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Version Notes: 
 
This is now the current Version 1.1 dated June 30, 2022. 
 

1. This replaces the earlier version 1.0 dated January 31, 2021. 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported till June 

15, 2022. 
 

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

 

4. Notify your corrections / suggestions etc to our email id 
vedavms@gmail.com 

 

Earlier Versions 
1st  Version Number   0.0 dated 31st August 2018 
2nd Version Number   0.0 dated 31st January 2019 
3rd   Version Number   0.0 dated 31st August 2019 
4th   Version Number   1.0 dated 31st January 2021 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 

4 ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி�ய 

ஸ�ஹிதாய� ச&�த2� கா(ட3�  
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3 �ரத2ம: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

4.1 ச&�த2கா(ேட3 �ரத2ம: �ர+ன: - 

அ�3ன-சி	ய.க3ம/	ரபாடா2ப04தா4ன� 

4.1.1.1 
�…�ஜா…ன: 
ர†த…2ம� மன†�த…�வாய † ஸவ�…தா தி4ய†:  |  
அ…�3ன��-�ேயாதி †� நி…சா ய† 
�தி …2!யா அ�3�4யா Åப†4ர�  ||    
�…��வாய … மன†ஸா ேத…3வா#�2-ஸுவ†�ய …ேதா தி…4யா தி3வ‡�  |  


3� …ஹ��ேயாதி †: க'(ய…த: ஸ†வ� …தா 
ர ஸு†வாதி … தா)  ||    

�…�ேதன… மன†ஸா வ…ய#ேத…3வ�ய† ஸவ� …*: ஸ…ேவ  | 

ஸு…வ…�ேக3யா†ய … ஶ��ைய ‡ ||  
�…�ஜேத… மன† உ…த � †�ஜேத… தி4ேயா… வ�
ரா… வ�
ர†�ய 


3�ஹ …ேதா வ� †ப ….சித†:  |  
வ� ேஹா�ரா† த3ேத4 வ�னா…வ�-ேத3க… இ) -  [ ]  1 
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4.1.1.2 
ம …ஹ2 ேத…3வ�ய † ஸவ�…*: ப'†(3தி: ||  

�…ேஜ வா…� 
3ர4ம† 5 …�!ய#-நேமா†ப�…4�வ� .ேலாகா† ய#தி 

ப …�2ேய†வ… ஸூரா ‡: |  
.� …8வ#தி… வ�.ேவ † அ…��த†�ய 9…�ரா ஆ ேய தா4மா†ன�  

தி…3!யான� † த…�*2: ||  

ய�ய† 
ர…யாண…ம)வ…)ய இ�3ய…��-  

ேத…3வா ேத…3வ�ய† மஹி…மான…ம�ச†த: |  
ய: பா�தி†2வான� வ�ம…ேம ஸ ஏத†ேஶா… ரஜாóè †ஸி ேத…3வ: ஸ †வ� …தா 
ம †ஹி�வ…னா ||  

ேத3வ† ஸவ�த…: 
ர ஸு †வ ய…�ஞ� 
ர ஸு†வ - [ ]   2 

4.1.1.3 
ய…�ஞப †தி …� ப4கா†3ய தி …3!ேயா க†3#த…4�வ: |  

ேக…த…5: ேகத†)ன: 9னா* வா…ச�பதி …�-வாச†ம …�3ய  

�வ†தா3தி ந: ||  
இ…ம#ேநா† ேத3வ ஸவ�த�-ய …�ஞ� 
ர ஸு†வ ேத3வா…�வóè† 
ஸகி …2வ�த3óè† ஸ�ரா…ஜித†#-த4ன…ஜிதóè† ஸுவ …�ஜித‡� ||  

� …சா �ேதாம …óè… ஸம†��3த4ய கா3ய…�ேரண† ரத2#த…ர� |  


3� …ஹ�3-கா†3ய…�ரவ†�தன� ||  
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ேத…3வ�ய † �வா ஸவ�…*: 
ர†ஸ…ேவ ‡ Å.வ�ேனா‡�-பா…3ஹு
4யா‡� 

5 …(ேணா ஹ�தா‡
4யா>-கா3ய…�ேரண… ச2#த…3ஸாÅÅ 

த†3ேத3Å>கி3ர…�வ-த3
4'†ரஸி … நா'† - [ ] 3 

4.1.1.4 
-ரஸி 
�தி…2!யா: ஸ …த4�தா†2த…3�3ன�� 9†? …(ய †ம>கி3ர…�வதா3 

ப †4ர… �ைர(3†ேப4ன �வா… ச2#த…3ஸாÅÅ த†3ேத3Å>கி3ர…�வ�3-

ப3
4'†ரஸி … நா'†ரஸி … �வயா† வ …யóè ஸ…த4�த…2 ஆ Å�3ன�óè 

ஶ†ேகம… க2ன� †*� 9?…(ய †�-ஜாக†3ேதன �வா… ச2#த…3ஸாÅÅ 

த†3ேத3- Å>கி3ர…�வ�3த4�த† ஆ…தா4ய † ஸவ�…தா ப�3
4ர…த3
4'óè† 
ஹிர…8யய@‡� ||  

தயா… �ேயாதி…ரஜ†�ர…-மித…3�3ன�>-கா…2�வ 2 ந… ஆ 

ப …4ராÅÅA†(3ேப4ன �வா… ச2#த…3ஸாÅÅ ( )  

த†3ேத3Å>கி3ர…�வ� || 4 

(இ	3 - ய…<ஞ� �ர ஸு †வ… - நா� … - ரா>†�?ேப4ன 	வா… 
ச2/த†3ஸா… - 	#ண0† ச) (A1) 

 

4.1.2.1 
இ…மாம†�3�
4ண)-ரஶ…னா�� …த�ய… 5�வ… ஆ� †ஷி வ� …த3ேத†2ஷு 

க…!யா |  
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தயா† ேத…3வா: ஸு …த-மா ப †354C�. � …த�ய… ஸாம‡#�2 

ஸ …ரமா…ரப †#த2 ||  

ரD‡�த� Æவாஜி…)னா �3ர†வ… வ'†(டா…2மA† ஸ …�Æவத‡� | தி …3வ� 

ேத… ஜ)ம † பர…மம …#த'†ேF … நாப� †4: 
�தி …2!யாமதி …4 ேயான�†: ||  
�…�ஜாதா…2óè… ராஸ †ப4� Æ� …வம…�மி). யாேம †  
!�ஷ8வஸூ |  

அ…�3ன�� ப4ர†#தம�ம …�� ||  

ேயாேக†3ேயாேக3 த…வ�த†ர…� Æவாேஜ†வாேஜ ஹவாமேஹ | 

ஸகா†2ய… இ#�3ர†G …தேய ‡ ||  

ர…D�வ…- [ ] 5 

4.1.2.2 
-#ேந4ய †-வ…�ராம …)னஶ†�த2 H …�3ர�ய … கா3ண†ப�யா)- 

மேயா…54ேரஹி† |  
உ…�வ †#த'†F …-ம)வ� †ஹி �வ …�தி-க†3!Iதி …-ரப †4யான� 

�� …8வ)) ||  

5 …(ணா ஸ …�ஜா† ஸ …ஹ |  


� …தி…2!யா: ஸ …த4�தா†2த…3�3ன�� 9†? …(ய †ம>கி3ர…�வ- 

த3Jேச‡24ய…�3ன�� 9†? …(ய†ம>கி3ர…�வத3-Jேச†2ேமா…Å�3ன��   

9†? …(ய †ம>கி3ர…�வ�3-ப †4'(யாேமா…Å�3ன��   

9†? …(ய †ம>கி3ர…�வ�3-ப †4ராம: ||  
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அ)வ …�3ன�H …ஷஸா…- ம�3ர†ம�2ய …த3)வஹா†ன� 
ரத…2ேமா 

ஜா…தேவ†தா3: |  
அA… ஸூ�ய †�ய - [ ]  6 
 

4.1.2.3 
9H…�ரா ச† ர….மKனA… �3யாவா†
�தி…2வ 2 ஆ த†தான ||  

ஆ…க3�ய† வா…�ய�3�4வ†ன…: ஸ�வா… ��ேதா…4 வ� D†4Aேத | 

அ…�3ன�óè ஸ…த4�ேத†2 மஹ…தி சFு †ஷா… நி சி †கீஷேத ||  

ஆ…�ர�ய † வாஜி)-
�தி…2வ 2 -ம …�3ன�மி †Jச2 H…சா �வ�  |  

54�யா† !� …�வாய † ேநா 
3Mஹி… யத…: க2னா†ம … த� Æவ…ய�  ||  

�3ெயௗ�ேத† 
� …(ட2� 
� †தி …2வ 2 ஸ…த4�த†2மா…�மா- 

Å#த'†Fóè ஸP…�3ர�ேத… ேயான�†: |  
வ� …�2யாய … சFு†ஷா… �வம…ப�4 தி†(ட2- [ ]  7 

4.1.2.4 


�த)ய…த: ||  
உ��ரா†ம மஹ…ேத ெஸௗப †4கா3யா…�-மாதா…3�தா2னா‡�3-

�3ரவ�ேணா…தா3 வா†ஜி)) |  

வ…யò �யா†ம ஸும…ெதௗ 
� †தி…2!யா அ …�3ன�>-க†2ன� …(ய#த† 
உ…ப�ேத†2 அ�யா:  ||  

உத†3�ரமK�3-�3ரவ�ேணா…தா3 வா …�ய�வாÅக…: ஸ ேலா…கóè 

ஸு�� †த� 
�தி…2!யா:  |  
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தத†: க2ேனம ஸு…
ரத2†கம…�3ன�óè ஸுேவா… Hஹா†ணா… அதி …4  
நாக† உ�த…ேம ||  

அ…ேபா ேத…3வ 2Hப † ��ஜ… ம*†4மத2ரய …Qமாய † 
ர…ஜா
4ய †: | 
தாஸா…ò … �தா2னா…*3�ஜி †ஹதா …-ேமாஷ†த4ய: ஸுப�
ப …லா: || 

ஜிக†4��ய…- [ ]  8 

 

4.1.2.5 
-�3ன�� மன †ஸா �4� …ேதன† 
ரதி…Qய#த…� 94வ†னான�… வ�.வா‡ |  

� …*2#-தி†ர….சா வய†ஸா 
3� …ஹ#த…� Æ!யசி †(ட…2ம)னóè† 
ரப …4ஸ� Æவ�தா†3ன� ||  

ஆ �வா† ஜிக4�மி … வச†ஸா �4� …ேதனா† Åர…Fஸா… மன†ஸா… 
த�ஜு†ஷ�வ |  

ம�ய†R: �
�ஹ…ய- �3வ †�ேணா அ…�3ன�� னாÅப�…4��ேஶ† 
த…Aவா… ஜ�.4� †ஷாண: ||  

ப'… வாஜ†பதி: க…வ�ர…�3ன��. ஹ…!யா)ய †�ரமK� |  

த3த…4�3-ர�னா†ன� தா…3ஶுேஷ‡ ||  
ப'† �வாÅ�3ேன… 9ர†� Æவ…ய� Æவ�
ரóè† ஸஹ�ய த24மஹி | 

�4� …ஷ�3வ†�ண#-தி…3ேவதி †3ேவ ேப …4�தார†� ( ) ப4>U…3ராவ †த: || 
�வம †�3ேன… �3�ப�…4��வ-மா†ஶுஶு …Fண� …��வ-ம…�3
4ய-

��வ-ம.ம†ன…�ப'† |  
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�வ� Æவேன‡
4ய … ��வேமாஷ†த24
4ய… ��வ#-#� …ணா#-#� †பேத 
ஜாயேஸ… ஶுசி†: || 9  

( �ர …A�வ…/	2 - ஸூ�ய†6ய  - தி�ட …2 - ஜிக†4�மி -  

ேப…4	தார †� - Æவ0óèஶ…தி+ச†) (A2) 

4.1.3.1 

ேத…3வ�ய † �வா ஸவ�…*: 
ர†ஸ…ேவ ‡-Å.வ�ேனா‡� பா…3ஹு
4யா‡� 

5 …(ேணா ஹ�தா‡
4யா� 
�தி …2!யா: ஸ …த4�ேத…2Å�3ன�� 

9†? …(ய †ம>கி3ர…�வ�-க†2னாமி || �ேயாதி †(ம#த#-�வாÅ�3ேன 

ஸு…
ரத2†க…மஜ†�ேரண பா…4Aனா… த23�3யா†ன�  |  

ஶி …வ� 
ர…ஜா
4ேயா Åஹிóè †ஸ#த� 
�தி…2!யா: ஸ…த4�ேத…2 
Å�3ன�� 9†?…(ய†ம>கி3ர…�வ�-க†2னாமி ||  

அ…பா� 
� …(ட2ம †ஸி ஸ …
ரதா†2 உ …�வ†�3ன�� ப †4'…(யத3 

ப †ராவப�(ட2�  |  

வ��3த†4மான� ம …ஹ ஆ ச… 9(க†ர#-தி…3ேவா மா�ர†யா வ'…ணா 


ர†த2�வ |  

ஶ�ம † ச �ேதா…2 - [ ]  10 

4.1.3.2 
வ�ம † ச �ேதா…2 அJசி †2�3ேர ப3ஹு…ேல உ …ேப4 |  
!யச†�வத2… ஸ�Æவ†ஸாதா2� ப …4�தம…�3ன�� 9†?…(ய‡� ||  

ஸ� Æவ†ஸாதா2óè ஸுவ…�வ�தா†3 ஸ …மKசீ… உர†ஸா… �மனா‡  |  
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அ…�3ன�ம…#த�-ப†4'…(ய#த2… �ேயாதி †(ம#த…-மஜ†�ர…மி� ||  

9…? …(ேயா†Åஸி வ� ….வப †4ரா: |  
அத†2�வா �வா 
ரத…2ேமா நிர†ம#த2த3�3ேன ||  

�வாம †�3ேன… 9(க†ரா…த3�3�4யத†2�வா… நிர†ம#த2த | G…��3�4ேனா 

வ�.வ†�ய வா…க4த†: |   
தP† �வா த…3�3�4ய>>�ஷி †: 9…�ர ஈ †ேத…4- [ ]  11 

4.1.3.3 
அத†2�வண: | !� …�ர…ஹண†� 9ர#த…3ர� ||  

தP† �வா பா …�2ேயா !�ஷா… ஸமK †ேத4 த3�� …ஹ#த†ம� | 

த…4ன…�ஜ…யóè ரேண †ரேண ||  

Wத†3 ேஹாத…: �வ உ† ேலா…ேக சி†கி …�வா#�2 ஸா…த3யா† ய…�ஞóè 

ஸு†�� …த�ய… ேயாெனௗ ‡  |  
ேத…3வா…வ 2�-ேத…3வா). ஹ…வ�ஷா† யஜா…�ய�3ேன† 
3� …ஹ�3-

யஜ†மாேன… வேயா† தா4: ||  
நி ேஹாதா † ேஹா�� …ஷத†3ேன… வ�தா†3ன��ேவ…ேஷா த2†3தி …3வாóè 

அ†ஸத3�2-ஸு…த3F †: |  
அத†3
3த4!ரத-
ரமதி…�-வஸி †(ட2: ஸஹ�ர�ப…4ர: 
ஶுசி †ஜி4ேவா அ…�3ன�: ||  

ஸóè W†த3�வ ம…ஹாóè அ†ஸி… ேஶாச†�வ- [ ]  12 
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4.1.3.4 
ேத3வ…வ 2த†ம: | வ� D…4மம †�3ேன அH…ஷ� மி †ேய�3�4ய �� …ஜ 


ர†ஶ�த த3�.ஶ…த� ||  

ஜன�†(வா… ஹி ேஜ)ேயா… அ�3ேர… அ4னாóè† ஹி…ேதா 
ஹி …ேத(வ†H …ேஷா வேன†ஷு  |  

த3ேம†த3ேம ஸ …
த ர�னா… த3தா†4ேனா… Å�3ன��.ேஹாதா…  
நி ஷ†ஸாதா…3 யஜ2†யா) || 13 

(6த …2 - ஈ …ேத …4 - ேஶாச †6வ - ஸ …�தவ0óè†ஶதி+ச) - (A3) 

4.1.4.1 
ஸ#ேத† வா…��மா†த…'.வா† த3தா4D�தா…னாைய … 4�த†3ய …� 

Æய�3வ�லி †(ட�  |  

ேத…3வானா…� Æய.சர†தி 
ரா…ணேத†2ன … த�ைம† ச ேத3வ� … 
வஷ†ட3�* … *
4ய ‡� ||  

ஸுஜா†ேதா… �ேயாதி †ஷா ஸ…ஹ ஶ�ம… வM †த…2மா  

Åஸ†த…3: ஸுவ†: |  
வாேஸா† அ�3ேன வ� ….வM †ப…óè… ஸ� Æ!ய†ய�வ  

வ�பா4வேஸா ||  

உ* †3 தி(ட2 �வ�3�4வ…ராவா† ேநா ேத…3!யா �� …பா  | 
�3� …ேஶ ச† பா…4ஸா 
3� †ஹ…தா ஸு†ஶு…�வன� …ரா-Å�3ேன † யாஹி 

ஸுஶ…�திப�†4: || 14 
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4.1.4.2 
ஊ…��3�4வ ஊ… ஷு ண † ஊ…தேய … தி(டா†2 ேத…3ேவா ந  

ஸ †வ�…தா |  
ஊ…��3�4ேவா வாஜ†�ய … ஸன� †தா… யத…3�ஜிப� †4�-வா…க4�3ப� †4�  
வ� …4வயா†மேஹ ||  

ஸ ஜா…ேதா க3�ேபா†4 அஸி… ேராத†3�ேயா…ர�3ேன… சாH…�- 
வ�
4� †த… ஓஷ†த24ஷு |  

சி …�ர: ஶிஶு…: ப'… தமாò †�ய…�த: 
ர மா…��
4ேயா… அதி…4 
கன� †�ரத3�3 கா3: ||  

�தி …2ேரா ப †4வ வ 2…Z2வ †>க3 ஆ…ஶு�ப †4வ வா…�ய †�வ))  | 


� …*2�ப†4வ ஸு…ஷத…3��வம…�3ேன: 9†?ஷ…வாஹ †ன:  ||  

ஶி …ேவா ப †4வ - [ ]  15  
 

4.1.4.3 

ர…ஜா
4ேயா… மாA†ஷ2
4ய…��வம†>கி3ர: |  

மா �3யாவா†
�தி …2வ 2 அ…ப�4 ஶூ†ஶுேசா… மாÅ#த'†F …� மா 

வன…�பத2)† ||  

ைர*† வா…ஜ2 கன� †�ரத…3#-நான†த…3�3ராஸ†ப …4: ப�வா‡  |  
ப4ர†)ன…�3ன�� 9†? …(ய†� மா பா…�3யா�†ஷ: 9…ரா ||  
ராஸ †ேபா4 வா…>கன� †�ரத…3�2-ஸு�†�ேதா !�ஷணா… ரேத‡2 |  
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ஸ வா†ம…�3ன�� 9†?…(ய†மா…-ஶு�D…3ேதா வ †ஹாதி…3த: ||  
!�ஷா…Å�3ன�� Æ!�ஷ†ண…� ப4ர†)ன…பா>-க3�ப4óè†  
ஸP…�3'ய‡�  |  

அ�3ன… ஆ யா†ஹி- [  ] 16 

4.1.4.4 

வ 2…தய† � …தóè ஸ…�ய� ||  

ஓஷ†த4ய…: 
ரதி† �3�4ண2தா… �3ன�ேம…தóè ஶி…வ-மா…ய#த†ம …
4ய�ர† 
�…(மா) |  

!ய�ய …)- வ�.வா… அம †த2…ரரா†த2�-நி …ஷ2த†3)ேனா… அப † *3�ம …திóè 

ஹ†ன�  ||  

ஓஷ†த4ய…: 
ரதி† ேமாத3�3�4வேமன…� 9(பா†வத2:  

ஸுப�
ப …லா: |  

அ…ய� Æேவா… க3�ப †4 �…�வ�ய†: 
ர…�னóè ஸ …த4�த…2மா Åஸ†த3� || 17 

(ஸு…ஶ…6திப0 †4: - ஶி…ேவா ப†4வ - யாஹி… - ஷD	�óè †ஶEச) (A4) 

 

4.1.5.1 
வ� பாஜ†ஸா 
� …*2னா… ேஶாஶு†சாேனா… பா3த†4�வ �3வ� …ேஷா 

ர…Fேஸா… அமK †வா: |  

ஸு…ஶ�ம†ேணா 
3�ஹ…த: ஶ�ம†ண� �யாம…�3ேனர…ஹóè 

ஸு…ஹவ†�ய… 
ரண 2†ெதௗ ||  
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ஆேபா… ஹி (டா2 ம †ேயா…94வ…�தா ந† ஊ…�ேஜ த†3தா4தன | 

ம …ேஹ ரணா†ய … சF †ேஸ ||  

ேயா வ †: ஶி…வத†ேமா… ரஸ …�த�ய† பா4ஜயேத…ஹ ந†: |  
உ…ஶ…த2'†வ மா…தர†: ||  
த�மா… அர†> க3மாம ேவா… ய�ய… Fயா†ய… ஜி)வ†த2 |  

ஆேபா† ஜ…னய †தா2 ச ந: ||  
மி…�ர:- [ ] 18 

 

4.1.5.2 

ஸ …óè …���ய † 
�தி …2வ 2� 54மி †�ச… �ேயாதி †ஷா ஸ …ஹ |  

ஸுஜா†த�-ஜா…தேவ†த3ஸ-ம…�3ன�� Æைவ ‡.வான…ர� Æவ�…94�  ||  

அ…ய …Qமாய † �வா… ஸóè �� †ஜாமி 
ர…ஜா
4ய†: |  
வ�.ேவ‡ �வா ேத…3வா ைவ ‡.வான…ரா: ஸóè  

�� †ஜ…#�வா-A†(3ேப4ன… ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ� ||  

H…�3ரா: ஸ…�
4��ய† 
�தி …2வ 2� 
3� …ஹ��ேயாதி …: ஸமK †தி4ேர |  
ேதஷா‡� பா…4A-ரஜ†�ர… இJ[ …2�ேரா ேத…3ேவஷு † ேராசேத ||  
ஸóè��†(டா…� Æவஸு†ப@4 H…�3ைர��3த24ைர‡: க�ம …8யா‡� 

��த‡3�  |  

ஹ�தா‡
4யா� �� …�3வ 2>-�� …�வா ஸி †ன2வா…\ க†ேரா*… - [ ] 19 
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4.1.5.3 
தா� ||  

ஸி…ன2…வா…\ ஸு†கப …�தா3 ஸு†U? …ரா �ெவௗ†ப …ஶா |  

ஸா *
4ய †மதி3ேத மஹ… ஓகா2#த†3தா4*… ஹ�த†ேயா: || 

உ…கா2>க†ேரா* … ஶ��யா† பா…3ஹு
4யா…-மதி†3தி��3தி…4யா  |  

மா…தா 9…�ர� Æயேதா…2ப�ேத…2 ஸாÅ�3ன�� ப� †3ப4�* … க3�ப …4  
ஆ ||  

ம …க2�ய… ஶிேரா†Åஸி ய…�ஞ�ய † ப …ேத3 �த†2:  |  
வஸ †வ��வா ��8வ#* கா3ய…�ேரண… ச2#த†3ஸா- 

Å>கி3ர…�வ�-
� †தி …2!ய †ஸி H…�3ரா��வா† ��8வ#* … 
�ைர(3†ேப4ன… ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வத…3#த'†Fம�யா - [ ] 20 

4.1.5.4 
-தி …3�யா��வா† ��8வ#*… ஜாக†3ேதன… ச2#த†3ஸா- 

Å>கி3ர…�வ�3-�3ெயௗர†ஸி… வ�.ேவ‡ �வா ேத…3வா 

ைவ‡.வான…ரா: �� †8வ…#�வா-A†(3ேப4ன … ச2#த†3ஸா 

Å>கி3ர…�வ�3-தி3ேஶா†Åஸி �4H…வாÅஸி† தா…4ரயா… மய� † 
ர…ஜாóè 

ரா…ய�ேபாஷ†>-ெகௗ3ப …�யóè ஸு…வ 2�யóè† ஸஜா…தா). 

யஜ†மானா…யா-Åதி†3�ைய … ரா�னா…Å�ய-தி †3தி�ேத…  
ப�3ல†>-�3�4ணா*… பா>�ேத†ன… ச2#த†3ஸாÅ>கி3ர…�வ� ||  

�� …�வாய… ஸா ம …ஹ2P…கா2� �� …)மய@…� Æேயான� †ம…�3னேய ‡  |  
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தா� 9…�ேர
4ய…: ஸ� 
ரா-( )-ய †Jச…2த3தி †3தி: .ர…பயா…ன�தி † ||  21 

(மி…	ர: - க†ேரா - 	வ …/த�†Fமஸி… - �ர - ச…	வா� † ச)  (A5) 
 

4.1.6.1 

வஸ †வ��வா D4பய#* கா3ய …�ேரண … ச2#த†3ஸாÅ>கி3ர…�வ�3-

H…�3ரா��வா† D4பய#*… �ைர(3†ேப4ன… ச2#த†3ஸா- 

Å>கி3ர…�வ-தா†3தி …3�யா-��வா† D4பய#*… ஜாக†3ேதன… 
ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ�3-வ�.ேவ ‡ �வா ேத…3வா ைவ‡.வான…ரா 
D†4பய…#�வாA†(3ேப4ன… ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ-

தி3#�3ர†��வா D4பய�வ>கி3ர…�வ�3-வ�(] †��வா 

D4பய�வ>கி3ர …�வ�3-வH†ண��வா D4பய�வ>கி3ர…�வ-

த3தி†3தி��வா ேத…3வ 2 வ�….வேத‡3!யாவத2 
�தி …2!யா: 

ஸ …த4�ேத‡2 Å>கி3ர…�வ�-க†2ன�வவட ேத…3வானா‡#�வா…  
ப�ன 2‡� - [ ]  22 

4.1.6.2 
ேத…3வ 2� வ� ….வேத‡3!யாவத2: 
�தி …2!யா: ஸ …த4�ேத‡2 -
Å>கி3ர…�வ�3-த†3த4Dேக2 தி …4ஷணா‡��வா ேத…3வ 2�- 

வ� ….வேத‡3!யாவத2: 
�தி …2!யா: ஸ …த4�ேத‡2Å>கி3ர…�வ-

த…3ப@4#த†4தாPேக…2 �3னா ��வா† ேத…3வ 2�-வ�….வேத‡3!யாவத2: 


�தி…2!யா: ஸ …த4�ேத‡2 Å>கி3ர…�வ-JJ2ர†பய#Dேக…2  
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வM ‡�ரேயா… ஜன†ய��வா ேத…3வ 2�-வ�….வேத‡3!யாவத2:  


�தி…2!யா: ஸ …த4�ேத‡2 Å>கி3ர…�வ�-ப †ச#Dேக2 | 

மி�ைர…தாP …கா2� ப †ைச…ஷா மா ேப †4தி3 |  
ஏ …தா#ேத… ப'† த3தா…3�-யப� †4��ைய || அ…ப@4மா� - [ ] 23 

4.1.6.3 
ம †ஹி…னா தி3வ †� மி…�ேரா ப †354வ ஸ …
ரதா‡2: ||  
உ…த .ரவ †ஸா 
�தி …2வ 2� |  

மி…�ர�ய † ச�.ஷண2…�4�த…: .ரேவா† ேத…3வ�ய† ஸான…ஸி� | 

�3�…�ன�-சி …�ர.ர†வ�தம� ||  

ேத…3வ��வா † ஸவ� …ேதா�3வ †ப* ஸுபா …ண�: �வ†>U …3': |  

ஸு…பா…3ஹுH…த ஶ��யா‡ ||  
அப †�3யமானா 
�தி …2!யாஶா… தி3ஶ … ஆ 
� †ண |  

உ�தி†(ட2 
3�ஹ …த2 ப †4ேவா…��3�4வா தி †(ட2  

�4H…வா �வ� || வஸ†வ…��வாÅÅ JJ2�†#த3#* கா3ய…�ேரண… 
ச2#த†3ஸாÅ>கி3ர…�வ�3-H…�3ரா��வாÅÅ JJ2� †#த3#*…  ( ) 
�ைர(3†ேப4ன… ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ-தா†3தி …3�யா��வாÅÅ 

JJ2� †#த3#*… ஜாக†3ேதன… ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ�3-வ�.ேவ ‡ 
�வா ேத…3வா ைவ ‡.வான…ரா ஆ JJ2� †#த…3#�வாA†(3ேப4ன…  
ச2#த†3ஸா-Å>கி3ர…�வ� ||   24  
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(ப	ன  † - � …மாóè  - � …	3ரா6 	வாÅÅ EE2� †/த …3/	ேவ - 

கா…Hனவ0óè †ஶ…தி+ச †)(A6) 

