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15 க3ணபதி 
4யான� 

ஓ� க…3ணானா‡� 	வா 	வா … க…3ணப†தி�      

க…3ணப †திóè ஹவாமேஹ க…3ணப†தி …மிதி† க…3ண --- ப …தி …� >    

ஹ …வா …ம…ேஹ… க…வ��  க…வ�� க†வ �…னா�     

க…வ �…னா� †ப…ம�ர†வ�தம� உ…ப …ம�ர†/வ�தம…/மி	�†ப …ம�ர†வ: 

--- த…ம …� >    

�ேய…�ட…2ராஜ…� 

"3ர#ம†ணா�  

�ேய …�ட …2ராஜ…மிதி† �ேய�ட2 --

- ராஜ‡� >     

"3ர#ம†ணா� "3ர#மண: "3ர…#ம …ண…�ப …ேத… >     

ப …த… ஆ ஆ ந†:      

ந…�� …&வ�� �� …&வ�' …திப�†4:     

ஊ…திப� †4�)த3  ஊ…திப� …4*	+…தி --- ப� …4:     

) …த…3 ஸாத†3ன� ஸாத†3ன …மிதி… ஸாத†3ன� 
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16 � �
3ர �ரம: 

16.1 � �
3ர �ரம: �ரத2ம: அ�வாக: 
 

ஓ� நம †�ேத  ேத… - …	3ர…     

- …	3ர … ம…�யேவ ‡ > ம…�யவ† உ…ேதா     

உ …ேதா ேத‡ > உ…ேதா இ	�…ேதா     

த… இஷ†ேவ  இஷ†ேவ… நம†:     
நம … இதி … நம †: நம†�ேத     

ேத… அ…�1… அ…�1… த4�வ†ேன     

த4�வ†ேன பா …3ஹு"4யா‡� > பா …3ஹு"4யா†� …த     

பா …3ஹு"4யா …மிதி † பா …3ஹு --- 

"4யா …� > 

உ…த ேத‡ >     

ேத… நம†: நம… இதி … நம†:     
யா ேத‡ >  த… இஷு†:     
இஷு†� ஶி …வத†மா  ஶி …வத†மா ஶி …வ�      

ஶி…வத…ேமதி † ஶி …வ --- த…மா … > ஶி …வ� ப …344வ †     

ப …344வ† ேத  ேத… த45†:     

த45…*தி … த45†:  ஶி …வா ஶ†ர…6யா‡ >   
ஶ …ர …6யா† யா  யா தவ†    
தவ… தயா‡ >  தயா† ந:      
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ேநா … -…	3ர…  -…	3ர… �� …ட…3ய…     

�� …ட …3ேயதி† ��ட3ய யா ேத‡ >     
ேத… -…	3ர…  -…	3ர… ஶி …வா      

ஶி…வா த…':  த…'ரேகா†4ரா      

அேகா …4ரா Åபா†பகாஶின �  அபா†பகாஶி…ன�	யபா†ப --- 
கா …ஶி…ன�…>   

தயா† ந: ந…�த…5வா‡ >     
த…5வா … ஶ7த†மயா ஶ7த†மயா … கி3*†ஶ7த     

ஶ7த†ம …ேயதி … ஶ� --- த…ம …யா … > கி3*†ஶ7தா …ப�4     

கி3*†ஶ…7ேததி … கி3*† --- ஶ…7த… அ…ப�4சா †கஶஹீி     

சா …க…ஶீ…ஹ�தி † சாகஶஹீி  யாமிஷு ‡� >     

இஷு†� கி3*ஶ7த  கி…3* …ஶ…7த… ஹ�ேத‡ >     

கி …3* …ஶ…7ேததி† கி3* --- ஶ…7த… ஹ�ேத… ப�3ப †4:.ஷி     

ப�3ப …4:.�ய�த†ேவ  அ�த†வ … இ	ய�த†ேவ     

ஶி…வா� கி†3*	ர  கி…3* …	ர… தா�     

கி …3* …	ேரதி † கி3* --- 	ர…  தா� <†-     

< …-… மா  மா ஹிóè †):     

ஹி…óè …)…: =-†ஷ� =-†ஷ …> ஜக†3	     

ஜக…3தி3தி … ஜக†3	  ஶி …ேவன… வச†ஸா     

வச†ஸா 	வா  	வா … கி3*†ஶ     
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கி3* …ஶா?ச†2 அ?சா†2 வதா3மஸி     

வ …தா …3ம …)தி † வதா3மஸி  யதா†2 ந:     
ந…� ஸ:வ ‡� > ஸ:வ …மி	     

இ�ஜக†3	  ஜக†3த3ய …@ம�     

அ …ய…@ம ஸு…மனா‡: > ஸு …மனா … அஸ†	     

ஸு…மனா … இதி ஸு -- 

மனா‡:>   

அஸ …தி3	யஸ †	     

அ	4ய†ேவாச	  அ…ேவா…ச…த…3தி …4வ…Aதா     

அ …தி …4வ…Aதா "ர†த…2ம: அ…தி…4வ…Aேத	ய†தி4 --- வ…Aதா   

"ர…த…2ேமா ைத36ய†:   ைத36ேயா† ப� …4ஷA     

ப� …4ஷகி3தி † ப�…4ஷA அ…ஹ�ò †�ச      

ச… ஸ:வா�†  ஸ:வா‡� ஜ…�ப4ய�� †     
ஜ…�ப4ய …7	 ஸ:வா‡:> ஸ:வா‡�ச     

ச… யா …1…தா …4�ய†: யா …1 …தா …4�ய† இதி † யா1 --- 

தா …4�ய†:     
அ …ெஸௗ ய:  ய�தா …�ர:     

தா …�ேரா அ†-…ண: அ…-…ண உ…த     

உ …த ப …3"4-: ப …3"4-� ஸு †ம …�க3ல †:     
ஸு…ம …�க3ல… இதி † ஸு --- 

ம …�க3ல †: 
ேய ச†      



267 

                                           vedavms@gmail.com                 Page 267 of 423 

ேச…மா�  இ…மா -…	3ரா:     

- …	3ரா அ…ப�4த†:   அ…ப�4ேதா† தி …3Fு      

தி …3Fு� �*…தா: �* …தா� ஸ †ஹ�ர…ஶ:     

ஸ …ஹ…�ர…ேஶாÅவ†  ஸ…ஹ …�ர…ஶ இதி † ஸஹ�ர 

--- ஶ:     

அைவ†ஷா�  ஏ …ஷா …óè… ேஹட†3:     

ேஹட †3 ஈமேஹ  ஈ…ம …ஹ… இத�†மேஹ     

அ …ெஸௗ ய: ேயா†Åவ…ஸ:ப †தி     

அ …வ…ஸ:ப†தி … ந�ல †A3Iவ: அ…வ…ஸ:ப…த�	ய†வ --- ஸ:ப †தி    
ந�ல †A3Iேவா … வ�ேலா†ஹித: ந�ல†A3Iவ… இதி … ந�ல † --- A3I …வ…:   

வ�ேலா†ஹித… இதி …  வ� --- 

ேலா …ஹி…த…:   

உைதன‡� >     

ஏ …ன …� ேகா …3பா:  ேகா …3பா அ†	3�ஶ��     

ேகா …3பா இதி † ேகா3-பா: அ…	3� …ஶ…�ன	3� †ஶ��    

அ	3� †ஶ�5த3ஹா …:ய†: உ…த…3ஹா …:ய † இ	�†த3 --

ஹா …:ய†:    
உ …ைதன‡� >  ஏ …ன …� Æவ��வா‡ >     

வ��வா† 4…4தானJ †  4…4தானJ … ஸ:     

ஸ 	3� …�ட:  	3� …�ேடா �� †ட3யாதி    

�� …ட …3யா…தி …  ந…:  ந… இதி† ந:      
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நேமா† அ�1 அ…�1… ந�ல†A3Iவாய     

ந�ல †A3Iவாய 

ஸஹ�ரா …Fாய† 
ந�ல†A3Iவா …ேயதி… ந�ல † --- 
A3I…வா …ய…      

ஸ …ஹ…�ரா …Fாய† மK …L4ேஷ‡ >
  

ஸ…ஹ …�ரா …Fாேயதி † 
ஸஹ�ர --- அ…Fாய †     

மK …L4ஷ … இதி † மK …L4ேஷ‡ > அேதா …2 ேய      

அேதா …2 இ	யேதா‡2 >  ேய அ†�ய      

அ …�ய … ஸ	வா†ன: ஸ	வா†ேனா …Åஹ�     

அ …ஹ7ேத"4ய †: ேத"4ேயா†Åகர�     

அ …க…ர…� நம †: நம… இதி … நம†:     
"ர� †>ச � …>ச… த4�வ†ன:     

