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Yajnikyupanishad Vivarana, commentary

யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

ைதthதிேயாபநிஷதி³ யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh
ேஷாthதமாநnhத³தீrhத²விரசிதmh

ராமmh காஶிகாகாnhதmh ஶŋhகராசாrhயiµthதமmh ।
ஸுேரஶmh வாrhதிகாசாrhயmh ெநௗ விth³யா³நபி ॥ 1॥
ph³ரமாmh’தphரரஶŋhகரரshயராஜth³ராமாயmh’தரஸjhஞரஸjhஞவிjhஞாnh ।
வ:ேரயஸphரத³kh’பாநிலயாnh phரெணௗ வ:ேரயஸாய மஹேத
ஶிவராமதீrhதா²nh ॥ 2॥
வாNhபநிஷth³khதா ph³ரமவிth³யா ஸஸாத⁴நா ।
யாjhஞிkhயாmh கி²லபயாmh ஸrhவேஶேஷா விதீ⁴யேத ॥ 3॥
ph³’ஹதா³ரNhயேக யth³வthஸphதமாShடமேயாrhமதmh ।
கி²லகாNhட³thவமthராபி யாjhஞிkhயாshதth³வதி³Shயேத ॥ 4॥
வkhதvhயமவஶிShடmh யthகrhமகாNhடா³தி³ஷு thஷு ।
தthஸrhவiµchயேத யthர தshய shயாthகி²லகாNhட³தா ॥ 5॥
அmhப⁴shய பார இthயாெதௗ³ ph³ரமதththவmh ஸதmh ।
உபாshதிkhதாதி³thேயா வா ஏஷ இthயாதி³ேக ஹேர: ॥ 6॥
கrhமாNhkhதாநி ⁴ரnhநthயாெதௗ³ தthர கrhமmh ।
வாஹுlhயாth³யாjhஞிகீthேயஷா நiν ேசாபநிஷthகத²mh ॥ 7॥
ஆெதௗ³ ph³ரேமாkhதிேதாऽnhேத shயாthதth³தீ⁴ேஹkhதிதச ஸா ।
ஆதா³விதி । அnhத இதி; அnhேத ச ph³ரமjhஞாநஸாத⁴ேநாkhேத:,ஸா;
உபநிஷth³ப⁴வதீthயrhத:² ॥
அmhப⁴shய பாேர ⁴வநshய மth◌⁴ேய
நாகshய ph’Shேட² மஹேதா மயாnh ।
ஶுkhேரண jhேயாதꣳீ ஸமiνphரவிShட:
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யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

phரஜாபதிசரதி க³rhேப⁴ அnhத: ॥
1.1

ஆதா³வாth³யாiνவாகshய ph³ரமதththவாவேபா³தி⁴கா: ॥ 8॥
’ச: காசந தthைரஷா phரத²மா ஸmhphரவrhதேத ।
ஜலshய பரதீேர ேயா ேலாகாேலாகாதி³ேகா மஹாnh ॥ 9॥
ய: ph’தி²vhயாதி³ேலாகshய மth◌⁴ேய ேமrhவாதி³ேகா மஹாnh ।
shவrhக³ேலாகshய ph’Shேட² ேயா ph³ரமேலாகாதி³ேகா மஹாnh ॥ 10॥
தேதாऽphயshமாthஸமnhதாchச மேஹஶ:shயாnhமஹthதர: ।
அiνphரவிShடேசதாmh வைசதnhயபத: ॥ 11॥
க³rhேப⁴ ph³ரமாNhட³ேபऽnhதrhவிராTh³ேபாऽவதிShட²ேத ।
மாயயா vhயாபேகாऽபீேஶா ph³ரமாNhட³shேதா² விராThதயா ॥ 12॥
ேத³ேஹஷு வேபண shதி²த இthயrhத² ஈத: ।
editor: ஜலshய;ஸiµth³ரஜலthேயthயrhத:² । விராThதயா;
விராTh³ேபேணthயrhத:² ।
அkh³நிrhrhதா⁴ சுதி விராTh³பmh ச iµNhட³ேக ॥ 13॥
அkh³நி: phரகாஶஸmhkhேதா th³ேலாேகாऽthராபி⁴தீ⁴யேத ।
editor:இதி iµNhட³ேக கதி²தthயrhத:² ।
யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசதி ஸrhவmh
யshnh ேத³வா அதி⁴விேவ நிேஷ:³ ।
தேத³வ ⁴தmh த³ ப⁴vhயமா இத³mh
தத³ேர பரேம vhேயாமnh ॥
1.2

ஸேமதி ச vhேயதிேசத³mh யshnhநvhயாkh’ேத ஜக³th ॥ 14॥
ஸiµthபnhநmh ஸŋhக³தmh shயாthsh’Shடகாேலऽத²ஸmh’ெதௗ ।
விநmh விக³தmh ச shயாth³யshnhநvhயாkh’ேதऽதி⁴ேக ॥ 15॥
அதி⁴ஶph³ேதா³ऽதி⁴காrhய:shயாத³தி⁴கா இதி jhயேத ।
ேத³வா ரNhயக³rhபா⁴th³யா நிேஷ³rhநிதராmh தா: ॥ 16॥
தேத³வாvhயாkh’தmh ⁴தமதீதmh ஜக³³chயேத ।
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யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

ப⁴விShயth³வrhதமாநmh ச தேத³வாதி³த³mh ஜக³th ॥ 17॥
ஆத³rhத²க ஆகாேரா யth³வாசrhயshய வாசக: ।
தத³phயvhயாkh’தmh நிthேய ஸiµthkh’Shேட பராthமநி ॥ 18॥
ெதௗ ஶmh ேசதி பாேட²ஸுக²மபி phராphேநாதீthயrhத:² । vhயthயேயந
வா ஸதி th³ரShடvhயmh ।
ேயநாvh’தmh க²mh ச தி³வmh ம ச
ேயநாதி³thயshதபதி ேதஜஸா ph◌⁴ராஜஸா ச ।
யமnhத:ஸiµth³ேர கவேயா வயnhதி
யத³ேர பரேம phரஜா: ॥
1.3

rhவமvhயாkh’தmh phேராkhதmh பரph³ரமஸமாதmh ।
ேதேநாபதைசதnhயmh ஜக³th³ேத⁴ேஹாchயேத ॥ 19॥
ேயநாnhதேலாகச th³ேலாேகா vhயாphத உchயேத ।
⁴ேலாகச சகாராph◌⁴யாmh ேத³ஹாshதlhேலாகவாந: ॥ 20॥
தபthயiνkh³’த:ஸnh ேயேநேஶநாகி²லmh ஜக³th ।
shவீயபா⁴shவரேபண ேத ஸmhphரகாஶிதmh ॥ 21॥
ரலணதீ³phthயா ச ஸnhதphதmh ேத ரவி: ।
தththவjhஞ ஜக³ேதா மth◌⁴ேய தnhநிவ வயnhதி யmh ॥ 22॥
யதா² படshவேப ச தnhதேவாऽiνக³தாshததா² ।
ஜக³thயiνக³தmh ph³ரம ஸதா³ பயnhதி ஸூரய: ॥ 23॥
தth³ph³ரம நிthேய பரேம shவshnh shதி²thவா sh’ேஜthphரஜா: ।
shவேபऽவshதி²திசாshய shேவ மmhநீதி ஸmhதா ॥ 24॥
ஆதா⁴ராnhதரராthயmh ப⁴ேவthshவshnhநவshதி²த: ।
யத: phரஸூதா ஜக³த: phரஸூதீ
ேதாேயந வாnh vhயசஸrhஜ ⁴mhயாmh ।
யேதா³ஷதீ⁴பி: ◌⁴ ஷாnh பஶூꣳச
விேவஶ ⁴தாநி சராசராணி ॥
1.4

rhவமvhயாkh’ேதாபாதி⁴ யchைசதnhயmh ஸதmh ॥ 25॥
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யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

ஜக³thகாரணதா தshய மnhthேரऽshnh ஸmhphரபchயேத ।
யshமாthphரஸூதிrhஜக³ேதாऽvhயாkh’ேதாபதாthமந: ॥ 26॥
phரஸூதா ஸmhphரvh’thதா shயாதீ³காரசா²nhத³ஸ: ெதௗ ।
தthபச⁴ைதரsh’ஜth³ ேத³ஹாnh ⁴mhயாmh நராதி³காnh ॥ 27॥
editor: vhயசஸrhேஜதி பாேட²ऽபி vhயஸஸrhேஜthேயவ விjhேஞயmh ।
விேஶேஷsh’ஜதி³thயrhத:² ।
யth³ ph³யாth³பலயாnhநmh ⁴thவா ேத³ஹாmhசராசராnh ।
விேவஶ நரபசாதீ³nh vh’ாெதௗ³ vh’Shபத: ॥ 28॥
phரேவேஶாऽph◌⁴பக³nhதvhயshேதேநத³mh பாதmh ஜக³th ।
editor: தாவேபதmh ரயதி—ேதேநதி । ைசதnhேயேநthயrhத:² ।
திshத²⁴தாநீthயshய vhயாkh²யா ேத³ஹாநிதி ।
அத: பரmh நாnhயத³ணீயஸꣳ
பராthபரmh யnhமஹேதா மஹாnhதmh ।
யேத³கமvhயkhதமநnhதபmh
விவmh ராணmh தமஸ: பரshதாth ॥
1.5

நிphயேதऽthர ஶுth³த⁴mh தthகாரணthேவாபலதmh ॥ 29॥
ரNhயக³rhபா⁴th³thkh’Shடாth³யth³வshthkh’Shடiµchயேத ।
மஹேதா க³க³நாேத³rhயnhமஹாnhதmh மஹதீ³தmh ॥ 30॥
ஸஜாதீயாதி³ரதnhth³யாேத³ரேகா³சரmh ॥
அபchசி²nhநபmh ச ஸமshதஜக³தா³thமகmh ॥ 31॥
அநாதி³th³த⁴mh தமஸ: ph’த²kh³யth³வsh வrhதேத ।
அேதாऽnhயthபரiµthkh’Shடமதி³rhலயவsh ந ॥ 32॥
editor: ந, நாshதீthயrhத:² ।
தேத³வrhதmh த³ஸthயமாஹுshதேத³வ
ph³ரம பரமmh கவீநாmh ।
இShடாrhதmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh
விவmh பி³ப⁴rhதி ⁴வநshய நாபி:◌⁴ ॥

4 sanskritdocuments.org



யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

1.6

ஸமshதஜக³தா³thமthவiµkhதmh யthதthphரபchயேத ।
யchசிnhதநmh யதா²வsh தth³’தmh பகீrhதிதmh ॥ 33॥
வாசா த³khதி:ஸthயmh shயாth³ப⁴ேவth³ph³ரைமவ தth³ th³வயmh ।
வி³தா⁴நாmh பரmh ேரShட²mh phரமாணthேவந ஸthkh’தmh ॥ 34॥
ph³ரம ேவதா³thமகmh வsh தேத³வ ph³ரம கீrhதிதmh ।
யாகா³தி³ைவதி³கmh shமாrhதmh வாபீபாதி³ கrhம ச ॥ 35॥
ph³ரைமவ ேலாகshயாதா⁴ேரா த³தா⁴தி ஸகலmh ஜக³th ।
அேதாऽதி⁴Shடா²நபmh shயாதா³ேத⁴யmh ஸகலmh ஜக³th ॥ 36॥
editor: ⁴வநshய நாபி⁴thயshயாrhத²மாஹ—ேலாகshயாதா⁴ர இதி ।
ப³ஹுேத⁴thயாதி³
பி³ப⁴rhதீthயnhதshயாrhத²மாஹ—த³தா⁴தீதி । த⁴thத இthயrhத:² ।
தேத³வாkh³நிshதth³வாshதthஸூrhயshத³ சnhth³ரமா: ।
தேத³வ ஶுkhரமmh’தmh தth³ph³ரம ததா³ப:ஸ phரஜாபதி: ॥
1.7

தேத³வாkh³nhயாதி³கmh ஶுkhரmh நthராth³யmh’தmh ஸுதா⁴ ।
ரNhயக³rhப⁴ph³ரமாபி தேத³வ பகீrhதிதmh ॥ 37॥
ஆப: பசாபி ⁴தாநி விராடா³kh²யphரஜாபதி: ।
தேத³வ தத³தி⁴Shடா²நmh ph³ரைமவ பகீrhthயேத ॥ 38॥
அவிth³யாth³’Shேதா யth³யth³பா⁴தி நாநாவித⁴mh ஜக³th ।
விth³யாth³த³ShThயா ஸமshதmh தth³ph³ரைமவாக²Nhட³iµchயேத ॥ 39॥
editor: தேத³வாkh³நிthயதி³ சnhth³ரமா இthயnhதshயாத²மாஹ—தேத³ேவதி ।
ph³ரைமேவthயrhத:² । ஶுkhராmh’தபத³ேயாரrhத²மாஹ—

ஶுkhரthயாதி³ஸுேத⁴thயnhேதந
। ஶுkhரmh தீ³phயமாநதி வாchயாrhத:² ॥
ஸrhேவ நிேமஷா ஜjhஞிேர விth³த: ஷாத³தி⁴ ।
கலா iµஹூrhதா: காShடா²சாேஹாராthராச ஸrhவஶ: ॥
அrhத⁴மாஸா மாஸா ’தவ:ஸmhவthஸரச கlhபnhதாmh ।
ஸ ஆப: phர³ேத⁴ உேப⁴ இேம அnhதmh சாபி ஸுவ: ॥

yajnikibhaashhya.pdf 5
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footnoteஅேதா²ஸுவ:இேதவ phராயிக: பாட:²
1.8, 1.9

i.v. says antarikShamatho instead

- phரkh’தி: ஷைசவ நிthெயௗ காலச ஸthதம । -

இதி கலshய நிthயthவாth³ ph³ரமதாshய ந தி ேசth ॥ 40॥
அவிth³யாth³’Shவிஷயmh ராணவசநmh  தth ।
விth³யாth³’ShThயா  காலshய ph³ரமபthவShயேத ॥ 41॥
இthயபி⁴phேரthய தshயாபி தshமா³thபthதிchயேத ।
நிrhவஸதி ேயShவண: பமபாேதஷு ேத shmh’தா: ॥ 42॥
நிஷா நிஷா ஏவ நிேமஷா: பகீrhதிதா: ।
editor: நிrhநாம ஜநகshய rhவஜ ஆth³ேயா தி²ேலவர
ஆதி³thபநிஷதி³
வrhதேத । ஸ ேத³வவரphரஸாதா³th பமபாேதஷு திShட²தீதி
jhேஞயmh ।
பமபாதphரமாேऽயmh காேலா நிஷஶph³தி³த: ॥ 43॥
ேத shவphரகாஶாthஸmhrhthபேரஶாத³தி⁴ஜjhஞிேர ।
நிேமேஷph◌⁴ேயாऽதி⁴கா: காShடா:² கலாshதாph◌⁴ேயாऽதி⁴கா மதா: ॥ 44॥
அShடாத³ஶ நிேமஷாsh காShடா²இthயாதி³கshmh’ேத: ।
சகாராph◌⁴யாமiνkhதshய லவாேத³ரபி ஸŋhkh³ரஹ: ॥ 45॥
தchச ஸrhவஶ இthkhthயா விshபShடmh பகீrhதிதmh ।
லவthThயாதி³கா:ஸrhேவ ஸiµthபnhநா: பராthமந: ॥ 46॥
நநீபthரஸmhஹthயாmh ஸூமஸூchயா விேப⁴த³ேந ।
த³ேல ³ேல  ஜ: கால:ஸ காேலா லவவாசக: ॥ 47॥
லைவshth:shயாth thmhஶth³பி⁴thயாth³khதmh மநீபி: ◌⁴ ।
பமாஸாத³ய:ஸrhேவ மேஹஶாத³தி⁴ஜjhஞிேர ॥ 48॥
ஸmhவthஸேரா மேஹஶாநாthகlhபதாmh phரப⁴வாதி³க: ।
ஸiµthபnhேநாऽத ஏவாயmh ஸமrhத:²shவphரேயாஜேந ॥ 49॥
editor: கlhபnhதாதி பாேட²ऽபி ஸrhேவ காலவிேஶஷா:
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shவshவphரேயாஜநஸமrhதா²இதி ேயாjhயmh ।
ஸ காேலாபதshதthதthகாெலௗசிthேயந ³kh³த⁴வாnh ।
ஜேலாபலதாmh ph’th²வீmh phராணிநாமபி⁴காŋhதmh ॥ 50॥
ேபா⁴kh³யmh ஸmhபாத³யாமாஸ ph’தி²vhயாmh பரேமவர: ।
editor:ஸ ஆப: phர³க⁴ இthயshய தாthபrhயமாஹ—phராணிநாthயாதி³நா ।
அnhதmh ஸுவ:shவrhக³மபி ேசேம உேப⁴ அபி ॥ 51॥
phர³ேக⁴ shதா²நேயாrhேபா⁴kh³யmh தேயாரஜநயthphர: ◌⁴ ।
editor:அபிேசதி அேதா²ஶph³தா³rhத:² ।
ைநநrhth◌⁴வmh ந திrhயசmh ந மth◌⁴ேய பஜkh³ரப⁴th ।
ந தshேயேஶ கசந தshய நாம மஹth³யஶ:
ந ஸnhth³’ேஶ திShட²தி பமshய
ந சுஷா பயதி கசைநநmh ।
’தா³ மநீஶா மநஸாபி⁴kh’phேதா
ய ஏநmh வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥
1.10, 1.11 /1

காலாதி³ஸrhவேஹthவாthஸrhவthராiνக³தthவத: ॥ 52॥
ேதா ந kh³’யேத ஸrhைவதி ேசthதnhந jhயேத ।
ஊrhth◌⁴வாth³யாகாரராthயாth³பாேத³ரphயபா⁴வத: ॥ 53॥
ஷ: கசித³phேயநmh ந kh³’thrhth◌⁴வதாkh’திmh ।
திrhயகா³காரkhதmh வா khவசிnhமth◌⁴ேய shதி²தmh ச வா ॥ 54॥
தshயாthமேநா ந ேகாऽபீேஶ ேநShட இthயrhத² ஈத: ।
மம kh³ரஹணth³th◌⁴யrhத²mh thவth³’kh³பவாnh ப⁴வ ॥ 55॥
இதி தmh பரமாthமாநmh நியnh ந  ஶkhiνயாth ।
அத ஏவாthமேநா நாம மஹth³யஶ இதி shதி²தmh ॥ 56॥
அதிshவாதnhthrhயதshதshய யஶேமாऽph◌⁴யதி⁴கthவத: ।
ந th³’Shடவிஷேய பmh திShட²thயshய பராthமந: ॥ 57॥
ஶேலாऽபி மாnh கசிchசுஷா தmh ந பயதி ।
கத²mh ph³ரமாவேபா³த: ◌⁴ shயாதி³தி ேசத³பி⁴தீ⁴யேத ॥ 58॥
ெலௗகிகாrhத²மேநாvh’thதீrhயதீ³Shேட ேதந ேசதஸா ।
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நிசிேதா ’த³யshேத²ந பரமாthமா ப⁴ேவத³யmh ॥ 59॥
மேநா  ேயாக³khதmh ஸth³vh’thதீரNhயா நியchச²தி ।
ேதைநகாkh³ேரண மநஸா பரமாthமாiν⁴யேத ॥ 60॥
ஏகாkh³ரமநைஸநmh ேய ஸாாthrhவnhதி ேத நரா: ।
ேத³ஹாthphராணவிநிShkhராnhதிrhமரணmh தth³விவrhதா: ॥ 61॥
அth³ph◌⁴ய:ஸmh⁴ேதா ரNhயக³rhப⁴ இthயShெடௗ ॥
1.11 /2

உkhதாrhதshய th³’ட⁴thவாய phரேத³ஶாnhதரவrhதிந: ।
மnhthராiνதா³ஹரthயth³ph◌⁴ய:ஸmh⁴த இதி வாkhயத: ॥ 62॥
அth³ph◌⁴ய:ஸmh⁴த இthேயதthphரதீகkh³ரஹணmh kh’தmh ।
phரத³rhஶநாrhத²mh kh’thshநshயாiνவாகshேயதி வாkhயத: ॥ 63॥
தthராiνவாேக phேராkhதmh  ய ஏவதி வாkhயத: ।
மரேணந விநthவmh ph³ரமவிjhஞாநஶாந: ॥ 64॥
editor: - ய ஏநmh விth³வாநmh’த இஹ ப⁴வதி -இதி வாkhேயேநthயrhத:² ।
ரNhயக³rhப⁴ இthயாth³யா ’ேசாऽShெடௗ யா:ஸதா: ।
ஸmhதாயாmh சrhேத² காNhேட³ thவாth³யphரபாட²ேக ॥ 65॥
ஆthேமாபலகthேவந ஸூthராேத³ரபி⁴தா⁴நத: ।
தா அphயthேராபkhதா:shthேயவமவக³mhயதாmh ॥ 66॥
editor: phரபாட²ேக யா உthதாshத அphயthேராபkhதா: । தthர ேஹ: ,
ஆthேமthயாதி:³ ॥
ஏஷ  ேத³வ: phரதி³ேஶாऽiν ஸrhவா:
rhேவா  ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: ।
ஸ விஜாயமாந:ஸ ஜநிShயமாண:

phரthயŋhiµகா²shதிShட²தி விவேதாiµக:² ॥
விவதசுத விவேதா iµேகா²
விவேதா ஹshத உத விவதshபாth ।
ஸmh பா³ஹுph◌⁴யாmh நமதி ஸmh பதthைரrhth³யாவாph’தி²வீ
ஜநயnh ேத³வ ஏக: ॥
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1.12, 1.13

