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nyAsa viMshatiH with commentary

nhயாஸ விmhஶதி: ஸvhயாகா²

மாnh ேவŋhகடநாதா²rhய: கவிதாrhகிகேகஸ ।
ேவதா³nhதாசாrhயவrhேயா ேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
th³த⁴mh ஸthஸmhphரதா³ேய shதி²ரதி⁴யமநக⁴mh ேராthயmh ph³ரமநிShட²mh
ஸththவshத²mh ஸthயவாசmh ஸமயநியதயா ஸா⁴vh’ththயா ஸேமதmh ।
ட³mhபா⁴ஸூயாதி³iµkhதmh தவிஷயக³ணmh தீ³rhக⁴ப³nh⁴mh த³யாmh
shகா²thேய ஶாதாரmh shவபரதபரmh ேத³ஶிகmh ⁴ShiΝphேஸth ॥ 1॥
அjhஞாநth◌⁴வாnhதேராதா⁴த³க⁴பஹரதா³thமஸாmhயாவஹthவாth
ஜnhமphரth◌⁴வmh ஜnhமphரத³க³மதயா தி³vhயth³’Shphரபா⁴வாth ।
நிShphரthஹாnh’ஶmhshயாnhநியதரஸதயா நிthயேஶthவேயாகா³th
ஆசாrhய:ஸth³பி⁴ரphரthபகரணதி⁴யா ேத³வவth shயா³பாshய: ॥ 2॥
ஸth³⁴th³தி: ◌⁴ ஸா⁴ ேஸவீ ஸiµசிதசதshதthவேபா³தா⁴பி⁴லா
ஶுஶ ◌்’ஷுshthயkhதமாந: phரணிபதநபர: phரநகாலphரதீஷ: ।
ஶாnhேதா தா³nhேதாऽநஸூ: ஶரணiµபக³த: ஶாshthரவிவாஸஶா
ஶிShய phராphத: பாmh kh’தவித³பி⁴மதmh தththவத: ஶிணணீய: ॥ 3॥
shவாதீ⁴நாேஶஷஸthதா shதி²தியதநப²லmh விth³தி⁴ லஶேமகmh
phராphயmh நாnhயmh phரதீயா ந ச ஶரணதயா கசித³nhயmh vh’ணீயா: ।
ஏதshமாேத³வ mhஸாmh ப⁴யதரத³பி phேரய ேமாjh²shதத³ऽjhஞாmh
இthேயகாnhேதாபேத³ஶ: phரத²மஹ ³ேராேரகசிthேதந தா⁴rhய: ॥ 4॥
ேமாோபாயாrhஹைதவmh ப⁴வதி ப⁴வph◌⁴’தாmh கshயசிth khவாऽபி காேல
தth³வth³ ப⁴khதிphரபththேயாரதி⁴kh’தி நியமshதாth³’ஶா shயாnhநியthயா ।
ஶkhதாஶkhதாதி³ தthதthஷவிஷயத:shதா²phயேத தth³vhயவshதா²
யchசாஹுshதth³விகlhப:ஸம இதி கதிசிth தth ப²லshயாவிேஶஷாth ॥ 5॥
ஸாiνkhேராேஶ ஸமrhேத² phரபத³நmh’பி: ◌⁴ shமrhயேதऽபீ⁴Shடth³th◌⁴ைய:
ேலாேகऽphேயதth phரth³த⁴mh ந ச விமதிஹ phேரக²◌़ ◌்யேத khவாऽபி தnhthேர ।
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nhயாஸ விmhஶதி: ஸvhயாகா²

தshமாth ைகiµthய th³த⁴mh ப⁴க³வதி  ப⁴ரnhயாஸவிth³யாiνபா⁴வmh
த⁴rhமshேத²யா: ச rhேவ shவkh’திஷு ப³ஹுதா⁴ shதா²பயாசkhேரவmh ॥ 6॥
ஶாshthரphரமாNhயேவதீ³ நiν விதி⁴விஷேய நிrhவிஶŋhேகாऽதி⁴கா
விவாஸshயாŋhக³பா⁴ேவ நஹ வி³ஷா கிmh மஹthவmh phரஸாth◌⁴யmh ।
ைமவmh ேகா⁴ராபராைத⁴rh:ஸபதி³³ப²ேல nhயாஸமாthேரண லph◌⁴ேய
ஶŋhகா பாrhShணி kh³ரஹாrhஹா ஶமயிiµசிதா ேஹபி⁴shதthதத³rhைஹ ॥ 7॥
ேநஹாபி⁴khராnhதி நாேஶா ந ச விமதிஹ phரthயவாேயா ப⁴ேவதி³தி
உkhதmh ைகiµthய நீthயா phரபத³நவிஷேய ேயாதmh ஶாshthரவிth³பி:◌⁴ ।
தshமாth ேthேர தத³rhஹ ஸுவிதி³தஸமையrhேத³ஶிைக:ஸmhய³phதmh
மnhthராkh²யmh iµkhதிபீ³ஜmh பணதி வஶத: கlhபேத ஸthப²லாய ॥ 8॥
nhயாஸ: phேராkhேதாऽதிkhதmh தப இதி கதி²த:shவth◌⁴வரசாshய கrhதா
அrh³th◌⁴nhேயாphயnhவவாதீ³த³க³ணி தி³விஷதா³iµthதமmh ³யேமதth ।
ஸாாnhேமாாய சாெஸௗ த இஹ  iµதா⁴ பா³த⁴ ஶŋhகா ³Th◌⁴ேய
தnhநிShேடா யnhயநிShடா²nh phர⁴ரதிஶயிmh ேகாேகாThயmhஶேதாऽபி ॥ 9॥
நாநாஶph³தா³தி³ேப⁴தா³தி³தி  கத²யதா ஸூthரகாேரண ஸmhயkh
nhயாேஸாபாேஸ விப⁴khேத யஜநஹவநவchச²ph³த³ேப⁴தா³த³பா⁴khதாth ।
ஆkh²யா பாதி³ேப⁴த:³ த இதரஸம: கிச பி⁴nhேநாऽதி⁴கார:
ஶீkh◌⁴ரphராphthயாதி³பி: ◌⁴ shயாjhஜ³தி ச ம⁴பாஸநாெதௗ³ vhயவshதா²mh ॥ 10॥
யthகிசிth³ரணீயmh தத³வந நிேண nhயshயேதாऽகிசநshய
phரshபShடmh ேலாகth³’ShThயாऽphயவக³த இஹ phராrhத²நாத³ŋhக³ேயாக:³ ।
தshமாth கrhமாŋhக³கthவmh vhயபநயதி பராேபபா⁴வவாத:³
ஸாŋhேக³ thவShடாŋhக³ேயாக³vhயவ’தி நயத:ஷTh³வித⁴thேவாபசார: ॥ 11॥
பசாphயŋhகா³nhயபி⁴jhஞா: phரணிஜ³ரவிநாபா⁴வ பா⁴சி phரபthேத:
ைகசிth ஸmhபா⁴விதthவmh யதி³ஹ நிக³தி³தmh தth phரபthththதரmh shயாth ।
அŋhேக³Shவŋhகி³thவவாத:³ ப²லகத²நஹ th³விthமாthேராkhதயச
phராஶshthயmh தthர தthர phரணித³த⁴தி தத:ஸrhவவாkhையககNhTh²யmh ॥ 12॥
ரோேபா shவஸாய phரணயவதி ப⁴ரnhயாஸ ஆjhஞாதி³ த³ே
th³’Shடா நாऽthர phரபthதி vhயவ’திஹ தnhேமலேந லணmh shயாth । var