த4�வ†ன …�	வ�   	வ� …ப4ேயா‡: >     

உ …ப4ேயா …ரா	னJ†ேயா: ஆ:	னJ†ேயா …:�யா�     

�யாமிதி …�யா�  யா�ச†     

ச… ேத… > ேத… ஹ�ேத‡ >     

ஹ�த… இஷ†வ:  இஷ†வ…: பரா‡ >     
பரா … தா:  தா ப †4க3வ:     

ப …4க…3ேவா … வ …ப…   ப …4க…3வ… இதி † ப4க3 --- வ…:    

வ …ேபதி † வப  அ…வ…த	ய… த45†:     

அ …வ…த	ேய	ய †வ --- த	ய†  த45…�	வ�     
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	வóè ஸஹ†�ராF  ஸஹ †�ராF … ஶேத†ஷுேத4   

ஸஹ†�ரா …ேFதி … ஸஹ†�ர 

--- அ…F …  
ஶேத†ஷுத…4 இதி … ஶத† --- 
இ…ஷு…ேத…4 >    

நி …ஶ:ீய † ஶ…Mயானா‡� > நி…ஶ:ீேயதி † நி --- ஶ:ீய†     
ஶ …Mயானா …� �கா‡2 > �கா†2 ஶி…வ:     

ஶி…ேவா ந†:  ந…� ஸு…மனா‡: >     

ஸு…மனா† ப4வ  ஸு …மனா … இதி † ஸு -- மனா‡: >   
ப …4ேவதி † ப4வ  வ��ய …� த45†:     

வ��ய…மிதி … வ� --- �ய…� > த45†: கப …:தி3ன†:     

க…ப …:தி3ேனா … வ�ஶ †Mய:  வ�ஶ†Mேயா … பா3ண †வா�    

வ�ஶ†Mய… இதி … வ� --- ஶ …Mய…:  பா3ண †வாóè உ …த      

பா3ண†வா …னJதி… பா3ண†-- வா …� …  உ…ேத	� …த     

அேன †ஶ�ன�ய  அ…�ேயஷ†வ:     

இஷ†வ: ஆ…=4:  ஆ…=4ர†�ய     

அ …�ய … நி…ஷ …�க3தி †2:  நி…ஷ …�க3தி …2*தி †  
நி…ஷ…�க3தி †2:    

யா ேத‡ >  ேத… ேஹ…தி:     

ேஹ…தி: மK †L4�டம   மK …L …4�ட…ம … ஹ�ேத‡ >     
மK …L…4�ட …ேமதி† மKL4: --- த…ம… ஹ�ேத† ப …344வ†      
ப …344வ† ேத  ேத… த45†:     
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த45…*தி … த45†: தயா …Å�மா�     

அ …�மா�. வ�…�வத†:  வ� …�வத…�	வ�     

	வம †ய…@மயா‡ >  அ…ய…@மயா … ப*†     

ப*†"3=4ஜ = …4ேஜதி † =4ஜ     

நம †�ேத ேத… அ …�1…     

அ …�	வா� †தா4ய ஆ�†தா …4யானா†ததாய     

அனா†ததாய 	4� …�ணேவ‡ > அனா†ததா …ேய	யனா‡ --- த…தா …ய …   

	4� …�ணவ… இதி † 
	4� …�ணேவ‡ > 

உ…பா4"4யா†�…த     

உ …த ேத‡ > ேத… நம †:     

நேமா† பா …3ஹு"4யா‡� > பா …3ஹு"4யா …7தவ †     
பா …3ஹு"4யா …மிதி †  பா …3ஹு -- 

"4யா …� > 

தவ… த4�வ†ேன     

த4�வ†ன … இதி … த4�வ†ேன  ப*† ேத     

ேத… த4�வ†ன: த4�வ†ேனா ேஹ…தி:     

ேஹ…திர…�மா� அ…�மா�. 6� †ணA1     

6� …ண…A1… வ�…�வத†:   வ� …�வத… இதி† வ�…�வத†:     
அேதா …2 ய:  அேதா …2 இ	யேதா‡2 >     

ய இ†ஷு…தி4:  இ…ஷு…தி4�தவ†     

இ …ஷு …தி4*த�†ஷு --- தி4:  தவா …ேர     
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ஆ…ேர அ…�ம	 அ…�ம�னJ     

நிேத†4ஹி   ேத…4ஹி…த�     

தமிதி … த�      

 

16.2 � �
3ர �ரம: 
3வ�த�ய: அ�வாக: 
 

நேமா … ஹிர†&யபா3ஹேவ ஹிர†&யபா3ஹேவ 

ேஸனா …�ேய‡ >     

ஹிர†&ய பா3ஹவ… இதி … 

ஹிர†&ய --- பா …3ஹ…ேவ… > 

ேஸ …னா…�ேய† தி…3ஶா�     

ேஸ …னா…�ய† இதி † ேஸனா --- 

7ேய‡  >  
தி …3ஶா>ச†     

ச… பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா† 6� …ேF"4ய†:     

6� …ேF"4ேயா … 

ஹ*†ேகேஶ"4ய: 

ஹ*†ேகேஶ"4ய: பஶூ…னா�     

ஹ*†ேகேஶ"4ய… இதி … ஹ*†  
--- ேக…ேஶ …"4ய…: 

ப …ஶூ…னா� பத†ேய     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †� ஸ …�ப�>ஜ†ராய ஸ …�ப�>ஜ†ராய… 	வ�ஷ�†மேத    

	வ�ஷ�†மேத பத�…2னா�  	வ�ஷ�†மத… இதி … 	வ�ஷி † --ம…ேத…>   
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ப …த�…2னா� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா† ப3"O…ஶாய†     
ப …3"O…ஶாய † வ�6யா…தி4ேன‡ > வ�…6யா …தி4ேன Å�னா†னா�     

வ�…6யா …தி4ன … இதி† வ� --- 

6யா …தி4ேன ‡ >  
அ�னா†னா …� பத†ேய    

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா … ஹ*†ேகஶாய ஹ*†ேகஶாேயாபவ �…திேன ‡ >     

ஹ*†ேகஶா …ேயதி … ஹ*† --- 
ேக…ஶா …ய…  

உ …ப …வ �…திேன† =…�டானா ‡� >     

உ …ப …வ �…தின … இ	� †ப ---  
வ �…திேன‡ > 

= …�டானா …� பத†ேய     

பத†ேய… நம†: நேமா … நம†:     

நேமா† ப…4வ�ய † ப …4வ�ய † ேஹ …	ைய     

ேஹ…	ைய ஜக†3தா�  ஜக†3தா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†: நேமா … நம†:     

நேமா† -…	3ராய†  - …	3ராயா†ததா …வ�ேன‡ >     
ஆ…த…தா …வ�ேன … ேF	ரா†ணா� ஆ…த…தா …வ�ன … இ	யா‡ --- 

த…தா …வ�ேன ‡ >     
ேF	ரா†ணா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நம †� ஸூ…தாய †     
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ஸூ…தாயாஹ†7	யாய அஹ†7	யாய… வனா†னா�     

வனா†னா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நேமா … ேராஹி†தாய     

ேராஹி†தாய �த…2பத†ேய �த…2பத†ேய 6� …Fாணா‡� >   

6� …Fாணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நேமா† ம…7	*ேண ‡ >     

ம …7	*ேண† வாண� …ஜாய † வா …ண� …ஜாய … கFா†ணா�     

கFா†ணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †: நேமா† =4வ…7தேய ‡ >     

= …4வ …7தேய† 
வா*வ�A� …தாய† 

வா …*…வ…�A� …தாெயௗஷ†த�4னா�

     

வா …*…வ…�A� …தாேயதி† 
வா*வ: --- A� …தாய† 

ஓஷ†த�4னா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம † உ…?ைச:ேகா†4ஷாய உ …?ைச:ேகா†4ஷாயா 

Aர…7த3ய†ேத     

உ …?ைச:ேகா†4ஷா …ேய	�…?ைச: 

--- ேகா …4ஷா …ய… 
ஆ…Aர…7த3ய†ேத ப	த�…னா�    

ஆ…Aர…7த3ய†த… இ	யா‡ --- 
Aர…7த3ய†ேத 

ப …	த�…னா� பத†ேய      
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பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †: A�	2�னவ �…தாய†  A� …	2�ன …வ �…தாய… தா4வ †ேத     
A� …	2�ன …வ �…தாேயதி† 
A�	2�ன --- வ �…தாய† 