4.1.7.1 

ஸமா‡��வாÅ�3ன � …தேவா† வ��3த4ய#* ஸ�Æவ�2ஸ…ரா 
�ஷ†ேயா… யான�† ஸ …�யா |  

ஸ#தி …3!ேயன † த23தி3ஹி ேராச…ேனன… வ�.வா… ஆ பா†4ஹி 


ர…தி3ஶ †: 
�தி …2!யா: ||   

ஸ�ேச…�3�4ய�வா‡-Å�3ேன…  

ர ச† ேபா3த4ையன…PJச† தி(ட2 மஹ …ேத ெஸௗப †4கா3ய |  

மா ச† 'ஷ*3பஸ …�தா ேத† அ�3ேன 
3ர…4மாண †�ேத ய…ஶஸ †: 
ஸ#* … மாÅ)ேய ||  

�வாம †�3ேன !�ணேத 
3ரா4ம…ணா இ…ேம ஶி…ேவா அ †�3ேன - 

[ ] 25 

4.1.7.2 

ஸ …�Æவர†ேண ப4வா ந: |  

ஸ …ப…�ன…ஹா ேநா† அப�4மாதி …ஜிJச… �ேவ க3ேய † ஜா�3� …4ய-


ர†�Jச2)) ||  

இ…ைஹவா�3ேன… அதி †4 தா4ரயா ர…ய�� மா �வா… நி �ர†)-

5�வ…சிேதா† நிகா…'ண†:  |  
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F …�ரம†�3ேன ஸு…யம †ம�*… *
4ய†Pபஸ…�தா  
வ†��3த4தா#ேத… அன�†(Z�த: ||  

F …�ேரணா‡Å�3ேன… �வா� …: ஸóè ர†ப4�வ மி …�ேரணா‡-Å�3ேன 

மி�ர…ேத4ேய † யத�வ |  

ஸ …ஜா…தானா‡� ம�3�4யம …�தா2 ஏ †தி…4 ரா�ஞா†ம�3ேன 

வ�ஹ…!ேயா † த23தி3ஹ2…ஹ ||  

அதி … - [  ]  26  

4.1.7.3 

நிேஹா… அதி… �'ேதா4Å�யசி†�தி…-ம�யரா†திம�3ேன |  

வ�.வா… 4ய†�3ேன *3'…தா ஸஹ…�வாதா…2�ம
4யóè†  
ஸ …ஹவ 2†ராóè ர…ய�#தா‡3: ||  
அ…னா…�4� …(ேயா ஜா…தேவ †தா…3 அன� †(Z�ேதா வ� …ராட†3�3ேன 

F�ர…
4��3-த2†3தி3ஹ2…ஹ  |  

வ�.வா… ஆஶா‡: 
ரP …�ச)-மாA†ஷ2�ப� …4ய: ஶி …வாப�†4ர…�3ய ப'† 
பாஹி ேநா !� …ேத4  ||  


3�ஹ †�பேத ஸவ�த�  

ேபா…3த4ைய†ன…óè… ஸóèஶி†த�சி�2-ஸ#த…ராóè ஸóè ஶி†ஶாதி4  |  

வ…��3த4ைய †ன� மஹ…ேத ெஸௗப †4கா3ய …- [  ]  27 
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4.1.7.4 
வ�.வ† ஏன…மA† மத3#* ேத…3வா: ||  

அ…P …�ர…54யா…த3த…4  
ய�3-ய…ம�ய … 
3�ஹ†�பேத அ…ப�4ஶ†�ேத…ர-P†�ச: |  


ர�ெயௗ†ஹதா-ம….வ�னா† �� …��ம†�மா�3ேத…3வானா †- 
ம�3ேன ப� …4ஷஜா… ஶசீ†ப�4: ||  
உ�3-வ…ய#-தம†ஸ …�ப'… ப.ய†#ேதா… �ேயாதி…H�த†ர� |  

ேத…3வ#ேத†3வ …�ரா ஸூ�ய…மக†3)ம… �ேயாதி†H�த…ம� ||  28    

(இ…ேம ஶி…ேவா அ…�3ேன - Åதி… - ெஸௗப†4கா3ய… -
ச& †6	�óèஶEச)  (A7) 

4.1.8.1 
ஊ…��3�4வா அ†�ய ஸ …மிேதா†4 ப4வ#�I…��3�4வா ஶு …�ரா 
ேஶா…சீò(ய …�3ேன: |  

�3�…ம�த†மா ஸு …
ரத2†க�ய ஸூ…ேனா: || த^…னபா…த3ஸு †ேரா 
வ� ….வேவ†தா3 ேத…3ேவா ேத…3ேவஷு† ேத…3வ: |  

ப …த2 ஆÅன†�தி… ம�3�4வா† �4� …ேதன† |  
ம�3�4வா† ய…�ஞ#ந†Fேஸ 
?ணா…ேனா நரா…ஶóèேஸா†  
அ�3ேன ||  
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ஸு…���3-ேத…3வ: ஸ†வ� …தா வ� ….வவா†ர: |  
அJசா…2யேம †தி… ஶவ †ஸா �4� …ேதேன†டா…3ேனா வ4ன� …�-நம †ஸா |  

அ…�3ன�ò �Hேசா† அ�3�4வ …ேரஷு† 
ர…ய�2ஸு† ||  
ஸ ய†Fத3�ய மஹி …மான†ம …�3ேன: ஸ - [ ]  29  

4.1.8.2 
ஈ † ம…#�3ராஸு† 
ர…யஸ †: | வஸு….ேசதி†(ேடா2  

வஸு…தா4த†ம.ச ||   

�3வாேரா† ேத…3வ 2ர)வ †�ய… வ�.ேவ ‡ !ர…தா த†3த3#ேத அ…�3ேன: |   

உ…H …!யச†ேஸா… தா4�னா… ப�ய†மானா: ||  

ேத அ†�ய … ேயாஷ†ேண தி …3!ேய ந ேயானா†C…ஷாஸா…ன�தா‡ |  
இ…ம� Æய…�ஞம†வதா-ம�3�4வ …ர#-ந†: ||  
ைத3!யா† ேஹாதாரா-_…��3�4வ-ம†�3�4வ…ர#ேநா…Å�3ேன�-

ஜி…4வாம…ப�4 �3� †ண2த� |  

�� …]…த#ந…: �வ�†(`� ||  

தி…�ேரா ேத…3வ 2�-ப …3� ….ஹிேரத3óè ஸ †த…3#�வ�டா…3  
ஸர†�வத2… - [ ]  30 

4.1.8.3 
பா4ர†த2 | ம…ஹ2 �3� †ணா…னா ||  

த)ன†�*…?ப…-ம�3 .9†4த� 9H…Fு �வ(டா† ஸு …வ 2ர‡� | 

ரா…ய�ேபாஷ…� Æவ�(ய †*… நாப�†4ம…�ேம  ||  
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வன†�ப …ேதÅவ † ��ஜா… ரரா†ண …��மனா† ேத…3ேவஷு† |  
அ…�3ன��.ஹ…!யóè ஶ†மி…தா ஸூ†த3யாதி ||  

அ�3ேன… �வாஹா† ��]ஹி ஜாதேவத…3 இ#�3ரா†ய  

ஹ…!ய� |  

வ�.ேவ† ேத…3வா ஹ…வ�'…த3�-ஜு†ஷ#தா� ||   

ஹி …ர…8ய …க…3�ப4: ஸம †வ�த…தா�3ேர† 5 …4த�ய† ஜா…த: பதி …ேரக† 
ஆW�  |  

ஸ தா†3தா4ர 
�தி …2வ 2# �3யா - [ ]  31 

4.1.8.4 
-P…ேதமா>-க�ைம† ேத…3வாய † ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ய: 
ரா†ண …ேதா நி †மிஷ…ேதா ம †ஹி …�ைவக… இ�3-ராஜா… ஜக†3ேதா 
ப …354வ† |  
ய ஈேஶ† அ…�ய �3வ�…பத…3.ச*†(பத…3: க�ைம† ேத…3வாய † 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ய ஆ‡�ம …தா3 ப†3ல…தா3 ய�ய… வ�.வ † உ…பாஸ†ேத 
ர…ஶிஷ…� 

Æய�ய† ேத…3வா: |  

ய�ய† சா…2யாÅ��த…� Æய�ய† �� …��: க�ைம † ேத…3வாய† 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ய�ேய…ேம ஹி…மவ†#ேதா மஹி …�வா ய�ய † ஸP …�3ரóè ர…ஸயா† 
ஸ …ஹா - [  ] 32 
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4.1.8.5 

-ÅÅஹு: |  

ய�ேய…மா: 
ர…தி3ேஶா… ய�ய† பா…3ஹூ க�ைம† ேத…3வாய † 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ய>�ர#த†3W … அவ†ஸா த�தபா…4ேன அ…
4ையேF †தா…� மன†ஸா… 
ேரஜ†மாேன | 

ய�ரா Åதி …4 ஸூர… உதி†3ெதௗ… !ேயதி … க�ைம† ேத…3வாய †  
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ேயன… �3ெயௗH…�3ரா 
� †தி …2வ 2 ச† �3� …ேட4 ேயன… ஸுவ†: 
�தப� …4த� Æேயன… நாக†: |  
ேயா அ …#த'†ேF … ரஜ†ேஸா  

வ� …மான: … க�ைம† ேத…3வாய† ஹ …வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ஆேபா† ஹ… ய)ம †ஹ…த2�-வ�.வ … - [ ] 33 
 

4.1.8.6 
-மாய …)-த3F …#-த3தா†4னா ஜ…னய †#த2ர…�3ன�� | 

தேதா† ேத…3வானா…#-நிர†வ�த…தாஸு …ேரக: … க�ைம † ேத…3வாய† 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

ய.சி …தா3ேபா† மஹி…னா ப …�யப †.ய…�3-த3F …#த3தா†னா 

ஜ…னய†#த2ர…�3ன�� |  
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ேயா ேத…3ேவ(வதி †4  
ேத…3வ ஏக… ஆW …�-க�ைம† ேத…3வாய † ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  34 

(அ…�3ேன: ஸ - ஸர †6வத … - 	3யாóè - ஸ …ஹ - வ0+வ …� - 

ச& †6	�óèஶEச) (A8)) 

 

Special Korvai :-  

ஊ…�	3	4வா - ய: �ரா†ண…ேதா - ய ஆ ‡	ம…தா3 - ய6ேய …ேம - 

ய.�ர/த †3Z… - ேயன… 	3ெயௗ- ராேபா† ஹ… ய	 - தேதா† 
ேத…3வானா…� - Æய+சி…தா3ேபா… - ேயா ேத…3ேவஷு… - நவ†  
 

4.1.9.1 

ஆa †திம …�3ன�� 
ர…�ஜ…ò … �வாஹா… மேனா† ேம…தா4ம …�3ன�� 


ர…�ஜ…ò… �வாஹா† சி …�த� Æவ��ஞா†தம…�3ன�� 
ர…�ஜ…ò …  
�வாஹா† வா …ேசா வ��4� †திம…�3ன�� 
ர…�ஜ…ò … �வாஹா‡ 

ர…ஜாப †தேய… மன†ேவ … �வாஹா…-Å�3னேய† ைவ.வான…ராய…  
�வாஹா… வ�.ேவ† ேத…3வ�ய† ேந…*�ம�ேதா† !�ண2த 

ஸ …�2ய� Æவ�.ேவ† ரா…ய இ†ஷு�3�4யஸி �3�…�ன� Æ!� †ண2த 

9…(யேஸ… �வாஹா… மா ஸு ப� †4�தா…2 மா ஸு '†ேஷா… 
�3�óèஹ†�வ வ 2…ட3ய†�வ… ஸு  ||  

அ�ப †3 �4�(] வ 2…ரய †�வா…  - [  ]  35 
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4.1.9.2 

-Å�3ன�.ேச…த3>-க†'(யத2: ||  

�3�óèஹ†�வ ேத3வ� 
�தி2வ� �வ…�தய † ஆஸு…? மா…யா 

�வ…த4யா† �� …தாÅஸி† |   
ஜு(ட†#-ேத…3வானா†மி …த3ம†�* ஹ…!யம'†(டா… �வPதி†3ஹி 

ய…�ேஞ அ…�மி)) ||  

மி�ைர…தாP …கா2#-த†ைப…ஷா மா ேப †4தி3 |  
ஏ …தா#ேத… ப'† த3தா…3�யப�†4��ைய ||  

�3�வ†)ன: ஸ …�ப�ரா†ஸுதி: 
ர…�ேனா ேஹாதா… வேர ‡8ய: | 

ஸஹ†ஸ�9…�ேரா அ�3 �†4த: ||  
பர†�யா… அதி †4 ஸ…�ÆவேதாÅவ†ராóè அ…
4யா - [  ]   36 

4.1.9.3 
த†ர |  
ய�ரா…ஹம�மி … தாóè அ†வ ||  

ப …ர…ம�யா‡: பரா…வேதா† ேரா…ஹித†3.வ இ…ஹாÅÅ க†3ஹி  |  

9…? …(ய †: 9H
'…ேயாÅ�3ேன… �வ#த†ரா… ��த†4: ||  
Wத…3 �வ� மா…*ர…�யா உ…ப�ேத…2 வ�.வா‡)ய�3ேன 

வ…�னா†ன� வ�…�3வா) |  

ைமனா†ம…�சிஷா… மா தப †ஸா…Åப�4 ஶூ†ஶுேசா… -Å#தர†�யாóè 

ஶு…�ர�ேயா†தி…�-வ� பா†4ஹி ||  
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அ…#தர†�3ேன H…சா �வP …கா2ைய… ஸத†3ேன… �ேவ |  

த�யா…��வóè ஹர†ஸா… தப …) ( ) ஜாத†ேவத3: ஶி …ேவா ப†4வ  ||  

ஶி …ேவா 5 …4�வா ம4ய†ம…�3ேனÅேதா†2 Wத3 ஶி …வ��வ� |  

ஶி …வா: �� …�வா தி3ஶ …: ஸ�வா…: �வா�  

Æேயான�†மி …ஹாÅÅ - *ஸ†த3: ||  37   

(வ  …ரய…6வா - ÅÅ - தப†H - வ0óèஶ…தி+ச †)  (A9) 

 

4.1.10.1 

யத†3�3ேன… யான� … கான�… சாÅÅ ேத… தா3M †ண� த…3�3�4மஸி † |  
தத†3�* … *
4ய…மி�3-�4� …த#-த�ஜு†ஷ�வ யவ�(Z2ய || 

யத3���†ப …-ஜி4வ� †கா… ய�3-வ …�ேரா அ†தி …ஸ�ப †தி |  
ஸ�வ…#தத†3�* ேத �4� …த#-த�ஜு†ஷ�வ யவ�(Z2ய ||   

ரா�'óè †ரா�'…ம
ர†யாவ…� ப4ர…#ேதா-Å.வா†ேயவ… தி(ட †2ேத 
கா…4ஸம†�ைம | 

ரா…ய�ேபாேஷ†ண … ஸமி …ஷா மத…3#ேதாÅ�3ேன… மா ேத… 

ரதி†ேவஶா 'ஷாம || நாபா†4  - [ ]  38 

4.1.10.2 


�தி…2!யா: ஸ †மிதா…4னம…�3ன�óè ரா…ய�ேபாஷா†ய 
3�ஹ…ேத 
ஹ†வாமேஹ |  
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இ…ர…�ம…த3� 
3� …ஹ*†3�த…2� Æயஜ†�ர…�- ேஜதா†ரம…�3ன�� 


�த†னாஸு ஸாஸ …ஹி� ||  

யா: ேஸனா† அ…ப@4�வ†?-ரா!யா…தி4ன2…-Hக†3ணா உ…த  |  
ேய �ேத…னா ேய ச… த�க†ரா…�தாò�ேத† அ…�3ேனÅப�† 
த3தா4�யா…�ேய ‡ ||  
த3ò(Zரா‡
4யா� ம …லி�c …�-ஜ�
4ைய …-�த�க†ராóè உ …த  |  
ஹ^ ‡
4யாò �ேத…னா)-ப†4க3வ…�தாò-��வ>-கா†2த…3 
ஸுகா†2தி3தா) ||  

ேய ஜேன†ஷு ம…லி�ல†வ: �ேத…னா-ஸ…�த�க†ரா… வேன‡ |  
ேய -  [ ]  39 
 

4.1.10.3 

கேF ‡(வகா …4யவ… �தாò�ேத† த3தா4மி… ஜ�ப †4ேயா: ||   

ேயா அ …�ம
4ய†மராத2…யா�3-ய.ச† ேநா… �3ேவஷ†ேத… ஜன†: |   
நி#தா…3�3 ேயா அ…�மா)-தி3
2ஸா‡Jச… ஸ�வ …#த� ம†�ம…ஸா 

U†H ||  

ஸóèஶி †த� ேம … 
3ர4ம… ஸóèஶி†த� Æவ 2…�ய†� ப3ல‡� |  

ஸóèஶி †த>-F …�ர�-ஜி …(] ய�யா…Åஹம�மி† 9…ேராஹி †த: ||  
உேத†3ஷா� பா…3ஹூ அ†திர…P�3வ�ச… உD…3 ப3ல‡� |  

Fி …ேணாமி… 
3ர4ம†ணா… -Åமி�ரா…A)ன †யாமி…  - [ ]   40 
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4.1.10.4 

�வாóè அ…ஹ� ||  

�3� …ஶா…ேனா H …�ம உ…�!யா !ய †�3ெயௗ�3-* …3�ம�.ஷ…மா� †: 
.'…ேய H†சா…ன: |  

அ…�3ன�ர…��ேதா† அப4வ …�3வேயா†-ப� …4�யேத†3ன…#-
�3ெயௗரஜ†னய�2-ஸு…ேரதா‡: ||  
வ�.வா† M …பாண�… 
ரதி † P�சேத க…வ�: 
ராÅஸா†வ 2�3-ப…4�3ர#- 

�3வ� …பேத…3 ச* †(பேத3 |  

வ� நாக†ம�2ய�2-ஸவ�…தா வேர…8ேயாÅA† 
ர…யாண †P…ஷேஸா… 
வ� ரா†ஜதி ||   

ந�ேதா…ஷாஸா… ஸம †னஸா… வ�M †ேப தா…4பேய †ேத… ஶிஶு …ேமகóè† 
ஸமK …சீ |  
�3யாவா… Fாமா† H …�ேமா - [ ]   41  

4.1.10.5 
அ…#த�வ� பா†4தி ேத…3வா அ …�3ன�#-தா†4ரய)-�3ரவ�ேணா…தா3: ||   
ஸு…ப …�ேணா†Åஸி க…3H�மா‡#-�'…!��ேத… ஶிேரா† கா3ய…�ர�- 

சFு…: �ேதாம† ஆ…�மா ஸாம † ேத த…^�வா†மேத…3!ய� 


3� †ஹ�3-ரத2#த…ேர ப …ெFௗ ய †�ஞாய …�ஞdய…� 9Jச…2�-  

ச2#தா…3ò …�ய>கா†3ன�… தி4(ண�†யா: ஶ…பா2 யஜூóè†ஷி … நாம † ||  
ஸு…ப …�ேணா†Åஸி க…3H�மா…)-தி3வ†>-க3Jச…2 ஸுவ†: பத || 42 
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(நாபா…4 - வேன… ேய - ந †யாமி… - Fாமா† � …�ேமா‡ - 
Å�டா	�óè †ஶEச)   (A10) 

4.1.11.1 

அ�3ேன… ய� Æய…�ஞம†�3�4வ…ர� Æவ�….வத†: ப'…54ரஸி †  |  
ஸ இ�3ேத…3ேவஷு † க3Jச2தி ||  

ேஸாம … யா�ேத† மேயா…94வ † ஊ…தய …: ஸ#தி † தா…3ஶுேஷ‡ | தாப� †4� 
ேநா Åவ� …தா ப†4வ ||  

அ…�3ன��G …��3தா4 >
1  94வ †: >2 ||   

�வ)ன†: ேஸாம … >3,  யா ேத… தா4மா†ன� >4  ||  

த�2ஸ†வ� …*�வேர‡8ய…� ப4�ேகா†3 ேத…3வ�ய † த24மஹி |  

தி4ேயா… ேயா ந†: 
ரேசா…த3யா‡� ||  
அசி †�த2… யJச†�� …மா ைத3!ேய… ஜேன† த2…3ைன�த3ைF …:  

ர5†4த2 5Hஷ…�வதா‡ |    43 

 

 

 4.1.11.2 
ேத…3ேவஷு† ச ஸவ�த…�மாA†ேஷஷு ச… �வ)ேனா… அ�ர† 
ஸுவதா…த3னா†க3ஸ: ||  

ேசா…த…3ய�…�? ஸூ…#�தா†னா…�-ேசத†#த2 ஸுமத2…னா� |  

ய…�ஞ#-த†3ேத…4 ஸர†�வத2 ||  

பாவ 2†ரவ 2 க…)யா† சி…�ரா�…: ஸர†�வத2 வ 2…ரப†�ன 2… தி4ய†#தா4� |  
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�3னாப� …4ரJசி†2�3ரóè ஶர…ணóè ஸ …ேஜாஷா† *3ரா…த4�.ஷ†> 

�3�ண …ேத ஶ�ம† யóèஸ� ||  

5 …ஷா கா3 அ)ேவ†* ந: 5…ஷா ர†F …�வ�வ †த: |  
5 …ஷா வாஜóè† ஸேனா* ந: ||  

ஶு…�ர#ேத† அ…)ய�3ய †ஜ…த#ேத† அ…)ய�3 - [ ]  44 

4.1.11.3 
வ�ஷு†Mேப… அஹ†ன2… �3ெயௗ'†வாஸி |  

வ�.வா… ஹி மா…யா அவ†ஸி �வதா4ேவா ப …4�3ரா ேத† 
5ஷ)ன�…ஹ ரா…திர†�* ||  

ேத†Åவ��3த4#த… �வத†வேஸா மஹி�வ…னா ÅÅனாக†#- 
த…�*2H…H ச†�'ேர… ஸத†3: |  
வ�(]…� ய�3தா4ÅÅவ…�3-!�ஷ†ண� மத…3J�த…� Æவேயா… ந 
W †த…3)னதி †4  
ப …3�….ஹிஷி † 
'…ேய ||  


ர சி …�ரம …�க>-�3� †ண…ேத *…ராய… மாH†தாய… �வத†வேஸ  

ப4ர�3�4வ� ||  

ேய ஸஹாóè †ஸி… ஸஹ†ஸா… ஸஹ†#ேத… - [ ]  45 

4.1.11.4 
ேரஜ†ேத அ�3ேன 
�தி …2வ 2 ம …ேக2
4ய †: ||  

வ�.ேவ† ேத…3வா >5,  வ�.ேவ† ேத3வா: >6 ||  
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�3யாவா† ந: 
�தி …2வ 2 இ …மóè ஸி …�3�4ரம…�3ய தி †3வ� …�
�ஶ ‡� |  

ய…�ஞ#ேத…3ேவஷு … யJச2தா� ||  


ர 5 ‡�வ…ேஜ ப�…தரா… ந!ய †Wப�4�கீ…3�ப�4: �� †]�3�4வ…óè … 
ஸத†3ேன � …த�ய† |  
ஆ ேநா‡ �3யாவா
�தி2வ 2… ைத3!ேய †ன… ஜேன†ன யாத…�  

மஹி† வா…� ÆவM †த2� || 

அ…�3ன�ò �ேதாேம†ன ேபா3த4ய ஸமிதா…4ேனா அம†��ய� | 

ஹ…!யா ேத…3ேவஷு† ேநா த3த4� ||  

ஸ ஹ†!ய …வாட3ம†��ய உ …ஶி�3D…3த.சேனா†ஹித: ( ) |  

அ…�3ன���3தி…4யா ஸ�� †8வதி |  

ஶ)ேனா† ப4வ#*…>7. வாேஜ†வாேஜ> 8 ||  46 

(5…� …ஷ …	வதா† - யஜ …த/ேத † அ…Hய	2 - ஸஹ†/ேத … - 
சேனா†ஹிேதா… - Å�ெடௗ ச † )  (A11) 

============= 
 

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

(]…1ஜா…ன - இ…மாம†�3��4ணH - ேத …3வ6ய… - ஸ/ேத … - வ0 

பாஜ†ஸா… - வஸ†வ6	வா… - ஸமா‡ - 6	ேவா…�	3	4வா - 

அ…6யா^†தி…� - Æயத †3�3ேன…  யா - Hய�3ேன … ய� Æய …<ஞ - 

ேமகா†த3ஶ) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis:-

(]…1ஜா…ேனா - வ�ம† ச 6த2 - ஆதி…3	யா6	வா… - பா4ர †த … - 

6வாóè அ …ஹóè - ஷDச†	வா�óèஶ	 ) 

 
First and Last Padam of First Prasnam of  Kandam 4:- 

(]…1ஜா…ேனா - வாேஜ††வாேஜ ) 

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� ச&�த2 

கா(ேட3 �ரத2ம: �ர+ன: ஸமா�த: || 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1.1  Appendix 
 

4.1.11.1 - அ…�3ன��G …�தா4 >1  94வ †: > 2 |   
அ…�3ன��G …��3தா4 தி …3வ: க…U� பதி†: 
�தி…2!யா அ …ய� | 

அ…பாóè ேரதாóè†ஸி ஜி3)வதி || (Appearing in TS - 4-4-4-1)  
 

94ேவா† ய …�ஞ�ய… ரஜ†ஸ.ச ேந…தா ய�ரா† நி …��3ப�…4: ஸசேஸ 

ஶி …வாப� †4: | தி …3வ� G…��3தா4ன†# த3தி4ேஷ ஸுவ …�ஷா 

ஜி…4வாம†�3ேன ச��ேஷ ஹ!ய …வாஹ‡� || 

(Appearing in TS 4-4-4-1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1.11.1 �வ)ன †: ேஸாம… >3,  யா ேத… தா4மா†ன� >4  |  

�வ#ந†: ேஸாம வ� ….வேதா… ரFா† ராஜ)னகா4ய …த: |  
ந '†(ேய …�-�வாவ†த…: ஸகா‡2: || (Appearing in TS - 2-3-14-1) 

யா ேத… தா4மா†ன� தி …3வ� யா 
� †தி …2!யா� Æயா 

ப�வ†ேத…(ேவாஷ†த24(வ…
4ஸு |  

ேதப� †4�ேனா… வ�.ைவ ‡: ஸு…மனா… அேஹ†ட…3)-ராஜ‡)�2- 

ேஸாம … 
ரதி† ஹ …!யா �3� †பா4ய || (Appearing in TS - 2-3-14-1) 
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4.1.11.4- வ�.ேவ† ேத…3வா >5,  வ�.ேவ† ேத3வா: >6 |  

வ�.ேவ† ேத…3வா � †தா…!�த†4 � …*ப�†4�. ஹவன….Hத†: | 
ஜு…ஷ#தா…�  Æ��ய …� பய†: || 
வ�.ேவ† ேத3வா: .�]…ேதமóè ஹவ†� ேம… ேய அ…#த'†ேF …  
ய உப … �3யவ� …(ட2 | ேய அ†�3ன�ஜி …4வா உ …த வா… யஜ†�ரா 
ஆ…ஸ�3யா…�மி) ப …3�.ஹிஷி † மாத3ய�4வ� ||   

(Appearing in TS - 2.4.14.5) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1.11.4 -ஶ)ேனா† ப4வ#* …>7. வாேஜ†வாேஜ>8 |  

 

மி…த�3ர†வ: ஸஹ�ர…ஸா ேம…த4ஸா†தா ஸன� …(யவ†: |  
ம …ேஹா ேய ர�னóè † ஸமி …ேத2ஷு† ஜ
4'…ேர  ஶ)ேனா† ப4வ#* 

வா…ஜிேனா… ஹேவ †ஷு | (Appearing in TS -1.7.8.2) 

வாேஜ†வாேஜÅவத வாஜிேனா ேநா… த4ேன †ஷு வ�
ரா அ��தா 

�த�ஞா: || (Appearing in TS -1.7.8.2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3  	3வ0த ய: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

4.2 ச&�த2கா(ேட3 	3வ  த ய: �ர+ன: - 

ேத3வயஜன�3ரஹாப04தா4ன� 
 

4.2.1.1 

வ�(ேணா…: �ரேமா‡Å�யப�4மாதி …ஹா கா†3ய…�ர�ச2#த…3 ஆ 

ேரா†ஹ 
�தி …2வ 2மA… வ� �ர†ம�வ… நி�ப †4�த…: ஸ  

ய#-�3வ� …(ேமா வ�(ேணா…: �ரேமா ‡Å�யப�4ஶ�தி …ஹா  

�ைர(3†ப …4�ச2#த…3 ஆ ேரா†ஹா…#த'†F …மA… வ� �ர†ம�வ… 
நி�ப†4�த…: ஸ ய#�3வ�…(ேமா வ�(ேணா…: �ரேமா‡Å�ய-

ராத2ய…ேதா ஹ…#தா ஜாக†3த…�ச2#த…3 ஆ ேரா †ஹ … தி3வ …மA…  
வ� �ர†ம�வ… நி�ப †4�த…: ஸ ய# �3வ� …(ேமா வ�(ேணா…: - [ ] 1 
4.2.1.2 

