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YakSha’s Questions Yaxaprashna

யphரநா:

YakSha’s Questions

அth◌⁴யாய: 313
ைவஶmhபாயந உவாச ।
ஸ த³த³rhஶ ஹதாnhph◌⁴ராth’◌ँlhேலாகபாலாநிவ chதாnh ।
கா³nhேத ஸமiνphராphேத ஶkhரphரதிமெகௗ³ரவாnh ॥ 1॥
விநிகீrhணத⁴iνrhபா³ணmh th³’ShThவா நிஹதமrhஜுநmh ।
பீ⁴மேஸநmh யெமௗ ேசாெபௗ⁴ நிrhவிேசShடாnhக³தாஷ:॥ 2॥
ஸ தீ³rhக⁴iµShணmh நி:வshய ேஶாகபா³Shபபphத: ।
தாnhth³’ShThவா பதிதாnhph◌⁴ராth’nhஸrhவாmhசிnhதாஸமnhவித:॥ 3॥
த⁴rhமthேரா மஹாபா³ஹுrhவிலலாப ஸுவிshதரmh ।
நiν thவயா மஹாபா³ேஹா phரதிjhஞாதmh vh’ேகாத³ர ॥ 4॥
ஸுேயாத⁴நshய ேப⁴thshயா க³த³யா ஸkhதி²நி ரேண ।
vhயrhத²mh தத³th³ய ேம ஸrhவmh thவயி நீேர நிபாதிேத ॥ 5॥
மஹாthமநி மஹாபா³ேஹா mh கீrhதிவrhத⁴ேந ।
மiνShயஸmhப⁴வா வாேசா வித⁴rhNhய: phரதி தா:॥ 6॥
ப⁴வதாmh தி³vhயவாசsh தா ப⁴வnh கத²mh mh’ஷா ।
ேத³வாசாபி யதா³ऽேவாசnhஸூதேக thவாmh த⁴நஜய ॥ 7॥
ஸஹshராாத³நவர:nhதிthரshதேவதி ைவ ।
உthதேர பாயாthேர ச ஜ³rh⁴தாநி ஸrhவஶ:॥ 8॥
விphரநShடாmh யmh ைசஷாமாஹrhதா நரஜஸா ।
நாshய ேஜதா ரேண கசித³ேஜதா ைநஷ கshயசிth ॥ 9॥
ேஸாऽயmh mh’thவஶmh யாத: கத²mh ShiΝrhமஹாப³ல: ।
அயmh மமாmhஶாmh ஸmhஹthய ேஶேத ⁴ெமௗ த⁴நஜய:॥ 10॥
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யphரநா:

ஆthய யmh வயmh நாத²mh :³கா²nhேயதாநி ேஸம ।
ரேண phரமthெதௗ வீெரௗ ச ஸதா³ ஶthநிப³rhஹெணௗ ॥ 11॥ ரேண phரக³lhெபௗ⁴