தா4ேவ†ேத… ஸ	வ†னா�      

ஸ	வ†னா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நம … இதி … நம †:  

 

16.3 � �
3ர �ரம: 
�த�ய: அ�வாக: 

நம …� ஸஹ†மானாய ஸஹ †மானாய நி6யா …தி4ேன ‡ >   
நி …6யா …தி4ன† ஆ6யா …தி4ந�†னா� நி…6யா …தி4ன … இதி † நி --- 

6யா …தி4ேன‡ >     
ஆ…6யா …தி4ந�†னா …� பத†ேய ஆ…6யா …தி4ந�†னா …மி	யா‡ --- 

6யா …தி4ந�†னா�     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †: க<…பா4ய †  க…< …பா4ய† நிஷ …�கி3ேண‡ >     

நி …ஷ …�கி3ேண ‡ �ேத…னானா‡� 

> 

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ேன‡ >     

�ேத…னானா …� பத†ேய பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா† நிஷ…�கி3ேண ‡ >     
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நி …ஷ …�கி3ண†  
இஷுதி …4மேத‡ > 

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ேன‡ >    

இ …ஷு …தி …4மேத… த�க†ராணா� இ…ஷு…தி…4மத… இத�†ஷுதி4 ---  

மேத‡ >     

த�க†ராணா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நேமா … வ>ச†ேத     

வ>ச†ேத ப* …வ>ச†ேத  ப …*…வ>ச†ேத �தா+…னா�     

ப …* …வ>ச†த… இதி† ப* --- 

வ>ச†ேத 
�தா …+…னா� பத†ேய     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா† நிேச…ரேவ ‡ >  நி…ேச…ரேவ† ப*ச…ராய †     

நி …ேச…ரவ … இதி † நி --- ேச…ரேவ ‡ > ப …*…ச…ராயார†&யானா�     

ப …* …ச…ராேயதி† ப* --- ச…ராய †  அர†&யானா …� பத†ேய      

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம †� ��கா …வ�"4ய†: �� …கா …வ�"4ேயா… 

ஜிகா4óè †ஸ	3"4ய:      

�� …கா …வ�"4ய… இதி † 
��கா …வ� --- "4ய…: 

ஜிகா4óè †ஸ	3"4ேயா 

��ண …தா�     

ஜிகா4óè †ஸ	3"4ய… இதி … 

ஜிகா†4ஸ	 --- "4ய…: 

� …�ண …தா� பத†ேய      
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பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நேமா†Åஸி…ம	3"4ய †: அ…ஸி…ம	3"4ேயா … நAத‡� >     

அ …ஸி …ம	3"4ய … இ	ய†ஸி…ம	 -- 

"4ய …: 
நAத…>சர†	3"4ய:     

சர†	3"4ய …: "ரA� …7தானா‡� > சர†	3"4ய… இதி … சர†	 --- "4ய …:     

"ர…A� …7தானா …� பத†ேய  "ர…A� …7தானா …மிதி † "ர --- 
A� …7தானா‡� >     

பத†ேய… நம†:  நேமா … நம†:     

நம † உ�ண�…ஷிேண‡ > உ…�ண�…ஷிேண† கி3*ச…ராய†     

கி …3* …ச…ராய † <O…>சானா‡� > கி…3* …ச…ராேயதி† கி3* --- ச…ராய †     
< …O…>சானா …� பத†ேய  பத†ேய… நம †:     

நேமா … நம †:  நம… இஷு †ம	3"4ய:     

இஷு†ம	3"4ேயா 

த4�வா …வ�"4ய†:  

இஷு†ம	3"4ய… இத�ஷு†ம	 --- 

"4ய…:     

த…4�வா …வ�"4ய†�ச த…4�வா …வ�"4ய… இதி † 
த4�வா …வ� --- "4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம† ஆத�வா …ேன"4ய †:     
ஆ…த…�வா …ேன"4ய †: 
"ரதி …த3தா†4ேன"4ய: 

ஆ…த…�வா …ேன"4ய… இ	யா‡ --- 
த…�வா …ேன"4ய†:     
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"ர…தி …த3தா†4ேன"4ய�ச "ர…தி …த3தா†4ேன"4ய… இதி † "ரதி -
-- த3தா†4ேன"4ய:    

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம† ஆ…ய?ச†2	3"4ய:     

ஆ…ய?ச†2	3"4ேயா 

வ��� …ஜ	3"4ய †: 
ஆ…ய?ச†2	3"4ய… இ	யா …ய?ச†2	 
--- "4ய…:    

வ�…��…ஜ	3"4ய †�ச வ� …��…ஜ	3"4ய… இதி † 
வ��� …ஜ	 --- "4ய …:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நேமாÅ�ய†	3"4ய:     

அ�ய †	3"4ேயா … 

வ�	3	4ய †	3"4ய: 

அ�ய†	3"4ய… இ	ய�ய †	 --- 
"4ய…:     

வ�	3	4ய †	3"4ய�ச வ�	3	4ய†	3"4ய… 

இதி …வ�	3	4ய †	 --- "4ய …:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம… ஆ) †ேன"4ய:     

ஆ) †ேன"4ய…� ஶயா†ேன"4ய: ஶயா†ேன"4ய�ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†� �வ …ப	3"4ய †:     
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�வ…ப	3"4ேயா … 

ஜாA3ர†	3"4ய: 

�வ …ப	3"4ய … இதி † �வ…ப	 --- 
"4ய…:     

ஜாA3ர†	3"4ய�ச ஜாA3ர†	3"4ய … இதி… ஜாA3ர†	 --- 
"4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம…�தி�ட†2	3"4ய:     

தி�ட†2	3"4ேயா … 

தா4வ †	3"4ய: 

தி�ட †2	3"4ய… இதி … தி�ட †2	  
--- "4ய…:     

தா4வ †	3"4ய�ச தா4வ†	3"4ய… இதி … தா4வ†	 --- 
"4ய…:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம†� ஸ…பா4"4ய †:     
ஸ …பா4"4ய †� ஸ …பா4ப †தி"4ய:  ஸ…பா4ப †தி"4ய�ச     

ஸ …பா4ப †தி"4ய … இதி†  
ஸ …பா4ப †தி --- "4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா … அ�ேவ‡"4ய: அ�ேவ…"4ேயாÅ�வ†பதி"4ய:     

அ�வ†பதி"4ய�ச  அ�வ†பதி"4ய… இ	ய�வ†பதி --- 
"4ய…:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     
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நம … இதி … நம †:     
 
16.4 � �
3ர �ரம: ச !
த2: அ�வாக: 
 

நம † ஆ6யா …தி4ந�‡"4ய:  ஆ…6யா …தி4ந�‡"4ேயா 

வ� …வ�	3	4ய †7த�"4ய:     

ஆ…6யா …தி4ந�‡"4ய … இ	யா‡ --- 
6யா …தி4ந�‡"4ய:  

 

வ� …வ�	3	4ய †7த�"4ய�ச     

வ�…வ�	3	4ய†7த�"4ய… இதி † வ� --

- வ�	3	4ய†7த�"4ய: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நம … உக†3ணா"4ய: உக†3ணா"4ய�	�óèஹ…த�"4ய †:
     

	� …óè…ஹ…த�"4ய†�ச  ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† A3� …	2ேஸ"4ய†: A3� …	2ேஸ"4ேயா † 
A3� …	2ேஸப †தி"4ய:     

A3� …	2ஸப †தி"4ய�ச A3� …	2ஸப †தி"4ய… இதி † 
A3� …	2ஸப †தி --- "4ய…:    

ச… வ …:  ேவா … நம†:     
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நேமா … நம †:  நேமா … 6ராேத‡"4ய:     

6ராேத‡"4ேயா … 6ராத†பதி"4ய: 6ராத†பதி"4ய�ச     

6ராத†பதி"4ய… இதி … 6ராத†பதி 
--- "4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† க…3ேண"4ய†: 
 

க…3ேண"4ேயா† க…3ணப †தி"4ய:    

க…3ணப †தி"4ய�ச க…3ணப †தி"4ய… இதி † க…3ணப †தி --- 
"4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நேமா … வ�P †ேப"4ய:     

வ�P †ேப"4ேயா 

வ�…�வP †ேப"4ய: 

வ�P †ேப"4ய … இதி… வ� --- 

P …ேப…"4ய …:     

வ�…�வP †ேப"4ய�ச வ� …�வP †ேப"4ய… இதி † வ� …�வ 

--- P …ேப …"4ய…:     
ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா† ம…ஹ	3"4ய†:     

