th◌⁴யாநmh ph³ரேமthபாshேத யாவth³th◌⁴யாநshய க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா th◌⁴யாநmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³ேவா th◌⁴யாநாth³⁴ய இதி th◌⁴யாநாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி
தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.6.2॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

விjhஞாநmh வாவ th◌⁴யாநாth³⁴ய: விjhஞாேநந வா ’kh³ேவத³mh விஜாநாதி
யஜுrhேவத³ꣳஸாமேவத³மாத²rhவணmh சrhத²திஹாஸராணmh
பசமmh ேவதா³நாmh ேவத³mh பிthrhயꣳராஶிmh ைத³வmh நிதி⁴mh
வாேகாவாkhயேமகாயநmh ேத³வவிth³யாmh ph³ரமவிth³யாmh ⁴தவிth³யாmh
thரவிth³யாmh நthரவிth³யாꣳஸrhபேத³வஜநவிth³யாmh தி³வmh ச
ph’தி²வீmh ச வாmh சாகாஶmh சாபச ேதஜச ேத³வாꣳச
மiνShயாꣳச பஶூꣳச வயாꣳ ச
th’ணவநshபதீch²வாபதா³nhயாகீடபதŋhக³பிபீலகmh
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த⁴rhமmh சாத⁴rhமmh ச ஸthயmh சாnh’தmh ச ஸா⁴ சாஸா⁴ ச
’த³யjhஞmh சா’த³யjhஞmh சாnhநmh ச ரஸmh ேசமmh ச ேலாகமiµmh
ச விjhஞாேநைநவ விஜாநாதி விjhஞாநiµபாshshேவதி ॥ 7.7.1 ॥
ஸ ேயா விjhஞாநmh ph³ரேமthபாshேத விjhஞாநவேதா ைவ ஸ
ேலாகாmhjhஞாநவேதாऽபி⁴th◌⁴யதி யாவth³விjhஞாநshய க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா விjhஞாநmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³ேவா
விjhஞாநாth³⁴ய இதி விjhஞாநாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.7.2॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

ப³லmh வாவ விjhஞாநாth³⁴ேயாऽபி ஹ ஶதmh விjhஞாநவதாேமேகா
ப³லவாநாகmhபயேத ஸ யதா³ ப³ ப⁴வthயேதா²thதா²தா
ப⁴வththதிShட²nhபசதா ப⁴வதி பசரnhiνபஸthதா
ப⁴வthபத³nhth³ரShடா ப⁴வதி ேராதா ப⁴வதி மnhதா ப⁴வதி
ேபா³th³தா⁴ ப⁴வதி கrhதா ப⁴வதி விjhஞாதா ப⁴வதி ப³ேலந ைவ ph’தி²வீ
திShட²தி ப³ேலநாnhதmh ப³ேலந th³ெயௗrhப³ேலந பrhவதா ப³ேலந
ேத³வமiνShயா ப³ேலந பஶவச வயாꣳ ச th’ணவநshபதய:
வாபதா³nhயாகீடபதŋhக³பிபீலகmh ப³ேலந ேலாகshதிShட²தி
ப³லiµபாshshேவதி ॥ 7.8.1॥
ஸ ேயா ப³லmh ph³ரேமthபாshேத யாவth³ப³லshய க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயா ப³லmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³ேவா
ப³லாth³⁴ய இதி ப³லாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.8.2॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

அnhநmh வாவ ப³லாth³⁴யshதshமாth³யth³யபி த³ஶ
ராthrhநாநீயாth³யth³ ஹ
ேவத³த²வாth³ரShடாேராதாமnhதாேபா³th³தா⁴கrhதாவிjhஞாதா
ப⁴வthயதா²nhநshயாைய th³ரShடா ப⁴வதி ேராதா ப⁴வதி மnhதா
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ப⁴வதி ேபா³th³தா⁴ ப⁴வதி கrhதா ப⁴வதி விjhஞாதா
ப⁴வthயnhநiµபாshshேவதி ॥ 7.9.1॥
ஸ ேயாऽnhநmh ph³ரேமthபாshேதऽnhநவேதா ைவ ஸ
ேலாகாnhபாநவேதாऽபி⁴th◌⁴யதி யாவத³nhநshய க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயாऽnhநmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³ேவாऽnhநாth³⁴ய இthயnhநாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.9.2॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥

ஆேபா வாவாnhநாth³⁴யshதshமாth³யதா³ஸுvh’Shrhந ப⁴வதி
vhயாதீ⁴யnhேத phரா அnhநmh கநீேயா ப⁴விShயதீthயத² யதா³
ஸுvh’Shrhப⁴வthயாநnhதி³ந: phரா ப⁴வnhthயnhநmh ப³ஹு
ப⁴விShயதீthயாப ஏேவமா rhதா ேயயmh ph’தி²வீ யத³nhதmh
யth³th³ெயௗrhயthபrhவதா யth³ேத³வமiνShயாயthபஶவச வயாꣳ ச
th’ணவநshபதய: வாபதா³nhயாகீடபதŋhக³பிபீலகமாப
ஏேவமா rhதா அப உபாshshேவதி ॥ 7.10.1॥
ஸ ேயாऽேபா ph³ரேமthபாshத ஆphேநாதி ஸrhவாnhகாமாꣳshth’phதிமாnhப⁴வதி
யாவத³பாmh க³தmh தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ேயாऽேபா
ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³ேவாऽth³ph◌⁴ேயா ⁴ய இthயth³ph◌⁴ேயா வாவ
⁴ேயாऽshதீதி தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.10.2॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

