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Version Notes: 
 
This is now the current Version 1.2 dated September 30, 2022. 
 

1. This replaces the earlier version 1.1 dated Nov 30, 2020 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported            

till Sep15, 2022. 
 

3. Required convention, style and presentation improvements or 
standardisations has been done whereever applicable. 

 

 

Earlier Versions 
1st  Version Number   0.0 dated 31st January 2019 
2nd Version Number   0.0 dated 31st July 2019 
3rd Version Number   1.0 dated 31st May 2020 
4th Version Number   1.0 dated 30th Nov 2020 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 

 

3 ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய 

ஸ�ஹிதாயா� 	�த ய� கா%ட3�  
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	3�த யகா%ேட3 �ரத2ம: �ர)ன: �ரார�ப4: || 

3.1 	3�த யகா%ேட3 �ரத2ம: �ர)ன: - 

*+னக�மாப,4தா4ன� 

3.1.1.1 

�ர…ஜாப †திரகாமயத �ர…ஜா: � †ேஜ…ேயதி … ஸ தேபா†Åத�யத…  
ஸ ஸ…�பான†-�ஜத… ேஸா†Åகாமயத �ர…ஜா: � †ேஜ…ேயதி… ஸ 

�3வ� …த�ய †மத�யத… ஸ வயாò †ய�ஜத… ேஸா†Åகாமயத �ர…ஜா: 

� †ேஜ…ேயதி … ஸ �� …த�ய†மத�யத… ஸ ஏ …த�-த�‡3�ிதவா…த3ம †-
ப�ய…�-தம †வத…3�-தேதா… ைவ ஸ �ர…ஜா அ†�ஜத… ய�- 

தப †த…��வா த�‡3�ிதவா…த3� Æவத†3தி �ர…ஜா ஏ…வ  

த�3-யஜ†மான - [ ]  1 
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3.1.1.2 

�ஜேத… ய�3-ைவ த�‡3�ி …ேதா†-Åேம…�3�4ய� ப�ய …�ய-

பா‡மா�3த�…3�ா  ரா†மதி … ந�ல†மய… ஹேரா… $ேய ‡�யப †3�3த…4� 

மேனா † த…3%�3ர…& ச�ு…: ஸூ�ேயா… *ேயாதி †ஷா…ò … �ேர,ேடா…2 

த�3ே� … மா மா† ஹா. …%�யா†ஹ… நாமா‡�3த�…3�ாÅப †  ராமதி … 
நாய … ந�ல…�ந ஹேரா… $ேய†தி … ய�3ைவ த�‡3�ி…தம†ப� …4 வ�.ஷ†தி 

தி…3$யா ஆேபாÅஶா‡�தா… ஓேஜா… ப3ல†�-த�…3�ா� - [ ]  2 

3.1.1.3 

தேபா‡Åய… நி� 4ன†��2�த…3த��-ப3ல†�-த…4�ெதௗேஜா† த4�த… 
ப3ல†�-த4�த… மா ேம † த�…3�ா� மா தேபா… நி� வ †தி …4,ேட-

�யா†ைஹ … தேத…3வ ஸ�வ†மா…�ம5-த†4�ேத… நாெயௗேஜா… 
ப3ல…�ந த�…3�ா�ந தேபா… நி�  4ன†��ய… 3ன6�ைவ த�‡3�ி …தய † 

ேத…3வதா… ேஸா‡Åமாேத…3 த�.ஹி† தி …ர இ†வ… ய�.ஹி… யாதி… 

தம8 ‡�வ …ரóè ர�ாóè †ஸி… ஹ�ேதா ‡� - [ ] 3 

3.1.1.4 

ப …4�3ராத…3ப�4 �ேரய…: �ேரஹி… �3�ஹ…பதி †: 9ரஏ …தா ேத† 
அ…�வ��யா †ஹ … �3ர:ம … ைவ ேத…3வானா…� �3�ஹ…பதி …-

தேம …வா5வா-ர†ப4ேத… ஸ ஏ †ன…óè… ஸ� பா†ரய …�ேய-த3ம †க35ம 

ேத3வ…யஜ†ன� ��தி …2$யா இ�யா†ஹ ேத3வ …யஜ†ன …ò… :ேய †ஷ 
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�� †தி…2$யா ஆ…க3;ச†2தி… ேயா யஜ†ேத… வ��ேவ† ேத…3வா 

யத3ஜு†ஷ�த… <�வ… இ�யா†ஹ… வ��ேவ… :ேய†த�3ேத…3வா 

ேஜா…ஷய †�ேத… ய�3�3ரா‡:ம …ணா ( ) � † 2ஸா…மா�யா…� Æயஜு†ஷா 

ஸ …�தர†�த… இ�யா†ஹ� 2-ஸா…மா�4யா…ò … :ேய†ஷ யஜு†ஷா 

ஸ …�தர†தி… ேயா யஜ†ேத ரா…யேபாேஷ†ண … ஸமி …ஷா 

ம †ேத…3ேம�யா†ஹா…ÅÅஶிஷ†ேம…ைவதா-மா ஶா ‡ேத ||  4 

(யஜ†மாேனா - த …3;ாóè - ஹ*ேதா‡� - �3ரா<ம…ணா - 

)ச0 †�வ,óèஶதி)ச)  (A1) 

3.1.2.1 

ஏ …ஷ ேத† கா3ய …�ேரா பா…4க3 இதி † ேம… ேஸாமா†ய �3Aதாேத…3ஷ 

ேத… �ைர,B †ேபா…4 ஜாக†3ேதா பா…4க3 இதி† ேம … ேஸாமா†ய 

�3Aதா;ச2�ேதா…3மானா…óè… ஸா�ரா‡*யC-க…3;ேச2தி†  

ேம… ேஸாமா†ய �3Aதா …�3ேயா ைவ ேஸாம…óè … ராஜா†ன…óè…  

ஸா�ரா‡*ய� Æேலா…கC-க†3மய�…�வா  D …ணாதி … க3;ச†2தி… 

வானா…óè… ஸா�ரா‡*ய …&-ச2�தா3óè †ஸி… க2E… ைவ ேஸாம†ய… 
ரா*ஞ …: ஸா�ரா‡*ேயா ேலா…க: 9…ரதா…�2-ேஸாம †ய  

 ர…யாேத…3வம …ப�4 ம †��ரேயத… ஸா�ரா‡*யேம …ைவ - [ ] 5 
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3.1.2.2 

-ந†� Æேலா…கC-க†3மய� …�வா  D†ணாதி… க3;ச†2தி… வானா…óè … 

ஸா�ரா‡*ய…� Æேயா ைவ தா†Gன…��ரய † �ரதி …,டா2� Æேவத…3 
�ர�ேய …வ தி †,ட2தி �3ர:மவா…தி3ேனா† வத3�தி … ந �ரா…�ஞ�தி … 
ந ஜு †:வ…�யத…2  வ† தாGன…��ர� �ரதி † தி,ட …2த�தி † 
�ர…ஜாப †ெதௗ… மன ….தி † �3Aயா…� �%ரவ† ஜி 4ேர�-�ர…ஜாப †ெதௗ 

�வா… மன†ஸி ஜுேஹா…ம8�ேய…ஷா ைவ தா†Gன …��ரய†  
�ரதி…,டா2 ய ஏ…வ� Æேவத…3 �ர�ேய…வ தி †,ட2தி … ேயா - [ ]  6 

3.1.2.3 

வா அ †�3�4வ …�ேயா: �ர†தி …,டா2� Æேவத…3 �ர�ேய…வ தி †,ட2தி … 
யேதா… ம5ேய …தான†ப�4 ர�ய ேஹா,யா…ம8தி… த�-தி,ட …25னா 

�ரா†வேயேத…3ஷா வா அ†�3�4வ…�ேயா: �ர†தி …,டா2 ய ஏ …வ�  

Æேவத…3 �ர�ேய…வ தி †,ட2தி … யத†3ப� …4 ர�ய † ஜுஹு…யா�- 

�ர†தி…,டா2யா† இயா…� தமா‡�2-ஸமா…ன�ர… தி,ட †2தா 
ேஹாத…$ய†� �ரதி†,H2�ைய… ேயா வா அ†�3�4வ…�ேயா:  

வ� Æேவத…3 வவா†ேன…வ ப †4வதி … I 3-வா அ†ய…  

வ� Æவா†ய …$ய†மய … - [ ]  7 
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3.1.2.4 

வ&ச†ம…ேஸா‡Åய … வ� Æய�3வா†ய …$ய†� Æவா சம…ஸ� 

ÆவாÅன†5-வார�4யா-ÅÅ�ரா…வேய …�2 வாதி †3யா…�-தமா† 

த35வா…ர�4யா…ÅÅ�ரா$ய…ò … வாேத…3வ ைநதி … ேயா ைவ  

ேஸாம …-ம�ர†தி,டா2�ய ேதா…�ர-J †பாக…ேரா�ய-�ர†தி,H2த…: 

ேஸாேமா… ப4வ…�ய �ர†தி,H2த…: ேதாேமா Å�ர†தி,H2தா-

�2… தா25ய �ர†தி,H2ேதா… யஜ†மா…ேனாÅ�ர†தி,H2ேதா-  

Å�3�4வ…�2�-வா†ய…$ய †� Æைவ ேஸாம†ய �ரதி…,டா2  

ச†ம… ேஸா‡Åய �ரதி…,டா2 ேஸாம …: ேதாம †ய … ேதாம † 

உ… தா2னா…C- ரஹ†� Æவா ( )  3�ஹ�…�வா ச†ம …ஸ� Æேவா…5ன�ய† 

ேதா…�ரJ …பா-L†�யா…�-�ர�ேய …வ ேஸாமò† தா…2பய†தி …  
�ரதி… ேதாம …� �ர�2… தா2ன6 … �ரதி… யஜ†மான…தி,ட†2தி …  
�ர�ய†�3�4வ…�2: ||   8 (ஏ …வ - தி†�ட2தி… ேயா - வா†ய ….ய†மCய… 

- �3ரஹ…� Æைவ - கா…Dனவ,óè †ஶ…தி)ச †)  (A2) 

3.1.3.1 

ய…*ஞ� Æவா ஏ…த�2ஸ� ப †4ர�தி… ய�2-ேஸா†ம… ரய†Mைய ப …த3� 

Æய†*ஞJ…க2óè ஹ†வ� …��3தா4ேன… ய�.ஹி † ஹவ� …��3தா4ேன … �ராசீ‡ 
�ரவ…�தேய†2…த�.ஹி … ேதனா� …Jபா‡&*யா�3-ய*ஞJ …க2  
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ஏ …வ ய…*ஞமO… ஸ�த†ேனாதி … �ரா&ச†ம … 3ன6� �ர ஹ†ர…��2�- 

ப�ன �…மா ந†ய …��ய5வனாóè†ஸி … �ர வ†�தய…��யத…2 வா 

அ†ைய…ஷ தி4,ண� †ேயா ஹ�யேத… ேஸாÅO† �4யாயதி … ஸ 

ஈ ‡�வ…ேரா I…�3ேரா < …4�வா - [ ]   9 

3.1.3.2 

�ர…ஜா� ப …ஶூ5. யஜ†மானய… ஶம †ய�ேதா…�ய�.ஹி †  
ப …ஶுமா-�D †த…Jத†3&ச…�-நய†�தி … த�.ஹி … தய † பஶு…�ரப †ணóè 

ஹேர…� ேதைன …ைவன†� பா …4கி3ன†Cகேராதி … யஜ†மாேனா… வா 

ஆ†ஹவ…ன�ேயா… யஜ†மான…� Æவா ஏ …த�3-வ� க†�.ஷ�ேத… 

யதா†3ஹவ…ன�யா‡�-பஶு…�ரப †ண…óè … ஹர†�தி… ஸ ைவ…வ 

யா5ன6 †�-ம…��2ய†� Æவா L�யா…�3-யஜ†மானய  

ஸா�ம …�வாய… யதி †3 ப …ேஶார†வ…தா3ன…�-ந�ேய…தா3*ய †ய  

�ர�யா… 2யாய …மவ † �3ேய …�2-ைஸவ தத…: ( ) �ராய †�சி�தி …� ேய 

ப …ஶு� Æவ�†ம�2ன�…ர5. யதா5 கா…மேய…தா-ÅÅ*�தி …-மா�;ேச†22 …%தி † 

L…வ�த…3Cேக3தி … நேமா†$� திவ�ய …�சா-ÅÅ 3ன�‡�3�4ேர 

ஜுஹுயா…5னேமா†-$� திேம …ைவஷா‡� Æ$�C ேத  

தா…ஜகா3�தி … மா�;ச†2�தி  ||   10  

(G…4	வா - தத …: - ஷH3வ,óè †ஶதி)ச)  (A3) 
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3.1.4.1 

�ர…ஜாப †ேத…�-ஜாய†மானா: �ர…ஜா ஜா…தா�ச… யா இ…மா: |  

தைம … �ரதி… �ர ேவ†த3ய சிகி …�வாóè அO† ம5யதா� || 

இ…ம� ப …ஶு� ப †ஶுபேத ேத அ …�3ய ப …3�3�4னா�ய† 3ேன 

ஸு � …தய… ம�3�4ேய‡ | அO† ம5யவ ஸு …யஜா† யஜாம … 
ஜு,ட†�-ேத…3வானா†-மி …த3ம †R ஹ …$ய� || �ர…ஜா…ன�த…: �ரதி † 
 3�:ண�தி… <�ேவ‡ �ரா…ணமCேக‡3�4ய …: ப�யா…சர†�த� | 

ஸுவ…�க3� Æயா†ஹி ப …தி2ப� †4�-ேத3வ…யாைன…-ேராஷ†த�4ஷு…  
�ரதி† தி,டா…2 ஶD†ைர: || ேயஷா…ம8ேஶ† -  [ ] 11 
3.1.4.2 

பஶு…பதி†: பஶூ…னா&-சR †,பதா3J …த ச† �3வ�…பதா‡3� |  

நி, D †ேதா…Åய� Æய …*ஞSய†� பா…4க3ேம†R ரா…யேபாஷா… 
யஜ†மானய ஸ�R || ேய ப …3�3�4யமா†ன…மO† ப …3�3�4யமா†னா 

அ…�4ைய� †�த… மன†ஸா… ச�ு†ஷா ச | அ … 3ன6தாóè அ 3ேர… 

�ர J †ேமா R ேத…3வ: �ர…ஜாப †தி: �ர…ஜயா† ஸ�Æவ�தா…3ன: ||  

ய ஆ†ர…Mயா: ப …ஶேவா† வ�…�வA †பா… வ�A†பா…: ஸ�ேதா†  
ப3ஹு …ைத4க†Aபா: | வா…2தாóè அ 3ேர… �ர J †ேமா R  

ேத…3வ: �ர…ஜாப †தி: �ர…ஜயா† ஸ�Æவ�தா…3ன: ||  

�ர…J …&சமா†னா… -  [ ]  12  
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3.1.4.3 

94வ†னய… ேரேதா† கா…3R�-த†4�த… யஜ†மானாய ேத3வா: |  

உ…பா � †தóè ஶஶமா…ன� Æயத3தா‡2*ஜ�…வ�-ேத…3வானா…ம�ேய †R… 
பாத†2: || நானா‡ �ரா…ேணா யஜ†மானய ப …ஶுனா† ய …*ேஞா 

ேத…3ேவப�†4: ஸ…ஹ ேத†3வ …யான†: | ஜ�…வ�-ேத…3வானா…ம�ேய†R… 
பாத†2: ஸ …�யா: ஸ†�R… யஜ†மானய … காமா‡: ||  
ய�-ப …ஶு�மா…2ம- � …ேதாேரா† வா ப …�3ப�4ரா†ஹ…ேத |  

அ… 3ன6�மா… தமா…ேத3ன†ேஸா… வ��வா‡5-J&ச…�வóèஹ†ஸ: ||  

ஶமி†தார உ …ேபத†ன ய…*ஞ� - [ ]  13 

3.1.4.4 

ேத…3ேவப�†4%5வ� …த� | பாஶா‡�-ப …ஶு� �ர J †&சத ப …3�தா4�3-

ய…*ஞப †தி …� ப%† || அதி †3தி …: பாஶ…� �ர J †ேமா �ேவ…த�-நம †: 
ப …ஶு�4ய †: பஶு…பத†ேய கேராமி || அ…ரா…த�…ய�த…-மத†4ரC- �ேணாமி … 
ய�-�3வ� …,மதமி …5-�ரதி † J&சாமி … பாஶ‡� || 

�வாJ … ேத த†3தி4ேர ஹ$ய …வாஹóè † ��த� க…�தார†J …த 

ய…*ஞSய†&ச | அ 3ேன… ஸத†3� …: ஸத†O…�. ஹி <…4�வாÅத†2 
ஹ…$யா ஜா†தேவேதா3 ஜுஷவ || ஜாத†ேவேதா3 வ…பயா†  

க3;ச2 ேத…3வா�-�வóè ( ) ஹி ேஹாதா‡ �ரத…2ேமா ப …3<4த†2 |  
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 4� …ேதன… �வ�-த…Oேவா† வ��3த4யவ… வாஹா† �தóè  

ஹ…வ�ர†த3�R ேத…3வா: ||  

வாஹா† ேத…3ேவ�4ேயா† ேத…3ேவ�4ய…: வாஹா‡ || 14 

(ஈேஶ‡ - �ரJ…3சமா†னா - ய …Kஞ� - 	வóè - ேஷாட †3ஶ ச) (A4) 

3.1.5.1 

�ரா…ஜா…ப …�யா ைவ ப …ஶவ…ேதஷாóè† I…�3ேராÅதி †4பதி…�ய-

ேத…3தா�4யா†Jபா-க…ேராதி … தா�4யா†ேம…ைவன†� �ரதி …�ேரா;யாÅÅ 

ல†ப4த ஆ…�மேனாÅநா‡$ரகாய… �3வா�4யா†J …பா க†ேராதி 
�3வ� …பா�3-யஜ†மான …: �ரதி†,H2�யா உபா… ��ய… ப&ச† 
ஜுேஹாதி… பாC தா‡: ப…ஶவ†: ப …ஶூேன…வாவ† I�ேத4 �� …�யேவ… 

வா ஏ …ஷ ந�†யேத… ய�-ப …ஶுத� Æயத†35வா…ரேப†4த �ர…மா2†ேகா… 
யஜ†மான: யா…5னானா‡ �ரா…ேணா யஜ†மானய 

ப …ஶுேன�யா†ஹ … $யா$� †��ைய … - [ ]  15 
3.1.5.2 

ய�-ப …ஶு�மா…2ம- � …ேததி † ஜுேஹாதி … ஶா��ைய… ஶமி †தார 
உ…ேபத…ேன�யா†ஹ யதா2ய …ஜு-ேர…ைவத�3-வ …பாயா…� Æவா 

ஆ‡:%…யமா†ணாயா-ம … 3ேன� ேமேதா4Åப †  ராமதி … �வாJ…  
ேத த†3தி4ேர ஹ$ய…வாஹ…மிதி † வ…பாம …ப�4 ஜு†ேஹா�ய… 3ேனேர…வ 

ேமத…4மவ† I…�ேத4Åேதா†2 ��த…�வாய† 9…ரதா‡�2- 
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வாஹா �தேயா… வா அ …5ேய ேத…3வா உ …ப%†,டா�2-

வாஹா �தேயா…Å5ேய வாஹா† ேத…3ேவ�4ேயா† 
ேத…3ேவ�4ய…: வாேஹ�ய …ப�4ேதா† வ…பா&- ( ) ஜு †ேஹாதி …  
தாேன…ேவாப4யா‡5-�Dணாதி ||  16  

(.யா.� †		யா - அ…ப,4ேதா† வ…பா� - ப3ச † ச)  (A5) 

3.1.6.1 

ேயா வா அய†தா2ேத3வத� Æய …*ஞJ †ப …சர…�யா ேத…3வதா‡�4ேயா 

$��;யேத… பாபT†யா5-ப4வதி … ேயா ய †தா2ேத3வ …த5ன 

ேத…3வதா‡�4ய… ஆ $� †�;யேத… வ.†யா5-ப4வ�யா 3ேன…Uய�சா 

ÅÅ 3ன�‡�3�4ரம …ப�4 �� †ேஶ�3-ைவ,ண …$யா ஹ †வ�…��3தா4ன†-
மா 3ேன …Uயா Iேசா† வாய …$ய†யா வாய…$யா‡5ைய��3%…யா 

ஸேதா†3 யதா2ேத3வ …தேம …வ ய…*ஞJப† சரதி … ந ேத…3வதா‡�4ய …  
ஆ $� †�;யேத… வ.†யா5-ப4வதி 2 …ன*மி† ேத ��தி…2வ �&- 

*ேயாதி †ஷா ஸ …ஹ 2…ன*மி † வா…2ம…�த%†ே�ண - [ ]  17 

3.1.6.2 

ேத ஸ…ஹ 2 …ன*மி … வாசóè † ஸ …ஹ ஸூ�ேய †ண ேத 2…ன*மி † 
தி…ேரா வ� …��ச…: ஸூ�ய †ய ேத | அ… 3ன6�-ேத…3வதா†  

கா3ய…�D ச2�த†3 உபா…óè…ேஶா: பா�ர†மஸி… ேஸாேமா† ேத…3வதா‡ 

�%…,B�ச2�ேதா‡3Å�த�யா…மய … பா�ர†ம ….��3ேரா† ேத…3வதா … 
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ஜக†3த�… ச2�த†3 இ��3ரவா2 …ேவா: பா�ர†மஸி … �3�ஹ…பதி †�- 

ேத…3வதா†ÅO…,B�ச2�ேதா†3 மி…�ராவI †ணேயா…: 

பா�ர†மய…�வ�ெனௗ† ேத…3வதா† ப …C தி�ச2�ேதா… Å�வ�ேனா…:  
பா�ர†மஸி… ஸூ�ேயா† ேத…3வதா† �3�ஹ…த� - [ ]  18 
3.1.6.3 

ச2�த†3: ஶு… ரய … பா�ர†மஸி ச…��3ரமா† ேத…3வதா† ஸ…ேதா- 
�3� †ஹத�… ச2�ேதா†3 ம…�தி2ன…: பா�ர†மஸி … வ��ேவ† ேத…3வா 

ேத…3வேதா…,ண�ஹா… ச2�த†3 ஆ 3ரய…ணய… பா�ர†ம ….��3ேரா† 
ேத…3வதா† க…L;ச2�த†3 உ … தா2னா…� பா�ர†மஸி ��தி …2வ �  

ேத…3வதா† வ� …ராVச2�ேதா ‡3 �4I…வய… பா�ர†மஸி ||  19  

(அ…*த� †ே;ண - �3�ஹ…த  - 	ரய†C	�óèஶNச)  (A6) 

3.1.7.1 

இ…,ட�ேகா…3 வா அ†�3�4வ…�2�-யஜ†மானேய…,ட�க…3: க2E…  

ைவ <�ேவா…Å�,B: ��†யத ஆஸ …5யா‡5மா… ம��ரா‡�-பாஹி… 
கயா‡�சித…3ப�4ஶ†�யா… இதி † 9…ரா �ரா †தரOவா…- 
கா*ஜு†ஹுயாதா…3�மன† ஏ …வ தத†3�3�4வ…�2: 9…ரதா…;ச2�ம†  

ந:ய …ேத Åனா‡��ைய ஸ�Æேவ …ஶாய† �ேவாபேவ…ஶாய† �வா 

கா3ய�%…யா �%…,Bேபா…4 ஜக†3�யா அ…ப�<‡4�ைய… வாஹா… 



 	�த யகா%ேட3 �ரத2ம: �ர)ன: - TS 3.1 

    vedavms@gmail.com         Page 15 of 118 

�ராணா†பாெனௗ �� …�ேயா�-மா† பாத…� �ராணா†பாெனௗ… மா மா† 
ஹாஸி,ட�-ேத…3வதா†ஸு … வா ஏ …ேத �ரா†ணாபா…னேயா…� - [ ] 20 
3.1.7.2 

$யாய†;ச2�ேத… ேயஷா…óè… ேஸாம †: ஸ�� …;ச2ேத† ஸ�Æேவ…ஶாய†  

�ேவாபேவ …ஶாய… �ேவ�யா†ஹ… ச2�தா3óè†ஸி … ைவ ஸ†�Æேவ…ஶ 

உ†பேவ…ஶ-�ச2�ேதா†3ப�4ேர…வாய… ச2�தா3óè †ஸி $�C ேத… 
�ேரதி †வ…��யா*யா†ன6 ப4வ��ய…ப�4ஜி †�ைய ம …I�வ†த�: �ரதி …பேதா…3  

வ�ஜி †�யா உ …ேப4 �3� †ஹ�3ரத2�த…ேர ப †4வத இ …ய� Æவாவ 

ர†த2�த…ரம …ெஸௗ �3� …ஹதா…3�4யா-ேம…ைவன†ம…�தேர ‡�ய …�3ய 

வாவ ர†த2�த…ரò �ேவா �3�…ஹத†3�3யா…�வாேத…3ைவன† -
ம …�தேர†தி < …4த� - [ ] 21 

3.1.7.3 

Æவாவ ர†த2�த…ர� ப †4வ�…,ய�3-�3� …ஹ�3-<…4தா;ைச…ைவன†� 

ப4வ�,ய…த-�சா…�தேர†தி … ப%†மித…� Æவாவ ர†த2�த…ர-மப †%மித� 

�3� …ஹ�-ப%†மிதா;ைச…ைவன…-மப †%மிதா;சா…�தேர†தி வ��வாமி�ர-

ஜமத…3 3ன� வஸி †,ேட2நாப��3ேத4தா…óè… 
ஸ ஏ…த*-ஜ…மத†3 3ன6�-வ�ஹ…$ய †ம ப�ய …�ேதன… ைவ ஸ 

வஸி †,ட2ேய��3%…ய� Æவ �…�ய †ம-$�C த… ய�3வ� †ஹ…$யóè † 
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ஶ…யத† இ��3%…யேம…வ த�3வ �…�ய †� Æயஜ†மாேனா… 

�4ரா�� †$யய $�C ேத… ( ) யய … <4யாóè †ேஸா 

ய*ஞ ர…தவ… இ�யா†ஹு …: ஸ ேத…3வதா† $�C த… இதி … 
ய�3ய † 3ன6,ேடா…ம: ேஸாம †: ப …ரதா…�2-யாR…3 �2ய†C-  

L�வ �த… ய�32… �2ய†: யாத†3திரா…�ரC-L†�வ �த 

ய*ஞ ர…Rப� †4ேர…வாய † ேத…3வதா† $�C ேத…  
வ. †யா5-ப4வதி || 22 (�ரா…ணா…பா…னேயா‡� - G …4த� - 

Æ.� †O�ேத… - Å�டாவ,óè †ஶதி)ச)  (A7)  

3.1.8.1 

நி … 3ரா…�4யா‡: த2 ேத3வ…�Iத… ஆ2†�ேம த�பயத �ரா…ண� ேம † 
த�பயதாபா…ன� ேம † த�பயத $யா…ன� ேம† த�பயத… ச�ு†�ேம 

த�பயத… �ேரா�ர†� ேம த�பயத… மேனா† ேம த�பயத… வாச†� ேம 

த�பயதா…ÅÅ*�மான†� ேம த�பய…தாCகா†3ன6 ேம த�பயத �ர…ஜா� 

ேம† த�பயத ப …ஶூ5ேம† த�பயத  3� …ஹா5ேம † த�பயத 

க…3ணா5ேம† த�பயத ஸ…�வக†3ண� மா த�பயத  

த…�பய†த மா - [ ]  23 

3.1.8.2 

க…3ணா ேம… மா வ� �� †ஷ…5ேனாஷ†த4ேயா… ைவ ேஸாம †ய … 
வ�ேஶா… வ�ஶ…: க2E… ைவ ரா*ஞ …: �ரதா†3ேதா-D�வ…ரா ஐ …��3ர:  
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ேஸாேமாÅவ �†$�த4� Æேவா… மன †ஸா ஸுஜாதா… �த†�ரஜாதா…  
ப4க…3 இ�3-வ†: யாம |  

இ��3ேர†ண ேத…3வ ��-வ �…Iத†4:  

ஸ�Æவ�தா…3னா அO† ம5ய�தா…óè… ஸவ †னாய… 

ேஸாம …மி�யா…ெஹௗஷ†த�4�4ய ஏ…ைவன…ò… வாைய † வ�…ஶ: 

வாைய† ேத…3வதா†ைய நி…�யா;யா…ப�4 ஷு†ேணாதி … ேயா ைவ 

ேஸாம †யாப�4ஷூ…யமா†ணய -  [ ]  24 

3.1.8.3 

�ரத…2ேமா Åóè†ஶு: க�த†3தி… ஸ ஈ ‡�வ…ர இ†��3%…ய� Æவ �…�ய†� 

�ர…ஜா� ப …ஶூ5. யஜ†மானய… நி�.ஹ†�ேதா…தம…ப�4 

ம †��ரேய…தாÅÅ மா‡Åகா��2-ஸ…ஹ �ர…ஜயா† ஸ…ஹ 

ரா…யேபாேஷ†ேண��3%…ய� ேம† வ �…�ய†� மா நி� வ†த�…4%�யா…-
ஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா‡த இ��3%…யய† வ �…�ய †ய �ர…ஜாைய † 
பஶூ…னா-மன6 †�கா4தாய �3ர…�2ஸ�ச†க�த3 ��தி …2வ �மO… 
�3யாமி …ம&ச… ேயான6 …மO… ய�ச… ( ) <�வ†: | �� …த�ய…� 

Æேயான6…மO† ஸ…&சர†�த�-�3ர…�2ஸ&-ஜு†ேஹா…�யO†  
ஸ …�த ேஹா�ரா‡: ||  25 
(த…�பய†த மா - Åப,4ஷூ…யமா†ணCய … - ய)ச … - த3ஶ† ச)  (A8) 
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3.1.9.1 

ேயா ைவ ேத…3வா5-ேத†3வயஶ…ேஸனா…�பய †தி மO…,யா‡5- 

மO,யயஶ…ேஸன† ேத3வயஶ…ேய †வ ேத…3ேவஷு… ப4வ†தி  
மO,யயஶ…. ம†O…,ேய †ஷு … யா5-�ரா…சீன†-மா 3ரய…ணா�3-  

 3ரஹா‡5- 3�:ண�…யா�-தாO†பா…óè …ஶு  3� †:ண�யா…-

�3யாG …��3�4வாò-தாO†ப�3தி…3மேதா† ேத…3வாேன…வ  

த�3ேத†3வயஶ…ேஸனா‡�பயதி மO…,யா‡5-மO,யயஶ…ேஸன† 
ேத3வயஶ …ேய†வ ேத…3ேவஷு† ப4வதி மO,யயஶ…. 

