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mANDUkyopaniShat dIpikAkhyavyAkhyAsahitA

மாNh³khேயாபநிஷth தீ³பிகாkh²யvhயாkh²யாஸதா

ஹ:ௐ ।
அத² மாNh³khேயாபநிஷth ।

ஶŋhகராநnhத³ப⁴க³வthkh’ததீ³பிகாkh²யvhயாkh²யாஸதா ।
——————————–

ஹ:ௐ । ௐஇthேயதத³ரத³ꣳஸrhவmh தshேயாபvhயாkh²யாநmh ⁴தmh
ப⁴வth³ப⁴விShயதி³தி ஸrhவேமாŋhகார ஏவ । யchசாnhயththகாலாதீதmh
தத³phேயாŋhகார ஏவ ॥ 1॥
மாNh³khேயாபநிஷth³vhயாkh²யாmh கShேய பத³சாணீmh ।
ௐமாthமாேப⁴த³ஸmhேபா³தா⁴தா³நnhதா³thமphரகாஶிநீmh ॥ 1॥

——————————–

நாமநாேநாrhேலாேக ேப⁴த³shயாphரth³த⁴thவாth³வshதேசாŋhகாரshய
ph³ரமவிவrhதthவாth³விவrhதாநாmh ச விவrhதாதி⁴Shடா²ேநந ேப⁴த³ஶூnhயthவாத³த
ௐகாரmh ph³ரமநாமேத⁴யmh ph³ரமth³’ShThயாऽऽஹ ॥ ௐ ॥அவதி
ph³ரம³th³th◌⁴யா th³’Shேடா th³ரShTh’நிthேயாmh॥இதி,ௐŋhகாராiνகரrhத:²
॥
ஏதth ॥ உkhதேமாŋhகாரபmh ஜக³thபrhணshய ஶŋhshதா²நீயmh ph³ரம
தாதா³thmhயmh phராphதmh ph³ரமே விகாேரா நாமேத⁴யmh ச ॥அரmh ,

வrhthமகmh ॥இத³mh விவித⁴phரthயயக³mhயmh ேசதநாேசதநாthமகmh ஜக³th
ஸrhவmh நிகி²லmh தshய ஸrhவாthமகshேயாŋhகாரshேயாபvhயாkh²யாநiµப
ஸாphேயந
விshபShடமாஸமnhதாthகத²நiµkhதாrhத²விவரணthயrhத:²॥ ⁴தமதீதmh
ப⁴வth³வrhதமாநmh ப⁴விShயத³நாக³தthயேநந phரகாேரண ஸrhவmh
நிகி²லேமாŋhகார ஏவ phரணவ ஏவ, ந thவnhயth ॥ யchச யத³பி phரth³த⁴mh
ஸத³ஸதா³thமகமnhய³khதாth³vhயதிkhதmh thகாலாதீதiµkhதகாலthரயாஸmhsh’Shடmh
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தத³phkhதmh ph³ரம நரவிஷாதி³கமபி । அபிஶph³த:³ rhேவண
ஸiµchசயமாஹ ॥
ௐŋhகார ஏவ ॥ vhயாkh²யாதmh ॥ 1॥

——————————–

ஸrhவꣳ ேயதth³ph³ரமாயமாthமா ph³ரம ேஸாऽயமாthமா சShபாth
॥ 2॥
ஜாக³தshதா²ேநா ப³Shphரjhஞ:ஸphதாŋhக³
ஏேகாநவிmhஶதிiµக:²sh²ல⁴kh³ைவவாநர: phரத²ம: பாத:³॥ 3॥

——————————–

ௐŋhகாரshய ph³ரமே நாமேத⁴யthவாதி³ஸmhvhயாphதிthயபி⁴phராேய
ஆஹ ॥ஸrhவmh நிகி²லmh  நிசிதேமதthphரபசஜாதmh ph³ரம
ஸthயjhஞாநாதி³லணmh ph³’ஹth ।ஜட³shையவ ph³ரமாthமthவiµkhதmh,
ந ேசதநshேயதிஶŋhகாநிராகரrhத²மாஹ ॥அயமiν⁴யமாந
ஆthமாऽshமthphரthயயாலmhப³நேசதநshthவmhபதா³rhத:² । ph³ரேமாkhதmh
தthபதா³rhத:² ।
ஸகாrhயகாரணபா⁴வமnhதேரண ph³ரமதாதா³thmhயmh phராphேதாऽயமாthமா
vhயாkh²யாதmh । சShபாchசthவார: பாதா³ யshய ஸ சShபாth ॥ 2॥
ெகௗ³வ கிmh சShபாதி³thயாஶŋhkhய ேநthயாஹ ॥ ஜாக³தshதா²ேநா
ஜாக³தmh
shதா²நmh யshய ஸ:ஜாக³தshதா²ந: । ப³:phரjhேஞா ப³பாெதௗ³

