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upadeshasAhasrI

உபேத³ஶஸாஹ

(Metrical Section)

US-P01.001ab ைசதnhயmh ஸrhவக³mh ஸrhவmh ஸrhவ⁴த³ஹாஶயmh ।
US-P01.001cd யth ஸrhவவிஷயாதீதmh தshைம ஸrhவவிேத³ நம: ॥
US-P01.002ab ஸமாபyhய khயா:ஸrhவா தா³ராkh³nhயாதா⁴நrhவிகா: ।
US-P01.002cd ph³ரமவிth³யாமேத²தா³நீmh வkhmh ேவத:³ phரசkhரேம ॥
US-P01.003ab கrhமாணி ேத³ஹேயாகா³rhத²mh ேத³ஹேயாேக³ phயாphேய ।
US-P01.003cd th◌⁴ேவ shயாதாmh தேதா ராேகா³ th³ேவஷைசவ தத: khயா: ॥
US-P01.004ab த⁴rhமாதா⁴rhெமௗ தேதாऽjhஞாshய ேத³ஹேயாக³shததா² ந: ।
US-P01.004cd ஏவmh நிthயphரvh’thேதாऽயmh ஸmhஸாரசkhரவth³ ph◌⁴’ஶmh ॥
US-P01.005ab அjhஞாநmh தshய லmh shயாதி³தி தth³தா⁴நShயேத ।
US-P01.005cd ph³ரமவிth³யாத ஆரph³தா⁴ தேதா நி:ேரயஸmh ப⁴ேவth ॥
US-P01.006ab விth³ையவாjhஞாநஹாநாய ந கrhமாphரதிலத: ।
US-P01.006cd நாjhஞாநshயாphரஹாேண  ராக³th³ேவஷேயா ப⁴ேவth ॥
US-P01.007ab ராக³th³ேவஷயாபா⁴ேவ கrhம ேதா³ஷth³ப⁴வmh th◌⁴வmh ।
US-P01.007cd தshமாnh நி:ேரயஸாrhதா²ய விth³ையவாthர விதீ⁴யேத ॥
US-P01.008ab நiν கrhம ததா² நிthயmh கrhதvhயmh வேந ஸதி ।
US-P01.008cd விth³யாயா:ஸஹகாthவmh ேமாmh phரதி  தth³ vhரேஜth ॥
US-P01.009ab யதா² விth³யா ததா² கrhம ேசாதி³தthவாவிேஶஷத: ।
US-P01.009cd phரthயவாயshmh’ேதைசவ காrhயmh கrhம iµiµுபி:◌⁴ ॥
US-P01.010ab நiν th◌⁴வப²லா விth³யா நாnhயth கிசித³ேபேத ।
US-P01.010cd நாkh³நிShேடாேமா யைத²வாnhயth³ th◌⁴வகாrhேயாऽphயேபேத ॥
US-P01.011ab ததா² th◌⁴வப²லா விth³யா கrhம நிthயமேபேத ।
US-P01.011cd இthேயவmh ேகசிதி³chச²nhதி ந கrhம phரதிலத: ॥
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உபேத³ஶஸாஹ

US-P01.012ab விth³யாயா: phரதிலmh  கrhம shயாth ஸாபி⁴மாநத: ।
US-P01.012cd நிrhவிகாராthம³th³தி⁴ச விth³ேயதீஹ phரகீதிதா ॥
US-P01.013ab அஹmh கrhதா மேமத³mh shயாதி³தி கrhம phரவrhதேத ।
US-P01.013cd வshthவதீ⁴நா ப⁴ேவth³ விth³யா கrhததீ⁴ேநா ப⁴ேவth³ விதி:◌⁴ ॥
US-P01.014ab காரகாNhபmh’th³நாதி விth³யாऽph³³th³தி⁴ேவாஷேர ।
US-P01.014cd தthஸthயமதிமாதா³ய கrhம கrhmh vhயவshயதி ॥
US-P01.015ab விth³த⁴thவாத³த: ஶkhயmh கrhம கrhmh ந விth³யயா ।
US-P01.015cd ஸைஹவmh வி³ஷா தshமாth கrhம ேஹயmh iµiµுநா ॥
US-P01.016ab ேத³ஹாth³ையரவிேஶேஷண ேத³ேநா kh³ரஹணmh நிஜmh ।
US-P01.016cd phராணிநாmh தத³விth³ேயாthத²mh தாவth கrhமவிதி⁴rhப⁴ேவth ॥
US-P01.017ab ேநதி ேநதீதி ேத³ஹாதீ³நேபாயாthமாவேஶத: ।
US-P01.017cd அவிேஶஷாthமேபா³தா⁴rhத²mh ேதநாவிth³யா நிவrhதிதா ॥
US-P01.018ab நிvh’thதா ஸா கத²mh ⁴ய: phரஸூேயத phரமாணத: ।
US-P01.018cd அஸthேயவாவிேஶேஷ  phரthயகா³thமநி ேகவேல ॥
US-P01.019ab ந ேசth³ ⁴ய: phரஸூேயத கrhதா ேபா⁴khேததி தீ: ◌⁴ கத²mh ।
US-P01.019cd ஸத³shதி ச விjhஞாேந தshமாth³ விth³யாஸஹாயிகா ॥
US-P01.020ab அthயேரசயதி³thkhேதா nhயாஸ: thயாத ஏவ  ।
US-P01.020cd கrhமph◌⁴ேயா மாநஸாnhேதph◌⁴ய ஏதாவதி³தி வாநாmh ॥
US-P01.021ab அmh’தthவmh தmh தshமாth thயாjhயmh கrhம iµiµுபி: ◌⁴ ।
US-P01.021cd அkh³நிShேடாமவதி³thkhதmh தthேரத³மபி⁴தீ⁴யேத ॥
US-P01.022ab ைநககாரகஸாth◌⁴யthவாth ப²லாnhயthவாch ச கrhமண: ।
US-P01.022cd விth³யா தth³விபஈதாேதா th³’Shடாnhேதா விஷேமா ப⁴ேவth ॥
US-P01.023ab kh’Shயாதி³வth ப²லாrhத²thவாத³nhயகrhேமாபph³’mhஹணmh ।
US-P01.023cd அkh³நிShேடாமshthவேபேத விth³யாnhயth கிமேபேத ॥
US-P01.024ab phரthயவாயsh தshையவ யshயாஹŋhகார இShயேத ।
US-P01.024cd அஹŋhகாரப²லாrhதி²thேவ விth³ேயேத நாthமேவதி³ந: ॥
US-P01.025ab தshமாத³jhஞாநஹாநாய ஸmhஸாரவிநிvh’thதேய ।
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US-P01.025cd ph³ரமவிth³யாவிதா⁴நாய phராரph³ேதா⁴பநிஷth thவியmh ॥
US-P01.026ab ஸேத³பநிrhவshய khவிபி ேசாபநிஷth³ ப⁴ேவth ।
US-P01.026cd மnhதீ³கரணபா⁴வாch ச க³rhபா⁴ேத:³ ஶாதநாth ததா² ॥
US-P02.001ab phைரேஷth³⁴மஶkhயthவாnh ேநதி ேநதீதி ேஶதmh ।
US-P02.001cd இத³mh நாஹத³mh நாஹthயth³தா⁴ phரதிபth³யேத ॥
US-P02.002ab இத³nhதீ⁴த³மாthேமாthதா² வாசாரmhப⁴ஞேகா³சரா ।
US-P02.002cd நிth³தா⁴thேமாth³ப⁴வthவாth ஸா ந நrhமாநதாmh vhரேஜth ॥
US-P02.003ab rhவ³th³தி⁴மபா³தி⁴thவா ேநாthதரா ஜாயேத மதி: ।
US-P02.003cd th³’ேரக:shவயmhth³த: ◌⁴ ப²லthவாth ஸ ந பா³th◌⁴யேத ॥
US-P02.004ab இத³mhவநமதிkhரmhய ேஶாகேமாஹாதி³³தmh ।
US-P02.004cd வநாth³ க³nhதா⁴ரேகா யth³வth shவமாthமாநmh phரபth³யேத ॥
US-P03.001ab ஈவரேசத³நாthமா shயாnh நாஸாவshதி தா⁴ரேயth ।
US-P03.001cd ஆthமா ேசதீ³வேராऽshதி விth³யா ஸாnhயநிவrhதிகா ॥
US-P03.002ab ஆthமேநாऽnhயshய ேசth³ த⁴rhமா அsh²லthவாத³ேயா மதா: ।
US-P03.002cd அjhேஞயthேவऽshய கிmh ைத:shயாதா³thமthேவ thவnhயதீ⁴iνதி: ॥
US-P03.003ab th²யாth◌⁴யாஸநிேஷதா⁴rhத²mh தேதாऽsh²லாதி³ kh³’யதாmh ।
US-P03.003cd பரthர ேசnh நிேஷதா⁴rhத²mh ஶூnhயதாவரணmh  தth ॥
US-P03.004ab ³⁴thேஸாrhயதி³ சாnhயthர phரthயகா³thமந இShயேத ।
US-P03.004cd அphராே யமநா: ஶுph◌⁴ர இதி சாநrhத²கmh வச: ॥
US-P04.001ab அஹmhphரthயயபீ³ஜmh யத³ஹmhphரthயயவthshதி²தmh ।
US-P04.001cd நாஹmhphரthயயவnhShடmh கத²mh கrhம phரேராஹதி ॥
US-P04.002ab th³’Shடவch ேசth phரேராஹ:shயாnh நாnhயகrhமா ஸ இShயேத ।
US-P04.002cd தnhநிேராேத⁴ கத²mh தth shயாth ph’chசா²ேமா வshத³chயதாmh ॥
US-P04.003ab ேத³ஹாth³யாரmhப⁴ஸாமrhth²யாjh jhஞாநmh ஸth³விஷயmh thவயி ।
US-P04.003cd அபி⁴⁴ய ப²லmh rhயாth கrhமாnhேத jhஞாநiµth³ப⁴ேவth ॥
US-P04.004ab ஆரph³த⁴shய ப²ேல ேயேத ேபா⁴ேகா³ jhஞாநmh ச கrhமண: ।
US-P04.004cd அவிேராத⁴shதேயாrhkhேதா ைவத⁴rhmhயmh ேசதரshய  ॥
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US-P04.005ab ேத³ஹாthமjhஞாநவjh jhஞாநmh ேத³ஹாthமjhஞாநபா³த⁴கmh ।
US-P04.005cd ஆthமnhேயவ ப⁴ேவth³ யshய ஸ ேநchச²nhநபி iµchயேத ॥
US-P05.001ab thராஶŋhேகா யேதா²த³ŋhேகா நாkh³ரத³mh’தmh iµநி: ।
US-P05.001cd கrhமநாஶப⁴யாjh ஜnhேதாராthமjhஞாநாkh³ரஹshததா² ॥
US-P05.002ab ³th³தி⁴shத²சலதீவாthமா th◌⁴யாயதீவ ச th³’யேத ।
US-P05.002cd ெநௗக³தshய யதா² vh’ாshதth³வth ஸmhஸாரவிph◌⁴ரம: ॥
US-P05.003ab ெநௗshத²shய phராதிேலாmhேயந நகா³நாmh க³மநmh யதா² ।
US-P05.003cd ஆthமந:ஸmhsh’திshதth³வth³ th◌⁴யாயதீேவதி  தி: ॥
US-P05.004ab ைசதnhயphரதிபி³mhேப³ந vhயாphேதா ேபா³ேதா⁴  ஜாயேத ।
US-P05.004cd ³th³ேத: ◌⁴ ஶph³தா³தி³நிrhபா⁴ஸshேதந ேமாiµயேத ஜக³th ॥
US-P05.005ab ைசதnhயாபா⁴ஸதாஹமshதாத³rhth²யmh ச தத³shய யth ।
US-P05.005cd இத³மmhஶphரஹாேண ந பர: ேஸாऽiνப⁴ேவா ப⁴ேவth ॥
US-P06.001ab சி²ththவா thயkhேதந ஹshேதந shவயmh நாthமா விேஶShயேத ।
US-P06.001cd ததா² ஶிShேடந ஸrhேவண ேயந ேயந விேஶShயேத ॥
US-P06.002ab தshமாth thயkhேதந ஹshேதந lhயmh ஸrhவmh விேஶஷணmh ।
US-P06.002cd அநாthமthேவந தshமாjh jhேஞா iµkhத:ஸrhவவிேஶஷண: ॥
US-P06.003ab விேஶஷணத³mh ஸrhவmh jhஞாத ஆthமnhயஸth³ ப⁴ேவth ।
US-P06.003cd அவிth³யாshதமத:ஸrhவmh jhஞாத ஆthமnhயஸth³ ப⁴ேவth ॥
US-P06.004ab jhஞாைதவாthமா ஸதா³ kh³ராேயா jhேஞயiµthsh’jhய ேகவல: ।
US-P06.004cd அஹthயபி யth³ kh³ராயmh vhயேபதாŋhக³ஸமmh  தth ॥
US-P06.005ab யாவாnh shயாதி³த³மmhேஶா ய:ஸ shவேதாऽnhேயா விேஶஷணmh ।
US-P06.005cd விேஶஷphரேயா யthர th³ேதா⁴ jhஞசிthர³rhயதா² ॥
US-P06.006ab இத³மmhேஶாऽஹthயthர thயாjhேயா நாthேமதி பNh³ைத: ।
US-P06.006cd அஹmh ph³ரேமதி ஶிShேடாऽmhேஶா ⁴தrhவக³ேதrhப⁴ேவth ॥
US-P07.001ab ³th³th◌⁴யாட⁴mh ஸதா³ஸrhவmh th³’யேத யthர தthர வா ।
US-P07.001cd மயா தshமாth பரmh ph³ரம ஸrhவjhஞசாsh ஸrhவக:³ ॥
US-P07.002ab யதா²ம³th³தி⁴சாராmh ஸா தth³வth பேரShவபி ।
US-P07.002cd ைநவாேபா⁴mh ந வாதா³mh ஶkhயshதshமாth பேரா யஹmh ॥
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US-P07.003ab விகாthவமஶுth³த⁴thவmh ெபௗ⁴திகthவmh ந சாthமந: ।
US-P07.003cd அேஶஷ³th³தி⁴ஸாthவாth³ ³th³தி⁴வch சாlhபேவத³நா ॥
US-P07.004ab மெணௗ phரகாயேத யth³வth³ ரkhதாth³யாகாரதாதேப ।
US-P07.004cd மயி ஸnhth³’யேத ஸrhவமாதேபேநவ தnh மயா ॥
US-P07.005ab ³th³ெதௗ⁴ th³’யmh ப⁴ேவth³ ³th³ெதௗ⁴ ஸthயாmh நாshதி விபrhயேய
।
US-P07.005cd th³ரShடா யshமாth ஸதா³ th³ரShடா தshமாth³ th³ைவதmh ந விth³யேத
॥
US-P07.006ab அவிேவகாth பராபா⁴வmh யதா² ³th³தி⁴ரேவth ததா² ।
US-P07.006cd விேவகாth  பராத³nhய:shவயmh சாபி ந விth³யேத ॥
US-P08.001ab சிதிshவபmh shவத ஏவ ேம மேத ரஸாதி³ேயாக³shதவ ேமாஹகாத:
।
US-P08.001cd அேதா ந கிசிth தவ ேசShேதந ேம ப²லmh ப⁴ேவth
ஸrhவவிேஶஷஹாநத: ॥
US-P08.002ab விiµchய மாயாமயகாrhயதாஹ phரஶாnhதிமாயாயஸதீ³தாth
ஸதா³ ।
US-P08.002cd அஹmh பரmh ph³ரமஸதா³விiµkhதவth ததா²ஜேமகmh th³வயவrhதmh
யத: ॥
US-P08.003ab ஸதா³ ச ⁴ேதஷு ஸேமாऽsh ேகவேலா யதா² ச க²mh
ஸrhவக³மரmh ஶிவmh ।
US-P08.003cd நிரnhதரmh நிShகலமkhயmh பரmh தேதா ந ேமऽshதீஹ ப²லmh
தேவைத: ॥
US-P08.004ab அஹmhமைமேகா ந தத³nhயதி³Shயேத ததா²ந கshயாphயஹமshmhயஸŋhக³த:
।
US-P08.004cd அஸŋhக³ேபாऽஹமேதா ந ேம thவயா kh’ேதந காrhயmh தவ
சாth³வயthவத: ॥
US-P08.005ab ப²ேல ச ேஹெதௗ ச ஜேநா விஷkhதவாநிதி phரசிnhயாஹமேதா
விேமாேண ।
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உபேத³ஶஸாஹ

US-P08.005cd ஜநshயஸmhவாத³மmh phரkhLhphதவாnhshவபதththவாrhத²விேபா³த⁴காரணmh
॥
US-P08.006ab ஸmhவாத³ேமதmh யதி³சிnhதேயnh நேரா விiµchயேதऽjhஞாநமஹாப⁴யாக³மாth
।
US-P08.006cd விiµkhதகாமச ததா²ஜந:ஸதா³சரthயேஶாக:ஸமஆthமவிthஸுகீ²
॥
US-P09.001ab ஸூமதாvhயாபிேத jhேஞேய க³nhதா⁴ேத³thதேராthதரmh ।
US-P09.001cd phரthயகா³thமாவஸாேநஷு rhவrhவphரஹாணத: ॥
US-P09.002ab ஶாரா ph’தி²வீ தாவth³ யாவth³ பா³யா phரமாணத: ।
US-P09.002cd அபா³தீ³நி ச தththவாநி தாவjh jhேஞயாநி kh’thshநஶ: ॥
US-P09.003ab வாyhவாதீ³நாmh யேதா²thபthேத: rhவmh க²mh ஸrhவக³mh ததா² ।
US-P09.003cd அஹேமக:ஸதா³ஸrhவசிnhமாthர:ஸrhவேகா³ऽth³வய: ॥
US-P09.004ab ph³ரமாth³யா:shதா²வராnhதா ேய phராணிேநா மம :shmh’தா: ।
US-P09.004cd காமkhேராதா⁴த³ேயா ேதா³ஷா ஜாேயரnh ேம ேதாऽnhயத: ॥
US-P09.005ab ⁴தேதா³ைஷ:ஸதா³shph’Shடmh ஸrhவ⁴தshத²வரmh ।
US-P09.005cd நீலmh vhேயாம யதா² பா³ேலா ³Shடmh மாmh வீேத ஜந: ॥
US-P09.006ab மchைசதnhயாவபா⁴shயthவாth ஸrhவphராணிதி⁴யாmh ஸதா³ ।
US-P09.006cd rhமம phராணிந:ஸrhேவ ஸrhவjhஞshய விபாphமந: ॥
US-P09.007ab ஜநிமjh jhஞாநவிjhேஞயmh shவphநjhஞாநவதி³Shயேத ।
US-P09.007cd நிthயmh நிrhவிஷயmh jhஞாநmh தshமாth³ th³ைவதmh ந விth³யேத ॥
US-P09.008ab jhஞாrhjhஞாதிrh நிthேயாkhதா ஸுஷுphேத thவnhயஶூnhயத: ।
US-P09.008cd ஜாkh³ரjhjhஞாதிshthவவிth³யாதshதth³ kh³ராயmh சாஸதி³Shயதாmh
॥
US-P09.009ab பவththவாth³யஸththவாnh ந th³’ShThயாேத:³ கrhமதா யதா² ।
US-P09.009cd ஏவmh விjhஞாநகrhமthவmh ⁴mhேநா நாshதீதி க³mhயேத ॥
US-P10.001ab th³’ஶிshவபmh க³க³ேநாபமmh பரmh ஸkh’th³விபா⁴தmh
thவஜேமகமரmh ।

6 sanskritdocuments.org



உபேத³ஶஸாஹ

US-P10.001cd அேலபகmh ஸrhவக³தmh யத³th³வயmh தேத³வ சாஹmh ஸததmh விiµkhத
ஓmh ॥
US-P10.002ab th³’sh ஶுth³ேதா⁴ऽஹமவிkhயாthமேகா ந ேமऽshதி கசிth³
விஶய:shவபா⁴வத: ।
US-P10.002cd ரshதிரேசாrhth◌⁴வமத⁴ச ஸrhவத: ஸுrhண⁴மா thவஜ ஆthமநி
shதி²த: ॥
US-P10.003ab அேஜாऽமரைசவ ததா²ஜேராऽmh’த:shவயmhphரப: ◌⁴ ஸrhவக³ேதாऽஹமth³வய:
।
US-P10.003cd ந காரணmh காrhயமதீவ நிrhமல:ஸைத³வ th’phதச தேதா விiµkhத
ஓmh ॥
US-P10.004ab ஸுஷுphதஜாரthshவபதச த³rhஶநmh ந ேமऽshதி கிசிth
shவேவஹ ேமாஹநmh ।
US-P10.004cd shவதச ேதஷாmh பரேதாऽphயஸththவதshய ஏவாsh ஸதா³
th³’க³th³வய: ॥
US-P10.005ab ஶர³th³தீ⁴nhth³ய:³க²ஸnhததிrhந ேம ந சாஹmh மம நிrhவிகாரத: ।
US-P10.005cd அஸththவேஹேதாச தைத²வ ஸnhதேதரஸththவமshயா:shவபேதா
 th³’யவth ॥
US-P10.006ab இத³mh  ஸthயmh மம நாshதி விkhயா விகாரேஹrhந 
ேமऽth³வயthவத: ।
US-P10.006cd ந Nhயபாேப ந ச ேமாப³nhத⁴ேந ந சாshதி வrhணரமதாஶஈரத: ॥
US-P10.007ab அநாதி³ேதா நிrh³ணேதா ந கrhம ேம ப²லmh ச தshமாth
பரேமாऽஹமth³வய: ।
US-P10.007cd யதா² நப: ◌⁴ ஸrhவக³தmh ந phயேத ததா²யஹmh ேத³ஹக³ேதாऽபி
ஸூமத: ॥
US-P10.008ab ஸதா³ ச ⁴ேதஷு ஸேமாऽஹவர: ராராph◌⁴யாmh பரேமா
யேதா²thதம: ।
US-P10.008cd பராthமதththவச ததா²th³வேயாऽபி ஸnh விபrhயேயபி⁴vh’தshthவவிth³யயா
॥
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US-P10.009ab அவிth³யயா பா⁴வநயா ச கrhமபி⁴rhவிவிkhதஆthமாvhயவதி: ◌⁴ ஸுநிrhமல:

।
US-P10.009cd th³’கா³தி³ஶkhதிphரசிேதாऽஹமth³வய: shதி²த: shவேப க³க³நmh
யதா²சலmh ॥
US-P10.010ab அஹmh பரmh ph³ரம விநிசயாthமth³’ ந ஜாயேத ⁴ய இதி
ேதrhவச: ।
US-P10.010cd ந ைசவ பீ³ேஜ thவஸதி phரஜாயேத ப²லmh ந ஜnhமாshதி தேதா
யேமாஹதா ।
US-P10.011ab மேமத³thத²mh ச தவாத³ ஈth³’ஶmh ததா²ஹேமவmh ந பேராऽபி
சாnhயதா² ।
US-P10.011cd விட⁴ைதவshய ஜநshய கlhபநா ஸதா³ஸேம ph³ரமணி சாth³வேய
ஶிேவ ॥
US-P10.012ab யத³th³வயmh jhஞாநமதீவ நிrhமலmh மஹாthமநாmh தthர ந
ேஶாகேமாஹதா ।
US-P10.012cd தேயாரபா⁴ேவ ந  கrhம ஜnhம வா ப⁴ேவத³யmh ேவத³விதா³mh
விநிசய: ॥
US-P10.013ab ஸுஷுphதவjh ஜாkh³ரதி ேயா ந பயதி th³வயmh  பயnhநபி
சாth³வயத: ।
US-P10.013cd ததா² ச rhவnhநபி நிShkhயச ய: ஸ ஆthமவிnh நாnhய இதீஹ
நிசய: ॥
US-P10.014ab இதீத³iµkhதmh பரமாrhத²த³rhஶநmh மயா ேவதா³nhதவிநிசிதmh பரmh
।
US-P10.014cd விiµchயேதऽshnh யதி³ நிசிேதா ப⁴ேவnh ந phயேத vhேயாமவேத³வ
கrhமபி: ◌⁴ ॥
US-P11.001ab ஈth’thவmh shவத:th³த⁴mh ஜnhநாmh ச தேதாऽnhயதா ।
US-P11.001cd அjhஞாநாதி³thயேதாऽnhயthவmh ஸத³தி நிவrhthயேத ॥
US-P11.002ab ஏதாவth³ th◌⁴யmh’தthவmh ந கிசித³nhயth ஸஹாயகmh ।
US-P11.002cd jhஞாநshேயதி ph³வchசா²shthரmh ஸŋhக³mh கrhம பா³த⁴ேத ॥
US-P11.003ab ஸrhேவஷாmh மநேஸா vh’thதமவிேஶேஷண பயத: ।
US-P11.003cd தshய ேம நிrhவிகாரshய விேஶஷ:shயாth கத²சந ॥