ம †O…,ேய‡,வ… 3ன6: �ரா†தஸவ…ேன பா‡�வ…மா5. 

ைவ‡�வான…ேரா ம†ஹி…னா வ�…�வஶ†�<4: |  

ஸ ந†: பாவ…ேகா �3ரவ� †ண� த3தா…4 - [ ]  26 
3.1.9.2 

-�வா2†,ம�த: ஸ …ஹப †4�ா: யாம || வ��ேவ† ேத…3வா ம…Iத… 
இ��3ேரா† அ…மான…மி5-�3வ� …த�ேய… ஸவ†ேன… ந ஜ†:2: |  

ஆ2†,ம�த: �%…யேம †ஷா…� Æவத†3�ேதா வ …ய�-ேத…3வானாóè † 

ஸும…ெதௗ யா†ம || இ…த3�-�� …த�ய …óè… ஸவ†னC-  

கவ �…னா�� …ேதன… ேய ச†ம…ஸைமர†ய�த | ேத ெஸௗ†த45வ…னா: 

ஸுவ†-ரானஶா…னா: வ�†,H�ேநா அ…ப�4 வ. †ேயா நய�R ||  
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ஆ…யத†னவத�…�வா அ …5யா ஆஹு †தேயா ஹூ…ய�ேத†Åனாயத…னா  

அ…5யா யா ஆ†கா…4ரவ †த�…தா ஆ…யதன†வத�…� யா: - [ ]  27 

3.1.9.3 

ெஸௗ …�யாதா அ†னாயத…னா ஐ‡��3ரவாய …வ-மா…தா3யா† 

ÅÅ*கா…4ரமா கா†4ரேயத3�3�4வ…ேரா ய…*ேஞா†Åயம †R ேத3வா… 
ஓஷ†த�4�4ய: ப …ஶேவ† ேநா… ஜனா†ய … வ��வ†ைம < …4தாயா‡- 

�3�4வ…ேரா†Åஸி… ஸ ப�†5வவ  4� …தவ†�3ேத3வ ேஸா…ேமதி † 
ெஸௗ …�யா ஏ…வ ததா3ஹு†த�ரா…யத†னவத�: கேரா�யா…யத†னவா5- 

ப4வதி … ய ஏ …வ� Æேவதா3ேதா…2 �3யாவா†��தி…2வ � ஏ …வ  4� …ேதன… 
$2 †ன�தி … ேத $2†�ேத உபஜ�வ…ன�ேய † ப4வத உபஜ�வ …ன�ேயா† 
ப4வதி … - [ ] 28 
3.1.9.4 

ய ஏ…வ� Æேவைத…3ஷ ேத† I�3ர பா…4ேகா3 ய�நி…ரயா†சதா…2த& 

ஜு†ஷவ வ�…ேத3�ெகௗ †3ப …�யóè ரா…யேபாஷóè† ஸு…வ ��யóè† 

ஸ�Æவ�2ஸ …Dணாò † வ…தி� || மO†: 9…�ேர�4ேயா † தா…3ய� 

Æ$ய†ப4ஜ…�2ஸ நாபா…4ேனதி †3,ட2� �3ர:ம …ச�ய…� Æவஸ†�த…�- 

நிர†ப4ஜ…�2ஸ ஆÅக†3;ச…2�2-ேஸா‡Å�3ரவ ��- க…தா2 மா…  
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நிர†பா…4கி3தி … ந �வா… நிர†பா4� …மி�ய †-�3ரவ �…த3Cகி†3ரஸ  

இ…ேம ஸ…�ரமா†ஸேத… ேத - [ ]  29 
3.1.9.5 

ஸு†வ…�க3� Æேலா…க�ந �ர ஜா†ன�தி … ேத�4ய † இ…த3� 

�3ரா:ம †ண� �3Aஹி … ேத ஸு†வ …�க3� Æேலா…க� Æய�ேதா… ய 

ஏ †ஷா� ப …ஶவ…தாòேத† தா3ய…�த�தி … 

தேத‡3�4ேயாÅ�3ரவ �…�ேத ஸு†வ …�க3� Æேலா…க� Æய�ேதா … ய ஏ †ஷா� 

ப …ஶவ… ஆஸ …5- தான†மா அத3R…3த� ப …ஶுப� …4�சர†�த� 

Æய*ஞவா…ெதௗ I …�3ர ஆÅக†3;ச…2�2 ேஸா‡Å�3ரவ �…5மம… வா 

இ…ேம ப…ஶவ… இ�யR …3�ைவ - [ ]  30 

3.1.9.6 

ம:ய†-மி …மான6�ய†-�3ரவ �…5ன ைவ தய … த ஈ †ஶத… இ�ய† 
�3ரவ �…�3-ய�3-ய†*ஞவா…ெதௗ ஹ�ய†ேத… மம… ைவ ததி3தி … 

தமா‡�3-ய*ஞவா…R நா�4ய …ேவ�ய…óè… ேஸா‡Å�3ரவ ��3-ய…*ேஞ 

மாÅÅ ப…4ஜாத†2 ேத ப …ஶூ5 நாப�4 மò †ய … இதி … தமா † ஏ…த� 

ம …�தி2ன†: ஸòரா…வம†ஜுேஹா…�-தேதா… ைவ தய† I…�3ர: 

ப …ஶூ5-நா�4ய †ம5யத… ய�ைர…த ( ) ேம…வ� Æவ�…�3வா5 ம…�தி2ன†:  

ஸòரா…வ&-ஜு…ேஹாதி … ந த�ர† I…�3ர: ப …ஶூன…ப�4  
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ம †5யேத || 31 (த…3தா…4	வா… - யத †னவத …�யா - உ†பஜ வ …ன ேயா† 

ப4வதி… - ேதÅ - 0 …3�ைவ -ய	ைர …த - ேமகா†த3ஶ ச)  (A9) 

3.1.10.1 

ஜு,ேடா† வா…ேசா <†4யாஸ …&-ஜு,ேடா† வா…சபத†ேய…  
ேத3வ� † வா  | ய�3 வா…ேசா மR†4ம …�தமி †5 மா தா…4:  

வாஹா… ஸர†வ�ைய || � …சா ேதாம…óè… ஸம †��3த4ய 

கா3ய…�ேரண † ரத2�த…ர� | �3� …ஹ�3-கா†ய…�ரவ†�தன6 ||  

யேத‡ �3ர …�2ஸ: க�த†3தி … யேத† அ…óè …ஶு�பா…3ஹு;2†ேதா 
தி…4ஷண †ேயாI…பதா‡2� | அ…�3�4வ…�ேயா�வா… ப%… யேத† 
ப …வ��ரா…�2-வாஹா † �த…மி��3ரா†ய… த&ஜு †ேஹாமி ||  

ேயா �3ர…�2ேஸா அ…óè…ஶு: ப†தி …த: �� †தி…2$யா� ப †%வா…பா�- [ ] 32 
3.1.10.2 

9†ேரா…டா3ஶா‡�-கர…�பா4� | தா…4னா…ேஸா…மா5-ம …�தி2ன† இ��3ர 

ஶு… ரா�2-வாஹா†- �த…மி��3ரா†ய… த&ஜு†ேஹாமி || 

யேத‡ �3ர …�2ேஸா மR†4மாóè இ��3%…யாவா…��2-வாஹா† 
 �த…: 9ன†ர…�ேயதி † ேத…3வா5 | தி …3வ: �� †தி…2$யா: 

ப�ய…�த%†�ா…�2 வாஹா†  �த…மி��3ரா†ய … த&ஜு†ேஹாமி ||  

அ…�3�4வ…�2�வா � …�வ�ஜா‡� �ரத…2ேமா 2†*யேத… ேதன… 
ேதாேமா† ேயா த…$ய † இ�யா†ஹு …�-வாக†3 3ேர…கா3  
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அ 3ர† ஏ�$�ஜு…கா3 ேத…3ேவ�4ேயா… யேஶா… மய�… த3த†4த�  
�ரா…ணா5 ப …ஶுஷு† �ர…ஜா� மய� † - [ ]  33 
3.1.10.3 

ச… யஜ†மாேன… ேச�யா†ஹ… வாச†ேம …வ த�3ய†*ஞJ …ேக2 2†ன தி … 
வாR… வா ஏ…த�3ய…*ஞய †  %யேத… ய�3- 3ரஹா‡5- 

 3�ஹ�…�வா ப†3ஹி,பவமா…னóè ஸ�ப†�தி… பரா‡&ேசா… ஹி  

ய�தி … பரா†சீப�4: R …வேத† ைவ,ண…$ய�சா 9ன…ேர�ேயாப† 
தி,ட2ேத ய…*ேஞா ைவ வ�,Y†�-ய …*ஞேம …வாக…�-வ�,ேணா… 
�வ5ேனா… அ�த†ம…: ஶ�ம † ய;ச2 ஸஹ��ய |  

�ர ேத… தா4ரா† மR…4�Zத… உ�2ஸ †�-R3:ரேத… ( ) 
அ�ி †த…மி�யா†ஹ… யேத…3வாய … ஶயா†னேயா ப …ஶு,ய †தி … 

தேத…3வாைய …ேதனா ÅÅ*�யா†யயதி || 34 

(ப…� …வா…பா	 - �ர …ஜா� மய,† - 03<ரேத … - ச0 †�த3ஶ ச)  (A10) 

3.1.11.1 

அ… 3ன6னா† ர…ய�ம †�ஞவ…�-ேபாஷ†ேம …வ தி …3ேவதி†3ேவ |  

ய…ஶஸ†� Æவ �…ரவ†�தம� || ேகா3மாóè† அ… 3ேனÅவ� †மாóè  

அ…�வ � ய…*ேஞா �� …வ�2ஸ†கா…2 ஸத…3மித†3�ர�� …,ய: |  

இடா†3வாóè ஏ…ேஷா அ †ஸுர �ர…ஜாவா‡5-த�…3�ேகா4 ர…ய�: 

�� †R29…3�3�4ன: ஸ …பா4வா5† ||  
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ஆ �யா†யவ …>1,  ஸ�ேத‡ >2 ||  
இ…ஹ �வ,டா†ரம 3%…ய� Æவ�…�வA †ப …Jப † :வேய | 

அ…மாக†மR… ேகவ†ல: || த5ன†R…Dப …மத†4 ேபாஷய� …�O 

ேத3வ† �வ,ட…�வ� ர†ரா…ண: ய†வ | யேதா† வ �…ர: - [ ]  35 
3.1.11.2 

க†�ம…Mய†: ஸு …த3ே�ா† 2 … த 3ரா†வா… ஜாய†ேத ேத…3வகா†ம: || 

ஶி …வ�வ †,ட%…ஹாÅÅ க†3ஹி வ�…94: ேபாஷ† உ …த �மனா‡ |  
ய…*ேஞய†*ேஞ ந… உத†3வ || ப� …ஶCக†3Aப: ஸு…ப4ேரா† வேயா…தா4: 
�I…,\ வ �…ேரா ஜா†யேத ேத…3வகா†ம: | �ர…ஜா�-�வ,டா…   
வ�,ய†R… நாப� †4ம…ேம அதா†2 ேத…3வானா…ம�ேய†R… பாத†2: ||  

�ர ேணா† ேத…3>3, $யா ேநா † தி …3வ: >4 ||  

பT…ப�…வாóèஸ…óè … ஸர†வத…: தன…� Æேயா வ�…�வத†3�.ஶத: |  

R4��…மஹி † �ர…ஜாமிஷ‡� || 36 

3.1.11.3 

ேய ேத† ஸரவ ஊ…�மேயா… மR†4ம�ேதா  4�த…�Zத†: | 
ேதஷா‡�ேத ஸு …�னம8 †மேஹ || யய† $ர…த� ப…ஶேவா… ய�தி… 
ஸ�ேவ … யய† $ர…தJ †ப …தி,ட†2�த… ஆப †: | யய† $ர…ேத 

9†,H…பதி…�-நிவ�†,ட …தóè ஸர†வ�த…மவ†ேஸ ஹுேவம ||  
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தி…3$யóè ஸு †ப…�ண� Æவ†ய…ஸ� �3� …ஹ�த†ம …பாC-க3�ப †4� 

Æ$�ஷ…ப4ேமாஷ†த�4னா� |  

அ…பT…4ப …ேதா $� …,Vயா த…�பய †�த…�தóè ஸர†வ�த…மவ†ேஸ 

ஹுேவம || ஸின �†வாலி … ��R†2,Bேக… யா ேத…3வானா…மஸி … 
வஸா‡ | ஜு…ஷவ † ஹ…$ய - [ ]  37 

3.1.11.4 

மாஹு†த� �ர…ஜா�-ேத†3வ� தி3தி3V3H4 ந: ||  

யா ஸு†பா…ண�: வ†CL…3%: ஸு …ஷூமா† ப3ஹு…ஸூவ †D |  
தைய † வ� …�ப�ன6†ைய ஹ…வ�: ஸி †ன�வா…^ைய  

ஜு†ேஹாதன ||  

இ��3ர†� Æேவா வ�…�வத…பD>5,  ��3ர…� நர†:>6 ||  
அஸி †தவ�ணா… ஹர†ய: ஸுப …�ணா மிேஹா… வஸா†னா…  
தி3வ…J�-ப †த�தி || த ஆ Åவ†$��ர…��2ஸத†3னான6  � …�வா 

ÅÅதி3�-�� †தி …2வ �  4� …ைத�$2†�3யேத || ஹிர†Mயேகேஶா… 

ரஜ†ேஸா வ�ஸா…ேர-Åஹி …��3R4ன6…�வாத†  
இவ … �4ரஜ�†மா5 |  

ஶுசி †�4ராஜா உ…ஷேஸா… -  [ ]  38 
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3.1.11.5 

நேவ†தா…3 யஶ†வத�-ரப…2ேவா… ந ஸ …�யா: || 

ஆ ேத† ஸுப …�ணா அ†மின�த… ஏைவ‡:  � …,ேணா  

ேநா†னாவ $�ஷ…ேபா4 யத�…3த3� | ஶி …வாப�…4�ன 

மய †மானாப� …4ராÅÅ *கா…3� பத†�தி … மிஹ†: த…னய †��ய …�4ரா || 
வா…�ேரவ † வ�…�325மி †மாதி வ…�2ஸ�ந மா…தா ஸி †ஷ தி | 

யேத†3ஷா� Æ$� …,Hரஸ †�ஜி || ப�வ†த�சி …5மஹி† $� …�3ேதா4 

ப�†3பா4ய தி …3வ�சி …�2 ஸாO† ேரஜத வ…ேன வ†: |  
ய�  Dட†3த2 மIத - [ ]  39 

3.1.11.6 

�,H …ம�த… ஆப † இவ ஸ …�3�4%ய†&ேசா த4வ�3�4ேவ || 

அ…ப�4  ர†�த3 த…னய… க3�ப …4மா தா†4 உத…35வதா… ப%† த�3யா… 

ரேத†2ன | �3�தி…óè … ஸு க†�.ஷ… வ�ஷி †த…� �ய †&சóè ஸ …மா 

ப †4வ�_…�3வதா† நிபா…தா3: || �வ� �யா சி …த3;2…தாÅ 3ேன† 
ப …ஶு�ன யவ†ேஸ | தா4மா† ஹ… ய�ேத† அஜர… வனா† $� …�ச�தி … 
ஶி வ†ஸ: || அ 3ேன … <4D †ண�… தவ† ஜாதேவேதா…3 ேத3வ† 

வதா4ேவா… Å��த†ய… தா4ம † | யா�ச† - [ ]  40 
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3.1.11.7 

மா…யா மா…ய�னா‡� Æவ��வமி5வ… �ேவ <…�வ �: ஸ †�த…3R4: 

�� †,டப3�ேதா4 || தி …3ேவா ேநா† $� …,H� ம †Iேதா  

ரD�3�4வ…� �ர ப� †5வத… $�,ேணா… அ�வ†ய… தா4ரா‡: |  
அ…�வாேங …ேதன† தனய� …�Oேன:ய …ேபா நி †ஷி…&ச5னஸு†ர:  
ப�…தா ந†: || ப�5வ†��ய …ேபா ம …Iத†: ஸு…தா3ன†வ…: பேயா† 
 4� …தவ†�3வ� …த3ேத‡2,வா…94வ †: |  
அ�ய…�ந மி…ேஹ வ� ந†ய�தி வா…ஜின…J�2ஸ †�-R3ஹ�தி 

த…னய †�த…-ம�ி †த� ||  

உ…த…3�Iேதா† மIத…தாóè இ†ய�த… $�,H…� - [ ]  41 

3.1.11.8 

Æேய வ��ேவ† ம …Iேதா† ஜு…ன�தி† |  ேராஶா†தி… க3�தா†3  
க…5ேய†வ R …5னா ேபI†�-R&ஜா…னா ப�ேய†வ ஜா…யா ||  

 4� …ேதன… �3யாவா†��தி …2வ � மR†4னா… ஸJ †�த… பய†வத�: 

 �Y…தாÅÅ*ப … ஓஷ†த�4: | ஊ�ஜ†&ச… த�ர† ஸும…தி&ச† ப�5வத…2 

ய�ரா† நேரா மIத: ஸி…&சதா…2 மR†4 || உR…3�ய� >7, சி …�ர� > 8 ||  

ஔ…�வ…-�4� …L…3வ;Z2சி †-ம�னவான…வதா3 ஹு†ேவ |  

அ… 3ன6óè ஸ†J …�3ரவா†ஸஸ� ||  

ஆ ஸ …வóè ஸ†வ� …R�ய†தா…2 ப4க†3ேய ( ) வ 9…4ஜிóè ஹு†ேவ | 
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அ… ன6óè ஸ †J …�3ரவா†ஸஸ� || ஹு…ேவ வாத†வனC-க…வ�� 

ப …�ஜ5ய † ர��3ய …óè… ஸஹ†: | அ… 3ன6óè ஸ †J …�3ரவா†ஸஸ� || 42 

(வ  …ர - இஷóè † - ஹ….ய - J…ஷேஸா† - ம�த - )ச… - .��2…� - 

ப4க†3Cய … - 	3வாத†3ஶ ச)  (A11) 

 
Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams :- 

(�ர …ஜாப†திரகாமயைத… - ஷ ேத † கா3ய …	ேரா - ய…Kஞ� Æைவ - 

�ர …ஜாப†ேத …� ஜாய†மானா: - �ராஜாப…	யா - ேயா வா 

அய †தா2ேத3வத - மி…�ட�ேகா†3 - நி�3ரா…�4யா‡: Cத…2 - ேயா ைவ 

ேத…3வா3 - ஜு�ேடா… - Å�3னRனா† ர …ய, - ேமகா†த3ஶ ) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :-

(�ர …ஜாப†திரகாமயத - �ர …ஜாப†ேத…� ஜாய†மானா… - .யாய †Nச2*ேத … - 

ம<ய†மி…மா* - மா…யா மா…ய,னா…D 	3வ,ச †	வா�óèஶ	) 

 
First and Last Padam of First Prasnam of  Kandam 3:-

(�ர …ஜாப†திரகாமயதா… - Å�3னRóè  ஸ†J…	3ரவா†ஸஸ� ) 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 �ரத2ம: �ர)ன: ஸமா�த: || 
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3.1.1  Appendix 
 

3.1.11.1  - ஆ �யா†யவ … >1,       
ஆ�யா†யவ… ஸேம†R ேத வ�…�வத†: ேஸாம … $�,ண�†ய� | 

ப4வா… வாஜ†ய ஸCக…3ேத2 || (Appearing in TS 4-2-7-4) 

 

3.1.11.1  - ஸ�ேத† >2   
ஸ�ேத… பயாóè †ஸி… ஸJ† ய�R… வாஜா…: ஸ�  

Æ$�,ண�†யா5- யப�4மாதி…ஷாஹ†: | 
ஆ…�யாய †மாேனா அ…��தா†ய ேஸாம தி …3வ� 

�ரவாò †2�த…மான6 † தி4,வ || (Appearing in TS 4-2-7-4) 

3.1.11.2  - �ரேணா† ேத…3$யா >3,  ேநா† தி …3வ: >4  

�ரேணா† ேத…3வ � ஸர†வத�… வாேஜ†ப�4�-வா …ஜின �†வத� |  

த�…4னாம †வ�…��ய†வR || (Appearing in TS- 1.8.22.1) 

ஆ ேநா† தி …3ேவா �3� †ஹ…த: ப�வ†தா…தா3 ஸர†வத� யஜ…தா  
க†3�R ய …*ஞ� | ஹவ†�-ேத…3வ � ஜு†ஜுஷா…ணா  4� …தாசீ†  
ஶ… 3மா�ேநா… வாச†Jஶ…த� �� †ேணாR | 

(Appearing in TS- 1.8.22.1) 

3.1.11.4  - இ��3ர†� Æேவா வ�…�வத…பD>5,  ��3ர…� நர†:>6  

இ��3ர†� Æேவா வ�…�வத…ப%… ஹவா†மேஹ… ஜேன‡�4ய: |  
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அ…மாக†மR… ேகவ†ல: || (Appearing in TS- 1.6.12.1)  
 

இ��3ர…�-நேரா† ேந…மதி †4தா ஹவ�ேத… ய�பா�யா† 2…னஜ†ேத… 
தி4ய…தா: | ஶூேரா… ��ஷா†தா… ஶவ†ஸ�சகா…ன ஆ ேகா3ம†தி 
$ர…ேஜ ப†4ஜா… �வ5ன: † || (Appearing in TS- 1.6.12.1) 
 

3.1.11.8  - உR …3�ய� >7, சி …�ர� >8 

உR …3 �ய&ஜா…தேவ†த3ஸ�-ேத…3வ� Æவ †ஹ�தி ேக…தவ †: |  
�3� …ேஶ வ��வா†ய … ஸூ�ய ‡� || 

சி …�ர�-ேத…3வானா…-Jத†3கா…3த3ன�†க…&-ச�ு†�-மி …�ரய … 

வI †ணயா…Å 3ேன: | 

ஆÅ�ரா… �3யாவா†��தி…2வ � அ…�த%†� …óè … ஸூ�ய† ஆ…�மா 

ஜக†3தத…R2ஷ†�ச || (Appearing in TS- 1.4.43.1) 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம: ,  

� �3��4ேயா நம: , ஹ…� …: ஓ� 

 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி�ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 	3வ,த ய: �ர)ன �ரார�ப4: || 

3.2 	�த யகா%ேட3 	3வ,த ய: �ர)ன - 

பவமான�3ராஹாத 3னா� .யா�2யான� 

3.2.1.1 

ேயா ைவ பவ†மானானா-ம5வாேரா…ஹா5. வ� …�3வா5. 

யஜ…ேதÅO… பவ†மானா…னா ேரா†ஹதி … ந பவ†மாேன…�4ேயா-

Åவ†;சி2�3யேத �ேய…ேனா†Åஸி கா3ய…�ரச†2�தா…3 அO… �வாÅÅர†ேப4 

வ…தி மா… ஸ� பா †ரய ஸுப …�ேணா†Åஸி �%…,B�ச†2�தா…3 

அO… �வா ÅÅர†ேப4 வ…தி மா… ஸ� பா†ரய… ஸகா†4Åஸி… 

ஜக†த�ச2�தா…3 அO… �வாÅÅர†ேப4 வ…தி மா… ஸ� பா†ர…ேய-

�யா†ைஹ …ேத -  [ ]  1 
3.2.1.2 

ைவ பவ †மானானா-ம5வாேரா…ஹாதா5. ய ஏ…வ� Æவ� …�3வா5. 

யஜ…ேதÅO… பவ†மானா…னா ேரா†ஹதி … ந பவ†மாேன…�4ேயா 

Åவ†;சி2�3யேத… ேயா ைவ பவ†மானய … ஸ�த†தி …� Æேவத…3  
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ஸ�வ…மா2 †ேரதி … ந 9…ரா ÅÅ2†ஷ…: �ர ம8 †யேத பஶு …மா5-ப †4வதி 

வ� …�த3ேத‡ �ர…ஜா� பவ†மானய …  3ரஹா†  3�:ய…�ேதÅத…2 வா 

அ†ைய…ேதÅ 3� †ஹ�தா �3ேராணகல …ஶ ஆ†த4வ…ன�ய†: <த…�4��- 

தா5. யத3 3� †ஹ��ேவாபாL…�யா� பவ †மான…� Æவ� -  [ ]  2 

3.2.1.3 

-;சி †2��3யா…� த� Æவ� …;சி2�3ய †மான-ம�3�4வ …�ேயா: �ரா…ேணாÅO…  

வ� ;சி†2�3ேய-ேதாபயா…ம 3� †ஹ�ேதாÅஸி �ர…ஜாப †தேய… �ேவதி † 
�3ேராணகல…ஶம…ப�4 �� †ேஶ…தி3��3ரா†ய… �ேவ�யா†த4வ…ன�ய …�  

Æவ��ேவ‡�4ய�வா ேத…3ேவ�4ய… இதி † <த…�4�த…� 

பவ†மானேம…வ த�2-ஸ�த†ேனாதி … ஸ�வ…மா2 †ேரதி … ந 9…ரா  

ÅÅ2 †ஷ…: �ரம8 †யேத பஶு…மா5ப †4வதி வ� …�த3ேத‡ �ர…ஜா� || 3  

(ஏ…ேத - வ, - 	3வ,ச †	வா�óèஶNச)  (A1) 

3.2.2.1 

�Dண� … வாவ ஸவ†னா…5யத†2 �� …த�ய …óè… ஸவ†ன…மவ†- 

E�ப��யன…óè…ஶு L …�வ�த† உபா…óè …ஶுóè ஹு …�ேவாபாóè†ஶு- 

பா…�ேரÅóè†-ஶும …வாய … த��� †த�யஸவ…ேன† Åப� …�*யா…ப�4 

ஷு†Yயா…�3-யதா‡3�யா…யய†தி … ேதனாóè†ஶு…ம�3-யத†3ப�4ஷு…ேணாதி … 

ேதன†�ஜ�…ஷி ஸ�வா‡Mேய…வ த�2ஸவ†னா5யóè ஶு…ம�தி †  
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ஶு… ரவ†�தி ஸ…மாவ†�3வ ��யாண� கேராதி … �3ெவௗ ஸ †J …�3ெரௗ 

வ�த†தாவஜூ…�ெயௗ ப …�யாவ†�ேதேத ஜ…ட2ேர†வ… பாதா‡3: |  
தேயா…: ப�ய†�ேதா… அதி † ய��ய…5யம-ப †�ய�த…: - [ ]  4 
3.2.2.2 

ேஸR …னாÅதி† ய��ய…5ய� || �3ேவ �3ரத†4. ஸ …தத�† வத… ஏக†: 
ேக…ஶ ீவ��வா… 94வ†னான6 வ�…�வா5 | தி …ேரா…தா4ைய…�யஸி†த…� 

Æவஸா †ன: ஶு … ரமா த†3�ேத அO…ஹாய † ஜா…�ைய ||  

ேத…3வா ைவ ய�3ய…*ேஞÅL†�வத… தத3ஸு †ரா அL�வத… ேத 
ேத…3வா ஏ …த� ம †ஹாய…*ஞம†ப�ய …5-தம†த5வதா- 3ன6ேஹா…�ர� 

Æ$ர…தம†L�வத… தமா…�3-�3வ�$ர†த: யா…�3- 

�3வ��.:ய† 3ன6ேஹா…�ர� ஜு:வ†தி ெபௗ�ணமா…ஸ� 

Æய…*ஞம† 3ன�ேஷா…ம8ய †� - [ ]  5 

3.2.2.3 

ப …ஶும †L�வத தா…3��ய� Æய…*ஞமா‡ 3ேன…ய� ப …ஶும †L�வத 

ைவ�வேத…3வ� �ரா†தஸவ…னம †L�வத வ�ண�ரகா…4ஸா5-  

மா�3�4ய †�தி3ன…óè… ஸவ †னóè ஸாகேம…தா45 ப� †��ய…*ஞ� 

��ய†�ப3காò-��த�யஸவ…னம †-L�வத… தேம †ஷா…மஸு †ரா  

ய…*ஞம…5வவா†ஜிகா3óèஸ…5-த�நாÅ5வவா†ய …5ேத‡  

Å�3�வ5ன�3�4வ�த…$யா வா இ…ேம ேத…3வா அ†<4வ…5ன6தி…  



 	�த யகா%ேட3 	வ,த ய: �ர)ன: - TS 3.2 

    vedavms@gmail.com         Page 33 of 118 

தத†3�3�4வ …ரயா‡ Å�3�4வர…�வ� தேதா† ேத…3வா அப †4வ …5 

பராÅஸு†ரா… ய ஏ…வ� Æவ� …�3வா��2-ேஸாேம †ன… யஜ†ேத… 

ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡ ( ) Åய… �4ரா�� †$ேயா ப4வதி || 6 