யதா²ரNhயக³rhபா⁴th³யா: பரமாthேமாபலகா: ।
ததா² ஜக³th³விராTh ைசநமாthமாநiµபலேயth ॥ 67॥
ஏஷ shவயmhphரகாஶாthமா phராchயாth³யா:ஸகலா தி³ஶ: ।
அiνphரவிய shதி²தவாnh phரth³த⁴mh  phரேவஶநmh ॥ 68॥
ரNhயக³rhப⁴பthவாthrhேவாthபnhந:ஸ ஏவ  ।
ph³ரமாNhட³பக³rhப⁴shய மth◌⁴ேயऽஸாேவவ வrhதேத ॥ 69॥
phரthயTh³ஙnhநமயாதி³ph◌⁴ேயாऽphயாnhதர:ஸ மேஹவர: ।
iµகா²iµkh²யshய ேத³ஹாேத³ரth◌⁴யthேவந ேஸாऽchத: ॥ 70॥
பாதி³³th³தி⁴th³வாராணி சுராதீ³நி ஸrhவத: ।
யshயாெஸௗ தாth³’ஶshதிShட²thயதி⁴Shடா²நதயாshய ச ॥
editor:அshய; ஜக³த இthயrhத:² ।
ph³ரமாNhட³ேத³ஹவththேவந ஸrhவேத³ஹாthமஹthவத: ।
தத³யாதி³தthவாthஸ விவதசுராதி³நாmh ॥ 72॥
த⁴rhமாத⁴rhமாkh²யபா³ஹுph◌⁴யாmh ஸrhவmh ஸmhநமதீவர: ।
வஶீ கேராதி ஸrhவmh ச ஜக³தி³thயrhத² ஈத: ॥ 73॥
பதthைர: பதயிShiΝthவாnhமஹா⁴ைதச பசபி: ◌⁴ ।
ஸrhவmh ஸmhநமதீஶாேநா ஜக³³thபாத³யthயயmh ॥74॥
ஏவmh ேத³வ:shவphரகாேஶா th³யாவா⁴mhயாதி³கmh phர: ◌⁴ ।
உthபாத³யஜக³thkh’thshநேமக ஏவாவதிShட²ேத ॥ 75॥
ேவநshதthபயnh விவா ⁴வநாநி
விth³வாnh யthர விவmh ப⁴வthேயகநீட³mh ।
யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசகꣳஸ
ஓத: phேராதச வி: ◌⁴ phரஜாஸு ॥
phர தth³ேவாேச அmh’தmh iν விth³வாnh
க³nhத⁴rhேவா நாம நிதmh ³ஹாஸு ।
thணி பதா³ நிதா ³ஹாஸு
யshதth³ேவத³ஸவி: பிதா ஸth ॥
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1.14, 1.15

ரth³தா⁴phரகrhஷiµkhேதऽrhேத² கrhmh மnhthரth³வேயந ச ।
ஸnhத³rhஶயதி vh’thதாnhதmh க³nhத⁴rhவshய தி:shவயmh ॥ 76॥
ஜக³thஸமshதmh யthராthமnhேயகநீட³mh ப⁴வthயத:³ ।
ஏகthேவந shதி²திmh க³chச²thததா³thmhயmh phரதிபth³யேத ॥ 77॥
தth³வshthவiνப⁴வnh ஸாாthஸrhவாணி ⁴வநாநி ச ।
விth³வாnhேயா வrhதேத ஜாநnhநthமthேவநாகி²லmh ஜக³th ॥ 78॥
ஆthமஸாாthkh’ெதௗ ஸrhவmh தth³பதி பா⁴தி  ।
ஸ ேவநஸmhjhேஞா க³nhத⁴rhவ:ஸrhேவஷாmh ³th³தி⁴ஷு shதி²தmh ॥ 79॥
அmh’தmh நாஶரதmh தth³வsh shவாiν⁴தித: ।
விth◌⁴வாnh phரேவாேச ஶிShேயph◌⁴ய: phேராவாச க² ஸாத³ரmh ॥ 80॥
editor:shவாiνப⁴ேவந விth³வாநிthயrhத:² । iνஶph³தா³rhத:² க²lhவிதி ।
ேவேநந th³’Shேட யshmhச பரமாthமாநி வshநி ।
இத³mh ஸrhவmh ஸiµthபnhநmh விநmh ச ப⁴ேவjhஜக³th ॥ 81॥
ஏகமth³வயதththவாthமா ஸ vhயாபீ ஸnhமேஹவர: ।
தீ³rhக⁴தnhவேதா³த:shயாthphரஜாஸு ஸகலாshவபி ॥ 82॥
phேராதshதிrhயkhதnhதவchச ஸrhவthைரவாவதிShடேத ।
ஜாkh³ரthshவphநாதி³பாணி thணி shதா²நாநி ³th³தி⁴ஷு ॥ 83॥
shதி²தாநி யsh க³nhத⁴rhவshதத³தி⁴Shடா²நவரmh ।
விஜாநாதி ஸ க³nhத⁴rhேவா ப⁴வதி shவபி: பிதா ॥ 84॥
ph³ரமjhேஞா ph³ரமேபண ஜக³³thபாத³கthவத: ।
ப⁴வththபாத³கshயாபி shவயiµthபாத³க: பி: ॥ 85॥
யshதா விஜாநாthஸவி: பிதா ஸதி³தி  தி: ।
editor: ததி³தி ; ஜாக³ராth³யதி⁴Shடாநthயrhத:² ॥
ஸ ேநா ப³nh⁴rhஜநிதா ஸ விதா⁴தா தா⁴மாநி ேவத³ ⁴வநாநி விவா ।
யthர ேத³வா அmh’தமாநஶாநாshth’தீேய தா⁴மாnhயph◌⁴ையரயnhத ॥
ப th³யாவாph’தி²வீ யnhதி ஸth³ய: ப ேலாகாnh
ப தி³ஶ: ப ஸுவ: ।
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’தshய தnhmh விததmh விch’thய
தத³பயth தத³ப⁴வthphரஜாஸு ॥
1.16, 1.17

vhயவஹாரத³ஶாயாmh ச ஸrhவphராNhபகாதா ॥ 86॥
தth³த³rhஶிiµkhதித³thவmh ச மnhthராph◌⁴யாmh தshய கth²யேத ।
ஸ ேநா ப³nh: ◌⁴ shவNhேயந தkh’thதவாnhமேஹவர: ॥ 87॥
ஜநிதா ஸrhவேஹthவாth ஸ நிrhமாதாகி²லshய ஸnh ।
ஸrhவாiνchசாவசா◌ँlhேலாகாmhshேதஷு shதா²நாநி யாநி ச ॥ 88॥
ேயாkh³யாநி ேத³வதாதீ³நாnhதாநி ஜாதாநி ஸrhவth³’kh ।
யthர th’தீேய shவrhகா³kh²ேய ேத³வா இnhth³ராத³ேயாऽmh’தmh ॥ 89॥
பிப³nhத: phராphதவnhதச shவீயshதா²நாநி ஸrhவத: ।
தthஸமshதmh விதி³thவாயmh தthதthகrhமாiνஸாரத: ॥ 90॥
ப²லmh phரயchச²தீthயrhேதா² மnhthரshயாshய phரகீrhதித: ।
ேய shrhiµiµவshேத  ph³ரமதththவாrhth²ேவதி³ந: ॥ 91॥
th³யாவா⁴th³வயmh ஸth³ய: பேதா vhயாphiνவnhதி ச ।
அnhதாதி³கா◌ँlhேலாகாnhphராchயாth³யா:ஸகலா தி³ஶ: ॥ 92॥
shவrhக³ேலாகmh ச பேதா யnhதி ஸrhவாthமகthவத: ।
ஸthயshய ph³ரமணshதnhமவிchேச²ேத³ந ஸmhshதி²தmh ॥ 93॥
விshதீ²rhணmh shயாth³யதா² ஶாshthராnhநிசிthய ³தச தth ।
ய:ஸாாthkh’தவாnh ph³ரம ஸ phரஜாshவப⁴வchச தth ॥ 94॥
thயnhதரmh ph³ரம ேவத³ ph³ரமஏவ ப⁴வதீதி  ।
பthய ேலாகாnh பthய ⁴தாநி
பthய ஸrhவா: phரதி³ேஶா தி³ஶச ।
phரஜாபதி: phரத²மஜா ’தshயாthமநாthமாநமபி⁴ஸmhப³⁴வ ॥
1.18

அmhப⁴shேயthயாதி³நா phேராkhதா ph³ரமவிth³யா நிக³mhயேத ॥ 95॥
ஸthயshய ph³ரமே யாth³யகாrhயபmh phரஜாபதி: ।
ரNhயக³rhேபா⁴ ⁴ராதீ³nh ேலாகாnhேத³வநராதி³காnh ॥ 96॥
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ேத³ஹாnhபthய விதி³ஶ: phராchயாதி³கதி³ேஶாऽபி ச ।
ஸrhவேதா vhயாphய ஸமேய sh’Shேட:sh’ShThவாகி²லmh ஜக³th ॥ 97॥
shதி²திகாேல ச ரthவா ஸthயாth³யாthமாநமாphதவாnh ।
ஆthமநா shவshவேபண தth³ேகா³சரவிேபா³த⁴த: ॥ 98॥
ஸத³ஸshபதிமth³⁴தmh phயnhth³ரshய காmhயmh ।
ஸநிmh ேமதா⁴மயாஷmh ॥
1.19

phராrhth²யேத ph³ரமலாபா⁴rhத²மnhதrhயா மேஹவர: ।
த³thயshஜக³thஸrhவthயvhயாkh’தiµchயேத ॥ 99॥
ஸத:³ஶph³ேத³ந தshயாயmh பதி: பாலயிதா shmh’த: ।
அnhதrhயா தஶாநmh phராphதவாநshmhயயாஷmh ॥ 100॥
ஶீkh◌⁴ரmh ஸmhphராphநவாநீதி மthவா ⁴தாrhத²கீrhததmh ।
possibly kIrtitam?

editor:இதி மthவா ;இதி விவேயthயrhத:² ।
அசிnhthயசிthரஜக³ேதாऽநாயாேஸந kh’தthவத: ॥ 101॥
ஆசrhயபnhth³ரshய ேத³வராஜshய ச phயmh ।
கதா³லphshேயऽஹthேயவnhth³ேராऽphயாஶாshதி வரmh ॥ 102॥
ஸrhைவரnhையரேபயmh ச ஸநிmh கrhமப²லாthமகmh ।
khயாப²லphரதா³தாரmh தாதீ⁴தshய தா⁴ரேண ॥ 103॥
ஶkhதிmh ேமதா⁴mh phரயchச²nhதthயth◌⁴யா’திShயேத ।
உth³தீ³phயshவ ஜாதேவேதா³ऽபkh◌⁴நnhநி’திmh மம ।
பஶூꣳச மயமமாவஹ வநmh ச தி³ேஶா தி³ஶ ॥
1.20

வnhபாதி⁴rhமேஹஶாந: phராrhth²யேதऽபீ⁴Shடலph³த⁴ேய ॥ 104॥
ஜாேத phராணிஶேர ேயா ஜாட²ராkh³நிshவபத: ।
விth³யேத திShட²தீthேயவmh ஜாதேவதா:³ஸ உchயேத ॥ 105॥
உthபnhநாnhயஜமாநாnhவா ப²லதா³நாய ேசத ।
விநிசிேநாதி ேவthதீதி ஜாதேவதா:³ phரகீrhதித: ॥ 106॥
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ஜாதேவத:³ phரகrhேஷண தீ³phயshவாiνkh³ரஹாய ேம ।
மமாநிShடmh phரrhவாmh நிrh’திmh பாபேத³வதாmh ॥ 107॥
விநாஶயnhவிநாையதாmh பஶூnhமயmh க³வாதி³காnh ।
வநmh ச சகாரph◌⁴யாmh ேபா⁴kh³யஜாதமேஶஷத: ॥ 108॥
ஸmhபாத³ய நிவாஸாrhத²mh தி³ஶ: phராchயாதி³தி³kh³க³தாnh ।
நிவாஸாnh தி³ஶ ேத³தி மnhthராrhத:² பகீrhதித: ॥ 109॥
மா ேநா ꣳjhஜாதேவேதா³ கா³மவmh ஷmh ஜக³th ।
அபி³ph◌⁴ரத³kh³ந ஆக³ யா மா பபாதய ॥
1.21

ஸmhபாதி³தக³வாதீ³நாmh phராrhth²யேதऽthராவிநாஶநmh ।
ேஹ ஜாதேவேதா³ கா³மவmh thவthphரஸாதா³kh³த³வாதி³கmh ॥ 110॥
மாமகீநmh ச மா mhnhமா நாஶய நிrh’தி: ।
ஜக³chச²ph³தா³kh³த³வாth³யnhயkh³’ஹேthராதி³கீrhதிதmh ॥ 111॥
அkh³ேநऽshமத³பராத⁴mh thவmh மநshயshதா²பயnhphரேபா⁴ ।
ஆக³chசா²iνkh³ரஹrhத²mh ேம யா மா பபாதய ॥ 112॥
த⁴நதா⁴nhயஸmh’th³th◌⁴யா மாmh ஸrhவத: phராபேயவர ।
ஷshய விth³மேஹ ஸஹshராshய மஹாேத³வshய தீ⁴ம ।
தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth ॥
1.22

இத: பரmh ேதஷு ேதஷு ேத³ேஶShவதிவிலண: ॥ 113॥
திபாட²shதthர rhைவrhth³ராவிட:³ பாட²ஆth³’த: ।
தshமாthதத³iνஸாேரண திvhயாkh²யா⁴ேநாchயேத ॥ 114॥
ஜாயthஷThகேதா ேத³வா: phராrhth²யnhேத jhஞாநேஹதவ: ।
விவபத⁴ேரா th³ர?: phராrhth²யேத தthர சாதி³த: ॥ 115॥
விவதசுthkhத:ஸஹshராோ விராTh மாnh ।
தshய shவபmh ேத³வshய ஜாநீம லேப⁴ம ॥ 116॥
தத³rhத²mh தshய ேத³வshய பmh th◌⁴யாேயம தீ⁴ம ।
தshnh th◌⁴யாேந விராTh³ th³ேரா ேநாऽshமnh phேரரய phர: ◌⁴ ॥ 117॥
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editor: - பி³ph◌⁴ரth³ேதா³rhபி:◌⁴ டா²ரmh sh’க³மப⁴யவெரௗ ஸுphரஸnhேநா
மேஹஶ: -
இthயாth³யாக³மphரth³த⁴rhதித⁴ரmh மேஹஶmh phராrhதயேத—
தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம ।
தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth
1.23

தமாக³ேமஷு phரதி²தmh ஷாkh’திவரmh ।
ஜாநீம மஹாேத³வmh th◌⁴யாேயம ஸததmh வயmh ॥ 118॥
phரேசாத³ய ேநா th³ரshதshnh th◌⁴யாேந நிரnhதரmh ।
editor: - பீ³ஜாரக³ேத³ுகாrhiµக—
இthயாth³யாக³மphரth³த⁴rhதித⁴ரmh
விநாயகmh phராrhத²யேத
தthஷாய விth³மேஹ வkhரNhடா³ய தீ⁴ம ।
தnhேநா த³nhதி: phரேசாத³யாth
1.24

ஜக³lhயiµக²thேவந தீ³rhக⁴Nhட³shய வkhரதா ॥ 119॥
ேயா ரthநகலஶshதshய தா⁴ரேயதி மnhயதாmh ।
த³nhதிrhமஹாத³nhதkhத இthயrhத:² பகீrhதித: ॥ 120॥
editor: ராதி³phரth³த⁴mh பராஜrhதித⁴ரmh ேத³வmh phராrhத²யேத—
தthஷாய விth³மேஹ ஸுவrhணபாய தீ⁴ம ।
தnhேநா க³ட:³ phரேசாத³யாth ॥
editor:shபShடாrhத²thேவந மnhthரshய ந vhயாkh²யா வாrhthதிகாthகா ।
- ேஹமphரkh²யாnh³க²Nhடா³thதெமௗmh -

(phரபசஸார: 14-23)
இthயாth³யாக³மphரth³த⁴rhதித⁴ராmh ³rhகா³mh phராrhத²யேத—
காthயாயநாய விth³மேஹ கnhயாமா தீ⁴ம ।
தnhேநா ³rhகி:³ phரேசாத³யாth ॥
1.33

காthய: kh’thதிmh வshத இதி th³ர: பகீrhதித: ॥ 121॥
ஸ ஏவ யshயா அயநமதி⁴Shடா²நmh தேதா²chயேத ।
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மா thதாShடமாகா பகீrhதிதா ॥ 122॥
கnhயா ச கமநீயாெஸௗ மா ச தேதா²தி³தா ।
³rhகி³rh³rhைக³வ ŋhகா³ேத³rhvhயthயயசா²nhத³ேஸா ப⁴ேவth ॥ 123॥
-அேகாrhth³தீ³phயthகிடாnhவிதமகரலஸthNhட³கmh-
இthயாth³யாக³மphரth³த⁴rhதித⁴ரmh
ேத³வmh phராrhத²யேத—
நாராயய விth³மேஹ வாஸுேத³வாய தீ⁴ம ।
தnhேநா விShiΝ: phரேசாத³யாth
1.29!

நாrhஶph³தி³தiµkh²யாேபா யshய விShே:ஸமாரய: ।
ஸiµth³ரஜலஸmhவா ஸ நாராயண உchயேத ॥ 124॥
வஸுேத³வாத³பி⁴vhயkhத: ேஸாऽவதரவிேஶஷத: ।
பரமph³ரமேபண vhயாபிthவாth³விShiΝchயேத ॥ 125॥
ஜphயா ஏதாச கா³யthrhேயா ேத³வதாth◌⁴யாநrhவகmh ।
அnhத:கரணஶுth³th◌⁴யrhத²mh ஸதா³ஸூபி⁴ராத³ராth ॥ 126॥
footnoteஇத: பரmh ஸஹshரபரமா ேத³வீ
இthயாரph◌⁴ய பசமாiνவாகபrhயnhதmh kh³ரnhத²kh’தா ந விvh’தmh ।
இதி phரத²ேமாऽiνவாக:
யச²nhத³ஸாmh’ஷேபா⁴
விவபச²nhேதா³ph◌⁴யசnhதா³ꣳshயாவிேவஶ ।
ஸதாꣳஶிkhய: phேராவாேசாபநிஷதி³nhth³ேரா jhேயShட²இnhth³யாய
’ph◌⁴ேயா நேமா
ேத³ேவph◌⁴ய:shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ேயா ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥
8.1

i.v. says ⁴rh⁴வshஸுவச²nhத³ ஓmh at the end

ஸrhவேவதா³nhதலாபா⁴ய ஜphேயா மnhthர உதீ³rhயேத ।
ேவதா³நாmh phரணவ: ேரShேடா² ய:ஸrhவஜக³தா³thமக: ॥ 127॥
phரா³rh⁴த:ஸ ேவேத³ph◌⁴ய: phரதிபா⁴த: phரஜாபேத: ।
ேவத³ஸாரதேயthயrhத:² phரவிேவஶ: நச ஸ: ॥ 128॥
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கா³யthrhயாதீ³நி மnhthேரஷு phரேயாjhயshதth³ேதஷு  ।
மnhthேரShவிதி ; ச²nhேதா³பி⁴பலேதஷு phரேயாkhதvhய: ।
த³khதmh phரபசஸாேர—
-அshய  ேவதா³தி³thவாth ஸrhவமநாmh phரjhயேத யாெதௗ³

- (19-35)இதி ॥
ஸதாmh ஶிkhய: கrhமபி⁴ேசாபாஸைகrhjhஞாநஶாபி:◌⁴ ॥ 129॥
phராphதmh ஶkhய: காரணthவாjhjhேயShட:² phரத²ம உchயேத ।
இnhth³ர: phரணவவாchயாthமா பரைமசrhயஸmhத: ॥ 130॥
’ஸேயாऽnhதrhiµகா²shேதஷாmh jhஞாநஸாமrhth²யth³த⁴ேய ।
ph³ரமவிth³யாmh ஜெகௗ³ தshமாthphரதிப³nhத⁴நிvh’thதேய ॥ 131॥
மநshகேரா ேத³ேவph◌⁴ய: பிth’ph◌⁴யசாஹமாத³ராth ।
⁴rh⁴வ:ஸுவேராmhேவதா³mhshthேலாகshதா²நவாphiνயாmh ॥ 132॥
அத ஏவ பட²nhthயnhேய ச²nhத³ ஓதி மாநவா: ।
editor: ⁴rh⁴வ:ஸுவச²nhத³ ஓthயrhத:² ॥
இதி ஷShேடா²ऽiνவாக:
book doesn’t mention 2-5