8 sanskritdocuments.org



உபேத³ஶஸாஹ

US-P11.004ab மேநாvh’thதmh மநைசவ shவphநவjh ஜாkh³ரதீ: ।
US-P11.004cd ஸmhphரஸாேத³ th³வயாஸththவாch சிnhமாthர:ஸrhவேகா³ऽth³வய: ॥
US-P11.005ab shவphந:ஸthேயா யதா² ऽऽேபா³தா⁴th³ ேத³ஹாthமthவmh தைத²வ ச ।
US-P11.005cd phரthயாேத:³ phரமாணthவmh ஜாkh³ரth shயாதா³ ऽऽthமேவத³நாth ॥
US-P11.006ab vhேயாமவth ஸrhவ⁴தshேதா² ⁴தேதா³ைஷrhவிவrhத: ।
US-P11.006cd ஸா ேசதாऽ³ண: ஶுth³ேதா⁴ ph³ரைமவாshதி ேகவல: ॥
US-P11.007ab நாமபkhயாph◌⁴ேயாऽnhேயா நிthயiµkhதshவபவாnh ।
US-P11.007cd அஹமாthமா பரmh ph³ரம சிnhமாthேராऽஹmh ஸதா³th³வய: ॥
US-P11.008ab அஹmh ph³ரமாsh கrhதா ச ேபா⁴khதா சாshதி ேய வி:³ ।
US-P11.008cd ேத நShடா jhஞாநகrhமph◌⁴யாmh நாshதிகா:shrhந ஸmhஶய: ॥
US-P11.009ab த⁴rhமாத⁴rhமப²லrhேயாக³இShேடாऽth³’Shேடா யதா²thமந: ।
US-P11.009cd ஶாshthராth³ ph³ரமthவமphயshய ேமாோ jhஞாநாth தேத²Shயதாmh
॥
US-P11.010ab யா மாஹாராஜநாth³யாshதா வாஸநா:shவphநத³rhஶிபி: ◌⁴ ।
US-P11.010cd அiν⁴யnhத ஏேவஹ தேதாऽnhய: ேகவேலா th³’: ॥
US-P11.011ab ேகாஶாதி³வ விநிShkh’Shட: காrhயகாரணவrhத: ।
US-P11.011cd யதா²rhth³’யேத shவphேந தth³வth³ ேபா³th³தா⁴ shவயmhphரப: ◌⁴ ॥
US-P11.012ab ஆேபஷாth phரதி³th³த⁴shய jhஞshய shவாபா⁴விகmh பத³mh ।
US-P11.012cd உkhதmh ேநthயாதி³வாkhேயந கlhபிதshயாபேநth’ ॥
US-P11.013ab மஹாராஜாத³ேயா ேலாகா மயி யth³வth phரகlhபிதா: ।
US-P11.013cd shவphேந தth³வth³ th³வயmh விth³யாth³பmh வாஸநயா ஸஹ ॥
US-P11.014ab ேத³ஹŋhகா³thமநா காrhயா வாஸநாபி khயா ।
US-P11.014cd ேநதிேநthயாthமபthவாnh ந ேம காrhயா khயா khவசிth ॥
US-P11.015ab ந தேதாऽmh’ததாஶாshதி கrhமேऽjhஞாநேஹத: ।
US-P11.015cd ேமாshய jhஞாநேஹthவாnh ந தத³nhயத³ேபேத ॥
US-P11.016ab அmh’தmh சாப⁴யmh நாrhதmh ேநதீthயாthமா phேயா மம ।
US-P11.016cd விபதமேதாऽnhயth³ யth thயேஜth தth ஸkhயmh தத: ॥
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US-P12.001ab phரகாஶshத²mh யதா² ேத³ஹmh ஸாேலாகமபி⁴மnhயேத ।
US-P12.001cd th³ரShThராபா⁴ஸmh ததா² சிthதmh th³ரShடாஹதி மnhயேத ॥
US-P12.002ab யேத³வ th³’Shயேத ேலாேக ேதநாபி⁴nhநthவமாthமந: ।
US-P12.002cd phரபth³யேத தேதா ட⁴shேதநாthமாநmh ந விnhத³தி ॥
US-P12.003ab த³ஶமshய நவாthமthவphரதிபthதிவதா³thமந: ।
US-P12.003cd th³’ேயஷு தth³வேத³வாயmh ேடா⁴ ேலாேகா ந சாnhயதா² ॥
US-P12.004ab thவmh  thவmh தேத³ேவதி phரthயயாேவககாெகௗ ।
US-P12.004cd ஏகநீெடௗ³ கத²mh shயாதாmh விth³ெதௗ⁴ nhயாயேதா வத³ ॥
US-P12.005ab ேத³ஹாபி⁴மாநிnh :³க²mh நாேத³ஹshயshவபா⁴வத: ।
US-P12.005cd shவாபவth தthphரஹாய தth thவthchயேத th³’ேஶ: ॥
US-P12.006ab th³’ேஶசா²யா யதா³டா⁴ iµக²chசா²ேயவ த³rhஶேந ।
US-P12.006cd பயmhshதmh phரthயயmh ேயாகீ³ th³’Shட ஆthேமதி மnhயேத ॥
US-P12.007ab தmh ச ட⁴mh ச யth³யnhயmh phரthயயmh ேவthதி ேநா th³’ேஶ: ।
US-P12.007cd ஸ ஏவ ேயாகி³நாmh ேரShேடா² ேநதர:shயாnh ந ஸmhஶய: ॥
US-P12.008ab விjhஞாேதrhயsh விjhஞாதா ஸ thவthchயேத யத: ।
US-P12.008cd ஸ shயாத³iνப⁴வshதshய தேதாऽnhேயாऽiνப⁴ேவா mh’ஷா ॥
US-P12.009ab th³’ஶிேப ஸதா³ நிthேய த³rhஶநாத³rhஶேந மயி ।
US-P12.009cd கத²mh shயாதாmh தேதா நாnhய இShயேதऽiνப⁴வshதத: ॥
US-P12.010ab யthshத²shதாேபா ரேவrhேத³ேஹ th³’ேஶ:ஸ விஷேயா யதா² ।
US-P12.010cd ஸththவshத²shதth³வேத³ேவஹ th³’ேஶ:ஸ விஷயshததா² ॥
US-P12.011ab phரதிth³ேத⁴த³மmhேஶா jhஞ: க²ைவகரேஸாऽth³வய: ।
US-P12.011cd நிthயiµkhதshததா² ஶுth³த: ◌⁴ ேஸாऽஹmh ph³ரமாsh ேகவல: ॥
US-P12.012ab விjhஞாrhைநவ விjhஞாதா பேராऽnhய:ஸmhப⁴வthயத: ।
US-P12.012cd விjhஞாதாஹmh பேரா iµkhத:ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவதா³ ॥
US-P12.013ab ேயா ேவதா³phதth³’Shthவமாthமேநாऽகrhth’தாmh ததா² ।
US-P12.013cd ph³ரமவிththவmh ததா²iµkhthவா ஸ ஆthமjhேஞா ந ேசதர: ॥
US-P12.014ab jhஞாைதவாஹமவிjhேஞய: ஶுth³ேதா⁴ iµkhத:ஸேத³thயபி ।
US-P12.014cd விேவகீ phரthயேயா ³th³ேத⁴rhth³’யthவாnh நாஶவththவத: ॥
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US-P12.015ab அphதா thவாthமேநா th³’Shrhேநாthபாth³யா காரைகrhயத: ।
US-P12.015cd th³’யயா சாnhயயா th³’ShThயா ஜnhயதாshயா: phரகlhபிதா ॥
US-P12.016ab ேத³ஹாthம³th³th◌⁴யேபthவாதா³thமந: கrhth’தா mh’ஷா ।
US-P12.016cd ைநவ கிசிth கேராதி ஸthயா ³th³தி: ◌⁴ phரமாணஜா ॥
US-P12.017ab கrhth’thவmh காரகாேபமகrhth’thவmh shவபா⁴வத: ।
US-P12.017cd கrhதா ேபா⁴khேததி விjhஞாநmh mh’ைஷேவதி ஸுநிசிதmh ॥
US-P12.018ab ஏவmh ஶாshthராiνமாநாph◌⁴யாmh shவேபऽவக³ேத ஸதி ।
US-P12.018cd நிேயாjhேயாऽஹதி ேயஷா ஸthயா ³th³தி: ◌⁴ கத²mh ப⁴ேவth ॥
US-P12.019ab யதா²ஸrhவாnhதரmh vhேயாம vhேயாmhேநாऽphயph◌⁴யnhதேரா யஹmh ।
US-P12.019cd நிrhவிகாேராऽசல: ஶுth³ேதா⁴ऽஜேரா iµkhத:ஸதா³th³வய: ॥
US-P13.001ab அசுShThவாnh ந th³’Shrhேம ததா²ேராதshய கா தி: ।
US-P13.001cd அவாkhthவாnh ந  வkhதி:shயாத³மநshthவாnh மதி:த: ॥
US-P13.002ab அphராணshய ந கrhமாshதி ³th³th◌⁴யபா⁴ேவ ந ேவதி³தா ।
US-P13.002cd விth³யாவிth³ேய தேதா ந shதசிnhமாthரjhேயாதிேஷா மம ॥
US-P13.003ab நிthயiµkhதshய ஶுth³த⁴shய டshத²shயாவிசாந: ।
US-P13.003cd அmh’தshயாரshையவமஶரshய ஸrhவதா³ ॥
US-P13.004ab க⁴thஸா வா பிபாஸா வா ேஶாகேமாெஹௗ ஜராmh’தீ ।
US-P13.004cd ந விth³யnhேதऽஶரthவாth³ vhேயாமவth³ vhயாபிேநா மம ॥
US-P13.005ab அshபrhஶthவாnh ந ேம shph’Shrhநாவthவாth³ ரஸjhஞதா ।
US-P13.005cd நிthயவிjhஞாநபshய jhஞாநாjhஞாேந ந ேம ஸதா³ ॥
US-P13.006ab யா  shயாnh மாந vh’thதிசாுShகா பரஜநா ।
US-P13.006cd நிthயேமவாthமேநா th³’ShThயா நிthயயா th³’யேத  ஸா ॥
US-P13.007ab ததா²nhேயnhth³யkhதா யா vh’thதேயா விஷயாஜநா: ।
US-P13.007cd shmh’தீ ராகா³தி³பா ச ேகவலாnhதrhமநshயபி ॥
US-P13.008ab மாநshயshதth³வத³nhயshய th³’யnhேத shவphநvh’thதய: ।
US-P13.008cd th³ரShrhth³’Shshதேதா நிthயா ஶுth³தா⁴நnhதா ச ேகவலா ॥
US-P13.009ab அநிthயா ஸாவிஶுth³ேத⁴தி kh³’யேதऽthராவிேவகத: ।
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US-P13.009cd ஸுகீ² :³கீ² ததா² சாஹmh th³’யேயாபாதி⁴⁴தயா ॥
US-P13.010ab ட⁴யா ட⁴ இthேயவmh ஶுth³த⁴யா ஶுth³த⁴ இthயபி ।
US-P13.010cd மnhயேத ஸrhவேலாேகாऽயmh ேயந ஸmhஸாரmh ’chச²தி ॥
US-P13.011ab அசுShThவாதி³ஶாshthேராkhதmh ஸபா³யாph◌⁴யnhதரmh யஜmh ।
US-P13.011cd நிthயiµkhதஹாthமாநmh iµiµுேசth ஸதா³shமேரth ॥
US-P13.012ab அசுShThவாதி³ஶாshthராch ச ேநnhth³யாணி ஸதா³ மம ।
US-P13.012cd அphராே யமநா: ஶுph◌⁴ர இதி சாத²rhவேண வச: ॥
US-P13.013ab ஶph³தா³தீ³நாமபா⁴வச யேத மம காட²ேக ।
US-P13.013cd அphராே யமநா யshமாத³விகா ஸதா³யஹmh ॥
US-P13.014ab விேேபா நாshதி தshமாnh ேம ந ஸமாதி⁴shதேதா மம ।
US-P13.014cd விேேபா வா ஸமாதி⁴rhவா மநஸ:shயாth³ விகாண: ॥
US-P13.015ab அமநshகshய ஶுth³த⁴shய கத²mh தth shயாth³ th³வயmh மம ।
US-P13.015cd அமநshthவாவிகாthேவ விேத³ஹvhயாபிேநா மம ॥
US-P13.016ab இthேயதth³ யாவத³jhஞாநmh தாவth காrhயmh மமாப⁴வth ।
US-P13.016cd நிthயiµkhதshய ஶுth³த⁴shய ³th³த⁴shய ச ஸதா³ மம ॥
US-P13.017ab ஸமாதி⁴rhவாஸமாதி⁴rhவா காrhயmh வாnhயth ேதா ப⁴ேவth ।
US-P13.017cd மாmh  th◌⁴யாthவா ச ³th³th◌⁴வா ச மnhயnhேத kh’தkh’thயதாmh ॥
US-P13.018ab அஹmh ph³ரமாsh ஸrhேவாऽsh ஶுth³ேதா⁴ ³th³ேதா⁴ऽத:
ஸதா³ ।
US-P13.018cd அஜ:ஸrhவக³ ஏவாஹமஜரசாmh’ேதாऽய: ॥
US-P13.019ab மத³nhய:ஸrhவ⁴ேதஷு ேபா³th³தா⁴ கசிnh ந விth³யேத ।
US-P13.019cd கrhமாth◌⁴யச ஸா ச ேசதா நிthேயாऽ³ேऽth³வய: ॥
US-P13.020ab ந ஸch சாஹmh ந சாஸch ச ேநாப⁴யmh ேகவல: ஶிவ: ।
US-P13.020cd ந ேம ஸnhth◌⁴யா ந ராthrhவா நாஹrhவா ஸrhவதா³ th³’ேஶ: ॥
US-P13.021ab ஸrhவrhதிவிkhதmh யth³ யதா² க²mh ஸூமமth³வயmh ।
US-P13.021cd ேதநாphயsh விநா⁴தmh ph³ரைமவாஹmh ததா²th³வயmh ॥
US-P13.022ab மமாthமாshய த ஆthேமதி ேப⁴ேதா³ vhேயாmhேநா யதா² ப⁴ேவth ।
US-P13.022cd ஏகshய ஸுேப⁴ேத³ந ததா² மம விகlhபித: ॥
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US-P13.023ab ேப⁴ேதா³ऽேப⁴த³shததா²ைசேகா நாநா ேசதி விகlhபிதmh ।
US-P13.023cd jhேஞயmh jhஞாதா க³திrhக³nhதா மyhேயகshnh ேதா ப⁴ேவth ॥
US-P13.024ab ந ேம ேஹயmh ந சாேத³யமவிகா யேதா யஹmh ।
US-P13.024cd ஸதா³iµkhதshததா² ஶுth³த: ◌⁴ ஸதா³ ³th³ேதா⁴ऽ³ேऽth³வய: ॥
US-P13.025ab இthேயவmh ஸrhவதா³thமாநாmh விth³யாth ஸrhவmh ஸமாத: ।
US-P13.025cd விதி³thவா மாmh shவேத³ஹshத²mh ’rhiµkhேதா th◌⁴ேவா ப⁴ேவth ॥
US-P13.026ab kh’தkh’thயச th³த⁴ச ேயாகீ³ ph³ராமண ஏவ ச ।
US-P13.026cd யைத³வmh ேவத³ தththவாrhத²மnhயதா²யாthமஹா ப⁴ேவth ॥
US-P13.027ab ேவதா³rhேதா² நிசிேதா ேயஷ ஸமாேஸந மேயாதி³த: ।
US-P13.027cd ஸmhnhயாph◌⁴ய: phரவkhதvhய: ஶாnhேதph◌⁴ய: ஶிShட³th³தி⁴நா ॥
US-P14.001ab shவphநshmh’thேயாrhக⁴டாேத³rh பாபா⁴ஸ: phரth³’யேத ।
US-P14.001cd ரா நmh ததா³காரா தீ⁴rhth³’Shேடthயiνயேத ॥
US-P14.002ab பி⁴ாம3அnh யதா²shவphேந th³’Shேடா ேத³ேஹா ந ஸ shவயmh ।
US-P14.002cd ஜாkh³ரth³th³’யாth ததா² ேத³ஹாth³ th³ரShTh’thவாத³nhய ஏவ ஸ:

॥
US-P14.003ab ஷாkhதmh யதா² தாmhரmh தnhநிப⁴mh ஜாயேத ததா² ।
US-P14.003cd பாதீ³nh vhயாphiνவch சிthதmh தnhநிப⁴mh th³’யேத th◌⁴வmh ॥
US-P14.004ab vhயஜேகா வா யதா²ேலாேகா vhயŋhkh³யshயாகாரதாயாth ।
US-P14.004cd ஸrhவாrhத²vhயஜகthவாth³ தி⁴ரrhதா²காரா phரth³’யேத ॥
US-P14.005ab தீ⁴ேரவாrhத²shவபா  mhஸா th³’Shடா ராபி ச ।
US-P14.005cd ந ேசth shவphேந கத²mh பேயth shமரேதா வாkh’தி:த: ॥
US-P14.006ab vhயஜகthவmh தேத³வாshயா பாth³யாகாரth³’யதா ।
US-P14.006cd th³ரShTh’thவmh ச th³’ேஶshதth³வth³ vhயாphதி: shயாth³ தி⁴ய
உth³ப⁴ேவ ॥
US-P14.007ab சிnhமாthரjhேயாதிஷா ஸrhவா:ஸrhவேத³ேஹஷு ³th³த⁴ய: ।
US-P14.007cd மயா யshமாth phரகாயnhேத ஸrhவshயாthமா தேதா யஹmh ॥
US-P14.008ab கரணmh கrhம கrhதா ச khயா shவphேந ப²லmh ச தீ: ◌⁴ ।

US_itran_new.pdf 13



உபேத³ஶஸாஹ

US-P14.008cd ஜாkh³ரthேயவmh யேதா th³’Shடா th³ரShடா தshமாth தேதாऽnhயதா²
॥
US-P14.009ab ³th³th◌⁴யாதீ³நாமநாthமthவmh ேஹேயாபாேத³யபத: ।
US-P14.009cd ஹாேநாபாதா³நகrhதாthமா ந thயாjhேயா ந ச kh³’யேத ॥
US-P14.010ab ஸபா³யாph◌⁴யnhதேர ஶுth³ேத⁴ phரjhஞாைநகரேஸ க⁴ேந ।
US-P14.010cd பா³யமாph◌⁴யnhதரmh சாnhயth கத²mh ேஹயmh phரகlhphயேத ॥
US-P14.011ab ய ஆthமா ேநதி ேநதீதி பராேபாேஹந ேஶத: ।
US-P14.011cd ஸ ேசth³ ph³ரமவிதா³thேமShேடா யேததாத: பரmh கத²mh ॥
US-P14.012ab அஶநாயாth³யதிkhராnhதmh ph³ரைமவாsh நிரnhதரmh ।
US-P14.012cd காrhயவாnh shயாmh கத²mh சாஹmh விmh’ேஶேத³வமஜஸா ॥
US-P14.013ab பாரக³sh யதா² நth³யாshதthshத:² பாரmh யியாஸதி ।
US-P14.013cd ஆthமjhஞேசth ததா² காrhயmh கrhமnhயதி³ேஹchச²தி ॥
US-P14.014ab ஆthமjhஞshயாபி யshய shயாth³ தா⁴ேநாபாதா³நதா யதி³ ।
US-P14.014cd அ ேமாாrhஹ:ஸ விjhேஞேயா வாnhேதாऽெஸௗ ph³ரம th◌⁴வmh
॥
US-P14.015ab ஸாதி³thயmh  ஜக³th phராணshதshமாnh நாஹrhநிைஶவ வா ।
US-P14.015cd phராணjhஞshயாபி ந shயாதாmh ேதா ph³ரமவிேதா³ऽth³வேய ॥
US-P14.016ab ந shமரthயாthமேநா யாthமா விshமேரth³ வாphயphதசிth ।
US-P14.016cd மேநாऽபி shமரதீthேயதjh jhஞாநமjhஞாநேஹஜmh ॥
US-P14.017ab jhஞாrhjhேஞய: பேரா யாthமா ேஸாऽவிth³யாகlhபித:shmh’த: ।
US-P14.017cd அேபாேட⁴ விth³யயா தshnh ரjhjhவாmh ஸrhப இவாth³வய: ॥
US-P14.018ab கrhth’கrhமப²லாபா⁴வாth ஸபா³யாph◌⁴யnhதரmh யஜmh ।
US-P14.018cd மமாஹmh ேசதி ேயா பா⁴வshதshnh கshய ேதா ப⁴ேவth ॥
US-P14.019ab ஆthமா யாthய இthேயஷ பா⁴ேவாऽவிth³யாphரகlhபித: ।
US-P14.019cd ஆthைமகthேவ யெஸௗ நாshதி பீ³ஜாபா⁴ேவ த: ப²லmh ॥
US-P14.020ab th³ரShTh’ ேராth’ ததா² மnhth’ விjhஞாthேரவ தத³ரmh ।
US-P14.020cd th³ரShThராth³யnhயnh ந தth³ யshமாth தshமாth³ th³ரShடாஹமரmh
॥
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US-P14.021ab shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ th³ரShTh’thவாதி³khயாதmh ।
US-P14.021cd ஸrhவமரேமவாத:ஸrhவshயாthமாரmh thவஹmh ॥
US-P14.022ab அகாrhயேஶஷமாthமாநமkhயாthமkhயாப²லmh ।
US-P14.022cd நிrhமமmh நிரஹŋhகாரmh ய: பயதி ஸ பயதி ॥
US-P14.023ab மமாஹŋhகாரயthேநchசா:² ஶூnhயா ஏவ shவபா⁴வத: ।
US-P14.023cd ஆthமநீதி யதி³ jhஞாதமாth◌⁴வmh shவshதா:² கிைத: ॥
US-P14.024ab ேயாऽஹŋhகrhதாரமாthமாநmh ததா² ேவthதாரேமவ ய: ।
US-P14.024cd ேவththயநாthமjhஞ ஏவாெஸௗ ேயாऽnhயதா²jhஞ:ஸ ஆthமவிth ॥
US-P14.025ab யதா²nhயthேவऽபி தாதா³thmhயmh ேத³ஹாதி³Shவாthமேநா மதmh ।
US-P14.025cd ததா²கrhரவிjhஞாநாth ப²லகrhமாthமதாthமந: ॥
US-P14.026ab th³’Sh: திrhமதிrhjhஞாதி:shவphேந th³’Shடா ஜைந:ஸதா³ ।
US-P14.026cd தாஸாமாthமshவபthவாத³த: phரthயதாthமந: ॥
US-P14.027ab பரேலாகப⁴யmh யshய நாshதி mh’thப⁴யmh ததா² ।
US-P14.027cd தshயாthமjhஞshய ேஶாchயா:sh:ஸph³ரேமnhth³ரா அபீவரா: ॥
US-P14.028ab ஈவரthேவந கிmh தshய ph³ரேமnhth³ரthேவந வா ந: ।
US-P14.028cd th’Sh ேசth ஸrhவதசி²nhநா ஸrhவைத³nhேயாth³ப⁴வாஶுபா⁴ ॥
US-P14.029ab அஹthயாthமதீ⁴rhயா ச மmhேமthயாthயதீ⁴ரபி ।
US-P14.029cd அrhத²ஶூnhேய யதா³ யshய ஸ ஆthமjhேஞா ப⁴ேவth ததா³ ॥
US-P14.030ab ³th³th◌⁴யாெதௗ³ஸthபாெதௗ⁴ ச ததா²ஸthயவிேஶஷதா ।
US-P14.030cd யshய ேசதா³thமேநா jhஞாதா தshய காrhயmh கத²mh ப⁴ேவth ॥
US-P14.031ab phரஸnhேந விமேல vhேயாmhநி phரjhஞாைநகரேஸऽth³வேய ।
US-P14.031cd உthபnhநாthமதி⁴ேயா ph³த கிமnhயth காrhயShயேத ॥
US-P14.032ab ஆthமாநmh ஸrhவ⁴தshத²மthரmh சாthமேநாऽபி ய: ।
US-P14.032cd பயnhநிchச²thயெஸௗ நmh ஶீதீகrhmh விபா⁴வஸுmh ॥
US-P14.033ab phரjhஞாphராiνகாrhயாthமா சா²ேயவாாதி³ேகா³சர: ।
US-P14.033cd th◌⁴யாயதீேவதி ேசாkhேதா  ஶுth³ேதா⁴ iµkhத:shவேதா  ஸ: ॥
US-P14.034ab அphராணshயாமநshகshய ததா²ஸmhஸrhகி³ே th³’ேஶ: ।
US-P14.034cd vhேயாமவth³ vhயாபிேநா யshய கத²mh காrhயmh ப⁴ேவnh மம ॥
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US-P14.035ab அஸமாதீ⁴mh ந பயா நிrhவிகாரshய ஸrhவதா³ ।
US-P14.035cd ph³ரமே ேம விஶுth³த⁴shய ேஶாth◌⁴யmh சாnhயth³ விபாphமந: ॥
US-P14.036ab க³nhதvhயmh ச தைத²வாஹmh ஸrhவக³shயாசலshய ச ।
US-P14.036cd ேநாrhth◌⁴வmh நாத⁴shதிேரா வாபி நிShகலshயா³ணthவத: ॥
US-P14.037ab சிnhமாthரjhேயாதிேஷா நிthயmh தமshதshnh ந விth³யேத ।
US-P14.037cd கத²mh காrhயmh மைமவாth³ய நிthயiµkhதshய ஶிShயேத ॥
US-P14.038ab அமநshகshய கா சிnhதா khயா வாநிnhth³யshய கா ।
US-P14.038cd அphராே யமநா: ஶுph◌⁴ர இதி ஸthயmh ேதrhவச: ॥
US-P14.039ab அகாலthவாத³ேத³ஶthவாத³தி³கthவாத³நிthத: ।
US-P14.039cd ஆthமேநா ைநவ காலாேத³ரேபா th◌⁴யாயத:ஸதா³ ॥
US-P14.040ab யshnh ேத³வாச ேவத³ச பவிthரmh kh’thshநேமகதாmh ।
US-P14.040cd vhரேஜth தnh மாநஸmh தீrhத²mh யshnh shநாthவாmh’ேதா ப⁴ேவth ॥
US-P14.041ab ந சாshதி ஶph³தா³தி³ரநnhயேவத³ந: பரshபேரபி ந ைசவ th³’யேத
।
US-P14.041cd பேரண th³’யாsh யதா² ரஸாத³யshதைத²வ th³’யthவத ஏவ
ைத³கா: ॥
US-P14.042ab அஹmh மேமthேயஷணயthநவிkhயா: ஸுகா²த³யshதth³வதி³ஹ
phரth³’யத: ।
US-P14.042cd th³’யthவேயாகா³ch ச பரshபேரண ேத ந th³’யதாmh யாnhதி தத:
பேரா ப⁴ேவth ॥
US-P14.043ab அஹŋhkhயாth³யா  ஸமshதவிkhயா ஸகrhth’கா கrhமப²ேலந
ஸmhதா ।
US-P14.043cd சிதிshவேபண ஸமnhதேதாऽrhகவth phரகாயமாநாததாthமேநா
யத: ॥
US-P14.044ab th³’ஶிshவேபண  ஸrhவேத³நாmh வியth³ யதா² vhயாphய
மநாmhshயவshதி²த: ।
US-P14.044cd அேதா ந தshமாத³பேராऽshதி ேவதி³தா பேராऽபி தshமாத³த ஏக
ஈவர: ॥
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US-P14.045ab ஶர³th³th◌⁴ேயாrhயதி³ சாnhயth³’யதா நிராthமவாதா:³
ஸுநிராkh’தா மயா ।
US-P14.045cd பரசth³ேதா⁴யவிஶுth³தி⁴கrhமத:ஸுநிrhமல:ஸrhவக³ேதாऽேதாऽth³வய:
॥
US-P14.046ab க⁴டாதி³பmh யதி³ ேத ந kh³’யேத மந: phரvh’thதmh ப³ஹுதா⁴
shவvh’thதிபி: ◌⁴ ।
US-P14.046cd அஶுth³th◌⁴யசிth³பவிகாரேதா³ஷதா மேதrhயதா² வாரயிmh ந
பாrhயேத ॥
US-P14.047ab யதா² விஶுth³த⁴mh க³க³நmh நிரnhதரmh ந ஸjhஜேத நாபி ச phயேத
ததா² ।
US-P14.047cd ஸமshத⁴ேதஷு ஸைத³வ ேதShவயmh ஸம: ஸதா³thமா
யஜேராऽமேராऽப⁴ய: ॥
US-P14.048ab அrhதrhதாநி ச கrhமவாஸநா th³’ஶிshவபshய ப³:

phரகlhபிதா: ।
US-P14.048cd அவிth³யயா யாthமநி ட⁴th³’Shபி⁴ரேபாய ேநதீதி
அவேஶேதா th³’ஶி: ॥
US-P14.049ab phரேபா³த⁴பmh மநேஸாऽrhத²ேயாக³ஜmh shmh’ெதௗ ச ஸுphதshய ச
th³’யேதऽrhத²வth ।
US-P14.049cd தைத²வ ேத³ஹphரதிமாநத: ph’த²kh³ th³’ேஶ: ஶரmh ச மநச
th³’யத: ॥
US-P14.050ab shவபா⁴வஶுth³ேத⁴ க³க³ேந க⁴நாதி³ேக மேலऽபாயேத ஸதி
சாவிேஶஷதா ।
US-P14.050cd யதா² ச தth³வch ch²திவாதth³வேய ஸதா³விேஶேஷா க³க³ேநாபேம
th³’ெஶௗ ॥
US-P15.001ab நாnhயத³nhயth³ ப⁴ேவth³ யshமாnh நாnhயth கிசிth³ விசிnhதேயth ।
US-P15.001cd அnhயshயாnhயthவபா⁴ேவ  நாஶshதshய th◌⁴ேவா ப⁴ேவth ॥
US-P15.002ab shமரேதா th³’யேத th³’Shடmh பேட சிthரவாrhபிதmh ।
US-P15.002cd யthர ேயந ச ெதௗ jhேஞெயௗ ஸththவேthரjhஞஸmhjhஞெகௗ ॥
US-P15.003ab ப²லாnhதmh சாiν⁴தmh யth³ khதmh கrhthராதி³காரைக: ।
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US-P15.003cd shமrhயமாணmh  கrhமshத²mh rhவmh கrhைமவ தth தத: ॥
US-P15.004ab th³ரShசாnhயth³ ப⁴ேவth³ th³’யmh th³’யthவாth³ க⁴டவth
ஸதா³ ।
US-P15.004cd th³’யாth³ th³ரShடாஸஜாதீேயா ந தீ⁴வth ஸாதாnhயதா² ॥
US-P15.005ab shவாthம³th³தி⁴மேபயாெஸௗ விதீ⁴நாmh shயாth phரேயாஜக: ।
US-P15.005cd ஜாthயாதி:³ ஶவவth ேதந தth³வnh நாநாthமதாnhயதா² ॥
US-P15.006ab ந phயாphய இthkhேதrhநாேத³ஹthவmh khயாப²லmh ।
US-P15.006cd ேத³ஹேயாக:³ khயாேஹshதshமாth³விth³வாnh khயாshthயேஜth ॥
US-P15.007ab கrhமshவாthமா shவதnhthரேசnh நிvh’thெதௗ ச தேத²Shயதாmh ।
US-P15.007cd அேத³ஹthேவ ப²ேலऽகாrhேய jhஞாேத rhயாth கத²mh khயா: ॥
US-P15.008ab ஜாthயாதீ³nh ஸmhபthயjhய நிthதmh கrhமmh ³த: ◌⁴ ।
US-P15.008cd கrhமேஹவிth³த⁴mh யth shவபmh ஶாshthரத:shமேரth ॥
US-P15.009ab ஆthைமக:ஸrhவ⁴ேதஷு தாநி தshmhச ேக² யதா² ।
US-P15.009cd பrhயகா³th³ vhேயாமவth ஸrhவmh ஶுkhரmh தீ³phதிமதி³Shயேத ॥
US-P15.010ab vhரணshநாyhேவாரபா⁴ேவந sh²லmh ேத³ஹmh நிவாரேயth ।
US-P15.010cd ஶுth³தா⁴பாபதயா ேலபmh ŋhக³mh சாகாயthத ॥
US-P15.011ab வாshேத³ேவா யதா²வthேத²shவேத³ேஹ சாph³ரவீth ஸமmh ।
US-P15.011cd தth³வth³ ேவthதி ய ஆthமாநmh ஸமmh ஸ ph³ரமவிthதம: ॥
US-P15.012ab யதா²யnhயஶேரஷு மமாஹnhதா ந ேசShயேத ।
US-P15.012cd அshmhசாபி ததா² ேத³ேஹ தீ⁴ஸாthவாவிேஶஷத: ॥
US-P15.013ab பஸmhshகாரlhயாதீ⁴ ராக³th³ேவெஷௗ ப⁴யmh ச யth ।
US-P15.013cd kh³’யேத தீ⁴ரயmh தshமாjh jhஞாதா ஶுth³ேதா⁴ऽப⁴ய:ஸதா³ ॥
US-P15.014ab யnhமநாshதnhமேயாऽnhயthேவ நாthமthவாphெதௗ khயாthமநி ।
US-P15.014cd ஆthமthேவ சாநேபthவாth ஸாேபmh  ந தth shவயmh ॥
US-P15.015ab க²ைவகரஸா jhஞphதிரவிப⁴khதாஜராமலா ।
US-P15.015cd சுராth³பதா⁴நாth ஸா விபதா விபா⁴vhயேத ॥
US-P15.016ab th³’யthவாத³ஹthேயஷ நாthமத⁴rhேமா க⁴டாதி³வth ।
US-P15.016cd ததா²nhேய phரthயயா jhேஞயா ேதா³ஷசாthமமேலா யத: ॥
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US-P15.017ab ஸrhவphரthயயஸாthவாத³விகா ச ஸrhவக:³ ।
US-P15.017cd விkhேயத யதி³ th³ரShடா ³th³th◌⁴யாதீ³வாlhபவிth³ ப⁴ேவth ॥
US-P15.018ab ந th³’Shrhphயேத th³ரShசுராேத³rhயைத²வ  ।
US-P15.018cd ந th³ரShதி khதmh தshமாth³ th³ரShடா ஸைத³வ ⁴kh ॥
US-P15.019ab ஸŋhகா⁴ேதா வாsh ⁴தாநாmh கரநாmh தைத²வ ச ।
US-P15.019cd vhயshதmh வாnhயதேமா வாsh ேகா வாshதி விசாரேயth ॥
US-P15.020ab vhயshதmh நாஹmh ஸமshதmh வா ⁴தnhth³யேமவ வா ।
US-P15.020cd jhேஞயthவாth கரணthவாch ச jhஞாதாnhேயாऽshமாth³ க⁴டாதி³வth ॥
US-P15.021ab ஆthமாkh³ேநnhத⁴நா ³th³தி⁴ரவிth³யாகாமகrhமபி: ◌⁴ ।
US-P15.021cd தீ³பிதா phரjhவலthேயஷா th³வாைர: ேராthராதி³பி: ◌⁴ ஸதா³ ॥
US-P15.022ab த³phரதா⁴ேநஷு யதா³ ³th³தி⁴rhவிேசShடேத ।
US-P15.022cd விஷையrhஹவிஷா தீ³phதா ஆthமாkh³நி:sh²ல⁴kh ததா³ ॥
US-P15.023ab ஹூயnhேத  ஹவிmhதி பாதி³kh³ரஹேண shமரnh ।
US-P15.023cd அராக³th³ேவஷ ஆthமாkh³ெநௗ ஜாkh³ரth³ேதா³ைஷrhந phயேத ॥
US-P15.024ab மாநேஸ  kh³’ேஹ vhயkhதா அவிth³யாகrhமவாஸநா: ।
US-P15.024cd பயmhshைதஜஸ ஆthேமாkhத:shவயjhேயாதி:phரகாஶிதா: ॥
US-P15.025ab விஷயா வாஸநா வாபி ேசாth³யnhேத ைநவ கrhமபி: ◌⁴ ।
US-P15.025cd யதா³ ³th³ெதௗ⁴ ததா³ jhேஞய: phராjhஞ ஆthமா யநnhயth³’kh ॥
US-P15.026ab மேநா³th³தீ⁴nhth³யாmh யா அவshதா:² கrhமேசாதி³தா: ।
US-P15.026cd ைசதnhேயைநவ பா⁴shயnhேத ரவிேணவ க⁴டாத³ய: ॥
US-P15.027ab தthைரவmh ஸதி ³th³தீ⁴rhjhஞ ஆthமபா⁴ஸாவபா⁴ஸயnh ।
US-P15.027cd கrhதா தாஸாmh யத³rhதா²shதா ைட⁴ேரவாபி⁴தீ⁴யேத ॥
US-P15.028ab ஸrhவjhேஞாऽphயத ஏவ shயாth shேவந பா⁴ஸாவபா⁴ஸயnh ।
US-P15.028cd ஸrhவmh ஸrhவkhயாேஹேதா:ஸrhவkh’ththவmh ததா²thமந: ॥
US-P15.029ab ேஸாபாதி⁴ைசவமாthேமாkhேதா நிபாkh²ேயாऽiνபாதி⁴க: ।
US-P15.029cd நிShகேலா நிrh³ண: ஶுth³த⁴shதmh மேநா வாkh ச நாphiνத: ॥
US-P15.030ab ேசதேநாऽேசதேநா வாபி கrhதாகrhதா க³ேதாऽக³த: ।
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US-P15.030cd ப³th³ேதா⁴ iµkhதshததா²ைசேகா ைநக: ஶுth³ேதா⁴ऽnhயேத²தி வா ॥
US-P15.031ab அphராphையவ நிவrhதnhேத வாேசா தீ⁴பி: ◌⁴ ஸைஹவ  ।
US-P15.031cd நிrh³ணthவாth khயாபா⁴வாth³ விேஶஷாmh யபா⁴வத: ॥
US-P15.032ab vhயாபகmh ஸrhவேதா vhேயாம rhைத:ஸrhைவrhவிேயாதmh ।
US-P15.032cd யதா² தth³வதி³ஹாthமாநmh விth³யாch²th³த⁴mh பரmh பத³mh ॥
US-P15.033ab th³’Shடmh thவா shmh’திmh தshnh ஸrhவkh³ரச தமshthயேஜth
।
US-P15.033cd ஸrhவth³’kh³ jhேயாதிஷா khேதா தி³நkh’chசா²rhவரmh யதா² ॥
US-P15.034ab பshmh’thயnhத⁴காராrhத:² phரthயயா யshய ேகா³சரா: ।
US-P15.034cd ஸ ஏவாthமா ஸேமா th³ரShடா ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவக:³ ॥
US-P15.035ab ஆthம³th³தி⁴மநசுrhவிஷயாேலாகஸŋhக³மாth ।
US-P15.035cd விசிthேரா ஜாயேத ³th³ேத: ◌⁴ phரthயேயாऽjhஞாநலண: ॥
US-P15.036ab விவிchயாshமாth shவமாthமாநmh விth³யாch²th³த⁴mh பரmh பத³mh ।
US-P15.036cd th³ரShடாரmh ஸrhவ⁴தshத²mh ஸமmh ஸrhவப⁴யாதிக³mh ॥
US-P15.037ab ஸமshதmh ஸrhவக³mh ஶாnhதmh விமலmh vhேயாமவth shதி²தmh ।
US-P15.037cd நிShகலmh நிShkhயmh ஸrhவmh நிthயmh th³வnhth³ைவrhவிவrhதmh ॥
US-P15.038ab ஸrhவphரthயயஸா jhஞ: கத²mh jhேஞேயா மேயthத ।
US-P15.038cd விmh’ையவmh விஜாநீயாjh jhஞாதmh ph³ரம ந ேவதி வா ॥
US-P15.039ab அth³’Shடmh th³ரShThரவிjhஞாதmh த³ph◌⁴ரthயாதி³ஶாஸநாth ।
US-P15.039cd ைநவ jhேஞயmh மயாnhையrhவா பரmh ph³ரம கத²சந ॥
US-P15.040ab shவபாvhயவதா⁴நாph◌⁴யாmh jhஞாநாேலாகshவபா⁴வத: ।
US-P15.040cd அnhயjhஞாநாநேபthவாjh jhஞாதmh ைசவ ஸதா³ மயா ॥
US-P15.041ab நாnhேயந jhேயாதிஷா காrhயmh ரேவராthமphரகாஶேந ।
US-P15.041cd shவேபா³தா⁴nh நாnhயேபா³ேத⁴chசா² ேபா³த⁴shயாthமphரகாஶேந ॥
US-P15.042ab ந தshையவாnhயேதாऽேபா shவபmh யshய யth³ ப⁴ேவth ।
US-P15.042cd phரகாஶாnhதரth³’ேயா ந phரகாஜ◌़ே◌ா யshதி கசந ॥
US-P15.043ab vhயkhதி:shயாத³phரகாஶshய phரகாஶாthமஸமாக³மாth ।
US-P15.043cd phரகாஶshthவrhககாrhய:shயாதி³தி th²யா வேசா யத: ॥
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US-P15.044ab யேதாऽ⁴thவா ப⁴ேவth³ யchச தshய தth காrhயShயேத ।
US-P15.044cd shவபthவாத³⁴thவா ந phரகாேஶா ஜாயேத ரேவ: ॥
US-P15.045ab ஸthதாமாthேர phரகாஶshய கrhதாதி³thயாதி³Shயேத ।
US-P15.045cd க⁴டாதி³vhயkhதிேதா யth³வth தth³வth³ ேபா³தா⁴thமநீShயதாmh ॥
US-P15.046ab பி³லாth ஸrhபshய நிrhயாேண ஸூrhேயா யth³வth phரகாஶக: ।
US-P15.046cd phரயthேநந விநா தth³வjh jhஞாதாthமா ேபா³த⁴பத: ॥
US-P15.047ab த³kh³ைத⁴வiµShண:ஸthதாயாmh தth³வth³ ேபா³தா⁴thமநீShயதாmh ।
US-P15.047cd ஸthேயவ ய³பாெதௗ⁴  jhஞாேத ஸrhப இேவாthதி²ேத ॥
US-P15.048ab jhஞாதாயthேநாऽபி தth³வjh jhஞ: கrhதா ph◌⁴ராமகவth³ ப⁴ேவth ।
US-P15.048cd shவேபண shவயmh நாthமா jhேஞேயாऽjhேஞேயாऽத²வா தத: ॥
US-P15.049ab விதி³தாவிதி³தாph◌⁴யாmh தத³nhயேத³ேவதி ஶஸநாth ।
US-P15.049cd ப³nhத⁴ேமாாத³ேயா பா⁴வாshதth³வதா³thமநி கlhபிதா: ॥
US-P15.050ab நாேஹாராthேர யதா²ஸூrhேய phரபா⁴பாவிேஶஷத: ।
US-P15.050cd ேபா³த⁴பாவிேஶஷாnh ந ேபா³தா⁴ேபா³ெதௗ⁴ ததா²thமநி ॥
US-P15.051ab யேதா²khதmh ph³ரம ேயா ேவத³ஹாேநாபாதா³நவrhதmh ।
US-P15.051cd யேதா²khேதந விதா⁴ேநந ஸ ஸthயmh ைநவ ஶkhiνயாth ॥
US-P15.052ab ஜnhமmh’thphரவாேஹஷு பதிேதா ைநவ ஶkhiνயாth ।
US-P15.052cd இத உth³த⁴rhமாthமாநmh jhஞாநாத³nhேயந ேகநசிth ॥
US-P15.053ab oக◌़ ◌் பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
US-P15.053cd யnhேத சாshய கrhமாணி தshnh th³’Shடcக◌़ ◌் இதி ேத: ॥
US-P15.054ab மமாஹthேயதத³ேபாயஸrhவேதா விiµkhதேத³ஹmh பத³மmhப³ேராபமmh
।
US-P15.054cd ஸுth³’Shடஶாthராiνதிph◌⁴ய ஈதmh விiµchயேதऽshnh யதி³
நிசிேதா நர: ॥
US-P16.001ab பாrhதி²வ: க²ேநா தா⁴rhth³ரேவா ேத³ேஹ shmh’ேதாऽmhமய: ।
US-P16.001cd பkhதிேசShடாவகாஶா:shrhவநிவாyhவmhப³ேராth³ப⁴வா: ॥
US-P16.002ab kh◌⁴ராதீ³நி தத³rhதா²ச ph’தி²vhயாதி³³: khரமாth ।
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US-P16.002cd பாேலாகவதி³Shடmh  ஸஜாதீயாrhத²nhth³யmh ॥
US-P16.003ab ³th³th◌⁴யrhதா²nhயாஹுேரதாநி வாkhபாNhயாதீ³நி கrhமேண ।
US-P16.003cd தth³விகlhபாrhத²மnhதshத²mh மந ஏகாத³ஶmh ப⁴ேவth ॥
US-P16.004ab நிசயாrhதா² ப⁴ேவth³ ³th³தி⁴shதாmh ஸrhவாrhதா²iνபா⁴விநீmh ।
US-P16.004cd jhஞாதாேமாkhத:shவேபண jhேயாதிஷா vhயஜயnh ஸதா³ ॥
US-P16.005ab vhயஜகsh யதா²ேலாேகா vhயŋhkh³யshயாகாரதாmh க³த: ।
US-P16.005cd vhயதிகீrhேऽphயஸŋhகீrhநshதth³வjh jhஞ: phரthயைய:ஸதா³ ॥
US-P16.006ab shதி²ேதா தீ³ேபா யதா²யthந: phராphதmh ஸrhவmh phரகாஶேயth ।
US-P16.006cd ஶph³தா³th³யாகார³th³தீ⁴rhjhஞ: phராphதாshதth³வth phரபயதி ॥
US-P16.007ab ஶேரnhth³யஸŋhகா⁴த ஆthமthேவந க³தாmh தி⁴யmh ।
US-P16.007cd நிthயாthமjhேயாதிஷா தீ³phதாmh விஶிmhஶnhதி ஸுகா²த³ய: ॥
US-P16.008ab ஶிேரா:³கா²தி³நாthமாநmh :³kh²யshதி  பயதி ।
US-P16.008cd th³ரShடாnhேயா :³கி²ேநா th³’யாth³ th³ரShTh’thவாch ச ந
:³kh²யெஸௗ ॥
US-P16.009ab :³கீ²shயாth³ :³kh²யஹmhமாநாth³ :³கி²ேநா த³rhஶநாnh ந வா ।
US-P16.009cd ஸmhஹேதऽŋhகா³தி³பி⁴rhth³ரShடா :³கீ² :³க²shய ைநவ ஸ: ॥
US-P16.010ab சுrhவth கrhமகrhth’thவmh shயாch ேசnh நாேநகேமவ தth ।
US-P16.010cd ஸmhஹதmh ச தேதா நாthமா th³ரShTh’thவாth கrhமதாmh vhரேஜth ॥
US-P16.011ab jhஞாநயthநாth³யேநகthவமாthமேநாऽபி மதmh யதி³ ।
US-P16.011cd ைநகjhஞாந³ணthவாth  jhேயாதிrhவth தshய கrhமதா ॥
US-P16.012ab jhேயாதிேஷா th³ேயாதகthேவऽபி யth³வnh நாthமphரகாஶநmh ।
US-P16.012cd ேப⁴ேத³ऽphேயவmh ஸமthவாjh jhஞ ஆthமாநmh ைநவ பயதி ॥
US-P16.013ab யth³த⁴rhமா ய: பதா³rhேதா² ந தshையேவயாth ஸ கrhமதாmh ।
US-P16.013cd ந யாthமாநmh த³ஹthயkh³நிshததா²ைநவ phரகாஶேயth ॥
US-P16.014ab ஏேதைநவாthமநாthமேநா kh³ரேஹா ³th³ேத⁴rhநிராkh’த: ।
US-P16.014cd அmhேஶாऽphேயவmh ஸமthவாth³ தி⁴ நிrhேப⁴த³thவாnh ந jhயேத ॥
US-P16.015ab ஶூnhயதாபி ந khைதவmh ³th³ேத⁴ரnhேயந th³’யதா ।
US-P16.015cd உkhதாேதா க⁴டவth தshயா: phராkh th³ேத⁴ச விகlhபத: ॥
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US-P16.016ab அவிகlhபmh தத³shthேயவ யth rhவmh shயாth³ விகlhபத: ।
US-P16.016cd விகlhேபாthபthதிேஹthவாth³ யth³யshையவ ச காரணmh ॥
US-P16.017ab அjhஞாநmh கlhபநாலmh ஸmhஸாரshய நியாமகmh ।
US-P16.017cd thவாthமாநmh பரmh ph³ரம வியாnh iµkhதmh ஸதா³ப⁴யmh ॥
US-P16.018ab ஜாkh³ரthshவphெநௗ தேயாrhபீ³ஜmh ஸுஷுphதாkh²யmh தேமாமயmh ।
US-P16.018cd அnhேயாnhயshnhநஸththவாch ச நாshதீthேயதth thரயmh thயேஜth ॥
US-P16.019ab ஆthம³th³தி⁴மநசுராேலாகாrhதா²தி³ஸŋhகராth ।
US-P16.019cd ph◌⁴ராnhதி:shயாதா³thமகrhேமதி khயாmh ஸmhநிபாதத: ॥
US-P16.020ab நிேலாnhலேந shதா²ேந வாயvhேய ேத ந சுஷ: ।
US-P16.020cd phரகாஶthவாnh மநshேயவmh ³th³ெதௗ⁴ ந shத: phராகாஶத: ॥
US-P16.021ab ஸŋhகlhபாth◌⁴யவஸாெயௗ  மேநா³th³th◌⁴ேயாrhயதா²khரமாth ।
US-P16.021cd ேநதேரதரத⁴rhமthவmh ஸrhவmh சாthமநி கlhபிதmh ॥
US-P16.022ab shதா²நாவchேச²த³th³’Sh:shயாதி³nhth³யாmh ததா³thமதாmh ।
US-P16.022cd க³தா தீ⁴shதாmh  பய jhேஞா ேத³ஹமாthர இேவயேத ॥
US-P16.023ab ணிகmh  தத³thயrhத²mh த⁴rhமமாthரmh நிரnhதரmh ।
US-P16.023cd ஸாth³’யாth³ தீ³பவth தth³தீ⁴shதchசா²nhதி: ஷாrhத²தா ॥
US-P16.024ab shவாகாரnhயாவபா⁴ஸmh ச ேயஷாmh பாதி³ விth³யேத ।
US-P16.024cd ேயஷாmh நாshதி ததசாnhயth rhவாஸŋhக³திchயேத ॥
US-P16.025ab பா³யாகாரthவேதா jhஞphேத:shmh’thயபா⁴வ:ஸதா³th ।
US-P16.025cd ணிகthவாch ச ஸmhshகாரmh ைநவாத⁴thேத khவசிth  தீ: ◌⁴ ॥
US-P16.026ab ஆதா⁴ரshயாபி அஸththவாch ச lhயதாநிrhநிthதத: ।
US-P16.026cd shதா²ேந வா ணிகthவshய ஹாநmh shயாnh ந ததி³Shயேத ॥
US-P16.027ab ஶாnhேதசாயthநth³த⁴thவாth ஸாத⁴ேநாkhதிரநrhதி²கா ।
US-P16.027cd ஏைககshnh ஸமாphதthவாchசா²nhேதரnhயாநேபதா ॥
US-P16.028ab அேபா யதி³ பி⁴nhேநऽபி பரஸnhதாந இShயதாmh ।
US-P16.028cd ஸrhவாrhேத²ணிேக கshmhshததா²phயnhயாநேபதா ॥
US-P16.029ab lhயகாலஸiµth³⁴தாவிதேரதரேயாகி³ெநௗ ।
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US-P16.029cd ேயாகா³ch ச ஸmhshkh’ேதா யsh ேஸாऽnhயmh மrhஹதி ॥
US-P16.030ab mh’ஷாth◌⁴யாஸsh யthர shயாth தnhநாஶshதthர ேநா மத: ।
US-P16.030cd ஸrhவநாேஶா ப⁴ேவth³ யshய ேமா: கshய ப²லmh வத³ ॥
US-P16.031ab அshதி தாவth shவயmh நாம jhஞாநmh வாthமnhயேத³வ வா ।
US-P16.031cd பா⁴வாபா⁴வjhஞதshதshய நாபா⁴வshthவதி⁴க³mhயேத ॥
US-P16.032ab ேயநாதி⁴க³mhயேதऽபா⁴வshதth ஸth shயாth தnh ந ேசth³ ப⁴ேவth ।
US-P16.032cd பா⁴வாபா⁴வாநபி⁴jhஞthவmh ேலாகshய shயாnh ந ேசShயேத ॥
US-P16.033ab ஸத³ஸth ஸத³ஸch ேசதி விகlhபாth phராkh³ யதி³Shயேத ।
US-P16.033cd தத³th³ைவதmh ஸமthவாth  நிthயmh சாnhயth³ விகlhபிதாth ॥
US-P16.034ab விகlhேபாth³ப⁴வேதாऽஸththவmh shவphநth³’யவதி³Shயதாmh ।
US-P16.034cd th³ைவதshய phராக³ஸththவாch ச ஸத³ஸththவாதி³கlhபநாth ॥
US-P16.035ab வாசாரmhப⁴ணஶாshthராch ச விகாராmh யபா⁴வதா ।
US-P16.035cd mh’thேயா:ஸ mh’ththயாேத³rhமம மேயதி ச shmh’ேத: ॥
US-P16.036ab விஶுth³தி⁴சாத ஏவாshய விகlhபாch ச விலth ।
US-P16.036cd உபாேத³ேயா ந ேஹேயாऽத ஆthமா நாnhையரகlhபித: ॥
US-P16.037ab அphரகாேஶா யதா²தி³thேய நாshதி jhேயாதி:shவபா⁴வத: ।
US-P16.037cd நிthயேபா³த⁴shவபthவாnh நாjhஞாநmh தth³வதா³thமநி ॥
US-P16.038ab ததா²விkhயபthவாnh நாவshதா²nhதரமாthமந: ।
US-P16.038cd அவshதா²nhதரவththேவ  நாேஶாऽshய shயாnh ந ஸmhஶய: ॥
US-P16.039ab ேமாோऽவshதா²nhதரmh யshய kh’தக:ஸ சேலா யத: ।
US-P16.039cd ந ஸmhேயாேகா³ விேயாேகா³ வா ேமாோ khத: கத²சந ॥
US-P16.040ab ஸmhேயாக³shயாphயநிthயthவாth³ விேயாக³shய தைத²வ ச ।
US-P16.040cd க³மநாக³மேந ைசவ shவபmh  ந யேத ॥
US-P16.041ab shவபshயாநிthதthவாth ஸநிthதா  சாபேர ।
US-P16.041cd அiνபாthதmh shவபmh  shேவநாthயkhதmh தைத²வ ச ॥
US-P16.042ab shவபthவாnh ந ஸrhவshய thயkhmh ஶkhேயா யநnhயத: ।
US-P16.042cd kh³’mh வா தேதா நிthேயாऽவிஷயthவாph’த²khthவத: ॥
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US-P16.043ab ஆthமாrhத²thவாch ச ஸrhவshய நிthய ஆthைமவ ேகவல: ।
US-P16.043cd thயேஜth தshமாth khயா:ஸrhவா:ஸாத⁴ைந:ஸஹ ேமாவிth ॥
US-P16.044ab ஆthமலாப: ◌⁴ பேரா லாப⁴ இதி ஶாshthேராபthதய: ।
US-P16.044cd அலாேபா⁴ऽnhயாthமலாப⁴sh thயேஜth தshமாத³நாthமதாmh ॥
US-P16.045ab ³நாmh ஸமபா⁴வshய ph◌⁴ரmhேஶா ந பபth³யேத ।
US-P16.045cd அவிth³யாேத:³ phரஸுphதthவாnh ந சாnhேயா ேஹShயேத ॥
US-P16.046ab இதேரதரேஹthேவ phரvh’thதி:shயாth ஸதா³ ந வா ।
US-P16.046cd நியேமா ந phரvh’thதீநாmh ³ேணShவாthமநி வா ப⁴ேவth ॥
US-P16.047ab விேஶேஷா iµkhதப³th³தா⁴நாmh தாத³rhth²ேய ச ந jhயேத ।
US-P16.047cd அrhதா²rhதி²ேநாச ஸmhப³nhேதா⁴ நாrhதீ² jhேஞா ேநதேராऽபி வா ॥
US-P16.048ab phரதா⁴நshய ச பாராrhth²யmh ஷshயாவிகாரத: ।
US-P16.048cd ந khதmh ஸŋhkh²யஶாshthேரऽபி விகாேரऽபி ந jhயேத ॥
US-P16.049ab ஸmhப³nhதா⁴iνபபthேதச phரkh’ேத: ஷshய ச ।
US-P16.049cd ேதா²ऽkhதmh தத³rhத²thவmh phரதா⁴நshயாசிதிthவத: ॥
US-P16.050ab khேயாthபthெதௗ விநாஶிthவmh jhஞாநமாthேர ச rhவவth ।
US-P16.050cd நிrhthேத thவநிrhேமா: phரதா⁴நshய phரஸjhயேத ॥
US-P16.051ab ந phரகாயmh யேதா²Shணthவmh jhஞாேநைநவmh ஸுகா²த³ய: ।
US-P16.051cd ஏகநீட³thவேதாऽkh³ராயா:sh: கதா³தி³வrhதமநாmh ॥
US-P16.052ab க³பch சாஸேமதthவாth ஸுக²விjhஞாநேயாரபி ।
US-P16.052cd மேநாேயாைக³கேஹthவாத³kh³ராயthவmh ஸுக²shய ச ॥
US-P16.053ab ததா²nhேயஷாmh ச பி⁴nhநthவாth³ க³பjhஜnhம ேநShயேத ।
US-P16.053cd ³நாmh ஸமேவதthவmh jhஞாநmh ேசnh ந விேஶஷth ॥
US-P16.054ab jhஞாேநைநவ விேஶShயthவாjh jhஞாநாphயthவmh shmh’ேதததா² ।
US-P16.054cd ஸுக²mh jhஞாதmh மேயthேயவmh தவாjhஞாநாthமகthவத: ॥
US-P16.055ab ஸுகா²ேத³rhநாthமத⁴rhமthவமாthமநshேதऽவிகாரத: ।
US-P16.055cd ேப⁴தா³த³nhயshய கshமாnh ந மநேஸா வாऽவிேஶஷத: ॥
US-P16.056ab shயாnh மாலாபஹாrhயா  jhஞாநmh ேசjh jhேஞயதாmh vhரேஜth ।
US-P16.056cd க³பth³ வாபி ேசாthபthதிரph◌⁴ேபேதऽnhத இShயேத ॥
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US-P16.057ab அநவshதா²nhதரthவாch ச ப³nhேதா⁴ நாthமநி விth³யேத ।
US-P16.057cd நாஶுth³தி⁴சாphயஸŋhக³thவாத³ஸŋhேகா³தி ச ேத: ॥
US-P16.058ab ஸூைமகாேகா³சாேரph◌⁴ய ச ந phயத இதி ேத: ।
US-P16.058cd ஏவmh தrh ந ேமாோऽshதி ப³nhதா⁴பா⁴வாth கத²சந ॥
US-P16.059ab ஶாshthராநrhத²khயேமவmh shயாnh ந ³th³ேத⁴rhph◌⁴ராnhதிShயேத ।
US-P16.059cd ப³nhேதா⁴ ேமாச தnhநாஶ:ஸ யேதா²khேதா ந சாnhயதா² ॥
US-P16.060ab ேபா³தா⁴thமjhேயாதிஷா தீ³phதா ேபா³த⁴மாthமநி மnhயேத ।
US-P16.060cd ³th³தி⁴rhநாnhேயாऽshதி ேபா³th³ேத⁴தி ேஸயmh ph◌⁴ராnhதிrh தீ⁴க³தா ॥
US-P16.061ab ேபா³த⁴shயாthமshவபthவாnh நிthயmh தthேராபசrhயேத ।
US-P16.061cd அவிேவேகாऽphயநாth³ேயாऽயmh ஸmhஸாேரா நாnhய இShயேத ॥
US-P16.062ab ேமாshதnhநாஶ ஏவ shயாnh நாnhயதா²iνபபthதித: ।
US-P16.062cd ேயஷாmh வshthவnhதராபthதிrhேமாோ நாஶsh ைதrhமத: ॥
US-P16.063ab அவshதா²nhதரமphேயவமவிகாராnh ந jhயேத ।
US-P16.063cd விகாேரऽவயவிthவmh shயாth தேதா நாேஶா க⁴டாதி³வth ॥
US-P16.064ab தshமாth³ ph◌⁴ராnhதிரேதாऽnhயா  ப³nhத⁴ேமாாதி³கlhபநா: ।
US-P16.064cd ஸாŋhkh²யகாத³ெபௗ³th³தா⁴நாmh மாmhஸாஹதகlhபநா: ॥
US-P16.065ab ஶாshthரkhதிவிேராதா⁴th தா நாத³rhதvhயா: கதா³சந ।
US-P16.065cd ஶkhயnhேத ஶதேஶா வkhmh ேதா³ஷாshதாஸாmh ஸஹshரஶ: ॥
US-P16.066ab அபி நிnhேதா³பபthேதச யாnhயேதாऽnhயாநி ேசthயத: ।
US-P16.066cd thயkhthவாேதா யnhயஶாthேராkhதீrhமதிmh rhயாth³ th³’டா⁴mh ³த:◌⁴
॥
US-P16.067ab ரth³தா⁴ப⁴khதீ ரshkh’thய thவா ஸrhவமநாrhஜவmh ।
US-P16.067cd ேவதா³nhதshையவ தththவாrhேத² vhயாஸshயாபி மெதௗ ததா² ॥
US-P16.068ab இதி phரiΝnhநா th³வயவாத³கlhபநா நிராthமவாதா³ச ததா² 
khதித: ।
US-P16.068cd vhயேபதஶŋhகா: பரவாத³த: shதி²ரா iµiµேவா jhஞாநபேத²
shthத ॥
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US-P16.069ab shவஸாகmh jhஞாநமதீவ நிrhமலmh விகlhபநாph◌⁴ேயா
விபதமth³வயmh ।
US-P16.069cd அவாphய ஸmhயkh³ யதி³ நிசிேதா ப⁴ேவnh நிரnhவேயா நிrhvh’திேமதி
ஶாவதீmh ॥
US-P16.070ab இத³mh ரஹshயmh பரமmh பராயணmhvhயேபதேதா³ைஷரபி⁴மாநவrhைத:
।
US-P16.070cd ஸய காrhயா மதிராrhஜேவ ஸதா³ ந தththவth³’kh
shவாnhயமதிrh கசந ॥
US-P16.071ab அேநகஜnhமாnhதரஸசிைதrhநேரா விiµchயேதऽjhஞாநநிthதபாதைக:
।
US-P16.071cd இத³mh விதி³thவா பரமmh  பாவநmh ந phயேத vhேயாம இேவஹ
கrhமபி: ◌⁴ ॥
US-P16.072ab phரஶாnhதசிthதாய ேதnhth³யாய ச phரணேதா³ஷாய
யேதா²khதகாேண ।
US-P16.072cd ³nhவிதாயாiνக³தாயஸrhவதா³ phரேத³யேமதthஸததmhiµiµேவ
॥
US-P16.073ab பரshய ேத³ேஹ ந யதா²பி⁴மாநிதா பரshய தth³வth பரமாrhத²ய ச
।
US-P16.073cd இத³mh விjhஞாநமதீவ நிrhமலmh ஸmhphராphய iµkhேதாऽத² ப⁴ேவch ச
ஸrhவத: ॥
US-P16.074ab ந ஹ லாேபா⁴ऽph◌⁴யதி⁴ேகாऽshதி கசந shவபலாபா⁴th ஸ இேதா
 நாnhயத: ।
US-P16.074cd ந ேத³யைமnhth³ராத³பி ராஜேதாऽதி⁴கmh shவபலாப⁴mh thவபய
யthநத: ॥
US-P17.001ab ஆthமா jhேஞய: பேரா யாthமா யshமாத³nhயnh ந விth³யேத ।
US-P17.001cd ஸrhவjhஞ:ஸrhவth³’kh ஶுth³த⁴shதshைம jhேஞயாthமேந மந: ॥
US-P17.002ab பத³வாkhயphரமாணjhைஞrhதீ³ப⁴ைத: phரகாஶிதmh ।
US-P17.002cd ph³ரம ேவத³ரஹshயmh ையshதாnh நிthயmh phரணேதாऽshmhயஹmh ॥
US-P17.003ab யth³நாkhஸூrhயாmhஶுஸmhபாதphரணShடth◌⁴வாnhதகlhமஷ: ।
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US-P17.003cd phரணmhய தாnh ³nh வேய ph³ரமவிth³யாவிநிசயmh ॥
US-P17.004ab ஆthமலாபா⁴th பேரா நாேயா லாப:◌⁴ கசந விth³யேத ।
US-P17.004cd யத³rhதா² ேவத³வாதா³ச shமாrhதாசாபி  யா: கிrhயா: ॥
US-P17.005ab ஆthமாrhேதா²ऽபி  ேயா லாப:◌⁴ ஸுகா²ேயShேடா விபrhயய: ।
US-P17.005cd ஆthமலாப:◌⁴ பர: phேராkhேதா நிthயthவாth³ ph³ரமேவதி³பி: ◌⁴ ॥
US-P17.006ab shவயmh லph³த⁴shவபா⁴வthவா லாப⁴shதshய ந சாயத:² ।
US-P17.006cd அnhயாேபsh ேயா லாப: ◌⁴ ேஸாऽnhயth³’Shஸiµth³ப⁴வ: ॥
US-P17.007ab அnhயth³’Shshthவவிth³யா shயாth தnhநாேஶா ேமா உchயேத ।
US-P17.007cd jhஞாேநைநவ  ேஸாऽபி shயாth³ விேராதி⁴thவாnh ந கrhம ॥
US-P17.008ab கrhமகாrhயshthவநிthய:shயாத³விth³யாகாமகாrhண: ।
US-P17.008cd phரமாணmh ேவத³ ஏவாthர jhஞாநshயாதி⁴க³ேம shmh’த: ॥
US-P17.009ab jhஞாைநகாrhத²பரthவாth தmh வாkhயேமகmh தேதா வி:³ ।
US-P17.009cd ஏகthவmh யாthமேநா jhேஞயmh வாkhயாrhத²phரதிபthதித: ॥
US-P17.010ab வாchயேப⁴தா³th  தth³ேப⁴த:³ கlhphேயா வாchேயாऽபி தchch²ேத: ।
US-P17.010cd thரயmh thேவதth தத: phேராkhதmh பmh நாம ச கrhம ச ॥
US-P17.011ab அஸேத³தth thரயmh தshமாத³nhேயாnhேயந  கlhபிதmh ।
US-P17.011cd kh’ேதா வrhே த²தா ஶph³தா³chch²ேதாऽnhயthர தி⁴யா ப³: ॥
US-P17.012ab th³’Shடmh சாபி யதா²பmh ³th³ேத: ◌⁴ ஶph³தா³ய கlhபேத ।
US-P17.012cd ஏவேமதjh ஜக³th ஸrhவmh ph◌⁴ராnhதி³th³தி⁴விகlhபிதmh ॥
US-P17.013ab அஸேத³தth தேதா khதmh ஸchசிnhமாthரmh ந கlhபிதmh ।
US-P17.013cd ேவத³சாபி ஸ ஏவாth³ேயா ேவth³யசாnhயsh கlhபித: ॥
US-P17.014ab ேயந ேவthதி ஸ ேவத:³shயாth shவphேந ஸrhவmh  மாயயா ।
US-P17.014cd ேயந பயதி தch சு: ஶ ◌்’ேதி ேராthரiµchயேத ॥
US-P17.015ab ேயந shவphநக³ேதா வkhதி ஸா வாkh³ kh◌⁴ராணmh தைத²வ ச ।
US-P17.015cd ரஸநshபrhஶேந ைசவ மநசாnhயth தேத²nhth³யmh ॥
US-P17.016ab கlhphேயாபாதி⁴பி⁴ேரைவதth³ பி⁴நmh jhஞாநமேநகதா⁴ ।
US-P17.016cd ஆதி⁴ேப⁴தா³th³ யத² ேப⁴ேதா³ மேணேரகshய ஜாயேத ॥
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US-P17.017ab ஜாkh³ரதச ததா² ேப⁴ேதா³ jhஞாநshயாshய விகlhபித: ।
US-P17.017cd ³th³தி⁴shத²mh vhயாகேராthயrhத²mh ph◌⁴ராnhthயா th’Shேth³ப⁴வkhய:
॥
US-P17.018ab shவphேந யth³வth phரேபா³ேத⁴ ச ப³சாnhதshதைத²வ ச ।
US-P17.018cd ஆேலkh²யாth◌⁴யயேந யth³வth தத³nhேயாnhயதி⁴ேயாth³ப⁴வmh ॥
US-P17.019ab யதா³யmh கlhபேயth³ ேப⁴த³mh தthகாம:ஸnh யதா²khர: ।
US-P17.019cd யthகாமshதthkhரrh⁴thவா kh’தmh யth தth phரபth³யேத ॥
US-P17.020ab அவிth³யாphரப⁴வmh ஸrhவமஸth தshமாதி³த³mh ஜக³th ।
US-P17.020cd தth³வதா sh’யேத யshமாth ஸுஷுphேத ந ச kh³rhயேத ॥
US-P17.021ab விth³யாவிth³ேய திphேராkhேத ஏகthவாnhயதி⁴ெயௗ கி³ ந: ।
US-P17.021cd தshமாth ஸrhவphரயthேநந ஶாshthேர விth³யா விதீ⁴யேத ॥
US-P17.022ab சிthேத யாத³rhஶவth³ யshமாch²th³ேத⁴ விth³யா phரகாஶேத ।
US-P17.022cd யைமrhநிthையச யjhைஞச தேபாபி⁴shதshய ேஶாத⁴நmh ॥
US-P17.023ab ஶாராதி³தப:rhயாth தth³விஶுth³th◌⁴யrhத²iµthதமmh ।
US-P17.023cd மநாதி³ஸமாதா⁴நmh தthதth³ேத³ஹவிேஶாஷணmh ॥
US-P17.024ab th³’Shடmh ஜாக³தmh விth³யாth shmh’தmh shவphநmh தேத³வ  ।
US-P17.024cd ஸுஷுphதmh தத³பா⁴வmh ச shவமாthமாநmh பரmh பத³mh ॥
US-P17.025ab ஸுஷுphதாkh²யmh தேமாऽjhஞாநmh பீ³ஜmh shவphநphரேபா³த⁴ேயா: ।
US-P17.025cd shவாthமேபா³த⁴phரத³kh³த⁴mh shயாth³ பீ³ஜmh த³kh³த⁴mh யதா²ப⁴வmh ॥
US-P17.026ab தேத³ைவகmh thதா⁴ jhேஞயmh மாயாபீ³ஜmh ந: khரமாth ।
US-P17.026cd மாயாvhயாthமாவிகாேராऽபி ப³ஹுைத⁴ேலா ஜலாrhகவth ॥
US-P17.027ab பீ³ஜmh ைசகmh யதா² பி⁴nhநmh phராணshவphநாதி³பி⁴shத²தா ।
US-P17.027cd shவphநஜாkh³ரchச²ஏஷு தth³வch சாthமா ஜேலnh³வth ॥
US-P17.028ab மாயாஹshதிநமாய மாயாvhேயேகா யதா² vhரேஜth ।
US-P17.028cd ஆக³chச²mhshதth³வேத³வாthமா phராணshவphநாதி³ேகா³ऽசல: ॥
US-P17.029ab ந ஹshதீ ந ததா³ேடா⁴ மாயாvhயnhேயா யதா²shதி²த: ।
US-P17.029cd ந phராதி³ ந தth³th³ரShடா ததா² jhேஞாऽnhய:ஸதா³ th³’ஶி: ।
US-P17.030ab அப³th³த⁴சுேஷா நாshதி மாயா மாயாவிேநாऽபி வா ।
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US-P17.030cd ப³th³தா⁴shையவ ஸா மாயாமாயாvhேயவ தேதா ப⁴ேவth ॥
US-P17.031ab ஸாாேத³வ ஸ விjhேஞய:ஸாாதா³thேமதி ச ேத: ।
US-P17.031cd பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²rhந ேசதி³thயாதி³த: ேத: ॥
US-P17.032ab அஶph³தா³தி³thவேதா நாshய kh³ரஹணmh ேசnhth³ையrhப⁴ேவth ।
US-P17.032cd ஸுகா²தி³ph◌⁴யshததா²nhயthவth³ ³th³th◌⁴யா வாபி கத²mh ப⁴ேவth ॥
US-P17.033ab அth³’ேயாऽபி யதா² ராஹுசnhth³ேர பி³mhப³mh யதா²mhப⁴ ।
US-P17.033cd ஸrhவேகா³ऽபி தைத²வாthமா ³th³தா⁴ேவவ ஸ kh³’யேத ॥
US-P17.034ab பா⁴ேநாrhபி³mhப³mh யதா² ெசௗShNhயmh ஜேல th³’Shடmh ந சாmhப⁴ஸ:

।
US-P17.034cd ³th³ெதௗ⁴ ேபா³ேதா⁴ ந தth³த⁴rhமshதைத²வ shயாth³ வித⁴rhமத: ॥
US-P17.035ab சுrhkhதா தி⁴ேயா vh’thதிrhயா தாmh தயnhநphதth³’kh ।
US-P17.035cd th³’Shேடrhth³ரShடா ப⁴ேவதா³thமா ேத:ேராதா ததா²ேத: ॥
US-P17.036ab ேகவலாmh மநேஸா vh’thதிmh பயnh மnhதா மேதரஜ: ।
US-P17.036cd விjhஞாதாphதஶkhதிthவாth ததா² ஶாshthரmh ந thயத: ॥
US-P17.037ab th◌⁴யாயதீthயவிகாthவmh ததா² ேலலாயதீthயபி ।
US-P17.037cd அthர shேதேநதி ஶுth³த⁴thவmh ததா²நnhவாக³தmh ேத: ॥
US-P17.038ab ஶkhthயேலாபாth ஸுஷுphேத jhஞshத²தா ேபா³ேத⁴ऽவிகாரத: ।
US-P17.038cd jhேஞயshையவ விேஶஷsh யthர ேவதி ேதrhமத: ॥
US-P17.039ab vhயவதா⁴நாth³ தி⁴ பாேராயmh ேலாகth³’Shேடரநாthமந: ।
US-P17.039cd th³’Shேடராthமshவபthவாth phரthயmh ph³ரம தth shmh’தmh ॥
US-P17.040ab ந  தீ³பாnhதராேபா யth³வth³ தீ³பphரகாஶேந ।
US-P17.040cd ேபா³த⁴shயாthமshவபthவாnh ந ேபா³ேதா⁴ऽnhயshதேத²Shயேத ॥
US-P17.041ab விஷயthவmh விகாthவmh நாநாthவmh வா ந Shயேத ।
US-P17.041cd ந ேஹேயா நாphபாேத³ய ஆthமா நாnhேயந வா தத: ॥
US-P17.042ab ஸபா³யாph◌⁴யnhதேராऽrhே ஜnhமmh’thஜராதிக:³ ।
US-P17.042cd அஹமாthேமதி ேயா ேவthதி ேதா nhேவவ பி³ேப⁴தி ஸ: ॥
US-P17.043ab phரேக³ைவதth³விேத: ◌⁴ கrhம வrhணிthவாேத³ரேபாஹநாth ।
US-P17.043cd தத³sh²லாதி³ஶாshthேரph◌⁴யshதth thவேமேவதி நிசயாth ॥
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US-P17.044ab rhவேத³ஹபthயாேக³ ஜாthயாதீ³நாmh phரஹாணத: ।
US-P17.044cd ேத³ஹshையவ  ஜாthயாதி³shதshயாphேயவmh யநாthமதா ॥
US-P17.045ab மமாஹmh ேசthயேதாऽவிth³யா ஶராதி³Shவநாthமஸு ।
US-P17.045cd ஆthமjhஞாேநந ேஹயா shயாத³ஸுராதி ேத: ॥
US-P17.046ab த³ஶாஹாெஶௗசகாrhயாmh பாvhராjhேய நிவrhதநmh ।
US-P17.046cd யதா² jhஞாநshய ஸmhphராphெதௗ தth³வjh ஜாthயாதி³கrhமmh ॥
US-P17.047ab யthகாமshதthkhரrh⁴thவா kh’தmh thவjhஞ: phரபth³யேத ।
US-P17.047cd யதா³shவாthமth³’ஶ: காமா: phரiµchயnhேதऽmh’தshததா³ ॥
US-P17.048ab ஆthமபவிேத: ◌⁴ காrhயmh khயாதி³ph◌⁴ேயா நிவrhதநmh ।
US-P17.048cd ந ஸாth◌⁴யmh ஸாத⁴நmh வாthமா நிthயth’phத: ேதrhமத: ॥
US-P17.049ab உthபாth³யாphயவிகாrhயாணி ஸmhshகாrhயmh ச khயாப²லmh ।
US-P17.049cd நாேதாऽnhயth கrhமண: கrhயmh thயேஜth தshமாth ஸஸாத⁴நmh ॥
US-P17.050ab தாபாnhதthவாத³நிthயthவாதா³thமாrhத²thவாch ச யா ப³: ।
US-P17.050cd ஸmh’thயாthமநி தாmh phதிmh ஸthயாrhதீ²³மாரேயth ॥
US-P17.051ab ஶாnhதmh phராjhஞmh ததா²iµkhதmh நிShkhrhயmh ph³ரமணி shதி²தmh ।
US-P17.051cd ேதராசாrhயவாnh ேவத³ தth³ விth³தீ⁴தி shmh’ேதshததா² ॥
US-P17.052ab ஸ ³shதாரேயth³ khதmh ஶிShயmh ஶிShய³nhவிதmh ।
US-P17.052cd ph³ரமவிth³யாphலேவநாஶு shவாnhதth◌⁴வாnhதமேஹாத³தி⁴mh ॥
US-P17.053ab th³’Sh:shph’Sh: திrhkh◌⁴ராதிrhமதிrhவிjhஞாதிேரவ ச ।
US-P17.053cd ஶkhதேயாऽnhயாச பி⁴th³யnhேத சிth³பthேவऽphபாதி⁴பி: ◌⁴ ॥
US-P17.054ab அபாேயாth³⁴திநாபி⁴rhநிthயmh தீ³phயnh ரவிrhயதா² ।
US-P17.054cd ஸrhவக:³ஸrhவth³’kh ஶுth³த:◌⁴ ஸrhவmh ஜாநாதி ஸrhவதா³ ॥
US-P17.055ab அnhயth³’Sh: ஶரshத²shதாவnhமாthேரா யவிth³யயா ।
US-P17.055cd ஜேலnhth³வாth³பமபி⁴sh தth³த⁴rhமா ச விபா⁴vhயேத ॥
US-P17.056ab th³’ShThவா பா³யmh நிlhயாத²shmh’thவா தth phரவிஹாய ச ।
US-P17.056cd அேதா²nhlhயாthமேநா th³’Shmh ph³ரம phராphேநாthயnhth◌⁴வக:³ ॥
US-P17.057ab phராth³ேயவmh thகmh thவ: தீrhேऽjhஞாநமேஹாத³தி⁴mh ।
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US-P17.057cd shவாthமshேதா² நிrh³ண: ஶுth³ேதா⁴ ³th³ேதா⁴ iµkhத:shவேதா 
ஸ: ॥
US-P17.058ab அேஜாऽஹmh சாமேராऽmh’thரஜேராऽப⁴ய ஏவ ச ।
US-P17.058cd ஸrhவjhஞ:ஸrhவth³’kh ஶுth³த⁴ இதி ³th³ேதா⁴ ந ஜாயேத ॥
US-P17.059ab rhேவாkhதmh யth தேமாபீ³ஜmh தnh நாshதீதி விநிசய: ।
US-P17.059cd தth³பா⁴ேவ ேதா ஜnhம ph³ரைமகthவmh விஜாநத: ॥
US-P17.060ab ராth ஸrhபிrhயேதா²th³th◌⁴’thய phதmh தshnh ந rhவவth ।
US-P17.060cd ³th³th◌⁴யாேத³rhjhஞshததா²ஸthயாnh ந ேத³ rhவவth³ ப⁴ேவth ॥
US-P17.061ab ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ச ரஸாேத:³ பசகாth பரmh ।
US-P17.061cd shயாமth³’யாதி³ஶாshthேராkhதமஹmh ph³ரேமதி நிப⁴ய: ॥
US-P17.062ab யshமாth³ பீ⁴தா: phரவrhதnhேத வாமந:பாவகாத³ய: ।
US-P17.062cd ததா³thமாநnhத³தththவjhேஞா ந பி³ேப⁴தி தசந ॥
US-P17.063ab நாமாதி³ph◌⁴ய: பேர ⁴mhநி shவாராjhேய ேசth shதி²ேதாऽth³வேய ।
US-P17.063cd phரணேமth கmh ததா³thமjhேஞா ந காrhயmh கrhம ததா³ ॥
US-P17.064ab விராTh³ைவவாநேரா பா³ய:shமரnhநnhத: phரஜாபதி: ।
US-P17.064cd phரவிேந  ஸrhவshnh phராjhேஞாऽvhயாkh’தiµchயேத ॥
US-P17.065ab வாசாரmhப⁴ணமாthரthவாth ஸுஷுphதாதி³thகmh thவஸth ।
US-P17.065cd ஸthேயா jhஞசாஹthேயவmh ஸthயஸnhேதா⁴ விiµchயேத ॥
US-P17.066ab பா⁴பthவாth³ யதா² பா⁴ேநாrhநாேஹாராthேர தைத²வ  ।
US-P17.066cd jhஞாநாjhஞாேந ந ேம shயாதாmh சிth³பthவாவிேஶஷத: ॥
US-P17.067ab ஶாshthரshயாநதிஶŋhkhயthவாth³ ph³ரைமவ shயாமஹmh ஸதா³ ।
US-P17.067cd ph³ரமே ேம ந ேஹயmh shயாth³ kh³ராயmh ேவதி ச ஸmhshமேரth
॥
US-P17.068ab அஹேமவ ச ⁴ேதஷு ஸrhேவShேவேகா நேபா⁴ யதா² ॥
US-P17.068cd மயி ஸrhவாணி ⁴தாநி பயnhேநவmh ந ஜாயேத ॥
US-P17.069ab ந பா³யmh மth◌⁴யேதா வாnhதrhவிth³யேதऽnhயth shவத: khவசிth ।
US-P17.069cd அபா³யாnhத:ேத: கிசிth தshமாch²th³த: ◌⁴ shவயmhphரப:◌⁴ ॥
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US-P17.070ab ேநதிேநthயாதி³ஶாshthேரph◌⁴ய: phரபேசாபஶேமாऽth³வய: ।
US-P17.070cd அவிjhஞாதாதி³ஶாshthராchச ைநவ jhேஞேயா யேதாऽnhயதா² ॥
US-P17.071ab ஸrhவshயாthமாஹேமேவதி ph³ரம ேசth³ விதி³தmh பரmh ।
US-P17.071cd ஸ ஆthமா ஸrhவ⁴தாநாமாthமா ேயஷாதி ேத: ॥
US-P17.072ab வேசth பரமாthமாநmh shவாthமாநmh ேத³வமஜஸா ।
US-P17.072cd ேத³ேவாபாshய:ஸ ேத³வாநாmh பஶுthவாch ச நிவrhதேத ॥
US-P17.073ab அஹேமவ ஸதா³thமjhஞ: ஶூnhயshthவnhையrhயதா²mhப³ரmh ।
US-P17.073cd இthேயவmh ஸthயஸnhத⁴thவாத³ஸth³தா⁴தா ந ப³th◌⁴யேத ॥
US-P17.074ab kh’பshேதऽnhயைத²வாேதா வி³rhph³ரம பரmh  ேய ।
US-P17.074cd shவராTh³ ேயாऽநnhயth³’kh shவshத²shதshய ேத³வா அஸnh வேஶ ॥
US-P17.075ab thவா ஜாthயாதி³ஸmhப³nhத⁴mh வாேசாऽnhயா:ஸஹ கrhமபி: ◌⁴ ।
US-P17.075cd ஓthேயவmh shவமாthமாநmh ஸrhவmh ஶுth³த⁴mh phரபth³யத² ॥
US-P17.076ab ேஸmh ஸrhவvhயவshதா²நாமேஹாராthராதி³வrhதmh ।
US-P17.076cd திrhய³rhth◌⁴வமத: ◌⁴ ஸrhவmh ஸkh’jhjhேயாதிரநாமயmh ॥
US-P17.077ab த⁴rhமாத⁴rhமவிநிrhiµkhதmh ⁴தப⁴vhயாth kh’தாkh’தாth ।
US-P17.077cd shவமாthமாநmh பரmh விth³யாth³ விiµkhதmh ஸrhவப³nhத⁴ைந: ॥
US-P17.078ab அrhவnh ஸrhவkh’ch²th³த³shதிShட²nhநthேயதி தா⁴வத: ।
US-P17.078cd மாயயா ஸrhவஶkhதிthவாத³ஜ:ஸnh ப³iνதா⁴ மத: ॥
US-P17.079ab ராஜவth ஸாமாthரthவாth ஸாmhநிth◌⁴யாth³ ph◌⁴ராமேகா யதா² ।
US-P17.079cd ph◌⁴ராமய ஜக³தா³thமாஹmh நிShkhேயா ऽகாரேகாऽth³வய: ॥
US-P17.080ab நி³ணmh Shகியmh நிthயmh நிrhth³வnhth³வmh யnh நிராமயmh ।
US-P17.080cd ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴mh ததா²iµkhதmh தth³ ph³ரமாshதி தா⁴ரேயth ॥
US-P17.081ab ப³nhத⁴mh ேஸாmh ச ஸrhவmh யத இத³iµப⁴யmh ேஹயேமகmh th³வயmh
ச ।
US-P17.081cd jhேஞயாjhேஞயாph◌⁴யதீதmh பரமமதி⁴க³தmh தththவேமகmh விஶுth³த⁴mh ।
US-P17.081ef விjhஞாையதth³ யதா²வchch²திiµநிக³தி³தmh ேஶாகேமாஹாவதீத: ।
US-P17.081gh ஸrhவjhஞ:ஸrhவkh’thshயாth³ப⁴வப⁴யரேதா ph³ராமேऽவாphதkh’thய:
॥
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US-P17.082ab ந shவயmh shவshய நாnhயச நாnhயshயாthமா ச ேஹயக:³ ।
US-P17.082cd உபாேத³ேயா ந சாphேயவதி ஸmhயமதி:shmh’தா ॥
US-P17.083ab ஆthமphரthயாயிகா ேயஷா ஸrhவேவதா³nhதேகா³சரா ।
US-P17.083cd jhஞாthைவதாmh  விiµchயnhேத ஸrhவஸmhஸாரப³nhத⁴ைந: ॥
US-P17.084ab ரஹshயmh ஸrhவேவதா³நாmh ேத³வாநாmh சாபி யth பரmh ।
US-P17.084cd பவிthரmh பரமmh ேயதth தேத³தth ஸmhphரகாஶிதmh ॥
US-P17.085ab ைநதth³ ேத³யமஶாnhதாய ரஹshயmh jhஞாநiµthதமmh ।
US-P17.085cd விரkhதாய phரதா³தvhயmh ஶிShயாயாiνக³தாய ச ॥
US-P17.086ab த³த³தசாthமேநா jhஞாநmh நிShkhேயாऽnhேயா ந விth³யேத ।
US-P17.086cd jhஞாநchச²nh ப⁴ேவth தshமாth³ khத: ஶிShய³ண:ஸதா³ ॥
US-P17.087ab jhஞாநmh jhேஞயmh ததா² jhஞாதா யshமாத³nhயnh ந விth³யேத ।
US-P17.087cd ஸrhவjhஞ:ஸrhவஶkhதிrhயshதshைம jhஞாநாthமேந நம: ॥
US-P17.088ab விth³யயா தாதா:shேமா ையrhஜnhமmh’thமேஹாத³தி⁴mh ।
US-P17.088cd ஸrhவjhேஞph◌⁴ேயா நமshேதph◌⁴ேயா ³ph◌⁴ேயாऽjhஞாநஸŋhலmh ॥
US-P18.001ab ேயநாthமநா வியnhத உth³ப⁴வnhதி ச vh’thதய: ।
US-P18.001cd நிthயாவக³தேய தshைம நேமா தீ⁴phரthயயாthமேந ॥
US-P18.002ab phரமth²ய வjhேராபமkhதிஸmhph◌⁴’ைத: ேதரராதீ ஶதேஶா
வேசாऽபி:◌⁴ ।
US-P18.002cd ரர ேவதா³rhதி²நிதி⁴mh விஶாலதீ⁴rhநேமா யதீnhth³யாய
³ேராrhக³யேஸ ॥
US-P18.003ab நிthயiµkhத:ஸேத³வாshthேயவmh ேசnh ந ப⁴ேவnh மதி: ।
US-P18.003cd கிமrhத²mh ராவயthேயவmh மாth’வchch²திராth³’தா ॥
US-P18.004ab th³தா⁴ேத³வாஹthயshமாth³ Shமth³த⁴rhேமா நிth◌⁴யேத ।
US-P18.004cd ரjhjhவாவாதீ⁴rhkhthயா தth thவthயாதி³ஶாஸைந: ॥
US-P18.005ab ஶாshthரphராமNhயேதா jhேஞயா த⁴rhமாேத³ரshதிதா யதா² ।
US-P18.005cd விஷாேபாேஹா யதா² th◌⁴யாநாth³iνதி:shயாth பாphமநshததா² ॥
US-P18.006ab ஸth³ ph³ரமாஹmh கேராதி phரthயயாவாthமஸாெகௗ ।
US-P18.006cd தேயாரjhஞாநஜshையவ thயாேகா³ khததேரா மத: ॥
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US-P18.007ab ஸத³shதி phரமாேthதா² தீ⁴ரnhயா தnhநிேபா³th³ப⁴வா ।
US-P18.007cd phரthயாதி³நிபா⁴ வாபி பா³th◌⁴யேத தி³kh³ph◌⁴ரமாதி³வth ॥
US-P18.008ab கrhதா ேபா⁴khேததி யchசா²shthரmh ேலாக³th³Th³யiνவாதி³ தth ।
US-P18.008cd ஸத³shதி ேதrhஜாதா பா³th◌⁴யேதऽநிthையதையவ தீ: ◌⁴ ॥
US-P18.009ab ஸேத³வ thவமthkhேத நாthமேநா iµkhததாmh shதி²ராmh ।
US-P18.009cd phரபth³யேத phரஸசாமேதா khthயாiνசிnhதேயth ॥
US-P18.010ab ஸkh’³khதmh ந kh³’தி வாkhயாrhத²jhேஞாऽபி ேயா ப⁴ேவth ।
US-P18.010cd அேபேதऽத ஏவாnhயத³ேவாசா²ம th³வயmh  தth ॥
US-P18.011ab நிேயாேகா³ऽphரதிபnhநthவாth கrhமmh ஸ யதா² ப⁴ேவth ।
US-P18.011cd அவிth³ேதா⁴ ப⁴ேவth தாவth³ யாவth ஸmhேவth³யதாth³’டா⁴ ॥
US-P18.012ab ேசShதmh ச ததா²th²யா shவchச²nhத:³ phரதிபth³யேத ।
US-P18.012cd phரஸŋhkh²யாநமத: காrhயmh யாவதா³thமாiν⁴யேத ॥
US-P18.013ab ஸத³shதி ச விjhஞாநமேஜா பா³த⁴ேத th◌⁴வmh ।
US-P18.013cd ஶph³ேதா³thத²mh th³’ட⁴ஸmhshகாேரா ேதா³ைஷசாkh’Shயேத ப³:

॥
US-P18.014ab தாiνமாநஜnhமாெநௗ ஸாமாnhயவிஷெயௗ யத: ।
US-P18.014cd phரthயயாவேஜாऽவயmh வீேஶஷாrhேதா² நிவாரேயth ॥
US-P18.015ab வாkhயாrhத²phரthயயீ கசிnh நிrh:³ேகா² ேநாபலph◌⁴யேத ।
US-P18.015cd யதி³ வா th³’யேத கசிth³ வாkhயாrhத²திமாthரத: ॥
US-P18.016ab நிrh:³ேகா²ऽதீதேத³ேஹஷு kh’தபா⁴ேவாऽiνயேத ।
US-P18.016cd சrhயா ேநாऽஶாshthரஸmhேவth³யா shயாத³நிShடmh ததா²ஸதி ॥
US-P18.017ab ஸத³தி ப²லmh ேசாkhthவா விேத⁴யmh ஸாத⁴நmh யத: ।
US-P18.017cd ந தத³nhயth phரஸŋhkh²யாநாth phரth³தா⁴rhத²ேஹShயேத ॥
US-P18.018ab தshமாத³iνப⁴வாையவ phரஸசத யthநத: ।
US-P18.018cd thயஜnh ஸாத⁴நதthஸாth◌⁴யவிth³த⁴mh ஶமநாதி³மாnh ॥
US-P18.019ab ைநதேத³வmh ரஹshயாநாmh ேநதிேநthயவஸாநத: ।
US-P18.019cd khயாஸாth◌⁴யmh ரா ராvhயmh ந ேமாோ நிthயth³த⁴த: ॥
US-P18.020ab thர:³க²mh யதா²th◌⁴யshதmh நிthயா:³ேக²shவ ஆthமநி ।
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US-P18.020cd அஹŋhகrhthரா ததா²th◌⁴யshதmh பிthரா:³ேக²shவ ஆthமநி ॥
US-P18.021ab ேஸாऽth◌⁴யாேஸா ேநதி ேநதீதி phராphதவth phரதிth◌⁴யேத ।
US-P18.021cd ⁴ேயாऽth◌⁴யாஸவிதி: ◌⁴ கசிth தசிnh ேநாபபth³யேத ॥
US-P18.022ab ஆthமநீஹ யதா²th◌⁴யாஸ: phரதிேஷத⁴shதைத²வ ச ।
US-P18.022cd மலாth◌⁴யாஸநிேஷெதௗ⁴ ேக² khேயேத ச யதா²³ைத:◌⁴ ॥
US-P18.023ab phராphதேசth phரதிth◌⁴ேயத ேமாோऽநிthேயா ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ।
US-P18.023cd அேதாऽphராphதநிேஷேதா⁴ऽயmh தி³vhயkh³நிசயநாதி³வth ॥
US-P18.024ab ஸmhபா⁴vhேயா ேகா³சேர ஶph³த:³ phரthயேயா வா ந சாnhயதா² ।
US-P18.024cd ந ஸmhபா⁴vhெயௗ ததா³thமthவாத³ஹŋhகrhshதைத²வ ச ॥
US-P18.025ab அஹŋhகrhthராthமநி nhயshதmh ைசதnhேய கrhth’தாதி³ யth ।
US-P18.025cd ேநதி ேநதீதி தth ஸrhவmh ஸாஹŋhகrhthரா நிth◌⁴யேத ॥
US-P18.026ab உபலபி: ◌⁴ shவயjhேயாதிrhth³’ஶி: phரthயத³khய: ।
US-P18.026cd ஸாாth ஸrhவாநதர:ஸா ேசதா நிthேயாऽ³ேऽth³வய: ॥
US-P18.027ab ஸmhநிெதௗ⁴ ஸrhவதா³ தshய shயாth ததா³ேபா⁴ऽபி⁴மாநkh’th ।
US-P18.027cd ஆthமாthயmh th³வயmh சாத:shயாத³ஹmhமமேகா³சர: ॥
US-P18.028ab ஜாதிகrhமாதி³மththவாth³ தி⁴ தsh ஶph³த³shthவஹŋhkh’தி ।
US-P18.028cd ந கசிth³ வrhதேத ஶph³த³shதத³பா⁴வாth shவ ஆthமநி ॥
US-P18.029ab ஆபா⁴ேஸா யthர தthைரவ ஶph³தா:³ phரthயkh³th³’ஶிmh shதி²தா: ।
US-P18.029cd லேயrhந ஸாாth தமபி⁴த³th◌⁴: கத²சந ॥
US-P18.030ab நயஜாthயாதி³மாnh கசித³rhத:² ஶph³ைத³rhநிphயேத ।
US-P18.030cd ஆthமாபா⁴ேஸா யேதாऽஹŋhkh’தா³thமஶph³ைத³shதேதா²chயேத ॥
US-P18.031ab உlhiµகாெதௗ³ யதா²kh³nhயrhதா:² பராrhத²thவாnh ந சாஜஸா ।
US-P18.031cd iµகா²த³nhேயா iµகா²பா⁴ேஸா யதா²த³rhஶாiνகாரத: ॥
US-P18.032ab ஆபா⁴ஸாnh iµக²மphேயவமாத³rhஶாiνவrhதநாth ।
US-P18.032cd அஹŋhkh’thயாthமநிrhபா⁴ேஸா iµகா²பா⁴ஸவதி³Shயேத ॥
US-P18.033ab iµக²வth shதி²த ஆthமாnhேயாऽவிவிkhெதௗ ெதௗ தைத²வ ச ।
US-P18.033cd ஸmhஸா ச ஸ இthேயக ஆபா⁴ேஸா யshthவஹŋhkh’தி ॥
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US-P18.034ab வsh chசா²யா shmh’ேதரnhயnh மா⁴rhயாதி³ ச காரணmh ।
US-P18.034cd jhைஞகேத³ேஶா விகாேரா வா ததா³பா⁴ஸாரய: பேர ॥
US-P18.035ab அஹŋhகrhைதவ ஸmhஸா shவதnhthர இதி ேகசந ।
US-P18.035cd அஹŋhகாராதி³ஸnhதாந:ஸmhஸா நாnhவயீ ph’த²kh ॥
US-P18.036ab இthேயவmh ெஸௗக³தா ஆஹுshதthர nhயாேயா விசாrhயதாmh ।
US-P18.036cd ஸmhஸாmh கதா² thவாshதாmh phரkh’தmh thவ⁴ேநாchயேத ॥
US-P18.037ab iµகா²பா⁴ேஸா ய ஆத³rhேஶ த⁴rhேமா நாnhயதரshய ஸ: ।
US-P18.037cd th³வேயாேரகshய ேசth³ த⁴rhேமா விkhேதऽnhயதேர ப⁴ேவth ॥
US-P18.038ab iµேக²ந vhயபேத³ஶாth ஸ iµக²shையேவதி ேசnh மதmh ।
US-P18.038cd நாத³rhஶாiνவிதா⁴நாch ச iµேக²ஸthயவிபா⁴வத: ॥
US-P18.039ab th³வேயாேரேவதி ேசth தnh ந th³வேயாேரவாphயத³rhஶநாth ।
US-P18.039cd அth³’Shடshயஸேதா th³’Sh:shயாth³ ராேஹாசnhth³ரஸூrhயேயா:
॥
US-P18.040ab ராேஹா: phராேக³வ வshthவmh th³த⁴mh ஶாshthரphரமாணத: ।
US-P18.040cd சா²யாபே thவவshthவmh தshய shயாth rhவkhதித: ॥
US-P18.041ab சா²யாkhராnhேதrhநிேஷேதா⁴ऽயmh ந  வshthவஸாத⁴க: ।
US-P18.041cd ந யrhதா²nhதரநிShடmh ஸth³ வாkhயமrhதா²nhதரmh வேத³th ॥
US-P18.042ab மா⁴rhயாதி³ ச யth காrhயiµShணth³ரvhயாth³யேஸவநாth ।
US-P18.042cd சா²யாயா ந thவth³’Shடthவாத³பாேமவ ச த³rhஶநாth ॥
US-P18.043ab ஆthமாபா⁴ஸாரயாைசவmh iµகா²பா⁴ஸாரயா யதா² ।
US-P18.043cd க³mhயேத ஶாshthரkhதிph◌⁴யாமாபா⁴ஸாஸththவேமவ ச ॥
US-P18.044ab ந th³’ேஶரவிகாthவாதா³பா⁴ஸshயாphயவshத: ।
US-P18.044cd நாசிதிthவாத³ஹŋhகrh: கshய ஸmhஸாதா ப⁴ேவth ॥
US-P18.045ab அவிth³யாமாthர ஏவாத:ஸmhஸாேராऽshthவவிேவகத: ।
US-P18.045cd டshேத²நாthமநா நிthயமாthமவாநாthமநீவ ஸ: ॥
US-P18.046ab ரjhஜுஸrhேபா யதா² ரjhjhவா ஸாthமக: phராkh³ விேவகத: ।
US-P18.046cd அவshஸnhநபி ேயஷ டshேத²நாthமநா ததா² ॥
US-P18.047ab ஆthமாபா⁴ஸாரயசாthமா phரthயைய:shைவrhவிகாரவாnh ।
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US-P18.047cd ஸுகீ² :³கீ² ச ஸmhஸா நிthய ஏேவதி ேகசந ॥
US-P18.048ab ஆthமாபா⁴ஸாபjhஞாநாth³ யதா²thmhேயந விேமாதா: ।
US-P18.048cd அஹŋhகrhதாரமாthேமதி மnhயnhேத ேத நிராக³மா: ॥
US-P18.049ab ஸmhஸாேரா வshஸmhshேதஷாmh கrhth’ேபா⁴khth’thவலண: ।
US-P18.049cd ஆthமாபா⁴ஸாரயாjhஞாநாth ஸmhஸரnhthயவிேவகத: ॥
US-P18.050ab ைசதnhயாபா⁴ஸதா ³th³ேத⁴ராthமநshதthshவபதா ।
US-P18.050cd shயாch ேசth தmh jhஞாநஶph³ைத³ச ேவத:³ ஶாshதீதி jhயேத ॥
US-P18.051ab phரkh’திphரthயயாrhெதௗ² ெயௗ பி⁴nhநாேவகாரெயௗ யதா² ।
US-P18.051cd கேராதி க³chச²தீthயாெதௗ³ th³’Shெடௗ ேலாகphரth³தி⁴த: ॥
US-P18.052ab நாநேயாrhth³vhயாரயthவmh  ேலாேக th³’Shடmh shmh’ெதௗ ததா²
।
US-P18.052cd ஜாநாthயrhேத²ஷு ேகா ேஹrhth³vhயாரயthேவ நிக³th³யதாmh ॥
US-P18.053ab ஆthமாபா⁴ஸsh திNhவாchேயா தா⁴thவrhத²ச தி⁴ய: khயா ।
US-P18.053cd உப⁴யmh சாவிேவேகந ஜாநாதீthchயேத mh’ஷா ॥
US-P18.054ab ந ³th³ேத⁴ரவேபா³ேதா⁴ऽshதி நாthமேநா விth³யேத khயா ।
US-P18.054cd அேதா நாnhயதரshயாபி ஜாநாதீதி ச jhயேத ॥
US-P18.055ab நாphயேதா பா⁴வஶph³ேத³ந jhஞphதிthயபி jhயேத ।
US-P18.055cd ந யாthமா விkhயாமாthேரா நிthய ஆthேமதிஶாஸநாth ॥
US-P18.056ab ந ³th³ேத⁴rh³th³தி⁴வாchயthவmh கரணmh ந yhகrhth’கmh ।
US-P18.056cd நாபி jhஞாயத இthேயவmh கrhமஶph³ைத³rhநிchயேத ॥
US-P18.057ab ந ேயஷாேமக ஏவாthமா நிrh:³ேகா²ऽவிkhய:ஸதா³ ।
US-P18.057cd ேதஷாmh shயாchச²ph³த³வாchயthவmh jhேஞயthவmh சாthமந:ஸதா³ ॥
US-P18.058ab யதா³ஹŋhகrhராthமthவmh ததா³ ஶph³தா³rhத²iµkh²யதா ।
US-P18.058cd நாஶநாயாதி³மththவாth  ெதௗ தshயாthமேதShயேத ॥
US-P18.059ab ஹnhத தrh ந iµkh²யாrhேதா² நாபி ெகௗ³ண: கத²சந ।
US-P18.059cd ஜாநாதீthயாதி³ஶph³த³shய க³திrhவாchயா ததா²பி  ॥
US-P18.060ab ஶph³தா³நாமயதா²rhத²thேவ ேவத³shயாphயphரமாணதா ।
US-P18.060cd ஸா ச ேநShடா தேதா kh³ராயா க³திரshய phரth³தி⁴த: ॥
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US-P18.061ab phரth³தி⁴rhட⁴ேலாகshய யதி³ kh³ராயா நிராthமதா ।
US-P18.061cd ேலாகாயதிகth³தா⁴nhத:ஸ சாநிShட: phரஸjhயேத ॥
US-P18.062ab அபி⁴khதphரth³தி⁴ேசth rhவவth³ ³rhவிேவகதா ।
US-P18.062cd க³திஶூnhயmh ந ேவேதா³ऽயmh phரமாணmh ஸmhவத³thத ॥
US-P18.063ab ஆத³rhஶiµக²ஸாமாnhயmh iµக²shேயShடmh  மாநைவ: ।
US-P18.063cd iµக²shய phரதிபி³mhேபா³iµகா²காேரண th³’யேத ॥
US-P18.064ab யthர யshயாவபா⁴ஸsh தேயாேரவாவிேவகத: ।
US-P18.064cd ஜாநாதீதி khயாmh ஸrhேவா ேலாேகா வkhதி shவபா⁴வத: ॥
US-P18.065ab ³th³ேத: ◌⁴ கrhth’thவமth◌⁴யshய ஜாநாதீதி jhஞ உchயேத ।
US-P18.065cd ததா²ைசதnhயமth◌⁴யshய jhஞthவmh ³th³ேத⁴ேஹாchயேத ॥
US-P18.066ab shவபmh சாthமேநா jhஞாநmh நிthயmh jhேயாதி: ேதrhயத: ।
US-P18.066cd ந ³th³th◌⁴யா khயேத தshமாnh நாthமநாnhேயந வா ஸதா³ ॥
US-P18.067ab ேத³ேஹऽஹmhphரthயேயா யth³வjh ஜாநாதீதி ச ெலௗகிகா: ।
US-P18.067cd வத³nhதி jhஞாநகrhth’thவmh தth³வth³ ³th³ேத⁴shததா²thமந: ॥
US-P18.068ab ெபௗ³th³ைத⁴sh phரthயையேரவmh khயமாணச சிnhநிைப: ◌⁴ ।
US-P18.068cd ேமாதா: khஅேய jhஞாநthயாஹுshதாrhகிகா ஜநா: ॥
US-P18.069ab தshமாjh jhஞாபா⁴ஸ³th³தீ⁴நாமவிேவகாth phரவrhதிதா: ।
US-P18.069cd ஜாநாதீthயாதி³ஶph³த³ச phரthயேயா யா ச தthshmh’தி: ॥
US-P18.070ab ஆத³rhஶாiνவிதா⁴யிthவmh சா²யாயா அshயேத iµேக² ।
US-P18.070cd ³th³தி⁴த⁴rhமாiνகாthவmh jhஞாபா⁴ஸshய தேத²Shயேத ॥
US-P18.071ab ³th³ேத⁴sh phரthயயாshதshமாதா³thமாபா⁴ேஸந தீ³பிதா: ।
US-P18.071cd kh³ராஹகா இவ பா⁴ஸnhேத த³ஹnhதீேவாlhiµகாத³ய: ॥
US-P18.072ab shவயேமவாவபா⁴shயnhேத kh³ராஹகா:shவயேமவ ச ।
US-P18.072cd இthேயவmh kh³ராஹகாshதீthவmh phரதிேஷத⁴nhதி ெஸௗக³தா: ॥
US-P18.073ab யth³ேயவmh நாnhயth³’யாshேத கிmh தth³வாரணiµchயதாmh ।
US-P18.073cd பா⁴வாபா⁴ெவௗ  ேதஷாmh ெயௗ நாnhயkh³ராெயௗ ஸதா³ யதி³ ॥
US-P18.074ab அnhவயி kh³ராஹகshேதஷாthேயதத³பி தthஸமmh ।
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US-P18.074cd அசிதிthவshய lhயthவாத³nhயshnh kh³ராஹேக ஸதி ॥
US-P18.075ab அth◌⁴யshய ஸேப  th³தி: ◌⁴ shயாதி³தி ேசnh மதmh ।
US-P18.075cd நாth◌⁴யேऽiνபகாthவாத³nhயthராபி phரஸŋhக³த: ॥
US-P18.076ab அrhதீ² :³கீ² ச ய: ேராதா ஸ thவth◌⁴யோऽத²ேவதர: ।
US-P18.076cd அth◌⁴யshய ச :³கி²thவமrhதி²thவmh ச ந ேத மதmh ॥
US-P18.077ab கrhதாth◌⁴ய:ஸத³shதி ைநவ ஸth³kh³ரஹமrhஹதி ।
US-P18.077cd ஸேத³வாதி th²ேயாkhதி: ேதரபி ந jhயேத ॥
US-P18.078ab அவிவிchேயாப⁴யmh வkhதி திேசth shயாth³ kh³ரஹshததா² ।
US-P18.078cd அshமத³sh விவிchையவ thவேமேவதி வேத³th³ யதி³ ॥
US-P18.079ab phரthயயாnhவயிநிShட²thவiµkhேதா ேதா³ஷ: phரஸjhயேத ।
US-P18.079cd thவthயth◌⁴யநிShட²ேசத³ஹமth◌⁴யேயா: கத²mh ॥
US-P18.080ab ஸmhப³nhேதா⁴ வாchய ஏவாthர ேயந thவதி லேயth ।
US-P18.080cd th³ரShTh’th³’யthவஸmhப³nhேதா⁴ யth³யth◌⁴யேऽkhேய கத²mh ॥
US-P18.081ab அkhயthேவऽபி தாதா³thmhயமth◌⁴யshய ப⁴ேவth³ யதி³ ।
US-P18.081cd ஆthமாth◌⁴யோ மமாshதீதி ஸmhப³nhதா⁴kh³ரஹேண ந தீ: ◌⁴ ॥
US-P18.082ab ஸmhப³nhத⁴kh³ரஹணmh ஶாshthராதி³தி ேசnh மnhயேஸ ந  ।
US-P18.082cd rhேவாkhதா:shshthதா⁴ ேதா³ஷா kh³ரேஹா வா shயாnh மேமதி ச
॥
US-P18.083ab அth³’ஶிrhth³’ஶிேபண பா⁴தி ³th³தி⁴rhயதா³ஸதா³ ।
US-P18.083cd phரthயயா அபி தshயா:shshதphதாேயாவிsh²ŋhக³வth ॥
US-P18.084ab ஆபா⁴ஸshதத³பா⁴வச th³’ேஶ:mhேநா ந சாnhயதா² ।
US-P18.084cd ேலாகshய khதித:shயாதாmh தth³kh³ரஹச ததா²ஸதி ॥
US-P18.085ab நnhேவவmh th³’ஶிஸŋhkhராnhதிரய:பிNhேட³ऽkh³நிவth³ ப⁴ேவth ।
US-P18.085cd iµகா²பா⁴ஸவதி³thேயததா³த³rhேஶ தnh நிராkh’தmh ॥
US-P18.086ab kh’Shேயா ேராதாபா⁴ஸthேயதth³ th³’Shடiµchயேத ।
US-P18.086cd th³’Shடதா³rhShடாnhlhயthவmh ந  ஸrhவாthமநா khவசிth ॥
US-P18.087ab தைத²வ ேசதநாபா⁴ஸmh சிthதmh ைசதnhயவth³ ப⁴ேவth ।
US-P18.087cd iµகா²பா⁴ேஸா யதா²த³rhஶ ஆபா⁴ஸேசாதி³ேதா mh’ஷா ॥
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US-P18.088ab சிthதmh ேசதநthேயதchசா²shthரkhதிவிவrhதmh ।
US-P18.088cd ேத³ஹshயாபி phரஸŋhக:³shயாch சுராேத³shதைத²வ ச ॥
US-P18.089ab தத³phயshthவிதி ேசth தnh ந ேலாகாயதிகஸŋhக³ேத: ।
US-P18.089cd ந ச தீ⁴rhth³’ஶிரshதி யth³யாபா⁴ேஸா ந ேசத ॥
US-P18.090ab ஸத³shதி தி⁴ேயாऽபா⁴ேவ vhயrhத²mh shயாth தth thவமshயபி ।
US-P18.090cd Shமத³shமth³விேவகjhேஞ shயாத³rhத²வதி³த³mh வச: ॥
US-P18.091ab மேமத³mhphரthயெயௗ jhேஞெயௗ Shமth³ேயவ ந ஸmhஶய: ।
US-P18.091cd அஹthயshமதீ³Shட:shயாத³யமshதி ேசாப⁴ேயா: ॥
US-P18.092ab அnhேயாnhயாேபயா ேதஷாmh phரதா⁴ந³ணேதShயேத ।
US-P18.092cd விேஶஷநவிேஶShயthவmh ததா² kh³ராயmh  khதித: ॥
US-P18.093ab மேமத³mh th³வயமphேயதnh மth◌⁴யமshய விேஶஷணmh ।
US-P18.093cd த⁴நீ ேகா³மாnh யதா² தth³வth³ ேத³ேஹாऽஹŋhகrhேரவ ச ॥
US-P18.094ab ³th³th◌⁴யாட⁴mh ஸதா³ஸrhவmh ஸாஹŋhகrhthரா ச ஸாண: ।
US-P18.094cd தshமாth ஸrhவாவபா⁴ேஸா jhஞ: கிசித³phயshph’ஶnh ஸதா³ ॥
US-P18.095ab phரதிேலாமத³mh ஸrhவmh யேதா²khதmh ேலாக³th³தி⁴த: ।
US-P18.095cd அவிேவகதி⁴யாமshதி நாshதி ஸrhவmh விேவகிநாmh ॥
US-P18.096ab அnhவயvhயதிேரெகௗ  பதா³rhத²shய பத³shய ச ।
US-P18.096cd shயாேத³தத³ஹthயthர khதிேரவாவதா⁴ரேண ॥
US-P18.097ab நாth³ராமஹதி அshnh ஸுஷுphேதऽnhயnh மநாக³பி ।
US-P18.097cd ந வாரயதி th³’Shmh shவாmh phரthயயmh  நிேஷத⁴தி ॥
US-P18.098ab shவயjhேயாதிrhந  th³ரShthேயவmh ஸmhவிேதா³ऽshதி²தாmh ।
US-P18.098cd ெகௗடshth²யmh ச ததா² தshயா: phரthயயshய ச phததாmh ।
US-P18.098ef shவயேமவாph³ரவீch சா²shthரmh phரthயயாவக³தீ ph’த²kh ॥
US-P18.099ab ஏவmh விjhஞாதவாkhயாrhேத² திேலாகphரth³தி⁴த: ।
US-P18.099cd திshதth thவமthயாஹ ேராrhேமாஹாபiνthதேய ॥
US-P18.100ab ph³ரமா தா³ஶரேத²rhயth³வ³khைதவாபாiνத³th தம: ।
US-P18.100cd தshய விShiΝthவஸmhேபா³ேத⁴ ந யthநாnhதரசிவாnh ॥
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US-P18.101ab அஹmhஶph³த³shய யா நிShடா² jhேயாதி phரthயகா³thமநி ।
US-P18.101cd ைஸேவாkhதா ஸத³thேயவmh ப²லmh தthர விiµkhததா ॥
US-P18.102ab தமாthேர ந ேசth shயாth காrhயmh தthர ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ।
US-P18.102cd vhயவஹாராth ராபீShட:ஸth³பா⁴வ:shவயமாthமந: ॥
US-P18.103ab அஶநாயாதி³நிrhiµkhthைய தthகாலா ஜாயேத phரமா ।
US-P18.103cd தththவமshயாதி³வாkhயாrhேத² thஷு காேலShவஸmhஶய: ॥
US-P18.104ab phரதிப³nhத⁴விநthவாth shவயmh சாiνப⁴வாthமந: ।
US-P18.104cd ஜாேயைதவ phரமா தthர shவாthமnhேயவ ந ஸmhஶய: ॥
US-P18.105ab கிmh ஸேத³வாஹமshதி கிmh வாnhயth phரதிபth³யேத ।
US-P18.105cd ஸேத³வ ேசத³ஹmhஶph³த:³ஸதா iµkh²யாrhத²இShயதாmh ॥
US-P18.106ab அnhயch ேசth ஸத³ஹŋhkh³ராஹphரதிபthதிrhmh’ைஷவ ஸா ।
US-P18.106cd தshமாnh iµkh²யkh³ரேஹ நாshதி வாரவக³ேதஹ ॥
US-P18.107ab phரthயயீ phரthயயைசவ யதா³பா⁴ெஸௗ தத³rhத²தா ।
US-P18.107cd தேயாரசிதிமththவாch ச ைசதnhேய கlhphயேத ப²லmh ॥
US-P18.108ab டshேத²ऽபி ப²லmh ேயாkh³யmh ராஜநீவ ஜயாதி³கmh ।
US-P18.108cd தத³நாthமthவேஹph◌⁴யாmh khயாயா: phரthயயshய ச ॥
US-P18.109ab ஆத³rhஶsh யதா³பா⁴ேஸா iµகா²கார:ஸ ஏவ ஸ: ।
US-P18.109cd யைத²வmh phரthயயாத³rhேஶா யதா³பா⁴ஸshததா³யஹmh ॥
US-P18.110ab இthேயவmh phரதிபthதி:shயாth ஸத³shதி ச நாnhயதா² ।
US-P18.110cd தth thவthபேத³ேஶாऽபி th³வாராபா⁴வாத³நrhத²க: ॥
US-P18.111ab ேரா:shயா³பேத³ஶேசத³rhத²வththவmh ததா² ப⁴ேவth ।
US-P18.111cd அth◌⁴யshய ந ேசதி³Shடmh ேராth’thவmh கshய தth³ ப⁴ேவth ॥
US-P18.112ab அth◌⁴யshய ஸேப shயாth³ ³th³ேத⁴ேரேவதி ேசnh மதmh ।
US-P18.112cd ந தthkh’ேதாபகாேராऽshதி காShடா²th³ யth³வnh ந கlhphயேத ॥
US-P18.113ab ³th³ெதௗ⁴ ேசth தthkh’த: கசிnh நnhேவவmh பதா ।
US-P18.113cd ஆபா⁴ேஸऽபி ச ேகா ேதா³ஷ:ஸதி thயாth³யiνkh³ரேஹ ॥
US-P18.114ab ஆபா⁴ேஸ பமேசnh ந ரjhjhவாதி³நிப⁴thவவth ।
US-P18.114cd ஸrhபாேத³ச ததா²ேவாசமாத³rhேஶ ச iµக²thவவth ॥
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US-P18.115ab நாthமாபா⁴ஸthவth³தி⁴ேசதா³thமேநா kh³ரஹth ph’த²kh ।
US-P18.115cd iµகா²ேத³sh ph’த²khth³தி⁴ஹ thவnhேயாnhயஸmhரய: ॥
US-P18.116ab அth◌⁴யshய ph’த²khth³தா⁴வாபா⁴ஸshய ததீ³யதா ।
US-P18.116cd ஆபா⁴ஸshய ததீ³யthேவ யth◌⁴யvhயதிkhததா ॥
US-P18.117ab ைநவmh shவphேந ph’த²khth³ேத:◌⁴ phரthயயshய th³’ேஶshததா² ।
US-P18.117cd ரதா²ேத³shதthர ஶூnhயthவாth phரthயயshயாthமநா kh³ரஹ: ॥
US-P18.118ab அவக³thயா  ஸmhvhயாphத: phரthயேயா விஷயாkh’தி: ।
US-P18.118cd ஜாயேத ஸ யதா³கார:ஸ பா³ேயா விஷேயா மத: ॥
US-P18.119ab கrhேமphததமthவாth ஸ தth³வாnh காrhேய நிjhயேத ।
US-P18.119cd ஆகாேரா யthர சாrhphேயத கரணmh ததி³ேஹாchயேத ॥
US-P18.120ab யதா³பா⁴ேஸந ஸmhvhயாphத:ஸ jhஞாேததி நிக³th³யேத ।
US-P18.120cd thரயேமதth³ விவிchயாthர ேயா ஜாநாதி ஸ ஆthமவிth ॥
US-P18.121ab ஸmhயkhஸmhஶயth²ேயாkhதா: phரthயயா vhயபி⁴சாண: ।
US-P18.121cd ஏைகவாவக³திshேதஷு ேப⁴த³sh phரthயயாrhபித: ॥
US-P18.122ab ஆதி⁴ேப⁴தா³th³ யதா² ேப⁴ேதா³ மேணரவக³ேதshததா² ।
US-P18.122cd அஶுth³தி: ◌⁴ பமச ஸrhவmh phரthயயஸmhரயாth ॥
US-P18.123ab phரத²நmh kh³ரஹணmh th³தி: ◌⁴ phரthயயாநாஹாnhயத: ।
US-P18.123cd ஆபேராயாth தேத³ேவாkhதமiνமாநmh phரதீ³பவth ॥
US-P18.124ab கிமjhஞmh kh³ராஹேயth கசிth phரமாேணந  ேகநசிth ।
US-P18.124cd விைநவ  phரமாேணந நிvh’ththயாnhயshய ேஶஷத: ॥
US-P18.125ab ஶph³ேத³ைநவ phரமாேணந நிvh’thதிேசதி³ேஹாchயேத ।
US-P18.125cd அth◌⁴யshயாphரth³த⁴thவாch²nhயைதவ phரஸjhயேத ॥
US-P18.126ab ேசதநshthவmh கத²mh ேத³ஹ இதி ேசnh நாphரth³தி⁴த: ।
US-P18.126cd ேசதநshயாnhயதாth³தா⁴ேவவmh shயாத³nhயஹாநத: ॥
US-P18.127ab அth◌⁴ய:shவயமshthேயவ ேசதநshயாபேராத: ।
US-P18.127cd lhய ஏவmh phரேபா³த: ◌⁴ shயாத³jhஞshயாஸththவவாதி³நா ॥
US-P18.128ab அஹமjhஞாஷmh ேசத³தி ேலாகshmh’ேதஹ ।
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US-P18.128cd கரணmh கrhம கrhதா ச th³தா⁴shthேவகேண கில ॥
US-P18.129ab phராமாNhேயऽபி shmh’ேத: ைஶkh◌⁴rhயாth³ ெயௗக³பth³யmh விபா⁴vhயேத
।
US-P18.129cd khரேமண kh³ரஹணmh rhவmh shmh’ேத: பசாth தைத²வ ச ॥
US-P18.130ab அjhஞாஷத³mh மாmh ேசthயேபா ஜாயேத ⁴rhவmh ।
US-P18.130cd விேஶேஷாऽேபயேத யthர தthர ைநைவககாலதா ॥
US-P18.131ab ஆthமேநா kh³ரஹேண சாபி thரயாஹ ஸmhப⁴வாth ।
US-P18.131cd ஆthமnhயாஸkhதகrhth’thவmh ந shயாth கரணகrhமண: ॥
US-P18.132ab vhயாphShடmh ச யth கர: khயயா கrhம தth shmh’தmh ।
US-P18.132cd அேதா  கrhth’தnhthரthவmh தshேயShடmh நாnhயதnhthரதா ।
US-P18.133ab ஶph³தா³th³ வாiνேதrhவாபி phரமாth³ வா தேதாऽnhயத: ।
US-P18.133cd th³தி:³ஸrhவபதா³rhதா²நாmh shயாத³jhஞmh phரதி நாnhயதா² ॥
US-P18.134ab அth◌⁴யshயாபி th³தி: ◌⁴ shயாth phரமாேணந விைநவ வா ।
US-P18.134cd விநா shவshய phரth³தி⁴sh நாjhஞmh phரthபjhயேத ॥
US-P18.135ab தshையவாjhஞthவShடmh ேசjh jhஞாதthேவऽnhயா திrhப⁴ேவth ।
US-P18.135cd அnhயshையவாjhஞதாயாmh ச தth³விjhஞாேந th◌⁴வா ப⁴ேவth ॥
US-P18.136ab jhஞாததா shவாமலாேபா⁴ வா th³தி: ◌⁴ shயாத³nhயேத³வ வா ।
US-P18.136cd jhஞாதthேவऽநnhதரkhெதௗ thவmh பௌ ஸmhshமrhமrhஹ ॥
US-P18.137ab th³தி: ◌⁴ shயாth shவாthமலாப⁴ேசth³ யthநshதthர நிரrhத²க: ।
US-P18.137cd ஸrhவேலாகphரth³த⁴thவாth shவேஹph◌⁴யsh வshந: ॥
US-P18.138ab jhஞாநjhேஞயாதி³வாேத³ऽத:th³தி⁴rhjhஞாதthவiµchயேத ।
US-P18.138cd அth◌⁴யாth◌⁴யயேயா:th³³rhjhேஞயthவmh நாthமலாப⁴தா ॥
US-P18.139ab shபShடthவmh கrhமகrhthராேத:³th³த⁴தா யதி³ கlhphயேத ।
US-P18.139cd shபShடதாshபShடேத shயாதாமnhயshையவ ந சாthமந: ॥
US-P18.140ab அth³ரShrhைநவ சாnhத⁴shய shபShபா⁴ேவா க⁴டshய  ।
US-P18.140cd கrhthராேத:³shபShடேதShடா ேசth³th³ரShTh’தாth◌⁴யகrhth’கா ॥
US-P18.141ab அiν⁴ேத: கிமnhயshnh shயாth தவாேபயா வத³ ।
US-P18.141cd அiνப⁴விதShடா shயாth ேஸாऽphயiν⁴திேரவ ந: ॥
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US-P18.142ab oக◌़ ◌் அபி⁴nhேநாऽபி  ³th³th◌⁴யாthமா விபrhயாதத³rhஶைந: ।
US-P18.142cd kh³ராயkh³ராஹகஸmhவிthதிேப⁴த³வாநிவ லயேதcக◌़ ◌் ॥
US-P18.143ab ⁴திrhேயஷாmh khயா ைஸவ காரகmh ைஸவ ேசாchயேத ।
US-P18.143cd ஸththவmh நாஶிthவமshயாேசth ஸகrhth’thவmh த²ேதShயதாmh ।
US-P18.143ef ந கசிch ேசShயேத த⁴rhம இதி ேசth பஹாநதா ॥
US-P18.144ab நnhவshதிthவாத³ேயா த⁴rhமா நாshதிthவாதி³நிvh’thதய: ।
US-P18.144cd ந ⁴ேதshதrh நாஶிthவmh shவாலNhயmh  ேத ॥
US-P18.145ab shவலவதி⁴rhநாேஶா நாேஶாऽநாஶநிvh’thதிதா ।
US-P18.145cd அேகா³ரஸththவmh ேகா³thவmh ேத ந  தth³ ேகா:³shவலணmh ॥
US-P18.146ab ணவாchேயாऽபி ேயாऽrhத:²shயாth ேஸாऽphயnhயாபா⁴வ ஏவ ேத ।
US-P18.146cd ேப⁴தா³பா⁴ேவऽphயபா⁴வshய ேப⁴ேதா³ நாமபி⁴Shயேத ॥
US-P18.147ab நாமேப⁴ைத³ரேநகthவேமகshய shயாth கத²mh தவ ।
US-P18.147cd அேபாேஹா யதி³ பி⁴nhநாநாmh vh’thதிshதshய கத²mh க³வி ॥
US-P18.148ab நாபா⁴வா ேப⁴த³கா:ஸrhேவ விேஶஷா வா கதா³சந ।
US-P18.148cd நாமஜாthயாத³ேயா யth³வth ஸmhவித³shேதऽவிேஶஷத: ॥
US-P18.149ab phரthயமiνமாநmh வா vhயவஹாேர யதீ³chச² ।
US-P18.149cd th³யாதா³ரகேப⁴ைத³shதத³ph◌⁴ேபயmh th◌⁴வmh ப⁴ேவth ॥
US-P18.150ab தshமாnh நீலmh ததா² பீதmh க⁴டாதி³rhவா விேஶஷணmh ।
US-P18.150cd ஸmhவித³shத³ேபthயmh shயாth³ ேயந சாphயiν⁴யேத ॥
US-P18.151ab பாதீ³நாmh யதா²nhய:shயாth³ kh³ராயthவாth³ kh³ராஹகshததா² ।
US-P18.151cd phரthயயஸய த²தாnhய:shயாth³ vhயஜகthவாch ச தீ³பவth ॥
US-P18.152ab அth◌⁴யshய th³’ேஶ: கீth³’kh ஸmhப³nhத:◌⁴ ஸmhப⁴விShயதி ।
US-P18.152cd அth◌⁴யkh’ேயண th³’ேயநiµkhthவாnhேயா th³ரShTh’th³’யதாmh
॥
US-P18.153ab அth◌⁴யேண kh’தா th³’Shrhth³’யmh vhயாphேநாthயதாபி வா ।
US-P18.153cd நிthயாth◌⁴யkh’த: த³சி³பகாேரா ப⁴ேவth³ தி⁴யாmh ॥
US-P18.154ab ஸ ேசாkhதshதnhநிப⁴thவmh phராkh ஸmhvhயாphதிச க⁴டாதி³ஷு ।
US-P18.154cd யதா²ேலாகாதி³ஸmhvhயாphதிrhvhயஜகthவாth³ th◌⁴யshத²தா ॥
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US-P18.155ab ஆேலாகshேதா² க⁴ேடா யth³வth³ ³th³th◌⁴யாேடா⁴ ப⁴ேவth ததா² ।
US-P18.155cd தீ⁴vhயாphதி:shயாth³க⁴டாேராேஹா தி⁴ேயா vhயாphெதௗ கrhேமா ப⁴ேவth
॥
US-P18.156ab rhவmh shயாth phரthயயvhயாphதிshதேதாऽiνkh³ரஹ ஆthமந: ।
US-P18.156cd kh’thshநாth◌⁴யshய ேஸாऽkhத: காலாகாஶாதி³வth khரம: ॥
US-P18.157ab விஷயkh³ரஹணmh யshய காரேபயா ப⁴ேவth ।
US-P18.157cd ஸthேயவ kh³ராயேஶேஷ ச ப ஸ சிthதவth ॥
US-P18.158ab அth◌⁴யோऽஹதி jhஞாநmh ³th³ேத⁴ேரவ விநிசய: ।
US-P18.158cd நாth◌⁴யshயாவிேஶஷthவாnh ந தshயாshதி பேரா யத: ॥
US-P18.159ab கrhthரா ேசத³ஹthேயவமiν⁴ேயத iµkhததா ।
US-P18.159cd ஸுக²:³க²விநிrhேமாேகா நாஹŋhகrhத jhயேத ॥
US-P18.160ab ேத³ஹாதா³வபி⁴மாேநாthேதா² :³கீ²தி phரthயேயா th◌⁴வmh ।
US-P18.160cd Nhட³phரthயேயா யth³வth phரthயகா³thமாபி⁴மாநிநா ॥
US-P18.161ab பா³th◌⁴யேத phரthயேயேநஹ விேவேகநாவிேவகவாnh ।
US-P18.161cd விபrhயேயऽஸத³nhதmh shயாth phரமாணshயாphரமாணத: ॥
US-P18.162ab தா³ஹchேச²த³விநாேஶஷு :³கி²thவmh நாnhயதா²thமந: ।
US-P18.162cd ைநவ யnhயஸ தா³ஹாதா³வnhேயா :³கீ² ப⁴ேவth khவசிth ॥
US-P18.163ab அshபrhஶthவாத³ேத³ஹthவாnh நாஹmh தா³ேயா யத:ஸதா³ ।
US-P18.163cd தshமாnh th²யாபி⁴மாேநாthத²mh mh’ேத thேர mh’திrhயதா² ॥
US-P18.164ab Nhட³lhயஹதி ேயதth³ பா³th◌⁴ேயைதவ விேவகிநா ।
US-P18.164cd :³கீ²தி phரthயயshதth³வth ேகவலாஹnhதி⁴யா ஸதா³ ॥
US-P18.165ab th³ேத⁴ :³கி²thவ இShடmh shயாth தchச²கிthவmh ஸதா³thமந: ।
US-P18.165cd th²யாபி⁴மாநேதா :³கீ² ேதநாrhதா²பாத³நய: ॥
US-P18.166ab அshபrhேஶாऽபி யதா²shபrhஶமசலசலநாதி³ ச ।
US-P18.166cd அவிேவகாth ததா² :³க²mh மாநஸmh சாthமநீேத ॥
US-P18.167ab விேவகாthமதி⁴யா :³க²mh iνth³யேத சlhசாதி³வth ।
US-P18.167cd அவிேவகshவபா⁴ேவந நேமா க³chச²thயநிchச²த: ॥
US-P18.168ab ததா³iνth³’யேத ³;க²mh ைநசlhேய ைநவ தshய தth ।
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US-P18.168cd phரthயகா³thமநி தshமாth தth³ ³;க²mh ைநேவாபபth³யேத ॥
US-P18.169ab thவmhஸேதாrhlhயநீட³தாnh நீலாவவதி³த³mh ப⁴ேவth ।
US-P18.169cd நிrh:³க²வாசிநா ேயாகா³th thவmhஶph³த³shய தத³rhத²தா ॥
US-P18.170ab phரthயகா³thமாபி⁴ஹாேநந தchச²ph³த³shய ேதshததா² ।
US-P18.170cd த³ஶமshthவமthேயவmh வாkhயmh shயாth phரthயப²◌़ ◌ாthமநி ॥
US-P18.171ab shவாrhத²shய யphரஹாேணந விஶிShடாrhத²ஸமrhபெகௗ ।
US-P18.171cd phரthயகா³thமாவக³thயnhெதௗ நாnhேயாऽrhேதா²ऽrhதா²th³விேராth◌⁴யத: ॥
US-P18.172ab நவ³th³th◌⁴யபஹாராth³ தி⁴ shவாthமாநmh த³ஶர1அmh ।
US-P18.172cd அஸய jhஞாேமேவchேச²th shவமாthமாநmh ஜநshததா² ॥
US-P18.173ab அவிth³யாப³th³த⁴சுShThவாth காமாப’ததீ: ◌⁴ ஸதா³ ।
US-P18.173cd விவிkhதmh th³’ஶிமாthமாநmh ேநேத த³ஶமmh யதா² ॥
US-P18.174ab த³ஶமshthவமthேயவmh தththவமshயாதி³வாkhயத: ।
US-P18.174cd shவமாthமாநmh விஜாநாதி kh’thshநாnhத:கரேணணmh ॥
US-P18.175ab இத³mh rhவத³mh பசாth பத³mh வாth³ேய ப⁴ேவதி³தி ।
US-P18.175cd நியேமா ைநவ ேவேத³ऽshதி பத³ஸாŋhக³thயமrhத²த: ॥
US-P18.176ab வாkhேய  யமாநாmh பதா³நாமrhத²ஸmhshmh’தி: ।
US-P18.176cd அnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாmh தேதா வாkhயாrhத²ேபா³த⁴நmh ॥
US-P18.177ab யதா³ நிthேயஷு வாkhேயஷு பதா³rhத²sh விவிchயேத ।
US-P18.177cd வாkhயாrhத²jhஞாநஸŋhkhராnhthைய ததா³ phரேநா ந jhயேத ॥
US-P18.178ab அnhவயvhயதிேரேகாkhதி: பதா³rhத²shமரய  ।
US-P18.178cd shmh’thயபா⁴ேவ ந வாkhயாrhேதா² jhஞாmh ஶkhேயா  ேகநசிth ॥
US-P18.179ab தththவமshயாதி³வாkhேயஷு thவmhபதா³rhதா²விேவகத: ।
US-P18.179cd vhயjhயேத ைநவ வாkhயாrhேதா² நிthயiµkhேதாऽஹthயத: ॥
US-P18.180ab அnhவயvhயதிேரேகாkhதிshதth³விேவகாய நாnhயதா² ।
US-P18.180cd thவmhபதா³rhத²விேவேக  பாவrhபிதவிlhவவth ॥
US-P18.181ab வாkhயாrhேதா² vhயjhயேத ைசவmh ேகவேலாऽஹmhபதா³rhத²த: ।
US-P18.181cd :³கீ²thேயதத³ேபாேஹந phரthயகா³thமவிநிசயாth ॥
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US-P18.182ab தthைரவmh ஸmhப⁴வthயrhேத² தஹாநாதாrhத²தி: ◌⁴ ।
US-P18.182cd ைநவmh கlhபயிmh khதா பத³வாkhயாrhத²ேகாவிைத:³ ॥
US-P18.183ab phரthயாதீ³நி பா³ேத⁴ரnh kh’Shணலாதி³ஷு பாகவth ।
US-P18.183cd அஜாதி³நிைப⁴ேரைத: கத²mh shயாth³ வாkhயபா³த⁴நmh ॥
US-P18.184ab :³kh²யshதி ஸதி jhஞாேந நிrh:³கீ²தி ந ஜாயேத ।
US-P18.184cd phரthயாதி³நிப⁴thேவऽபி வாkhயாnh ந vhயபி⁴சாரத: ॥
US-P18.185ab shவphேந :³kh²யஹமth³யாஸmh தா³ஹchேச²தா³தி³ேஹத: ।
US-P18.185cd தthகாலபா⁴விபி⁴rhவாkhையrhந பா³த: ◌⁴ khயேத யதி³ ॥
US-P18.186ab ஸமாphேதshதrh :³க²shய phராkh ச தth³பா³த⁴ இShயதாmh ।
US-P18.186cd ந  :³க²shய ஸnhதாேநா ph◌⁴ராnhேதrhவா th³’யேத khவசிth ॥
US-P18.187ab phரthயகா³thமந ஆthமthவmh :³kh²யshthயshய பா³த⁴யா ।
US-P18.187cd த³ஶமmh நவமshேயவ ேவத³ ேசத³விth³த⁴தா ॥
US-P18.188ab நிthயiµkhதthவவிjhஞாநmh வாkhயாth³ ப⁴வதி நாnhயத: ।
US-P18.188cd வாkhயாrhத²shயாபி விjhஞாநmh பதா³rhத²shmh’திrhவகmh ॥
US-P18.189ab அnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாmh பதா³rhத:²shமrhயேத th◌⁴வmh ।
US-P18.189cd ஏவmh நிrh:³க²மாthமாநமkhயmh phரதிபth³யேத ॥
US-P18.190ab ஸேத³ேவthயாதி³வாkhேயph◌⁴ய: phரமா sh²டதரா ப⁴ேவth ।
US-P18.190cd த³ஶமshthவமthயshமாth³ யைத²வmh phரthயகா³thமநி ॥
US-P18.191ab phரேபா³ேத⁴ந யதா²shவாphநmh ஸrhவmh :³க²mh நிவrhதேத ।
US-P18.191cd phரthயகா³thமதி⁴யா தth³வth³ :³கி²thவmh ஸrhவதா³thமந: ॥
US-P18.192ab kh’Shணலாெதௗ³ phரமாஜnhம தத³nhயாrhதா²mh’³thவத: ।
US-P18.192cd தththவமshயாதி³வாkhேயஷு ந thேவவமவிேராத⁴த: ॥
US-P18.193ab வாkhேய தth thவமthயsh jhஞாதாrhத²mh தத³th³வயmh ।
US-P18.193cd thவமrhத²shmh’thயஸாஹாyhயாth³வாkhயmh ேநாthபாத³ேயth phரமாmh ॥
US-P18.194ab தththவேமாshlhயநீடா³rhத²மthேயதth பத³mh ப⁴ேவth ।
US-P18.194cd தchச²ph³த:³ phரthயகா³thமாrhத²shதchச²ph³தா³rhத²shthவமshததா² ॥
US-P18.195ab :³கி²thவாphரthயகா³thமthவmh வாரேயதாiµபா⁴வபி ।
US-P18.195cd ஏவmh ச ேநதிேநthயrhத²mh க³மேயதாmh பரshபரmh ॥
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US-P18.196ab ஏவmh தth thவமthயshய க³mhயமாேந ப²ேல கத²mh ।
US-P18.196cd அphரமாணthவமshேயாth³thவா khயாேபthவiµchயேத ॥
US-P18.197ab தshமாதா³th³யnhதமth◌⁴ேயஷு rhவிthேயதth³ விேராth◌⁴யத: ।
US-P18.197cd ந கlhphயமதthவாch ச தthயாேகா³ऽphயநrhத²க: ॥
US-P18.198ab யதா²iν⁴யேத th’phதிrh⁴ேஜrhவாkhயாnh ந க³mhயேத ।
US-P18.198cd வாth³யshய விth◌⁴’திshதth³வth³ ேகா³ஶkh’thபாயkhய ॥
US-P18.199ab ஸthயேமவமநாthமாrhேத² வாkhயாth பாேராேபா³த⁴நmh ।
US-P18.199cd phரthயகா³thமநி ந thேவவmh ஸmhயாphராphதிவத³th◌⁴வmh ॥
US-P18.200ab shவஸmhேவth³யthவபrhயாய:shவphரமாணக இShயதாmh ।
US-P18.200cd நிvh’thதாவம:th³த: ◌⁴ shவாthமேநாऽiνப⁴வச ந: ॥
US-P18.201ab ³th³தீ⁴நாmh விஷேயா :³க²mh தா யshய விஷயா மதா: ।
US-P18.201cd ேதாऽshய :³க²ஸmhப³nhேதா⁴ th³’ேஶ:shயாth phரthயகா³thமந: ॥
US-P18.202ab th³’ஶிேரவாiν⁴ேயத shேவைநவாiνப⁴வாthமநா ।
US-P18.202cd ததா³பா⁴ஸதயா ஜnhம தி⁴ேயாऽshயாnhப⁴வ:shmh’த: ॥
US-P18.203ab அஶநாயாதி³நிrhiµkhத:th³ேதா⁴ ேமாshthவேமவ ஸ: ।
US-P18.203cd ேராதvhயாதி³ தேவthேயதth³ விth³த⁴mh கத²iµchயேத ॥
US-P18.204ab ேஸthshயதீthேயவ ேசth தth shயாchch²ரவதி³ ததா³ ப⁴ேவth ।
US-P18.204cd ேமாshயாநிthயைதவmh shயாth³ விேராth◌⁴ேயவாnhயதா² வச: ॥
US-P18.205ab ேராth’ேராதvhயேயாrhேப⁴ேதா³ யதீ³Shத:shயாth³ ப⁴ேவதி³த³mh ।
US-P18.205cd இShடாrhத²ேகாப ஏவmh shயாnh ந khதmh ஸrhவதா² வச: ॥
US-P18.206ab th³ேதா⁴ ேமாோऽஹthேயவmh jhஞாthவாthமாநmh ப⁴ேவth³ யதி³ ।
US-P18.206cd சிகீஷுrhய:ஸ டா⁴thமா ஶாshthரmh ேசாth³கா⁴டயthயபி ॥
US-P18.207ab ந  th³த⁴shய கrhதvhயmh ஸகாrhயshய ந th³த⁴தா ।
US-P18.207cd உப⁴யாலmhப³நmh rhவnhநாthமாநmh வசயthயெஸௗ ॥
US-P18.208ab th³ேதா⁴ ேமாshthவthேயதth³ வshமாthரmh phரத³rhயேத ।
US-P18.208cd ேராshததா²thவவிjhஞாேந phரvh’thதி:shயாth கத²mh thவிதி ॥
US-P18.209ab கrhதா :³kh²யஹமshதி phரthயேநாiν⁴யேத ।
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US-P18.209cd கrhதா :³கீ² ச மா ⁴வதி யthேநா ப⁴ேவth தத: ॥
US-P18.210ab தth³விjhஞாநாய khthயாதி³ கrhதvhயmh திரph³ரவீth ।
US-P18.210cd கrhth’thவாth³யiνவாேத³ந th³த⁴thவாiνப⁴யாய  ॥
US-P18.211ab நிrh:³ேகா² நிShkhேயாऽகாம:th³ேதா⁴ ேமாோऽஹthயபி ।
US-P18.211cd kh³’thைவவவிth³தா⁴rhத²மாத³th◌⁴யாth கத²ேமவ ஸ: ॥
US-P18.212ab ஸகாம:ஸkhேயாऽth³த⁴ இதி ேமऽiνப⁴வ: கத²mh ।
US-P18.212cd அேதா ேம விபதshய தth³ ப⁴வாnh வkhமrhஹதி ॥
US-P18.213ab இைஹவ க⁴டேத phரேநா ந iµkhதthவாiν⁴தேய ।
US-P18.213cd phரமாேநந விேராதீ⁴ ய: ேஸாऽthராrhத:² phரநமrhஹதி ॥
US-P18.214ab அஹmh நிrhiµkhத இthேயஷ ஸத³thயnhயமாநஜ: ।
US-P18.214cd phரthயாபா⁴ஸஜnhயthவாth³ :³கி²thவmh phரநமrhஹதி ॥
US-P18.215ab ph’Shடமாகாŋhதmh வாchயmh :³கா²பா⁴வமபீ⁴phதmh ।
US-P18.215cd கத²mh த³mh நிவrhேதத :³க²mh ஸrhவாthமநா மம ॥
US-P18.216ab இதி phரநாiνபmh யth³ வாchயmh :³க²நிவrhதகmh ।
US-P18.216cd ேத:shவாthமநி நாஶŋhகா phரமாNhேய ஸதி விth³யேத ॥
US-P18.217ab தshமாதா³thமவிiµkhதthவmh phரthயாயயதி தth³வச: ।
US-P18.217cd வkhதvhயmh  ததாrhத²mh shயாth³ விேராேத⁴ऽஸதி ேகநசிth ॥
US-P18.218ab இேதாऽnhேயாऽiνப⁴வ: கசிதா³thமேநா ேநாபபth³யேத ।
US-P18.218cd அவிjhஞாதmh விஜாநதாmh விjhஞாதாரதி ேத: ॥
US-P18.219ab thவmhபதா³rhத²விேவகாய ஸmhnhயாஸ:ஸrhவகrhமmh ।
US-P18.219cd ஸாத⁴நthவmh vhரஜthேயவ ஶாnhேதா தா³nhதாதி³ஶாஸநாth ॥
US-P18.220ab thவமrhத²mh phரthயகா³thமாநmh பேயதா³thமாநமாthமநி ।
US-P18.220cd வாkhயாrhத²mh தத ஆthமாநmh ஸrhவmh பயதி ேகவலmh ॥
US-P18.221ab ஸrhவமாthேமதி வாkhயாrhேத² விjhஞாேதऽshய phரமாணத: ।
US-P18.221cd அஸththேவ யnhயமாநshய விதி⁴shதmh ேயாஜேயth கத²mh ॥
US-P18.222ab தshமாth³ வாth³யாrhத²விjhஞாநாnh ேநாrhth◌⁴வmh கrhமவிதி⁴rhப⁴ேவth ।
US-P18.222cd ந  ph³ரமாsh கrhேததி விth³ேத⁴ ப⁴வேதா தி⁴ெயௗ ॥
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US-P18.223ab ph³ரமாshதி  விth³ேயயmh ைநவ கrhேததீ பா³th◌⁴யேத ।
US-P18.223cd ஸகாேமா ப³th³த⁴ இthேயவmh phரமாபா⁴ஸஜாதயா ॥
US-P18.224ab ஶாshthராth³ ph³ரமாsh நாnhேயாऽஹதி ³th³தி⁴rhப⁴ேவth³th³’தா⁴
।
US-P18.224cd யதா³khதா தைத³வmh தீ⁴rhயதா² ேத³ஹாthமதீ⁴தி ॥
US-P18.225ab ஸப⁴யாத³ப⁴யmh phராphதshதத³rhத²mh யதேத ச ய: ।
US-P18.225cd ஸ ந:ஸப⁴யmh க³nhmh shவதnhthரேசnh ந chச²தி ॥
US-P18.226ab யேத²Shடாசரணphராphதி:ஸmhnhயாஸாதி³விெதௗ⁴ த: ।
US-P18.226cd பதா³rhதா²jhநாந³th³த⁴shய வாth³யாrhதா²iνப⁴வாrhதி²ந: ॥
US-P18.227ab அத:ஸrhவத³mh th³த⁴mh யth phராக³shமாபி⁴rhதmh ॥
US-P18.228ab ேயா  யshமாth³ விரkhத:shயாnh நாெஸௗ தshைம phரவrhதேத ।
US-P18.228cd ேலாகthரயாth³ விரkhthவாnh iµŋhு: கிதீஹேத ॥
US-P18.229ab ுத⁴யா பிTh³யமாேநாऽபி ந விஷmh யthchச²தி ।
US-P18.229cd Shடாnhநth◌⁴வshதth’Th³ ஜாநnh நாட⁴shதjh க⁴thஸதி ॥
US-P18.230ab ேவதா³nhதவாkhயShேபph◌⁴ேயா jhஞாநாmh’தம⁴thதமmh ।
US-P18.230cd உjhஜஹாராவth³ ேயா நshதshைம ஸth³³ரேவ நம: ॥
US-P19.001ab phரjhய th’Shjhவரநாஶகாரணmh சிகிthதmh jhஞாநவிராக³ேப⁴ஷஜmh
।
US-P19.001cd ந யாதி காமjhவரஸnhநிபாதஜாmh ஶரமாலாஶதேயாக³:³கி²தாmh ॥
US-P19.002ab அஹmh மேமதி thவமநrhத²ஹேஸ பராrhத²chச²nhதி தவாnhய ஈதmh
।
US-P19.002cd ந ேதऽrhத²ேபா³ேதா⁴ ந  ேமऽshதி சாrhதி²தா ததச khத:ஶம ஏவ
ேத மந: ॥
US-P19.003ab யேதா ந சாnhய: பரமாth ஸநாதநாth ஸைத³வ th’phேதாऽஹமேதா ந
ேமऽrhதி²தா ।
US-P19.003cd ஸைத³வ iµkhதச ந காமேய தmh யதshவ ேசத: phரஶமாய
ேதऽதி⁴கmh ॥
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US-P19.004ab ஷ³rhமாலாph◌⁴யதிvh’thத ஏவ ய: ஸ ஏவ சாthமா ஜக³தச ந:
ேத: ।
US-P19.004cd phரமாணதசாபி மயா phரேவth³யேத iµைத⁴வ தshமாch ச
மநshதேவதmh ॥
US-P19.005ab thவயி phரஶாnhேத நஸாshதி ேப⁴த³தீ⁴rhயேதா ஜக³nh ேமாஹiµைபதி
மாயயா ।
US-P19.005cd kh³ரேஹா  மாயாphரப⁴வshய காரணmh kh³ரஹாth³ விேமாேக ந 
ஸாshதி கshயசிth ॥
US-P19.006ab ந ேமऽshதி ேமாஹshதவைசShேதநphர³th³த⁴தththவshthவேதா
யவிkhய: ।
US-P19.006cd ந rhவதththேவாthதரேப⁴த³தா  ேநா vh’ைத²வ தshமாch ச
மநshதேவதmh ॥
US-P19.007ab யதச நிthேயாऽஹமேதா ந சாnhயதா² விகாரேயாேக³ 
ப⁴ேவத³நிthயதா ।
US-P19.007cd ஸதா³ phரபா⁴ேதாऽஹமேதா  சாth³வேயா விகlhபிதmh
சாphயஸதி³thயவshதி²தmh ॥
US-P19.008ab அபா⁴வபmh thவமஹ ேஹ மேநா நியமாேண ந 
khதிேதாऽshதிதா ।
US-P19.008cd ஸேதா யநாஶாத³ஸேதாऽphயஜnhமேதா th³வயmh ச ேதऽதshதவ
நாshதிேதShயேத ॥
US-P19.009ab th³ரShடா ச th³’யmh ச ததா² ச த³rhஶநmh ph◌⁴ரம: ஸ ஸrhவshதவ
கlhபிேதா  ஸ: ।
US-P19.009cd th³’ேஶச பி⁴nhநmh ந  th³’யயேத shவபnh விேபா³ேத⁴ ச
ததா² ந பி⁴th³யேத ॥
US-P19.010ab விகlhபநா சாபி ததா²th³வயா ப⁴ேவத³வshேயாகா³th தத³லாதசkhரவth
।
US-P19.010cd ந ஶkhதிேப⁴ேதா³ऽshதி யேதா ந சாthமநாmh தேதாऽth³வயthவmh
திேதாऽவயேத ॥
US-P19.011ab த²ச பி⁴nhநா யதி³ ேத  ேசதநா: யsh ேதஷாmh
பமாணேயாக³த: ।
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US-P19.011cd th◌⁴ேவா ப⁴ேவth³ ேப⁴த³வதாmh  th³’Shடேதா ஜக³thயசாபி
ஸமshதேமாத: ॥
US-P19.012ab ந ேமऽshதி கசிnh ந ச ேஸாऽsh கshயசிth³ யேதாऽth³வேயாऽஹmh
ந  சாshதி கlhபிதmh ।
US-P19.012cd அகlhபிதசாsh ரா phரth³தி⁴ேதா விகlhபநாயா th³வயேமவ
கlhபிதmh ॥
US-P19.013ab விகlhபநா சாphயப⁴ேவ ந விth³யேத ஸத³nhயதி³thேயவமேதா ந
நாshதிதா ।
US-P19.013cd யத: phரvh’thதா தவ சாபி கlhபநா ரா phரth³ேத⁴rhந ச தth³
விகlhபிதmh ॥
US-P19.014ab அஸth³ th³வயmh ேதऽபி  யth³ யதீ³ேத ந th³’Shடthேயவ ந
ைசவ நாshதிதா ।
US-P19.014cd யத: phரvh’thதா ஸத³ஸth³விகlhபநா விசாரவch சாபி ததா²th³வயmh
ச ஸth ॥
US-P19.015ab ஸத³ph◌⁴ேபதmh ப⁴வேதாபகlhபிதmh விசாரேஹேதாrhயதி³ தshய
நாshதிதா ।
US-P19.015cd விசாரஹாநாch ச தைஹவ ஸmhshதி²தmh ந ேசth ததி³Shடmh நிதராmh
ஸதி³Shயேத ॥
US-P19.016ab அஸthஸமmh ைசவ ஸதி³thயபீதி ேசத³நrhத²வththவாth
க²ரஶ ◌்’ŋhக³lhயத: ।
US-P19.016cd அநrhத²வththவmh thவஸதி யகாரணmh ந ைசவ தshமாnh ந
விபrhயேயऽnhயதா² ॥
US-P19.017ab அth³த⁴தசாபி விசாரகாரth³ th³வயmh ச தshமாth phரsh’தmh
 மாயயா ।
US-P19.017cd ேத:shmh’ேதசாபி ததா² khதித: phரth³th◌⁴யதீthத²mh ந 
jhயேதऽnhயதா² ॥
US-P19.018ab விகlhபநாch சாபி வித⁴rhமகmh ேத: ரா phரth³ேத⁴ச
விகlhபிதmhऽth³வயmh ।
US-P19.018cd ந ேசதி ேநதீதி ததா²விகlhபிதmh நிth◌⁴யேதऽthராphயவேஶஷth³த⁴ேய
॥
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US-P19.019ab அகlhபிேதऽphேயவமஜாth³வயாேர விகlhபயnhத: ஸத³ஸch ச
ஜnhமபி: ◌⁴ ।
US-P19.019cd shவசிthதமாயாphரப⁴வmh ச ேத ப⁴வmh ஜராmh ச mh’thmh ச நியாnhதி
ஸnhததmh ॥
US-P19.020ab ப⁴வாப⁴வthவmh  ந ேசத³வshதி²திrhந தshய சாnhயshthவிதி ஜnhம
நாnhயதா² ।
US-P19.020cd ஸேதா யஸththவாத³ஸதச ஸththவேதா ந ச khயா
காரகthயேதாऽphயஜmh ॥
US-P19.021ab அrhவதி³Shடmh யதி³ வாshய காரகmh ந கிசித³nhயnh நiν
நாshthயகாரகmh ।
US-P19.021cd ஸேதா விேஶஷாத³ஸதசஸchchெதௗலாnhதேயாrhயth³வத³நிசயாnh
ந  ॥
US-P19.022ab ந ேசth ஸ இShட: ஸத³ஸth³விபrhயய: கத²mh ப⁴வ: shயாth
ஸத³ஸth³vhயவshதி²ெதௗ ।
US-P19.022cd விப⁴khதேமதth³ th³வயமphயவshதி²தmh ந ஜnhம தshமாch ச மேநா 
கshயசிth ॥
US-P19.023ab அதா²ph◌⁴ேபthயாபி ப⁴வmh தேவchச²ேதா ph³ரவீ நாrhத²shதவ
ேசShேதந ேம ।
US-P19.023cd ந ஹாநvh’th³தீ⁴ ந யத:shவேதாऽஸேதா ப⁴ேவாऽnhயேதா வா யதி³
வாshதிதா தேயா: ॥
US-P19.024ab th◌⁴வா யநிthயாச ந சாnhயேயாகி³ேநா த²ச காrhயmh ந ச
ேதஷு jhயேத ।
US-P19.024cd அேதா ந கshயாபி  கிசிதி³Shயேத shவயmh  தththவmh ந
நிkhதிேகா³சரmh ॥
US-P19.025ab ஸமmh  தshமாth ஸததmh விபா⁴தவth³ th³வயாth³ விiµkhதmh
ஸத³ஸth³விகlhபிதாth ।
US-P19.025cd நிய khthயா திதச ³th³தி⁴மாநேஶஷநிrhவாணiµைபதி
தீ³பவth ॥
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US-P19.026ab அேவth³யேமகmh யத³நnhயேவதி³நாmh தாrhகிகாmh ச
ஸுேவth³யமnhயதா² ।
US-P19.026cd நிய ேசthத²mh thவ³ணkh³ரேஹாऽ³ணmh ந யாதி ேமாஹmh
kh³ரஹேதா³ஷiµkhதித: ॥
US-P19.027ab அேதாऽnhயதா² ந kh³ரஹநாஶ இShயேத விேமாஹ³th³ேத⁴rhkh³ரஹ ஏவ
காரணmh ।
US-P19.027cd kh³ரேஹாऽphயேஹrhயநலshthவநிnhத⁴ேநா யதா² phரஶாnhதிmh பரமாmh
ததா² vhரேஜth ॥
US-P19.028ab விமth²ய ேவேதா³த³தி⁴த: ஸiµth³th◌⁴’தmh ஸுைரrhமஹாph³ேத⁴sh
யதா² மஹாthமபி:◌⁴ ।
US-P19.028cd ததா²ऽmh’தmh jhஞாநத³mhைய: ரா நேமா ³ph◌⁴ய: பரதmh
ச ைய: ॥
(Prose SectionsI-III)