(அப†)ய*ேதாÅ - �3ன  ேஷா…ம[ய† - மா…	மனா… பரா… - 	#ண,† ச)  

(A2) 

3.2.3.1 

ப …%…<4ர… 3ன6� ப †%…<4%��3ர†� ப%…<4�வ��வா‡5 ேத…3வா5 

ப †%…<4�மாóè ஸ…ஹ �3ர†:மவ�ச…ேஸன … ஸ ந†: பவவ …  

ஶCக3ேவ … ஶ&ஜனா†ய… ஶம�வ†ேத… ஶóè ரா†ஜ…5ேனாஷ†த�…4�4ேயா -

Å;சி †25னய ேத ரய�பேத ஸு…வ ��ய †ய ரா…யேபாஷ†ய 

த3தி…3தார†: யாம | தய† ேம ராவ… தய† ேத ப4��ய… 
தய † த இ…த3J5�� †ேஜ || �ரா…ணாய† ேம வ�ேசா…தா3 
வ�ச†ேஸ பவவா-பா…னாய † $யா…னாய † வா…ேச - [ ]  7 
3.2.3.2 

த†3� ர…R�4யா…�  ச�ு†��4யா� ேம வ�ேசா…ெதௗ3 வ�ச†ேஸ 

பேவதா…2ò … �ேரா�ரா†யா… ÅÅ*�மேன ÅCேக‡3�4ய … ஆ2†ேஷ 

வ �…�யா†ய… வ�,ேணா…%��3ர†ய… வ��ேவ †ஷா� ேத…3வானா‡&- 

ஜ…ட2ர†மஸி வ�ேசா…தா3 ேம… வ�ச†ேஸ பவவ… ேகா†Åஸி … ேகா 
நாம… கைம‡ �வா… காய † �வா… ய��வா… ேஸாேம …னாத�†��ப …� 
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Æய��வா… ேஸாேம …னாம8 †மத3óè ஸு�ர…ஜா: �ர…ஜயா† <4யாஸóè 

ஸு…வ �ேரா† வ �…ைர: ஸு …வ�சா… வ�ச†ஸா ஸு…ேபாஷ…: ேபாைஷ…� 
வ��ேவ‡�4ேயா ேம A …ேப�4ேயா† வ�ேசா…தா3 - [ ]  8 
3.2.3.3 

வ�ச†ேஸ பவவ … தய† ேம ராவ … தய† ேத ப4��ய … 
தய † த இ…த3J5�� †ேஜ || 93< †4ஷ…5னேவ‡ே�ைத…ஷ ைவ 

பா�%†ய: �ர…ஜாப†தி�ய…*ஞ: �ர…ஜாப †தி …தேம…வ த†�பயதி … ஸ  

ஏ †ன��� …�ேதா <4�யா…Åப�4 ப†வேத �3ர:மவ�ச…ஸகா…ேமா- 

Åேவ‡ே�ைத…ஷ ைவ பா�%†ய: �ர…ஜாப †தி� ய …*ஞ: 

�ர…ஜாப †தி …தேம…வ த†�பயதி … ஸ ஏ †ன� �� …�ேதா  
�3ர†:மவ�ச…ேஸனா…ப�4 ப †வத ஆமயா…$ய - [ ]  9 

3.2.3.4 

ேவ‡ே�ைத…ஷ ைவ பா�%†ய: �ர…ஜாப †தி�ய…*ஞ: 

�ர…ஜாப †தி …தேம…வ த†�பயதி … ஸ ஏ †ன� �� …�த ஆ2 †ஷா…Åப�4 

ப †வேதÅப�…4சர…5-னேவ‡ே�ைத…ஷ ைவ பா�%†ய: �ர…ஜாப †தி�ய…*ஞ: 

�ர…ஜாப †தி …தேம…வ த†�பயதி … ஸ ஏ †ன� �� …�த: 
�ரா†ணாபா…னா�4யா‡� Æவா…ேசா த†3� ர…R�4யா…& ச�ு†��4யா…ò … 

�ேரா�ரா‡�4யா-மா…�மேனா-ÅCேக‡3�4ய … ஆ2†ேஷா…Å�தேர†தி  
தா…ஜ  �ர த†45வதி || 10  



 	�த யகா%ேட3 	வ,த ய: �ர)ன: - TS 3.2 

    vedavms@gmail.com         Page 35 of 118 

(வா…ேச - \…ேப�4ேயா† வ�ேசா…தா3 - ஆ †மயா…வ   - 

ப3ச †ச	வா�óèஶNச)  (A3) 

3.2.4.1 

�2ய: வ …தி�வ�†க…4ன: வ…தி: ப�.ஶு…�ேவதி †3: பர…ஶு�ன†: 

வ…தி: | ய …*ஞSயா† ய*ஞ … �த†: த…2 ேத மா…Åமி5. 

ய…*ஞ உப † :வய�3�4வ…Jப † மா… �3யாவா†��தி …2வ � 

:வ †ேயதா…Jபா‡- ÅÅ*தா…வ: க…லஶ…: ேஸாேமா†  
அ… 3ன6Iப † ேத…3வா உப † ய …*ஞ உப † மா… ேஹா�ரா† உபஹ…ேவ 

:வ †ய�தா…�-நேமா…Å 3னேய† மக…2 4ேன ம…க2ய† மா… 

யேஶா‡Å�யா…தி3�யா†-ஹவ…ன�ய…Jப † தி,ட2ேத ய …*ேஞா  

ைவ ம…ேகா2 - [ ]  11 
3.2.4.2 

ய…*ஞ� Æவாவ ஸ தத†3ஹ…5 தமா† ஏ …வ ந†ம … ��ய… ஸத…3:  

�ரஸ†�ப�யா…�மேனா Åனா‡��ைய… நேமா † � …�3ராய† மக…2 4ேன 

நம† ��யா மா பா…ஹ��யா 3ன�‡�3�4ர…� தமா† ஏ…வ 

ந†ம… ��ய… ஸத…3: �ர ஸ †�ப�யா …�மேனா-Åனா‡��ைய … நம… 
இ��3ரா†ய மக… 4ன இ†��3%…ய� ேம † வ �…�ய†� மா நி�வ †த�…4%தி† 
ேஹா…�Dய †-மா…ஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா‡த இ��3%…யய† 
வ �…�ய †யாநி†�கா4தாய… யா ைவ -  [ ]  12 
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3.2.4.3 

ேத…3வதா…: ஸத…3யா�தி †மா…�பய †�தி … யதா வ� …�3வா5 

�ர…ஸ�ப †தி … ந ஸத…3யா�தி …மா�;ச†2தி… நேமா …Å 3னேய† மக…2 4ன 

இ�யா †ைஹ…தா ைவ ேத…3வதா…: ஸத…3யா�தி…மாÅ�ப†ய�தி…  

தா ய ஏ …வ� Æவ�…�3வா5 �ர…ஸ�ப †தி… ந ஸத…3யா�தி…மா�;ச†2தி  

�3� …ேட4 த†2: ஶிதி …2ேர ஸ …ம8சீ… மாÅóèஹ†ஸபாத…óè… ஸூ�ேயா† 

மா ேத…3ேவா தி …3$யாத3óèஹ†ஸபாR வா…2ர …�த%†�ா - [ ]  13 

3.2.4.4 

த…3 3ன6: �� †தி …2$யா ய…ம: ப� …���4ய…: ஸர†வத� 

மO…,ேய‡�4ேயா… ேத3வ �‡ �3வாெரௗ … மா மா… ஸ�தா‡�த…� நம …: 
ஸத†3ேஸ … நம…: ஸத†3ஸ …பத†ேய… நம…: ஸகீ†2னா� 

9ேரா…கா3ணா…&-ச�ு†ேஷ… நேமா† தி…3ேவ நம †: ��தி …2$யா  

அேஹ† ைத3தி4ஷ…$ேயாத3த†தி,டா…2 Å5யய… ஸத†3ேன 

.த…3 ேயா‡Åம� பாக†தர… உ5ன6…வத… உR…3�3வத†�ச ேக3ஷ� 

பா…த� மா‡ �3யாவா��தி2வ � அ …�3யா:ன…: ஸேதா…3 ைவ 

�ர…ஸ�ப †�த� - [ ]  14 
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3.2.4.5 

ப�…தேராÅO… �ர ஸ†�ப�தி … த ஏ †னம8�வ…ரா ஹிóèஸி †ேதா…: ஸத†3: 

�ர…��ய † த3�ிணா…��3த4� பேர‡ே� …தாÅக†3�த ப�தர: 

ப��� …மான…ஹ� Æ2 …,மாப�†4�<4யாஸóè ஸு�ர…ஜேஸா… மயா† 
b…ய� < †4யா…ேததி … ேத�4ய † ஏ…வ ந†ம … ��ய … ஸத…3:  

�ர ஸ †�ப�யா…�மேனாÅனா‡��ைய ||  15 

(ம…ேகா2 - வா - அ …*த�†;ா	 - �ர …ஸ�ப†*த …� - 

	ரய†C	�óèஶNச)  (A4) 

3.2.5.1 

ப4ே�ஹி … மா ÅÅவ�†ஶ த�3�கா42 …�வாய † ஶ�தO…�வாய † 
ரா…யேபாஷா†ய … வ�ச†ேஸ ஸு�ரஜா…�வாேயஹி† வேஸா 

9ேராவேஸா �%…ேயா ேம † :� …ேதா‡3 Åய…�வ�ேனா‡�வா  

பா…3ஹு�4யாóè† ஸ 4யாஸ�-�� …ச� †ஸ��வா ேத3வ ேஸாம 

ஸு…ச�ா… அவ†  2ேயஷ� ம…��3ராÅப�4< †4தி: ேக…R�ய…*ஞானா…� 

Æவா 3ஜு †ஷா…ணா ேஸாம†ய ���யR ம…��3ரா  

வ†�வா…;யதி †3தி…-ரனா†ஹதஶ�ீ,ண�… வா 3ஜு †ஷா…ணா 

ேஸாம †ய ���ய…�ேவஹி † வ��வச�.ஷேண - [ ]  16 
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3.2.5.2 

ஶ…�<4�ம †ேயா…<4: வ…தி மா† ஹ%வ�ண … �ர ச†ர…  ர�ேவ… 
த3�ா†ய ரா…யேபாஷா†ய ஸுவ �…ரதா†ைய … மா மா† ராஜ…5-வ� 

பT†3ப�4ேஷா… மா ேம… ஹா�தி †3 �வ� …ஷா வ†த�4: |  

$�ஷ†ேண … ஶு,மா…யாÅÅ2 †ேஷ… வ�ச†ேஸ ||  

வஸு†ம�3-க3ணய ேஸாம ேத3வ ேத மதி…வ�த†3:  
�ராதஸவ…னய† கா3ய …�ரச†2�த3ஸ … இ��3ர†பTதய… 

நரா…ஶóèஸ†-பTதய ப� …��பT†தய… மR †4மத… 
உப †ஹூத…ேயாப†ஹூேதா ப4�யாமி � …�3ரவ†�3-க3ணய 

ேஸாம ேத3வ ேத மதி …வ�ேதா…3 மா�3�4ய†�தினய… ஸவ†னய 

�%…,B�ச†2�த3ஸ … இ��3ர†பTதய… நரா…ஶóèஸ†பTதய - [ ]  17 

3.2.5.3 

ப�…��பT†தய … மR †4மத… உப †ஹூத…ேயாப† ஹூேதா 

ப4�யா�யாதி …3�யவ †�3-க3ணய ேஸாம ேத3வ ேத 

மதி …வ�த†3�� …த�ய†ய… ஸவ†னய… ஜக†3த�ச2�த3ஸ … 

இ��3ர†பTதய … நரா…ஶóèஸ †பTதய ப� …��பT†தய… மR†4மத… 
உப †ஹூத…ேயாப†ஹூேதா ப4�யாமி ||  

ஆ�யா†யவ… ஸேம†R ேத வ�…�வத†: ேஸாம … $�,ண�†ய� | 

ப4வா… வாஜ†ய ஸCக…3ேத2 ||  
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ஹி5வ† ேம … கா3�ரா† ஹ%ேவா க…3ணா5ேம … மா வ� த�†��ஷ: |  

ஶி …ேவா ேம† ஸ�த…�.ஷ�Oப † தி,ட2வ… மா  

ேமÅவா…Cனாப� …4மதி † - [ ]  18 
3.2.5.4 

கா3: || அபா†ம… ேஸாம †ம…��தா† அ<…4மாÅத†3��ம … *ேயாதி …ர-
வ� †தா3ம ேத…3வா5  | கிம…மா5  � †ணவ…த3ரா†தி …: கிJ † 
_…4�திர†��த… ம��ய †ய || ய5ம† ஆ…�மேனா† மி…�தா3 
Å<†4த…3 3ன6த� 9ன…ரா Åஹா‡�ஜா…தேவ †தா…3 வ�ச†�.ஷண�:  ||  

9ன†ர… 3ன6�-ச�ு †ரதா…3�-9ன…%��3ேரா… �3�ஹ …பதி†: |  
9ன†�ேம அ�வ�னா 2…வ& ச�ு…ரா த†4�தம …cேயா: ||  

இ…,டய†ஜுஷேத ேத3வ ேஸாம R …தேதா†மய - [ ] 19 

3.2.5.5 

ஶ…ேதா த†2ய … ஹ%†வத… இ��3ர†பTதய… மR†4மத… 
உப †ஹூத…ேயாப†ஹூேதா ப4�யாமி || 

ஆ…<�யா…: தா2ÅÅமா† <ரயத �ர…ஜயா† ச… த4ேன†ன ச ||  

ஏ …த�ேத† தத… ேய ச… �வாம5ேவ…த�ேத† ப�தாமஹ �ரப�தாமஹ … 
ேய ச… �வாம5வ�ர† ப�தேரா யதா2பா…4க3� ம †�த3�3�4வ…�-நேமா† 
வ: ப�தேரா… ரஸா†ய… நேமா† வ: ப�தர…: ஶு,மா†ய… நேமா† வ: 

ப�தேரா ஜ�…வாய… நேமா† வ: ப�தர: - [ ] 20 
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3.2.5.6 

வ…தா4ைய… நேமா † வ: ப�தேரா ம…5யேவ … நேமா† வ: ப�தேரா 

ேகா…4ராய… ப�த†ேரா… நேமா† ேவா … ய ஏ …தமி†5 Æேலா…ேக த2 

2…,மாòேதÅO… ேய‡Åமி5 Æேலா…ேக மா�ேதÅO… ய 

ஏ …தமி †5 Æேலா…ேக த2 b…ய� ேதஷா…� Æவஸி †,டா2 

<4யாத… ேய ‡Åமி5 Æேலா…ேக†Åஹ� ேதஷா…� Æவஸி†,ேடா2 

<4யாஸ …� �ரஜா†பேத… ந �வேத…3தா5ய…5ேயா வ��வா† ஜா…தான6 … 
ப%… தா ப †3<4வ ||   21 

3.2.5.7 

ய� கா†மாேத ஜுஹு…மத5ேனா† அR வ…யò யா†ம … 
பத†ேயா ரயT…ணா� || ேத…3வ � †த…ையன †ேஸா Åவ…யஜ†னமஸி 

மO…,ய† �த…ையன†ேஸா Åவ…யஜ†னமஸி  

ப�…�� � †த…ையன†ேஸா Åவ…யஜ†னமய…�2ஸு ெதௗ…4தய† 
ேஸாம ேத3வ ேத… ��ப�†4: ஸு …தேய…,டய †ஜுஷ: 

R…தேதா†மய ஶ…ேதா த†2ய… ேயா ப …4ே�ா 

அ†�வ …ஸன6 …�ேயா ேகா…3ஸன6…தய † ேத ப� …��ப� †4�-ப…4�C- 

 � †த…ேயா-ப †ஹூத…ேயாப †ஹூேதா ப4�யாமி ||  22 

(வ,…)வ …ச…�.ஷ…ேண … - 	� …�^�ச †2*த3ஸ… இ*	3ர †ப_தCய … நரா…ஶóè 

ஸ†ப_த …Cயா - Åதி† -C0 …தCேதா†மCய - ஜ …வாய… நேமா† வ:  
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ப,தேரா - ப3G4வ… - ச0 †)ச	வா�óèஶNச)  (A5) 

3.2.6.1 

ம …ஹ�…னா� பேயா†Åஸி… வ��ேவ†ஷா�-ேத…3வானா‡� த…G�.  

� …�3�4யாஸ †ம…�3ய ��ஷ†த�னா…C- ரஹ…� ��ஷ†த�னா…C- 

 3ரேஹா†Åஸி … வ�,ேணா…�. :�த†3யம …ேயக†மிஷ…  

வ�,Y…�வாÅO… வ� ச† ரேம < …4தி�த…3�3�4னா  4� …ேதன†  
வ��3த4தா…� தய† ேம …,டய† வ �…தய… �3ரவ� †ண…மா  

க†3�யா…*-*ேயாதி †ரஸி ைவ�வான…ர� ���ஞS †ைய  

R…3 3த4� Æயாவ†த�… �3யாவா†��தி …2வ � ம†ஹி …�வா யாவ†;ச  
ஸ …�த ஸி�த†4ேவா வ�த…R2: | தாவ†�தமி��3ர ேத… - [ ]  23 
3.2.6.2 

 3ரஹóè † ஸ…ேஹா�ஜா  3� †:ணா…�ய-�� †த� ||  

ய�  � †,ணஶL…ன: �� †ஷதா…3*யம †வ-�� …ேஶ;d …2�3ரா அ†ய 

�ர…மா2 †கா: 2…�ய;;2வா Åவ†�� …ேஶ;சR†,பாேதா3Åய ப…ஶவ†: 
�ர…மா2 †கா: 2…�ய�2-க�ேத…3�3-யஜ†மான: �ர…மா2†க: யா� 

ப …ஶேவா… ைவ �� †ஷதா…3*ய� ப …ஶேவா… வா ஏ…தய † க�த3�தி … 

யய† ��ஷதா…3*யò க�த†3தி… ய� �� †ஷதா…3*ய� 
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9ன†� 3� …:ணாதி† ப …ஶூேன…வாைம … 9ன †�  3�:ணாதி 

�ரா…ேணா ைவ �� †ஷதா…3*ய� �ரா…ேணா வா - [ ]   24 

3.2.6.3 

ஏ …தய† க�த3தி … யய† ��ஷதா…3*யò க�த†3தி… ய� 

�� †ஷதா…3*ய� 9ன†� 3� …:ணாதி † �ரா…ணேம…வாைம … 
9ன†� 3�:ணாதி … ஹிர †Mயமவ…தா4ய †  3�:ணா�ய …��த…� 

Æைவ ஹிர†Mய� �ரா…ண: �� †ஷதா…3*யம …-��த†ேம …வாய†  
�ரா…ேண த†3தா4தி ஶ…தமா†ன� ப4வதி ஶ…தா2 …: 9� †ஷ: 

ஶ…ேத��3%†ய… ஆ2 †,ேய …ேவ��3%…ேய �ரதி † தி,ட…2�ய�வ…மவ † 
 4ராபயதி �ராஜாப …�ேயா வா அ�வ†: �ராஜாப …�ய: �ரா…ண: 

வாேத…3வாைம… ேயாேன‡: �ரா…ண� ( ) நி�மி†ம8ேத… வ� வா 

ஏ …தய† ய …*ஞ�சி †2�3யேத… யய† ��ஷதா…3*யò க�த†3தி 
ைவ,ண …$ய�சா 9ன †� 3�:ணாதி ய …*ேஞா ைவ வ�,Y†� 

ய…*ேஞைன…வ ய …*ஞóè ஸ�த†ேனாதி ||   25 

(ேத … - �� …ஷ…தா…3Kய� �ரா…ேணா ைவ - ேயாேன‡: �ரா…ண� - 

	3வாவ,óè†ஶதி)ச)  (A6) 

3.2.7.1 

ேத3வ† ஸவ�தேர…த�ேத… �ராÅÅ*ஹ… த��ர ச† ஸு…வ �ர ச†  

யஜ… �3�ஹ…பதி†� �3ர…:மா ÅÅ2†,ம�யா � …ேசா மா கா†3த 
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தG…பா�2 ஸா�ன†: ஸ…�யா வ † ஆ…ஶிஷ†: ஸ�R ஸ…�யா 

ஆe †தய � …த&ச† ஸ…�ய&ச† வத3த R…த ேத…3வய † ஸவ�…R: 

�ர†ஸ…ேவ R…தய† R…தம…b�ஜ…� ம:யò † R …த� 
R†3ஹா…மா மா‡ R…தய† R…த�  

க†3�யா;ச…2�ரய† ஶ…�ர - [ ]  26 

3.2.7.2 

ம …b�ஜ…� ம:யóè† ஶ…�ர� R †3ஹா…மா மா† ஶ…�ரய † 
ஶ…�ரCக†3�யா-தி3��3%…யாவ†�ேதா வனாமேஹ R4��…மஹி† 

�ர…ஜாமிஷ‡� || ஸா ேம† ஸ…�யா ÅÅஶ�ீ ேத…3ேவஷு † <4யா�3-

�3ர:மவ�ச…ஸ� மா ÅÅ க†3�யா� || ய …*ேஞா ப †3<4வ… ஸ ஆ 

ப †3<4வ… ஸ �ர ஜ†*ேஞ … ஸ வா†$�ேத4 | ஸ ேத…3வானா…மதி †4-

பதி�ப3<4வ… ேஸா அ…மாóè அதி †4பத�5-கேராR வ…யò யா†ம … 
பத†ேயா ரயT…ணா� || ய…*ேஞா வா… ைவ - [ ]  27 

3.2.7.3 

ய…*ஞப †தி�-R…3ேஹ ய …*ஞப †தி�வா ய…*ஞ�R †3ேஹ… ஸ ய: 

R†தஶ…�ரேயா…�ேதா3ஹ…ம வ� †�3வா…5. யஜ†ேத… த� Æய…*ேஞா 

R†3ேஹ … ஸ இ …,Vவா பாபT†யா5 ப4வதி… ய ஏ †னேயா…�ேதா3ஹ†�  

Æவ�…�3வா5. யஜ†ேத… ஸ ய…*ஞ�R †3ேஹ… ஸ இ…,Vவா வ.†யா5 

ப4வதி R …தய† R…தம …b�ஜ…� ம:யò † R…த� 
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R†3ஹா…மா மா‡ R…தய† R…தCக†3�யா;ச…2- �ரய† 

ஶ…�ரம …b�ஜ…� ம:யóè † ஶ …�ர�R†3ஹா… ( ) மா மா† 
ஶ…�ரய† ஶ …�ரCக†3�யா…தி3�யா†ைஹ…ஷ ைவ 

R†தஶ…�ரேயா…�ேதா3ஹ…த� Æய ஏ …வ� Æவ�…�3வா5. யஜ†ேத 
R…3ஹ ஏ …வ ய…*ஞமி …,Vவா வ. †யா5 ப4வதி ||   28 

(ஶ…C	ர� - Æைவ - ஶ…C	ர*0 †3ஹா…� - 	3வாவ,óè†ஶதி)ச)(A7) 

3.2.8.1 

�ேய…னாய… ப�வ†ேன … வாஹா… வV�2-வ…யம †ப�4e3�தாய … 
நேமா† வ�,ட…�பா4ய… த4�ம †ேண… வாஹா… வV�2வ…யம †ப�4-
e3�தாய… நம †: ப%…த4ேய † ஜன …�ரத†2னாய … வாஹா… 

வV�2வ …யம†ப�4-e3�தாய … நம† ஊ…�ேஜ ேஹா�ரா†ணா…ò … 
வாஹா… வV�2வ…யம †ப�4e3�தாய … நம …: பய †ேஸ … 

ேஹா�ரா†ணா…ò … வாஹா… வV�2வ…யம †ப�4e3�தாய … நம †: 
�ர…ஜாப †தேய… மன†ேவ … வாஹா… வV�2வ …யம†ப�4e3�தாய…  
நம† � …த�� †தபா: ஸுவ�வா …V�2வாஹா… வV�2வ …யம †ப�4-
e3�தாய… நம †�� …�ப�தா…óè… ேஹா�ரா… மேதா‡4� 4� …தய† 
ய…*ஞப †தி …��ஷ†ய… ஏன†ஸா - [ ] 29 
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3.2.8.2 

ÅÅஹு: | �ர…ஜா நி�ப †4 தா அOத…�யமா†னா மத…4$ெயௗ ‡ 
ேதா…காவப … ெதௗ ர†ராத4 ||  

ஸ�ந…தா�4யாóè† �ஜR வ�…�வக†�மா ேகா …4ரா  
�ஷ†ேயா… நேமா† அ�ேவ�4ய: |  

ச�ு†ஷ ஏஷா…� மன†ஸ�ச ஸ …�ெதௗ4 �3�ஹ…பத†ேய …  
மஹி… ஷ�3 �32 …ம5னம †: || நேமா† வ� …�வக†�மேண … ஸ உ† 
பா�வ…மான†ன…5யா��2-ேஸா†ம …பா5 ம5ய†மான: |  

�ரா…ணய † வ�…�3வா��2 ஸ †ம…ேர ந த�4ர… ஏன†�ச � …வா5  

மஹி† ப…3�3த4 ஏ †ஷா� || த� Æவ� †�வக�ம…5 - [ ]  30 

3.2.8.3 

-�ர J†&சா வ…தேய … ேய ப …4�ய†�ேதா… ந 

வஸூ‡5யா5� …ஹு: | யான… 3னேயா…Å5வத†�ய�த… தி4,ண� †யா 

இ…ய�ேதஷா†மவ …யா R3%†,Vைய… வ� †,H�-ந…தாC 

 � †ேணாR வ� …�வக†�மா || நம†: ப�…���4ேயா† அ…ப�4 ேய ேநா… 
அ 2ய †5. ய*ஞ … �ேதா† ய…*ஞகா†மா: ஸுேத…3வா அ †கா…மா ேவா… 
த3�ி †ணா…�-நந�†ன6ம … மா ந…தமா…-ேத3ன†ஸ: பாபய�,ட |  

யாவ †�ேதா… ைவ ஸ†த…3யா‡ேத ஸ�ேவ † 
த3�ி …Mயா‡ேத�4ேயா… ேயா த3�ி†ணா…�ந -  [ ]  31 
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3.2.8.4 

நேய…ைத3�4ேயா† $��;ேயத… ய�3-ைவ‡�வக�ம …ணான6† 
ஜு…ேஹாதி † ஸத…3யா†ேன …வ த� �D †ணா�ய …ேம 

ேத†3வாேஸா… வ9†ேஷ சிகி�2ஸத… யமா…ஶிரா… த3�ப †த� 
வா…மம†�f …த: | 9மா‡5 9…�ேரா ஜா†யேத வ� …�த3ேத… வவத…2 
வ��ேவ† அர…பா ஏ†த4ேத  3� …ஹ: || ஆ…ஶீ…�தா…3யா த3�ப †த� 

வா…மம†�fதா…-ம%†,ேடா… ராய †: ஸசதா…óè … ஸேமா†கஸா |  

ய ஆÅஸி †ச…�2 ஸ�R†3 3த4C L…��4யா ஸ …ேஹ,ேடன… 
யாம …5னம †திC ஜஹாR … ஸ: ||  ஸ …�ப�…� 3D …வ � - [ ] 32 

3.2.8.5 

பTவ†�யய ஜா…யா பTவா†ன: 9…�ரா அ � †ஶாேஸா அய |  

ஸ …ஹஜா†ன6 …�ய: ஸு†மக…2யமா†ன… இ��3ரா†யா…ÅÅ*ஶிரóè† ஸ…ஹ 

L…��4யாÅதா‡3� || ஆ…ஶ�ீம… ஊ�ஜ†J…த ஸு†�ரஜா…�வமிஷ†� 

த3தா4R… �3ரவ�†ண …óè… ஸவ†�சஸ� | ஸ…&ஜய…5 ே��ரா†ண�… 

ஸஹ†ஸா…Åஹமி †��3ர  �Mவா…ேனா அ…5யாóè 

அத†4ரா��2ஸ …ப�னா5† || <…4தம †ஸி < …4ேத மா† தா…4 Jக†2மஸி… 
Jக†2� <4யாஸ …�-�3யாவா†��தி…2வ ��4யா‡�-�வா… ப%† 
 3�:ணாமி… வ��ேவ‡ �வா ேத…3வா ைவ‡�வான …ரா:- [ ] 33 
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3.2.8.6 

�ர ;யா†வய�R தி …3வ� ேத…3வா5 �3�óè †ஹா…�த%†ே� … வயாóè †ஸி 

��தி…$யா� பா�தி †2வா5 �4� …வ� �4� …ேவண † ஹ…வ�ஷாÅவ… 

ேஸாம †�-நயாமஸி | யதா†2 ந…: ஸ�வ…மி*-ஜக†3த3ய …cமóè 

ஸு…மனா… அஸ†� | யதா†2 ந… இ��3ர… இ�3வ�ஶ…: ேகவ†g…: ஸ�வா…: 

ஸம†னஸ …: கர†� | யதா†2 ந…: ஸ�வா… இ�3தி3ேஶா…Åமாக…C 

ேகவ†g…ரஸ55† ||  34 
(ஏன†ஸா - வ,)வக�ம…D…. - ேயா த3;ி†ணா…*ந -  

ஸ†�ப,��3#…வ   - ைவ ‡)வான…ரா - )ச†	வா� …óè…ஶNச †)  (A8) 

