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BhojaVritti

ேபா⁴ஜvh’thதி

॥ பாதஜலேயாக³ஸூthரmh ॥
தா⁴ேரவரேபா⁴ஜேத³வவிரசிதராஜமாrhதNhட³vh’thதிஸேமதmh

ேத³ஹாrhth³த⁴ேயாக:³ ஶிவேயா:ஸ ேரயாmh தேநா வ: ।
³Shphராபமபி யthshmh’thயா ஜந:ைகவlhயமiνேத ॥ 1॥
thவிதா⁴nhயபி :³கா²நி யத³iνshமரnhnh’mh ।
phரயாnhதி ஸth³ேயா விலயmh தmh shம: ஶிவமvhயயmh ॥ 2॥
பதஜiµேநkhதி: காphயrhவா ஜயthயெஸௗ ।
mhphரkh’thேயாrhவிேயாேகா³ऽபி ேயாக³இthதி³ேதா யயா ॥ 3॥
ஜயnhதி வாச: ப²ணிப⁴rhராnhதரsh²ரthதமshேதாமநிஶாகரthவிஷ: ।
விபா⁴vhயமாநா:ஸததmh மநாmh யா:ஸதாmh ஸதா³நnhத³மயாநி rhவேத ॥ 4॥
ஶph³தா³நாமiνஶாஸநmh வித³த⁴தா பாதஜேல rhவதா vh’thதிmh
ராஜmh’கா³ŋhகஸmhjhஞகமபி vhயதnhவதா ைவth³யேக ।
வாkhேசேதாவஷாmh மல: ப²ணிph◌⁴’தாmh ப⁴rhthேரவ ேயேநாth³th◌⁴’தshதshய
ரணரŋhக³மlhலnh’பேதrhவாேசா ஜயnhthjhjhவலா: ॥ 5॥
³rhேபா³த⁴mh யத³தீவ தth³விஜஹதி shபShடாrhத²thkhதிபி:◌⁴
shபShடாrhேத²Shவதிவிshth’திmh வித³த⁴தி vhயrhைத:²ஸமாஸாதி³ைக: ।
அshதா²ேநऽiνபேயாகி³பி⁴ச ப³ஹுபி⁴rhஜlhைபrhph◌⁴ரமmh தnhவேத
ேராth’தி வshவிphலவkh’த:ஸrhேவऽபி காkh’த: ॥ 6॥
உthsh’jhய விshதரiµத³shய விகlhபஜாலmh

ப²lh³phரகாஶமவதா⁴rhய ச ஸmhயக³rhதா²nh ।
ஸnhத:பதஜமேத விvh’திrhமேயய-
மாதnhயேத ³த⁴ஜநphரதிேபா³த⁴ேஹ: ॥ 7॥

அத²ஸமாதி⁴பாத:³ ॥ 1॥
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ேபா⁴ஜvh’thதி

அத² ேயாகா³iνஶாஸநmh ॥ ஸமாதி⁴ 1॥
vh’thதி: —அேநந ஸூthேரண ஶாshthரshய
ஸmhப³nhதா⁴பி⁴ேத⁴யphரேயாஜநாnhயாkh²யாயnhேத ।
அத²ஶph³ேதா³ऽதி⁴காரth³ேயாதேகா மŋhக³ளாrhத²கச । ேயாேகா³khதி:ஸமாதா⁴நmh
।
ஜ ஸமாெதௗ⁴ (தா⁴0 பா0 4।67)। அiνஶிShயேத vhயாkh²யாயேத
லணேப⁴ேதா³பாயப²லrhேயந தத³iνஶாஸநmh । ேயாக³shயாiνஶாஸநmh
ேயாகா³iνஶாஸநmh । ததா³ ஶாshthரபஸமாphேதரதி⁴kh’தmh
ேபா³th³த⁴vhயthயrhத:² ।
தthர ஶாshthரshய vhthபாth³யதயா ேயாக:³ஸஸாத⁴ந:ஸப²ேலாऽபி⁴ேத⁴ய: ।
தth³vhthபாத³நmh ச ப²லmh । vhthபாதி³தshய ேயாக³shய ைகவlhயmh ப²லmh ।
ஶாshthராபி⁴ேத⁴யேயா: phரதிபாth³யphரதிபாத³கபா⁴வலண:ஸmhப³nhத: ◌⁴ ।
அபி⁴ேத⁴யshய தthப²லshய ச ைகவlhயshய ஸாth◌⁴யஸாத⁴நபா⁴வ: । ஏத³khதmh
ப⁴வதி — vhthபாth³யshய ேயாக³shய ஸாத⁴நாநி ஶாshthேரண phரத³rhயnhேத ।
தthஸாத⁴நth³ேதா⁴ ேயாக:³ைகவlhயாkh²யmh ப²லiµthபாத³யதி ॥ 1॥
தthர ேகா ேயாக³இthயாஹ —

ேயாக³சிthதvh’thதிநிேராத: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 2॥
vh’thதி: — சிthதshய நிrhமலஸththவபமபshய யா
vh’thதேயாऽŋhகா³ŋhகி³பா⁴வபமபாshதாஸாmh நிேராேதா⁴ ப³rhiµக²தயா
பணதிவிchேச²தா³த³nhதrhiµக²தயா phரதிேலாமபேமந shவகாரேண லேயா ேயாக³
இthயாkh²யாயேத । ஸ ச நிேராத:◌⁴ ஸrhவாஸாmh சிthத⁴நாmh ஸrhவphராணிநாmh
த⁴rhம: கதா³சிth கshயாசிth³⁴மவாவிrhப⁴வதி ।
தாச phதmh ட⁴mh விphதmh ஏகாkh³ரmh நிth³த⁴தி சிthதshய
⁴மயசிthதshயாவshதா²விேஶஷா: । தthர phதmh ரஜஸ உth³ேரகாத³shதி²ரmh
ப³rhiµக²தயா ஸுக²:³கா²தி³விஷேயஷு விகlhபிேதஷு vhயவேதஷு வா
ரஜஸா
phேரதmh । தchச ஸைத³வ ைத³thயதா³நவாதீ³நாmh । ட⁴mh தமஸ உth³ேரகாth
kh’thயாkh’thயவிபா⁴க³மnhதேரண khேராதா⁴தி³பி⁴rhவிth³த⁴kh’thேயShேவவ
நியதmh ।
தchச ஸைத³வ ர:பிஶாசாதீ³நாmh । விphதmh 
ஸththேவாth³ேரகாth³ைவஶிShThேயந
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ேபா⁴ஜvh’thதி

ப’thய :³க²ஸாத⁴நmh ஸுக²ஸாத⁴ேநShேவவ ஶph³தா³தி³ஷு phரvh’thதmh ।
தchச ஸைத³வ ேத³வாநாmh ।
ஏத³khதmh ப⁴வதி — ரஜஸா phரvh’thதிபmh தமஸா பராபகாரநியதmh
ஸththேவந ஸுக²மயmh சிthதmh ப⁴வதி । ஏதாshதிshரசிthதாவshதா:²
ஸமாதா⁴வiνபேயாகி³nhய: । ஏகாkh³ரநிth³த⁴ேப th³ேவ ச
ஸththேவாthகrhஷாth³யேதா²thதரமவshதி²தththவாth ஸமாதா⁴பேயாக³mh ப⁴ேஜேத ।
ஸththவாதி³khரமvhthkhரேம thவயமபி⁴phராய: — th³வேயாரபி
ரஜshதமேஸாரthயnhதேஹயthேவऽphேயதத³rhத²mh ரஜஸ: phரத²மiµபாதா³நmh ।
யாவnhந phரvh’thதிrhத³rhஶிதா தாவnhநிvh’thதிrhந ஶkhயேத த³rhஶயிதி
th³வேயாrhvhயthயேயந phரத³rhஶநmh । ஸththவshய thேவதத³rhத²mh பசாth
phரத³rhஶநmh
யth, தshேயாthகrhேஷேthதேர th³ேவ ⁴ ேயாேகா³பேயாகி³nhயாவிதி ।
அநேயாrhth³வேயாேரகாkh³ரநிth³த⁴ேயாrh⁴mhேயாrhயசிthதshையகாkh³ரதாப:
பம:
ஸ
ேயாக³இthkhதmh ப⁴வதி । ஏகாkh³ேர ப³rhvh’thதிநிேராத: ◌⁴ । நிth³ேத⁴ ச
ஸrhவாஸாmh
vh’thதிநாmh ஸmhshகாராmh ச phரவிலய இthயநேயாேரவ ⁴mhேயாrhேயாக³shய
ஸmhப⁴வ: ॥ 2॥
இதா³நீmh ஸூthரகாரசிthதvh’thதிநிேராத⁴பதா³நி vhயாkh²யாகாம: phரத²மmh
சிthதபத³mh vhயாசShேட —

ததா³ th³ரSh:shவேபऽவshதா²நmh ॥ ஸமாதி⁴ 3॥
vh’thதி: — th³ரSh: ஷshய தshnh காேல shவேப
சிnhமாthரதாயாமவshதா²நmh
shதி²திrhப⁴வதி । அயமrhத:² — உthபnhநவிேவகkh²யாேதசிthஸŋhkhரமாபா⁴வாth
கrhth’thவாபி⁴மாநநிvh’thெதௗ phேராchச²nhநபமாயாmh ³th³தா⁴வாthமந:
shவேபவshதா²நmh shதி²திrhப⁴வதி ॥ 3॥
vhthதா²நத³ஶாயாmh  தshய கிmh பthயாஹ —

vh’thதிஸாphயதரthர ॥ ஸமாதி⁴ 4॥
vh’thதி: —இதரthர ேயாகா³த³nhயshnh காேல vh’thதேயா யா
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ேபா⁴ஜvh’thதி

வயமாணலshதாபி: ◌⁴ ஸாphயmh தth³பthவmh । அயமrhத:² —
யாth³’ேயா vh’thதய:
ஸுக²:³க²ேமாஹாthகா: phரா³rhப⁴வnhதி தாth³’kh³ப ஏவ ஸmhேவth³யேத
vhயவஹrhth’பி: ◌⁴ ஷ: । தேத³வmh யshnhேநகாkh³ரதயா பணேத
சிதிஶkhேத:
shவshnh ேப phரதிShடா²நmh ப⁴வதி யshmhேசnhth³யvh’thதிth³வாேரண
விஷயாகாேரண பணேத ஷshதth³பாகார இவ பபா⁴vhயேத । யதா²
ஜலதரŋhேக³ஷு சலthஸு சnhth³ரசலnhநிவ phரதிபா⁴ஷேத தchசிthதmh ॥ 4॥
vh’thதிபத³mh vhயாkh²யாமாஹ —

vh’thதய: பசதyhய: khShடாऽkhShடா: ॥ ஸமாதி⁴ 5॥
vh’thதி: — vh’thதயசிthதபமவிேஶஷா: ।
vh’thதிஸiµதா³யலணshயாऽவயவிேநா யாऽவயவ⁴தா
vh’thதயshதத³ேபயா தயphphரthயய: (அShடா0
5।2।42)। ஏத³khதmh ப⁴வதி — பச vh’thதய: கீth³’ய: ।
khShடா அkhShடா: । khேலைஶrhவயமாணலணராkhராnhதா: khShடா: ।
தth³விபதா அkhShடா: ॥ 5॥
ஏதா ஏவ பச vh’thதய:ஸŋhphய உth³தி³யnhேத —

phரமாணவிபrhயயவிகlhபநிth³ராshmh’தய: ॥ ஸமாதி⁴ 6॥
vh’thதி: —ஆஸாmh khரேமண லணமாஹ —

phரthயாiνமாநாக³மா: phரமாநி ॥ ஸமாதி⁴ 7॥
vh’thதி: —அthராதிphரth³த⁴thவாth phரமாநாmh ஶாshthரகாேரண
ேப⁴த³நிபேணைநவ
க³தthவாlhலணshய ph’த²kh லணmh ந kh’தmh । phரமாணலணnh
—

அவிஸmhவாதி³ jhஞாநmh phரமாணதி । இnhth³யth³வாேரண
பா³யவshபராகா³chசிthதshய
தth³விஷயஸாமாnhயவிேஶஷாthமேநாऽrhத²shய விேஶஷாவதா⁴ரணphரதா⁴நா vh’thதி:
phரthயmh ।kh³’தஸmhப³nhதா⁴lhŋhகா³lhŋhகி³நி ஸாமாnhயாth◌⁴யவஸாேயாऽiνமாநmh
।
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ேபா⁴ஜvh’thதி

ஆphதவசநமாக³ம: ॥ 7॥
ஏவmh phரமாணபாmh vh’thதிmh vhயாkh²யாய விபrhயயபாமாஹ —

விபrhயேயா th²யாjhஞாநமதth³பphரதிShட²mh ॥ ஸமாதி⁴ 8॥
vh’thதி: —அததா²⁴ேதऽrhேத² தேதா²thபth³யமாநmh jhஞாநmh விபrhயய: ।
யதா² ஶுkhதிகாயாmh ரஜதjhஞாநmh । அதth³பphரதிShட²தி ।
தshயாrhத²shய யth³பmh தshnh ேப ந
phரதிShட²தி தshயாrhத²shய யth பாரமாrhதி²கmh பmh ந தth phரதிபா⁴ஸயதீதி
யாவth । ஸmhஶேயாऽphயதth³பphரதிSh²தthவாnhth²யாjhஞாநmh । யதா²
shதா²iΝrhவா ேஷா ேவதி ॥ 8॥
விகlhபvh’thதிmh vhயாகா²மாஹ —

ஶph³த³jhஞாநாiνபாதீ வshஶூnhேயா விகlhப: ॥ ஸமாதி⁴ 9॥
vh’thதி: — ஶph³த³ஜநிதmh jhஞாநmh ஶph³த³jhஞாநmh । தத³iνபதிmh
ஶீலmh யshய ஸ: ஶph³த³jhஞாநாiνபாதீ । வshநshததா²thவமநேபமாே
ேயாऽth◌⁴யவஸாய:ஸ விகlhப இthchயேத । யதா² ஷshய ைசதnhயmh
shவபதி ।அthர ேத³வத³thதshய கmhப³ல இதி ஶph³த³ஜநிேத jhஞாேந ஷShTh²யா
ேயாऽth◌⁴யவேதா ேப⁴த³shதஹாவிth³யமாநமபி ஸமாேராphய phரவrhதேதऽth◌⁴யவஸாய:
।
வshதsh ைசதnhயேமவ ஷ: ॥ 9॥
நிth³ராmh vhயாkh²யாமாஹ —

அபா⁴வphரthயயாலmhப³நா vh’thதிrhநிth³ரா ॥ ஸமாதி⁴ 10॥
vh’thதி: —அபா⁴வphரthயய ஆலmhப³நmh யshயா:ஸா தேதா²khதா । ஏத³khதmh
ப⁴வதி — யா ஸnhததiµth³khதthவாthதமஸ:ஸமshதவிஷயபthயாேக³ந
phரவrhதேத vh’thதி:ஸா நிth³ரா । தshயாச ஸுக²மஹமshவாphஸதி
shmh’தித³rhஶநாth shmh’ேதசாiνப⁴வvhயதிேரேகiνபபthேதrhvh’thதிththவmh ॥
10॥
shmh’திmh vhயாkh²யாமாஹ —

அiν⁴தவிஷயாஸmhphரேமாஷ:shmh’தி: ॥ ஸமாதி⁴ 11॥
vh’thதி: — phரமாேணநாiν⁴தshய விஷயshய ேயாऽயமஸmhphரேமாஷ:
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ேபா⁴ஜvh’thதி

ஸmhshகாரth³வாேரண
³th³தா⁴வாேராஹ:ஸா shmh’தி: । தthர phரமாணவிபrhயயவிகlhபா ஜாkh³ரத³வshதா:²
।
தா ஏவ தத³iνப⁴வப³லாth phரயமா:shவphந: var (phரthயாயமா: ) ।
நிth³ரா thவஸmhேவth³யமாநவிஷயா । shmh’திச
phரமாணவிபrhயயவிகlhபநிth³ராநிthத: ॥ 11॥
ஏவmh vh’thதீrhvhயாkh²யாய ேஸாபாயmh நிேராத⁴mh vhயாkh²யாமாஹ —

அph◌⁴யாஸைவராkh³யாph◌⁴யாmh தnhநிேராத: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 12॥
vh’thதி: —அph◌⁴யாஸைவராkh³ேய வயமாணலேண தாph◌⁴யாmh
phரகாஶphரvh’thதிநியமபா யா vh’thதயshதாஸாmh நிேராேதா⁴ ப⁴வதீthkhதmh
ப⁴வதி । தாஸாmh விநிvh’thதபா³யாபி⁴நிேவஶாநாமnhதrhiµக²தயா shவகாரண
ஏவ சிthேத ஶkhதிபதயாऽவshதா²நmh । தthர விஷயேதா³ஷத³rhஶநேஜந
ைவராkh³ேயண தth³ைவiµkh²யiµthபாth³யேத । அph◌⁴யாேஸந ச ஸுக²ஜநகmh
ஶாnhதphரவாஹphரத³rhஶநth³வாேரண th³’ட⁴shைத²rhயiµthபாth³யேத । இthத²mh
தாph◌⁴யாmh ப⁴வதி சிthதvh’thதிநிேராத: ◌⁴ ॥ 12॥
அph◌⁴யாஸmh vhயாkh²யாமாஹ —

தthர shதி²ெதௗ யthேநாऽph◌⁴யாஸ: ॥ ஸமாதி⁴ 13॥
vh’thதி: — vh’thதிரதshய சிthதshய shவபநிShட:² பம:
shதி²திshதshயாmh யthந உthஸாஹ: ந:நshததா²thேவந ேசத நிேவஶநமph◌⁴யாஸ
இthchயேத ॥ 13॥
தshையவ விேஶஷமாஹ —

ஸ  தீ³rhக⁴காலைநரnhதrhயஸthகாராேஸவிேதா th³’ட⁴⁴: ॥ ஸமாதி⁴ 14॥
vh’thதி: — ப³ஹுகாலmh ைநரnhதrhேயத³ராதிஶேயந ச ேஸvhயமாேநா
th³’ட⁴⁴:shதி²ேரா ப⁴வதி । தா³rhTh◌⁴யாய phரப⁴வதீthயrhத:² ॥ 14॥
ைவராkh³யshய லணமாஹ —

th³’Shடாiνரவிகவிஷயவிth’Shணshய வஶீகாரஸmhjhஞா ைவராkh³யmh ॥
ஸமாதி⁴ 15॥
vh’thதி: — th³விவிேதா⁴  விஷேயா th³’Shட ஆiνரவிகச ।
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th³’Shட இைஹேவாபலph◌⁴யமாந: ஶph³தா³தி:³ । ேத³வேலாகாதா³வாiνரவிக: ।
அiνயேத ³iµகா²தி³thயiνரேவா ேவத³shதத ஆக³த ஆiνரவிக: ।
தேயாrhth³வேயாரபி விஷயேயா: பமவிரஸthவத³rhஶநாth³விக³தக³rhத⁴shய
யா வஶீகாரஸmhjhஞா மைமேத வயா நாஹேமேதஷாmh வய இதி ேயாऽயmh
விமrhஶshதth³ைவராkh³யiµchயேத ॥ 15॥
தshையவ விேஶஷமாஹ —

தthபரmh ஷkh²யாேதrh³ணைவth’ShNhயmh ॥ ஸமாதி⁴ 16॥
vh’thதி: — தth³ைவராkh³யmh பரmh phரkh’Shடmh phரத²மmh ைவராkh³யmh
விஷயவிஷயmh th³விதீயmh ³ணவிஷயiµthபnhந³ணஷவிேவகkh²யாேதேரவ
ப⁴வதி । நிேராத⁴ஸமாேத⁴ரthயnhதாiνலthவாth ॥ 16॥
ஏவmh ேயாக³shய shவபiµkhthவா ஸmhphரjhஞாதshவபேப⁴த³மாஹ —

விதrhகவிசாராநnhதா³shதாபாiνக³மாthஸmhphரjhஞாத: ॥ ஸமாதி⁴ 17॥
vh’thதி: —ஸமாதி⁴தி ேஶஷ: । ஸmhயkh ஸmhஶயவிபrhயயரதthேவந
phரjhஞாயேத phரகrhேஷண jhஞாயேத பா⁴vhயshய பmh ேயந ஸ ஸmhphரjhஞாத:
ஸமாதி⁴rhபா⁴வநாவிேஶஷ: । ஸ விதrhகாதி³ேப⁴தா³chசrhவித: ◌⁴ —
ஸவிதrhக:ஸவிசார:ஸாநnhத:³ஸாshதச । பா⁴வநா பா⁴vhயshய
விஷயாnhதரபஹாேரண ேசத ந:நrhநிேவஶநmh । பா⁴vhயmh ச
th³விவித⁴mh — ஈவரshதththவாநி ச । தாnhயபி th³விவிதா⁴நி ஜடா³ஜட³ேப⁴தா³th ।
ஜடா³நி சrhவிmhஶதி: । அஜட:³ ஷ: ।
தthர யதா³ மஹா⁴தாநீnhth³யாணி sh²லாநி விஷயthேவநாதா³ய
rhவாபராiνஸnhதா⁴ேநந ஶph³தா³rhேதா²lhேலக²ஸmhேப⁴ேத³ந ச பா⁴வநா
khயேத ததா³ஸவிதrhக:ஸமாதி: ◌⁴ । அshnhேநவாவலmhப³ேந
rhவாபராiνஸnhதா⁴நஶph³ேதா³lhேலக²ஶூnhயthேவந யதா³ பா⁴வநா
phரவrhதேத ததா³ நிrhவிதrhக: । தnhமாthராnhத:கரணலணmh
ஸூமவிஷயமாலmhph³ய தshய ேத³ஶகாலத⁴rhமாவchேச²ேத³ந யதா³ பா⁴வநா
ததா³ஸவிசார: । தshnhேநவாவலmhப³ேந ேத³ஶகாலத⁴rhமாவchேச²த³mh
விநா த⁴rhமாthராவபா⁴thேவந பா⁴வநா khயமா நிrhவிசார இthchயேத ।
ஏவmhபrhயnhத:ஸமாதி:◌⁴ kh³ராயஸமாபthதிதி vhயபதி³யேத ।
யதா³  ரஜshதேமாேலஶாiνவிth³த⁴மnhத:கரணஸththவmh பா⁴vhயேத
ததா³³ணபா⁴வாchசிதிஶkhேத:ஸுக²phரகாஶமயshய ஸththவshய
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பா⁴vhயமாநshேயாth³ேரகாth ஸாநnhத:³ஸமாதி⁴rhப⁴வதி । தshnhேநவ ஸமாெதௗ⁴
ேய ப³th³த⁴th◌⁴’தயshதththவாnhதரmh phரதா⁴நஷபmh ந பயnhதி
ேத விக³தேத³ஹாஹŋhகாரthவாth³விேத³ஹஶph³த³வாchயா:।இயmh kh³ரஹணஸமாபthதி:
।
தத: பரmh ரஜshதேமாேலஶாநபி⁴⁴தஶுth³த⁴ஸththவமாலmhப³நீkh’thய யா
phரவrhதேத பா⁴வநா தshயாmh kh³ராயshய nhயkh³பா⁴வாchசிதிஶkhேதth³ேரகாth
ஸthதாமாthராவேஶஷthேவந ஸமாதி: ◌⁴ ஸாshத இthchயேத । ந
சாஹŋhகாராshதேயாரேப⁴த:³ ஶŋhகநீய: । யேதா யthராnhத:கரணமஹதி
உlhேலேக²ந விஷயாnh ேவத³யேத ேஸாऽஹŋhகார: । யthராnhதrhiµக²தயா
phரதிேலாமபேம phரkh’திேந ேசத ஸthதாமாthரமவபா⁴தி ஸாऽshதா ।
அshnhேநவ ஸமாெதௗ⁴ ேய kh’தபேதாஷா: பரmh பரமாthமாநmh ஷmh
ந பயnhதி ேதஷாmh ேசத shவகாரேண லயiµபாக³ேத phரkh’திலயா
இthchயnhேத । ேய பரmh ஷmh jhஞாthவா பா⁴வநாயாmh phரவrhதnhேத ேதஷாயmh
விேவகkh²யாதிrhkh³ரth’ஸமாபthதிthchயேத ।
தthர ஸmhphரjhஞாேத ஸமாெதௗ⁴ சதshேராऽவshதா:²ஶkhதிபதயாऽவதிShட²nhேத ।
தthைரைககshயாshthயாக³ உthதேராthதேரதி சரவshேதா²ऽயmh ஸmhphரjhஞாத:
ஸமாதி: ◌⁴ ॥ 17॥
அஸmhphரjhஞாதமாஹ —

விராமphரthயயாph◌⁴யாஸrhவ:ஸmhshகாரேஶேஷாऽnhய: ॥ ஸமாதி⁴ 18॥
vh’thதி: — விரmhயேதऽேநேநதி விராேமா விதrhகாதி³சிnhதாthயாக:³ ।
விராமசாெஸௗ phரthயயேசதி விராமphரthயய: । தshயாph◌⁴யாஸ:

ெபௗந:nhேயந ேசத நிேவஶநmh । தthர யா காசிth³vh’thதிlhலஸதி தshயா
ேநதி ேநதீதி ைநரnhதrhேயண பrhத³ஸநmh விராமphரthயயாph◌⁴யாஸ: । தthrhவ:

ஸmhphரjhஞாதஸமாதி:◌⁴ ।ஸmhshகாரேஶேஷாऽnhயshதth³விலேऽயமஸmhphரjhஞாத
இthயrhத:² । ந தthர கிசிth³ேவth³யmh । அஸmhphரjhஞாேதா நிrhபீ³ஜ:ஸமாதி: ◌⁴ ।
இஹ சrhவித⁴சிthதshய பம: — vhthதா²நmh ஸமாதி⁴phராரmhப⁴
ஏகாkh³ரதா நிேராத⁴ச । தthர phதேட⁴ சிthத⁴ vhthதா²நmh ।
விphதா ⁴:ஸthேவாth³ேரகாth ஸமாதி⁴phராரmhப:◌⁴ । நிth³ைத⁴காkh³ரேத
ச பrhயnhத⁴ । phரதிபமmh ச ஸmhshகாரா: । தthர
vhthதா²நஜநிதா:ஸmhshகாரா:ஸமாதி⁴phராரmhப⁴ைஜ:ஸmhshகாைர: phரthயாஹnhயnhேத
।
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தjhஜாைசகாkh³ரதாைஜ: । நிேராத⁴ஜநிைதேரகாkh³ரதாஜா நிேராத⁴ஜா:ஸmhshகாரா:
shவபmh சஹnhயnhேத ।யதா²ஸுவrhணஸmhவதmh th◌⁴மாயமாநmhஸகமாthமாநmh
ஸுவrhணமலmh ச நிrhத³ஹதி । ஏவேமகாkh³ரதாஜநிதாnh ஸmhshகாராnh நிேராத⁴ஜா:
shவாthமாநmh ச நிrhத³ஹnhதி ॥ 18॥
தேத³வmh ேயாக³shய shவபmh ேப⁴த³mh ச ஸŋhேேபேபாயாmhசாபி⁴தா⁴ய
விshதாரேபேபாயmh ேயாகா³ph◌⁴யாஸphரத³rhஶநrhவகiµபkhரமேத —

ப⁴வphரthயேயா விேத³ஹphரkh’திலயாநாmh ॥ ஸமாதி⁴ 19॥
vh’thதி: — விேத³ஹா: phரkh’திலயாச விதrhகாதி³⁴காஸூthேர
(1।17) vhயாkh²யாதா: । ேதஷாmh ஸமாதி⁴rhப⁴வphரthயய: ।
ப⁴வ:ஸmhஸார:ஸ ஏவ phரthயய: காரணmh யshய ஸ ப⁴வphரthயய: ।
அயமrhத:² —ஆதி⁴மாthராnhதrh⁴தா ஏவ ேத ஸmhஸாேர [ஆவிrh⁴தா
ஏவ ஸmhஸாேர ேத] ததா²வித⁴ஸமாதி⁴பா⁴ேஜா ப⁴வnhதி । ேதஷாmh
பரதththவாऽத³rhஶநாth³ேயாகா³பா⁴ேஸாऽயmh ।அத:பரதththவjhஞாேந தth³பா⁴வநாயாmh
ச iµkhதிகாேமந மஹாnh யthேநா விேத⁴ய இthேயதத³rhத²iµபதி³Shடmh ॥ 19॥
தத³nhேயஷாnh —

ரth³தா⁴வீrhயshmh’திஸமாதி⁴phரjhஞாrhவக இதேரஷாmh ॥ ஸமாதி⁴ 20॥
vh’thதி: — விேத³ஹphரkh’திலயvhயதிkhதாநாmh ரth³தா⁴தி³rhவக:
ரth³தா⁴த³ய: rhேவ உபாயா யshய ஸ ரth³தா⁴தி³rhவக: ।
ேத ச ரth³தா⁴த³ய: khரமா³பாேயாேபயபா⁴ேவந phரவrhதமாநா:
ஸmhphரjhஞாதஸமாேத⁴பாயதாmh phரதிபth³யnhேத । தthர ரth³தா⁴ ேயாக³விஷேய
ேசதஸ: phரஸாத:³ । வீrhயiµthஸாஹ: । shmh’திரiν⁴தாஸmhphரேமாஷ: ।
ஸமாதி⁴ேரகாkh³ரதா । phரjhஞா phரjhஞாதvhயவிேவக: ।
தthர ரth³தா⁴வேதா வீrhயmh ஜாயேத ேயாக³விஷய உthஸாஹவாnh ப⁴வதி ।
ேஸாthஸாஹshய ச பாசாthயாஸு ⁴ஷு shmh’திthபth³யேத । தthshமரchச
ேசத:ஸமாதீ⁴யேத । ஸமாதசிthதச பா⁴vhயmh ஸmhயkh³விேவேகந
ஜாநாதி । த ஏேத ஸmhphரjhஞாதshய ஸமாேத⁴பாயாshதshயாph◌⁴யாஸாth பராchச
ைவராkh³யாth³ப⁴வthயஸmhphரjhஞாத: ॥ 20॥
உkhேதாபாயவதாmh ேயாகி³நாiµபாயேப⁴தா³th³ேப⁴தா³நாஹ —

தீvhரஸmhேவகா³நாமாஸnhந: ॥ ஸமாதி⁴ 21॥
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vh’thதி: —ஸமாதி⁴லாப⁴ இதி ேஶஷ:। ஸmhேவக:³ khயாேஹrhth³’ட⁴தர:
ஸmhshகார: । ஸ தீvhேரா ேயஷாமதி⁴மாthேராபாயாநாmh ேதஷாமாஸnhந:
ஸமாதி⁴லாப: ◌⁴
ஸமாதி⁴ப²லmh சாஸnhநmh ப⁴வதி । ஶீkh◌⁴ரேமவ ஸmhபth³யத இthயrhத:² ॥ 21॥
ேக ேத தீvhரஸmhேவகா³இthயாஹ —

mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரthவாthதேதாऽபி விேஶஷ: ॥ ஸமாதி⁴ 22॥
vh’thதி: — ேதph◌⁴ய உபாேயph◌⁴ேயா mh’th³வாதி³ேப⁴த³பி⁴nhேநph◌⁴ய உபாயவதாmh
விேஶேஷா ப⁴வதி । mh’³rhமth◌⁴ேயாऽதி⁴மாthர இthபாயேப⁴தா:³ । ேத
phரthேயகmh mh’³ஸmhேவக³மth◌⁴யஸmhேவக³தீvhரஸmhேவக³ேப⁴தா³th thதா⁴ ।
தth³ேப⁴ேத³ந ச நவ ேயாகி³ேநா ப⁴வnhதி — mh’³பாேயா mh’³ஸmhேவேகா³
மth◌⁴யஸmhேவக³shதீvhரஸmhேவக³ச । மth◌⁴ேயாபாேயா mh’³ஸmhேவேகா³
மth◌⁴யஸmhேவக³shதீvhரஸmhேவக³ச । அதி⁴மாthேராபாேயா mh’³ஸmhேவேகா³
மth◌⁴யஸmhேவக³shதீvhரஸmhேவக³ச । அதி⁴மாthர உபாேய தீvhேர ஸmhேவேக³ ச
மஹாnh யthந: கrhதvhய இதி ேப⁴ேதா³பேத³ஶ: ॥ 22॥
இதா³நீேமத³பாயவிலணmh ஸுக³மiµபாயாnhதரmh த³rhஶயிமாஹ —

ஈவரphரணிதா⁴நாth³வா ॥ ஸமாதி⁴ 23॥
vh’thதி: — ஈவேரா வயமாணலண: । தthர phரணிதா⁴நmh
ப⁴khதிவிேஶேஷா விஶிShடiµபாஸநmh ஸrhவkhயாmh தthராrhபணmh ।
விஷயஸுகா²தி³கmh ப²லமநிchச²nh ஸrhவா: khயாshதshnh
பரம³ராவrhபயதி । தthphரணிதா⁴நmh ஸமாேத⁴shதthப²லலாப⁴shய ச
phரkh’Shட உபாய: ॥ 23॥
ஈவரshய phரணிதா⁴நாth ஸமாதி⁴லாப⁴ இthkhதmh । தthேரவரshய shவபmh
phரமாணmh phரபா⁴வmh வாசகiµபாஸநாkhரமmh தthப²லmh ச khரேமண வkhமாஹ
—

khேலஶகrhமவிபாகாஶையரபராmh’Shட: ஷவிேஶஷ ஈவர: ॥ ஸமாதி⁴ 24॥
vh’thதி: — khநnhதீதி khேலஶா அவிth³யாத³ேயா வயமா: ।
விதநிth³த⁴vhயாரபாணி கrhமாணி । விபchயnhத இதி விபாகா:
கrhமப²லாநி ஜாthயாrhேபா⁴கா:³ । ஆப²லவிபாகாchசிthத⁴ெமௗ ேஶரத இthயாஶேயா

10 sanskritdocuments.org



ேபா⁴ஜvh’thதி

வாஸநாkh²யஸmhshகார:।ைதரபராmh’ShடshthShவபி காேலஷு நஸmhshph’Shட:

।
ஷவிேஶேஷாऽnhேயph◌⁴ய: ேஷph◌⁴ேயா விஶிShயேத இதி விேஶஷ ஈவர:
ஈஶநஶீல இchசா²மாthேரண ஸகலஜக³³th³த⁴ரணம: ।
யth³யபி ஸrhேவஷாமாthமmh khேலஶாதி³shபrhேஶா நாshதி ததா²பி
சிthதக³தாshேதஷாiµபதி³யnhேத । யதா² ேயாth³th◌⁴’க³ேதா ஜயபராஜெயௗ
shவாந: ।
அshய  thShவபி காேலஷு ததா²விேதா⁴ऽபி khேலஶாதி³பராமrhேஶா நாshதி ।அத:
ஸவிலண ஏவ ப⁴க³வாநீவர: । தshய ச ததா²வித⁴ைமவrhயமநாேத:³
ஸththேவாthகrhஷாth । தshய ஸththேவாthகrhஷshய phரkh’Shடாjhjhஞாநாேத³வ । ந
சாநேயாrhjhஞாைநவrhயேயாதேரதராரயthவmh பரshபராநேபthவாth ।
ேத th³ேவ jhஞாைநவrhேய ஈவரஸththேவ வrhதமாேந அநாதி³⁴ேத
ேதந ததா²விேத⁴ந ஸththேவந தshயாநாதி³ேரவ ஸmhப³nhத: ◌⁴ ।
phரkh’திஷஸmhேயாக³விேயாக³ேயாவேரchசா²vhயதிேரேகiνபபthேத: ।
யேத²தேரஷாmh phராணிநாmh ஸுக²:³க²ேமாஹாthமகதயா பணதmh சிthதmh
நிrhமேல ஸாththவிேக த⁴rhமாiνphரkh²ேய phரதிஸŋhkhராnhதmh சிchசா²யாஸŋhkhராnhேத
ஸmhேவth³யmh ப⁴வதி ைநவவரshய । தshய ேகவல ஏவ ஸாththவிக:
பம உthகrhஷவாநநாதி³ஸmhப³nhேத⁴ந ேபா⁴kh³யதயா vhயவshதி²த: । அத:
ஷாnhதரவிலணதயா ஸ ஏவ ஈவர: ।
iµkhதாthமநாnh ந:ந: khேலஶாதி³ேயாக³shைதshைத:
ஶாshthேராkhைதபாையrhநிவrhதித: । அshய ந:ஸrhவைத³வ ததா²வித⁴thவாnhந
iµkhதாthமlhயthவmh । ந ேசவராமேநகthவmh । ேதஷாmh lhயthேவ
பி⁴nhநாபி⁴phராயthவாth காrhயshையவாiνபபthேத: । உthகrhஷாபகrhஷkhதthேவ
ய ஏேவாthkh’Shட:ஸ ஏேவவரshதthைரவ காShடா²phராphதthவாைத³வrhயshய ॥
24॥
ஏவவரshய shவபமபி⁴தா⁴ய phரமாணமாஹ —

தthர நிரதிஶயmh ஸாrhவjhயபீ³ஜmh ॥ ஸமாதி⁴ 25॥
vh’thதி: — தshnh ப⁴க³வதி ஸrhவjhஞthவshய
யth³பீ³ஜமதீதாநாக³தாதி³kh³ரஹணshயாlhபthவmh மஹthவmh ச லthவாth³பீ³ஜவ
பீ³ஜmh ।
தth தthர நிரதிஶயmh காShடா²mh phராphதmh । th³’Shடா யlhபthவமஹthவாதீ³நாmh
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த⁴rhமாmh ஸாதிஶயாநாmh காShடா²phராphதி: । யதா² பரமாவlhபthவshயாகாேஶ
பரமமஹthவshய । ஏவmh jhஞாநாத³ேயாऽபி சிthதத⁴rhமாshதாரதmhேயந
பth³’யமாநா: khவசிnhநிரதிஶயதாமாஸாத³யnhதி । யthர ைசேத
நிரதிஶயா:ஸ ஈவர: ।
யth³யபி ஸாமாnhயமாthேரऽiνமாநshய பrhயவதthவாnhந
விேஶஷாவக³தி:ஸmhப⁴வதி ததா²பி ஶாshthராத³shய ஸrhவjhஞthவாத³ேயா
விேஶஷா அவக³nhதvhயா: । தshய shவphரேயாஜநாபா⁴ேவ கத²mh
phரkh’திஷேயா:ஸmhேயாக³விேயாகா³வாபாத³யதீதி நாऽऽஶŋhகநீயmh தshய
காணிகthவாth³⁴தாiνkh³ரஹ ஏவ phரேயாஜநmh । கlhபphரலயமஹாphரலேயஷு
நி:ேஶஷாnh ஸmhஸாண உth³த⁴Shயாதி தshயாth◌⁴யவஸாய: । யth³யshேயShடmh
தthதshய phரேயாஜநதி ॥ 25॥
ஏவவரshய phரமாணமபி⁴தா⁴ய phரபா⁴வமாஹ —