அத² ேமாஸாத⁴ேநாபேத³ஶவிதி⁴mh vhயாkh²யாshயாேமா iµiµூmh
ரth³த³தா⁴நாநாமrhதி²நாமrhதா²ய ॥ 1॥
ததி³த³mh ேமாஸாத⁴நmh jhஞாநmh ஸாத⁴நஸாth◌⁴யாத³நிthயாth ஸrhவshமாth³
விரkhதாய
thயkhதthரவிthதேலாைகஷய phரதிபnhநபரமஹmhஸபாvhராjhயாய
ஶமத³மத³யாதி³khதாய ஶாshthரphரth³த⁴ஶிShய³ணஸmhபnhநாய ஶுசேய
ph³ராமய
விதி⁴வ³பஸnhநாய ஶிShயாய ஜாதிகrhமvh’thதவிth³யாதி⁴ஜைந: பதாய
ph³யாth
ந: நrhயாவth³ kh³ரஹணmh th³’⁴ப⁴வதி ॥ 2॥
திச – oக◌़ ◌் பய ... தththவேதா ph³ரமவிth³யாmhcக◌़ ◌் இதி ।
th³’ட⁴kh³’தா  விth³யாthமந: ேரயேஸ ஸnhதthைய ச ப⁴வதி ।
விth³யாஸnhதைதச
phராNhயiνkh³ரஹாய ப⁴வதி ெநௗவ நதீ³mh திதீrhேஷா: । ஶாshthரmh ச – oக◌़ ◌் யth³யபி
அshமா இமாமth³பி: ◌⁴ பkh³’தாmh த⁴நshய rhmh த³th³யாேத³தேத³வ தேதா
⁴ய:cக◌़ ◌் இதி
।அnhயதா²ச jhஞாநphராphthயபா⁴வாth – oக◌़ ◌் ஆசாrhயவாnh ேஷா ேவத³cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
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ஆசாrhயாth³ ைத⁴வ விth³யா விதி³தா (ஸாதி⁴Shட²mh phராபth) cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஆசாrhய:
phலாவயிதா
தshய (ஸmhயkh³) jhஞாநmh phலவ இேஹாchயேதcக◌़ ◌் இthயாதி³திph◌⁴ய:
shmh’திph◌⁴யச ॥
3॥
ஶிShயshய jhஞாநkh³ரஹணmh ச nhைக³rh³th³th◌⁴வா
தத³kh³ரஹணேஹநத⁴rhமெலௗகிகphரமாத³நிthயாநிthய(வsh)

விேவகவிஷயாஸஜாதth³’ட⁴rhவதthவேலாகசிnhதாேவணஜாthயாth³யபி⁴மாநாதீ³mhshதth
phரதிபை: திshmh’திவிைதரபநேயத³khேராதா⁴தி³பி⁴ரmhஸாதி³பி⁴ச
யைமrhjhஞாநாவிth³ைத⁴ச நியைம: ॥ 4॥
அமாநிthவாதி³³ணmh ச jhஞாேநாபாயmh ஸmhயkh³ kh³ராஹேயth ॥ 5॥
ஆசாrhயாேசாஹாேபாஹkh³ரஹணதா⁴ரணஶமத³மத³யாiνkh³ரஹாதி³ஸmhபnhேநா
லph³தா⁴க³ேமா
th³’Shடாth³’Shடேபா⁴ேக³Shவநாஸkhதshthயkhதஸrhவகrhமஸாத⁴ேநா ph³ரமவிth³
ph³ரமணி
shதி²ேதாऽபி⁴nhநvh’thேதா
த³mhப⁴த³rhபஹகஶாTh²யமாயாமாthஸrhயாnh’தாஹŋhகாரமமthவாதி³ேதா³ஷவrhத:
ேகவலபராiνkh³ரஹphரேயாஜேநா விth³ேயாபேயாகா³rhதீ² rhவiµபதி³ேஶth – oக◌़ ◌்
ஸேத³வ
ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆேத³கேமவாth³விதீயmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் யthர நாnhயth பயதிcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் ஆthமா வா
இத³ேமக ஏவாkh³ர ஆthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸrhவmh க²lhவித³mh ph³ரமcக◌़ ◌்
இthyh(ஆth³ய:)
ஆthைமகthவphரதிபாத³நபரா: தீ: ॥ 6॥
உபதி³ய ச kh³ராஹேயth³ ph³ரமே லணmh – oக◌़ ◌் ய ஆthமாபஹதபாphமாcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
யth ஸாாத³பேராாth³ ph³ரமcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ேயாऽநாthmhேயcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸ வா
ஏஷ:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
அphராே யமநா:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
விjhஞாநக⁴ந ஏவcக◌़ ◌்
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oக◌़ ◌் அநnhதரமபா³யmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அnhயேத³வ தth³ விதி³தாத³ேதா²
அவிதி³தாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஆகாேஶா
ைவ நாமcக◌़ ◌் இthயாதி³திபி: ◌⁴ ॥ 7॥
shmh’திபி⁴ச – oக◌़ ◌் ந ஜாயேத mhயேத வாcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் நாத³thேத கshயசிth
பாபmhcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் யதா²காஶshதி²ேதா நிthயmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ேthரjhஞாmh சாபி மாmh விth³தி⁴cக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் ந
ஸth தnh நாஸ³chயேதcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அநாதி³thவாnh நிrh³ணthவாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸமmh
ஸrhேவஷு
⁴ேதஷுcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் உthதம: ஷ:cக◌़ ◌் இthயாதி³பி: ◌⁴
thkhதலவிth³தா⁴பி: ◌⁴ பரமாthமாஸmhஸாthவphரதிபாத³நபராபி: ◌⁴ தshய
ஸrhேவநnhயthவphரதிபாத³நபராபி⁴ச ॥ 8॥
ஏவmh திshmh’திபி⁴rhkh³’தபரமாthமலணmh ஶிShயmh
ஸmhஸாரஸாக³ரா³thதிதீஷுmh ph’chேச²th – கshthவம ேஸாmhேயதி ॥ 9॥
ஸ யதி³ ph³யாth – ph³ராமணthேராऽேதா³nhவேயா ph³ரமசாrhயாஸmh
kh³’ஹshேதா² ேவதா³நீமsh
பரமஹmhஸபvhராTh ஸmhஸாரஸாக³ராjh ஜnhமmh’thமஹாkh³ரஹா³thதிதீஷுதி
॥ 10॥
ஆசாrhேயா ph³யாth³ – இைஹவ ேத ேஸாmhய mh’தshய ஶரmh வேயாபி⁴ரth³யேத
mh’th³பா⁴வmh
வாபth³யேத தthர கத²mh ஸmhஸாரஸாக³ராத³thதrhchச²தி ॥ 11॥
ஸ யதி³ ph³யாth –அnhேயாऽஹmh ஶராth । ஶரmh  ஜாயேத mhயேத
வேயாபி⁴ரth³யேத mh’th³பா⁴வமாபth³யேத ஶshthராkh³nhயாதி³பி⁴ ச விநாயேத
vhயாth◌⁴யாதி⁴பி⁴ச jhயேத । தshnhநஹmh shவshவkh’தத⁴rhமாத⁴rhமவஶாth ப
நீத³வ phரவிShட: ந: ந: ஶரவிநாேஶ த⁴rhமாத⁴rhமவஶாchச²ராnhதரmh
யாshயா rhவநீட³விநாேஶ பவ நீடா³nhதரmh । ஏவேமவாஹமநாெதௗ³ஸmhஸாேர
ேத³வதிrhயமiνShயநிரயshதா²ேநஷு shவகrhமவஶா³பாthதmh ஶரmh thயஜnh நவmh
நவmh சாnhய³பாத³தா³ேநா ஜnhமமரணphரப³nhத⁴சkhேர க⁴யnhthரவth shவகrhம
ph◌⁴ராmhயமாண: khரேமேணத³mh ஶரமாஸாth³ய ஸmhஸாரசkhரph◌⁴ரமத³shமாnh
நிrhவிNhே
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ப⁴க³வnhதiµபஸnhேநாऽsh ஸmhஸாரசkhரph◌⁴ரமணphரஶமாேயதி । தshமாnh நிthய
ஏவாஹmh
ஶராத³nhய: । ஶராNhயாக³chச²nhthயபக³chச²nhதி ச வாஸாmhவ ஷshேயதி ॥
12॥
ஆசாrhேயா ph³யாth –ஸாth◌⁴வவாதீ:◌⁴ ஸmhயkh பய । கத²mh mh’ஷாவாதீ: ◌⁴
ph³ராமணthேராऽேதா³nhவேயா ph³ரமசrhயாஸmh kh³’ஹshேதா²வா இதா³நீமsh
பரமஹmhஸபvhரா³தி ॥ 13॥
ஸ யதி³ ph³யாth – ப⁴க³வnh, கத²மஹmh mh’ஷாவாதி³ஷதி ॥ 14॥
தmh phரதி ph³யாதா³சாrhய: – யதshthவmh பி⁴nhநஜாthயnhவயஸmhshகாரmh ஶரmh
ஜாthயnhவயஸmhshகாரவrhதshயாthமந:phரthயjhஞாrhph³ராமணthேராऽேதா³nhவய
இthயாதி³நா
வாkhேயேநதி ॥ 15॥
ஸ யதி³ ph’chேச²th – ஶ ◌்’iΝ ேஸாmhய யேத²த³mh ஶரmh thவthேதா பி⁴nhநmh
பி⁴nhநஜாthயnhவயஸmhshகாரmh thவmh ச ஜாthயnhவயஸmhshகாரவrhதஇthkhthவா தmh
shமாரேயth –shமrhமrhஹேஸாmhய பரமாthமாநmhஸrhவாthமாநmh யேதா²khதலணmh
ராவிேதாऽ oக◌़ ◌் ஸேத³வ ேஸாmhேயத³mhcக◌़ ◌் இthயாதி³(பி: ◌⁴) திபி:◌⁴
shmh’திபி⁴ச ।
லணmh ச தshய திபி:◌⁴ shmh’திபி⁴ச ॥ 17॥
லph³த⁴பரமாthமலணshmh’தேய ph³யாth – ேயாऽஸாவாகாஶநாமா
நாமபாph◌⁴யாமrhதா²nhதர⁴ேதாऽஶேராऽsh²லாதி³லேऽபஹதபாphமthவாதி³லNh
அச ஸrhைவ: ஸmhஸாரத⁴rhைமரநாக³nhதி⁴த: oக◌़ ◌் யth ஸாாத³பேராாth³
ph³ரம
... ஏஷ த ஆthமா ஸrhவாnhதர:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அth³’Shேடா th³ரShடா அத:ேராதா
அமேதா
மnhதா அவிjhஞாேதா விjhஞாதாcக◌़ ◌் நிthயவிjhஞாநshவேபாऽநnhதேராऽபா³ய:
oக◌़ ◌்
விjhஞாநக⁴ந ஏவcக◌़ ◌் பrhண ஆகாஶவதநnhதஶkhதி:ஆthமா ஸrhவshய,
அஶநாயாதி³வrhத:,ஆவிrhபா⁴வதிேராபா⁴வவrhதச
shவாthமவிலணேயாrhநாமபேயாrhஜக³th³பீ³ஜ⁴தேயா:shவாthமshத²ேயா:
தththவாnhயthவாph◌⁴யாமநிrhவசநீயேயா:shவஸmhேவth³யேயா:ஸth³பா⁴வமாthேரசிnhthயஶkhதிthவாth³
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vhயாகrhதாvhயாkh’தேயா: ॥ 18॥
ேத நாமேபऽvhயாkh’ேத ஸதி vhயாkhயமாேண தshமாேத³தshமாதா³thமந
ஆகாஶநாமாkh’தீ
ஸmhvh’thேத । தch சாகாஶாkh²யmh ⁴தமேநந phரகாேரண பரமாthமந:ஸmh⁴தmh
phரஸnhநாth ஸலாnh மலவ ேப²நmh । ந ஸலmh ந ச ஸலாத³thயnhதபி⁴nhநmh
ேப²நmh । ஸலvhயதிேரேகணத³rhஶநாth । ஸலmh  shவchச²மnhயth ேப²நாnh
மலபாth
। ஏவmh பரமாthமா நாமபாph◌⁴யாமnhய: ேப²நாshதா²நீயாph◌⁴யாmh ஶுth³த: ◌⁴
phரஸnhநshதth³விலண: । ேத நாமேபऽvhயாkh’ேத ஸதீ vhயாkhயமாேண
ேப²நshதா²நீேய
ஆகாஶநாமாkh’தீ ஸmhvh’thேத ॥ 19॥
தேதாऽபி sh²லபா⁴வமாபth³யமாேந நாமேப vhயாkhயமாேணவாபா⁴வமாபth³ேயேத
தேதாऽphயkh³நிபா⁴வமkh³ேநரபா⁴வmh தத: ph’th²வீபா⁴வthேயவŋhkhரேமண
rhவrhேவா(thதேரா)thதராiνphரேவேஶந பசமஹா⁴தாநி ph’தி²vhயnhதாnhthபnhநாநி
।
தத: பசமஹா⁴த³ணவிஶிShடா ph’th²(இ) வீ । ph’th²(இ) vhயாச
பசாthமkhேயா
vhயவாth³யா ஓஷத⁴ேயா ஜாயnhேத । தாph◌⁴ேயா ப⁴தாph◌⁴ேயா ேலாதmh ஶுkhரmh
ச
shthmhஸஶரஸmhப³nhதி⁴ ஜாயேத । த³ப⁴யmh
’காேலऽவிth³யாphரkhதகாமக²ஜநிrhமத²ேநாth³⁴தmh மnhthரஸmhshkh’தmh
க³rhபா⁴ஶேய
நிchயேத । தth shவேயாநிரஸாiνphரேவேஶந விவrhத⁴மாநmh க³rhபீ⁴⁴தmh த³ஶேம
நவேம வா மா ஸஜாயேத ॥ 20॥
தjhஜாதmh லph³த⁴நாமாkh’திகmh ஜாதகrhமாதி³பி⁴rhமnhthரஸmhshkh’தmh
நபநயநஸmhshகாரேயாேக³ந kh³’ஹshத²ஸmhjhஞmh ப⁴வதி । தேத³வ ஶரmh
பthநீஸmhேயாக³ஸmhshகாரேயாேக³ந kh³’ஹshத²ஸmhjhஞmh ப⁴வதி । தேத³வ
வநshத²ஸmhshகாேரண தாபஸஸmhjhஞmh ப⁴வதி । தேத³வ
khயாவிநிvh’thதிநிthதஸmhshகாேரண பvhராThஸmhjhஞmh ப⁴வதி । இthேயவmh
thவthேதா
பி⁴nhநmh பி⁴nhநஜாthயnhவயஸmhshகாரmh ஶரmh ॥ 21॥
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மநேசnhth³யாணி ச நாமபாthமகாnhேயவ oக◌़ ◌் அnhநமயmh  ேஸாmhய மந:cக◌़ ◌்
இthயாதி³திph◌⁴ய: ॥ 22॥
கத²mh சாஹmh பி⁴nhநஜாthயnhவயஸmhshகாரவrhத இthேயதchch²’iΝ । ேயாऽெஸௗ
நாமபேயாrhvhயாகrhதா நாமபத⁴rhமவிலண:ஸ ஏவ நாமேப vhயாrhவnh
sh’ShThேவத³mh ஶரmh shவயmh ஸmhshகாரத⁴rhமவrhேதா நாமப இஹ
phரவிShேடாऽnhையரth³’Shட:shவயmh பயmhshததா²ऽத: ஶ ◌்’Nhவnhநமேதா
மnhவாேநாऽவிjhஞாேதா விஜாநmh – oக◌़ ◌் ஸrhவாணி பாணி விசிthய தீ⁴ேரா நாமாநி
kh’thவாபி⁴வத³nh யதா³shேதcக◌़ ◌் இதி । அshnhநrhேத² தய:ஸஹshரஶ: oக◌़ ◌்
தth
sh’ShThவா தேத³வாiνphராவிஶthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அnhத: phரவிShட: ஶாshதா
ஜநாநாmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸ
ஏஷ இஹ phரவிShட:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஏஷ த ஆthமாcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸ ஏதேமவ மாநmh
விதா³rhையதயா th³வாரா phராபth³யதcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஏஷ ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு
³ேடா⁴ऽthமாcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் ேஸயmh ேத³வைததஹnhதாஹமாshதிshேரா ேத³வதா:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அஶரmh
ஶேரஷுcக◌़ ◌் இthயாth³யா: ॥ 23॥
shmh’தேயாऽபி oக◌़ ◌் ஆthைமவ ேத³வதா: ஸrhவா:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் நவth³வாேர ேர
ேத³cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
ேthரjhஞmh சாபி மாmh விth³தி⁴cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸமmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷுcக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
உபth³ரShடாiνமnhதா சcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் உthதம: ஷshthவnhய:cக◌़ ◌் இthயாth³யா: ।
தshமாjh
ஜாthயnhவயஸmhshகாரவrhதshthவதி th³த⁴mh ॥ 24॥
ஸ யதி³ ph³யாth – அnhய ஏவாஹமjhஞ: ஸுகீ² :³கீ² ப³th³த: ◌⁴ ஸmhஸா,
அnhேயாऽெஸௗ
மth³விலேऽஸmhஸா ேத³வ:, தமஹmh
ப³lhபஹாரநமshகாராதி³பி⁴rhவrhணரமகrhமபி⁴சாராth◌⁴ய
ஸmhஸாரஸாக³ரா³thதிதீrhஷுரsh கத²மஹmh ஸ ஏேவதி ॥ 25॥
ஆசாrhேயா ph³யாth –ைநவmh ேஸாmhய phரதிபthமrhஹ phரதிth³த⁴thவாth³
ேப⁴த³phரதிபthேத: । கத²mh phரதிth³தா⁴ ேப⁴த³phரதிபthதிthயத ஆஹ – oக◌़ ◌்
அnhேயாऽஸாவnhேயாऽஹமshதி ந ஸ ேவத³cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் mh’thேயா: ஸ
mh’thமாphேநாதி ய இஹ
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நாேநவ பயதிcக◌़ ◌் இthேயவமாth³யா: ॥ 26॥
ஏதா ஏவ தேயா ேப⁴த³phரதிபthேத:ஸmhஸாரக³மநmh த³rhஶயnhதி ॥ 27॥
அேப⁴த³phரதிபthேதச ேமாmh த³rhஶயnhதி ஸஹshரஶ: – oக◌़ ◌் ஸ ஆthமா தth
thவமcக◌़ ◌் இதி பரமாthமபா⁴வmh விதா⁴ய oக◌़ ◌் ஆசாrhயவாnh ேஷா ேவத³cக◌़ ◌்
இthkhthவா oக◌़ ◌் தshய தாவேத³வ சிரmhcக◌़ ◌் இதி ேமாmhத³rhஶயnhthயேப⁴த³விjhஞாநாேத³வ
ஸthயஸnhத⁴shயாதshகரshேயவ தா³ஹாth³யபா⁴வth³’Shடாnhேதந ஸmhஸாராபா⁴வmh
த³rhஶயnhதி
ேப⁴த³த³rhஶநாத³ஸthயாபி⁴ஸnhத⁴shய ஸmhஸாரக³மநmh த³rhஶயnhதி தshகரshேயவ
தா³ஹாதி³th³’Shடாnhேதந ॥ 28॥
oக◌़ ◌் த இஹ vhயாkh◌⁴ேரா வாcக◌़ ◌் இthயாதி³நா சாேப⁴த³த³rhஶநாth oக◌़ ◌் (ஸ)