தnhேமலநmh
ேக³ஹாக³thயதி³ மாthேர நிபத ஶரக³thயபி⁴kh²ேயாபசாராth
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யth³வாேநகாrhத²பா⁴வாth³ப⁴வதி ச விவித: ◌⁴ பாலநீயthவேஹ: ॥ 13॥var யth³வா
ைநகாrhத²mh, 

ஆthமாthயshவபnhயஸநமiνக³தmh யாவத³rhத²mh iµiµக²◌़ ◌்ேஶா:
தththவjhஞாநாthமகmh தth phரத²மமத² விேத: ◌⁴ shயா³பாேய ஸேமதmh ।
ைகŋhகrhயாkh²ேய மrhேத²ऽphயiνஷஜதி தத³phயrhத²நா ேஹபா⁴வாth
shவாபீ⁴Shடாநnhயஸாth◌⁴யாவதி⁴ஹ  ப⁴ரnhயாஸபா⁴ேகா³ऽŋhகி³⁴த: ॥ 14॥
nhயஸாேத³ேஶஷு த⁴rhமthயஜநவசநேதாऽகிசநாதி⁴khேயாkhதா
காrhபNhயmh வாऽŋhக³iµkhதmh ப⁴ஜநவதி³தராேபணmh வாऽphயேபாட⁴mh ।
:³ஸாேத⁴chேசா²th³யெமௗ வா khவசி³பஶதவnhயஸmhேமலேந வா
ph³ரமாshthரnhயாய உkhதshததி³ஹ ந விஹேதா த⁴rhம ஆjhஞாதி³th³த: ◌⁴ ॥ 15॥
ஆேத³Shmh shவphரபthதிmh தத³iν³ண³th³யnhவிதmh shவmh iµnhேதா³
மாthkhthைவகஶph³த³mh வத³தி த³சிதmh தthர தாthபrhயயmh ।
தthphராphய phராபைகkhயmh ஸகலப²லத³தாmh nhயாஸேதாऽnhயாநேபாmh
phராதா⁴nhயாth³யmh ச கிசிth phரத²யதி ஸ பரmh ஸேக²iµkhthபாேய ॥ 16॥
shவாபீ⁴Shடphராphதிேஹ:shவயஹ ைஷ:shவீkh’த:shயா³பாய:
ஶாshthேர ேலாேக ச th³த: ◌⁴ ஸ நப⁴யதா²th³த⁴ஸாth◌⁴யphரேப⁴தா³th ।
th³ேதா⁴பாயsh iµkhெதௗ நிரவதி⁴கத³ய:ஸக:²ஸrhவஶkhதி:
ஸாth◌⁴ேயாபாயsh ப⁴khதிrhnhயஸநதி ph’த²kh தth³வஶீகாரth³th◌⁴ைய ॥ 17॥
அthயnhதாகிசேநாऽஹmh thவத³பசரணத:ஸnhநிvh’thேதாऽth³ய நாத²
thவthேஸைவகாnhததீ: ◌⁴ shயாmh thவம ஶரணthயth◌⁴யவshயா கா³ட⁴mh ।
thவmh ேம ேகா³பாயிதா shயாshthவயி நிதப⁴ரஓऽshmhேயவthயrhபிதாthமா
யshைம ஸ nhயshதபா⁴ர:ஸkh’த³த²  ஸதா³ ந phரயshேயth தத³rhத²mh ॥ 18॥ var