கத²mh வஶmh யாெதௗ nhதீthெரௗ மஹாப³ெலௗ ।
ெயௗ ஸrhவாshthராphரதிஹெதௗ பீ⁴மேஸநத⁴நஜெயௗ ॥ 12॥
அமஸாரமயmh நmh ’த³யmh மம ³rh’த:³ ।
யெமௗ யேத³ெதௗ th³’ShThவாऽth³ய பதிெதௗ நாவதீ³rhயேத ॥ 13॥
ஶாshthரjhஞா ேத³ஶகாலjhஞாshதேபாkhதா: khயாnhவிதா: ।
அkh’thவா ஸth³’ஶmh கrhம கிmh ேஶth◌⁴வmh ஷrhஷபா: ◌⁴ ॥ 14॥
அவிதஶராசாphயphரmh’Shடஶராஸநா: ।
அஸmhjhஞா ⁴வி ஸŋhக³mhய கிmh ேஶth◌⁴வமபராதா:॥ 15॥
ஸாநிவாth³ேர:ஸmhஸுphதாnh th³’ShThவா ph◌⁴ராth’nhமஹாமதி: ।
ஸுக²mh phரஸுphதாmh phரshவிnhந: கி²nhந: கShடாmh த³ஶாmh க³த:॥ 16॥
ஏவேமேவத³thkhthவா த⁴rhமாthமா ஸ நேரவர: ।
ேஶாகஸாக³ர மth◌⁴யshேதா² த³th◌⁴ெயௗ காரணமால:॥ 17॥
இதிகrhதvhயதாmh ேசதி ேத³ஶகாலவிபா⁴க³விth ।
நாபி⁴ேபேத³ மஹாபா³ஹுசிnhதயாேநா மஹாமதி:॥ 18॥
அத²ஸmhshதph◌⁴ய த⁴rhமாthமா ததா³ऽऽthமாநmh தப:ஸுத: ।
ஏவmh விலphய ப³ஹுதா⁴ த⁴rhமthேரா தி⁴Sh²ர:॥ 19॥
³th³th◌⁴யா விசிnhதயாமாஸ வீரா: ேகந நிபாதிதா:॥ 20॥
ைநஷாmh ஶshthரphரஹாேராऽshதி பத³mh ேநஹாshதி கshயசிth ।
⁴தmh மஹதி³த³mh மnhேய ph◌⁴ராதேரா ேயந ேம ஹதா:॥ 21॥
ஏகாkh³ரmh சிnhதயிShயா பீthவா ேவthshயா வா ஜலmh ।
shயாth ³rhேயாத⁴ேநேநத³iµபாmhஶு விதmh kh’தmh ॥ 22॥
கா³nhதா⁴ரராஜரசிதmh ஸததmh ம³th³தி⁴நா ।
யshய காrhயமகாrhயmh வா ஸமேமவ ப⁴வthத ॥ 23॥
கshதshய விவேஸth³வீேரா ³Shkh’ேதரkh’தாthமந: ।
அத²வா ைஷrh³ைட: ◌⁴ phரேயாேகா³ऽயmh ³ராthமந:॥ 24॥
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யphரநா:

ப⁴ேவதி³தி மஹா³th³தி⁴rhப³ஹுதா⁴ தத³சிnhதயth ।
தshயாnhந விேஷேணத³iµத³கmh ³தmh யதா²॥ 25॥
mh’தாநாமபி ைசேதஷாmh விkh’தmh ைநவ ஜாயேத ।
iµக²வrh: phரஸnhநா ேம ph◌⁴ராth’thயசிnhதயth ॥ 26॥
ஏைககஶெசௗக⁴ப³லாநிமாnhஷஸthதமாnh ।
ேகாऽnhய: phரதிஸமாேஸத காலாnhதகயமாth³’ேத ॥ 27॥
ஏேதந vhயவஸாேயந தthேதாயmh vhயவகா³ட⁴வாnh ।
கா³ஹமாநச தthேதாயமnhதாthஸ ஶுேவ ॥ 28॥
ய உவாச ।
அஹmh ப³க:ைஶவலமthshயப⁴ோ
நீதா மயா phேரதவஶmh தவாiνஜா: ।

thவmh பசேமா ப⁴விதா ராஜthர
ந ேசthphரநாnhph’chச²ேதா vhயாகேரா ॥ 29॥

மா தாத ஸாஹஸmh காrhrhமம rhவபkh³ரஹ: ।
phரநாiνkhthவா  ெகௗnhேதய தத: பிப³ஹரshவ ச ॥ 30॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
th³ராmh வா வஸூநாmh வா மதாmh வா phரதா⁴நபா⁴kh ।
ph’chசா² ேகா ப⁴வாnhேத³ேவா ைநதchச²நிநா kh’தmh ॥ 31॥
மவாnhபாயாthரச விnhth◌⁴ேயா மலய ஏவ ச ।
சthவார: பrhவதா: ேகந பாதிதா ⁴ேதஜஸ:॥ 32॥
அதீவ ேத மஹthகrhம kh’தmh ச ப³நாmh வர ।
யாnhந ேத³வா ந க³nhத⁴rhவா நாஸுராச ராஸா:॥ 33॥
விஷேஹரnhமஹாth³ேத⁴ kh’தmh ேத தnhமஹாth³⁴தmh ।
ந ேத ஜாநா யthகாrhயmh நாபி⁴ஜாநா காŋhதmh ॥34॥
ெகௗஹலmh மஹjhஜாதmh ஸாth◌⁴வஸmh சாக³தmh மம ।
ேயநாshmhth³விkh³ந’த³ய:ஸiµthபnhநஶிேராjhவர:॥ 35॥
ph’chசா² ப⁴க³வmhshதshமாthேகா ப⁴வாநிஹ திShட²தி ।
ய உவாச ।
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யphரநா:

யோऽஹமsh ப⁴th³ரmh ேத நாsh ப ஜேலசர:॥ 36॥
மையேத நிஹதா:ஸrhேவ ph◌⁴ராதரshேத மெஹௗஜஸ: ।
ைவஶmhபாயந உவாச ।
ததshதாமஶிவாmh thவா வாசmh ஸ பஷாராmh ॥ 37॥
யshய ph³வேதா ராஜnhiνபkhரmhய ததா³shதி²த: ।
விபாmh மஹாகாயmh யmh தாலஸiµchch²ரயmh ॥ 38॥
jhவலநாrhகphரதீகாஶமth◌⁴’Shயmh பrhவேதாபமmh ।
vh’மாthய திShட²nhதmh த³த³rhஶ ப⁴ரதrhஷப:◌⁴ ॥ 39॥
ேமக⁴க³mhபீ⁴ரநாேத³ந தrhஜயnhதmh மஹாshவநmh ।
ய உவாச ।
இேம ேத ph◌⁴ராதேரா ராஜnhவாrhயமா மயாऽஸkh’th ॥40॥
ப³லாthேதாயmh rhஷnhதshதேதா ைவ mh’தி³தா மயா ।
ந ேபயiµத³கmh ராஜnhphராநிஹ பphஸதா ॥ 41॥
பாrhத² மா ஸாஹஸmh காrhrhமம rhவபkh³ரஹ: ।
phரநாiνkhthவா  ெகௗnhேதய தத: பிப³ஹரshவ ச ॥ 42॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ந சாmh காமேய ய தவ rhவபkh³ரஹmh ।
காமmh ைநதthphரஶmhஸnhதி ஸnhேதா  ஷா:ஸதா³॥ 43॥
யதா³thமநா shவமாthமாநmh phரஶmhேஸ ஷrhஷப⁴ ।
யதா² phரjhஞmh  ேத phரநாnhphரதிவயா ph’chச² மாmh ॥ 44॥
ய உவாச ।
கிmh shவிதா³தி³thயiµnhநயதி ேக ச தshயாபி⁴தசரா: ।
கைசநமshதmh நயதி கshmhச phரதிதிShட²தி ॥ 45॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ph³ரமாதி³thயiµnhநயதி ேத³வாshதshயாபி⁴தசரா: ।
த⁴rhமசாshதmh நயதி ச ஸthேய ச phரதிதிShட²தி ॥ 46॥
ய உவாச ।
ேகநshவிchch²ேராthேயா ப⁴வதி ேகநshவிth³விnhத³ேத மஹth ।
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யphரநா:

ேகநshவிth³th³விதீயவாnhப⁴வதி ராஜnhேகந ச ³th³தி⁴மாnh ॥ 47॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ேதந ேராthேயா ப⁴வதி தபஸா விnhத³ேத மஹth ।
th◌⁴’thயா th³விதீயவாnhப⁴வதி ³th³தி⁴மாnhvh’th³த⁴ேஸவயா ॥ 48॥
ய உவாச ।
கிmh ph³ராமநாmh ேத³வthவmh கச த⁴rhம:ஸதாவ ।
கைசஷாmh மாiνேஷா பா⁴வ: கிேமஷாமஸதாவ ॥ 49॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
shவாth◌⁴யாய ஏஷாmh ேத³வthவmh தப ஏஷாmh ஸதாவ ।
மரணmh மாiνேஷா பா⁴வ: பவாேதா³ऽஸதாவ ॥ 50॥
ய உவாச ।
கிmh thயாmh ேத³வthவmh கச த⁴rhம:ஸதாவ ।
கைசஷாmh மாiνேஷா பா⁴வ: கிேமஷாமஸதாவ ॥ 51॥
தி⁴Sh²ர உவச ।
இShவshthரேமஷாmh ேத³வthவmh யjhஞ ஏஷாmh ஸதாவ ।
ப⁴யmh ைவ மாiνேஷா பா⁴வ: பthயாேகா³ऽஸதாவ ॥ 52॥
ய உவாச ।
கிேமகmh யjhஞியmh ஸாம கிேமகmh யjhஞியmh யஜு: ।
கா ைசஷாmh vh’iΝேத யjhஞmh காmh யjhேஞா நாதிவrhதேத ॥ 53॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
phராே ைவ யjhஞியmh ஸாம மேநா ைவ யjhஞியmh யஜு: ।
’ேக³கா vh’iΝேத யjhஞmh தாmh யjhேஞா நாதிவrhதேத ॥ 54॥
ய உவாச ।
கிmhshவிதா³வபதாmh ேரShட²mh கிmhshவிnhநிவபதாmh வரmh ।
கிmhshவிthphரதிShட²மாநாநாmh கிmhshவிthphரஸவதாmh வரmh ॥ 55॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
வrhஷமாவததாmh ேரShட²mh பீ³ஜmh நிவபதாmh வரmh ।
கா³வ: phரதிShட²மாநாநாmh thர: phரஸவதாmh வர:॥ 56॥
ய உவாச ।
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இnhth³யாrhதா²நiνப⁴வnh³th³தி⁴மா◌ँlhேலாகத: ।
ஸmhமத:ஸrhவ⁴தாநாiµchch²வஸnhேகா ந வதி ॥ 57॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ேத³வதாதிதி²ph◌⁴’thயாநாmh பிth’மாthமநச ய: ।
ந நிrhவபதி பசாநாiµchch²வஸnhந ஸ வதி ॥ 58॥
ய உவாச ।
கிmhshவிth³³தரmh ⁴ேம: கிmhshவி³chசதரmh ச கா²th ।
கிmhshவிchசீ²kh◌⁴ரதரmh வாேயா: கிmhshவிth³ப³ஹுதரmh th’th ॥ 59॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
மாதா ³தரா ⁴ேம: கா²th பிேதாchசரshததா² ।
மந: ஶீkh◌⁴ரதரmh வாதாchசிnhதா ப³ஹுத th’th ॥ 60॥
ய உவாச ।
கிmhshவிthஸுphதmh ந நிஷதி கிmhshவிjhஜாதmh ந ேசாபதி ।
கshயshவிth³th◌⁴’த³யmh நாshதி கிmhshவிth³ேவேக³ந வrhத⁴ேத ॥ 61॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
மthshய:ஸுphேதா ந நிஷthயNhட³mh ஜாதmh ந ேசாபதி ।
அமேநா ’த³யmh நாshதி நதீ³ ேவேக³ந வrhத⁴ேத ॥ 62॥
ய உவாச ।
கிmhshவிthphரவஸேதா thரmh கிmhshவிnhthரmh kh³’ேஹ ஸத: ।
ஆரshய ச கிmh thரmh கிmhshவிnhthரmh மShயத:॥ 63॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ஸாrhத:² phரவஸேதா thரmh பா⁴rhயா thரmh kh³’ேஹ ஸத: ।
ஆரshய பி⁴ஷŋhthரmh தா³நmh thரmh மShயத:॥ 64॥
ய உவாச ।
ேகாऽதிதி:²ஸrhவ⁴தாநாmh கிmhshவிth³த⁴rhமmh ஸநாதநmh ।
அmh’தmh கிmhshவிth³ராேஜnhth³ர கிmhshவிth ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 65॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
அதிதி:²ஸrhவ⁴தாநாமkh³நி: ேஸாேமா க³வாmh’தmh ।
ஸநாதேநாऽmh’ேதா த⁴rhேமா வா:ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 66॥
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ய உவாச ।