3.2.9.1 

ய�3ைவ ேஹாதா‡Å�3�4வ…�2-ம†�4யா…:வய †ேத… வ*ர†ேமனம …ப�4 
�ர வ†�தய…�2 த†2ஶா… இ�யா†ஹ �ராதஸவ…ன� �ர†தி …கீ3�ய… 
�DMேய…தா5ய …-�ரா†ண� �%…பதா†3 கா3ய…�D கா†3ய …�ர�  

�ரா†தஸவ…னC கா†3ய�%…ையவ �ரா†தஸவ…ேன வ*ர†ம…�த� 

�3த†4�த உ … த2� Æவா…சீ�யா†ஹ… மா�3�4ய †�தி3ன…óè… ஸவ †ன� 

�ரதி…கீ�ய † ச…�வா�ேய …தா5ய …�ரா†ண� … சR†,பதா3 �%…,B�- 

�ைர,B†ப …4� மா�3�4ய†�தி3ன…óè… ஸவ†ன� �%…,Bைப …4வ  

மா�3�4ய †�தி3ேன… ஸவ†ேன… வ*ர†ம…�த�-த†4�த - [ ]  35 
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3.2.9.2 

உ… த2� Æவா …சீ��3ரா…ேய�யா†ஹ ��த�யஸவ …ன� �ர†தி …கீ3�ய † 
ஸ …�ைததா5ய …�ரா†ண� ஸ…�தப †தா…3 ஶ வ†D ஶா வ…ேரா  
வ*ேரா… வ*ேர†ைண …வ �� †த�யஸவ…ேன வ*ர†ம…�த�-த†4�ேத  
�3ர:மவா…தி3ேனா† வத3�தி… ஸ �வா அ†�3�4வ…�2: 

யா…�3ேயா ய †தா2ஸவ…ன� �ர†திக…3ேர ச2�தா3óè ††ஸி 

ஸ�பா…த3ேய…� ேதஜ†: �ராதஸவ…ன ஆ…�ம5 த3த�†4ேத��3%…ய� 

மா�3�4ய †�தி3ேன… ஸவ†ேன ப …ஶூò �� †த�யஸவ…ன 

இ�2 த†2ஶா… இ�யா†ஹ �ராதஸவ…ன� �ர†தி …கீ3�ய… 
�DMேய…தா5ய …�ரா†ண� - [ ]  36 

3.2.9.3 

�%…பதா†3 கா3ய …�D கா†3ய…�ர� �ரா†தஸவ …ன� �ரா†தஸவ…ன 

ஏ …வ �ர†திக…3ேர ச2�தா3óè†ஸி … ஸ� பா†த3ய…�யேதா…2 ேதேஜா…  
ைவ கா†3ய …�D ேதஜ†: �ராதஸவ…ன� ேதஜ† ஏ …வ  

�ரா†தஸவ…ன ஆ…�ம5 த†4�த உ… த2� Æவா…சீ�யா†ஹ… 

மா�3�4ய †�தி3ன…óè… ஸவ †ன� �ரதி …கீ3�ய† ச…�வா�ேய…தா5- 

ய…�ரா†ண� … சR†,பதா3 �%…,B� �ைர,B†ப …4�  

மா�3�4ய †�தி3ன…óè… ஸவ †ன…� மா�3�4ய†�தி3ன ஏ …வ ஸவ †ேன 



 	�த யகா%ேட3 	வ,த ய: �ர)ன: - TS 3.2 

    vedavms@gmail.com         Page 49 of 118 

�ரதிக…3ேர ச2�தா3óè†ஸி … ஸ� பா†த3ய…�யேதா†2 இ��3%…ய�  

Æைவ �%…,Bகி †3��3%…ய� மா�3�4ய†�தி3ன…óè… ஸவ†ன - [ ] 37 

3.2.9.4 

-மி��3%…யேம …வ மா�3�4ய †�தி3ேன… ஸவ†ன ஆ…�ம5 த†4�த 

உ… த2� Æவா …சீ��3ரா…ேய�யா†ஹ ��த�யஸவ …ன� �ர†தி …கீ3�ய †  
ஸ …�ைததா5ய …�ரா†ண� ஸ…�தப †தா…3 ஶ வ†D ஶா வ…ரா:  
ப …ஶேவா… ஜாக†3த� ��த�யஸவ…ன� �� †த�யஸவ…ன ஏ …வ �ர†திக…3ேர 

ச2�தா3óè†ஸி … ஸ� பா†த3ய…�யேதா†2 ப …ஶேவா… ைவ ஜக†3த� 
ப …ஶவ†��த�யஸவ …ன� ப …ஶூேன…வ �� †த�யஸவ…ன  

ஆ…�ம5-த†4�ேத… ய�3ைவ ேஹாதா‡Å�3�4வ …�2ம †�4யா…:வய †த  
ஆ…$ய †மமி5 த3தா4தி… த�3ய5னா - [ ]  38 

3.2.9.5 

ப …ஹன�†த 9…ராÅய† ஸ�Æவ�2ஸ …ரா�3- 3� …ஹ ஆ 

ேவ†வ �ர…&ேசா2óèஸா… ேமாத†3 இ…ேவதி† �ர…�யா:வ†யேத… 
ேதைன…வ தத3ப † ஹேத… யதா …2 வா ஆய †தா� �ர…த�� †த  
ஏ …வம†�3�4வ…�2: �ர†திக…3ர� �ரத�‡�ேத… யத†3ப�4 

�ரதி 3�ண�…யா�3யதா2 ÅÅய †தயா ஸ�� …;ச2ேத† தா…�3�ேக…3வ  

த�3யத†3��3த…4�சா^E�ேய†த… யதா…2 தா4வ†�3�4ேயா… ஹ�ய†ேத  
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தா…�3�ேக…3வ த� �ர…பா3ஹு… 3வா � …�வ�ஜா†J�3கீ…3தா2 
உ†�3கீ…3த2 ஏ …ேவா�3-கா†3�� …ணா  - [ ]  39 

3.2.9.6 

-�� …ச: �ர†ண …வ உ † த2ஶ …óè …ஸினா‡� �ரதிக…3ேரா‡Å�3�4வ�b…ணா�  

Æய ஏ…வ� Æவ�…�3வா5 �ர†தி 3� …ணா�ய †5னா…த3 ஏ …வ 

ப †4வ…�யாÅய † �ர…ஜாயா‡� Æவா…ஜ� ஜா†யத இ…ய� Æைவ 

ேஹாதா…Åஸாவ†�3�4வ…�2�யதா3.†ன…: ஶóèஸ†�ய…யா ஏ …வ 

த�3ேதா4தா… ைந�யாத† இவ… ஹ�யமேதா†2 இ…மாேம…வ  

ேதன… யஜ†மாேனா R3ேஹ … ய� தி,ட †25 �ரதி-

 3� …ணா�ய…J,யா† ஏ …வ தத†3�3�4வ …�2�ைனதி … - [ ]  40 
3.2.9.7 

தி,ட †2த�வ… :ய †ஸாவேதா†2 அ…hேம…வ ேதன… யஜ†மாேனா 

R3ேஹ … யதா3. †ன…: ஶóèஸ†தி … தமா†தி …3த: �ர †தா3ன� ேத…3வா 

உப † ஜ�வ�தி… ய�தி,ட†25 �ரதி 3� …ணாதி … தமா†த…3Jத†: 

�ரதா3ன� மO…,யா† உப † ஜ�வ�தி… ய� �ராஙா.†ன …: ஶóèஸ†தி 

�ர…�யC தி,ட†25 �ரதி 3� …ணாதி … தமா‡� �ரா…சீன …óè … ேரேதா† 

த�4யேத �ர…த�சீ‡: �ர…ஜா ஜா†ய�ேத… ய�3ைவ ேஹாதா‡Å�3�4வ …�2-  

ம †�4யா…:வய †ேத… வ*ர†ேமனம …ப�4 �ர வ†�தயதி… ( ) பரா…ஙா  

வ†�தேத… வ*ர†ேம…வ த5ன6 க†ேராதி ||  41 
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(ஸவ†ேன… வKர †ம…*த�த †4	ேத … - 	#%ேய …தாDய …;ரா†ண  -  

*	3�…ய� மா	4ய †*தி3ன…óè … ஸவ†ன…� - ேநா - 	3கா†3	� …ணா - 

ம†	3	4வ…�`�ைனதி† - வ�தய	ய… - �ெடௗ ச †)  (A9) 

3.2.10.1 

உ…ப …யா…ம 3� †ஹ�ேதாÅஸி வா� …ஸத†3ஸி வா… பா�4யா‡��வா 

 ரR…பா�4யா†ம …ய ய…*ஞய† �4� …வயா Å�3�4ய †-

�ா�4யாC- 3�:ணா-�2பயா…ம 3� †ஹ�ேதா-ÅU�த…ஸத†3ஸி 

ச�ு…,பா�4யா‡ம��வா  ரR…பா�4யா†ம …ய ய…*ஞய † 

�4� …வயா Å�3�4ய†�ா�4யாC  3�:ணா�2பயா…ம-

 3� †ஹ�ேதாÅஸி ��த…ஸத†3ஸி �ேரா�ர…பா�4யா‡��வா 

 ரR…பா�4யா†ம …ய ய…*ஞய† �4� …வயா- 

Å�3�4ய †�ா�4யாC-  3�:ணாமி ேத…ேவ�4ய †�வா 

வ� …�வேத†3ேவ�4ய�வா… வ��ேவ‡�4ய�வா  

ேத…3ேவ�4ேயா… வ�,ண†i� ரைம…ஷ ேத… ேஸாம…தóè 

ர†�வ… - [ ]  42 
3.2.10.2 

த�ேத† R…3�ச�ா… மாÅவ†  2ய…5மய� … வஸு†: 9ேரா…வஸு†�வா… பா 
வாச†� ேம பாஹி … மய�… வஸு†�-வ� …த3�3வ†ஸு-�ச�ு …,பா�-
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ச�ு†� ேம பாஹி … மய� … வஸு†: ஸ…�Æய�3வ†ஸு: �ேரா�ர…பா: 
�ேரா�ர†� ேம பாஹி … <4ர†ஸி … �ேர,ேடா†2 ர�ம8 …னா� 

�ரா†ண …பா: �ரா…ண� ேம† பாஹி … _4ர†ஸி … �ேர,ேடா†2 
ர�ம8 …னாம†பான…பா அ †பா…ன� ேம† பாஹி … ேயா ந† இ��3ரவாb 

மி�ராவ�ணா-வ�வ�னாவப� …4தா3ஸ †தி … �4ரா�� †$ய ( ) 

உ…�ப�பT†ேத ஶுப4பத� இ …த3ம…ஹ� தமத†4ர� பாத3யாமி… 

யேத‡2��3ரா…-ÅஹJ †�த…ம�-ேச…தயா†ன6 ||  43 

(ர …;…Cவ… - �4ரா	� †.ய… - C	ரேயா†த3ஶ ச)  (A10) 

3.2.11.1 

�ர ேஸா அ † 3ேன … தேவா…திப�†4: ஸு…வ �ரா†ப�4தரதி…  

வாஜ†க�மப�4: | யய … �வóè ஸ … 2யமாவ�†த2 ||  

�ர ேஹா�ேர† <…�$ய� Æவேசா…Å 3னேய † ப4ரதா �3� …ஹ� |  

வ� …பா&*ேயாத�óè†ஷி … ப�3�4ர†ேத… ந ேவ…த4ேஸ ‡ ||   
அ 3ேன… �D ேத… வாஜி †னா… �D ஷ…த4தா†2 தி …ரேத† 
ஜி…:வா � †தஜாத < …�வ �: |  

தி…ர உ† ேத த…Oேவா† ேத…3வவா†தா…தாப� †4�ன: பாஹி … கி3ேரா… 

அ�ர†2;ச255 || ஸ� Æவா…Cக�ம †ணா … ஸமி…ஷா - [ ]  44 

3.2.11.2 

ஹி †ேனா…ம8��3ரா†வ�,j… அப †ஸபா …ேர அ …ய |  
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ஜு…ேஷதா‡2� Æய …*ஞ� �3ரவ�†ண&ச த4�த…ம%†,ைட�ன: ப …தி2ப�†4: 
பா…ரய†�தா || உ …பா4 ஜி † 3யR …2�ன பரா† ஜேயேத…2 ந பரா† ஜி 3ேய 

கத…ர�ச…ைனேனா‡: | இ��3ர†�ச வ�,ேணா… யத3ப †��ேத4தா2� 

�ேர…தா4 ஸ…ஹர…� Æவ� தைத†3ரேயதா2� ||  

�DMயாbóè †ஷி … தவ † ஜாதேவத3தி …ர  

ஆ…ஜான �†I …ஷஸ †ேத அ 3ேன |   

தாப�†4�ேத…3வானா …மேவா† ய�ி வ�…�3வானதா†2 - [ ]  45 
3.2.11.3 

ப4வ… யஜ†மானாய… ஶ�Æ ேயா: || அ… 3ன6�Dண�† �%…தா4_…5யா 

ே� †தி வ�…த3தா†2 க…வ�: | ஸ �Dóèேர†காத…3ஶாóè இ…ஹ ||  

ய� †;ச ப� …�ரய†;ச ேநா… வ��ேரா† _…3த: ப%†, �த: |  

நப †4�தாம5ய …ேக ஸ †ேம || இ��3ரா†வ�,j �3�óèஹி…தா: 
ஶ�ப †3ரய … நவ… 9ேரா† நவ…தி&ச† �ஞதி2,ட� |  

ஶ…த� Æவ…�சின†: ஸ…ஹர†&ச ஸா…கóè ஹ…ேதா2 
அ†�ர…�யஸு†ரய வ �…ரா5 || உ…த மா…தா ம †ஹி …ஷ ம5வ†ேவனத…3ம8 

�வா† ( ) ஜஹதி 9�ர ேத…3வா: | அதா‡2�3ரவ ��3-$� …�ரமி��3ேரா † 

ஹன6 …,ய��2-ஸேக†2 வ�,ேணா வ�த…ர� Æவ�  ர †மவ ||  46 

(இ…ஷா - Åத†2 - 	வா… - 	ரேயா†த3ஶ ச)  (A11) 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(ேயா ைவ  பவ†மானானா…� - 	#ண,† - ப�…G4: - C�2ய: 

Cவ…Cதி� - ப4ே;ஹி† - மஹ …னா� பேயா†Åஸி… - ேத3வ† 
ஸவ,தேர …த	ேத‡ - )ேய…னாய … - ய	3ைவ ேஹாேதா† - 

பயா…ம�3� †ஹ ேதாÅஸி வா;…ஸ	 - �ர ேஸா அ†�3ன… -
ஏகா†த3ஶ ) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

 (ேயா ைவ - C�2ய: Cவ …Cதி: - Cவ …தா4ைய … நம…: - 

�ரJ †3ச … - தி�ட †2த வ … - ஷHச †	வா�óèஶ	 ) 

 
First and Last Padam of Second Prasnam of  Kandam 3:- 

(ேயா ைவ பவ†மானானா…� - Æவ,�ர †மCவ)  

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 	3வ,த ய: �ர)ன: ஸமா�த: || 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, � 

�3��4ேயா நம:, ஹ…� …: ஓ� 
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி�ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 	3�த ய: �ர)ன �ரார�ப4: || 

3.3  	�த யகா%ேட3 	�த ய: �ர)ன: - 

ைவ��தவ,த 4னாமப,4தா4ன�  

3.3.1.1 
அ 3ேன† ேதஜவ�5-ேதஜ…வ � �வ�ேத…3ேவஷு † 
<4யா…ேதஜ†வ�த…� மா-மா2 †,ம�த…� Æவ�ச†வ�த� 

மO…,ேய†ஷு LI த�…3�ாைய† ச �வா… தப †ஸ�ச… ேதஜ†ேஸ 

ஜுேஹாமி ேதேஜா…வ�த†3ஸி … ேதேஜா† மா… மா ஹா†. …5மா- 

Åஹ�ேதேஜா† ஹாஸிஷ…� மா மா�-ேதேஜா† ஹா.…தி3��3ெரௗ †-
ஜவ�5ேனாஜ…வ � �வ�ேத…3ேவஷு† <4யா… ஓஜ†வ�த…� 

மாமா2†,ம�த…� Æவ�ச†வ�த� மO…,ேய †ஷு LI… 
�3ர:ம †ண�ச �வா � …�ரய… ெசௗ - [ ]  1 

3.3.1.2 
- ஜ†ேஸ ஜுேஹா�ேயாேஜா…வ�-த…3ேயாேஜா† மா… மா 

ஹா†. …5மா-Åஹேமாேஜா† ஹாஸிஷ…� மா மாேமாேஜா†  
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ஹா. …�2-ஸூ�ய† �4ராஜவ�5-�4ராஜ…வ � �வ�ேத…3ேவஷு†  
<4யா… �4ராஜ†வ�த…� மாமா2†,ம�த…� Æவ�ச†வ�த� 

மO…,ேய†ஷு LI வா…ேயா�ச† �வா…Åபா&ச… �4ராஜ†ேஸ 

ஜுேஹாமி ஸுவ…�வ�த†3ஸி … ஸுவ†�மா… மா ஹா†.…5மா- 

Åஹóè ஸுவ†�. ஹாஸிஷ…� மா மாóè ஸுவ †�.ஹா. …5 மய�† ( ) 
ேம…தா4� மய�† �ர…ஜா� மUய … 3ன6ேதேஜா† த3தா4R… மய� †  
ேம…தா4� மய�† �ர…ஜா� மயT��3ர† இ��3%…ய� த†3தா4R… மய� † 
ேம…தா4� மய�† �ர…ஜா� மய� … ஸூ�ேயா… �4ராேஜா† த3தா4R ||  2 

(;…	ரCய† ச … - மய,… - 	ரேயா†வ,óèஶதி)ச)  (A1) 

3.3.2.1 

வா…2�. ஹி†C க…�தாÅ 3ன6: �ர†ேதா…தா �ர…ஜாப †தி …: ஸாம … 
�3�ஹ …பதி†I�3கா…3தா வ��ேவ† ேத…3வா உ †பகா…3தாேரா† ம…Iத†: 
�ரதிஹ …�தார… இ��3ேரா† நி …த4ன…�ேத ேத…3வா: �ரா†ண…�4�த†: 
�ரா…ண� மய� † த3த4�ேவ…த�3ைவ ஸ�வ†ம�3�4வ …�2-I†பாL…�வ5- 

k†�3கா…3���4ய † உ…பாக†ேராதி … ேத ேத…3வா: �ரா†ண …�4�த†: �ரா…ண� 

மய� † த3த…4�வ��யா†ைஹ…தேத…3வ ஸ�வ†மா…�ம5 த†4�த… இடா†3 
ேத3வ…ஹூ� மO†�ய*ஞ …ன�� �3�ஹ…பதி †-I தா2ம …தா3ன6† 
ஶóèஸிஷ…�3 வ��ேவ† ேத…3வா: - [ ]   3 
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3.3.2.2 

ஸூ‡ த…வாச…: ��தி †2வ� மாத…�மா மா †ஹிóè.…� மR†4 மன6,ேய … 
மR†4 ஜன6,ேய… மR†4வcயாமி… மR†4வதி3,யாமி … மR †4மத�� 

ேத…3ேவ�4ேயா… வாச†J�3யாஸóè ஶு�A …ேஷMயா‡� 

மO…,ேய‡�4ய …த� மா† ேத…3வா அ†வ�R ேஶா…பா4ைய† 
ப�…தேராÅO† மத3�R || 4 

(ஶ…óè …ஸி…ஷ …	3 வ,)ேவ† ேத…3வா - அ…�டாவ,óè†ஶதி)ச)  (A2) 

3.3.3.1 

வஸ †வ�வா… �ர $� †ஹ�R கா3ய…�ேரண … ச2�த†3ஸா…Å 3ேன: 

�%…ய� பாத…2 உேப †ஹி I…�3ரா�வா… �ர $� †ஹ�R … 
�ைர,B†ேப4ன… ச2�த…3ேஸ��3ர†ய �%…ய� பாத…2 
உேப ‡:யாதி …3�யா�வா… �ர $� †ஹ�R … ஜாக†3ேதன… ச2�த†3ஸா… 
வ��ேவ†ஷா�-ேத…3வானா‡� �%…ய� பாத…2 உேப †ஹி … மா�தா†3ஸு  

ேத ஶு ர ஶு… ரமா _†4ேனாமி ப …4�த3னா†ஸு… ேகாத†னாஸு…  
lத†னாஸு … ேரஶீ†ஷு … ேமஷ�†ஷு … வாஶீ†ஷு வ��வ …�4��2ஸு…  
மா�3�4வ �†ஷு கL…ஹாஸு… ஶ வ†Dஷு - [ ]  5 

3.3.3.2 
ஶு… ராஸு† ேத ஶு ர ஶு… ரமா _†4ேனாமி ஶு… ர�ேத† ஶு… ேரண † 
 3�:ணா…�ய:ேனா† A …ேபண… ஸூ�ய†ய ர…�மிப� †4: || 
ஆÅமி †5O… 3ரா அ†Z;யi�தி …3ேவா தாரா† அஸ�சத || 
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க…L…ஹóè A …ப� Æ$�†ஷ…ப4ய† ேராசேத �3� …ஹ�2ேஸாம …: 
ேஸாம †ய 9ேரா…கா3: ஶு … ர: ஶு… ரய† 9ேரா…கா3: ||  
ய�ேத† ேஸா…மாÅதா‡3�4ய…�நாம… ஜா 3� †வ� … தைம † ேத  
ேஸாம … ேஸாமா†ய… வாேஹா…ஶி -�வ�ேத†3வ ேஸாம 

கா3ய…�ேரண … ச2�த†3ஸா…Å 3ேன: -  [ ]   6 

3.3.3.3 
�%…ய� பாேதா…2 அபT†ஹி வ…ஶ ீ�வ�ேத†3வ ேஸாம… 
�ைர,B†ேப4ன… ச2�த…3ேஸ��3ர†ய �%…ய� பாேதா…2 
அபT‡:ய …ம�2ஸ†கா…2 �வ�ேத†3வ ேஸாம … ஜாக†3ேதன… 
ச2�த†3ஸா… வ��ேவ†ஷா� ேத…3வானா‡� �%…ய� பாேதா…2 
அபT…:யா ந†: �ரா…ண ஏ †R பரா…வத… ஆÅ�த%†�ா�3தி …3வப%† |  
ஆ2†: ��தி…2$யா அ�4ய …��த†மஸி �ரா…ணாய† �வா ||  

இ…��3ரா… 3ன� ேம … வ�ச†:  �Yதா…� Æவ�ச…: ேஸாேமா… 
�3�ஹ …பதி†: ( ) |  
வ�ேசா† ேம… வ��ேவ† ேத…3வா வ�ேசா† ேம த4�தம�வ�னா ||  

த…3த…45ேவ வா… யத�…3மO… ேவாச…�3-�3ர:மா†ண�… ேவI… த� |  
ப%… வ��வா†ன6 … கா$யா† ேந…மி�ச… ர-மி†வா-ப4வ� ||  7 

(ஶ�வ †#�வ…-�3ேன�- �3�ஹ…Cபதி…: - ப3ச †வ,óèஶதி)ச) (A3) 

 

 

 



 	�த யகா%ேட3 	�த ய: �ர)ன: - TS 3.3 

    vedavms@gmail.com         Page 59 of 118 

3.3.4.1 

ஏ …த�3வா அ…பா�நா †ம …ேத4ய…C L3:ய …� Æயதா†3தா…4வா 

மா�தா†3ஸு ேத ஶு ர ஶு … ரமா _†4ேனா…ம8�யா †ஹா…பாேம …வ 

நா†ம…ேத4ேய†ன… L3:ேய†ன தி …3ேவா $�,H…மவ † I�ேத4  

ஶு… ர�ேத† ஶு… ேரண †  3�:ணா…-ம8�யா†ைஹ …த�3வா  

அ:ேனா† A…ப� Æய�3ரா�%…: ஸூ�ய †ய ர…�மேயா … $�,Vயா† 
ஈஶ…ேதÅ:ன† ஏ …வ A…ேபண… ஸூ�ய†ய ர…�மிப� †4� தி…3ேவா 

$�,H †&-;யாவய…�யா-Åமி †5O… 3ரா - [ ]  8 

3.3.4.2 

அ†Z;யi…%�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர…ைவத� க†L …ஹóè A …ப� 

Æ$�†ஷ…ப4ய † ேராசேத �3� …ஹதி3-�யா†ைஹ…த�3வா அ†ய 

கL…ஹóè A …ப� Æய�3-$�,\ † A …ேபைண …வ $�,H…மவ † I�ேத…4 
ய�ேத† ேஸா…மாÅதா‡3�4ய…�நாம… ஜா 3� …வ ��யா†ைஹ …ஷ ஹ… ைவ 

ஹ…வ�ஷா† ஹ…வ��ய†ஜதி… ேயாÅதா‡3�4யC  3�ஹ�…�வா ேஸாமா†ய 

ஜு…ேஹாதி … பரா… வா ஏ…தயாÅÅ*2†: �ரா…ண ஏ †தி… - [ ]  9 
3.3.4.3 

ேயாÅóè†ஶுC  3� …:ணா�யா ந†: �ரா…ண ஏ †R பரா…வத… 
இ�யா …ஹாÅÅ*2†ேர…வ �ரா…ணமா…�ம5 த†4�ேத… Å��த†மஸி 

�ரா…ணாய… �ேவதி … ஹிர†Mயம …ப�4 $ய†ன6�ய …��த…� Æைவ  
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ஹிர†Mய…மா2 †: �ரா…ேணா†-Å��ேத†ைன…வாÅÅ*2†ரா…�ம5 த†4�ேத  
ஶ…தமா†ன� ப4வதி ஶ…தா2…: 9I†ஷ: ஶ…ேத��3%†ய … 
ஆ2†,ேய…ேவ��3%…ேய �ரதி † தி,ட2�ய…ப உப† ��ஶதி 

ேப4ஷ…ஜ� Æவா ஆேபா† ( ) ேப4ஷ…ஜேம …வ L †Iேத ||  10 

(உ…�3ரா - ஏ …	யா - ப… - C	#ண,† ச)  (A4) 

3.3.5.1 

வா…2ர†ஸி �ரா…ேணா நாம † ஸவ�…Rராதி †4ப�ேயÅபா…ன� ேம† 
தா…3�ச�ு†ரஸி … �ேரா�ர…�நாம † தா…4Rராதி†4ப�ய… ஆ2 †�ேம தா3 

A …பம†ஸி… வ�ேணா… நாம … �3�ஹ…பேத…-ராதி †4ப�ேய �ர…ஜா� ேம† 
தா3 � …தம†ஸி ஸ…�ய�-நாேம��3ர…யாÅÅ*தி †4ப�ேய � …�ர� ேம † 
தா3 < …4தம †ஸி … ப4$ய…� நாம† ப��� …ணாமாதி †4ப�ேய…-Åபா-
ேமாஷ†த�4னா…C க3�ப †4�தா4 � …தய† �வா… $ேயா†மன  

� …தய † - [ ]  11 
3.3.5.2 
�வா… வ�<†4மன � …தய† �வா… வ�த†4�மண � …தய† �வா 

ஸ …�யாய…�தய † �வா… *ேயாதி †ேஷ �ர…ஜாப †தி� வ�…ராஜ†மப�ய …�- 
தயா† < …4த&ச… ப4$ய†&சா-�ஜத… தா��ஷி †�4ய-தி …ேரா† 
Åத3தா…4� தா&ஜ…மத†3 3ன6…-தப †ஸா Åப�ய…�-தயா … ைவ ஸ 

���ஞ� …5 காமா†ன�ஜத… த� ���ஞ� †னா� ���ஞS…�வ� 
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Æய� ���ஞ †ேயா  3� …:ய�ேத… ���ஞ� †ேன…வ ைத: காமா…5…. 
யஜ†மா…ேனாÅவ† I�ேத4 வா…2ர†ஸி �ரா…ேணா - [ ]  12 

3.3.5.3 
நாேம�யா†ஹ �ராணாபா…னாேவ…வாவ† I�ேத…4 ச�ு†ரஸி … 
�ேரா�ர…�-நாேம�யா…ஹாÅÅ2†ேர…வாவ † I�ேத4 A …பம †ஸி … 
வ�ேணா… நாேம�யா†ஹ �ர…ஜாேம…வாவ † I�த4 � …தம†ஸி ஸ …�ய�  

நாேம�யா†ஹ � …�ரேம …வாவ† I�ேத4 < …4தம †ஸி … ப4$ய …�- 
நாேம�யா†ஹ ப…ஶேவா… வா அ…பாேமாஷ†த�4னா…�  

க3�ப †4: ப …ஶூேன…வா - [ ]  13 

3.3.5.4 
-வ† I�த4 ஏ …தாவ …�3ைவ 9I†ஷ� ப …%த…தேத…3வாவ† I�த4 

� …தய † �வா… $ேயா†மன… இ�யா †ேஹ…ய� Æவா � …தய… 
$ேயா †ேம …மாேம…வாப�4 ஜ†ய�U� …தய† �வா… வ�< †4மன … 
இ�யா †ஹா…-Å�த%†� …� Æவா � …தய… வ�<†4மா…�த%†�ேம …வாப�4 

