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pANinIya shikShA

பாணிநீய ஶிா

அத² ஶிாmh phரவயா பாணிநீயmh மதmh யதா² ।
ஶாshthராiνrhவmh தth³விதா³th³யேதா²khதmh ேலாகேவத³ேயா:॥ 1॥
phரth³த⁴மபி ஶph³தா³rhத²மவிjhஞாதம³th³தி⁴பி: ◌⁴ ।
நrhvhயkhதீகShயா வாச உchசாரேண விதி⁴mh ॥ 2॥
thஷShச:ஷrhவா வrh: ஶmh⁴மேதமதா: ।
phராkh’ேத ஸmhshkh’ேத சாபி shவயmh phேராkhதா:shவயmh⁴வா ॥ 3॥
shவரா விmhஶதிேரகச shபrhஶாநாmh பசவிmhஶதி: ।
யாத³யச shmh’தா யShெடௗ சthவாரச யமா:shmh’தா:॥ 4॥
அiνshவாேரா விஸrhக³சꣳக-ெபௗ சாபி பராெதௗ ।
:³shph’Shேடா சாபி விjhேஞேயா ’காேரா phத ஏவ ஸ:॥ 5॥ ॥1॥
ஆthமா ³th³th◌⁴யா ஸேமthயாrhதா²nhமேநா ŋhkhேத விவயா ।
மந: காயாkh³நிமாஹnhதி ஸ: phேரரயதி மாதmh ॥ 6॥
மாshரசரnhமnhth³ரmh ஜநயதி shவரmh ।
phராத:ஸவநேயாக³mh தmh ச²nhேதா³ கா³யthரமாதmh ॥ 7॥
கNhேட² மாth◌⁴யnhதி³நக³mh மth◌⁴யமmh thைரShபா⁴iνக³mh ।
தாரmh தாrhதீயஸவநmh ஶீrhஷNhயmh ஜாக³தாiνக³தmh ॥ 8॥
ேஸாதீ³rhே rhth◌⁴nhயபி⁴ஹேதா வkhரமாபth³ய மாத: ।
வrhஜநயேத ேதஷாmh விபா⁴க:³ பசதா⁴ shmh’த:॥ 9॥
shவரத: காலத:shதா²நாthphரயthநாத³iνphரதா³நத: ।
இதி வrhணவித:³ phராஹுrhநிணmh தnhநிேபா³த⁴த ॥ 10॥ ॥2॥
உதா³தாiνதா³thதச shவதச shவராshthரய: ।
ரshேவா தீ³rhக: ◌⁴ phத இதி காலேதா நியமா அசி ॥ 11॥
உதா³thேத நிஷாத³கா³nhதா⁴ராவiνதா³thத ’ஷப⁴ைத⁴வெதௗ ।
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shவthphரப⁴வா ேயேத ஷTh³ஜமth◌⁴யமபசமா:॥ 12॥
அShெடௗ shதா²நாநி வrhநாiµர: கNhட:² ஶிரshததா² ।
வாலmh ச த³nhதாச நாேகாShெடௗ² ச தா ச ॥ 13॥
ஓபா⁴வச விvh’thதிச ஶஷஸா ேரப² ஏவ ச ।
வாலiµபth◌⁴மா ச க³திரShடவிேதா⁴Shமண:॥ 14॥
யேயாபா⁴வphரஸiµகாராதி³பரmh பத³mh ।
shவராnhதmh தாth³’ஶmh விth³யாத³nhயth³vhயkhதShமண:॥ 15॥ ॥3॥
ஹகாரmh பசைமrhkhதமnhshதா²பி⁴ச ஸmhதmh ।
ஔரshயmh தmh விஜாநீயாthகTh²யமாஹுரஸmhதmh ॥ 16॥
கNhTh²யாவஹாவியஶாshதாலvhயா ஓShட²ஜா ।
shrhrhத⁴nhயா ’ரஷா த³nhthயா Lhலஸா:shmh’தா:॥ 17॥
வாேல  : phேராkhேதா த³nhthேயாShேடா² வ:shmh’ேதா ³ைத: ◌⁴ ।
ஏஐ  கNhட²தாலvhயா ஓஔ  கNhேடா²Shட²ெஜௗ shmh’ெதௗ ॥ 18॥
அrhத⁴மாthரா  கNhTh²யா shயாேத³காைரகாரேயாrhப⁴ேவth ।
ஓகாெரௗகாரேயாrhமாthரா தேயாrhவிvh’தஸmhvh’தmh ॥ 19॥
ஸmhvh’தmh மாthகmh jhேஞயmh விvh’தmh  th³விமாthகmh ।
ேகா⁴ஷா வா ஸmh’தா:ஸrhேவ அேகா⁴ஷா விvh’த:shmh’தா:॥ 20॥ ॥4॥
shவராShமmh ைசவ விvh’தmh கரணmh shmh’தmh ।
ேதph◌⁴ேயாऽபி விvh’தாேவெஙௗ தாph◌⁴யாைமேசா தைத²வ ச ॥ 21॥
அiνshவார யமாநாmh ச நாகா shதா²நiµchயேத ।