ஸ rhேவஷாமபி ³: காேலநாநவchேச²தா³th ॥ ஸமாதி⁴ 26॥
vh’thதி: —ஆth³யாநாmh shரShTh’ஈmh ph³ரமாதீ³நாமபி ஸ ³பேத³Shடா
யத:ஸ காேலந நாவchசி²th³யேதऽநாதி³thவாth । ேதஷாmh ph³ரமாதீ³நாmh
நராதி³மththவாத³shதி காேலநாவchேச²த:³ ॥ 26॥
ஏவmh phரபா⁴வiµkhthேவாபாஸேநாபேயாகா³ய வாசகமாஹ —

தshய வாசக: phரணவ: ॥ ஸமாதி⁴ 27॥
vh’thதி: —இthத²iµkhதshவபshேயவரshய வாசேகாऽபி⁴தா⁴யக:
phரகrhேஷண யேத shயேதऽேநேநதி ெநௗதி shெதௗதீதி வா phரணவ ஓŋhகார: ।
தேயாச வாchயவாசகலண:ஸmhப³nhேதா⁴ நிthய:ஸŋhேகேதந phரகாயேத
ந  ேகநசிth khயேத । யதா² பிதாthரேயாrhவிth³யமாந ஏவ ஸmhப³nhேதா⁴ऽshயாயmh
பிதாऽshயாயmh thர இதி ேகநசிth phரகாயேத ॥ 27॥
உபாஸநமாஹ —

தjhஜபshதத³rhத²பா⁴வநmh ॥ ஸமாதி⁴ 28॥
vh’thதி: — தshய ஸாrhத⁴thமாthகshய phரணவshய ஜேபா
யதா²வ³chசாரணmh தth³வாchயshய ேசவரshய பா⁴வநmh ந:நேசத
நிேவஶநேமகாkh³ரதாயா உபாய: । அத:ஸமாதி⁴th³த⁴ேய ேயாகி³நா phரணேவா
ஜphயshதத³rhத² ஈவரச பா⁴வநீய இthkhதmh ப⁴வதி ॥ 28॥
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உபாஸநாயா: ப²லமாஹ —

தத: phரthயkhேசதநாऽதி⁴க³ேமாऽphயnhதராயாபா⁴வச ॥ ஸமாதி⁴ 29॥
vh’thதி: — தshமாjhஜபாthதத³rhத²பா⁴வநாயாச ேயாகி³ந:
phரthயkhேசதநாऽதி⁴க³ேமா ப⁴வதி । விஷயphராதிlhேயந
shவாnhத:கரபி⁴iµக²மசதி யா ேசதநா th³’khதி:ஸா phரthயkhேசதநா
தத³தி⁴க³ேமா jhஞாநmh ப⁴வதீthயrhத:² । அnhதராயா வயமா: ।
ேதஷாமபா⁴வ: ஶkhதிphரதிப³nhேதா⁴ऽபி ப⁴வதி ॥ 29॥
அத² ேகऽnhதராயா இthயாஶŋhகாயாமாஹ —

vhயாதி⁴shthயாநஸmhஶயphரமாதா³லshயாவிரதிph◌⁴ராnhதித³rhஶநாலph³த⁴⁴கthவாநவshதி²தthவாநி
சிthதவிேபாshேதऽnhதராயா: ॥ ஸமாதி⁴ 30॥
vh’thதி: — நைவேத ரஜshதேமாப³லாth phரவrhதமாநாசிthதshய விேபா
ப⁴வnhதி । ைதேரகாkh³ரதாவிேராதி⁴பி⁴சிthதmh விphயத இthயrhத:² ।
தthர vhயாதி⁴rhதா⁴ைவஷmhயநிthேதா jhவராதி:³ । shthயாநமகrhமNhயதா
சிthதshய । உப⁴யேகாThயாலmhப³நmh jhஞாநmh ஸmhஶய: — ேயாக:³
ஸாth◌⁴ேயா ந ேவதி । phரமாேதா³ऽநவதா⁴நதா ஸமாதி⁴ஸாத⁴ேநShெவௗதா³nhயmh ।
ஆலshயmh காயசிthதேயாrh³thவmh ேயாக³விஷேய phரvh’ththயபா⁴வேஹ: ।
அவிரதிசிthதshய விஷயஸmhphரேயாகா³thமா க³rhத: ◌⁴ । ph◌⁴ராnhதித³rhஶநmh
ஶுkhதிகாயாmh ரஜதவth³விபrhயயjhஞாநmh । அலph³த⁴⁴கthவmh
தசிnhநிthதாth ஸமாதி⁴⁴ேமரலாேபா⁴ऽஸmhphராphதி: । அநவshதி²தththவmh
லph³தா⁴யாமபி ⁴ெமௗ சிthதshய தthராphரதிShடா² । த ஏேத ஸமாேத⁴ேரகாkh³ரதாயா
யதா²ேயாக³mh phரதிபthவாத³nhதராயா இthchயேத ॥ 30॥
சிthதவிேபகாரகாநnhயாநphயnhதராயாnh phரதிபாத³யிமாஹ —

:³க²ெதௗ³rhமநshயாŋhக³ேமஜயthவவாஸphரவாஸா விேபஸஹ⁴வ: ॥
ஸமாதி⁴ 31॥
vh’thதி: —தசிnhநிthதா³thபnhேநஷு விேேபஷு ஏேத
:³கா²த³ய: phரவrhதnhேத । தthர :³க²mh சிthதshய ரஜஸ: பேமா
பா³த⁴நாலே யth³பா³தா⁴th phராணிநshத³பகா⁴தாய phரவrhதnhேத ।
ெதௗ³rhமநshயmh
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பா³யாph◌⁴யnhதைர: காரணrhமநேஸா ெதௗ:³shth²யmh । அŋhக³ேமஜயthவmh
ஸrhவாŋhகீ³ேநா
ேவப²ராஸநமந:shைத²rhயshய பா³த⁴க: । phராே யth³பா³யmh வாமாசாமதி
ஸ வாஸ:, யth ெகௗShTh²யmh வாmh நி:வதி ஸ phரவாஸ: । ஏேத
விேைப:ஸஹphரவrhதமாநா யேதா²தி³தாph◌⁴யாஸைவராkh³யாph◌⁴யாmh நிேராth³த⁴vhயா
இthேயஷாiµபேத³ஶ: ॥ 31॥
ேஸாபth³ரவவிேபphரதிேஷதா⁴rhத²iµபாயாnhதரமாஹ —

தthphரதிேஷதா⁴rhத²ேமகதththவாph◌⁴யாஸ: ॥ ஸமாதி⁴ 32॥
vh’thதி: — ேதஷாmh விேபாmh phரதிேஷதா⁴rhத²ேமகshnh
கshmhசித³பி⁴மேத தththேவऽph◌⁴யாஸேசதஸ: ந:நrhநிேவஶநmh
காrhய: । யth³ப³லாth phரthதி³தாயாேமகாkh³ரதாயாmh ேத விேபா: phரஶiµபயாnhதி
॥ 32॥
இதா³நீmh சிthதஸmhshகாராபாத³கபகrhமகத²நiµபாயாnhதரமாஹ —

ைமthகiµதி³ேதாேபாmh ஸுக²:³க²NhயாNhயவிஷயாநாmh
பா⁴வநாதசிthதphரஸாத³நmh ॥ ஸமாதி⁴ 33॥
vh’thதி: —ைமth ெஸௗஹாrhத³mh । க kh’பா । iµதி³தா
ஹrhஷ: । உேபௌதா³nhயmh । ஏதா யதா²khரமmh ஸுகி²ேதஷு :³கி²ேதஷு
NhயவthshவNhயவthஸு ச விபா⁴வேயth । ததா² —ஸுகி²ேதஷு ஸா⁴ஷு
ஏஷாmh ஸுகி²thவதி ைமthmh rhயாnhந  ஈrhShயாmh । :³கி²ேதஷு கத²mh
iν நாைமஷாmh :³க²நிvh’thதி:shயாதி³தி kh’பாேமவ rhயாnhந தாடshth²யmh ।
Nhயவthஸு Nhயாiνேமாத³ேநந ஹrhஷேமவ rhயாnhந  கிேமேத Nhயவnhத
இதி விth³ேவஷmh । அNhயவthஸு ெசௗதா³nhயேமவ பா⁴வேயnhநாiνேமாத³நmh ந
வா
th³ேவஷmh ।ஸூthேர ஸுக²:³கா²தி³ஶph³ைத³shதth³வnhத: phரதிபாதி³தா: । தேத³வmh
ைமthrhயாதி³பகrhம சிthேத phரத³தி ஸுேக²ந ஸமாேத⁴ராவிrhபா⁴ேவா ப⁴வதி ।
பகrhம ைசதth³பா³யmh கrhம । யதா² க³ணிேத ரகாதி³vhயவஹாேரா
க³ணிதநிShபthதேய ஸŋhகதாதி³கrhேமாபகாரகthேவந phரதா⁴நகrhமநிShபthதேய
ப⁴வthேயவmh th³ேவஷராகா³தி³phரதிப⁴தைமthrhயாதி³பா⁴வநயா
ஸiµthபாதி³தphரஸாத³mh சிthதmh ஸmhphரjhஞாதாதி³ஸமாதி⁴ேயாkh³யmh ஸmhபth³யேத ।
ராக³th³ேவஷாேவவ iµkh²யதயா விேபiµthபாத³யத: । ெதௗ ேசth
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ஸலiµnhெதௗ shயாதாmh ததா³ phரஸnhநthவாnhமநேஸா ப⁴வthேயகாkh³ரதா ॥
33॥
உபாயாnhதரமாஹ —

phரchச²rhத³நவிதா⁴ரph◌⁴யாmh வா phராணshய ॥ ஸமாதி⁴ 34॥
vh’thதி: — phரchச²rhத³நmh ெகௗShThயshய வாேயா:
phரயthநவிேஶஷாnhமாthராphரமாேணந ப³rhநி:ஸாரணmh । மாthராphரமாேணைநவ
phராணshய வாேயாrhப³rhக³திவிchேச²ேதா³ விதா⁴ர । ஸா ச th³வாph◌⁴யாmh
phரகாராph◌⁴யாmh
பா³யshயாph◌⁴யnhதராரேணந தshய வா தthைரவ நிேராேத⁴ந । தேத³வmh
ேரசகரகmhப⁴கshthவித:◌⁴ phராயாமசிthதshய shதி²திேமகாkh³ரதாயாmh
நிப³th◌⁴நாதி ஸrhவாஸாnhth³யvh’thதீநாmh phராணvh’thதிrhவகthவாth ।
மந:phராணேயாச shவvhயாபாரபரshபரேமகேயாக³ேமthவாjhயமாண: phராண:

ஸமshேதnhth³யvh’thதிநிேராத⁴th³வாேரண சிthதshையகாkh³ரதாயாmh phரப⁴வதி ।
ஸமshதேதா³ஷயகாthவmh சாshயாக³ேம யேத । ேதா³ஷkh’தாச
ஸrhவா விேபvh’thதய:।அேதா ேதா³ஷநிrhஹரணth³வாேரphயshையகாkh³ரதாயாmh
ஸாமrhth²யmh ॥ 34॥
இதா³நிiµபாயாnhதரphரத³rhஶேநாபேேபணஸmhphரjhஞாதshயஸமாேத:◌⁴ rhவாŋhக³mh
கத²யதி —

விஷயவதீ வா phரvh’திthபnhநா shதி²திநிப³nhதி⁴நீ ॥ ஸமாதி⁴ 35॥
vh’thதி: — மநஸ இதி வாkhயேஶஷ: । விஷயா
க³nhத⁴ரஸபshபrhஶஶph³தா³shேத விth³யnhேத ப²லthேவந யshயா:ஸா
விஷயவதீ phரvh’thதிrhமநஸ:shைத²rhயmh கேராதி । ததா² நாஸாkh³ேர
சிthதmh தா⁴ரயேதா தி³vhயக³nhத⁴ஸmhவி³பஜாயேத । தாth³’ய ஏவ வாkh³ேர
ரஸஸmhபி³th । தாlhவkh³ேர பஸmhவிth । வாமth◌⁴ேய shபrhஶஸmhவிth ।
வாேல
ஶph³த³ஸmhவிth । தேத³வmh தthததி³nhth³யth³வாேரண தshmhshதshnhவிஷேய
தி³vhேய
ஜாயமாநா ஸmhவிchசிthதshையகாkh³ரதாயா ேஹrhப⁴வதி । அshதி ேயாக³shய
ப²லதி
ேயாகி³ந:ஸமாவாேஸாthபாத³நாth ॥ 35॥
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ஏவmhவித⁴ேமேவாபாயாnhதரமாஹ —

விேஶாகா வா jhேயாதிShமதீ ॥ ஸமாதி⁴ 36॥
vh’thதி: — phரvh’thதிthபnhநா சிthதshய shதி²திநிப³nhதி⁴நீதி
வாkhயேஶஷ: । jhேயாதி:ஶph³ேத³ந ஸாththவிக: phரகாஶ உchயேத । ஸ phரஶshேதா
⁴யாநதிஶயவாmhச விth³யேத யshயா:ஸா jhேயாதிShமதீ phரvh’thதி: । விேஶாகா
விக³த: ஸுக²மயஸththவாph◌⁴யாஸவஶாchேசா²ேகா ரஜ:பேமா யshயா: ஸா
விேஶாகா
ேசதஸ:shதி²திநிப³nhதி⁴நீ । அயமrhத:² —’thபth³மஸmhடமth◌⁴ேய
phரஶாnhதகlhேலாலேராத³தி⁴phரkh²யmh சிthதshய ஸththவmh பா⁴வயத:
phரjhஞாேலாகாth ஸrhவvh’thதிேய ேசதஸ:shைத²rhயiµthபth³யேத ॥ 36॥
உபாயாnhதரphரத³rhஶநth³வாேரண ஸmhphரjhஞாதஸமாேத⁴rhவிஷயmh த³rhஶயதி
—

வீதராக³விஷயmh வா சிthதmh ॥ ஸமாதி⁴ 37॥
vh’thதி: — மநஸ:shதி²திநிப³nhத⁴நmh ப⁴வதீதி ேஶஷ: । வீதராக:³
பthயkhதவிஷயாபி⁴லாஷshதshய யchசிthதmh ப’தkhேலஶmh
ததா³லmhப³நீkh’தmh ேசதஸ:shதி²திேஹrhப⁴வதி ॥ 37॥
ஏவmhவித⁴iµபாயாnhதரமாஹ —

shவphநநிth³ராjhஞாநாலmhப³நmh வா ॥ ஸமாதி⁴ 38॥
vh’thதி: — phரthயshததபா³ேயnhth³யvh’thேதrhமேநாமாthேரணவ யthர
ேபா⁴khth’thவமாthமந:ஸ shவphந: । நிth³ரா rhேவாkhதல । ததா³லmhப³நmh
shவphநாலmhப³நmh நிth³ராலmhப³நmh வா jhஞாநமாலmhph³யமாநmh ேசதஸ:shதி²திmh
கேராதி ॥ 38॥
நாநாசிthவாth phராணிநாmh யshnh கshmhசிth³வshநி ேயாகி³ந: ரth³தா⁴
ப⁴வதி । தshய th◌⁴யாேநநாபீShடth³தி⁴தி phரதிபாத³யிமாஹ —

யதா²பி⁴மதth◌⁴யாநாth³வா ॥ ஸமாதி⁴ 39॥
vh’thதி: — யதா²பி⁴phேரேத வshநி பா³ேய சnhth³ராதா³வph◌⁴யnhதேர
நா³சkhராெதௗ³ வா பா⁴vhயமாேந ேசத:shதி²ப⁴வதி ॥ 39॥
ஏவiµபாயாnh phரத³rhய ப²லத³rhஶநாயாஹ —
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பரமாiΝபரமமஹththவாnhேதாऽshய வஶீகார: ॥ ஸமாதி⁴ 40॥
vh’thதி: — ஏபி⁴பாையசிthதshய shைத²rhயmh பா⁴வயேதா ேயாகி³ந:
ஸூமவிஷயபா⁴வநாth³வாேரண பரமாNhவnhேதா வஶீகாேராऽphரதிகா⁴தேபா
ஜாயேத ।
ந khவசிth பரமாiΝபrhயnhேத ஸூேம விஷேயऽshய மந: phரதிஹnhயேத
இthயrhத:² । ஏவmh sh²லமாகாஶாதி³பரமமஹthவபrhயnhதmh பா⁴வயேதா ந
khவசிchேசதஸ: phரதிகா⁴த உthபth³யேதஸrhவthரshவாதnhthrhயmh ப⁴வதீthயrhத:²॥ 40॥
ஏவேமபி⁴பாைய:ஸmhshkh’தshய ேசதஸ: கீth³’kh³பmh ப⁴வதீthயாஹ —

ணvh’thேதரபி⁴ஜாதshேயவ மேணrhkh³ரth’kh³ரஹணkh³ராேயஷு
தthshத²தத³ஜநதா ஸமாபthதி: ॥ ஸமாதி⁴ 41॥
vh’thதி: — vh’thதேயா யshய ஸணvh’thதிshதshய
kh³ரth’kh³ரஹணkh³ராேயShவாthேமnhth³யவிஷேயஷு தthshத²தத³ஜநதா
ஸமாபthதிrhப⁴வதி । தthshத²thவmh தthைரகாkh³ரதா । தத³ஜநதா
தnhமயthவmh । ண⁴ேத சிthேத விஷயshய பா⁴vhயமாநshையேவாthகrhஷ: ।

variation nhயkh³⁴ேத சிthேத
ததா²விதா⁴ ஸமாபthதிshதth³ப: பேமா ப⁴வதீthயrhத:² ।
th³’Shடாnhதமாஹாऽபி⁴ஜாதshேயவ மேணதி । யதா²ऽபி⁴ஜாதshய
நிrhமலshப²கமேணshதthத³பாதி⁴வஶாth தthதth³பாபthதிேரவmh நிrhமலshய
சிthதshய தthதth³பா⁴வநீயவshபராகா³thதthதth³பாபthதி: ।
யth³யபி kh³ரth’kh³ரஹணkh³ராேயஷு இthkhதmh ததா²பி
⁴காkhரமவஶாth³kh³ராயkh³ரஹணkh³ரth’ஷு இதி ேபா³th◌⁴யmh । யத: phரத²மmh
kh³ராயநிShட² ஏவ ஸமாதி⁴shதேதா kh³ரஹணநிShட²shதேதாऽsh தாமாthரேபா
kh³ரth’நிShட:² ேகவலshய ஷshய kh³ரrhபா⁴vhயthவாஸmhப⁴வாth ।
ததச sh²லஸூமkh³ராேயாபரkhதmh சிthதmh தthர ஸமாபnhநmh ப⁴வதி ।
ஏவmh kh³ரஹேண kh³ரத ச ஸமாபnhநmh ேபா³th◌⁴யvhயmh ॥ 41॥
இதா³நீiµkhதாயா ஏவ ஸமாபthேதசாrhவிth◌⁴யமாஹ —

ஶph³தா³rhத²jhஞாநவிகlhைப:ஸŋhகீrh ஸவிதrhகா ஸமாபthதி: ॥ ஸமாதி⁴ 42॥
vh’thதி: — ேராthேரnhதி³யkh³ராய: shேபா²டேபா வா ஶph³த:³ । அrhேதா²
ஜாthயாதி:³ ।
jhஞாநmh ஸththவphரதா⁴நா ³th³தி⁴vh’thதி: । விகlhப உkhதலண: । ைத:
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ஸŋhகீrh: । யshயாேமேத ஶph³தா³த³யshthரய: பரshபராth◌⁴யாேஸந விகlhபேபண
phரதிபா⁴ஸnhேத ெகௗ³தி ஶph³ேதா³ெகௗ³thயrhேதா²ெகௗ³தி jhஞாநthயேநநாகாேரண
ஸா ஸவிதrhகா ஸமாபthதிchயேத ॥ 42॥
உkhதலணவிபதாmh நிrhவிதrhகாமாஹ —

shmh’திபஶுth³ெதௗ⁴ shவபஶூnhேயவாऽrhத²மாthரநிrhபா⁴ஸா நிrhவிதrhகா ॥
ஸமாதி⁴ 43॥
vh’thதி: — ஶph³தா³rhத²shmh’திphரவிலேய ஸதி
phரthதி³தshபShடkh³ராயாகாரphரதிபா⁴ஸதயா nhயkh³⁴தjhஞாநாmhஶthேவந
shவபஶூnhேயவ நிrhவிதrhகா ஸமாபthதி: ॥ 43॥
ேப⁴தா³nhதரmh phரதிபாத³யிமாஹ —

ஏதையவ ஸவிசாரா நிrhவிசாரா ச ஸூமவிஷயா vhயாkh²யாதா ॥ ஸமதி⁴ 44॥
vh’thதி: — ஏதையவ ஸவிதrhகயா நிrhவிதrhகயா ச ஸமாபthயா
ஸவிசாரா நிrhவிசாரா ச vhயாkh²யாதா । கீth³’ஶீ । ஸூமவிஷயா
ஸூமshதnhமாthேரnhth³யாதி³rhவிஷேயா யshயா:ஸா தேதா²khதா ।
ஏேதந rhவshயா:sh²லவிஷயthவmh phரதிபாதி³தmh ப⁴வதி ।
ஸா  மஹா⁴ேதnhth³யாலmhப³நா । ஶph³தா³rhத²விஷயthேவந
ஶph³தா³rhத²விகlhபஸதthேவந ேத³ஶகாலத⁴rhமாth³யவchசி²nhந:ஸூேமாऽrhத:²
phரதிபா⁴தி யshயாmh ஸா ஸவிசாரா । ேத³ஶகாலத⁴rhமாதி³ரேதா த⁴rhமாthரதயா
ஸூமாrhத²shதnhமாthேரnhth³யப: phரதிபா⁴தி யshயாmh ஸா நிrhவிசாரா ॥ 44॥
அshயா ஏவ ஸூமவிஷயாயா: கிmhபrhயnhத:ஸூமவிஷய இthயாஹ —

ஸூமவிஷயthவmh சாŋhக³பrhயவஸாநmh ॥ ஸமாதி⁴ 45॥
vh’thதி: —ஸவிசாரநிrhவிசாரேயா:ஸமாபththேயாrhயth
ஸூமவிஷயthவiµkhதmh தத³ŋhக³பrhயவஸாநmh । ந khவசிlhயேத
ந வா கிசிlhŋhக³தி க³மயதீthயŋhக³mh phரதா⁴நmh । தthபrhயnhதmh
ஸூமவிஷயthவmh । ததா² —³நாmh பேம சthவா பrhவாணி
— விஶிShடŋhக³மவிஶிShடŋhக³mh ŋhக³மாthரமŋhக³mh ேசதி ।
விஶிShடŋhக³mh ⁴ேதnhth³யாணி । அவிஶிShடŋhகா³mh தnhமாthராnhத:கரநி ।
ŋhக³மாthரmh ³th³தி: ◌⁴ । அŋhக³mh phரதா⁴நதி । நாத: பரmh
ஸூமமshதீthkhதmh ப⁴வதி ॥ 45॥
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ஏதாஸாmh ஸமாபthதீநாmh phரkh’ேத phரேயாஜநமாஹ —

தா ஏவ ஸபீ³ஜ:ஸமாதி: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 46॥
vh’thதி: — தா ஏேவாkhதலநா:ஸமாபthதய:ஸபீ³ஜ:ஸஹ
பீ³ேஜநாலmhப³ேநந வrhதத இதி ஸபீ³ஜ:ஸmhphரjhஞாத:ஸமாதி⁴chயேத ஸrhவாஸாmh
ஸாலmhப³நthவாth ॥ 46॥
அேத²தராஸாmh ஸமாபthதீநாmh நிrhவிசாரப²லthவாnhநிrhவிசாராயா: ப²லமாஹ —

நிrhவிசாரைவஶாரth³ேயऽth◌⁴யாthமphரஸாத:³ ॥ ஸமாதி⁴ 47॥
vh’thதி: — நிrhவிசாரthவmh vhயாkh²யாதmh (1।44)। ைவஶாரth³யmh
ைநrhமlhயmh । ஸவிதrhகாmh sh²லவிஷயாமேபய நிrhவிதrhகாயா: phராதா⁴nhயmh ।
தேதாऽபி ஸூமவிஷயாயா:ஸவிசாராயா: । தேதாऽபி நிrhவிசாராயா: ।
தshயாsh நிrhவிகlhபபாயா: phரkh’Shடாph◌⁴யாஸவஶாth³ைவஶாரth³ேய
ைநrhமlhேய ஸthயth◌⁴யாthமphரஸாத:³ஸiµபஜாயேத । சிthதmh khேலஶவாஸநாரதmh
shதி²திphரவாஹேயாkh³யmh ப⁴வதி । ஏதேத³வ சிthதshய ைவஶாரth³யmh யth shதி²ெதௗ
தா³rhTh◌⁴யmh ॥ 47„

தshnh ஸதி கிmh ப⁴வதீthயாஹ —

’தmhப⁴ரா தthர phரjhஞா ॥ ஸமதி⁴ 48॥
vh’thதி: — ’தmh ஸthயmh விப⁴rhதி கதா³சித³பி ந
விபrhயேயchசா²th³யேத ஸா ’தmhப⁴ரா phரjhஞா தshnh ப⁴வதீthயrhத:² ।
தshமாchச phரjhஞாேலாகாth ஸrhவmh யதா²வth பயnh ேயாகீ³ phரkh’Shடmh
ேயாக³mh phராphேநாதி ॥ 48॥
அshயா: phரjhஞாnhதராth³ைவலNhயமாஹ —

தாiνமாநphரjhஞாph◌⁴யாமnhயவிஷயா விேஶஷாrhத²thவாth ॥ ஸமாதி⁴ 49॥
[ phரjhஞாph◌⁴யாmh ஸாமாnhயவிஷயா இதி பாேடா²ऽபி th³’யேத । ]

vh’thதி: — தமாக³மjhஞாநmh । அiνமாநiµkhதலணmh
(1।7)। தாph◌⁴யாmh யா ஜாயேத phரjhஞா ஸா ஸாமாnhயவிஷயா । ந
 ஶph³த³ŋhக³ேயாnhth³யவth³விேஶஷphரதிபthெதௗ ஸாமrhth²யmh ।
இயmh ந: நிrhவிசாரைவஶாரth³யஸiµth³ப⁴வா phரjhஞா
தாph◌⁴யாmh வில விேஶஷவிஷயthவாth । அshயாmh  phரjhஞாயாmh
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ஸூமvhயவதவிphரkh’Shடாநாமபி விேஶஷ:sh²ேடைநவ ேபண பா⁴ஸேத ।
அதshதshயாேமவ ேயாகி³நா பர: phரயthந: கrhதvhய இthபதி³Shடmh ப⁴வதி ॥ 49॥
அshயா: phரjhஞாயா: ப²லமாஹ —

தjhஜ:ஸmhshகாேராऽnhயஸmhshகாரphரதிப³nhதீ⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 50॥
vh’thதி: — தயா phரjhஞயா ஜநிேதா ய:ஸmhshகார: ேஸாऽnhயாnh
ஸmhshகாராnh vhthதா²நஜாnh ஸமாதி⁴ஜாmhச ஸmhshகாராnh phரதிப³th◌⁴நாதி
shவகாrhயகரமாnh கேராதீthயrhத:² । யதshதththவபதயாऽநயா
ஜநிதா: ஸmhshகாரா ப³லவthவாத³தththவபphரjhஞாஜநிதாnh ஸmhshகாராnh
பா³தி⁴mh
ஶkhiνவnhதி । அதshதாேமவ phரjhஞாமph◌⁴யேஸதி³thkhதmh ப⁴வதி ॥ 50॥
ஏவmh ஸmhphரjhஞாதஸமாதி⁴மபி⁴தா⁴யாஸmhphரjhஞாதmh வkhமாஹ —

தshயாபி நிேராேத⁴ ஸrhவநிேராதா⁴nhநிrhபீ³ஜ:ஸமாதி: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 51॥
vh’thதி: — தshயாபி ஸmhphரjhஞாதshய நிேராேத⁴ விலேய ஸதி ஸrhவாஸாmh
சிthதvh’thதீநாmh காரேண phரவிலயாth³யா ஸmhshகாரமாthராth³vh’thதிேத³தி
தshயாmh
ேநதி ேநதி ேகவலmh பrhத³ஸநாnhநிrhபீ³ஜ:ஸமாதி⁴rhப⁴வதி யshnh ஸதி
ஷ:shவபநிShட:² ஶுth³ேதா⁴ ப⁴வதி ॥ 51॥
தத³thராதி⁴kh’தshய ேயாக³shய லணmh சிthதvh’thதிநிேராத⁴பதா³நாmh
vhயாkh²யாநமph◌⁴யாஸைவராkh³யலணshேயாபாயth³வயshய shவபmh
ேப⁴த³mh சாபி⁴தா⁴ய ஸmhphரjhஞாதாஸmhphரjhஞாதேப⁴ேத³ந ேயாக³shய
iµkh²யாiµkh²யேப⁴த³iµkhthவா ேயாகா³ph◌⁴யாஸphரத³rhஶநrhவகmh
விshதாேரேபாயாnh phரத³rhய ஸுக³ேமாபாயphரத³rhஶநபரதயா ஈவரshய
shவபphரமாணphரபா⁴வவாசேகாபாஸநாநி தthப²லாநி ச நிrhணீய
சிthதவிேபாmhshதthதthஸஹ⁴வச :³கா²தீ³nh விshதேரண
ச தthphரதிேஷேதா⁴பாயாேநகthவாph◌⁴யாஸைமthrhயாதி³phராயாமாதீ³nh
ஸmhphரjhஞாதாஸmhphரjhஞாதrhவாŋhக³⁴தவிஷயவதீ
phரvh’thதிthயாதீ³நாkh²யாேயாபஸmhஹாரth³வாேரண ச ஸமாபthதிmh
லணப²லஸதாmh shவshவவிஷயஸதாmh ேசாkhthவா
ஸmhphரjhஞாதாஸmhphரjhஞாதேயாபஸmhஹாரமபி⁴தா⁴ய
ஸபீ³ஜrhவகநிrhபீ³ஜஸமாதி⁴ரபி⁴த இதி vhயாkh’ேதா ேயாக³பாத:³ ।
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இதி தா⁴ேரவரேபா⁴ஜேத³வவிரசிதாயாmh ராஜமாrhதNhடா³பி⁴தா⁴யாmh
பாதஜலvh’thெதௗ ஸமாதி⁴பாத:³ ॥ 1॥
இதி ஸமாதி⁴பாத:³ ॥ 1॥
———————————————

அத²ஸாத⁴நபாத:³ ॥ 2॥
ேத ேத ³Shphராபேயாக³rhth³தி⁴th³த⁴ேய ேயந த³rhஶிதா: ।
உபாயா:ஸ ஜக³nhநாத²shthrhயோऽsh phராrhதி²தாphதேய ॥
தேத³வmh phரத²ேம பாேத³ஸமாதசிthதshய ேஸாபாயmh ேயாக³மபி⁴தா⁴ய
vhthதி²தசிthதshயாபி கத²iµபாயாph◌⁴யாஸrhவேகா ேயாக:³shவாshth²யiµபயாதீதி
தthஸாத⁴நாiνShடா²நphரதிபாத³நாய khயாேயாக³மாஹ —

தப:shவாth◌⁴யாேயவரphரணிதா⁴நாநி khயாேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 1॥
vh’thதி: — தப: ஶாshthராnhதேராபதி³Shடmh kh’chch²ரசாnhth³ராயதி³ ।
shவாth◌⁴யாய: phரணவrhவாmh மnhthராmh ஜப: । ஈவரphரநிதா⁴நmh
ஸrhவkhயாmh தshnh பரம³ெரௗ ப²லநிரேபதயா ஸமrhபணmh । ஏதாநி
khயாேயாக³இthchயேத ॥ 1॥
ஸ கிமrhத²thயாஹ —

ஸமாதி⁴பா⁴வநாrhத:² khேலஶதகரrhத²ச ॥ ஸாத⁴ந 2॥
vh’thதி: — khேலஶா வயமாshேதஷாmh தகரணmh
shவகாrhயகரணphரதிப³nhத:◌⁴ । ஸமாதி⁴khதலண:

(1।17)। தshய பா⁴வநா ேசத ந:நrhநிேவஶநmh
ஸாऽrhத:² phரேயாஜநmh யshய ஸ தேதா²khத: । ஏத³khதmh ப⁴வதி —
ஏேத தப:phரph◌⁴’தேயாऽph◌⁴யshயமாநாசிthதக³தாநவிth³யாதீ³nh khேலஶாnh
ஶிதி²rhவnhத:ஸமாேத⁴பகாரகதாmh ப⁴ஜnhேத । தshமாth phரத²மmh
khயாேயாக³விதா⁴நபேரண ேயாகி³நா ப⁴விதvhயthபதி³Shடmh ॥ 2॥
khேலஶதகரrhத²இthkhதmh । தthர ேக khேலஶா இthயாஹ —

அவிth³யாऽshதாராக³th³ேவஷாபி⁴நிேவஶா: khேலஶா: ॥ ஸாத⁴ந 3॥
vh’thதி: —அவிth³யாத³யா: வயமாணல: பச । ேத
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பா³த⁴நாலணmh பதாபiµபஜநயnhத: khேலஶஶph³த³வாchயா ப⁴வnhதி । ேத
 ேசத phரவrhதமாநா:ஸmhshகாரலணmh ³ணபமmh th³ரட⁴யnhதி ॥ 3॥
ஸthயபி ஸrhேவஷாmh lhயkhேலஶthேவ ல⁴தthவாத³விth³யாயா: phராதா⁴nhயmh
phரதிபாத³யிமாஹ —

அவிth³யா ேthரiµthதேரஷாmh phரஸுphததiνவிchசி²nhேநாதா³ராmh ॥ ஸாத⁴ந 4॥
vh’thதி: —அவிth³யா ேமாேஹாऽநாthமnhயாthமாபி⁴மாந இதி யாவth । ஸா ேthரmh
phரஸவ⁴thதேரஷாமshதாதீ³நாmh phரthேயகmh phரஸுphததnhவாதி³ேப⁴ேத³ந
சrhவிதா⁴நாmh । அேதா யthராவிth³யா விபrhயயjhஞாநபா ஶிதி²ப⁴வதி தthர
khேலஶாநாமshதாதீ³நாmh ேநாth³ப⁴ேவா th³’யேத । விபrhயயjhஞாநஸth³பா⁴ேவ ச
ேதஷாiµth³ப⁴வத³rhஶநாth shதி²தேமவ லthவமவிth³யாயா: ।
phரஸுphததiνவிchசி²nhேநாதா³ராதி । தthர ேய khேலஶாசிthத⁴ெமௗ
shதி²தா: phரேபா³த⁴காபா⁴ேவ shவகாrhயmh நாரப⁴nhேத ேத phரஸுphதா இthchயnhேத ।
யதா² பா³லாவshதா²யாmh பா³லshய  வாஸநாபா:shதி²தா அபி khேலஶா:
phரேபா³த⁴கஸஹகாrhயபா⁴ேவ நாபி⁴vhயjhயnhேத ।
ேத தநேவா ேய shவshவphரதிபபா⁴வநயா
ஶிதி²kh’தகாrhயஸmhபாத³நஶkhதேயா வாஸநாऽவேஶஷதயா
ேசதshயவshதி²தா: phர⁴தாmh ஸாமkh³மnhதேரண shவகாrhயமாரph³⁴மமா
யதா²ऽph◌⁴யாஸவேதா ேயாகி³ந: ।
ேத விchசி²nhநா ேய ேகநசிth³ப³லவதா khேலேஶநாபி⁴⁴தஶkhதயshதிShட²nhதி
யதா² th³ேவஷாவshதா²யாmh ராேகா³ ராகா³வshதா²யாmh வா th³ேவஷ: । ந யநேயா:
பரshபரவிth³த⁴ேயாrhக³பth ஸmhப⁴ேவாऽshதி ।
ேத உதா³ரா ேய phராphதஸஹகாஸnhநித⁴ய:shவmh shவmh காrhயமபி⁴நிrhவrhதயnhதி
யதா²ஸைத³வ ேயாக³பபnhதி²ேநா vhthதா²நத³ஶாயாmh ।
ஏஷாmh phரthேயகmh சrhவிதா⁴நாமபி ல⁴தthேவந
shதி²தாऽphயவிth³யாऽnhவயிthேவந phரதீயேத । ந  khவசித³பி khேலஶாநாmh
விபrhயயாnhவயநிரேபாmh shவபiµபலph◌⁴யேத । தshமாth [பா0
தshயாmh ச]th²யாjhஞாநபாயாமவிth³யாயாmh ஸmhயkh³jhஞாேநந
நிவrhதிதாயாmh த³kh³த⁴பீ³ஜகlhபாநாேமஷாmh ந khவசிth phரேராேஹாऽshதி ।
அேதாऽவிth³யாநிthதthவமவிth³யாnhவயைசேதஷாmh நிசீயேத ।
அத:ஸrhேவऽphயவிth³யாvhயபேத³ஶபா⁴ஜ: । ஸrhேவஷாmh ச khேலஶாநாmh
சிthதவிேபகாthவாth³ேயாகி³நா phரத²மேமவ த³chேச²ேத³யthந:காrhய இதி॥ 4॥
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அவிth³யாலணமாஹ —

அநிthயாஶுசி:³கா²நாthமஸு நிthயஶுசிஸுகா²thமkh²யாதிரவிth³யா ॥ ஸாத⁴ந 5॥
vh’thதி: —அதshmhshதthphரதிபா⁴ேஸாऽவிth³ேயthயவிth³யாயா:
ஸாமாnhயலணmh । தshயா ஏவ ேப⁴த³phரதிபாத³நmh —அநிthேயஷு
க⁴டாதி³ஷு நிthயthவாபி⁴மாேநாऽவிth³ேயthchயேத । ஏவமஶுசிஷு காயாதி³ஷு
ஶுசிthயாபி⁴மாேநா :³ேக²ஷு விஷேயஷு ஸுகா²பி⁴மாேநாऽநாthமஶர
ஆthமாபி⁴மாந: । ஏேதநாNhேய Nhயph◌⁴ரேமாऽநrhேத²ऽrhத²ph◌⁴ரேமா vhயாkh²யாத: ॥ 5॥
அshதாmh லயிமாஹ —

th³’kh³த³rhஶநஶkhthேயாேரகாthமேதவாshதா ॥ ஸாத⁴ந 6॥
vh’thதி: — th³’khதி: ஷ: ।
த³rhஶநஶkhதீ ரஜshதேமாph◌⁴யாமநபி⁴⁴த:ஸாthவிக:
பேமாऽnhத:கரணப: । அநேயாrhேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யthேவந
ஜடா³ஜட³thேவநாthயnhதபி⁴nhநபேயாேரகதாபி⁴மாேநாऽsh ேதthchயேத ।
யதா² phரkh’திrhவshத: கrhth’thவேபா⁴khth’thவரதாபி
கrhthrhயஹthயபி⁴மnhயேத [பா0 யதா² phரkh’திவதா கrhth’thவரேதநாபி
கrhதாஹthயபி⁴மnhயேத] ேஸாऽயமshதாkh²ேயா விபrhயாஸ: khேலஶ: ॥ 6॥
ராக³shய லணமாஹ —