ஜ†ய�U� …தய † �வா… வ�த†4�மண … இ�யா†ஹ… �3ெயௗ�வா 

� …தய … வ�த†4�ம… தி3வ†ேம…வாப�4 ஜ†ய�U� …தய† - [ ]   14 
3.3.5.5 
�வா ஸ …�யாேய�யா†ஹ… தி3ேஶா… வா � …தய† ஸ …�ய�தி3ஶ † 
ஏ …வாப�4 ஜ†ய�U� …தய † �வா… *ேயாதி †ஷ… இ�யா†ஹ ஸுவ…�ேகா3 
ைவ ேலா…க � …தய… *ேயாதி†: ஸுவ…�க3ேம…வ ேலா…கம …ப�4  
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ஜ†ய�ேய …தாவ †�ேதா… ைவ ேத†3வேலா …கா-தாேன…வாப�4 ஜ†யதி…  
த3ஶ… ஸ� ப †�3ய�ேத… த3ஶா‡�ரா வ� …ராட35ன†� Æவ�…ராV3 

வ� …ரா*ேய …-வா5னா�3ேய … �ரதி † தி,ட2தி ||  15  

(.ேயா†மன � …தCய† - �ரா…ண: - ப…ஶூேன…வ - வ,த†4�ம… 
தி3வ†ேம…வாப,4 ஜ†ய	c� …தCய… - ஷHச †	வா�óèஶNச)  (A5) 

 

3.3.6.1 
ேத…3வா ைவ ய�3-ய …*ேஞன… நாவாI†�த4த… த� பைர…ரவா†I�த4த… 
த� பரா†ணா� பர…�வ� Æய�பேர†  3� …:ய�ேத… யேத…3வ 

ய…*ேஞன…னாவ†I…�ேத4 தயா-வ †I�3�4ைய… ய� �ர†த…2மC 

 3� …:ணாத�…மேம…வ  ேதன† ேலா…கம …ப�4 ஜ†யதி … ய� �3வ� …த�ய†-
ம …�த%†� …� ேதன… ய�-�� …த�ய†ம…Jேம…வ ேதன† ேலா…கம …ப�4 ஜ†யதி … 
யேத…3ேத  3� …:ய�த† ஏ …ஷா� Æேலா…கானா†ம…ப�4ஜி †�யா… - [ ] 16 
3.3.6.2 

உ�த†ேர …,வஹ†வ…Jேதா…-Å�வா&ேசா†  3�:ய�ேத 

Åப� …4ஜி�ைய…ேவமா� Æேலா…கா5 9ன†%…ம� Æேலா …க� �ர…�யவ†-
ேராஹ�தி… ய� <�ேவ…,வஹ†வ�…த: பரா‡&ேசா 

 3� …:ய�ேத… தமா†தி…3த: பரா‡&ச இ…ேம ேலா…கா 
யR3�த†ேர…,வஹ†வ …Jேதா…Å�வா&ேசா†  3� …:ய�ேத…  
தமா†த…3Jேதா… Å�வா&ச† இ …ேம ேலா…காதமா…த3யா†- 
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தயா�ேனா ேலா…கா5 ம†O…,யா† உப† ஜ�வ�தி 

�3ர:மவா…தி3ேனா† வத3�தி… கமா‡�2 ஸ …�யாத…3�3�4ய 

ஓஷ†த4ய…: ஸ� ப †4வ…��ேயாஷ†த4ேயா - [ ]  17 
 

3.3.6.3 
மO…,யா†ணா…ம5ன†� �ர…ஜாப †தி� �ர…ஜா அO… �ர ஜா†ய�த…  
இதி … பரா…ன5வ�தி† �3Aயா…�3-ய�3- 3� …:ணா�ய…�3�4ய-

�ெவௗஷ†த�4�4ேயா  3�:ணா…ம8தி … தமா†த…3�3�4ய  

ஓஷ†த4ய…: ஸ� ப †4வ�தி … ய�3- 3� …:ணா�ேயாஷ†த�4�4ய�வா 

�ர…ஜா�4ேயா†  3�:ணா…ம8தி … தமா…ேதா3ஷ†த4ேயா 

மO…,யா†ணா…ம5ன…� Æய�3- 3� …:ணாதி† �ர…ஜா�4ய†�வா  

�ர…ஜாப †தேய  3�:ணா…ம8தி … தமா‡� �ர…ஜாப †தி� �ர…ஜா அO…  
�ர ஜா†ய�ேத ||  18   

(அ…ப,4ஜி†	ைய - ப4வ…*	ேயாஷ†த4ேயா… - Å�டாச†	வா�óèஶNச)  

(A6) 

3.3.7.1 

�ர…ஜாப †தி� ேத3வாஸு …ரான†-�ஜத… தத3O† ய …*ேஞா†Å�*யத 

ய…*ஞ&ச2�தா3óè†ஸி… ேத வ�,வ†&ேசா… $ய † ராம …��2 

ேஸாÅஸு†ரா…னO† ய…*ேஞாÅபா‡ ராம�3-ய…*ஞ&ச2�தா3óè †ஸி… ேத 
ேத…3வா அ†ம5ய�தா…Åம8 வா இ…த3ம †<4வ …5…. ய�3-வ …யò ம இதி… 
ேத �ர …ஜாப †தி…Jபா†-Åதா4வ …��2 ேஸா‡Å�3ரவ ��-�ர …ஜாப †தி …�-
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ச2�த†3ஸா� Æவ �…�ய†மா…தா3ய… த�3வ…: �ர தா‡3யா …ம8தி… ஸ 

ச2�த†3ஸா� Æவ �…�ய† - [ ] 19 
3.3.7.2 

மா…தா3ய … தேத‡3�4ய …: �ராய †;ச…2� தத3O… ச2�தா…3ò …யபா‡ 
Å ராம …&ச2�தா3óè†ஸி ய …*ஞதேதா† ேத…3வா அப †4வ …5 

பராÅஸு†ரா… ய ஏ…வ&ச2�த†3ஸா� Æவ �…�ய†� Æேவதா3 ÅÅ�ரா†வ…யா-

ÅR… �ெரௗஷ…V3யஜ… ேய யஜா†மேஹ வஷVகா…ேரா 
ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡Åய … �4ரா�� †$ேயா ப4வதி �3ர:ம-

வா…தி3ேனா† வத3�தி… கைம… கம †�3�4வ …�2ரா �ரா†வய…த�தி …  
ச2�த†3ஸா� Æவ �…�யா†ேயதி † �3Aயாேத…3த�3 ைவ -  [ ] 20 
 

3.3.7.3 

ச2�த†3ஸா� Æவ �…�ய†மா �ரா†வ…யாÅR… �ெரௗஷ…V3யஜ… ேய 

யஜா†மேஹ வஷVகா…ேரா ய ஏ …வ� Æேவத…3 ஸவ �‡�ையேர…வ 

ச2�ேதா†3ப�4ர�சதி … ய� கி&சா�ச†தி … யதி3��3ேரா†  
$� …�ரமஹ†5ன-ேம …�3�4ய� த�3-ய�3-யத�†ன…பாவ†பத3- 

ேம…�3�4ய� தத3த…2 கமா†ைத…3��3ேரா ய…*ஞ ஆ 

ஸòதா†2ேதா…%-�யா†ஹு…%��3ர†ய… வா ஏ…ஷா ய…*ஞSயா† 
த…G�ய�3-ய…*ஞதாேம…வ த�3 ( ) ய†ஜ�தி … ய ஏ …வ� 

Æேவேதா3ைப†ன� Æய…*ேஞா ந†மதி ||  21 
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(ச2*த †3ஸா� Æவ  …�ய†� - Æவா - ஏ …வ த - த…3�ெடௗ ச †)  (A7) 

3.3.8.1 
ஆ…2�தா4 அ † 3ேன ஹ …வ�ேஷா† ஜுஷா…ேணா  4� …த�ர†த�ேகா 
 4� …தேயா†ன6ேரதி4 |  4� …த� பT…�வா மR…4சாI… க3$ய†� 

ப�…ேதவ†9…�ரம…ப�4 ர†�தாதி …3ம� || ஆ $� †�;யேத… வா ஏ …த�3-

யஜ†மாேனா… Å 3ன6�4யா…� Æயேத†3னேயா: ��த…C  ��யாதா…2 -
Å5ய�ரா†வ-�4� …த2ம …ைவ-�யா†2…�தா3 அ † 3ேன ஹ…வ�ேஷா† 
ஜுஷா…ண இ�ய †வ-�4� …த2ம†-ைவ…,ய& ஜு†ஹுயா…- 
தா3ஹு†�ைய …ைவெனௗ† ஶமயதி … நாÅÅ*�தி …மா�;ச†2தி …  
யஜ†மாேனா… ய� L. †த…3 - [ ]  22 
3.3.8.2 
ம�ர†த��த…� மய� … ேயன† ய…மய † ப …3லினா… சரா†மி | இ…ைஹவ 

ஸ�நி …ரவ†த3ேய… தேத…3த� தத†3 3ேன அ5� …ேணா ப †4வாமி | 

வ��வ†ேலாப வ��வதா…3வய † �வா… ÅÅஸ&ஜு †ேஹா�ய … 3-

தா4ேத3ேகா† Åஹு…தாேத3க†: ஸமஸ…னாேத3க†: |  
ேதன†:  �Mவ�R ேப4ஷ…ஜóè ஸத…3: ஸேஹா… வேர‡Mய� || 

அ…ய�ேநா… நப †4ஸா 9…ர: ஸ …ò…பா2ேனா† அ…ப�4 ர†�R | 

 3� …ஹாணா…மஸ†ம��ைய ப …3ஹேவா† ேநா  3� …ஹா அ †ஸ55 || 

ஸ �வ5ேனா† - [ ] 23 
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3.3.8.3 
நப4ஸபத… ஊ�ஜ†�ேநா ேத4ஹி ப …4�3ரயா‡ ||  
9ன†�ேனா ந…,டமா  � †தி…4 9ன†�ேநா ர…ய�மா  � †தி4 |  
ேத3வ† ஸòபா2ன ஸஹரேபா…ஷேய †ஶிேஷ…  
ஸ ேநா† ரா…வாÅ*யா†ன6óè ரா…யேபாஷóè† ஸு…வ ��யóè † 
ஸ�Æவ�2ஸ …Dணாò † வ…தி� || அ… 3ன6�வாவ ய…ம இ…ய�  

Æய…ம8 L. †த…3� Æவா ஏ …த�3-ய…மய … யஜ†மான… ஆ த†3�ேத… 
யேதா3ஷ†த�4ப�…4�-ேவதி3ò † ��…ணாதி … யத3O†ெபௗ,ய 

�ரயா…யா�3- 3D †வப …3�3த4ேம†ன -  [ ] 24 

3.3.8.4 

ம …J,மி5 Æேலா…ேக ேந†ன�ேயர…5…. ய� L. †த…3ம�ர†த��த…� 

மயT�2ெபௗ†ஷத�…ைஹவ ஸ5. ய …மC-L.†த3� 

நிரவ…தா3யா†�� …ண: ஸு†வ…�க3� Æேலா…கேம †தி … யதி †3 மி…�ரமி †வ… 
சேர†த3&ஜ…லினா… ஸ _‡5 �ரதா…3$ேய† ஜுஹுயாேத…3ஷ வா  

அ… 3ன6� ைவ ‡�வான…ேரா ய� �ர†தா…3$ய †: ஸ ஏ …ைவனò †  
வத3ய…�ய:னா‡� Æவ�…தா45யா†-ேமகா,ட…காயா†ம<…ப& சR†:  
ஶராவ� ப … �வா �ரா…தேர…ேதன… க� …Jெபௗ†ேஷ…�3யதி…3 - [ ]  25 
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3.3.8.5 
த3ஹ†தி 9Mய …ஸம †� ப4வதி … யதி …3 ந த3ஹ†தி பாப …ஸம†ேம…ேதன† 
ஹ ம… வா �ஷ†ய: 9…ரா வ� …*ஞாேன†ன த�3�க4ஸ …�ரJப † ய�தி … 
ேயா வா உ†ப�3ர…,டார†Jப-�ேரா…தார†-மO யா…தார†� 

Æவ�…�3வா5. யஜ†ேத… ஸம …J,மி †5 Æேலா …க இ †,டா<…�ேதன† 
க3;ச2ேத… -Å 3ன6�வா உ †ப�3ர …,டா வா…2I†ப�ேரா…தா 
ÅÅதி…3�ேயா†Å 2யா…தா தா5. ய ஏ …வ� Æவ�…�3வா5. யஜ†ேத… 
ஸம…J,மி †5 Æேலா…க இ †,டா< …�ேதன† க3;ச2ேத… Åய�ேநா… 
நப †4ஸா 9…ர - [ ]  26 
3.3.8.6 

இ�யா †ஹா… 3ன6�ைவ நப †4ஸா 9…ேரா‡Å 3ன6ேம…வ ததா†3ைஹ …-
த5ேம† ேகா3பா…ேயதி… ஸ �வ�ேநா† நப4ஸபத… இ�யா†ஹ 

வா…2�ைவ நப †4ஸ …பதி†� வா…2ேம…வ ததா†3ைஹ …த5ேம † 
ேகா3பா…ேயதி… ேத3வ† ஸòபா…ேன-�யா†ஹா…Åெஸௗ வா 

ஆ†தி…3�ேயா ேத…3வ: ஸ …ò …பா2ன† ஆதி…3�யேம …வ 

ததா†3ைஹ…த5ேம† ேகா3பா…ேயதி† || 27 
(�d†த …3� - 	வ� ந † - ஏன - ேமாேஷ …	3யதி†3 - e…ர - 
ஆ †தி…3	யேம…வ ததா†3ைஹ…தDேம† ேகா3பா…ேயதி†)  (A8) 
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3.3.9.1 

ஏ …த� Æ2வா†ன…� ப%† ேவா த3தா3மி … ேதன…  Dட†3�த��சரத 

�%…ேயண† | மா ந†: ஶா�த ஜ…Oஷா† ஸுபா4கா3  

ரா…யேபாேஷ†ண … ஸமி …ஷா ம †ேத3ம || நேமா† மஹி…�ன  

உ…த ச�ு†ேஷ ேத… மI†தா� ப�த…தத…3ஹC  3� †ணாமி |  

அO† ம5யவ ஸு…யஜா† யஜாம… ஜு,ட†� ேத…3வானா†மி…-
த3ம†R ஹ …$ய� || ேத…3வானா†ேம …ஷ உ †பனா…ஹ  

ஆ†.த…3பாC-க3�ப …4 ஓஷ†த�4ஷு… �ய † த: |  
ேஸாம †ய �3ர…�2ஸம †$�ண�த <…ஷா - [ ]  28 

3.3.9.2 
�3� …ஹ�-ந�3%†ர-ப4வ…� தேத†3ஷா� || ப�…தா வ…�2ஸானா…� 

பதி†ர 4ன6 …யானா…மேதா†2 ப�…தா ம †ஹ …தாC க3�க†3ராணா� |  

வ…�2ேஸா ஜ…ரா2 † �ரதி …R4 பT…bஷ† ஆ…மி�ா… மR† 
 4� …தம†ய… ேரத†: || �வாC கா3ேவா† Å$�ணத ரா…*யாய… 
�வாóè ஹ†வ�த ம…Iத†: வ…�கா: | வ�,ம†5 � …�ரய†  
க…Lப� †4 ஶி�%யா…ண-தேதா† ந உ… 3ேரா வ� ப †4ஜா… வஸூ†ன6 ||  

$U� †�3ேத4ன … வா ஏ …ஷ ப…ஶுனா† யஜேத… யைய…தான6… ந 
 %…ய�த† ஏ …ஷ ( ) ஹ… �ைவ ஸ�� †�3ேத4ன யஜேத… 
யைய …தான6 †  %…ய�ேத‡ ||  29 
(G…ஷா - �� …ய*த† ஏ…ேஷா‡ - Å�ெடௗ ச †)  (A9) 

 



 	�த யகா%ேட3 	�த ய: �ர)ன: - TS 3.3 

    vedavms@gmail.com         Page 69 of 118 

3.3.10.1 
ஸூ�ேயா† ேத…3ேவா தி †3வ� …ஷ�3�4ேயா† தா…4தா � …�ராய †  
வா…2: �ர…ஜா�4ய†: | �3�ஹ…பதி †�வா �ர…ஜாப †தேய… 
*ேயாதி †,மத�&-ஜுேஹாR || யயா‡ேத… ஹ%†ேதா… 
க3�ேபா4Åேதா…2 ேயான6 †�. ஹிர…MயயT‡ |  
அCகா…35ய:I †தா… யைய … தா� ேத…3ைவ: ஸம†ஜ�க3ம� ||  

ஆ வ†�தன வ�தய … நி நி †வ�தன வ�த…ேய��3ர† ந�த393த3 | 

<4�யா…�-சத†ர: �ர…தி3ஶ…தாப�…4ரா வ†�தயா… 9ன†: || 
வ� ேத† ப�4ன�3மி தக…D� Æவ� ேயான6 …� Æவ� க†3வ �…5ெயௗ ‡ |  
வ� -  [ ]  30 
3.3.10.2 
மா…தர†&ச 9…�ர&ச… வ� க3�ப †4&ச ஜ…ரா2 † ச |  
ப …3ஹிேத† அR… பா3லிதி † || உ …I …�3ர…�2ேஸா வ� …�வA †ப … 
இ�R …3: பவ†மாேனா… த�4ர† ஆன&ஜ… க3�ப‡4� || 

ஏக†பத�3 �3வ�…பத�‡3 �%…பத�…3 சR†,பத�…3 ப&ச†பத�…3 ஷVப†த�3  
ஸ …�தப †�3ய…,டாப†த�…3 94வ …னாÅO† �ரத2தா…ò … வாஹா‡ ||  
ம …ஹ� �3ெயௗ: �� †தி…2வ � ச† ந இ…ம� Æய…*ஞ� மி†மி�தா� |  

ப�…�� …தா5ேனா… ப4D †மப�4: ||  31  

(க…3வ,…Dெயௗ† வ, - ச0 †)ச	வா�óèஶNச)  (A10) 
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3.3.11.1 

இ…த3� Æவா†மா…ேய† ஹ…வ�: �%…யமி †��3ரா-�3�ஹபத� | 

உ… த2� மத†3�ச ஶயேத || அ…ய� Æவா…� ப%† ஷி;யேத…  
ேஸாம † இ��3ரா�3�ஹபத� | சாI …�மதா†3ய பT…தேய‡ ||  
அ…ேம இ†��3ரா�3�ஹபத� ர…ய�� த†4�தóè ஶத… 3வ�ன ‡� | 

அ�வா†வ�தóè ஸஹ…%ண ‡� || �3�ஹ…பதி †�ன…: ப%†  
பாR ப …�சாR …3ேதா�த†ர-மா…த3த†4ராத3கா…4ேயா: |  

இ��3ர†: 9…ரதா†R…3த ம †�3�4ய …ேதா ந…: ஸகா…2 ஸகி†2�4ேயா…  
வ%†வ:  �ேணாR || வ� ேத… வ�,வ… 3வாத†ஜூதாேஸா  

அ 3ேன… பா4மா†ஸ: - [ ]  32 

3.3.11.2 
ஶுேச… ஶுச†ய�சர�தி | R…வ� …�ர…�ாேஸா† தி…3$யா நவ† 3வா… 
வனா† வன�தி �4�ஷ…தா I…ஜ�த†: || �வாம † 3ேன… 
மாO†ஷ�Dட3ேத… வ�ேஶா† ேஹா�ரா…வ�த…3� Æவ�வ�†சிóè 

ர�ன…தா4த†ம� | L3ஹா… ஸ�தóè† ஸுப4க3 வ� …�வத†3�.ஶத� R 

வ�,ம…ணஸóè† ஸு…யஜ†C  4�த …�%ய‡� || தா…4தா த†3தா3R ேநா 

ர…ய�ம8ஶா†ேனா… ஜக†3த…பதி †: | ஸ ந†: <…�ேணன† வாவன� ||  

தா…4தா �ர…ஜாயா† உ…த ரா…ய ஈ †ேஶ தா…4ேதத3� Æவ��வ …� 9வ†ன� 

ஜஜான | தா…4தா 9…�ர� Æயஜ†மானாய … தா3தா… - [ ]  33 
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3.3.11.3 
தமா† உ ஹ …$யC- 4� …தவ†�3வ�ேத4ம ||  

தா…4தா த†3தா3R ேநா ர…ய�� �ராசீ‡& ஜ�…வாR…ம�ி †தா� |  

வ…ய� ேத…3வய† த�4மஹி ஸும…திóè ஸ …�யரா†த4ஸ: || 

தா…4தா த†3தா3R தா…3ஶுேஷ… வஸூ†ன6 �ர…ஜாகா†மாய ம8 …B4ேஷ†  
R3ேரா…ேண | தைம † ேத…3வா அ…��தா…: ஸ� Æ$ய†ய�தா…�  

Æவ��ேவ† ேத…3வாேஸா… அதி †3தி: ஸ …ேஜாஷா‡: ||  
அO† ேநா…Å�3யாÅO†மதி�ய…*ஞ� ேத…3ேவஷு † ம5யதா� |  

அ… 3ன6�ச† ஹ$ய…வாஹ†ேனா… ப4வ †தா� தா…3ஶுேஷ… மய†: ||   
அ5வ�த†3Oமேத… �வ� - [ ]  34 

3.3.11.4 
ம5யா†ைஸ … ஶ&ச†ன:  �தி4 |  ர�ேவ … த3�ா†ய ேநா ஹிO… 
�ர ண … ஆbóè†ஷி தா%ஷ: || அO† ம5யதா-மO…ம5ய†மானா 

�ர…ஜாவ †�தóè ர…ய�ம��†யமாண� | தைய† வ…யóè ேஹட †3ஸி…  
மாÅப�† <4ம … ஸா ேநா† ேத…3வ � ஸு…ஹவா… ஶ�ம† ய;ச2R ||  

யயா†மி …த3� �ர…தி3ஶி… ய�3வ� …ேராச…ேதÅO†மதி…� �ரதி† 
<4ஷ��யா…யவ†: | யயா† உ…பத†2 உ…�வ†�த%†� …óè…  
ஸா ேநா† ேத…3வ � ஸு…ஹவா… ஶ�ம† ய;சR ||  35 

 
 



 	�த யகா%ேட3 	�த ய: �ர)ன: - TS 3.3 

www.vedavms.in                       Page 72 of 118 

3.3.11.5 

ரா…காம…ஹóè ஸு…ஹவாóè† ஸு,B…த� ஹு†ேவ �� …ேணாR† ந: 
ஸு…ப4கா…3 ேபா3த†4R… �மனா‡ | .$ய…�வப †: ஸூ…;யா-

Å;சி †2�3யமானயா… த3தா†3R வ �…ரóè ஶ…ததா†3யJ… �2ய‡� ||  

யாேத† ராேக ஸும …தய †: ஸு…ேபஶ†ேஸா… யாப�…4�த3தா†3ஸி  

தா…3ஶுேஷ… வஸூ†ன6 | தாப�†4�ேனா அ …�3ய ஸு…மனா†  
உ…பாக†3ஹி ஸஹரேபா…ஷóè ஸு†ப4ேக…3 ரரா†ணா ||  

ஸின �†வாலி … > 1, யா ஸு†பா…ண�: >2 ||  
L…ஹூம …ஹóè ஸு…ப4கா‡3� Æவ��3ம …னாப †ஸம …மி5. ய …*ேஞ 

ஸு…ஹவா‡& ேஜாஹவ �மி | ஸா ேநா† த3தா3R… �ரவ†ண� ( ) 

ப��� …ணா� தயா‡ேத ேத3வ� ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம || 

L…ஹூ�ேத…3வானா†ம …-��த†ய … ப�ன �… ஹ$யா† ேநா அ…ய 

ஹ…வ�ஷ†�சிேகR | ஸ�தா…3ஶுேஷ† கி …ரR… <4%† வா…மóè 

ரா…யேபாஷ†&சிகி …Rேஷ† த3தா4R ||  36 

(பா4மா†ேஸா… - தா3தா… - 	வ - ம…*த�†;…óè … ஸா ேநா† ேத…3வ   

ஸு…ஹவா… ஶ�ம† யNச20 … -)ரவ†ண …� - ச0 †�வ,óèஶதி)ச) A11) 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(அ�3ேன† ேதஜCவ,D - வா…`� -வஸ†வ -C	ைவ …த	3வா 

அ…பா� - Æவா…`ர †ஸி �ரா…ேணா நாம† - ேத …3வா ைவ 

ய	3ய …Kேஞன… ந - �ர …ஜாப†தி� ேத3வாஸு…ரா - நா†` …�தா3 –  

ஏ …த� Æ`வா†ன…óè… - ஸூ�ேயா† ேத …3வ - இ …த3� Æவா… - ேமகா†த3ஶ) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(அ�3ேன† ேதஜCவ,D - வா…`ர †ஸி… - ச2*த†3ஸா� Æவ  …�ய †� - 

மா…தர †3ச … - ஷH	�óè †ஶ	 ) 

 
First and Last Padam of Third Prasnam of  Kandam 3:- 

(அ�3ேன† ேதஜCவ,ò - )சிகி…0ேஷ † த3தா40 ) 

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 	�த ய: �ர)ன: ஸமா�த: || 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.3.1  Appendix 

3.3.11.5 - ஸின �†வாலி … >1, யா ஸு†பா…ண�: >2   
------------------------------------------------------------ 

ஸின �†வாலி … ��R†2,Bேக… யா ேத…3வானா…மஸி… வஸா‡ |  
ஜு…ஷவ† ஹ …$ய மாஹு†த� �ர…ஜா� ேத†3வ� தி3தி3V3H4 ந: || 

  

யா ஸு†பா…ண�: வ†CL …3%: ஸு…ஷூமா† ப3ஹு…ஸூவ†D |  
தைய ‡ வ� …�ப�ன6†ைய ஹ…வ�: ஸி †ன�வா…^ைய ஜு †ேஹாதன ||  

(Appearing in TS- 3.1.11.4) 
----------------------------------------------------------------------------- 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, 

� �3��4ேயா நம: , ஹ…� …: ஓ� 

 
|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 ச0�	த2: �ர)ன �ரார�ப4: || 

3.4 	�த யகா%ேட3 ச0�	த2: �ர)ன: - 

இ�2ேஹாமாப,4தா4ன� 

3.4.1.1 
வ� வா ஏ …தய † ய…*ஞ � †�3�4யேத… யய† ஹ…வ�ர†தி …%;ய†ேத… 
ஸூ�ேயா† ேத…3ேவா தி †3வ� …ஷ�3�4ய… இ�யா †ஹ … �3�ஹ…பதி †னா 

ைச…வாய† �ர…ஜாப†தினா ச ய…*ஞய… $U� †�3த…4மப� † வபதி … 
ர�ாóè †ஸி… வா ஏ…த�-ப …ஶுóè ஸ†ச�ேத… யேத†3கேத3வ…�ய†  
ஆல†�3ேதா…4 <4யா…5-ப4வ†தி … யயா‡ேத… ஹ%†ேதா… க3�ப …4 
இ�யா †ஹ ேத3வ …�ைரைவனா‡C-க3மயதி… ர� †ஸா…மப †ஹ�யா…  
ஆ வ†�தன வ�த…ேய�யா†ஹ … -  [ ] 1 
3.4.1.2 
�3ர:ம †ைண …ைவன…மா வ†�தயதி… வ� ேத† ப�4ன�3மி தக…Dமி�யா†ஹ 

யதா2ய …ஜுேர…ைவதR †3-I�3ர …�2ேஸா வ� …�வA †ப … இ�R …3%�யா†ஹ 

�ர…ஜா ைவ ப …ஶவ… இ�R †3: �ர…ஜைய…ைவன†� ப …ஶுப�…4:  
ஸம†��3த4யதி … தி3வ …� Æைவ ய …*ஞய… $U� †�3த4C-க3;ச2தி 
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��தி…2வ �மதி †% த…�-த�3ய5ன ஶ …மேய…தா3�தி … மா�;ேச…2�3-

யஜ†மாேனா ம…ஹ� �3ெயௗ: �� †தி …2வ � ச† ந… இ�யா† - [ ]  2 
3.4.1.3 
ஹ… �3யாவா†��தி…2வ ��4யா†ேம …வ ய…*ஞய … $U� †�3த…4&-  

சாதி†% த&ச ஶமயதி … நாÅÅ*�தி…மா�;ச†2தி … யஜ†மாேனா… 
ப4ம†னா…Åப�4 ஸh †ஹதி வ…கா3 � †�யா… அேதா†2  
அ…னேயா…�வா ஏ…ஷ க3�ேபா…4Åனேயா†ேர…ைவன†�-த3தா4தி … 
யத†3வ …�3ேயத3தி … த�3-ேர†சேய…�3ய5னாவ…�3ேய�ப…ேஶாரா- 

ல†�3த4ய… நாவ† �3ேய�-9…ரதா…5னா�4யா† அ…5யத†3வ …�3ேயR…3 
ப%†,டாத…35ய�-9…ரதா…�3ைவ நா�4ைய ‡ - [ ]  3 
3.4.1.4 
�ரா…ண உ…ப%†,டாத3பா …ேனா யாவா†ேன…வ ப…ஶுதயாவ† 
�3யதி … வ�,ண †ேவ ஶிப�வ�…,டாய† ஜுேஹாதி… ய�3ைவ 

ய…*ஞயா†தி…%;ய†ேத… ய: ப …ேஶா� <…4மா யா 9,H …த�3-

வ�,Y†: ஶிப�வ� …,ேடா Åதி †% த ஏ…வாதி †% த�-த3தா…4�ய-

தி†% தய… ஶா��யா† அ…,டா�A …V3H4ர†Mய …�-த3�ி †ணா…-
Å,டாப†த�…3 :ேய †ஷா ÅÅ�மா ந†வ …ம: ப…ேஶாரா��யா † அ�தரேகா…ஶ 