ம …ஹ	3"4ய †: FுMல…ேக"4ய†: ம…ஹ	3"4ய… இதி † ம…ஹ	 --- 

"4ய…:     

Fு…Mல…ேக"4ய†�ச ச… வ…:     
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ேவா … நம †:  நேமா … நம†:     

நேமா† ர…தி2"4ய †: ர…தி2"4ேயா† Åர…ேத2"4ய†:     
ர…தி2"4ய … இதி† ர…தி2 --- "4ய…: அ…ர…ேத2"4ய†�ச     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா … ரேத‡2"4ய:     

ரேத‡2"4ேயா … ரத†2பதி"4ய: ரத†2பதி"4ய�ச     

ரத†2பதி"4ய… இதி … ரத†2பதி --- 
"4ய …: 

ச… வ…:     

ேவா … நம †: நேமா … நம†:     

நம …� ேஸனா‡"4ய: ேஸனா‡"4ய�ேஸனா …னJ"4ய†:   
ேஸ …னா…னJ"4ய†�ச ேஸ…னா…னJ"4ய … இதி† 

ேஸனா …னJ --- "4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†: F …		�"4ய †:     
F …		�"4ய †� 

ஸ�A3ரஹ�…	�"4ய†: 
F …		�"4ய…: இதி† F …		� --

- "4ய…:    

ஸ …�A3ர…ஹ�…	�"4ய †�ச ஸ…�A3ர…ஹ�…	�"4ய… இதி † 
ஸ�A3ரஹ�…	� --- "4ய…:    

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…�தF †"4ய:     
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தF †"4ேயா ரத2கா …ேர"4ய †: தF †"4ய… இதி … தF † --- "4ய …:   

ர…த…2கா …ேர"4ய†�ச ர…த…2கா …ேர"4ய … இதி† ரத2 --- 

கா …ேர"4ய †:     

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…: <லா†ேல"4ய:     

<லா†ேல"4ய: க…:மாேர‡"4ய: க…:மாேர‡"4ய�ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம†: = …>ஜி�ேட ‡"4ய:     

= …>ஜி�ேட ‡"4ேயா 

நிஷா …ேத3"4ய†: 
நி…ஷா …ேத3"4ய†�ச     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நம† இஷு …A�	3"4ய †:     

இ …ஷு …A�	3"4ேயா† 
த4�வ…A�	3"4ய†: 

இ…ஷு…A�	3"4ய… இத�†ஷு…A�	 

--- "4ய…:     

த…4�வ …A�	3"4ய†�ச த…4�வ…A�	3"4ய… இதி† 
த4�வ…A�	 --- "4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நேமா … நம †:  நேமா† ��க…3�"4ய†:     

�� …க…3�"4ய †� �வ…னJ"4ய †: �� …க…3�"4ய… இதி † ��க…3� --- 

"4ய…:    
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�வ…னJ"4ய†�ச �வ…னJ"4ய… இதி† �வ …னJ--"4ய…:   

ச… வ …:  ேவா … நம†:     

நேமா … நம †: நம…� �வ"4ய†:     

�வ"4ய…��வப †தி"4ய: �வ"4ய …: இதி … �வ --- "4ய …:    

�வப †தி"4ய�ச �வப †தி"4ய… இதி … �வப †தி --- 
"4ய…:     

ச… வ …: ேவா … நம†:     

நம … இதி …  நம †:  

 

 

16.5  � �
3ர �ரம: ப"சம: அ�வாக: 
 

நேமா† ப…4வாய†  ப …4வாய † ச     

ச… -…	3ராய †  -…	3ராய† ச     

ச… நம †:  நம†�ஶ…:வாய†     
ஶ …:வாய† ச ச… ப…ஶு…பத†ேய     

ப …ஶு …பத†ேய ச ப …ஶு…பத†ய… இதி † பஶு --- 

பத†ேய     

ச… நம †:  நேமா … ந�ல†A3Iவாய      

ந�ல †A3Iவாய ச  ந�ல†A3Iவா …ேயதி… ந�ல † --- 
A3I…வா …ய…     
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ச… ஶி…தி …க&டா†2ய  ஶி …தி …க&டா†2ய ச     

ஶி…தி …க&டா …2ேயதி† ஶிதி --- 

க&டா†2ய 

ச… நம†:     

நம †: கப …:தி3ேன‡ > க…ப …:தி3ேன† ச     
ச… 6�†"தேகஶாய  6�†"தேகஶாய ச     

6�†"தேகஶா …ேயதி … 6�†"த  
--- ேக…ஶா …ய… 

ச… நம†:     

நம †� ஸஹ�ரா …Fாய†   ஸ…ஹ …�ரா …Fாய † ச     

ஸ …ஹ…�ரா …Fாேயதி† 
ஸஹ�ர --- அ…Fாய†  

ச… ஶ…தத†4�வேன      

ஶ …தத†4�வேன ச  ஶ…தத†4�வன … இதி †  ஶ…த --- 
த…4�வ…ேன … >   

ச… நம †:  நேமா† கி3*…ஶாய†      
கி …3* …ஶாய† ச  ச… ஶி…ப�…வ� …�டாய†      
ஶி…ப�…வ�…�டாய† ச  ஶி …ப�…வ�…�டாேயதி † ஶிப� --- 

வ� …�டாய†      

ச… நம †:  நேமா† மK …L4�ட†மாய      

மK …L4�ட †மாய ச  மK …L4�ட†மா …ேயதி† மK …L4: --- 

த…மா …ய…     

ேசஷு†மேத இஷு†மேத ச     
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இஷு†மத… இத�ஷு† --- ம…ேத… > ச… நம†:   

நேமா‡ #ர…�வாய†  #ர…�வாய† ச     

ச… வா …ம…னாய †  வா …ம …னாய† ச     
ச… நம †:  நேமா† "3�ஹ …ேத      

"3� …ஹ…ேத ச† ச… வ:.ஷ�†யேஸ      

வ:.ஷ�†யேஸ ச ச… நம†:     

நேமா† 6� …	3தா4ய†  6� …	3தா4ய † ச     

ச… ஸ …�Æ6�	3	4வ †ேன  ஸ…�Æ6�	3	4வ†ேன ச     

ஸ …�Æ6�	3	4வ †ன … இதி† ஸ� 

--- 6�	3	4வ †ேன 

ச… நம†:     

நேமா … அA3*†யாய   அA3*†யாய ச     

ச… "ர…த…2மாய†  "ர…த…2மாய† ச     

ச… நம †:  நம† ஆ…ஶேவ‡ >   

ஆ…ஶேவ† ச  சா …ஜி …ராய†      

அ …ஜி …ராய† ச  ச… நம†:     

நம …� ஶAீ4*†யாய  ஶAீ4*†யாய ச     

ச… ஶ"ீ4யா†ய  ஶ"ீ4யா†ய ச     

ச… நம †: நம† ஊ…:�யா†ய     

ஊ…:�யா†ய ச  சா …வ…�வ…�யா†ய      
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அ …வ…�வ…�யா†ய ச  அ…வ…�வ…�யா†ேய	ய †வ --- 

�வ …�யா†ய     

ச… நம †:  நம†� �ேராத…�யா†ய     

�ேரா …த…�யா†ய ச ச… 	3வ �"யா†ய      

	3வ �"யா†ய ச ேசதி † ச  

 

16.6  � �
3ர �ரம: ஷ$ட2: அ�வாக: 
 

நேமா‡ �ேய…�டா2ய†  �ேய …�டா2ய† ச     

ச… க…னJ…�டா2ய †  க…னJ…�டா2ய† ச     

ச… நம †:  நம†: 4:வ …ஜாய†     

4 …:வ…ஜாய† ச  4…:வ …ஜாேயதி † 4:வ --- ஜாய†    
சா …ப …ர…ஜாய†  அ…ப …ர…ஜாய † ச     

அ …ப…ர…ஜாேய	ய†பர --- ஜாய †  ச… நம†:     

நேமா† ம	3	4ய…மாய†  ம…	3	4ய …மாய† ச     

சா …ப …க…3Mபா4ய †   அ…ப …க…3Mபா4ய † ச     

அ …ப…க…3Mபா4ேய	ய†ப --- 
க…3Mபா4ய† 

ச… நம†:     

நேமா† ஜக…4�யா†ய  ஜ…க…4�யா†ய ச     

ச… =3	3	4னJ †யாய  =3	3	4னJ †யாய ச     

ச… நம †:  நம†�ேஸா …"4யா †ய      
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ேஸா …"4யா†ய ச  ச… "ர…தி …ஸ…:யா†ய      