ஸுகா²iνஶயீ ராக:³ ॥ ஸாத⁴ந 7॥
vh’thதி: —ஸுக²மiνேஶத இதி ஸுகா²iνஶயீ । ஸுக²jhஞshய
ஸுகா²iν⁴திrhவக:ஸுக²ஸாத⁴ேநஷு th’Shேபா க³rhேதா⁴ ராக³ஸmhjhஞக:
khேலஶ: ॥ 7॥
th³ேவஷலணமாஹ —

:³கா²iνஶயீ th³ேவஷ: ॥ ஸாத⁴ந 8॥
vh’thதி: — :³க²iµkhதலணmh । தத³பி⁴jhஞshய
தத³iνshmh’திrhவகmh தthஸாத⁴ேநShவநபி⁴லஷேதா ேயாऽயmh நிnhதா³thமக:
khேராத:◌⁴ ஸ th³ேவஷலண: khேலஶ: ॥ 8॥
அபி⁴நிேவஶshய லணமாஹ —

shவரஸவா வி³ேஷாऽபி ததா²ேடா⁴ऽபி⁴நிேவஶ: ॥ ஸாத⁴ந 9॥
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vh’thதி: — rhவஜnhமாiν⁴தமரண:³கா²iνப⁴வவாஸநாப³லாth³ப⁴யப:
ஸiµபஜாயமாந: ஶரவிஷயாதி³பி⁴rhமம விேயாேகா³ மா
⁴தி³thயnhவஹமiνப³nhத⁴ப:ஸrhவshையவாऽऽkh’ேமrhph³ரமபrhயnhதmh
நிthதமnhதேரண phரவrhதமாேநாऽபி⁴நிேவஶாkh²ய: khேலஶ: ॥ 9॥
தேத³வmh vhthதா²நshய khேலஶாthமகthவாேத³காkh³ரதாऽph◌⁴யாஸகாேமந phரத²மmh
khேலஶா: பஹrhதvhயா: । ந சாjhஞாதாநாmh ேதஷாmh பஹார: கrhmh ஶkhய
இதி தjhjhஞாநாய ேதஷாiµth³ேத³ஶmh லணmh ேthரmh விபா⁴க³mh சாபி⁴தா⁴ய
sh²லஸூமேப⁴த³பி⁴nhநாநாmh ேதஷாmh phரஹாேபாயவிபா⁴க³மாஹ —

ேத phரதிphரஸவேஹயா:ஸூமா: ॥ ஸாத⁴ந 10॥
vh’thதி: — ேத ஸுமா: khேலஶா: ேய வாஸநாேபணவ
shதி²தா:shவvh’thதிபmh பமmh நாரப⁴nhேத । ேத phரதிphரஸேவந
phரதிேலாமபேமந ேஹயாshthயkhதvhயா: ।shவகாரேணऽshதாயாmh kh’தாrhத²mh
ஸவாஸநmh சிthதmh யதா³ phரவிShடmh ப⁴வதி ததா³தshேதஷாmh நிrhலாநாmh
ஸmhப⁴வ: ॥ 10॥
sh²லாநாmh ஹாேநாபாயமாஹ —

th◌⁴யாநேஹயாshதth³vh’thதய: ॥ ஸாத⁴ந 11॥
vh’thதி: — ேதஷாmh khேலஶாநாமாரph³த⁴காrhயாmh யா:ஸுக²:³க²ேமாஹாthகா
vh’thதயshதா th◌⁴யாநேஹயா: । th◌⁴யாேநைநவ சிthைதகாkh³ரதாலேணந
ஹாதvhயா இthயrhத:² । சிthதபகrhமாph◌⁴யாஸமாthேரணவ sh²லthவாth
தாஸாmh நிvh’thதிrhப⁴வதி । யதா² வshthராெதௗ³sh²ேலா மல:

phராலநமாthேரணவ நிவrhதேத । யshதthர ஸூமாmhஶ:ஸ
ைதshைதபாையthதாபநphரph◌⁴’திபி⁴ேரவ நிவrhதயிmh ஶkhயேத ॥ 11॥
ஏவmh khேலஶாநாmh தththவமபி⁴தா⁴ய கrhமாஶயshய தத³பி⁴தா⁴மாஹ —

khேலஶல: கrhமாஶேயா th³’Shடாth³’Shடஜnhமேவத³நீய: ॥ ஸாத⁴ந 12॥
vh’thதி: — கrhமாஶய இthயேநந shவபmh தshயாபி⁴தmh ।
அேதா வாஸநாபாNhேயவ கrhமாணி । khேலஶல இthயேநந
காரணமபி⁴தmh யத: கrhமmh ஶுபா⁴ஶுபா⁴நாmh khேலஶா ஏவ
நிthதmh । th³’Shடாth³’Shடஜnhமேவத³நீய இthயேநந ப²லiµkhதmh ।
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அshnhேநவ ஜnhமநி அiνப⁴வநீேயா th³’Shடஜnhமேவத³நீய: ।
ஜnhமாnhதராiνப⁴வநீேயாऽth³’Shடஜnhமேவத³நீய: ।
ததா² — காநிசிth Nhயாநி ேத³வதாராத⁴நாதீ³நி தீvhரஸmhேவேக³ந
kh’தாநி இைஹவ ஜnhமநி ஜாthயாrhேபா⁴க³லணmh ப²லmh phரயchச²nhதி
யதா² நnhதீ³வரshய ப⁴க³வnhமேஹவராராத⁴நப³லாதி³ைஹவ ஜnhமநி
ஜாthயாத³ேயா விஶிShடா: phரா³rh⁴தா: । ஏவமnhேவஷாmh விவாthராதீ³நாmh
தப:phரபா⁴வாjhஜாthயா । ேகஷாசிjhஜாதிேரவ யதா² தீvhரஸmhேவேக³ந
³Shடகrhமkh’தாmh நஹுஷாதீ³நாmh ஜாthயnhதராதி³பம: । உrhவயாச
காrhதிேகயவேந லதாபதயா । ஏவmh vhயshதஸமshதthேவந யதா²ேயாkh³யmh
ேயாjhயதி ॥ 12॥
இதா³நீmh கrhமாஶயshய shவேப⁴த³பி⁴nhநmh ப²லமாஹ —

ஸதி ேல தth³விபாேகா ஜாthயாrhேபா⁴கா:³ ॥ ஸாத⁴ந 13॥
vh’thதி: —லiµkhதல: khேலஶா: । ேதShவநபி⁴⁴ேதஷு ஸthஸு
கrhமmh ஶலாஶலஉபாmh விபாக: ப²லmh ஜாthயாrhேபா⁴கா³ ப⁴வnhதி ।
ஜாதிrhமiνShயாதி:³ । ஆசிரகாலேமகஶரஸmhப³nhத: ◌⁴ । ேபா⁴கா³
விஷயா இnhth³யாணி ஸுக²ஸmhவிth³:³க²ஸmhவிchச ஸுக²:³கா²தீ³நி
கrhமகரணபா⁴வேபா³த⁴நvhthபthயா ேபா⁴க³ஶph³த³shய । இத³மthர
தாthபrhயmh — சிthத⁴மாவநாதி³காலஸசிதா: கrhமவாஸநா
யதா² யதா² பாகiµபயாnhதி ததா² ததா²³ணphரதா⁴நபா⁴ேவந shதி²தா
ஜாthயாrhேபா⁴க³லணmh shவகாrhயமாரப⁴nhேத ॥ 13॥
உkhதாநாmh கrhமப²லthேவந ஜாthயாதீ³நாmh shவகாரணகrhமாiνஸாmh
காrhயகrhth’thவமாஹ —

ேத லாத³பதாபப²லா: NhயாNhயேஹthவாth ॥ ஸாத⁴ந 14॥
vh’thதி: —லாத:³ஸுக²mhmh பதாேபா :³க²mh ெதௗ ப²லmh ேயஷாmh ேத
தேதா²khதா: । Nhயmh ஶலmh கrhம தth³விபதமNhயmh ேத கrhமணீ காரணmh
ேயஷாmh ேதஷாmh பா⁴வshதshமாth । ஏத³khதmh ப⁴வதி — Nhயகrhமாரph³தா⁴
ஜாthயாrhேபா⁴கா³லாத³ப²லா: । அNhயகrhமாரph³தா⁴sh பதாபப²லா: । ஏதchச
phராணிமாthராேபயா th³ைவவிth◌⁴யmh ॥ 14॥
ேயாகி³நshதthஸrhவmh :³க²thயாஹ —

bhojavritti.pdf 25



ேபா⁴ஜvh’thதி

பமதாபஸmhshகார:³ைக²rh³ணvh’thதிவிேராதா⁴chச :³க²ேமவ ஸrhவmh
விேவகிந: ॥ ஸாத⁴ந 15॥
vh’thதி: — விேவகிந: பjhஞாதkhேலஶாதி³விேவகshய
th³’யமாthரmh ஸகலேமவ ேபா⁴க³ஸாத⁴நmh ஸவிஷmh
shவாth³வnhநவ :³க²ேமவ phரதிலேவத³நீயேமேவthயrhத:² ।
யshமாத³thயnhதாபி⁴ஜாேதா ேயாகீ³ :³க²ேலேஶநாphth³விஜேத । யதா² —
அபாthரrhதnhshபrhஶமாthேரணவ மஹதீmh பீடா³மiνப⁴வதி
ேநதரத³ŋhக³mh ததா² விேவகீ shவlhப:³கா²iνப³nhேத⁴நாphth³விஜேத ।
கத²thயாஹ — பமதாபஸmhshகார:³ைக:² ।
விஷயாiµப⁴jhயமாநாநாmh யதா²யத²mh
க³rhதா⁴பி⁴vh’th³ேத⁴shதத³phராphதிkh’தshய ஸுக²:³க²shயாபஹாrhயதயா
:³கா²nhதரஸாத⁴நthவாnhநாshthேயவ ஸுக²பேததி பம:³க²thவmh ।
உபkh³’யமாேணஷு ஸுக²ஸாத⁴ேநஷு தthphரதிபnhதி²நmh phரதி th³ேவஷshய
ஸrhவைத³வாவshதி²தthவாth ஸுகா²iνப⁴வகாேலऽபி தாப:³க²mh ³Shபஹரதி
தாப:³க²தா ।
ஸmhshகார:³க²mh  shவாபி⁴மதாநபி⁴மதவிஷயஸnhநிதா⁴ேந
ஸுக²ஸmhவிth³:³க²ஸmhவிchேசாபஜாயமாநா ததா²வித⁴ேமவ shவேthேர
ஸmhshகாரமாரப⁴ேத । ஸmhshகாராchச நshததா²வித⁴ஸmhவித³iνப⁴வ
இthயபதஸmhshகாேராthபthதிth³வாேரணஸrhவshையவ:³கா²iνேவதா⁴th³:³க²thவmh
।
ஏவiµkhதmh ப⁴வதி — khேலஶகrhமாஶயவிபாகஸmhshகாராiνchேச²தா³th
ஸrhவshையவ :³க²thவmh ।
³ணvh’thதிவிேராதா⁴chேசதி । ³நாmh ஸthவரஜshதமஸாmh யா vh’thதய:
ஸுக²:³க²ேமாஹபா: பரshபரமபி⁴பா⁴vhயாபி⁴பா⁴வகthேவந விth³தா⁴ ஜாயnhேத ।
தாஸாmh ஸrhவthைரவ :³கா²iνேவதா⁴th³ :³க²thவmh ।
ஏத³khதmh ப⁴வதி — ஐகாnhதிகீமாthயnhதிகீmh ச :³க²நிvh’thதிchச²ேதா
விேவகிந உkhதபகாரணசShடயா:ஸrhேவ விஷயா :³க²பதயா
phரதிபா⁴nhதி । தshமாchச ஸrhவகrhமவிபாேகா :³க²ப ஏேவthkhதmh ப⁴வதி ॥ 15॥
தேத³வiµkhதshய khேலஶகrhமாஶயவிபாகராேஶரவிth³யாphரப⁴வthவாத³விth³யாயாச
th²யாjhஞாநபதயா ஸmhயkh³jhஞாேநாchேச²th³யthவாth ஸmhயkh³jhஞாநshய ச
ஸஸாத⁴நேஹேயாபாேத³யாவதா⁴ரணபthவாth தத³பி⁴தா⁴நமாஹ —
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ேஹயmh :³க²மநாக³தmh ॥ ஸாத⁴ந 16॥
vh’thதி: — ⁴தshயாதிkhராnhதthவாத³iν⁴யமாநshய
thயkhமஶkhயthவாத³நாக³தேமவ ஸmhஸார:³க²mh ஹாதvhயthkhதmh ப⁴வதி ॥
16॥
ேஹயேஹமாஹ —

th³ரShTh’th³’யேயா:ஸmhேயாேகா³ ேஹயேஹ: ॥ ஸாத⁴ந 17॥
vh’thதி: — th³ரShடா சிth³ப: ஷ: । th³’யmh ³th³தி⁴ஸththவmh ।
தேயாரவிேவகkh²யாதிrhவேகா ேயாऽெஸௗ ஸmhேயாேகா³ ேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யthேவந
ஸnhநிதா⁴நmh ஸ ேஹயshய :³க²shய ³ணபமபshய ஸmhஸாரshய ேஹ:

காரணmh । தnhநிvh’thயா ஸmhஸாரநிvh’thதிrhப⁴வதீthயrhத:² ॥ 17॥
th³ரShTh’th³’யேயா: ஸmhேயாக³ இthkhதmh । தthர th³’யshய shவபmh
காrhயmh
phரேயாஜநmh சாஹ —

phரகாஶkhயாshதி²திஶீலmh ⁴ேதnhth³யாthமகmh ேபா⁴கா³பவrhகா³rhத²mh th³’யmh ॥
ஸாத⁴ந 18॥
vh’thதி: — phரகாஶ:ஸththவshய த⁴rhம: । khயா phரvh’thதிபா
ரஜஸ: । shதி²திrhநியமபா தமஸ: । தா: phரகாஶkhயாshதி²தய: ஶீலmh
shவாபா⁴விகmh பmh யshய தthததா²வித⁴தி shவபமshய நிrhதி³Shடmh ।
⁴ேதnhth³யாthமகதி । ⁴தாநி sh²லஸூமேப⁴ேத³ந
th³விவிதா⁴நி ph’தி²vhயாதீ³நி க³nhத⁴தnhமாthராதீ³நி ச । இnhth³யாணி
³th³தீ⁴nhth³யகrhேமnhth³யாnhத:கரணேப⁴ேத³ந thவிதா⁴நி ।
உப⁴யேமதth³kh³ராயkh³ரஹணபாthமா shவபாபி⁴nhந: பேமா யshய
தthததா²வித⁴thயேநநாshய காrhயiµkhதmh । ேபா⁴க:³ கதி²தலண: । அபவrhேகா³
விேவகkh²யாதிrhவிகாஸmhஸாரநிvh’thதி:। ெதௗ ேபா⁴கா³பவrhக³வrhத:²phரேயாஜநmh
யshய தthததா²வித⁴mh th³’யthயrhத:² ॥ 18॥
தshய th³’யshய நாநாவshதா²பபமாthமகshய ேஹயthேவந jhஞாதvhயthவாth
தத³வshதா:² கத²யிமாஹ —

விேஶஷாவிேஶஷŋhக³மாthராŋhகா³நி ³ணபrhவாணி ॥ ஸாத⁴ந 19॥
vh’thதி: —³நாmh பrhவாNhயவshதா²விேஶஷாசthவாேரா jhஞாதvhயா
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இthபதி³Shடmh ப⁴வதி । தthர விேஶஷா மஹா⁴ேதnhth³யாணி ।
அவிேஶஷாshதnhமாthராnhத:கரநி । ŋhக³மாthரmh ³th³தி: ◌⁴ ।
அŋhக³மvhயkhதthkhதmh । ஸrhவthர th³ணபshயாvhயkhதshயாnhவயிthேவந
phரthயபி⁴jhஞாநாத³வயmh jhஞாதvhயthேவந ேயாக³காேல சthவா பrhவாணி
நிrhதி³Shடாநி ॥ 19॥
ஏவmh ேஹயthேவந th³’யshய phரத²மmh jhஞாதvhயthவாth தத³வshதா²ஸதmh
vhயாkh²யாேயாபாேத³யmh th³ரShடாரmh vhயாkh²யாமாஹ —

th³ரShடா th³’ஶிமாthர: ஶுth³ேதா⁴ऽபி phரthயயாiνபய: ॥ ஸாத⁴ந 20॥
vh’thதி: — th³ரShடா ேஷா th³’ஶிமாthரேசதநாமாthரmh ।
மாthரkh³ரஹணmh த⁴rhமத⁴rhநிராஸாrhத²mh । ேகசிth³தி⁴ ேசதநாமாthமேநா
த⁴rhமchச²nhதி । ஸ ஶுth³ேதா⁴ऽபி பthவாth³யபா⁴ேவந shவphரதிShேடா²ऽபி
phரthயயாiνபய: । phரthயயா விஷேயாபரkhதாநி விjhஞாநாநி தாநி அiν
அvhயவதா⁴ேநந phரதிஸŋhkhரமாth³யபா⁴ேவந பயதி । ஏத³khதmh ப⁴வதி
— ஜாதவிஷேயாபராகா³யாேமவ ³th³ெதௗ⁴ ஸnhநிதி⁴மாthேரணவ ஷshய
th³ரShthவதி ॥ 20॥
ஸ ஏவ ேபா⁴khேதthயாஹ —

தத³rhத² ஏவ th³’யshயாthமா ॥ ஸாத⁴ந 21॥ [ தத³rhத:² ஏவ ]

vh’thதி: — th³’யshய phரா³khதலணshய ய ஆthமா யth
shவபmh தத³rhத² ஏவ । தshய ஷாrhத²ேபா⁴khth’thவஸmhபாத³நmh நாம
shவாrhத²பஹாேரண phேராேயாஜநmh । ந  phரதா⁴நmh phரவrhதமாநமாthமந:
கிசிth phரேயாஜநமேபய phரவrhதேத கிnh ஷshய ேபா⁴khth’thவmh
ஸmhபாத³யிதி ॥ 21॥
யth³ேயவmh Shshய ேபா⁴க³ஸmhபாத³நேமவ phேராேயாஜநmh ததா³shmhபாதி³ேத
தshmhshதnhநிShphரேயாஜநmh விரதvhயாபாரmh shயாth । தshmhச பமஶூnhேய
ஶுth³த⁴thவாthஸrhேவ th³ரShடாேரா ப³nhத⁴ரதா:sh: । ததசஸmhஸாேராchேச²த³
இthயாஶŋhkhயாஹ —

kh’தாrhத²mh phரதி நShடமphயnhShடmh தத³nhயஸாதா⁴ரணthவாth ॥ ஸாத⁴ந 22॥
vh’thதி: — யth³யபி விேவகkh²யாதிபrhயnhதாth³ேபா⁴க³ஸmhபாத³நாth
கமபி kh’தாrhத²mh ஷmh phரதி தnhநShடmh விரதvhயாபாரmh ததா²பி
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ஸrhவஷஸாதா⁴ரணthவாத³nhயாnh phரthயநShடvhயாபாரமவதிShட²ேத । அத:
phரதா⁴நshய ஸகலேபா⁴khth’ஸாதா⁴ரணthவாnhந கதா³சித³பி விநாஶ: । ஏகshய
iµkhெதௗ வா ந ஸrhவiµkhதிphரஸŋhக³இthkhதmh ப⁴வதி ॥ 22॥
th³’யth³ரShடாெரௗ vhயாkh²யாய ஸmhேயாக³mh vhயாkh²யாமாஹ —

shவshவாஶkhthேயா:shவேபாபலph³தி⁴ேஹ:ஸmhேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 23॥
vh’thதி: — காrhயth³வாேரshய லணmh கேராதி । shவஶkhதிrhth³’யshய
shவபா⁴வ: । shவாஶkhதிrhth³ரSh:shவபmh । தேயாrhth³வேயாரபி
ஸmhேவth³யஸmhேவத³கthேவந vhயவshதி²தேயாrhயா shவேபாபலph³தி⁴shதshயா:
காரணmh
ய:ஸ ஸmhேயாக:³ । ஸ ச ஸஹேஜா ேபா⁴kh³யேபா⁴khth’பா⁴வshவபாநnhய:
[ பா0ஸ ச ஸஹஜேபா⁴kh³யேபா⁴khth’பா⁴வshவபாnhநாnhய:] । ந 
தேயாrhநிthயேயாrhvhயாபகேயா:shவபாத³திkhத: கசிth ஸmhேயாக:³ । யேத³வ
ேபா⁴kh³யshய ேபா⁴kh³யthவmh ேபா⁴khச ேபா⁴khth’thவமநாதி³th³த⁴mh ஸ ஏவ
ஸmhேயாக:³ ॥ 23॥
தshயாபி காரணமாஹ —

தshய ேஹரவிth³யா ॥ ஸாத⁴ந 24॥
vh’thதி: — யா rhவmh விபrhயாஸாthகா ேமாஹபாऽவிth³யா vhயாkh²யாதா
(2।4-5)ஸா தshயாவிேவகkh²யாதிபshய ஸmhேயாக³shய காரணmh ॥ 24॥
ேஹயmh ஹாநிkhயாகrhேமாchயேத । கிmh நshதth³தா⁴நthயாஹ —

தத³பா⁴ேவ ஸmhேயாகா³பா⁴ேவா ஹாநmh தth³th³’ேஶ:ைகவlhயmh ॥ ஸாத⁴ந 25॥
vh’thதி: — தshயா அவிth³யாயா:shவபவிth³ேத⁴ந
ஸmhயkh³jhஞாேநேநாnhதாயா ேயாऽயமபா⁴வshதshnh ஸதி தthகாrhயshய
ஸmhேயாக³shயாphயபா⁴வshதth³தா⁴நthchயேத । அயமrhத:² —
ைநதshயாऽrhதவshேநா விபா⁴ேகா³ jhயேத [பா0ைநதshய rhதth³ரvhயவth
பthயாேகா³ jhயேத] கிnh ஜாதாயாmh விேவகkh²யாதவவிேவகநிthத:ஸmhேயாக:³
shவயேமவ நிவrhதத இதி தshய ஹாநmh । யேத³வ ச ஸmhேயாக³shய ஹாநmh தேத³வ
நிthயmh ேகவலshயாபி ஷshய ைகவlhயmh vhயபதி³யேத ॥ 25॥
தேத³வmh th³’யஸmhேயாக³shய shவபmh காரணmh காrhயmh சாபி⁴தmh । அத²
ஹாேநாபாயகத²நth³வாேரண உபாேத³யகாரணமாஹ —
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விேவகkh²யாதிரவிphலவா ஹாேநாபாய: ॥ ஸாத⁴ந 26॥
vh’thதி: —அnhேய ³ அnhய: ஷ இthேயவmhவித⁴shய விேவகshய யா
kh²யாதி: phரkh²யா ஸாऽshய ஹாநshய th³’ய:³க²பthயாக³shேயாபாய:
காரணmh । கீth³’ஶீ । அவிphலவா ந விth³யேத விphலேவா
விchேச²ேதா³ऽnhதராऽnhதராऽph◌⁴thதா²நேபா யshயா:ஸா அவிphலவா ।
இத³மthர தாthபrhயmh — phரதிபபா⁴வநாப³லாத³விth³யாphரலேய
விநிvh’thதகrhth’thவேபா⁴khth’thவாபி⁴மாநாயா ரஜshதேமாமலாநபி⁴⁴தாயா
³th³ேத⁴ரnhதrhiµகா² யா சிchசா²யாஸŋhkhராnhதி:ஸா விேவகkh²யாதிchயேத ।
தshயாmh ச ஸnhததthேவந phரvh’thதாயாmh ஸthயாmh
th³’யshயாதி⁴காரநிvh’thேதrhப⁴வthேயவ ைகவlhயmh ॥ 26॥
உthபnhநவிேவகkh²யாேத: ஷshய யாth³’ஶீ phரjhஞா ப⁴வதி தாmh கத²யnh
விேவகkh²யாேதேரவ shவபமாஹ —

தshய ஸphததா⁴ phராnhத⁴ெமௗ phரjhஞா ॥ ஸாத⁴ந 27॥
[தshய ஸphததா⁴ phராnhத⁴: phரjhஞா இதி வா ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² । ]

vh’thதி: — தshேயாthபnhநவிேவகjhஞாநshய jhஞாதvhயவிேவகபா phரjhஞா
phராnhத⁴ெமௗ ஸகலஸாலmhப³நஸமாதி⁴பrhயnhேத ஸphதphரகாரா ப⁴வnhதீthயrhத:²
।
தthர காrhயவிiµkhதிபா சShphரகாரா — 1। jhஞாதmh மயா
jhேஞயmh । jhஞாதvhயmh ந கிசித³shதி । 2।  ேம khேலஶா: । ந
கிசிth ேதvhயமshதி । 3। அதி⁴க³தmh மயா jhஞாநmh । 4। phராphதா மயா
விேவகkh²யாதிதி । phரthயயாnhதரபஹாேரண தshயாமவshதா²யாth³’ேயவ
phரjhஞா ஜாயேத । ஈth³’ஶீ phரjhஞா காrhயவிஷயmh நிrhமலmh jhஞாநmh
காrhயவிiµkhதிthchயேத ।
சிthதவிiµkhதிshthதா⁴ — 5। சதாrhதா² ேம ³th³தி: ◌⁴ । ³
’தாதி⁴காரா கி³ஶிக²ரநிபதிதா இவ kh³ராவாே ந ந:
shதி²திmh யாshயnhதி । 6। shவகாரேண phரவிலயாபி⁴iµகா²நாmh ³நாmh
ேமாஹாபி⁴தா⁴நலகாரபா⁴வாnhநிShphரேயாஜநthவாchசாஷாmh த:
phரேராேஹா ப⁴ேவth । 7। shவshதீ²⁴தச [பா0ஸாth⁴தச]
ேம ஸமாதி⁴shதshnh ஸதி shவபphரதிShேடா²ऽஹதி । ஈth³’ஶீ thphரகாரா
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சிthதவிiµkhதி: । தேத³வth³’யாmh ஸphதவித⁴⁴phரjhஞாயாiµபஜாதாயாmh
ஷ: ேகவல இthchயேத ॥ 27॥
விேவகkh²யாதி:ஸmhேயாகா³பா⁴வேஹthkhதmh । தshயாsh உthபthெதௗ கிmh
நிthதthயாஹ —

ேயாகா³ŋhகா³iνShடா²நாத³ஶுth³தி⁴ேய jhஞாநதீ³phதிராவிேவகkh²யாேத: ॥ ஸாத⁴ந
28॥
vh’thதி: — ேயாகா³ŋhகா³நி வயமாநி ।
ேதஷாமiνShடா²நாjhjhஞாநrhவகாph◌⁴யாஸாதா³விேவகkh²யாேதரஶுth³தி⁴ேய
சிthதஸththவshய phரகாஶாவரணபkhேலஶாthமகாஶுth³தி⁴ேய யா
jhஞாநதீ³phதிshதாரதmhேயந ஸாththவிக: பேமா விேவகkh²யாதிபrhயnhதshதshயா:
kh²யாேதrhேஹthயrhத:² ॥ 28॥
ேயாகா³ŋhகா³நாமiνShடா²நாத³ஶுth³தி⁴ய இthkhதmh । காநி நshதாநி
ேயாகா³ŋhகா³நீதி ேதஷாiµth³ேத³ஶமாஹ —

யமநியமாஸநphராயாமphரthயாஹாரதா⁴ரth◌⁴யாநஸமாத⁴ேயாऽShடாவŋhகா³நி ॥
ஸாத⁴ந 29॥
vh’thதி: —இஹ காநிசிth ஸமாேத: ◌⁴ ஸாா³பகாரகாணி யதா² தா⁴ரதீ³நி
காநிசிth phரதிப⁴தmhஸாதி³விதrhேகாnhலநth³வாேரண ஸமாதி⁴iµபrhவnhதி
யதா² யமாத³ய: । தthராஸநாதீ³நாiµthதேராதரiµபகாரகthவmh । தth³யதா² —
ஸthயாஸநஜேய phராயாமshைத²rhயmh । ஏவiµthதரthராபி ேயாjhயmh ॥ 29॥
khரேமணஷாmh shவபமாஹ —

அmhஸாஸthயாshேதயph³ரமசrhயாபkh³ரஹா யமா: ॥ ஸாத⁴ந 30॥
vh’thதி: — தthர phராணவிேயாக³phரேயாஜநvhயாபாேரா mhஸா । ஸா ச
ஸrhவாநrhத²ேஹ: । தத³பா⁴ேவாऽmhஸா । mhஸாயா:ஸrhவphரகாேரணவ
பஹாrhயthவாth phரத²மmh தத³பா⁴வபாயா அmhஸாயா நிrhேத³ஶ: । ஸthயmh
வாŋhமநேஸாrhயதா²rhத²thவmh । shேதயmh பரshவாபஹரணmh தத³பா⁴ேவாऽshேதயmh ।
ph³ரமசrhயiµபshத²ஸmhயம: । அபkh³ரேஹா ேபா⁴க³ஸாத⁴நாநாமநŋhகீ³கார: ।
த ஏேதऽmhஸாத³ய: பச யமஶph³த³வாchயா ேயாகா³ŋhக³thேவந நிrhதி³Shடா:॥ 30॥
ஏஷாmh விேஶஷமாஹ —
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ஜாதிேத³ஶகாலஸமயாநவchசி²nhநா:ஸாrhவெபௗ⁴மா மஹாvhரதmh ॥ ஸாத⁴ந 31॥
vh’thதி: — ஜாதிrhph³ராமணthவாதி:³ । ேத³ஶshதீrhதா²தி:³ ।
காலசrhத³யாதி:³ । ஸமேயா ph³ராமணphரேயாஜநாதி:³ ।
ஏைதசrhபி⁴ரநவchசி²nhநா: rhேவாkhதா அmhஸாத³ேயா யமா:ஸrhவாஸு
phதாதி³ஷு சிthத⁴ஷு ப⁴வா மஹாvhரதthchயேத । தth³யதா² —
ph³ராமணmh ந ஹநிShயா தீrhேத² ந கசந ஹநிShயா சrhத³யாmh ந
ஹநிShயா ேத³வph³ராமணphரேயாஜநvhயதிேரேகண கமபி ந ஹநிShயாதி । ஏவmh
சrhவிதா⁴வchேச²த³vhயதிேரேகண கிசிth கதா³சிth கshmhசித³rhேத² ந
ஹநிShயாthயநவchசி²nhநா: । ஏவmh ஸthயாதி³ஷு யதா²ேயாக³mh ேயாjhயmh ।
இthத²மநியதீkh’தா:ஸாமாnhேயைநவ phரvh’thதா மஹாvhரதthchயேத ந ந:
பரகீயபchசி²nhநாவதா⁴ரணmh [பா0 ந ந: பchசி²nhநாவதா⁴ரணmh ॥ 31॥
நியமாநாஹ —

ெஶௗசஸnhேதாஷதப:shவாth◌⁴யாேயவரphரணிதா⁴நாநி நியமா: ॥ ஸாத⁴ந 32॥
vh’thதி: — ெஶௗசmh th³விவித⁴mh — பா³யமாph◌⁴யnhதரmh
ச । பா³யmh mh’jhஜலாதி³பி:◌⁴ காயாதி³phராலநmh । ஆph◌⁴யnhதரmh
ைமthrhயாதி³பி⁴சிthதமலாநாmh phராலநmh । ஸnhேதாஷshSh: ।
ேஶஷா: phராேக³வ (2।1) kh’தvhயாkh²யாநா: । ஏேத ெஶௗசாத³ேயா
நியமஶph³த³வாchயா: ॥ 32॥
கத²ேமஷாmh ேயாகா³ŋhக³thவthயாஹ —

விதrhகபா³த⁴ேந phரதிபபா⁴வநmh ॥ ஸாத⁴ந 33॥
vh’thதி: — விதrhkhயnhேத இதி விதrhகா ேயாக³பபnhதி²ேநா mhஸாத³ய: ।
ேதஷாmh phரதிபபா⁴வேந ஸதி யதா³ பா³தா⁴ ப⁴வதி ததா³ ேயாக:³ஸுகேரா
ப⁴வதீதி ப⁴வthேயவ யமநியமேயாrhேயாகா³ŋhக³thவmh ॥ 33॥
இதா³நீmh விதrhகாmh shவபmh ேப⁴த³phரகாரmh ப²லmh ச khரேமஹ —

விதrhகா mhஸாத³ய: kh’தகாதாiνேமாதி³தா ேலாப⁴khேராத⁴ேமாஹrhவகா
mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரா :³கா²jhஞாநாநnhதப²லா இதி phரதிபபா⁴வநmh ॥ ஸாத⁴ந
34॥
vh’thதி: — ஏேத rhேவாkhதா mhஸாத³ய: phரத²மmh thதா⁴ பி⁴th³யnhேத
kh’தகாதாiνேமாத³நேப⁴ேத³ந । தthர shவயmh நிShபாதி³தா: kh’தா: । 
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rhவிதி phரேயாஜகvhயாபாேரண ஸiµthபாதி³தா: காதா: । அnhேயந khயமா:

ஸாth◌⁴விthயŋhகீ³kh’தா அiνேமாதி³தா: । ஏதchச thைரவிth◌⁴யmh பரshபரmh
vhயாேமாஹநிராகரவதா⁴ரேயாchயேத । அnhயதா² மnhத³மதிேரவmh மnhேயத ந
மயாshவயmhmhஸா kh’ேததி நாshதி ேம ேதா³ஷ:। ஏேதஷாmh காரணphரதிபாத³நாய
ேலாப⁴khேராத⁴ேமாஹrhவகா இதி ।
யth³யபி ேலாப:◌⁴ phரத²மmh நிrhதி³Shடshததா²ऽபி ஸrhவkhேலஶாநாmh
ேமாஹshயாऽநாthமnhயாthமாபி⁴மாநலணshய நிதா³நthவாth தshnh ஸதி
shவபரவிபா⁴க³rhவகthேவந ேலாப⁴khேராதா⁴தீ³நாiµth³ப⁴வாnhலthவமவேஸயmh ।
ேமாஹrhவிகா ஸrhவா ேதா³ஷஜாதிthயrhத:² । ேலாப⁴shth’Sh । khேராத: ◌⁴
kh’thயாkh’thயவிேவேகாnhலக: phரjhவலநாthமகசிthதத⁴rhம: ।
phரthேயகmh kh’தாதி³ேப⁴ேத³ந thphரகாரா அபிmhஸாத³ேயா ேமாஹாதி³காரணthேவந
thதா⁴ பி⁴th³யnhேத । ஏஷாேமவ நரவshதா²ேப⁴ேத³ந thைரவிth◌⁴யமாஹ —

mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரா: । mh’த³ேவா மnhதா:³ ந தீvhரா நாபி மth◌⁴யா: । மth◌⁴யா
நாபி மnhதா³ நாபி தீvhரா: । அதி⁴மாthராshதீvhரா: । பாசாththயா நவேப⁴தா:³ ।
இthத²mh thைரவிth◌⁴ேய ஸதி ஸphதவிmhஶதிrhப⁴வதி । mh’th³வாதீ³நாமபி phரthேயகmh
mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரேப⁴தா³th thைரவிth◌⁴யmh ஸmhப⁴வதி । தth³யதா²ேயாக³mh
ேயாjhயmh ।
தth³யதா² — mh’³mh’³rhmh’³மth◌⁴ேயா mh’³தீvhர இதி ।
ஏஷாmh ப²லமாஹ — :³கா²jhஞாநாநnhதப²லா :³க²mh
phரதிலதயாऽவபா⁴ஸமாேநா ராஜஸசிthதத⁴rhம: । அjhஞாநmh th²யாjhஞாநmh
ஸmhஶயவிபrhயயபmh । ேத :³கா²jhஞாேநऽநnhதமபchசி²nhநmh ப²லmh
ேயஷாmh ேத தேதா²khதா: ।இthத²mh ேதஷாmh shவபகாரதி³ேப⁴ேத³ந jhஞாதாநாmh
phரதிபபா⁴வநயா ேயாகி³நா பஹார: கrhதvhய இthபதி³Shடmh ப⁴வதி ॥ 34॥
ஏஷாமph◌⁴யாஸவஶாth phரகrhஷமாக³chச²தாமiνநிShபாதி³nhய:th³த⁴ேயா யதா²
ப⁴வnhதி ததா² khரேமண phரதிபாத³யிமாஹ —

அmhஸாphரதிShடா²யாmh தthஸnhநிெதௗ⁴ ைவரthயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 35॥
vh’thதி: — தshயாऽmhஸாmh பா⁴வயத:ஸnhநிெதௗ⁴
ஸஹஜவிேராதி⁴நாமphயநலாதீ³நாmh ைவரthயாேகா³ நிrhமthஸரதயாऽவshதா²நmh
ப⁴வதி । mhshரshவபா⁴வா அபி mhஸாmh thயஜnhதீthயrhத:² [பா0mhshரா
அபி mhshரthவmh பthயஜnhதீthயrhத:²] ॥ 35॥
ஸthயாph◌⁴யாஸவத: கிmh ப⁴வதீthயாஹ —
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ஸthயphரதிShடா²யாmh khயாப²லாரயthவmh ॥ ஸாத⁴ந 36॥
vh’thதி: — khயமா  khயா யாகா³தி³கா: ப²லmh shவrhகா³தி³கmh
phரயchச²nhதி । தshய  ஸthயாph◌⁴யாஸவேதா ேயாகி³நshததா²ஸthயmh phரkh’Shயேத
யதா² khயாயாமkh’தாயாமபி ேயாகீ³ ப²லமாphேநாதி । தth³வசநாth³யshய கshயசிth
khயாமrhவேதாऽபி khயாப²லmh ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 36॥
அshேதயாph◌⁴யாஸவத: ப²லமாஹ —

அshேதயphரதிShடா²யாmh ஸrhவரthேநாபshதா²நmh ॥ ஸாத⁴ந 37॥
vh’thதி: —அshேதயmh யதா³ऽph◌⁴யஸதி ததா³shய
தthphரகrhஷாnhநிரபி⁴லாஷshயாபி ஸrhவேதா தி³vhயாநி ரthநாnhபதிShட²nhேத ॥ 37॥
ph³ரமசrhயாph◌⁴யாஸshய ப²லமாஹ —

ph³ரமசrhயphரதிShடா²யாmh வீrhயலாப: ◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 38॥
vh’thதி: — ய: கில ph³ரமசrhயமph◌⁴யshயதி தshய
தthphரகrhஷாnhநிரதிஶயmh வீrhயmh ஸாமrhth²யமாவிrhப⁴வதி । வீrhயநிேராேத⁴
 ph³ரமசrhயshய phரகrhஷாchச²ேரnhth³யமந:ஸு வீrhயmh
phரகrhஷமாக³chச²தி ॥ 38॥
அபkh³ரஹshய ப²லமாஹ —