ஸkh’தி³தி 

thயkhthேவாபாயாநபாயாநபி பரமஜஹnhமth◌⁴யமாmh shவாrhஹvh’thதிmh
phராயசிthதmh ச ேயாkh³யmh விக³த’ணததிrhth³வnhth³வவாthயாmh திதிு: ।
ப⁴khதிjhஞாநாதி³vh’th³தி⁴mh பசரண³nh ஸthஸmh’th³தி⁴mh ச khதாmh var

khthயா
நிthயmh யாேசத³நnhயshதத³பி ப⁴க³வதshதshய யth³வாऽऽphதவrhகா³th ॥ 19॥
ஆjhஞா ைகŋhகrhயvh’thதிShவநக⁴ ³ஜநphரkhயா ேநvh’thதி:
shவாrhஹாiνjhஞாதேஸவா விதி⁴ஷு ச ஶகேந யாவதி³Shதmh phரvh’thத: ।
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கrhமphராரph³த⁴காrhயmh phரபத³நமமth◌⁴வshதேஶஷmh th³விபmh
⁴khthவா shவாபீ⁴Shடகாேல விஶதி ப⁴க³வத: பாத³லmh phரபnhந: ॥ 20॥
thயா shmh’thயாதி³பி⁴ச shவயஹ ப⁴க³வth³வாkhயவrhைக³ச th³தா⁴mh
shவாதnhthrhேய பாரதnhthrhேயऽphயநிதரக³திபி: ◌⁴ ஸth³பி⁴ராshதீ²யமாநாmh ।
ேவதா³nhதாசாrhய இthத²mh விவித⁴³ஜநkh³ரnhத²ஸmhவாத³வthயா
விmhஶthயா nhயாஸவிth³யாmh vhயvh’iΝத ஸுதி⁴யாmh ேரயேஸ ேவŋhகேடஶ: ॥ 21॥
ஸmhஸாராவrhதேவக³phரஶமநஶுப⁴th³’kh³ேத³ஶிக phேரேதாऽஹmh
ஸnhthயkhேதாऽnhையrh உபாையரiνசிதசேதShவth³ய ஶாnhதாபி⁴ஸnhதி:◌⁴ ।
நி:ஶŋhகshதthவth³’ShThயா நிரவதி⁴கத³யmh phராrhth²யஸmhரகmh thவாmh varphராphய
nhயshய thவthபாத³பth³ேம வரத³ நிஜப⁴ரmh நிrhப⁴ேரா நிrhப⁴ேயாऽsh ॥ 22॥
கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥
nhயாஸவிmhஶதி vhயாkh²யா

மnhநிக³மாnhதமஹாேத³ஶிேக:shவயமiνkh³’தா nhயாஸவிmhஶதி vhயாkh²யா

:

மாnh ேவŋhகடநாதா²rhய: கவிதாrhகிகேகஸ ।
ேவதா³nhதாசாrhயவrhேயா ேம ஸnhநித⁴thதாmh ஸதா³’தி³ ॥
திshmh’thயாதி³தாthபrhயmh நிடா⁴ nhயாஸவிmhஶதி: ।
shவய vhயாkhயேதऽshமாபி: ◌⁴ தி³ŋhமாthேரண ஸதி³chச²யா ॥

NOTE: In this commentary, there are many boldface entries (from the main

stotra) which are placed inside flower/curly brackets in the encoded text.

as text in bold font

- for easy identification. This is not visible in the processed

Devanagari file or in other scripts.

phரபththயாth³யபரபrhயாயாmh (var phரபthயபரபrhயாயாmh ) nhயாஸவிth³யாmh
ஸkh◌⁴’ு: phரத²மmh தththjhஞாநாதி³iµேக²ந தத³கி⁴கார-
ேஹiν⁴தமாசாrhயஸŋhkh³ரஹணமாஹ (varஸvh’ு: தththவjhஞாநாதி³
. . .ஸŋhkh³ரஹணமாஹ) – th³த⁴mh இதி ।
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nhயாஸ விmhஶதி: ஸvhயாகா²

ஏேதஷாமாசாய³நாmh phரமாநி “தth³விjhஞாநாrhத²mh ஸ
³ேமவாபி⁴க³chேச²th ஸthபாணி: ேராthயmh ph³ரமநிShட²mh”
இthயாதீ³நி (varஇthயாதீ³நி th³ரShடvhயாநி ।) । ேராthயmh -

தேவதா³nhதmh । ஸமயாநியதயா - யதா²காலmh phரvh’thதயா;
யth³வா த⁴rhமjhஞஸமயvhயவத²தயா । தவிஷயக³ணmh -

shவவேஶnhth³யவrhக³mh । ஸmhயkh jhஞாநாrhத²தயா ³rhவபி⁴க³மேநऽபி
shேவchச²யா phரவrhதமநshய (var phரvh’thதshய) நியமாmhஶமாthேர
விதி⁴தி jhஞாபநாrhத²mh (var விதி⁴jhஞாபநாrhத²mh) ஈphேஸth இதி “ஸnh
phரேயாக:³” ॥ 1॥
“ஆசாrhயவாnh ேஷா ேவத³”, “ஆசாயீth³ைத⁴வ
விதி³தா விth³யா ஸாதி⁴Shட²mh 6 ராபth ”, “ஆசாrhயவthதயா
iµkhெதௗ” (var phராபth “ஆசாrhயவthதயா ேமாமாமநnhதி
...iµkhெதௗ இthயாth³யiνஸரத:ஆசாrhயவேரண th³ேத⁴, ’ேத³வவ)