நேமா ph³ரமேண தா⁴ரணmh ேம அshthவநிராகரணmh தா⁴ரயிதா ⁴யாஸmh
கrhணேயா: தmh மா chேயாTh◌⁴வmh மமாiµShய ஓmh ॥
9.1

i.v. says -chேயாட⁴mh-
அவாphதேவதா³விshmh’thைய ஜphயமnhthர உதீ³rhயேத ॥ 133॥
மேநாऽsh ஸrhவஜக³தாmh ேஹதேவ பரமாthமேந ।
kh³ரnhத²shய ச தத³rhத²shய தா⁴ரணmh ேமऽsh ேசத ॥ 134॥
அநிராகரணmh நாமாவிshmh’தி:ஸா யதா² ப⁴ேவth ।
ததா² தா⁴ரயிதாஹmh shயாmh பரேமSh²phரஸாத³த: ॥ 135॥
ஏவmh phராrhத²யமாநshய கrhணேயாrhயchch²தmh மம ।
அவிநாஶாய தthஸrhவmh phராphiνயாmh shதி²ரதா⁴ரணmh ॥ 136॥
இதி ஸphதேமாऽiνவாக:
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’தmh தப:ஸthயmh தப: தmh தப: ஶாnhதmh தேபா தா³நmh தேபா
யjhஞ।shதேபா ⁴rh⁴வ:
ஸுவrhph³ரைமத³பாshshைவதthதப:
॥
10

i.v. quotes -’தmh ॥। ஶாnhதmh தேபா த³மshதப:
ஶமshதேபா தா³நmh தேபா யjhஞmh தேபா ⁴rh⁴வ: ॥।-
ஐகாkh³லணmh யthshயாthதேபா விjhஞாநஸாத⁴நmh ।
தthதப:phராphதேய ஜphேயா மnhthேராऽயம⁴ேநாchயேத ॥ 137॥
’தmh ேவதா³rhத²ேபா³தா⁴ய மாmhஸாரவணmh மதmh ।
editor: மாmhஸேயா: ரவணthயrhத:² ।
இnhth³ேயாபரதி: ஶாnhதி: ஶாnhதிஶph³ேத³ந கீrhthயேத ॥ 138॥
shவshவthயாக:³ பரshவthவாபththயnhேதா தா³நiµchயேத ।
editor:ஆபthதீதி ;ஆபாத³நபrhயnhத இthயrhத:² ।
அkh³நிேஹாthராதி³ேகா யjhஞshதthஸrhவmh தப உchயேத ॥ 139॥
விராThshவபmhயth³ph³ரம ⁴ராதி³thதயாthமகmh ।
iµiµோ thவiµபாshshைவதthphரthயாயவrhததmh  ॥ 140॥
ஏதchேசாபாஸநmh phேராkhதiµthதமmh தப உchயேத ।
இthயShடேமாऽiνவாக:
யதா² vh’shய ஸmhShபிதshய ³ராth³க³nhேதா⁴ வாthேயவmh Nhயshய
கrhமே ³ராth³க³nhேதா⁴ வாதி யதா²தா⁴ராmh கrhேதऽவதமவkhராேம
யth³ேவ ேவ ஹவா விவயிShயா கrhதmh
பதிShயாthேயவமmh’தாதா³thமாநmh
ஜு³phேஸth ।
11

jhஞாநேஹதயா Nhயmh விதாசரthமகmh ॥ 141॥
phரஶshயேத நிth³த⁴shயாசரணmh ச விநிnhth◌⁴யேத ।
editor: jhஞாநphரதிப³nhத⁴கthேவேநதி ேஶஷ: ।
யைத²வ ஸுரபி⁴rhக³nhத:◌⁴ ஸஹாக³chச²தி வாநா ॥ 142॥
ஏவmh Nhயshய யாக³ேத:³ஸுக³nhத: ◌⁴ கீrhதிலண: ।
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³ராth³வாதி nh’ேலாகாth³தி⁴ shவrhேக³ க³chச²thயேதா nh’பி: ◌⁴ ॥ 143॥
Nhயmh காrhயமதா²kh³ேர  பாபth³’Shடாnhத உchயேத ।
யதா² phரஸாதாmh க³rhேத பாெதௗ³thரசிnhநர: ॥ 144॥
க²Th³க³தா⁴ராமவkhராேமthததா³யmh சிnhதேயnhநர: ।
ேவ ஹுேவ ெயௗ ெயௗ யth³யŋhkh◌⁴mh ரயாmhயஹmh ॥ 145॥
தth³தா⁴ராயாmh ததா³ஹmh 
footnote ேல லshய சா²nhத³ேஸா த³கார இதி ஸாயண: ।
விவShயாmhயஸmhஶயmh ।
க³rhதmh வா ஸmhபதிShயா தா⁴ராயாmh சரணshய  ॥ 146॥
th³’ட⁴shபrhேஶந விchேச²தா³th³பா⁴விShயாmhேயவ விவல: ।
th³’ட⁴shபrhேஶா ந ேசth³க³rhேத ஸmhபதிShயாmhயத⁴shthவிதி ॥ 147॥
ஏவmh phரவrhதமாேநாऽபி பாேப மrhthேயா விசாரேயth ।
யதி³ தthphரகடmh rhயாmh ததா³shயாம நிnhதி³த: ॥ 148॥
யதி³ சாphரகடmh rhயாmh ததா³பி நரேக க² ।
பதிShயாதி சாthமாநmh ஜு³phேஸத³nh’தாnhநர: ॥ 149॥
தி⁴ŋh மாmh ேலாகth³வயph◌⁴ரShடthயாthமாநmh விநிnhth³ய ச ।
பாபாnhநிவாரேயnhமrhthய இதி மnhthராrhத² ஈத: ॥ 150॥
editor:அவkhராேமth ; த³ப பதா³ph◌⁴யாmh க³nhmh phரவrhதத இthயrhத:² ।
யchச²ph³ேதா³ யதி³ஶph³தா³rhேத² யshதா²ேந vhயthயேயந ஹ: ।
அத ஏவ பட²nhthயnhேய ேவ ேவ இதி ெதௗ ॥ 151॥
அஹமrhேத²ஹஶph³த:³shயாlhலshதா²ேந vhயthயேயந த:³ ।
editor: யth³வ இthயாதா³வாஹ—யchச²ph³த³இthயாதி³நா । அத⁴ இதி ;
அேதா⁴வrhதிநி
க³rhேத thவிthயnhவய: । இதீதி ; -இதி சிnhதேயnhநர: -இதி
rhேவnhவய: । இதி
சாthமாநதி ; ஈth³’kh³விசாரkhத இthயrhத:² ।
இதி நவேமாऽiνவாக:
அேரணீயாnhமஹேதா மயாநாthமா ³ஹாயாmh நிேதாऽshய ஜnhேதா: ।
தமkhரmh பயதி வீதேஶாேகா தா⁴: phரஸாதா³nhமமாநஶmh ॥
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12.1

NhயாiνShடா²நதசாshய நிth³தா⁴சாரவrhஜநாth ॥ 152॥
ஶுth³தா⁴nhத:காrhணshையவmh ph³ரமதththவmh ஸmh ।
அேரணீயாநிthயாதி³ரiνவாக: phரவrhதேத ॥ 153॥
ஆthமஶph³த:³shவபாrhத:² பரேமவரவாசக: ।
அதி⁴Shடா²நதயா தshய ஜக³th³பthவகாரth ॥ 154॥
பரமாNhவாத³ேயாऽshமாகமேயாkh³யா:shshததா²பி ச ।
ேயாகி³phரthயக³mhயthவmh ேதஷாmh தchசாthமேநா ந  ॥ 155॥
இthயபி⁴phேரthய ப⁴க³வாநணீயாnhபகீrhதித: ।
ஏகph³ரமாNhட³மth◌⁴யshத²mh தி³கா³காஶாதி³கmh மஹth ॥ 156॥
ஈth³’kh³ph³ரமாNhட³ேகாநாமதி⁴Shடா²நthவமாthமந: ।
அேதா மயாnhமஹேதாऽphயயமாthமா phரகீrhதித: ॥ 157॥
’த³ph³ஜஸmhvh’தா ³th³தி⁴shதnhமth◌⁴யshதா²³ேஹாchயேத ।
shயாth³விth³யேயாபலph◌⁴யthவmh ³th³ெதௗ⁴ நிதமாthமந: ॥ 158॥
தஶmh நிபாதி⁴thவாthஸŋhகlhேபந விவrhதmh ।
வshையவ ஸசீநthேயதthகlhபநmh யத: ॥ 159॥
அத ஏவ மஹாnhதmh ச ஶமாதி³³ணஸmhத: ।
தா⁴: phரஸாதா³தீ³ஶshயாiνkh³ரஹாத³தி⁴காரவாnh ॥ 160॥
ஸாாthகேராதி th³’ShThவா தmh வீதேஶாேகா ப⁴ேவnhநர: ।
editor: தா⁴தி । த³khதmh—
-ஈவராiνkh³ரஹாேத³ஷாmh mhஸாமth³ைவதவாஸநா ।
மஹாப⁴யபthரா th³விthராஹ ஜாயேத ॥-

இதி ।
ஸphத phரா phரப⁴வnhதி தshமாth
ஸphதாrhசிஷ:ஸத:◌⁴ ஸphத வா: ।
ஸphத இேம ேலாகா ேயஷு சரnhதி
phரா ³ஹாஶயாnhநிதா:ஸphத ஸphத ॥
12.2

விஶுth³த⁴சிthைதrhவிjhேஞய: பரமாthமா ய ஈத: ॥ 161॥
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தshேயாபலநாrhத²mh ச ஜக³thகாரணேதாchயேத ।
editor: தshேயதி ; ஶாேக²nh³nhயாேயேநthயrhத:² ।
ஶிர:shத²ஸphதchசி²th³ரshதா:²ஸphதஸŋhkh²யாஸமnhவிதா: ॥ 162॥
phரா மாயாதாதீ³ஶாjhஜாயnhேத சுராத³ய: ।
சு நாேக ேரthேர வாkh ேசதி phராணஸphதகmh ॥ 163॥
ஸphதாrhசிஷா ஸphதஸŋhkh²யா vh’thதய: பகீrhதிதா ।
ைதrhkh³’யமாணவிஷயா:ஸத:◌⁴ ஸphத கீrhதிதா ॥ 164॥
யதா² ேகா³லகேப⁴ேத³ந சுராதி³ th³விதா⁴ ப⁴ேவth ।
ததா² kh³ராஹகேப⁴ேத³ந பாதி³th³விthவiµchயேத ॥ 165॥
editor:ைத: ;அrhசிrhபி⁴thயrhத:² ।
அத²வா ஸphதஸŋhkh²யாயா:ஸchச²ph³ேத³ந நாnhவய: ।
கிnh வாபேத³ைநவ வேநrhவாshthவிமா: தா: ॥ 166॥
- கா கரா ச மேநாஜவா ச

ஸுேலாதா யா ச ஸு⁴mhரவrh ।
sh²ŋhகி³நீ விவசீ ச ேத³வீ

ேலாலாயமாநா இதி ஸphத வா: ॥-

ஸு। 1-4

editor:iµNhட³கதிேமவ பட²தி—காதி ।
phராசரnhதி ேத³வாேத³rhேத³ஹshதா² ேயஷு ஸphதஸு ।
இேம ⁴ராத³ய:ஸphத காshதshமாthஸiµthதி²தா: ॥ 167॥
³ஹாஶய:ஸ விjhேஞேயா ேயா ³th³தா⁴பலph◌⁴யேத ।
தshமாேத³வ ஸiµthபnhநா:ஸphதஸŋhkh²யாஸமnhவிதா: ॥ 168॥
ஸphதrhஷயshததா²ஸphத ஸiµth³ரா ஏவமாதி³கா: ।
பதா³rhதா² நிதாshதthர தthர ச shதா²பிதா:shத²ேல ॥ 169॥
அத:ஸiµth³ரா கி³ரயச ஸrhேவऽshமாthshயnhத³nhேத
nhத⁴வ:ஸrhவபா: ।
அதச விவா ஓஷத⁴ேயா ரஸாச
ேயைநஷ ⁴தshதிShட²thயnhதராthமா ॥
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12.3

ஸiµth³ரா கி³ரயசாshமாthphரப⁴வnhதி மேஹவராth ।
அshமாth³க³ŋhகா³த³ேயா நth³ய:ஸஜாதா: phரவஹnhதி ச ॥ 170॥
ph³யாth³ேயாஷத⁴ேயாऽmhலாth³யா ரஸாேசஶாthஸiµthதி²தா: ।
அnhதராthமாபேத³நாthர ŋhக³ேத³ேஹா விவத: ॥ 171॥
sh²லேத³ஹசிதா³thமாnhதrhமth◌⁴ேய ேயேஷாऽவதிShட²ேத ।
ேயெநௗஷதி⁴ரேஸநாயmh ப³th³ேத⁴ ேத³ேஹऽthர திShட²தி ॥ 172॥
தாth³’ேஶா ரஸ உthபnhந இthயrhத:² பகீrhதித: ।
ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநா-
mh’rhவிphராmh மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th◌⁴ராꣳshவதி⁴திrhவநாநாꣳ
ேஸாம: பவிthரமthேயதி ேரப⁴nh ॥
12.4

ஈஶshேயாthkh’Shடேபவshதா²நஹ கth²யேத ॥ 173॥
இnhth³ராதி³காநாmh ேத³வாநாmh மth◌⁴ேய ph³ரமா சrhiµக:² ।
⁴thவா நியாமகthேவந பரேமேஶாऽவதிShட²ேத ॥ 174॥
கவீநாmh காvhயஶாshthராேத:³ கrhth’mh பத³வீரயmh ।
பத³mh ஸுஶph³த³mh ேவதீதி ஶph³த³ஸாமrhth²யேபா³த⁴வாnh ॥ 175॥
vhயாஸவாlhகிiµkh²ேயா யshதth³பசாவதிShட²ேத ।
’rhவShட²phரiµக²shதthதth³ேகா³thரphரவrhதக: ॥ 176॥
சShபாதா³mh  மஷ: ஶkhthயாதி⁴khேயந ஸmhத: ।
ப³⁴வ phரப³ல: ேயந:ஸrhேவஷாmh பமபி ॥ 177॥
vh’ௌதா⁴நாmh ேச²த³நாrhத²mh பரஶுச ப³⁴வ ஸ: ।
ேஸாமவlhlhயாthமேகா ேரப⁴nhபவிthரmh ஶுth³தி⁴காரணmh ॥ 178॥
மnhthரஶph³ேத³ந khத:ஸnhநthேயthயகி²லேமவ ஸ: ।
அஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh
ப³வீmh phரஜாmh ஜநயnhதꣳீ
ஸபாmh ।
அேஜா ேயேகா ஜுஷமாேऽiνேஶேத

yajnikibhaashhya.pdf 21



யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

ஜஹாthேயநாmh ⁴khதேபா⁴கா³மேஜாऽnhய:॥
12.5

சrhiµகா²தி³ேத³ேஹஷு விேஶேஷண shதி²திmh விேபா: ◌⁴ ॥ 179॥
vhயவஹாரshய ஸமேய ஸŋhகீrhthயாத² phரத³rhயேத ।
அவிth³யாiµபvhயாthர ப³th³த⁴iµkhதvhயவshதி²தி: ॥ 180॥
ேதேஜாऽப³nhநாநி ஸmhபாth³ய தth³பாஜ யதா³ ததா³ ।
ேலாதாதி³கவrh shயாth³யத³kh³ேநதி  தி: ॥ 181॥
editor: ேதஜ இதி ;அஜா ேதஜாதீ³நி ஸmhபாth³ய தth³பா யதா³
shயாthதேத³thயnhவய: ।
-யத³kh³ேந ேராதmh பmh ேதஜஸshதth³பmh யch²khலmh தத³பாmh
யthkh’Shணmh தத³nhநshய-
(சா²nhேதா³kh³ேய 6-4-1 । ) இதி ேதthயrhத:² ।
ேலாதாதி³கஶph³ைத³rhவா ரஜ:ஸththவேமா³: ।
உபலயாshததா² ேசயmh shயாth³³ணthதயாthகா ॥ 182॥
³ணthரயாthமகthேவந ஸபா யா phரஜா ப⁴ேவth ।
தாmh ஸiµthபாத³யthேயகா தாமேஜா ஜநிவrhத: ॥ 183॥
வ:ஸkhேதா விரkhதச தthைரக:ஸkhதிமாநஜ: ।
phthயா ஸmhேஸவமாந:ஸnhநiνேஶேத விட⁴தீ: ◌⁴ ॥ 184॥
யேதா²khதாமiνsh’thையவ வrhதேத யாதி ஸmhsh’திmh ।
அnhேயா விரkhதவsh ⁴khதேபா⁴கா³mh ஜஹாதி தாmh ॥ 185॥
phராேக³வ ⁴khதா ேபா⁴கா³ ேய ேநாபShடாthததா²விைத:◌⁴ ।
ேபா⁴ைக³rhkhதாmh ⁴khதேபா⁴கா³mh தththவjhஞாேநந பா³த⁴ேத ॥ 186॥
ஸnhதா⁴தமாநீ ப³th³த: ◌⁴ shயாthதth³விேநா விiµchயேத ।
editor: vhயவshதா²mh vhயkhதீகேராதி—ஸŋhகா⁴ேததி ।
ஹꣳஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸ-

th³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா
ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh ph³’ஹth ॥
12.6
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jhஞாநபா³தி⁴தமாயshய பா⁴தி ph³ரமாthமநா ஜக³th ॥ 187॥
இதி phரத³rhயேதऽrhேதா²ऽயமேதா ஜக³த³th³யேத ।
ஸrhவதா³ க³chச²தீthயrhேகா ஹmhேஸாऽயmh ஶுth³த⁴மNhட³ேல ॥ 188॥
jhேயாதிrhமேய த³தீதி ஶுசிஷthபகீrhதித: ।
ஜக³nhநிவாஸேஹthவாth³வஸு:ஸூthராthமபத: ॥ 189॥
வா:ஸnhநnhதேऽயmh த³தீthயnhதஸth ।
ேஹாதாkh³நிrhேஹாமஜநகshதth³ேபா ேவதி³ஸmhshதி²த: ॥ 190॥
த³thயதிதி²ேபண ³ேராேநஷு kh³’ேஹShவயmh ।
கrhமாதி⁴காவ:ஸnh nh’ஷு மrhthேயஷு ஸmhshதி²த: ॥ 191॥
வரஸchch²ேரShட²காயாெதௗ³ jhயேத³வாthமநா shதி²த: ।
’தshthப²லேபண ைவதி³ேக கrhமணி shதி²த: ॥ 192॥
நthராதி³கேபண vhேயாமshேதா² vhேயாமஸth³ப⁴ேவth ।
அth³ph◌⁴ேயா ஜேலph◌⁴ய:ஸஜாத: ஶŋhக²நkhராதி³பத: ॥ 193॥
ேகா³ஜா:ராதி³ேபண ேகா³ph◌⁴ய:ஸஜாத உchயேத ।
’தஜா:ஸthயவசநாjhஜாத: கீrhதிதshவபத: ॥ 194॥
vh’ாதி³பேதாऽth³ph◌⁴ேயா ஜாத இthயth³ஜா:shmh’த: ।
’தmh ஸthயmh பரmh ph³ரம ஹmhஸ இthயாதி³ேநாதி³தmh ॥ 195॥
யjhஜக³thதthஸமshதmh ச ph³ரைமவ jhஞாநிth³’Shத: ।
யமாjhஜாதா ந பரா ைநவ கிச-
நாஸ ய ஆவிேவஶ ⁴வநாநி விவா ।
phரஜாபதி: phரஜயா ஸmhவிதா³nh-
அshthணி jhேயாதꣳீ ஸசேத ஸ ேஷாட³ஶீ ॥
12.6ka

ஜக³தா³thமthவiµkhதmh யthதத³thர phரதிபாth³யேத ॥ 196॥
sh’Shேடrhth◌⁴வmh ஸiµthபnhநா: phரஜா யshமாnhமேஹவராth ।
பரா ந vhயதிkhதா:shrhநாபி தthrhவபா⁴விந: ॥ 197॥
editor:sh’Shேட: rhவவrhதிphரஜா ேநவராத³nhயா இthயrhத:² ।
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sh’Shேட: rhவmh ph³ரமபி⁴nhநmh வsh ைநவாஸ கிசந ।
thயnhதேர ேயகேமவாth³விதீயmh ph³ரம ஸmhதmh ॥ 198॥
நாபி ேசதநவshய ph³ரமாnhயthவiµேபயேத ।
ய ஈஶ:ஸrhவேலாகshயாnh ேத³ஹாவாthமநாவிஶth ॥ 199॥
அேநந ேவேநthயாதி³திஸŋhகீrhதிதthவத: ।
phரஜாபாலக ஈேஶாऽயmh phரஜேயாthபnhநயாthமந: ॥ 200॥
தாதா³thmhயmh லப⁴மாந:ஸnh வrhதேத கிச ேஸாऽchத: ।
thணி jhேயாதீmh ஸசேத ஸமைவதி ததா³தமக: ॥ 201॥
அkh³nhயrhகசnhth³ரபாணி jhேயாதீmhthயrhத² ஈத: ।
phரேநாபநிஷ³khதா யா: கலா: ேஷாட³ஶ தth³த: ॥ 202॥
தthகலாபஜக³தா தாதா³thmhயாthேஷாட³ஶீ ஶிவ: ।
வித⁴rhதாரꣳ ஹவாமேஹ வேஸா: விth³வநாதி ந: ।
ஸவிதாரmh nh’சஸmh ॥
12.6kha

மnhthரா: ேகசிதி³ேஹாchயnhேத ஸrhேவஶphராrhத²நாthமகா: ॥ 203॥
ph³ரமவிjhஞாநலாபா⁴ய ேவேத³ந தகா ।
வேஸாrhjhஞாநshய தா³தாரmh வித⁴rhதாரmh விேஶஷத: ॥ 204॥
editor: விேஶஷேதா தா³தாரthயnhவய: ।
அshமth³³th³ேத: ◌⁴ phேரரகthவாthஸவிதாரmh nh’சஹஸmh ।
தththவவிth³யாphரவkhதாரmh nh’மாசாrhயபத: ॥ 205॥
அshமthphரஸாத³th³th◌⁴யrhத²மாணயாேமா மேஹவரmh ।
விthphர⁴தmh jhஞாநாkh²யmh த⁴நேஶா த³தா³தி ந: ॥ 206॥
அth³யாேநா ேத³வ ஸவித: phரஜாவthஸாவீ: ெஸௗப⁴க³mh ।
பரா :³Shவphநியꣳ ஸுவ ॥
39.2

ேஹ ேத³வ phேரரகாth³யாshnh தி³ேந விth³யாபி⁴லாmh ।
ந: ஶிShயாதி³phராேஜாேபநmh பா⁴kh³யமாசாrhயதாthமகmh ॥ 207॥
ஸவீ: phரயchச² th³ைவதmh ச shவphநlhயmh பரா ।
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விவாநி ேத³வ ஸவிதrh³தாநி பராஸுவ ।
யth³ப⁴th³ரmh தnhமம ஆஸுவ ॥
39.3

ஸrhவாNhயகா⁴நி jhஞாநshய phரதிப³nhதா⁴nh விநாஶய ॥ 208॥
அஸmhபா⁴வநயா நmh விபrhயயவிவrhதmh ।
யத³shதி தththவவிjhஞாநmh தthஸாகlhேயந ேத³ ேம ॥ 209॥
ம⁴ வாதா ’தாயேத ம⁴ ரnhதி nhத⁴வ: ।
மாth◌⁴வீrhந:ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ ॥
39.4

’தmh ph³ரேமchச²ேத மயmh வாதா வாnh ஸுகா²வஹா: ।
shயாth³வாெயௗ phரப³ேல ேராேகா³ விkh◌⁴நshதththவதி⁴ேயா யத: ॥ 210॥
அேதா வாேயாராiνlhயmh phராrhth²யேத jhஞாநகாநா ।
நth³ய:ஸmhபாத³யnhthவmh³ ம⁴ரmh ேராக³நாஶகmh ॥ 211॥
ph³யாth³யா ம⁴ரா:ஸnh பth²யபா ப⁴வnh ந: ।
ம⁴ நkhதiµேதாஷ ம⁴மthபாrhதி²வꣳ ரஜ: ।
ம⁴th³ெயௗரsh ந: பிதா ॥
39.5