அபkh³ரஹshைத²rhேய ஜnhமகத²nhதாஸmhேபா³த: ◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 39॥
vh’thதி: — கத²thயshய பா⁴வ: கத²nhதா । ஜnhமந: கத²nhதா
ஜnhமகத²nhதா । தshயா:ஸmhேபா³த: ◌⁴ ஸmhயkh³jhஞாநmh ஜnhமாnhதேர ேகாऽஹமாஸmh
கீth³’ஶ: கிŋhகாrhயகாதி jhஞாஸாயாmh ஸrhவேமவ ஸmhயkh³ஜாநாதீthயrhத:² ।
ந ேகவலmh ேபா⁴க³ஸாத⁴நபkh³ரஹ ஏவ பkh³ரேஹா யாவதா³thமந:
ஶரபkh³ரேஹாऽபி பkh³ரேஹா ேபா⁴க³ஸாத⁴நthவாchச²ரshய । தshnh ஸதி
ராகா³iνப³nhதா⁴th³ப³rhiµகா²யாேமவ phரvh’thெதௗ ந தாththவிகjhஞாநphரா³rhபா⁴வ:

।
யதா³ ந: ஶராதி³பkh³ரஹைநரேபேயண மாth◌⁴யshth²யமவலmhப³ேத
ததா³ மth◌⁴யshத²shய ராகா³தி³thயாகா³th ஸmhயkh³jhஞாநேஹrhப⁴வthேயவ
rhவாபரஜnhமஸmhேபா³த:◌⁴ ॥ 39॥
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உkhதா யமாநாmh th³த⁴ய: । அத² நியமாநாமாஹ —

ெஶௗசாthshவாŋhக³ஜு³phஸா பைரரஸmhஸrhக:³ ॥ ஸாத⁴ந 40॥
vh’thதி: — ய: ெஶௗசmh பா⁴வயதி தshய shவாŋhேக³Shவபி
காரணshவபபrhயாேலாசநth³வாேரண ஜு³phஸா kh◌⁴’ஸiµபஜாயேத —

அஶுசிரயmh காேயா நாthராkh³ரஹ: காrhய இதி । அiµைநவ ேஹநா பைரரnhையச
காயவth³பி⁴ரஸmhஸrhக:³ஸmhபrhகாபா⁴வ:ஸmhஸrhக³பவrhஜநthயrhத:² ।
ய: கில shவேமவ காயmh ஜு³phஸேத தthதத³வth³யத³rhஶநாth ஸ கத²mh
பரகீையshததா²⁴ைதச காைய:ஸmhஸrhக³மiνப⁴வதி ॥ 40॥
ெஶௗசshையவ ப²லாnhதரமாஹ —

ஸththவஶுth³தி⁴ெஸௗமநshையகாkh³ரேதnhth³யஜயாthமத³rhஶநேயாkh³யthவாநி ச ॥
ஸாத⁴ந 41॥
vh’thதி: — ப⁴வnhதீதி வாkhயேஶஷ: । ஸththவmh phரகாஶஸுகா²th³யாthமகmh
தshய ஶுth³தீ⁴ ரஜshதேமாph◌⁴யாமநபி⁴ப⁴வ: । ெஸௗமநshயmh ேக²தா³நiνப⁴ேவந
மாந phதி: । ஏகாkh³ரதா நியதவிஷேய ேசதஸ:shைத²rhயmh । இnhth³யஜேயா
விஷயபராŋhiµகா²nhth³யாமாthமnhயவshதா²நmh । ஆthமத³rhஶேந
விேவகkh²யாதிேப சிthதshய ேயாkh³யthவmh ஸமrhத²thவmh । ெஶௗசாph◌⁴யாஸவத
ஏவ ஏேத ஸththவஶுth³th◌⁴யாத³ய: khரேமண phரா³rhப⁴வnhதி । ததா² —

ஸththவஶுth³ேத: ◌⁴ ெஸௗமநshயmh । ெஸௗமநshயாேத³காkh³ரதா । ஏகாkh³ரதாயா
இnhth³யஜய: ।
தshமாதா³thமத³rhஶநேயாkh³யேததி ॥ 41॥
ஸnhேதாஷாph◌⁴யாஸshய ப²லமாஹ —

ஸnhேதாஷாத³iνthதம:ஸுக²லாப:◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 42॥
vh’thதி: —ஸnhேதாஷphரகrhேஷண ேயாகி³நshததா²வித⁴மாnhதரmh
ஸுக²மாவிrhப⁴வதி யshய பா³யmh விஷயஸுக²mh ஶதாmhேஶநாபி ந ஸமmh ॥ 42॥
தபஸ: ப²லமாஹ —

காேயnhth³யth³தி⁴ரஶுth³தி⁴யாthதபஸ: ॥ ஸாத⁴ந 43॥
vh’thதி: —தப:ஸமph◌⁴யshயமாநmh ேசதஸ:

khேலஶாதி³லஶுth³தி⁴யth³வாேரண காேயnhth³யாmh
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th³தி⁴phரகrhஷமாத³தா⁴தி । அயமrhத:² —
சாnhth³ராயதி³நா சிthதkhேலஶயshதthயாதி³nhth³யாதீ³நாmh
ஸூமvhயவதவிphரkh’Shடத³rhஶநாதி³ஸாமrhth²யமாவிrhப⁴வதி காயshய
யேத²chச²mh அiΝthவமஹththவாதீ³நி ॥ 43॥
shவாth◌⁴யாயshய ப²லமாஹ —

shவாth◌⁴யாயாதி³Shடேத³வதாஸmhphரேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 44॥
vh’thதி: —அபி⁴phேரதமnhthரஜபாதி³லேண shவாth◌⁴யாேய phரkh’Shயமாேண
ேயாகி³ந இShடயாऽபி⁴phேரதயா ேத³வதயா ஸmhphரேயாேகா³ ப⁴வதி । ஸா ேத³வதா
phரthயா ப⁴தீthயrhத:² ॥ 44॥
ஈவரphரணிதா⁴நshய ப²லமாஹ —

ஸமாதி⁴th³தி⁴வரphரணிதா⁴நாth ॥ ஸாத⁴ந 45॥
vh’thதி: — ஈவேர யth phரணிதா⁴நmh ப⁴khதிவிேஶஷshதshமாth
ஸமாேத⁴khதலணshயாவிrhபா⁴ேவா ப⁴வதி யshமாth ஸ ப⁴க³வாநீவர:
phரஸnhந:ஸnhநnhதராயபாnh khேலஶாnh ப’thயஸமாதி⁴mh ஸmhேபா³த⁴யதி॥ 45॥
யமநியமாiνkhthவா ஆஸநமாஹ —

shதி²ரஸுக²மாஸநmh ॥ ஸாத⁴ந 46॥
vh’thதி: —ஆshயேதऽேநேநthயாஸநmh பth³மாஸநத³Nhடா³ஸநshவshதிகாஸநாதி³
।
தth³யதா³shதி²ரmh நிShகmhபmh ஸுக²மiνth³ேவஜநீயmh ச ப⁴வதி ததா³
ேயாகா³ŋhக³தாmh ப⁴ஜேத ॥ 46॥
தshையவ shதி²ரஸுக²phராphthயrhத²iµபாயமாஹ —

phரயthநைஶதி²lhயாநnhthயஸமாபthதிph◌⁴யாmh ॥ ஸாத⁴ந 47॥
vh’thதி: — ததா³ஸநmh phரயthநைஶதி²lhேயநாऽऽநnhthயஸமாபththயா ச
shதி²ரmh ஸுக²mh ப⁴வதீதி ஸmhப³nhத: ◌⁴ । யதா³ யதா³ऽऽஸநmh ப³th◌⁴நாதி
இchசா²mh கேராதி phரயthநைஶதி²lhேயऽphயkhேலேஶைநவ ததா³ ததா³ऽऽஸநmh
ஸmhபth³யேத । யதா³ சாகாஶாதி³க³த ஆநnhthேய ேசதஸ:ஸமாபthதி:
khயேதऽவதா⁴ேநந [பா0அvhயவதா⁴ேநந] தாதா³thmhயமாபth³யேத ததா³
ேத³ஹாஹŋhகாராபா⁴வாnhநாஸநmh :³க²ஜநகmh ப⁴வதி ।அshmhசாஸநஜேய ஸதி
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ஸமாth◌⁴யnhதராய⁴தா ந phரப⁴வnhthயŋhக³ேமஜயthவாத³ய: ॥ 47॥
தshையவாiνநிShபாதி³ ப²லமாஹ —

தேதா th³வnhth³வாநபி⁴கா⁴த: ॥ ஸாத⁴ந 48॥
vh’thதி: — தshnhநாஸநஜேய ஸதி th³வnhth³ைவ:

ஶீேதாShணுthth’Shதி³பி⁴rhேயாகீ³ நாபி⁴ஹnhயத இthயrhத:² ॥ 48॥
ஆஸநஜயாத³நnhதரmh phராயாமமாஹ —

தshnhஸதி வாஸphரவாஸேயாrhக³திவிchேச²த:³ phராயாம: ॥ ஸாத⁴ந 49॥
vh’thதி: —ஆஸநshைத²rhேய ஸதி தnhநிthதகphராயாமலே
ேயாகா³ŋhக³விேஶேஷாऽiνShேட²ேயா ப⁴வதி । கீth³’ஶ: ।
shவாஸphரவாஸேயாrhக³திவிchேச²த³லண: । வாஸphரவாெஸௗ நிkhெதௗ
(1।31) தேயாshthதா⁴ ேரசநshதmhப⁴நரணth³வாேரண பா³யாph◌⁴யnhதேரஷு
shதா²ேநஷு க³ேத: phரவாஹshய விchேச²ேதா³ தா⁴ரணmh phராயாம உchயேத ॥ 49॥
தshையவ ஸுகா²வக³மாய விப⁴jhய shவபmh கத²யதி —

ஸ  பா³யாph◌⁴யnhதரshதmhப⁴vh’thதிrhேத³ஶகாலஸŋhkh²யாபி:◌⁴ பth³’Shேடா
தீ³rhக⁴ஸூம: ॥ ஸாத⁴ந 50॥
vh’thதி: — பா³யvh’thதி: வாேஸா ேரசக: । அnhதrhvh’thதி: phரவாஸ:

ரக: । ஆnhதரshதmhப⁴vh’thதி:mhப⁴க: । தshnh ஜலவ mhேப⁴
நிசலதயா phரா அவshதா²phயnhத இதி mhப⁴க: । thவிேதா⁴ऽயmh phராயாம:
ேத³ேஶந காேலந ஸŋhkh²யயா ேசாபலேதா தீ³rhக⁴ஸூமஸmhjhேஞா ப⁴வதி ।
ேத³ேஶாபலேதா யதா² நாஸாth³th³வாத³ஶாnhதாதி³ நாஸாமாரph◌⁴ய
th³வாத³ஶாŋh³பrhயnhதthயrhத:² । காேலாபலேதா யதா²
ஷThthmhஶnhமாthராதி³phரமாண: । ஸŋhkh²யேயாபலேதா யதா² இயேதா வாராnh
kh’த
ஏதாவth³பி: ◌⁴ வாஸphரவாைஸ: phரத²ம உth³கா⁴ேதா ப⁴வதீதி । ஏதjhjhஞாநாய
ஸŋhkh²யாkh³ரஹணiµபாthதmh । உth³கா⁴ேதா நாம நாபி⁴லாth phேரதshய வாேயா:
ஶிரshயபி⁴ஹநநmh ॥ 50॥
thnh phராயாமாநபி⁴தா⁴ய சrhத²மபி⁴தா⁴மாஹ —

பா³யாph◌⁴யnhதரவிஷயாேபீ சrhத:² ॥ ஸாத⁴ந 51॥
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vh’thதி: — phராணshய பா³ேயா விஷேயா நாஸாth³th³வாத³ஶாnhதாதி:³ ।
ஆph◌⁴யnhதேரா விஷேயா ’த³யநாபி⁴சkhராதி:³ । ெதௗ th³ெவௗ
விஷயாவாphய பrhயாேலாchய ய:shதmhப⁴பீ க³திவிchேச²த:³
ஸ சrhத:² phராயாம: । th’தீயshமாth mhப⁴காkh²யாத³யமshய
விேஶஷ: —ஸ பா³யாph◌⁴யnhதரவிஷயாவபrhயாேலாchையவ ஸஹஸா
தphேதாபலநிபதிதஜலnhயாேயந க³பth shதmhப⁴vh’ththயா நிShபாth³யேத [பா0
நிShபth³யேத] । அshய  விஷயth³வயாேபேகா நிேராத: ◌⁴ । அயமபி
rhவவth³ேத³ஶகாலஸŋhkh²யாபி⁴பலேதா th³ரShடvhய: ॥ 51॥
சrhவித⁴shயாshய ப²லமாஹ —

தத:யேத phரகாஶாவரணmh ॥ ஸாத⁴ந 52॥
vh’thதி: — ததshதshமாth phராயாமாth phரகாஶshய சிthதஸththவக³தshய
யதா³வரணmh khேலஶபmh தth யேத விநயதீthயrhத:² ॥ 52॥
ப²லாnhதரமாஹ —

தா⁴ரஸு ச ேயாkh³யதா மநஸ: ॥ ஸாத⁴ந 53॥
vh’thதி: — தா⁴ர வயமாணலshதாஸு phராயாைம:ணேதா³ஷmh
மேநா யthர யthர தா⁴rhயேத தthர தthர shதி²ப⁴வதி ந விேபmh ப⁴ஜேத ॥ 53॥
phரthயாஹாரshய லணமாஹ —

shவவிஷயாஸmhphரேயாேக³ சிthதshவபாiνகார இேவnhth³யாmh phரthயாஹார: ॥
ஸாத⁴ந 54॥
vh’thதி: —இnhth³யாணி விஷேயph◌⁴ய: phரதீபமாயnhேதऽshnhநிதி
phரthயாஹார: । ஸ ச கத²mh நிShபth³யத இthயாஹ
— சுராதீ³நாnhth³யாmh shவவிஷேயா பாதி³shேதந
ஸmhphரேயாக³shததா³பி⁴iµkh²ேயந வrhதநmh தத³பா⁴வshததா³பி⁴iµkh²யmh பthயjhய
shவபமாthேரऽவshதா²நmh । தshnh ஸதி சிthதமாthராiνகாணீnhth³யாணி
ப⁴வnhதி
யதசிthதமiνவrhதமாநாநி ம⁴கரராஜவ மகா:ஸrhவாணீnhth³யாணி
phரதீயnhேத । அதசிthதநிேராேத⁴ தாநி phரthயா’தாநி ப⁴வnhதி । ேதஷாmh
தthshவபாiνகார: phரthயாஹார உkhத: ॥ 54॥
phரthயாஹாரப²லமாஹ —
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தத: பரமா வயேதnhth³யாmh ॥ ஸாத⁴ந 55॥
vh’thதி: —அph◌⁴யshயமாேந  phரthயாஹாேர ததா² வயாnhயாயthதாநீnhth³யாணி
ஸmhபth³யnhேத யதா² பா³யவிஷயாபி⁴iµக²தாmh நீயமாநாnhயபி ந யாnhதீthயrhத:² ॥
55॥
தேத³வmh phரத²மபாேதா³khதலணshய ேயாக³shயாŋhக³⁴தkhேலஶதகரணப²லmh
khயாேயாக³மபி⁴தா⁴ய khேலஶாநாiµth³ேத³ஶmh shவபmh காரணmh ேthரmh ப²லmh
ேசாkhthவா கrhமமபி ேப⁴த³mh காரணmh shவபmh ப²லmh சாபி⁴தா⁴ய விபாகshய
காரணmh shவபmh சாபி⁴தmh ।
ததshthயாjhயthவாth khேலஶாதி³நாmh jhஞாநvhயதிேரேகண
thயாக³shயாऽஶkhயthவாjhjhஞாநshய ச ஶாshthராயthதthவாth ஶாshthரshய
ேஹயஹாநகாரேபாேத³ேயாபாதா³நகாரணேபா³த⁴கthேவந சrhvhஹthவாth
ேஹயshய ஹாநvhயதிேரேகண shவபாநிShபthேதrhஹாநஸதmh சrhvhஹmh
shவshவகாரணஸதமபி⁴தா⁴ய உபாேத³யகாரண⁴தாயா விேவகkh²யாேத:
காரண⁴தாநாமnhதரŋhக³ப³ரŋhக³பா⁴ேவந shதி²தாநாmh யமாதீ³நாmh
shவபmh ப²லஸதmh vhயாkh’thய ஆஸநாதீ³நாmh தா⁴ரபrhயnhதாநாmh
பரshபரiµபகாrhேயாபகாரகபா⁴ேவநாவshதி²தாநாiµth³ேத³ஶமபி⁴தா⁴ய phரthேயகmh
லணகரணவகmh ப²லமபி⁴தmh ।
தத³யmh ேயாேகா³ யமநியமாதி³பி: ◌⁴ phராphதபீ³ஜபா⁴வ ஆஸநphராயாைமரŋhத:
phரthயாஹாேரண Shபிேதா th◌⁴யாநதா⁴ரஸமாதி⁴பி: ◌⁴ ப²Shயதீதி vhயாkh²யாத:
ஸாத⁴நபாத:³ ।
இதி தா⁴ேரவரேபா⁴ஜவிரசிதாயாmh ராஜமாrhதNhடா³பி⁴தா⁴யாmh பாதஜலvh’thெதௗ
ஸாத⁴நபாத:³ ॥ 2॥
இதி ஸாத⁴நபாத:³ ॥ 2॥
அத² வி⁴திபாத:³ ॥ 3॥
யthபாத³பth³மshமரத³ணிமாதி³வி⁴தய: ।
ப⁴வnhதி ப⁴விநாமsh ⁴தநாத:²ஸ ⁴தேய ॥
தேத³வmh rhேவாth³தி³Shடmh தா⁴ரth³யŋhக³thரயmh நிrhேணmh
ஸmhயமஸmhjhஞாபி⁴தா⁴நrhவகmh பா³யாph◌⁴யnhதராதி³th³தி⁴phரதிபாத³நாய
லயிiµபkhரமேத । தthர தா⁴ரயா:shவபமாஹ —
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ேத³ஶப³nhத⁴சிthதshய தா⁴ர ॥ வி⁴தி 1॥
vh’thதி: — ேத³ேஶ நாபி⁴சkhரநாஸாkh³ராெதௗ³ சிthதshய ப³nhேதா⁴
விஷயாnhதரபஹாேரண யth shதி²கரணmh ஸா சிthதshய தா⁴ரேchயேத ।
அயமrhத:² —ைமthrhயாதி³சிthதபகrhமவாதாnhத:கரேணந
யமநியமவதா தாஸேநந ப’தphராணவிேேபண
phரthயா’ேதnhth³யkh³ராேமண நிrhபா³ேத⁴ phரேத³ஶ ’ஜுகாேயந தth³வnhth³ேவந
ேயாகி³நா நாஸாkh³ராெதௗ³ஸmhphரjhஞாதshய ஸமாேத⁴ரph◌⁴யாஸாய சிthதshய
shதி²கரணmh கrhதvhயதி ॥ 1॥
தா⁴ரமபி⁴தா⁴ய th◌⁴யாநமபி⁴தா⁴மாஹ —

தthர phரthயையகதாநதா th◌⁴யாநmh ॥ வி⁴தி 2॥
vh’thதி: — தthர தshnh phரேத³ேஶ யthர சிthதmh th◌⁴’தmh தthர
phரthயயshய jhஞாநshய யா ஏகதாநதா விஸth³’ஶபமபஹாரth³வாேரண
யேத³வ தா⁴ரயாமவலmhப³நீkh’தmh தத³வலmhப³நதையவ நிரnhதரiµthபthதி:
ஸா th◌⁴யாநiµchயேத ॥ 2॥
சரமேயாகா³ŋhக³mh ஸமாதி⁴மாஹ —

தேத³வாrhத²மாthரநிrhபா⁴ஸmh shவபஶூnhயவ ஸமாதி:◌⁴ ॥ வி⁴தி 3॥
vh’thதி: — தேத³ேவாkhதலணmh th◌⁴யாநmh
யthராrhத²மாthரநிrhபா⁴ஸமrhதா²காரஸமாேவஶா³th³⁴தாrhத²பmh
nhயkh³⁴தjhஞாநshவபthேவந shவபஶூnhயதாவாऽऽபth³யேத ஸ
ஸமாதி⁴thchயேத । ஸmhயகா³தீ⁴யத ஏகாkh³khயேத விேபாnh ப’thய
மேநா யthர ஸ ஸமாதி:◌⁴ ॥ 3॥
உkhதலணshய ேயாகா³ŋhக³thரயshய vhயவஹாராய shவஶாshthேர தாnhthகீmh
ஸmhjhஞாmh
கrhமாஹ —

thரயேமகthர ஸmhயம: ॥ வி⁴தி 4 ॥
vh’thதி: — ஏகshnh விஷேய தா⁴ரth◌⁴யாநஸமாதி⁴thரயmh phரவrhதமாநmh
ஸmhயமஸmhjhஞயா ஶாshthேர vhயவயேத ॥ 4॥
தshய ப²லமாஹ —
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தjhஜயாthphரjhஞாேலாக: ॥ வி⁴தி 5 ॥
vh’thதி: — தshய ஸmhயமshய ஜயாத³ph◌⁴யாேஸந ஸாthmhேயாthபாத³நாth
phரjhஞாயா விேவகkh²யாேதராேலாக: phரஸேவா ப⁴வதி । phரjhஞா jhேஞயmh
ஸmhயக³வபா⁴ஸயதீthயrhத:² ॥ 5॥
தshேயாபேயாக³மாஹ —

தshய ⁴ஷு விநிேயாக:³ ॥ வி⁴தி 6॥
vh’thதி: — தshய ஸmhயமshய ⁴ஷு sh²லஸூமாவலmhப³நேப⁴ேத³ந
shதி²தாஸு சிthதvh’thதிஷு விநிேயாக:³ கrhதvhய: । அத⁴ராமத⁴ராmh
சிthத⁴mh தாmh தாmh jhஞாthேவாthதரshயாmh ⁴ெமௗ ஸmhயம: காrhய: ।
ஸ யநாthஈkh’தாத⁴ர⁴thதரshயாmh ⁴ெமௗ ஸmhயமmh rhவாண:

ப²லபா⁴kh³ப⁴வதி ॥ 6॥
ஸாத⁴நபாேத³ ேயாகா³ŋhகா³nhயShடாth³தி³ய பசாநாmh லணmh விதா⁴ய
thரயாmh
கத²mh ந kh’தthயாஶŋhkhயாஹ —

thரயமnhதரŋhக³mh rhேவph◌⁴ய: ॥ வி⁴தி 7॥
vh’thதி: — rhேவph◌⁴ேயா யமாதி³ph◌⁴ேயா ேயாகா³ŋhேக³ph◌⁴ய: பாரmhபrhேயண
ஸமாேத⁴பகாரேகph◌⁴ேயா தா⁴ரதி³ேயாகா³ŋhக³thரயmh ஸmhphரjhஞாதshய
ஸமாேத⁴ரnhதரŋhக³mh ஸமாதி⁴shவபநிShபாத³நாth ॥ 7॥
தshயாபி ஸமாth◌⁴யnhதராேபயா ப³ரŋhக³thவமாஹ —

தத³பி ப³ரŋhக³mh நிrhபீ³ஜshய ॥ வி⁴தி 8॥
vh’thதி: — நிrhபீ³ஜshய நிராலmhப³நshய ஶூnhயபா⁴வநாऽபரபrhயாயshய
ஸமாேத⁴ேரதத³பி ேயாகா³ŋhக³thரயmh ப³ரŋhக³mh பாரmhபrhேயேபகாரகthவாth ॥
8॥
இதா³நீmh ேயாக³th³தீ⁴rhvhயாkh²யாகாம:ஸmhயமshய விஷயவிஶுth³தி⁴mh கrhmh
khரேமண பமthரயமாஹ —

vhthதா²நநிேராத⁴ஸmhshகாரேயாரபி⁴ப⁴வphரா³rhபா⁴ெவௗ நிேராத⁴ணசிthதாnhவேயா
நிேராத⁴பம: ॥ வி⁴தி 9॥
vh’thதி: — vhthதா²நmh phதட⁴விphதாkh²யmh
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⁴thரயmh । நிேராத: ◌⁴ phரkh’Shடஸththவshயாŋhகி³தயா ேசதஸ:

பம: । தாph◌⁴யாmh vhthதா²நநிேராதா⁴ph◌⁴யாmh ெயௗ ஜநிெதௗ ஸmhshகாெரௗ
தேயாrhயதா²khரமmh அபி⁴ப⁴வphரா³rhபா⁴ெவௗ யதா³ ப⁴வத: । அபி⁴ப⁴ேவா
nhயkh³⁴ததயா காrhயகரஸாமrhth²ேயநாவshதா²நmh । phரா³rhபா⁴ேவா
வrhதமாேநऽth◌⁴வnhயபி⁴vhயkhதபதயாऽऽவிrhபா⁴ப:³ । ததா³ நிேராத⁴ேண
சிthதshேயாப⁴யணvh’thதிthவாத³nhவேயா ய:ஸ நிேராத⁴பம உchயேத ।
அயமrhத:² — யதா³ vhthதா²நஸshகாரேபா த⁴rhமshதிேரா⁴ேதா
ப⁴வதி நிேராத⁴ஸmhshகாரபசாவிrhப⁴வதி த⁴rhபதயா ச
சிthதiµப⁴யாnhவயிthேவऽபி நிேராதா⁴thமநாऽவshதி²தmh phரதீயேத ததா³ஸ
நிேராத⁴பமஶph³ேத³ந vhயவயேத । சலthவாth³³ணvh’thதshய யth³யபி
ேசதேஸா நிசலthவmh நாshதி ததா²phேயவmh⁴த: பம:shைத²rhயiµchயேத ॥ 9॥
தshையவ ப²லமாஹ —

தshய phரஶாnhதவாதா ஸmhshகாராth ॥ வி⁴தி 10॥
vh’thதி: — தshய ேசதேஸா நிkhதாnhநிேராத⁴ஸmhshகாராth phரஶாnhதவாதா
ப⁴வதி । ப’தவிேபதயா ஸth³’ஶphரவாஹப சிthதmh
ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 10॥
நிேராத⁴பமமபி⁴தா⁴ய ஸமாதி⁴பமமாஹ —

ஸrhவாrhத²ைதகாkh³ரதேயா:ேயாத³ெயௗ சிthதshய ஸமாதி⁴பம: ॥ வி⁴தி
11॥
vh’thதி: —ஸrhவாrhத²தா சலthவாnhநாநாவிதா⁴rhத²kh³ரஹணmh சிthதshய
விேேபா த⁴rhம: । ஏகshnhேநவாலmhப³ேந ஸth³’ஶபைதகாkh³ரதா ।ஸாऽபி
சிthதshய த⁴rhம: । தேயாrhயதா²khரமmh ேயாத³ெயௗ ஸrhவாrhத²தாலணshய
த⁴rhமshய ேயாऽthயnhதாபி⁴ப⁴வ ஏகாkh³ரதாலணshய த⁴rhமshய
phரா³rhபா⁴ேவாऽபி⁴vhயkhதிசிthதshேயாth³khதஸththவshயாnhவயிதயாऽவshதா²நmh
ஸமாதி⁴பம இthchயேத ।
rhவshமாth பமாத³shயாயmh விேஶஷ: — தthர ஸmhshகாரலணேயா:
த⁴rhமேயாரபி⁴ப⁴வphரா³rhபா⁴ெவௗ rhவshய vhthதா²நஸmhshகாரபshய nhயkh³பா⁴வ
உthதரshய நிேராத⁴ஸmhshகாரபshேயாth³ப⁴ேவாऽநபி⁴⁴தthேவநாவshதா²நmh ।
இஹ ேயாத³யாவிதி ஸrhவாthமதாபshய
விேபshயாthயnhததிரshகாராத³iνthபthதிரதீேதऽth◌⁴வநி phரேவஶ:ய
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ஏகாkh³ரதாலணshய த⁴rhமshேயாth³ப⁴ேவா வrhதமாேநऽth◌⁴வநி phரகடthவmh ॥ 11॥
th’தீயேமகாkh³ரதாபமமாஹ —

ஶாnhேதாதி³ெதௗ lhயphரthயெயௗ சிthதshையகாkh³ரதாபம: ॥ வி⁴தி 12॥
vh’thதி: —ஸமாதshையவ சிthதshையகphரthயேயா vh’thதிவிேஶஷ:

ஶாnhேதாऽதீதமth◌⁴வாநmh phரவிShட: । அபரshதி³ேதா வrhதமாேநऽth◌⁴வநி
sh²த: । th³வாவபி ஸமாதசிthதthேவந lhயாேவகபாலmhப³நthேவந
ஸth³’ெஶௗ phரthயெயௗ । உப⁴யthராபி ஸமாதshையவ
சிthதshயாnhவயிthேவநாவshதா²நmh । ஸ ஏகாkh³ரதாபம இthchயேத ॥ 12॥
சிthதபேமாkhதmh பமnhயthராphயதிதி³ஶnhநாஹ —

ஏேதந ⁴ேதnhth³ேயஷு த⁴rhமலவshதா²பமா vhயாkh²யாதா: ॥ வி⁴தி
13॥
vh’thதி: — ஏேதந thவிேத⁴ேநாkhேதந சிthதபேமந ⁴ேதஷு
sh²லஸூேமShவிnhth³ேயஷு ³th³தி⁴கrhமாnhத:கரணேப⁴ேத³நாவshதி²ேதஷு
த⁴rhமலவshதா²ேப⁴ேத³ந thவித: ◌⁴ பேமா vhயாkh²யாேதாऽவக³nhதvhய: ।
அவshதி²தshய த⁴rhண: rhவத⁴rhமநிvh’thெதௗ
த⁴rhமாnhதராபthதிrhத⁴rhமபம: । யதா² — mh’lhலணshய
த⁴rhண: பிNhட³பத⁴rhமபthயாேக³ந க⁴டபத⁴rhமாnhதரshவீகாேரா
த⁴rhமபம இthchயேத । லணபேமா யதா² —
தshையவ க⁴டshயாநாக³தாth◌⁴வபthயாேக³ந வrhதமாநாth◌⁴வshவீகார: ।
தthபthயாேக³நாதீதாth◌⁴வபkh³ரஹ: । அவshதா²பேமா யதா² — தshையவ
க⁴டshய phரத²மth³விதீயேயா:ஸth³’ஶேயா: காலலணேயாரnhவயிthேவந ।
யதச ³ணvh’thதிrhநாऽபணmhயமாநா ணமphயshதி ॥ 13॥
நiν ேகாऽயmh த⁴rhthயாஶŋhkhய த⁴rhே லணமாஹ —

ஶாnhேதாதி³தாvhயபேத³யத⁴rhமாiνபாதீ த⁴rh ॥ வி⁴தி 14॥
vh’thதி: — ஶாnhதா ேய kh’தshவshவvhயாபாரா அதீேதऽth◌⁴வநி அiνphரவிShடா: ।
உதி³தா ய அநாக³தமth◌⁴வாநmh பthயjhய வrhதமாேநऽth◌⁴வநி shவvhயாபாரmh
rhவnhதி । அvhயபேத³யா ேய ஶkhதிேபண shதி²தா vhயபேத³Shmh
ந ஶkhயnhேத । ேதஷாmh யதா²shவmh ஸrhவாthமகthவthேயவமாத³ேயா
நியதகாrhயகாரணபேயாkh³யதயாவchசி²nhநா ஶkhதிேரேவஹ
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த⁴rhமஶph³ேத³நாபி⁴தீ⁴யேத ।
தmh thவித⁴மபி த⁴rhமmh ேயாऽiνபதthயiνவrhதேதऽnhவயிthேவந shவீகேராதி
ஸ ஶாnhேதாதி³தாvhயபேத³யத⁴rhமாiνபாதீ த⁴rhthchயேத । யதா² —
ஸுவrhணmh சகபத⁴rhமபthயாேக³ந shவshதிகபத⁴rhமாnhதரபkh³ரேஹ
ஸுவrhணபதயாऽiνவrhதமாநmh ேதஷு த⁴rhேமஷு கத²சிth³பி⁴nhேநஷு
த⁴rhபதயா ஸாமாnhயாthமநா த⁴rhமபதயா விேஶஷாthமநா
shதி²தமnhவயிthேவநாவபா⁴ஸேத ॥ 14॥
ஏகshய த⁴rhண: கத²மேநேக பமா இthயாஶŋhகாமபேநமாஹ —

khரமாnhயthவmh பமாnhயthேவ ேஹ: ॥ வி⁴தி 15॥
vh’thதி: — த⁴rhமாiµkhதலநாmh ய: khரமshதshய யth
phரதிணமnhயthவmh பth³’யமாநmh பமshேயாkhதலணshயாnhயthேவ
நாநாவித⁴thேவ ேஹrhŋhக³mh jhஞாபகmh ப⁴வதி । அயமrhத:² — ேயாऽயmh
நியத: khரேமா mh’chrhnhmh’thபிNhட³shதத: கபாலாநி ேதph◌⁴யச க⁴ட
இthேயவmh khரமப: பth³’யமாந: பமshயாऽnhயthவமாேவத³யதி ।
தshnhேநவ த⁴rhணி ேயா லணபமshயாऽவshதா²பமshய ச
khரம: ேஸாऽphயேநைநவ nhயாேயந பமாnhயthேவ க³மேகாऽவக³nhதvhய: ।
ஸrhவ ஏவ பா⁴வா நியேதைநவ khரேமண phரதிணmh பணmhயமாநா:
பth³’யnhேத । அத:th³த⁴mh khரமாnhயthவாth பமாnhயthவmh । ஸrhேவஷாmh
சிthதாதீ³நாmh பணமமாநாநாmh ேகசிth³த⁴rhமா: phரthயேணேவாபலph◌⁴யnhேத ।
யதா²ஸுகா²த³ய:ஸmhshதா²நாத³யச । ேகசிேத³காnhேதநாiνமாநக³mhயா: । யதா²
த⁴rhமஸmhshகாரஶkhதிphரph◌⁴’தய: । த⁴rhணச பி⁴nhநாபி⁴nhநபதயா
ஸrhவthராiνக³ம: ॥ 15॥
இதா³நீiµkhதshய ஸmhயமshய விஷயphரத³rhஶநth³வாேரண th³தீ:◌⁴
phரதிபாத³யிமாஹ —

பமthரயஸmhயமாத³தீதாநாக³தjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 16॥
vh’thதி: — த⁴rhமலவshதா²ேப⁴ேத³ந யth பமthரயiµkhதmh தthர
ஸmhயமாth தshnh விஷேய rhேவாkhதஸmhயமshய கரத³தீதாநாக³தjhஞாநmh
ேயாகி³ந:ஸமாேத⁴rhப⁴வதி ।
இத³மthர தாthபrhயmh —அshnh த⁴rhNhயயmh த⁴rhம இத³mh
லணயமவshதா² சாऽநாக³தாத³th◌⁴வந:ஸேமthய வrhதமாேநऽth◌⁴வநி
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shவvhயாபாரmh விதா⁴யாதீதமth◌⁴வாநmh phரவிஶதீthேயவmh ப’தவிேபதயா
யதா³ஸmhயமmh கேராதி ததா³ யthகிசித³iνthபnhநமதிkhராnhதmh வா தth
ஸrhவmh ேயாகீ³ ஜாநாதி । யதசிthதshய ஶுth³த⁴ஸththவphரகாஶபthவாth
ஸrhவாrhத²kh³ரஹணஸாமrhth²யமவிth³யாதி³பி⁴rhவிேைபரபkhயேத । யதா³ 
ைதshைதபாையrhவிேபா: பயnhேத ததா³ நிvh’thதமலshேயவாத³rhஶshய
ஸrhவாrhத²kh³ரஹணஸாமrhth²யேமகாkh³ரதாப³லாதா³விrhப⁴வதி ॥ 16॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ஶph³தா³rhத²phரthயயாநாதேரதராth◌⁴யாஸாthஸŋhகரshதthphரவிபா⁴க³ஸmhயமாthஸrhவ⁴ததjhஞாநmh
॥ வி⁴தி 17॥
vh’thதி: — ஶph³த:³ ேராthேரnhth³யkh³ராேயா நியதkhரமவrhthமா
நியைதகாrhத²phரதிபththயவchசி²nhந: । யதி³ வா khரமரதshேபா²டாthமா
ஶாshthரஸmhshkh’த³th³தி⁴kh³ராய: [பா0 th◌⁴வநிஸmhshkh’த³th³தி⁴kh³ராய:] ।
உப⁴யதா²ऽபி பத³ேபா வாkhயபச தேயாேரகாrhத²phரதிபthெதௗ ஸாமrhth²யாth ।
அrhேதா² ஜாதி³ணkhயாதி:³ । phரthயேயா jhஞாநmh விஷயாகாரா ³th³தி⁴vh’thதி: ।
ஏஷாmh ஶph³தா³rhத²jhஞாநாநாmh vhயவஹாேர இதேரதராth◌⁴யாஸாth³பி⁴nhநாநாமபி
³th³th◌⁴ேயகபதாஸmhபாத³நாth ஸŋhகீrhணthவmh । ததா² — கா³மாநேயthkhேத
கசிth³ேகா³லணமrhத²mh ேகா³thவஜாthயவchசி²nhநmh ஸாshநாதி³மth பிNhட³பmh
ஶph³த³mh ச தth³வாசகmh jhஞாநmh ச தth³kh³ராஹகமேப⁴ேத³ைநவாth◌⁴யவshயதி
ந thவshய ேகா³ஶph³ேதா³ வாசேகாऽயmh ேகா³ஶph³த³shய வாchயshதேயாத³mh
kh³ராஹகmh
jhஞாநதி ேப⁴ேத³ந vhயவஹரதி । ததா² — ேகாऽயமrhத:² ேகாऽயmh
ஶph³த:³ கித³mh jhஞாநதி ph’Shட:ஸrhவthைரகபேமேவாthதரmh த³தா³தி
ெகௗ³தி । ஸ யth³ேயகபதாmh ந phரதிபth³யேத கத²ேமகபiµthதரmh
phரயchச²தி ।
ஏவmh தshnhநவshதி²ேத ேயாऽயmh [பா0 ஏகshnh விஷேய ேயாऽயmh ।
ஏதshnh shதி²ேத ேயாऽயmh வா] phரவிபா⁴க³இத³mh ஶph³த³shய தththவmh
யth³வாசகthவmh நாம இத³மrhத²shய யth³வாchயthவத³mh jhஞாநshய யth
phரகாஶகthவதி phரவிபா⁴க³mh விதா⁴ய தshnh phரவிபா⁴ேக³ ய:ஸmhயமmh
கேராதி தshய ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh mh’க³பஸsh’பாதீ³நாmh யth³தmh
ய: ஶph³த³shதthர jhஞாநiµthபth³யேத । அேநைநவாபி⁴phராேயண ேதந phராணிநாயmh
ஶph³த:³ஸiµchசாத இதி ஸrhவmh ஜாநாதி ॥ 17॥
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th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ஸmhshகாரஸாாthகரthrhவஜாதிjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 18॥
vh’thதி: — th³விவிதா⁴சிthதshய வாஸநாபா:ஸmhshகாரா: ।
ேகசிth shmh’திமாthேராthபாத³நப²லா: ேகசிjhஜாthயாrhேபா⁴க³ல
விபாகேஹதேவா யதா² த⁴rhமாத⁴rhமாkh²யா: । ேதஷு ஸmhshகாேரஷு
யதா³ஸmhயமmh கேராதி ஏவmh மயா ேஸாऽrhேதா²ऽiν⁴த ஏவmh மயா
ஸா khயா நிShபாதி³ேததி rhவvh’thதமiνஸnhத³தா⁴ேநா பா⁴வயnhேநவ
phரேபா³த⁴கமnhதேரேth³³th³த⁴ஸmhshகார:ஸrhவமதீதmh shமரதி । khரேமண
ஸாாthkh’ேதஷூth³³th³ேத⁴ஷு ஸmhshகாேரஷு rhவஜnhமாnhதராiν⁴தாநபி
ஜாthயாதீ³nh
phரthயேண பயதி ॥ 18॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

phரthயயshய பரசிthதjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 19॥
vh’thதி: — phரthயயshய பரசிthதshய ேகநசிnhiµக²ராகா³தி³நா ŋhேக³ந
kh³’தshய யதா³ஸmhயமmh கேராதி ததா³ பரகீயசிthதshய jhஞாநiµthபth³யேத
ஸராக³மshய சிthதmh வீதராக³mh ேவதி । பரசிthதக³தாnh ஸrhவாநபி த⁴rhமாnh
ஜாநாதீthயrhத:² ॥ 19॥
அshையவ பரசிthதjhஞாநshய விேஶஷjhஞாநமாஹ —