சுராதி³kh³ராேய phரjhஞா யshய ஸ ப³:phரjhஞ:॥ஸphதாŋhக:³
ஸphதஸŋhkh²யாகாநி th³ஸூrhயவாyhவாகாஶரயிph’தி²vhயாஹவநீயாkh²யாநி
rhத⁴சு:phராணஶராnhதrhபா⁴க³thராஶயபாதா³shயாnhயŋhகா³நி
யshய ஸ ஸphதாऽŋhக:³॥ ஏேகாநவிmhஶதிiµக:²,
பசjhஞாநகrhேமnhth³யphராnhத:கரணசShடயபாணி
iµகா²nhேயேகாநவிmhஶதிஸŋhkh²யாகாநி யshய ஸ ஏேகாநவிmhஶதிiµக:²॥
sh²ல⁴kh, sh²லmh பாதி³கmh ⁴ŋhkhத இதி sh²ல⁴kh ॥
ைவவாநேரா விேவஷாமயmh நேரா விேவ வா நரா யshய
விவசாெஸௗ
நரேசதி வா விவாநர:,ஸ ஏவ ைவவாநர: ।அத²வா விேவஷாmh
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நரஶph³த³வாchயாநாmh சrhவிதா⁴நாmhsh²லாநாmh ேத³ஹாநாமதி⁴Shடா²தாऽயmh
ைவவாநர: phரத²ம: பாத:³ ।ஆthமேநாऽயmh ஸrhைவ:ஸுகராவக³மthவாth
phரத²ேமாmhऽஶ:॥ 3॥

——————————–

shவphநshதா²ேநாऽnhத:phரjhஞ:ஸphதாŋhக³ ஏேகாநவிmhஶதிiµக:²
phரவிவிkhத⁴kh ைதஜேஸா th³விதீய: பாத:³॥ 4॥
யthர ஸுphேதா ந கசந காமmh காமயேத ந கசந
shவphநmh பயதி தthஸுஷுphதmh ।ஸுஷுphதshதா²ந ஏகீ⁴த:
phரjhஞாநக⁴ந ஏவऽऽநnhத³மேயா யாநnhத³⁴kh ேசேதாiµக:²
phராjhஞshth’தீய: பாத:³॥ 5॥