இthயாதி³phரமாiνஸாரத:ஆசாrhயவரேண th³ேத⁴, “ஆசாrhயேத³ேவா
ப⁴வ”, “ேத³வவாசாrhயiµபாத” இthயாதி³விதmh
தthேஸவநமாஹ - அjhஞாநShவாnhத இதி ।
அthர உkhதா ேஹதவ:ஆசாrhேய ப⁴க³வதி ச அnhவீயnhேத ।ஜnhமphரth◌⁴வmhஜnhம
- விth³யாஜnhம । “ph³ரமvhதி³யாphரதா³நshய ேத³ைவரபி ந ஶkhயேத ।
phரதிphரதா³நமத²வா த³th³யாchசா²khதித ஆத³ராth ॥ ”இyhயபி⁴phேரய
அphரthபகரணதி⁴யா இthkhதmh ॥ 2॥
ஸmhய³பஸnhேநmh ஸchசி²Shேய “ தshைம ஸ விth³வாnh”
இthயாதி³விதமசாrhயkh’thயமாஹ - ஸth³³th³தி: ◌⁴ இதி ।
அபி⁴மதmh - ேமாோபkhதமrhத²ஜாதmh (varஇத³mh ந th³’யேத) ॥ 3॥
iµkhதிகாமshய லமnhthராth³யபி⁴பி⁴ேத⁴யதயா ஶிணீேயऽத² phரதா⁴நாmhஶmh,
தshய ச நிthயாiν-ஸnhேத⁴யthவமாஹ (varலமnhthராth³யபி⁴phேரததயா
ஶிணீேய phரதா⁴nhmhஶmh தshய நிthயthவmh சாஹ ) -shவாதீ⁴ந இதி ॥ 4॥
ஈth³’ேஶாபேத³ஶலph³த⁴ஸmhயkh³jhஞாநshய ஷshய “அநிthயமஸுக²mh
ேலாகமmh phராphய ப⁴ஜshவ மாmh”, “ மாேமகmh ஶரணmh
vhரஜ”இthயாதி³பி⁴ரபவrhேகா³பாயதயா விதேயா: ப⁴khதிphரபththேயா:
அதி⁴காvhயவshதா²மாஹ (varஅதி⁴காரvhயவshதா²) - ேமாோபய
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இதி ॥ 5॥
இthத²மதி⁴காேப⁴தா³th ³ல⁴விகlhபஸmhப⁴ேவऽபி
phரபthதிphரபா⁴ேவ ³rhph³³th³தீ⁴nh phரயாயயதி – ஸாiνkhேராஶ இதி ।
வாநரவாயஸராஸth³ெரௗபதீ³க³ேஜnhth³ரஸுiµக²thஶŋhஶுநேஶபா²th³பkh²யைந:
இதி ேஶஷ: । த⁴rhமshேத²யா: - விபா³த³ேகா³சரத⁴rhமநிrhேணதார: । rhேவ
- ப⁴க³வth³யாiµநாத³ய: ॥ 6॥
ஸrhவஶாshthரஸாதா⁴ரே விவாஸ:, தshய phரபthதிலணவாkhேய மஹththேவந
விேஶஷணmh கிமrhத²mh ?இthயiνபா⁴Shய பஹரதி– ஶாshthரphராமாNhய
இதி ।
அthந அrhத²shவபா⁴ேவந ஶŋhகாphரகrhஷஸmhப⁴வாth தnhநிvh’thைய
“ விதி³த:ஸ த⁴rhமjhஞ:”, “thரபா⁴ேவந
ஸmhphராphதmh”, “ஸkh’ேத³வ phரபnhநாய”
இthயாதி³phரth³த⁴ஶரNhய³ணவிேஶஷாதி³பராமrhஶ⁴mhநா (var

இthயth³ப²◌़ ◌ிஶரNhய³ணவிேஶஷதி³ விமrhஶ⁴தமஹவிவாஸாதி³phரகrhஷ:)

விவாஸphரகrhஷ: )ஸmhபாth³ய இதி பா⁴வ: ॥ 7॥
கிth³’ஶவிவாஸஸாேபதயா (var கிth³’ஶவிவாஸாேபயா)
³தரயா phரபththயா ? “ஸkh’jhஜphேதந மnhthேரண kh’தkh’thய:
ஸுகீ² ப⁴ேவth”, “ phரபthதிவாைசவ நிmh vh’ேண”,

இயாதி³phரமாணஸmhphரதா³ைய:iµkhதி:th³th◌⁴ேயதி³thயthராஹ (varth³th◌⁴ேயதி³thயாஹ)

- ேநஹாபி⁴khராnhதிநாஶ இதி । உkhதmh - கrhமேயாக³phரகரேண
(var கrhமேயாகா³தி⁴காேர)இதி ேஶஷ: । “ஸkh’³chசதmh ேயந
ஹthயரth³வயmh”இthயாதி³ nhயாேயந அthர மnhthேராchசாரதி³கmh
தnhiµேக²ைநவ iµkhதிmh ஸாத⁴யதி । யேதா²khதmh ஸthயகிதnhthேர (var

ஸாthவததnhthேர) “அேநைநவ  மnhthேரண shவாthமாநmh மயி நிேபth ।
மயி நிphதகrhதvhய: kh’தkh’thேயா ப⁴விShயாதி” –இதி ॥ 8॥
நiν ஏவmh phரபthதிரபி ப⁴khதிேயாக³th³வாேரணவ iµkhதிேஹ:shயாth
இthயாஶŋhகாயாmh, “iµiµகஷுrhைவ ஶரணமஹmh phரபth³ேய”இதி
திshவாரshயth³த⁴மvhயவதேமாஸாத⁴நthவmh vhயஜகாnhthைரரபி
(var vhயஜகாnhதேரபி) th³ரட⁴யபி - phேராkhத:। -

“தshமாnhnhயாஸேமஷாmh தபஸாமதிrhkhதமாஹு:”இதி வாkhேயந ।
காதி²த: - “ய:ஸதா⁴ ”இthயாரph◌⁴ய; “ேயா நமஸா ஸ
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shவth◌⁴வர:”இthyh’க³mhேஶந (varஇதnhேதந ’க³mhேஶந, ...
ஈஶாேநாऽnhவபா⁴ஷத ।) । அnhவவாதீ³th - ’க³rhத²மnhவபா⁴ஷத । யதா²
“ஸthஸாத⁴நகாதீ³நாmh யjhஞாநாmh nhயாஸமாthமந: । நமஸா ேயாऽகேராth³
ைத³ேவ ஸ shவth◌⁴வர இதீத: ।”இதி । அக³ணி தி³விஷதா³iµthதமmh
³யேமதth - “ஏதth³ைவ மேஹாபநிஷத³mh ேத³வாநாmh ³யmh”
இthயாதி³thயா । தnhநிShட:² இthயாதி³நா “ஸthகrhமநிரதா:
ஶுth³தா: ◌⁴”இthயாth³khத phரபnhந phரபா⁴ேவா விvh’த: । யth³யபி
“ஓthயாthமாநmh த”இதி phரணவகரணேகா nhயாஸ: த:,
ததா²ऽபி தத³நrhஹாmh தth³விரேஹऽபி தnhthேராkhதphரகாேரண (var