ேதேஜா வாவாth³ph◌⁴ேயா ⁴யshதth³வா ஏதth³வாமாkh³’யாகாஶமபி⁴தபதி
ததா³ஹுrhநிேஶாசதி நிதபதி வrhShயதி வா இதி ேதஜ ஏவ
தthrhவmh த³rhஶயிthவாதா²ப:sh’ஜேத தேத³த³rhth◌⁴வாபி⁴ச
திரசீபி⁴ச விth³th³பி⁴ராராதா³சரnhதி தshமாதா³ஹுrhவிth³ேயாதேத
shதநயதி வrhShயதி வா இதி ேதஜ ஏவ தthrhவmh த³rhஶயிthவாதா²ப:
sh’ஜேத ேதஜ உபாshshேவதி ॥ 7.11.1॥
ஸ யshேதேஜா ph³ரேமthபாshேத ேதஜshவீ ைவ ஸ ேதஜshவேதா
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ேலாகாnhபா⁴shவேதாऽபஹததமshகாநபி⁴th◌⁴யதி யாவthேதஜேஸா க³தmh
தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி யshேதேஜா ph³ரேமthபாshேதऽshதி
ப⁴க³வshேதஜேஸா ⁴ய இதி ேதஜேஸா வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.11.2॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஆகாேஶா வாவ ேதஜேஸா ⁴யாநாகாேஶ ைவ ஸூrhயாசnhth³ரமஸாெபௗ⁴
விth³nhநthராNhயkh³நிராகாேஶநாவயthயாகாேஶந
ஶ ◌்’ேthயாகாேஶந phரதிஶ ◌்’ேthயாகாேஶ ரமத ஆகாேஶ ந ரமத
ஆகாேஶ ஜாயத ஆகாஶமபி⁴ஜாயத ஆகாஶiµபாshshேவதி ॥ 7.12.1॥
ஸ ய ஆகாஶmh ph³ரேமthபாshத ஆகாஶவேதா ைவ ஸ
ேலாகாnhphரகாஶவேதாऽஸmhபா³தா⁴iνகா³யவேதாऽபி⁴th◌⁴யதி
யாவதா³காஶshய க³தmh தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி
ய ஆகாஶmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³வ ஆகாஶாth³⁴ய இதி
ஆகாஶாth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.12.2॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

shமேரா வாவாகாஶாth³⁴யshதshமாth³யth³யபி ப³ஹவ ஆரnhந
shமரnhேதா ைநவ ேத கசந ஶ ◌்’iΝrhந மnhவீரnhந விஜாநீரnhயதா³
வாவ ேத shமேரரத² ஶ ◌்’iΝரத² மnhவீரnhநத² விஜாநீரnhshமேரண
ைவ thராnhவிஜாநாதி shமேரண பஶூnhshமரiµபாshshேவதி ॥ 7.13.1॥
ஸ ய:shமரmh ph³ரேமthபாshேத யாவthshமரshய க³தmh தthராshய
யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ய:shமரmh ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³வ:

shமராth³⁴ய இதி shமராth³வாவ ⁴ேயாऽshதீதி தnhேம
ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.13.2॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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ஆஶா வாவ shமராth³⁴யshயாேஶth³ேதா⁴ ைவ shமேரா மnhthராநதீ⁴ேத
கrhமாணி ேத thராꣳச பஶூꣳேசchச²த இமmh ச
ேலாகமiµmh ேசchச²த ஆஶாiµபாshshேவதி ॥ 7.14.1॥
ஸ ய ஆஶாmh ph³ரேமthபாshத ஆஶயாshய ஸrhேவ காமா:
ஸmh’th◌⁴யnhthயேமாகா⁴ ஹாshயாஶிேஷா ப⁴வnhதி யாவதா³ஶாயா
க³தmh தthராshய யதா²காமசாேரா ப⁴வதி ய ஆஶாmh
ph³ரேமthபாshேதऽshதி ப⁴க³வ ஆஶாயா ⁴ய இthயாஶாயா வாவ
⁴ேயாऽshதீதி தnhேம ப⁴க³வாnhph³ரவீthவிதி ॥ 7.14.2॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

phராே வா ஆஶாயா ⁴யாnhயதா² வா அரா நாெபௗ⁴ ஸமrhபிதா
ஏவமshnhphராேண ஸrhவꣳஸமrhபிதmh phராண: phராேணந யாதி
phராண: phராணmh த³தா³தி phராய த³தா³தி phராே ஹ பிதா phராே
மாதா phராே ph◌⁴ராதா phராண:shவஸா phராண ஆசாrhய:
phராே ph³ராமண: ॥ 7.15.1॥
ஸ யதி³ பிதரmh வா மாதரmh வா ph◌⁴ராதரmh வா shவஸாரmh வாசாrhயmh
வா ph³ராமணmh வா கிசிth³ph◌⁴’ஶவ phரthயாஹ
தி⁴khthவாshthவிthேயைவநமாஹு: பிth’ஹா ைவ thவம மாth’ஹா ைவ
thவம ph◌⁴ராth’ஹா ைவ thவம shவsh’ஹா ைவ thவமshயாசாrhயஹா
ைவ thவம ph³ராமணஹா ைவ thவமதி ॥ 7.15.2॥
அத² யth³யphேயநாiνthkhராnhதphரா²ேலந ஸமாஸmh
vhயதிஷnhத³ேஹnhைநைவநmh ph³: பிth’ஹாதி ந மாth’ஹாதி
ந ph◌⁴ராth’ஹாதி ந shவsh’ஹாதி நாசாrhயஹாதி
ந ph³ராமணஹாதி ॥ 7.15.3॥
phராே ேயைவதாநி ஸrhவாணி ப⁴வதி ஸ வா ஏஷ ஏவmh பயnhேநவmh
மnhவாந ஏவmh விஜாநnhநதிவாதீ³ ப⁴வதி தmh
ேசth³ph³ரதிவாth³யthயதிவாth³யshதி ph³யாnhநாபiνவீத ॥ 7.15.4॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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ஏஷ  வா அதிவத³தி ய:ஸthேயநாதிவத³தி ேஸாऽஹmh ப⁴க³வ:

ஸthேயநாதிவதா³நீதி ஸthயmh thேவவ விjhஞாதvhயதி ஸthயmh
ப⁴க³ேவா விjhஞாஸ இதி ॥ 7.16.1॥

॥ இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³ ॥

யதா³ைவ விஜாநாthயத²ஸthயmh வத³தி நாவிஜாநnhஸthயmh வத³தி
விஜாநnhேநவ ஸthயmh வத³தி விjhஞாநmh thேவவ விjhஞாதvhயதி
விjhஞாநmh ப⁴க³ேவா விjhஞாஸ இதி ॥ 7.17.1॥