——————————–

இதா³நீmh th³விதீயmh பாத³மாஹ॥shவphநshதா²ந:shவphநmh ஜாக³தவாஸநாஜnhயmh
shதா²நmh யshயஸshவphநshதா²ந:॥அnhத:phரjhேஞாऽnhதrhமாநஸவாஸநாவிலாேஸ
phரjhஞா ³th³தி⁴rhயshய ேஸாऽnhத:phரjhஞ:॥ஸphதாŋhக³ ஏேகாநவிmhஶதிiµக:²
॥
vhயாkh²யாதmh । phரவிவிkhத⁴khphரவிவிkhதmh ஸூமmh ⁴ŋhkhத இதி
phரவிவிkhத⁴kh ।ைதஜஸshேதேஜாऽnhத:கரணmh கrhth’கரணகாrhயாதி³பா⁴ேவந
பணதmh தேத³வ sh²லஶராதி³நmh யshய ஸ: ைதஜஸ: ।
அnhத:கரணshய
shவாthயrhத:² ।ஜாக³தாநnhதரபா⁴விthவாth ॥th³விதீய:பாத:³॥shபShடmh
॥ 4॥
இதா³நீmh th’தீயmh பாத³mh வkhமாஹ ॥ யthர யshnh காேல ஸுphத
உபரேதnhth³யkh³ராேமா, ந கசந காமmh காமயேத கமபி
Nhயபாபேஹ⁴தmh thரேthராதி³கmh நாபி⁴லஷதி ॥ ந
கசந shவphநmh பயதி கமபி ஶுப⁴மஶுப⁴mh வாஸநாவிலாஸmh
நாவேலாகயதி ॥ தth காமாகாமநshவphநாநவேலாகநபmh ஸுஷுphதmh
கா³ட⁴நிth³ராphராphதிshதா²நmh ॥ஸுஷுphதshதா²ந:॥ஸுஷுphதmh
shவயmh thயா vhயாkh²யாதmh shதா²நmh யshய ஸ ஸுஷுphதshதா²ந: ॥
ஏகீ⁴த:
ஸrhவஜக³th³பீ³ஜ⁴தshயாऽऽவரthமகshயாjhஞாநshயாiνபரமா-த³ேநேகாऽphயnhத:கரணவிேேபாபரமாேத³கதாmh
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க³த:, phரjhஞாநக⁴ந ஏவ phரjhஞாநமாthமேநா பmh ph³ரம ேப⁴த³ரதmh
shவயmhphரகாஶmh தshய க⁴ந:பிNhட³இவஸஏவ ந thவnhத:கரதி³பா³யmh
ச । ந ச நிராநnhத³இthயாஹ ॥
ஆநnhத³மேயா, விேபாiµபரமாதா³வரணshயாiνvh’thேதச
shவபாநnhத³phரேரா, யshமாthதshமாதா³நnhத³⁴கா³நnhேதா³
விேபாபா⁴ேவாபலத ஆthமா தேமவ
⁴ŋhkhேதऽjhஞாvh’thதிபி⁴ரவக³chச²தீthயாநnhத³⁴kh ॥ ேசேதாiµக²,
ேசத ஆthமshவபேபா³த: ◌⁴ ஸ ஏவாऽऽவரணஶkhதிஸேதா iµக²mh யshய
ஸ ேசேதாiµக:²॥ phராjhஞ: phரkh’Shேட shவயmhphரகாஶ ஆநnhதா³thமநி
ஸாjhஞாேந jhஞphதிரjhஞாநாvh’thதிேபா ேபா³ேதா⁴ யshய ஸ phரjhஞ:

phரjhஞ ஏவ
phராjhஞ: ॥ உkhதாவshதா²th³வயாபா⁴ேவநாऽவக³mhயமாநthவாth । th’தீய:
பாத:³ ।
shபShடmh ॥ 5॥

——————————–

ஏஷ ஸrhேவவர ஏஷ ஸrhவjhஞ ஏேஷாऽnhதrhயாேமஷ ேயாநி:ஸrhவshய
phரப⁴வாphயெயௗ  ⁴தாநாmh ॥ 6॥
நாnhத:phரjhஞmh ந ப³Shphரjhஞmh ேநாப⁴யத:phரjhஞmh ந
phரjhஞாநக⁴நmh ந phரjhஞmh நாphரjhஞmh ।

அth³’Shடமvhயவஹாrhயமkh³ராயமலணமசிnhthயமvhயபேத³யேமகாthமphரthயயஸாரmh
phரபேசாபஶமmh ஶாnhதmh ஶிவமth³ைவதmh சrhத²mh மnhயnhேத ஸ
ஆthமா ஸ விjhேஞய:॥ 7॥
ேஸாऽயமாthமாऽth◌⁴யரேமாŋhகாேராऽதி⁴மாthரmh பாதா³ மாthரா
மாthராச பாதா³அகார உகாேரா மகார இதி ॥ 8॥

——————————–

இதா³நீmh phராjhஞmh phரshெதௗதி ஸrhவகாரணthவாthதshய ॥ ஏஷ உkhத:
phராjhஞ:

ஸrhேவவர:ஸrhவநியாthமக:॥ ஏஷ phராjhஞ:ஸrhவjhஞ:ஸrhவசாெஸௗ
jhஞேசதி ஸrhவகாrhயாthமகthவாத³jhஞாநshய வா ஜாநாதீதி ஸrhவjhஞ:॥
ஏஷ phராjhேஞாऽnhதrhயா அnhதrhயமயிதா ஏஷ phராjhேஞா, ேயாநி: காரணmh,
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ஸrhவshய நிகி²லshய ேசதநாேசதநாthமகshய ஜக³த: ॥ ேயாநிthேவ
ேஹமாஹ
॥phரப⁴வாphயயாthபthதிவிநாெஶௗயshமாth³⁴தாநாmh ேசதநாேசதநபாேதா
ப⁴வத இதி ேஶஷ:॥ 6॥
இதா³நீmh யmh பாத³மாஹ ॥ நாnhத:phரjhஞmh, ந
மாநஸவாஸநாவிலாஸத³rhஶநலாலஸmh, ந ப³:phரjhஞmh
ேநnhth³ையrhவிஷயாவேலாகநபரmh, ேநாப⁴யத:phரjhஞmh
ஜாக³ரணshவphநாnhதராலாவshதா²வேபா³த⁴ஶூnhயmh, ந phரjhஞாநக⁴நmh ந
jhஞாநமாthரேபா³த⁴mh, ந phரjhஞmh நிrhவிகlhபேபா³த⁴ஶூnhயmh, நாphரjhஞmh ந
ேபா³தா⁴பா⁴வபmh ॥அth³’Shடmh phரthயாதி³phரமாணரநவேலாகிதmh ॥
அvhயவஹாrhயmh வசநாதா³நாதி³vhயவஹாரக³nhத⁴ரதmh ॥அkh³ராயmh
ஸrhவphரகாரkh³ரஹேயாkh³யmh॥அலணmhக³nhத⁴வththவாதி³ேபா³த⁴ஶூnhயmh
॥
அசிnhthயmh அnhத:கரணvh’ththயவிஷய⁴தmh ॥
அvhயபேத³யmh ph’தி²வீthயாதி³vhயபேத³ஶவth³vhயபேத³ஶாேயாkh³யmh ॥
ஏகாthமphரthயயஸாரmhஸrhவாth³ைவதphரthயய:ஸார⁴ேதாऽவக³திேஹthேவந
யshmhshதேத³காthமphரthயயஸாரmh,வாŋhமநஸாதீதமphயாthமேபா³ேத⁴நாவக³nhmh
ஶkhயthயrhத:²॥ phரபேசாபஶமmh phரபசshய
காrhயகாரthமகshேயாபஶேமாऽபா⁴ேவா யshmhshதthphரபேசாபஶமmh ।
ஶாnhதmh
shபShடmh ॥ ஶிவmh shவயmhphரகாஶமாநnhதா³ऽऽthமshவபthவாnhமŋhக³ளmh
॥
அth³ைவதmh ஆநnhதா³thமvhயதிkhதஶூnhயmh,
சrhத²mh யmh பாத³mh மnhயnhேத ஸŋhkh²யாஶூnhயமபி
rhவாேபயாऽவக³chச²nhதி ॥ஸ வshதshthவயேபாऽphயவிth³யயா
சShபாதா³thமாऽऽநnhதா³thமாऽshமthphரthயயvhயவஹாரேயாkh³ய:,ஸ
யேபாऽபக³தஸமshதவிேஶேஷா விjhேஞேயா விேஶேஷணஸாாthகrhதvhய:
॥ 7॥
இதா³நீமாthேமாŋhகாரேயாரேப⁴த³mh கNhட²த ஆஹ । ேஸாऽயமாthமா ॥
vhயாkh²யாதmh ॥
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அth◌⁴யரmh அராNhயகாேராகாரmh அகாராrhத⁴மாthராkh²யாநி
shவபாத³ஸmhதாnhயதி⁴kh’thய வrhதத இthயth◌⁴யரmh ॥
ௐகார ௐகாரshவப ௐகாரshயாऽऽthமshவபthேவ ஸாmhயmh ॥
அதி⁴மாthரmh
அகாராth³யாசதshேரா மாthரா விவாதி³பாத³ஸமஸŋhkh²யாகா
அதி⁴kh’thய அதி⁴மாthரmh ।
ஆthேமாŋhகாரேயாரேப⁴ேத³காரணமாஹ॥ பாதா³விவைதஜஸphராjhஞயாkh²யா,
மாthரா அகாேராகாரமகாராrhத⁴மாthரா: । தாதா³thmhயmh th³’⁴கrhiµkhதmh
விபrhயேயண நிrhதி³ஶதி ॥ மாthராச பாதா:³ । சகார ஏவகாராऽrhத:² ।
நாயmh விபrhயயநிrhேத³ஶshthவமஹதிவ³பசாராrhத:²,
கிnh க⁴ட: கலஶ: கலேஶா க⁴ட இதிவnhநிபசதmh
மாthராmh பாதா³நாmh ச தாதா³thmhயthேயவகாராrhத:² ।
vhயாkh²யாதமnhயth ।அrhத⁴மாthராயாshயபாத³பthவாthயshய ச
rhவபாத³thரயாத³thயnhதைவலNhயாத³ேதாऽrhத⁴மாthராmh பthயjhய
ேஶஷமாthரா
ஆஹ॥அகார உகாேரா மகார:॥shபShடmh॥இதி மாthராthரயநிrhேத³ஶாrhத:²
॥ 8॥