ராthெரௗ தி³வா ச ேநாऽshமாகmh ஸுக²மshthவiνலத: ॥ 212॥
மா ⁴thகாலkh’ேதா விkh◌⁴ேநா jhஞாநshேயthயrhத² ஈத: ।
editor:அiνலத இதி ;ஸாrhவவிப⁴khதிகshத: probably sarvavibhaktikaH

। அiνலthயrhத:² ।
பாrhதி²வmh ஶயநnhதி³shத²mh ரேஜா ம⁴மத³sh ந: ॥ 213॥
அiνலmh தத³phயsh கNhடகாதி³விவrhதmh ।
th³ெயௗ: பிதா ph’த²வீ மாேதthேயவmh thயா பிதா  ஸா ॥ 214॥
ம⁴மாnhேநா வநshபதிrhம⁴மாꣳ அsh ஸூrhய: ।
மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ॥
39.6

தாதி³rhம⁴மாநsh ம⁴ைரரnhவித: ப²ல: ।
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அshthேவஷு வேநாபாேயா ேநாऽshnh phரதி மஹ: ॥ 215॥
அkh’thவாதி³கஸnhதாபமiνலphரகாஶkh ।
ஸூrhேயாऽsh கா³ேவா மாth◌⁴வீrhேநா ம⁴ரரஸmhதா: ॥ 216॥
kh◌⁴’தmh ேர kh◌⁴’தமshய ேயாநி-
rhkh◌⁴’ேத ேதா kh◌⁴’தiµவshய தா⁴ம ।
அiνShவத⁴மாவஹ மாத³யshவ
shவாஹாkh’தmh vh’ஷப⁴ வ ஹvhயmh ॥
12.7

ேத³ஹாiνlhயmh ஸmhphராrhth²ய ேபா⁴க³shய ஸகலshய ச ।
jhஞாநேஹkhயாேஹதிரkh³ேநshதthphரrhth²யேதऽthர  ॥ 217॥
editor: தth;ஆiνlhயmh ।
kh◌⁴’தமkh³ெநௗ khதவnhேதா யஜமாந: ராதநா: ।
ேஹrhவேநrhkh◌⁴’தmh ேதந jhவாலாநாமபி⁴vh’th³தி⁴த: ॥ 218॥
அேதா kh◌⁴’ேத ேதா வநிrhkh◌⁴’தேமவாshய தா⁴ம ச ।
அiνsh’thய shவதா⁴மnhநமshமதீ³யmh ஹவிrhவஹ ॥ 219॥
ேத³வாநthராநயாநீய மாத³யshவ iµதா³nhவிதாnh ।
 ேஹ vh’ஷப⁴ேரShட²ஹvhயmh shவாஹாkh’தmh வஹ ॥ 220॥
shவாஹாகாேரண சாshமாபி⁴rhத³thதmh phராபய ேத³வதா: ।
editor:ஹவிrhவேஹதி ;ஆவேஹதி யாவth । தshையவாrhேதா² ேத³வாநthராநேயதி ।
ஸiµth³ரா³rhrhம⁴மாꣳ உதா³ர-
³பாꣳஶுநா ஸமmh’தthவமாநTh ।
kh◌⁴’தshய நாம ³யmh யத³shதி
வா ேத³வாநாமmh’தshய நாபி: ◌⁴ ॥
12.8

ஸiµth³ரவthஸமதி⁴காthபrhணபராthமண: ॥ 221॥
ஊrhlhயphரபேசாऽயmh ம⁴மாnh ேபா⁴kh³ய உthதி²த: ।
அph³ேத⁴shதரŋhக³வthஸrhவmh ேபா⁴kh³யஶாத³ஜாயத ॥ 222॥
kh◌⁴’தmh தீ³phதmh shவphரகாஶmh தshய phரணவலநmh
மாந ஸrhேவஷு ேவேத³ஷு யth³ேகா³phயmh விth³யேத மஹth ॥ 223॥
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editor: kh◌⁴’ததி; -kh◌⁴’ரணதீ³phthேயா: -இதி தா⁴: ।
ேதந phரணவேபேபாmhஶுந th◌⁴யாநகாலத: ।
ஶைநchசாrhயமாேணநாmh’தthவmh நாஶவrhதmh ॥ 224॥
ph³ரமாநTh ஸmhயகா³phேநாதி தchச வா தி³ெவௗகஸாmh ।
ைதrhth◌⁴யாநதthபைரrhநிthயmh கீrhthயthவாதா³shயமth◌⁴யத: ॥ 225॥
வrhதேத கிச ேமாshய நாபி⁴ராஶய உchயேத ।
ஏதth³th◌⁴ேயவாரmh jhஞாthவா ேயா யதி³chச²தி தshய தth ॥ 226॥
இதி thயnhதேராkhதthவாத³ேநநாphயmh  தthப²லmh ।
ஏதshயாmh’சி தாரshய ேமாஸாத⁴நேதாதி³தா ॥ 227॥
வயmh நாம phரph³ரவாமா kh◌⁴’ேதநா-
shnhயjhேஞ தா⁴ரயாமா நேமாபி: ◌⁴ ।
உப ph³ரமா ஶ ◌்’ணவchச²shயமாநmh
ச:ஶ ◌்’ŋhேகா³ऽவth³ெகௗ³ர ஏதth ॥
12.9

அshnh யjhேஞ jhஞாநயjhேஞ வயmh jhஞாநாபி⁴லாண: ।
ph³ரமாthமநா நிthேதந நாம phரணவஸmhjhஞகmh ॥ 228॥
phரப⁴வாேமாchசாரயாேமா th◌⁴யாயnhத:ஸrhவதா³ தத: ।
நமshகாைரrhதாசிthேத தா⁴ரயாேமா மேஹவரmh ॥ 229॥
ஶshயமாநmh shயமாநமshமாபி: ◌⁴ phரணேவந ச ।
ph³ரைமதchch²யமாணmh ச பாrhசshைத²rhph³ரமேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 230॥
அகாராதி³கநாதா³nhதச:ஶ ◌்’ŋhக³ஸமnhவித: ।
phரணவாkh²ேயா vh’ஷ: ேவாேதா வாnhதவாnhphரthயபாத³யth ॥ 231॥
சthவா ஶ ◌்’ŋhகா³ thரேயா அshய பாதா³
th³ேவஶீrhேஷ ஸphத ஹshதாேஸா அshய ।
thதா⁴ ப³th³ேதா⁴ vh’ஷேபா⁴ ேராரவீதி
மேஹா ேத³ேவா மrhthயாꣳஆவிேவஶ ॥
12.10

phரணவphரதிபாth³யthவாத³shய phரணவபிண: ।
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அகாராதீ³நி சthவா ஶ ◌்’ŋhகா³ணி பரமாthமண: ॥ 232॥
ph³ரைமபி⁴rhக³mhயேத தththவதி பாதா:³ஸதா: ।
விசச ைதஜஸ: phராjhஞ இthயயாthமmh thரேயாऽŋhkh◌⁴ரய: ॥ 233॥
விராTh³⁴ரNhயக³rhப⁴சாvhயாkh’தசாதி⁴ைத³வதmh ॥
th³ேவ ஶkhதீ சித³சிth³ேப ஶிர:shதா²ேந ஸேத ॥ 234॥
⁴ராத³ய:ஸphத கா:ஹshதா:sh: பரமாthமந: ।
விவாதி³பி⁴rhவிராடா³th³ையshthதா⁴காராதி³ஷு thஷு ॥ 235॥
ஸmhப³th³த: ◌⁴ phரணேவா ph³ரம phரதிபாத³யதி sh²டmh ।
shபShடmh phரணவேவth³யmh தth³ேத³வ இthயாதி³ேநாchயேத ॥ 236॥
phரவிShட:ஸrhவேதா மrhthயாnhநரேத³ஹாnhமேஹவர: ॥
நகா²kh³ராவதி⁴ேத³ேஹऽயmh ஸmhphரவிShட இதி தி: ॥ 237॥
thதா⁴ தmh பணிபி⁴rh³யமாநmh
க³வி ேத³வாேஸா kh◌⁴’தமnhவவிnhத³nh ।
இnhth³ர ஏகꣳ ஸூrhய ஏகmh ஜஜாந
ேவநாேத³கꣳ shவத⁴யா நிShடது: ॥
12.11

ேத³ேஹ விவாதி³ஸmhjhேஞந thphரகாேரண ஸmhshதி²தmh ।
விராடா³தி³கஸmhjhேஞந ph³ரமாNhேட³ ச thதா⁴ shதி²தmh ॥ 238॥
ேகா³phயமாநmh ரஹshயthவாதா³சாrhையrhph³ரம பா⁴shவரmh ।
லph³த⁴வnhேதா மஹாவாkhேய ேத³வவthஸாththவிகா நரா: ॥ 239॥
யth thதா⁴ தthkhதேமதேத³வ விவிchயேத ।
ஸiµthபாதி³தவாேநகmh விராTh³ ஜாக³ரthமகmh ॥ 240॥
ரNhயக³rhேபா⁴ऽயநயthshவphநபmh phரபா⁴வவாnh ।
ஸுஷுphதபmh ஸஜாதmh ேவநாத³kh²யாkh’தாthமந: ॥ 241॥
ேவேநதி காnhதிகrhமா shயாthஸrhவ:³க²விவrhஜநாth ।
கமநீேயாऽkh²யாkh’த:shயாதி³thேயவமவக³mhயதாmh ॥ 242॥
editor: ேவேநதி ; தா⁴தி ேஶஷ: ।
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தீ⁴யேத shதா²phயேத shவshnhநிதி ph³ரமாthகா சிதி: ।
ஆரயாnhதரேநயmh shவதா⁴ஶph³ேத³ந கீrhthயேத ॥ 243॥
தேயாthபாதி³தவnhதshேத thரேயா ஜாக³ரதி³கmh ।
ேயா ேத³வாநாmh phரத²மmh ரshதா-
th³விவாதி⁴ேகா th³ேரா மஹrh: ।
ரNhயக³rhப⁴mh பயத ஜாயமாநꣳ
ஸ ேநா ேத³வ: ஶுப⁴யாshmh’thயா ஸmhநkh ॥
12.12

th³ரவthேயதி த³mh ஶph³த³mh ைவதி³கmh th³th³ர உchயேத ॥ 244॥
ேவத³க³mhேயா மஹாேரShேடா²ऽதீnhth³ேயா th³ரShTh’மth◌⁴யத: ।
ரNhயக³rhப⁴mh ேயா ேத³வ: பயதி shவphரகாஶசிth ॥ 245॥
ஆதி³⁴தmh ஸமshதாநாnhth³ராதீ³நாmh தி³ெவௗகஸாmh ।
ரshதாjhஜnhமநாmh கீrhthயா ேத³வாநாmh ஜnhமத: ரா ॥ 246॥
ரshதாjhஜnhமஸŋhகீrhthயா தthphராத²mhயmh sh²kh’தmh ।
ஸ ேத³வ: ஶுப⁴யா shmh’thயா ஸrhவஸmhஸாரகா⁴திநா ॥ 247॥
ph³ரமshmh’thயா ஸmhநkh ஸmhkhதாnh phரகேரா ந: ।
மnhthேராऽயmh ph³ரமவிth³யாயா: phராphதேய ஜphயதாmh ³ைத:◌⁴ ॥ 248॥
இதி phரதீயேதऽshமாகmh மnhthரŋhக³shய தththவத: ।
யshமாthபரmh நாபரமshதி கிசி-
th³யshமாnhநாணீேயா ந jhயாேயாऽshதி கசிth ।
vh’இவ shதph³ேதா⁴ தி³வி திShட²-
thேயகshேதேநத³mh rhணmh ேஷண ஸrhவmh ॥
12.13

ய³khதmh ஶுப⁴ேயthயாதி³shமrhதvhயmh ததி³ேஹாchயேத ॥ 249॥
உthkh’Shடமபkh’Shடmh வா வsh யshமாnhந விth³யேத ।
நாlhயmh யshமாth³ph³ரமேऽshதி நாதி⁴கmh வsh கிசந ॥ 250॥
³thகrhஷாபகrhெஷௗ  பராபரபேராதி³ெதௗ ।
மாேநாthகrhஷாதி³கmh phேராkhதmh jhயாய இthயாதி³ஶph³த³த: ॥ 251॥
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ஸrhவதா² தnhநிேஷேத⁴நாth³விதீயthவmh  th◌⁴யதி
editor: உthகrhஷாபகrhஷநிேஷேத⁴ேநthயrhத:² ।
vh’:shதph³ேதா⁴ யைத²கthர க³thயாதி³ரதshததா² ॥ 252॥
shவphரகாஶshவேபாऽெஸௗ நிrhவிகாேராऽவதிShட²ேத ।
ேதேநத³mh rhணமகி²லmh ேஷண பராthமநா ॥ 253॥
நாshthேயவ ஜக³தா³காேரா பரமாthைமவ ஸmhshதி²த: ।
ந கrhம ந phரஜயா
த⁴ேநந thயாேக³ைநேக அmh’தthவமாநஶு: ।
பேரண நாகmh நிதmh ³ஹாயாmh
பி³ph◌⁴ராஜேத யth³யதேயா விஶnhதி ॥
12.14

ph³ரமshmh’தாவnhதரŋhக³mh thயாேகா³ ேஹேஹாchயேத ॥ 254॥
தchசாmh’தththவmh ந phராphயமkh³நிேஹாthராதி³கrhம ।
thராதி³நா த⁴ேநநாபி கிnh கrhமாதி³ஹாநத: ॥ 255॥
vhயாபாராmh ெலௗகிகாநாmh ைவதி³காநாmh ச வrhஜநாth ।
ேகசித³nhதrhiµகா² ஏவாmh’தthவmh phராphiνவnhதி தth ॥ 256॥
ேதnhth³யா யth³விஶnhதி தthshவrhகா³thதமmh ச ஸth ।
ஏகாkh³ர³th³தி⁴நிShட²mh ஸth³விேஶேஷண phரகாஶேத ॥ 257॥
அnhதrhiµைக:²ஸth³பி⁴ேரவ ph³ரம தchசாiν⁴யேத ।
ேவதா³nhதவிjhஞாநவிநிசிதாrhதா:²
ஸmhnhயாஸேயாகா³th³யதய: ஶுth³த⁴ஸththவா: ।
ேத ph³ரமேலாேக  பராnhதகாேல
பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥
த³ரmh விபாபmh வரேவம⁴த யthNhட³கmh
ரமth◌⁴யஸꣳshத²mh ।
தthராபி த³ரmh க³க³நmh விேஶாகmh
தshnhயத³nhதshத³பாதvhயmh ॥
ேயா ேவதா³ெதௗ³shவர: phேராkhேதா
ேவதா³nhேத ச phரதிSh²த: ।
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தshய phரkh’திநshய
ய: பர:ஸ மேஹவர: ॥
12.15, 16, 17

thயாக³shய ேமாேஹthவmh rhவshயாmh’சி கீrhதிதmh ॥ 258॥
jhஞாநshய தரதீthயாெதௗ³ ெதௗ தth³ப³ஹுஶ: தmh ।
அதshதேயா: ph’த²ŋh iµkhதாபேயாேகா³ऽthர வrhNhயேத ॥ 259॥
விேராத⁴பஹாராய தேயா: thேயாrhயேதா²khதேயா: ।
ேவதா³nhதவாkhயஜjhஞாநநிசிதாthைமkhயஶாந: ॥ 260॥
ஸmhnhயாஸrhவேகா ேயாக:³ஸrhவvh’thதிவிநிkh³ரஹ: ।
தshமாth³விஶுth³த⁴ஸththவாச ேபா⁴க³vhயாvh’thதேசதஸ: ॥ 261॥
அேதா நியமநாஸkhதா யதய: பகீrhதிதா: ।
jhஞாநmh தththவshய ஸmhsh²rhthயாவிth³யாயா விநிவrhதகmh ॥ 262॥
thயாேகா³ நிவrhதேயth³ேபா⁴க³mh சிthதஶுth³ேத⁴sh காrhணmh ।
இதி iµkhெதௗ தேயாkhதா ph’த²ேக³ேவாபேயாகி³தா ॥ 263॥
ph³ரமஸnhத³rhஶேந ஜாேத ேத ஸmhஸாரவில: ।
ைவலNhயth³ேயாதநாrhத²shஶph³த:³ பகீrhதித: ॥ 264॥
அjhஞாநாேஶ ேத³ஹshய பதநாவஸர:shmh’த: ।
பராnhதகாேலா ⁴யச ேத³ஹkh³ரஹணவrhதநாth ॥ 265॥
தshnh ஸrhேவ விiµchயnhேத ேத³வா வா மாiνஷாshததா² ।
உthதமாத⁴மபா⁴வsh ப⁴ேவத³thராphரேயாஜக: ॥ 266॥
ஜக³th³ேத⁴தேயாthkh’Shடமmh’தmh நாஶவrhதmh ।
தththவjhஞாநmh விநா லph³th◌⁴வாvhயாkh’தmh பகீrhதிதmh ॥ 267॥
அvhயாkh’தாth³விiµchயnhேத jhஞாநிேநா ேத³ஹபாதத: ।
editor: தthகால ஏேவthயrhத:² ।
அjhஞாநிநsh phரலேய ேத³ஹப³nhதீ⁴ க³ேதऽபி ச ॥ 268॥
அjhஞாநாnhந  iµchயnhேத iµchயnhேத jhஞாநிநshததா³ ।
ேத³நmh விபாphமthயாth³யா vhயாகா²தா: பth³யபத: ॥ 269॥
nhயாயரthநாவளீkh³ரnhத²இதி சாthேராபரmhயேத ।
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இதி த³ஶேமாऽiνவாக:
footnoteஇத: பரேமகாத³ஶாth³வாத³ஶாநிவாெகௗ ந விth³யேத ।
ஆதி³thேயா வா ஏஷ ஏதnhமNhட³லmh தபதி தthர தா ’சshதth³’சா
மNhட³லꣳ
ஸ ’சாmh ேலாேகாऽத² ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேலऽrhசிrhதீ³phயேத தாநி
ஸாமாநி ஸ
ஸாmhநாmh ேலாேகாऽத² ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேலऽrhசி ஷshதாநி
யஜூꣳ ஸ யஜுஷா மNhட³லꣳ ஸ யஜுஷாmh ேலாக:ைஸஷா
thரyhேயவ
விth³யா தபதி ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ஷ: ।
14

ரவிபி³mhேப³ பேரஶshேயாபாஸநmh கth²யேதऽ⁴நா ॥ 270॥
rhவாiνவாகாபி⁴ேதா ேயா நாராயணஶph³தி³த: ।
ஸ ஏவ ரவிேபண வrhதேத பரேமவர: ॥ 271॥
th³’யமாநmh ரேவேரதth³வrhலாகாரமNhட³லmh ।
ேதஜ:ஜmh தபthShணmh தthர தshmhச மNhட³ேல ॥ 272॥
தா: phரதிth³தா⁴ ’ச:ஸnhதி தthதshமாthகாரth³’ச: ।
நிShபாதி³தmh மNhட³லmh shயாth³’சshதnhமாநிேத³வதா: ॥ 273॥
தாஸாmh ஸ பி³mhப³பா⁴ேகா³ऽயmh நிவாஸ: பகீrhதித: ।
’கா³thமகthவmh பி³mhப³shய th◌⁴யாthவாத² தத³நnhதரmh ॥ 274॥
யேத³தnhமNhட³ேல ேதேஜா பா⁴shவரmh ஸmhphரகாஶேத ।
தாநி ேதஜ:shவபாணி ஸாமாநீதி விசிnhதேயth ॥ 275॥
ேஸாऽrhசிrhபா⁴ேகா³ நிவாஸ:shயாthஸாmhநாmh தத³பி⁴மாநிநாmh ।
ஸாமth◌⁴யாநாnhதரmh ச சிjhதேயth³யஜுராthமகmh ॥ 276॥
ஶாshthரphரth³ேதா⁴ ேத³வாthமா மNhட³ேலऽrhசி வrhதேத ।
தாநி ேத³வshவபாணி யஜூmhதி விசிnhதேயth ॥ 277॥
ஜராthமா ஸ ச மாnhயஜுஷா kh’தமNhட³லmh ।
இதி th◌⁴யாேயth³யஜுrhபா⁴க:³ஸ யஜுrhேத³வதாலய: ॥ 278॥
யnhமNhட³லmh யத³rhசிச தthரthயஷச ய: ।
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ஏதththதயைபஷா விth³யா thரyhேயவ பா⁴ஸேத ॥ 279॥
editor: ’kh³யஜு:ஸாமாthைகேவthயrhத:² ।
அthேராkhேதா ய: மாேநஷ ரவிமNhட³லமth◌⁴யக:³ ।
ரNhயமேயாऽshதி தththவmh ச phரth³த⁴தரthர  ॥ 280॥
ரNhமயthவmh ச ஶாகா²nhதேர phரth³த⁴thயrhத:² । -அத² ய
ஏேஷாऽnhதராதி³thேயா ரNhமய: ேஷா th³’யேத -இதி ேத:
( ச²nhேதா³kh³ேய 1-3-3)4

இதி thரேயாத³ேஶாmhஉவாக:
ஆதி³thேயா ைவ ேதஜ ஓேஜா ப³லmh யஶசு: ேராthரமாthமா மேநா
மnhrhமiνrhmh’th:
ஸthேயா thேரா வாராகாஶ: phராே ேலாகபால: க: கிmh கmh
தthஸthயமnhநமmh’ேதா
ேவா விவ: கதம:shவயmh⁴ ph³ரைமதத³mh’த ஏஷ ஷ ஏஷ
⁴தாநாமதி⁴பதிrhph³ரமண:ஸாjhயꣳ
ஸேலாகதாமாphேநாthேயதாஸாேமவ
ேத³வதாநாꣳ ஸாjhயꣳ ஸாrhShதாꣳ
ஸமாநேலாகதாமாphேநாதி ய ஏவmhேவேத³thபநிஷth ।
15.1