உ…,ண�ேஷ…ணாÅÅ*வ� †,Hத� ப4வ�ேய…வமி †வ… ஹி 

ப …ஶுI^ப †3மிவ… ( ) ச�ேம †வ மா…óè…ஸமி …வாத�†2வ … யாவா†ேன…வ  



 	�த யகா%ேட3 ச0�	த2: �ர)ன: - TS 3.4 

    vedavms@gmail.com         Page 77 of 118 

ப …ஶுதமா…��வாÅவ† I�ேத…4 யைய …ஷா ய…*ேஞ 

�ராய†�சி�தி:  %…யத† இ …,Vவா வ.†யா5-ப4வதி || 4 

(வ…�த…ய	யா†ஹ -  ந … இதி… - ைவ நா�4யா… - உgப†3மி…ைவ - 

க†வ,óèஶதி)ச)  (A1) 

3.4.2.1 
ஆ வா†ேயா <4ஷ ஶுசிபா… உப† ந: ஸ…ஹர†�ேத நி …2ேதா† 
வ��வவார | உேபா† ேத… அ�ேதா…4 ம�3ய †-மயாமி… யய † ேத3வ 

த3தி…4ேஷ < ‡�வ…ேபய‡� || ஆe ‡�ைய �வா… காமா†ய �வா 

ஸ …��ேத‡4 �வா கி கி …டா ேத… மன †: �ர…ஜாப†தேய…  
வாஹா† கி கி …டா ேத‡ �ரா…ண� Æவா…யேவ… வாஹா†  
கி கி …டா ேத… ச�ு…: ஸூ�யா†ய … வாஹா† கி கி …டா ேத… 
�ேரா�ர…�-�3யாவா†��தி…2வ ��4யா…ò … வாஹா† கி கி …டா ேத… 
வாச…óè… ஸர†வ�ைய… வாஹா…- [ ]  5 
3.4.2.2 

�வ� R…Dயா† வ …ஶின �† வ…ஶாÅஸி† ஸ… ��3-ய��வா… மன†ஸா… 
க3�ப …4 ஆÅஶ†ய� | வ …ஶா �வ� Æவ…ஶின �† க3;ச2 ேத…3வா��2-

ஸ …�யா: ஸ †�R… யஜ†மானய … காமா‡: || அ…ஜாÅஸி † ரய�…,டா2 

�� †தி…2$யாóè .†ேதா…3��3�4வா-Å�த%†� …Jப † தி,ட2வ தி …3வ� 

ேத† �3� …ஹ�3பா4: || த�R†� த…5வ�ரஜ†ேஸா பா …4Oம5வ� †ஹி … 
*ேயாதி †,மத: ப …ேதா2 ர†� தி …4யா  � …தா5 || 
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அ…O…^ப …3ண� Æவ†யத… ேஜாL†3வா…மேபா… மO† ( ) �ப4வ ஜ…னயா… 
ைத3$ய …&ஜன‡� || மன†ேஸா ஹ …வ�ர†ஸி �ர…ஜாப †ேத…�வ�ேணா… 
கா3�ரா†ணா�ேத கா3�ர…பா4ேஜா† <4யாம ||  6 

(ஸர †Cவ	ைய … Cவாஹா… - மh … - C	ரேயா†த3ஶ ச)  (A2) 

3.4.3.1 

இ…ேம ைவ ஸ …ஹாÅÅ*தா…�ேத வா…2�$ய †வா…�ேத க3�ப †4ம- 

த3தா4தா…�தóè ேஸாம …: �ராஜ†னய-த…3 3ன6ர† 3ரஸத… ஸ ஏ …த� 

�ர…ஜாப †தி-ரா 3ேன…ய-ம …,டாக†பாலம-ப�ய…�த�-நிர†வப …�- 
ேதைன…ைவனா†ம … 3ேனரதி …4 நிர† Dணா…�-தமா…த3�ய†5ய 

ேத3வ…�யா†மா…லப †4மான ஆ 3ேன…யம…,டாக†பால� 9…ரதா…�-
நி�வ†ேபத…3- 3ேனேர…ைவனா…மதி †4 நி …, DயாÅÅல†ப4ேத… ய�3 - [ ] 7 

3.4.3.2 
வா…2�$யவா…�-தமா‡�3-வாய …$யா† யதி…3ேம க3�ப …4ம-த†3தா4தா …� 
தமா‡�3-�3யாவா��தி…2$யா† ய�2ேஸாம …: �ராஜ†னய-

த…3 3ன6ர 3ர†ஸத… தமா†த3- 3ன�ேஷா…ம8யா… யத…3னேயா‡�- 
வ�ய…�ேயா�-வாக3வ†த…3�-தமா‡�2-ஸாரவ…த� ய� 

�ர…ஜாப †திர… 3ேனரதி †4 நி …ர D †ணா…�-தமா‡�-�ராஜாப …�யா 

ஸா வா ஏ …ஷா ஸ†�வேத3வ …�யா† யத…3ஜா வ…ஶா வா†ய …$யா†மா  

ல†ேப4த… <4தி †காேமா வா…2�ைவ ே�ப� †,டா2 ேத…3வதா† 
வா…2ேம …வ ேவன† - [ ]  8 
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3.4.3.3 
பா4க…3ேத4ேய…ேனாப † தா4வதி… ஸ ஏ …ைவன…� <4தி †C-க3மயதி 

�3யாவா��தி…2$யா†மா ல†ேப4த  � …ஷமா†ண: �ரதி…,டா2கா†ேமா 

தி…3வ ஏ …வாைம† ப …�ஜ5ேயா† வ�.ஷதி … $ய †யாேமாஷ†த4ேயா 

ேராஹ�தி ஸ …ம��3R †4கமய ஸ …ய� ப †4வ�ய 3ன�ேஷா…-
ம8யா…மா ல†ேப4த… ய: கா…மேய …தா5-ன†வான5னா…த3: 

யா…மி�ய… 3ன6-ைந…வா5ன…மவ † I�ேத…4 ேஸாேம†னா…5னா�3ய…-
ம5ன†வாேன…-வா5னா…ேதா3 ப †4வதி ஸாரவ…த�மா  

ல†ேப4த… ய - [ ]  9 

3.4.3.4 
ஈ ‡�வ…ேரா வா…ேசா வதி †3ேதா…: ஸ�வாச…�-ந வேத…3�3-வா 3ைவ 

ஸர†வத�… ஸர†வத�ேம …வ ேவன † பா4க…3ேத4ேய …ேனாப † 
தா4வதி … ைஸவாமி…5-வாச†�-த3தா4தி �ராஜாப …�யாமா ல†ேப4த… 
ய: கா…மேய …தான†ப�4ஜிதம…ப�4 ஜ†ேயய…மிதி † �ர…ஜாப †தி…: ஸ�வா† 
ேத…3வதா† ேத…3வதா†ப�4ேர…வா-ந†ப�4ஜிதம…ப�4 ஜ†யதி வாய…$ய †ேயா…பா-
க†ேராதி வா…ேயாேர…ைவனா†ம-வ…I�3�4யா-ÅÅ*ல†ப4த… ஆe ‡�ைய 

�வா… காமா†ய … �ேவ - [ ]  10 

3.4.3.5 
�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர…ைவத�-கி† கிடா…கார†&-ஜுேஹாதி 

கி கிடாகா…ேரண … ைவ  3ரா…�யா: ப…ஶேவா† ரம�ேத… �ராÅÅ*ர…Mயா:  
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ப †த�தி … ய�கி† கிடா…கார†&-ஜு…ேஹாதி †  3ரா…�யாணா‡�  

பஶூ…னா�-�4��ைய … ப�ய† 3ெனௗ  %…யமா†ேண ஜுேஹாதி …  
ஜ�வ†�த�ேம …ைவனாóè † ஸுவ …�க3� Æேலா…கC-க†3மயதி … �வ�R…Dயா† 
வ…ஶின �† வ …ஶாÅ.�யா†ஹ ேத3வ…�ைரைவனா‡C-க3மயதி ஸ…�யா: 

ஸ †�R … யஜ†மானய… காமா… இ�யா†ைஹ…ஷ ைவ காேமா… - [ ]  11 
3.4.3.6 
யஜ†மானய … யத3னா‡�த உ…�3�ச…Cக3;ச†2தி … தமா†-
ேத…3வமா†ஹா…ÅஜாÅஸி † ரய� …,ேட2�யா†ைஹ…-,ேவ†ைவனா‡� 

Æேலா…ேகஷு… �ரதி † ,டா2பயதி தி…3வ� ேத† �3� …ஹ�3பா4  

இ�யா †ஹ ஸுவ…�க3 ஏ …வாைம† ேலா…ேக *ேயாதி †�த3தா4தி… 
த�R†�-த…5வ�ரஜ†ேஸா பா…4Oம5வ�…-ஹ��யா†ேஹ…மாேன …- 
வாைம † ேலா…கா&*ேயாதி †,மத: கேரா�யO^ப …3ண�  

Æவ†யத… ேஜாL †3வா…மப… இ�யா† - [ ]  12 
3.4.3.7 
-ஹ… யேத…3வ ய …*ஞ உ …^ப3ண †C- %…யேத… தைய…ைவஷா 

ஶா�தி …�மO†�-ப4வ ஜ…னயா… ைத3$ய…&-ஜன …மி�யா†ஹ 

மான…$ேயா† ைவ �ர…ஜாதா ஏ …வாÅÅ*�3யா‡: LIேத… மன†ேஸா 

ஹ…வ�ர….�யா†ஹ வ…கா3 � †�ைய… கா3�ரா†ணா�ேத 

கா3�ர…பா4ேஜா† <4யா…ேம�யா†ஹா… ÅÅ*ஶிஷ†ேம…ைவ தாமா 
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ஶா‡ேத… தைய… வா ஏ …தயா… ஏக†ேம …வா-ேத†3வயஜன…� 

Æயதா3ல†�3தா4யாம…�4ேரா - [ ] 13 
3.4.3.8 
ப4வ†தி … யதா3ல†�3தா4யாம…�4ர: யாத…3�2ஸு வா‡ �ரேவ…ஶேய…�2 

ஸ�வா‡� Æவா… �ரா�ஞ� †யா…�3யத…3�2ஸு �ர†ேவ…ஶேய‡�3-

ய*ஞேவஶ…ஸC-L†�யா…�2 ஸ�வா†ேம …வ �ரா�ஞ� †யாதி3��3%…ய-

ேம…வா ÅÅ*�ம5 த†4�ேத… ஸா வா ஏ …ஷா �ர†யா…ணாேம …வாவ† 
I�3தா4 ஸ�Æவ�2ஸர…ஸத†3: ஸஹரயா…ஜிேனா† 
 3�ஹேம …தி4ன…த ஏ…ைவதயா† யேஜர…5 ேதஷா†ேம…ைவஷா 

ÅÅ�தா || 14  

(ய	2 - Cேவன† - ஸாரCவ…த மா ல †ேப4த … ய: - காமா†ய 	வா… - 
காேமா - Åப… இ	ய… - �4ேரா - 	3வ,ச †	வா�óèஶNச)  (A3) 

3.4.4.1 

சி …�த&ச… சி�தி …�சா ÅÅ*e†த…&சாÅÅ*e†தி�ச… வ�*ஞா†த&ச 

வ� …*ஞான †&ச… மன†�ச… ஶ வ†D�ச… த3�.ஶ†�ச <…�ணமா†ஸ�ச 

�3� …ஹ;ச† ரத2�த…ர&ச† �ர…ஜாப †தி …�-ஜயா…ன6��3ரா†ய … $�,ேண… 
�ராய†;ச2R …3 3ர: �� †த…னா*ேய †ஷு… தைம … வ�ஶ…: ஸம†-னம�த… 
ஸ�வா…: ஸ உ … 3ர: ஸ ஹி ஹ$ேயா† ப…3<4வ † ேத3வாஸு…ரா: 
ஸ�Æய†�தா ஆஸ…��2ஸ இ��3ர†: �ர…ஜாப†தி …Jபா† ( ) தா4வ…�- 
தமா† ஏ …தா&ஜயா…5-�ராய†;ச…2�-தான†ஜுேஹா…�தேதா… ைவ 
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ேத…3வா அஸு†ரானஜய…5…. யத3ஜ†ய…5-த*ஜயா†னா&-ஜய…�வò 

ப��3த†4மாேனைன…ேத ேஹா†த…$யா† ஜய †�ேய …வ  

தா� ��த†னா� || 15 (உப… - ப3ச †வ,óèஶதி)ச)  (A4) 

3.4.5.1 

அ… 3ன6� < …4தானா…மதி †4பதி …: ஸ மா†Åவ…�வ���3ேரா‡ 
*ேய …,டா2னா‡� Æய…ம: ��†தி …2$யா வா…2ர…�த%†�ய… 
ஸூ�ேயா† தி …3வ�ச…��3ரமா… ந� †�ராணா…� �3�ஹ…பதி …�- 
�3ர:ம †ேணா மி …�ர: ஸ…�யானா …� ÆவI†ேணா…Åபாóè ஸ†J …�3ர: 

ேரா…�யானா…-ம5ன…óè… ஸா�ரா‡*யானா…மதி †4பதி … த5மா †ÅவR… 
ேஸாம … ஓஷ†த�4னாóè ஸவ�…தா �ர†ஸ…வானாóè † I …�3ர: ப †ஶூ…னா�-  

�வ,டா† A …பாணா…� Æவ�,Y…: ப�வ †தானா� ம …Iேதா†  
க…3ணானா…மதி †4பதய …ேத மா†வ�R … ப�த†ர: ப�தாமஹா: பேரÅவேர… 
( ) ததா‡ததாமஹா இ…ஹ மா†Åவத | அ…மி5 

�3ர:ம †5ன…மி5 � …�ேர‡Åயா-மா…ஶி,ய…யா�  

9†ேரா…தா4யா†ம…மி5-க�ம†5ன…யா� ேத…3வஹூ‡�யா� ||  16 

(அ…வ…ேர… - ஸ …�தத †3ஶ ச)  (A5) 

3.4.6.1 

ேத…3வா ைவ ய�3-ய …*ேஞ ÅL †�வத… தத3ஸு†ரா அL�வத… ேத 
ேத…3வா ஏ …தான †�4யாதா…னான†-ப�ய…5-தான …�4யாத†5வத… ய�3-
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ேத…3வானா…C க�மாÅÅ*.…தா3��3�4ய †த… த�3-யத3ஸு †ராணா…�-ந 
ததா‡3��3�4யத… ேயன… க�ம…ேண��2ேஸ …�த�ர† ேஹாத…$யா †  
� …�3�4ேனா�ேய …வ ேதன… க�ம†ணா… ய�3-வ��ேவ † ேத…3வா:  

ஸ …மப †4ர…5 தமா†-த3�4யாதா…னா ைவ‡�வேத…3வா ய�-�ர…ஜாப †தி …� 
ஜயா…5-�ராய†;ச…2�-தமா…*ஜயா‡: �ராஜாப …�யா - [ ] 17 

3.4.6.2 

ய�3-ரா‡,Vர…�4��3பT†4 ரா…,VரமாÅத†3த3த… த�3-ரா‡,Vர…�4�தாóè† 
ரா,Vர�4� …�-�வ�ேத ேத…3வா அ †�4யாதா…ைனர-ஸு†ரான …�4யா-

த†5வத… ஜைய †ரஜய5-ரா,Vர…-�4��3பT†4 ரா…,Vரமா Åத†3த3த… 
ய�3-ேத…3வா அ†�4யாதா…ைனர-ஸு†ரான…�4யாத†5வத… தத†3�4யா-

தா…னானா†ம�4யா-தான …�வ� Æய*ஜைய …ரஜ†ய…5 த*ஜயா†னா&-  

ஜய…�வ� Æய�3-ரா‡,Vர…�4��3பT†4 ரா…,VரமாÅத†3த3த… த�3-

ரா‡,Vர…�4�தாóè† ரா,Vர�4� …��வ�-தேதா† ேத…3வா அப †4வ…5- 

பராÅஸு†ரா… ேயா �4ரா�� †$யவா…��2 யா�2ஸ ( ) ஏ …தா&- 

ஜு†ஹுயாத3�4யாதா…ைனேர…வ �4ரா�� †$யான…�4யாத†Oேத… 
ஜைய‡�ஜயதி ரா,Vர…�4��3பT†4 ரா…,Vரமா த†3�ேத… 
ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡Åய … �4ரா�� †$ேயா ப4வதி || 18 

(�ரா…ஜா…ப…	யா: - ேஸா‡Å - �டா த †3ஶ ச)   (A6) 
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3.4.7.1 

� …தா…ஷாV3-� …ததா†4மா…Å 3ன6� க†3�த…4�வத-ெயௗஷ†த4ேயா 

Å�2ஸ…ரஸ… ஊ�ேஜா… நாம… ஸ இ…த3� �3ர:ம† � …�ர� பா†R… தா  
இ…த3� �3ர:ம † � …�ர� பா‡�R… தைம… வாஹா… தா�4ய…:  
வாஹா† ஸóèஹி…ேதா வ�…�வஸா†மா… ஸூ�ேயா† க3�த…4�வ-

தய … மD †சேயா Å�2ஸ …ரஸ† ஆ…2வ†: ஸுஷு…�ன:  

ஸூ�ய †ர�மி�-ச…��3ரமா† க3�த…4�வ-தய … ந� †�ராMய-

�2ஸ …ரேஸா† ேப …3Lர†ேயா 9…4*2: ஸு†ப …�ேணா ய…*ேஞா 

க†3�த…4�வ-தய … த3�ி †ணா அ�2ஸ…ரஸ † த…வா:  

�ர…ஜாப †தி� வ� …�வக†�மா… மேனா† - [ ]  19 
3.4.7.2 
க3�த…4�வ-தய †� 2-ஸா…மா5ய†-�2ஸ…ரேஸா… வ:ன†ய, 

இஷி …ேரா வ� …�வ$ய †சா… வாேதா† க3�த…4�வ-தயாÅÅ*ேபா‡ 
Å�2ஸ…ரேஸா† J …தா3,  94வ†னய பேத… யய† த உ…ப%† 
 3� …ஹா இ…ஹ ச† | ஸ ேநா† ரா…வா*யா†ன6óè ரா…யேபாஷóè † 
ஸு…வ ��யóè† ஸ�Æவ�2ஸ …Dணாò † வ…தி� || 

ப …ர…ேம…,V2யதி†4பதி-��� …�2�-க†3�த…4�வ-தய… 
வ��வ†ம�2ஸ…ரேஸா… 94வ†: ஸு�ி…தி:- ஸு<†4தி-�ப4�3ர… ��2 

ஸுவ†�வா5-ப …�ஜ5ேயா† க3�த…4�வ-தய † வ�…�32ேதா‡ 
Å�2ஸ…ரேஸா… Iேசா† _…3ேரேஹ†திர-��ட…3ேயா - [ ]   20 
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3.4.7.3 
�� …�2�-க†3�த…4�வ-தய† �ர…ஜா அ †�2ஸ…ரேஸா† பT…4Iவ: …, 
சாI†:  �பணகா…ஶ ீகாேமா† க3�த…4�வ-தயா…த4ேயா‡ 
Å�2ஸ…ரஸ†: ேஶா…சய†�த�…�-நாம … ஸ இ …த3� �3ர:ம † � …�ர�  

பா†R… தா இ…த3� �3ர:ம † � …�ர� பா‡�R… தைம…  
வாஹா… தா�4ய…: வாஹா… ஸ ேநா† 94வனய பேத…  
யய† த உ …ப%†  3� …ஹா இ…ஹ ச† | உ…I �3ர…:ம†ேண…Åைம 

� …�ராய… மஹி … ஶ�ம † ய;ச2 ||  21 

(மேனா† - Å��ட …3ய: - ஷHச †	வா�óèஶNச)   (A7) 

3.4.8.1 

ரா…,Vரகா†மாய ேஹாத…$யா† ரா…,Vர� Æைவ ரா‡,Vர…�4�ேதா† 
ரா…,Vேரைண …வாைம† ரா …,Vரமவ † I�ேத4 ரா…,Vரேம…வ 

ப †4வ�யா…�மேன † ேஹாத…$யா† ரா…,Vர� Æைவ ரா‡,Vர…�4�ேதா†  
ரா…,Vர� �ர…ஜா ரா…,Vர� ப …ஶேவா† ரா…,Vர� Æய;;2ேர,ேடா …2  
ப4வ†தி ரா…,Vேரைண …வ ரா…,Vரமவ† I�ேத…4 வஸி †,ட2: 

ஸமா…னானா‡� ப4வதி …  3ராம†காமாய ேஹாத…$யா† ரா…,Vர� 

Æைவ ரா‡,Vர…�4�ேதா† ரா…,Vரóè ஸ†ஜா…தா ரா…,Vேரைண …- 
வாைம † ரா…,Vரóè ஸ†ஜா…தானவ † I�ேத4  3ரா…�ேய† - [  ]  22 
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3.4.8.2 
-வ ப †4வ�யதி …4ேத3வ†ேன ஜுேஹா�யதி …4ேத3வ†ன ஏ …வாைம † 
ஸஜா…தானவ† I�ேத…4 த ஏ †ன …மவ†I�3தா…4 உப † தி,ட2�ேத 

ரத2J …க2 ஓஜ†காமய ேஹாத…$யா† ஓேஜா… ைவ  

ரா‡,Vர…�4�த… ஓேஜா… ரத…2 ஓஜ†ைஸ…வாமா… ஓேஜாÅவ† I�த4 

ஓஜ…$ேய †வ ப †4வதி … ேயா ரா…,Vராத3ப† <4த…: யா�-தைம †  
ேஹாத…$யா† யாவ†�ேதாÅய … ரதா…2: 2தா5-�3A †யா�3- 

2…C�3�4வமிதி† ரா…,Vரேம…வாைம † 2ன… �யா - [ ]  23 

3.4.8.3 

ஹு †தேயா… வா ஏ …தயா- ^� †�தா … யய† ரா…,Vர�-ந க^ப †ேத 
வர…த2ய … த3�ி †ண&ச… ர� �ர…$�:ய† நா…\3ம…ப�4 
ஜு†ஹுயா…-தா3ஹு †த�ேர…வாய† க^பயதி … தா அ†ய…  
க^ப †மானா ரா…,VரமO† க^பேத ஸC 3ரா…ேம ஸ�Æய†�ேத 
ேஹாத…$யா† ரா…,Vர� Æைவ ரா‡,Vர…�4�ேதா† ரா…,Vேர க2E… 
வா ஏ …ேத $யாய †;ச2�ேத… ேய ஸ †C 3ரா…மóè ஸ …�Æய�தி … யய… 
<�வ†ய … ஜு:வ†தி… ஸ ஏ …வ ப †4வதி … ஜய †தி … தóè ஸ†C 3ரா…ம� 

மா‡�R …4க இ…�3�4ேமா - [ ]  24 

3.4.8.4 
ப †4வ…�யCகா†3ரா ஏ …வ �ர†தி …ேவ,ட†மானா அ…மி�ரா†ணாமய… 
ேஸனா…� �ரதி† ேவ,டய�தி … ய உ…5மா�3ேய…�தைம †  
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ேஹாத…$யா† க3�த4�வா�2ஸ…ரேஸா… வா ஏ …தJ5மா†த3ய�தி…  
ய உ…5மா�3ய †�ேய …ேத க2E… ைவ க†3�த4�வா�2ஸ…ரேஸா… 
ய�3ரா‡,Vர…�4�த…தைம… வாஹா… தா�4ய …: வாேஹதி† 
ஜுேஹாதி… ேதைன…ைவனா‡&ச2மயதி … ைநய† 3ேராத…4 ஔR†3�ப3ர… 
ஆ�வ†�த…2: �லா� … இத�…�3�4ேமா ப †4வ�ேய…ேத ைவ  

க†3�த4�வா�2ஸ …ரஸா‡C  3� …ஹா: வ ஏ…ைவனா† - [ ]  25 
3.4.8.5 

நா…யத†ேன ஶமய�யப� …4சர†தா �ரதிேலா…மóè ேஹா†த…$யா‡: 
�ரா…ணாேன…வாய † �ர…த�ச…: �ரதி † ெயௗதி … த�தேதா… ேயன… ேகன† 
ச ��Yேத… வ � †த… இ%†ேண ஜுேஹாதி �ரத…3ேர 
ைவ…த�3வா அ …ைய நி�.� †தி 3�ஹ�த…�-நி�.� †தி 3�ஹ�த 

ஏ …ைவன…� நி�.� †�யா  3ராஹயதி … ய�3வா…ச:  A …ர�ேதன…  
வஷ†Vகேராதி வா…ச ஏ …ைவன†C- A …ேரண … �ர $� †�சதி  

தா…ஜகா3�தி …-மா�;ச†2தி … யய† கா…மேய †தா…5னா�3ய… - [ ]  26 
3.4.8.6 
மா த†3த�…3ேயதி … தய † ஸ…பா4யா†J�தா…ேனா நி…ப�3ய …  
94வ†னய பத… இதி … ��ணா†ன6… ஸC 3� †:ண�யா� 

�ர…ஜாப †தி …�ைவ 94வ†னய… பதி †: �ர…ஜாப †திைன…வா-

யா…5னா�3ய…மா த†3�த இ…த3ம …ஹம…J,யா† ÅÅ*J,யாய …ண-

யா…5னா�3யóè† ஹரா…ம8�யா†ஹா…5னா�3ய†ேம…வாய†  
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ஹரதி ஷ…V3ப�4�. ஹ†ரதி… ஷV3வா � …தவ†:  
�ர…ஜாப †திைன…வா-யா…-5னா�3ய †-மா…தா3ய…�-தேவா‡Åமா…  
அO… �ர ய†;ச2�தி … - [ ]  27 
3.4.8.7 

ேயா *ேய…,ட2ப†3�R …4ரப † <4த…: யா�தò த2ேல †Åவ…ஸாUய† 
�3ர:ெமௗத…3ன&-சR †�ஶராவ� ப … �வா தைம †  
ேஹாத…$யா† வ�,ம… ைவ ரா‡,Vர…�4�ேதா… வ�,ம… த2ல…�  

Æவ�,ம†ைண …ைவன…� Æவ�,ம† ஸமா…னானா‡C-க3மயதி …  
சR†�ஶராேவா ப4வதி தி …3cேவ†வ �ரதி † தி,ட2தி ��…ேர ப †4வதி … 
Iச†ேம…வாமி†5-த3தா…4�2�3த†4ரதி ��த…�வாய † ஸ…�ப�,வா‡5- 

ப4வதி ேம�3�4ய…�வாய † ச…�வார† ஆ�.ேஷ…யா: �ரா�ஞ †�தி  
தி…3ஶாேம…வ *ேயாதி †ஷி ஜுேஹாதி || 28 

(�3ரா…ம[ - `†ன�த … - 	4ம: - Cவ ஏ…ைவனா† - ந …Dனா	3ய†� - 

ÆயNச …2*	ேய - கா…Dனப†3சா…ஶNச †)  (A8) 

3.4.9.1 

ேத3வ� †கா… நி�வ†ேப�-�ர…ஜாகா†ம …�ச2�தா3óè†ஸி… ைவ 

ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè †.வ… க2E… ைவ �ர…ஜா�ச2�ேதா†3ப�4ேர… 
வாைம ‡ �ர…ஜா: �ர ஜ†னயதி �ரத…2ம�-தா…4தார†Cகேராதி மிR…2ன� 

ஏ …வ ேதன† கேரா…�ய5ேவ …வாமா… அO†மதி�ம5யேத ரா…ேத 
ரா…கா �ர ஸி †ன�வா…g ஜ†னயதி �ர…ஜாேவ…வ �ரஜா†தாஸு 
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L…:வா† வாச†� த3தா4�ேய …தா ஏ …வ நி�வ†ேப� ப …ஶுகா†ம…�-

ச2�தா3óè†ஸி … ைவ ேத3வ� †கா…�- ச2�தா3óè†. - [ ]   29 

3.4.9.2 
வ… க2E… ைவ ப …ஶவ…�ச2�ேதா†3-ப�4ேர…வாைம† ப …ஶூ5 

�ரஜ†னயதி �ரத…2ம�-தா…4தார†Cகேராதி … �ைரவ ேதன† 
வாபய …�ய5ேவ…வாமா… அO†மதி�ம5யேத ரா…ேத ரா…கா �ர 
ஸி†ன�வா…g ஜ†னயதி ப…ஶூேன…வ �ரஜா†தா5 L…:வா‡ �ரதி † 
,டா2பய�ேய …தா ஏ…வ நி�வ†ேப …�3- 3ராம †காம…�ச2�தா3óè †ஸி…  
ைவ ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè†.வ… க2E… ைவ  3ராம…�-  

ச2�ேதா†3ப�4ேர…வாைம …  3ராம… - [ ] 30 
3.4.9.3 
மவ† I�ேத4 ம�3�4ய…ேதா தா…4தார†Cகேராதி ம�3�4ய …த 
ஏ …ைவன…C 3ராம†ய த3தா4�ேய …தா ஏ…வ நி�வ †ேப …*-

*ேயாகா†3மயாவ �… ச2�தா3óè†ஸி … ைவ ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè†ஸி … 
க2E… வா ஏ …தம…ப�4 ம†5ய�ேத… யய … *ேயாகா…3மய†தி … 
ச2�ேதா†3ப�4ேர…ைவன †-மக…3த3Cக†ேராதி ம�3�4ய …ேதா  
தா…4தார†C- கேராதி ம�3�4ய …ேதா வா ஏ …தயா- ^� †�த…� 