�ரேமா†Åஸி ஶ�Mய…ேதா ஹ…#தா-ÅÅA†(3ப …4�ச2#த…3 ஆ  

ேரா†ஹ… தி3ேஶாÅA… வ� �ர†ம�வ … நி�ப †4�த…: ஸ  

ய#�3வ� …(ம: ||  
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அ�ர†#த3த…3�3ன�: �த…னய †)ன�வ… �3ெயௗ: Fாமா… ேர'†ஹ�3- 

வ 2…Hத†4: ஸம…�ஜ)) | 

ஸ …�3ேயா ஜ†�ஞா…ேனா வ� ஹ2மி…�3ேதா4 அ�2ய …தா3  
ேராத†3W பா…4Aனா† பா4�ய …#த: ||  
அ�3ேன‡-Å
4யாவ�-தி)ன…ப�4 ந… ஆ வ†�த…�வாÅÅ�†ஷா… வ�ச†ஸா 

ஸ …)யா ேம …த4யா‡ 
ர…ஜயா… த4ேன †ன ||  

அ�3ேன† - [ ]   2 
4.2.1.3 
அ>கி3ர: ஶ…த#ேத† ஸ#�வா…!�த†: ஸ …ஹ�ர†#த உபா…!�த†: |  
தாஸா…� ேபாஷ†�ய… ேபாேஷ†ண… 9ன†�ேனா ந…(டமா �� †தி…4 
9ன†�ேனா ர…ய�மா �� †தி4 || 9ன†M …�ஜா நி வ†�த�வ … 9ன†ர�3ன 

இ…ஷாÅÅ�†ஷா | 9ன†�ன: பாஹி வ�….வத†: ||  
ஸ …ஹ ர… யா நி வ †�த…�வா�3ேன… ப�)வ†�வ… தா4ர†யா | 

வ� ….வ
2�ன� †யா வ� ….வ த…�ப'† ||   
உ* †3�த…ம� Æவ†Hண … பாஶ†-ம…�மத3வா†த…4ம� - [  ] 3 

4.2.1.4 

Æவ� ம†�3�4ய…மò .ர†தா2ய ||  

அதா†2 வ …யமா†தி3�ய !ர…ேத தவானா†க3ேஸா…  
அதி †3தேய �யாம |  

ஆ �வா†-Åஹா�.ஷ-ம…#தர†54�-�3�4H…வ�தி…(டா2 Åவ�†சாசலி: |  
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வ�ஶ†��வா… ஸ�வா † வா�ச2#�வ…�மி-#ரா…(Zரமதி†4 .ரய || 

அ�3ேன† 
3� …ஹ)A…ஷஸா†-G …��3�4ேவா அ†�தா2)ன��-  

ஜ�3மி …வா)-தம †ேஸா… �ேயாதி…ஷாÅÅ *கா‡3� |  
அ…�3ன��-பா…4Aனா … Hஶ†தா… �வ>க…3 ஆ ஜா…ேதா வ�.வா… 
ஸ�3மா‡)ய
ரா: ||  

Wத…3 �வ� மா…*ர…�யா - [  ] 4 

4.2.1.5 
உ…ப�ேத…2 வ�.வா‡)ய�3ேன வ …�னா†ன� வ�…�3வா) | 

ைமனா†ம…�சிஷா… மா தப †ஸா…Åப�4 ஶூ†ஶுேசா…-Å#தர †�யாóè 

ஶு…�ர�ேயா†தி…�வ� பா†4ஹி ||  

அ…#தர†�3ேன H…சா �வP …கா2ைய… ஸத†3ேன… �ேவ | 

த�யா…��வóè ஹர†ஸா… தப …�ஜாத†ேவத3: ஶி …ேவா ப †4வ ||  

ஶி …ேவா 5 …4�வா ம4ய†ம…�3ேனÅேதா†2 Wத3 ஶி …வ��வ� | 

ஶி …வா: �� …�வா தி3ஶ …: ஸ�வா…: �வா�  

Æேயான�†மி …ஹாÅÅஸ†த3: ||  

ஹ…óè…ஸ: ஶு†சி …ஷ ( ) �3வஸு†ர#த'F …-ஸ�3ேதா4தா† 
ேவதி…3ஷத3தி †தி2�*3ேராண…ஸ� |  

#� …ஷ�3வ†ர…ஸ�3-� †த…ஸ�3 !ேயா†ம…ஸ-த…3
3ஜா ேகா…3ஜா � †த…ஜா 

அ†�3'…ஜா � …த� 
3� …ஹ� ||  5  
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(தி3வ…ம>… வ0 �ர †ம6வ… நி�ப†4�த …: ஸ ய/ 	3வ0 …�ேமா 

வ0�ேணா…� -	3த4ேன…னா�3ேன† - Åத …4ம - ம…6யா: - ஶு†சி…ஷ	2 

- ேஷாட †3ஶ ச)   (A1) 

4.2.2.1 
தி…3வ�ப'† 
ரத…2ம�-ஜ†�ேஞ அ…�3ன�ர…�ம�3-�3வ� …த2ய …� ப'† 
ஜா…தேவ†தா3: |  
�� …த2ய†ம…
2ஸு #� …மணா… அஜ†�ர…மி#தா†4ன ஏன�ஜரேத 

�வா…த24: ||  
வ� …�3மா ேத† அ�3ேன �ேர…தா4 �ர…யாண� † வ� …�3மா ேத…  
ஸ�3ம… வ�
4� †த� 9H…�ரா |  
வ� …�3மா ேத… நாம† பர…ம>U3ஹா… ய�3 வ�…�3மா தP�2ஸ …�Æயத† 
ஆஜ…க3#த†2 ||  
ஸ …P…�3ேர �வா† #� …மணா† அ…
2�வ†#த�-#� …சFா† ஈேத4 

தி…3ேவா அ†�3ன… ஊத4))† |  
�� …த2ேய ‡ �வா… - [ ]  6 
 

4.2.2.2 

ரஜ†ஸி த�தி …2வாóèஸ†�-� …த�ய … ேயாெனௗ† மஹி …ஷா 

அ†ஹி)வ)) ||  

அ�ர†#த3த…3�3ன�: �த…னய †)ன�வ… �3ெயௗ: Fாமா… ேர'†ஹ�3-

வ 2…Hத†4: ஸம…�ஜ)) |  
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ஸ …�3ேயா ஜ†�ஞா…ேனா வ� ஹ2மி…�3ேதா4 அ�2ய …தா3 ேராத†3W 

பா…4Aனா† பா4�ய…#த: ||  
உ…ஶி�பா†வ…ேகா அ†ர…தி: ஸு†ேம …தா4 ம�ேத‡(வ…�3ன�ர…��ேதா… நி 
தா†4ய� |  

இய †�தி D…4மம†H…ஷ� ப4'†
4ர…*3J[ …2�ேரண † ேஶா…சிஷா… 
�3யாமின†F� ||    

வ�.வ†�ய ேக…*�94வ †ன�ய … க3�ப …4 ஆ - [  ]  7 

4.2.2.3 
ேராத†3W அ
�ணா…�ஜாய †மான: |  

வ 2…33�சி…த3�3'†-மப�4ன�- பரா…ய�ஜனா… யத…3�3ன�மய†ஜ#த…  
ப�ச† ||  
R…ணாP†தா…3ேரா த…4Hேணா† ரய@…ணா� ம †ன2…ஷாணா…�  


ரா�ப †ண…: ேஸாம †ேகா3பா: |  
வேஸா‡: ஸூ…A: ஸஹ †ேஸா அ…
2ஸு ராஜா… வ� பா…4�ய�3ர† 
உ…ஷஸா†மிதா…4ன: ||  

ய�ேத† அ…�3ய �� …ணவ†�3-ப4�3ரேஶாேச- Å5…ப� ேத†3வ 

�4� …தவ†#தம�3ேன |  


ர த#-ந†ய 
ரத…ரா� Æவ�ேயா… அJசா…2ப�4 �3� …�ன#-ேத…3வப †4�த� 

Æயவ�(ட2 ||   

ஆ - [ ]  8 
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4.2.2.4 
த� ப †4ஜ ெஸௗ.ரவ…ேஸ(வ†�3ன உ…�த2உ†�த…2 ஆ ப†4ஜ 

ஶ…�யமா†ேன |  


'…ய: ஸூ�ேய‡ 
'…ேயா அ…�3னா ப †4வா…���ஜா…ேதன† 
ப�…4னத…3*3�-ஜன� †�ைவ: ||  

�வாம †�3ேன… யஜ†மானா… அA… �3I). வ�.வா… வஸூ†ன� த3தி4ேர… 
வா�யா†ண� |  

�வயா† ஸ …ஹ �3ரவ�†ணமி …Jச2மா†னா !ர…ஜ>-ேகா3ம†#தP …ஶிேஜா… 
வ� வ†!H: ||  

�3� …ஶா…ேனா H …�ம உ…�!யா !ய †�3ெயௗ�3-* …3�ம�.ஷ…மா� †: 
.'…ேய H†சா…ன: |  

அ…�3ன�ர…��ேதா† அப4வ …�-வேயா†ப� …4�யேத†3 ( ) ன…#-
�3ெயௗரஜ†னய�2-ஸு…ேரதா‡: || 9 
(	�திேய ‡ 	வா…-க3�ப…4 ஆ-ய †வ0…�டா2ÅÅ - ய- Eச …	வா�† ச) (A2) 

4.2.3.1 

அ)ன †ப…ேத Å)ன†�ய ேநா ேத34யனமK …வ�ய† ஶு…(மிண†: |  

ர 
ர†தா…3தார †# தா'ஷ… ஊ�ஜ†#ேநா ேத4ஹி �3வ� …பேத…3 
ச*†(பேத3 ||  

உ* †3 �வா… வ�.ேவ† ேத…3வா அ�3ேன… ப4ர†#* … சி�தி†ப�4: |  
ஸ ேநா† ப4வ ஶி …வத†ம: ஸு…
ரத2†ேகா வ�…பா4வ†ஸு: ||  
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ேரத†3�3ேன… �ேயாதி †(மா). யாஹி ஶி …ேவப� †4-ர…�சி †ப�…4��வ� |  


3� …ஹ�3ப� †4�-பா…4Aப� …4�-பா4ஸ…)-மா ஹிóè†W-�த…Aவா‡  

ர…ஜா: ||  

ஸ …மிதா…4Å�3ன�# *†3வ�யத �4� …ைத� ேபா†3த4ய…தாதி†தி2� |  

ஆ - [  ] 10 
4.2.3.2 

Å�மி†). ஹ…!யா ஜு †ேஹாதன ||  


ர
ரா…ய-ம…�3ன��-ப†4ர…த�ய† .�8ேவ… வ� ய�2ஸூ�ேயா… ந 
ேராச†ேத 
3� …ஹ�3 பா4: |  

அ…ப�4 ய: 5 …H� 
�த†னாஸு த…�ெதௗ2 த2…3தா3ய … ைத3!ேயா… 
அதி †தி2: ஶி …ேவா ந†: ||  
ஆேபா† ேத3வ 2…: 
ரதி† �3�4ண2த… ப4�ைம …த�2-�ேயா…ேன 

�� †]�3�4வóè ஸுர…பா4C† ேலா…ேக |  
த�ைம † நம#தா…�ஜன †ய: ஸு…ப�ன 2‡�-மா…ேதவ† 9…�ர� ப�†3
4� …தா 
�ேவ †ன� ||  

அ…
2�வ†�3ேன… ஸதி …4(டவ …- [  ] 11 
4.2.3.3 
ெஸௗஷ†த2…4ரA† H�3�4யேஸ |  

க3�ேப …4 ஸ�ஜா†யேஸ … 9ன†: ||  



 ச&�த
2
கா(ேட3 	3

வ  த ய: �ர+ன: TS 4.2 

    vedavms@gmail.com           Page 43 of 186 

க3�ேபா†4 அ…�ேயாஷ†த24னா…> க3�ேபா…4 வன …�பத2†னா� |  

க3�ேபா…4 வ�.வ†�ய 5 …4த�யா�3ேன … க3�ேபா†4 அ…பாம†ஸி ||  


ர…ஸ�3ய … ப4�ம †னா… ேயான� †ம …ப.ச† 
�தி …2வ 2ம †�3ேன |   

ஸ …óè …���ய † மா…��ப�…4��வ�-�ேயாதி †(மா…)  

9ன…ராÅÅ*ஸ †த3: ||  

9ன†ரா…ஸ�3ய… ஸத†3னம…ப.ச† 
�தி…2வ 2ம†�3ேன |  

ேஶேஷ† மா…*�-யேதா…2ப�ேத…2 Å#தர…�யாóè ஶி …வத†ம: || 

9ன†M …�ஜா - [   ] 12 

4.2.3.4 

-நி வ†�த�வ… 9ன†ர�3ன இ …ஷா ÅÅ�†ஷா |  

9ன†�ன: பாஹி வ� ….வத†: ||  
ஸ …ஹ ர… யா நி வ †�த…�வா�3ேன… ப�)வ†�வ… தா4ர†யா |  

வ� ….வ
2�ன� †யா வ� ….வத…�ப'† ||  
9ன†��வாÅÅதி…3�யா H…�3ரா வஸ †வ…: ஸமி†#த4தா…� 

9ன†�
3ர…4மாேணா† வஸுன 2த2 ய…�ைஞ: |  

�4� …ேதன… �வ# த…Aேவா† வ��3த4ய�வ ஸ…�யா: ஸ †#* … 
யஜ†மான�ய … காமா‡: ||  
ேபா3தா†4 ேநா அ…�ய வச†ேஸா யவ�(ட…2 மóèஹி†(ட2�ய… 

ர
4� †த�ய �வதா4வ: |   



ச&�த
2
கா(ேட3 	3

வ  த ய: �ர+ன: TS 4.2 

www.vedavms.in                               Page 44 of 186 

ப@ய†தி �ேவா … அA† ( ) �ேவா �3�ணாதி வ…#தா3H†�ேத 

த…Aவ †� Æவ#ேத3 அ�3ேன ||  

ஸ ேபா†3தி4 ஸூ…'�ம …க4வா† வஸு…தா3வா… வஸு†பதி: | 
�…ேயா…�4ய †�ம�3-�3ேவஷாóè†ஸி ||  13 

(ஆ - தேவா…� - ஜா - Å_… - ேஷாட†3ஶ ச) (A3) 
 

4.2.4.1 

அேப †த… வ 2த… வ� ச† ஸ�ப …தாேதா… ேயÅ�ர… �த2 9†ரா…ணா ேய ச… 
fத†னா: |  

அதா†3தி …3த3� Æய…ேமா †Åவ…ஸான†� 
�தி …2!யா அ�ர†)ன� …ம� 

ப�…தேரா† ேலா…கம†�ைம ||  

அ…�3ேன� ப4�மா‡�ய…�3ேன: 9?†ஷமஸி ஸ …�.�ஞான†மஸி 

காம…த4ர†ண …� மய� † ேத காம …த4ர†ண� 54யா� ||  

ஸ� Æயா வ †: 
'…யா�த…Aவ…: ஸ� 
'…யா 4�த†3யான� வ: | 

ஆ…�மா ேவா† அ�*… - [  ] 14 
4.2.4.2 

ஸ�
'†ய…: ஸ�
'†யா�த…Aேவா… மம† ||  
அ…யóè ேஸா அ…�3ன��-ய�மி…#�2-ேஸாம …மி#�3ர†: ஸு…த#த…3ேத4 

ஜ…ட2ேர† வாவஶா…ன: |  
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ஸ …ஹ…�'ய…� Æவாஜ…ம�ய …#ந ஸ
திóè† ஸஸ…வா#�2-ஸ#�2-

�D†யேஸ ஜாதேவத3: ||  

அ�3ேன† தி …3ேவா அ�ண …மJசா†2 ஜிகா…3�யJசா†2 ேத…3வாóè  

ஊ†சிேஷ… தி4(ண� †யா… ேய |  

யா: ப …ர�தா‡�3-ேராச…ேன ஸூ�ய†�ய… யா.சா…வ�தா†-
*3ப…தி(ட†2#த… ஆப †: ||  
அ�3ேன… ய�ேத† தி…3வ� வ�ச†: 
�தி …2!யா�  

Æயேதா3ஷ†த24(வ … - [  ]   15 
 

4.2.4.3 

-Å
2ஸு வா† யஜ�ர |  

ேயனா…#த'†F-P …�வா†த…த#த†2  
�ேவ…ஷ: ஸ பா…4Aர†�ண…ேவா #� …சFா‡: ||  
9…? …(யா†ேஸா அ…�3னய †: 
ராவ …ேணப�†4: ஸ …ேஜாஷ†ஸ: |  

ஜு…ஷ#தாóè† ஹ…!ய-மாஹு†த-மனமK …வா இேஷா† ம…ஹ2: ||  

இடா†3ம�3ேன 9H…த3óèஸóè† ஸ …ன�>ேகா3: ஶ †.வ�த…மóè 

ஹவ †மானாய ஸாத4 |  

�யா)ன†: ஸூ…A�தன†ேயா வ�…ஜாவாÅ�3ேன… ஸா ேத† 
ஸும…தி� 5‡4�வ…�ேம ||  

அ…ய#ேத… ேயான� †�. �…�வ�ேயா… யேதா† ஜா…ேதா அேரா†சதா2: |  
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த�ஜா…ன - [  ] 16 
 

4.2.4.4 
-)ன†�3ன… ஆ ேரா…ஹாதா†2 ேநா வ��3த4யா ர…ய�� |  

சித†3ஸி … தயா† ேத…3வத†யா-Å>கி3ர…�வ�3-�4H…வா W †த3  

ப'…சித†3ஸி … தயா† ேத…3வத†யா-Å>கி3ர…�வ�3 �4H…வா W †த3  

ேலா…க� 
� †ண சி …2�3ர� 
� …ணாேதா †2 Wத3 ஶி…வா �வ� |  

இ…#�3ரா…�3ன2 �வா… 
3�ஹ…�பதி †ர…�மி). ேயானா †வWஷத3)) |  

தா அ†�ய… ஸூத†3ேதா3ஹஸ …: ேஸாமò † Rண#தி … 
�.ஞ †ய: | 

ஜ)ம†)-ேத…3வானா…� Æவ�ஶ†��'…(வா ேரா†ச…ேன தி …3வ: || 17 

(அ…6	ேவா - ஷ†த 4ஷு - ஜா…ன - /ன…�டாச †	வா�óèஶEச)(A4) 

4.2.5.1 

ஸமி †த…óè… ஸ>க†gேபதா…2óè … ஸ�
'†ெயௗ ேராசி…(h 

ஸு†மன…�யமா†ெனௗ |  

இஷ…G�ஜ†ம …ப�4 ஸ …�Æவஸா†ெனௗ…  
ஸ� Æவா…� மனாóè†ஸி … ஸ�Æ!ர…தா ஸP† சி …�தா)யாÅÅ *க†ர� ||  

அ�3ேன† 9?(யாதி…4பா ப†4வா… �வ#ந†: |  
இஷ…G�ஜ…� Æயஜ†மானாய ேத4ஹி ||   

9…? …(ய †��வம †�3ேன ரய� …மா)-9†(` …மாóè அ†ஸி |  

ஶி …வா: �� …�வா தி3ஶ …: ஸ�வா…: �வா�  
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Æேயான�†மி …ஹாÅÅ *ஸ†த3: ||  

ப4வ†த#ந…: ஸம†னெஸௗ… ஸேமா†கஸா - [  ] 18 

4.2.5.2 

-வேர…பெஸௗ‡ |  
மா ய…�ஞóè ஹிóè †ஸி(ட…� மா ய …�ஞப †தி�- ஜாதேவத3ெஸௗ 

ஶி …ெவௗ ப †4வதம …�3ய ந†: ||  
மா…ேதவ† 9…�ர� 
� †தி …2வ 2 9†? …(ய†ம…�3ன�ò �ேவ ேயானா†வபா4-

H…கா2 |  
தா� Æவ�.ைவ‡�-ேத…3ைவ�. � …*ப� †4: ஸ�Æவ�தா…3ன:  


ர…ஜாப †தி�-வ� ….வக†�மா… வ� P†�ச* ||  

யத…3�ய பா…ேர ரஜ†ஸ: ஶு…�ர�-�ேயாதி …-ரஜா†யத |  

த#ந†: ப�.ஷ…த3தி … �3வ�ேஷாÅ�3ேன† ைவ.வானர… �வாஹா‡ || 
நம…: ஸு ேத† நி�.�ேத வ�.வMேப -  [  ] 19 

4.2.5.3 

Åய…�மய…� Æவ� J� †தா ப …3#த4ேம…த� |  

ய…ேமன… �வ�  

Æய…�யா† ஸ� Æவ�தா…3ேனா�த…ம#-நாக…மதி†4 ேராஹேய …ம� ||  

ய�ேத† ேத…3வ 2 நி�.� †திராப …3ப3#த…4 தா3ம † �3? …வா�வ †  
வ�ச…��ய� |  
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இ…த3#ேத… த�3 வ� (யா…�யா� †ேஷா… ந ம�3�4யா…த3தா†2 ஜ2…வ: 

ப�…*ம†�3தி …4 
ரP†�த: ||  
ய�யா‡�ேத அ…�யா: �M …ர ஆ…ஸ�-ஜு…ேஹா�ேய …ஷா� 

ப …3#தா4னா†ம-வ…ஸ�ஜ†னாய |  

54மி …'தி † �வா… ஜனா† வ� …*3�.நி�.� †தி… - [  ]  20 
 

4.2.5.4 

-'தி † �வா…Åஹ� ப'† ேவத3 வ� ….வத†: ||  
அஸு†)-வ#த…ம ய†ஜமானமிJச2 �ேத…ன�ேய …�யா#-

த�க†ர…�யா)-ேவ †ஷி |  

அ…)ய-ம …�ம-தி †3Jச…2 ஸா த† இ …�யா நேமா† ேத3வ� நி�.�ேத…  
*
4ய †ம�* ||  

ேத…3வ 2ம…ஹ� நி�.� †தி …� Æவ#த†3மான: ப� …ேதவ † 9…�ர#த†3ஸேய … 
வேசா†ப�4: |  
வ�.வ†�ய… யா ஜாய †மான�ய… ேவத…3 ஶிர†:ஶிர…: 
ரதி † ஸூ…? வ� 

ச†(ேட ||  

நி …ேவஶ†ன: ஸ …>க3ம †ேனா… வஸூ†னா…� Æவ�.வா†  
M …பாÅப�4 ச†(ேட … - [  ]  21 
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4.2.5.5 
ஶசீ†ப�4: |  
ேத…3வ இ†வ ஸவ� …தா ஸ…�யத…4�ேம#�3ேரா… ந த†�ெதௗ2  

ஸம…ேர ப †த2…2னா� ||  

ஸ� Æவ†ர…�ரா த†3தா4தன … நிரா†ஹா…வா)-�� †ேணாதன |  

ஸி…�சாம †ஹா அவ …ட-P…�3'ண†� Æவ…ய� Æவ�.வா 

ÅஹாÅத†3�த…மFி †த� ||  

நி(�� †தாஹாவ-மவ…டóè ஸு†வர…�ரóè ஸு†ேஷச…ன� | 

உ…�3'ணóè† ஸி�ேச… அFி †த� ||  

Wரா† ��ஜ#தி க…வேயா† � …கா3 வ� த†)வேத… 
�த†2� |  
த24ரா† ேத…3ேவஷு† ஸு�ன…யா ||  

�…ன�த… Wரா… வ� �…கா3 த†ேனாத �� …ேத ேயாெனௗ†  
வபேத…ஹ - [  ]   22 
 

4.2.5.6 
ப@3ஜ‡� |  

கி …3ரா ச† .H…(`: ஸப†4ரா… அஸ †)ேனா … ேநத2†3ய …  
இ�2-�� …8யா† ப…�வமா Åய †� ||  
லா>க†3ல…� பவ 2†ரவóè ஸு…ேஶவóè† ஸும…தி�2ஸ†H | 

உதி3��� †ஷதி … கா3மவ�†� 
ரப…2�!ய†�ச… ப@வ†?� |  
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ர…�தா2வ †�3-ரத…2வாஹ†ன� |  

ஶு…ன#ந…: பா2லா… வ� * †த3#* … 54மிóè † ஶு …ன>கீ…னாஶா†  
அ…ப�4 ய†#* வா…ஹா) ||   

ஶு…ன� ப …�ஜ)ேயா… ம* †4னா… பேயா†ப� …4: ஶுனா†Wரா 

ஶு…னம…�மாஸு† த4�த� ||  

காம†>காம*3ேக4 *4Qவ மி …�ராய … ( ) வH †ணாய ச |   

இ#�3ரா†யா…�3னேய † 5…(ண ஓஷ†த24
4ய: 
ர…ஜா
4ய †: ||  
�4� …ேதன… Wதா… ம*†4னா… ஸம†�தா… வ�.ைவ‡�- 
ேத…3ைவரA†மதா ம …H�3ப�†4: |  
ஊ�ஜ†�வத2… பய†ஸா… ப�)வ†மானா… Å�மா#�2W †ேத… 
பய†ஸா…Å
4யா-வ†!��2�வ || 23 

(ஸேமா†கெஸௗ - வ0+வ4ேப - வ0…&3�நி�.� †தி - ர …ப04 ச†�ட - 

இ…ஹ - மி…	ராய… - 	3வாவ0óè†ஶதி+ச)  (A5) 
 

4.2.6.1 
யா ஜா…தா ஓஷ†த4ேயா ேத…3ேவ
4ய†��'� …க3� 9…ரா | 
ம#தா†3மி ப…3
4Mணா†ம …ஹóè ஶ …த#தா4மா†ன� ஸ …
த ச† || 
ஶ…த� Æேவா† அ�ப …3 தா4மா†ன� ஸ …ஹ�ர†P…த ேவா… Hஹ †: |  
அதா†2 ஶத�ர�ேவா I…யமி …ம� ேம † அக…3த3>�� †த ||  
9(பா†வத2: 
ர…ஸூவ †த2: ப …2லின 2†ரப …2லா உ …த |  
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அ.வா† இவ ஸ …ஜி�வ†?�-வ 2…Hத†4: பாரய�…(ணவ †: ||  
ஓஷ†த2…4'தி † மாதர…-�த�3ேவா† ேத3வ 2…-Hப † 
3Hேவ |  

ரபாóè†ஸி வ��4ன…த2'†த… ரப † - [  ]  24 
4.2.6.2 

-.சா…தய †மானா: ||  

அ….வ …�ேத2 ேவா† நி …ஷத†3ன� ப …�ேண ேவா† வஸ…தி: �� …தா | 
ேகா…3பா4ஜ… இ�கிலா†ஸத…2 ய�2ஸ …னவ†த…2 5H †ஷ� ||  

யத…3ஹ� Æவா…ஜய†)ன� …மா ஓஷ†த2…4�…. ஹ�த† ஆத…3ேத4 | 

ஆ…�மா யQம†�ய ந.யதி 9…ரா ஜ2†வ…�3�ேபா†4 யதா2 ||  

யேதா3ஷ†த4ய: ஸ …>க3Jச†2#ேத… ராஜா†ன…: ஸமி †தாவ�வ |  

வ�
ர…: ஸ உ†Jயேத ப� …4ஷ�3ர†ேFா…ஹாÅமK †வ…சாத†ன: ||  

நி(�� †தி …�-நாம † ேவா மா…தாÅதா†2 I…யò �த…2 ஸ>�� †த2: |  
ஸ …ரா: ப †த…�'ண 2‡: - [  ] 25 
4.2.6.3 
�த2ன… யதா…3மய†தி… நி (�� †த || 
அ…)யா ேவா† அ…)யா-ம †வ�வ…)யா-Å)ய�யா… உபா†வத |  

தா: ஸ�வா… ஓஷ†த4ய: ஸ�Æவ�தா…3னா இ…த3� ேம…  

ராவ†தா… வச†: ||  
உJ[2(மா … ஓஷ†த24னா…>கா3ேவா† ேகா…3(டா2தி †3ேவரேத |  

த4னóè† ஸன� …(ய#த2†நா-மா…�மான…#தவ † 5Hஷ ||  



ச&�த
2
கா(ேட3 	3

வ  த ய: �ர+ன: TS 4.2 

www.vedavms.in                               Page 52 of 186 

அதி … வ�.வா‡: ப'…(டா2: �ேத…ன இ†வ !ர…ஜம†�ரP: |  

ஓஷ†த4ய…: 
ரா[ †JயC…�ய�-கி�ச† த…Aவா…óè … ரப †: ||  
யா - [ ] 26 
 

4.2.6.4 

-�த† ஆத…�*2-ரா…�மான …� Æயா ஆ†வ�வ� …ஶு: பH†:பH: | 

தா�ேத… யQம …� Æவ� பா†3த4#தா-P …�3ேரா ம†�3�4ய ம …ஶ'ீ†வ || 

ஸா…க� Æய†Qம … 
ர ப†த .ேய …ேனன † கிகித2…3வ�னா‡ |  
ஸா…க� Æவாத†�ய … �4ரா�யா † ஸா…க#ந†.ய நி …ஹாக†யா ||  