॥ இதி ஸphதத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

யதா³ைவ மiνேதऽத² விஜாநாதி நாமthவா விஜாநாதி மthைவவ
விஜாநாதி மதிshthேவவ விjhஞாதvhேயதி மதிmh ப⁴க³ேவா
விjhஞாஸ இதி ॥ 7.18.1॥

॥ இதி அShடாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

யதா³ைவ ரth³த³தா⁴thயத² மiνேத நாரth³த³த⁴nhமiνேத
ரth³த³த⁴ேத³வ மiνேத ரth³தா⁴ thேவவ விjhஞாதvhேயதி
ரth³தா⁴mh ப⁴க³ேவா விjhஞாஸ இதி ॥ 7.19.1॥

॥ இதி ஏேகாநவிmhஶதிதம: க²Nhட:³ ॥

யதா³ைவ நிshதிShட²thயத² ரth³த³தா⁴தி
நாநிshதிShட²ch²ரth³த³தா⁴தி நிshதிShட²nhேநவ ரth³த³தா⁴தி
நிShடா² thேவவ விjhஞாதvhேயதி நிShடா²mh ப⁴க³ேவா
விjhஞாஸ இதி ॥ 7.20.1॥

॥ இதி விmhஶதிதம: க²Nhட:³ ॥
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யதா³ைவ கேராthயத² நிshதிShட²தி நாkh’thவா நிshதிShட²தி
kh’thைவவ நிshதிShட²தி kh’திshthேவவ விjhஞாதvhேயதி
kh’திmh ப⁴க³ேவா விjhஞாஸ இதி ॥ 7.21.1॥

॥ இதி ஏகவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

யதா³ைவ ஸுக²mh லப⁴ேதऽத² கேராதி நாஸுக²mh லph³th◌⁴வா கேராதி
ஸுக²ேமவ லph³th◌⁴வா கேராதி ஸுக²mh thேவவ விjhஞாதvhயதி
ஸுக²mh ப⁴க³ேவா விjhஞாஸ இதி ॥ 7.22.1॥

॥ இதி th³வாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

ேயா ைவ ⁴மா தthஸுக²mh நாlhேப ஸுக²மshதி ⁴ைமவ ஸுக²mh
⁴மா thேவவ விjhஞாதvhய இதி ⁴மாநmh ப⁴க³ேவா
விjhஞாஸ இதி ॥ 7.23.1॥

॥ இதி thரேயாவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

யthர நாnhயthபயதி நாnhயchch²’ேதி நாnhயth³விஜாநாதி ஸ
⁴மாத² யthராnhயthபயthயnhயchch²’ேthயnhயth³விஜாநாதி
தத³lhபmh ேயா ைவ ⁴மா தத³mh’தமத² யத³lhபmh தnhமrhthyhꣳ ஸ
ப⁴க³வ: கshnhphரதிSh²த இதி shேவ மmhநி யதி³ வா
ந மmhநீதி ॥ 7.24.1॥
ேகா³அவஹ மேமthயாசேத ஹshதிரNhயmh தா³ஸபா⁴rhயmh
ேthராNhயாயதநாநீதி நாஹேமவmh ph³ரவீ ph³ரவீதி
ேஹாவாசாnhேயாயnhயshnhphரதிSh²த இதி ॥ 7.24.2॥

॥ இதி சrhவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥
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ஸ ஏவாத⁴shதாthஸ உபShடாthஸ பசாthஸ ரshதாthஸ
த³ணத:ஸ உthதரத:ஸ ஏேவத³ꣳஸrhவthயதா²ேதாऽஹŋhகாராேத³ஶ
ஏவாஹேமவாத⁴shதாத³ஹiµபShடாத³ஹmh பசாத³ஹmh ரshதாத³ஹmh
த³ணேதாऽஹiµthதரேதாऽஹேமேவத³ꣳஸrhவதி ॥ 7.25.1॥
அதா²த ஆthமாேத³ஶ ஏவாthைமவாத⁴shதாதா³thேமாபShடாதா³thமா
பசாதா³thமா ரshதாதா³thமா த³ணத ஆthேமாthதரத
ஆthைமேவத³ꣳஸrhவதி ஸ வா ஏஷ ஏவmh பயnhேநவmh மnhவாந ஏவmh
விஜாநnhநாthமரதிராthமkhட³ஆthம²ந ஆthமாநnhத:³ஸ
shவராTh³ப⁴வதி தshய ஸrhேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா ப⁴வதி
அத² ேயऽnhயதா²ேதா வி³ரnhயராஜாநshேத yhயேலாகா ப⁴வnhதி
ேதஷாꣳ ஸrhேவஷு ேலாேகShவகாமசாேரா ப⁴வதி ॥ 7.25.2॥

॥ இதி பசவிmhஶ: க²Nhட:³ ॥

தshய ஹ வா ஏதshையவmh பயத ஏவmh மnhவாநshையவmh விஜாநத
ஆthமத: phராண ஆthமத ஆஶாthமத:shமர ஆthமத ஆகாஶ
ஆthமதshேதஜ ஆthமத ஆப ஆthமத
ஆவிrhபா⁴வதிேராபா⁴வாவாthமேதாऽnhநமாthமேதா ப³லமாthமேதா
விjhஞாநமாthமேதா th◌⁴யாநமாthமதசிthதமாthமத:
ஸŋhகlhப ஆthமேதா மந ஆthமேதா வாகா³thமேதா நாமாthமேதா மnhthரா
ஆthமத: கrhமாNhயாthமத ஏேவத³ꣳஸrhவதி ॥ 7.26.1॥
தேத³ஷ ேலாேகா ந பேயா mh’thmh பயதி ந ேராக³mh ேநாத :³க²தாꣳ
ஸrhவꣳ ஹ பய: பயதி ஸrhவமாphேநாதி ஸrhவஶ இதி
ஸ ஏகதா⁴ ப⁴வதி thதா⁴ ப⁴வதி பசதா⁴
ஸphததா⁴ நவதா⁴ ைசவ நைசகாத³ஶ:shmh’த:
ஶதmh ச த³ஶ ைசகச ஸஹshராணி ச
விꣳஶதிராஹாரஶுth³ெதௗ⁴ ஸththவஶுth³ெதௗ⁴ th◌⁴வா shmh’தி:
shmh’திலmhேப⁴ ஸrhவkh³ரnhதீ²நாmh விphரேமாshதshைம
mh’தி³தகஷாயாய தமஸshபாரmh த³rhஶயதி
ப⁴க³வாnhஸநthமாரshதꣳ shகnhத³இthயாசேத
தꣳ shகnhத³இthயாசேத ॥ 7.26.2॥
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॥ இதி ஷTh³விmhஶ: க²Nhட:³ ॥