Æயய… *ேயாகா…3மய †தி ம�3�4ய…த ஏ…வாய … ேதன† 
க^பய�ேய…தா ஏ …வ நி� - [ ] 31 
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3.4.9.4 

வ†ேப …�3ய� Æய …*ேஞா ேநாப …னேம…;ச2�தா3óè†ஸி… ைவ 

ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè †ஸி… க2E… வா ஏ …த�ேநாப † நம�தி … ய� 

Æய…*ேஞா ேநாப …னம †தி �ரத…2ம�-தா…4தார†C-கேராதி Jக…2த 
ஏ …வாைம… ச2�தா3óè †ஸி த3தா…4�2ைப †ன� Æய …*ேஞா ந†ம�ேய…தா  
ஏ …வ நி�வ†ேபத�3-ஜா…ன�ச2�தா3óè†ஸி… ைவ ேத3வ�†கா 
யா…தயா†மான �வ… க2E… வா ஏ …தய… ச2�தா3óè †ஸி… ய ஈ†ஜா…ன 

உ†�த…ம�-தா…4தார†C-கேரா - [ ]  32 

3.4.9.5 

-�2 …ப%†,டாேத…3வாைம … ச2�தா…3ò …ய-யா†தயாமா …5யவ† 
I�த…4 உைப†ன…J�த†ேரா ய …*ேஞா ந†ம�ேய…தா ஏ …வ  

நி�வ†ேப…�3ய� ேம …தா4 ேநாப …னேம…;ச2�தா3óè†ஸி … ைவ  

ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè †ஸி… க2E… வா ஏ …த�ேநாப † நம�தி … ய�  

ேம…தா4 ேநாப …னம†தி �ரத…2ம�-தா…4தார†C-கேராதி Jக…2த 
ஏ …வாைம… ச2�தா3óè †ஸி த3தா…4�2ைப †ன� ேம …தா4  
ந†ம�ேய…தா ஏ …வ நி�வ†ேப… - [ ]   33 
3.4.9.6 

�3I கா†ம…�ச2�தா3óè†ஸி … ைவ ேத3வ� †கா…�ச2�தா3óè †.வ…  
க2E… ைவ I ச2�ேதா†3ப�4ேர …வாமி …5-Iச†�த3தா4தி ��…ேர  
ப †4வ�தி … Iச†ேம …வாமி †5-த3த4தி ம�3�4ய …ேதா தா…4தார†C-  
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கேராதி ம�3�4ய…த ஏ…ைவனóè† I …ேசா த†3தா4தி கா3ய…�D வா 

அO†மதி-�%…,B 3ரா…கா ஜக†3த� ஸின �வா…^ய †O…,B� 

L…ஹூ��3தா…4தா வ†ஷVகா…ர: <‡�வப …ே�ா ரா…காÅப†ரப…�: 

L…ஹூர†மாவா…யா† ஸின �வா…g ெபௗ‡�ணமா…யO†மதி�-

ச…��3ரமா† தா…4தாÅ,ெடௗ - [ ]   34 

3.4.9.7 

வஸ †ேவா…-Å,டா� †ரா கா3ய …��ேயகா†த3ஶ I …�3ரா 

ஏகா†த3ஶா�ரா �%…,B�3-�3வாத†3ஶாÅÅ*தி …3�யா  

�3வாத†3ஶா�ரா … ஜக†3த� �ர…ஜாப †திரO…,B�3 தா…4தா வ†ஷVகா…ர 
ஏ …த�3ைவ ேத3வ�†கா…: ஸ�வா†ண� ச… ச2�தா3óè†ஸி… ஸ�வா‡�ச 

ேத…3வதா† வஷVகா…ரதா ய�2-ஸ …ஹ ஸ�வா† நி …�வேப †த�3�வ…ரா  
ஏ †ன� �ர…த3ேஹா… �3ேவ �ர†த…2ேம நி …I�ய† தா…4R�� …த�ய…�-  
நி�வ†ேப…�தேதா†2 ஏ…ேவா�த†ேர… நி�வ†ேப …�-தைத†2ன…�ந  
�ர த†3ஹ…��ய ( ) ேதா…2 யைம … காமா†ய நிI…�ய�ேத…  
தேம…வா-ÅÅ*ப�…4Iபா‡-ÅÅ*�ேனாதி || 35 

(ப…ஶுகா†ம…)ச2*தா3óè †ஸி… ைவ ேத3வ, †கா…)ச2*தா3óè †ஸி… - 
�3ராம†� - கgபய	ேய…தா ஏ…வ நி - � †	த…ம*தா…4தார †O  

கேராதி - ேம…தா4 ந†ம	ேய…தா ஏ …வ நி�வ†ேப - த…3�ெடௗ - 

த †3ஹ*தி… - நவ† ச) (A9) 
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Special Korvai : 
(ேத3வ, †கா: �ர …ஜாகா†ேமா மி0 …2ன   ப…ஶுகா†ம…: �ைரவ 

�3ராம†காேமா… Kேயாகா†3மயாவ  … ய� Æய…Kேஞா ய ஈ †ஜா…ேனா 

ய� ேம…தா4 ��கா†ேமா…Å�ெடௗ | ேத3வ,†கா ப4வ*தி த3த4தி 

ரா…�Hரகா†மாய ப4வதி த3தா4தி |) 

3.4.10.1 
வாேதா‡,பேத… �ரதி † ஜான � :ய…மா��2 வா†ேவ…ேஶா 

அ†னம8 …ேவா ப†4வா ந: | ய��ேவம†ேஹ… �ரதி… த5ேனா† ஜுஷவ … 
ஶ5ன † ஏதி4 �3வ� …பேத…3 ஶ&சR †,பேத3 || வாேதா‡,பேத 

ஶ… 3மயா† ஸ …óè …ஸதா†3 ேத ஸ��…மஹி† ர…Mவயா† கா3R…ம�யா‡ ||  
ஆவ…: ே�ம† உ …த ேயாேக…3 வர†5ேனா b…ய� பா†த வ…திப� …4: 
ஸதா†3 ந: || ய�2-ஸா…ய�-�ரா†தர 3ன6ேஹா…�ர&-   

ஜு…ேஹா�யா†ஹுத�,ட…கா ஏ …வ தா உப † த4�ேத… - [ ]  36 
3.4.10.2 

யஜ†மாேனா Åேஹாரா…�ராண� … வா ஏ …தேய,ட †கா… ய 

ஆஹி †தா 3ன6…�ய�2-ஸா…ய��ரா†த� ஜு…ேஹா�ய†-
ேஹாரா…�ராMேய …வா ÅÅ*��ேவ,ட †கா:  � …�ேவாப † த4�ேத…  
த3ஶ† ஸமா…ன�ர† ஜுேஹாதி… த3ஶா ‡�ரா வ� …ராV3-வ� …ராஜ†ேம…வா 

ÅÅ*��ேவ,ட †காC- � …�ேவாப † த…4�ேதÅேதா†2 வ�…ரா*ேய …வ 

ய…*ஞமா ‡�ேனாதி … சி�ய†�சி�ேயாÅய ப4வதி … தமா…�3ய�ர… 
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த3ேஶா†ஷி…�வா �ர…யாதி … த�3-ய †*ஞவா…�வ-வா‡�ேவ…வ  

த�3-ய� தேதா‡-Å�வா…சீனóè † - [ ]  37 
3.4.10.3 
I…�3ர: க2E… ைவ வா‡ேதா,ப …தி�-யத3ஹு†�வா 

வாேதா,ப …த�ய†� �ரயா…யா�3-I…�3ர ஏ †ன� < …4�வா 

Å 3ன6ர†G…�தா2ய† ஹ5யா�3வாேதா,ப …த�ய†&-ஜுேஹாதி 

பா4க…3ேத4ேய†ைன…ைவனóè † ஶமயதி … நாÅÅ*�தி …மா�;ச†2தி …  
யஜ†மாேனா… ய�3-2 … ேத ஜு †ஹு…யா�3-யதா…2 �ரயா†ேத…  
வாதா…வாஹு†தி&-ஜு…ேஹாதி† தா…�3�ேக…3வ த�3-யத32† ேத 
ஜுஹு…யா�3யதா…2 ே�ம… ஆஹு†தி&-ஜு…ேஹாதி † தா…�3�ேக…3வ 

தத3ஹு†தமய வாேதா,ப…த�யò † யா…�3 -  [ ]   38 

3.4.10.4 

-த3�ி†ேணா 2… ேதா ப4வ†தி ஸ …$ேயா-Å2… ேதாÅத†2 
வாேதா,ப …த�ய†&-ஜுேஹா�2 …ப4ய†ேம…வா-Åக…ரப †%வ�க3-

ேம…ைவனóè† ஶமயதி … யேத3க†யா ஜுஹு…யா�3-த†3�வ�ேஹா…மC 

L†�யா�-9ேராOவா… யா† ம…G;ய † யா…*ய†யா ஜுேஹாதி 

ஸேத3வ …�வாய… ய�3R …4த ஆ†த…3�3�4யா�3 -I…�3ரC- 

 3� …ஹான …5-வாேரா†ஹேய …�3-யத†3வ …�ாணா…5யஸ†�- 

�ர�ா�ய �ரயா…யா�3யதா†2 ய*ஞேவஶ…ஸ� Æவா…ÅÅத3ஹ†ன� 
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Æவா தா…�3�ேக…3வ தத…3ய�ேத… ேயான6†�.� …�வ�ய … இ�ய…ரMேயா‡: 
ஸ …மாேரா†ஹய -  [ ]  39 

3.4.10.5 

-�ேய…ஷ வா அ… 3ேன�ேயான6 …: வ ஏ …ைவன …� Æேயாெனௗ† 
ஸ …மாேரா†ஹய …�யேதா…2 க2^வா†ஹு…�-யத…3ரMேயா‡: 
ஸ …மாA †ேடா…4 ந�ேய …R3த†3யா… 3ன6: .†ேத3�-9னரா…ேத4ய†:  
யா…தி3தி … யா ேத† அ 3ேன ய …*ஞSயா† த…Gதேய:யா 

ேரா…ேஹ�யா…�ம��2-ஸ …மாேரா†ஹயேத… யஜ†மாேனா… வா 

அ… 3ேன�ேயான6…: வாயா†ேம…ைவன…� Æேயா5யாóè† 
ஸ …மாேரா†ஹயேத || 40 

(த…4	ேத… - Å�வா…சனீò † - Cயா	2 - ஸ…மாேரா†ஹயதி… - 
ப3ச †ச	வா�óèஶNச) (A10) 

3.4.11.1 
�வம † 3ேன �3� …ஹ�3வேயா… த3தா†4ஸி ேத3வ தா…3ஶுேஷ‡ | 
க…வ�� 3� …ஹப †தி …�-2வா‡ || ஹ…$ய …வாட…3- 3ன6ர…ஜர†: ப�…தா ேநா† 
வ� …94�வ� …பா4வா† ஸு…�3�ஶீ†ேகா அ…ேம | ஸு…கா…3�.ஹ…ப …�யா: 

ஸமிேஷா† தி3த�3:யம …�3%ய … 2ஸ� மி †ம8ஹி… �ரவாóè†ஸி ||  

�வ&ச† ேஸாம ேநா… வேஶா† ஜ�…வாR…�ந ம†ராமேஹ | 

�%…யேதா‡�ேரா… வன…பதி †: || �3ர…:மா ேத…3வானா‡�  

பத…3வ �: க†வ �…னா�-�ஷி…� வ��ரா†ணா� மஹி …ேஷா �� …கா3ணா‡� |  
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�ேய…ேனா  3��3�4ரா†ணா…ò … வதி †4தி …�  
வனா†னா…óè… ேஸாம †: - [ ] 41 
3.4.11.2 

ப …வ��ர…ம�ேய †தி … ேரப455† || ஆ வ� …�வேத†3வ…óè … ஸ�ப†திóè 

ஸூ… ைதர…�3யா $� †ண�மேஹ | ஸ…�யஸ †வóè ஸவ� …தார‡� ||  

ஆ ஸ …�ேயன … ரஜ†ஸா… வ�த†மாேனா நிேவ…ஶய†5ன…��த…� 

ம��ய †&ச | ஹி…ர…Mயேய†ன ஸவ� …தா ரேத…2னாÅÅ* ேத…3ேவா  

யா†தி … 94வ†னா வ�…ப�ய55† || யதா†2 ேநா… அதி †3தி …: கர…�ப�ேவ… 
���4ேயா… யதா…2 க3ேவ‡ | யதா†2 ேதா…காய † I…�3%ய ‡� ||  

மா ந†ேதா…ேக தன†ேய… மா ந… ஆ2†ஷி… மா ேநா…  
ேகா3ஷு… மா - [ ]  42 

3.4.11.3 
ேநா… அ�ேவ†ஷு D%ஷ: | வ �…ரா5 மா ேநா† I�3ர பா4மி…ேதா 
வ†த�4�. ஹ…வ�,ம†�ேதா… நம †ஸா வ�ேத4ம ேத ||  

உ…த…3�Iேதா… ந வேயா… ர� †மாணா … வாவ†த3ேதா 

அ…�4%ய†ேயவ… ேகா4ஷா‡: | கி …3%…�4ரேஜா… ேநா�மேயா…  
மத†3�ேதா… �3�ஹ…பதி †ம…�4ய †�கா அ†னாவ55 || 

ஹ…óè…ைஸ%†வ… ஸகி†2ப�…4�-வாவ†த3�3ப�4ர�- 

ம …5மயா†ன6… நஹ†னா… $யய55 † |  
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�3�ஹ …பதி†-ரப�…4கன6 † ரத…3�3-கா3 உ…த �ராெதௗ…R3;ச† 
வ� …�3வாóè அ†கா3ய� || ஏ��3ர† ஸான…ஸிóè ர…ய�óè - [ ]  43 

3.4.11.4 

ஸ …ஜி�வா†னóè ஸதா…3ஸஹ ‡� | வ�.ஷி†,ட2h …தேய † ப4ர || 
�ர ஸ †ஸாஹிேஷ 9Iஹூத… ஶ�A …&-*ேய,ட †2ேத…  
ஶு,ம † இ…ஹ ரா…திர†R | இ��3ராÅÅ* ப †4ர… த3�ி†ேணனா… 
வஸூ†ன6… பதி …: ஸி�_†4னாமஸி ேர…வத�†னா� ||  

�வóè ஸு…தய† பT…தேய † ஸ…�3ேயா $� …�3ேதா4 அ†ஜாயதா2: | 

இ��3ர… *ைய,V2யா†ய ஸு ரேதா || 94வ …�வ-மி †��3ர… 
�3ர:ம †ணா ம…ஹா5 94ேவா… வ��ேவ†ஷு… ஸவ †ேனஷு 

ய…*ஞSய†: | 94ேவா… �\ò�;ெயௗ …�ேனா வ��வ †மி…5-ப4ேர… 
*ேய,ட†2�ச… ம��ேரா†  - [ ]  44 
3.4.11.5 
வ��வச�.ஷேண || மி …�ரய† ச�.ஷண�…�4�த…: �ரேவா† 
ேத…3வய † ஸான…ஸி� | ஸ …�ய&-சி …�ர�ர†வதம� || 

மி…�ேரா ஜனா5† யாதயதி �ரஜா…ன5-மி…�ேரா தா†3தா4ர  
��தி…2வ �J …த �3யா� | மி…�ர:  � …,\ரன6 †மிஷா…Åப�4 ச†,ேட  

ஸ …�யாய† ஹ…$யC- 4� …தவ†�3-வ�ேத4ம || �ர ஸ மி †�ர… ம�ேதா†  
அR… �ரய †வா…5…. யத† ஆதி3�ய… ஶி� †தி $ர…ேதன† |  
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ந ஹ†5யேத… ந ஜ�†யேத… �ேவாேதா… ைநன…மóè ேஹா† 
அ�ேஞா…�ய�தி †ேதா… ந _…3ரா� || ய - [ ]  45 

3.4.11.6 
;சி…�3தி4 ேத… வ�ேஶா† யதா…2 �ர ேத†3வ வIண $ர…த� |  

மி…ன�…மஸி … �3யவ�†�3யவ� || ய�-கி&ேச…த3� Æவ†Iண … ைத3$ேய… 
ஜேன†Åப�4�3ேரா…ஹ� ம†O…,யா‡�சரா†மஸி | அசி †�த�…ய� தவ… 
த4�மா† 2ேயாப� …ம மா ந…தமா… ேத3ன†ேஸா ேத3வ D%ஷ: ||  

கி …த…வாேஸா… ய�3-%†%…9�ன த�…3வ� ய�3வா† கா4 ஸ…�ய J …தய5ன 

வ� …�3ம |  ஸ�வா… தா வ�,ய† ஶிதி…2ேர ( )வ† ேத…3வாதா†2 ேத 
யாம வIண �%…யாஸ†: || 46 
(ேஸாேமா… - ேகா3ஷு… மா - ர …ய,� - ம*	ேரா… - ய - Nசி †2தி…2ரா - 
ஸ…�த ச †)  (A11) 

 
 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(வ, வா ஏ…தCயா - வா†ேயா - இ…ேம ைவ - சி…	த3சா… - 
Å�3னR�G…4தானா‡� - ேத …3வா வா அ†�4யாதா…னா -  

*� †தா…ஷாH3 - ரா…�Hரகா†மாய… - ேத3வ,†கா… - வாCேதா‡�பேத… 
- 	வம†�3ேன �3� …ஹ - ேத3கா†த3ஶ ) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(வ, வா ஏ…தCேய - 	யா†ஹ-�� …	`�க†3*த …4�ேவா - Åவ† �*ேத4 

ம	3	4ய …த- C	வம†�3ேன �3� …ஹ	2- ஷHச†	வா�óèஶ	) 

 
 
First and Last Padam of Fourth Prasnam of  Kandam 3:- 

(வ, வா ஏ…தCய † - ��…யாஸ†: ) 
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 ச0�த2: �ர)ன: ஸமா�த: || 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:, � 

�3��4ேயா நம:, ஹ…� …: ஓ� 

 
|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	3Iத யகா%ேட3 ப3சம: �ர)ன: �ரார�ப4: || 

3.5  	�த யகா%ேட3 ப3சம: �ர)ன- 

இ�2ேஶஷாப,4தா4ன� 
 

3.5.1.1 
< …�ணா ப …�சாR…3த < …�ணா 9…ரதா…-R35ம †�3�4ய …த: 
ெபௗ‡�ணமா…. ஜி †கா3ய | தயா‡�-ேத…3வா அதி †4  
ஸ …�Æவஸ†�த உ�த…ேம நாக† இ…ஹ மா†த3ய�தா� ||  

ய�ேத† ேத…3வா அத†3R4�-பா4க…3ேத4ய…-மமா†வாேய 

ஸ …�Æவஸ†�ேதா மஹி…�வா | ஸா ேநா† ய…*ஞ� ப�†��ஹி 

வ��வவாேர ர…ய��-ேநா† ேத4ஹி ஸுப4ேக3 ஸு…வ �ர‡� || 

நி …ேவஶ†ன� ஸ…Cக3ம†ன�… வஸூ†னா…� Æவ��வா† A…பாண� … 
வஸூ‡5யாேவ…ஶய †�த� | ஸ …ஹ…ர…ேபா…ஷóè ஸு…ப4கா…3  
ரரா†ணா… ஸா ந… ஆ க…35 வ�ச†ஸா - [ ] 1 
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3.5.1.2 

ஸ�Æவ�தா…3னா || அ 3ன�†ேஷாெமௗ �ரத…2ெமௗ வ �…�ேய †ண… 
வஸூ‡5-I…�3ரானா†தி …3�யாநி …ஹ ஜி†5வத� |  

மா…�3�4யóè ஹி ெபௗ‡�ணமா …ஸ&-ஜு…ேஷதா…2� �3ர:ம†ணா 

$� …�3ெதௗ4 ஸு† � …ேதன† ஸா…தாவதா…2 Åம�4யóè† 
ஸ …ஹவ �†ராóè ர…ய��நி ய †;ச2த� || ஆ…தி…3�யா�சா-ÅCகி†3ரஸ�-

சா… 3ன�னா- Åத†3த4த… ேத த†3�.ஶ<�ணமா …ெஸௗ �ைர�2ஸ …�- 
ேதஷா…மCகி †3ரஸா…�-நிI †�தóè ஹ…வ�ரா.…த3தா†2 ÅÅ*தி …3�யா 

ஏ …ெதௗ ேஹாமா†வப�ய …5-தாவ†ஜுஹi …தேதா… ைவ ேத 

த†3�.ஶ<�ணமா…ெஸௗ - [ ]  2 

3.5.1.3 

<�வ… ஆÅல†ப4�த த3�.ஶ<�ணமா…ஸாவா…லப †4மான ஏ …ெதௗ 

ேஹாெமௗ † 9…ரதா‡*-ஜுஹுயா�2 ஸா…�ாேத…3வ 

த†3�.ஶ<�ணமா…ஸாவா ல †ப4ேத �3ர:மவா…திேனா†  
வத3�தி… ஸ �ைவ த†3�.ஶ<�ணமா…ஸாவா ல†ேப4த… ய 

ஏ †னேயாரOேலா…ம&ச† �ரதிேலா…ம&ச† வ� …�3யாதி3�ய†- 
மாவா…யா†யா ஊ…��3�4வ�-தத†3Oேலா…ம� ெபௗ‡�ணமா…ைய 

�ர†த�…சீன…ம�-த�-�ர†திேலா…ம� Æய�-ெபௗ ‡�ணமா….� 

<�வா†மா…லேப †4த �ரதிேலா…மேம†னா…வா ல†ேப4தா…- 
Jம†ப …��ய †மாண …-ம5வப † - [ ]  3 
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3.5.1.4 

��ேயத ஸாரவ …ெதௗ ேஹாெமௗ† 9…ரதா‡*-ஜுஹுயா-

த3மாவா…யா† ைவ ஸர†வ-�யOேலா…ம-ேம…ைவனா…வா  

ல†ப4ேத… ÅJமா…�யாய†மான…ம5வா �யா†யத ஆ 3னா- 

ைவ,ண …வ-ேமகா†த3ஶகபால� 9…ரதா…�-நி�வ †ேப …�2 

ஸர†வ�ைய ச…Ióè ஸர†வேத… �3வாத†3ஶகபால…� 

Æயதா‡3 3ேன…ேயா ப4வ †�ய … 3ன6�ைவ ய†*ஞJ…க2� 

Æய†*ஞJ…க2ேம …வ��3தி †4� 9…ரதா‡�3-த4�ேத… ய�3-ைவ‡,ண…ேவா 

ப4வ†தி ய…*ேஞா ைவ வ�,Y†�ய…*ஞேம…வாÅÅ*ர�4ய … �ர த†Oேத… 
ஸர†வ�ைய ( ) ச…I�ப †4வதி … ஸர†வேத… �3வாத†3ஶகபாேலா-

Åமாவா…யா† ைவ ஸர†வத� <…�ணமா†ஸ …: ஸர†வா…5- 

தாேவ…வ ஸா…�ாதா3 ர†ப4த � …�3�4ேனா�யா‡�4யா…�-�3வாத†3ஶ-

கபால…: ஸர†வேத ப4வதி மிR2ன…�வாய … �ரஜா‡�ைய 

மிR …2ெனௗ கா3ெவௗ… த3�ி†ணா … ஸ�� †�3�4ைய ||  4 

(வ�ச†ஸா… - ைவ ேத த†3�.ஶG�ணமா…ஸா - வப† - தhேத… 
ஸர †Cவ	ைய… - ப3ச †வ,óèஶதி)ச)  (A1) 

3.5.2.1 

�ஷ†ேயா… வா இ��3ர†� �ர…�ய� …�நா-ப†�ய…5-த� Æவஸி †,ட2: 

�ர…�ய� †மப�ய…�2 ேஸா‡Å�3ரவ �…�3-�3ரா:ம†ண�ேத வcயாமி … 
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யதா…2 �வ�9†ேராஹிதா: �ர…ஜா: �ர†ஜன6…,ய�ேதÅத…2 ேமத†ேர�4ய… 
�ஷி †�4ேயா… மா �ர ேவா†ச… இதி… தமா† ஏ …தா��2ேதாம †-
பா4கா3ன�3ரவ �…�தேதா… வஸி †,ட29ேராஹிதா: �ர…ஜா: �ராஜா†ய�த… 
தமா‡�3-வாஸி …,ேடா2 �3ர…:மா கா…�ய†: �ைரவ ஜா†யேத 

ர…�மிர†ஸி … �யா†ய �வா… �ய†&ஜி…5ேவ - [ ]  5 

3.5.2.2 
-�யா†ஹ ேத…3வா ைவ �ேயா† ேத…3ேவ�4ய† ஏ …வ ய …*ஞ� 

�ராÅÅ*ஹ… �ேரதி†ரஸி… த4�மா†ய �வா… த4�ம†&-ஜி …5ேவ�யா†ஹ  

மO…,யா† ைவ த4�ேமா† மO…,ேய‡�4ய ஏ …வ ய…*ஞ�  

�ராÅÅ*ஹா5வ�†திரஸி தி…3ேவ �வா… தி3வ †&- 

ஜி…5ேவ�யா†ைஹ…�4ய ஏ …வ ேலா…ேக�4ேயா† ய …*ஞ�  

�ராÅÅ*ஹ† வ�,ட…�ேபா†4Åஸி … $�,Vைய ‡ �வா… $�,H†&- 

ஜி…5ேவ�யா†ஹ … $�,H †ேம …வாவ† - [ ]  6 
3.5.2.3 

I�ேத4 �ர…வாÅய†O…வா-Å.�யா†ஹ மிR2ன…�வாேயா…ஶிக†3ஸி … 
வஸு†�4ய�வா… வஸூ‡&-ஜி…5ேவ�யா†ஹா…,ெடௗ வஸ†வ… 
ஏகா†த3ஶ I…�3ரா �3வாத†3ஶா-ÅÅ*தி …3�யா ஏ …தாவ†�ேதா… ைவ 

ேத…3வாேத�4ய † ஏ…வ ய…*ஞ� �ராÅÅ*ெஹௗேஜா†Åஸி 

ப�…���4ய †�வா ப� …�\5-ஜி…5ேவ�யா†ஹ ேத…3வாேன…வ 



 	�த யகா%ேட3 ப3சம: �ர)ன: - TS 3.5 

    vedavms@gmail.com         Page 103 of 118 

ப�…�\னO… ஸ�த†ேனாதி… த�R†ரஸி �ர…ஜா�4ய †�வா �ர…ஜா 

ஜி…5ேவ - [ ] 7 

3.5.2.4 

-�யா†ஹ ப�…�\ேன…வ �ர…ஜா அO… ஸ�த†ேனாதி 

��தனா…ஷாட†3ஸி ப …ஶு�4ய †�வா ப …ஶூ&-ஜி …5ேவ�யா†ஹ 

�ர…ஜா ஏ …வ ப …ஶூனO… ஸ�த†ேனாதி ேர…வத…3ேயாஷ†த�4�4ய…- 
�ெவௗஷ†த�4�-ஜி …5ேவ�யா…-ெஹௗஷ†த�4,ேவ …வ ப …ஶூ5-  

�ரதி† ,டா2பய�யப� …4ஜித†3ஸி 2 … த 3ரா…ேவ��3ரா†ய…  
�ேவ��3ர†&-ஜி…5ேவ�யா†ஹா…ப�4ஜி †�யா… அதி†4பதிரஸி  

�ரா…ணாய† �வா �ரா…ண& - [ ]  8 

3.5.2.5 
ஜி…5ேவ�யா†ஹ �ர…ஜாேவ…வ �ரா…ணா5-த†3தா4தி �%…$�த†3ஸி 

�ர…$�த…3.�யா†ஹ மிR2ன…�வாய† ஸóèேரா…ேஹா†Åஸி 

ந�ேரா…ேஹா†Å.�யா†ஹ… �ரஜா‡�ைய வஸு …ேகா†Åஸி …  
ேவஷ†�%ரஸி … வய†,Hர….�யா†ஹ… �ரதி †,H2�ைய || 9  

(ஜி…Dேவ	ய - வ† - �ர …ஜா ஜி†Dவ - �ரா…ணD - 	�…óè…ஶNச †) (A2) 

3.5.3.1 
அ… 3ன6னா† ேத…3ேவன… ��த†னா ஜயாமி கா3ய …�ேரண … ச2�த†3ஸா 

�%…$�தா… ேதாேம †ன ரத2�த…ேரண … ஸா�னா† வஷVகா…ேரண … 
வ*ேர†ண <�வ…ஜா5-�4ரா�� †$யா…னத†4ரா5-பாத3யா…�- 
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யைவ†னா5 பா3ேத…4 �ர�ேய †னா5Oேத…3 Åமி5-  

�ேய…Åமி5 <†4மிேலா …ேக ேயா‡Åமா5-�3ேவ,H … ய&ச†  
வ…ய�-�3வ� …,ேமா வ�,ேணா…:  ரேம …ணாÅ�ேய†னா5 

 ராமா…ம8��3ேர†ண ேத…3ேவன… ��த†னா ஜயாமி …  
�ைர,B†ேப4ன… ச2�த†3ஸா ப&சத…3ேஶன… ேதாேம †ன 

�3�ஹ …தா ஸா�னா† வஷVகா…ேரண… வ*ேர†ண - [ ]  10 

3.5.3.2 
ஸஹ…ஜா5. வ��ேவ†ப�4� ேத…3ேவப� …4: ��த†னா ஜயாமி … 
ஜாக†3ேதன… ச2�த†3ஸா ஸ�தத…3ேஶன… ேதாேம†ன 