அ….வா…வ…த2óè ேஸா†மவ…த2-G …�ஜய†#த2…-Pேதா†3ஜஸ� |  

ஆ வ� †�2ஸி … ஸ�வா… ஓஷ†த24ர…�மா அ†'…(டதா†தேய ||  

யா: ப …2லிந2…�யா அ†ப …2லா அ†9…(பா யா.ச† 9…(ப�ண 2‡: |  

3�ஹ …�பதி†
ரஸூதா…�தா ேநா† P�ச…#�வóèஹ†ஸ: ||  

யா  - [  ]   27 
 

4.2.6.5 
ஓஷ†த4ய…: ேஸாம †ரா�ஞ2 …: 
ரவ� †(டா: 
�தி…2வ 2மA† | 
தாஸா…#-�வம†���த…மா 
ர ேணா† ஜ2…வாத†ேவ ஸுவ ||  

அ…வ…பத†#த2ரவத3#-தி…3வ ஓஷ†த3ய…: ப'† |   
ய�ஜ2…வ-ம….ஞவா†மைஹ … ந ஸ '†(யாதி… 5H†ஷ: ||  

யா.ேச…த3P †ப-.� …8வ#தி … யா.ச† D…3ர� பரா†க3தா: | 
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இ…ஹ ஸ…>க3�ய … தா: ஸ�வா† அ…�ைம ஸ#த†3�த ேப4ஷ…ஜ� || 

மா ேவா† 'ஷ�க2ன� …தா ய�ைம† சா…ஹ>க2னா†மி வ: ( ) |  

�3வ� …ப-Jச*†(ப-த…3�மாக…óè… ஸ�வ†-ம…��வனா†*ர� ||  

ஓஷ†த4ய…: ஸ�Æவ†த3#ேத… ேஸாேம †ன ஸ …ஹ ரா�ஞா‡ |  
ய�ைம † க…ேராதி † 
3ரா4ம …ண�தóè ரா†ஜ) பாரயாமஸி || 28 

(ரப†: - பத…	�ண …� - யா - அóèஹ †ேஸா… யா: - க2னா†மி ேவா… - 
Å�டாத †3ஶ ச)  (A6) 

4.2.7.1 

மா ேநா† ஹிóèW�ஜன�…தா ய: 
� †தி…2!யா ேயா வா… தி3வóè† 
ஸ …�யத†4�மா ஜ…ஜான† |   
ய.சா …ப.-ச…#�3ரா 
3� †ஹ…த2�-ஜ…ஜான … க�ைம † ேத…3வாய † 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

அ…
4யாவ†�த�வ 
�தி2வ� ய …�ேஞன… பய†ஸா ஸ…ஹ |  

வ…பா#ேத† அ …�3ன�'†ஷி…ேதாÅவ† ஸ�ப* ||  

அ�3ேன… ய�ேத† ஶு…�ர� ÆயJச…#�3ர� Æய� 5…த�  

Æய�3-ய…�ஞdய ‡� |  

த�3-ேத…3ேவ
4ேயா† ப4ராமஸி ||  

இஷ…G�ஜ†ம …ஹமி …த ஆ - [ ] 29 
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4.2.7.2 
த†3த3 � …த�ய … தா4�ேனா† அ…��த†�ய … ேயாேன‡: |  
ஆ ேநா… ேகா3ஷு † வ�ஶ …�ெவௗஷ†த24ஷு… ஜஹா†மி ேஸ …தி3- 
மன�†ரா…-மமK †வா� ||  

அ�3ேன… தவ… .ரேவா … வேயா…  
மஹி† 
4ராஜ#�ய…�சேயா† வ�பா4வேஸா |  


3�ஹ †�3பா4ேனா … ஶவ†ஸா … வாஜ†P …��2ய†#-த3தா†4ஸி  

தா…3ஶுேஷ† கேவ ||  

இ…ர…�ய)ன†�3ேன 
ரத2ய�வ ஜ…#*ப� †4ர…�ேம ராேயா† அம��ய |  

ஸ த†3�.ஶ…த�ய… வ9†ேஷா… வ� ரா†ஜஸி 
� …ணFி †  
ஸான…ஸிóè ர…ய�� ||  

ஊ�ேஜா† நபா…�ஜாத†ேவத3: ஸுஶ…�திப� …4�-ம#த†3�வ - [  ] 30 

4.2.7.3 
த2…4திப� †4�.ஹி…த: |  
�ேவ இஷ…: ஸ#த†3*…4�-54'†ேரதஸ-.சி …�ேராத†ேயா  

வா…மஜா†தா: ||  
பா…வ…கவ†�சா: ஶு…�ரவ†�சா… அ^†னவ�சா… உதி†3ய�.ஷி பா…4Aனா‡ | 
9…�ர: ப� …தரா† வ�…சர…)Aபா†வ�� …ேப4 
� †ணFி … ேராத†3W ||  

� …தாவா†ன� மஹி…ஷ� Æவ�….வச†�.ஷண�ம…�3ன�óè ஸு…�னாய †  
த3தி4ேர 9…ேரா ஜனா‡: |  



 ச&�த
2
கா(ேட3 	3

வ  த ய: �ர+ன: TS 4.2 

    vedavms@gmail.com           Page 55 of 186 

.H�க†�ணóè ஸ…
ரத†2�தம#�வா கி …3ரா ைத3!ய …�  

மாA†ஷா � …கா3 ||  
நி …(க…�தார†-ம�3�4வ…ர�ய … 
ரேச†தஸ …>-Fய†#த…óè …  
ராத†4ேஸ ம …ேஹ |  

ரா…தி� 
4�a †3ணா- P…ஶிஜ†>க…வ��ர†*� 
� …ணFி †  
ஸான…ஸிóè - [ ] 31 

4.2.7.4 
ர…ய�� |  

சித†: �த2 ப'…சித† ஊ��3�4வ…சித†: .ரய�3�4வ …#தயா†  
ேத…3வத†யா Å>கி3ர…�வ�3-�4H…வா: W†த3த ||   

ஆ 
யா†ய�வ … ஸேம†* ேத வ�….வத†: ேஸாம … !�(ண�†ய� | 

ப4வா… வாஜ†�ய ஸ>க…3ேத2 ||  

ஸ#ேத… பயாóè †ஸி… ஸP†  
ய#* … வாஜா …: ஸ� Æ!�(ண�†யா-#யப�4மாதி …ஷாஹ†: |  
ஆ…
யாய †மாேனா அ…��தா†ய ேஸாம தி …3வ� 

.ரவாò †���த…மான� † தி4(வ ||  32 

(ஆ - ம/த †36வ - ஸான …ஸி - ேமகா…Hன ச†	வா� …óè …ஶEச †) (A7) 
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4.2.8.1  
அ…
4ய †�தா…2�3-வ�.வா…: 
�த†னா… அரா†த2…�தத…3�3ன�ரா†ஹ… த*…3 
ேஸாம † ஆஹ |  


3�ஹ …�பதி†: ஸவ�…தா த)ம† ஆஹ 5…ஷா மா†Åதா4�2 

ஸு�� …த�ய† ேலா…ேக ||  
யத3�ர†#த3: 
ரத…2ம�- ஜாய†மான உ…�3ய#�2-ஸ †P…�3ரா* …3த வா… 
9? †ஷா� |  

.ேய…ன�ய† ப…Fா ஹ†'…ண�ய† பா…3ஹூ உப †�*த…�-ஜன� †ம… 
த�ேத† அ�வ)) ||  

அ…பா� 
� …(ட2ம †ஸி … ேயான�†ர…�3ேன: ஸ †P …�3ரம…ப�4த…: 
ப�)வ†மான� |  

வ��3த†4மான� ம …ஹ - [  ] 33 
 

4.2.8.2 
ஆ ச… 9(க†ர#தி …3ேவா மா�ர†யா வ'…ணா 
ர†த2�வ ||  


3ர4ம † ஜ�ஞா…ன� 
ர†த…2ம� 9…ர�தா…�3 வ� W†ம …த: ஸு …Hேசா † 
ேவ…ன ஆ†வ: |  

ஸ 9…3�3�4ன�யா† உப …மா அ†�ய வ� …(டா2: ஸ…த.ச… 
ேயான� …மஸ †த.ச… வ�வ†: ||  
ஹி …ர…8ய …க…3�ப4: ஸம †வ�த…தா�3ேர† 5 …4த�ய† ஜா…த: பதி …ேரக† 
ஆW� |  
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ஸ தா†3தா4ர 
�தி …2வ 2#-�3யாP …ேதமா> க�ைம† ேத…3வாய † 
ஹ…வ�ஷா† வ�ேத4ம ||  

�3ர…
2ஸ.ச†�க#த3 
�தி…2வ 2மA… - [  ] 34 
4.2.8.3 
�3யாமி …ம�ச… ேயான� …மA… ய.ச… 5�வ†: |  
�� …த2ய…� Æேயான�…மA† ஸ …�சர†#த#-�3ர…
2ஸ�-ஜு †ேஹா …�யA† 
ஸ …
த ேஹா�ரா‡: ||  
நேமா† அ�* ஸ …�ேப
4ேயா… ேய ேக ச† 
�தி…2வ 2மA† |  
ேய அ …#த'†ேF … ேய தி…3வ� ேத
4ய†: ஸ…�ேப
4ேயா… நம †: || 
ேய†Åேதா3 ேரா†ச…ேன தி…3ேவா ேய வா… ஸூ�ய†�ய ர….மிஷு† | 
ேயஷா†ம …
2ஸு ஸத†3: �� …த#-ேத
4ய†: ஸ …�ேப
4ேயா… நம †: ||  
யா இஷ†ேவா யா* …தா4னா†னா…� ( ) Æேய வா… வன…�பத2…óè…ரA† | 
ேய வா†Åவ…ேடஷு… ேஶர†ேத… ேத
4ய †: ஸ …�ேப
4ேயா… நம†: ||  35 
(ம…ேஹா - Å> † - யா& …தா4னா†னா… - ேமகா†த3ஶ ச)   (A8) 
 

4.2.9.1 

�4H…வாÅஸி† த…4HணாÅ��� †தா வ� ….வக†�மணா… ஸு�� †தா |  
மா �வா† ஸP …�3ர உ�3வ †த2…4)மா ஸு†ப …�ேணா Å!ய†த2மானா 


�தி…2வ 2#-�3�óè †ஹ ||  
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ர…ஜாப †தி��வா ஸாத3ய* 
�தி …2!யா: 
� …(ேட2 

!யச†�வத2…� 
ரத†2�வத2…� 
ரேதா†2Åஸி 
�தி …2!ய †ஸி…  
54ர†ஸி … 54மி †ர…�யதி†3திரஸி வ�….வதா†4யா…  
வ�.வ†�ய… 94வ †ன�ய த…4��? 
� †தி …2வ 2� Æய†Jச2 
�தி …2வ 2#- 

�3�óè†ஹ 
�தி…2வ 2� மா ஹிóè †W …�-வ�.வ†�ைம 
ரா…ணாயா†- 
பா…னாய† !யா…னாேயா†தா…3னாய† 
ரதி…(டா2ைய † - [  ] 36 
4.2.9.2 

ச…'�ரா†யா…-�3ன���வா…Åப�4 பா†* ம…4யா �வ …��யா 

ச…2�தி3ஷா… ஶ#த†ேமன … தயா† ேத…3வத†யா-Å>கி3ர…�வ�3-�4H…வா 

W †த3 ||  

கா8டா‡3�கா8டா3� 
ர…ேராஹ†#த2… பH†ஷ: பHஷ…: ப'† |  
ஏ …வா ேநா† D3�ேவ… 
ர த†A ஸ …ஹ�ேர†ண ஶ…ேதன† ச ||  
யா ஶ…ேதன† 
ரத…ேனாஷி† ஸ …ஹ�ேர†ண வ� …ேராஹ†ஸி | 

த�யா‡�ேத ேத3வ 2(டேக வ� …ேத4ம † ஹ…வ�ஷா† வ…ய� ||  

அஷா†டா4Åஸி… ஸஹ†மானா… ஸஹ…�வாரா†த2…: 
ஸஹ†�வாராத2ய …த: ஸஹ†�வ … 
�த†னா…: ஸஹ†�வ 


�த)ய…த: |  
ஸ …ஹ�ர†வ 2�யா - [  ] 37 
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4.2.9.3 

-Åஸி … ஸா மா† ஜி)வ ||  

ம*…4 வாதா† �தாய …ேத ம*†4  
Fர#தி… ஸி#த†4வ: |  

மா�3�4வ 2‡� ந: ஸ …#�ேவாஷ†த24: ||  
ம*…4 ந�த†P …ேதாஷஸி … ம* †4ம…� பா�தி†2வ …óè… ரஜ†: |  
ம*…4 �3ெயௗர†�* ந: ப�…தா ||  
ம*†4மா)ேனா… வன…�பதி …� ம* †4மாóè அ�*… ஸூ�ய†: | 
மா�3�4வ 2…� கா3ேவா† ப4வ#* ந: ||  

ம …ஹ2 �3ெயௗ: 
� †தி…2வ 2 ச† ந இ…ம� Æய…�ஞ� மி†மிFதா� | 

ப�…
� …தா#ேநா… ப4?†மப�4: ||  

த�3-வ�(ேணா‡: பர…ம� - [  ] 38 
 

4.2.9.4 

ப …த3óè ஸதா†3 ப.ய#தி ஸூ…ரய†: |  
தி…3வ 2வ… சFு…ராத†த� ||   

�4H…வாÅஸி† 
�தி2வ�… ஸஹ†�வ 
�த)ய …த: |  
�I…தா ேத…3ேவப� †4ர…��ேத…னா ÅÅகா‡3: ||  
யா�ேத† அ�3ேன… ஸூ�ேய… Hச† உ�3ய…ேதா தி3வ †மாத…)வ#தி† 
ர….மிப� †4: |  
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தாப�…4: ஸ�வா†ப@4 H…ேச ஜனா†ய ந���தி4 ||  

யா ேவா† ேத3வா…: ஸூ�ேய … Hேசா… ேகா3(வ.ேவ†ஷு…  
யா Hச†: |  
இ#�3ரா‡�3ன2… தாப�…4: ஸ�வா†ப@…4 Hச†#ேநா த4�த  


3�ஹ�பேத || வ� …ராZ3 - [  ] 39 

4.2.9.5 
�ேயாதி †ரதா4ரய�2-ஸ …�ராZ3-�ேயாதி †ரதா4ரய�2-  

�வ…ராZ3-�ேயாதி†ரதா4ரய� ||  

அ�3ேன† � …Qவா ஹி ேய தவா.வா†ேஸா ேத3வ ஸா…த4வ†: | 
அர…� Æவஹ†#�யா…ஶவ†: ||  
�…Qவா ஹி ேத†3வ…ஹூத†மா…óè… அ.வாóè† அ�3ேன ர…த22'†வ |  

நி ேஹாதா † 5…�!ய: ஸ †த3: ||  

�3ர…
2ஸ.ச†�க#த3 
�தி…2வ 2மA…�3யாமி…ம�ச… ேயான� …மA… 
ய.ச… 5�வ†: |  
�� …த2ய…� Æேயான�…மA† ஸ …�சர†#த#-�3ர…
2ஸ�-ஜு †ேஹா …�யA† 
ஸ …
த -  [  ] 40 
4.2.9.6  

ேஹா�ரா‡: ||   
அ5 †4தி…3த3� Æவ�.வ†�ய … 94வ†ன�ய… வாஜி †ன-ம…�3ேன�-

ைவ‡.வான…ர�ய† ச |  
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அ…�3ன��-�ேயாதி †ஷா… �ேயாதி †(மா#-H …�ேமா வ�ச†ஸா… 
வ�ச†�வா) ||  

� …ேச �வா† H…ேச �வா… ஸமி�2�ர†வ#தி ஸ…'ேதா… ந ேத4னா‡: |   
அ…#த�. 4� …தா3 மன†ஸா 5 …யமா†னா: ||  

�4� …த�ய … தா4ரா† அ…ப�4 சா†கஶமீி |   

ஹி …ர…8யேயா† ேவத…ேஸா ம�3�4ய† ஆஸா� || 

த�மி ‡#�2ஸுப …�ேணா ம †*…4���U†லா…ய@ ப4ஜ†)னா�ேத…  
ம*†4 ேத…3வதா‡
4ய: |  

த�யா†ஸேத… ஹர†ய: ஸ …
த த2ேர‡ ( ) �வ…தா4#-*3ஹா†னா 

அ…��த†�ய … தா4ரா‡� || 41 

(�ர …தி…�டா2ைய† - ஸ …ஹ6ர †வ  �யா - பர …ம� - Æவ0 …ராD	2 - 

ஸ…�த த ேர† - ச …	வா�† ச)  (A9)) 
 

4.2.10.1 
ஆ…தி…3�ய>க3�ப …4� பய †ஸா ஸம …�ஜ#�2-ஸ …ஹ�ர†�ய 


ரதி…மா� Æவ� ….வM †ப� |  

ப'† !�>�3தி …4 ஹர†ஸா… மாÅப�4 �� †F: ஶ…தா�†ஷ>-

��]ஹி சீ…யமா†ன: ||  

இ…ம� மா ஹிóè†W� �3வ� …பாத†3� பஶூ…னாóè ஸஹ †�ராF … 
ேமத…4 ஆ சீ…யமா†ன: |  
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ம …�மா†ர…8யமA† ேத தி3ஶாமி… ேதன† சி)வா…ன-�த…Aேவா …  
நி ஷ2†த3 ||  

வாத†�ய… �4ராஜி…� ÆவH†ண�ய… நாப� …4ம.வ†�- ஜ�ஞா…னóè 

ஸ †'…ர�ய… ம�3�4ேய ‡ |  
ஶிஶு†#-ந…த23னா…óè… ஹ'…-ம�3'†-93�3த…4ம�3ேன… மா  

ஹிóè†W: - [  ] 42 
 

4.2.10.2 

பர…ேம !ேயா†ம)) ||  

இ…ம� மா ஹிóè†W…ேரக†ஶப2� பஶூ…னா> க†ன��ர…த3� Æவா…ஜின …� 

Æவாஜி †ேனஷு |  

ெகௗ…3ரமா†ர…8யமA† ேத தி3ஶாமி… ேதன† சி)வா…ன-�த…Aேவா… 
நி ஷ2†த3 ||  

அஜ†�ர…-மி#*†3மH…ஷ� 9†4ர…8�ம …�3ன�மK †ேட3  

5 …�வசி†�ெதௗ … நேமா†ப�4: |  
ஸ ப�வ†ப�4�.�* …ஶ: கgப †மாேனா… கா3�  

மா ஹிóè †W…ரதி †3தி� Æவ� …ராஜ‡� ||  

இ…மóè ஸ†P …�3ரóè ஶ…ததா†4ர…P�2-ஸ †� Æ!ய…Jயமா†ன…� 

94வ†ன�ய… ம�3�4ேய‡ |  
�4� …த#-*3ஹா†னா…மதி †3தி …�-ஜனா…யா�3ேன… மா - [  ]    43 
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4.2.10.3 

ஹிóè†W: பர…ேம !ேயா†ம)) |  

க…3வ…யமா†ர…8யமA† ேத தி3ஶாமி … ேதன † சி)வா…ன�த…Aேவா… நி 
ஷ2†த3 ||  

வM ‡�'…#-�வ(3…�-வH†ண�ய … நாப� …4மவ�†�-ஜ�ஞா…னாóè  

ரஜ†ஸ …: பர†�மா� |  

ம …ஹ2óè ஸா†ஹ…�.?மஸு†ர�ய மா…யாம�3ேன … மா ஹிóè†W: 

பர…ேம !ேயா†ம)) ||  

இ…மாG ‡�ணா…�� ÆவH†ண�ய மா…யா#- �வச†� பஶூ…னா#-

�3வ� …பதா…3�-ச*†(பதா3� |  

�வ(3†: 
ர…ஜானா‡� 
ரத…2ம�-ஜ…ன��ர…ம�3ேன… மா ஹிóè†W: 

பர…ேம !ேயா†ம)) |  

உ(Zர†மார…8யமA† - [  ] 44 
 

4.2.10.4 
ேத தி3ஶாமி … ேதன† சி)வா…ன-�த…Aேவா… நி ஷ2†த3 ||  

ேயா அ …�3ன�ர…�3ேன-�தப …ேஸாÅதி †4 ஜா…த: ேஶாசா‡�  

�தி…2!யா உ …த வா† தி…3வ�ப' † |  
ேயன† 
ர…ஜா வ� ….வக†�மா… !யான…Z-தம †�3ேன… ேஹட …3:  
ப'† ேத !�ண�* ||  
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அ…ஜா 4ய †�3ேன-ரஜ†ன�(ட … க3�பா…4�2ஸா வா அ†ப.ய�-

ஜன�…தார…ம�3ேர‡ |  
தயா… ேராஹ†மாய…)Aப … ேம�3�4யா†ஸ …�தயா† ேத…3வா 

ேத…3வதா…ம�3ர† ஆய)) |  

ஶ…ர…ப4 ( ) மா†ர…8யமA† ேத தி3ஶாமி … ேதன† சி)வா…ன-

�த…Aேவா… நி ஷ2†த3 ||   45 

(அ�3ேன… மா ஹிóè†Z… - ர�3ேன … ேமா - �Dர †மார …(யம> † - 
ஶர …ப4H - நவ† ச) (A10) 

 

Special Korvai:- 

(ஆ…தி…3	ய மி…ம/	3வ0 …பாத †3�  ம…]�  Æவாத …6யா +வ†  மி…ம  

ேமக†ஶப2  .ெகௗ…3ரம ஜ†6ர.க3வ…ய� Æவ4‡	� … மவ0 † 
மி…மா`‡�ணா…]  a�Dர …�  Æேயா அ…�3ன-: ஶ†ர …ப4� | )  
 

4.2.11.1 
இ#�3ரா‡�3ன2 ேராச…னா தி …3வ: ப'… வாேஜ†ஷு 54ஷத2: | 

த�3வா‡� ேசதி … 
ர வ 2…�ய ‡� ||  

.ஞத†2�3-!� …�ரP…த ஸ †ேனாதி … வாஜ…மி#�3ரா… ேயா அ…�3ன2 

ஸஹு†? ஸப …�யா� |  

இ…ர…�ய#தா† வஸ …!ய†�ய… 54ேர…: ஸஹ†�தமா…  
ஸஹ†ஸா வாஜ…ய#தா‡ ||  



 ச&�த
2
கா(ேட3 	3

வ  த ய: �ர+ன: TS 4.2 

    vedavms@gmail.com           Page 65 of 186 


ர ச†�.ஷ…ண�
4ய †: 
�தனா… ஹேவ †ஷு … 
ர 
�†தி …2!யா  

'†'சாேத2 தி…3வ.ச† |  

ர ஸி#*†4
4ய…: 
ர கி …3'
4ேயா† மஹி …�வா 
ேர#�3ரா‡�3ன2… 
வ�.வா… 94வ …னாÅ�ய…)யா ||  

மH†ேதா… ய�ய … ஹி - [  ] 46 

 4.2.11.2 
Fேய† பா…தா2 தி …3ேவா வ� †மஹஸ: |  

ஸ ஸு†ேகா…3பாத†ேமா…-ஜன†: ||  
ய…�ைஞ�வா† ய�ஞவாஹேஸா… வ�
ர†�ய வா மத2…னா� | மH†த: 
.�] …தா ஹவ‡� ||  

.'…யேஸ … க� பா…4Aப�…4: ஸ� மி†மிFிேர… ேத ர….மிப�…4�த 

��வ†ப�4: ஸுகா…2த3ய †: |  
ேத வாஶீ†ம#த இ…(மிேணா… அப@†4ரேவா வ�…�3ேர 
'…ய�ய … 
மாH†த�ய… தா4�ன†: ||  

அவ † ேத… ேஹட …3>1,  உ* †3�த…ம� >2 ||   

கயா† ந.சி …�ர ஆ 9†4வD…3த2 ஸ…தா3!� †த…4: ஸகா‡2 |  
கயா… ஶசி †(ட2யா !� …தா || 47 
4.2.11.3 
ேகா அ…�3ய � †>�ேத * …4' கா3 � …த�ய … ஶிமK †வேதா பா…4மிேனா† 
*3�.4�ணா…I) |  
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ஆ…ஸ)ன�†ஷூ)-4� …�2�வேஸா† மேயா…54). ய ஏ †ஷா� 


4� …�யா�� …ணத…4�2ஸ ஜ2†வா� ||  

அ�3ேன… நயா >3, ÅÅேத…3வானா…óè … >4,  
ஶ)ேனா† ப4வ#*… >5, வாேஜ†வாேஜ>6 ||  

அ…
2�வ†�3ேன… ஸதி …4(டவ … ெஸௗஷ†த2…4ரA† H�3�4யேஸ | 

க3�ேப …4 ஸ�ஜா†யேஸ … 9ன†: ||   
!�ஷா† ேஸாம �3� …மாóè அ†ஸி … !�ஷா † ேத3வ … !�ஷ†!ரத: | 

!�ஷா… த4�மா†ண� த3தி4ேஷ || இ…ம� ேம† ( ) வHண … >7, 

த��வா† யாமி …>8,  �வ� ேநா† அ�3ேன …>9,   
ஸ �வ� ேநா† அ�3ேன>10 || 48   

(ஹி - b� …தா - ம… - ஏகா†த3ஶ ச ) (A11) 

 

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

(வ0�ேணா…: �ரேமா†Åஸி - தி…3வ6ப� -யHன†ப…ேத - Åேப†த… - 
ஸமி†த…� - Æயா ஜா…தா - மா ேநா† ஹிóèZ - த…3�4ய †6தா2	3 - 

	4� …வா - Å6யா†தி…3	ய.க3�ப…4 - மி/	3ரா‡�3ன   ேராச… - 
ைநகா†த3ஶ ) 

  

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

வ0�ேணா† - ர6மிH. ஹ…bேய - தி† 	வா…Åஹ� - த …4திப0 …4� …. -
ேஹா	ரா† - அ…�டாச†	வா�óèஶ	 
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First and Last Padam of Second Prasnam of  Kandam 4:- 

வ0�ேணா…: �ரேமா†Åஸி… - 	வHேனா† அ�3ேன… ஸ 	வHேனா† 
அ�3ேன  
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� ச&�த2 

கா(ேட3 	3வ0த ய: �ர+ன: ஸமா�த: || 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.2.1  Appendix 
 

4.2.11.2 -அவ† ேத… ேஹட…3>1,  உ*†3�த…ம� >2  

   

அவ † ேத… ேஹேடா†3 வHண … நேமா†ப�…4ரவ† ய…�ேஞப� †4?மேஹ 

ஹ…வ��ப� †4: | Fய †)ன…�ம
4ய†மஸுர 
ரேசேதா… 
ராஜ…)ேனனாóè †ஸி ஶி.ரத2: �� …தான� † ||  
(Appearing in TS - 1.5.11.3) 
 

உ* †3�த…ம� Æவ†Hண … பாஶ†ம…�மத3வா†Åத…4ம� Æவ�ம †�4ய…மò 

.ர†தா2ய | அதா†2 வ…யமா†தி3�ய !ர…ேத தவாÅனா†க3ேஸா… 
அதி †3தேய �யாம || (Appearing in TS - 1.5.11.3) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2.11.3 - அ�3ேன… நயா > 3, ÅÅேத…3வானா…óè… >4 
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அ�3ேன… நய† ஸு…பதா†2 ரா…ேய அ …�மா). வ�.வா†ன� ேத3வ 

வ…�னா†ன� வ�…�3வா) | �…ேயா…�4ய†�ம�ஜு †ஹுரா…ணேமேனா… 
54ய� †(டா2#ேத… நம† உ�தி� Æவ�ேத4ம || 

(Appearing in TS - 1.1.14.3) 
ஆ ேத…3வானா…மப� … ப#தா †2மக3)ம … யJச…2�னவா†ம … தத3A… 

ரேவா†34� | அ…�3ன�� வ� …�3வா#�2 ஸ ய†ஜா…�2 ேஸ*…3 
ேஹாதா… ேஸா அ †�4வ …ரா#�2 ஸ � …D) க†gபயாதி || 

(Appearing in TS 1.1.14.3 & 4) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2.11.3 - ஶ)ேனா† ப4வ#*… >5, வாேஜ†வாேஜ>6  

மி…த�3ர†வ: ஸஹ�ர…ஸா ேம…த4ஸா†தா ஸன� …(யவ†: |  
ம …ேஹா ேய ர�னóè † ஸமி …ேத2ஷு† ஜ
4'…ேர  ஶ)ேனா† ப4வ#* 

வா…ஜிேனா… ஹேவ †ஷு | (Appearing in TS 1.7.8.2) 

வாேஜ†வாேஜÅவத வாஜிேனா ேநா… த4ேன †ஷு வ�
ரா அ��தா 

�த�ஞா: || (Appearing in TS 1.7.8.2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2.11.3 - இ…ம� ேம†  வHண … >7,  த��வா† யாமி …>8 
இ…ம� ேம † வHண .Hத2…4 ஹவ †ம…�3யா ச† ��ட3ய |   

�வாம †வ …��ரா ச†ேக || ((Appearing in TS- 2.1.11.6) 
த��வா† யாமி … 
3ர4ம†ணா… வ#த†3மான…�ததா3 ஶா‡�ேத… 
யஜ†மாேனா ஹ…வ��ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வHேண …ஹ 
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ேபா…3�4�H†ஶóèஸ … மா ந… ஆ�…: 
ரேமா†ஷ2: ||  