ந ச தthஸாலmhப³நmh தshயாவிஷயீ⁴தthவாth ॥ வி⁴தி 20॥
vh’thதி: — தshய பரshய யchசிthதmh தth ஸாலmhப³நmh
shவகீேயநாऽऽலmhப³ேநந ஸதmh ந ஶkhயேத jhஞாமாலmhப³நshய
ேகநசிlhŋhேக³நாவிஷயீkh’தthவாth । ŋhகா³th³தி⁴ சிthதமாthரmh பரshயாவக³தmh
ந  நீலவிஷயமshய சிthதmh பீதவிஷயதி வா ।
யchச ந kh³’தmh தthர ஸmhயமshய கrhமஶkhயthவாnhந ப⁴வதி
பரசிthதshய ேயா விஷயshதthர jhஞாநmh । தshமாth பரகீயசிthதmh
நாऽऽலmhப³நஸதmh kh³’யேத தshயாऽऽலmhப³நshயாऽkh³’தthவாth ।
சிthதத⁴rhமா: நrhkh³’யnhத ஏவ । யதா³  கிமேநநாऽऽலmhபி³ததி
phரணிதா⁴நmh கேராதி ததா³ தthஸmhயமாthதth³விஷயமபி jhஞாநiµthபth³யத ஏவ ॥
20॥
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th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

காயபஸmhயமாthதth³kh³ராயஶkhதிshதmhேப⁴
சுShphரகாஶாஸmhேயாேக³ऽnhதrhதா⁴நmh ॥ வி⁴தி 21॥
vh’thதி: — காய: ஶரmh தshய பmh சுrhkh³ராேயா
³ணshதshnhநshthயshnh காேய பதி ஸmhயமாthதshய பshய
சுrhkh³ராயthவபா யா ஶkhதிshதshயா:shதmhேப⁴ பா⁴வநாவஶாth phரதிப³nhேத⁴
சுShphரகாஶாஸmhேயாேக³சுஷ:phரகாஶ:ஸththவத⁴rhமshதshயாऽஸmhேயாேக³
தth³kh³ரஹணvhயாபாராபா⁴ேவ ேயாகி³ேநாऽnhதrhதா⁴நmh ப⁴வதி । ந ேகநசித³ெஸௗ
th³’யத இthயrhத:² । ஏேதைநவ பாnhதrhதா⁴ேநாபாயphரத³rhஶேநந ஶph³தா³தீ³நாmh
ேராthராதி³kh³ராயாமnhதrhதா⁴நiµkhதmh ேவதி³தvhயmh ॥ 21॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ேஸாபkhரமmh நிபkhரமmh ச கrhம தthஸmhயமாத³பராnhதjhஞாநமShேடph◌⁴ேயா
வா ॥ வி⁴தி 22॥
vh’thதி: —ஆrhவிபாகmh யth rhவkh’தmh கrhம தth³th³விphரகாரmh
ேஸாபkhரமmh நிபkhரமmh ச । தthர ேஸாபkhரமmh யth ப²லஜநநாய
ஸேஹாபkhரேமண காrhயகரபி⁴iµkh²ேயந வrhதேத யேதா²Shணphரேத³ேஶ
phரஸாதாrhth³ரவாஸ: ஶீkh◌⁴ரேமவ ஶுShயதி । உkhதவிபதmh நிபkhரமmh
யதா² தேத³வாrhth³ரவாஸ:ஸmhவrhதிதமiνShணphரேத³ேஶ சிேரண ஶுShயதி ।
தshnh th³விவிேத⁴ கrhமணி ய:ஸmhயமmh கேராதி —
கிmh மம கrhம ஶீkh◌⁴ரவிபாகmh சிரவிபாகmh வா —

ஏவmh th◌⁴யாநதா³rhTh◌⁴யாத³பராnhதjhஞாநமshேயாthபth³யேத । அபராnhத:
ஶரவிேயாக³shதshmhjhஞாநமiµShnh காேலऽiµShnh ேத³ேஶ மம
ஶரவிேயாேகா³ ப⁴விShயதீதி நி:ஸmhஶயmh ஜாநாதி ।
அShேடph◌⁴ேயா வா ।அShடாநி thவிதா⁴நி ।ஆth◌⁴யாthகாதி⁴ெபௗ⁴திகாதி⁴ைத³விகாநி
।
தthராth◌⁴யாthகாநி — பிதகரண: ேகாShTh²யshய
வாேயாrhேகா⁴ஷmh ந ஶ ◌்’ேதீthேயவமாதீ³நி । ஆதி⁴ெபௗ⁴திகாநி —
அகshமாth³விkh’தஷத³rhஶநாதீ³நி । ஆதி⁴ைத³விகாநி —அகாNhட³

ஏவ th³ரShமஶkhயாநி shவrhகா³தி³பதா³rhத²த³rhஶநாதீ³நி । ேதph◌⁴ய:
ஶரவிேயாக³காலmh ஜாநாதி ।
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யth³யphயேயாகி³நாமphயShேடph◌⁴ய: phராேயண தjhjhஞாநiµthபth³யேத ததா²பி
ேதஷாmh ஸாமாnhயாகாேரண தth ஸmhஶயபmh ேயாகி³நாmh நrhநியதேத³ஶகாலதயா
phரthயவத³vhயபி⁴சா ॥ 22॥
பகrhமநிShபாதி³தா:th³தீ: ◌⁴ phரதிபாத³யிமாஹ —

ைமthrhயாதி³ஷு ப³லாநி ॥ வி⁴தி 23॥
vh’thதி: —ைமthகiµதி³ேதாேபாஸு ேயா
விதஸmhயமshதth³ப³லாநி தாஸாmh ைமthrhயாதீ³நாmh ஸmhப³nhதீ⁴நி phரா³rhப⁴வnhதி
।
ைமthகiµதி³ேதாேபாshததா²ऽshய phரகrhஷmh க³chச²nhதி யதா²ஸrhவshய
thரthவாதி³கமyhऽmh phரதிபth³யேத ॥ 23॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ப³ேலஷு ஹshதிப³லாதீ³நி ॥ வி⁴தி 24॥
vh’thதி: —ஹshthயாதி³ஸmhப³nhதி⁴ஷு ப³ேலஷு kh’தஸmhயமshய
தth³ப³லாநி ஹshthயாதி³ப³லாnhயாவிrhப⁴வnhதி । தத³யமrhத:² —
யshnh ஹshதிப³ேல வாேவேக³mhஹவீrhேய வா தnhமயீபா⁴ேவநாऽயmh
ஸmhயமmh கேராதி தthதthஸாமrhth²யkhதmh ஸththவமshய [ பா0
தthதthஸாமrhth²யkhதthவாthஸrhவமshய ] phரா³rhப⁴வதீthயrhத:² ॥ 24॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

phரvh’ththயாேலாகnhயாஸாthஸூமvhயவதவிphரkh’Shடjhஞாநmh ॥ வி⁴தி
25॥
vh’thதி: — phரvh’thதிrhவிஷயவதீ jhேயாதிShமதீ ச phரா³khதா
(1।35-36)। தshயா ய ஆேலாக:ஸாththவிகphரகாஶshதshய
நிகி²ேலஷு விஷேயஷு nhயாஸாth தth³வாதாநாmh விஷயாmh பா⁴வநாத:
ஸnhத:கரேணஷு இnhth³ேயஷு ச phரkh’Shடஶkhதிமாபnhேநஷு ஸுஸூமshய
பரமாNhவாேத³rhvhயவதshய ⁴mhயnhதrhக³தshய நிதா⁴நாேத³rhவிphரkh’Shடshய
ேமrhவபரபாrhவவrhதிேநா ரஸாயநாேத³rhjhஞாநiµthபth³யேத ॥ 25॥
ஏதthஸமாநvh’thதாnhதth³th◌⁴யnhதரமாஹ —

⁴வநjhஞாநmh ஸூrhேய ஸmhயமாth ॥ வி⁴தி 26॥
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vh’thதி: —ஸூrhேய phரகாஶமேய ய:ஸmhயம: கேராதி தshய ஸphதஸு
⁴rh⁴வ:shவ:phரph◌⁴’திஷு ேலாேகஷு யாநி ⁴வநாநி தthதthஸnhநிேவஶபா⁴
ராணி [ பா0shதா²நாநி ] ேதஷு யதா²வத³shய jhஞாநiµthபth³யேத ।
rhவshnh ஸூthேர ஸாththவிகphரகாஶ ஆலmhப³நதேயாkhத: । இஹ  ெபௗ⁴திக
இதி விேஶஷ: ॥ 26॥
ெபௗ⁴திகphரகாஶாnhதராலmhப³நth³வாேரண th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

சnhth³ேர தாராvhஹjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 27॥
vh’thதி: — தாராmh jhேயாதிஷாmh ேயா vhேஹா விஶிShட:ஸnhநிேவஶshதshய
சnhth³ேர kh’தஸmhயமshய jhஞாநiµthபth³யேத । ஸூrhயphரகாேஶந
ஹதேதஜshகthவாthதாராmhஸூrhயஸmhயமாthதjhjhஞாநmh ந ஶkhயmh ப⁴விமrhஹதீதி
ph’த²³பாேயாऽபி⁴த: ॥ 27॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

th◌⁴ேவ தth³க³திjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 28॥
vh’thதி: — th◌⁴ேவ நிசேல jhேயாதிஷாmh phரதா⁴ேந kh’தஸmhயமshய
தாஸாmh தாராmh யா க³தி: phரthேயகmh நியதகாலா நியதேத³ஶா ச தshயா
jhஞாநiµthபth³யேத —இயmh தாராऽயmh kh³ரஹ இயதா காேலநாऽiµmh ராஶித³mh
நthரmh யாshயதீதி ஸrhவmh ஜாநாதி । இத³mh காலjhஞாநshய ப²லthkhதmh
ப⁴வதி ॥ 28॥
பா³யா:th³தீ:◌⁴ phரதிபாth³யாऽnhதரா:th³தீ: ◌⁴ phரதிபாத³யிiµபkhரமேத —

நாபி⁴சkhேர காயvhஹjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 29॥
vh’thதி: — ஶரமth◌⁴யவrhதி நாபி⁴ஸmhjhஞகmh யth ேஷாட³ஶாரmh
சkhரmh தshnh kh’தஸmhயமshய ேயாகி³ந: காயக³ேதா ேயாऽெஸௗ vhேஹா
விஶிShடரஸமலதா⁴நாTh³யாதீ³நாமவshதா²நmh தthர jhஞாநiµthபth³யேத ।
இத³iµkhதmh ப⁴வதி — நாபி⁴சkhரmh ஶரமth◌⁴யவrhதி ஸrhவத:
phரsh’தாநாmh நாTh³யாதீ³நாmh ல⁴தmh । அதshதthர kh’தாவதா⁴நshய
ஸமkh³ரஸnhநிேவேஶா யதா²வதா³பா⁴தி ॥ 29॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

கNhட²ேப ுthபிபாஸாநிvh’thதி: ॥ வி⁴தி 30॥
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vh’thதி: — கNhேட² க³ேல ப: கNhட²ப: । வாேல
வாதnhேதாரத⁴shதாthபஇவேபா க³rhதாகாரphரேத³ஶ:phராேத³rhயthஸmhபrhகாth
ுthபிபாஸாத³ய: phரா³rhப⁴வnhதி தshnh kh’தஸmhயமshய ேயாகி³ந:
ுthபிபாஸாத³ேயா நிவrhதnhேத । க⁴Nhகாத⁴shதாth shேராதஸா தா⁴rhயமாேண
தshnh
பா⁴விேத ப⁴வthேயவmhவிதா⁴ th³தி: ◌⁴ ॥ 30॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

rhமநாTh³யாmh shைத²rhயmh ॥ வி⁴தி 31॥
vh’thதி: — கNhட²பshயாத⁴shதாth³யா rhமாkh²யா நா³ தshயாmh
kh’தஸmhயமshய ேசதஸ:shைத²rhயiµthபth³யேத । தthshதா²நமiνphரவிShடshய
சசலதா ந ப⁴வதீthயrhத:² । யதி³ வா காயshய shைத²rhயiµthபth³யேத ந
ேகநசிth shபnhத³யிmh ஶkhயத இthயrhத:² ॥ 31॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

rhத⁴jhேயாதி th³த⁴த³rhஶநmh ॥ வி⁴தி 32॥
vh’thதி: — ஶிர:கபாேல ph³ரமரnhth◌⁴ராkh²ேய சி²th³ேர
phரகாஶாதா⁴ரthவாjhjhேயாதி । யதா² kh³’ஹாph◌⁴யnhதரshத²shய மேண: phரஸரnhதீ
phரபா⁴ சிதாகாேரவ ஸrhவphரேத³ேஶ ஸŋhக⁴டேத ததா²’த³யshத:²
ஸாththவிக: phரகாஶ: phரsh’தshதthர ஸmhபிNh³தthவmh ப⁴ஜேத । தthர
kh’தஸmhயமshய ேய th³யாவாph’தி²vhேயாரnhதராலவrhதிந:th³தா⁴ தி³vhயா:
ஷாshேதஷாதரphராணிபி⁴ரth³’யாநாmh தshய த³rhஶநmh ப⁴வதி । தாnh
பயதி ைதச ஸ ஸmhபா⁴ஷத இthயrhத:² ॥ 32॥
ஸrhவjhஞthவ உபாயமாஹ —

phராதிபா⁴th³வா ஸrhவmh ॥ வி⁴தி 33॥
vh’thதி: — நிthதாநேபmh மேநாமாthரஜnhயமவிஸmhவாத³கmh
th³ரா³thபth³யமாநmh [ பா0 phரா³thபth³யமாநmh ] jhஞாநmh phரதிபா⁴ ।
தshயாmh ஸmhயேம khயமாேண phராதிப⁴mh விேவகkh²யாேத: rhவபா⁴வி தாரகmh
jhஞாநiµேத³தி । யேதா²ேத³Shயத:ஸவி: rhவmh phரபா⁴ phரா³rhப⁴வதி
தth³வth³விேவகkh²யாேத:rhவmh தாரகmhஸrhவவிஷயmh jhஞாநiµthபth³யேத । தshnh
ஸதி ஸmhயமாnhதராநேப:ஸrhவmh ஜாநாதீthயrhத:² ॥ 33॥
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th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

’த³ேய சிthதஸmhவிth ॥ வி⁴தி 34॥
vh’thதி: —’த³யmh ஶரshய phரேத³ஶவிேஶஷ: ।
தshnhநேதா⁴iµக²shவlhபNhட³காph◌⁴யnhதேரऽnhத:கரணஸththவshய shதா²நmh ।
தthர kh’தஸmhயமshய shவபரசிthதjhஞாநiµthபth³யேத । shவசிthதக³தா:
ஸrhவா வாஸநா: பரசிthதக³தாmhச ராகா³தீ³ஜாநாதீthயrhத:² ॥ 34॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ஸththவஷேயாரthயnhதாஸŋhகீrhணேயா: phரthயயாவிேஶேஷா ேபா⁴க:³
பராrhதா²nhயshவாrhத²ஸmhயமாthஷjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 35॥
[ பராrhத²thவாth shவாrhத²ஸmhயமாth இthேயவ ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² । ]

vh’thதி: —ஸththவmh phரகாஶஸுகா²thமக: phராதா⁴நிக:
பமவிேஶஷ: । ேஷா ேபா⁴khதாऽதி⁴Shடா²th’ப: ।
தேயாரthயnhதாஸŋhகீrhணேயாrhேபா⁴kh³யேபா⁴khth’பthவாத³ேசதநேசதநthவாchச
பி⁴nhநேயாrhய:phரthயயshயாவிேஶேஷா ேப⁴ேத³நாphரதிபா⁴ஸநmh தshமாthஸththவshையவ
கrhth’தாphரthயேயந யா ஸுக²:³க²ஸmhவிth ஸ ேபா⁴க:³ ।
ஸththவshய shவாrhத²ைநரேபேயண பராrhத:² ஷாrhத²நிthத: । தshமாத³nhேயா
ய:shவாrhத:² ஷshவபமாthராலmhப³ந: பthயkhதாஹŋhகாரஸththேவ
யா சிchசா²யாஸŋhkhராnhதிshதthர kh’தஸmhயமshய ஷவிஷயmh
jhஞாநiµthபth³யேத । தthர தேத³வmh பmh shவாலmhப³நmh jhஞாநmh
ஸththவநிShட²mh ேஷா [பா0ஸththவநிShட:² ஷ:]

ஜாநாதீthயrhத:² । ந ந: ேஷா jhஞாதா jhஞாநshய விஷயபா⁴வமாபth³யேத
jhேஞயthவாபthேதrhjhஞாth’jhேஞயthவேயாரthயnhதவிேராதா⁴th ॥ 35॥
அshையவ ஸmhயமshய ப²லமாஹ —

தத: phராதிப⁴ராவணேவத³நாத³rhஶாshவாத³வாrhதா ஜாயnhேத ॥ வி⁴தி 36॥
vh’thதி: — தத: ஷஸmhயமாத³ph◌⁴யshயமாநாth³vhthதி²தshயாபி
jhஞாநாநி ஜாயnhேத । தthர phராதிப⁴mh rhேவாkhதmh jhஞாநmh தshயாவிrhப⁴வநாth
ஸூமாதி³கமrhத²mh பயதி । ராவணmh ேராthேரnhth³யஜmh
jhஞாநmh தshமாchச phரkh’Shடmh தி³vhயmh ஶph³த³mh ஜாநாதி । ேவத³நா
shபrhேஶnhth³யஜmh jhஞாநmh ேவth³யேதऽநேயதி kh’thவா தாnhthkhயா ஸmhjhஞயா
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vhயவயேத । தshமாth³தி³vhயshபrhஶவிஷயmh jhஞாநmh ஸiµபஜாயேத ।
ஆத³rhஶசுnhth³யஜmh jhஞாநmh । ஆ ஸமnhதாth³th³’யேதऽiν⁴யேத
பமேநேநதி kh’thவா தshய phரகrhஷாth³தி³vhயmh பjhஞாநiµthபth³யேத ।
ஆshவாேதா³
ரஸேநnhth³யஜmh jhஞாநmh ।ஆshவாth³யேதऽேநேநதி kh’thவா தshnh phரkh’Shேட
தி³vhேய ரேஸ ஸmhவி³பஜாயேத । வாrhதா க³nhத⁴ஸmhவிth । vh’thதிஶph³ேத³ந
தாnhthkhயா பபா⁴ஷயா kh◌⁴ராேணnhth³யiµchயேத । வrhதேத க³nhத⁴விஷேய இதி
vh’thேதrhkh◌⁴ராேணnhth³யாjhஜாதா வாrhதா க³nhத⁴ஸmhவிth ।தshயாmh phரkh’Shயமாநாயாmh
தி³vhயக³nhேதா⁴ऽiν⁴யேத ॥ 36॥
ஏேதஷாmh ப²லவிேஶஷாmh விஷயவிபா⁴க³மாஹ —

ேத ஸமாதா⁴பஸrhகா³ vhthதா²ேந th³த⁴ய: ॥ வி⁴தி 37॥
vh’thதி: — ேத phராkhphரதிபாதி³தா: ப²லவிேஶஷா:ஸமாேத:◌⁴ phரகrhேஷ
க³chச²த உபஸrhகா³ உபth³ரவா விkh◌⁴நா: । தthர ஹrhஷshமயாதி³கரேணந [

பா0ஹrhஷவிshமயாதி³கரேணந ]ஸமாதி: ◌⁴ ஶிதி²ப⁴வதி । vhthதா²ேந
 நrhvhயவஹாரத³ஶாயாmh விஶிShடப²லதா³யகthவாth th³த⁴ேயா ப⁴வnhதி ॥ 37॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ப³nhத⁴காரணைஶதி²lhயாthphரசாரஸmhேவத³நாchச சிthதshய பரஶராேவஶ: ॥ வி⁴தி
38॥
vh’thதி: — vhயாபகthவாதா³thமசிthதேயாrhநியதகrhமவஶாேத³வ
ஶராnhதrhக³தேயாேரவ ேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யபா⁴ேவந யth ஸmhேவத³நiµபஜாயேத
ஸ ஏவ ஶரப³nhத⁴ இthchயேத । தth³யதா³ஸமாதி⁴வஶாth³ப³nhத⁴காரணmh
த⁴rhமாத⁴rhமாkh²யmh ஶிதி²லmh ப⁴வதி தாநவமாபth³யேத । சிthதshய ச
ேயாऽெஸௗ phரசாேரா ’த³யphரேவஶாதி³nhth³யth³வாேரண விஷயாபி⁴iµkh²ேயந
phரஸரshதshய ஸmhேவத³நmh jhஞாநmh —இயmh சிthதவஹா நா³ । அநயா
சிthதmh வஹதி । இயmh ச phராதி³வஹாph◌⁴ேயா [ பா0 ரஸphராதி³வஹாph◌⁴ேயா
] நா³ph◌⁴ேயா விலேணதி —shவபரஶரேயாrhயதா³ஸசாரmh
ஜாநாதி ததா³ பரகீயmh mh’தmh வchச²ரmh வா சிthதஸசாரth³வாேரண
phரவிஶதி । சிthதmh ச பரஶேர phரவிஶதி³nhth³யாNhயphயiνவrhதnhேத
ம⁴கரராஜவ மகா: ।
அத² பரஶரphரவிShேடா ேயாகீ³shவஶாரவth ேதந ஸrhவmh vhயவஹரதி ।
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யேதா vhயாபகேயாசிthதஷேயாrhேபா⁴க³ஸŋhேகாேச காரணmh கrhம தchேசth
ஸமாதி⁴நா phதmh ததா³shவாதnhthrhயாth ஸrhவthைரவ ேபா⁴க³நிShபthதி: ॥ 38॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

உதா³நஜயாjhஜலபŋhககNhடகாதி³Shவஸŋhக³ உthkhராnhதிச ॥ வி⁴தி 39॥
vh’thதி: —ஸமshதாநாnhth³யாmh ஷjhவாலாவth³யா
க³ப³thதி²தா vh’thதி:ஸா வநஶph³த³வாchயா । தshயா:
khயாேப⁴தா³th phராபாநாதி³ஸmhjhஞாபி⁴rhvhயபேத³ஶ: । தthர
’த³யாnhiµக²நாகாth³வாேரண வாேயா: phராயth phராண இthchயேத ।
நாபி⁴ேத³ஶாth
பாதா³ŋh³Shட²பrhயnhதமபநயநாத³பாந: । நாபி⁴ேத³ஶmh பேவShThய
ஸமnhதாnhநயநாth ஸமாந: । kh’காகாேத³ஶாதா³ஶிேராvh’thேதnhநயநா³தா³ந:
।
vhயாphய நயநாth ஸrhவஶரvhயாபீ vhயாந: ।
தthேராதா³நshயஸmhயமth³வாேரணஜயாதி³தேரஷாmh வாநாmh ேராதா⁴³rhth◌⁴வக³திthேவந
ஜேல மஹாநth³யாெதௗ³ மஹதி வா கrhத³ேம தீேணஷு கNhடேகஷு வா
ந மjhஜthயதில⁴thவாth [ பா0 ந ஸjhஜேத।தில⁴thவாth ] ।
லபிNhட³வjhஜலாெதௗ³ மjhேதாऽphth³க³chச²தீthயrhத:² ॥ 39॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ஸமாநஜயாthphரjhவலநmh ॥ வி⁴தி 40॥
[ jhவலநmh இthேயvh ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² । ]

vh’thதி: —அkh³நிமாேவShThய vhயவshதி²தshய ஸமாநாkh²யshய வாேயாrhஜயாth
ஸmhயேமந வஶீகாராnhநிராவரணshயாkh³ேநth³⁴தththவாthேதஜஸா [ பா0
அkh³ேநrhth◌⁴வthவாth ] phரjhவலnhநிவ ேயாகீ³ phரதிபா⁴தி ॥ 40॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ேராthராகாஶேயா:ஸmhப³nhத⁴ஸmhயமாth³தி³vhயmh ேராthரmh ॥ வி⁴தி 41॥
vh’thதி: —ேராthரmh ஶph³த³kh³ராஹகமாஹŋhகாகnhth³யmh ।ஆகாஶmh vhேயாம
ஶph³த³தnhமாthரகாrhயmh । தேயா:ஸmhப³nhேதா⁴ ேத³ஶேத³ஶிபா⁴வலணshதshnh
kh’தஸmhயமshய ேயாகி³ேநா தி³vhயmh ேராthரmh phரவrhதேத । க³பth
ஸூமvhயவதவிphரkh’Shடஶph³த³kh³ரஹணஸமrhத²mh ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 41॥
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th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

காயாகாஶேயா: ஸmhப³nhத⁴ஸmhயமாlhல⁴லஸமாபthேதசாகாஶக³மநmh ॥
வி⁴தி 42॥
vh’thதி: — காய: பாசெபௗ⁴திகmh ஶரmh ।
தshயாகாேஶநாவகாஶதா³யேகந ய:ஸmhப³nhத⁴shதthர ஸmhயமmh விதா⁴ய ல⁴நி
லாெதௗ³ஸமாபthதிmh தnhமயீபா⁴வலmh விதா⁴ய phராphதாதில⁴பா⁴ேவா
ேயாகீ³ phரத²மmh யதா²சி ஜேல ஸசரணkhரேமேrhணநாப⁴தnhஜாேலந
ஸசரமாண ஆதி³thயரபி⁴ச விஹரnh யேத²Shடமாகாேஶந க³chச²தி ॥ 42॥
th³th◌⁴யnhதரமாஹ —

ப³ரகlhபிதா vh’thதிrhமஹாவிேத³ஹா தத: phரகாஶாவரணய: ॥ வி⁴தி
43॥
vh’thதி: — ஶராth³ப³rhயா மநஸ: ஶரைநரேபேயண
vh’thதி:ஸா மஹாவிேத³ஹா நாம விக³தாஹŋhகாரகாrhயேவகா³ [ பா0
விக³தஶராஹŋhகாரதா³rhTh◌⁴யth³வாேரண ] உchயேத । ததshதshயாmh kh’தாth
ஸmhயமாth phரகாஶாவரணய:ஸாththவிகshய சிthதshய ய: phரகாஶ: தshய
யதா³வரணmh khேலஶகrhமாதி³ தshய ய: phரவிலேயா ப⁴வதி । அயமrhத:²
— ஶராஹŋhகாேர ஸதி யா மநேஸா ப³rhvh’thதி:ஸா கlhபிேதthchயேத ।
யதா³ ந: ஶராத³ஹŋhகாரபா⁴வmh பthயjhய shவாதnhthrhேயண மநேஸா
vh’thதி:ஸாऽகlhபிதா । தshயாmh ஸmhயமாth³ேயாகி³ந:ஸrhேவ சிthதமலா:யnhேத
॥ 43॥
தேத³வmh rhவாnhதவிஷயா: பராnhதவிஷயா மth◌⁴யபா⁴வாச th³தீ: ◌⁴
phரதிபாth³யாऽநnhதரmh ⁴வநjhஞாநாதி³பா பா³யா: காயvhஹாதி³பா
ஆph◌⁴யnhதரா: பகrhமநிShபnhந⁴தாச ைமthrhயாதி³ஷு ப³லாநீthேயவமாth³யா:
ஸமாth◌⁴பேயாகி³நீசாnhத:கரணப³:கரணலேணnhth³யப⁴வா:
phராதி³வாப⁴வாசth³தீ⁴சிthததா³rhTh◌⁴யாயஸமாேத⁴சாவாேஸாthபthதேய
phரதிபாth³ேயதா³நீmh shவத³rhஶேநாபேயாகி³ஸபீ³ஜநிrhபீ³ஜஸமாதி⁴th³த⁴ேய
விவிேதா⁴பாயphரத³rhஶநாயாஹ —

sh²லshவபஸூமாnhவயாrhத²வththவஸmhயமாth³⁴தஜய: ॥ வி⁴தி 44॥
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vh’thதி: — பசாநாmh ph’தி²vhயாதீ³நாmh ⁴தாநாmh ேய
பசாऽவshதா²விேஶஷபா த⁴rhமா:sh²லthவாத³யshதthர
kh’தஸmhயமshய ⁴தஜேயா ப⁴வதி । ⁴தாnhயshய வயாநி
ப⁴வnhதீthயrhத:² । ததா² — ⁴தாநாmh பth³’யமாநmh
விஶிShடாகாரவth sh²லபmh । shவபபைசஷாmh யதா²khரமmh காrhயmh
க³nhத⁴shேநேஹாShணதாphேரரவகாஶதா³நலணmh । ஸூமmh ச யதா²khரமmh
⁴தாநாmh காரணthேவந vhயவshதி²தாநி க³nhதா⁴தி³தnhமாthராணி । அnhவயிேநா
³:

phரகாஶphரvh’thதிshதி²திபதயா ஸrhவthைரவாऽnhவயிthேவந ஸiµபலph◌⁴யnhேத ।
அrhத²வththவmh ேதஷு ஏவ ³ேணஷு ேபா⁴கா³பவrhக³ஸmhபாத³நாkh²யா ஶkhதி: ।
தேத³வmh ⁴ேதஷு பசஸு உkhதத⁴rhமலவshதா²பி⁴nhேநஷு
phரthயவshத²mh ஸmhயமmh rhவnh ேயாகீ³ ⁴தஜயீ ப⁴வதி । தth³யதா² —
phரத²மmh sh²லேப ஸmhயமmh விதா⁴ய தத³iν shவேப இthேயவmh khரேமண
தshய kh’தஸmhயமshய ஸŋhகlhபாiνவிதா⁴யிnhேயா வthஸாiνஸாNhய இவ கா³ேவா
⁴தphரkh’தேயா ப⁴வnhதீthயrhத:² ॥ 44॥
தshையவ ⁴தஜயshய ப²லமாஹ —

தேதாऽணிமாதி³phரா³rhபா⁴வ: காயஸmhபthதth³த⁴rhமாऽநபி⁴கா⁴தச ॥ வி⁴தி
45॥
vh’thதி: — 1। அணிமா பரமாiΝபதாபthதி: । 2। மமா
மஹththvhphராphதி: । 3। லகி⁴மா லபிNhட³வlhல⁴thவphராphதி: । 4। க³மா
³thவphராphதி: । 5। phராphதிரŋh³lhயkh³ேரண சnhth³ராதி³shபrhஶநஶkhதி: ।
6। phராகாmhயchசா²நபி⁴கா⁴த: । 7। ஶராnhத:கரேணவரthவஶிthவmh ।
8। ஸrhவthர phரப⁴விShiΝதா வஶிthவmh । ஸrhவாNhேயவ
⁴தாnhயiνகா³thவாthத³khதmh நாதிkhராமnhதி । 9। யthரகாமாவஸாேயா யshnh
விஷேயऽshய காம:shேவchசா² ப⁴வதி தshnh விஷேய ேயாகி³ேநாऽth◌⁴யவஸாேயா
ப⁴வதி । தmh விஷயmh shவீகாரth³வாேரபி⁴லாஷஸமாphதிபrhயnhதmh
நயதீthயrhத:² । த ஏேதऽணிமாth³யா:ஸமாth◌⁴பேயாகி³ேநா ⁴தஜயாth³ேயாகி³ந:
phரா³rhப⁴வnhதி । யதா² பரமாiΝthவmh phராphேதா வjhராதீ³நாமphயnhத: phரவிஶதி ।
ஏவmh ஸrhவthர ேயாjhயmh । ஏேதऽணிமாத³ேயாऽShெடௗ ³ மஹாth³த⁴ய
உchயnhேத ।
காயஸmhபth³வயமா (3।46) தாmh phராphேநாதி ।
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தth³த⁴rhமாऽநபி⁴கா⁴தச தshய காயshய ேய த⁴rhமா
பாத³யshேதஷாமநபி⁴கா⁴ேதா நாேஶா ந தசிth³ப⁴வதி நாshய
பமkh³நிrhத³ஹதி ந வா: ேஶாஷயதீthயாதி³ ேயாjhயmh ॥ 45॥
காயஸmhபத³மாஹ —

பலாவNhயப³லவjhரஸmhஹநநthவாநி காயஸmhபth ॥ வி⁴தி 46॥
vh’thதி: —பலாவNhயப³லாநி phரth³தா⁴நி । வjhரஸmhஹநநthவmh
வjhரவth க²நா ஸmhஹதிரshய ஶேர ப⁴வதீthயrhத:² । இதி காயshய
ஆவிrh⁴த³ணஸmhபth ॥ 46॥
ஏவmh ⁴தஜயமபி⁴தா⁴ய phராphத⁴காவிேஶஷshேயnhth³யஜயமாஹ —

kh³ரஹணshவபாshதாnhவயாrhத²வththவஸmhயமாதி³nhth³யஜய: ॥ வி⁴தி 47॥
vh’thதி: — kh³ரஹணnhth³யாmh விஷயாபி⁴iµகீ² vh’thதி: । shவபmh
ஸாமாnhேயந phரகாஶகthவmh । அshதா அஹŋhகாராiνக³ம: । அnhவயாrhத²வththேவ
rhவவth (3।44)। ஏேதஷாmh இnhth³யாமவshதா²பசேக rhவவth
ஸmhயமmh kh’thேவnhth³யஜயீ ப⁴வதி ॥ 47॥
தshய ப²லமாஹ —

தேதா மேநாஜவிthவmh விகரணபா⁴வ: phரதா⁴நஜயச ॥ வி⁴தி 48॥
vh’thதி: — ஶரshய மேநாவத³iνthதமக³திலாேபா⁴ மேநாஜவிthவmh ।
காயநிரேபாnhth³யாmh vh’thதிலாேபா⁴ விகரணபா⁴வ: । ஸrhவவஶிthவmh
phரதா⁴நஜய: । ஏதா:th³th◌⁴யேயா ேதnhth³யshய phரா³rhப⁴வnhதி । தாசாshnh
ஶாshthேர ம⁴phரதீகா இthchயnhேத । யதா² ம⁴ந ஏகேத³ேஶாऽபி shவத³த
ஏவmh phரthேயகேமதா:th³த⁴ய:shவத³nhத இதி ம⁴phரதீகா: ॥ 48॥
இnhth³யஜயமபி⁴தா⁴யாऽnhத:கரணஜயமாஹ —

ஸththவஷாnhயதாkh²யாதிமாthரshய ஸrhவபா⁴வாதி⁴Shடா²th’thவmh
ஸrhவjhஞாth’thவmh ச ॥ வி⁴தி 49॥
vh’thதி: — தshnh ³th³ேத: ◌⁴ ஸாththவிேக பேம
kh’தஸmhயமshய யா ஸththவஷேயாthபth³யேத விேவகkh²யாதிrh³நாmh
கrhth’thவாபி⁴மாநஶிதி²பா⁴வபா தnhமாஹாthmhயாth தthைரவ shதி²தshய
ேயாகி³ந:
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ஸrhவாதி⁴Shடா²th’thவmh ஸrhவjhஞாth’thவmh ச ஸமாேத⁴rhப⁴வதி । ஸrhேவஷாmh
³ணபமாநாmh பா⁴வாநாmhshவாவதா³khரமணmhஸrhவபா⁴வாதி⁴Shடா²th’thவmh
।
ேதஷாேமவ ச ஶாnhேதாதி³தாvhயபேத³யத⁴rhthேவநாவshதி²தாநாmh
யதா²வth³விேவகjhஞாநmh ஸrhவjhஞாth’thவmh । ஏஷாmh சாshசா²shthேர
பரshயாmh
வஶீகாரஸmhjhஞாயாmh phராphதாயாmh விேஶாகா நாம th³தி⁴thchயேத ॥ 49॥
khரேமண ⁴காnhதரமாஹ —

தth³ைவராkh³யாத³பி ேதா³ஷபீ³ஜேய ைகவlhயmh ॥ வி⁴தி 50॥
vh’thதி: — தshயாமபி விேஶாகாயாmh th³ெதௗ⁴ யதா³ைவராkh³யiµthபth³யேத
ேயாகி³நshததா³தshமாth³ேதா³ஷாmh ராகா³தீ³நாmh யth³பீ³ஜமவிth³யாத³யshதshய
ேய நிrhலேந ைகவlhயமாthயnhதிகீ :³க²நிvh’thதி: ஷshய
³நாமதி⁴காரபஸமாphெதௗ shவபphரதிShட²thவmh [ பா0
shவபநிShட²thவmh ] ॥ 50॥
தshnhேநவ ஸமாெதௗ⁴ shதி²thபாயமாஹ —

shவாmhபநிமnhthரேண ஸŋhக³shமயாऽகரணmh நரநிShடphரஸŋhகா³th ॥ வி⁴தி
51॥
vh’thதி: — சthவாேரா ேயாகி³ேநா ப⁴வnhதி । தthராph◌⁴யாஸவாnh
phரvh’thதமாthரjhேயாதி: phரத²ம: । ’தmhப⁴ரphரjhேஞா th³விதீய: ।
⁴ேதnhth³யஜயீ th’தீய: । அதிkhராnhதபா⁴வநீயசrhத:² ।
தthர சrhத²shய ஸமாேத:◌⁴ phராphதஸphதவித⁴⁴phராnhதphரjhேஞா
ப⁴வதி । ’தmhப⁴ரphரjhஞshய th³விதீயாmh ம⁴மதீஸmhjhஞாmh
⁴காmh ஸாாthrhவத:shவாேநா ேத³வா உபநிமnhthரயிதாேரா ப⁴வnhதி ।
தி³vhயshthரஸாயநாதி³கmh [தி³vhயshthவஸநாதி³கmh ]