"ர…தி …ஸ…:யா†ய ச  "ர…தி …ஸ …:யா†ேயதி † "ரதி --- 
ஸ…:யா†ய     

ச… நம †:  நேமா … யா�யா†ய      

யா�யா†ய ச  ச… ேF�யா †ய      

ேF�யா†ய ச ச… நம†:     

நம † உ…:வ…:யா†ய உ…:வ…:யா†ய ச   

ச… க2Mயா†ய  க2Mயா†ய ச     

ச… நம †:  நம…� �ேலாAயா†ய     

�ேலாAயா†ய ச  சா …வ…ஸா…�யா†ய      

 

அ …வ…ஸா…�யா†ய ச 

 

அ…வ…ஸா…�யா†ேய	ய †வ --- 

ஸா …�யா†ய     

ச… நம †:  நேமா … வ�யா†ய      

வ�யா†ய ச ச… க@யா†ய      

க@யா†ய ச ச… நம†:     

நம †� �ர…வாய †  �ர…வாய † ச     

ச… "ர…தி…�ர…வாய†  "ர…தி …�ர…வாய † ச     

"ர…தி …�ர…வாேயதி † "ரதி --- 
�ர…வாய† 

ச… நம†:     

நம † ஆ…ஶுேஷ†ணாய ஆ…ஶுேஷ†ணாய ச     
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ஆ…ஶுேஷ†ணா …ேய	யா …ஶு --- 

ேஸ …னா…ய… 
சா …ஶுர†தா2ய      

ஆ…ஶுர†தா2ய ச  ஆ…ஶுர†தா …2ேய	யா …ஶு --- 

ர…தா …2ய…     

ச… நம †:  நம…� ஶூரா†ய     

ஶூரா†ய ச சா …வ…ப�…47த…3ேத     

அ …வ…ப�…47த…3ேத ச†   அ…வ…ப� …47த…3த இ	ய †வ --- 

ப�…47த…3ேத     

ச… நம †:  நேமா† வ…:மிேண ‡ >   
வ …:மிேண† ச  ச… வ…P…தி2ேன‡ >   

வ …P …தி2ேன† ச  ச… நம†:     

நேமா† ப� …3Mமிேன ‡ > ப�…3Mமிேன† ச   
ச… க…வ…சிேன ‡ > க…வ …சிேன† ச   

ச… நம †:  நம†� �-…தாய †      

�-…தாய † ச  ச… �-…த…ேஸ…னாய †     
�-…த…ேஸ …னாய† ச  �-…த…ேஸ…னாேயதி † �-த --- 

ேஸ…னாய †     

ேசதி† ச   
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16.7 � �
3ர �ரம: ஸ�தம: அ�வாக: 
 

நேமா† 1371…3"4யா†ய 1…371…3"4யா†ய ச     

சா …ஹ…ன …�யா†ய  ஆ…ஹ…ன …�யா †ய ச     

ஆ…ஹ…ன …�யா†ேய	யா‡ --- 
ஹ …ன …�யா†ய   

ச… நம†:     

நேமா† 	4� …�ணேவ‡  	4� …�ணேவ† ச     

ச… "ர…��…ஶாய†  "ர…�� …ஶாய † ச     

"ர…�� …ஶாேயதி † "ர --- 
�� …ஶாய † 

ச… நம†:     

நேமா† Q…3தாய †  Q…3தாய† ச     

ச… "ரஹி †தாய  "ரஹி †தாய ச     

"ரஹி†தா …ேயதி… "ர--- ஹி …தா …ய… ச… நம†:     

நேமா† நிஷ …�கி3ேண‡ > நி…ஷ …�கி3ேண † ச     

நி …ஷ …�கி3ண… இதி † நி --- 
ஸ …�கி3ேன‡ > 

ேச…ஷு…தி …4மேத‡ >   

இ …ஷு …தி …4மேத† ச  இ…ஷு…தி…4மத… இத�†ஷுதி4 --- மேத‡ >
     

ச… நம †:  நம† �த�…@ேணஷ†ேவ     

த�…@ேணஷ†ேவ ச த�…@ேணஷ†வ… இதி † த�…@ண --- 

இ…ஷ …ேவ… >   
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சா …� …தி4ேன‡ >  ஆ…�…தி4ேன † ச   
ச… நம †:  நம†� �வா�…தா4ய†      

�வா …� …தா4ய † ச  �வா …�…தா4ேயதி † ஸு --- 

ஆ…�…தா4ய†     

ச… ஸு…த4�வ†ேன  ஸு …த4�வ†ேன ச     

ஸு…த4�வ†ன … இதி† ஸு --- 

த4�வ†ேன 

ச… நம†:     

நம …��-	யா†ய  �-	யா†ய ச     

ச… ப	2யா †ய  ப	2யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: கா …Rயா†ய     

கா …Rயா†ய ச  ச… ந�…"யா†ய      

ந�…"யா†ய ச   ச… நம†:     

நம …� ஸூ	3யா†ய  ஸூ	3யா†ய ச     

ச… ஸ …ர…�யா†ய  ஸ…ர…�யா†ய ச     

ச… நம †:  நேமா† நா …	3யாய †      
நா …	3யாய† ச  ச… ைவ…ஶ…7தாய†      

ைவ…ஶ…7தாய † ச ச… நம†:     

நம …: S"யா †ய S"யா†ய ச     

சா …வ…Rயா†ய  அ…வ…Rயா†ய ச     

ச… நம †: நேமா … வ:�யா†ய     
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வ:�யா†ய ச சா …வ…:�யாய †      

அ …வ…:�யாய† ச ச… நம†:     

நேமா† ேம …A4யா†ய  ேம…A4யா†ய ச     

ச… வ�…	3�…	யா†ய  வ� …	3�…	யா†ய ச     

வ�…	3�…	யா†ேயதி † வ� --- 

	3� …	யா†ய 

ச… நம†:     

நம † ஈ…	3	4*யா†ய ஈ…	3	4*யா†ய ச     

சா …த…"யா†ய  ஆ…த…"யா†ய ச     

ஆ…த…"யா†ேய	யா‡ --- த…"யா†ய ச… நம†:     

நேமா … வா	யா†ய வா	யா†ய ச     

ச… ேர�மி †யாய ேர�மி †யாய ச     

ச… நம †:  நேமா† வா�த…6யா†ய      

வா …�த…6யா†ய ச ச… வா …�1…பாய†      

வா …�1 …பாய † ச வா …�1…பாேயதி† வா�1 --- பாய †
   

ேசதி† ச     

 

16.8 � �
3ர �ரம: அ$டம: அ�வாக:, 
 

நம …� ேஸாமா†ய  ேஸாமா†ய ச     

ச… -…	3ராய †   -…	3ராய† ச     
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ச… நம †:  நம†�தா …�ராய†     

தா …�ராய† ச  சா …-…ணாய †     

அ …-…ணாய † ச  ச… நம†:     

நம †�ஶ…�கா3ய †  ஶ…�கா3ய † ச     

ச… ப…ஶு…பத†ேய  ப …ஶு…பத†ேய ச     

ப …ஶு …பத†ய… இதி† பஶு--- பத†ேய ச… நம†:     

நம † உ…A3ராய † உ…A3ராய † ச     

ச… பT…4மாய†  பT…4மாய † ச     

ச… நம †:  நேமா† அA3ேரவ…தா4ய †     

அ …A3ேர…வ …தா4ய † ச  அ…A3ேர…வ…தா4ேய	ய†A3ேர --- 

வ…தா4ய†     

ச… Q…3ேர…வ…தா4ய †  Q…3ேர…வ…தா4ய† ச     

Q…3ேர…வ…தா4ேயதி † Q3ேர --- 

வ …தா4ய†  

ச… நம†:     

நேமா† ஹ…7	ேர  ஹ…7	ேர ச†     

ச… ஹன�†யேஸ  ஹன�†யேஸ ச     

ச… நம †:  நேமா† 6� …ேF"4ய †:     

6� …ேF"4ேயா … 

ஹ*†ேகேஶ"4ய: 

ஹ*†ேகேஶ"4ேயா … நம †:     
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ஹ*†ேகேஶ"4ய… இதி …  ஹ*† --
- ேக…ேஶ…"4ய …: 

நம†�தா …ராய †     

தா …ராய … நம †: நம†� ஶ …�ப4ேவ‡ >     
ஶ …�ப4ேவ† ச ஶ…�ப4வ … இதி † ஶ�---ப4ேவ‡ >   
ச… ம …ேயா …ப4ேவ‡ >  ம…ேயா …ப4ேவ† ச   

ம …ேயா …ப4வ… இதி † மய:---ப4ேவ‡> ச… நம†:  