தnhthேராkhதphரகேராऽthர, தthேராkhதphரகாேரண, தthphரேயாேகா³thர) தthphரேயாேகா³
jhயேத இthயபி⁴phராேயண தnhநிShட² இதி ஸாமாnhேயாkhதி: । திth³ேப⁴ऽபி
phரபத³ேந ஸாமாnhய த⁴rhம⁴த ஸthயவசநாதி³ நயாth ஸrhவீதி⁴காரthவmh ச
ந விth³த⁴mh । “ஸrhவshய ஶரணmh ஸு’th” (varஸுஹth”
இthயாth³யபி⁴phேரதmh) । இthயாதி³Shேவதத³பி⁴phேரதmh ॥ 9॥
ஸnh பா⁴Shேயாkhத phரthத ப⁴வthயŋhக³⁴த phரபthதி phரஶmhஸாபராணி
ஏதாநி வாkhயாநி,³ேபஸmhஹாரபாேத³ phரபthேத:shவதnhthர விth³யாthவ
shதா²பநாபா⁴வாth,அநnhயதா²th³த⁴ ஸமாந nhயாயாபா⁴வாchச (varஅநnhயதா²
th³த⁴ஸாமாnhயnhயாயபா⁴வாchச)இதி ஶŋhகாயாmh, phரபத³நshய ேமாmh phரதி
ph’த²³பாயthேவாபபாத³நmh தthைரவ ஸுshபShட²யாஹ –அபா⁴khதாth -

அெநௗபசாகாth இthயrhத:² । ஸth³விth³யா த³ஹர விth³யாதி³ஷு ஶph³த³ ேப⁴ேதா³
 தthதth³³ணவிஶிShட² ph³ரம விஷய phரthயயாvh’ththயபி⁴தா⁴யிthவ
(var ph³ரமவிஷயphரthயயாvh’ththயபி⁴தா⁴யி) பேபபாth³ய:;
இஹ  யாக³ தா³ந ேஹாமாதி³வth அபrhயாயதையவ vhthபthேத:th³த:◌⁴ (var
உthபthேத:th³தி⁴)இதி பா⁴வ:। nhயாஸவிth³யா இதிஆkh²யா ।அrhத²shவபா⁴வாத³thர
அபி⁴மத phரதா³ந ஸாமrhth²ய விஶிShட² பர நிரேப ரகthவmh
(varஅப⁴யphரதா³நஸாமrhth²யவிஶிShடபரமகாணிகதயா)பmh
। ஆதி³ ஶாph³ேத³ந பகரphரகரணேயா: kh³ரஹணmh । இதரஸம: -

விth³யாnhதரஸம: । கிmh ச இthயாதி³நா phராkh³த³தாதி⁴கா ேப⁴த³shமாரணmh
(var கிmh ேசthயாதி³ phராkh³த³rhஶிததி⁴காேப⁴த³shமாரணmh ।
பா⁴Shேய  phரபthேத: . . .) ) । shவாதnhthrhேயண ேமாோபாயthேவந
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vhயாvh’thத இஹாதி⁴காேரா ந shயாதி³தி ஶŋhகாயாmh ம⁴விth³யாth³yhதா³ஹரணmh
।
பா⁴Shேய  phரபthேத: ப⁴khthயŋhக³thேவாkhதி: ந shவாதnhthrhய பா³தி⁴கா;
விஷய ேப⁴தா³³ப⁴யாகாரேயாகி³ஷு (varshவாதnhthrhயவிஷயபா³தி⁴க,
. . . உப⁴யாதி⁴காரேயாகி³ஷு) khவசித³nhயதேராkhதரவிேராth◌⁴ஹாth ॥ 10॥
அŋhக³thவேமவ phரபthேத:இதி ப: ப’த: । அத²shவாதnhthrhேயऽபி
நிரŋhக³கthவபmh பஹரதி –அவக³த: - “தேத³ேகாபாயதா
யாchஞா phரபthதி:”, “அphராதி⁴ேதா ந ேகா³பாேயth”,
“ஶரணmh ச phரபnhநாநாmh”இthயாதி³பி: ◌⁴ இதி ேஶஷ: । தshமாth
இthயாதி³நா “phரபthேத: கவசித³phேயவmh பராேபா ந விth³யேத”
இthயshய நிrhவிஷயthவ (var நிரŋhக³கthவ) ஶŋhகாvhதா³ஸ: । ததா²
“ஷTh³விதா⁴ ஶரணக³தி:”இதி வசநாth ஆkh³ேநயதி³ஷThகவth
ஆiνlhய ஸŋhகlhபாதி³ஷThகmh ஸmh⁴ய ஏகmh காரணmh shயாதி³thயthேராthதரmh
–ஸாŋhேக  இthயாதி³ । “nhயாஸ: பசாŋhக³ஸmhத:”இதி
vhயவshதா²பகவசநாiν³ணமŋhகா³ŋhகி³பா⁴வ ஸiµchசேயந ஷTh³வித⁴thவ
வசநmh ேநயதி பா⁴வ: ॥ 11॥
ஏவமŋhகா³ŋhऽகி³பா⁴வ:th³த: ◌⁴ । தthர அவாnhதrhஸைவயாmh ஶமயதி –
phரபthதித³ஶாயாmh phராதிlhயவrhஜநாth³யபா⁴ேவ ஸாŋhக³shேயாபாயshய ைவகlhயmh
shயாth ।
பசாth  phராதிlhயshய ஸmhப⁴ேவऽபி kh’தshேயாபாயshய ந ைவகlhயmh;
கி phரthயவாய பஹாராrhத²mh யதா²rhஹ phரதிவதா⁴நேமவ காrhயmh ।
“ததா² mhஸாமாவிshரmhபா⁴th phரபthதி: phரchதா ப⁴ேவth”இthேயதத³பி
தாthகாக விshரmhப⁴ ைவகlhயாபி⁴phராயmh । உthதரகாேல ஸேதாऽபி விவாஸshய
rhவத phரபthயŋhக³thவாபா⁴ேவந தth³விரேஹ । ஏவmh ச ph³ரமாshthர nhயாய
th³’Shடாnhத: அphயthர ேயாkh³யாmhேஶா shதா²phய:, அnhயதா² அதிphரஸŋhகா³th ।
ஏேதந
“உபாயாபாயஸmhேயாேக³ நிShட²யா யேதऽநயா”இthேயதத³பி க³தாrhத²mh,
தthகாேகாபாயாபாய ஸmhேயாக³shய phரபthதிவிேராதி⁴thேவ தாthபrhயாth । ந ச
ஆiνlhயஸŋhகபshய அŋhேக³ந ரவth ஸŋhகlhபிதகரணமphயŋhக³mh,
ததா² thயபா⁴வாth யதா²தி ஸŋhகlhபிதாசரநshய
அŋhக³thவகlhபநாiνபபthேதச । அkh’thயகரண shவதnhthரவிேத⁴ேரவ
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th◌⁴யதி இதி ேநாபphலவாவகாஶ: । । “ஆiνlhேய (var