கிmhshவிேத³ேகா விசரேத ஜாத: ேகா ஜாயேத ந: ।
கிmhshவிth³தி⁴மshய ைப⁴ஷjhயmh கிmhshவிதா³வபநmh மஹth ॥ 67॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ஸூrhய ஏேகா விசரேத சnhth³ரமா ஜாயேத ந: ।
அkh³நிrhமshய ைப⁴ஷjhயmh ⁴ராபவநmh மஹth ॥ 68॥
ய உவாச ।
கிmhshவிேத³கபத³mh த⁴rhmhயmh கிmhshவிேத³கபத³mh யஶ: ।
கிmhshவிேத³கபத³mh shவrhkh³யmh கிmhshவிேத³கபத³mh ஸுக²mh ॥ 69॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
தா³யேமகபத³mh த⁴rhmhயmh தா³நேமகபத³mh யஶ: ।
ஸthயேமகபத³mh shவrhkh³யmh ஶீலேமகபத³mh ஸுக²mh ॥ 70॥
ய உவாச ।
கிmhshவிதா³thமா மiνShயshய கிmhshவிth³ைத³வkh’த:ஸகா² ।
உபவநmh கிmhshவித³shய கிmhshவித³shய பராயணmh ॥ 71॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
thர ஆthமா மiνShயshய பா⁴rhயா ைத³வkh’த:ஸகா² ।
உபவநmh ச பrhஜnhேயா தா³நமshய பராயணmh ॥ 72॥
ய உவாச ।
த⁴nhயாநாiµthதமmh கிmhshவிth³ த⁴நாநாmh shயாth கிiµthதமmh ।
லாபா⁴நாiµthதமmh கிmhshயாth ஸுகா²நாmh shயாthகிiµthதமmh ॥ 73॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
த⁴nhயாநாiµthதமmh தா³யmh த⁴நாநாiµthதமmh தmh ।
லாபா⁴நாmh ேரய ஆேராkh³யmh ஸுகா²நாmh Shthதமா ॥ 74॥
ய உவாச ।
கச த⁴rhம: பேரா ேலாேக கச த⁴rhம:ஸதா³ ப²ல: ।
கிmh நியmhய ந ேஶாசnhதி ைகச ஸnhதி⁴rhந rhயேத ॥ 75॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ஆnh’ஶmhshயmh பேரா த⁴rhமshthரயீ த⁴rhம:ஸதா³ ப²ல: ।
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மேநா யmhய ந ேஶாசnhதி ஸnhதி: ◌⁴ ஸth³பி⁴rhந rhயேத ॥ 76॥
ய உவாச ।
கிmh iν thவா phேயா ப⁴வதி கிmh iν thவா ந ேஶாசதி ।
கிmh iν thவாऽrhத²வாnhப⁴வதி கிmh iν thவா ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 77॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
மாநmh thவா phேயா ப⁴வதி khேராத⁴mh thவா ந ேஶாசதி ।
காமmh thவாऽrhத²வாnhப⁴வதி ேலாப⁴mh thவா ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 78॥
ய உவாச ।
கிமrhத²mh ph³ராமேண தா³நmh கிமrhத²mh நடநrhதேக ।
கிமrhத²mh ைசவ ph◌⁴’thேயஷு கிமrhத²mh ைசவ ராஜஸு ॥ 79॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
த⁴rhமாrhத²mh ph³ராமேண தா³நmh யேஶாrhத²mh நடநrhதேக ।
ph◌⁴’thேயஷு ப⁴ரrhத²mh ைவ ப⁴யாrhத²mh ைசவ ராஜஸு ॥ 80॥
ய உவாச ।
ேகந shவிதா³vh’ேதா ேலாக: ேகந shவிnhந phரகாஶேத ।
ேகந thயஜதி thராணி ேகந shவrhக³mh ந க³chச²தி ॥ 81॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
அjhஞாேநநாvh’ேதா ேலாகshதமஸா ந phரகாஶேத ।
ேலாபா⁴ththயஜதி thராணி ஸŋhகா³th shவrhக³mh ந க³chச²தி ॥ 82॥
ய உவாச ।
mh’த: கத²mh shயாthஷ: கத²mh ராShThரmh mh’தmh ப⁴ேவth ।
ராth³த⁴mh mh’தmh கத²mh வா shயாth கத²mh யjhேஞா mh’ேதா ப⁴ேவth ॥ 83॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
mh’ேதா த³th³ர: ேஷா mh’தmh ராShThரமராஜகmh ।
mh’தமேராthயmh ராth³த⁴mh mh’ேதா யjhஞshthவத³ண:॥ 84॥
ய உவாச ।
கா தி³khகிiµத³கmh phேராkhதmh கிமnhநmh கிச ைவ விஷmh ।
ராth³த⁴shய காலமாkh²யா தத: பிப³ஹரshவ ச ॥ 85॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।