ஸrhவாthமகthவபmh ச phராேஹாபாshய³ணmh ரேவ: ।
உபாshயthேவந ய: phேராkhத: rhவமrhக:ஸ ஏவ ச ॥ 281॥
ேதஜாth³யதி⁴பthயnhதஸமshதஜக³தா³thமக: ।
ப³லேஹrhப⁴ேவேதா³ேஜா ேத³ஹஶkhதிrhப³லmh shmh’தmh ॥ 282॥
ஆthமா ேத³ேஹா மநிசthதmh மnh: khேராத: ◌⁴ ஸத: ।
மiν:shவாயmh⁴வாதி:³shயாnhmh’thrhயம உதீ³த: ॥ 283॥
shrhேத³வதாவிேஶஷாஸ ஸthயாth³யாshேத ச ஸmhsh²டா: ।
க: phரஜாபதிthkhத: கிmhஶph³ேத³ந த³chயேத ॥ 284॥
வாசா விேஶஷேதா வkhமேயாkh³யmh வsh யth³ப⁴ேவth ।
கmh ஸுக²mh தthபேராmh shயாthஸthயmh thவnh’தவrhஜதmh ॥ 285॥
அnhநmh vhயாதி³ராsh ஶதmhஸவthஸராதி³கmh ।
அmh’ேதா mh’திந:shயாchசிதா³thமா வ உchயேத ॥ 286॥
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ஸ ச ேத³ஹவிேப⁴ேத³ந விேவா நாநாவித: ◌⁴ shmh’த: ।
அதீவ ஸுக²ேபாऽயmh கதம: பகீrhதித: ॥ 287॥
அiνthபnhந:shவயmh:◌⁴ shயாchசா²nhத³ஸmh  shவயmh thவிதி ।
phரஜாபாலகராஜாதி:³ phரஜாபதிதீத: ॥ 288 ।
இதி: phரத³rhஶநாrhத:²shயாதி³thயாதி³ஸகலshய ச ।
ஆதி³thயஜthவாதா³தி³thய:ஸmhவthஸர உதீ³த: ॥ 289॥
ய ஏஷ ஷ:ஸrhவ:ஸ ஏவ phராணிநாமபி ।
ப⁴வthயதி⁴பதி:shவாthேயவmh மnhthராrhத² ஈத: ॥ 290॥
ஸrhவ:ஸrhவாthமக இthயrhத:² ।
உkhthேவாபாshய³ேநவmh ப²லமthர phரத³rhயேத ।
உபாshேத ய: மாேநவ ஸ ஸாjhயாth³யவாphiνயாth ॥ 291॥
ரNhயக³rhேபா⁴பாshதிச தத³ŋhகா³நாiµபஸநmh ।
இthபாshதிrhth³விதா⁴th³ேய ச பா⁴வநதிஶேய ஸதி ॥ 292॥
ரNhயக³rhப⁴ஸாjhயmh தாth³phயmh phரதிபth³யேத ।
பா⁴வநாமnhத³தாயாmh ச தthஸாேலாkhயmh ஸமiνேத ॥ 293॥
th³விதீேய பா⁴வநாதி⁴khேய ேத³வஸாjhயமiνேத
பா⁴வநாமth◌⁴யதாயாmh ச ஸமாைநசrhயமiνேத ॥ 294॥
தnhமாnhth³ேய ச ஸேலாகthவnhth³ராதீ³நாmh phரபth³யேத ।
ஏவmh ரஹshயவிth³ேயாkhதா ஸமாphதிமக³மch²பா⁴ ॥ 295॥
இதி சrhத³ேஶாmhஉவாக:
kh◌⁴’ணி:ஸூrhய ஆதி³thேயாமrhசயnhதி தப:ஸthயmh ம⁴ ரnhதி
தth³ph³ரம ததா³ப ஆேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:
ஸுவேராmh ।
15.2

kh◌⁴’ணிrhதீ³phதித:ஸூrhய:ஸூrhய இthயபி⁴தா⁴நவாnh ।
ஆதி³thய அதி³ேத: thர: ேஸாऽஹமsh ததா²வித⁴mh ॥ 296॥
editor: ஓthயshயாrhத²மாஹ—ேஸாऽஹதி । ததா²வித⁴மாதி³thயthயnhவய:
।
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ஆதி³thயmh ஷா:ஸrhேவऽphயrhசயnhதி ப²லாrhதி²ந: ।
தமாதி³thயmh ஸiµth³தி³ய தப:rhவnhதி ஸாத⁴வ: ॥ 297॥
ஸமrhபயnhதி ைநேவth³யmh ம⁴ராதி³கmh ³தா: ◌⁴ ।
ததா³தி³thயாthமகmh வsh ேவேதா³ வா ph³ரம வா பரmh ॥ 298॥
editor: பரmh ph³ரேமthயnhவய: ।
ஆதி³thயபmh தchசாேபா vh’ShநிShபாத³கthவத: ।
யா:ஸiµth³ராதி³கா³ஆேபா யjhjhேயாதிrhத³ஹநாதி³கmh ॥ 299॥
ம⁴ராதி³ரேஸா யச யthஸுதா⁴ஸmhjhஞகாmh’தmh ।
யth³ph³ரமnhநஜாதmh ச ேய ச ⁴ராத³யshthரய: ॥ 300॥
editor: ேலாகா இதி ேஶஷ:

ஆதி³thயபmh தthஸrhவேமாthயrhத:² phரகீrhதித: ।
இதி பசத³ேஶாऽiνவாக:
ஸrhேவா ைவ th³ரshதshைம th³ராய நேமாऽsh ।
ேஷா ைவ th³ர:ஸnhமேஹா நேமா நம: ।
விவmh ⁴தmh ⁴வநmh சிthரmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh ச
யth ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥
24

th³ர: phரth³ேதா⁴ ெகௗ³ஶ:ஸrhவ:ஸrhவாthமக:shmh’த: ॥ 301॥
வேபண ேத³ேஹஷு ஸமshேதஷு phரேவஶத: ।
editor:ஸrhவாthமகthேவ ேஹமாஹ—ேவதி ।
மேநாऽsh தshைம th³ராய ஸrhவபாய ஶmhப⁴ேவ ॥ 302॥
யசிதா³thமாshதி ேஷா விநாய phரkh’திmh ஜடா³mh ।
ஸ ப⁴khதாiνkh³ரஹாையவ th³ரrhthயாவபா⁴ஸேத ॥ 303॥
ஸnhமேஹாऽபா³தி⁴தmh ேதஜ:ஸேத³ேவthயாதி³கேத: ।
அபா³th◌⁴யshவphரகாஶாய நதிரsh ந: ந: ॥ 304॥
யjhஜட³mh விவமshதீத³mh யth³⁴தmh ேசதநாthமகmh ।
இthத²mh சித³சிதா³thமthவாchசிthரmh யth³⁴வநmh ஜக³th ॥ 305॥
தthராபி யjhஜக³jhஜாதmh ஜாயமாநmh ச யjhஜக³th ।
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ஸ ஸrhேவாऽபி phரபேசாऽயேமஷ th³ேரா  வshத: ॥ 306॥
ந நிபயிmh ஶkhயmh தth³தி⁴ தth³vhயதிேரகத: ।
தshைம th³ராய மஹேத நேமாऽsh ஸகலாthமேந ॥ 307॥
இதி ேஷாட³ேஶாऽiνவாக:
கth³th³ராய phரேசதேஸ ⁴Shடமாய தvhயேஸ । ேவாேசம
ஶnhதமꣳ ’ேத³ ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥
25

லாகா⁴rhத²கthத²தா⁴thத²mh phரஶmhஸாமாஹ கthபத³mh ।
தத: phரஶshதth³ராய கth³th³ராய phரேசதேஸ ॥ 308॥
phரகடjhஞாநkhதாய காமேஸkhth’தமாய ச ।
காமphரதா³ய shதvhயாய shேதாmh ேயாkh³யாய தvhயேஸ ॥ 309॥
’ேத³’த³யவrhதிthவாthதth³பாய ச ஶnhதமmh ।
வச:ஸுக²தமmh shேதாthரmh கத²யாம மேஹவர ॥ 310॥
ஸrhேவா thயாதி³கmh வாkhயmh vhயாkh²யாதmh rhவேமவ  ।
இதி ஸphதத³ேஶாऽiνவாக:
நேமா ரNhயபா³ஹேவ ரNhயபதேயऽmhபி³காபதய உமாபதேய
பஶுபதேய நேமா நம: ॥
22

i.v. has hiraNyavarNAya hiraNyarUpAya

after hiraNyabAhave

அthர வாஹுபத³mh jhேஞயmh ஸமshதாŋhேகா³பலணmh ॥ 311॥
ஸுவrhணமயேத³ஹாய shவப⁴khதாiνkh◌⁴’யா ।
ஜக³nhமாதாmhபி³க தshயா: பதிrhப⁴rhதா ஸத: ॥ 312॥
ph³ரமவிth³யாthமேகா ேத³ஹshதshயாேசாமாபேதா³தி³த: ।
தாth³’யா:shவாேந தshைம நதிரsh ந: ந: ॥ 313॥
அiνவாகthரேயணவmh ேய மnhthரா: பகீrhதிதா: ।
ேதஷாmh thவதth³ராkh²யா phரth³தா⁴ மnhthரகlhபத: ॥ 314॥
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editor: மnhthரகlhேபShவிthயrhத:² ।
th³ராth◌⁴யாயஜேப ஜphயா: கlhேபஷு பகீrhதிதா: ।
editor: th³ராth◌⁴யாயஜபேஶஷthேவந விநிேயாக³மாஹ—th³ேரதி ।
இthயShடத³ேஶாऽiνவாக:
footnoteஇத: பரmh ஷThthmhஶாiνவாகபrhயnhதmh ந விvh’தmh ।
phராநாmh kh³ரnhதி²ர th³ேரா மா விஶாnhதக-
shேதநாnhேநநாphயாயshவ ॥
74, internet version splits after vishAntakaH

’த³யshபrhஶமnhthேராऽயம⁴நா பகீrhthயேத ॥ 315॥
வாநாnhth³யாmh ச th³’ட⁴kh³ரத²நஸாத⁴நmh ।
ப⁴வதி thவமஹŋhகார ’த³யshதா²நஸmhshதி²த: ॥ 316॥
தவாபி⁴மாநீ th³ேரா யshதth³பshthவmh விநாஶக: ।
:³க²shய ⁴thவா விஶ மாmh phரவிShேடா மth³வrhப⁴வ ॥ 317॥
அnhேநந ேதந ⁴khேதந மாமாphயாயshய வrhத⁴ய ।
editor: thவmh :³க²shய விநாஶேகா ⁴thேவthயnhவய: ।
இதி ஸphதthmhேஶாऽiνவாக:
அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽŋh³Shட²mh ச ஸமாத: ।
ஈஶ:ஸrhவshய ஜக³த: phர: ◌⁴ ph விவ⁴kh ॥
71

ுதா³தி³ஜnhயவிேேப phரஶாnhேத ஸதி ேசதஸ: ॥ 318॥
shவshவபாiνஸnhதா⁴ேந ேஹrhமnhthர உதீ³rhயேத ।
editor: ேசதேஸா விேப இthயnhவய:
’thNhட³கமth◌⁴யshத²mh நப: ◌⁴ shவாŋh³Shட²மாநகmh ॥ 319॥
தthராவshதி²த³th³தி⁴ச தாவதீ பகீrhதிதா ।
தத³வchசி²nhநவச ேஷாऽŋh³Shட²மாநக: ॥ 320॥
shவீயjhஞாநkhயாஶkhthயா ஸ சாŋh³Shட²mh ஸமாத: ।
சகாராnhமshதகmh தth³வேத³வmh சாபாத³மshதகmh ॥ 321॥
vhயாபீthயrhத:²ஸ ேசாபாதி⁴mh விநா வாshதவபத: ।
நியnhதா ஸrhவஜக³ேதா விவ⁴kh phர⁴வர: ॥ 322॥
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அேநந ⁴ஜேநநாயmh phேதா ப⁴வதி ஶாவத: ।
இthயShடthmhேஶாऽiνவாக:
ேமதா⁴ ேத³வீ ஜுஷமா ந ஆகா³th³விவாசீ ப⁴th³ரா
ஸுமநshயமாநா ।
thவயா ஜுShடா ஜுஷமா ³khதாnhph³’ஹth³வேத³ம வித³ேத²ஸுவீரா:
॥
41.1

ேவவைரkhயjhஞாநாphthைய ேமதா⁴ ேத³வீ phரஶshயேத ॥ 323॥
kh³ரnhதா²rhத²தா⁴ரேண ஶkhதிrhேமதா⁴ தத³பி⁴மாநிநீ ।
ேத³வீ ந: phயமாகா³தா³யாthவshமாnhphரதீவ ॥ 324॥
விவமசதி விவாசீ ஸrhவஸŋhkh³ரஹணமா ।
அiνkh³ராஹகமshமாகchச²nhதீ ேஶாப⁴நmh மந: ॥ 325॥
ப⁴th³ராத ஏவ கlhயாணீ ேத³vhயாக³chச² ந: phரதி ।
thவயா ஜுShடா kh³’தாsh வயmh ேத³வப³:shதி²தாnh ॥ 326॥
ேரேயாவிேராதி⁴ந: ஶph³தா³நப⁴யnhத:ஸுthரகா ।
editor: kh³’தா:,அiνkh³’தா இthயrhத:² ।
ஸுவீரா:ஸா⁴ஶிShயாச வித³ேத²ऽiνSh²ேத ஸதி ॥ 327॥
யாேக³ விஶுth³த⁴மநேஸா ph³ரம யthகத²யாம தth ।
thவயா ஜுShட ’rhப⁴வதி ேத³வி
thவயா ph³ரமாக³தத thவயா ।
thவயா ஜுShடசிthரmh விnhத³ேத வஸு
ஸா ேநா ஜுஷshவ th³ரவிேணந ேமேத⁴ ॥
41.2

thவயா ேத³வி kh³’ேதாऽiµ shயாத³தீnhth³யத³rhஶந: ॥ 328॥
thவயா ஜுShட: மாnhph³ரமா ப⁴வதீஹ phரஜாபதி: ।
editor:அiνkh³’த இthயnhவய: । ph³ரமா ;ரNhயக³rhப⁴ இthயrhத:² ।
உதாபி ச thவயா ஜுShட: phராphதஸmhபth³ப⁴வthயயmh ॥ 329॥
அத ஏவ thவயா ஜுShேடா ேகா³⁴ேஹமாதி³கmh த⁴நmh ।
லப⁴ேத விவித⁴mh ேமேத⁴ ஸா thவmh shேவந kh³’ஹாண ந: ॥ 330॥
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editor:shேவந ; த⁴ேநநாiνkh³’ஹாேணthயrhத:² ।
இthேயேகாநசthவmhஶஓऽiνவாக:
ேமதா⁴mh ம இnhth³ேரா த³தா³ ேமதா⁴mh ேத³வீ ஸரshவதீ ।
ேமதா⁴mh ேம அவிநாபா⁴வாத⁴thதாmh Shகரshரஜா
42.1, internet version has puShkarasrajau ।
ேமதா⁴mh த³தா³ ேம ஶkhேரா த³thதாmh ேத³வீ ஸரshவதீ ।
உபா⁴வphயசிெநௗ ேத³ெவௗ மயmh phரயchச²தாmh ॥ 331॥
பth³மமாலாஸமாkhெதௗ ஶிShடmh shபShடாrhத²தmh ।
இதி சthவmhேஶாऽiνவாக:
அphஸராஸு யா ேமதா⁴ க³nhத⁴rhேவஷு ச யnhமந: ।
ைத³வீ ேமதா⁴ ஸரshவதீ ஸ மாmh ேமதா⁴
ஸுரபி⁴rhஜுஷதாmh ॥
42.2

internet version has cha after apsarAsu svAhA here

யா ேமதா⁴shதி ஸுரshthஷு க³nhத⁴rhேவஷு ச யnhமந: ॥ 332॥
ேமதா⁴thமகmh ேத³வநிShடா² யா ச ேமதா⁴ மiνShயஜா ।
மiνShேயஷு ப³ஹுjhேஞஷு shதி²தா ஸா ஸகலா ச மாmh ॥ 333॥
ஜுஷதாmh ேஸவதாmh ேமதா⁴ ஸrhவகாம³கா⁴ ஸதீ ।
இthேயகசthவmhேஶாऽiνவாக:
ஆ மாmh ேமதா⁴ ஸுரபி⁴rhவிவபா ரNhயவrh ஜக³தீ ஜக³mhயா ।
ஊrhஜshவதீ பயஸா பிnhவமாநா ஸா மாmh ேமதா⁴ ஸுphரதீகா
ஜுஷதாmh ॥
43

மாமாக³chச² ேமேத⁴தி khயாயா’திShயேத ॥ 334॥
ஸுரபி: ◌⁴ ஶுப⁴க³nhதா⁴Th◌⁴யா யth³வா காம³கா⁴ ப⁴ேவth ।
மthவாப³ஹுவிth³யாயா தா⁴ரேண ப³ஹுபிணீ ॥ 335॥
ஸrhவக³thவாjhஜக³th³பா ஜக³mhயா ஷாrhதி²பி: ◌⁴ ।
ph◌⁴’ஶmh க³mhயா ப³லவதீ ராதி³கரேஸந மாmh ॥ 336॥
பிnhவமாநா phணயnhதீ ஸா தாth³’kh³³ணஸmhதா ।
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ேமதா⁴ மாmh ஸுஸுகீ² ⁴thவா ஜுஷதாmh ேஸவதாmh ஸதா³ ॥ 337॥
editor:ஊrhஜshவதீthயshயாrhேதா² ப³லவதீதி ।
இதி th³விசthவmhேஶாऽth◌⁴யாய:
ஸth³ேயாஜாதmh phரபth³யா ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நம: ।
ப⁴ேவ ப⁴ேவ நாதிப⁴ேவ ப⁴வshவ மாmh । ப⁴ேவாth³ப⁴வாய நம: ॥
17

ேமதா⁴விேநா jhஞாநth³th◌⁴ைய கth²யnhேத மnhthரஸthதமா: ।
ஸth³ேயாஜாதாபி⁴த⁴mh வkhthரmh பசிநmh பரேமஶி: ॥ 338॥
தth³பmh பரேமஶாநmh phரபth³யா ப⁴ஜாmhயஹmh ।
நேமாऽsh ஸth³ேயாஜாதாய பசிமாshயshவபிேண ॥ 339॥
தthதjhஜnhமநிthதmh மாmh ந ப⁴ஜshவ ந ேசாத³ய ।
கிmh தrhயதிப⁴ேவ ேத³வ ஜnhமாதிkhரமth³த⁴ேய ॥ 340॥
ப⁴ஜshவ தththவjhஞாநாய மாmh phேரரய மேஹவர ।
இதி thசthவmhேஶாऽth◌⁴யாய:
வாமேத³வாய நேமா jhேயShடா²ய நம: th³ராய
நம: காலாய நம: கலவிகரய நேமா ப³லவிகரய நேமா
ப³லphரமதா²ய நம:ஸrhவ⁴தத³மநாய நேமா
மேநாnhமநாய நம: ॥
18

internet version sums more: shreShThAya namo before rudrAya,

balAya namo before balapramathAya

உத³kh³வkhthராthமேகா jhேஞேயா வாமேத³வ: phரகீrhதித: ॥ 341॥
தth³விkh³ரஹவிேஶஷா:shேரேத jhேயShட²தி³நாமகா: ।
வாமேத³vhயாதி³ஶkhதீநாmh நவாநாmh ஶிவபீட²ேக ॥ 342॥
பதேயா நவ ேதph◌⁴ேயாऽபி நமshகாேராऽsh நிthயஶ: ।
இதி சசthவmhேஶாऽth◌⁴யாய:
அேகா⁴ேரph◌⁴ேயாऽத² ேகா⁴ேரph◌⁴ேயா ேகா⁴ரேகா⁴ரதேரph◌⁴ய:ஸrhவத: ஶrhவ
ஸrhேவph◌⁴ேயா நமshேத அsh th³ரேபph◌⁴ய: ॥
19
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அேகா⁴ரமேகா ேத³ேவா த³shயாthமக: ஶிவ: ॥ 343॥
தth³விkh³ரஹா அேகா⁴ரா:sh: phரஶாnhதா:ஸாthவிகthவத: ।
அnhேய  ராஜஸthேவந ேகா⁴ரா:shரபேர ந: ॥ 344॥
ேகா⁴ராத³பி ேகா⁴ரதராshதாமஸthேவந ேஹநா ।
ேஹ ஶrhவ th³ரேபph◌⁴ய ஸrhேவph◌⁴யshேதph◌⁴ய ஏவ ச ॥ 345॥
ஸrhவத:ஸrhவேத³ேஶஷு ஸrhவதா³ நதிரsh ந: ।
இதி பசசthவmhேஶாऽth◌⁴யாய:
தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம । தnhேநா th³ர:
phரேசாத³யாth ॥
20

அthர தthேஷா நாம phராkh³வkhthராthமக ஈத: ॥ 346॥
th³விதீயாrhேத² சrhதீ²shயாthதாth³’ஶmh விth³மேஹ ஶிவmh ।
³ஶாshthரiµகா²jhjhஞாthவா மஹாேத³வmh ச தீ⁴ம ॥ 347॥
th◌⁴யாேயம தshமாth³th³ேரா ந: phேரரயthவாthமஸmhவிேத³ ।
இதி ஷThசthவmhேஶாऽiνவாக:
ஈஶாந:ஸrhவவிth³யாநாவர:ஸrhவ⁴தாநாmh
ph³ரமாதி⁴பதிrhph³ரமேऽதி⁴பதிrhph³ரமா ஶிேவா ேம அsh ஸதா³ ஶிேவாmh
21