(Appearing in TS- 2.1.11.6) 

4.2.11.3 - �வ� ேநா† அ�3ேன…>9,  ஸ �வ� ேநா† அ�3ேன> 10  

�வ� ேநா† அ�3ேன… வH†ண�ய வ�…�3வா) ேத…3வ�ய … 
ேஹேடா3Åவ† யாஸி W(டா2: |  

யஜி †(ேடா…2 வ4ன�† தம …: ேஶாஶு †சாேனா… வ�.வா… 
�3ேவஷாóè †ஸி… 
ரP †P�3�4ய…�ம� || (Appearing in TS- 2.5.12.3) 

ஸ �வ�ேனா† அ�3ேனÅவ…ேமா ப †4ேவா…த2 ேநதி †3(ேடா2 அ…�யா 

உ…ஷேஸா… !�†(ெடௗ |  

அவ † யQவ ேநா… வH †ண…óè … ரரா†ேணா வ 2…ஹி �� †v …3கóè 

ஸு…ஹேவா† ந ஏதி4 || (Appearing in TS - 2.5.12.3/4) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 

 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3 	�த ய: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

4.3 ச&�த2கா(ேட3 	�த ய: �ர+ன: - சிதிவ�ணன� 
 

4.3.1.1 

அ…பா#-�ேவம ‡#�2-ஸாத3யா�ய …பா#-�ேவா�3ம‡#�2 -

ஸாத3யா�ய…பா#-�வா… ப4�ம ‡#�2-ஸாத3யா�ய …பா# �வா… 
�ேயாதி †ஷி ஸாத3யா�ய…பா#-�வாÅய†ேன ஸாத3யா�ய�ண …ேவ 

ஸத†3ேன Wத3 ஸP…�3ேர ஸத†3ேன Wத3 ஸலி …ேல ஸத†3ேன  

Wதா…3பா>-Fேய † Wதா…3பாóè ஸதி †4ஷி Wதா…3பா# �வா… ஸத†3ேன  

ஸாத3யா�ய…பா# �வா† ஸ…த4�ேத†2 ஸாத3யா�ய …பா#�வா… 9? †ேஷ 

ஸாத3யா�ய…பா#�வா… ேயாெனௗ † (  ) ஸாத3யா�ய …பா# �வா… 
பாத†2ஸி ஸாத3யாமி கா3ய …�? ச2#த†3��'…(3
 ச2#ேதா…3 ஜக†3த2… 
ச2#ேதா†3ÅA…(3
 ச2#த†3: ப …>�தி.ச2#த†3:  ||  1 

(ேயாெனௗ… - ப1ச †த3ஶ ச)  (A1) 

4.3.2.1 

அ…ய� 9…ேரா 94வ…�த�ய † 
ரா…ேணா ெபௗ †4வாய …ேனா வ†ஸ …#த: 

ரா†ணாய…ேனா கா†3ய …�? வா†ஸ …#த2 கா†3ய�'…ைய கா†3ய …�ர>-  
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கா†3ய…�ரா*†3பா…óè … ஶு-H †பா…óè…ேஶா ��'…!��-�'…!�ேதா†  
ரத2#த…ரóè  ர†த2#த…ரா�3-வஸி †(ட…2 �ஷி †: 
ர…ஜாப †தி�3�ஹ2தயா… 
�வயா‡ 
ரா…ண>�3� †4ணாமி 
ர…ஜா
4ேயா…Åய#த†3Fி…ணா 

வ� ….வக†�மா… த�ய … மேனா† ைவ.வக�ம…ண>�3? …(ேமா  

மா†ன …ஸ-��'…(3�3-�3ைர…(மK �'…(3ப †4 ஐ …ட3ைம…டா3-

த†3#த�யா…ேமா‡ Å#த�யா…மா�-ப†�சத…3ஶ: ப †�சத…3ஶா�3-
3� …ஹ�3-


3� †ஹ…ேதா  ப…4ர�3வா†ஜ… �ஷி †: 
ர…ஜாப †தி�3�ஹ2தயா… �வயா… 
மேனா †  -  [  ]  2 

 

4.3.2.2 

�3�4ணாமி 
ர…ஜா
4ேயா …Åய� ப ….சா�3-வ�….வ!ய†சா…-�த�ய …  
சFு†�-ைவ.வ!யச…ஸ� Æவ …� ….ஷாண�† சாFு…ஷாண� … ஜக†3த2 
வா…�….ஷ2 ஜக†3�யா… �F †ம …�-�F †மா-J[ …2�ர: ஶு…�ரா�2ஸ†
தத…3ஶ:  

ஸ †
தத…3ஶா�3-ைவ†M …ப� Æைவ †M …பா�3-வ� ….வாமி†�ர… �ஷி†: 

ர…ஜாப †தி�3�ஹ2தயா… �வயா… சFு†��3�4ணாமி 
ர…ஜா
4ய†  
இ…த3P †�த…ரா�2-ஸுவ …�த�ய… .ேரா�ரóè† ெஸௗ…வóè 

ஶ…ரJJ2ெரௗ…��-ய †A…(3
-சா†2ர…�3ய†A…(3ப †4: �வா…ரò  

�வா…ரா)ம …#த22 ம…#தி2ன† ஏகவ� …óè…ஶ ஏ †கவ�…óè…ஶா�3-ைவ †ரா…ஜ� 

Æைவ†ரா…ஜா�-ஜ…மத†3�3ன�…�…. �ஷி †: 
ர…ஜாப †தி�3�ஹ2தயா… - [  ]  3 
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4.3.2.3 

�வயா… .ேரா�ர†>-�3�4ணாமி 
ர…ஜா
4ய† இ…யP …ப'† 
ம …தி�த�ைய… வா>மா…த2 ேஹ†ம …#ேதா வா‡Jயாய …ன:  

ப …>�தி�.ைஹ†ம …#த2 ப …>��ைய நி …த4ன†வ#-நி…த4ன†வத ஆ�3ரய…ண 

ஆ‡�3ரய…ணா�-�'†ணவ�ரய-��'…óè…ெஶௗ �'†ணவ�ரய 

��'…óè…ஶா
4யாóè† ஶா�வரைரவ…ேத  ஶா‡�வரைரவ …தா
4யா‡� 

Æவ�….வக…�ம�.ஷி†: 
ர…ஜாப †தி�3�ஹ2தயா… �வயா…  
வாச†>-�3�4ணாமி 
ர…ஜா
4ய †: ||  4 (	வயா… மேனா† - 
ஜ…மத†3�3ன-…� …. �ஷி†: �ர …ஜாப†தி�3�ஹ தயா - 	� …óè…ஶEச †)  (A2) 

 

4.3.3.1 


ராசீ† தி …3ஶா� Æவ†ஸ …#த � †D…னா-ம …�3ன��ேத…3வதா… 
3ர4ம … 
�3ரவ� †ண#-�'…!��2-�ேதாம…: ஸ  உ†  ப�சத…3ஶவ †�தன�…-
���யவ� …�வய†: �� …தமயா†னா� 9ேராவா…ேதா வாத…: ஸான†க…3 

�ஷி †�த3Fி…ணா தி …3ஶா>�3?…(ம � †D…னாமி#�3ேரா† ேத…3வதா‡  
F …�ர#-�3ரவ� †ண� ப�சத…3ஶ: �ேதாம…: ஸ உ † ஸ
தத…3ஶ-  

வ†�தன��-தி3�ய…வாZ3-வய…��ேரதா-Åயா†னா#-த3Fிணா- 

�3வா…ேதா வாத†: ஸனா…தன… �ஷி †: 
ர…த2சீ† தி…3ஶா� Æவ…�….ஷா 

� †D…னா� Æவ�.ேவ† ேத…3வா ேத…3வதா… வ�Z3- [  ]  5 

 
 
 



 ச&�த
2
கா(ேட3 	�த ய: �ர+ன: TS 4.3 

    vedavms@gmail.com           Page 73 of 186 

4.3.3.2 

�3ரவ� †ணóè ஸ
தத…3ஶ: �ேதாம…: ஸ உ† ேவகவ� …óè… ஶவ†�தன�-

��'வ…�2ேஸா வேயா ‡ �3வாப …ேராÅயா†னா� ப.சா�3வா…ேதா  

வாேதா†Åஹ…54ன… �ஷி…Hத2†3சீ  தி…3ஶாóè  ஶ…ர�3-� †D…னா� 

மி…�ராவH†ெணௗ ேத…3வதா† 9…(ட#-�3ரவ� †ணேமகவ�…óè…ஶ:  

�ேதாம …: ஸ உ† �'ண …வவ†�தன�-�*�ய…வாZ3வய† ஆ�க…#ேதா3 

Åயா†னாP�தரா�3-வா…ேதா வாத†: 
ர…�ன �ஷி †M …��3�4வா தி …3ஶாóè  

ேஹ†ம#த-ஶிஶி…ரா!� †D…னா� 
3�ஹ…�பதி †�-ேத…3வதா… வ�ேசா…  
�3ரவ� †ண#-�'ண …வ: �ேதாம …: ஸ உ† �ரய��'…óè …ஶவ†�தன�:  

ப(ட…2வா�3வேயா† ( ) Åப�…454ரயா†னா� Æவ�(வ�3வா…ேதா வாத†: 
ஸுப …�ண �ஷி †: ப� …தர†: ப�தாம…ஹா: பேரÅவ†ேர… ேத ந†: பா#*… ேத  

ேநா†Åவ#�வ…�மி)-
3ர4ம†)ன…�மி) F …�ேர‡Å�யா-

மா…ஶி(ய …�யா� 9†ேரா…தா4யா†ம…�மி) க�ம †)ன…�யா#- 

ேத…3வஹூ‡�யா� ||  6 

(வ0D - ப†�ட…2வா	3 வேயா… - Å�டாவ0óè †ஶதி+ச) (A3) 

4.3.4.1 

�4H…வFி †தி�-�4H…வேயா†ன��-�4H…வாÅஸி† �4H…வா� Æேயான�…மா 

W †த3 ஸா…�3�4யா |  
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உ�2ய †�ய ேக…*� 
ர†த…2ம� 9…ர�தா†த…3.வ�னா‡ Å�3�4வ…�I 

ஸா†த3யதாமி …ஹ �வா‡ ||    
�ேவ த3ேF … த3F †ப�ேத…ஹ W †த3 ேத3வ…�ரா 
� †தி …2வ 2  
3� †ஹ…த2 
ரரா†ணா |  

�வா…ஸ…�தா2 த…Aவா… ஸ� Æவ� †ஶ�வ ப� …ேதைவ†தி4 ஸூ…னவ… ஆ 

ஸு…ேஶவா… Å.வ�னா ‡ Å�3�4வ…�I ஸா†த3யதாமி…ஹ �வா‡ ||  
U…லா…ய�ன 2… வஸு†மத2  வேயா…தா4 ர…ய�#ேநா† வ��3த4 ப3ஹு…லóè 

ஸு…வ 2ர‡� |  7  

4.3.4.2 

அபாம †தி# *3�ம …தி� பா3த†4மானா ரா…ய�ேபாேஷ† ய…�ஞப †திமா…- 
ப4ஜ†#த2… ஸுவ †��3ேத4ஹி … யஜ†மானாய … ேபாஷ†ம….வ�னா‡- 
Å�3�4வ…�I ஸா†த3யதாமி …ஹ �வா‡ ||   
அ…�3ேன: 9? †ஷமஸி ேத3வ…யான 2… தா#�வா … வ�.ேவ† அ…ப�4 

�3� †ண#* ேத…3வா: |  

�ேதாம †
�(டா2 �4� …தவ†த2…ஹ W †த3 
ர…ஜாவ†த…3�ேம 

�3ரவ� …ணாÅÅ ய†ஜ�வா….வ�னா‡ Å�3�4வ…�I  

ஸா†த3யதாமி …ஹ �வா‡ ||  
தி…3ேவா G …��3தா4Åஸி† 
�தி…2!யா நாப�†4�-வ� …(ட�ப †4ன2 

தி…3ஶாமதி †4ப�ன 2… 94வ†னானா� |  8 
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4.3.4.3 

ஊ…�மி�-�3ர…
2ேஸா அ…பாம†ஸி வ� ….வக†�மா த… �ஷி †ர….வ�னா‡ 
Å�3�4வ…�I ஸா†த3யதாமி …ஹ �வா‡ ||  
ஸ …ஜூ�.� …*ப�†4: ஸ…ஜூ�வ�…தா4ப�†4: ஸ…ஜூ�வஸு †ப�4: ஸ …ஜூ H …�3ைர: 

ஸ …ஜூரா†தி…3�ைய: ஸ…ஜூ� வ�.ைவ‡�-ேத…3ைவ: ஸ …ஜூ�ேத…3ைவ: 

ஸ …ஜூ�ேத…3ைவ�-வ †ேயாநா…ைத4-ர…�3னேய ‡ �வா ைவ.வான …ரா-
யா….வ�னா‡ Å�3�4வ…�I ஸா†த3யதாமி …ஹ �வா‡ | 
ரா…ண� ேம † 
பா4யபா…ன� ேம † பாஹி !யா…ன� ேம † பாஹி… சFு†�ம உ…�!யா ( ) 

வ� பா†4ஹி… .ேரா�ர†� ேம .ேலாகயா…ப-�ப�…)ெவௗஷ†த24�-ஜி)வ 

�3வ� …பா�பா†ஹி … ச* †(பாத3வ தி …3ேவா !�(`…ேமர†ய || 9  

(ஸு…வ  ர …� - i4வ †னானா - a …�bயா - ஸ…�தத†3ஶ ச) (A4) 

4.3.5.1 

��யவ� …�வய †��'…(3
 ச2#ேதா†3 தி3�ய…வாZ3 வேயா† வ�…ராZ 

ச2#த…3: ப�சா†வ� …�வேயா† கா3ய…�? ச2#த†3��'வ…�2ேஸா வய † 
உ…(ண�ஹா… ச2#த†3-�*�ய …வாZ3 வேயா† ÅA…(3
 ச2#த†3: 
ப(ட…2வா�3-வேயா† 
3�ஹ …த2 ச2#த†3 உ…Fா வய †: ஸ…ேதா
3� †ஹத2… 
ச2#த†3 �ஷ…ேபா4 வய†: க…UJச2#ேதா†3 ேத…4A�வேயா… ஜக†3த2… 
ச2#ேதா†3Åன…Z3வா). வய†: ப …>�தி.ச2#ேதா†3 ப …3�ேதா வேயா† 
வ�வ…ல�ச2#ேதா†3  !� …(ண��-வேயா† வ�ஶா…ல�ச2#த…3: 9H†ேஷா… 
வய †- (  ) -�த…#�3ர� ச2#ேதா‡3 !யா…�4ேரா வேயாÅனா†�4�(ட …� 
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ச2#த†3: ஸி …óè…ேஹா வய †.ச…2தி3.ச2#ேதா†3 வ�(ட…�ேபா4 

வேயாÅதி †4பதி ….ச2#த†3: F …�ர� Æவேயா… மய†#த…3�ச2#ேதா†3  

வ� ….வக†�மா… வய †: பரேம …(v2 ச2#ேதா†3 G …��3தா4 வய†: 

ர…ஜாப †தி ….ச2#த†3: ||  10 (i� †ேஷா… வய…: - ஷD3வ0óè †ஶதி+ச)  (A5) 

 

4.3.6.1 

இ#�3ரா‡�3ன2… அ!ய †த2மானா…-மி(ட†கா#-�3�óèஹத� Æ�…வ� |  


� …(ேட2ன … �3யாவா†
�தி …2வ 2 அ…#த'†F�ச… வ� பா†3த4தா� ||  

வ� ….வக†�மா �வா ஸாத3ய-�வ…#த'†F�ய 
� …(ேட2  

!யச†�வத2…� 
ரத†2�வத2…� பா4�வ†த2óè ஸூ'…மத2…மா யா �3யா� 

பா4�யாÅÅ 
�†தி …2வ 2ேமா�-வ†#த'†F-ம…#த'†F�  

ÆயJசா…2#த'†F#-�3�óèஹா…#த'†F …� மா ஹிóè†W …� 

வ�.வ†�ைம 
ரா…ணாயா†பா…னாய† !யா…னாேயா†தா…3னாய† 

ரதி…(டா2ைய† ச…'�ரா†ய வா…���வா…Åப�4 பா†* ம …4யா 

�வ…��யா ச…2�தி3ஷா… -  [   ]  11 

4.3.6.2 

ஶ#த†ேமன… தயா† ேத…3வ†தயா-Å>கி3ர…�வ�3-�4H…வா W †த3 ||  

ரா��ய†ஸி… 
ராசீ… தி3�3-வ� …ராட †3ஸி த3Fி…ணா தி3�2-ஸ…�ராட†3ஸி  


ர…த2சீ… தி3�2-�வ…ராட …3��த2†3சீ… தி3க3தி†4ப�)யஸி 
3�ஹ…த2  
தி3கா3�†�ேம பாஹி 
ரா…ண� ேம† பா4யபா…ன� ேம† பாஹி  
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!யா…ன� ேம† பாஹி … சFு†�ேம பாஹி … .ேரா�ர†� ேம பாஹி … 
மேனா † ேம ஜி)வ… வாச†� ேம ப�)வா… (  ) ÅÅ�மான†� ேம பாஹி …  
�ேயாதி †�ேம யJச2 || 12  (ச …2�தி3ஷா† - ப0Hவ… - ஷDச †)  (A6) 

 

4.3.7.1 

மா ச2#த†3: 
ர…மா ச2#த†3: 
ரதி …மா ச2#ேதா‡3Å�.?…வ�.ச2#த†3: 
ப …>�தி.ச2#த†3 உ…(ண�ஹா… ச2#ேதா†3 
3�ஹ …த2 
ச2#ேதா†3ÅA…(3
ச2#ேதா†3 வ� …ராZச2#ேதா †3 கா3ய …�? ச2#த†3-

��'…(3
ச2#ேதா…3 ஜக†3த2… ச2#த†3: 
�தி …2வ 2 ச2#ேதா…3 Å#த'†F …�- 

ச2#ேதா…3 �3ெயௗ.ச2#த…3: ஸமா.ச2#ேதா…3 நF †�ராண� … ச2#ேதா…3 

மன….ச2#ேதா…3 வா�ச2#த†3: �� …ஷி.ச2#ேதா…3 ஹிர†8ய …ம�- 

ச2#ேதா…3 ெகௗ3.ச2#ேதா…3 Åஜா ச2#ேதா3Å.வ….ச2#த†3: |   
அ…�3ன��ேத…3வதா… - [  ] 13 

4.3.7.2 

வாேதா† ேத…3வதா… ஸூ�ேயா† ேத…3வதா† ச…#�3ரமா† ேத…3வதா… 
வஸ †ேவா ேத…3வதா† H…�3ரா ேத…3வதா† ÅÅதி…3�யா ேத…3வதா… வ�.ேவ† 
ேத…3வா ேத…3வதா† ம…Hேதா† ேத…3வதா… 
3�ஹ…�பதி †�- 
ேத…3வேத#�3ேரா† ேத…3வதா… வH†ேணா ேத…3வதா† G …��3தா4Åஸி… 
ராZ3 �4H …வாÅஸி† த…4Hணா † ய…#��ய†ஸி … யமி †�? …ேஷ �ேவா…�ேஜ 

�வா† �� …(ைய �வா… ேFமா†ய �வா… ய#�?… ராZ3�4H…வாÅஸி … 
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த4ர†ண2  த…4���ய†ஸி…  த4'…��யா�†ேஷ �வா… ( ) வ�ச†ேஸ… 
�ெவௗஜ†ேஸ �வா… ப3லா†ய �வா ||  14 

(ேத …3வதா - ÅÅ]†ேஷ 	வா… - ஷDச † )  (A7) 

4.3.8.1 

ஆ…ஶு��'…!��3பா…4#த: ப †�சத…3ேஶா !ேயா†ம ஸ
தத…3ஶ: 


ரD‡�தி-ர(டாத…3ஶ-�தேபா† நவத…3ேஶா† Åப�4வ…�த: ஸ†வ� …óè…ேஶா 

த…4Hண † ஏகவ� …óè …ேஶா வ�ேசா‡ �3வாவ� …óè…ஶ: ஸ…�ப4ர†ண -

��ரேயாவ�…óè …ேஶா ேயான�†.ச*�வ� …óè …ேஶா க3�பா‡4: ப�சவ�…óè…ஶ 

ஓஜ†��'ண…வ: �ர* †-ேரக�'…óè…ஶ: 
ர†தி …(டா2 �ர†ய��'…óè…ேஶா 


3ர…�3�4ன�ய† வ�…(டப †�-ச*��'…óè…ேஶா நாக†(ஷZ�'…óè …ேஶா 

வ� †வ…�ேதா‡ Å(டாச�வா'…óè…ேஶா த…4��ர.-ச†*(ேடா…ம: || 15 

(ஆ…ஶு: - ஸ…�த	�óè†ஶ	) (A8) 

4.3.9.1 

அ…�3ேன�பா…4ேகா†3Åஸி த2…3Fாயா… ஆதி†4ப�ய…� 
3ர4ம† �
� …த# 

�'…!��2�ேதாம… இ#�3ர†�ய பா…4ேகா†3Åஸி … வ�(ேணா…ராதி †4ப�ய> 

F …�ரò �
� …த� ப †�சத…3ஶ: �ேதாேமா† #� …சF †ஸா� பா…4ேகா†3- 
Åஸி தா…4*ராதி †4ப�ய�-ஜ…ன��ரò † �
� …தóè ஸ †
தத…3ஶ: �ேதாேமா† 
மி…�ர�ய † பா…4ேகா†3Åஸி … வH †ண…�யாÅÅதி †4ப�ய#-தி …3ேவா 
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!� …(`�-வாதா‡: �
� …தா ஏ †கவ� …óè…ஶ: �ேதாேமாÅதி†3�ைய 

பா…4ேகா†3Åஸி 5…(ண ஆதி †4ப�ய…ேமாஜ†: �
� …த#�'†ண …வ: 

�ேதாேமா… வஸூ†னா� பா…4ேகா†3Åஸி- [  ] 16 

4.3.9.2 

H…�3ராணா…மாதி †4ப�ய …�-ச* †(பா�2-�
� …த�ச†*�வ� …óè…ஶ: 

�ேதாம †  ஆதி …3�யானா‡� பா…4ேகா†3Åஸி ம …Hதா…மாதி †4ப�ய …>- 

க3�பா‡4: �
� …தா: ப†�சவ�…óè …ஶ: �ேதாேமா† ேத…3வ�ய † 
ஸவ�…*�பா…4ேகா†3Åஸி … 
3�ஹ…�பேத…-ராதி †4ப�யóè ஸ …மKசீ…�தி3ஶ†: 
�
� …தா.-ச†*(ேடா…ம: �ேதாேமா… யாவா†னா� 

பா…4ேகா‡3Å�யயா†வானா…-மாதி†4ப�ய� 
ர…ஜா: �
� …தா-

.ச†*.ச�வா'…óè…ஶ: �ேதாம† �5 …4ணா� பா…4ேகா†3Åஸி … 
வ�.ேவ†ஷா#-ேத…3வானா…-மாதி †4ப�ய� 5 …4த#-நிஶா ‡#தò �
� …த#-
�ர†ய��'…óè…ஶ:  

�ேதாம:† ||   17 

(வஸூ†னா� பா…4ேகா†3Åஸி… - ஷDச †	வா�óèஶEச)  (A9) 

4.3.10.1 

ஏக†யா Å�*வத 
ர…ஜா அ†த24ய#த 
ர…ஜாப†தி …ரதி †4பதிராW�-  

தி…��ப� †4ர�*வத… 
3ர4மா†-���யத… 
3ர4ம†ண …�பதி …- 
ரதி†4பதிராW�-ப …�சப� †4ர�*வத 5…4தா)ய †-���ய#த  
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5 …4தானா…� பதி …ரதி†4பதிராW�2-ஸ…
தப�†4ர�*வத ஸ
த…�….ஷேயா†  
Å���ய#த தா…4தா-Åதி †4பதிராW#-ந…வப� †4ர�*வத ப� …தேரா†-
Å���ய …#தா Åதி†3தி …ரதி †4 ப�)யாWேத3காத…3ஶப�†4ர- 
�*வத…�தேவா† Å���ய#தா- ÅÅ�த…ேவா-Åதி †4பதிராW�- 

�ரேயாத…3ஶப�†4ர�*வத… மாஸா† அ���ய#த  

ஸ�Æவ�2ஸ …ேரா Åதி†4பதி- [  ] 18 

4.3.10.2 
-ராW� ப�சத…3ஶப� †4ர-�*வத F …�ரம†-���ய…ேத#�3ேரா 

Åதி †4பதிராW�2-ஸ
தத…3ஶப� †4ர-�*வத ப …ஶேவா†-Å���ய#த… 

3�ஹ …�பதி…ரதி †4பதி-ராW#-நவத…3ஶப�†4-ர�*வத ஶூ�3ரா…�-
யாவ †���ேயதா-மேஹாரா…�ேர அதி †4ப�ன 2 ஆ�தா…ேமக†வ�óè - 

ஶ�யா-Å�*வ…ைதக†ஶபா2: ப …ஶேவா†Å���ய#த…  
வH …ேணா-Åதி †4பதிராW…�-�ரேயா†வ�óèஶ�யா-Å�*வத Fு…�3ரா: 

ப …ஶேவா†-Å���ய#த 5…ஷாÅதி †4பதிராW …� ப�ச†வ�óèஶ�யா 

Å�*வதா-ÅÅர…8யா: ப …ஶேவா†-Å���ய#த வா…�ரதி †4பதிராW�2 

ஸ …
தவ�óè†ஶ�யா-Å�*வத… �3யாவா†-
�தி …2வ 2  !ைய †- [  ]  19 

4.3.10.3 

-தா…� Æவஸ †ேவா H …�3ரா ஆ†தி…3�யா அA… !யா†ய …)- 

ேதஷா…மாதி†4ப�ய-மாW …#-நவ†வ�óèஶ�யா-Å�*வத… வன …�பத†ேயா 
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Å���ய#த… ேஸாேமாÅதி†4பதிராW…-ேத3க†�'óèஶதா -Å�*வத 


ர…ஜா அ†���ய#த… யாவா†னா…�- சாயா†வானா…� சா-ÅÅதி†4ப�ய-

மாW…� -�ரய†��'óèஶதா Å�*வத 5 …4தா)ய†ஶா�ய) 
ர…ஜாப †தி: 
பரேம…(Z2 யதி†4பதிராW� || 20 

(ஸ…�Æவ…	2ஸ…ேராÅதி†4பதி…� - வ0 - ப1ச †	�óèஶEச)  (A10) 

 

4.3.11.1 
இ…யேம …வ ஸா யா 
ர†த…2மா !ெயௗJச†2த…3#தர…�யா�ச†ரதி … 

ரவ� †(டா |  

வ…D4�-ஜ†ஜான நவ…க3�-ஜன� †�?…  �ரய†  ஏனா� மஹி …மான†: 
ஸச#ேத ||   

ச2#த†3�வத2 உ…ஷஸா… ேபப�†ஶாேன ஸமா…ன� Æேயான� …மA† 
ஸ …�சர†#த2 |  
ஸூ�ய †ப�ன 2… வ� ச†ரத: 
ரஜான …த2 ேக…*>�� †8வா…ேன அ…ஜேர… 
54'†ேரதஸா ||  

� …த�ய … ப#தா…2மA† தி …�ர ஆ ÅU…3��ரேயா† க…4�மாேஸா… அA… 
�ேயாதி …ஷா-ÅÅU†3: |  


ர…ஜாேமகா… ரF …�I�ஜ…ேமகா‡ - [  ]  21 
4.3.11.2 
!ர…தேமகா† ரFதி ேத3வI…னா� ||   
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ச…*…(ேடா…ேமா அ†ப4வ …�3 யா *…?யா† ய…�ஞ�ய †  ப…Fா!� †ஷேயா… 
ப4வ†#த2 |  
கா…3ய…�?#-�'…(3ப…4�-ஜக†3த2மA…(3ப†4� 
3� …ஹத…3�க� 

Æ�†�ஜா…னா: ஸுவ…ரா-Åப†4ர)ன� …த3� ||  

ப …�சப�†4��3தா…4தா வ� த†3தா4வ� …த3� Æய�தாஸா…ò…  �வ�4†ர-

ஜனய…�- ப�ச†ப�ச |   

தாஸா†P ய#தி 
ரய…ேவண … ப�ச… நானா† M …பாண� … �ரத†ேவா… 
வஸா†னா: ||   

�'…óè…ஶ�2-�வஸா†ர… உப† ய#தி நி(�� …தóè  

ஸ †மா…ன>ேக…*� 
ர†திP…�சமா†னா: |  22 

4.3.11.3 

� …Dò�த†)வேத க…வய †: 
ரஜான…த2�-ம�3�4ேய†ச2#த3ஸ…: ப'†  
ய#தி … பா4�வ†த2: ||   
�ேயாதி †(மத2… 
ரதி † P�சேத… நேபா …4 ரா�? † ேத…3வ 2 ஸூ�ய†�ய 

!ர…தான� † |  
வ� ப †.ய#தி ப …ஶேவா… ஜாய†மானா… நானா†Mபா மா…*ர…�யா 

உ…ப�ேத‡2 ||  

ஏ …கா…(ட …கா தப †ஸா… த
ய †மானா ஜ…ஜான… க3�ப†4� 

மஹி…மான…மி#�3ர‡� |  
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ேதன… த3�I…)-!ய†ஸஹ#த ேத…3வா ஹ …#தா-Åஸு †ராணா-

மப4வ…Jச2சீ†ப�4: ||   
அனா†AஜாமA…ஜா� மா-ம †க�த ஸ…�ய� Æவத…3#�ய)வ�†Jச2 ஏ…த� |   

5 …4யாஸ † - [  ] 23 
4.3.11.4 

ம�ய ஸும…ெதௗ யதா†2 I…யம …)யா ேவா† அ…)யாமதி …  
மா 
ர �†�த ||   

அ5 …4)மம† ஸும …ெதௗ வ� ….வேவ†தா…3 ஆ(ட† 
ரதி …(டா2-

மவ�†த…3�3தி4 கா…3த4� |  

5 …4யாஸ †ம�ய ஸும…ெதௗ யதா†2 I…யம…)யா ேவா† அ…)யா-மதி … மா 


ர �†�த ||  

ப�ச… !�†(v…ரA… ப�ச… ேதா3ஹா… கா3� ப�ச†னா�- 

ந2�� …தேவாÅA… ப�ச† |  
ப�ச… தி3ஶ†: ப�சத…3ேஶன† �g� …
தா: ஸ †மா…னG ‡��3�4ன2ர…ப�4 

ேலா…கேமக‡� ||  24 

   

4.3.11.5 
� …த�ய … க3�ப †4: 
ரத…2மா !I…ஷு(ய …பாேமகா† மஹி …மான†� 

ப�3ப4�தி |  

ஸூ�ய …�ையகா… சர†தி நி(�� …ேதஷு † க…4�ம�ையகா† 
ஸவ�…ைதகா…� நி ய †Jச2தி ||  
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யா 
ர†த…2மா !ெயௗJச…2�2ஸா ேத…4Aர†ப4வ�3ய …ேம |  

ஸா ந…: பய†�வத2  *…4Qேவா�த†ரா-P�தரா…óè … ஸமா‡� || 

ஶு…�ர�.ஷ†பா…4 நப †4ஸா… �ேயாதி…ஷா ÅÅ *கா‡3�3 - வ�….வM †பா 

ஶப …3\ர…�3ன�ேக†*: |   

ஸ …மா…னம�த2ò † �வப…�யமா†னா… ப�3
4ர†த2 ஜ…ராம †ஜர  

உஷ… ஆÅகா‡3: ||  
� …D…னா� ப�ன 2‡ ( ) 
ரத…2ேமயமா-Åகா…3த34னா‡#ேந…�?  