உபெடௗ⁴கயnhதீதி தshnhiνபநிமnhthரேண நாऽேநந ஸŋhக:³ கrhதvhேயா
நாபி shமய: । ஸŋhக³திகரேண நrhவிஷயேபா⁴ேக³ பததி shமயகரேண
kh’தkh’thயமாthமாநmh மnhயமாேநா ந ஸமாதா⁴thஸஹேத । அத:
ஸŋhக³shமயேயாshேதந வrhஜநmh கrhதvhயmh ॥ 51॥
அshயாேமவ ப²ல⁴தாயாmh விேவகkh²யாெதௗ
rhேவாkhதஸmhயமvhயதிkhதiµபாயாnhதரமாஹ —
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ணதthkhரமேயா:ஸmhயமாth³விேவகஜmh jhஞாநmh ॥ வி⁴தி 52॥
vh’thதி: —ண:ஸrhவாnhthய: காலாவயேவா யshய கலா: phரப⁴விmh
ந ஶkhயnhேத । ததா²விதா⁴நாmh காலநாmh ய: khரம: ெபௗrhவாபrhேயண
பமshதthர ஸmhயமாth phரா³khதmh விேவகஜmh jhஞாநiµthபth³யேத । அயமrhத:²
—அயmh காலேऽiµShமாth கால³thதேராऽயமshமாth rhவ
இthேயவmhவிேத⁴ khரேம kh’தஸmhயமshயாthயnhதஸூேமऽபி ணkhரேம யதா³
ப⁴வதி ஸாாthகாரshததா³ऽnhயத³பி ஸூமmh மஹதா³தி³ஸாாthகேராதீதி
விேவகjhஞாேநாthபthதி: ॥ 52॥
அshையவ ஸmhயமshய விஷயவிேவேகாபேபயாஹ —

ஜாதிலணேத³ைஶரnhயதாநவchேச²தா³thlhயேயாshதத: phரதிபthதி: ॥ வி⁴தி
53॥
vh’thதி: — பதா³rhதா²நாmh ேப⁴த³ேஹதேவா ஜாதிலணேத³ஶா
ப⁴வnhதி । khவசிth³ேப⁴த³ேஹrhஜாதி: । யதா² ெகௗ³யmh மயதி ।
ஜாthயா lhயேயாrhலணmh ேப⁴த³ேஹ: । இயmh கrh³ேரயமேணதி ।
ஜாthயா லேணநாபி⁴nhநேயாrhேப⁴த³ேஹrhேத³ேஶா th³rh’Shட: ।
யதா² lhயphரமாணேயாராமலகேயாrhபி⁴nhநேத³ஶshதி²தேயா: । யthர
நrhேப⁴ேதா³ऽவதா⁴ரயிmh ந ஶkhயேத யதா² ஏகேத³ஶshதி²தேயா: ஶுkhலேயா:
பாrhதி²வேயா: பரமாNhேவாshததா²விேத⁴ விஷேய ேப⁴தா³ய kh’தஸmhயமshய
ேப⁴ேத³ந jhஞாநiµthபth³யேத ததா³ தத³ph◌⁴யாஸாth ஸூமாNhயபி தththவாநி
ேப⁴ேத³ந
phரதிபth³யேத । ஏத³khதmh ப⁴வதி — யthர ேகநசி³பாேயந ேப⁴ேதா³
நாவதா⁴ரயிmh ஶkhயshதthர ஸmhயமாth³ப⁴வthேயவ ேப⁴த³phரதிபthதி: ॥ 53॥
ஸூமாmhதththவாநாiµkhதshயவிேவகஜnhயjhஞாநshயஸmhjhஞாவிஷயshவாபா⁴vhயmh
vhயாkh²யாமாஹ —

தாரகmh ஸrhவவிஷயmh ஸrhவதா²விஷயமkhரமmh ேசதி விேவகஜmh jhஞாநmh ॥ வி⁴தி
54॥
vh’thதி: — உkhதஸmhயமப³லாேத³வாऽnhthயாயாmh ⁴காயாiµthபnhநmh jhஞாநmh
தாரகதி தாரயthயகா³தா⁴th ஸmhஸாரஸாக³ராth³ேயாகி³நthயாnhவrhதி²khயா
ஸmhjhஞயா
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தாரகthchயேத । அshய விஷயமாஹ —ஸrhவவிஷயதி । ஸrhவாணி
தththவாநி மஹதா³தீ³நி விஷேயாऽshேயதி ஸrhவவிஷயmh । shவபா⁴வசாshய
ஸrhவதா²விஷயthவmh । ஸrhவாபி⁴ரவshதா²பி:◌⁴ sh²லஸூமாதி³ேப⁴ேத³ந
ைதshைத:பைம:ஸrhேவண phரகாேரऽவshதி²தாநி தththவாநி விஷேயாऽshேயதி
ஸrhவதா²விஷயmh ।
shவபா⁴வாnhதரமாஹ —அkhரமmh ேசதி ।
நி:ேஶஷநாநாவshதா²பணதshயாthமகபா⁴வkh³ரஹேணநாshய [பா0
நி:ேஶஷநாநாऽவshதா²பணதth³விthrhயாthமகபா⁴வkh³ரஹேண நாऽshய] khரேமா
விth³யத இthயkhரமmh । ஸrhவmh கரதலாமலகவth³க³பth பயதீthயrhத:² ॥ 54॥
அshமாchச விேவகஜாth தாரகாkh²யாjhjhஞாநாth கிmh ப⁴வதீthயாஹ —

ஸththவஷேயா: ஶுth³தி⁴ஸாmhேய ைகவlhயmh ॥ வி⁴தி 55॥
vh’thதி: —ஸththவஷாkhதலெணௗ (2।6,
2।18, 2।20)। தேயா: ஶுth³தி⁴ஸாmhேய ைகவlhயmh । ஸththவshய
ஸrhவகrhth’thவாபி⁴மாநநிvh’thயா shவகாரiνphரேவஶ: ஶுth³தி: ◌⁴ । ஷshய
ஶுth³தி⁴பசதேபா⁴கா³பா⁴வ இதி th³வேயா:ஸமாநாயாmh ஶுth³ெதௗ⁴ ஷshய
ைகவlhயiµthபth³யேத । ேமாோ ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 55॥
தேத³வமnhதரŋhக³mh ேயாகா³ŋhக³thரயமபி⁴தா⁴ய தshய ச ஸmhயமஸmhjhஞாmh
kh’thவா ஸmhயமshய விஷயphரத³rhஶநாrhத²mh பமthரயiµபபாth³ய
ஸmhயமப³ேலாthபth³யமாநா: rhவாnhதபராnhதமth◌⁴யப⁴வா:th³தீ⁴பத³rhய
ஸமாth◌⁴யph◌⁴யாேஸாபபthதேய [ பா0ஸமாth◌⁴யாவாேஸாthபthதேய ] பா³யா
⁴வநjhஞாநாதி³பா ஆph◌⁴யnhதராச காயvhஹjhஞாநாதி³பா: phரத³rhய
ஸமாth◌⁴பேயாகா³ேயnhth³யphராணஜயாதி³rhவிகா: பரமஷாrhத²th³த⁴ேய
யதா²khரமமவshதா²ஸத⁴தஜேயnhth³யஸththவஜேயாth³ப⁴வாச
vhயாkh²யாய விேவகjhஞாேநாபபthதேய தாmhshதாiνபாயாiνபnhயshய தாரகshய
ஸrhவஸமாth◌⁴யவshதா²பrhயnhதப⁴வshய shவபமபி⁴தா⁴ய தthஸமாபthேத:
kh’தாதி⁴காரshய சிthதஸththவshய shவகாரiνphரேவஶாth ைகவlhயiµthபth³யத
இthயபி⁴ததி நிrhணீேதா வி⁴திபாத³shth’தீய: ।
இதி தா⁴ேரவரேபா⁴ஜேத³வவிரசிதாயாmh ராஜமாrhதNhடா³பி⁴தா⁴யாmh
பாதஜலvh’thெதௗ வி⁴திபாத³shth’தீய: ।
இதி வி⁴திபாத:³ ।
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அத²ைகவlhயபாத:³

யதா³jhஞையவ ைகவlhயmh விேநாபாைய: phரஜாயேத ।
தேமகமஜஶாநmh சிதா³நnhத³மயmh shம: ॥
இதா³நீmh விphரதிபthதிஸiµthத²ph◌⁴ராnhதிநிராகரேணந khthயா
ைகவlhயshவபjhஞாபநாய [ பா0 jhஞாநாய ]

ைகவlhயபாேதா³ऽயமாரph◌⁴யேத ।
தthர யா: rhவiµkhதா:th³த⁴யshதாஸாmh
நாநாவித⁴ஜnhமாதி³காரணphரதிபாத³நth³வாேரணவmh
ேபா³த⁴யதி — மதீ³யா யா ஏதா:th³த⁴யshதா:ஸrhவா:
rhவஜnhமாph◌⁴யshதஸமாதி⁴ப³லாjhஜnhமாதி³நிthதமாthரthேவநாऽऽthய
phரவrhதnhேத । ததசாேநகப⁴வஸாth◌⁴யshய ஸமாேத⁴rhந
திரshதீthயாவாேஸாthபாத³நாய ஸமாதி⁴th³ேத⁴ச phராதா⁴nhயkh²யாபநாrhத²mh
ைகவlhேயாபேயாகா³rhத²mh சாஹ —

ஜnhெமௗஷதி⁴மnhthரதப:ஸமாதி⁴ஜா:th³த⁴ய: ॥ ைகவlhய 1॥
vh’thதி: — காசந ஜnhமநிthதா ஏவ th³த⁴ேயா யதா²
பயாதீ³நாமாகாஶக³மநாத³ய: । யதா² வா கபிலமஹrhphரph◌⁴’தீநாmh
ஜnhமஸமநnhதரேமேவாபஜாயமாநா jhஞாநாத³ய:ஸாmhth³தி⁴கா ³: ।
ஓஷதி⁴th³த⁴ேயா யதா² பாரதா³தி³ரஸாயநாth³பேயாகா³th । மnhthரth³தி⁴rhயதா²
மnhthரஜபாth ேகஷாசிதா³காஶக³மநாதி:³ । தப:th³தி⁴rhயதா²விவாthராதீ³நாmh
।
ஸமாதி⁴th³தி:◌⁴ phராkhphரதிபாதி³தா ।
ஏதா:th³த⁴ய: rhவஜnhமயிதkhேலஶாநாேமேவாபஜாயnhேத । தshமாth
ஸமாதி⁴th³தா⁴விவாऽnhயாஸாmh th³தீ⁴நாmh ஸமாதி⁴ேரவ ஜnhமாnhதராph◌⁴யshத:
காரNhmh ।
மnhthராதீ³நி நிthதமாthராணி ॥ 1॥
நiν நnhதீ³வராதி³காநாmh ஜாthயாதி³பேமாऽshnhேநவ ஜnhமநி th³’யேத ।
தth
கத²mh ஜnhமாnhதராph◌⁴யshதshய ஸமாேத: ◌⁴ காரணthவiµchயத இthயாஶŋhkhயாஹ
—

ஜாthயnhதரபம: phரkh’thயாராth ॥ ைகவlhய 2॥
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vh’thதி: — ேயாऽயைஹவ ஜnhமநி நnhதீ³வராதீ³நாmh ஜாthயாதி³பம:
ஸ phரkh’thயாராth । பாசாththயா ஏவ  phரkh’தேயாऽiµShஜnhமநி
விகாராநாரயnhதி ஜாthயnhதராகாேரண பணமnhதி ॥ 2॥
நiν த⁴rhமாத⁴rhமாத³யshதthர khயமாநா உபலph◌⁴யnhேத । தth கத²mh
phரkh’தீநாமாரகthவmh இthயாஹ —

நிthதமphரேயாஜகmh phரkh’தீநாmh வரணேப⁴த³sh தத: ேthகவth ॥ ைகவlhய
3॥
vh’thதி: — நிthதmh த⁴rhமாதி³ । தth phரkh’தீநாமrhதா²nhதரபேம
ந phரேயாஜகmh । ந  காrhேயண காரணmh phரவrhதேத । thர தrh தshய
த⁴rhமாேத³rhvhயாபார இthயாஹ — வரணேப⁴த³sh தத: ேthகவth ।
ததshதshமாத³iνSh²யமாநாth³த⁴rhமாth³வரணமாவரணகமத⁴rhமாதி³ தshையவ
விேராதி⁴thவாth³ேப⁴த:³ய: khயேத । தshnh phரதிப³nhத⁴ேக ேண
phரkh’தய:shவயமபி⁴மதகாrhயாய phரப⁴வnhதி । th³’Shடாnhதமாஹ —

ேthகவth । யதா² ேthக: kh’ப³ல: ேகதா³ராth ேகதா³ராnhதரmh ஜலmh
நிநீஷுrhஜலphரதிப³nhத⁴காவரணேப⁴த³மாthரmh கேராதி । தshnh பி⁴nhேந ஜலmh
shவயேமவ phரஸரth³பmh பமmh kh³’தி ந  ஜலphரஸரேண தshய
கசிth phரயthந: । ஏவmh த⁴rhமாேத³rhேபா³th³த⁴vhயmh ॥ 3॥
யதா³ஸாாthkh’ததththவshய ேயாகி³ேநா க³பth
கrhமப²லேபா⁴கா³யாऽऽthயநிரதிஶயவி⁴thயiνப⁴வாth³
க³பத³ேநகஶரநிrhthஸா ஜாயேத ததா³தshதாநி சிthதாநி
phரப⁴வnhதீthயாஹ —

நிrhமாணசிthதாnhயshதாமாthராth ॥ ைகவlhய 4॥
vh’thதி: — ேயாகி³ந:shவயmh நிrhேதஷு காேயஷு யாநி சிthதாநி தாநி
லகாரத³shதாமாthராேத³வ ததி³chச²யா phரஸரnhதி । அkh³ேநrhவிsh²ŋhகா³
இவ க³பth பணமnhதி ॥ 4॥
நiν ப³ஹூநாmh சிthதாநாmh பி⁴nhநாபி⁴phராயthவாnhைநககாrhயகrhth’thவmh
shயாதி³thயாஹ
—

phரvh’thதிேப⁴ேத³ phரேயாஜகmh சிthதேமகமேநேகஷாmh ॥ ைகவlhய 5॥
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vh’thதி: — ேதஷாமேநேகஷாmh ேசதஸாmh phரvh’thதிேப⁴ேத³ vhயாபாரநாநாthவ
ஏஅகmh ேயாகி³நசிthதmh phரேயாஜகmh phேரரகமதி⁴Shடா²th’thேவந ।
ேதந ந பி⁴nhநமதthவmh । அயமrhத:² — யதா²thயஶேர
மநசு:பாNhயாதீ³நி யேத²chச²mh phேரரயthயதி⁴Shடா²th’thேவைநஏவmh
காயாnhதேரShவபீதி ॥ 5॥
ஜnhமாதி³phரப⁴வthவாth th³தீ⁴நாmh சிthதமபி தthphரப⁴வmh பசவித⁴ேமவ ।
அேதா ஜnhமாதி³phரப⁴வாchசிthதாth ஸமாதி⁴phரப⁴வshய சிthதshய
ைவலNhயமாஹ —

தthர th◌⁴யாநஜமநாஶயmh ॥ ைகவlhய 6॥
vh’thதி: — th◌⁴யாநஜmh ஸமாதி⁴ஜmh யchசிthதmh தth பசஸு
மth◌⁴ேயऽநாஶயmh கrhமவாஸநாரதthயrhத:² ॥ 6॥
யேத²தரசிthேதph◌⁴ேயா ேயாகி³நசிthதmh விலணmh khேலஶாதி³ரதmh ததா²
கrhமாபி விலணthயாஹ —

கrhமாஶுkhலாkh’Shணmh ேயாகி³நshthவித⁴தேரஷாmh ॥ ைகவlhய 7॥
vh’thதி: — ஶுப⁴ப²லத³mh கrhம யாகா³தி³ ஶுkhலmh । அஶுப⁴ப²லத³mh
ph³ரமஹthயாதி³ kh’Shணmh । உப⁴யஸŋhகீrhணmh ஶுkhலkh’Shணmh । தthர
ஶுkhலmh கrhம விசநாmh தா³நதப:shவாth◌⁴யாயாதி³மதாmh ஷாmh ।
kh’Shணmh கrhம தா³நவாநாmh [ நாரகாநாmh ] । ஶுkhலkh’Shணmh
மiνShயாmh । ேயாகி³நாnh ஸmhnhயாஸவதாmh thவித⁴கrhமவிபதmh யth
ப²லthயாகா³iνஸnhதா⁴ேநைநவாiνShடா²நாnhந கிசிth ப²லமாரப⁴ேத ॥ 7॥
அshையவ கrhமண: ப²லமாஹ —

ததshதth³விபாகாiν³நாேமவாபி⁴vhயkhதிrhவாஸநாநாmh ॥ ைகவlhய 8॥
vh’thதி: —இஹ th³விவிதா⁴ கrhமவாஸநா:shmh’திமாthரப²லா
ஜாthயாrhேபா⁴க³ப²லாச । தthர ஜாthயாrhேபா⁴க³ப²லா ஏகாேநகஜnhமப⁴வா
இthயேநந rhவேமவ (2।12–13) kh’தநிrhணயா: । யாsh
shmh’திமாthரப²லாshதாshதத: கrhமே ேயந கrhம யாth³’kh ஶரமாரph³த⁴mh
ேத³வமiνShயதிrhயகா³தி³ேப⁴ேத³ந தshய விபாகshயாऽiν³ அiνபா யா
வாஸநாshதாஸாேமவ தshமாத³பி⁴vhயkhதிrhவாஸநாநாmh ப⁴வதி । அயமrhத:² —
ேயந கrhம rhவmh ேத³வதாதி³ஶரமாரph³த⁴mh ஜாthயnhதரஶதvhயவதா⁴ேநந
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நshததா²வித⁴shையவ ஶரshயாரmhேப⁴ தத³iνபா ஏவ shmh’திப²லா
வாஸநா: phரகப⁴வnhதி । ேலாகாnhதேரShேவவாrhேத²ஷு தshய shmh’thயாத³ேயா
ஜாயnhேத । இதராsh ஸthேயாऽபி அvhயkhதஸmhjhஞாshதிShட²nhதி ந தshயாmh
த³ஶாயாmh
நாரகாதி³ஶேராth³ப⁴வா வாஸநா vhயkhதிமாயாnhதி ॥ 8॥
ஆஸாேமவ வாஸநாநாmh காrhயகாரபா⁴வாiνபபthதிமாஶŋhkhய ஸமrhத²யிமாஹ
—

ஜாதிேத³ஶகாலvhயவதாநாமphயாநnhதrhயmh shmh’திஸmhshகாரேயாேரகபthவாth
॥ ைகவlhய 9॥
vh’thதி: —இஹ நாநாேயாநிஷு ph◌⁴ரமதாmh ஸmhஸாmh காசிth³ேயாநிமiν⁴ய
யதா³ ேயாnhயnhதரஸஹshரvhயவதா⁴ேநந நshதாேமவ ேயாநிmh phரதிபth³யேத ததா³
தshயாmh rhவாiν⁴தாயாmh ேயாெநௗ ததா²வித⁴ஶராதி³vhயஜகாேபயா
வாஸநா யா: phரக⁴தா ஆஸmhshதாshததா²வித⁴vhயஜகாபா⁴வாthதிேராதா:
நshததா²வித⁴vhயஜகஶராதி³லாேப⁴ phரகப⁴வnhதி ।
ஜாதிேத³ஶகாலvhயவதா⁴ேநऽபி தாஸாmh shவாiνபshmh’thயாதி³ப²லஸாத⁴ந
ஆநnhதrhயmh ைநரnhதrhயmh । த: । shmh’திஸmhshகாரேயாேரகபthவாth । ததா²
—

அiνSh²யமாநாth கrhமணசிthதஸththேவ வாஸநாப:ஸmhshகார:
ஸiµthபth³யேத । ஸ ச shவrhக³நரகாதீ³நாmh ப²லாநாmh சாŋhபா⁴வ:

கrhமmh வா யாகா³தீ³நாmh ஶkhதிபதயாऽவshதா²நmh । கrhrhவா
ததா²வித⁴ேபா⁴kh³யேபா⁴khth’thவபmh ஸாமrhth²யmh । ஸmhshகாராth shmh’தி:
shmh’ேதச ஸுக²:³ேகா²பேபா⁴க³shதத³iνப⁴வாchச நரபி
ஸmhshகாரshmh’thயாத³ய: । ஏவmh ச யshய shmh’திஸmhshகாராத³ேயா
பி⁴nhநாshதshயாऽऽநnhதrhயாபா⁴ேவ ³rhலப: ◌⁴ காrhயகாரணபா⁴வ: । அshமாகmh 
யதா³iνப⁴வ ஏவ ஸmhshகாப⁴வதி ஸmhshகாரச shmh’திபதயா பணமேத
தைத³கshையவ சிthதshயாiνஸnhதா⁴th’thேவந shதி²தthவாnhந காrhயகாரணபா⁴ேவா
³rhக⁴ட: ॥ 9॥
ப⁴வthவாநnhதrhயmh காrhயகாரணபா⁴வச வாஸநாநாmh யதா³ 
phரத²மேமவாiνப⁴வ: phரவrhதேத ததா³ கிmh வாஸநாநிthத உத நிrhநிthத
இதி ஶŋhகாmh vhயபேநமாஹ —
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தாஸாமநாதி³thவmh சாऽऽஶிேஷா நிthயthவாth ॥ ைகவlhய 10॥
vh’thதி: — தாஸாmh வாஸநாநாமநாதி³thவmh । ந விth³யத ஆதி³rhயshய தshய
பா⁴வshதththவmh தாஸாமாதி³rhநாshதீthயrhத:² । த இதி ।ஆஶிேஷா நிthயthவாth ।
ேயயமாஶீrhமஹாேமாஹபா ஸைத³வ ஸுக²ஸாத⁴நாநி ேம ⁴யாஸுrhமா
கதா³சந ைதrhேம விேயாேகா³ ⁴தி³தி ய:ஸŋhகlhபவிேஶேஷா வாஸநாநாmh
காரணmh தshய நிthயthவாத³நாதி³thவthயrhத:² । ஏத³khதmh ப⁴வதி —
காரணshய ஸnhநிதthவாத³iνப⁴வஸmhshகாராதீ³நாmh காrhயாmh phரvh’thதி:
ேகந வாrhயேத । அiνப⁴வஸmhshகாராiνபி³th³த⁴mh ஸŋhேகாசவிகாஶத⁴rh சிthதmh
தthதத³பி⁴vhயஜகவிபாகலாபா⁴th தthதthப²லபதயா பணமத இthயrhத:² ॥ 10॥
தாஸாமாநnhthயாth³தா⁴நmh கத²mh ப⁴வதீthயாஶŋhkhய ஹாேநாபாயமாஹ —

ேஹப²லாரயாலmhப³ைந: ஸŋhkh³’தthவாேத³ஷாமபா⁴ேவ தத³பா⁴வ: ॥
ைகவlhய
11॥
vh’thதி: — வாஸநாநாமநnhதராiνப⁴ேவா ேஹshதshயாphயiνப⁴வshய
ராகா³த³யshேதஷாமவிth³ேயதி ஸாாth பாரmhபrhேயண ேஹ: । ப²லmh ஶராதி³
shmh’thயாதி³ ச । ஆரேயா ³th³தி⁴ஸththவmh । ஆலmhப³நmh யேத³வாiνப⁴வshய
தேத³வ வாஸநாநாmh । அதshைதrhேஹப²லாரயாலmhப³ைநரநnhதாநாமபி
வாஸநாநாmhஸŋhkh³’தthவாth । ஏஷாmh ேஹthவாதீ³நாமபா⁴ேவ jhஞாநேயாகா³ph◌⁴யாmh
த³kh³த⁴பீ³ஜகlhபthேவ விேத நிrhலthவாnhந வாஸநா: phரேராஹnhதி ந
காrhயமாரப⁴nhத இதி தாஸாமபா⁴வ: ॥ 11॥
நiν phரதிணmh சிthதshய நவரthேவாபலph³ேத⁴rhவாஸநாநாmh
தthப²லாநாmh ச காrhயகாரணபா⁴ேவந க³பத³பா⁴விthவாth³ேப⁴ேத³
கத²ேமகthவthயாஶŋhkhையகthவஸமrhத²நாயாஹ —

அதீதாநாக³தmh shவபேதாऽshthயth◌⁴வேப⁴தா³th³த⁴rhமாmh ॥ ைகவlhய 12॥
vh’thதி: —இஹாthயnhதமஸதாmh பா⁴வாநாiµthபthதிrhந khதிமதீ
ேதஷாmh ஸththவஸmhப³nhதா⁴ேயாகா³th । ந  ஶஶவிஷாதீ³நாmh khவசித³பி
ஸththவஸmhப³nhேதா⁴ th³’Shட: । நிபாkh²ேய ச காrhேய கிiµth³தி³ய காரநி
phரவrhேதரnh । ந யஸnhதmh விஷயமாேலாchய கசிth phரவrhதேத । ஸதாமபி
விேராதா⁴nhநாபா⁴வஸmhப³nhேதா⁴ऽshதி । யth shவபmh லph³த⁴ஸthதாகmh தth கத²mh
நிபாkh²யதாமபா⁴வபதாmh வா ப⁴ஜேத ந விth³த⁴mh பmh shவீகேராதீthயrhத:²
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।
தshமாth ஸதாமபா⁴வாஸmhப⁴வாத³ஸதாmh ேசாthபththயஸmhப⁴வாth
ைதshைதrhத⁴rhைமrhவிபணமமாேநா த⁴rh ஸைத³கப ஏவாவதிShட²ேத ।
த⁴rhமாsh thrhயth◌⁴வகthேவந [ பா0அதி⁴கthேவந ] thைரகாகthேவந
தthர vhயவshதி²தா:shவshnh shவshnhநth◌⁴வநி vhயவshதி²தா: ந
shவபmh thயஜnhதி । வrhதமாேநऽth◌⁴வநி vhயவshதி²தா: ேகவலmh
ேபா⁴kh³யதாmh ப⁴ஜnhேத । தshமாth³த⁴rhமாேமவாதீதாநாக³தாth³யth◌⁴வேப⁴தா³th
ேதைநவ ேபண காrhயகாரணபா⁴ேவாऽshnh த³rhஶேந phரதிபth³யேத ।
தshமாத³பவrhக³பrhயnhதேமகேமவ சிthதmh த⁴rhதயாऽiνவrhதமாநmh ந
நிேநாmh பாrhயேத ॥ 12॥
த ஏேத த⁴rhமத⁴rhண: கிmhபா இthயாஹ —

ேத vhயkhதஸூமா ³thமாந: ॥ ைகவlhய 13॥
vh’thதி: — ய ஏேத த⁴rhமத⁴rhண:

phேராkhதாshேத vhயkhதஸூமேப⁴ேத³ந vhயவshதி²தா:³:

ஸththவரஜshதேமாபாshததா³thமாநshதthshவபா⁴வாshதthபமபா இthயrhத:²
।
யத:ஸththவரஜshதேமாபி: ◌⁴ ஸுக²:³க²ேமாஹைப:ஸrhவாஸாmh
பா³யாph◌⁴யnhதரேப⁴த³பி⁴nhநாநாmh பா⁴வvhயkhதீநாமnhவயாiνக³ேமா th³’யேத ।
யth³யத³nhவயி தthதth பமபmh th³’Shடmh । யதா² க⁴டாத³ேயா
mh’த³nhவிதா mh’thபமபா: ॥ 13॥
யth³ேயேத thரேயா ³:ஸrhவthர லகாரணmh கத²ேமேகா த⁴rhதி vhயபேத³ஶ
இthயாஶŋhkhயாஹ —

பைமகthவாth³வshதththவmh ॥ ைகவlhய 14॥
vh’thதி: — யth³யபி thரேயா ³shததா²பி
ேதஷாமŋhகா³ŋhகி³பா⁴வக³மநலே ய: பம:
khவசிth ஸththவமŋhகி³ khவசிth³ரஜ: khவசிchச தம
இthேயவmhபshதshையகthவாth³வshநshதththவேமகiµchயேத । யதா² —இயmh
ph’தி²வீ । அயmh வாthேயவமாதி³ ॥ 14॥
நiν jhஞாநvhயதிkhேத ஸthயrhேத² வshthேவகமேநகmh வா வkhmh jhயேத । யதா³
ச விjhஞாநேமவ வாஸநாவஶாth காrhயகாரணபா⁴ேவநாவshதி²தmh ததா² ததா²
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phரதிபா⁴தி ததா³ கத²ேமதchச²khயேத வkhthயாஶŋhkhயாஹ —

வshஸாmhேய சிthதேப⁴தா³thதேயாrhவிவிkhத: பnhதா:² ॥ ைகவlhய 15॥
vh’thதி: — தேயாrhjhஞாநாrhத²ேயாrhவிவிkhத: பnhதா² விவிkhேதா மாrhேகா³
ேத³ஶ இதி யாவth । கத²mh । வshஸாmhேய சிthதேப⁴தா³th । ஸமாேந
வshநி shthrhயாதா³பலph◌⁴யமாேந நாநாphரமாth’ஈmh சிthதshய ேப⁴த:³
ஸுக²:³க²ேமாஹபதயாஸiµபலph◌⁴யேத ।ததா²ஏகshயாmhபலாவNhயவthயாmh
ேயாதி உபலph◌⁴யமாநாயாmh ஸராக³shய ஸுக²iµthபth³யேத ஸபthnhயாsh
th³ேவஷ:

பvhராஜகாேத³rhkh◌⁴’ேணthேயகshnh வshநி நாநாவித⁴சிthேதாத³யாth கத²mh
சிthதகாrhயthவmh வshந ஏகசிthதகாrhயthேவ வshthேவகபதையவாऽவபா⁴ேஸத
।
கிச சிthதகாrhயthேவ வshேநா யதீ³யshய சிthதshய தth³வsh காrhயmh
தshnhநrhதா²nhதரvhயாஸkhேத தth³வsh ந கிசிth shயாth । ப⁴வthவிதி
ேசnhந । தேத³வ கத²மnhையrhப³ஹுபி⁴பலph◌⁴ேயத । உபலph◌⁴யேத ச
தshமாnhந சிthதகாrhயmh । அத² க³பth³ப³ஹுபி: ◌⁴ ேஸாऽrhத:² khயேத ததா³
ப³ஹுநிrhதshயாrhத²shையகநிrhதாth³ைவலNhயmh shயாth । யதா³ 
ைவலNhயmh
ேநShயேத ததா³ காரணேப⁴ேத³ஸதி காrhயேப⁴த³shயாபா⁴ேவ நிrhேஹகேமகபmh
வா ஜக³th shயாth । ஏத³khதmh ப⁴வதி —ஸthயபி பி⁴nhேந காரேண யதி³
காrhயshயாேப⁴த³shததா³ஸமkh³ரmh ஜக³nhநாநாவித⁴காரணஜnhயேமகபmh
shயாth । காரணேப⁴தா³நiνக³மாth shவாதnhthrhேயண நிrhேஹகmh வா shயாth ।
யth³ேயவmh கத²mh ேதந th³thமநா சிthேதைநகshையவ phரமா:

ஸுக²:³க²ேமாஹமயாநி jhஞாநாநி ஜnhயnhேத [பா0 கத²mh ேதந
th³thமநாऽrhேத²ைநகshையவ phரமா:ஸுக²:³க²ேமாஹப⁴யாநி jhஞாநாநி
ந ஜnhயnhேத] । ைமவmh । யதா²ऽrhத²shth³ணshததா² சிthதமபி
th³ணmh । தshயாrhத²phரதிபா⁴ேஸாthபthெதௗ த⁴rhமாத³ய:ஸஹகாகாரணmh ।
த³th³ப⁴வாபி⁴ப⁴வவஶாth கதா³சிchசிthதshய ேதந ேதந ேபபி⁴vhயkhதி:
।
ததா² ச — காiµகshய ஸnhநிதாயாmh ேயாதி த⁴rhமஸஹkh’தmh
சிthதmh ஸththவshயாŋhகி³தயா பணமமாநmh ஸுக²மயmh ப⁴வதி ।
தேத³வாऽத⁴rhமஸஹகா ரஜேஸாऽŋhகி³தயா :³க²பmh ஸபthநீமாthரshய
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ப⁴வதி । தீvhராத⁴rhமஸஹகாதயா பணமமாநmh தமேஸாऽŋhகி³thேவந
ேகாபநாயா:ஸபthnhயா ேமாஹமயmh ப⁴வதி । தshமாth³விjhஞாநvhயதிேரேகshதி
kh³ராயாrhத:² [பா0 kh³ராேயாऽrhத:²] ।
தேத³வmh விjhஞாநாrhத²ேயாshதாதா³thmhயவிேராதா⁴nhந காrhயகாரணபா⁴வ: ।
காரேப⁴ேத³
ஸthயபி காrhயேப⁴த³phரஸŋhகா³தி³தி jhஞாநாth³vhயதிkhதthவமrhத²shயvhயவshதி²தmh
॥ 15॥
யth³ேயவmh jhஞாநmh ேசth phரகாஶகthவாth³kh³ரஹணshவபா⁴வமrhத²ச
phரகாயthவாth³kh³ராயshவபா⁴வshததா³ க³பth ஸrhவாநrhதா²nh கத²mh ந
kh³’தி ।
ந shமரதி ேசthயாஶŋhகாmh பஹrhமாஹ —

த³பராகா³ேபthவாchசிthதshய வsh jhஞாதாjhஞாதmh ॥ ைகவlhய 16॥
vh’thதி: — தshயாrhத²shேயாபராகா³தா³காரஸமrhபchசிthேத பா³யmh வsh
jhஞாதமjhஞாதmh ச ப⁴வதி । அயமrhத:² —ஸrhவ: பதா³rhத²ஆthமலாேப⁴
சிthதmh ஸாமkh³மேபேத । நீலாதி³jhஞாநmh ேசாபஜாயமாநnhth³யphரகயா
ஸமாக³தமrhேதா²பராக³mhஸஹகாகாரணthேவநாேபேத ।vhயதிkhதshயாrhத²shய
ஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாth³kh³ரமஶkhயthவாth ।
ததச ேயைநவாrhேத²நாshய shவேபாபராக:³ kh’தshதேமவாrhத²mh
தjhjhஞாநmh vhயவஹாரேயாkh³யதாmh நயதி । தத: ேஸாऽrhேதா² jhஞாத உchயேத ।
ேயந சாऽऽகாேரா ந ஸமrhபித:ஸ ந jhஞாதthேவந vhயவயேத ।
யshmhசாiν⁴ேதऽrhேத²ஸாth³’யாதி³ரrhத:²ஸmhshகாரiµth³ேபா³த⁴யnh
ஸஹகாதாmh phரதிபth³யேத தshnhேநவாrhேத²shmh’திபஜாயத இதி ந ஸrhவthர
jhஞாநmh நாபி shmh’திதி ந கசிth³விேராத: ◌⁴ ॥ 16॥
யth³ேயவmh phரமாதாபி ேஷா யshnh காேல நீலmh ேவத³யேத ந தshnh காேல
பீதாதி³மதசிthதஸththவshயாபி கதா³சிth kh³ரth’பthவாதா³காரkh³ரஹேண
பthவmh phராphதthயாஶŋhகாmh பஹrhமாஹ —

ஸதா³ jhஞாதாசிthதvh’thதய: தthphரேபா:◌⁴ ஷshயாபthவாth ॥ ைகவlhய
17॥
vh’thதி: — யா ஏதாசிthதshய phரமாணவிபrhயயாதி³பா vh’thதய:,
தாshதthphரேபா⁴சிthதshய kh³ர: ஷshய ஸதா³ஸrhவகாலேமவ
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jhஞாதா: [பா0 க³◌़ ◌்ேயயா:] । தshய சிth³பதயாऽபthவாth
பthவாபா⁴வாதி³thயrhத:² । யth³யெஸௗ ப shயாth ததா³ பமshய
காதா³சிthகthவாth தாஸாmh சிthதvh’thதீநாmh ஸதா³ jhஞாதthவmh ேநாபபth³ேயத ।
அயமrhத:² — ஷshய சிth³பshய ஸைத³வாதி⁴Shடா²th’thேவந
vhயவshதி²தshய யத³nhதரŋhக³mh நிrhமலmh ஸththவmh தshயாபி
ஸைத³வாவshதி²தthவாth³ேயநாrhேத²ேநாபரkhதmh ப⁴வதி ததா²வித⁴shயாrhத²shய
ஸைத³வ
சிchசா²யாஸŋhkhராnhதிஸth³பா⁴வshதshயாmh ஸthயாmh th³த⁴mh jhஞாth’thவதி ந
கதா³சிth காசிth பthவாஶŋhகா ॥ 17॥
நiν சிthதேமவ யதி³ஸththேவாthகrhஷாth phரகாஶகmh ததா³
shவபரphரகாஶபthவாதா³thமாநமrhத²mh ச phரகாஶயதீதி தாவைதவ
vhயவஹாரஸமாphதி: । கிmh kh³ரthரnhதேரேணthயாஶŋhகாமபேநமாஹ —

ந தthshவாபா⁴ஸmh th³’யthவாth ॥ ைகவlhய 18॥
vh’thதி: — தchசிthதmh shவாபா⁴ஸmh shவphரகாஶகmh ந ப⁴வதி
ஷேவth³யmh ப⁴வதீதி யாவth । த: । th³’யthவாth । யth கில th³’யmh
தth th³ரShTh’ேவth³யmh th³’Shடmh யதா² க⁴டாதி³ । th³’யmh ச சிthதmh
தshமாnhந shவாபா⁴ஸmh ॥ 18॥
நiν ஸாth◌⁴யாவிஶிShேடாऽயmh ேஹ: । th³’யthவேமவ சிthதshயாth³த⁴mh ।
கிச shவ³th³தி⁴ஸmhேவத³நth³வாேரணதாதphராphதிபஹாரபா vh’thதேயா
th³’யnhேத । ததா² — khth³ேதா⁴ऽஹmh பீ⁴ேதாऽஹமthர ேம ராக³
இthேயவமாth³யாஸmhவிth ³th³ேத⁴ரஸmhேவத³ேந ேநாபபth³யதஇthயாஶŋhகாமபேநமாஹ
—