ஸŋhகlhபிதகரணshய அŋhக³thவகlhபநாiνபபthேதச । ஆiνlhேயதரா)
தராph◌⁴யாmh  விநிvh’thதிரபயத:” இthயேநநாபி அபாயநிvh’thெதௗ
ஸŋhகlhபாதி³விேஶபshய தாthகாேகாபேயாக:³ phரத³rhயேத (var

phரth³’யேத) । அthர ஆiνlhயஶph³ேதா³ தthஸŋhகlhபphரதிபாth³நபர:,
“ஆiνlhயshய ஸŋhகlhப:”இthயாதி³th³தா⁴iνவாதா³th (var

இthயாதி³th³தா⁴iνவத³thவாth) । ந ச “உபாயாபாய”இthயாெதௗ³

phரபthதிநிShடா²ஹாநிrhவிவதா । கிnh உபாயாபாய thயாக³ விஶிShட
மth◌⁴யம vh’thதிஹாநி: । விேஶஷப⁴ேவऽபி  விஶிShடாபா⁴வ:

th◌⁴யதி । அத ஏவ  தthர “அபாயஸmhphலேவ ஸth³ய: phராயசிthதmh
ஸமாசேரth”இthயாதி³நா தாவnhமாthரநிthதmh phராயசிthதேமவ விதீ⁴யேத ।
ந  rhவkh’தாmh phரபthதிmh phரchதாமபி⁴phேரய தthப²லாrhேத² ந:
phரபthதி:। 12॥
phரshத iµkh²ேயாபசர phரேயாக³ vhயவshத²பநாய phரபthதிலணmh
ேஶாத⁴யதி – phரணேயாऽthர யாchஞா । ஆjhஞா -ஆjhஞாகரணmh ।
ஆதி³ஶph³ேத³ந ph◌⁴’திதா³நாதி³ஸŋhkh³ரஹ: । அேநகாrhத²பா⁴வாth -

ஶரணஶph³த³shய அேநகாrhத²ட⁴thவாதி³thயrhத:² । phரபத³நபthவாபா⁴ேவऽபி
ேகஷாசிth kh³’ஹாக³மநாதீ³நாmh ரயதாேஹthவmh phரth³வthயாேப⁴phேரthய
ப⁴வதி ச இthயாதி³கiµkhதmh ॥ 13॥
ஏவmh ெலௗகிக ைவதி³க ஸrhவphரபthதீநாmh ஸாதா⁴ரணபiµkhதmh । (var

ஸாதா⁴ரணபthவiµkhதmh) । அத² ேமாைகphரேயாஜநாயாmh phரபthெதௗ
ஸrhவநிvh’thதி த⁴rhமஸாதா⁴ரணmh shவாபா⁴விக பரேஶஷthவாiνஸnhதா⁴நாதி³பmh
விேஶஷமாஹ –ஆthயmh உபாயப²லாதி³ । ஆthமா ச
ஆthயாேசதி யாவnhத:அrhதா:²ஸnhதி phரமாணth³தா: ◌⁴ தாவதாmh ஸrhேவஷாmh
ப⁴க³வchேச²ஷthவாiνஸnhதா⁴நmh காrhயmh । தchசாiνஸnhth◌⁴ராநiµபாயத³ஶயாமபி
நிvh’thதித⁴rhமவிதி⁴shவாபா⁴vhயாத³iνவrhதேத । இஹ சாiµthர ச
shவயmhphரேயாஜேந ைகNhகrhேய shவத ஏவ
ப⁴வதி । அŋhகி³⁴தப⁴ரnhயாஸாmhஶsh ந யாவத³rhேத²; கிnh யதா²ேலாகmh
யாவத³நnhயஸாth◌⁴யmh shவாபீ⁴Shடmh தாவthேயவ ப⁴வதீthயrhத:² ॥ 14॥
ஸrhவஶkhெதௗ ப⁴ரmh nhயshயத:ஸrhேவத⁴rhமthயாக³வசநாth
வrhரமாதி³த⁴rhமபமாjhஞைகŋhகrhயmh தத³iνவிth³க³மiνjhஞாைகŋhகrhயmh
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ச ந shயாதாthயthராஹ – khவசிth – சாபலாth அஶkhயphரvh’thேத
கshmhசித³தி⁴காணி । அnhயஸmhேமலேந - phரபththயŋhக³chதிkhதாநாmh
தத³rhத²தயா shவீkh’ெதௗ । தth - தshமாth த⁴rhமாmh shவபthயாக³shய
phரபthயŋhக³thவபா⁴வாth ேதஷாmh phரபthயŋhக³thேவநாiνபாதா³நாchச (var