॥ இதி ஸphதேமாऽth◌⁴யாய: ॥

॥ அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥
அத² யதி³த³மshnhph³ரமேர த³ஹரmh Nhட³கmh ேவம
த³ஹேராऽshnhநnhதராகாஶshதshnhயத³nhதshதத³nhேவShடvhயmh
தth³வாவ விjhஞாதvhயதி ॥ 8.1.1॥
தmh ேசth³ph³rhயதி³த³மshnhph³ரமேர த³ஹரmh Nhட³கmh ேவம
த³ஹேராऽshnhநnhதராகாஶ: கிmh தத³thர விth³யேத யத³nhேவShடvhயmh
யth³வாவ விjhஞாதvhயதி ஸ ph³யாth ॥ 8.1.2॥
யாவாnhவா அயமாகாஶshதாவாேநேஷாऽnhதrh’த³ய அகாஶ
உேப⁴ அshnhth³யாவாph’தி²வீ அnhதேரவ ஸமாேத
உபா⁴வkh³நிச வாச ஸூrhயாசnhth³ரமஸாெபௗ⁴
விth³nhநthராணி யchசாshேயஹாshதி யchச நாshதி ஸrhவmh
தத³shnhஸமாததி ॥ 8.1.3॥
தmh ேசth³ph³ரshꣳேசதி³த³mh ph³ரமேர ஸrhவꣳ ஸமாதꣳ
ஸrhவாணி ச ⁴தாநி ஸrhேவ ச காமா யைத³தjhஜரா வாphேநாதி
phரth◌⁴வꣳஸேத வா கிmh தேதாऽதிஶிShயத இதி ॥ 8.1.4॥
ஸ ph³யாthநாshய ஜரையதjhrhயதி ந வேத⁴நாshய ஹnhயத
ஏதthஸthயmh ph³ரமரமshகாமா:ஸமாதா: ஏஷ
ஆthமாபஹதபாphமா விஜேரா விmh’thrhவிேஶாேகா
விக⁴thேஸாऽபிபாஸ:ஸthயகாம:ஸthயஸŋhகlhேபா யதா²ேயேவஹ
phரஜா அnhவாவிஶnhதி யதா²iνஶாஸநmh யmh யமnhதமபி⁴காமா
ப⁴வnhதி யmh ஜநபத³mh யmh ேthரபா⁴க³mh தmh தேமேவாபவnhதி ॥ 8.1.5॥
தth³யேத²ஹ கrhமேதா ேலாக:யத ஏவேமவாiµthர Nhயேதா
ேலாக:யேத தth³ய இஹாthமாநமiνவிth³ய vhரஜnhthேயதாꣳச
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ஸthயாnhகாமாꣳshேதஷாꣳ ஸrhேவஷு ேலாேகShவகாமசாேரா
ப⁴வthயத² ய இஹாthமாநமநிth³ய vhரஜnhthேயதꣳச
ஸthயாnhகாமாꣳshேதஷாꣳ ஸrhேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா ப⁴வதி ॥ 8.1.6॥

॥ இதி phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

ஸ யதி³ பிth’ேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய பிதர:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந பிth’ேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.1॥
அத² யதி³ மாth’ேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய மாதர:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந மாth’ேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.2॥
அத² யதி³ ph◌⁴ராth’ேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய ph◌⁴ராதர:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந ph◌⁴ராth’ேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.3.. ..

அத² யதி³shவsh’ேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய shவஸார:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந shவsh’ேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.4॥
அத² யதி³ஸகி²ேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய ஸகா²ய:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந ஸகி²ேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.5॥
அத² யதி³ க³nhத⁴மாlhயேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய
க³nhத⁴மாlhேய ஸiµthதிShட²தshேதந க³nhத⁴மாlhயேலாேகந ஸmhபnhேநா
மயேத ॥ 8.2.6॥
அத² யth³யnhநபாநேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshயாnhநபாேந
ஸiµthதிShட²தshேதநாnhநபாநேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.7॥
அத² யதி³ கீ³தவாதி³thரேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய
கீ³தவாதி³thேர ஸiµthதிShட²தshேதந கீ³தவாதி³thரேலாேகந ஸmhபnhேநா
மயேத ॥ 8.2.8॥
அத² யதி³shthேலாககாேமா ப⁴வதி ஸŋhகlhபாேத³வாshய shthய:
ஸiµthதிShட²nhதி ேதந shthேலாேகந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.9॥
யmh யமnhதமபி⁴காேமா ப⁴வதி யmh காமmh காமயேத ேஸாऽshய
ஸŋhகlhபாேத³வ ஸiµthதிShட²தி ேதந ஸmhபnhேநா மயேத ॥ 8.2.10॥
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॥ இதி th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