shவராTh³ ப⁴வதிcக◌़ ◌்
இthkhthவா தth³விபஈேதந ேப⁴த³த³rhஶேநந ஸmhஸாரக³மநmh த³rhஶயnhதி – oக◌़ ◌் அத²
ேயऽnhயதா²ேதா வி³ரnhயராஜாநshேதyhயேலாகா ப⁴வnhதிcக◌़ ◌் இதி phரதிஶாக²mh
।
தshமாnh mh’ைஷவாவாதீ:³ –ph³ராமணthேராऽேதா³nhவய:ஸmhஸா பரமாthமவிலண
இதி ॥ 29॥
தshமாth phரதிth³த⁴thவாth ேப⁴த³த³rhஶநshய ேப⁴த³விஷயthவாch ச கrhேமாபாதா³நshய,
கrhமஸாத⁴நthவாch ச யjhேஞாபவீதாேத:³ கrhமஸாத⁴ேநாபாதா³நshய
பரமாthமாேப⁴த³phரதிபththயா phரதிேஷத: ◌⁴ kh’ேதா ேவதி³தvhய: । கrhமmh
தthஸாத⁴நாநாmh ச யjhேஞாபவீதாதீ³நாmh பரமாthமாேப⁴த³phரதிபthதிவிth³த⁴thவாth ।
ஸmhஸாே  கrhமாணி விதீ⁴யnhேத தthஸாத⁴நாநி ச யjhேஞாபவீதாதீ³நி ந
பரமாthமேநாऽேப⁴த³த³rhஶிந: । ேப⁴த³த³rhஶநமாthேரண ச தேதாऽnhயthவmh ॥ 30॥
யதி³ ச கrhமாணி கrhதvhயாநி ந நிவrhதயிதாநி கrhமஸாத⁴நாஸmhப³nhதி⁴ந:
கrhமநிthதஜாthயாரமாth³யஸmhப³nhதி⁴நச பரமாthமநஆthமைநவாேப⁴த³phரதிபthதிmh
நாவயth oக◌़ ◌் ஸ ஆthமா தth thவமcக◌़ ◌்
இthேயவமாதி³பி⁴rhநிசிதைபrhவாkhையrhேப⁴த³phரதிபthதிநிnhதா³mh ச நாph◌⁴யதா⁴shயth
oக◌़ ◌்
ஏஷ நிthேயா மமா ph³ராமணshயcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அநnhவாக³தmh Nhேயநாநnhவாக³தmh
பாேபநcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் அthர shேதேநாऽshேதநcக◌़ ◌் இthயாதி³நா ॥ 31॥
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கrhமாஸmhப³nhத⁴பthவmh கrhமநிthதவrhth³யஸmhப³nhத⁴பதாmh (ச) நாph◌⁴யதா⁴shயth
கrhமாணி (ச) கrhமஸாத⁴நாநி (ச) யjhேஞாபவீதாதீ³நி யth³யபதிthயாஜயிதாநி ।
தshமாthஸஸாத⁴நmh கrhம பthயkhதvhயmhiµiµுபரமாthமாேப⁴த³த³rhஶநவிேராதா⁴th
। ஆthமா ச பர ஏேவதி phரதிபthதvhேயா யதா²thkhதலண: ॥ 32॥
ஸ யதி³ ph³யாth – ப⁴க³vhnh த³யமாேந சி²th³யமாேந வா ேத³ேஹ phரthயா
ேவத³நா,
அஶநாயாதி³நிthதmh ச phரthயmh :³க²mh மம । பரசாthமா oக◌़ ◌் அபஹதபாphமா
விஜேரா விmh’thrhவிேஶாேகா விக⁴thேஸாऽபிபாஸ:cக◌़ ◌் ஸrhவஸmhஸாரத⁴rhமவிவrhத:
யேத ஸrhவதிஷு shmh’திஷு ச । கத²mh
தth³விலேऽேநகஸmhஸாரத⁴rhமஸmhkhத: பரமாthமாநமாthமthேவந மாmh ச
ஸmhஸாணmh பரமாthமthேவநாkh³நிவ ஶீதthேவந phரதிபth³ேயயmh ।ஸmhஸா சஸnh
ஸrhவாph◌⁴த³யநி:ேரயஸஸாத⁴ேநऽதி⁴kh’ேதாऽph◌⁴த³யநி:ேரயஸஸாத⁴நாநி
கrhமாணி
தthஸாத⁴நநாநி ச யjhேஞாபவீதாதீ³நி கத²mh பயேஜயதி ॥ 33॥
தmh phரதி ph³யாth – யத³ேவாேசா த³யமாேந வா ேத³ேஹ phரthயா
ேவத³ேநாபலph◌⁴யேத
மேமதி தத³ஸth । கshமாth । த³யமாேந சி²th³யமாந இவ vh’
உபலph³⁴பலph◌⁴யமாேந கrhமணி ஶேர தா³ஹchேச²த³ேவத³நாயா உபலph◌⁴யமாநthவாth³
தா³ஹாதி³ஸமாநாரையவ ேவத³நா ।யthரதா³ஹ: ேச²ேதா³வா khயேத தthைரவ
vhயபதி³ஶதி தா³ஹாதி³ேவத³நாmh ேலாேகா ந தா³ஹாth³பலph³த⁴தி । கத²mh । khவ
ேத
ேவத³ேநதி ph’Shட: ஶிர ேம ேவத³ேநாரshத³ர இதி யthர தா³ஹாதி³shதthர
vhயபதி³ஶதி ேநாபலph³த⁴தி । யth³பலph³த⁴ ேவத³நா shயாth³ ேவத³நாநிthதmh வா
தா³ஹchேச²தா³தி³ ேவத³நாரயthேவேநாபதி³ேஶth³ தா³ஹாth³யாரயவth ॥ 34॥
shவயmh ச ேநாபலph◌⁴ேயத சுrhக³தபவth । தshமாth³
தா³ஹchேச²தா³தி³ஸமாநாரயthேவேநாபலph◌⁴யமாநthவாth³தா³ஹாதி³வth கrhம⁴ைதவ
ேவத³நா ।
பா⁴வபthவாch ச ஸாரயா தNh³லபாகவth । ேவத³நாஸமாநாரய ஏவ
தthஸmhshகார: ।
shmh’திஸமாநகால ஏேவாபலph◌⁴யமாநthவாth । ேவத³நாவிஷயshதnhநிthதவிஷயச
th³ேவேஷாऽபி ஸmhshகாரஸமாநாரய ஏவ ।ததா² ேசாkhதmh – oக◌़ ◌் பஸmhshகாரlhயாதி⁴
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ராக³th³ேவெஷௗ ப⁴யmh ச யth । kh³’யேத தீ⁴ரயmh தshமாjh jhஞாதா
ஶுth³ேதா⁴ऽப⁴ய:
ஸதா³cக◌़ ◌் ॥ 35॥
கிமாரய: நா பாதி³ஸmhshகாராத³ய இதி । உchயேத । யthர காமாத³ய: । khவ
நshேத
காமாத³ய:। oக◌़ ◌் காம:ஸŋhகlhேபா விசிகிthஸாcக◌़ ◌் இthயாதி³ேதrh³th³தா⁴ேவவ
।
தthைரவ பாதி³ஸmhshகாராத³ேயாऽபி oக◌़ ◌் கshnh iν பாணி phரதிSh²தாநீதி
’த³ேயcக◌़ ◌் இதி ேத: । oக◌़ ◌் காமா ேயऽshய ’தி³ தா:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
தீrhே cக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் அஸŋhேகா³யயmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் தth³ வா அshையதத³திchச²nhதா:³cக◌़ ◌்
இthயாதி³திஶேதph◌⁴ய: oக◌़ ◌் அவிகாrhேயாऽயiµchயேதcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அநாதி³thவாnh
நிrh³ணthவாthcக◌़ ◌்
இthயாதி³ –இchசா²th³ேவஷாதி³ ச ேthரshையவ விஷயshய த⁴rhேமா நாthமந இதி
–

shmh’திph◌⁴யச கrhமshைத²வாஶுth³தி⁴rhநாthமshதா²இதி ॥ 36॥
அேதா பாதி³ஸmhshகாராth³யஶுth³தி⁴ஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாnh ந பரshமாதா³thமேநா
விலணshthவதி
phரthயாதி³விேராதா⁴பா⁴வாth³ khதmh பர ஏவாthமாஹதி phரதிபthmh – oக◌़ ◌்
ததா³thமாநேமவாேவth³ (அஹmh ph³ரமாsh) cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஏகைத⁴வாiνnhth³ரShடvhயmhcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
அஹேமவாத⁴shதாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஆthைமவாத⁴shதாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸrhவமாthமாநmh
பேயthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
யthர thவshய ஸrhவமாthைமவcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் இத³mh ஸrhவmh யத³யமாthமாcக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
ஸ ஏேஷா
(’கல:) cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அநnhதரமபா³யmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ:cக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
ph³ரைமேவத³mhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஏதயா th³வாரா phராபth³யதcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் phரjhஞாநshய
நாமேத⁴யாநிcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரமcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் தshமாth³
வாcக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
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தth sh’ShThவா தேத³வாiνphரவிஶthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஏேகா ேத³வ: ஸrhவ⁴ேதஷு
³ட: ◌⁴cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
அஶரmh ஶேரஷுcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ந ஜாயேத mhயேதcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் shவphநாnhதmh
ஜாக³தாnhதmhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸ ம ஆthேமதி விth³யாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் யsh ஸrhவாணி
⁴தாநிcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் தேத³ஜதி தnh ைநஜதிcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ேவநshதth பயnhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
தேத³வாkh³நி:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
அஹmh மiνரப⁴வmh ஸூrhயசcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அnhத: phரவிShட: ஶாshதா ஜநாநாmhcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
ஸேத³வ ேஸாmhயcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் தth ஸthயmh ஸ ஆthமா தth thவமcக◌़ ◌்
இthயாதி³திph◌⁴ய: ॥
37॥
shmh’திph◌⁴யச – oக◌़ ◌் : phராணிந: ...³ஹாஶயshயcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஆthைமவ
ேத³வதா:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் நவth³வாேர ேரcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸமmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷுcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
விth³யாவிநயஸmhபnhேநcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் அவிப⁴khதmh விப⁴khேதஷுcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் வாஸுேத³வ:

ஸrhவmhcக◌़ ◌்
இthயாதி³ph◌⁴ய:,ஏக ஏவாthமா பரmh ph³ரம (ஸrhவ)ஸmhஸாரத⁴rhமவிநிrhiµkhதshthவதி
th³த⁴mh ॥ 38॥
ஸ யதி³ ph³யாth – யதி³ ப⁴க³வnh oக◌़ ◌் அநnhதேராऽபா³ய:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌்
ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா
யஜ:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் kh’thshந: phரjhஞாநக⁴ந ஏவcக◌़ ◌் ைஸnhத⁴வக⁴நவதா³thமா
ஸrhவrhதிேப⁴த³வrhத ஆகாஶவேத³கரஸ: கித³mh th³’யேத யேத வா
ஸாth◌⁴யmh
ஸாத⁴நmh (வா) ஸாத⁴கேசதி திshmh’திேலாகphரth³த⁴mh
வாதி³ஶதவிphரதிபthதிவிஷய இதி ॥ 39॥
ஆசாrhேயா ph³யாth –அவிth³யாkh’தேமதth³ யதி³த³mh th³’யேத யேத வா
பரமாrhத²தshthேவக அவாthமா அவிth³யாth³’Shேடரேநகவத³வபா⁴ஸேத
திரth³’ShThயாேநகசnhth³ரவth । oக◌़ ◌் யthர வாnhயதி³வ shயாthcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் யthர
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th³ைவதவ ப⁴வதி இதர இதரmh பயதிcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் mh’thேயா: ஸ
mh’thமாphேநாதிcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌் அத² யthராiνஅth பயthயnhயchch²’ேthயnhயth³ விஜாநாதி தத³lhபmh ...அத²
யத³lhபmh தnh மrhthயmhcக◌़ ◌் இதி oக◌़ ◌் வாசாரmhப⁴ணmh விகாேரா நாமேத⁴யmhcக◌़ ◌்
(oக◌़ ◌்
அnh’தmhcக◌़ ◌் ) oக◌़ ◌் அnhேயாऽஸாவnhேயாऽஹmhcக◌़ ◌் இதி
ேப⁴த³த³rhஶநநிnhேதா³பபthேதரவிth³யாkh’தmh th³ைவதmh oக◌़ ◌் ஏகேமவாth³விதீயmhcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
யthர thவshயcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ேகா ேமாஹ:க: ேஶாக:cக◌़ ◌் இthயாth³ேயகthவவிதி⁴திph◌⁴யேசதி
॥ 40॥
யth³ேயவmh ப⁴க³வnh, கிமrhத²mh thயா ஸாth◌⁴யஸாத⁴நாதி³ேப⁴த³ உchயேத உthபthதி:
phரலயேசதி ॥ 41॥
அthேராchயேத –அவிth³யாவத உபாthதஶராதி³ேப⁴த³shேயShடாநிShடேயாகி³நமாthமாநmh
மnhயமாநshய ஸாத⁴ைநேரேவShடாநிShடphராphதிபஹாேராபாயவிேவகமஜாநத
இShடphராphதிmh
சாநிShடபஹாரmh ேசchச²த: ஶைநshதth³விஷயமjhஞாநmh நிவrhதயதி ஶாshthரmh ந
ஸாth◌⁴யஸாத⁴நாதி³ேப⁴த³mh வித⁴thேத । அநிShடப:ஸmhஸாேரா  ஸ இதி தth³
ேப⁴த³th³’Shேமவாவிth³யாmh ஸmhஸாரலiµnhலயதி
உthபthதிphரலயாth³ேயகthேவாபபthதிphரத³rhஶேநந ॥ 42॥
அவிth³யாயாiµnhlhதிதாயாmh திshmh’திnhயாேயph◌⁴ய: oக◌़ ◌் அநnhதரமபா³யmhcக◌़ ◌்
oக◌़ ◌்
ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ:cக◌़ ◌் ைஸத⁴வக⁴நவth oக◌़ ◌் phரjhஞாநக⁴ந ஏவcக◌़ ◌்
ஏகரஸ ஆthமா ஆகாஶவth பrhண இthயthைரைவகா phரjhஞா phரதிSh²தா
பரமாrhத²த³rhஶிேநா ப⁴வதி ந
ஸாth◌⁴யஸாத⁴ேநாthபthதிphரலயாதி³ேப⁴ேத³நாஶுth³தி⁴க³nhேதா⁴ऽphபபth³யேத ॥ 43॥
தch ைசதth பரமாrhத²த³rhஶநmh phரதிபthchச²தா
வrhரமாth³யபி⁴மாநkh’தபாŋhkhதபthரவிthதேலாைகஷதி³ph◌⁴ேயா vhthதா²நmh
கrhதvhயmh । ஸmhயkhphரthயயவிேராதா⁴th தத³பி⁴மாநshய
ேப⁴த³த³rhஶநphரதிேஷதா⁴rhேதா²பபthதிேசாபபth³யேத । ந
ேயகshnhநாthமnhயஸmhஸாthவ³th³ெதௗ⁴ ஶாshthரnhயாேயாthபாதி³தாயாmh
தth³விபதா

US_itran_new.pdf 65



உபேத³ஶஸாஹ

³th³தி⁴rhப⁴வதி । ந yh அkh³ெநௗ ஶிதthவ³th³தி: ◌⁴, ஶேர வாஜராமரண³th³தி: ◌⁴ ।
தshமாத³விth³யாகாrhயthவாthஸrhவகrhமmhதthஸாத⁴நாநாmh ச யjhேஞாபவீதாதீ³நாmh
பரமாrhத²த³rhஶநிShேடந thயாக:³ கrhதvhய: ॥ 44॥
இதி ஶிShயphரதிேபா³த⁴ந(விதி⁴) phரகரணmh ॥ 1॥
ஸுக²மாநmh ph³ராமணmh ph³ரமநிShடmh கசிth³ph³ரமசா ஜnhமமரணலth
ஸmhஸாராnh நிrhவிNhே iµiµுrhவிதி⁴வ³பஸnhந: பphரchச² – ப⁴க³வnh, கத²மஹmh
ஸmhஸாராnh ேமாShேய । ஶேரnhth³யவிஷயேவத³நாவாnh ஜாக³ேத
:³க²மiνப⁴வா
ததா²shவphேநऽiνப⁴வா ந: ந:ஸுஷுphதிphரதிபththயா விரmhய । கிமயேமவ
மம shவபா⁴வ:, கிmh வாnhயshவபா⁴வshய ஸேதா ைநthதிக இதி । யதி³shவபா⁴ேவா
ந ேம
ேமாாஶா shவபா⁴வshயாவrhஜநீயthவாth । அத² ைநthதிேகா நிthதபஹாேர
shயாnh
ேமாோபபthதி: ॥ 45॥
தmh ³வாச – ஶ ◌்’iΝ வthஸ ந தவாயmh shவபா⁴வ: । ைநthதிக: ॥ 46॥
இthkhத: ஶிShய உவாச – கிmh நிthதmh, கிmh வா தshய நிவrhதிகmh, ேகா வா மம
shவபா⁴வ:,யshnh நிthேத நிவrhதிேத ைநthதிகாபா⁴வ:, ேராக³நிthதநிvh’thதாவிவ
ேராகீ³shவபா⁴வmh phரதிபth³ேயேயதி ॥ 47॥
³வாச – அவிth³யா நிthதmh விth³யா தshயா நிவrhதிகா, அவிth³யாயாmh
நிவrhதாயாmh
தnhநிthதாபா⁴வாnh ேமாயேஸஜnhமமரணலthஸmhஸாராthshவphநஜாkh³ரth³:³க²mh
ச
நாiνப⁴விShயதி ॥ 48॥
ஶிShய உவாச –கா ஸாவிth³யா கிmhவிஷயா வா விth³யா ச காவிth³யாநிவrhதிகா யயா
shவபா⁴வmh phரதிபth³ேயேயதி ॥ 49॥
³வாச – thவmh பரமாthமாநmh ஸnhதமஸmhஸாணmh ஸmhஸாrhயஹமshதி
விபதmh
phரதிபth³யேஸ, அகrhதாரmh ஸnhதmh கrhேததி, அேபா⁴khதாரmh ஸnhதmh ேபா⁴khேததி
விth³யமாநmh
சாவிth³யமாநதி,இயமவிth³யா ॥ 50॥
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ஶிShய உவாச –யth³யphயஹmh விth³யமாநshததா²பி ந பரமாthமா ।
கrhth’thவேபா⁴khth’thவலண:ஸmhஸாேரா மம shவபா⁴வ: phரthயாதி³பி: ◌⁴
phரமாணரiν⁴யமாநthவாth । நாவிth³யாநிthத:,அவிth³யாயா:
shவாthமவிஷயthவாiνபபthேத: ।அவிth³யா நாமாnhயshnhநnhயத⁴rhமாth◌⁴யாேராப ।
யதா²
phரth³த⁴mh ரஜதmh phரth³தா⁴யாmh ஶுkhதிகாயாmh யதா² phரth³த⁴mh ஷmh
shதா²வth◌⁴யாேராபயதி phரth³த⁴mh வா shதா²iΝmh ேஷ । நாphரth³த⁴mh
phரth³ேத⁴
phரth³த⁴mh வாphரth³ேத⁴ । ந சாthமnhயநாthமாநமth◌⁴யாேராபயதி,ஆthமேநாऽphரth³த⁴thவாth
। ததா²thமநமநாthமநி,ஆthமேநாऽphரth³த⁴thவாேத³வ ॥ 51॥
தmh ³வாச – ந vhயபி⁴சாராth । ந  வthஸ phரth³த⁴mh phரth³த⁴
ஏவாth◌⁴யாேராபயதீதி நியnhmh ஶkhயmh । ஆthமnhயth◌⁴யாேராபணத³rhஶநாth ।
ெகௗ³ேராऽஹmh
kh’Shேऽஹதி ேத³ஹத⁴rhமshயாஹmhphரthயயவிஷயshய ச ேத³ேஹऽயமஹமshதி
॥
52॥
ஶிShயஆஹ – phரth³த⁴ ஏவ தrhயாthமாஹmhphரthயயவிஷயதயா ேத³ஹசாயதி
।
தthைரவmh ஸதி phரth³த⁴ேயாேரவ ேத³ஹாthமேநாதேரதராth◌⁴யாேராப(th)
shதா²iΝஷேயா: ஶுkhதிகாரஜதேயாவ । தthர கmh விேஶஷமாthய
ப⁴க³வேதாkhதmh phரth³த⁴ேயாதேரதராth◌⁴யாேராபேணதி நியnhmh ந ஶkhயத இதி ॥
53॥
³வாச – ஶ ◌்’iΝ । ஸthயmh phரth³ெதௗ⁴ ேத³ஹாthமாெநௗ ந 
shதா²iΝஷாவிவ
விவிkhதphரthயயவிஷயதயா ஸrhவேலாகphரth³ெதௗ⁴ । கத²mh தrh । நிthயேமவ
நிரnhதராவிவிkhதphரthயயவிஷயதயா । ந யயmh ேத³ேஹாऽயமாthேமதி
விவிkhதாph◌⁴யாmh
phரthயயாph◌⁴யாmh ேத³ஹாthமாெநௗ kh³’தி யத: கசிth । அத ஏவ 
ேமாiµயேத ேலாக
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ஆthமாநாthமவிஷேய, ஏவமாthமா ைநவமாthேமதி ।இமmh விேஶஷமாthயாேவாசmh
ைநவmh
ஶkhயதி ॥ 54॥
நnhவவிth³யாth◌⁴யாேராபிதmh (யthர) யth தத³ஸth (தthர) th³’Shடmh யதா² ரஜதmh
ஶுkhதிகாயாmh,shதா²ெநௗ ஷ: ரjhjhவmh ஸrhப:,ஆகாேஶ தலமநthவthயாதி³ ।
ததா² ேத³ஹாthமேநாரபி நிthயேமவ நிரnhதராவிவிkhதphரthயயதேயதேரதராth◌⁴யாேராப
kh’தா shயாth ததி³தேரதரேயாrhநிthயேமவாஸththவmh shயாth । யதா²
ஶுkhதிகாதி³Shவவிth³யாth◌⁴யாேராபிதாநாmh ரஜதாதீ³நாmh நிthயேமவாthயnhதாஸththவmh,
தth³விபதாநாmh ச விபேதஷு தth³வth³ ேத³ஹாthமேநாரஸththவmh phரஸjhேயத ।
தchசாநிShடmh phரthயாதி³விேராதா⁴th । தshமாth³ ேத³ஹாthமாெநௗ
நாவிth³யேயதேரதரshnhநth◌⁴யாேராபிெதௗ । கத²mh தrh । வmhஶshதmhப⁴வnh
நிthயஸmhkhெதௗ ॥ 55॥
ந ।அநிthயthவபராrhத²thவphரஸŋhகா³th ।ஸmhஹதthவாth (பராrhத²thவமநிthயthவmh ச)
வmhஶshதmhபா⁴தி³வேத³வ । கிmh ச யsh பைரrhேத³ேஹந ஸmhஹத: ஆthமா ஸ
ஸmhஹதthவாth
பராrhத:² । ேதநாஸmhஹத: பேராऽnhேயா நிthய:th³த⁴shதாவth ॥ 56॥
தshயாஸmhஹதshய ேத³ேஹ ேத³ஹமாthரதயாth◌⁴யாேராபிதthேவநாஸththவாநிthயthவாதி³ேதா³ஷphரஸŋhேகா³
ப⁴வதி । தthர நிராthமேகா ேத³ஹஇதி ைவநாஶிகபphராphதிேதா³ஷ:shயாth ॥ 57॥
ந ।shவத ஏவாthமநஆகாஶshyhேயவாஸmhஹதthவாph◌⁴பக³மாth ।ஸrhேவஸmhஹத:
ஸnhநாthேமதி ந நிராthமேகா ேத³ஹாதி:³ ஸrhவ: shயாth । யதா² சாகாஶmh
ஸrhேவஸmhஹததி
ந நிராகாஶmh ப⁴வதி, ஏவmh । தshமாnh ந ைவநாஶிகபphராphதிேதா³ஷ:shயாth ॥
58॥
யth நkhதmh ேத³ஹshயாthமnhயஸththேவ phரthயாதி³விேராத: ◌⁴ shயாதி³தி । தnhந
।
phரthயாதி³பி⁴ராthமநி ேத³ஹshய ஸththவாiνபலph³ேத: ◌⁴ । ந யாthமநி Nhேட³