தshமாth த³thத:ஸrhவத⁴rhமாmh . . . phரபth²யrhத²thேவநாphரதிபாத³நாchச)
இthயrhத:² । ஸrhவத⁴rhமthயாக³வசநshய அthர ஸrhவாrhவிth³ேத⁴ஷு
அrhதா²nhதேரஷு ஸmhப⁴வthஸு தthth³விபதாrhத²கlhபநmh ந khததி பா⁴வ: ।
ஏேதந அேலபகாதி³பாச phரதிphதா: ॥ 15॥
நiν யதி³ phரபthதிபாய:shயாth ததா³ தshயா அŋhக³thவmh, ேகசித³ŋhக³thவmh
ச (varஅŋhகி³thவmh ) வkhதvhயmh । ஸா  தthதth³வாkhேயஷு
உபாயதேயாkhதshய ஶரNhயshய விேஶஷணதயா phரkhைதேரகாதி³ஶph³ைத:³
(var phரkhைதேரகஶph³ைத:³) உபாய³th³th◌⁴யrhஹthேவந (var

ஏேகாபாய³th³th◌⁴யநrhஹthேவந) vhயவchசி²th³யேத
(var vhயவநியேத) । தshமாth rhேவாkhதmh ஸrhவமkhதthயthராஹ –

தth - விth◌⁴யiνேராேத⁴ந ேநதvhயthவாth இதி பா⁴வ: । அnhயதா²ऽphபபnhநmh
th³ேதா⁴பாயshையkhயmh phரபthேத: தphphரஸாேதா³பாயthவmh ந விnhth◌⁴யாதி³தி
பா⁴வ: ।
ஏேதந நிrhவிஶாth³ைவதth³³th³தி⁴ (var ஏவmh நிrhவிேஶஶா ( text not

legible here in the original ) நிரshதா: (var ஏவmh நிrhவிேஶஷா)
ேவதி³தnhயா: ॥ 16॥
உkhதாrhத²shதி²கரய ஸாமாnhயத உபாயராph³தா³த² (விth³vh’Nhவnh)
th³வஸாth◌⁴ேயாபாயவிேஶெஷௗ தthphரேயாஜநmh ச விப⁴ஜேத –ஸமrhதி²தேமவ
ஸாŋhக³ப⁴ரnhயாஸmh யதா²வத³iνShடநாய iµக²ேப⁴ேத³ந ஶியnh
தth³விஷயகrhதvhயேஶஷmh நாshதீthயாஹ– யshைம phரேயாஜநாய
இதி ேஶஷ: । ஸkh’th இthயேநந உபாஸநவth³vh’thதிஸாேபகஷthவmh
(var உபாஸநவத³shயாvh’thதி) நாshதீthchயேத । “ஸkh’th kh’த:
ஶாshராrhத:²”இthயshயாnhநாபவாேதா³ நாshதி । phரthத “ஸkh’ேத³வ”

இthயாதி³பி:◌⁴ அiνkh³ரஹ ஏவ । ஸதா³ – யாவthப²லphராphதீthயrhத:² ॥ 17॥
நiν nhயாஸநிShட²ேமவ “தshையவmh வி³ஷ:”இதி
பராmh’ய, தthகrhதvhயthேவந ஷவிth³யாऽऽmhநாதா । ஸா ச
“யnhமரணmh தத³வph◌⁴’த:²”இthயnhதா யjhஞth³’Shபா
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ச । அேதா யாவjhவmh தத³rhத²mh கrhதvhயshய விதீ⁴யமாநthவாth,
“ந phரயshேயth தத³rhத²mh”இthயiνபபnhநmh । ைமவmh -

தthராபி  nhயshதப⁴ரshய கrhதvhயாnhதரைநரேபயேமவ விவதmh ।
யதி³  phரshதவிth³யாŋhக³thதயாऽthர யjhஞkh’phதிrhவிதீ⁴யேத தrh
த³rhஶrhணமாஸாதீ³நாmh kh’phதிrhந வாchயா । ேதஷாmh யjhேஞாபேயாகி³thவாபா⁴வாth
அதாrhவதத³nhவிதயjhஞாnhதரகlhபநமேநகஶாshthராrhத²th³’Shவிதி⁴கlhபநmh
(varஅதrhவmh) சாthயnhதெகௗ³ரேவாபஹதmh । ஏகshயாவph◌⁴’தாth
rhவமnhேயஷாmh kh’phதிசாiνபபnhநா । தshமாth “ஏவmh ஶரணமph◌⁴ேயthய
ப⁴க³வnhதmh ஸுத³rhஶீநmh । அiνSh²தkhரஶேதா ப⁴வthேயவ ந
ஸmhஶய:”இதிவth யjhஞாதி³கmh ஸrhவமshய shவத:ஸmhபnhநmh ப⁴வதீதி
shதிமாthேர தாthபrhய kh³ராயmh ।
ஶாரகபா⁴Shயமபி ஏதத³விேராேத⁴ந பா⁴vhயmh ॥ 18॥
kh’தkh’thயshேயாthதரத³ஶாயாmh shவாதி⁴காராiν³ணmh (var

shவாேத⁴காராth³யiν³ணmh)thயாjhயmhshவதnhthரவிதி⁴phராphதmh கrhதvhயமiνஸnhேத⁴யmh
phராrhத²நீயmh ச ஸŋhkh³’தி – உபாயாnh - காmhயத⁴rhமாnh ।
அபாயாnh - phரthயவாயேஹnh । பரmh - ேகவலmh; phரபththதரகாலmh
வா । மth◌⁴யமாmh - உபாயாபாயவrhகா³நnhவிதாmh । shவாrhஹvh’thதிmh - -