ஏகஸமேய ேசாப⁴யாநவதா⁴ரணmh ॥ ைகவlhய 19॥
vh’thதி: —அrhத²shய ஸmhவிthதித³nhதயா vhயவஹாரேயாkh³யதாபாத³நmh ।
அயமrhத:²ஸுக²ேஹrh:³க²ேஹrhேவதி । ³th³ேத: ◌⁴ ஸmhவித³ஹthேயவமாகாேரண
ஸுக²:³க²பதயா vhயவஹாரமதாபாத³நmh । ஏவmhவித⁴mh ச
vhயாபாரth³வயமrhத²phரthயகாேல ந க³பth கrhmh ஶkhயmh விேராதா⁴th । ந
 விth³த⁴ேயாrhvhயாபாரேயாrhக³பth ஸmhப⁴ேவாऽshதி ।
அத ஏகshnh கால உப⁴யshய shவபshயாऽrhத²shய
சாவதா⁴ரயிமஶkhயthவாnhந சிthதmh shவphரகாஶகmh ப⁴வதி । கிnh
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ஏவmhவித⁴vhயாபாரth³வயநிShபாth³யshய ப²லth³வயshயாஸmhேவத³நாth³ப³rhiµக²தையவ
shவநிShட²thேவந சிthதshய shவயmh ேவத³நாத³rhத²நிShட²ேமவ ப²லmh ந
shவநிShட²thயrhத:² ॥ 19॥
நiν மா ⁴th³³th³ேத: ◌⁴ shவயmh kh³ரஹணmh ³th³th◌⁴யnhதேரண
ப⁴விShயதீthயாஶŋhkhயாஹ —

சிthதாnhதரth³’ேய ³th³தி⁴³th³ேத⁴ரதிphரஸŋhக:³shmh’திஸŋhகரச ॥ ைகவlhய
20॥
vh’thதி: — யதி³ ³th³தி⁴rh³th³th◌⁴யnhதேரண ேவth³யேத ஸாऽபி ³th³தி: ◌⁴
shவயம³th³தா⁴ ³th³th◌⁴யnhதரmh phரகாஶயிமஸமrhேத²தி தshயா kh³ராஹகmh [

பா0 ேபா³த⁴கmh ] ³th³th◌⁴யnhதரmh கlhபநீயmh தshயாऽphயnhயதி³thயநவshதா²நாth
ஷாnhதேரrhத²phரதீதிrhந shயாth । ந  phரதீதவphரதீதாயாமrhத:²
phரதீேதா ப⁴வதி ।
shmh’திஸŋhகரச phராphேநாதி —ேப ரேஸ வா ஸiµthபnhநாயாmh
³th³ெதௗ⁴ தth³kh³ராகாமநnhதாநாmh ³th³தீ⁴நாmh ஸiµthபthேதrh³th³தி⁴ஜநிைத:
ஸmhshகாைரrhயதா³ க³பth³ப³வய:shmh’தய: khயnhேத ததா³
³th³ேத⁴ரபrhயவஸாநாth³³th³தி⁴shmh’தீநாmh ச ப³வீநாmh க³ப³thபthேத:
கshnhநrhேத²shmh’தியiµthபnhேநதி jhஞாமkhயthவாth shmh’தீநாmh ஸŋhகர:
shயாth । இயmh ேப shmh’தியmh ரேஸ shmh’திதி ந jhஞாேயத ॥ 20॥
நiν ³th³ேத: ◌⁴ shவphரகாஶthவாபா⁴ேவ ³th³th◌⁴யnhதேர சாஸmhேவத³ேந கத²மயmh
விஷயஸmhேவத³நேபா vhயவஹார இthயாஶŋhkhய shவth³தா⁴nhதமாஹ —

சிthேதரphரதிஸŋhkhரமாயாshததா³காராபthெதௗ shவ³th³தி⁴ஸmhேவத³நmh ॥
ைகவlhய
21॥
vh’thதி: — ஷசிth³பthவாchசிதி:ஸாऽphரதிஸŋhkhரமா ।
ந விth³யேத phரதிஸkhரேமாऽnhயthர க³மநmh யshயா:ஸா தேதா²khதா ।
அnhேயநாஸŋhகீrhேணதி யாவth । யதா²³ அŋhகா³ŋhகி³பா⁴வலேண பேம
அŋhகி³நmh ³ணmh ஸŋhkhராமnhதி தth³பதாவாऽऽபth³யnhேத । யதா² வா ேலாேக
பரமாணவ: phரஸரnhேதா விஷயமாபயnhதி [ பா0ஆேராபயnhதி ]
ைநவmh சிதிஶkhதிshதshயா:ஸrhவைத³கபதயா ஸுphரதிSh²தthேவந
vhயவshதி²தthவாth ।
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அதshதthஸnhநிதா⁴ேந யதா³ ³th³தி⁴shததா³காரதாமாபth³யேத ேசதேநேவாபஜாயேத
[ பா0 ேசதேநாபஜாயேத ] ³th³தி⁴vh’thதிphரதிஸkhராnhதா ச
யதா³ சிchச²khதிrh³th³தி⁴vh’thதிவிஶிShடதயா ஸmhேவth³யேத [ பா0
³th³தி⁴vh’ththயாேவஶாthததா²ஸmhபth³யேத ] ததா³ ³th³ேத: ◌⁴ shவshயா ஆthமேநா
ேவத³நmh ஸmhேவத³நmh ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 21॥
இthத²mh shவஸmhவிதி³தmh சிthதmh ஸrhவாiνkh³ரஹணஸாமrhth²ேயந
ஸகலvhயவஹாரநிrhவாஹமmh ப⁴விShயதீthயாஹ —

th³ரShTh’th³’ேயாபரkhதmh சிthதmh ஸrhவாrhத²mh ॥ ைகவlhய 22॥
vh’thதி: — th³ரShடா ஷshேதேநாபரkhதmh தthஸnhநிதா⁴ேநந தth³பதாவ
phராphேநாதி th³’ேயாபரkhதmh விஷேயாபரkhதmh kh³’தவிஷயாகாரபமmh
யதா³ ப⁴வதி ததா³ தேத³வ சிthதmh ஸrhவாrhத²kh³ரஹணஸமrhத²mh ப⁴வதி ।
யதா² நிrhமலmh shப²கத³rhபth³ேயவ phரதிபி³mhப³kh³ரஹணஸமrhத²mh । ஏவmh
ரஜshதேமாph◌⁴யாமநபி⁴⁴தmh ஸththவmh ஶுth³த⁴thவாchசிchசா²யாkh³ரஹணஸமrhத²mh
ப⁴வதி । ந நரஶுth³த⁴thவாth³ரஜshதம ।
தnhnhயkh³⁴தரஜshதேமாபமŋhகி³தயா ஸththவmh
நிசலphரதீ³பஶிகா²காரmh ஸைத³கபதயா பணமமாநmh
சிchசா²யாkh³ரஹணஸாமrhth²யாதா³ேமாphராphேதரவதிShட²ேத ।
யதா²ऽயshகாnhதஸnhநிதா⁴ேந ேலாஹshய சலநமாவிrhப⁴வthேயவmh
சிth³பஷஸnhநிதா⁴ேந ஸththவshயாபி⁴vhயŋhkh³யமபி⁴vhயjhயேத ைசதnhயmh ।
அத ஏவாshnhத³rhஶேந th³ேவ சிchச²khதீ —
நிthேயாதி³தாऽபி⁴vhயŋhkh³யா ச । நிthேயாதி³தா சிchச²khதி:
ஷஸnhநிதா⁴நாத³பி⁴vhயkhதமபி⁴vhயŋhkh³யைசதnhயmh ஸththவmh । அபி⁴vhயŋhkh³யா
சிchச²khதிshதத³thயnhதஸnhநிதthவாத³nhதரŋhக³mh ஷshய ேபா⁴kh³யதாmh
phரதிபth³யேத । தேத³வ ஶாnhதph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ஸாŋhkh²ைய: ஷshய
பரமாthமேநாऽதி⁴Shேட²யmh கrhமாiνபmh ஸுக²:³க²ேபா⁴khth’தயா
vhயபதி³யேத ।
யththவiνth³khதthவாேத³கshயாபி ³ணshய கதா³சிth கshயசித³ŋhகி³thவாth
th³ணmh
phரதிணmh பணமமாநmh ஸுக²:³க²ேமாஹாthமகமநிrhமலmh தthதshnh
கrhமாiνேப ஶுth³ேத⁴ ஸththேவshவாகாரஸமrhபணth³வாேரணஸmhேவth³யதாமாபாத³யதி
தch²th³த⁴மாth³யmh சிthதஸththவேமேவதி phரதிஸŋhkhராnhதசிchசா²யமnhயேதா
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kh³’தவிஷயாகாேரண சிthேதேநாபெடௗ⁴கிதமாகாரmh சிthஸŋhkhராnhதிப³லாth
ேசதநாயமாநmh வாshதவைசதnhயாபா⁴ேவऽபி ஸுக²:³க²shவபmh
ேபா⁴க³மiνப⁴வதி । ஸ ஏவmh ேபா⁴ேகா³ऽthயnhதஸnhநிதா⁴ேநந
விேவகாkh³ரஹத³ேபா⁴khரபி ஷshய ேபா⁴க³இதி vhயபதி³Shயேத ।
அேநைநவாபி⁴phராேயண விnhth◌⁴யவாேநாkhதmh —ஸththவதphயthவேமவ
ஷதphயthவதி । அnhயthராபி — phரதிபி³mhேப³
phரதிபி³mhப³மாநchசா²யாஸth³’ஶchசா²ேயாth³ப⁴வ: phரதிபி³mhப³ஶph³ேத³ேநாchயேத ।
ஏவmh ஸththேவऽபி ெபௗேஷயசிchசா²யாஸth³’ஶசித³பி⁴vhயkhதி:
phரதிஸŋhkhராnhதிஶvhதா³rhத²இதி ।
நiν phரதிபி³mhப³mh நாம நிrhமலshய நியதபமshய நிrhமேல th³’Shடmh ।
யதா²iµக²shய த³rhபேண । அthயnhதநிrhமலshய vhயாபகshயாபந:
ஷshய தshமாத³thயnhதநிrhமலாth ஷாத³நிrhமேல ஸththேவ கத²mh
phரதிபி³mhப³நiµபபth³யேத ।
உchயேத — phரதிபி³mhப³நshய shவபமநவக³chச²தா ப⁴வேதத³மph◌⁴யதா⁴யி ।
ையவ ஸththவக³தாயா அபி⁴vhயŋhkh³யாயாசிchச²khேத: ஷshய
ஸாnhநிth◌⁴யாத³பி⁴vhயkhதி:ைஸவ phரதிபி³mhப³நiµchயேத । யாth³’ஶீ ஷக³தா
சிchச²khதிshதchசா²யாphயthராவிrhப⁴வதி ।
யத³phkhதமthயnhதநிrhமல: ஷ: கத²மநிrhமேல ஸththேவ
phரதிஸŋhkhராமதீதி தத³phயைநகாnhதிகmh । ைநrhமlhயாத³பkh’Shேடऽபி
ஜலாதா³வாதி³thயாத³ய: phரதிஸŋhkhராnhதா:ஸiµபலph◌⁴யnhேத ।
யத³phkhதமநவchசி²nhநshய நாshதி phரதிஸŋhkhராnhதிதி தத³phயkhதmh
vhயாபகshயாphயாகாஶshய த³rhபநாெதௗ³ phரதிஸŋhkhராnhதித³rhஶநாth । ஏவmh ஸதி ந
காசித³iνபபthதி: phரதிபி³mhப³த³rhஶநshய ।
நiν ஸாththவிகபமேப ³th³தி⁴ஸththேவ
ஷஸnhநிதா⁴நாத³பி⁴vhயŋhkh³யாயாசிchச²khேதrhபா³யாகாரஸŋhkhராnhெதௗ
ஷshய ஸுக²:³க²ேபா ேபா⁴க³இthkhதmh தத³iνபபnhநmh । தேத³வ
சிthதஸththவmh phரkh’தாவபணதாயாmh கத²mh ஸmhப⁴வதி கிமrhத²ச
தshயா: பம: ।
அேதா²chேயத ஷshயாrhேதா²பேபா⁴க³ஸmhபாத³நmh தயா கrhதvhயmh । அத:
ஷாrhத²கrhதvhயதயாऽshயா khத ஏவ பம: । தchசாiνபபnhநmh ।
ஷாrhத²கrhதvhயதாயா ஏவாiνபபthேத: । ஷாrhேதா² மயா கrhதvhய
ஏவmhவிேதா⁴ऽth◌⁴யவஸாய: ஷாrhத²கrhதvhயேதாchயேத । ஜடா³யாச
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phரkh’ேத: கத²mh phரத²மேமவmhவிேதா⁴ऽth◌⁴யவஸாய: । அshதி ேசத³th◌⁴யவஸாய:
கத²mh ஜட³thவmh ।
அthேராchயேத —அiνேலாமphரதிேலாமலணபமth³வேய
ஸஹஜmh ஶkhதிth³வயமshதி । தேத³வ ஷாrhத²கrhதvhயேதாchயேத ।
ஸா ச ஶkhதிரேசதநாயா அபி phரkh’ேத:ஸஹைஜவ । தthர
மஹதா³தி³மஹா⁴தபrhயnhேதாऽshயா ப³rhiµக²தயாऽiνேலாம: பம: । ந:
shவகாரiνphரேவஶநth³வாேரshதாऽnhத: பம: phரதிேலாம: ।
இthத²mh ஷshய ேபா⁴க³பஸமாphேத: [பா0ஆ ேபா⁴க³பஸமphேத:]
ஸஹஜஶkhதிth³வயயாth kh’தாrhதா² phரkh’திrhந ந: பமமாரப⁴ேத ।
ஏவmhவிதா⁴யாmh ச ஷாrhத²கrhதvhயதாயாmh ஜடா³யா அபி phரkh’ேதrhந
காசித³iνபபthதி: ।
நiν யதீ³th³’ஶீ ஶkhதி:ஸஹைஜவ phரதா⁴நshயாshதி தth கிமrhத²mh
ேமாாrhதி²பி⁴rhேமாாய யthந: khயேத । ேமாshய சாநrhத²நீயthேவ
த³பேத³ஶகஶாshthரshயாநrhத²khயmh shயாth । உchயேத — ேயாऽயmh
phரkh’திஷேயாரநாதி³rhேபா⁴kh³யேபா⁴khth’thவலண: [ பா0
ேபா⁴khth’பா⁴ப³லண: ]ஸmhப³nhத⁴shதshnh ஸதி vhயkhதேசதநாயா:
phரkh’ேத: கrhth’thவாபி⁴மாநாth³:³கா²iνப⁴ேவ ஸதி கத²யmh
:³க²நிvh’thதிராthயnhதிகீ மம shயாதி³தி ப⁴வthேயவாth◌⁴யவஸாய: । அேதா
:³க²நிvh’ththபாேயாபேத³ஶகஶாshthேராபேத³ஶாேபாऽshthேயவ phரதா⁴நshய ।
ததா²⁴தேமவ கrhமாiνபmh ³th³தி⁴ஸththவmh ஶாshthேராபேத³ஶshய விஷய: ।
த³rhஶநாnhதேரShவphேயவmhவித⁴ ஏவாவிth³யாshவபா⁴வ: ஶாshthேரऽதி⁴khயேத [

அபி⁴தீ⁴யேத ] ।
ஸ ச ேமாாய phரயதமாந ஏவmhவித⁴ஶாshthேராபேத³ஶmh ஸஹகாணமேபய
ேமாாkh²யmh ப²லமாஸாத³யதி । ஸrhவாNhேயவ காrhயாணி phராphதாயாmh
ஸாமkh³rhயாமாthமாநmh லப⁴nhேத ।அshய phரதிேலாமபமth³வாேரணேவாthபாth³யshய
ேமாாkh²யshய காrhயshேயth³’ேயவ ஸாமkh³ phரமாேணந நிசிதா
phரகாராnhதேரiνபபthேத: । அதshதாmh விநா கத²mh ப⁴விமrhஹதி ।
அத:shதி²தேமதth —ஸŋhkhராnhதவிஷேயாபராக³மபி⁴vhயkhதசிchசா²யmh
³th³தி⁴ஸththவmh விஷயநிசயth³வாேரணஸமkh³ராmh ேலாகயாthராmh நிrhவாஹயதீதி
।
ஏவmhவித⁴ேமவ சிthதmh பயnhேதா ph◌⁴ராnhதா:shவஸmhேவத³நmh சிthதmh
சிthதமாthரmh ச ஜக³தி³thேயவmh ph³வா: phரதிேபா³தி⁴தா ப⁴வnhதி ॥ 22॥

72 sanskritdocuments.org



ேபா⁴ஜvh’thதி

நiν யth³ேயவmhவிதா⁴ேத³வ சிthதாth ஸகலvhயவஹாரநிShபthதி: கத²mh
phரமாணஶூnhேயா th³ரShடாऽph◌⁴பக³mhயத இthயாஶŋhkhய th³ரSh: phரமாணமாஹ
—

தத³ஸŋhkh²ேயயவாஸநாபி⁴சிthரமபி பராrhத²mh ஸmhஹthயகாthவாth ॥ ைகவlhய
23॥
vh’thதி: — தேத³வ சிthதmh ஸŋhkh²யாமஶkhயாபி⁴rhவாஸநாபி⁴சிthரமபி
நாநாபமபி பராrhத²mh பரshய shவாேநா ேபா⁴khrhேபா⁴கா³பவrhக³லணமrhத²mh
ஸாத⁴யதீதி । த: । ஸmhஹthயகாthவாth ஸmhஹthய ஸmh⁴ய
thவாऽrhத²khயாகாthவாth । யchச ஸmhஹthயாrhத²khயாகா தth
பராrhத²mh th³’Shடmh । யதா² ஶயநாஸநாதி³ । ஸththவரஜshதமாmh ச
சிthதலணபமபா⁴ ஸmhஹthயகாணி சாத: பராrhதா²நி । ய:
பர:ஸ ஷ: ।
நiν யாth³’ேஶந ஶயநாஸநாதீ³நாmh பேரண ஶரவதா
பாராrhth²யiµபலph³த⁴mh தth³th³’Shடாnhதப³ேலந தாth³’ஶ ஏவ பர:th◌⁴யதி ।
யாth³’ஶச ப⁴வதாmh பேராऽஸmhஹதேபாऽபி⁴phேரதshதth³விபதshய
th³ேத⁴ரயShடவிகா⁴தkh’th³ேத⁴: ।
உchயேத — யth³யபி ஸாமாnhேயந பராrhத²மாthேர vhயாphதிrhkh³’தா
ததா²ऽபி ஸththவாதி³விலணத⁴rhபrhயாேலாசநயா தth³விலண
ஏவ ேபா⁴khதா பர:th◌⁴யதி । யதா² சnhத³நாvh’ேத ஶிக²ணி
விலth³⁴மாth³வநிரiνயமாந இதரவநிவிலணசnhத³நphரப⁴வ
ஏவ phரதீயேத । ஏவஹாபி விலணshய ஸththவாkh²யshய ேபா⁴kh³யshய
பராrhத²thேவऽiνயமாேந ததா²வித⁴ ஏவ ேபா⁴khதாऽதி⁴Shடா²தா
பரசிnhமாthரேபாऽஸmhஹத:th◌⁴யதி ।
யதி³ ச தshய பரthவmh ஸrhேவாthkh’Shடthவேமவmh phரதீயேத
ததா²பி தாமேஸph◌⁴ேயா விஷேயph◌⁴ய: phரkh’Shயேத ஶரmh
phரகாஶேபnhth³யாரயthவாth । தshமாத³பி phரkh’Shயnhேத இnhth³யாணி ।
தேதாऽபி phரkh’Shடmh ஸththவmh phரகாஶபmh । தshயாபி ய: phரகாஶக:
phரகாயவிலண:ஸ சிth³ப ஏவ [ பா0இவ ] ப⁴வதீதி
தshதshய ஸmhஹதthவmh ॥ 23॥
இதா³நீmh ஶாshthரப²லmh ைகவlhயmh நிrhேணmh த³ஶபி: ◌⁴ ஸூthைரபkhரமேத —
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விேஶஷத³rhஶிந ஆthமபா⁴வபா⁴வநாநிvh’thதி: ॥ ைகவlhய 24॥
vh’thதி: — ஏவmh ஸththவஷேயாரnhயthேவ ஸாதி⁴ேத யshதேயாrhவிேஶஷmh
பயதி —அயமshமாத³nhய இthேயவmhபmh — தshய
விjhஞாதசிthதபஸththவshய சிthேத யாऽऽthமபா⁴வபா⁴வநா ஸா நிவrhதேத ।
சிthதேமவ கrhth’ jhஞாth’ ேபா⁴khththயபி⁴மாேநா நிவrhதேத ॥ 24॥
தshnh ஸதி கிmh ப⁴வதீthயாஹ —

ததா³ விேவகநிmhநmh ைகவlhயphராkh³பா⁴ரmh சிthதmh ॥ ைகவlhய 25॥
vh’thதி: — யத³shயாjhஞாநநிmhநபத²mh ப³rhiµக²mh விஷேயாபேபா⁴க³ப²லmh
சிthதமாthததி³தா³நீmh விேவகநிmhநmh விேவகமாrhக³மnhதrhiµக²mh
ைகவlhயphராkh³பா⁴ரmh ைகவlhயphராரmhப⁴mh ஸmhபth³யத இதி ॥ 25॥
அshmhச விேவகவாநி சிthேத ேயऽnhதராயா: phரா³rhப⁴வnhதிேதஷாmh
ேஹphரதிபாத³நth³வாேரண thயாேகா³பாயமாஹ —

தchசி²th³ேரஷு phரthயயாnhதராணி ஸmhshகாேரph◌⁴ய: ॥ ைகவlhய 26॥
vh’thதி: — தshnh ஸமாெதௗ⁴ shதி²தshய சி²th³ேரShவnhதராேயஷு
யாநி phரthயயாnhதராணி vhthதா²நபாணி jhஞாநாநி phராkh³⁴ேதph◌⁴ய:
vhthதா²நாiνப⁴வேஜph◌⁴ய:ஸmhshகாேரph◌⁴ேயாऽஹmh மேமthேயவmhபாணி
யமாேணph◌⁴ேயாऽபி phரா³rhப⁴வnhதி । அnhத:கரேchசி²thதிth³வாேரண ேதஷாmh
ஹாநmh கrhதvhயthkhதmh ப⁴வதி ॥ 26॥
ஹாேநாபாயச rhவேமேவாkhத இthயாஹ —

ஹாநேமஷாmh khேலஶவ³khதmh ॥ ைகவlhய 27॥
vh’thதி: — யதா² khேலஶாநாமவிth³யாதீ³நாmh ஹாநmh rhவiµkhதmh
(2।10–11) ததா²ஸmhshகாராமபி கrhதvhயmh । யதா² ேத jhஞாநாkh³நிநா
phShடா த³kh³த⁴பீ³ஜகlhபா ந நசிthத⁴ெமௗ phரேராஹmh லப⁴nhேத ததா²
ஸmhshகாரா அபி ॥ 27॥
ஏவmh ச phரthயயாnhதராnhதராiνத³ேய shதி²⁴ேத ஸமாெதௗ⁴ யாth³’ஶshய
ேயாகி³ந:ஸமாேத:◌⁴ phரகrhஷphராphதிrhப⁴வதி ததா²வித⁴iµபாயமாஹ —

phரஸŋhkh²யாேநऽphயத³shய ஸrhவதா² விேவகkh²யாேதrhத⁴rhமேமக: ◌⁴ ஸமாதி: ◌⁴ ॥
ைகவlhய 28॥
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vh’thதி: — phரஸŋhkh²யாநmh யாவதாmh தththவாநாmh யதா²khரமmh vhயவshதி²தாநாmh
பரshபரவிலணshவபவிபா⁴வநmh । தshnh ஸthயphயத³shய
ப²லமphேஸா: phரthயயாnhதராமiνத³ேய ஸrhவphரகாரவிேவகkh²யாேத:
பேஶஷாth³த⁴rhமேமக:◌⁴ ஸமாதி⁴rhப⁴வதி । phரkh’Shடமஶுkhலkh’Shணmh
த⁴rhமmh பரமஷாrhத²ஸாத⁴கmh ேமஹதி சதீதி த⁴rhமேமக: ◌⁴ । அேநந
phரkh’Shடத⁴rhமshையவ jhஞாநேஹthவthபபாதி³தmh ப⁴வதி ॥ 28॥
தshமாth³த⁴rhமேமகா⁴th கிmh ப⁴வதீthயாஹ —

தத: khேலஶகrhமநிvh’thதி: ॥ ைகவlhய 29॥
vh’thதி: — khேலஶாநாமவிth³யாதீ³நாமபி⁴நிேவஶாnhதாநாmh கrhமmh ச
ஶுkhலாதி³ேப⁴ேத³ந thவிதா⁴நாmh jhஞாேநாத³யாth rhவrhவகாரணநிvh’thயா
நிvh’thதிrhப⁴வதி ॥ 29॥
ேதஷு நிvh’thேதஷு கிmh ப⁴வதீthயாஹ —

ததா³ ஸrhவாவரணமலாேபதshய jhஞாநshயாநnhthயாjhjhேஞயமlhபmh ॥ ைகவlhய
30॥
vh’thதி: —ஆvhயேத சிthதேமபி⁴thயாவரநி
khேலஶாshத ஏவ மலாshேதph◌⁴ேயாऽேபதshய தth³விரதshய jhஞாநshய
க³க³நநிப⁴shயாநnhthயாத³நவchேச²தா³jhjhேஞயமlhபmh க³ணநாshபத³mh ப⁴வதி ।
அkhேலேஶைநவ ஸrhவmh jhேஞயmh ஜாநாதீthயrhத:² ॥ 30॥
தத: கிthயாஹ —

தத: kh’தாrhதா²நாmh பமkhரமஸமாphதிrh³நாmh ॥ ைகவlhய 31॥
vh’thதி: — kh’ேதா நிShபாதி³ேதா ேபா⁴கா³பவrhக³லண: ஷாrhத:²
phரேயாஜநmh ையshேத kh’தாrhதா:² । ³: ஸththவரஜshதமாmh । ேதஷாmh
பம
ஆஷாrhத²ஸமாphேதராiνேலாmhேயந phராதிேலாmhேயநாŋhகா³ŋhகி³பா⁴வ:shதி²திலண:

।
தshய ேயாऽெஸௗ khரேமா வயமாணshதshய பஸமாphதிrhநிShடா² । ந
நth³ப⁴வ இthயrhத:² ॥ 31॥
khரமshேயாkhதshய லணமாஹ —
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ணphரதிேயாகீ³ பமாபராnhதநிrhkh³ராய: khரம: ॥ ைகவlhய 32॥
vh’thதி: —ேऽlhபீயாnh காலshதshய ேயாऽெஸௗ phரதிேயாகீ³
ணவிலண: பமாபராnhதநிrhkh³ராேயாऽiν⁴ேதஷு ேணஷு
பசாth ஸŋhகலந³th³th◌⁴ையவ ேயா kh³’யேத ஸநாmh khரம உchயேத ।
ந யநiν⁴ேதஷு khரம: பjhஞாmh ஶkhய: ॥ 32॥
இதா³நீmh ப²ல⁴தshய ைகவlhயshயாஸாதா⁴ரணshவபமாஹ —

ஷாrhத²ஶூnhயாநாmh ³நாmh phரதிphரஸவ:ைகவlhயmh shவபphரதிShடா²
வா சிதிஶkhேததி ॥ ைகவlhய 33॥
[ சிதிஶkhதி:இதி ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² । ]

vh’thதி: —ஸமாphதேபா⁴கா³பவrhக³லணஷாrhதா²நாmh ³நாmh ய:
phரதிphரஸவ: phரதிேலாமshய பமshய ஸமாphெதௗ விகாராiνth³ப⁴ேவா யதி³
வ சிதிஶkhேதrhvh’thதிஸாphயநிvh’thெதௗ shவபமாthேரऽவshதா²நmh தth
ைகவlhயiµchயேத ॥ 33॥
தேத³வmh th³th◌⁴யnhதேரph◌⁴ேயா விலmh ஸrhவth³தி⁴ல⁴தாmh
ஸமாதி⁴th³தி⁴மபி⁴தா⁴ய ஜாthயnhதரபமலணshய ச
th³தி⁴விேஶஷshய phரkh’thயாரணேமவ காரணthபபாth³ய
த⁴rhமாதீ³நாmh phரதிப³nhத⁴கநிvh’thதமாthேர ஏவ ஸாமrhth²யதி
phரத³rhய நிrhமாணசிthதாநாமshதாமாthரா³th³ப⁴வ இthkhthவா ேதஷாmh
ச ேயாகி³சிthதேமவாதி⁴Shடா²பகதி phரத³rhய ேயாகி³சிthதshய
சிthதாnhதரைவலNhயமபி⁴தா⁴ய தthகrhமமெலௗகிகthவmh
ேசாபபாth³ய விபாகாiν³நாmh வாஸநாநாமபி⁴vhயkhதிஸாமrhth²யmh
காrhயகாரணேயாைசkhயphரதிபாத³ேநந vhயவதாநாமபி
வாஸநாநாமாநnhதrhயiµபபாth³ய தாஸாமாநnhthேயऽபி ேஹப²லாதி³th³வாேரண
ஹாநiµபத³rhய அதீதாதி³Shவth◌⁴வஸு த⁴rhமாmh ஸth³பா⁴வiµபபாth³ய
விjhஞாநவாத³mh நிராkh’thய ஸாகாரவாத³mh ச phரதிShடா²phய ஷshய
jhஞாth’thவiµkhthவா சிthதth³வாேரண ஸகலvhயவஹாரநிShபthதிiµபபாth³ய
ஷஸththேவ phரமாணiµபத³rhய ைகவlhயநிrhணயாய த³ஶபி: ◌⁴
ஸூthைர: khரேமேபேயாகி³ேநாऽrhதா²நபி⁴தா⁴ய ஶாshthராnhதேரऽphேயதேத³வ
ைகவlhயthபபாth³ய ைகவlhயshவபmh நிrhணீததி vhயாkh’த: ைகவlhயபாத:³
।
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[இஹ ேபா⁴ஜேத³வshய ராஜமாrhதNhட³vh’thதிrhவshத:ஸமாphதா ।
ததா²ऽபி கதிபயாநி ph’Shடா²நி phரலாபrhநி ஸmhேயாதாnhயshnh shதா²ேந
ேகநசிth பாஷNhேட³நாऽெயௗkhதிகாநி திரshkh’தாநி ச ஸrhைவரபி ேயாகி³பி: ◌⁴ ।
ந ேகவலmh ஸrhவாnhயபி த³rhஶநாநி க²Nh³தாநி கிசிth³ேவத³விth³த⁴mh மதமபி
ேதந phரசாதmh । jhஞாேஸா: பாட²கshய ெகௗஹலநிvh’ththயrhத²ேமதாநி
ph’Shடா²nhயthர ஸமாவிShடாநி । ]

[ ந ேகவலமshமth³த³rhஶேந ேthரjhஞ:

ைகவlhயாவshதா²யாேமவmhவித⁴சிth³ப: யாவth³த³rhஶநாnhதேரShவபி
விmh’Shயமாண ஏவmhேபாऽவதிShட²ேத । ததா² —ஸmhஸாரத³ஶாயாமாthமா
கrhth’thவேபா⁴khth’thவாiνஸnhதா⁴th’thவமய: phரதீயேதऽnhயதா²
யth³யயேமக: ேthரjhஞshததா²விேதா⁴ ந shயாthததா³ jhஞாநநாேமவ
rhவாபராiνஸnhதா⁴th’ஶூnhயாநாமாthமபா⁴ேவ நியத: கrhமப²லஸmhப³nhேதா⁴ ந
shயாth kh’தஹாநாkh’தாph◌⁴யாக³மphரஸŋhக³ச ।
யதி³ ேயைநவ ஶாshthேராபதி³ShடமiνSh²தmh கrhம தshையவ ேபா⁴khth’thவmh
ப⁴ேவthததா³தாதphராphதிபஹாராய ஸrhவshய phரvh’thதிrhக⁴ேடத
ஸrhவshையவ vhயவஹாரshய ஹாேநாபாதா³நலணshயாiνஸnhதா⁴ேநைநவ
phராphதthவாjhjhஞாநநாmh பரshபரேப⁴ேத³நாiνஸnhதா⁴நஶூnhயthவாth
தத³iνஸnhதா⁴நாபா⁴ேவ கshயசித³பி vhயவஹாராiνபபthேத: கrhதா
ேபா⁴khதாऽiνஸnhதா⁴தா ய:ஸ ஆthேமதி vhயவshதா²phயேத ।
ேமாத³ஶாயாmh 
ஸகலkh³ராயkh³ராஹகலணvhயவஹாராபா⁴வாchைசதnhயமாthரேமவ
தshயாவஶிShயேத தchைசதnhயmh சிதிமாthரthேவைநேவாபபth³யேத
ந நராthமஸmhேவத³ேநந । யshமாth³விஷயkh³ரஹணஸமrhத²நேமவ
சிேத பmh நாthமkh³ராஹகthவmh । ததா² —அrhத²சிthயா
kh³’யமாேऽயதி kh³’யேத shவபmh kh³’யமாணமஹதி
ந நrhக³பth³ப³rhiµக²தாऽnhதrhiµக²தாலணvhயாபாரth³வயmh
பரshபரவிth³த⁴mh கrhmh ஶkhயmh । அத ஏகshnh ஸமேய vhயாபாரth³வயshய
கrhமஶkhயthவாchசிth³பதையவாவஶிShயேத । அேதா ேமாாவshதா²யாmh
நிvh’thதாதி⁴காேரஷு ³ேணஷு சிnhமாthரப ஏவாthமாऽவதிShட²th இthேயவ
khதmh ।
ஸmhஸாரத³ஶாயாmh  ஏவmh⁴தshையவ கrhth’thவmh
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ேபா⁴khth’thவமiνஸnhதா⁴th’thவmh ச ஸrhவiµபபth³யேத ।
ததா² — ேயாऽயmh phரkh’thயா ஸஹாநாதி³rhைநஸrhகி³ேகாऽshய
ேபா⁴kh³யேபா⁴khth’thவலணஸmhப³nhேதா⁴ऽவிேவகkh²யாதில: । அshnh ஸதி
ஷாrhத²கrhதvhயதாபஶkhதிth³வயஸth³பா⁴ேவ யா மஹதா³தி³பா⁴ேவந
பணதிshதshயாmh ஸmhேயாேக³ஸதி யதா³thமேநாऽதி⁴Shடா²th’thவmh
சிchசா²யாஸமrhபணஸாமrhth²யmh ³th³தி⁴ஸththவshய ச
ஸŋhkhராnhதசிchசா²யாkh³ரஹணஸாமrhth²யmh சித³வShடph³தா⁴யாச ³th³ேத⁴rhேயாऽயmh
கrhth’thவேபா⁴khth’thவாth◌⁴யவஸாயshதத ஏவ ஸrhவshயாiνஸnhதா⁴நrhவகshய
vhயவஹாரshய நிShபthேத: கிமnhைய: ப²lh³பி: ◌⁴ கlhபநாஜlhைப: ।
யதி³ நேரவmh⁴தமாrhக³vhயதிேரேகண பாரமாrhதி²கமாthமந:
கrhth’thவாth³யŋhகீ³khேயத ததா³ऽshய பthவphரஸŋhக:³ ।
பthவாchசாநிthயthேவ தshயாऽऽthமthவேமவ ந shயாth । யதா²
ேயகshnhேநவ ஸமேய ஏேகைநகேபண ந பரshபரவிth³தா⁴வshதா²iνப⁴வ:

ஸmhப⁴வதி । ததா² — யshயாமவshதா²யாமாthமஸமேவேத ஸுேக²ஸiµthபnhேந
தshயாiνப⁴விth’thவmh ந தshயாேமவாவshதா²யாmh :³கா²iνப⁴விth’thவmh ।
அேதாऽவshதா²நாநாthவாth தத³பி⁴nhநshயாவshதா²வேதா நாநாthவmh ।
நாநாthவாchச
பthவாnhநாthமthவmh । நாபி நிthயthவmh । அத ஏவ ஶாnhதph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
ஸாŋhkh²ையராthமந:ஸைத³வ ஸmhஸாரத³ஶாயாmh ேமாத³ஶாயாmh ைசகmh
பமŋhகீ³khயேத ।
ேய  ேவதா³nhதவாதி³நசிதா³நnhத³மயthவமாthமேநா ேமாmh
மnhயnhேத ேதஷாmh ந khத: ப: । ததா² —ஆநnhத³shய
ஸுக²shவபthவாth ஸுக²shய ச ஸைத³வ ஸmhேவth³யமாநதையவ
phரதிபா⁴ஸாth ஸmhேவth³யமாநthவmh ச ஸmhேவத³நvhயதிேரேகiνபபnhநதி
ஸmhேப³th³யஸmhேவத³நேயாrhth³வேயாரph◌⁴பக³மாத³th³ைவதஹாநி: । அத²
ஸுகா²thமகthவேமவ தshேயாchேயத தth³விth³த⁴த⁴rhமாth◌⁴யாஸாத³iνபபnhநmh । ந
 ஸmhேவத³நmh ஸmhேவth³யmh ைசகmh ப⁴விமrhஹதீதி ।
கிசாth³ைவதவாதி³பி: ◌⁴ கrhமாthமபரமாthமேப⁴ேத³நாthமா th³விவித:◌⁴
shவீkh’த: । இthத²mh ச தthர ேயைநவ ேபண ஸுக²:³க²ேபா⁴khth’thவmh
கrhமாthமநshேதைநவ ேபண யதி³ பரமாthமந:shயாthததா³ கrhமாthமவth
பரமாthமந: பthவமவிth³யாshவபா⁴வthவmh ச shயாth । அத² ந தshய
ஸாாth³ேபா⁴khth’thவmh கிnh த³பெடௗ⁴கிதiµதா³நதயாऽதி⁴Shடா²th’thேவந
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shவீகேராதி ததா³ऽshமth³த³rhஶநாiνphரேவஶ: । ஆநnhத³பதா ச rhவேமவ
நிராkh’தா ।
கிசாவிth³யாshவபா⁴வthேவ நி:shவபா⁴வthவாth கrhமாthமநாmh க: ஶாshthராதி⁴கா
।
ந தாவnhநிthயநிrhiµkhதthவாth பரமாthமா । நாphயவிth³யா shவபா⁴வthவாth கrhமாthமா
।
ததச ஸகலஶாshthரைவயrhth²யphரஸŋhக:³ । அவிth³யாமயthேவ ச
ஜக³ேதாऽŋhகீ³khயமாேண கshயாவிth³ேயதி விசாrhயேத । ந தாவth பரமாthமேநா
நிthயiµkhதthவாth³விth³யாபthவாchச । கrhமாthமேநாऽபி பரமாrhத²ேதா
நி:shவபா⁴வதயா ஶஶவிஷாணphரkh²யthேவ கத²மவிth³யாஸmhப³nhத: ◌⁴ ।
அேதா²chயேத நம । ஏதேத³வாவிth³யாயா அவிth³யாthவmh யத³விசாரணீயthவmh ।
ையவ  விசாேரண தி³நகரshph’Shடநீஹாரவth³விமலiµபயாதி
ஸாऽவிth³ேயthchயேத । ைமவmh । யth³வsh கிசிth காrhயmh கேராதி
தத³வயmh தசிth³பி⁴nhநமபி⁴nhநmh வா வkhதvhயmh । அவிth³யாயாச
ஸmhஸாரலணகாrhயகrhth’thவமவயமŋhகீ³கrhதvhயmh । தshnh
ஸthயபி யth³யநிrhவாchயthவiµchயேத ததா³ கshயசித³பி வாchயthவmh ந shயாth
ph³ரமேऽphயவாchயthவphரஸkhதி: । தshமாத³தி⁴Shடா²th’தாபvhயதிேரேகண
நாnhயதா³thமேநா பiµபபth³யேத । அதி⁴Shடா²th’thவmh ச சிth³பthவேமவ
தth³vhயதிkhதshய த⁴rhமshய கshயசிth phரமாiνபபthேத: ।
ையரபி ைநயாயிகாதி³பி⁴ராthமா ேசதநாேயாகா³chேசதந இthchயேத ேசதநாபி
தshய மந:ஸmhேயாக³ஜா । ததா² —இchசா²jhஞாநphரயthநாத³ேயா
ேய ³shதshய vhயவஹாரத³ஶாயாமாthமமந:ஸmhேயாகா³³thபth³யnhேத
ைதேரவ ச ³ண:shவயmh jhஞாதா கrhதா ேபா⁴khேததி vhயபதி³யேத ।
ேமாத³ஶாயாmh  th²யாjhஞாநநிvh’thெதௗ தnhலாநாmh ேதா³ஷாமபி
நிvh’thதி: । ேதஷாmh ³th³th◌⁴யாதீ³நாmh விேஶஷ³நாமthயnhேதாchசி²thதி:
shவபமாthரphரதிShட²thவமாthமேநாऽŋhகீ³kh’தmh ேதஷாமkhத: ப: ।
யதshதshயாmh த³ஶாயாmh நிthயthவvhயாபகthவாத³ேயா ³ஆகாஶாதீ³நாமபி
ஸnhதி । அதshதth³ைவலNhேயநாthமநசிth³பthவமவயமŋhகீ³காrhயmh ।
ஆthமthவவிலணஜாதிேயாக³இதி ேசnhந । ஸrhவshையவ தjhஜாதிேயாக:³
ஸmhப⁴வதி । அேதா ஜாதிph◌⁴ேயா ைவலNhயமாthமேநாऽவயமŋhகீ³கrhதvhயmh ।
தshயாதி⁴Shடா²th’thவmh சிth³பதையவ க⁴டேத நாnhயதா² ।
ையரபி மாmhஸைக: கrhமகrhth’ப ஆthமாऽŋhகீ³khயேத ேதஷாமபி
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ந khத: ப: । ததா² —அஹmhphரthயயkh³ராய ஆthேமதி ேதஷாmh
phரதிjhஞா । அஹmhphரthயேய ச கrhth’thவmh கrhமthவmh சாthமந ஏவ । ந
ைசதth³விth³த⁴thவா³பபth³யேத । கrhth’thவmh phரமாth’thவmh கrhமthவmh
ச phரேமயthவmh । ந ைசதth³விth³த⁴த⁴rhமாth◌⁴யாேஸா க³பேத³கshய க⁴டேத ।
யth³விth³த⁴த⁴rhமாth◌⁴யshதmh ந தேத³கmh யதா² பா⁴வாபா⁴ெவௗ । விth³ேத⁴ ச
கrhth’thவகrhமthேவ । அேதா²chயேத — ந கrhth’thவகrhமthவேயாrhவிேராத: ◌⁴
கிnh கrhth’thவகரணthவேயா: । ைநதth³khதmh । விth³த⁴த⁴rhமாth◌⁴யாஸshய
lhயthவாth கrhth’thவகrhமthவேயாேரவ விேராேதா⁴ ந கrhth’thவகrhமthவேயா: ।
தshமாத³ஹmhphரthயயkh³ராயthவmhப’thயாthமேநாऽதி⁴Shடா²th’thவேமேவாபபnhநmh
।
தchச ேசதநthவேமவ ।
ையரபி th³ரvhயேபா³த⁴பrhயாயேப⁴ேத³நாthமேநாऽvhயாபகshய ஶரபமாணshய
பthவShயேத ேதஷாiµthதா²நபராஹத ஏவ ப: । பthேவ
சிth³பதாஹாநி: । சிth³பதாऽபா⁴ேவ கிமாthமந ஆthமthவmh । தshமாதா³thமந
ஆthமthவchச²தா சிth³பthவேமவாŋhகீ³கrhதvhயmh । தchசாதி⁴Shடா²th’thவேமவ
।
ேகசிth கrhth’பேமவாthமாநchச²nhதி । ததா² — விஷயஸாnhநிth◌⁴ேய யா
jhஞாநல khயா ஸiµthபnhநா தshயா விஷயஸmhவிthதி: ப²லmh । தshயாmh
ச ப²லபாயாmh ஸmhவிthெதௗ shவபmh phரகாஶபதயா phரதிபா⁴ஸேத ।
விஷயச kh³ராயதயா । ஆthமா ச kh³ராஹகதயா । க⁴டமஹmh
ஜாநாthயாகாேரண தshயா:ஸiµthபthேத: । khயாயாச காரணmh கrhேதவ
ப⁴வதீthயத: கrhth’thவmh ேபா⁴khth’thவmh சாthமேநா பதி । தத³iνபபnhநmh ।
யshமாthதாஸாmh ஸmhவிthதீநாmh ஸ கிmh கrhth’thவmh க³பth phரதிபth³யேத khரேமண
வா । க³பth கrhth’thேவ nhதேர தshய கrhth’thவmh ந shயாth । அத²
khரேமண கrhth’thவmh தைத³கபshய ந க⁴டேத । ஏேகந ேபண ேசthதshய
கth’thவmh தைத³கshய ஸைத³வ ஸnhநிதthவாth ஸrhவmh ப²லேமகபmh
shயாth । அத² நாநாபதயா தshய கrhth’thவmh । ததா³ பthவmh ।
பthவாchச ந சிth³பthவmh । அதசிth³பthவமாthமந இchச²th³பி⁴rhந
ஸாாthகrhth’thவமŋhகீ³கrhதvhயmh । யாth³’ஶமshமாபி:◌⁴ கrhth’thவமாthமந:
phரதிபாதி³தmh டshத²shய நிthயshய சிth³பshய தேத³ேவாபபnhநmh ।
ஏேதநshவphரகாஶshயாthமேநா விஷயஸmhவிthதிth³வாேரண kh³ராஹகthவமபி⁴vhயjhயத
இதி ேய வத³nhதி ேதऽபி அேநைநவ நிராkh’தா: ।
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ேகசிth³விமrhஶாthமகthேவநாthமநசிnhமயthவchச²nhதி । த ஆஹு:
— ந விமrhஶvhயதிேரேகண சிth³பthவமாthமேநா நிபயிmh
ஶkhயmh । ஜடா³th³ைவலNhயேமவ சிth³பthவiµchயேத । தchச
விமrhஶvhயதிேரேகண நிphயமாணmh நாnhயதா²ऽவதிShட²ேத । —

தத³iνபபnhநmh । இத³thத²ேமவ பதி ேயா விசார:ஸ: விமrhஶ
இthchயேத । ஸ சாshதாvhயதிேரேகண ேநாthதா²நேமவ லப⁴ேத । ததா² —

ஆthமnhபஜாயமாேநா விமrhேஶாऽஹேமவmh⁴த இthயேநநாऽऽகாேரணஸmhேவth³யேத
।
ததசாஹmhஶph³த³ஸmhபி⁴nhநshயாthமலணshயாrhத²shய தthர sh²ரnhந
தthர விகlhபshவபதாऽதிkhரம: । விகlhபசாth◌⁴யவஸாயாthமா
³th³தி⁴த⁴rhேமா ந சிth³த⁴rhம: । டshத²நிthயthேவந சிேத:
ஸைத³கபthவாnhநிthயthவாnhநாஹŋhகாராiνphரேவஶ: । தத³ேநந
ஸவிமrhஶthவமாthமந: phரதிபாத³யதா ³th³தி⁴ேரவாthமthேவந ph◌⁴ராnhthயா
phரதிபாதி³தா ந phரகாஶாthமந: பரshய ஷshய shவபமவக³ததி ।
இthத²mh ஸrhேவShேவவ த³rhஶேநShவதி⁴Shடா²th’thவmh விஹாய நாnhயதா³thமேநா
பiµபபth³யேத । அதி⁴Shடா²th’thவmh ச சிth³பthவmh । தchச
ஜடா³th³ைவலNhயேமவ । சிth³பதயா யத³தி⁴திShட²தி தேத³வ ேபா⁴kh³யதாmh
நயதி । யchச ேசதநாதி⁴Sh²தmh தேத³வ ஸகலvhயாபாரேயாkh³யmh ப⁴வதி ।
ஏவmh ச ஸதி நிthயthவாth phரதா⁴நshய vhயாபாரநிvh’thெதௗ யதா³thமந:
ைகவlhயமshமாபி⁴khதmh தth³விஹாய த³rhஶநாnhதராmh நாnhயா க³தி: ।
தshமாதி³த³ேமவ khதiµkhதmh vh’thதிஸாphயபஹாேரண shவேப phரதிShடா²
சிதிஶkhேத:ைகவlhயmh । ]

ஸrhேவ யshய வஶா: phரதாபவஸேத: பாதா³nhதேஸவாநதிphரph◌⁴ரயnhiµேடஷு
rhத⁴ஸு த³த⁴thயாjhஞாmh த⁴thph◌⁴’த: ।
யth³வkhthராmh³ஜமாphய க³rhவமஸமmh வாkh³ேத³வதா ஸmhதா ஸ ேபா⁴ஜபதி:
ப²தி⁴பதிkh’thஸூthேரஷு vh’thதிmh vhயதா⁴th ॥
இதி தா⁴ேரவரேபா⁴ஜேத³வவிரசிதாயாmh ராஜமாrhதNhடா³பி⁴தா⁴யாmh
பாதஜலvh’thெதௗ ைகவlhயபாத³சrhத:² ।
ஸமாphதசாயmh kh³ரnhத:² ।
॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
அத² பாதஜலேயாக³ஸூthராணி ।
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அத²ஸமாதி⁴பாத:³ ॥ 1॥
அத² ேயாகா³iνஶாஸநmh ॥ ஸமாதி⁴ 1॥
ேயாக³சிthதvh’thதிநிேராத: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 2॥
ததா³ th³ரSh:shவேபऽவshதா²நmh ॥ ஸமாதி⁴ 3॥
vh’thதிஸாphயதரthர ॥ ஸமாதி⁴ 4॥
vh’thதய: பசதyhய: khShடாkhShடா: ॥ ஸமாதி⁴ 5॥
phரமாணவிபrhயயவிகlhபநிth³ராshmh’தய: ॥ ஸமாதி⁴ 6॥
phரthயாiνமாநாக³மா: phரமாநி ॥ ஸமாதி⁴ 7॥
விபrhயேயா th²யாjhஞாநமதth³பphரதிShட²mh ॥ ஸமாதி⁴ 8॥
ஶph³த³jhஞாநாiνபாதீ வshஶூnhேயா விகlhப: ॥ ஸமாதி⁴ 9॥
அபா⁴வphரthயயாலmhப³நா vh’thதிrhநிth³ரா ॥ ஸமாதி⁴ 10॥
அiν⁴தவிஷயாஸmhphரேமாஷ:shmh’தி: ॥ ஸமாதி⁴ 11॥
அph◌⁴யாஸைவராkh³யாph◌⁴யாmh தnhநிேராத: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 12॥
தthர shதி²ெதௗ யthேநாऽph◌⁴யாஸ: ॥ ஸமாதி⁴ 13॥
ஸ  தீ³rhக⁴காலாத³ரைநரnhதrhயஸthகாராேஸவிேதா th³’ட⁴⁴: ॥ ஸமாதி⁴ 14॥
th³’Shடாiνரவிகவிஷயவிth’Shணshய வஶீகாரஸmhjhஞா ைவராkh³யmh ॥
ஸமாதி⁴ 15॥
தthபரmh ஷkh²யாேதrh³ணைவth’ShNhயmh ॥ ஸமாதி⁴ 16॥
விதrhகவிசாராநnhதா³shதாபாiνக³மாthஸmhphரjhஞாத: ॥ ஸமாதி⁴ 17॥
விராமphரthயயாph◌⁴யாஸrhவ:ஸmhshகாரேஶேஷாऽnhய: ॥ ஸமாதி⁴ 18॥
ப⁴வphரthயேயா விேத³ஹphரkh’திலயாநாmh ॥ ஸமாதி⁴ 19॥
ரth³தா⁴வீrhயshmh’திஸமாதி⁴phரjhஞாrhவக இதேரஷாmh ॥ ஸமாதி⁴ 20॥
தீvhரஸmhேவகா³நாமாஸnhந: ॥ ஸமாதி⁴ 21॥
mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரthவாthதேதாऽபி விேஶஷ: ॥ ஸமாதி⁴ 22॥
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ஈவரphரணிதா⁴நாth³வா ॥ ஸமாதி⁴ 23॥
khேலஶகrhமவிபாகாஶையரபராmh’Shட: ஷவிேஶஷ ஈவர: ॥ ஸமாதி⁴ 24॥
தthர நிரதிஶயmh ஸாrhவjhயபீ³ஜmh ॥ ஸமாதி⁴ 25॥
ஸ rhேவஷாமபி ³: காேலநாநவchேச²தா³th ॥ ஸமாதி⁴ 26॥
தshய வாசக: phரணவ: ॥ ஸமாதி⁴ 27॥
தjhஜபshதத³rhத²பா⁴வநmh ॥ ஸமாதி⁴ 28॥
தத: phரthயkhேசதநாऽதி⁴க³ேமாऽphயnhதராயாபா⁴வச ॥ ஸமாதி⁴ 29॥
vhயாதி⁴shthயாநஸmhஶயphரமாதா³லshயாவிரதிph◌⁴ராnhதித³rhஶநாலph³த⁴⁴கthவாநவshதி²தthவாநி
சிthதவிேபாshேதऽnhதராயா: ॥ ஸமாதி⁴ 30॥
:³க²ெதௗ³rhமநshயாŋhக³ேமஜயthவவாஸphரவாஸா விேபஸஹ⁴வ: ॥
ஸமாதி⁴ 31॥
தthphரதிேஷதா⁴rhத²ேமகதththவாph◌⁴யாஸ: ॥ ஸமாதி⁴ 32॥
ைமthகiµதி³ேதாேபாmh ஸுக²:³க²NhயாNhயவிஷயாநாmh
பா⁴வநாதசிthதphரஸாத³நmh
॥ ஸமாதி⁴ 33॥
phரchச²rhத³நவிதா⁴ரph◌⁴யாmh வா phராணshய ॥ ஸமாதி⁴ 34॥
விஷயவதீ வா phரvh’திthபnhநா shதி²திநிப³nhதி⁴நீ ॥ ஸமாதி⁴ 35॥
விேஶாகா வா jhேயாதிShமதீ ॥ ஸமாதி⁴ 36॥
வீதராக³விஷயmh வா சிthதmh ॥ ஸமாதி⁴ 37॥
shவphநநிth³ராjhஞாநாலmhப³நmh வா ॥ ஸமாதி⁴ 38॥
யதா²பி⁴மதth◌⁴யாநாth³வா ॥ ஸமாதி⁴ 39॥
பரமாiΝபரமமஹththவாnhேதாऽshய வஶீகார: ॥ ஸமாதி⁴ 40॥
ணvh’thேதரபி⁴ஜாதshேயவ மேணrhkh³ரth’kh³ரஹணkh³ராேயஷு
தthshத²தத³ஜநதா ஸமாபthதி: ॥ ஸமாதி⁴ 41॥
ஶph³தா³rhத²jhஞாநவிகlhைப:ஸŋhகீrh ஸவிதrhகா ஸமாபthதி: ॥ ஸமாதி⁴ 42॥
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shmh’திபஶுth³ெதௗ⁴ shவபஶூnhேயவாऽrhத²மாthரநிrhபா⁴ஸா நிrhவிதrhகா ॥
ஸமாதி⁴ 43॥
ஏதையவ ஸவிசாரா நிrhவிசாரா ச ஸூமவிஷயா vhயாkh²யாதா ॥ ஸமதி⁴ 44॥
ஸூமவிஷயthவmh சாŋhக³பrhயவஸாநmh ॥ ஸமாதி⁴ 45॥
தா ஏவ ஸபீ³ஜ:ஸமாதி: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 46॥
நிrhவிசாரைவஶாரth³ேயऽth◌⁴யாthமphரஸாத:³ ॥ ஸமாதி⁴ 47॥
’தmhப⁴ரா தthர phரjhஞா ॥ ஸமதி⁴ 48॥
தாiνமாநphரjhஞாph◌⁴யாமnhயவிஷயா விேஶஷாrhத²thவாth ॥ ஸமாதி⁴ 49॥
[ phரjhஞாph◌⁴யாmh ஸாமாnhயவிஷயா இதி பாேடா²ऽபி th³’யேத । ]

தjhஜ:ஸmhshகாேராऽnhயஸmhshகாரphரதிப³nhதீ⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 50॥
தshயாபி நிேராேத⁴ ஸrhவநிேராதா⁴nhநிrhபீ³ஜ:ஸமாதி: ◌⁴ ॥ ஸமாதி⁴ 51॥
இதி ஸமாதி⁴பாத:³ ॥ 1॥
அத²ஸாத⁴நபாத:³ ॥ 2॥
தப:shவாth◌⁴யாேயவரphரணிதா⁴நாநி khயாேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 1॥
ஸமாதி⁴பா⁴வநாrhத:² khேலஶதகரrhத²ச ॥ ஸாத⁴ந 2॥
அவிth³யாऽshதாராக³th³ேவஷாபி⁴நிேவஶா: khேலஶா: ॥ ஸாத⁴ந 3॥
அவிth³யா ேthரiµthதேரஷாmh phரஸுphததiνவிchசி²nhேநாதா³ராmh ॥ ஸாத⁴ந 4॥
அநிthயாஶுசி:³கா²நாthமஸு நிthயஶுசிஸுகா²thமkh²யாதிரவிth³யா ॥ ஸாத⁴ந 5॥
th³’kh³த³rhஶநஶkhthேயாேரகாthமேதவாshதா ॥ ஸாத⁴ந 6॥
ஸுகா²iνஶயீ ராக:³ ॥ ஸாத⁴ந 7॥
:³கா²iνஶயீ th³ேவஷ: ॥ ஸாத⁴ந 8॥
shவரஸவா வி³ேஷாऽபி ததா²ேடா⁴ऽபி⁴நிேவஶ: ॥ ஸாத⁴ந 9॥
ேத phரதிphரஸவேஹயா:ஸூமா: ॥ ஸாத⁴ந 10॥
th◌⁴யாநேஹயாshதth³vh’thதய: ॥ ஸாத⁴ந 11॥
khேலஶல: கrhமாஶேயா th³’Shடாth³’Shடஜnhமேவத³நீய: ॥ ஸாத⁴ந 12॥
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ஸதி ேல தth³விபாேகா ஜாthயாrhேபா⁴கா:³ ॥ ஸாத⁴ந 13॥
ேத லாத³பதாபப²லா: NhயாNhயேஹthவாth ॥ ஸாத⁴ந 14॥
பமதாபஸmhshகார:³ைக²rh³ணvh’thதிவிேராதா⁴chச :³க²ேமவ ஸrhவmh
விேவகிந: ॥ ஸாத⁴ந 15॥
ேஹயmh :³க²மநாக³தmh ॥ ஸாத⁴ந 16॥
th³ரShTh’th³’யேயா:ஸmhேயாேகா³ ேஹயேஹ: ॥ ஸாத⁴ந 17॥
phரகாஶkhயாshதி²திஶீலmh ⁴ேதnhth³யாthமகmh ேபா⁴கா³பவrhகா³rhத²mh th³’யmh ॥
ஸாத⁴ந 18॥
விேஶஷாவிேஶஷŋhக³மாthராŋhகா³நி ³ணபrhவாணி ॥ ஸாத⁴ந 19॥
th³ரShடா th³’ஶிமாthர: ஶுth³ேதா⁴ऽபி phரthயயாiνபய: ॥ ஸாத⁴ந 20॥
தத³rhத² ஏவ th³’யshயாthமா ॥ ஸாத⁴ந 21॥ [தத³rhத:² ஏவ ]

kh’தாrhத²mh phரதி நShடமphயnhShடmh தத³nhயஸாதா⁴ரணthவாth ॥ ஸாத⁴ந 22॥
shவshவாஶkhthேயா:shவேபாபலph³தி⁴ேஹ:ஸmhேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 23॥
தshய ேஹரவிth³யா ॥ ஸாத⁴ந 24॥
தத³பா⁴ேவ ஸmhேயாகா³பா⁴ேவா ஹாநmh தth³th³’ேஶ:ைகவlhயmh ॥ ஸாத⁴ந 25॥
விேவகkh²யாதிரவிphலவா ஹாேநாபாய: ॥ ஸாத⁴ந 26॥
தshய ஸphததா⁴ phராnhத⁴ெமௗ phரjhஞா ॥ ஸாத⁴ந 27॥
[ தshய ஸphததா⁴ phராnhத⁴: phரjhஞா இதி வா ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:²

]

ேயாகா³ŋhகா³iνShடா²நாத³ஶுth³தி⁴ேய jhஞாநதீ³phதிராவிேவகkh²யாேத: ॥ ஸாத⁴ந
28॥
யமநியமாஸநphராயாமphரthயாஹாரதா⁴ரth◌⁴யாநஸமாத⁴ேயாऽShடாவŋhகா³நி ॥
ஸாத⁴ந 29॥
அmhஸாஸthயாshேதயph³ரமசrhயாபkh³ரஹா யமா: ॥ ஸாத⁴ந 30॥
ஜாதிேத³ஶகாலஸமயாநவchசி²nhநா:ஸாrhவெபௗ⁴மா மஹாvhரதmh ॥ ஸாத⁴ந 31॥
ெஶௗசஸnhேதாஷதப:shவாth◌⁴யாேயவரphரணிதா⁴நாநி நியமா: ॥ ஸாத⁴ந 32॥
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விதrhகபா³த⁴ேந phரதிபபா⁴வநmh ॥ ஸாத⁴ந 33॥
விதrhகா mhஸாத³ய: kh’தகாதாiνேமாதி³தா ேலாப⁴khேராத⁴ேமாஹrhவகா
mh’³மth◌⁴யாதி⁴மாthரா :³கா²jhஞாநாநnhதப²லா இதி phரதிபபா⁴வநmh ॥ ஸாத⁴ந
34॥
அmhஸாphரதிShடா²யாmh தthஸnhநிெதௗ⁴ ைவரthயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 35॥
ஸthயphரதிShடா²யாmh khயாப²லாரயthவmh ॥ ஸாத⁴ந 36॥
அshேதயphரதிShடா²யாmh ஸrhவரthேநாபshதா²நmh ॥ ஸாத⁴ந 37॥
ph³ரமசrhயphரதிShடா²யாmh வீrhயலாப: ◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 38॥
அபkh³ரஹshைத²rhேய ஜnhமகத²nhதாஸmhேபா³த: ◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 39॥
ெஶௗசாthshவாŋhக³ஜு³phஸா பைரரஸmhஸrhக:³ ॥ ஸாத⁴ந 40॥
ஸththவஶுth³தி⁴ெஸௗமநshையகாkh³ரேதnhth³யஜயாthமத³rhஶநேயாkh³யthவாநி ச ॥
ஸாத⁴ந 41॥
ஸnhேதாஷாத³iνthதம:ஸுக²லாப:◌⁴ ॥ ஸாத⁴ந 42॥
காேயnhth³யth³தி⁴ரஶுth³தி⁴யாthதபஸ: ॥ ஸாத⁴ந 43॥
shவாth◌⁴யாயாதி³Shடேத³வதாஸmhphரேயாக:³ ॥ ஸாத⁴ந 44॥
ஸமாதி⁴th³தி⁴வரphரணிதா⁴நாth ॥ ஸாத⁴ந 45॥
shதி²ரஸுக²மாஸநmh ॥ ஸாத⁴ந 46॥
phரயthநைஶதி²lhயாநnhthயஸமாபthதிph◌⁴யாmh ॥ ஸாத⁴ந 47॥
தேதா th³வnhth³வாநபி⁴கா⁴த: ॥ ஸாத⁴ந 48॥
தshnhஸதி வாஸphரவாஸேயாrhக³திவிchேச²த:³ phராயாம: ॥ ஸாத⁴ந 49॥
ஸ  பா³யாph◌⁴யnhதரshதmhப⁴vh’thதிrhேத³ஶகாலஸŋhkh²யாபி:◌⁴ பth³’Shேடா
தீ³rhக⁴ஸூம:
॥ ஸாத⁴ந 50॥
பா³யாph◌⁴யnhதரவிஷயாேபீ சrhத:² ॥ ஸாத⁴ந 51॥
தத:யேத phரகாஶாவரணmh ॥ ஸாத⁴ந 52॥
தா⁴ரஸு ச ேயாkh³யதா மநஸ: ॥ ஸாத⁴ந 53॥
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shவவிஷயாஸmhphரேயாேக³ சிthதshவபாiνகார இேவnhth³யாmh phரthயாஹார: ॥
ஸாத⁴ந 54॥
தத: பரமா வயேதnhth³யாmh ॥ ஸாத⁴ந 55॥
இதி ஸாத⁴நபாத:³ ॥ 2॥
அத² வி⁴திபாத:³ ॥ 3॥
ேத³ஶப³nhத⁴சிthதshய தா⁴ர ॥ வி⁴தி 1॥
தthர phரthயையகதாநதா th◌⁴யாநmh ॥ வி⁴தி 2॥
தேத³வாrhத²மாthரநிrhபா⁴ஸmh shவபஶூnhயவ ஸமாதி:◌⁴ ॥ வி⁴தி 3॥
thரயேமகthர ஸmhயம: ॥ வி⁴தி 4 ॥
தjhஜயாthphரjhஞாேலாக: ॥ வி⁴தி 5 ॥
தshய ⁴ஷு விநிேயாக:³ ॥ வி⁴தி 6॥
thரயமnhதரŋhக³mh rhேவph◌⁴ய: ॥ வி⁴தி 7॥
தத³பி ப³ரŋhக³mh நிrhபீ³ஜshய ॥ வி⁴தி 8॥
vhthதா²நநிேராத⁴ஸmhshகாரேயாரபி⁴ப⁴வphரா³rhபா⁴ெவௗ நிேராத⁴ணசிthதாnhவேயா
நிேராத⁴பம: ॥ வி⁴தி 9॥
தshய phரஶாnhதவாதா ஸmhshகாராth ॥ வி⁴தி 10॥
ஸrhவாrhத²ைதகாkh³ரதேயா:ேயாத³ெயௗ சிthதshய ஸமாதி⁴பம: ॥ வி⁴தி
11॥
ஶாnhேதாதி³ெதௗ lhயphரthயெயௗ சிthதshையகாkh³ரதாபம: ॥ வி⁴தி 12॥
ஏேதந ⁴ேதnhth³ேயஷு த⁴rhமலவshதா²பமா vhயாkh²யாதா: ॥ வி⁴தி
13॥
ஶாnhேதாதி³தாvhயபேத³யத⁴rhமாiνபாதீ த⁴rh ॥ வி⁴தி 14॥
khரமாnhயthவmh பமாnhயthேவ ேஹ: ॥ வி⁴தி 15॥
பமthரயஸmhயமாத³தீதாநாக³தjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 16॥
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ஶph³தா³rhத²phரthயயாநாதேரதராth◌⁴யாஸாthஸŋhகரshதthphரவிபா⁴க³ஸmhயமாthஸrhவ⁴ததjhஞாநmh
॥ வி⁴தி 17॥
ஸmhshகாரஸாாthகரthrhவஜாதிjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 18॥
phரthயயshய பரசிthதjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 19॥
ந ச தthஸாலmhப³நmh தshயாவிஷயீ⁴தthவாth ॥ வி⁴தி 20॥
காயபஸmhயமாthதth³kh³ராயஶkhதிshதmhேப⁴
சுShphரகாஶாஸmhேயாேக³ऽnhதrhதா⁴நmh ॥ வி⁴தி 21॥
ேஸாபkhரமmh நிபkhரமmh ச கrhம தthஸmhயமாத³பராnhதjhஞாநமShேடph◌⁴ேயா
வா ॥ வி⁴தி 22॥
ைமthrhயாதி³ஷு ப³லாநி ॥ வி⁴தி 23॥
ப³ேலஷு ஹshதிப³லாதீ³நி ॥ வி⁴தி 24॥
phரvh’ththயாேலாகnhயாஸாthஸூமvhயவதவிphரkh’Shடjhஞாநmh ॥ வி⁴தி
25॥
⁴வநjhஞாநmh ஸூrhேய ஸmhயமாth ॥ வி⁴தி 26॥
சnhth³ேர தாராvhஹjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 27॥
th◌⁴ேவ தth³க³திjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 28॥
நாபி⁴சkhேர காயvhஹjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 29॥
கNhட²ேப ுthபிபாஸாநிvh’thதி: ॥ வி⁴தி 30॥
rhமநாTh³யாmh shைத²rhயmh ॥ வி⁴தி 31॥
rhத⁴jhேயாதி th³த⁴த³rhஶநmh ॥ வி⁴தி 32॥
phராதிபா⁴th³வா ஸrhவmh ॥ வி⁴தி 33॥
’த³ேய சிthதஸmhவிth ॥ வி⁴தி 34॥
ஸththவஷேயாரthயnhதாஸŋhகீrhணேயா: phரthயயாவிேஶேஷா ேபா⁴க:³
பராrhதா²nhயshவாrhத²ஸmhயமாthஷjhஞாநmh ॥ வி⁴தி 35॥
[ பராrhத²thவாth shவாrhத²ஸmhயமாth இthேயவ ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² । ]

தத: phராதிப⁴ராவணேவத³நாத³rhஶாshவாத³வாrhதா ஜாயnhேத ॥ வி⁴தி 36॥
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ேத ஸமாதா⁴பஸrhகா³ vhthதா²ேந th³த⁴ய: ॥ வி⁴தி 37॥
ப³nhத⁴காரணைஶதி²lhயாthphரசாரஸmhேவத³நாchச சிthதshய பரஶராேவஶ: ॥ வி⁴தி
38॥
உதா³நஜயாjhஜலபŋhககNhடகாதி³Shவஸŋhக³ உthkhராnhதிச ॥ வி⁴தி 39॥
ஸமாநஜயாthphரjhவலநmh ॥ வி⁴தி 40॥
[ jhவலநmh இthேயvh ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² ]

ேராthராகாஶேயா:ஸmhப³nhத⁴ஸmhயமாth³தி³vhயmh ேராthரmh ॥ வி⁴தி 41॥
காயாகாஶேயா: ஸmhப³nhத⁴ஸmhயமாlhல⁴லஸமாபthேதசாகாஶக³மநmh ॥
வி⁴தி 42॥
ப³ரகlhபிதா vh’thதிrhமஹாவிேத³ஹா தத: phரகாஶாவரணய: ॥ வி⁴தி
43॥
sh²லshவபஸூமாnhவயாrhத²வththவஸmhயமாth³⁴தஜய: ॥ வி⁴தி 44॥
தேதாऽணிமாதி³phரா³rhபா⁴வ: காயஸmhபthதth³த⁴rhமாநபி⁴கா⁴தச ॥ வி⁴தி
45॥
பலாவNhயப³லவjhரஸmhஹநநthவாநி காயஸmhபth ॥ வி⁴தி 46॥
kh³ரஹணshவபாshதாnhவயாrhத²வththவஸmhயமாதி³nhth³யஜய: ॥ வி⁴தி 47॥
தேதா மேநாஜவிthவmh விகரணபா⁴வ: phரதா⁴நஜயச ॥ வி⁴தி 48॥
ஸththவஷாnhயதாkh²யாதிமாthரshய ஸrhவபா⁴வாதி⁴Shடா²th’thவmh
ஸrhவjhஞாth’thவmh ச ॥ வி⁴தி 49॥
தth³ைவராkh³யாத³பி ேதா³ஷபீ³ஜேய ைகவlhயmh ॥ வி⁴தி 50॥
shவாmhபநிமnhthரேண ஸŋhக³shமயாऽகரணmh நரநிShடphரஸŋhகா³th ॥ வி⁴தி
51॥
ணதthkhரமேயா:ஸmhயமாth³விேவகஜmh jhஞாநmh ॥ வி⁴தி 52॥
ஜாதிலணேத³ைஶரnhயதாநவchேச²தா³thlhயேயாshதத: phரதிபthதி: ॥ வி⁴தி
53॥
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தாரகmh ஸrhவவிஷயmh ஸrhவதா²விஷயமkhரமmh ேசதி விேவகஜmh jhஞாநmh ॥ வி⁴தி
54॥
ஸththவஷேயா: ஶுth³தி⁴ஸாmhேய ைகவlhயmh ॥ வி⁴தி 55॥
இதி வி⁴திபாத:³ ॥ 3॥
அத²ைகவlhயபாத:³ ॥ 4॥
ஜnhெமௗஷதி⁴மnhthரதப:ஸமாதி⁴ஜா:th³த⁴ய: ॥ ைகவlhய 1॥
ஜாthயnhதரபம: phரkh’thயாராth ॥ ைகவlhய 2॥
நிthதமphரேயாஜகmh phரkh’தீநாmh வரணேப⁴த³sh தத: ேthகவth ॥ ைகவlhய
3॥
நிrhமாணசிthதாnhயshதாமாthராth ॥ ைகவlhய 4॥
phரvh’thதிேப⁴ேத³ phரேயாஜகmh சிthதேமகமேநேகஷாmh ॥ ைகவlhய 5॥
தthர th◌⁴யாநஜமநாஶயmh ॥ ைகவlhய 6॥
கrhமாஶுkhலாkh’Shணmh ேயாகி³நshthவித⁴தேரஷாmh ॥ ைகவlhய 7॥
ததshதth³விபாகாiν³நாேமவாபி⁴vhயkhதிrhவாஸநாநாmh ॥ ைகவlhய 8॥
ஜாதிேத³ஶகாலvhயவதாநாமphயாநnhதrhயmh shmh’திஸmhshகாரேயாேரகபthவாth
॥ ைகவlhய 9॥
தாஸாமநாதி³thவmh சாऽऽஶிேஷா நிthயthவாth ॥ ைகவlhய 10॥
ேஹப²லாரயாலmhப³ைந: ஸŋhkh³’தthவாேத³ஷாமபா⁴ேவ தத³பா⁴வ: ॥
ைகவlhய
11॥
அதீதாநாக³தmh shவபேதாऽshthயth◌⁴வேப⁴தா³th³த⁴rhமாmh ॥ ைகவlhய 12॥
ேத vhயkhதஸூமா ³thமாந: ॥ ைகவlhய 13॥
பைமகthவாth³வshதththவmh ॥ ைகவlhய 14॥
வshஸாmhேய சிthதேப⁴தா³thதேயாrhவிவிkhத: பnhதா:² ॥ ைகவlhய 15॥
த³பராகா³ேபthவாchசிthதshய வsh jhஞாதாjhஞாதmh ॥ ைகவlhய 16॥
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ஸதா³ jhஞாதாசிthதvh’thதய: தthphரேபா:◌⁴ ஷshயாபthவாth ॥ ைகவlhய
17॥
ந தthshவாபா⁴ஸmh th³’யthவாth ॥ ைகவlhய 18॥
ஏகஸமேய ேசாப⁴யாநவதா⁴ரணmh ॥ ைகவlhய 19॥
சிthதாnhதரth³’ேய ³th³தி⁴³th³ேத⁴ரதிphரஸŋhக:³shmh’திஸŋhகரச ॥ ைகவlhய
20॥
சிthேதரphரதிஸŋhkhரமாயாshததா³காராபthெதௗ shவ³th³தி⁴ஸmhேவத³நmh ॥
ைகவlhய
21॥
th³ரShTh’th³’ேயாபரkhதmh சிthதmh ஸrhவாrhத²mh ॥ ைகவlhய 22॥
தத³ஸŋhkh²ேயயவாஸநாபி⁴சிthரமபி பராrhத²mh ஸmhஹthயகாthவாth ॥ ைகவlhய
23॥
விேஶஷத³rhஶிந ஆthமபா⁴வபா⁴வநாநிvh’thதி: ॥ ைகவlhய 24॥
ததா³ விேவகநிmhநmh ைகவlhயphராkh³பா⁴ரmh சிthதmh ॥ ைகவlhய 25॥
தchசி²th³ேரஷு phரthயயாnhதராணி ஸmhshகாேரph◌⁴ய: ॥ ைகவlhய 26॥
ஹாநேமஷாmh khேலஶவ³khதmh ॥ ைகவlhய 27॥
phரஸŋhkh²யாேநऽphயத³shய ஸrhவதா² விேவகkh²யாேதrhத⁴rhமேமக: ◌⁴ ஸமாதி: ◌⁴ ॥
ைகவlhய 28॥
தத: khேலஶகrhமநிvh’thதி: ॥ ைகவlhய 29॥
ததா³ ஸrhவாவரணமலாேபதshய jhஞாநshயாநnhthயாjhjhேஞயமlhபmh ॥ ைகவlhய
30॥
தத: kh’தாrhதா²நாmh பமkhரமஸமாphதிrh³நாmh ॥ ைகவlhய 31॥
ணphரதிேயாகீ³ பமாபராnhதநிrhkh³ராய: khரம: ॥ ைகவlhய 32॥
ஷாrhத²ஶூnhயாநாmh ³நாmh phரதிphரஸவ:ைகவlhயmh shவபphரதிShடா²
வா சிதிஶkhேததி ॥ ைகவlhய 33॥
சிதிஶkhதி:இதி ப³ஹுஸmhமத:ஸூthரபாட:² ।
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இதி ைகவlhய பாத:³ ॥ 4॥
இதி பாதஜலேயாக³ஸூthராணி ।
phரமாதா:³ஸூrhயாmhஶு ராயாய phேரதvhயா: ।
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