ஜ†ன�…�? 
ர…ஜானா‡� |  

ஏகா† ஸ …த2 ப †3ஹு…ேதா4ேஷா… !� †Jச…2�யஜ2‡�ணா… �வ�ஜ†ரயஸி… 
ஸ�வ†ம…)ய� || 25 

(ஊ�ஜ …ேமகா‡ - �ரதிa …1சமா†னா - j …4யாஸ… - ேமக…� - ப	Hேய - 

கா…Hனவ0óè †ஶ…தி+ச †)  (A11) 

4.3.12.1 

அ�3ேன† ஜா…தா) 
ர ]†தா3  ந: ஸ …ப�னா…)-
ர�யஜா†தா�-

ஜாதேவேதா3 xத3�வ |  

அ…�ேம த2†3தி3ஹி ஸு…மனா… அேஹ†ட…3)-தவ† �யா…óè… ஶ�ம†)-

�'…வM †த2 உ…�3ப�4� ||  

ஸஹ†ஸா ஜா …தா) 
ர ]†தா3  ந: ஸ…ப�னா…)-
ர�யஜா†தா�-

ஜாதேவேதா3 xத3�வ |   
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அதி †4 ேநா 
3Mஹி ஸுமன …�யமா†ேனா வ…யò �யா†ம … 
ர  

]†தா3  ந: ஸ…ப�னா)† ||   
ச…*….ச…�வா…'…óè…ஶ: �ேதாேமா… வ�ேசா… �3ரவ� †ணóè ேஷாட…3ஶ: 

�ேதாம … ஓேஜா… �3ரவ� †ண� 
�தி …2!யா: 9? †ஷம …�ய -  [   ]  26 

 

4.3.12.2 

-
2ேஸா… நாம † |  
ஏவ.ச2#ேதா…3 வ'†வ.ச2#த†3: ஶ …�54.ச2#த†3: ப'…54.ச2#த†3 

ஆ…Jச2Jச2#ேதா…3 மன….ச2#ேதா…3 !யச.ச2#த…3: ஸி#* …4.ச2#த†3: 
ஸP…�3ர�ச2#த†3: ஸலி …ல�ச2#த†3: ஸ…�ÆயJச2#ேதா†3 

வ� …யJச2#ேதா†3 
3� …ஹJச2#ேதா†3 ரத2#த…ர�- ச2#ேதா†3 

நிகா…ய.ச2#ேதா†3 வ�வ…த4.ச2#ேதா…3 கி3ர….ச2#ேதா…3 


4ரஜ….ச2#த†3: ஸ…(3
 ச2#ேதா†3 ÅA…(3
 ச2#த†3: க…UJச2#த†3 

��'க…UJச2#த†3: கா …!ய�ச2#ேதா‡3 Å>U…ப� ச2#த†3: - [   ]  27 

4.3.12.3 

ப …த3ப †>�தி ….ச2#ேதா…3 ÅFர†ப>�தி ….ச2#ேதா†3 வ�(டா…ரப†>�தி. 

ச2#த†3: Fு…ேரா 
4��வா…�ச2#த†3: 
ர…Jச2Jச2#த†3: ப …F.ச2#த…3 

ஏவ.ச2#ேதா…3 வ'†வ.ச2#ேதா…3 வய.ச2#ேதா†3 

வய …���Jச2#ேதா†3 வ�ஶா…ல�ச2#ேதா…3 வ�(ப †�தா…4.ச2#த†3: 
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ச…2தி3.ச2#ேதா†3 D3ேராஹ…ண�ச2#த†3�த…#�3ர� ச2#ேதா‡3- 
Å>கா…>க�ச2#த†3: ||  28 

(அ…6ய … - .� …ப1ச2/த …3 - 6	ரய †6	�óèஶEச) (A12) 

4.3.13.1 

அ…�3ன��!� …�ராண�† ஜ>க4ன�3-�3ரவ�ண …���-வ� †ப …)யயா‡ | 
ஸமி †�3த4: ஶு…�ர ஆஹு†த: ||  
�வóè ேஸா†மாஸி… ஸ�ப †தி…��வóè ராேஜா…த !� †�ர…ஹா |  

�வ� ப …4�3ேரா அ †ஸி … �ர* †: ||  
ப …4�3ரா ேத† அ�3ேன �வன2க ஸ…#�3��3-ேகா…4ர�ய† ஸ…ேதா 

வ�ஷு†ண�ய… சாH†: |  
 ந ய�ேத† ேஶா…சி�தம†ஸா… வர†#த… ந �4வ…�மான†-�த…Aவ� … ேரப … 
ஆ  *†4: ||   
ப …4�3ர#ேத† அ�3ேன ஸஹஸி …#ந-ந2†கPபா…க ஆ ேரா †சேத… 
ஸூ�ய †�ய ||   29 

4.3.13.2 

Hஶ†�3-�3� …ேஶ த†3�3�ேஶ ந�த…யா சி …த3M‡Fித# �3� …ஶ  

ஆ M…ேப அ)ன‡� ||    

ைஸனா-Åன2†ேகன ஸுவ� …த3�ேரா† அ…�ேம ய(டா† ேத…3வாóè 

ஆய†ஜி(ட2: �வ…�தி |  
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அத†3
3ேதா4 ேகா…3பா உ…த  ந†: பர…�பா அ�3ேன‡ �3�…ம* …3த ேர…வ�3-

தி†3த23ஹி ||  

�வ…�தி ேநா† தி …3ேவா அ†�3ேன 
�தி …2!யா வ�….வா�†�  

ேத4ஹி ய …ஜதா†2ய ேத3வ |  

ய�2W …மஹி† தி3வ�ஜாத… 
ரஶ†�த…#-தத…3�மாஸு… �3ரவ�†ண# 

ேத4ஹி சி …�ர� ||  

யதா†2 ேஹாத…�மA†ேஷா - [  ]  30 

4.3.13.3 

ேத…3வதா†தா ய…�ேஞப� †4: ஸூேனா ஸஹேஸா… யஜா†ஸி |  

ஏ …வா ேநா† அ…�3ய ஸ†ம …னா ஸ†மா…னா-A…ஶ)-ன†�3ன உஶ…ேதா  

ய†Fி ேத…3வா) ||  

அ…�3ன�மK †ேட3(ேள)  9…ேராஹி †த� Æய…�ஞ�ய †  
ேத…3வ�� …�வ�ஜ‡� |  

ேஹாதா†ரóè ர�ன…தா4த†ம� ||   

!�ஷா† ேஸாம �3� …மாóè அ†ஸி … !�ஷா† ேத3வ… !�ஷ†!ரத: |  

!�ஷா… த4�மா†ண� த3தி4ேஷ ||  

ஸா#த†பனா இ…த3óè ஹ…வ��-மH†த…-�த�-ஜு†ஜு(டன | 

�…(மாேகா…த2 '†ஶாத3ஸ: ||  

ேயா ேநா … ம�ேதா† வஸேவா *3�.4�ணா…�-�தி …ர: ஸ …�யான� † 
மHேதா… - [  ]  31  
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4.3.13.4 

ஜிகா4óè †ஸா� |   

�3H…ஹ: பாஶ …� 
ரதி … ஸ P †சீ(ட… தப� †(ேட2ன… தப†ஸா ஹ#தனா… 
த� ||  

ஸ …�Æவ…�2ஸ…?ணா† ம …Hத†: �வ…�கா உ†H…Fயா…: ஸக†3ணா… 
மாA†ேஷஷு |  

ேத‡Å�ம�-பாஶா…) 
ர P †�ச…#�வóèஹ†ஸ: ஸா#தப …னா ம†தி…3ரா 

மா†த3ய�…(ணவ†: ||  
ப�…
? …ஹி ேத…3வாóè உ †ஶ…ேதா ய†வ�(ட2 வ�…�3வாóè  

� …Dóè�. � †*பேத யேஜ…ஹ |  

ேய ைத3!யா† � …�வ�ஜ…�ேதப� †4-ர�3ேன… �வóè ேஹா�4†ணாம …-
�யாய†ஜி(ட2: ||  

அ�3ேன… யத…3�3ய வ� …ேஶா அ†�3�4வர�ய ேஹாத…: பாவ†க - [  ]  32 

4.3.13.5 

ேஶாேச… ேவ(Zவóè ஹி ய�வா‡ |  
� …தா ய †ஜாஸி மஹி …னா வ� ய�354�. ஹ…!யா வ †ஹ யவ�(ட…2 யா 

ேத† அ…�3ய ||  

அ…�3ன�னா† ர…ய�ம†.ஞவ …�-ேபாஷ†ேம…வ தி …3ேவதி†3ேவ |  

ய…ஶஸ†� Æவ 2…ரவ†�தம� || க…3ய…�பா2ேனா† அமKவ…ஹா வ†ஸு…வ��-

9†(`…வ�†�3த†4ன: |  
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ஸு…மி …�ர: ேஸா†ம ேநா ப4வ ||  

�3�ஹ†ேமதா4ஸ… ஆ க†3த… மH†ேதா… மாÅப † 54தன | 
ர…P …�ச#ேதா† 
ேநா… அóèஹ†ஸ: ||  

5 …�வ 2ப�…4�…. ஹி  த†3தா3ஶி…ம ஶ…ர�3ப� †4�மHேதா வ…ய� |  

மேஹா†ப�4-  [  ]   33  

4.3.13.6 

-.ச�.ஷண2…னா� ||   


ர 9…3�3�4ன�யா†** ஈரேத ேவா… மஹாóè †ஸி…  

ர ணாமா†ன� 
ரய�யவ�திர�3�4வ� |   

ஸ …ஹ…�'ய…#த3�ய†� பா…4க3ேம…த>-�3� †ஹேம…த24ய †� மHேதா 

ஜுஷ�3�4வ� ||   

உப … யேமதி † �வ…தி: ஸு…த3F †#ேதா…3ஷா வ�ேதா�†. ஹ…வ�(ம †த2 
�4� …தாசீ‡ |   
உப … �ைவன†ம…-ரம†தி�-வஸூ…�: ||  

இ…ேமா அ†�3ேன வ 2…தத†மான� ஹ …!யா Åஜ†�ேரா வFி 

ேத…3வதா†தி …மJச†2 |  


ரதி† ந ஈóè ஸுர…ப@4ண� † வ�ய#* ||  

�?…ட3� Æவ…: ஶ��3ேதா…4  மாH†தம-ன…�வாணóè†  ரேத…2 ஶுப‡4� |  34 
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4.3.13.7 

க8வா† அ…ப�4 
ர கா†3யத ||  

அ�யா†ேஸா… ந ேய ம …Hத…: �வ�ேசா† யF …�3�ேஶா… ந ஶு…ப4ய†#த… 
ம�யா‡: |  
ேத ஹ†��ேய…(டா2: ஶிஶ†ேவா… ந ஶு…
4ரா வ…�2ஸாேஸா… ந 


ர†�?…`3ன†: பேயா…தா4: ||  

ைரஷா…-ம�ேம †ஷு வ�*…2ேரவ † ேரஜேத… 54மி…� யாேம†ஷு… ய�3த†4 

�…�ஜேத† ஶு…ேப4 |  

ேத �? …ட3ேயா … *4ன†ேயா… 
4ராஜ†�3�(டய: �வ…ய�  

ம †ஹி…�வ� ப †னய#த… D4த†ய: ||   

உ…ப …4வ …ேரஷு… யத3சி ††�3�4வ� Æய …ய�� Æவய† இவ மHத…: ேகன† - [  ]  
35 
4.3.13.8 
சி�ப …தா2 |  

.ேசாத†#தி … ேகாஶா… உப † ேவா… ரேத…2(வா  

�4� …த-P †Fதா… ம*†4வ�ண…-ம�ச†ேத ||  

அ…�3ன�ம†�3ன�…óè…  ஹவ 2†மப�…4: ஸதா†3 ஹவ#த வ� ….பதி‡� | 

ஹ…!ய …வாஹ†� 9H
'…ய� ||  

தóè ஹி ஶ.வ†#த… ஈட†3ேத �H…சா ேத…3வ� �4� †த….[தா‡ ||  

அ…�3ன�óè ஹ…!யாய… ேவாட †4ேவ ||  
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இ#�3ரா‡�3ன2 ேராச…னா தி …3வ: > 1, .ஞத†2�3 !� …�ர >2,  

மி#�3ர†� Æேவா வ�….வத…�ப?>3,  #�3ர…#நேரா… >4,  
வ�.வ†க�ம). ஹ…வ�ஷா† வா!�தா…4ேனா>5,   

வ�.வ†க�ம). ஹ…வ�ஷா… வ��3த†4ேனன > 6  ||  36  

(ஸூ�ய†6ய… - ம> †ேஷா - ம�த …: - பாவ†க… - மேஹா†பk4 - 

ரேத…2ஶுப…4 - .ேகன… - ஷD3ச †	வா�óèஶEச)  (A13) 

 
 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 13 Anuvaakams :- 

(அ…பா/	ேவம† - /ன…ய� i…ேரா i4வ …: - �ராச ‡ீ - 	4� …வFி† - 
தி…6	�யவ0 … - �/	3ரா‡�3ன  … - மா ச2/த †3 - ஆ …ஶு6	�…b� - 

த …3�3ேன�பா…4ேகா‡3 - Å6ேயக† - ேய…யேம…வ ஸா  யா - Å�3ேன† 
ஜா…தா - ந …�3ன-�b� …	ராண0… - 	ரேயா†த3ஶ ) 

 

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

(அ…பா/	ேவ - /	3ரா‡�3ன   - இ…யேம…வ - ேத …3வதா†தா… - 
ஷD	�óè†ஶ	 ) 

 
 

First and Last Padam of Third Prasnam of  Kandam 4:- 

(அ…பா/	ேவம†H - ஹ…வ0ஷா… வ�	3த†4ேனன)  

 

|| ஹ� †: ஓ� || 



ச&�த
2
கா(ேட3 	�த ய: �ர+ன: TS 4.3 

www.vedavms.in                               Page 92 of 186 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா1 ச&�த2 

கா(ேட3  	�த ய: �ர+ன: ஸமா�த: || 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.1  Appendix 
 

4.3.13.8-  இ#�3ரா‡�3ன2 ேராச…னா தி …3வ: >1, .னத†2�3-!� …�ர >2,  

இ#�3ரா‡�3ன2 ேராச…னா தி …3வ: ப'… வாேஜ†ஷு 54ஷத2: |  

த�3வா‡�ேசதி … 
ரவ 2…�ய‡� || 

   

.ஞத†2�3-!� …�ரP…த ஸ†ேனாதி… வாஜ…மி#�3ரா… ேயா அ…�3ன2 

ஸஹு†? ஸப …�யா� | இ…ர…�ய#தா† வஸ …!ய†�ய… 54ேர…: 
ஸஹ†�தமா… ஸஹ†ஸா வாஜ…ய#தா‡ ||  (Appearing in TS - 4.2.11.1 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.13.8 மி#�3ர†� Æேவா வ� ….வத…�ப?>3,  #�3ர…# நேரா… >4,  

இ#�3ர†� Æேவா வ�….வத…�ப'… ஹவா†மேஹ… ஜேன‡
4ய: |  

அ…�மாக†ம�*… ேகவ †ல: ||  
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.13.8  வ�.வ †க�ம). ஹ…வ�ஷா† வா!�தா…4ேனா>5,  

வ�.வ†க�ம) ஹ …வ�ஷா… வ�த†4ேனன >6   
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வ�.வ†க�ம). ஹ…வ�ஷா† வா!�தா…4ன: �வ…ய� Æய†ஜ�வ 

த…Aவ †� ஜுஷா…ண: | P4ய†#�வ …)ேய அ…ப�4த†: ஸ …ப�னா† 
இ…ஹா�மாக†� ம …க4வா† ஸூ…'ர †�* || 

வ�.வ†க�ம). ஹ…வ�ஷா… வ�த†4ேனன �ரா…தார…மி#�3ர†ம-

��ேணாரவ …�4ய� | த�ைம… வ�ஶ …: ஸம †னம#த 5 …�வ 2ர…யP…�3ேரா 

வ� †ஹ…!ேயா† யதா2ஸ †� || (Appearing in TS - 4.6.2.6) 

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

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3 ச&�த2: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

 

4.4 ச&�த2கா(ேட3 ச&�த2: �ர+ன: - 

ப1சமசிதிேஶஷன-4பண� 
 

4.4.1.1 
ர….மிர†ஸி … Fயா†ய �வா… Fய†�ஜி)வ… 
ேரதி †ரஸி… த4�மா†ய 

�வா… த4�ம †�ஜி …)வா)வ�†திரஸி தி…3ேவ �வா… தி3வ †�ஜி)வ 

ஸ …#தி4ர†�ய…#த'†Fாய �வா…Å#த'†F�ஜி)வ 
ரதி …தி4ர†ஸி 


�தி…2!ைய �வா† 
�தி …2வ 2�ஜி †)வ வ�(ட…�ேபா†4Åஸி… 
!�(Zைய‡ �வா… !�(`†�ஜி)வ 
ர…வாÅ�ய4ேன …  
�வாÅஹ †�ஜி)வாA… வாÅஸி … ரா�'†ைய �வா…  
ரா�'†�-ஜி)ேவா…ஶிக†3ஸி… - [  ] 1 
4.4.1.2 

வஸு†
4ய��வா… வஸூ‡�ஜி)வ 
ரேக…ேதா†Åஸி H…�3ேர
4ய† -
��வா H…�3ரா�ஜி †)வ ஸுத2…3திர†�யா-தி …3�ேய
4ய†��வா 

ÅÅதி…3�யா�-ஜி …)ெவௗேஜா†Åஸி ப� …��
4ய†��வா ப�…�4�ஜி †)வ… 
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த#*†ரஸி 
ர…ஜா
4ய†��வா 
ர…ஜா ஜி†)வ 
�தனா…ஷாட†3ஸி 

ப …ஶு
4ய †��வா ப …ஶூ�ஜி†)வ ேர …வத…3�ேயாஷ†த24
4ய …-
��ெவௗஷ†த24�-ஜி)வாப� …4ஜித†3ஸி �…�த�3ரா…ேவ#�3ரா†ய … 
�ேவ#�3ர†�-ஜி…)வாதி †4பதிரஸி 
ரா…ணாய † - [  ] 2 
4.4.1.3 

�வா 
ரா…ண�ஜி †)வ ய …#தாÅ�ய†பா…னாய † �வாÅபா…ன�ஜி†)வ 

ஸ …óè …ஸ�ேபா†Åஸி… சFு†ேஷ �வா… சFு†�ஜி)வ வேயா…தா4 
அ†ஸி… .ேரா�ரா†ய �வா… .ேரா�ர†�ஜி)வ �'…!�த†3ஸி 


ர…!�த†3ஸி ஸ…�Æ!�த†3ஸி வ� …!�த†3ஸி ஸóèேரா…ேஹா†Åஸி 

ந2ேரா…ேஹா†Åஸி 
ரேரா…ேஹா‡-Å�யAேரா…ேஹா†Åஸி 

வஸு…ேகா†Åஸி … ேவஷ†.'ரஸி … வ�ய†(`ரஸி ||  3 

(உ…ஶிக†3ஸி - �ரா…ணாய … - 	�ச †	வா�óèஶEச)   (A1) 
 

4.4.2.1 
ரா��ய†ஸி… 
ராசீ… தி3�3வஸ †வ�ேத ேத…3வா அதி †4பதேயா… 
Å�3ன��. ேஹ†த2…னா� 
ர†தித…4�தா �'…!��-�வா… �ேதாம †: 

�தி…2!யாò .ர†ய …�வா�ய †-P …�த2ம!ய †த2ய�2-�த
4னா*  

ரத2#த…ரóè ஸாம… 
ரதி †(`2�ைய வ�…ராட †3ஸி த3Fி …ணா  

தி3�3-H…�3ரா�ேத† ேத…3வா அதி †4பதய… இ#�3ேரா† ேஹத2…னா� 


ர†தித…4�தா ப †�சத…3ஶ��வா… �ேதாம †: 
�தி …2!யாò .ர†ய*…  
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ர-உ †க3P…�த2ம!ய†த2ய�2-�த
4னா* 
3� …ஹ�2-ஸாம … 

ரதி†(`2�ைய ஸ …�ராட †3ஸி 
ர…த2சீ… தி3- [  ] 4 
4.4.2.2 
-கா†3தி …3�யா�ேத† ேத…3வா அதி †4பதய…: ேஸாேமா† ேஹத2…னா� 


ர†தித…4�தா ஸ †
தத…3ஶ��வா… �ேதாம†: 
�தி…2!யாò .ர†ய* 

மH�வ …த2ய †-P …�த2ம!ய †த2ய�2-�த
4னா* ைவM …பóè ஸாம… 

ரதி†(`2�ைய �வ…ராட …3��த2†3சீ… தி3�3வ�.ேவ† ேத ேத…3வா 

அதி †4பதேயா… வH†ேணா ேஹத2…னா� 
ர†தித…4�ைதக†வ� …óè…ஶ- 

��வா… �ேதாம†: 
�தி…2!யாò .ர†ய* … நி(ேக†வgய-

P …�த2ம!ய †த2ய�2-�த
4னா* ைவரா…ஜóè ஸாம … 

ரதி†(`2�யா… அதி †4ப�)யஸி 
3�ஹ…த2 தி3>-ம …Hத†�ேத  

ேத…3வா அதி †4பதேயா… - [  ] 5 
 

4.4.2.3 

3�ஹ …�பதி†�. ேஹத2…னா� 
ர†தித…4�தா �'†ணவ�ரய-  

��'…óè…ெஶௗ �வா… �ேதாெமௗ† 
�தி …2!யாò .ர†யதா� 

Æைவ.வேத3வா�3ன�-மாH …ேத உ…�ேத2 அ!ய †த2ய#த2  

�த
4ன2தாóè ஶா�வரைரவ …ேத ஸாம†ன2… 
ரதி †(`2�யா 

அ…#த'†Fா…ய�.ஷ†ய��வா 
ரத2ம …ஜா ேத…3ேவஷு† தி…3ேவா 

மா�ர†யா வ'…ணா 
ர†த2#* வ�த…4�தா சா…யமதி †4பதி.ச… ேத  
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�வா… ஸ�ேவ † ஸ�Æவ�தா…3னா நாக†�ய 
� …(ேட2 ஸு†வ …�ேக3 

ேலா…ேக யஜ†மான�ச ஸாத3ய#* || 6 

(�ர …த ச …ீ தி3. - ம…�த †6ேத ேத …3வா அதி†4பதய - 

+ச	வா�…óè …ஶEச†) (A2) 
 

4.4.3.1 
அ…ய� 9…ேரா ஹ'†ேகஶ …: ஸூ�ய †ர.மி…�த�ய† ரத2�3� …�2ஸ.ச… 
ரெதௗ †2ஜா.ச ேஸனான��3ராம …8ெயௗ † 9�ஜிக�த…2லா ச† 
��த�த…2லா சா‡
2ஸ …ரெஸௗ † யா*…தா4னா† ேஹ …த2 ரFாóè†ஸி… 

ரேஹ†திர…ய# த†3Fி…ணா வ� ….வக†�மா… த�ய† ரத2�வ…ன.ச…  
ரேத†2சி�ர.ச ேஸனான��3ராம…8ெயௗ† ேமன …கா ச†  
ஸஹஜ…)யா சா‡
2ஸ…ரெஸௗ† த …3>Qணவ†: ப …ஶேவா† ேஹ…தி: 
ெபௗH†ேஷேயா வ…த4: 
ரேஹ †திர…ய�-ப ….சா�3-வ� ….வ!ய †சா…  
�த�ய… ரத†2
ேராத….சா-ஸ †மரத2.ச ேஸனான��3ராம…8ெயௗ‡ 

ர…�ேலாச†#த2 சா - [ ] 7 
4.4.3.2 
A…�ேலாச†#த2-சா
2ஸ …ரெஸௗ† ஸ …�பா ேஹ…தி� !யா…�4ரா: 


ரேஹ†திர…ய P †�த…ரா�2-ஸ …�யÆ�3வ †ஸு…-�த�ய† ேஸன …ஜிJச† 
ஸு…ேஷண †.ச ேஸனான��3ராம …8ெயௗ† வ� ….வாசீ† ச �4� …தாசீ† 
சா
2ஸ …ரஸா…-வாேபா† ேஹ …தி�வாத…: 
ரேஹ †திர…ய-P …ப�ய …� 
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வா�3வ †ஸு…�த�ய … தா�Qய …-.சா'†(டேநமி.ச  

ேஸனான��3ராம …8யா-†C …�வஶீ† ச 5 …�வசி†�தி.சா-
2ஸ …ரெஸௗ† 
வ� …�3��3ேத…4திர†-வ…�52�ஜ…)-
ரேஹ†தி…-�ேத
4ேயா… நம …�ேத 

ேநா† ��ட3ய#* … ேத ய# - [  ]  8 

4.4.3.3 

�3வ� …(ேமா ய.ச† ேநா… �3ேவ(`… த� Æேவா… ஜ�ேப †4 
த3தா4�யா…ேயா-��வா… ஸத†3ேன ஸாத3யா…�யவ†த.சா…2யாயா…#- 
நம†: ஸP…�3ராய … நம†: ஸP …�3ர�ய … சF †ேஸ பரேம…(v2 

�வா† ஸாத3ய* தி …3வ: 
� …(ேட2 !யச†�வத2…� 
ரத†2�வத2� 

Æவ�…54ம †த2� 
ர…54ம†த2� ப'…54ம †த2…#தி3வ†� ÆயJச…2 தி3வ †#- 
�3�óèஹ… தி3வ…� மா ஹிóè†W…� வ�.வ†�ைம 
ரா …ணாயா†-
பா…னாய† !யா…னாேயா†தா…3னாய† 
ரதி…(டா2ைய † ச…'�ரா†ய… 
ஸூ�ய †��வா…Åப�4 பா†* ம…4யா �வ …��யா ( ) ச…2�தி3ஷா… 
ஶ#த†ேமன… தயா† ேத…3வத†யாÅ>கி3ர…�வ�3-�4H…வா W †த3 || 


ேராத…2த3.ேவா… ந யவ†ேஸ அவ� …(ய). ய…தா3 ம …ஹ: 