8 sanskritdocuments.org



யphரநா:

ஸnhேதா தி³kh³ஜலமாகாஶmh ெகௗ³ரnhநmh phராrhத²நா விஷmh ।
ராth³த⁴shய ph³ராமண: கால: கத²mh வா ய மnhயேஸ ॥ 86॥
ய உவாச ।
தப: கிmhலணmh phேராkhதmh ேகா த³மச phரகீrhதித: ।
மா ச கா பரா phேதாkhதா கா ச ’: பகீrhதிதா ॥ 87॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
தப:shவத⁴rhமவrhதிthவmh மநேஸா த³மநmh த³ம: ।
மா th³வnhth³வஸShiΝthவmh ’ரகாrhயநிவrhதநmh ॥ 88॥
ய உவாச ।
கிmh jhஞாநmh phேராchயேத ராஜnhக: ஶமச phரகீrhதித: ।
த³யா ச கா பரா phேராkhதா கிசாrhஜவiµதா³’தmh ॥ 89॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
jhஞாநmh தththவாrhத²ஸmhேபா³த: ◌⁴ ஶமசிthதphரஶாnhததா ।
த³யா ஸrhவஸுைக²thவமாrhஜவmh ஸமசிthததா ॥ 90॥
ய உவாச ।
க: ஶthrh³rhஜய: mhஸாmh கச vhயாதி³ரநnhதக: ।
கீth³’ஶச shmh’த:ஸா⁴ரஸா: ◌⁴ கீth³’ஶ:shmh’த:॥ 91॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
khேராத:◌⁴ ஸு³rhஜய: ஶthrhேலாேபா⁴ vhயாதி³ரநnhதக: ।
ஸrhவ⁴தத:ஸா⁴ரஸா³rhநிrhத³ய:shmh’த:॥ 92॥
ய உவாச ।
ேகா ேமாஹ: phேராchயேத ராஜnhகச மாந: phரகீrhதித: ।
கிமாலshயmh ச விjhேஞயmh கச ேஶாக: phரகீrhதித:॥ 93॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ேமாேஹா  த⁴rhமட⁴thவmh மாநshthவாthமாபி⁴மாநிதா ।
த⁴rhமநிShkhயதாऽऽலshயmh ேஶாகshthவjhஞாநiµchயேத ॥ 94॥
ய உவாச ।
கிmh shைத²rhயmh’பி: ◌⁴ phேராkhதmh கிmh ச ைத⁴rhயiµதா³’தmh ।
shநாநmh ச கிmh பரmh phேராkhதmh தா³நmh ச கிேஹாchயேத ॥ 95॥
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தி⁴Sh²ர உவாச ।
shவத⁴rhேம shதி²ரதா shைத²rhயmh ைத⁴rhயnhth³யநிkh³ரஹ: ।
shநாநmh மேநாமலthயாேகா³ தா³நmh ைவ ⁴தரணmh ॥ 96॥
ய உவாச ।
க: பNh³த: மாnhjhேஞேயா நாshதிக: கச உchயேத ।
ேகா rhக:² கச காம:shயாth ேகா மthஸர இதி shmh’த:॥ 97॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
த⁴rhமjhஞ: பNh³ேதா jhேஞேயா நாshதிேகா rhக² உchயேத ।
காம:ஸmhஸாரேஹச ’thதாேபா மthஸர:shmh’த:॥ 98॥
ய உவாச ।
ேகாऽஹŋhகார இதி phேராkhத: கச த³mhப: ◌⁴ phரகீrhதித: ।
கிmh தth³ைத³வmh பரmh phேராkhதmh கிmh தthைபஶுnhயiµchயேத ॥ 99॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
மஹாjhஞாநமஹŋhகாேரா த³mhேபா⁴ த⁴rhேமா th◌⁴வேஜாchch²ரய: ।
ைத³வmh தா³நப²லmh phேராkhதmh ைபஶுnhயmh பர³ஷணmh ॥ 100॥
ய உவாச ।
த⁴rhமசாrhத²ச காமச பரshபரவிேராதி⁴ந: ।
ஏஷாmh நிthயவிth³தா⁴நாmh கத²ேமகthர ஸŋhக³ம:॥ 101॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
யதா³ த⁴rhமச பா⁴rhயா ச பரshபரவஶாiνெகௗ³ ।
ததா³ த⁴rhமாrhத²காமாநாmh thரயாமபி ஸŋhக³ம:॥ 102॥
ய உவாச ।
அேயா நரக: ேகந phராphயேத ப⁴ரதrhஷப⁴ ।
ஏதnhேம ph’chச²த: phரநmh தchசீ²kh◌⁴ரmh வkhமrhஹ ॥ 103॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
ph³ராமணmh shவயமாஹூய யாசமாநமகிசநmh ।