——————————–

ஜாக³தshதா²ேநா ைவவாநேராऽகார: phரத²மா
மாthராऽऽphேதராதி³மththவாth³வாऽऽேநாதி ஹ ைவ ஸrhவாnh
காமாநாதி³ச ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³॥ 9॥

——————————–

இதா³நீmh விபா⁴ேக³ந மாthராmh பாத³பதாமாஹ ॥ ஜாக³தshதா²ேநா
ைவவாநேராऽகார:, phரத²மா மாthரா rhவா மாthரா ॥ vhயாkh²யாதமnhயth ।
அகாரshய rhவமாthரthவ உபபthதிமாஹ ॥ஆphேதrhvhயாphேத: ।அகாேரா
ஜாக³தshதா²நாதி³கmh ஸrhவமாphேநாதி ॥
phரகாராnhதேரண நrhநிkhதிமாஹ ॥ஆதி³மththவாth³வா ॥அ ஆ இ
இthேயவமாதி³ராதி:³ ।ஸ யshnhநshதி ேஸாऽயமாதி³மாmhshதshய பா⁴வ
ஆதி³மththவமாதி³ஸாமாnhயவththவthயrhத:² । phரத²மபாேதா³ऽபி யதா²
பாதா³நாமாதி³ரத ஏவ தthஸாமாnhயவாநாphேநாதி ேசதரthபாத³ஜாதmh
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rhவபா⁴விthவாth । வாஶph³த:³ பாnhதராrhத:² ।
விவாகாரேயாைரkhயமாphேதrhவாऽऽதி³மththவாth³ேவthயrhத:² ।இதா³நீmh
விவாகாரேயாராphthயாऽऽதி³மththவjhஞாநாthப²லமாஹ ॥ஆphேநாதி
phராphேநாதி
 phரth³தா⁴nh ைவ shமrhயமாnh ஸrhவாnh நிகி²லாnh காமாnh
காmhயமாநாnh
thரேthராதீ³nh ।ஆphேத: ப²லiµkhthவாऽऽதி³மththவshய ப²லமாஹ ॥
ஆதி³ச shவாநாmh மth◌⁴ேய ஸrhேவஷு காrhேயஷு phரத²மக³Nhய: ।
சகாராத³பி
phரத²மmh ப²லmh ப⁴வதி ।shபShடmh ॥ யshய ப²லmh தமாஹ ॥ ய:
பாத³மாthராதாதா³thmhயjhஞ,ஏவiµkhேதந phரகாேரேkhதேயா:பாத³மாthரேயா:
ஸாமாnhயmh
ேவத³ஜாநாதி ஸ ஆphேநாதீthயnhவய:॥ 9॥

——————————–

shவphநshதா²நைதஜஸ உகாேரா th³விதீயா
மாthேராthகrhஷா³ப⁴யthவாth³ேவாthகrhஷதி ஹ ைவ jhஞாநஸnhததிmh
ஸமாநச ப⁴வதி
நாshயாph³ரமவிth ேல ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³॥ 10॥
ஸுஷுphதshதா²ந: phராjhேஞா மகாரshth’தீயா மாthரா ேதரபீேதrhவா
ேநாதி ஹ வா இத³ꣳஸrhவமபீதிச ப⁴வதி
ய ஏவmh ேவத³॥ 11॥