த இேம ஸthயா: காமா அnh’தாபிதா⁴நாshேதஷாꣳ ஸthயாநாꣳ
ஸதாமnh’தமபிதா⁴நmh ேயா ேயா யshேயத: phைரதி ந தஹ
த³rhஶநாய லப⁴ேத ॥ 8.3.1॥
அத² ேய சாshேயஹ வா ேய ச phேரதா யchசாnhயதி³chச²nhந
லப⁴ேத ஸrhவmh தத³thர க³thவா விnhத³ேதऽthர யshையேத ஸthயா:
காமா அnh’தாபிதா⁴நாshதth³யதா²பி ரNhயநிதி⁴mh நிதமேthரjhஞா
உபrhப ஸசரnhேதா ந விnhேத³ேரவேமேவமா:ஸrhவா: phரஜா
அஹரஹrhக³chச²nhthய ஏதmh ph³ரமேலாகmh ந விnhத³nhthயnh’ேதந 
phரthடா: ◌⁴ ॥ 8.3.2॥
ஸ வா ஏஷ ஆthமா ’தி³ தshையதேத³வ நிkhதꣳ ’th³யயதி
தshமாth³th◌⁴’த³யமஹரஹrhவா ஏவmhவிthshவrhக³mh ேலாகேமதி ॥ 8.3.3॥
அத² ய ஏஷ ஸmhphரஸாேதா³ऽshமாchச²ராthஸiµthதா²ய பரmh
jhேயாதிபஸmhபth³ய shேவந ேபபி⁴நிShபth³யத ஏஷ ஆthேமதி
ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி தshய ஹ வா ஏதshய
ph³ரமே நாம ஸthயதி ॥ 8.3.4॥
தாநி ஹ வா ஏதாநி thNhயராணி ஸதீயதி
தth³யthஸthதத³mh’தமத² யthதி தnhமrhthயமத² யth³யmh ேதேநாேப⁴
யchச²தி யத³ேநேநாேப⁴ யchச²தி தshமாth³யமஹரஹrhவா
ஏவmhவிthshவrhக³mh ேலாகேமதி ॥ 8.3.5॥

॥ இதி th’தீய: க²Nhட:³ ॥

அத² ய ஆthமா ஸ ேஸrhth◌⁴’திேரஷாmh ேலாகாநாமஸmhேப⁴தா³ய
ைநதꣳ ேஸமேஹாராthேர தரேதா ந ஜரா ந mh’thrhந ேஶாேகா ந
ஸுkh’தmh ந ³Shkh’தꣳ ஸrhேவ பாphமாேநாऽேதா
நிவrhதnhேதऽபஹதபாphமா ேயஷ ph³ரமேலாக: ॥ 8.4.1॥
தshமாth³வா ஏதꣳ ேஸmh தீrhthவாnhத: ◌⁴ ஸnhநநnhேதா⁴ ப⁴வதி
விth³த:◌⁴ ஸnhநவிth³ேதா⁴ ப⁴வthபதாபீ ஸnhநiνபதாபீ ப⁴வதி
தshமாth³வா ஏதꣳ ேஸmh தீrhthவாபி நkhதமஹேரவாபி⁴நிShபth³யேத
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ஸkh’th³விபா⁴ேதா ேயைவஷ ph³ரமேலாக: ॥ 8.4.2॥
தth³ய ஏைவதmh ph³ரமேலாகmh ph³ரமசrhேயiνவிnhத³nhதி
ேதஷாேமைவஷ ph³ரமேலாகshேதஷாꣳ ஸrhேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா
ப⁴வதி ॥ 8.4.3॥

॥ இதி சrhத:² க²Nhட:³ ॥

அத² யth³யjhஞ இthயாசேத ph³ரமசrhயேமவ தth³ph³ரமசrhேயண
ேயவ ேயா jhஞாதா தmh விnhத³ேதऽத² யதி³Shடthயாசேத
ph³ரமசrhயேமவ தth³ph³ரமசrhேயணேயேவShThவாthமாநமiνவிnhத³ேத॥ 8.5.1॥
அத² யthஸththராயணthயாசேத ph³ரமசrhயேமவ தth³ph³ரமசrhேயண
ேயவ ஸத ஆthமநshthராணmh விnhத³ேதऽத² யnhெமௗநthயாசேத
ph³ரமசrhயேமவ தph³ph³ரமசrhேயண ேயவாthமாநமiνவிth³ய மiνேத ’॥ 8.5.2॥
அத² யத³நாஶகாயநthயாசேத ph³ரமசrhயேமவ தேத³ஷ
யாthமா ந நயதி யmh ph³ரமசrhேயiνவிnhத³ேதऽத²
யத³ரNhயாயநthயாசேத ph³ரமசrhயேமவ தத³ரச ஹ ைவ
Nhயசாrhணெவௗ ph³ரமேலாேக th’தீயshயாேதா தி³வி தைத³ரmh
மதீ³யꣳ ஸரshதத³வthத:² ேஸாமஸவநshதத³பராதா
rhph³ரமண: phர⁴விதꣳரNhமயmh ॥ 8.5.3॥
தth³ய ஏைவதவரmh ச Nhயmh சாrhணெவௗ ph³ரமேலாேக
ph³ரமசrhேயiνவிnhத³nhதி ேதஷாேமைவஷ ph³ரமேலாகshேதஷாꣳ
ஸrhேவஷு ேலாேகஷு காமசாேரா ப⁴வதி ॥ 8.5.4॥

॥ இதி பசம: க²Nhட:³ ॥

அத² யா ஏதா ’த³யshய நாTh³யshதா: பிŋhக³லshயாணிmhநshதிShட²nhதி
ஶுkhலshய நீலshய பீதshய ேலாதshேயthயெஸௗ வா ஆதி³thய:
பிŋhக³ல ஏஷ ஶுkhல ஏஷ நீல ஏஷ பீத ஏஷ ேலாத: ॥ 8.6.1॥
தth³யதா² மஹாபத²ஆதத உெபௗ⁴ kh³ராெமௗ க³chச²தீமmh சாiµmh
ைசவேமைவதா ஆதி³thயshய ரமய உெபௗ⁴ ேலாெகௗ க³chச²nhதீமmh சாiµmh