பசாnhநshதீதி ேயா ph³யாth ேஸாऽயmh நரகmh vhரேஜth ॥ 104॥
ேவேத³ஷு த⁴rhமஶாshthேரஷு th²யா ேயா ைவ th³விஜாதிஷு ।
ேத³ேவஷு பிth’த⁴rhேமஷு ேஸாऽயmh நரகmh vhரேஜth ॥ 105॥
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விth³யமாேந த⁴ேந ேலாபா⁴th³தா³நேபா⁴க³விவrhத: ।
பசாnhநாshதீதி ேயா ph³யாth ேஸாऽயmh நரகmh vhரேஜth ॥ 106॥
ய உவாச ।
ராஜnhேலந vh’thேதந shவாth◌⁴யாேயந ேதந வா ।
ph³ராமNhயmh ேகந ப⁴வதி phரph³ேயதth ஸுநிசிதmh ॥ 107॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
iΝ ய லmh தாத ந shவாth◌⁴யாேயா ந ச தmh ।
காரணmh  th³விஜthேவ ச vh’thதேமவ ந ஸmhஶய:॥ 108॥
vh’thதmh யthேநந ஸmhரயmh ph³ராமேணந விேஶஷத: ।
அணvh’thேதா ந ே vh’thததsh ஹேதா ஹத:॥ 109॥
பட²கா: பாட²காைசவ ேய சாnhேய ஶாshthரசிnhதகா: ।
ஸrhேவ vhயஸநிேநா rhகா² ய: khயாவாnhஸ பNh³த:॥ 110॥
சrhேவேதா³ऽபி ³rhvh’thத:ஸ ஶூth³ராத³திchயேத ।
ேயாऽkh³நிேஹாthரபேரா தா³nhத:ஸ ph³ராமண இதி shmh’த:॥ 111॥
ய உவாச ।
phயவசநவாதீ³ கிmh லப⁴ேத
விmh’ஶிதகாrhயகர: கிmh லப⁴ேத ।
ப³ஹுthரகர: கிmh லப⁴ேத
த⁴rhேம ரத: கிmh லப⁴ேத கத²ய ॥ 112॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
phயவசநவாதீ³ phேயா ப⁴வதி
விmh’ஶிதகாrhயகேராऽதி⁴கmh ஜயதி ।
ப³ஹுthரகர:ஸுக²mh வஸேத
யச த⁴rhமரத:ஸ க³திmh லப⁴ேத ॥ 113॥
ய உவாச ।
ேகா ேமாத³ேத கிமாசrhயmh க: பnhதா:² கா ச வாrhதிகா ।
வத³ ேம சர: phரநாnhmh’தா வnh பா³nhத⁴வா:॥ 114॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
பசேமऽஹநி ஷShேட² வா ஶகmh பசதி shேவ kh³’ேஹ ।
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அnh’ணீ சாphரவா ச ஸ வாசர ேமாத³ேத ॥ 115॥
அஹnhயஹநி ⁴தாநி க³chச²nhதீஹ யமாலயmh ।
ேஶஷா:shதா²வரchச²nhதி கிமாசrhயமத: பரmh ॥ 116॥
தrhேகாऽphரதிShட:² தேயா விபி⁴nhந
ைநேகா ’rhயshய மதmh phரமாணmh ।
த⁴rhமshய தththவmh நிதmh ³ஹாயாmh
மஹாஜேநா ேயந க³த:ஸ பnhதா:²॥ 117॥
அshnhமஹாேமாஹமேய கடாேஹ
ஸூrhயாkh³நிநா ராthதி³ேவnhத⁴ேநந ।
மாஸrhத³rhவீபக⁴Thடேநந
⁴தாநி கால: பசதீதி வாrhதா ॥ 118॥
ய உவாச ।
vhயாkh²யாதா ேம thவயா phரநா யாதா²தth²யmh பரnhதப ।
ஷmh thவிதா³நீmh vhயாkh²யா யச ஸrhவத⁴நீ நர:॥ 119॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
தி³வmh shph’ஶதி ⁴mh ச ஶph³த:³ Nhேயந கrhம ।
யாவthஸ ஶph³ேதா³ ப⁴வதி தாவthஷ உchயேத ॥ 120॥
lhேய phயாphேய யshய ஸுக²:³ேக² தைத²வ ச ।
அதீதாநாக³ேத ேசாேப⁴ ஸ ைவ ஸrhவத⁴நீ நர:॥ 121॥
ய உவாச ।
vhயாkh²யாத: ேஷா ராஜnhயச ஸrhவத⁴நீ நர: ।
தshமாththவேமகmh ph◌⁴ராth’mh யchச²ஸ வ ॥ 122॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
யாேமா ய ஏஷ ரkhதாோ ph³’ஹchசா²ல இேவாthதி²த: ।
vhேடா⁴ரshேகா மஹாபா³ஹுrhநேலா ய வ ॥ 123॥
ய உவாச ।
phயshேத பீ⁴மேஸேநாऽயமrhஜுேநா வ: பராயணmh ।
ஸ கshமாnhநேலா ராஜnhஸாபthநmh வchச² ॥ 124॥
யshய நாக³ஸஹshேரண த³ஶஸŋhkh²ேயந ைவ ப³லmh ।