நம †�ஶ�க…ராய †  ஶ…�க…ராய † ச     

ஶ …�க…ராேயதி† ஶ� --- க…ராய†  ச… ம…ய…�க…ராய†     

ம …ய…�க…ராய † ச  ம…ய …�க…ராேயதி † மய:--- க…ராய†   
ச… நம †: நம†�ஶி …வாய †     
ஶி…வாய† ச   ச… ஶி…வத†ராய      

ஶி…வத†ராய ச ஶி …வத†ரா …ேயதி † ஶி…வ --- த…ரா …ய…   
ச… நம †: நம…�த�:		2யா†ய      

த�:		2யா†ய ச  ச… SMயா†ய      

SMயா†ய ச ச… நம†:     

நம †: பா …:யா†ய பா …:யா†ய ச      

சா …வா …:யா†ய  அ…வா …:யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: "ர…தர†ணாய     

"ர…தர†ணாய ச   "ர…தர†ணா …ேயதி † "ர--- தர†ணாய   

ேசா …	தர†ணாய உ…	தர†ணாய ச     
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உ …	தர†ணா …ேய	�†	 ---
தர†ணாய 

ச… நம†:     

நம † ஆதா …:யா†ய ஆ…தா …:யா†ய ச     

ஆ…தா …:யா†ேய	யா‡ --- 
தா …:யா†ய 

சா …லா …	3யா†ய      

ஆ…லா …	3யா†ய ச ஆ…லா …	3யா†ேய	யா‡ --- 
லா …	3யா†ய     

ச… நம †:  நம…� ஶ�"யா†ய     

ஶ�"யா†ய ச ச… ேப2�யா†ய      

ேப2�யா†ய ச  ச… நம†:     

நம †� ஸிக…	யா†ய ஸி …க…	யா†ய ச     

ச… "ர…வா…#யா†ய  "ர…வா …#யா†ய ச     

"ர…வா …#யா†ேயதி † "ர --- 
வா …#யா†ய 

ேசதி † ச   

 

 

16.9 � �
3ர �ரம: நவம: அ�வாக: 
 

நம † இ* …&யா†ய  இ…* …&யா†ய ச     

ச… "ர…ப…	2யா†ய  "ர…ப…	2யா†ய ச     
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"ர…ப …	2யா†ேயதி † "ர --- 
ப …	2யா†ய 

ச… நம†:     

நம †: கிóèஶி…லாய †  கி…óè …ஶி…லாய† ச   
ச… Fய †ணாய  Fய†ணாய ச     

ச… நம †:    நம†: கப …:தி3ேன‡ > 
க…ப …:தி3ேன† ச  ச… = …ல…�தேய‡ >   

= …ல…�தேய † ச  ச… நம†:     

நேமா … ேகா3�R2யா†ய  ேகா3�R2யா†ய ச     

ேகா3�R2யா …ேயதி … ேகா3 --- 
�	2யா …ய … 

ச… A3�#யா†ய      

A3�#யா†ய ச   ச… நம†:     

நம …�தM"யா †ய  தM"யா†ய ச     

ச… ேக3#யா†ய  ேக3#யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: கா …Rயா†ய      

கா …Rயா†ய ச  ச… க…3#வ…ேர…�டா2ய †      
க…3#வ…ேர…�டா2ய † ச  க…3#வ…ேர…�டா2ேயதி † 

க3#வேர --- �தா2ய †     
ச… நம †:  நேமா‡ #ரத…3Uயா†ய      

#ர…த…3Uயா†ய ச ச… நி…ேவ…�"யா†ய      
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நி …ேவ…�"யா†ய ச  நி…ேவ…�"யா†ேயதி † நி --- 
ேவ…�"யா†ய     

ச… நம †: நம†: பாóèஸ …6யா†ய     

பா …óè…ஸ…6யா†ய ச ச… ர…ஜ…�யா†ய      

ர…ஜ…�யா†ய ச ச… நம†:     

நம …�ஶு�Aயா†ய  ஶு�Aயா†ய ச     

ச… ஹ …* …	யா†ய  ஹ…* …	யா†ய ச     

ச… நம †: நேமா … ேலா"யா†ய     

ேலா"யா†ய ச ேசா …ல …"யா†ய      

உ …ல…"யா†ய ச ச… நம†:     

நம † ஊ…:6யா†ய ஊ…:6யா†ய ச     

ச… ஸூ…:�யா†ய ஸூ…:�யா†ய ச     

ச… நம †:  நம†: ப …:&யா†ய      

ப …:&யா†ய ச ச… ப…:ண…ஶ…	3யா†ய      

ப …:ண …ஶ…	3யா†ய ச ப …:ண…ஶ…	3யா†ேயதி† ப:ண --- 

ஶ…	3யா†ய     

ச… நம †:  நேமா†Åப<…3ரமா†ணாய     

அ …ப…<…3ரமா†ணாய ச  அ…ப …<…3ரமா†ணா …ேய	ய †ப --- 
<…3ரமா†ணாய     

சா …ப�…4A4ன …ேத  அ…ப�…4A4ன …ேத ச†     
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அ …ப�…4A4ன …த இ	ய †ப�4---A4ன …ேத ச… நம†:     

நம † ஆAகி2த…3ேத ஆ…Aகி …2த…3ேத ச†     

ஆ…Aகி…2த…3த இ	யா‡--- கி …2த…3ேத  ச… "ர…Aகி …2த…3ேத      

"ர…Aகி…2த…3ேத ச†  "ர…Aகி …2த…3த இதி† "ர---கி…2த…3ேத   

ச… நம †: நேமா† வ:    

வ …: கி…*…ேக"4ய†: கி…* …ேக"4ேயா† ேத…3வானா‡� >  

ேத…3வானா …óè… #�த†3ேய"4ய: #�த†3ேய"4ேயா … நம†:     

நேமா† வ�F�ண…ேக"4ய†: வ� …F�…ண…ேக"4ேயா … நம†:     
வ�…F�…ண …ேக"4ய … இதி † வ� --- 

F�…ண …ேக"4ய†: 
நேமா† வ�சி�வ…	ேக"4ய †:   

வ�…சி …�வ…	ேக"4ேயா … நம †:  வ� …சி …�வ…	ேக"4ய… இதி †  வ� -- 

சி…�வ …	ேக"4ய†: 
நம † ஆனJ:.ஹ…ேத"4ய†: ஆ…னJ…:….ஹ…ேத"4ேயா … நம†: 
ஆ…னJ …:….ஹ…ேத"4ய … இ	யா†னJ: -

-- ஹ…ேத"4ய †: 
நம† ஆமKவ…	ேக"4ய †:     

ஆ…மK …வ…	ேக"4ய … இ	யா‡ --- 
மK …வ…	ேக"4ய †: 
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16.10  � �
3ர �ரம: த3ஶம: அ�வாக: 

	3ராேப … அ7த†4ஸ:  அ7த†4ஸ�பேத     

ப …ேத… த3*†	3ர	 த3*†	3ர…� ந�ல †ேலாஹித    

ந�ல †ேலாஹி …ேததி… ந�ல† --- 
ேலா …ஹி…த… 

ஏ …ஷா� =-†ஷாணா�     

=-†ஷாணாேம…ஷா�   ஏ …ஷா� ப †ஶூ…னா�     

ப …ஶூ…னா� மா  மா ேப4:     

ேப4: மா  மாÅர†:     

அ …ேரா… ேமா ேமா ஏ †ஷா�     

ேமா இதி … ேமா  ஏ …ஷா …� கி�     

கி>ச…ன ச… நாம†ம	     

ஆ…ம …ம…தி3	யா† மம	  யா ேத‡ >     
ேத… -…	3ர…   -…	3ர… ஶி …வா     

ஶி…வா த…': த…'�ஶி …வா     

ஶி…வா வ�…�வாஹ†ேப4ஷஜ� வ� …�வாஹ† ேப4ஷ …ஜ�தி † 
வ� …�வாஹ† --- ேப …4ஷ …ஜ�… >   

ஶி…வா -…	3ர�ய †   -…	3ர�ய† ேப4ஷ …ஜ�     

ேப …4ஷ …ஜ� தயா‡ >    தயா† ந: 
ேநா … �� …ட…3 �� …ட …3 ஜ�…வேஸ‡ >   
ஜ�…வஸ … இதி†  ஜ�…வேஸ‡ > இ…மாóè -…	3ராய †   
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- …	3ராய† த…வேஸ‡ > த…வேஸ† கப …:தி3ேன‡ >     