chhaandogya.pdf 81



சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth

சாiµShமாதா³தி³thயாthphரதாயnhேத தா ஆஸு நா³ஷு sh’phதா
ஆph◌⁴ேயா நா³ph◌⁴ய: phரதாயnhேத ேதऽiµShnhநாதி³thேய sh’phதா: ॥ 8.6.2॥
தth³யthைரதthஸுphத:ஸமshth:ஸmhphரஸnhந:shவphநmh ந விஜாநாthயாஸு
ததா³ நா³ஷு sh’phேதா ப⁴வதி தmh ந கசந பாphமா shph’ஶதி
ேதஜஸா  ததா³ஸmhபnhேநா ப⁴வதி ॥ 8.6.3॥
அத² யthைரதத³ப³மாநmh நீேதா ப⁴வதி தமபி⁴த ஆநா
ஆஹுrhஜாநா மாmh ஜாநா மாதி ஸ
யாவத³shமாchச²ராத³iνthkhராnhேதா ப⁴வதி தாவjhஜாநாதி ॥ 8.6.4॥
அத² யthைரதத³shமாchச²ரா³thkhராமthயைத²ைதேரவ
ரபி⁴rhth◌⁴வமாkhரமேத ஸ ஓதி வா ேஹாth³வா யேத
ஸ யாவthphேயnhமநshதாவதா³தி³thயmh க³chச²thேயதth³ைவ க²
ேலாகth³வாரmh வி³ஷாmh phரபத³நmh நிேராேதா⁴ऽவி³ஷாmh ॥ 8.6.5॥
தேத³ஷ ேலாக: । ஶதmh ைசகா ச ’த³யshய நாTh³யshதாஸாmh
rhதா⁴நமபி⁴நி:sh’ைதகா । தேயாrhth◌⁴வமாயnhநmh’தthவேமதி
விShவŋhஙnhயா உthkhரமேண ப⁴வnhththkhரமேண ப⁴வnhதி ॥ 8.6.6॥

॥ இதி ஷShட:² க²Nhட:³ ॥

ய ஆthமாபஹதபாphமா விஜேரா விmh’thrhவிேஶாேகா
விக⁴thேஸாऽபிபாஸ:ஸthயகாம:ஸthயஸŋhகlhப: ேஸாऽnhேவShடvhய:
ஸ விjhஞாதvhய:ஸ ஸrhவாꣳச ேலாகாநாphேநாதி
ஸrhவாꣳச காமாnhயshதமாthமாநமiνவிth³ய விஜாநாதீதி ஹ
phரஜாபதிவாச ॥ 8.7.1॥
தth³ேதா⁴ப⁴ேய ேத³வாஸுரா அiν³³தி⁴ேர ேத ேஹாrhஹnhத
தமாthமாநமnhேவchசா²ேமா யமாthமாநமnhவிShய ஸrhவாꣳச
ேலாகாநாphேநாதி ஸrhவாꣳச காமாநிதீnhth³ேரா ைஹவ
ேத³வாநாமபி⁴phரவvhராஜ விேராசேநாऽஸுராmh ெதௗ
ஹாஸmhவிதா³நாேவவ ஸthபாணீ phரஜாபதிஸகாஶமாஜkh³ம: ॥ 8.7.2॥
ெதௗ ஹ th³வாthꣳஶதmh வrhஷாணி ph³ரமசrhயஷshெதௗ ஹ
phரஜாபதிவாச கிchச²nhதாவாshததி ெதௗ ேஹாசrhய
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ஆthமாபஹதபாphமா விஜேரா விmh’thrhவிேஶாேகா
விக⁴thேஸாऽபிபாஸ:ஸthயகாம:ஸthயஸŋhகlhப: ேஸாऽnhேவShடvhய:
ஸ விjhஞாதvhய:ஸ ஸrhவாꣳச ேலாகாநாphேநாதி ஸrhவாꣳச
காமாnhயshதமாthமாநமiνவிth³ய விஜாநாதீதி ப⁴க³வேதா வேசா
ேவத³யnhேத தchச²nhதாவவாshததி ॥ 8.7.3॥
ெதௗ ஹ phரஜாபதிவாச ய ஏேஷாऽணி ேஷா th³’யத
ஏஷ ஆthேமதி ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமthயத² ேயாऽயmh
ப⁴க³ேவாऽphஸு பkh²யாயேத யசாயமாத³rhேஶ கதம ஏஷ
இthேயஷ உ ஏைவஷு ஸrhேவShவnhேதஷு பkh²யாயத இதி ேஹாவாச ॥ 8.7.4॥

॥ இதி ஸphதம: க²Nhட:³ ॥

உத³ஶராவ ஆthமாநமேவய யதா³thமேநா ந விஜாநீத²shதnhேம
phரph³ததி ெதௗ ேஹாத³ஶராேவऽேவாசkhராேத ெதௗ ஹ
phரஜாபதிவாச கிmh பயத²இதி ெதௗ ேஹாச:

ஸrhவேமேவத³மாவாmh ப⁴க³வ ஆthமாநmh பயாவ ஆ ேலாமph◌⁴ய:ஆ
நேக²ph◌⁴ய: phரதிபதி ॥ 8.8.1॥
ெதௗ ஹ phரஜாபதிவாச ஸாth◌⁴வலŋhkh’ெதௗ ஸுவஸெநௗ பShkh’ெதௗ
⁴thேவாத³ஶராேவऽேவேதா²தி ெதௗ ஹ ஸாth◌⁴வலŋhkh’ெதௗ
ஸுவஸெநௗ பShkh’ெதௗ ⁴thேவாத³ஶராேவऽேவாசkhராேத
ெதௗ ஹ phரஜாபதிவாச கிmh பயத²இதி ॥ 8.8.2॥
ெதௗ ேஹாசrhயைத²ேவத³மாவாmh ப⁴க³வ:ஸாth◌⁴வலŋhkh’ெதௗ ஸுவஸெநௗ
பShkh’ெதௗ shவ ஏவேமேவெமௗ ப⁴க³வ:ஸாth◌⁴வலŋhkh’ெதௗ ஸுவஸெநௗ
பShkh’தாவிthேயஷ ஆthேமதி ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி
ெதௗ ஹ ஶாnhத’த³ெயௗ phரவvhரஜ: ॥ 8.8.3॥
ெதௗ ஹாnhவீய phரஜாபதிவாசாiνபலph◌⁴யாthமாநமநiνவிth³ய
vhரஜேதா யதர ஏத³பநிஷேதா³ ப⁴விShயnhதி ேத³வா வாஸுரா வா ேத
பராப⁴விShயnhதீதி ஸ ஹ ஶாnhத’த³ய ஏவ
விேராசேநாऽஸுராஜகா³ம ேதph◌⁴ேயா ைஹதாiµபநிஷத³mh
phேராவாசாthைமேவஹ மஹyhய ஆthமா பசrhய ஆthமாநேமேவஹ
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மஹயnhநாthமாநmh பசரnhiνெபௗ⁴ ேலாகாவவாphேநாதீமmh சாiµmh ேசதி ॥ 8.8.4॥
தshமாத³phயth³ேயஹாத³தா³நமரth³த³தா⁴நமயஜமாநமாஹுராஸுேரா
ப³ேதthயஸுராꣳ ேயேஷாபநிஷthphேரதshய ஶரmh பி⁴யா
வஸேநநாலŋhகாேரேணதி ஸꣳshrhவnhthேயேதந யiµmh ேலாகmh
ேஜShயnhேதா மnhயnhேத ॥ 8.8.5॥