ஊrhத⁴வவkhthேரா மஹாேத³ேவா ேவத³ஶாshthராதி³காச யா: ॥ 348॥
ச:ஷShகலாshதாஸாஶாந:shயாnhநியாமக: ।
ஈவர:ஸrhவ⁴தாநாmh நியnhதா ஸrhவேத³நாmh ॥ 349॥
ேவத³shயாphயதி⁴கthேவந பாலேகா ph³ரமணshததா² ।
phரஜாபேதரதி⁴பதிrhph³ரமாkh²ய: பரேமவர: ॥ 350॥
ஶிேவா மமாiνkh³ரஹாய ஶாnhேதா ப⁴வ ஸrhவதா³ ।
ஸதா³ஶிேவாmh ஸ ஏவாஹmh ப⁴வா பரேமவர: ॥ 351॥
editor: ஓmh ;அஹmh ப⁴வாthயrhத:²
இதி ஸphதசthவmhேஶாऽth◌⁴யாய:
இthத²mh பச ph³ரமமnhthரா: பசவkhthரநிபகா: ।
தththவதீ⁴ேஹதவ: phேராkhதாshதjhjhஞாநphரதிப³nhத⁴கmh ॥ 352॥
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ph³ரமஹthயாதி³ யthபாபmh தth³விநாஶநேஹதவ: ।
thஸுபrhபி⁴தா⁴ மnhthரா வயnhேத ேபா³த⁴th³த⁴ேய ॥ 353॥
ph³ரமேம மாmh । ம⁴ேம மாmh । ph³ரமேமவ ம⁴ேம மாmh ।
யாshேத ேஸாம phரஜா வthேஸாऽபி⁴ ேஸா அஹmh । :³Shவphநஹnh
³Shஷஹ ।
யாshேத ேஸாம phராꣳshதாmh ஜுேஹா ।
thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth । ph³ரமஹthயாmh வா
ஏேத kh◌⁴நnhதி । ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh
phராphiνவnhதி ।
ஆ ஸஹshராthபŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥
38

மாேம பரமmh ph³ரம ம⁴ மா⁴rhயஸmhதmh ।
பரமாநnhத³பmh யnhமாமவாphேநா வsh தth ॥ 354॥
அthயnhதமrhத²ேப⁴ேதா³ऽshதி ந ph³ரமம⁴ஶph³த³ேயா: ।
அக²Nhைட³கரஸmh வsh மாேம phரதிபth³யதாmh ॥ 355॥
editor: ph³ரமேமேவthயாதி³வாkhயshயாrhத²மாஹ—அthயnhதthயாதி³நா ।
யாshthமா ph³ரமவிth³யாkh²யா தth³khத பரேமவர ।
தவ ேத³வமiνShயாth³யா: phரஜா யா:ஸnhதி தா அபி ॥ 356॥
ேஸாऽஹmh வthேஸா பா³லக:shயாmh தாஸாmh மth◌⁴ேய  பா³லவth ।
அஹmh thவthகரேயாkh³யshதshமாthஸmhஸாரகா⁴தக ॥ 357॥
:³க²mh விநாஶயாthயnhதmh ேஹ ேஸாம பரேமவர ।
editor: ெதௗ அபீ⁴தி ;அபி⁴லேயthயrhத:² । ³Shவஹ ;

:³க²iµthகrhேஷபி⁴ப⁴வ ।
வrhணவிகாரசா²nhத³ஸ: । ததி³த³மாஹ—:³க²mh
விநாஶயாthயnhததி ।
ேத phராணvh’thதேயா யா:shshததீ³யாshthவthkh’தthவத: ॥ 358॥
ஜுேஹா thவயி தாnh phராnhமேநா வாகா³த³ேயா  ேம ।
thவயா விநிrhதthேவந thவதீ³யா ஏவ தாநத: ॥ 359॥

42 sanskritdocuments.org



யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh

thவyhேயவ ஸmhஹராஶ விஷேயph◌⁴ேயா நிth◌⁴ய தாnh ।
thவேத³கசிthேதா ⁴யாஸmh தைத²வாiνkh³’ஹாண மாmh ॥ 360॥
thஸுபrhணshய மnhthரshய மாஹாthmhயmh ph³ரமேதி³தmh ।
நாph’Shட: கshயசிth³ ph³யாதி³தி ஶாshthராiνஸாரத: ॥ 361॥
kh’தாயாmh ஶிShயயாchஞாயாmh பசாth³விth³ேயாபதி³யேத ।
இமmh  thஸுபrhkh²யmh மnhthரmh யாchஞாmh விைநவ ச ॥ 362॥
விphராேயாபதி³ேஶthேதந பேத³ேஶந ேய th³விஜா: ।
thஸுபrhணmh ஜபnhthேயேத kh◌⁴நnhதி ph³ரமவத⁴mh th³விஜா: ॥ 363॥
தத: பாேபந ரதா: ேஸாமேயாக³mh vhரஜnhதி ேத ।
உமாஸதஶாநmh phராphiνவnhதீதி கிசந ॥ 364॥
யshயாmh பŋhkhெதௗ ph³ராமநாiµபவிShடா ப⁴வnhதி தாmh ।
ஸஹshரth³விஜபrhயnhதாmh பŋhkhதிmh ஶுth³தா⁴mh phரrhவேத ॥ 365॥
தshமாேதா³mh phரணவாrhேதா²ऽshய பரமாthைமவ ேத³வதா
thஸுபrhkh²யமnhthரshேயthேயவmh மnhthராrhத² ஈத: ॥ 366॥
ph³ரம ேமத⁴யா । ம⁴ ேமத⁴யா । ph³ரமேமவ ம⁴ேமத⁴யா ।
அth³யாேநா ேத³வ ஸவித: phரஜாவthஸாவீ: ெஸௗப⁴க³mh । பரா
:³Shவphநியꣳ ஸுவ । விவாநி ேத³வ ஸவிதrh³தாநி
பராஸுவ । யth³ப⁴th³ரmh தnhம tanmama?ஆஸுவ
ம⁴வாதா ’தாயேத ம⁴ரnhதி nhத⁴வ: । மாth◌⁴வீrhந:
ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ । ம⁴ நkhதiµேதாஷ ம⁴மthபாrhதி²வꣳ
ரஜ: । ம⁴th³ெயௗரsh ந: பிதா । ம⁴மாnhேநா
வநshபதிrhம⁴மாꣳ
அsh ஸூrhய: । மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ।
ய இமmh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
ph◌⁴ணஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி । ஆ
ஸஹshராthபŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥
39 (appears twice in the book version)

³பதி³Shடவாkhயshய தத³rhத²shய ச தா⁴ரேண ।
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shயkhதிrhேமதா⁴ தயா ph³ரம லph◌⁴யதாmh பரேமவர: ॥ 367॥
மth◌⁴விthயாதி³கவாkhயshய vhயாkh²யாநmh rhவவth³ப⁴ேவth ।
அth³ேயthயாth³யா ’ச: பச vhயாkh²யாதா: rhவேமவ ச ॥ 368॥
editor: rhவேமவ ;அேரணீயாநிthயiνவாக இthயrhத:² ।
வேதா⁴ ph³ராமணக³rhப⁴shய ராஜக³rhப⁴shய வா ப⁴ேவth ।
ph◌⁴ணஹthயாவஶிShடmh  யதா²rhவmh வி³th◌⁴யதாmh ॥ 369॥
இthேயேகாநபசேஶாऽiνவாக:
ph³ரம ேமத⁴வா । ம⁴ ேமத⁴வா । ph³ரமேமவ ம⁴ ேமத⁴வா ।
ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநா-
mh’rhவிphராmh
மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th³தா⁴ꣳ shவதி⁴திrhவநாநாꣳ
ேஸாம: பவிthரமthேயதி ேரப⁴nh ॥
ஹꣳஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸ-

th³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா
ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh ph³’ஹth ॥
40.1, 2, 3

ய இமmh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
வீரஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி ।
ஆஸஹshராth பŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥
40.6

i.v.: ya idaM tri ...

ேமத⁴ஶph³தி³தயjhேஞாऽshயாshதீதி ேமத⁴வ³chயேத ।
யjhஞாதி³ஜnhயjhஞாநshய ph³ரமே விஷயthவத: ॥ 370॥
ph³ரம ேமத⁴வதி³thேயதjhjhேஞயmh ேஶஷmh  rhவவth ।
ph³ரேமthயாதி³ யth³’kh³th³வnhth³வmh தத³பி vhயாkh’தmh ரா ॥ 371॥
ேவத³ஶாshthரபjhஞாதா தத³iνShடா²நதthபர: ।
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விphேராऽபி⁴khேதா ராஜா வா வீேராऽnhயthrhவவth³ப⁴ேவth ॥ 372॥
ph³ரமஹthயாதி³ேதா³ஷா ேய ph³ரமதீ⁴phரதிப³nhத⁴கா: ।
thஸுபrhkh²யமnhthரா:shshதnhமஹாபாதகாnhதகா: ॥ 373॥
விphரமாthரவத⁴shதthர ph³ரமஹthயா தேதாऽதி⁴கா ।
ph◌⁴ணஹthயா வீரஹthயா தshயா அphயதி⁴கா shmh’தா ॥ 374॥
thஸுபrhkh²யமnhthராmh யாவjhவயபாnhnh’mh ।
அphேயதாth³’ஶபாபாநாmh விநிvh’thதிrhப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 375॥
ஸுராபாநாதி³பாபாநாmh நிvh’thதிதி கா கதா² ।
editor: பாபாநாmh ; பாதகாநாthயrhத:² ।
இதி பசாேஶாऽiνவாக:
footnote இத: பரேமகஷShதமாiνவாகபrhயnhதmh ந விvh’தmh ।
footnote யth³யபீத ஆரph◌⁴ய ’ nhயாஸ ஏவாthயேரசயth³ய ஏவmh
ேவேத³thபநிஷth’
இthயnhதேமகmh வாkhயmh, ததா²பி விvh’தெஸௗகrhயாய க²Nhட³ேஶா விப⁴yhஜ
நிrhதி³Shடmh ।
ஸthயmh பரmh பரꣳ ஸthயꣳ ஸthேயந ந
ஸுவrhகா³lhேலாஹாchchயவnhேத
கதா³சந ஸதாꣳஸthயmh தshமாthஸthேய ரமnhேத
78.1

நரshய jhஞாநேயாkh³யshய மஹாபாபாதி³நாஶத: ॥ 376॥
பரேமthkh’Shடதாmh வkhmh nhயாஸshய jhஞாநேஹஷு ।
ஸthயாth³ேயகாத³ேஶாthkh’Shடா வkhதvhயா jhஞாநேஹதவ: ॥ 377॥
editor: நரshய வkhதvhயா இthயnhவய: । phரதிேயாகி³thேவேநதி ேஶஷ: ।
phரத²மmh ஸாத⁴நmh தthர ஸthயமthர நிphயேத ।
யதா²th³’Shடmh phரமாேணந தேதா²khதி:ஸthயiµchயேத ॥ 378॥
மrhத²ேஹஷூthkh’Shடmh பரmh தchச phரகீrhதிதmh ।
தthராத³ராrhத²mh ⁴யச பரmh ஸthயதீதmh ॥ 379॥
யth³வா யதா² பரmh ph³ரமாபா³th◌⁴யmh ஸthயத³mh ததா² ।
vhயாவஹாகபா³த⁴shய ராthேயந phரkh’Shடதாmh ॥ 380॥
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விவthவா பரmh ஸthயதி th³’Shடாnhதத:shmh’தmh ।
யாவjhவmh யதா²rhேதா²khthயா shவrhக³ேலாகாthகதா³சந ॥ 381॥
ந phரchதா:shரnhேய  shவrhக³mh phராphயாபி Nhயத: ।
அnh’தphேராkhதிேதா³ேஷநiν⁴ையவ கrhமண: ॥ 382॥
ப²லmh rhநதயா shவrhகா³chchயவnhேதऽnh’தவாதி³ந: ।
யதா²rhத²வசநmh யshமாthஸதாmh ஸnhமாrhக³வrhதிநாmh ॥ 383॥
ஸmhப³nhதி⁴ தshமாthேகசிth ஸதாத³தி ேத: ।
editor: ேத: ; vhthபthேதthயrhத:² ।
உthkh’Shடேஹrhேமாshய ஸthேயாkhதிதி வாதி³ந: ॥ 384॥
ஸthேய ரமnhேத khட³nhேத தshnhேநவ மநீண: ।
editor:இதி வாதி³ந: ேகசிnhமநீண: தshnhேநவ ஸthேய ரமnhத இthயnhவய: ।
ேமாshேயதி ; ேமாேஹjhஞாநshய ேஹthயrhத:² । ஏவமkh³ேரऽபி ।
தப இதி தேபா நாநஶநாthபரmh யth³தி⁴ பரmh தபshதth³
³rhத⁴rhஷmh தth³ ³ராத⁴ஷ தshமாthதப ரமnhேத
78.2

ஏகmh மதmh கீrhதயிthவா th³விதீயmh மதiµchயேத ॥ 385॥
தப: பரmh ேமாேஹதி ேகசிthphரசேத ।
தீrhத²யாthராஜபாதீ³நி தபாmhshயnhயாநி ⁴ஶ: ॥ 386॥
ததா²phயநஶநmh ேதஷு ஸமshேதஷு பரmh ப⁴ேவth ।
உபவாஸாத³நஶநாnhந பரmh விth³யேத தப: ॥ 387॥
kh’chch²ராதி³கmh யthதேபாऽshதி தthேஸா⁴mh ஶkhயேமவ ந ।
அத ஏவ ³ராத⁴rhஷமாஸமnhதாchச²mh ॥ 388॥
தshய ேஸா⁴மஶkhயthவmh ஸrhேவஷாமiν⁴யேத ।
தshமாthேகசிth³ரமnhேதऽshnh kh’chch²ரசாnhth³ராயணதி³ேக ॥ 389॥
editor: தshய ; தபஸ இthயrhத:² ।
த³ம இதி நியதmh ph³ரமசாணshதshமாth³த³ேம ரமnhேத
78.3

த³ேமா வாேயnhth³யாmh shயாth³விஷேயph◌⁴ேயா நிவrhததmh ।
ஸ ஏவ iµkhதிேஹ:shயாதி³தி ைநShட²கவrhணிந: ॥ 390॥
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மnhயnhேத ஸrhவதா³ தshமாth³ரமnhேத த³ம ஏவ ேத ।
ஶம இthயரNhேய iµநshதமாchச²ேம ரமnhேத
78.4

khேராதா⁴தி³ேதா³ஷராthயmh மநஸ: ஶம உchயேத ॥ 391॥
ஸ ஏவ iµkhதிேஹ:shயாதி³thயரNhயநிவாந: ।
மnhயnhேத iµநயshதshமாth³ரமnhேத ஶம ஏவ ேத ॥ 392॥
தா³நதி ஸrhவாணி ⁴தாநி phரஶꣳஸnhதி தா³நாnhநாதி³Shகரmh
தshமாth³தா³ேந ரமnhேத
78.5

shவீயாநாmh ⁴க³வாதீ³நாmh ஶாshthரphேராkhேதந வrhthமநா ।
shவshவshய thயாக³rhவmh யthபரshவthவphரஸஜநmh ॥ 393॥
தth³தா³நேமவ பரமmh மthவா ேமாshய ஸாத⁴நmh ।
shவnhதி ஸகலா தா³நாத³thயnhதmh நாshதி ³Shகரmh ॥ 394॥
th³’யnhேத த⁴நராrhத²mh thயஜnhேதாऽஸூநபி phயாnh ।
தshமாth³ேகா³⁴ரNhயாேத³rhதா³ேந ஸkhதிmh phரrhவேத ॥ 395॥
த⁴rhம இதி த⁴rhேமண ஸrhவத³mh பkh³’தmh
த⁴rhமாnhநாதி³சரmh தshமாth³த⁴rhேம ரமnhேத
78.6

shmh’thயாth³khதmh தடாகாேத³rhநிrhமாணmh த⁴rhம உchயேத ।
ஸ ஏவ iµkhதிேஹ:shயாதி³தி ராஜாத³ேயா நரா: ॥ 396॥
மnhயnhேத ேதந த⁴rhேமண kh³’தmh ஸகலmh ஜக³th ।
Shயnhதி shநாநபாநாth³ையrhநரபmh’கா³த³ய: ॥ 397॥
ைநவாshதி ³சரmh தshமாthphரப⁴ேவாऽshnh ரதாshதத: ।
phரஜந இதி ⁴யாꣳஸshதshமாth³⁴யிShடா:² phரஜாயnhேத
தshமாth³⁴யிShடா:² phரஜநேந ரமnhேத
78.7

phரஜநmh தநயாதீ³நாiµthபாத³நதீrhயேத ॥ 398 ।
தshையேவாthதமேஹthவmh மnhயnhேத ப³ஹேவா ஜநா: ।
த³th³ைரrhத⁴நிைக: ஶிShைடரஶிShைடச phரvh’thதித: ॥ 399॥
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editor: phரvh’thதித: ; thராth³thபாத³ந இதி ேஶஷ: ।
தshமாேத³ைககேலாகshய யாஜnhேத ப³ஹவ: phரஜா:
தshமாth³ரமnhேத ப³ஹவ: thராth³thபாத³ேந நரா: ॥ 400॥
அkh³நய இthயாஹ தshமாத³kh³நய ஆதா⁴தvhயா
78.8

அkh³நேயா கா³rhஹபthயாth³யா: பரமா iµkhதிேஹதவ: ।
இthயாஹ ைவதி³க: கசிthதshமாth³ேத⁴ேதாrhkh³’ஹshதி²ைத: ॥ 401॥
அkh³நேயா கா³rhஹபthயாth³யா ஆதா⁴தvhயா ப⁴வnhதி ேத ।
editor:ைவதி³க: , ேவதா³rhத²பர: । kh³’ஹshதி²ைத: ; kh³’ஹshைத²thயrhத:² ।
அkh³நிேஹாthரthயாஹ தshமாத³kh³நிேஹாthேர ரமnhேத
78.9

ஆேதऽkh³நாவiνShேட²ேயா ேஹாம:shயாத³kh³நிேஹாthரகmh ॥ 402॥
த³thதமmh iµkhதிேஹதி கசந ைவதி³க: ।
ஆஹ தshமாத³kh³நிேஹாthேர ரமnhேத kh³’ண:ஸதா³ ॥ 403॥
யjhஞ இதி யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தாshதshமாth³யjhேஞ ரமnhேத
78.10

jhேயாதிShடாமாதி³ேகா யjhஞ: பரேமா ேமாஸாத⁴நmh ।
இதி ேகசந மnhயnhேத ேவதா³rhதா²ஸkhதமாநஸா: ॥ 404॥
யshமாதா³⁴நிகா ேத³வா: rhவாiνSh²தயjhஞத: ।
shவrhக³ேலாகmh க³தாshதshமாth³யjhேஞ ேகசிth³ ³தா⁴ ரதா: ॥ 405॥
மாநஸதி விth³வாꣳஸshதshமாth³விth³வாꣳஸ ஏவ மாநேஸ ரமnhேத
78.11

விth³வாmhஸ:ஸ³ணjhஞா:shrhமந:ஸாth◌⁴யmh  மாநஸmh ।
உபாஸநmh பரmh ேஹthேயேத ேமநிேர ³தா:◌⁴ ॥ 406॥
editor: ³தா:◌⁴ ;ஸ³ணph³ரமவித³இthயrhத:² ।
தshமாthமாநஸ ஏைவேக ஸமாஸkhதா மநீண: ।
ைவதி³ேகாபாshதிபா⁴க³shய தாthபrhயjhஞாநஶாந: ॥ 407॥
nhயாஸ இதி ph³ரமா ph³ரமா  பர: பேரா  ph³ரமா தாநி வா
ஏதாnhயவராணி தபாꣳ nhயாஸ ஏவாthயேரசயth
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78.12

ைவதா⁴நாmh கrhமmh thயாேகா³ விதி⁴நா nhயாஸ உchயேத ।
nhயாஸ ஏேவாthதேமா iµkhேதrhேஹ:shயாதி³தி மnhயேத ॥ 408॥
ph³ரமா ரNhயக³rhேபா⁴ऽயmh ஸ ph³ரமா பர ஏவ  ।
ந  ேவா யதா² ததnhமதjhைஞ: phராkh ஸத: ॥ 409॥
யth³யphயெஸௗ ேத³ஹதா⁴ ததா²பி பர ஏவ  ।
தthஸமாநjhஞாநவththவாthதchசி²Shயthேவந ேஹநா ॥ 410॥
ஸthயாதீ³நி தபாmhshேயவ நிkh’Shடாநி ததா²phயத: ।
editor: ததா²பி nhயாஸாnhநிkh’Shடா இthயrhத:² ।
ஸmhயாஸ ஏவ ஸrhவாணி தாnhயதிkhராnhதவாநயmh ॥ 411॥
ஆதி⁴khயதாரதmhயmh ச தthர விராnhதShயேத ।
ய ஏவmh ேவேத³thபநிஷth ॥
உபஸmhஹரதீதா³நீiµkhதiµthதமஸாத⁴நmh ॥ 412॥
ஸrhேவph◌⁴ய:ஸாத⁴nhேவph◌⁴யச ஸmhnhயாஸshய phரkh’Shடதாmh ।
ேயா ேவத³ தshய வி³ஷ இthேயவmh பகீrhதிதா ॥ 413॥
விth³யா ரஹshயபா shயாதி³thயrhத:²ஸth³பி⁴த: ।
இதி th³விஷShடதேமாऽiνவாக:
phராஜாபthேயா ஹாணி:ஸுபrhேணய: phரஜாபதிmh பிதரiµபஸஸார கிmh
ப⁴க³வnhத: பரமmh வத³nhதீதி தshைம phேராவாச
79.1

phரா³khதேமாேஹthவrhத²iµபபாத³யிmh தி: ॥ 414॥
ஆkh²யாயிகாmh phரவkhதேயஷா ³ஶிShேயாkhதிக³rhபி⁴ணீmh ।
ஆNhயாkh²ய:ஸுபrhயாshதநயச phரஜாபேத: ॥ 415॥
³பஸத³நmh சkhேர பphரchச² தத³நnhதரmh ।
jhயா மரrhஷேயா iµkhேத:ஸாத⁴ேநShவகி²ேலஷு ச ॥ 416॥
கிiµthkh’Shடmh வத³nhதீதி தshைம ³வாச ஸ: ।
ஸthேயந வாராவாதி ஸthேயநாதி³thேயா ேராசேத தி³வி ஸthயmh வாச:
phரதிShடா²ஸthேய ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாthஸthயmh பரமmh
வத³nhதி
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79.2