க…ப …:தி3ேன‡ F …ய	3வ �†ராய F …ய	3வ �†ராய … "ர     

F …ய	3வ �†ரா …ேயதி † F …ய	 --- 

வ �…ரா …ய… 
"ரப †4ராமேஹ     

ப …4ரா …ம…ேஹ… ம…தி� ம…திமிதி† ம …தி�     

யதா†2 ந: ந…� ஶ�     

ஶமஸ †	 அஸ †	3 	3வ�…பேத‡3 >     

	3வ�…பேத…3 ச1†�பேத3 	3வ� …பத…3 இதி †  	3வ� --- 

பேத‡3 >   

ச1 †�பேத…3 வ��வ‡� > ச1†�பத…3 இதி… ச1 †:--- ப …ேத…3>  

வ��வ †� = …�ட�  = …�ட� A3ராேம ‡ >     
A3ராேம † அ…�மி��  அ…�மி�னனா†1ர�     

அனா†1ர…மி	யனா‡ --- 1 …ர…� > �� …டா3ன†:     

ேநா … -…	3ர… -…	3ேரா …த     

உ …த ந†:  ேநா … மய†:     
மய†�A�தி4  A� …தி …4 F …ய	3வ �†ராய     

F …ய	3வ �†ராய… நம †ஸா  F …ய	3வ �†ரா …ேயதி † F …ய	 --- 

வ �…ரா …ய…     

நம †ஸா வ�ேத4ம வ� …ேத…4ம … ேத… >     

த… இதி † ேத ய?ச2�     
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ஶ>ச†  ச… ேயா:     

ேயா�ச†  ச… ம5†:     

ம5† ராய…ேஜ ஆ…ய…ேஜ ப� …தா     

ஆ…ய …ஜ இ	யா‡ --- ய …ேஜ ப�…தா த	     

தத†3�யாம  அ…�யா …ம… தவ†     
தவ† -	3ர -…	3ர… "ரண �†ெதௗ      

"ரண �†தா …வ�தி … "ர --- ந�…ெதௗ… > மா ந†:   

ேநா … ம …ஹா7த‡� > ம…ஹா7த†� …த     
உ …த மா  மா ந†:     

ேநா … அ…:ப …4க� அ…:ப …4க� மா     

மா ந†:  ந… உF †7த�     

உF †7த� …த உ…த மா     

மா ந†: ந… உ…Fி…த�     

உ …Fி…தமி	�†Fி …த� மா ந†:     

ேநா … வ…த�…4: >  வ…த�…4: ப�…தர‡� >   

ப� …தர…� மா ேமாத     

உ …த மா …தர‡� > மா …தர†� "* …யா:   

"* …யா மா மா ந†:     

ந…�த…5வ†: த…5ேவா† -	3ர     

- …	3ர … I…* …ஷ …: I…* …ஷ …: இதி † I*ஷ:     

மா ந†:  ந…�ேதா …ேக     
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ேதா …ேக தன†ேய தன†ேய … மா     

மா ந†:  ந… ஆ�†ஷி     

ஆ� †ஷி … மா  மா ந†:     

ேநா … ேகா3ஷு†  ேகா3ஷு … மா     

மா ந†:  ேநா … அ�ேவ†ஷு     

அ�ேவ†ஷு I*ஷ:  I…* …ஷ … இதி † I*ஷ:     

வ �…ரா� மா மா ந†:     

ேநா … -…	3ர… -…	3ர… பா …4மி …த:     

பா …4மி …ேதா வ†த�4: வ…த�…4: …. ஹ…வ��ம †7த:     

ஹ …வ��ம †7ேதா … நம†ஸா  நம†ஸா வ�ேத4ம     

வ�…ேத…4ம… ேத… > த… இதி† ேத     

ஆ…ரா	ேத‡ > ேத… ேகா …3A4ேன      

ேகா …3A4ன உ …த ேகா …3A4ன இதி † ேகா3--- A4ேன   

உ …த 4 †-ஷ …A4ேன  4…-…ஷ …A4ேன F …ய	3வ �†ராய    

4 …-…ஷ …A4ன இதி † 4-ஷ ---
A4ேன 

F …ய	3வ �†ராய ஸு…�ன�    

F …ய	3வ �†ரா …ேயதி † F …ய	 --- 

வ �…ரா …ய… 

ஸு …�னம …�ேம     

அ …�ேம ேத‡ >  அ…�ேம இ	ய…�ேம     

ேத… அ…�1… அ…�	வ�	ய†�1     

ரFா† ச ச… ந…:     
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ேநா … அதி †4 அதி†4 ச     

ச… ேத…3வ… ேத…3வ … "3P …ஹி…     

"3P …#யத†4  அதா†4 ச     
ச… ந…:  ந…� ஶ:ம †     

ஶ:ம† ய?ச2 ய…?ச…2 	3வ� …ப3:.ஹா‡: >     
	3வ�…ப3:.ஹா … இதி † 	3வ� --- 

ப3:.ஹா‡: > 
�1 …ஹி �-…த�     

�-…த� க†3:	த…ஸத‡3� >  க…3:	த…ஸத…3� Æ�வா†ன�    

க…3:	த…ஸத…3மிதி † க3:	த --- 

ஸத‡3� >  

�வா†ன� �� …க3�   

�� …க3�ன ந பT…4ம�     

பT…4ம � †பஹ…	5�   உ…ப …ஹ…	5� …A3ர�     

உ …A3ரமி	�…A3ர�  �� …டா3 ஜ†*…	ேர     

ஜ…*…	ேர -†	3ர  -…	3ர… �தவா†ன:     

�தவா†ேனா அ…�ய�  அ…�ய7ேத‡ >   
ேத… அ…�ம	  அ…�ம�னJ     

நி வ†ப71 வ…ப …71… ேஸனா‡: >   
ேஸனா … இதி … ேஸனா‡: > ப*† ண:     

ேநா … -…	3ர�ய† -…	3ர�ய† ேஹ…தி:     

ேஹ…தி: 6� †ணA1  6� …ண …A1 … ப*†     
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ப*† 	ேவ …ஷ�ய† 	ேவ …ஷ�ய† 13:ம…தி:     

1 …3:ம…திர†கா …4ேயா: 1…3:ம …தி*தி† 13: --- ம …தி:    

அ …கா …4ேயா*	ய †க4 --- ேயா: அவ† �தி…2ரா     

�தி…2ரா ம…க4வ†	3"4ய: ம…க4வ†	3"4ய: த5�வ     

ம …க4வ†	3"4ய… இதி† ம …க4வ†	 -- 
"4ய …: 

த…5…�வ… மKR4வ †:     

மKR4வ† �ேதா …காய† ேதா …காய… தன†யாய     

தன†யாய ��ட3ய �� …ட …3ேயதி † ��ட3ய     

மKL†4�டம… ஶிவ†தம   மKL †4�ட…ேமதி … மKL †4: --- த…ம…    

ஶிவ †தம ஶி …வ:  ஶிவ†த…ேமதி… ஶிவ† --- த…ம…    

ஶி…ேவா ந†:  ந…�ஸு…மனா‡: >     

ஸு…மனா† ப4வ  ஸு …மனா … இதி † ஸு---மனா‡: >   
ப …4ேவதி † ப4வ  ப …ர…ேம 6� …ேF     

6� …F ஆ�†த4�  ஆ�†த4� நி …தா4ய†     

நி …தா4ய… A�	தி‡� > நி…தா4ேயதி † நி --- தா4ய †     

A�	தி…� Æவஸா†ன: வஸா†ன … ஆ     

ஆ ச†ர  ச…ர… ப�னா†க�     

ப�னா†க…� ப�3"4ர†	 ப�3"4ர…தா3     

ஆ க†3ஹி  க…3ஹ�தி† க3ஹி     

வ�கி †*த…3 வ�ேலா†ஹித   வ�கி †* …ேத3தி … வ� --- கி …*…த…3    
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வ�ேலா†ஹித… நம†: வ�ேலா†ஹி …ேததி… வ� ---

ேலா …ஹி …த…     

நம †�ேத  ேத… அ …�1…     

அ …�1… ப…4க…3வ…: ப …4க…3வ… இதி † ப4க3 --- வ…:    

யா�ேத‡ > ேத… ஸ …ஹ�ர‡� >   

ஸ …ஹ�ர† ேஹ…தய †:  ேஹ…தேயா … Å�ய�     

அ …�யம …�ம	 அ…�ம�னJ     

நி வ†ப71  வ…ப …71… தா:     

தா இதி … தா: ஸ…ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4   

ஸ …ஹ…�ர…தா4 பா†3ஹு…ேவா:  ஸ…ஹ …�ர…ேத4தி† ஸஹ�ர  

--- தா4     

பா …3ஹு…ேவா�தவ† தவ† ேஹ…தய†:     
ேஹ…தய… இதி† ேஹ…தய†: தாஸா …மKஶா†ன:     