॥ இதி அShடம: க²Nhட:³ ॥

அத² ேஹnhth³ேராऽphராphையவ ேத³வாேநதth³ப⁴யmh த³த³rhஶ யைத²வ
க²lhவயமshச²ேர ஸாth◌⁴வலŋhkh’ேத ஸாth◌⁴வலŋhkh’ேதா ப⁴வதி
ஸுவஸேந ஸுவஸந: பShkh’ேத பShkh’த
ஏவேமவாயமshnhநnhேத⁴ऽnhேதா⁴ ப⁴வதி shராேம shராம: பvh’khேண
பvh’khேऽshையவ ஶரshய நாஶமnhேவஷ நயதி
நாஹமthர ேபா⁴kh³யmh பயாதி ॥ 8.9.1॥
ஸ ஸthபாணி: நேரயாய தꣳ ஹ phரஜாபதிவாச
மக⁴வnhயchசா²nhத’த³ய: phராvhரா:ஸாrhத⁴mh விேராசேநந
கிchச²nhநராக³ம இதி ஸ ேஹாவாச யைத²வ க²lhவயmh
ப⁴க³ேவாऽshச²ேர ஸாth◌⁴வலŋhkh’ேத ஸாth◌⁴வலŋhkh’ேதா ப⁴வதி
ஸுவஸேந ஸுவஸந: பShkh’ேத பShkh’த
ஏவேமவாயமshnhநnhேத⁴ऽnhேதா⁴ ப⁴வதி shராேம shராம:
பvh’khேண பvh’khேऽshையவ ஶரshய நாஶமnhேவஷ
நயதி நாஹமthர ேபா⁴kh³யmh பயாதி ॥ 8.9.2॥
ஏவேமைவஷ மக⁴வnhநிதி ேஹாவாைசதmh thேவவ ேத
⁴ேயாऽiνvhயாkh²யாshயா வஸாபராணி th³வாthꣳஶதmh வrhஷாணீதி
ஸ ஹாபராணி th³வாthꣳஶதmh வrhஷாNhவாஸ தshைம ேஹாவாச ॥ 8.9.3॥

॥ இதி நவம: க²Nhட:³ ॥

ய ஏஷ shவphேந மயமாநசரthேயஷ ஆthேமதி
ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி ஸ ஹ ஶாnhத’த³ய:
phரவvhராஜ ஸ ஹாphராphையவ ேத³வாேநதth³ப⁴யmh த³த³rhஶ
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தth³யth³யபீத³ꣳ ஶரமnhத⁴mh ப⁴வthயநnhத: ◌⁴ ஸ ப⁴வதி யதி³
shராமமshராேமா ைநைவேஷாऽshய ேதா³ேஷண ³Shயதி ॥ 8.10.1॥
ந வேத⁴நாshய ஹnhயேத நாshய shராmhேயண shராேமா kh◌⁴நnhதி thேவைவநmh
விchசா²த³யnhதீவாphயேவthேதவ ப⁴வthயபி ேராதி³தீவ நாஹமthர
ேபா⁴kh³யmh பயாதி ॥ 8.10.2॥
ஸ ஸthபாணி: நேரயாய தꣳ ஹ phரஜாபதிவாச
மக⁴வnhயchசா²nhத’த³ய: phராvhரா: கிchச²nhநராக³ம
இதி ஸ ேஹாவாச தth³யth³யபீத³mh ப⁴க³வ: ஶரமnhத⁴mh ப⁴வthயநnhத: ◌⁴
ஸ ப⁴வதி யதி³shராமமshராேமா ைநைவேஷாऽshய ேதா³ேஷண³Shயதி॥ 8.10.3॥
ந வேத⁴நாshய ஹnhயேத நாshய shராmhேயண shராேமா kh◌⁴நnhதி thேவைவநmh
விchசா²த³யnhதீவாphயேவthேதவ ப⁴வthயபி ேராதி³தீவ நாஹமthர
ேபா⁴kh³யmh பயாthேயவேமைவஷ மக⁴வnhநிதி ேஹாவாைசதmh thேவவ ேத
⁴ேயாऽiνvhயாkh²யாshயா வஸாபராணி th³வாthꣳஶதmh வrhஷாணீதி
ஸ ஹாபராணி th³வாthꣳஶதmh வrhஷாNhவாஸ தshைம ேஹாவாச ॥ 8.10.4॥

॥ இதி த³ஶம: க²Nhட:³ ॥

தth³யthைரதthஸுphத:ஸமshத:ஸmhphரஸnhந:shவphநmh ந விஜாநாthேயஷ
ஆthேமதி ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி ஸ ஹ ஶாnhத’த³ய:
phரவvhராஜ ஸ ஹாphராphையவ ேத³வாேநதth³ப⁴யmh த³த³rhஶ நாஹ
க²lhவயேமவꣳ ஸmhphரthயாthமாநmh ஜாநாthயயமஹமshதி
ேநா ஏேவமாநி ⁴தாநி விநாஶேமவாபீேதா ப⁴வதி நாஹமthர
ேபா⁴kh³யmh பயாதி ॥ 8.11.1॥
ஸ ஸthபாணி: நேரயாய தꣳ ஹ phரஜாபதிவாச
மக⁴வnhயchசா²nhத’த³ய: phராvhரா: கிchச²nhநராக³ம இதி
ஸ ேஹாவாச நாஹ க²lhவயmh ப⁴க³வ ஏவꣳ ஸmhphரthயாthமாநmh
ஜாநாthயயமஹமshதி ேநா ஏேவமாநி ⁴தாநி
விநாஶேமவாபீேதா ப⁴வதி நாஹமthர ேபா⁴kh³யmh பயாதி ॥ 8.11.2॥
ஏவேமைவஷ மக⁴வnhநிதி ேஹாவாைசதmh thேவவ ேத
⁴ேயாऽiνvhயாkh²யாshயா ேநா ஏவாnhயthைரதshமாth³வஸாபராணி
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பச வrhஷாணீதி ஸ ஹாபராணி பச வrhஷாNhவாஸ
தாnhேயகஶதꣳ ஸmhேப³ேரதthதth³யதா³ஹுேரகஶதꣳ ஹ ைவ வrhஷாணி
மக⁴வாnhphரஜாபெதௗ ph³ரமசrhயiµவாஸ தshைம ேஹாவாச ॥ 8.11.3॥