அேயாக³வாஹா விjhேஞயா ஆரயshதா²நபா⁴கி³ந:॥ 22॥
அலா³வீநிrhேகா⁴ேஷா த³nhதlhயshவராநiν ।
அiνshவாரsh கrhதvhேயா நிthயmh ேஹா: ஶஷேஸஷு ச ॥ 23॥
அiνshவாேர விvh’thயாmh  விராேம சாரth³வேய ।
th³விேராShTh²ெயௗ  விkh³’ணீயாth³யthேராகாரவகாரேயா:॥ 24॥
vhயாkh◌⁴ யதா²ஹேரththராnhத³nhதாph◌⁴யாmh ந  பீட³ேயth ।
பீ⁴தா பதநேப⁴தா³ph◌⁴யாmh தth³வth³வrhnhphரேயாஜேயth ॥ 25॥ ॥5॥
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யதா² ெஸௗராShThகா நா தkhரꣳ இthயபி⁴பா⁴ஷேத ।
ஏவmh ரŋhகா:³ phரேயாkhதvhயா: ேக²அராꣳ இவ ேக²த³யா ॥ 26॥
ரŋhக³வrhணmh phரரnhேநா kh³ரேஸthrhவமரmh ।
தீ³rhக⁴shவரmh phரயாthபசாnhநாkhயமாசேரth ॥ 27॥
’த³ேய ைசகமாthரshthவrhத⁴மாthரsh rhத⁴நி ।
நாகாயாmh ததா²rhத⁴mh ச ரŋhக³shையவmh th³விமாthரதா ॥ 28॥
’த³யா³thகேர திShட²nhகாmhshேயந ஸமiνshவரmh ।
மாrhத³வmh ச th³விமாthரmh ச ஜக⁴nhவாꣳ இதி நித³rhஶநmh ॥ 29॥
மth◌⁴ேய  கmhபேயthகmhபiµெபௗ⁴ பாrhெவௗ ஸெமௗ ப⁴ேவth ।
ஸரŋhக³mh கmhபேயthகmhபmh ரதீ²ேவதி நித³rhஶநmh ॥ 30॥
ஏவmh வrh: phரேயாkhதvhயா நாvhயkhதா ந ச பீ³தா: ।
ஸmhயkh³வrhணphரேயாேக³ந ph³ரமேலாேக மயேத ॥ 31॥ ॥6॥
கீ³தீ ஶீkh◌⁴ ஶிர:கmhபீ ததா²கி²தபாத²க: ।
அநrhத²jhேஞாऽlhபகNhட²ச ஷேட³ேத பாட²காத⁴மா:॥ 32॥
மா⁴rhயமரvhயkhதி: பத³chேச²த³sh ஸுshவர: ।
ைத⁴rhயmh லயஸமrhத²mh ச ஷேட³ேத பாட²கா ³:॥ 33॥
ஶŋhகிதmh பீ⁴தiµthkh’Shடமvhயkhதமiνநாகmh ।
காகshவரmh ஶிர க³தmh தத²shதா²நவிவrhதmh ॥ 34॥
உபாmhஶு த³Shடmh thவதmh நிரshதmh விலmhபி³தmh க³th³க³தி³தmh phரகீ³தmh ।
நிShபீ³தmh kh³ரshதபதா³ரmh ச வேத³nhந ந தீ³நmh ந  ஸாiνநாshயmh ॥ 35॥
phராத: பேட²nhநிthயiµர:shதி²ேதந shவேரண ஶாrh³லேதாபேமந ।
மth◌⁴யnhதி³ேந கNhட²க³ேதந ைசவ சkhராவஸŋhதஸnhநிேப⁴ந ॥ 36॥
தாரmh  விth³யாthஸவநmh th’தீயmh ஶிேராக³தmh தchச ஸதா³ phரேயாjhயmh ।
மரஹmhஸாnhயmh’தshவராmh lhேயந நாேத³ந ஶிர:shதி²ேதந ॥ 37॥ ॥7॥
அேசாऽshph’Shடா க³ணshthவீஷnhநமshph’Shடா ஶல:shmh’தா: ।
ேஶஷா:shph’Shடா ஹல: phேராkhதாநிேபா³சாiνphரதா³நத:॥ 38॥
ஞேமாiνநாகா நேரா நாதி³ேநா ஹஜ²ஷ:shmh’தா: ।
ஈஷnhநாதா³ யே ஜச வாநsh க²பா²த³ய:॥ 39॥
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ஈஷthch²வாஸாmhசேரா விth³யாth³ேகா³rhதா⁴ைமதthphரசேத ।
தா³thர: பாணிநிநா ேயேநத³mh vhயாபிதmh ⁴வ:॥ 40॥
ச²nhத:³ பாெதௗ³  ேவத³shய ஹshத: கlhேபாऽத² பTh²யேத ।
jhேயாதிஷாமயநmh சுrhநிkhதmh ேராthரiµchயேத ॥ 41॥
ஶிா phராணmh  ேவத³shய iµக²mh vhயாகரணmh shmh’தmh ।
தshமாthஸாŋhக³மதீ⁴thேயவ ph³ரமேலாேக மயேத ॥ 42॥ ॥8॥