——————————–

shவphநshதா²நshைதஜஸ உகாேரா th³விதீயாமாthரா ।
shபShடmh ॥ ைதஜேஸாகாரேயாshதாதா³thmhேய ேஹமாஹ ॥
உthகrhஷா³rhth◌⁴வபா⁴விthேவேநாthkh’Shடthவாth । நரnhயthஸாமாnhயமாஹ
॥
உப⁴யthவாth³வா ॥ விவாகாராph◌⁴யாmh ைதஜேஸாகாரேயாrhth³விதீயthவாth
॥
வாஶph³த:³ rhவவth ।இதா³நீiµkhதjhஞாநshய ப²லமாஹ ॥ உthகrhஷதி ஹ
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ைவ jhஞாநஸnhததிmh ஶிShயphரஶிShயாதி³jhஞாநஸnhதthேயாthkh’Shேடா
ப⁴வதி ।
vhயாkh²யாதமnhயth । உப⁴யthவjhஞாநshய ப²லமாஹ ॥ஸமாநச
ப⁴வதி, ேயா  shவாவshதா²நேத³ேஶகாேலேவாthkh’Shடshதthஸமாந: ।
சகாராthதshமா³thkh’Shேடாऽபி ப⁴வதி । இதா³நீiµப⁴யjhஞாநshய
ஸாதா⁴ரணmh
ப²லமாஹ॥நாshயாph³ரமவிthேல ப⁴வதி॥அshேயாthகrhேஷாப⁴யthவjhஞாநவத:
ேலऽnhவேய ஶிShயphரஶிShயாதி³ேபऽஹmh ph³ரமாshthேயதjhjhஞாநஶூnhேயா
ந
ப⁴வதி ॥ ய ஏவmh ேவத³॥ vhயாkh²யாதmh ॥ 10॥
ஸுஷுphதshதா²ந: phராjhேஞா மகாரshth’தீயா மாthரா,shபShடmh ।
phராjhஞமகாரேயாshதாதா³thmhேய ேஹமாஹ ॥ ேதrhேநாதி
 phராjhஞ:ஸrhவமாthமநி தாதா³thmhேயந மகாேராऽphயகாேராகாெரௗ
phரபthேயவமாthமshவேபऽnhயேதா²ŋhகாரshயாநிShபthேத: । அபீேதrhவா
மகாேரா
ேயாŋhகாேர வrhதமாந:shபShடmh ேநாபலph◌⁴யேத । தத: phரலய: phராjhஞச
phரலய: phரth³த: ◌⁴ । phரலயஸாமாnhயாth । வாஶph³த:³ rhவவth ॥
இதா³நீmh திjhஞாநshய ப²லமாஹ ॥ ேநாதி ஹ வா இத³mh ஸrhவmh ॥
இத³mh விவித⁴phரthயயக³mhயmh ஜக³nhநிகி²லmh phரshத²வ யாவth,
ேநாதி ஸrhவாthமபா⁴ேவந shவாthமநி phரபதி । அபீதிjhஞாநshய
ப²லமாஹ ॥
அபீதிச ப⁴வதி,ஸrhவாதி⁴khேயந phரலய:ஸrhவshய ॥ சகாராth shவயmh
phரலயஶூnhயச ப⁴வதி ॥ ய ஏவmh ேவத³,vhயாkh²யாதmh ॥ 11॥

——————————–

அமாthரசrhேதா²ऽvhயவஹாrhய: phரபேசாபஶம:ஶிேவாऽth³ைவத
ஏவேமாŋhகார ஆthைமவ ஸmhவிஶthயாthமநாऽऽthமாநmh ய ஏவmh
ேவத³॥ 12॥

இதி மாNh³khேயாபநிஷth ॥
——————————–

அrhத⁴மாthராயா அவயவshேயாŋhகாரshயாऽவவயவிநசாேப⁴த³iµரkh’thய
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சrhத²பாத³பநிரஜநாthமshவபதாேமாŋhகாரshயாऽऽஹ ॥
அமாthேராऽகாராதி³மாthராஶூnhயசrhேதா²ऽvhயவஹாrhய:
phரபேசாபஶம:ஶிேவாऽth³ைவத:,shபShடmh ॥
ஏவiµkhேதந மாthராதாதா³thmhேயேநாŋhகார ஆthைமவ ॥
shபShடmh ।ஸmhவிஶதி ஸmhயkhphரேவஶmh
கேராthயாthமேநாŋhகாேரऽऽthமாநமாநnhதா³thமshவபmh ய
ௐŋhகாராthமjhஞ ஏவiµkhேதந phரகாேரேŋhகாராthமேநாshதாதா³thmhயmh
ேவத³ஜாநாதி
தshேயாkhேதாmhŋhகாரபாநnhதா³thமphராphதிப²லமrhத²th³த⁴mh । தத:
thயா
ேநாkhதmh । அத² வா ஸmhவிஶthயாthமநாऽऽthமாநதீத³mh ப²லவாkhயமsh
॥ 12॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயாநnhதா³thமjhயபாத³ஶிShயshய
ஶŋhகராநnhத³ப⁴க³வத: kh’ெதௗ மாNh³khேயாபநிஷth³தீ³பிகா ஸமாphதா
॥
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