॥ இதி ஏகாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

மக⁴வnhமrhthயmh வா இத³ꣳ ஶரமாthதmh mh’thநா
தத³shயாmh’தshயாஶரshயாthமேநாऽதி⁴Shடா²நமாthேதா ைவ
ஸஶர: phயாphயாph◌⁴யாmh ந ைவ ஸஶரshய ஸத:
phயாphயேயாரபஹதிரshthயஶரmh வாவ ஸnhதmh ந
phயாphேய shph’ஶத: ॥ 8.12.1॥
அஶேரா வாரph◌⁴ரmh விth³thshதநயிthiνரஶராNhேயதாநி
தth³யைத²தாnhயiµShமாதா³காஶாthஸiµthதா²ய பரmh jhேயாதிபஸmhபth³ய
shேவந ேபபி⁴நிShபth³யnhேத ॥ 8.12.2॥।
ஏவேமைவஷ ஸmhphரஸாேதா³ऽshமாchச²ராthஸiµthதா²ய பரmh
jhேயாதிபஸmhபth³ய shேவந ேபபி⁴நிShபth³யேத ஸ உthதமஷ:

ஸ தthர பrhேயதி ஜthkhட³nhரமமாண:shthபி⁴rhவா யாைநrhவா
jhஞாதிபி⁴rhவா ேநாபஜநꣳ shமரnhநித³ꣳ ஶரꣳ ஸ யதா²
phரேயாkh³ய ஆசரேண khத ஏவேமவாயமshச²ேர
phராே khத: ॥ 8.12.3॥
அத² யthைரததா³காஶமiνவிஷNhணmh சு:ஸ சாுஷ:

ேஷா த³rhஶநாய சுரத² ேயா ேவேத³த³mh kh◌⁴ராணீதி ஸ ஆthமா
க³nhதா⁴ய kh◌⁴ராணமத² ேயா ேவேத³த³மபி⁴vhயாஹராணீதி ஸ
ஆthமாபி⁴vhயாஹாராய வாக³த² ேயா ேவேத³த³ꣳ ஶ ◌்’ணவாநீதி
ஸ ஆthமா ரவய ேராthரmh ॥ 8.12.4॥
அத² ேயா ேவேத³த³mh மnhவாநீதி ஸாthமா மேநாऽshய ைத³வmh சு:
ஸ வா ஏஷ ஏேதந ைத³ேவந சுஷா மநைஸதாnhகாமாnhபயnhரமேத
ய ஏேத ph³ரமேலாேக ॥ 8.12.5॥
தmh வா ஏதmh ேத³வா ஆthமாநiµபாஸேத தshமாthேதஷாꣳ ஸrhேவ ச
ேலாகா ஆthதா:ஸrhேவ ச காமா:ஸ ஸrhவாꣳச ேலாகாநாphேநாதி
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ஸrhவாꣳச காமாnhயshதமாthமாநமiνவிth³ய விஜாநாதீதி ஹ
phrhஜாபதிவாச phரஜாபதிவாச ॥ 8.12.6॥

॥ இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

யாமாchச²ப³லmh phரபth³ேய ஶப³லாchch²யாமmh phரபth³ேயऽவ
இவ ேராமாணி வி⁴ய பாபmh சnhth³ர இவ ராேஹாrhiµகா²thphரiµchய
⁴thவா ஶரமkh’தmh kh’தாthமா
ph³ரமேலாகமபி⁴ஸmhப⁴வாthயபி⁴ஸmhப⁴வாதி ॥ 8.13.1॥

॥ இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

ஆகாேஶா ைவ நாம நாமபேயாrhநிrhவதா ேத யத³nhதரா
தth³ph³ரம தத³mh’தꣳ ஸ ஆthமா phரஜாபேத:ஸபா⁴mh ேவம phரபth³ேய
யேஶாऽஹmh ப⁴வா ph³ராமநாmh யேஶா ராjhஞாmh யேஶாவிஶாmh
யேஶாऽஹமiνphராபth ஸ ஹாஹmh யஶஸாmh யஶ:

ேயதமத³thகமத³thகꣳ ேயதmh nh³ மாபி⁴கா³mh nh³

மாபி⁴கா³mh ॥ 8.14.1॥

॥ இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³ ॥

தைத⁴தth³ph³ரமா phரஜாபதைய உவாச phரஜாபதிrhமநேவ மiν:

phரஜாph◌⁴ய:ஆசாrhயலாth³ேவத³மதீ⁴thய யதா²விதா⁴நmh ³ேரா:
கrhமாதிேஶேஷபி⁴ஸமாvh’thய mhேப³ ஶுெசௗ ேத³ேஶ
shவாth◌⁴யாயமதீ⁴யாேநா த⁴rhகாnhவித³த⁴தா³thமநி ஸrhைவnhth³யாணி
ஸmhphரதிShடா²phயாꣳஸnhஸrhவ ⁴தாnhயnhயthர தீrhேத²ph◌⁴ய:
ஸ க²lhேவவmh வrhதயnhயாவதா³ஷmh ph³ரமேலாகமபி⁴ஸmhபth³யேத
ந ச நராவrhதேத ந ச நராவrhதேத ॥ 8.15.1॥

॥ இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³ ॥
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சா²nhேதா³kh³ேயாபநிஷth

॥ இதி அShடேமாऽth◌⁴யாய: ॥

ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ।
ஸrhவmh ph³ரெமௗபநிஷத³mh மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிகாரணமshthவநிகாரணmh ேமऽsh ।
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmhmh ேமऽsh ।
ததா³thமநி நிரேத ய உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத
மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥

॥ இதி சா²nhேதா³kh³ேயாऽபநிஷth³ ॥
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