ஸாத⁴ேநஷு த³khேதஷு phரத²மmh வkhதி ஸாத⁴நmh ॥ 417॥
ேயாऽnhதேऽ⁴நா வாதி ஸ வா: rhவஜnhமநி ।
ஹர:ஸnhஸthயவாதி³thவmh பபாlhையவ ஸthயத: ॥ 418॥
ஸmhphராphய வாேத³வthவmh ேலாகாiνkh³ரஹவாச²யா ।
ஸதா³ சரதி ஸூrhேயாऽபி rhவாiνSh²தஸthயத: ॥ 419॥
தி³வி phரகாஶேத ஸthயmh phரதிShடா² வாச உchயேத ।
வாேசாkhதமnh’தmh thவnhையrhநிராkhயத இthயத: ॥ 420॥
phரதிShடா² ந  வாச:shயாthஸthேய ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
ஸமshதvhயவஹாேராऽபி ஸthயவாசி phரதிSh²த: ॥ 421॥
தshமாthேகசிthஸthயேமவ phரkh’Shடmh ஸாத⁴நmh ஜ:³ ।
editor:அேதாऽnh’தmh ந  வாச: phரதிShேட²thயnhவய: ।
தபஸா ேத³வா ேத³வதாமkh³ர ஆயnh தபஸாrhஷய:
ஸுவரnhவவிnhத³nhதபஸா
ஸபthநாnhphரiΝதா³மாராதீshதப ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாthதப: பரமmh வத³nhதி
79.3

தthராஸnhShடதாmh th³’ShThவா th³விதீயmh phராஹ ஸாத⁴நmh ॥ 422॥
editor:iµக²விகாஸராthயலணமபேதாஷமாேணrhth³’ShThேவthயrhத:² ।
ேத³வா ேத³வthவம⁴நா ஸmhphராphதா: rhவஜnhமநி ।
அiνSh²ேதந தபஸா kh’chch²ரசாnhth³ராயதி³நா ॥ 423॥
rhவாrhேதந தபஸா shவrhக³mh phராphதா மஹrhஷய: ।
வயmh ச தபஸா ஶthnh th³ரvhயலாப⁴விேராதி⁴ந: ॥ 424॥
நராmhசாthர நிராrhம:ஸமshதmh தப shதி²தmh ।
தshமாth³வத³nhthயநஶநmh பரமmh ேமாஸாத⁴நmh ॥ 425॥
editor: தபேஸதி ;அபி⁴சாரபதபேஸthயrhத:² ।
த³ேமந தா³nhதா: கிlhபி³ஷமவ⁴nhவnhதி த³ேமந ph³ரமசாண:

ஸுவரக³chச²nh த³ேமா ⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh த³ேம ஸrhவmh
phரதிSh²தmh தshமாth³த³ம: பரமmh வத³nhதி
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79.4

rhவthராபேதாேஷண ஸாத⁴நாnhதரiµchயேத ।
:³ஶகmh ஸrhவத: ேஸா⁴mh ³ராத⁴rhஷmh த³ேமா ப⁴ேவth ॥ 426॥
அேபதmh ப²லmh ஸrhவmh த³ம ஏவ பSh²தmh ।
ஶேமந ஶாnhதா: ஶிவமாசரnhதி ஶேமந நாகmh
iµநேயாऽnhவவிnhத³ch²ஶேமா
⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh ஶேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாchச²ம: பரமmh வத³nhதி
79.5

khேராதா⁴தி³ரதாசிthேத மrhத²mh phராphiνrhநரா: ॥ 427॥
ஶேமந shவrhக³மக³மnhநாரதா³th³யா iµநீவரா: ।
தா³நmh யjhஞாநாmh வத²mh த³ ேலாேக தா³தாரꣳ
ஸrhவ⁴தாnhபவnhதி தா³ேநநாராதீரபாiνத³nhத தா³ேநந
th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி தா³ேந ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³தா³நmh
பரமmh வத³nhதி
79.6

ேகா³ரNhயாதி³தா³நmh shயாth³யjhஞாநாmh த³ தத: ॥ 428॥
ேரShட²mh ேலாேகऽபி தா³தாரmh ேவத³ஶாshthரவிேதா³ ஜநா: ।
டா⁴ைசேவாபவnhதி ப⁴டாநாmh த⁴நதா³நத: ॥ 429॥
nh’பா: ஶthnhநிராசkh: phரப³லா ேய th³விஷnhதி ேத ।
த⁴நதா³ேநந ஸnhShடா ப⁴வnhதி ஸு’ேதா³ ஜநா: ॥ 430॥
த⁴rhேமா விவshய ஜக³த: phரதிShடா² ேலாேக த⁴rhShட² phரஜா
உபஸrhபnhதி த⁴rhேமண பாபமபiνத³தி த⁴rhேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாth³த⁴rhமmh பரமmh வத³nhதி
79.7

தடாகாதி³கநிrhமாணmh த⁴rhம இthேயவதmh ।
ஸ ஸrhவphராணிஜாதshய phரதிShடா² ேரய உchயேத ॥ 431॥
உபவnhதி த⁴rhShட²mh ேலாேக ஸrhவா: phரஜா நரா: ।
த⁴rhமாத⁴rhமவிேவகாrhத²iµபக³chச²nhதி ஸrhவஶ: ॥ 432॥
phராயசிthேதந த⁴rhேமண நாஶயnhதி ச கிlhபி³ஷmh ।
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phரஜநநmh ைவ phரதிShடா² ேலாேக ஸா⁴ phரஜாயாshதnhmh தnhவாந:
பிth’மiνே ப⁴வதி தேத³வ தshயாnh’ணmh தshமாthphரஜநநmh
பரமmh வத³nhதி
79.8

thேராthபாத³நேமேவத³mh phரதிShடா² kh³’நாmh ப⁴ேவth ॥ 433॥
kh³’ஹkh’thயshய நிrhேவாடா⁴ thர ஏவ ந தர: ।
ஜyhேயா மiνShயேலாேகாऽயmh thேரணேவதி  தி: ॥ 434॥
thரெபௗthராதி³பா shயாthphரஜா தshயா: பரmhபராmh ।
யதா²ஶாshthரmh விதnhவாந: பிth’மnh’ே ப⁴ேவth ॥ 435॥
’ணmh ததீ³யmhthேரண ஸmhயkhphரthயrhபிதmh ப⁴ேவth ।
thேராthபாத³நேமவ shயாth³’பாகரணmh பி: ॥ 436॥
அkh³நேயா ைவ thரயீ விth³யா ேத³வயாந: பnhதா² கா³rhஹபthய ’kh
ph’தி²வீ ரத²nhதரமnhவாஹாrhயபசந: யஜுரnhதmh
வாமேத³vhயமாஹவநீய:ஸாம ஸுவrhேகா³ ேலாேகா ph³’ஹthதshமாத³kh³நீnh
பரமmh வத³nhதி
79.9

thரேயாऽkh³நயshthரயீ விth³யா ேவைத³கவிதthவத: ।
ேவத³thரேயாkhதகrhமாணி யாநி தthஸாத⁴நthவத: ॥ 437॥
ேத³வthவphராபேகா மாrhேகா³ யாக³th³வாேரண கீrhதித: ।
கிசாயmh கா³rhஹபthேயாऽkh³நிrh’kh³ேவதா³thமக ஈத: ॥ 438॥
ph’th²வீேலாகshவபச யth³ரத²nhதரஸாம தth ।
editor:ஸாேமதி ;ஸாமாthமக இthயrhத:² ।
த³நாkh³நிrhஜrhேவத³சாnhதாthமக:shmh’த: ॥ 439॥
வாமேத³வாkh²யஸாமாthமா ப⁴வதீதி phரஶshயேத ।
ஸாமேத³வ:shவrhக³ேலாேகா ph³’ஹthஸாேமதி யth thரயmh ॥ 440॥
ததா³thமாஹவநீய:shயாதி³thயெஸௗ ச phரஶshயேத ।
அkh³நிேஹாthரꣳ ஸாயmh phராதrhkh³’ஹாmh நிShkh’தி:shவிShடꣳ
ஸுஹுதmh யjhஞkhரநாmh phராயணꣳ ஸுவrhக³shய ேலாகshய
jhேயாதிshதshமாத³kh³நிேஹாthரmh பரமmh வத³nhதி
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79.10

அkh³நிேஹாthரmh kh’தmh ஸாயmh phராதச kh³’ஹநிShkh’தி: ॥ 441॥
அkh³நிேஹாthரshய விரேஹ ுதி⁴ேதாऽkh³நிrhkh³’ஹாnhத³ேஹth ।
thரயஸாத⁴நlhயmh  நிShkh’தி: பகீrhthயேத ॥ 442॥
யாேகா³ th³ரvhயபthயாேகா³ ேத³வiµth³தி³ய கீrhதித: ।
தthதth³th³ரvhயshய த³ஹேந phரேேபா ேஹாம உchயேத ॥ 443॥
யjhஞாநாmh ச khரநாmh ச phராரmhப⁴கத³mh shmh’தmh ।
அத ஏவாkh³நிேஹாthரmh shயாthshவrhக³ேலாகphரகாஶகmh ॥ 444॥
editor:அkh³nhயாேத⁴யமkh³நிேஹாthரmh த³rhஶrhணமாஸாவாkh³ரயணmh சாrhமாshயாநி
நிட⁴பஶுப³nhத: ◌⁴
ெஸௗthராமபி ேசதி ஸphத ஹவிrhயjhஞா: । khரஶph³ேதா³பவsh
ேஸாமயாேக³ஷு ட: ◌⁴ ।
அkh³நிShேடாேமாऽthயkh³நிShேடாம உkhth²ய: ேஷாட³ஶீ
வாயேபேயாऽதிராthேராऽphேதாrhயாமேசதி ஸphத
ேஸாமஸmhshதா:² khரதவ: ।
யjhஞ இதி யjhேஞா  ேத³வாநாmh யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தா
யjhேஞநாஸுராநபாiνத³nhத யjhேஞந th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி யjhேஞ
ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³யjhஞmh பரமmh வத³nhதி
79.11

உthதமmh ஸாத⁴நmh யjhஞ இதி ேகசிthphரசேத ।
யjhஞ: phேயா  ேத³வாநாmh ேத  ேத³வா தி³வmh க³தா: ॥ 445॥
rhவாiνSh²தயjhேஞந shவrhக³ேலாகmh phரேபதி³ேர ।
jhேயாதிShேடாேமந யjhேஞந ஸrhவகாமாphதிேஹநா ॥ 446॥
th³விஷthphரஶாnhதிகாமshய நிthரா:shrhth³ேவஷகாண: ।
மாநஸmh ைவ phராஜாபthயmh பவிthரmh மாநேஸந மநஸா ஸா⁴
பயதி ’ஷய: phரஜா அsh’ஜnhத மாநேஸ ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாnhமாநஸmh பரமmh வத³nhதி
79.12

phராஜாபthயபத³phராphேத:ஸாத⁴நmh shயா³பாஸநmh ॥ 447॥
அத ஏவ பவிthரmh shயாch²th³தி⁴ேஹthவகாரth ।
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உபஸேநந khதmh யthேதைநபாkh³ேரண ேசதஸா ॥ 448॥
ஸாாthகேராதி ேயாகீ³ஶ:ஸmhயkh³vhயவதாதி³கmh ।
அதீதாநாக³தmh தchச ேயாக³ஶாshthேர phரபசிதmh ॥ 449॥
ஏகாkh³ரமநஸா khதா விவாthராத³ய: phரஜா ।
ப³வி:ஸŋhகlhபமாthேரண sh’Shடnhேதா மஹrhஷய: ॥ 450॥
nhயாஸ இthயாஹுrhமநீே ph³ரமாணmh
79.13 /1

ேயா ேமாேஹ:ஸmhnhயாஸ இthkhதshதmh மஹrhஷய: ।
ரNhயக³rhப⁴ேமவாஹு:ஸுதி⁴ய:shmh’திகாண: ॥ 451॥
ஸmhnhயாஸாth³ph³ரமண:shதா²நதி  shமrhயேத ³ேத: ◌⁴ ।
தthphராphேதரnhதரŋhக³thவாத³shய தth³பேதாதி³தா ॥ 452॥
editor:அnhதரŋhக³thவாதி³தி ;அnhதரŋhக³ஸாத⁴நthவாதி³thயrhத:² ।
ph³ரமா விவ: கதம:shவயmh: ◌⁴ phரஜாபதி:ஸmhவthஸர இதி
79.13 /2

shேதாmh தேமவ ஸmhnhயாஸmh தthஸmhphராphயmh phரபchயேத ।
editor: தth ;ரNhயக³rhப⁴shவபthயrhத:² ।
ரNhயக³rhேபா⁴ விவ:shயாthஸமshதஜக³தா³thமக: ॥ 453॥
அதீவ ஸுக²பச மாthராதி³ரதthவத: ।
shவயேமவ ஸiνthபnhந: phரஜாநாmh பபாலக: ॥ 454॥
காலாthமா ேசதிஶph³த³sh phரத³rhஶநபர:shmh’த: ।
இthயாதி³ஸrhவபthவiµnhேநயதி மnhயதாmh ॥ 455॥
ஸmhவthஸேராऽஸாவாதி³thேயா ய ஏஷ ஆதி³thேய ஷ:

ஸ பரேமSh² ph³ரமாthமா
79.14

ஸmhவthஸரshய மாஹாthmhயmh ஸூthராŋhக³shய phரத³rhயேத ।
⁴shதshய phரkh’Shட nhயாஸshய shதேயऽ⁴ந ॥ 456॥
editor:ஸூthேரதி ;ரNhயக³rhபா⁴வயவshthேயthயrhத:² ।
ேயாऽயmh ஸmhவthஸர: கால: ேஸாऽஸாவாதி³thய ஏவ  ।
ஆதி³thயக³மநாvh’ththயா தshய ஸmhபாதி³தthவத: ॥ 457॥
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ஆதி³thயமNhட³ேல ேயாऽயmh ேஷா வrhதேத ஸ ச ।
ரNhயக³rhப⁴ப:shயாnhமNhட³லth³வாரேதா யயmh ॥ 458॥
ரNhயக³rhப:◌⁴ phராphய:shயாthஸ ph³ரம பரமmh ப⁴ேவth ।
தைத²வ phரthயகா³thமா shயாதி³thயrhத:² பகீrhதித: ॥ 459॥
யாபி⁴ராதி³thயshதபதி ரபி⁴shதாபி: ◌⁴ பrhஜnhேயா வrhஷதி
பrhஜnhேயெநௗஷதி⁴வநshபதய: phரஜாயnhத ஓஷதி⁴வநshபதிபி⁴ரnhநmh
ப⁴வthயnhேநந phரா: phராணrhப³லmh ப³ேலந தபshதபஸா ரth³தா⁴
ரth³த⁴யா ேமதா⁴ ேமத⁴யா மநீஷா மநீஷயா மேநா மநஸா
ஶாnhதி: ஶாnhthயா சிthதmh சிthேதந shmh’தி:shmh’thயா shமாரꣳ
shமாேரண விjhஞாநmh விjhஞாேநநாthமாநmh ேவத³யதி தshமாத³nhநmh
த³த³nhஸrhவாNhேயதாநி த³தா³thயnhநாthphரா ப⁴வnhதி ⁴தாநாmh
phராணrhமேநா மநஸச விjhஞாநmh விjhஞாநாதா³நnhேதா³ ph³ரமேயாநி:
79.15

ஸmhவthஸரmh phரஶshையவmh ஸூrhயாதி³th³வாரதshதத: ।
ஸமshதvhயவஹாராய மNhட³லth³வாரேதா ரேவ: ॥ 460॥
ேஹthேவந ஸ ஏவாயmh ஹாயேநாऽthர phரஶshயேத ।
editor:ஸ ஏவாயmh ஸmhவthஸர:ஆதி³thயமNhட³லth³வாரா
ஸrhவvhயவஹாரேஹதயா shயத இthயrhத:² ।
யாபி⁴Shணshவபாபி⁴ரrhகshதபதி ரபி: ◌⁴ ॥ 461॥
தாபி⁴rh⁴ஜலமாதா³ய ேமேகா⁴ ⁴thவா phரவrhஷதி ।
ph³யாதி³ேராஷதி⁴rhjhேஞயா பநஸாதி³rhவநshபதி: ॥ 462॥
ph³யாதி³பி⁴rhப⁴ேவth³ேபா⁴jhயmh phராshth’phயnhதி ேபா⁴jhயத: ।
phராணrhேத³ஹப³லmh ேதந தப: kh’chch²ராதி³லணmh ॥ 463॥
தபஸா ஶுth³த⁴சிthதshய ரth³தா⁴ ph³ரமாthமேவத³ேந ।
ரth³த⁴ையகாkh³ரசிthதshய ஶkhதிrhkh³ரnhதா²rhத²தா⁴ரேண ॥ 464 ।
ேமத⁴யா தththவ³th³th◌⁴யாkh²யா மநீஷா shயாnhமநீஷயா ।
மேநாநிரnhதரthேவந மநநmh ஜாயேத தத: ॥ 465॥
khேராதா⁴th³யவஸராபா⁴வாchச²nhதி: ஶாnhthயா phரமாநஜmh ।
தththவjhஞாநாபி⁴த⁴mh சிthதmh ேதந சிthேதந ஸrhவதா³ ॥ 466॥
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நிth³ராதி³vhயவதா⁴ேநऽபி லப⁴ேத தththவஸmhshmh’திmh ।
நிth³ராth³யநnhதேராthேத²ந shமரேணந நிரnhதரmh ॥ 467॥
shமாராkh²யmh லப⁴ேத ேதந ஸnhததjhஞாநமiνேத ।
editor: ேதந ;shமாரபதா³பி⁴ேத⁴ேயந நிரnhதரshமரேணந விjhஞாநேமதீthயrhத:²
விjhஞாேநந பராthமாநmh ஸrhவதா³iνப⁴வthயயmh ॥ 468॥
யshமாthphராதி³கth³வாரா ph³ரமாiνப⁴வேஹதா ।
அnhநshயாேதா த³த³th³th◌⁴யnhநmh த³தா³thேயதாநி ஸrhவஶ: ॥ 469॥
ஸrhவphரதா³நபthவமnhநதா³நshய ஸmhphரதி ।
விshபShடயிiµkhேதாऽrhத:² ந:ஸŋhphய கீrhthயேத ॥ 470॥
அnhநாthphரா ப⁴வnhதீதி வாkhேயேநthயவக³mhயதாmh ।
phராதி³யநிதjhஞாநாதா³நnhத:³ பர ஏவ ஸnh ॥ 471॥
ph³ரம ேத³வாnhதேவth³யmh shயாth³ேயாநி:ஸrhவshய காரணmh ।
யth³வா ேவத³shய ேயாநி:shயாthதாth³’kh³ப:shவயmh ப⁴ேவth ॥ 472॥
ஸ வா ஏஷ ஷ: பசதா⁴ பசாthமா ேயந ஸrhவத³mh
phேராதmh ph’தி²வீ சாnhதmh ச th³ெயௗச
தி³ஶசாவாnhதரதி³ஶாச ஸ ைவ ஸrhவத³mh ஜக³thஸ
ஸ⁴தꣳ ஸ ப⁴vhயmh jhஞாஸkhlh’phத ’தஜா ரயிShடா:²
ரth³தா⁴ ஸthேயா மஹshவாnhதமேஸாபShடாth
79.16 /1, internet version says பஹshவாnh ॥
shேதாmh ஸmhnhயாஸேமேவாkhதmh தthphராphதjhஞாநஸmhshதி: ।
ஸmhnhயாஸrhவகmh jhஞாநmh ஸmhபாத³யதி ேயா நர: ॥ 473॥
editor: ததி³தி ; ேதந ஸmhnhயாேஸந phராphதmh தththவjhஞாநmh யshய
தshய நரshய shதி: khயத இthயrhத:² ।
ஸ ஏவ ஸrhவப:ஸnh பசாthமா பசதா⁴ ப⁴ேவth ।
பசவிmhஶதிப:shயாதி³thயrhத:² பகீrhதித: ॥ 474॥
ஶph³தா³தி³பசகmh ைசவ ph’தி²vhயாதி³கபசகmh ।
jhஞாநகrhேமnhth³யாmh th³ேவ ததா² phராதி³பசகmh ॥ 475॥
ஏதாவth³வshப:shயாth³யth³வா பசாthமபி⁴rhத: ।
பசதா⁴ வrhதேத தchச ராேண பகீrhதிதmh ॥ 476॥
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⁴தாthமா ேசnhth³யாthமா ச phரதா⁴நாthமா ததா² ப⁴வாnh ।
ஆthமா ச பரமாthமா ச thவேமக: பசதா⁴ shதி²த: ॥ 477॥
editor:இthkhதthயrhத:² ।
ேயந ph³ரமshவேபண நேரண ஸகலmh ஜக³th ।
phேராதmh phரகrhஷத:shதmh ஸூthேர மணிக³ இவ ॥ 478॥
ph’தி²வீthயாதி³நா ஸrhவmh தேத³வ sh²டiµchயேத ।
vhயாபீ ஸ ஏவ ஸகேல வrhதமாநத³mh ஜக³th ॥ 479॥
தththவவிth³யாதிேரேகண தththவth³’ShThயா ஜக³nhந  ।
அதீதmh ச ஸ ஏேவஸmh ப⁴vhயmh பா⁴வி ஜக³chச ஸ: ॥ 480॥
th³’யேத ேத³ஹேபாऽயmh ஜக³th³ேபா ந தி ேசth ।
jhஞாஸயா விசாேரண ஸrhவாthமthேவந நிசித: ॥ 481॥
’தmh phராமாணிகmh jhஞாநmh ஜாத:ஸrhவாthமகshதத: ।
editor: தத: ; jhஞாேநேநthயrhத:² ।
rhவேShவபாshேதஷு jhஞாஸாஸமேய ந: ॥ 482॥
th³தா⁴nhதjhஞாநேதா ஜாத:ஸrhவாthமா தththவவிnhநர: ।
ரயிrh³பேத³ஶாkh²யmh த⁴நmh தthைரவ திShட²தி ॥ 483॥
ந பேத³ஶஶூnhயாநாmh தth khவசிthphரதிபா⁴ஸேத ।
ஈth³’khshவபjhஞாநshய ரth³தா⁴லph◌⁴யthவத: மாnh ॥ 484॥
ரth³ைத⁴வ ஸthயph³ரமாthமா shவphரகாேஶாऽத ஏவ ஸ: ।
அjhஞாேநந விkhதthவாthத³பrhயபி வrhதேத ॥ 485॥
jhஞாthவா தேமவmh மநஸா ’தா³ ச ⁴ேயா ந mh’thiµபயா
விth³வாnh
79.16 /2

nhயாஸrhவjhஞாநவnhதmh thவாஹ jhஞாநஸthப²லmh ।
ஆேண thவmh தமாthமாநmh மநஸா ’த³யாthமநா ॥ 486॥
’தா³ நியதthேவந ’ேத³தி பகீrhthயேத ।
editor:’தா³ ;’thபth³ேமேநthயrhத:² ।
ஏவiµkhதphரகாேரண ஸmhnhயாேஸாthதமேஹத: ॥ 487॥
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jhஞாthவா விth³வாmhjhஞாநkhத: நrhmh’thmh ந சாph ।
வrhதமாநஶேர ச jhஞாநிந: பேத ஸதி ॥ 488॥
ஜnhமாபா⁴வாthநrhmh’thrhநாshதீthயrhத:² phரகீrhதித: ।
தshமாnhnhயாஸேமஷாmh தபஸாமதிkhதமாஹு:
79.16 /3