12 sanskritdocuments.org



யphரநா:

lhயmh தmh பீ⁴மiµthsh’jhய நலmh வchச² ॥ 125॥
தைத²நmh மiνஜா: phராஹுrhபீ⁴மேஸநmh phயmh தவ ।
அத² ேகநாiνபா⁴ேவந ஸாபthநmh வchச² ॥ 126॥
யshய பா³ஹுப³லmh ஸrhேவ பாNhட³வா:ஸiµபாஸேத ।
அrhஜுநmh தமபாஹாய நலmh வchச² ॥ 127॥
தி⁴Sh²ர உவாச ।
த⁴rhம ஏவ ஹேதா ஹnhதி த⁴rhேமா ரதி ரத: ।
தshமாth³த⁴rhமmh ந thயஜா மா ேநா த⁴rhேமா ஹேதாऽவதீ⁴th ॥ 128॥
ஆnh’ஶmhshயmh பேரா த⁴rhம: பரமாrhதா²chச ேம மதmh ।
ஆnh’ஶmhshயmh சிகீrhஷா நேலா ய வ ॥ 129॥
த⁴rhமஶீல:ஸதா³ ராஜா இதி மாmh மாநவா வி:³ ।
shவத⁴rhமாnhந சShயா நேலா ய வ ॥ 130॥
nhதீ ைசவ மாth³ ச th³ேவ பா⁴rhேய  பிrhமம ।
உேப⁴ ஸthேர shயாதாmh ைவ இதி ேம தீ⁴யேத மதி:॥ 131॥
யதா²nhதீ ததா² மாth³ விேஶேஷா நாshதி ேம தேயா: ।
மாth’ph◌⁴யாmh ஸமchசா² நேலா ய வ ॥ 132॥
ய உவாச ।
தshய ேதऽrhதா²chச காமாchச ஆnh’ஶmhshயmh பரmh மதmh ।
தshமாthேத ph◌⁴ராதர:ஸrhேவ வnh ப⁴ரதrhஷப⁴ ॥ 133॥
இதி மஹாபா⁴ரேத ஆரNhயேக பrhவணி ஆரேணயபrhவணி யphரேந
thரேயாத³ஶாதி⁴கthஶததேமாऽth◌⁴யய:॥
॥ இதி॥

These verses form Ch. 297 of Prof. Tokunaga’s files,

and Ch. 313 of Pt. Kinjavadekar’s edition.

Following verses do not appear in the former:

4-20; 34; 66-67; 79-82;86-118; 128; 131 .
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