ஸ …�Æவர†ணா…�3-!ய�தா‡2� | ஆத†3�ய… வாேதா… அA† வாதி 

ேஶா…சிரத†4 �ம ேத… !ரஜ†ன>-�� …(ணம †�தி || 9 

(�ர …�ேலாச †/த  ச … - யò - 6வ…6	யா - Å�டாவ0óè†ஶதி+ச)(A3) 
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4.4.4.1 
அ…�3ன��G …��3தா4 தி …3வ: க…U�பதி†: 
�தி…2!யா அ…ய� |  

அ…பாóè ேரதாóè†ஸி ஜி)வதி ||   

�வாம †�3ேன… 9(க†ரா…த3�4யத†2�வா… நிர†ம#த2த |  

G …��3�4ேனா வ�.வ†�ய வா…க4த†: ||   
அ…யம…�3ன�: ஸ †ஹ…�'ேணா… வாஜ†�ய ஶ…தின…�பதி †: |  
G …��3தா4 க…வ 2 ர†ய@…ணா� ||  

94ேவா† ய …�ஞ�ய… ரஜ†ஸ.ச ேந…தா ய�ரா† நி …��3ப�…4: ஸச†ேஸ 

ஶி …வாப� †4: |  
தி…3வ� G…��3தா4ன†#- த3தி4ேஷ ஸுவ…�….ஷா�  

ஜி…4வாம†�3ேன ச��ேஷ ஹ!ய …வாஹ‡� ||  

அேபா‡3�3�4ய…�3ன�: ஸ…மிதா…4 ஜனா†னா…� - [ ] 10 

4.4.4.2 


ரதி† ேத…4Aமி †வாÅÅ*ய…த2-P…ஷாஸ ‡� |  

ய…4வா இ†வ … 
ரவ …யாP …�ஜிஹா†னா…: 
ர பா…4னவ†: ஸி�ரேத… 
நாக…மJச†2 ||  
அேவா†சாம க…வேய… ேம�3�4யா†ய … வேசா† வ…#தா3H†  
!�ஷ…பா4ய … !�(ேண‡ |  
க3வ� †(`2ேரா… நம †ஸா… �ேதாம †ம…�3ெனௗ தி …3வ 2வ † H…�மP …�-
!ய�ச†ம.ேர� ||  
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ஜன†�ய ேகா…3பா அ †ஜன�(ட… ஜா�3� †வ�ர…�3ன�: ஸு…த3F †: 
ஸுவ� …தாய … ந!ய†ேஸ |  

�4� …த
ர†த2ேகா 
3�ஹ …தா தி †3வ� …�
�ஶா‡ �3� …ம�3 வ� பா†4தி 
ப4ர…ேத
4ய…: ஶுசி †: ||  
�வாம †�3ேன… அ>கி †3ரேஸா… - [ ] 11 
4.4.4.3 

U3ஹா† ஹி …த-ம)வ†வ�#த3�சி2.'யா…ண� Æவேன †வேன |  

ஸ ஜா†யேஸ ம …�2யமா†ன…: ஸேஹா† ம…ஹ� �வா-மா†ஹு …: 
ஸஹ†ஸ�9…�ரம †>கி3ர: ||  

ய…�ஞ�ய† ேக…*� 
ர†த…2ம� 9…ேராஹி †தம …�3ன�#-

நர†��'ஷத…4�ேத2 ஸமி †#த4ேத |  

இ#�3ேர†ண ேத…3ைவ: ஸ …ரத…2óè … ஸ ப …3�….ஹிஷி … Wத…3)ன�  

ேஹாதா† ய…ஜதா†2ய ஸு…�ர*†: ||  
�வா�சி †�ர.ரவ�தம … ஹவ†#ேத வ�…Fு ஜ…#தவ†: |  
ேஶா…சி(ேக†ஶ� 9H
'…யா�3ேன† ஹ …!யாய … ேவாட†4ேவ ||   

ஸகா†2ய…: ஸ� Æவ †: ஸ …�ய�ச…மிஷ…ò … - [  ]  12 
4.4.4.4 
�ேதாம †�-சா…�3னேய‡ |  
வ�.ஷி†(டா2ய Fித2…னா-G…�ேஜா ந
�ேர… ஸஹ†�வேத || 

ஸóèஸ …மி�3-� †வேஸ !�ஷ…)ன�3ேன… வ�.வா‡)ய …�ய ஆ | 
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இ…ட3(ள)�ப …ேத3 ஸமி††�3�4யேஸ … ஸ ேநா… வஸூ…)யாÅÅ ப †4ர || 
ஏ …னா ேவா† அ…�3ன�#-நம †ேஸா…�ேஜா நபா†த…மா ஹு†ேவ | 


'…ய�ேசதி †(ட2-மர…திò �வ††�3�4வ…ர� Æவ�.வ†�ய  

D…3தம…��த‡� ||  

ஸ ேயா†ஜேத அH…ேஷா வ� ….வேபா†4ஜஸா… ஸ 

*†3�3ரவ…�2�வா†ஹுத: |  

ஸு…
3ர4மா† ய…�ஞ: ஸு…ஶமK … - [ ] 13 
4.4.4.5 

வஸூ†னா# ேத…3வóè ராேதா…4 ஜனா†னா� ||   

உத†3�ய ேஶா…சி-ர†�தா2தா…3-ஜு4வா†ன�ய மK …34ஷ†: |  
உ�3 .D…4மாேஸா† அH…ஷாேஸா† தி3வ� …�
�ஶ …: ஸம…�3ன�-

மி†#த4ேத… நர†: ||  
அ�3ேன… வாஜ†�ய… ேகா3ம†த… ஈஶா†ன: ஸஹேஸா யேஹா | 

அ…�ேம ேத†4ஹி ஜாதேவேதா…3 மஹி… .ரவ†: ||   
ஸ இ†தா…4ேனா வஸு†(க…வ�-ர…�3ன�?…ேட3)ேயா† கி …3ரா |  
ேர…வத…3�ம
4ய†� 9�வண 2க த23தி3ஹி ||  

F …ேபா ரா†ஜ)A…த �மனாÅ�3ேன… வ�ேதா†-H …ேதாஷஸ†: |  
ஸ தி †�3மஜ�ப4 - [ ] 14 

4.4.4.6 
ர…Fேஸா† த3ஹ … 
ரதி † ||  
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ஆ ேத† அ�3ன இத24மஹி �3�…ம#த†#- ேத3வா…ஜர‡� |  

ய�3த…4 �யா ேத… பன 2†யW ஸ …மி�3-த2…3த3ய†தி … �3யவ 2ஷò † 
�ேதா…��
4ய… ஆ ப †4ர ||  
ஆ ேத† அ�3ன � …சா ஹ…வ�: ஶு…�ர�ய† �ேயாதிஷ-�பேத | 

ஸு.ச†#�3ர… த3�ம … வ�.ப †ேத… ஹ!ய †வா…Z-*
4யóè† ஹூயத… 
இஷò † �ேதா…��
4ய… ஆ ப †4ர ||  
உ…ேப4 ஸு†.ச#�3ர ஸ …�ப�ேஷா … த3�வ 2‡ Rண2ஷ ஆ…ஸன� † | உ …ேதா 
ந… உ�9†5�யா- [ ] 15 

4.4.4.7 

உ…�ேத2ஷு† ஶவஸ�பத… இஷò † �ேதா…��
4ய… ஆ ப †4ர ||  
அ�3ேன… தம…�3யா.வ…#ந �ேதாைம …: �ர*…#ந ப …4�3ரóè  

4� †தி …3�
�ஶ‡� |  

� …�3�4யாமா† த… ஓைஹ‡: ||  
அதா…4 4ய†�3ேன… �ரேதா‡�ப …4�3ர�ய… த3F †�ய ஸா…ேதா4: | 
ர…த22�.� …த�ய† 
3�ஹ…ேதா ப …354த†2 ||  
ஆ…ப�4(ேட † அ…�3ய கீ…3�ப�4�-�3� …ண#ேதாÅ�3ேன… தா3ேஶ †ம |  


ர ேத† தி …3ேவா ந �த†னய#தி… ஶு(மா‡: ||    
ஏ …ப�4� ேநா† அ…�ைக� ப4வா† ேநா அ…�வா> - [ ]  16 

4.4.4.8 
�2ஸுவ…�ன �ேயாதி†: |  
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அ�3ேன… வ�.ேவ†ப�4: ஸு…மனா… அன 2†ைக: ||  

அ…�3ன�óè ேஹாதா†ர� ம)ேய … தா3�வ †#த…�  

Æவேஸா‡: ஸூ…Aóè ஸஹ†ேஸா ஜா…தேவ†த3ஸ� |  

வ�
ர…#ந ஜா…தேவ †த3ஸ� |  

ய ஊ…��3�4வயா‡ �வ�3�4வ…ேரா ேத…3ேவா ேத…3வாJயா†  
�� …பா |  
�4� …த�ய … வ�
4ரா‡(`…மA† ஶு …�ரேஶா†சிஷ ஆ…ஜு4வா†ன�ய 

ஸ …�ப�ஷ†: ||  
அ�3ேன… �வ#ேநா… அ#த†ம: |  

உ…த �ரா…தா ஶி …ேவா ப†4வ வM …�2ய †: ||  
த#�வா† ேஶாசி(ட2 த23தி3வ: |  

ஸு…�னாய † f…னமK †மேஹ… ஸகி †2
4ய: ||  

வஸு†ர…�3ன�� வஸு†.ரவா: ( ) |  

அJசா†2 நFி �3�…ம�த†ேமா ர…ய�#தா‡3: ||  17 
(ஜனா†னா… - ம.கி†3ரஸ… - இஷóè† - ஸு…ஶமo † - தி�3மஜ�ப4 - 

ij�யா -அ…�வா. - வஸு†+ரவா…: - ப1ச † ச)  (A4) 
 

4.4.5.1 
இ…#�3ரா…�3ன�
4யா‡#�வா ஸ …�ஜா† �…ஜா �†ன��யா- 

கா…4ரா
4யா…#-ேதஜ†ஸா… வ�ச†ேஸா…�ேத2ப� …4: �ேதாேம †ப�…4. 



ச&�த
2
கா(ேட3 ச&�த

2
: �ர+ன: TS 4.4 

www.vedavms.in                               Page 104 of 186 

ச2#ேதா†3ப@4 ர… ைய ேபாஷா†ய ஸஜா…தானா‡� ம�3�4யம …- 
�ேத2யா†ய… மயா‡ �வா ஸ …�ஜா† �…ஜா �†ன��ய…�பா3 *…3லா  

நி †த…�ன�-ர…
4ரய †#த2 ேம …க4ய †#த2 வ …�….ஷய†#த2 [9…ண2கா… நாமா†ஸி  


ர…ஜாப †தினா �வா… வ�.வா†ப�4��3த2…4ப�4Hப † த3தா4மி 
�தி …2!-

�†த39…ர-ம)ேன†ன வ�…(டா ம†A…(யா‡�ேத ேகா…3
தாேரா… 
Å�3ன��-வ�ய †�ேதா-Å�யா…#-தாம…ஹ� 
ர† ப�3ேய… ஸா - [  ] 18 

4.4.5.2 
ேம… ஶ�ம† ச… வ�ம † சா…��வதி †4 �3ெயௗர…#த'†F …� 
3ர4ம †ணா 

வ� …(டா ம …Hத†�ேத ேகா…3
தாேரா† வா…��-வ�ய†�ேதா-Å�யா…#- 
தாம…ஹ� 
ர ப †�3ேய… ஸா ேம … ஶ�ம † ச… வ�ம† சா�*…  
�3ெயௗரப†ராஜிதா…-Å��ேத†ன வ�…(டா-ÅÅதி …3�யா�ேத†  
ேகா…3
தார…: ஸூ�ேயா… வ�ய †�ேதாÅ�யா…#-தாம …ஹ�  


ர ப †�3ேய … ஸா ேம … ஶ�ம † ச… வ�ம† சா�* || 19 

(ஸா - Å�டாச †	வா�óèஶEச)    (A5) 

 

4.4.6.1 

3�ஹ …�பதி†��வா ஸாத3ய* 
�தி …2!யா: 
� …(ேட2 

�ேயாதி †(மத2…� Æவ�.வ †�ைம 
ரா…ணாயா†பா…னாய… வ�.வ…� 

�ேயாதி †�யJசா…2-�3ன��ேத-Åதி †4பதி� வ�….வக†�மா �வா  

ஸாத3ய�வ…#த'†F�ய 
� …(ேட2 �ேயாதி †(மத2…�  
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Æவ�.வ†�ைம 
ரா…ணாயா†பா…னாய … வ�.வ…�-�ேயாதி †�யJச2 

வா…��ேத-Åதி †4பதி: 
ர…ஜாப †தி��வா ஸாத3ய* தி …3வ: 


� …(ேட2 �ேயாதி †(மத2…� Æவ�.வ†�ைம 
ரா…ணாயா†பா…னாய … 
வ�.வ…�-�ேயாதி †�யJச2 பரேம …(v2 ேதÅதி†4பதி:  
9ேராவாத…ஸன� †ர�ய 
4ர…ஸன� †ரஸி வ��3�…�2ஸன�† - [  ] 20 
4.4.6.2 
-ரஸி �தனய��A…ஸன� †ரஸி !�(`…ஸன� †-ர�ய…�3ேன�- 

யா)ய†ஸி ேத…3வானா †-ம�3ேன…யா)ய†ஸி வா…ேயா�யா)ய†ஸி 

ேத…3வானா‡� Æவாேயா…யா)ய †-�ய…#த'†F�ய… யா)ய †ஸி  

ேத…3வானா†-ம#த'F …யா)ய†�ய…-#த'†Fம�ய …-#த'†Fாய 

�வா ஸலி …லாய† �வா… ஸ�ண 2†காய �வா… ஸத2†காய �வா … ேகதா†ய 

�வா… 
ரேச†தேஸ �வா… வ�வ†�வேத �வா தி …3வ��வா… 
�ேயாதி †ஷ ஆதி…3�ேய
4ய †-��வ…�ேச �வா† H…ேச �வா‡ �3� …ேத 
�வா† ( ) பா…4ேஸ �வா… �ேயாதி †ேஷ �வா யேஶா…தா3#�வா… 
யஶ †ஸி ேதேஜா…தா3#�வா… ேதஜ†ஸி பேயா…தா3#�வா… பய†ஸி 

வ�ேசா…தா3#- �வா… வ�ச†ஸி �3ரவ�ேணா…தா3#�வா… �3ரவ� †ேண 

ஸாத3யாமி… ேதன�.ஷி †ணா… ேதன… 
3ர4ம†ணா… தயா† 
ேத…3வத†யாÅ>கி3ர…�வ�3 �4H…வா W†த3 ||  21 

(வ0…	3] …	2ஸன- †� -	3]…ேத 	ைவ - கா…Hன	� …óè …ஶEச †) (A6) 
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4.4.7.1 
5 …4ய…���த†3ஸி வ'வ…���த†3ஸி … 
ராJய †�I…��3�4வா- 

Å�ய†#த'F …ஸத†3-�ய…#த'†ேF Wதா3-
2ஸு…ஷத†3ஸி 

.ேயன …ஸத†3ஸி �3��3�4ர…ஸத†3ஸி ஸுப�ண…ஸத†3ஸி 

நாக…ஸத†3ஸி 
�தி …2!யா��வா… �3ரவ�†ேண ஸாத3யா�- 

ய…#த'†F�ய �வா… �3ரவ� †ேண ஸாத3யாமி தி …3வ��வா… 
�3ரவ� †ேண ஸாத3யாமி தி …3ஶா#�வா… �3ரவ� †ேண ஸாத3யாமி 

�3ரவ�ேணா…தா3#�வா… �3ரவ� †ேண ஸாத3யாமி 
ரா…ண� ேம † 
பா4ய-பா…ன� ேம† பாஹி !யா…ன� ேம † - [ ] 22 
4.4.7.2 

பா…4யா�†�ேம பாஹி வ� ….வா� †�ேம பாஹி ஸ …�வா�†�ேம 

பா…4ய�3ேன… ய�ேத… பர…óè… 4�)னாம … தாேவஹி … ஸóè 

ர†பா4வைஹ … பா�ச† ஜ)ேய…(வ
ேய ‡-�3�4ய�3ேன… யாவா…  
அயா†வா… ஏவா… ஊமா…: ஸ
3த…3: ஸக†3ர: ஸு…ேமக†: || 23 
(bயா…ன� ேம… - 	3வா	�óè†ஶEச)  (A7) 

 

4.4.8.1 
அ…�3ன�னா† வ�.வா…ஷாZ�2-ஸூ�ேய †ண �வ…ராZ-�ர�வா… 
ஶசீ…பதி†�. �ஷ…ேப4ண… �வ(டா† ய…�ேஞன † ம…க4வா…)- 

த3Fி †ணயா ஸுவ…�ேகா3 ம…)�னா† !��ர…ஹா  

ெஸௗஹா‡��3ேயன த^…தா4 அ)ேன †ன … க3ய†: 
�தி …2!யா-  
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Åஸ†ேனா�3� …�3ப�4-ர†)னா…ேதா3 வ†ஷZகா…ேரண …��3த4: ஸா�னா† 
த^…பா வ� …ராஜா… �ேயாதி†(மா…)-
3ர4ம†ணா ேஸாம …பா 
ேகா3ப�†4�ய …�ஞ#-தா†3தா4ர F …�ேரண † மA…(யா†-ந.ேவ†ன ச… 
ரேத†2ன ச வ…�� � †*ப� †4: 
ர…94: ஸ †�Æவ�2ஸ …ேரண † ப'…54 

�தப …ஸா Åனா†�4�(ட …: ஸூ�ய…: ஸ#த…^ப�†4: || 24  
(அ…�3ன� - ையகா…)னப †�சா…ஶ�)  (A8) 

4.4.9.1 


ர…ஜாப †தி …� மன…ஸா-Å#ேதா4-ÅJேச†2ேதா தா…4தா த2…3Fாயாóè† 
ஸவ�…தா 
4� …�யா� 5 …ஷா ேஸா†ம…�ரய †8யா…� ÆவH†ண … 
உப †ன…�3ேதா4 Åஸு†ர: �? …யமா†ேணா மி …�ர: �?…த: ஶி †ப�வ� …(ட 

ஆஸா†தி3ேதா ந…ர#தி †4ஷ: 
ேரா…4யமா…ேணா Åதி†4பதி …ராக†3த: 

ர…ஜாப †தி: 
ரண 2…யமா†ேனா… Å�3ன�ரா�3ன2‡�3�4ேர… 
3�ஹ…�பதி …-
ரா�3ன2‡�3�4ரா�-
ரண 2…யமா†ன… இ#�3ேரா† ஹவ� …��3தா4ேன 

Åதி †3தி…ராஸா†தி3ேதா… வ�(]†Hபாவ-4'…யமா…ேணா 

Åத…2�ேவாேபா‡�ேதா ய …ேமா†Åப�4ஷு †ேதா Å5த…பா ஆ†D…4யமா †ேனா 

வா…�: 5 …யமா†ேனா மி…�ர: F2†ர…R�ம …#த22 ஸ†�*…R�- 

ைவ‡.வேத…3வ உ)ன2†ேதா H…�3ர ( ) ஆஹு†ேதா 
வா…�ரா!� †�ேதா #� …சFா…: 
ரதி†�2யாேதா ப …4F ஆக†3த: 
ப��� …ணா#-நா†ராஶ…óè …ேஸா Åஸு…ரா�த…: ஸி#* †4ரவ
4� …த2ம †வ-



ச&�த
2
கா(ேட3 ச&�த

2
: �ர+ன: TS 4.4 

www.vedavms.in                               Page 108 of 186 


ர…ய#�2-ஸ†P …�3ேரா Åவ†க3த: ஸலி …ல: 
ர
z†த…:  
ஸுவ†H…�3�ச†>க…3த: || 25 (�…	3ர - ஏக†வ0óèஶதி+ச)  (A9) 

4.4.10.1 

���தி †கா… நF †�ர-ம …�3ன��ேத…3வதா… Å�3ேன Hச†: �த2 


ர…ஜாப †ேத��3தா…4*: ேஸாம†�ய…�ேச �வா† H…ேச �வா‡ �3�…ேத 
�வா† பா…4ேஸ �வா… �ேயாதி †ேஷ �வா ேராஹி…ண2  

நF †�ர� 
ர…ஜாப†தி�-ேத…3வதா† ��க3ஶீ…�….ஷ#-நF †�ர…óè… 
ேஸாேமா† ேத…3வதா… ÅÅ��3ரா நF †�ரóè H …�3ேரா ேத…3வதா… 
9ன†�வஸூ… நF †�ர…மதி †3தி�ேத…3வதா† தி …(ேயா† நF †�ர…� 


3�ஹ …�பதி†�ேத…3வதா‡ ÅÅ.ேர…ஷா நF †�ரóè ஸ…�பா ேத…3வதா† 
ம …கா4 நF †�ர�-ப� …தேரா† ேத…3வதா… ப2gU †3ன2… நF †�ர -  [  ] 26 
4.4.10.2 
-ம�ய …மா ேத…3வதா… ப2gU †3ன2… நF †�ர…� ப4ேகா†3 ேத…3வதா…  
ஹ�ேதா… நF †�ரóè ஸவ� …தா ேத…3வதா † சி …�ரா நF †�ர…மி#�3ேரா†  
ேத…3வதா‡ �வா…த2 நF †�ர� Æவா…��ேத…3வதா… வ�ஶா †ேக…2  
நF †�ரமி#�3ரா…�3ன2 ேத…3வதா† Å^ரா…தா4 நF †�ர� மி …�ேரா 
ேத…3வதா† ேராஹி …ண2 நF †�ர…மி#�3ேரா† ேத…3வதா† வ� …J�ெதௗ … 
நF †�ர� ப� …தேரா† ேத…3வதா†Åஷா…டா4 நF †�ர…மாேபா † 
ேத…3வதா†Åஷா…டா4 நF †�ர…� Æவ�.ேவ† ேத…3வா ேத…3வதா‡  
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.ேரா…ணா நF †�ர…� Æவ�(]†�ேத…3வதா… .ரவ�†(டா…2  
நF †�ர…� Æவஸ †ேவா - [  ]  27 

4.4.10.3 
ேத…3வதா† ஶ…தப� †4ஷ…>-நF †�ர…மி#�3ேரா† ேத…3வதா‡ 
ேரா(ட2ப …தா3 
நF †�ரம…ஜ ஏக†பா�3-ேத…3வதா‡ 
ேரா(ட2ப …தா3 நF †�ர…-
மஹி†�9…3�3�4ன�ேயா† ேத…3வதா† ேர…வத2… நF †�ர� 5 …ஷா ேத…3வதா‡ 
Å.வ…�ெஜௗ … நF †�ரம ….வ�ெனௗ† ேத…3வதா†  

Åப…ப4ர†ண2…� நF †�ர� Æய…ேமா ேத…3வதா†, 5…�ணா ப ….சா�3>
1,   

ய�ேத† ேத…3வா அத†3*4: >
2 ||   28 

(ப2p� †3ன  … நF†	ர …� - Æவஸ†வ… - 6	ரய †6	�óèஶEச)  (A10) 
 

4.4.11.1 
ம*†4.ச… மாத†4வ.ச… வாஸ †#திகா!� …D ஶு …�ர.ச… ஶுசி†.ச… 
�3ைர(மா †!� …D நப †4.ச நப …4�ய †.ச… வா�.ஷி †கா!� …D  

இ…ஷ.ேசா…�ஜ.ச† ஶார…தா3!� …D ஸஹ†.ச ஸஹ …�ய †.ச…  
ைஹம †#திகா!� …D தப †.ச தப…�ய†.ச ைஶஶி …ரா!� …D  

அ…�3ேன-ர†#த..ேல …ேஷா†Åஸி… கgேப †தா…#-�3யாவா†
�தி…2வ 2  

கgப †#தா…மாப … ஓஷ†த2…4: கgப †#தாம…�3னய …: 
�த…2>-மம… 
�ைய(Z2யா†ய… ஸ!ர†தா…- [  ]   29 
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4.4.11.2 

ேய‡Å�3னய…: ஸம †னேஸாÅ#த…ரா �3யாவா†
�தி …2வ 2 

ைஶ†ஶி …ரா!� …D அ…ப�4 கgப†மானா… இ#�3ர†மிவ ேத…3வா அ…ப�4 
ஸ� Æவ�†ஶ#* ஸ …�ÆயJச… 
ரேச†தா.சா…�3ேன: ேஸாம †�ய… 
ஸூ�ய †�ேயா …�3ரா ச† ப@…4மா ச† ப��� …ணா� Æய …ம�ேய#�3ர†�ய 

�4H…வா ச† 
�தி …2வ 2 ச† ேத…3வ�ய† ஸவ� …*�ம…Hதா…� 

ÆவH†ண�ய த…4��? ச… த4'†�? ச மி …�ராவH†ணேயா�-மி …�ர�ய †  
தா…4*: 
ராசீ† ச 
ர…த2சீ† ச… வஸூ†னாóè H…�3ராணா† - [ ] 30 
4.4.11.3 

-மாதி …3�யானா…#ேத ேதÅதி †4பதய …�ேத
4ேயா… நம…�ேத ேநா† 
��ட3ய#*… ேத ய#�3வ� …(ேமா ய.ச† ேநா… �3ேவ(`… த� 

Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி ஸ…ஹ�ர†�ய 
ர…மா அ†ஸி 

ஸ …ஹ�ர†�ய 
ரதி …மா அ †ஸி ஸ…ஹ�ர†�ய வ� …மா அ†ஸி  

ஸ …ஹ�ர†�ேயா…)மா அ†ஸி ஸாஹ…�ேரா†Åஸி ஸ …ஹ�ரா†ய  

�ேவ…மா ேம † அ�3ன… இ(ட †கா ேத…4னவ †: ஸ …#�ேவகா† ச ஶ…த�ச† 
ஸ …ஹ�ர†�-சா…�த†�ச - [ ] 31 

4.4.11.4 
நி …�த†�ச 
ர…�த…�-சா�9†3த3�ச… #ய†�93த3�ச ஸP…�3ர.ச…  
ம�3�4ய …�-சா#த†.ச பரா…��3த4.ேச…மா ேம† அ�3ன … இ(ட†கா 
ேத…4னவ†: ஸ#* ஷ…(`2: ஸ …ஹ�ர†ம…�த…-மF2†யமாணா 
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�த…�தா2: �த†2�தா…!�ேதா†4 �4�த….[ேதா† ம* …4.[த… 
ஊ�ஜ†�வத2: �வதா…4வ�ன 2…�தா ேம † அ�3ன… இ(ட †கா  
ேத…4னவ†: ஸ#* வ�…ராேஜா… நாம† காம…*3கா†4 அ…P�ரா…P(மி†) 

Æேலா…ேக ||   32 (ஸbர†தா - � …	3ராணா† - ம…]த†1ச … - 
ப1ச †ச	வா�óèஶEச) A11) 

 

4.4.12.1 
ஸ …மி�3-தி …3ஶாமா…ஶயா† ந: ஸுவ …�வ�)மேதா…4ரேதா… மாத†4வ: 

பா�வ…�மா) |  

அ…�3ன��ேத…3ேவா *…3(ட?†* …-ரதா‡3
4ய  

இ…த3>F …�ரóè ர†F*… பா�வ…�மா) ||  

ர…த…2#த…ரóè ஸாம†ப�4: பா�வ…�மா)-கா†3ய…�? ச2#த†3ஸா� 

Æவ�….வM †பா |  
�'…!�)ேனா† வ� …(ட2யா… �ேதாேமா… அ4னாóè† ஸP …�3ேரா  

வாத† இ…த3ேமாஜ†: ப�ப�* ||  

உ…�3ரா தி …3ஶாம …ப�4-5†4தி�வேயா …தா4: ஶுசி †: ஶு…�ேர 
அஹ †)ேயாஜ…Wனா‡ | 
இ#�3ராதி †4பதி: ப�
�தா…த3ேதா† ேநா… மஹி† - [  ] 33 
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4.4.12.2 

F …�ர� Æவ� ….வேதா† தா4ரேய…த3� ||  


3� …ஹ�2-ஸாம† F�ர…
4��3-!� …�3த4!� †(ண�ய#-

�'…(3ெபௗ4ஜ†: ஶுப� …4த P…�3ரவ 2†ர� |  

இ#�3ர… �ேதாேம †ன ப�சத…3ேஶன… ம�3�4ய†மி…த3� Æவாேத†ன… 
ஸக†3ேரண ரF ||  


ராசீ† தி…3ஶாóè ஸ…ஹய†ஶா… யஶ†�வத2… வ�.ேவ† ேத3வா: 


ரா…!�ஷா Å4னா…óè… ஸுவ†�வத2 |  

இ…த3>-F …�ர#-* …3(ட-ர†ம…��ேவாேஜா Åனா†�4�(டóè 

ஸஹ…�'ய…óè … ஸஹ †�வ� ||  

ைவ…M …ேப ஸாம†)ன�…ஹ தJச†2ேகம … ஜக†3�ையன� Æவ� …QவாÅÅ 

ேவ†ஶயாம: |  

வ�.ேவ† ேத3வா: ஸ
தத…3ேஶன… - [ ] 34 
4.4.12.3 

வ�ச† இ …த3>F …�ரóè ஸ †லி…லவா†தP …�3ர� ||  

த…4��? தி …3ஶா>-F …�ரமி …த3#-தா†3தா4ேராப …�தா2ÅÅஶா†னா� 

மி…�ரவ†த…3��ேவாஜ†: |  
மி�ரா†வHணா ஶ…ரதா3Å4னா‡�-சிகி�^ அ…�ைம ரா…(Zராய … 
மஹி… ஶ�ம† யJச2த� ||   
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ைவ…ரா…ேஜ ஸாம …)னதி †4 ேம மன 2…ஷாÅA…(3பா…4  
ஸ�
4� †த� Æவ 2…�யóè† ஸஹ†: |  
இ…த3>-F …�ர� மி …�ரவ †தா…3�-�3ரதா†3A… மி�ரா†வHணா… 
ரF †த…மாதி †4ப�ைய: ||  

ஸ …�ராZ3-தி …3ஶாóè ஸ…ஹஸா‡�ன 2… ஹ†�வ� � …*�.  