ப³ஹு phரஶshதmh ஸmhnhயாஸiµபஸmhஹரேதऽ⁴நா ॥ 489॥
nhயாேஸா யேதாऽnhதரŋhக³mh shயாthஸாத⁴நmh தththவேவத³ேந ।
தshமாthஸthயாதி³தபஸாmh nhயாஸmh ஸnhேதாऽதி⁴கmh ஜ:³ ॥ 490॥
வஸுரNhேவா வி⁴ர phராேண thவம ஸnhதா⁴தா ph³ரமnh thவம
விவsh’thேதேஜாதா³shthவமshயkh³ேநர வrhேசாதா³shthவம ஸூrhயshய
th³mhேநாதா³shthவம சnhth³ரமஸ உபயாமkh³’ேதாऽ ph³ரமேண thவா
மஹேஸ
79.17

nhயாேஸாrhth◌⁴வmh phரணேவநாthமஸமாதி⁴rhேயா விதீ⁴யேத ।
தshnh விkh◌⁴நநிvh’ththயrhத²mh phராஹாnhதrhயாஸmhshதிmh ॥ 491॥
editor:ஆthேமதி ;ஆthமநி ஸமாதி⁴thயrhத:² ।
அiνkh³ரஹாய ேம ph³ரமnhநnhதrhயாசக³thபேத ।
வshதththேவாபேத³Shடா வஸுரNhேயா வி⁴ர ॥ 492॥
விவித⁴mh ஜாயமாேநாऽ விராடா³தி³கபத: ।
phராேண வாyhவாthமேக ேவ thவmh ஸmhேயாஜயிதா ச ॥ 493॥
விவsh’khஸகலvhயாபீ thவமshயkh³ேந: phரகாஶத:³ ।
th³ேலாகவrhதிஸூrhயshய வrhேசதா³shthவmh phரகாஶத:³ ॥ 494॥
ததா² சnhth³ரமேஸாऽ thவmh phரகாஶth³ரவிணphரத:³ ।
editor: phரகாேஶதி ; phரகாஶபத⁴நphரத³இthயrhத:² ।
உபயாமkh³’ேதாऽ ேஸாம:ஸnhயாக³⁴ஷு ॥ 495 ।
ph’th²வீ வா உபயாேமாऽயmh திஸŋhகீrhதிதthவத: ।
kh³’த: ேஸாமப:ஸnhmh’th³தா³மயபாthரத: ॥ 496॥
editor: தீதி ; - உபாயாமkh³’ேதாऽthயாேஹயmh வா உபயாம:
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-

(ைதthதியஸmhதா 6-5-8)இthkhத இthயrhத:² । தேமவ shபShடயதி
—

thவாேமவmh ஸrhவகrhதாரmh மஹேஸ ph³ரமேண ப⁴ேய ।
ph³ரமாபி⁴vhயkhதேய ேத³வmh ஸmhேஸேவ பரேமவரmh ॥ 497॥
ஓthயாthமாநmh த
79.18 /1

ஈஶshthயா க³தாக⁴shய ஸமாதி⁴sh விதீ⁴யேத ।
thமாthரmh கீrhதயmhshதாரmh ஸrhவேவதா³nhதநிசிதmh ॥ 498॥
ஸமாத³th◌⁴யாthபராthமாநmh shவபthேவந ேசத ।
editor:அnhதrhயாshthயா ப’தவிkh◌⁴நshய ஸmhnhயாந இthயrhத:² ।
நிசிதmh ; பரமாthமாநthயnhவய: ।
ஏதth³ைவ மேஹாபநிஷத³mh ேத³வாநாmh ³யmh
79.18 /2

ஸமாதி⁴ஸாத⁴நmh தாரmh ஸmhshெதௗதி ஸகேலாthதமmh ॥ 499॥
தாரshவபேமேவத³mh மேஹாபநிஷ³chயேத ।
யshேயாபநிஷேதா³ வnhth³ேயா ப⁴வnhதி phரதிபாதி³கா: ॥ 500॥
மேஹாபநிஷேத³தthshயாthஸrhேவ ேவதா³இதி ேத: ।
ேத³வாநாmh வாஸவதீ³நாmh ³யாmh ேகா³phயத³mh ப⁴ேவth ॥ 501॥
ஶமாதி³வrhேதா ய:shயாthதshைம ேநாபதி³ஶnhதி ேத ।
ய ஏவmh ேவத³ ph³ரமே மமாநமாphேநாதி தshமாth³ ph³ரமே
மமாநmh
79.18 /3

ஏதthஸமாதி⁴ஜnhயshய jhஞாநshய ப²லiµchயேத ॥ 502॥
ஸmhnhயாஸாநnhதரmh யsh phரணேவந பராthமந: ।
ஸமாதி⁴மாசரnhேநவmh மஹாவாkhேயாkhததித: ॥ 503॥
ph³ரமதththவmh விஜாநாதி ேஸாऽபchச²nhநவshந: ।
மமாநமவாphேநாதி தththவவிjhஞாநேதா யயmh ॥ 504॥
வthவph◌⁴ரமநாேஶந ph³ரமதாவிrhப⁴ேவ ஸதி ।
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வnhiµkhேதா ப⁴ேவth³விth³வாநிthயshயாrhத:² phரகீrhதித: ॥ 505॥
phராரph³த⁴shய ேய ேபா⁴கா³chச²ேர பதிேத ஸதி ।
தshமாjhjhஞாநாத³விth³யாயா ேலேஶநாபி விவrhதmh ॥ 506॥
iµkh²யmh யth³ph³ரம தshையவ மமாநmh ஸமiνேத ।
விேத³ஹiµkhேதா ப⁴வதீthயshயாrhத:² பகீrhதித: ॥ 507॥
இthபநிஷth ॥
ஸmhnhயாஸrhவிகாmh விth³யாiµபஸmhஹரேதऽ⁴நா ।
இthேயவmh கதி²தா விth³யா ப⁴வthபநிஷnhமதா ॥ 508॥
ரஹshயவிth³யா ப⁴வதீthேயவமrhத:² phரகீrhதித: ।
இதி thஷShதேமாऽiνவாக:
jhஞாநாnhதரŋhக³ேஹthவாnhnhயாஸshையேவாkhததித: ॥ 509॥
ஸ ஏவ khேதா jhஞாேஸாrhந  கrhேமதி கீrhதிதmh ।
தrh ஸாாthkh’ெதௗ கrhம khயதாதி ஶŋhகேத ॥ 510॥
தchசŋhகாபஹாராய யா³பthவiµchயேத ।
ெலௗகிகvhயவஹாராmh ஸrhேவஷாmh தththவேவதி³ந: ॥ 511॥
யாகா³தி⁴காரஶŋhகாshதி ந  யாக³shய விth³யேத ।
அேதாऽkh³நிமாiνவாகshய rhவேபா⁴ேக³ண ேயாகி³ந: ॥ 512॥
யாக³th³ரvhயshதயாŋhகா³நி பTh²யnhேத ஸகலாnhயபி ।
தshையவmh வி³ேஷா யjhஞshயாthமா யஜமாந: ரth³தா⁴ பthநீ
ஶரth◌⁴மiµேரா ேவதி³rhேலாமாநி ப³rhrhேவத:³ ஶிகா²’த³யmh ப:
காம ஆjhயmh மnh: பஶுshதேபா।ஆkh³நிrhத³ம: ஶமயிதா தா³நmh
த³ வாkh³ேகா⁴தா phராண உth³கா³தா சுரth◌⁴வrhrhமேநா ph³ரமா
ேராthரமkh³நீth
80.1 /1

தshய ஸmhnhயாேநா ph³ரம ஸாாthkh’தவத:ஸத: ॥ 513॥
வnhiµkhதshய ேயா யjhஞshதshயாthமா ஸாலண: ।
ஸ ஏவ யஜமாந:shயாthதthshவாthேயவ ேஹநா ॥ 514॥
ரth³தா⁴kh²யா சிthதvh’thதிrhயா ஸா பthநீthயாதி³ ேயாjhயதாmh ।
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ேயா த³மாkh²ய: ஶமயிதா ஸrhவாேஶாபஶமாவஹ: ॥ 515॥
சிthதvh’thதிவிேஶேஷாऽshதி ஸ ப⁴ேவத³thர த³நா ।
editor:ஸrhேவதி ;ஸrhேவnhth³ேயாபஶமகாthயrhத:² ।
ேஹாthராதி³கshவபthவmh வாகா³தீ³நாmh விசிnhthயதாmh ॥ 516॥
யாவth³th◌⁴யேத ஸா தீ³ா யத³நாதி
தth³த⁴விrhயthபிப³தி தத³shய ேஸாமபாநmh யth³ரமேத த³பஸேதா³
யthஸசரthபவிஶththதிShட²ேத ச ஸ phரவrhkh³ேயா யnhiµக²mh
ததா³ஹவநீேயா யா vhயா’திரஹுதிrhயத³shய விjhஞாந தjhஜுேஹாதி
யthஸாயmh phராதரthதி தthஸத⁴mh யthphராதrhமth◌⁴யnhதி³நꣳ ஸாயmh
ச தாநி ஸவநாநி
80.1 /2

jhேயாதிShேடாமாŋhக³⁴தா யா khயா தth³பேதாchயேத ।
ேயாகி³ேநா vhயவஹாரshய thவiνவாகாnhயபா⁴க³த: ॥ 517॥
editor: th³விதீயபா⁴க³மவதாரயதி—jhேயாதிShேடாேமதி ।
அnhேயதி ; th³விதீயேபா⁴ேக³நthவிthயrhத:² ।
ேபா⁴ஜநாகரேணைநவ யாவthுth³தா⁴rhேதऽiµநா ।
ஸா தீ³ாஸmhjhஞஸmhshகாேரா th◌⁴’திthயவக³mhயதாmh ॥ 518॥
ஹவிராதி³கபthவmh ேபா⁴ஜநாேத³rhவி³th◌⁴யதாmh ।
ேய அேஹாராthேர ேத த³rhஶrhணமாெஸௗ
ேயऽrhத⁴மாஸாச மாஸாச ேத சாrhமாshயாநி ய ’தவshேத
பஶுப³nhதா⁴ ேய ஸmhவthஸராச பவthஸராச ேதऽஹrhக³:

ஸrhவேவத³ஸmh வா ஏதthஸthரmh யnhமரணmh தத³வph◌⁴’த:²
80.1 /3

அேதா² th’தீயேபா⁴ேக³ந வnhiµkhதshய ேயாகி³ந: ॥ 519॥
தthதthகாலவிேஶேஷண தthதth³யாகா³thமேதாchயேத ।
editor: th’தீயபா⁴க³மவதாரயதி—அேதா²இதி ।
அthர ஸmhவthஸராேசதி யமாணmh சேயாக³த: ॥ 520॥
ஸmhவthஸராேசthேயதாph◌⁴யாmh சகாராph◌⁴யாmh தாவிஹ ।
shயாதி³தா³வthஸராதீ³நாmh thரயாmh ச ஸiµchசய: ॥ 521॥
phரப⁴வாதி³ஷு ைசைககmh பசகmh க³ஶph³தி³தmh ।
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ஸmhவthஸராதி³ஸmhjhேஞயmh khரமாthதshnhமnhேக³ ப⁴ேவth ॥ 522॥
editor: த³khதmh காலநிrhணேய—
-சாnhth³ராmh ph³ரப⁴வாதீ³நாmh பசேக பசேக ேக³ ।
ஸmhபதா³nhவிதி³thேயதchச²ph³த³rhவாsh வthஸரா: ॥
-இதி ।
ேய th³விராthராதிராthராth³யாshத ஏவாஹrhக³ மதா: ।
ஸrhவshவத³கmh shயாthஸrhவேவத³ஸஶph³த³தmh ॥ 523॥
அேஹாராthராதி³காேலந ஸமshேதேநாபலதmh ।
யதா³rhேயாகி³நshதshமாத³thைரதchச²ph³த³கீrhதிதmh ॥ 524॥
ஆshதth³த³ேேபதmh ஸthரthயrhத² ஈத: ।
ஏதth³ைவ ஜராமrhயமkh³நிேஹாthரꣳஸthரmh ய ஏவmh விth³வாiνத³க³யேந
phரயேத
ேத³வாநாேமவ மமாநmh க³thவாதி³thயshய ஸாjhயmh க³chச²thயத² ேயா
த³ேண phரயேத பிth’ேமவ மமாநmh க³thவா சnhth³ரமஸ:

ஸாjhயmh க³chச²thேயெதௗ ைவ ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாrhமமாெநௗ ph³ராமே
விth³வாநபி⁴ஜயதி தshமாth³ ph³ரமே மமாநthபநிஷth
80.1 /3

சrhத²பா⁴ேக³ைநதshய ஸrhவயjhஞாthமகmh iµநிmh ॥ 525॥
உபாநshய மrhதshய khரமiµkhதிதீ³rhயேத ।
editor:அiνவாகாnhthயபா⁴க³மவதாரயதி—சrhேத²தி ।
ேயாகீ³வரshய சதmh யjhஜராமரவதி⁴ ॥ 526॥
தth³ேவேதா³khேதாऽkh³நிேஹாthராதி³ஸthராnhதாகி²லகrhம  ।
இthபாஸநஶீல:ஸnh mh’த:shயா³thதராயேண ॥ 527॥
ஸ ேத³வாதாநாைமவrhயmh ஸmhphராphய தத³நnhதரmh ।
பா⁴வநாதாரதmhேயந ரேவshதாதா³thmhயமiνேத ॥ 528॥
அேதா²பாஸநஶீேலா ேயா mhயேத த³யேந ।
ேஸாऽkh³நிShவாthதாதி³ைகவrhயmh phராphையதீnh³ஸபதாmh ॥ 529॥
editor: ஏதீதி ;இnh³ஸாjhயேமதீthயrhத:² ।
மமாநாவiνப⁴வnhேநதாவாதி³thயேஸாமேயா: ।
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விth³வாnhரNhயக³rhப⁴mh ச தlhேலாகshேதா²பேத³ஶத ॥ 530॥
editor: தlhேலாகshேத²தி ; தlhேலாகவாநா⁴பேத³ஶத இthயrhத:² ।
தthஸாாthkh’திபmh ச ஜயmh phராphேநாthயயmh th³விஜ: ।
editor: ததி³தி ;ரNhயக³rhப⁴ஸாாthகாரபthயrhத:² ।
தthஸாாthகாரேதா விphரshதlhேலாகshத²வ:யாth ॥ 531॥
தlhேலாகmh phராphய தthராshய மமாநmh ஸமiνேத ।
editor: ஶரபாதா³rhth◌⁴வதி ேஶஷ: । தlhேலாகmh ;

ரNhயக³rhப⁴ேலாகthயrhத:² ।
அshய ;ரNhயக³rhப⁴shையவrhயmh ।
தthேராthபnhநாthபேரஶshய ஸாாthகாராthஸ ச th³விஜ: ॥ 532॥
தlhேலாகநாஶா³rhth◌⁴வmh யthஸthயjhஞாநாதி³லநmh ।
ph³ரம தshய மஹththவாkh²யmh மமாநmh ஸமiνேத ॥ 533॥
இதீthயேநந விth³யாயாshதth³kh³ரnhத²shேயாபஸmh’தி ।
editor: தth³kh³ரnhத²shேயதி ; தthphரதிபாத³கkh³ரnhத²shேயthயrhத:² ।
ைதthதிேயऽshதி mhவிதா⁴ தshையவதி வாkhயத: ॥ 534॥
ேஷா ேவதி வாkhேயந ஶாகா²யாmh தாNh³நாமபி ।
ேப⁴த³கshேயாபலmhேப⁴ந shவேவாபி⁴nhைநவ jhயேத ॥ 535॥
mhயjhஞேயாshதாNh³நாmh  ஸாமாநாதி⁴கரNhயகீ:³ ।
ந ததா²ைதthதிேய shயாthதthர ஷShTh²ேயா: தthவத: ॥ 536॥
ஸாமாநாதி⁴கரNhேய ச ஷShTh²ேயாrhvhயாஹதிேரவ  ।
வி³ேஷா யஜமாநthவmh யjhஞthவmh  விth◌⁴யேத ॥ 537॥
editor: வி³ேஷா ேயா யjhஞshதshய யjhஞshயாthேமதி vhயதி⁴கரேண ஷShTh²ெயௗ
।
அnhயதா²
விth³வாேநவ யjhஞ: ;ஸ ஏவ யஜமாந இதி vhயாஹதி:shயாth ।
தாNh³ஶாகா²யாmh
 - ேஷா வா வ யjhஞ: -இதி ஸாமாநாதி⁴கரNhயmh ।
அேதா ேப⁴த³ேகாபலmhபா⁴th³ேப⁴த³இthயrhத:² ।
யதா³thமஜயமாநாதி³ தmh தthதாNh³நாmh ந 
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ஆஷshthவித⁴shயாபி ஸவநthரயபதா ॥ 538॥
இthயாதி³ தாNh³நாmh யth ந  தthைதthதியேக ।
மரவph◌⁴’த²thவாதி³ கிசிthஸாmhயphரபா³த⁴நாth ॥ 539॥
விth³யேயாrhேப⁴த³ ஏவாேதா nhயாyhேயா ைநவ thவபி⁴nhநதா ।
கிச ேநாபஸஸநத³mh ைதthதிேய phரகீrhதிதmh ॥ 540॥
கிmh தrh ph³ரமவிth³யாயா: phரஶmhஸா பகீrhthயேத ।
தshமாth³விth³ையkhயஶŋhகாயா நாவகாேஶாऽshதி கசந ॥ 541॥
khரமiµkhதிப²லmh thவshnhநiνவாேக phரகீrhதிதmh ।
தththவjhஞேஸவாஸmh⁴தthயேஶஷmh ச மŋhக³ளmh ॥ 542॥
இதி ச:ஷShதேமாऽiνவாக:
விth³யாரNhயiµkhதிphேராkhதph³’ஹth³vhயாkh²யாiνஸாரத: ।
ேஷாthதமதீrhேத²ந kh³ரnhத²விshதரபீ⁴தித: ॥ 543॥
யாjhஞிkhயாmh கதிசிnhமnhthரா vhயாkh²யாதா: பth³யபத: ।
யேதா²பேயாக³ேமவாthர ஸŋhkh³ரேஹண யதா²மபி ॥ 544॥
விth³யாரNhைய:ஸமshேதயmh vhயாkh²யாதா யாjhஞிகீ ஶுபா⁴ ।
ஆரph◌⁴ய th³ரகா³யthmh th³ராவிட:³ பாட²ஆth³’த: ।
தத: rhவmh  ைத:ஸrhேவ தthதthபாடா:²ஸமாth³’தா: ॥ 545॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயஶிவராமாநnhத³தீrhத²ஶிShய
ேஷாthதமாநnhத³தீrhத²விரசிதmh யாjhஞிkhபநிஷth³விவரணmh ஸமாphதmh ।
Note

Read யshமாth in the shloka following verse 195

Readஇதி ...அiνவாக: forஇதி ...அth◌⁴யாய: around
verses 337 till 351

AddஇthயShடாசthவாmhேஶாऽiνவாக: just after verse 366
Encoded and proofread by Wim en Esther wkl-evdk at knoware.nl

Yajniki Upanishad encoded by Sunder Hattangadi

as Mahanarayana Upanishad.

According to Sw. Vimalananda, who has translated the Mahanarayana
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Upanishad (Ramakrishna Math publ.), ᳚it is also known as
Yajniki Upanishad on the ground that Yajnatma Narayana is

considered to be the seer of this part of the Veda᳚

(Krishna Yajurveda). This upanishad forms the tenth (last)

prapathakas (Sayana’s term), or prasna (Bhattabhaskara’s term) of the

Taittiriya Aranyaka. It is also called ‘khila’ (supplementary) as it

deals with many rituals in daily use. There is a ‘dravidapatha’ and

’andhrapatha’ with 64 and 80 chapters resp.!

The text is not the same in many recensions of the upanishads.

‘The yAj nikyupaniShad with a commentary in the form of kArikas by

shrIpuruShottamAnandatIrtha is based

on a single manuscript found in the Adyar Library.

The yAj nikyupaniShad is also known as nArAyaNopaniShad. There is the

mahAnArAyaNopaniShad belonging to the atharvaveda. edited by Col. Jacob,

which has been utilised by Bloomfield in preparing his Vedic Concordance.

The latter is only another version of this yAj nikyupaniShad.

The taittirIyayajurveda is divided into the sa.nhitA and the brAhmaNa

portions. The brAhmaNa has the three prapAThakas for the main brAhmaNa

portion, and then the AraNyaka portion. SAyana divides the AraNyaka into

ten prapAThakas, and the three prapAThakas, 7 to 9 form what is well known

as the taittirIyopaniShad. The next one is accepted as a khila

(supplement) and that is the yAj nikyupaniShad. BhaTTabhAskara takes the

whole of the TaittirIyopaniShad as a single prashna, and there is also a

slight difference in him from the arrangement of the prashnas found in

sAyaNa. Otherwise the texts are the same.’

Yajnikyupanishad Vivarana, commentary

pdf was typeset on December 17, 2022
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Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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