வாமேத…3$ேயன… ஸா�னா† வஷVகா…ேரண… வ*ேர†ணா 

பர…ஜான6��3ேர†ண ஸ …2ேஜா† வ…யóè ஸா†ஸ …:யாம† ��த5ய…த: |  
 4ன�ேதா† $� …�ராMய †�ர…தி | ய�ேத† அ 3ேன … 
ேதஜ…ேதனா…ஹ�-ேத†ஜ…வ � <†4யாஸ…�Æய�ேத† அ 3ேன… 
வ�ச…ேதனா…ஹ� Æவ†�ச…வ � <†4யாஸ…�Æய�ேத† அ 3ேன… 
ஹர…ேதனா …ஹóè ஹ †ர…வ � < †4யாஸ� || 11 

(�3� …ஹ…தா ஸா�னா† வஷHகா…ேரண … வKேர †ண… - 
ஷHச †	வா�óèஶNச) (A3) 
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3.5.4.1 
ேய ேத…3வா ய †*ஞ …ஹேனா† ய*ஞ …Jஷ†: ��தி …2$யா- 

ம�3�4யாஸ†ேத | அ… 3ன6�மா… ேத�4ேயா† ர�R … க3;ேச†2ம 

ஸு… �ேதா† வ …ய� || ஆÅக†35ம மி�ராவIணா வேரMயா… 
ரா�D †ணா� பா…4ேகா3 2…வேயா…�ேயா அதி † |  
நாக†C- 3�:ணா…னா: ஸு† � …தய † ேலா…ேக �� …த�ேய† 
�� …,ேட2 அதி †4 ேராச…ேன தி…3வ: || ேய ேத…3வா ய †*ஞ …ஹேனா† 
ய*ஞ …Jேஷா… Å�த%…ே� Å�3�4யாஸ †ேத |  
வா…2�மா… ேத�4ேயா† ர�R … க3;ேச†2ம ஸு … �ேதா† வ…ய� ||  

யாேத… ரா�D ‡: ஸவ�த� - [ ]  12 

3.5.4.2 
-ேத3வ …யான �†ர�த…ரா �3யாவா†��தி …2வ � வ�…ய�தி † |  
 3� …ைஹ�ச… ஸ�ைவ ‡: �ர…ஜயா… �வ 3ேர… ஸுேவா… 
Iஹா †ணாதரதா… ரஜாóè†ஸி || ேய ேத…3வா ய †*ஞ …ஹேனா† 
ய*ஞ …Jேஷா† தி …3$ய�3�4யாஸ†ேத | ஸூ�ேயா† மா… ேத�4ேயா† 
ர�R … க3;ேச†2ம ஸு … �ேதா† வ…ய� || ேயேன��3ரா†ய  

ஸ …மப †4ர…: பயாò †2�த…ேமன† ஹ …வ�ஷா† ஜாதேவத3: |  

ேதனா‡Å 3ேன… �வJ …த வ †��3த4ேய …மóè ஸ†ஜா…தானா …ò …  
�ைர,V2ய… ஆ ேத‡4:ேயன� ||  

ய…*ஞ …ஹேனா… ைவ ேத…3வா ய†*ஞ …Jஷ†: - [ ] 13 
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3.5.4.3 
ஸ�தி … த ஏ…ஷு ேலா…ேக,வா†ஸத ஆ…த3தா†3னா வ�ம�2னா…னா 

ேயா த3தா†3தி … ேயா யஜ†ேத… தய† | ேய ேத…3வா ய †*ஞ …ஹன†: 
��தி…2$யாம�3�4யாஸ †ேத… ேய அ …�த%†ே� … ேய தி…3வ ��யா†-  
ேஹ…மாேன…வ ேலா…காòத�…��வா ஸ 3� †ஹ…: ஸப†ஶு: 

ஸுவ…�க3� Æேலா…கேம…�யப … ைவ ேஸாேம†ேனஜா…னா�3-

ேத…3வதா‡�ச ய…*ஞ�ச†  ராம��யா 3ேன…ய� ப&ச†கபால-

Jத3வஸா …ன�ய…�-நி�வ†ேபத…3 3ன6: ஸ�வா† ேத…வதா…: - [ ]  14 
3.5.4.4 
பாC ேதா† ய…*ேஞா ேத…3வதா‡�ைச…வ ய…*ஞ&சாவ † I�ேத4 

கா3ய…�ேரா வா அ … 3ன6�கா†3ய …�ர ச†2�தா…3த� ச2�த†3ஸா…  
$ய †��3த4யதி… ய�ப&ச†கபாலC-க…ேரா�ய …,டாக†பால:  

கா…�ேயா‡-Å,டா� †ரா கா3ய …�D கா†3ய …�ேரா‡ Å 3ன6�  

கா†3ய…�ரச†2�தா…3: ேவைன…ைவன…� ச2�த†3ஸா… ஸம †��3த4யதி 

ப …C �ெயௗ† யா*யாOவா… ேய † ப4வத…: பாC ேதா† 
ய…*ஞேதைன…வ ய…*ஞா5ைனதி† || 15 
(ஸ…வ, …த…� - ேத …3வா ய†Kஞ…Jஷ …: - ஸ�வா† ேத …3வதா… - 
C	�ச †	வா�óèஶNச)  (A4) 
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3.5.5.1 
ஸூ�ேயா† மா ேத…ேவா ேத…3ேவ�4ய†: பாR வா…2ர…�த%†�ா…�3-

யஜ†மாேனா…-Å 3ன6�மா† பாR … ச�ு†ஷ: | ஸ� … ஶூஷ… ஸவ� †த…�- 
வ��வ†ச�.ஷண ஏ …ேதப� †4: ேஸாம… நாம †ப�4�-வ�ேத4ம ேத… ேதப� †4: 
ேஸாம … நாம†ப�4�-வ�ேத4ம ேத || அ…ஹ� ப…ரதா†த…3-
ஹம …வதா†த…3ஹ&-*ேயாதி †ஷா… வ� தேமா† வவார |  

யத…3�த%†� …�தR†3 ேம ப�…தா Å< †4த…3ஹóè ஸூ�ய †Jப …4யேதா† 
த3த3�.ஶா…ஹ� <†4யாஸJ�த…ம: ஸ †மா…னானா… - [ ]  16 
3.5.5.2 

மா ஸ†J …�3ரா-தா3Å�த%†�ா�-�ர…ஜாப †திIத…3தி4&;யா†- 
வயா…த���3ர…: �ர ெனௗ †R ம…Iேதா† வ�.ஷய…�_5ன†�ப4ய 

��தி…2வ �� ப� …4�த�4த3�-தி …3$ய�நப †4: | உ …�3ேரா தி …3$யய † ேநா 
ேத…ஹ�ஶா†ேனா… வ� � †ஜா… �3�தி ‡� || ப …ஶேவா… வா ஏ…ேத 
யதா†3தி …3�ய ஏ …ஷ I…�3ேரா யத…3 3ன6ேராஷ†த�…4:  
�ராயா… 3னா-வா†தி…3�ய&-ஜு†ேஹாதி I …�3ராேத…3வ 

ப …ஶூன…�த�த†3தா…4�யேதா…2 ஓஷ†த�4,ேவ…வ ப …ஶூ5 - [ ]  17 

3.5.5.3 
�ரதி† ,டா2பயதி க…வ��ய …*ஞய… வ� த†ேனாதி… ப�தா…2�- 
நாக†ய �� …,ேட2 அதி †4 ேராச…ேன தி …3வ: |  

ேயன† ஹ …$ய� Æவஹ†ஸி… யாஸி † _…3த இ…த: �ரேச†தா  
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அ…Jத…: ஸன�†யா5 || யாேத… வ��வா‡: ஸ …மித…4:  
ஸ��ய † 3ேன… யா: �� †தி …2$யா� ப …3�.ஹிஷி… ஸூ�ேய… யா: |  

தாேத† க3;ச…2��வாஹு†திC- 4� …தய†  
ேத3வாய…ேத யஜ†மானாய… ஶ�ம † || 
ஆ…ஶாஸா†ன: ஸு…வ ��யóè† ரா…யேபாஷ…ò… வ�வ�†ய� |  

�3�ஹ …பதி†னா ரா…யா வ…கா3 � †ேதா… ம:ய …� Æயஜ†மானாய 

( ) தி,ட2 || 18 (ஸ…மா…னானா… - ேமாஷ †த 4�ேவ …வ ப…ஶூD - 

ம<ய…� Æயஜ†மானா… - ையக†3ச)  (A5) 

3.5.6.1 
ஸ��வா† ந:யாமி… பய †ஸா  4� …ேதன… ஸ��வா† ந:யா�ய …ப 
ஓஷ†த�4ப�4: | ஸ��வா† ந:யாமி �ர…ஜயா…Åஹம …�3ய ஸா 

த�‡3�ி …தா ஸ†னேவா… வாஜ†ம…ேம || �ைரR… �3ர:ம†ண …ப�ன�… 
ேவதி…� Æவ�ேண†ன .த3R | அதா…2ஹம†Oகா…மின �… ேவ 

ேலா…ேக வ� …ஶா இ…ஹ || ஸு…�ர…ஜஸ†-�வா வ …யóè ஸு…ப�ன �…Iப † 
ேஸதி3ம | அ 3ேன † ஸப�ன…த3�ப †4ன…மத†�3தா4ேஸா…  
அதா‡3�4ய� || இ…ம� Æவ�,யா†மி … வI†ணய … பாஶ…� - [ ] 19 

3.5.6.2 

Æயமப†3�3�4ன�த ஸவ� …தா ஸு…ேகத†: | தா…4R�ச… ேயாெனௗ † 
ஸு � …தய† ேலா…ேக ேயா…ன� ேம † ஸ…ஹ ப�யா† கேராமி || 

�ேர:2…ேத3:U� …தய† வா…ம8ர5வ …- 3ன6ேத-Å 3ர†�- 
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நய…�வதி †தி …�-ம�3�4ய†�-த3த3தாóè I…�3ராவ†�,டாÅஸி 2…வா  

நாம… மா மா† ஹிóè.…�-வஸு†�4ேயா I…�3ேர�4ய† ஆதி…3�ேய�4ேயா… 
வ��ேவ‡�4ேயா ேவா ேத…3ேவ�4ய †: ப …5ேனஜ†ன��- 3�:ணாமி 

ய…*ஞாய† வ: ப …5ேனஜ†ன�: ஸாத3யாமி … வ��வ†ய ேத… 
வ��வா†வேதா… $�,ண� †யாவத… - [ ]  20 
3.5.6.3 

தவா‡ 3ேன வா…ம8ரO† ஸ …��3�ஶி… வ��வா… ேரதாóè †ஸி 

தி4ஷ�…யாÅக†35-ேத…3வா5. ய …*ேஞா நி ேத…3வ ��ேத…3ேவ�4ேயா† 
ய…*ஞம†ஶிஷ5ன…மி��2-ஸு†5வ …தி யஜ†மான ஆ…ஶிஷ…: 
வாஹா† �தா: ஸJ�3ேர …,டா2 க†3�த…4�வமா தி †,ட…2தாO† | 
வாத†ய… ப�ம†5ன6 …ட3 ஈ†H …3தா: ||  21 
(பாஶ…� - Æ.��ண,†யாவத - C	�…óè …ஶNச†)  (A6) 

3.5.7.1 

வ…ஷ…Vகா…ேரா ைவ கா†3ய�%…ைய ஶிேரா‡Å;சி2ன…�தைய… ரஸ …: 
பரா†Åபத…�2ஸ �� †தி …2வ �� �ராவ�†ஶ…�2ஸ க†2தி…3ேரா†Åப4வ…�3யய† 
கா2தி…3ர: I…ேவா ப4வ †தி … ச2�த†3ஸாேம …வ ரேஸ…னாவ † �3யதி…  
ஸர†ஸா அ …யாÅÅ*ஹு†தேயா ப4வ�தி �� …த�ய †யாமி …ேதா  
தி…3வ� ேஸாம† ஆ. …�தC-கா3ய …��யா-Åஹ†ர…�தய†  
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ப …�ணம †;சி2�3யத… த�-ப…�ேணா†Åப4வ…�த�-ப …�ணய†  
ப�ண …�வ� Æயய† ப�ண …மயT† ஜு…ஹூ� - [ ]   22 

3.5.7.2 

-ப4வ†தி ெஸௗ…�யா அ…யாÅÅ*ஹு †தேயா ப4வ�தி 

ஜு…ஷ�ேத‡Åய ேத…3வா ஆஹு†த��ேத…3வா ைவ �3ர:ம †5-

நவத3�த… த�-ப…�ண உபா†Å*��ேணா�2 ஸு …�ரவா… ைவ நாம … 
யய† ப�ண …மயT† ஜு …ஹூ�-ப4வ†தி … ந பா…பò �ேலாகóè† 
��ேணாதி… �3ர:ம… ைவ ப…�ேணா வ�Mம …IேதாÅ5ன…� 

Æவ�Mமா†I…ேதா‡ Å�வ…�ேதா2 யய † ப�ண…மயT† ஜு…ஹூ�-  

ப4வ…�யா-�வ†�-�22ப …�4��3-�3ர:ம†ைண …வா-5ன…மவ †  
I…�ேத4Åேதா…2 �3ர:ைம … -  [ ] 23 
3.5.7.3 

-வ வ� …�ய�3�4b†ஹதி ரா…,Vர� Æைவ ப…�ேணா 

வ�ட†3�வ…�ேதா2 ய�ப†�ண …மயT† ஜு …ஹூ�ப4வ…�யா-

�வ†��22ப …�4��3-ரா…,Vரேம …வ வ� …�ய�3�4b†ஹதி 

�ர…ஜாப †தி …�வா அ†ஜுேஹா…�2ஸா ய�ரா ÅÅ*ஹு†தி: �ர…�யதி †,ட …2�- 
தேதா… வ�க†Cகத… உத†3தி,ட …2�தத†: �ர…ஜா அ†�ஜத… யய … 
ைவக†Cகத� �4I…வா ப4வ†தி… �ர�ேய…வாயா ÅÅ*ஹு†தய-

தி,ட…2��யேதா…2 �ைரவ ஜா†யத ஏ …த�3ைவ I…சாóè ( ) 
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A …ப� Æயைய …வóè A †பா…: Iேசா… ப4வ †�தி … 
ஸ�வா‡Mேய …ைவனóè† A …பாண�† பஶூ…னாJப † தி,ட2�ேத… 
நாயாப †-Aபமா…�ம&-ஜா†யேத ||  24 

(ஜு…ஹூ - ரேதா…2 �3ர<ம† - C� …சாóè - ஸ…�தத†3ஶ ச)  (A7) 

3.5.8.1 

உ…ப …யா…ம 3� †ஹ�ேதாÅஸி �ர…ஜாப †தேய �வா… *ேயாதி †,மேத… 
*ேயாதி †,ம�தC- 3�:ணாமி … த3�ா†ய த3� …$�ேத†4  
ரா…த�-ேத…3ேவ�4ேயா‡Å 3ன6 ஜி…:ேவ�4ய†-�வ�தா…2�4ய …  
இ��3ர†*ேய,ேட2�4ேயா… வI†ணராஜ�4ேயா… வாதா†ப��4ய: 

ப …�ஜ5யா‡�ம�4ேயா தி …3ேவ �வா…Å�த%†�ாய �வா ��தி …2$ைய 

�வா Åேப‡��3ர �3வ�ஷ…ேதா மேனாÅப… ஜி*யா†ஸேதா ஜ…:யப … 
ேயா ேநா†Åராத�…யதி … த&ஜ†ஹி �ரா…ணாய† �வாÅபா…னாய † �வா 

$யா…னாய† �வா ஸ …ேத �வாÅஸ†ேத �வா…Å�3�4ய-

�ெவௗஷ†த�4�4ேயா… ( ) வ��ேவ‡�4ய�வா <…4ேத�4ேயா… யத†: 
�ர…ஜா அ கி †2�3ரா… அஜா†ய�த… தைம ‡ �வா �ர…ஜாப †தேய  

வ�<…4தா3$.5ேன… *ேயாதி †,மேத… *ேயாதி †,ம�த&-  

ஜுேஹாமி || 25 (ஓஷ†த 4�4ய… - )ச0 †�த3ஶ ச)  (A8) 
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3.5.9.1 

யா� Æவா அ†�3�4வ…�2�ச… யஜ†மான�ச ேத…3வதா†ம�த%…த-

தயா… ஆ $� †�;ேயேத �ராஜாப …�ய�-த†3தி4 3ர…ஹC-  

 3� †:ண�யா�-�ர…ஜாப †தி…: ஸ�வா† ேத…3வதா† ேத…3வதா‡�4ய  

ஏ …வ நி :O†வாேத *ேய…,ேடா2 வா ஏ …ஷ  3ரஹா†ணா…� 

Æயைய…ஷ  3� …:யேத… *ைய,V2ய†ேம …வ க†3;ச2தி … 
ஸ�வா†ஸா…� Æவா ஏ …த�3ேத…3வதா†னாóè A …ப� Æயேத…3ஷ 

 3ரேஹா… யைய …ஷ  3� …:யேத… ஸ�வா‡Mேய…ைவனóè† 
A …பாண� † பஶூ…னாJப†தி,ட2�த உபயா…ம 3� †ஹ�ேதா - [ ]  26 

3.5.9.2 

-Åஸி �ர…ஜாப†தேய �வா… *ேயாதி†,மேத… *ேயாதி†,ம�தC- 

 3�:ணா…ம8�யா†ஹ… *ேயாதி †ேர…ைவனóè† ஸமா…னானா‡C- 

கேரா�ய 3ன6-ஜி…:ேவ�4ய-†�வ�தா…2�4ய … இ�யா†ைஹ…- 
தாவ†த�…�ைவ ேத…3வதா…தா�4ய † ஏ…ைவன…óè… ஸ�வா‡�4ேயா 

 3�:ணா…�யேப ‡��3ர �3வ�ஷ…ேதா மன… இ�யா†ஹ… 
�4ரா�� †$யா-பO��ைய �ரா…ணாய † �வாÅபா…னாய…  
�ேவ�யா†ஹ �ரா…ணாேன…வ யஜ†மாேன த3தா4தி … தைம ‡  
�வா �ர…ஜாப†தேய வ�< …4தா3$.5ேன… *ேயாதி †,மேத… 
*ேயாதி †,ம�த&-ஜுேஹா…ம8 - [ ]  27 
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3.5.9.3 
-�யா†ஹ �ர…ஜாப †தி …: ஸ�வா† ேத…3வதா…: ஸ�வா‡�4ய ஏ…ைவன†�- 
ேத…3வதா‡�4ேயா ஜுேஹா�யா*ய 3ர…ஹC- 3� †:ண�யா…�- 
ேதஜ†காமய … ேதேஜா… வா ஆ*ய †�-ேதஜ…$ேய†வ ப †4வதி 

ேஸாம 3ர…ஹC- 3� †:ண�யா�3-�3ர:மவ�ச…ஸகா†மய  

�3ர:மவ�ச…ஸ� Æைவ ேஸாேமா‡ �3ர:மவ�ச…ேய †வ  

ப †4வதி த3தி4 3ர…ஹC- 3� †:ண�யா�-ப …ஶுகா†ம …-ேயா� 3ைவ  

த3�3�4b� -ப …ஶவ† ஊ…�ைஜவாமா… ஊ�ஜ†� ப …ஶூனவ†  
I�ேத4 ||  28 

(உ…ப…யா…ம�3� †ஹ ேதா - ஜுேஹாமி… - 	�ச †	வா�óèஶNச)  (A9) 

3.5.10.1 
�ேவ  ரR…மப� † $�&ஜ�தி … வ��ேவ… �3வ��யேத…3ேத  
�%�- ப4வ…��bமா ‡: | வா…ேதா3: வாத�†3ய: வா…R3னா†  
�ஜா… ஸமத† ஊ… ஷு மR…4 மR†4னா…Åப�4 ேயா†தி4 | 
உ…ப …யா…ம 3� †ஹ�ேதாÅஸி �ர…ஜாப †தேய �வா… ஜு,ட †C- 

 3�:ணா�ேய …ஷ ேத… ேயான6†: �ர…ஜாப †தேய �வா || 

�ரா…ண … 3ர…ஹா5- 3� †:ணா�ேய…தாவ…�3வா அ †தி … 
யாவ †ேத…3ேத  3ரஹா…: ேதாமா…�ச2�தா3óè †ஸி  

�� …,டா2ன6… தி3ேஶா… யாவ†ேத…3வாதி … த - [ ]  29 
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3.5.10.2 
-த3வ † I�ேத4 *ேய…,டா2 வா ஏ …தா5-�3ரா‡:ம…ணா: 9…ரா  
வ� ……தா3ம† ர…5-தமா…�-ேதஷா…óè … ஸ�வா… தி3ேஶா…Åப�4ஜி †தா 
அ<4வ…5…. யைய…ேத  3� …:ய�ேத… *ைய,V2ய†ேம…வ 

க†3;ச2�ய…ப�4 தி3ேஶா† ஜயதி … ப&ச†  3�:ய�ேத… ப&ச… தி3ஶ…: 
ஸ�வா‡ேவ…வ தி …3c-$� †�3�4Oவ�தி… நவ †நவ  3�:ய�ேத… 
நவ… ைவ 9I†ேஷ �ரா…ணா: �ரா…ணாேன…வ யஜ†மாேனஷு த3த4தி 

�ராய…ண�ேய† ேசாத3ய…ன�ேய† ச  3�:ய�ேத �ரா…ணா ைவ 

�ரா†ண 3ர…ஹா: - [ ] 30 

3.5.10.3 

�ரா…ைணேர…வ �ர…ய�தி† �ரா…ைணI�3ய†�தி த3ஶ…ேமÅஹ†5 

 3�:ய�ேத �ரா…ணா ைவ �ரா†ண 3ர…ஹா: �ரா…ேண�4ய …:  
க2E… வா ஏ …த��ர…ஜா ய†�தி … ய�3வா†மேத…3$ய� 

Æேயாேன…�;யவ †ேத த3ஶ…ேமÅஹ†5-வாமேத…3$ய� 

Æேயாேன‡�;யவேத… ய�3-த†3ஶ…ேமÅஹ †5- 3� …:ய�ேத‡ 
�ரா…ேண�4ய † ஏ …வ த� �ர…ஜா ந ய†�தி || 31 
(த	 - �ரா†ண�3ர …ஹா: - ஸ …�தவ,óè †ஶNச)  (A10) 

3.5.11.1 
�ர ேத…3வ�ேத…3$யா தி …4யா ப4ர†தா ஜா…தேவ†த3ஸ� |  

ஹ…$யா ேநா†  வ�தா3O…ஷ  ||  
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அ…யJ… ,ய �ர ேத†3வ …2�.ேஹாதா† ய …*ஞாய † ந�யேத |  

ரேதா…2 ந ேயார…பT4$� †ேதா…  4�ண�†வா&ேசததி … �மனா‡ ||  
அ…யம… 3ன6-I †I,ய�ய…-��தா†தி3வ … ஜ5ம †ன: |  

ஸஹ†ஸ�சி …�2-ஸஹ�†யா5-ேத…3ேவா ஜ�…வாத†ேவ  � …த: ||  
இடா†3யா�வா ப …ேத3 வ…ய�நாபா†4 ��தி …2$யா அதி†4 |  
ஜாத†ேவேதா…3 நி த�†4ம…:ய 3ேன † ஹ…$யாய … ேவாட †4ேவ ||  32 
 

3.5.11.2 
அ 3ேன… வ��ேவ†ப�4: வன�க ேத…3ைவA�ணா†வ�த� �ரத…2ம: 

. †த…3 ேயான6 ‡� | L…லா…ய�ன†C- 4� …தவ†�தóè ஸவ�…�ேர ய …*ஞ�- 

ந†ய… யஜ†மானாய ஸா…R4 || .த†3 ேஹாத…: வ உ† ேலா…ேக  
சி †கி …�வா��2-ஸா…த3யா† ய …*ஞóè ஸு † � …தய… ேயாெனௗ ‡ |  
ேத…3வா…வ ��-ேத…3வா5. ஹ …வ�ஷா† யஜா…ய 3ேன† �3� …ஹ�3-

யஜ†மாேன… வேயா† தா4: || நி ேஹாதா† ேஹா�� …ஷத†3ேன… 
வ�தா†3ன�ேவ…ேஷா த�†3தி…3வாóè அ†ஸத3�2ஸு …த3� †: |  
அத†3�3த4$ரத-�ரமதி…�வஸி †,ட2: ஸஹர�ப …4ர: 
ஶுசி †ஜி:ேவா அ… 3ன6: || �வ�-_…3த�வ - [ ]   33 

3.5.11.3 

J † ந: பர…பா�வ� Æவய … ஆ $� †ஷப4 �ரேண…தா |  
அ 3ேன† ேதா…கய† ந…தேன† த…Gனா…ம-�ர†2;ச…25-  



 	�த யகா%ேட3 ப3சம: �ர)ன: - TS 3.5 

www.vedavms.in                       Page 116 of 118 

த�3�3ய†�3ேபா3தி4 ேகா…3பா: || அ…ப�4 �வா† ேத3வ ஸவ�த…Dஶா†ன …�  

Æவா�யா†ணா� | ஸதா†3Åவ5-பா…4க3ம8 †மேஹ ||  

ம …ஹ� �3ெயௗ: �� †தி…2வ � ச† ந இ…ம� Æய…*ஞ� மி†மி�தா� |  

ப�…�� …தா�ேநா… ப4D†மப�4: ||  

�வாம † 3ேன… 9,க†ரா…த3�3�4யத†2�வா… நிர†ம�த2த |  

h …��3�4ேனா வ��வ†ய வா…க4த†: || தJ† - [ ]  34 
 

3.5.11.4 
�வா த…3�3�4யC�ஷி†: 9…�ர ஈ†ேத…4 அத†2�வண: |  

$� …�ர…ஹண †� 9ர�த…3ர� || தJ † �வா பா…�2ேயா $�ஷா… 
ஸம8 †ேத4 த32 …ஹ�த†ம� | த…4ன…&ஜ…யóè ரேண †ரேண ||  

உ…த �3I†வ�R ஜ…�தவ… உத…3 3ன6�$� †�ர…ஹாÅஜ†ன6 |  

த…4ன…&ஜ…ேயா ரேண†ரேண || ஆ யóè ஹேத… ந கா…2தி3ன…óè…  
ஶிஶு†&ஜா…த�ந ப�3�4ர†தி | வ� …ஶாம … 3ன6ò வ†�3�4வ…ர� ||   

�ர ேத…3வ� ேத…3வவ �†தேய … ப4ர†தா வஸு…வ��த†ம� |  

ஆ ேவ ேயாெனௗ… நி ஷ�†த3R || ஆ - [ ]  35 

3.5.11.5 

ஜா…த&ஜா…தேவ†த3ஸி �%…யóè ஶி†ஶீ…தா Åதி †தி2� |  

ேயா…ன ஆ  3� …ஹப †தி� || அ… 3ன6னா… Å 3ன6: ஸமி †�3�4யேத 

க…வ��- 3� …ஹப†தி …� 2வா‡ | ஹ…$ய…வாV3-ஜு…:வா‡ய: || 
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�வò :ய† 3ேன அ … 3ன6னா… வ��ேரா… வ��ேர†ண… ஸ��2 ஸ…தா |  
ஸகா…2 ஸ 2யா† ஸமி…�3�4யேஸ ‡ || த� ம†�ஜய�த ஸு … ரR †� 

9ேரா…யாவா†னமா…ஜிஷு† | ேவஷு … �ேய†ஷு வா…ஜின ‡� || 

ய…*ேஞன† ய…*ஞம†யஜ�த ேத…3வாதான6 … த4�மா†ண� 

�ரத…2மா5யா†ஸ55 | ேத ஹ… நாக†� மஹி …மான†: ஸச�ேத…  
ய�ர… ( ) <�ேவ† ஸா…�3�4யா: ஸ�தி† ேத…3வா: || 36 

(ேவாட †4ேவ - p …3தC	வ� - தJ † - dத …3	வா - ய	ர † - 
ச …	வா�† ச)  (A11) 

 
Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(G…�ண – �.ஷ †ேயா… - Å�3னRனா… - ேய ேத …3வா: - ஸூ�ேயா† மா… - 
ஸ*	வா† ந<யாமி - வஷHகா…ர: ஸ க†2தி…3ர - 
உ†பயா…ம�3� †ஹ ேதாÅஸி… - யா� Æைவ - 	ேவ �ர0 …� - 

�ரேத …3வ - ேமகா†த3ஶ ) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(G…�ணா - ஸ †ஹ…ஜாD - தவா‡Å�3ேன - �ரா…ைணேர …வ - 

ஷH	�óè†ஶ	) 

 
First and Last Padam of Fifth Prasnam of  Kandam 3:- 

(G…�ணா - ஸ*தி† ேத…3வா:)  
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Kanda Korvai with the starting Padams of Five Prasnams of  Kandam 3:- 

(�ர …ஜாப†தி…� - ேயா† ைவ - அ�3ேன … - வ, ைவ - G…�ணா - ப3ச †) 
 
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

	�த யகா%ேட3 ப3சம: �ர)ன: ஸமா�த: || 

 
|| இதி 	�த ய� கா%ட3� || 

 
Details of Anuvakam, Panchati and Padam for Kandam 3 
 

 Anuvakam 
 

Panchati 
 

Padams 
 

Prasna 1 11 42 2248 

Prasna 2 11 46 2335 

Prasna 3 11 36 1857 

Prasna 4 11 46 2392 

Prasna 5 11 36 1790 

Totals 55 206 10622 

 