ப³த³ரmh
ேரஸrhபி:திேல ைதலmh பி⁴thெதௗ சிthரவ ச phரthயாதி³பி⁴rhேத³ஹஉபலph◌⁴யேத
। தshமாnh ந phரthயாதி³விேராத: ◌⁴ ॥ 59॥
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கத²mh தrh phரthயாth³யphரth³தா⁴thமநி ேத³ஹாth◌⁴யாேராப ேத³ேஹ
சாthமாேராப ॥ 60॥
நாயmh ேதா³ஷ: । shவபா⁴வ(phர)th³த⁴thவாதா³thமந: । ந 
காதா³சிthகth³தா⁴ேவவாth◌⁴யாேராப ந நிthயth³தா⁴விதி நியnhmh
ஶkhயமாகாேஶ
தலமலாth³யth◌⁴யாேராபணத³rhஶநாth ॥ 61॥
கிmh ப⁴க³vhnh ேத³ஹாthமேநாதேரதராth◌⁴யாேராப ேத³ஹாதி³ஸnhதா⁴தkh’தாத²வாthமkh’ேததி
॥ 62॥
³வாச – யதி³ ேத³ஹாதி³ஸŋhகா⁴தkh’தா யதி³ வாthமkh’தா கிmh தவ shயாth
॥ 63॥
இthkhத: ஶிShய ஆஹ – யth³யஹmh ேத³ஹாதி³ஸŋhகா⁴தமாthர: தேதா
மமாேசதநthவாth
பராrhத²thவதி ந மthkh’தா ேத³ஹாthமேநாதேரதராth◌⁴யாேராப ।அதா²ஹமாthமா
பேராऽnhய:ஸŋhகா⁴தாth சிதிமththவாthshவrhத²இதி மையவ சிதிமதாthமnhயth◌⁴யாேராப
khயேத ஸrhவாநrhத²பீ³ஜ⁴தா ॥ 64॥
இthkhேதா ³வாச – அநrhத²பீ³ஜ⁴தாmh ேசth th²யாth◌⁴யாேராபmh ஜாநீேஷ
மா
காrhshதrh ॥ 65॥
ைநவ ப⁴க³வnh ஶkhேநா ந கrhmh । அnhேயந ேகநசிth phரkhேதாऽஹmh ந shவதnhthர
இதி ॥ 66॥
ந தrhயசிதிமththவாth shவாrhத²shthவmh । ேயந phரkhேதாऽshவதnhthர: phரவrhதேஸ
ஸ
சிதிமாnh shவாrhத:²ஸŋhகா⁴த ஏவ thவmh ॥ 67॥
யth³யேசதேநாऽஹmh கத²mh ஸுக²:³க²ேவத³நாmh ப⁴வ³khதmh ச ஜாநா ॥ 68॥
³வாச – கிmh ஸுக²:³க²ேவத³நாயா ம³khதாchசாnhயshthவmh கிmh வாநnhய
ஏேவதி ॥
69॥
ஶிShய உவாச – நாஹmh தாவத³நnhய: । கshமாth । யshமாth த³ப⁴யmh கrhம⁴தmh
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க⁴டாதி³வஜாநா ।யth³யநnhேயாऽஹmh ேதந த³ப⁴யmh ந ஜாநீயாmh கிmh  ஜாநா
தshமாத³nhய: ।ஸுக²:³க²ேவத³நாவிkhயா சshவாrhைத²வ phராphேநாதி thவ³khதmh
ச
shயாth அநnhயthேவ ந ச தேயா:shவாrhத²தா khதா । ந 
சnhத³நகNhடகkh’ேத ஸுக²:³ேக² சnhnhத³நகNhடகாrhேத² க⁴ேடாபேயாேகா³ வா
க⁴டாrhத:² ।
தshமாth தth³விjhஞாrhமம சnhத³நாதி³kh’ேதாऽrhத:² । அஹmh  தேதாऽnhய:
ஸமshதமrhத²mh ஜாநா ³th³th◌⁴யாட⁴mh ॥ 70॥
தmh ³வாச – ஏவmh தrh shவாrhதshthவmh சிதிமththவாnh ந பேரண phரjhயேத
சிதிமதசிதிமத³rhத²thவாiνபபthேத:ஸமthவாth phரகாஶேயாவ ।
நாphயசிதிமத³rhத²thவாiνபபthேத:ஸமthவாth phரகாஶேயாவ । நாphயசிதிமத³rhத²thவmh
சிதிமேதா ப⁴வதி அசிதிமேதாऽசிதிமththவாேத³வ shவாrhத²ஸmhப³nhதா⁴iνபபthேத: ।
நாphயசிதிமேதாரnhேயாnhயாrhத²thவmh th³’Shடmh । நகாShட²Th³ேயऽnhேயாnhயாrhத²mh
rhவாேத ॥ 71॥
நiν சிதிமththேவ ஸேமऽபி ph◌⁴’thயshவாேநாரnhேயாnhயாrhத²thவmh th³’Shடmh ॥
72॥
ைநவமkh³ேநShணphரகாஶவth தவ சிதிமththவshய விவதthவாth । த³rhஶிதச
th³’Shடாnhத: phரகாஶேயாேவதி । தthைரவmh ஸதி shவ³th³th◌⁴யாட⁴ேமவ
ஸrhவiµபலப⁴ேஸऽkh³nhShணphரகாஶlhேயந டshத²நிthயசிதnhயshவேபண ।
யதி³
ைசவமாthமந: ஸrhவதா³ நிrhவிேஷஶthவமph◌⁴பக³chச² । கிthசிவாnh
ஸுஷுphேத
விரmhய விரmhய ஜாkh³ரthshவphநேயாrh:³க²மiνப⁴வா ।கிமயேமவ மமshவபா⁴வ:

கிmh வா ைநthதிக இதி ச । கிமெஸௗ vhயாேமாஹऽபக³த: கிmh வா ந ॥ 73॥
இthkhத:ஶிShய உவாச – ப⁴க³வநபக³தshthவthphரஸாதா³th³vhயாேமாஹ: கிmh  மம
டshத²தாயாmh ஸmhஶய: । கத²mh । ஶph³தா³தி³நாmh shவத:th³தி⁴rhநாshதி
அேசதநthவாth ।
ஶph³தா³th³யாகாரphரthயேயாthபthேதsh ேதஷmh ।
phரthயயாநாதேரதரvhயாvh’thதவிேஶஷநாmh நீலபீதாth³யாகாரவதாmh
shவத:th³th◌⁴யஸmhப⁴வாth । தshமாth³ பா³யாகாரநிthதthவmh க³mhயத இதி
பா³யாகாரவchச²ph³தா³th³யாகாரthவth³தி: ◌⁴ । ததா² phரthயயாநாமphயஹmh
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phரthயயாலmhப³நவshேப⁴தா³நாmhஸmhஹதthவாத³ைசதnhேயாபபthேத:shவாrhத²thவாஸmhப⁴வாth
shவபvhயதிkhதkh³ராஹகkh³ராயthேவந th³தி: ◌⁴ ஶph³தா³தி³வேத³வ ।
அஸmhஹதthேவ ஸதி
ைசதnhயாthமகthவாthshவாrhேதா²ऽphயஹmh phரthயயாநாmh நீலபீதாth³யாகாராiµபலph³ேத⁴தி
விkhயாவாேநவ டshத²இதி ஸmhஶய: ॥ 74॥
தmh ³வாச – ந khதshதவ ஸmhஶய: । யதshேதஷாmh phரthயயாநாmh
நியேமநாேஶஷத உபlhph³ேத⁴ேரவாபthவாth டshத²thவth³ெதௗ⁴
நிசயேஹேமவாேஶஷசிthதphரசாேராபலph³தி⁴mh ஸmhஶயேஹமாthத² । யதி³ 
தவ
பthவmhshயாதேஶஷshவவிஷயசிthதphரசாேராபலph³தி⁴rhநshயாth சிthதshேயவ
shவவிஷேய யதா² ேசnhth³யாmh shவவிஷேயஷு । ந ச ததா²thமநshதவ
shவவிஷையகேத³ேஶாபலph³தி: ◌⁴ । அத:டshத²ைதவ தேவதி ॥ 75॥
தthராஹ –உபலph³தி⁴rhநாம தா⁴thvhவrhேதா²விkhையவஉபலph³: ◌⁴ 3அshth²(ஆthmh)
அதா
ேசதி விth³த⁴mh ॥ 76॥
ந । தா⁴thவrhத²விkh’யாயாiµபலph³th◌⁴பசாராth । ேயா  ெபௗ³th³த: ◌⁴ phரthயய:ஸ
தா⁴thவrhேதா² விkhயாthமக ஆthமந உபலph³தி⁴ஶph³ேத³ேநாபசrhயேத । யதா²
சி²தி³khயா
th³ைவதீ⁴பா⁴வப²லாவஸாேநதி தா⁴thவrhத²thேவேநாபசrhயேத தth³வth ॥ 77॥
இthkhத: ஶிShய ஆஹ – நiν ப⁴க³வnh மம டshத²thவphரதிபாத³நmh
phரthயஸமrhேதா²th³’Shடாnhத: । கத²mh । சி²தி:³ ேச²th³யவிkh’யாவஸாேநாபசrhயேத
யதா² தா⁴thவrhத²thேவந தேதா²பலph³தி⁴ஶph³ேதா³பசேதாऽபி தா⁴thவrhேதா²
ெபௗ³th³த⁴phரthயய
ஆthமந உபலph³th³²விkhயாவஸாநேசnh நாthமந:டshத²தாmh phரதிபாத³யிmh
ஸமrhத:² ॥ 78॥
³வாச –ஸthயmh ஏவmh shயாth யth³பலph³th◌⁴பலph³th◌⁴ேராrhவிேஶஷ: ।
நிthேயாபலph³தி⁴மாthர ஏவஉபலph³தா⁴ । ந  தாrhகிகஸமயஇவாnhேயாபலph³தி⁴ரnhய
உபலph³தா⁴ ச ॥ 79॥
நபலph³தி⁴ப²லாவஸாேநா தா⁴thவrhத:² கத²தி ॥ 80॥
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உchயேத – rhiν, உபலph³th◌⁴யாபா⁴ஸப²லாவஸாந இthkhதmh கிmh ந தmh thவயா ।
ந
thவாthமேநா விkhேயாthபாத³நாவஸாந இதி மேயாkhதmh ॥ 81॥
ஶிShய ஆஹ – கத²mh தrh டshேத²
மyhயேஶஷshவவிஷயசிthதphரசாேராபலph³th◌⁴’thவthயாthத² ॥ 82॥
தmh ³வாச –ஸthயேமவாேவாசmh ேதைநவ டshத²தாமph³வmh தவ ॥ 83॥
யth³ேயவmh ப⁴க³வnh டshத²நிthேயாபலph³தி⁴shவேப மயி
ஶph³தா³th³யாகாரெபௗ³th³த⁴phரthயேயஷு
மthshவேபாபலph³th◌⁴யாபா⁴ஸப²லாவஸாநவthஸூthபth³யமாேநஷு கshthவபராேதா⁴
மம ॥ 84॥
ஸthயmh நாshthயபராத: ◌⁴ கிmh thவவிth³யாமாthரsh அபராத⁴ இதி phராேக³வாேவாசmh
॥ 85॥
யதி³ ப⁴க³வnh ஸுஷுphத இவ மம விkhயா நாshதி கத²mh shவphநஜாக³ேத ॥ 86॥
தmh ³வாச – கிmh thவiν⁴ேயேத thவயா ஸ(nh) ததmh ॥ 87॥
பா³ட⁴மiνப⁴வா கிmh thvhவிchசி²th³ய விchசி²th³ய ந  ஸnhததmh ॥ 88॥
(தmh) ³வாச –ஆக³nhேக thேவேத ந தவாthம⁴ேத । யதி³ தவாthம⁴ேத
ைசதnhயshவபவth shவத:th³ேத⁴ ஸnhதேத ஏவ shயாதாmh । கிmh ச
shவphநஜாக³ேத ந
தவாthம⁴ேத vhயபி⁴சாthவாth வshthராதி³வth । ந  யshய யth shவபmh தth
தth³vhயபி⁴சா th³’Shடmh । shவphநஜாக³ேத  ைசதnhயமாthரthவாth³ vhயபி⁴சரத:
।
ஸுஷுphேத ேசth shவபmh vhயபி⁴சேரth தnh நShடmh நாshதீதி வா பா³th◌⁴யேமவ
shயாதாக³nhகாநாmh அதth³த⁴rhமாiµப⁴யாthமகthவத³rhஶநாth யதா²
த⁴நவshthராதீ³நாmh
நாேஶா th³’Shட:shவphநph◌⁴ராnhதிலph³தா⁴நாmh thவபா⁴ேவா th³’Shட: ॥ 89॥
நnhேவவmh ப⁴க³வnh ைசதnhயshவபமphயாக³nhகmh phராphதmhshவphநஜாக³தேயாவ
ஸுஷுphேதऽiνபலph³ேத:◌⁴ । அைசதnhயshவேபா வா shயாமஹmh ॥ 90॥
ந பய தத³iνபபthேத: । ைசதnhயshவபmh ேசதா³க³nhகmh பய பய ।
ைநதth³ வrhஶஶேதநாphபபththயா உபபththயா கlhபயிmh ஶkhiνேமா வயமnhேயா
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வாைசதnhேயாऽபி । (தshய) ஸmhஹதthவாth பாராrhth²யமேநகthவmh நாஶிதthவmh ச ந
ேகநசி³பபththயா வாரயிmh ஶkhயmh ।அshவாrhத²shயshவத:th³th◌⁴யபா⁴வாதி³thயேவாசாம
।
ைசதnhயshவபshய thவாthமந: shவத:th³ேத⁴ரnhயாநேபthவmh ந ேகநசிth³
வாரயிmh
ஶkhயமvhயபி⁴சாராth ॥ 91॥
நiν vhயபி⁴சாேரா த³rhஶிேதா மயா ஸுஷுphேத ந பயாதி ॥ 92॥
ந । vhயாஹதthவாth । கத²mh vhயாகா⁴த: । பயதshதவ ந பயாதி vhயாஹதmh
வசநmh । ந  கதா³சிth³ ப⁴க³வnh ஸுஷுphேத மயா ைசதnhயமnhயth³ வா கிசிth³
th³’Shடmh । பயmhshதrh ஸுஷுphேத thவmh । யshமாth³ th³’Shடேமவ
phரதிேஷத⁴ ந
th³’Shmh । யா தவ th³’Shshதch ைசதnhயதி மேயாkhதmh । யயா thவmh
விth³யமாநயா
ந கிசிth³ th³’Shடதி phரதிேஷத⁴ ஸா th³’Shshதch ைசதnhயmh । தrh
ஸrhவthராvhயபி⁴சாராth டshத²நிthயthவmh th³த⁴mh shவத ஏவ ந phரமாேபmh
।
shவத:th³த⁴shய  phரமாரnhயshய phரேமயshய பchசி²thதிmh phரதி
phரமாேபா ।
யா thவnhயா நிthயா பchேச²தா³யஸாநிthையவடshதா²shவயjhேயாதி:shவபா⁴வா
।
ஆthமநி phரமாணthேவ phரமாth’thேவ வா ந தாmh phரதி phரமாேபா
தthshவபா⁴வthவாth ।
யதா²phரகாஶநiµShணthவmhவா ேலாேஹாத³காதி³ஷு பரேதாऽேபயேதऽkh³nhயாதி³thயாதி³ph◌⁴ய:
அதthshவபா⁴வthவாth நாkh³nhயாதி³thயாதீ³நாmh தத³ேபாஸrhவதா³தthshவபா⁴வthவாth
॥ 93॥
அநிthயthவ ஏவ phரமா shயாnh ந நிthயthவ இதி ேசth ॥ 94॥
ந । அவக³ேதrhநிthயthவாநிthயthவேயாrhவிேஶஷாiνபபthேத: । ந யவக³ேத:
phரமாthேவऽநிthயாவக³தி: phரமா ந நிthேயதி விேஶேஷாऽவக³mhயேத ॥ 95॥
நியாயாmh phரமாரேபாபா⁴வ:।அநிthயாயாmh  யthநாnhததthவாத³வக³திரேபயத
இதி விேஶஷ:shயாதி³தி ேசth ॥ 96॥
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th³தா⁴ தrhயாthமந: phரமா:shவத:th³தி: ◌⁴ phரமாணநிரேபதையேவதி॥ 97॥
அபா⁴ேவऽphயேபாபா⁴வ: நிthயthவாதி³தி ேசth । ந ।அவக³ேதேரவாthமநி ஏவாthமநி
ஸth³பா⁴வாதி³தி ப’தேமதth ॥ 98॥
phரமாேசth phரமாேபாth³தி: ◌⁴ கshய phரthஸா shயாth । யshய phரthஸா
ஸ ஏவ
phரமாதாph◌⁴பக³mhயேத । ததீ³யா ச phரthஸா phரேமயவிஷையவ ந phரமாth’விஷயா
। phரமாth’விஷயthேவऽநவshதா²phரஸŋhகா³th phரமாshததி³chசா²யாச
தshயாphயnhய:
phரமாதா தshயாphயnhய இதி । ஏவேமேவchசா²யா: phரமாth’விஷயthேவ ।
phரமாராthமேநாऽvhயவதthவாch ச phரேமயthவாiνபபthதி: । ேலாேக  phரேமயmh
நாம
phரமாchசா²shmh’திphரயthநphரமாணஜnhமvhயவதmhth³th◌⁴யதி நாnhயதா²வக³தி:
phரேமயவிஷயா th³’Shடா । ந ச phரமா: phரமாதா shவshய shவயேமவ ேகநசிth³
vhயவத: கlhபயிmh ஶkhய இchசா²தீ³நாமnhயதேமநாபி । shmh’திச
shமrhதvhயவிஷயா ந shமrhth’விஷயா । தேத²chசா²யா இShடவிஷயthவேமவ
ேநchசா²வth³விஷயthவmh । shமrhthchசா²வth³விஷயthேவऽபி ப⁴ேயாரநவshதா²
rhவவத³phஹாrhயா shயாth ॥ 99॥
நiν phரமாth’விஷயாவக³thயiνthபthதாவநவக³த ஏவ phரமாதா shயாதி³தி ேசth ॥
100॥
ந அவக³nhரவக³ேதரவக³nhதvhயவிஷயthவாth । அவக³nhth’விஷயthேவ
சாநவshதா²
rhவவthshயாth ।அவக³திசாthமநி டshத²நிthயாthமjhேயாதிரnhயேதாऽநேபைவ
th³தா⁴ அkh³nhயாதி³thயாth³Shணphரகாஶவதி³தி rhவேமவ phரஸாதி⁴தmh ।
அவக³ேதைசதnhயாthமjhேயாதிஷ:shவாthமnhயநிthயthவஆthமந:shவாrhத²தாiνபபthதி:
காrhயகரண(ஸŋhகா⁴த) வth ஸmhஹதthவாth பாராrhth²யmh ேதா³ஷவththவmh
சாேவாசாம । கத²mh
। ைசதnhயாthமjhேயாதிஷ: shவாthமnhயநிthயthேவ shmh’thயாதி³vhயவதா⁴நாth
ஸmhஹதthவmh ।
ததச தshய ைசதnhயjhேயாதிஷ: phரா³thபthேத: phரth◌⁴வmhஸாch
ேசாrhth◌⁴வமாthமnhேயவாபா⁴வாth சுராதீ³நாவ ஸmhஹதthவாth பாராrhth²யmh
shயாth । யதா³ ச
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த³thபnhநமாthமநி விth³யேத ந ததா³thமந:shவாrhத²thவmh । தth³பா⁴வாபா⁴வாேபா
யாthமாநாthமேநா:shவாrhத²thவபராrhத²thவth³தி: ◌⁴ ।தshமாதா³thமேநாऽnhயநிரேபேமவ
நிthயைசதnhயjhேயாதிShThவmh th³த⁴mh ॥ 101॥
நnhேவவmh ஸதி அஸதி phரமாth’thேவ கத²mh phரமா: phரமாth’thவmh ॥ 102॥
உchயேத – phரமாயா நிthயthேவऽநிthயthேவ ச பவிேஶஷாபா⁴வாth । அவக³திrh
phரமா
। தshயா:shmh’தீchசா²தி³rhவிகாயா அநிthயாய:டshத²நிthயாயா வா ந (shவ)

பவிேஶேஷா விth³யேத । யதா² தா⁴thவrhத²shய திShடthயாேத:³ ப²லshய
க³thயாதி³rhவகshயாநிthயshயாrhவshய நிthயshய வா பவிேஶேஷா நாshதீதி
lhேயா
vhயபேத³ேஶா th³’Shட: – திShடnhதி மiνShயா: திShடnhதி பrhவதா இthயாதி³ । ததா²
நிthயாவக³திshவேபऽபி phரமாத phரமாth’thவvhயபேத³ேஶா ந விth◌⁴யேத
ப²லஸாமாnhயாதி³தி ॥ 103॥
அthராஹ ஶிShய: – நிthயாவக³திshவஅshயாthமேநாऽவிkhயthவாth
காrhயகரணரஸmhஹthய தாதீ³நாவ வாshயாதி³பி: ◌⁴ கrhth’thவmh ேநாபபth³யேத,
அஸmhஹதshவபா⁴வshய ச காrhயகரேபாதா³ேநऽநவshதா² phரஸjhேயத ।
தாதீ³நாmh 
காrhயகரணrhநிthயேமவ ஸmhஹதthவதி வாshயாth³பாதா³ேந நாநவshதா²
shயாதி³தி ॥ 104॥
இஹ thவஸmhஹதshவபா⁴வshய கரiνபாதா³ேந கrhth’thவmh ேநாபபth³யத இதி
கரணiµபாேத³யmh,த³பாதா³நமபி விkhையேவதி தthகrhth’thேவ கரnhதரiµபாேத³யmh,
த³பாதா³ேநऽphயnhயதி³தி phரமா:shவாதnhthrhேயऽநவshதா²பஹாrhயா shயாth । ந
ச
khையவாthமாநmh காரயதி,அநிrhவrhதிதாயா:shவபாபா⁴வாth ।அதா²nhயதா³thமாநiµேபthய
khயாmh காரயதீதி ேசth । ந ।அnhயshயshவத:th³த⁴thவாவிஷயthவாth³யiνபபthேத:
। ந
யாthமேநாऽnhயத³ேசதநmh வsh shவphரமாணகmh th³’Shடmh ।
ஶph³தா³தி³ஸrhவேமவாவக³திப²லாவஸாநphரthயயphரதmh th³த⁴mh shயாth ।
அவக³திேசதா³thமேநாऽnhயshய shயாth ேஸாऽphயாthைமவாஸmhஹத: shவாrhத:²
shயாnh ந பராrhத:²
ந ச ேத³ேஹnhth³யவிஷயாmh shவாrhத:²shயாnh ந பராrhத:² । ந ச

US_itran_new.pdf 75



உபேத³ஶஸாஹ

ேத³ேஹnhth³யவிஷயாmh shவாrhத²தாமவக³nhmh
ஶkhiνேமாऽவக³thயவஸாநphரthயயாேபth³தி⁴த³rhஶநாth ॥ 105॥
நiν ேத³ஹshயாவக³ெதௗ ந கசிth phரthயாதி³phரthயயாnhதரமேபேத ॥ 106॥
பா³ட⁴mh ஜாkh³ரthேயவmh shயாth । mh’திஸுஷுphthேயாsh ேத³ஹshயாபி
phரthயாதி³phரமாேபையவ th³தி: ◌⁴ । தைத²ேவnhth³யாmh । பா³யா ஏவ

ஶph³தா³த³ேயா ேத³ேஹnhth³யாகாரபணதா இதி phரthயாதி³phரமாேபையவ
()

th³தி: ◌⁴ ।th³தி⁴தி ச phரமாணப²லமவக³திமேவாசாம ஸா சாவக³தி:டshதா²
shவயmhth³தா⁴thமjhேயாதி:shவேபதி ச ॥ 107॥
அthராஹ ேசாத³க: –அவக³தி:phரமாநாmh ப²லmhடshத²நிthயாthமjhேயாதிshவேபதி
ச
விphரதிth³த⁴mh । இthkhதவnhதமாஹ – ந விphரதிth³த⁴mh । கத²mh தrh ।
டshத²நிthயாபி ஸதீ phரthயாதி³phரthயயாnhேத லயேத தாத³rhth²யாth ।
phரthயாதி³phரthயயshயாநிthயthேவऽநிthேயவ ப⁴vhதி । ேதந phரமாநாmh
ப²லthபசrhயேத ॥ 108॥
யth³yh ஏவmh ப⁴க³வnhடshத²நிthயாவக³திராthமjhேயாதி:shவைபவshவயmhth³தா⁴,
ஆthமநி
phரமாணநிரேபthவாth தேதாऽnhயத³ேசதநmh ஸmhஹthயகாthவாth பராrhத²mh । ேயந
ச
ஸுkh²ஹ:³க²ேமாஹphரthயயாவக³திேபண பாராrhth²யmh ேதைநவ
shவேபநாthமேநாऽshதிthவmh நாnhேயந பாnhதேரண அேதா நாshதிthவேமவ
பரமாrhத²த: ।
யதா²  ேலாேக ரjhஜுஸrhபமchத³காதீ³நாmh தத³வக³திvhயதிேரேகபா⁴ேவா
khத: ।
ஏவேமவ ப⁴க³வநவக³ேதராthமjhேயாதிேஷா ைநரnhதrhயபா⁴வாth டshத²நிthயதா
அth³ைவதபா⁴வசஸrhவphரthயயேப⁴ேத³Shவvhயபி⁴சாராth । phரthயயேப⁴தா³shthவவக³திmh
vhயபி⁴சரnhதி । யதா²shவphேந நீலபீதாth³யாகாரேப⁴த³பா: phரthயயாshthவவக³திmh
vhயபி⁴சரnhதி । யதா²shவphேந நீலபீதாth³யாகாரேப⁴த³பா: phரthயயாshதத³வக³திmh
vhயபி⁴சரnhத: பரமாrhத²ேதா ந ஸnhதீthchயnhேத, ஏவmh ஜாkh³ரthயபி
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நீலபீதாதி³phரthயயேப⁴தா³shதாேமவாவக³திmh vhயபி⁴சரnhேதாऽஸthயபா ப⁴விமrhஹnhதி
।
தshயாசாவக³ேதரnhேயாऽவக³nhதா நாshதீதி நshேவநshவேபண shவயiµபாதா³mh
ஹாmh
வா ஶkhயேத,அnhயshய சாபா⁴வாth ॥ 109॥
தைத²ேவதி । ஏஷாவிth³யா யnhநிthத: ஸmhஸாேரா ஜாkh³ரthshவphநலண: ।
தshயா
அவிth³யாயா விth³யா நிவrhதிகா । இthேயவmh thவமப⁴யmh phராphேதாऽ । நாnhத:பரmh
ஜாkh³ரthshவphந:³க²மiνப⁴விShய ஸmhஸா’அ:³கா²nh iµkhேதாऽதி ॥ 110॥
ஓதி ॥ 111॥
இதி அவக³திphரகரணmh ॥ 2 ॥
iµiµூiµபாthதNhயாNhயபணபராமrhவாiνபசயாrhதிநாmh
பஸŋhkh²யாநத³iµchயேத ।அவிth³யாேஹதேவா ேதா³ஷாவாமந:காயphரvh’thதிேஹதvhய:
phரvh’thேதேசShடாநிShடரப²லாநி கrhமாNhபசீயnhத இதி தnhேமாாrhத²mh
॥
112॥
தthர ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhதா⁴நாmh விஷயாmh ேராதாதி³kh³ராயthவாth
shவாThமநி
பேரஷு வா விjhஞாநாபா⁴வ: ேதஷாேமவ பணதாநாmh யதா² ேலாShடாதீ³நாmh ।
ேராthராதி³th³வாைரச jhஞாயnhேத । ேயந ச jhஞாயnhேதஸjhஞாth’thவாத³தjhஜாதீய:
।
ேத  ஶph³தா³த³ேயாऽnhேயாnhயஸmhஸrhகி³thவாjh ஜnhமvh’th³தி⁴(வி)
பமாபயநாஶஸmhேயாக³விேயாகா³விrhபா⁴வதிேராபா⁴வவிகாரவிகாேthரபீ³ஜாth³யேநkh
அத⁴rhமாண:ஸாமாnhேயந சஸுக²:³கா²th³யேநகத⁴rhமாண:।தth³விjhஞாth’thவாேத³வ
தth³விjhஞாதா ஸrhவஶph³தா³தி³த⁴rhமவிலண: ॥ 113॥
தthர ஶph³தா³தி³பி⁴பலph◌⁴யமாைந: பீth³யமாேநா விth³வாேநவmh பஸசத ॥
114॥
ஶph³த³sh th◌⁴வநிஸாமாnhயமாthேரண விேஶஷத⁴rhைமrhவா ஷTh³ஜாதி³பி: ◌⁴ phைய:,
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shthயாதி³பி⁴Shைட:,அநிShைடசாஸthயபீ³ப⁴thஸபப⁴வாkhேராஶாதி³பி⁴rhவசைந:
மாmh
th³’khshவபா⁴வமஸmhஸrhகி³ணமவிkhயமசலமநித⁴நமப⁴யமthயnhதஸூமமவிஷய
mh ேகா³சkh’thய shphரShmh ைநவாrhஹthயஸmhஸrhகி³thவாேத³வ மம । அத ஏவ ந
ஶph³த³நிthதா ஹாநிrhvh’th³தி⁴rhவா । அேதா மாmh கிmh கShயதி
shதிநிnhதா³தி³phயாphயthவாதி³லண:ஶph³த:³।அவிேவகிநmhஶph³த³மாthமthேவந
க³தmh phய: ஶph³ேதா³ வrhத⁴ேயத³phயச பேயதவிேவகிthவாth ந  மம
விேவகிேநா
வாலாkh³ரமாthரமபி கrhiµthஸஹத இதி । ஏவேமவ shபrhஶஸாமாnhேயந
தth³விேஶைஷச
ஶிேதாShணmh’³கrhகஶாதி³jhவேராத³ரஶூலாதி³லணசாphைய: phையச
ைகசிchச²ரஸமவாயிபி⁴rhபா³யாக³nhகநிthைதச ந மம காசிth³ விkhயா
vh’th³தி⁴ஹாநில அshபrhஶthவாth khயேத vhேயாmhந இவ iµShகா⁴தாதி³பி:◌⁴
। ததா²
பஸாமாnhேயந தth³விேஶைஷச phயாphைய: shthvhயஜநாதி³லண:

அபthவாnh
ந மம காசிth³ தா⁴நிrhvh’th³தி⁴rhவா khயேத । ததா² ரஸஸாமாnhேயந
தth³விேஶைஷச
(phயாphைய:) ம⁴ராmhலலவணகதிkhதகஷாையrhட⁴³th³தி⁴பி: ◌⁴ பkh³’ைத:
அரஸாthமகshய ந மம காசிth³ தா⁴நிrhvh’th³தி⁴rhவா khயேத । ததா²
க³nhத⁴ஸாமாnhேயந
தth³விேஶைஷ: phயாphைய: Shபாth³யiνேலபநாதி³லண: அக³nhதா⁴thமகshய ந
மம
காசிth³ தா⁴நிrhvh’th³தி⁴rhவா khயேத । oக◌़ ◌் அஶph³த³மshபrhஶமபமvhயயmh
ததா²ரஸmh
நிthயமக³nhத⁴வch ச யthcக◌़ ◌் இதி ேத: ॥ 115॥
கிmh ச ய ஏவ பா³ய: ஶph³தா³த³யshேத ஶராகாேரண ஸmhshதி²தா:
தth³kh³ராஹைகச
ேராthராth³யாகாைரரnhத:கரணth³வயதth³விஷயாகாேரண ச,அnhேயாnhயஸmhஸrhகி³thவாth
ஸmhஹதthவாch ச ஸrhவkhயாஸு । தthைரவmh ஸதி வி³ேஷா மம ந கசிch
ச²thrhthரiµதா³ேநா வாshதி । தthர யதி³ (கசிnh)th²யாjhஞாநாபி⁴மாேநந
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phயமphயmh வா phரŋhேத khயாப²லலணmh, தnh mh’ைஷவ
phரŋhதிஸ:।தshயாவிஷயthவாnh மம – oக◌़ ◌் அvhயkhேதாऽயமசிnhthேயாऽயmhcக◌़ ◌்
இதி shmh’ேத: । ததா² (ஸrhேவஷாmh) பசாநாமபி ⁴தாநாமவிகாrhய:
அவிஷயthவாth ।
oக◌़ ◌் அchேச²th³ேயாऽயமதா³ேயாऽயmhcக◌़ ◌் இதி shmh’ேத: । யாபி
ஶேரnhth³யஸmhshதா²நமாthரiµபலய மth³ப⁴khதாநாmh விபதாநாmh ச
phயாphயாதி³phரŋhா தjhஜா ச த⁴rhமாத⁴rhமாதி³phராphதி:ஸா ேதஷாேமவ ந 
மyhயஜேரऽmh’ேதऽப⁴ேய oக◌़ ◌் ைநநmh kh’தாkh’ேத தபத:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ந கrhம
வrhத⁴ேத ேநா கநீயாnhcக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ:cக◌़ ◌் oக◌़ ◌் ந phயேத
ேலாக:³ேக²ந பா³ய:cக◌़ ◌் இthயாதி³திshmh’திph◌⁴ய:।அநாthமவshநசாஸththவாதி³தி
பரேமா ேஹ: । ஆthமநசாth³வயthவவிஷயாணி th³வயshயாஸththவாth யாநி
ஸrhவாNhபநிஷth³வாkhயாநி விshதரஶ: ஸதvhயாநி ஸதvhயாநீதி ॥
116॥
இதி பஸŋhkh²யாநphரகரணmh ॥ 3 ॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயாேகா³விnhத³ப⁴க³வthபாத³jhயஶிShயshய
ஶŋhகரப⁴க³வத: kh’தி:ஸகலேவேதா³பநிஷthஸாேராபேத³ஶஸாஹ ஸமாphதா

॥ ௐ தthஸth॥
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