நிthயபாmh தthஸமாநைநthதிகபாmh ச vh’thதிmh “அபாயஸmhphலேவ
ஸth³ய: phராயசிthதmh ஸமாசேரth phராயசிthதியmh ஸாऽthர
யthந: ஶரணmh vhரேஜth ॥”இthkhதமாஹ– phராயசிthதmh
ச ேயாkh³யmh இதி । “அஜஹth” இnhயiνஷjhயேத ।
“ேத³வrh⁴தாthமnh’mh பிth’mh ந கிŋhகேரா நாயmh’ணீ
ச ராஜnh”இthயாth³khதmh ஸூசயதி – விக³தnh’ணதாதி: இதி ।
ph³ரமசrhயாதி³பி⁴ரபாகrhதvhயmh ப⁴க³ப³thphரபnhநshய phரபthையவ
kh’தmh (var phரபthையவாபாkh’தmh); ேத³வயjhஞாதி³கmh thவshய (var

ேத³வயjhஞாதி³ கrhதvhயமshய) மth◌⁴யமph³’thயiνphரவிShடmh ைகŋhகrhயதி
பா⁴வ: । th³வnhth³வாதிதிாவசநmh பாதா³நாrhத²mh ச । பசரண³nh
- ைகŋhகrhேயாபகரண⁴தாnh க³nhத⁴Shபாதீ³nh । யth³வா ப²லஸŋhக³thயாகா³தீ³nh ।
ஸthஸmh’th³தி⁴ரபி (var ஸthஸmh’th³தீ⁴ரபி)ைகŋhகrhயாiνபkhதா
ைநவ இthkhதmh । ப⁴க³வத: இthயாதி³நா ேத³வதாnhதேரph◌⁴யshததீ³ேயph◌⁴யச
ப⁴khthயாதி³கமபி ந யாchயதி ஸூchயேத ॥ 19॥
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உkhதphரகாரshயாதி⁴காண:shவாபி⁴மதகாேல பரமப²lhphராphதமாஹ–

phரபthயŋhக³thவாnhேத³ऽபி “விதthவாchசாரமகrhமாऽபி”இதி
nhயாேயந shவதnhthராதி⁴காரth³ேத⁴ ஶkhதshயாshய கrhதvhயmh ஆjhஞாைகŋhகrhயmh
।
அகரேண phரthயவாயரதmh அiνjhஞாைகŋhகரயmh ।th³விபmh இதி –
Nhயபாபபthயrhத:² ॥ 20॥
பரமஷாrhத²ஸாதி⁴நீmh ப⁴க³வthphரபthதிmh phரமாணத: phரபா⁴வத:
phரவkhth’தச விrhஶிஷnh தth³விபயkh³ரnhத²நிrhமாணphரேயாஜநmh ச
phரதிபாத³யதி -

“ேயா ph³ரமாணmh வித³தா⁴தி rhவmh”இthயாதி³கயா thயா ;

“ ேத³வாநாmh தா³நவாநாmh ச,” “ ஶரNhயmh ஶரணmh ச
(var ேத³வாநாmh ச ஶரNhயmh ஶரணmh) thவாமாவாrhதி³vhயா மஹrhஷய:
”, “ ஶரணmh thவாmh phரபnhநா ேய th◌⁴யாநேயாக³விவrhதா:”
இதி shmh’thயாதி³பி⁴ச; “shதி²ேத மந ஸுshவshேத²”,
“ஸkh’ேத³வ phரபnhநாய”, “ஸrhவத⁴rhமாnh பthயjhய”
இthயாதி³பி:◌⁴ ப⁴க³வth³வாkhயவrhைக³ச । th³தா⁴mh - phரதாthயrhத:² ।
ப⁴க³வchச²ph³த:³ । shவாதnhthேர பாரதnhthrhேயபி -அvhயவதா⁴ேப³ந
vhயவதா⁴ேநந வா iµkhதிஸாத⁴நthேவ ; யth³வா shவதnhthராŋhக³thவவிவாேத³ऽபி
இthயrhத:²³ஜநநkh³ரnhதா:²shேதாthரக³th³யாத³ய: ॥ 21॥
உkhதiµபாயmh ஸுக²kh³ரஹய shவாiνShடா²நiµேக²ந நிக³மயதி – அthர
ஸrhவஶkhெதௗ பரமகாணிேக ஸrhவீபி⁴மதவரphரேத³ nhயshதப⁴ரthவாth
நிrhப⁴ரthவநிrhப⁴யthவth³தி: ◌⁴
(var நிrhப⁴ரthவ-நிrhப⁴யthவாதி³th³தி:◌⁴) ॥ 22॥
அயமthர iµiµோரiνஶாஸநீயஸmhmhரஹ:–

ஸதா³சாrhேயாபஸthதி⁴rhவகmh ஸmhயkh jhஞாநmh ஸmhபாth³ய,
³தேராபாயாnhதரநிShபாத³நாth³யiν³ணjhஞாநஶாkhதிவிரஹாnhநிrhவிNhண:,

shவஶkhயஸŋhகthகrhதvhயல⁴பாயபராமrhேஶந phரthயவshதா²பித:
ப²லஸŋhக³கrhth’thவாதி³thயாக³khதஸாŋhக³ப⁴ரnhயாேஸந kh’தkh’thய:
shவீkh’தப⁴ரmh ஶரNhயmh ய:பதிமவேலாkhய நிப⁴ேரா நிrhப⁴யச
shவயmhphரேயாஜநைகŋhகrhேயண ஸுக²mh வrhத இதி ॥ 22॥
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கவிதாrhகிகmhஹாய கlhயாண³ணஶாேந ।
மேத ேவŋhகேடஶாய ேவதா³nhத³ரேவ நம: ॥
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