உதா³thதமாkh²யாதி vh’ேஷாऽŋh³நாmh phரேத³ஶிநீலநிவிShடrhதா⁴ ।
உபாnhதமth◌⁴ேய shவதmh th◌⁴’தmh ச கநிSh²காயாமiνதா³thதேமவ ।43॥
உதா³thதmh phரேத³ஶிநீmh விth³யாthphரசேயா மth◌⁴யேதாŋh³mh ।
நிஹதmh  கநிSh²khயாmh shவேதாபகநிSh²காmh ॥ 44॥
அnhேதாதா³thதமாth³த³thதiµதா³thதமiνதா³தmh நீசshவதmh ।
மth◌⁴ேயாதா³thதmh shவதmh th³vhதா³thதmh thrhதா³thததி நவபத³ஶyhயா ॥ 45॥
அkh³நி: ேபா³ம: phரேவா வீrhயmh ஹவிஷmh shவrhph³’ஹshபதிnhth³ராph³’ஹshபதீ ।
அkh³நிthயnhேதாதா³thதmh ேஸாம இthயாth³த³thதmh phேரthதா³thதmh தீ³rhக⁴mh
நீசshவதmh ॥ 46॥
ஹவிஷாmh மth◌⁴ேயாதா³thதmhshவதி shவதmh ph³’ஹshபதிதி ।
th³vhதா³thதnhth³ராph³’ஹshபதீ இதி thதா³thதmh ॥ 47॥
அiνதா³thேதா ’தி³ jhேஞேயா rhth◌⁴nhதா³thத உதா³’த: ।
shவத: கrhணய:ஸrhவாshேய phரசய:shmh’த:॥ 48॥ ॥9॥
சாஷsh வத³ேத மாராmh th³விமாthேரா ைசவ வாயஸ: ।
ஶிகீ² ெரௗதி thமாthரsh நலshthவrhத⁴மாthரக:॥ 49॥
தீrhதா²தா³க³தmh த³kh³த⁴மபவrhணmh ச ப⁴தmh ।
ந தshய பேட² ேமாோऽshதி பாபாrhஹவ கிlhபி³ஷாth ॥ 50॥
ஸுதிrhத²தா³க³தmh vhயkhதmh shவாmhநாyhயmh ஸுvhயவshதி²தmh ।
ஸுshவேரண ஸுவkhேரண phரkhதmh ph³ரம ராஜேத ॥ 51॥
மnhthேரா ந:shவரேதா வrhணேதா வா th²யாphரkhேதா ந தத³rhத²மாஹ ।
ஸ வkh³வjhேரா யஜமாநmh நshதி யேத²nhth³ரஶth:shவரேதாऽபராதா⁴th ॥ 52॥
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அநரmh ஹதாShயmh விshவரmh vhயாதி⁴பீ³தmh ।
அதா ஶshthரேபண வjhரmh பததி மshதேக ॥ 53॥
ஹshதநmh  ேயாऽதீ⁴ேத shவரவrhணவிவrhதmh ।
’kh³யஜு:ஸாமபி⁴rhத³kh³ேதா⁴ விேயாநிமதி⁴க³chச²தி ॥ 54॥
ஹshேதந ேவத³mh ேயாऽதீ⁴ேத shவரவrhத²ஸmhதmh ।
’kh³யஜு:ஸாமபி: ◌⁴ ேதா ph³ரமேலாேக மயேத ॥ 55॥ ॥10॥
ஶŋhகர: ஶŋhகmh phராதா³th³தா³thராயதீ⁴மேத ।
வாŋhமேயph◌⁴ய:ஸமா’thய ேத³வீmh வாசதி shதி²தி:॥ 56॥
ேயநாரஸமாmhநாயமதி⁴க³mhய மேஹவராth ।
kh’thshநmh vhயாகரணmh phேராkhதmh தshைம பாணிநேய நம:॥ 57॥
ேயந ெதௗ⁴தா கி³ர: mhஸாmh விமல: ஶph³த³வாபி: ◌⁴ ।
தமசாjhஞாநஜmh பி⁴nhநmh தshைம பாணிநேய நம:॥ 58॥
அjhஞாநாnhத⁴shய ேலாகshய jhஞாநாஜநஶலாகயா ।
சுnhதmh ேயந தshைம பாணிநேய நம:॥ 59॥
thநயநமபி⁴iµக²நி:sh’தாமாmh

ய இஹ பேட²thphரயதச ஸதா³ th³விஜ: ।
ஸ ப⁴வதி த⁴நதா⁴nhயபஶுthரகீrhதிமா-
நலmh ச ஸுக²mh ஸமiνேத தி³வீதி தி³வீதி ॥ 60॥ ॥ 11॥

அத² ஶிாமாthேமாதா³thதச ஹகாரmh shவராmh யதா²
கீ³thயேசாऽshph’Shேடாதா³thதmh சாஷsh ஶŋhகர ஏகாத³ஶ ॥
॥ இதி ேவதா³ŋhக³நாகா அத²வா பாணிநீயஶிா ஸமாphதா ॥
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