ஈஶா†ேனா ப4க3வ: ப …4க…3வ…: ப…ரா …சீனா‡ >   

ப …4க…3வ … இதி† ப4க3 --- வ …: ப …ரா …சீனா… �கா‡2 >   
�கா†2 A�தி4 A� …த�4தி † A�தி4   
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16.11 � �
3 ர�ரம: ஏகாத3ஶ: அ�வாக: 
 

ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ஶ: ஸ…ஹ …�ர…ேஶா ேய    

ஸ …ஹ…�ர…ஶ இதி † ஸஹ�ர 

--- ஶ: 

ேய -…	3ரா:     

- …	3ரா அதி†4  அதி…4 44�யா‡� >   

44�யா …மிதி … 44�யா‡� > ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன 

 

ஸ …ஹ…�ர…ேயா …ஜ…ேனÅவ †  
 
 

ஸ…ஹ …�ர…ேயா …ஜ…ன இதி † 
ஸஹ�ர --- ேயா …ஜ…ேன    

அவ… த4�வா†னJ   த4�வா†னJ த�மஸி     

த…�ம …)தி † த�மஸி  அ…�மி� ம †ஹ …தி     
ம …ஹ…	ய†:ண …ேவ அ…:ண …ேவ‡Å7த*†ேF     

அ …7த*†ேF ப …4வா:  ப …4வா அதி †4     

அத�…4	யதி †4 ந�ல†A3Iவா� ஶிதி…க&டா‡2: >  
ந�ல †A3Iவா … இதி… ந�ல† ---
A3I …வா …: > 

ஶி …தி …க&டா‡2� ஶ …:வா:    

ஶி…தி …க&டா …2 இதி † ஶிதி --- 

க&டா‡2: > 
ஶ…:வா அ…த4:   

அ …த4: F †மாச…ரா:  F …மா …ச…ரா இதி † Fமாச…ரா:    
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ந�ல †A3Iவா� ஶிதி …க&டா‡2: > ந�ல†A3Iவா … இதி … ந�ல † --- 
A3I…வா …: >   

ஶி…தி …க&டா …2 தி3வ ‡� > ஶி …தி …க&டா …2 இதி †  ஶிதி --- 

க&டா‡2:>   

தி3வ† - …	3ரா: -…	3ரா உப †�*தா:     

உப †�*தா … இ	�ப † --- �* …தா …: 
> 

ேய 6� …ேFஷு†   

6� …ேFஷு † ஸ…�ப�>ஜ†ரா: ஸ…�ப�>ஜ†ரா … ந�ல†A3Iவா:    

ந�ல †A3Iவா … வ�ேலா†ஹிதா: ந�ல†A3Iவா … இதி … ந�ல † --- 
A3I…வா …: >   

வ�ேலா†ஹிதா … இதி … வ� ---

ேலா …ஹி…தா …: > 
ேய 4 …4தானா‡� >   

4 …4தானா …மதி †4பதய: அதி†4பதேயா வ�ஶி…கா2ஸ †:    

அதி †4பதய… இ	யதி †4 --- ப …த…ய …: வ� …ஶி…கா2ஸ †: கப …:தி3ன†:     
 

வ�…ஶி…கா2ஸ … இதி† வ� --- 

ஶி…கா2ஸ †: 
க…ப …:தி3ன … இதி † கப …:தி3ன†:    

ேய அ�ேன†ஷு  அ�ேன†ஷு வ� …வ�	3	4ய†7தி    
வ�…வ�	3	4ய†7தி… பா	ேர†ஷு வ� …வ�	3	4ய …7த�தி † வ� --- 

வ�	3	4ய†7தி     
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பா	ேர†ஷு… ப�ப †3த: ப�ப †3ேதா … ஜனா� †     

ஜனா …னJதி… ஜனா�† ேய ப …தா2�     

ப …தா2� ப †தி …2ரF †ய: ப …தி …2ரF †ய ஐல"3� …தா3:    

ப …தி …2ரF †ய… இதி † பதி2 ---
ரF †ய: 

ஐ…ல …"3� …தா3 ய…6�த4 †:     

ய …6�த…4 இதி † ய …6�த4†: ேய த�…:	தா2னJ†     

த�…:	தா2னJ † "ர…சர†7தி "ர…சர †7தி �� …காவ †7த:     
 

"ர…சர…7த�தி † "ர --- சர†7தி 
 

�� …காவ †7ேதா நிஷ…�கி3ண †:   
�� …காவ†7த… இதி† �� …கா --- 
வ …7த…:   

நி…ஷ …�கி3ண … இதி † நி --- 
ஸ…�கி3ன †:     

ய ஏ …தாவ †7த: ஏ …தாவ†7த�ச     

ச… 44யா†ஸ: 44யா†ஸ�ச     

ச… தி3ஶ†: தி3ேஶா† - …	3ரா:     

- …	3ரா வ�†த�தி …2ேர  வ� …த…�தி…2ர இதி† வ� --- 

த…�தி…2ேர     

ேதஷா† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன ஸ…ஹ …�ர…ேயா …ஜ…ேனÅவ†     
ஸ …ஹ…�ர…ேயா …ஜ…ன இதி† 
ஸஹ�ர --- ேயா …ஜ…ேன 

அவ… த4�வா†னJ     

த4�வா†னJ த�மஸி த…�ம…)தி † த�மஸி     
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நேமா † -…	3ேர"4ய†: -…	3ேர"4ேயா … ேய     

ேய "� †தி …26யா�  "� …தி…26யா� Æேய     

ேய ‡Å7த*†ேF அ…7த*†ேF … ேய     

ேய தி …3வ�  தி…3வ� ேயஷா‡� >     

ேயஷா …ம�ன‡� > அ�ன …� Æவாத†:     

வாேதா† வ …:….ஷ� வ…: ….ஷமிஷ†வ:     

இஷ†வ …�ேத"4ய†: ேத"4ேயா … த3ஶ†     

த3ஶ … "ராசீ‡: > "ராசீ…: த3ஶ†     

த3ஶ † த3Fி…ணா த…3Fி…ணா த3ஶ†     

த3ஶ † "ர…த�சீ‡: > "ர…த�சீ …: த3ஶ†     

த3ேஶாத�†3சீ: உத�†3சீ…: த3ஶ†     
த3ேஶா …	3:	4வா: ஊ…	3:	4வா�ேத"4ய†:     
ேத"4ேயா … நம †: நம…�ேத     

ேத ந†: ேநா … �� …ட…3ய…71…     

�� …ட …3ய…71… ேத ேத ய�     

ய� 	3வ� …�ம: 	3வ� …�ேமா ய:     

ய�ச†  ச… ந…:     

ேநா … 	3ேவ�W†  	3ேவ�W… த�     

த� Æவ †:  ேவா … ஜ�ேப ‡4     
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ஜ�ேப †4 த3தா4மி த…3தா …4மKதி † த3தா4மி   

16.12 
!ய�ப3க�  Æயஜாமேஹ 

	:ய †�ப3க� Æயஜாமேஹ 	:ய†�ப3க…மிதி … 	*--அ…�ப …3க…�   

ய …ஜா …ம …ேஹ… ஸு…க…37தி4� ஸு …க…37தி4� 

=†�W …வ:	3த†4ன�   

ஸு…க…37தி4மிதி † ஸு --- 

க…37தி4�  

= …�W …வ:	3த†4ன …மிதி † =�W  -

-- வ:	3த†4ன�     

உ …:வா …-…கமி †வ இ…வ… ப37த†4னா	     

ப37த†4னா� �� …	ேயா: �� …	ேயா: �†F�ய     

� …F�…ய… மா மாÅ��தா‡	 >   
அ …��தா …தி	ய…��தா‡	 > ேயா -…	3ர:     

- …	3ேரா அ …A3ெனௗ அ…A3ெனௗ ய:     

ேயா அ…"2ஸு அ…"2ஸு ய:     

அ …"2�வ�	ய†" --- ஸு ய ஓஷ†த�4ஷு     

ஓஷ†த�4ஷு… ய: ேயா -…	3ர:     

- …	3ேரா வ��வா‡ > வ��வா … =4வ †னா     

=4வ †னாÅÅவ�…ேவஶ† ஆ…வ�…ேவஶ… த�ைம ‡ >     

ஆ…வ� …ேவேஶ	யா‡ --- வ� …ேவஶ† த�ைம † -…	3ராய†     
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- …	3ராய… நம†: நேமா† அ�1     

அ …�	வ�	ய †�1    

 

  