ேஹ†ம…#ேதா வ� …(ட2யா† ந: ப�ப�* |  

அ…வ…��வா†தா -  [ ] 35 
 

4.4.12.4 


3�ஹ …த2�A ஶ�வ†?'…ம� Æய …�ஞம †வ#* ேநா �4� …தாசீ‡: ||  
ஸுவ†�வத2 ஸு…*3கா†4 ந…: பய†�வத2 தி …3ஶா#-ேத…3!ய†வ* ேநா 

�4� …தாசீ‡ |  
�வ>-ேகா…3பா: 9†ர,ஏ…ேதாத ப….சா�3-
3�ஹ†�பேத… யா�யா‡� 

Æ�>�3தி …4 வாச‡� ||  

ஊ…��3�4வா தி …3ஶாóè ர#தி …ராெஶௗஷ†த24னாóè ஸ�Æவ�2ஸ…ேரண† 
ஸவ�…தா ேநா… அ4னா‡� |  

ேர…வ�2ஸாமாதி † ச2#தா3 உ… ச2#ேதா3 
Åஜா†தஶ�H: �ேயா…னா ேநா† அ�* || 

�ேதாம †�ரய��'óèேஶ… 94வ†ன�ய ப�ன� …  
வ�வ†�வ�3வாேத அ…ப�4 ேநா† - [  ] 36 
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4.4.12.5 
�3�ணாஹி |  

�4� …தவ†த2 ஸவ�த…ராதி†4ப�ைய …: பய†�வத2… ர#தி…ராஶா † ேநா 
அ�* ||  

�4H…வா தி …3ஶா� Æவ�(]†ப …�)யேகா†4ரா… Å�ேயஶா†னா… 
ஸஹ†ேஸா… யா ம…ேனாதா‡ |  

3�ஹ …�பதி†�-மாத…'.ேவா…த வா…�: ஸ†#*4வா…னா வாதா†  
அ…ப�4 ேநா† �3�ண#* ||  

வ� …(ட…�ேபா4 தி …3ேவா த…4Hண †: 
�தி …2!யா அ…�ேயஶா†னா… 
ஜக†3ேதா… வ�(]†ப�ன 2 |  

வ� ….வ!ய†சா இ…ஷய†#த2… ஸு5†4தி: ஶி…வா ேநா†  
அ…��வதி †3தி-H…ப�ேத‡2 ||   

ைவ….வா…ன…ேரா ந† ஊ…�யா>3,  
� …(ேடா தி…3!ய>4,-A†  
ேநா… ( ) Å�3யாA†மதி …>5, -ர)வ�த†3Aமேத… �வ� >6,  

கயா† ந.சி …�ர ஆ 9†4வ…�>7, ேகா அ…�3ய �†>�ேத >8 ||   37 

(மஹி† - ஸ�தத…3ேஶனா† - Åவ …6]வா†தா - அ…ப04 ேநா - Å> † ந … - 
+ச& †�த3ஶ ச)  (A12) 

=========== 
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Korvai with starting Padams of 12 Anuvahams :- 

(ர …+மிர †ஸி… - ரா<1ய†6ய… - ய� i…ேரா ஹ�†ேகேஶா… - 
Å�3ன-�`…�	3ேத4 - /	3ரா…�3ன-�4யா…� - �3�ஹ …6பதி†� -
j4ய…6��த †3 - 6ய…�3ன-னா† வ0+வா…ஷாD - 

�ர …ஜாப†தி…�மன†ஸா… - ��	தி†கா… - ம& †4+ச - ஸ…மி	3தி…3ஶா� - 

	3வாத †3ஶ ) 

 

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

(ர …+மிர †ஸி… - �ரதி† ேத…4>- ம†ஸி 6தனய0	> …ஸன-†ர - 
6யாதி…3	யானாóè† - ஸ…�த	�óè†ஶ	 ) 

 
First and Last Padam of Fourth Prasnam of  Kandam 4:- 

(ர …+மிர †ஸி… - ேகா அ…	3ய ]†.�ேத)  

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� ச&�த2 

கா(ேட3 ச&�த2: �ர+ன: ஸமா�த: || 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.4.1 Appendix 

4.4.10.3 - 5…�ணா ப….சா�3>
1 ய�ேத† ேத…3வா அத†3*4: >

2 

5 …�ணா ப ….சா*…3த 5 …�ணா 9…ர�தா…*3)ம†�4ய…த: ெபௗ ‡�ணமா…W 

ஜி†கா3ய | த�யா‡# ேத…3வா அதி †4 ஸ …�Æவஸ†#த உ�த…ேம நாக† 
இ…ஹ மா†த3ய#தா� || 

ய�ேத† ேத…3வா அத†3*4� பா4க…3ேத4ய …மமா†வா�ேய 

ஸ …�Æவஸ†#ேதா மஹி…�வா | ஸாேனா† ய…�ஞ� ப� †
�ஹி 

வ�.வவாேர ர…ய�� ேநா† ேத4ஹி ஸுப4ேக3 ஸு…வ 2ர‡� || 

(Appearing in TS - 3.5.1.1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4.12.5 - ைவ….வா…ன…ேரா ந† ஊ…�யா>3,  
�…(ேடா தி…3!ய>4 

ைவ….வா…ன…ேரா ந† ஊ…�யாÅÅ 
ர யா†* பரா…வத†: |  
அ…�3ன�H…�ேத2ன… வாஹ†ஸா || 


� …(ேடா தி …3வ� 
� …(ேடா அ…�3ன�: 
� †தி …2!யா� 
� …(ேடா 

வ�.வா… ஓஷ†த2…4ரா வ�†ேவஶ |  

ைவ….வா…ன…ர: ஸஹ†ஸா 
�…(ேடா அ …�3ன�: ஸேனா… தி3வா…  
ஸ '…ஷ: பா†*… ந�த‡� || (Appearing in TS - 1.5.11.1) 

4.4.12.5 - x† ேநா… �3யாA†மதி …>5, ர)வ�த†3Aமேத… �வ� >6 

================================================== 

அA† ேநா…Å�3யாÅA†மதி�ய…�ஞ# ேத…3ேவஷு † ம)யதா� |  



 ச&�த
2
கா(ேட3 ச&�த

2
: �ர+ன: TS 4.4 

    vedavms@gmail.com           Page 117 of 186 

அ…�3ன�.ச† ஹ!ய…வாஹ†ேனா… ப4வ †தா# தா…3ஶுேஷ… மய†: ||   
அ)வ�த†3Aமேத… �வ� ம)யா †ைஸ… ஶ�ச†ன: ��தி4 |  

�ர�ேவ … த3Fா†ய ேநா ஹிA… 
ரண … ஆIóè †ஷி தா'ஷ: ||  

(Appearing in TS - 3.3.11.3 and 11.4) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4.12.5 - கயா† ந.சி …�ர ஆ9†4வ…�>7, ேகா அ…�3ய �†>�ேத >8 

கயா† ந.சி …�ர ஆ 9†4வD…3த2 ஸ…தா3 !� †த…4: ஸகா‡2 |  
கயா… ஶசி †(ட2யா !� …தா ||  
ேகா அ…�3ய � †>�ேத * …4' கா3 � …த�ய … ஶிமK †வேதா பா…4மிேனா† 
*3�.4�ணா…I) | ஆ…ஸ)ன� †ஷூ)-4� …�2�வேஸா† 
மேயா…54). ய ஏ †ஷா� 
4� …�யா�� …ணத…4�2 ஸ ஜ2†வா� ||  

(Appearing in TS - 4.2.11.2 & 11.3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3 ப1சம: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

4.5 ச&�த2கா(ேட3 ப1சம: �ர+ன: - 

ேஹாமவ0தி4ன-4பண� 
 

4.5.1.1 
நம†�ேத H�3ர ம…)யவ† உ…ேதா த… இஷ†ேவ … நம†: |  
நம†�ேத அ�* … த4)வ†ேன பா…3ஹு
4யா†P …த ேத… நம†: ||   

யா த… இஷு †: ஶி …வத†மா ஶி …வ� ப …354வ† ேத… த4A†: |  
ஶி …வா ஶ†ர…!யா† யா தவ … தயா† ேநா H�3ர ��ட3ய ||    

யா ேத† H�3ர ஶி…வா த…^ரேகா…4ரா Åபா†பகாஶின 2 |  

தயா† ந�த…Aவா… ஶ#த†மயா… கி3'†ஶ#தா…ப�4 சா†கஶஹீி ||   

யாமிஷு†> கி3'ஶ#த… ஹ�ேத… - [  ] 1 
4.5.1.2 

ப�3ப …4�(ய�த†ேவ | ஶி …வா> கி †3'�ர… தா>U†H… மா ஹிóè†W……: 
9H†ஷ…� ஜக†3� ||  
ஶி …ேவன… வச†ஸா �வா… கி3'…ஶாJசா†2 வதா3மஸி |  

யதா†2 ந…: ஸ�வ…மி�-ஜக†3த3ய …Qமóè ஸு…மனா… அஸ†� ||   
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அ�3�4ய †ேவாசத3தி4வ…�தா 
ர†த…2ேமா ைத3!ேயா† ப� …4ஷ� |  

அஹ2ò †.ச…… ஸ�வா‡)-ஜ…�ப4ய…#�2-ஸ�வா‡.ச யா*தா…4)ய †: || 
அ…ெஸௗ ய�தா…�ேரா அ†H…ண உ…த ப …3
4H: ஸு†ம…>க3ல†: |  
ேய ேச…மாóè H…�3ரா அ …ப�4ேதா† தி …3Fு - [  ] 2 

4.5.1.3 

.'…தா: ஸ †ஹ�ர…ேஶா Åைவ†ஷா…óè… ேஹட †3 ஈமேஹ ||  

அ…ெஸௗ ேயா† Åவ…ஸ�ப †தி… ந2ல †�3?ேவா… வ�ேலா†ஹித: |  

உ…ைதன†> ேகா…3பா அ †�3�ஶ…)-ன�3� †ஶ)-Aத3ஹா …�ய†: |  
உ…ைதன…� Æவ�.வா† 5…4தான� … ஸ �3� …(ேடா �� †ட3யாதி ந: ||   

நேமா† அ�*… ந2ல †�3?வாய ஸஹ�ரா…Fாய† மK …34ேஷ‡ |  
அேதா…2 ேய அ †�ய… ஸ�வா†ேனா…Åஹ#-ேத
4ேயா† Åகர…# நம †: ||   

ர P †�ச… த4)வ†ன…-��வ-P…ப4ேயா …-ரா��ன� †ேயா…�-�யா� |  

யா.ச† ேத… ஹ�த… இஷ†வ…:  - [  ]  3 
4.5.1.4 
பரா… தா ப †4க3ேவா வப ||          

அ…வ…த�ய… த4A…��வóè ஸஹ†�ராF … ஶேத†ஷுேத4 |  

நி …ஶ�ீய† ஶ…gயானா…� Pகா†2 ஶி…ேவா ந†: ஸு…மனா† ப4வ ||   

வ��ய …#த4A: † கப…�தி3ேனா… வ�ஶ†gேயா … பா3ண†வாóè உ…த |  
அேன†ஶ)ன …�ேயஷ†வ ஆ…94ர†�ய நிஷ…>க3தி †2: ||     
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யா ேத† ேஹ…தி� மK †34(டம … ஹ�ேத† ப …354வ† ேத… த4A†: |  
தயா… Å�மா). வ�….வத… ��வம†ய …Qமயா… ப'†
394ஜ ||   

நம†�ேத அ …��வா� †தா…4யா-நா†ததாய �4� …(ணேவ ‡ |  
உ…பா4
4யா† ( ) P …த ேத… நேமா† பா…3ஹு
4யா…# தவ… த4)வ †ேன ||      

ப'† ேத… த4)வ†ேனா ேஹ…திர…�மா)-!� †ண�* வ� ….வத†: |  
அேதா…2 ய இ†ஷு…தி4�தவா…ÅÅ*ேர அ…�ம#நி ேத†4ஹி … த� ||  4 

(ஹ6ேத † - தி…3tவ0 - ஷ †வ - உ…பா4�4யா…� - 

	3வாவ0óè†ஶதி+ச)  (A1) 
     

4.5.2.1 

நேமா… ஹிர†8யபா3ஹேவ ேஸனா…)ேய† தி …3ஶா�ச… 
பத†ேய … நேமா…           

நேமா† !� …ேF
4ேயா… ஹ'†ேகேஶ
4ய: பஶூ…னா�  

பத†ேய … நேமா…           

நம†: ஸ …�ப��ஜ†ராய … �வ�ஷ2†மேத பத2…2னா� பத†ேய… நேமா…      

நேமா† ப3
4z…ஶாய† வ�!யா…தி4ேன-Å)னா†னா…� பத†ேய… நேமா…       
நேமா… ஹ'†ேகஶாேயாபவ 2…திேன† 9…(டானா…� பத†ேய… நேமா…   
நேமா† ப …4வ�ய† ேஹ …�ைய ஜக†3தா…� பத†ேய… நேமா…    

நேமா† H…�3ராயா†ÅÅ*ததா…வ�ேன… ேF�ரா †ணா…� பத†ேய… நேமா…   
நம: † ஸூ…தாயா-ஹ†#�யாய … வனா†னா…� பத†ேய… நேமா… நேமா… - [  ] 5 
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4.5.2.2 
ேராஹி †தாய �த…2பத†ேய !� …Fாணா…� பத†ேய … நேமா…    

நேமா† ம …#�'ேண† வாண� …ஜாய … கFா†ணா…� பத†ேய… நேமா…  

நேமா† 94வ …#தேய† வா'வ��� …தா-ெயௗஷ†த24னா…� பத†ேய … நேமா… 
நம† உ …Jைச�ேகா†4ஷாயாÅÅ*�ர…#த3ய†ேத ப�த2…னா� பத†ேய … நேமா…  
நம†: ���2�னவ 2…தாய… தா4வ†ேத… ஸ�வ†னா…� பத†ேய … நம †: ||  6 
(வனா†னா…� பத †ேய … நேமா… நம… - ஏகா…Hன 	�…óè…ஶEச† )  (A2) 
   

4.5.3.1 
நம…: ஸஹ†மானாய நி!யா…தி4ன† ஆ!யா…தி4ன2†னா…� பத†ேய … நேமா…  
நம†: கU…பா4ய † நிஷ…>கி3ேண‡ �ேத…னானா…� பத†ேய… நேமா…   

நேமா† நிஷ…>கி3ண† இஷுதி …4மேத… த�க†ராணா…� பத†ேய… நேமா… 
நேமா… வ�ச†ேத ப'…வ�ச†ேத �தாI…னா� பத†ேய … நேமா…   

நேமா† நிேச…ரேவ† ப'ச…ராயார†8யானா…� பத†ேய … நேமா…    

நம†: ��கா…வ�
4ேயா… ஜிகா4óè†ஸ�3
4ேயா P(ண…தா�  

பத†ேய … நேமா…     

நேமா† Åஸி …ம�3
4ேயா… ந�த…�சர†�3
4ய: 
ர�� …#தானா…�  

பத†ேய … நேமா…  
நம† உ(ண2…ஷிேண † கி3'ச…ராய † Uz…�சானா…� பத†ேய…  
நேமா… நம … - [  ]  7 
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4.5.3.2 
இஷு†ம�3
4ேயா த4)வா …வ�
4ய †.ச ேவா… நேமா…     

நம† ஆத)வா…ேன
4ய †: 
ரதி …த3தா†4ேன
4ய.ச ேவா… நேமா…  

நம† ஆ…யJச†2�3
4ேயா வ��� …ஜ�3
4ய†.ச ேவா… நேமா…   
நேமா Å�ய†�3
4ேயா… வ��3�4ய †�3
4ய.ச ேவா… நேமா…    

நம… ஆW †ேன
4ய…: ஶயா †ேன
4ய.ச ேவா… நேமா…     

நம†: �வ…ப�3
4ேயா… ஜா�3ர†�3
4ய.ச ேவா… நேமா…    

நம…�தி(ட †2�3
4ேயா… தா4வ†�3
4ய.ச ேவா… நேமா…    

நம†: ஸ …பா4
4ய†: ஸ…பா4ப †தி
4ய.ச ேவா… நேமா…     

நேமா… அ.ேவ …
4ேயா Å.வ †பதி
4ய ( ) .ச ேவா… நம†: ||  8 
(� …u …1சானா…� பத †ேய… நேமா… நேமா - Å+வ †பதி�4ய… -  
6	#ண0 † ச) (A3) 
 

4.5.4.1 
நம† ஆ!யா…தி4ன2‡
4ேயா வ� …வ��3�4ய†#த2
4ய.ச ேவா… நேமா…   
நம… உக†3ணா
4ய-���óèஹ …த2
4ய †.ச ேவா… நேமா…    

நேமா† �3� …�2ேஸ
4ேயா† �3� …�2ஸப†தி
4ய.ச ேவா… நேமா…  
நேமா… !ராேத‡
4ேயா… !ராத†பதி
4ய.ச ேவா… நேமா…   

நேமா† க…3ேண
4ேயா† க…3ணப †தி
4ய.ச ேவா… நேமா…    

நேமா… வ�M †ேப
4ேயா வ�….வM †ேப
4ய.ச ேவா… நேமா…   
நேமா† ம …ஹ�3
4ய†: Fுgல…ேக
4ய †.ச ேவா… நேமா…    



 ச&�த2கா(ேட3 ப1சம: �ர+ன: TS 4.5 

    vedavms@gmail.com           Page 123 of 186 

நேமா† ர…தி2
4ேயா†-Åர…ேத2
4ய†.ச ேவா… நேமா…     

நேமா… ரேத‡2
4ேயா… - [ ]  9 
 

4.5.4.2 
ரத†2பதி
4ய.ச ேவா… நேமா…         

நம…: ேஸனா‡
4ய: ேஸனா…ன�
4ய†.ச ேவா… நேமா…     

நம†: F …���
4ய†: ஸ>�3ரஹ2…��
4ய†.ச ேவா… நேமா…   

நம…�தF †
4ேயா ரத2கா…ேர
4ய†.ச ேவா… நேமா…     

நம…: Uலா†ேல
4ய: க…�மாேர‡
4ய.ச ேவா… நேமா…    

நம†: 9…�ஜி(ேட‡
4ேயா நிஷா…ேத3
4ய†.ச ேவா… நேமா…    

நம† இஷு…���3
4ேயா† த4)வ…���3
4ய †.ச ேவா… நேமா…  

நேமா† ��க…3�
4ய †: .வ…ன�
4ய†.ச ேவா… நேமா…     

நம: … .வ
4ய…: .வப †தி
4ய.ச ( )  ேவா… நம †: || 10 
(ரேத ‡2�4ய…: - +வப†தி�4ய+ச … -  	3ேவ ச† )  (A4) 

4.5.5.1 
நேமா† ப …4வாய† ச H…�3ராய† ச…   
நம†: ஶ…�வாய † ச பஶு…பத†ேய ச…  
நேமா… ந2ல†�3?வாய ச ஶிதி …க8டா†2ய ச…   
நம: † கப …�தி3ேன† ச… !� †
தேகஶாய ச…   
நம†: ஸஹ�ரா…Fாய† ச ஶ…தத†4)வேன ச…   
நேமா† கி3'…ஶாய† ச ஶிப�வ�…(டாய† ச…  
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நேமா† மK …34(ட †மாய … ேசஷு†மேத ச…  
நேமா‡ 4ர …�வாய † ச வாம …னாய† ச…  
நேமா† 
3�ஹ …ேத ச… வ�.ஷ2†யேஸ ச…   
நேமா† !� …�3தா4ய† ச ஸ…�Æ!��3�4வ†ேன ச… - [  ] 11 
4.5.5.2 
நேமா… அ�3'†யாய ச 
ரத…2மாய † ச…  
நம† ஆ…ஶேவ† சாஜி …ராய† ச…  
நம: … ஶ�ீ4'†யாய ச… ஶ
ீ4யா†ய ச… 
நம† ஊ…��யா†ய சாவ�வ …)யா†ய ச…  
நம†: �ேராத…�யா†ய ச… �3வ 2
யா†ய ச ||   12   

(ஸ…�Æb�	3	4வ†ேன ச … - ப1ச †வ0óèஶதி+ச)  (A5) 

4.5.6.1 
நேமா‡ �ேய …(டா2ய † ச கன�…(டா2ய† ச…   
நம: † 5�வ…ஜாய † சாபர…ஜாய† ச…  
நேமா† ம�3�4ய…மாய† சாபக…3gபா4ய† ச…   
நேமா† ஜக…4)யா†ய ச… 93�3�4ன�†யாய ச…  
நம†: ேஸா…
4யா†ய ச 
ரதிஸ…�யா †ய ச…   
நேமா… யா�யா†ய ச… ேF�யா†ய ச…  
நம† உ�வ…�யா†ய ச… க2gயா†ய ச…  
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நம…: .ேலா�யா†ய சாவஸா…)யா†ய ச…  
நேமா… வ)யா†ய ச… கQயா†ய ச…   
நம†: .ர…வாய † ச 
ரதி.ர…வாய† ச…  - [  ] 13 
4.5.6.2 
நம† ஆ…ஶுேஷ†ணாய சா…ஶுர†தா2ய ச…   
நம: … ஶூரா†ய சாவப�4#த…3ேத ச…  
நேமா† வ…�மிேண † ச வM …தி2ேன† ச…  
நேமா† ப� …3gமிேன† ச கவ…சிேன † ச…  
நம: † .H…தாய † ச .Hதேஸ …னாய† ச  || 14  
(�ர …தி…+ர …வாய† ச … - ப1ச†வ0óèஶதி+ச)  (A6) 

4.5.7.1 
நேமா† *3#*…3
4யா†ய சாஹந…)யா†ய ச…   
நேமா† �4� …(ணேவ † ச 
ர�� …ஶாய † ச…  
நேமா† D…3தாய† ச… 
ரஹி†தாய ச…  
நேமா† நிஷ…>கி3ேண † ேசஷுதி …4மேத† ச…   
நம† �த2…Qேணஷ†ேவ சா�…தி4ேன† ச…  
நம†: �வா�…தா4ய † ச ஸு…த4)வ †ேன ச…  
நம…: �H�யா†ய ச… ப�2யா†ய ச…   
நம†: கா…Zயா†ய ச ந2…
யா†ய ச…  
நம…: ஸூ�3யா†ய ச ஸர…�யா†ய ச…  
நேமா† நா…�3யாய † ச ைவஶ…#தாய† ச… - [  ] 15 
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4.5.7.2 

நம: … a
யா†ய சாவ…Zயா†ய ச…  
நேமா… வ�(யா†ய சாவ…�(யாய† ச…  
நேமா† ேம…�4யா†ய ச வ��4�…�யா †ய ச…  
நம† ஈ …�3�4'யா†ய சாத…
யா†ய ச…  
நேமா… வா�யா†ய ச… ேர(மி †யாய ச…  
நேமா† வா�த…!யா†ய ச வா�*…பாய† ச ||  16 
(ைவ…ஶ…/தாய† ச  - 	� …óè …ஶEச †)  (A7) 

4.5.8.1 
நம…: ேஸாமா†ய ச H …�3ராய † ச…   
நம†�தா…�ராய † சாH …ணாய † ச…  
நம†: ஶ…>கா3ய† ச பஶு…பத†ேய ச…   
நம† உ …�3ராய† ச ப@…4மாய† ச…  
நேமா† அ�3ேரவ …தா4ய † ச D3ேரவ…தா4ய† ச…  
நேமா† ஹ…#�ேர ச… ஹன2†யேஸ ச…  
நேமா† !� …ேF
4ேயா… ஹ'†ேகேஶ
4ேயா…  
நம†�தா…ராய… நம†: ஶ…�ப4ேவ† ச மேயா …ப4ேவ † ச…  
நம†: ஶ>க…ராய † ச மய�க…ராய† ச…  
நம†: ஶி …வாய † ச ஶி…வத†ராய ச… - [  ] 17 
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4.5.8.2 
நம…�த2��2யா†ய ச… agயா†ய ச…  
நம†: பா…�யா†ய சாவா…�யா†ய ச…  
நம†: 
ர…தர†ணாய ேசா…�தர†ணாய ச…  
நம† ஆதா…�யா†ய சாலா…�3யா†ய ச …  
நம…: ஶ(
யா†ய ச… ேப2)யா†ய ச… நம †:  
ஸிக…�யா†ய ச 
ரவா…4யா†ய ச || 18 

(ஶி…வத †ராய ச - 	�…óè…ஶEச †) (A8) 
 

4.5.9.1 
நம† இ'…8யா†ய ச 
ரப …�2யா†ய ச…  
நம†: கிóèஶி…லாய † ச… Fய†ணாய ச…  
நம†: கப …�தி3ேன† ச 9ல…�தேய † ச…  
நேமா… ேகா3(Z2யா †ய ச… �3�4யா†ய ச…  
நம…�தg
யா†ய ச… ேக34யா†ய ச…  
நம†: கா…Zயா†ய ச க34வேர…(டா2ய† ச…  
நேமா‡ 4ரத…3 யா†ய ச நிேவ…(
யா†ய ச…  
நம†: பாóèஸ …!யா†ய ச ரஜ…�யா†ய ச…   
நம…: ஶு(�யா†ய ச ஹ'…�யா†ய ச…   
நேமா… ேலா
யா†ய ேசால…
யா†ய ச… - [  ] 19 
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4.5.9.2 

நம† ஊ…�!யா†ய ச ஸூ…��யா†ய ச…  
நம†: ப …�8யா†ய ச ப�ணஶ…�3யா†ய ச…  
நேமா†ÅபU …3ரமா†ணாய சாப�4�4ன…ேத ச…  
நம† ஆ�கி2த…3ேத ச† 
ர�கி2த…3ேத ச…  
நேமா† வ: கி'…ேக
4ேயா† ேத…3வானா…óè … 4�த†3ேய
4ேயா…   
நேமா† வ�F2ண …ேக
4ேயா… நேமா† வ�சி)வ …�ேக
4ேயா…  
நம† ஆநி�.ஹ…ேத
4ேயா…  நம † ஆமKவ …�ேக
4ய†: || 20 
(உ…ல…�யா†ய ச… - 	ரய†6	�óèஶEச)  (A9) 

 

4.5.10.1 
�3ராேப … அ#த†4ஸ�பேத… த3'†�3ர…#-ந2ல†ேலாஹித |  

ஏ …ஷா� 9H†ஷாணாேம …ஷா� ப †ஶூ…னா� மா ேப4�  

மா Åேரா… ேமா ஏ †ஷா…>-கி�ச…னாம †ம� ||  

யா ேத† H�3ர ஶி…வா த…^: ஶி …வா வ�….வாஹ†ேப4ஷஜ2 |  

ஶி …வா H…�3ர�ய† ேப4ஷ…ஜ2 தயா† ேநா ��ட3 ஜ2…வேஸ‡ ||   

இ…மாóè H …�3ராய† த…வேஸ† கப …�தி3ேன‡ F …ய�3வ 2†ராய …  

ர ப †4ராமேஹ ம…தி� |  

யதா†2 ந…: ஶமஸ†�3 �3வ� …பேத…3 ச* †(பேத…3 வ�.வ†� 9…(ட> 

�3ராேம† அ …�மி - [  ] 21 
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4.5.10.2 

-#நனா†*ர� ||  

�� …டா3 ேநா† H�3ேரா… தேனா… மய †���தி4 F …ய�3வ 2†ராய… 
நம†ஸா வ�ேத4ம ேத |  

யJச2�ச… ேயா.ச… மA†ராய…ேஜ ப� …தா தத†3.யாம… தவ† H�3ர… 

ரண 2†ெதௗ ||   

மா ேநா† ம …ஹா#த†P…த மா ேநா† அ�ப…4க� மா ந… உF †#தP …த 
மா ந† உFி …த� |  

மா ேநா† வத24: ப� …தர…� ேமாத மா…தர†� 
'…யா மா ந†�த…Aேவா† - 
[  ] 22 
 

4.5.10.3 
H�3ர ?'ஷ: ||  

மா ந†�ேதா…ேக தன†ேய… மா ந… ஆ�†ஷி… மா ேநா… ேகா3ஷு … மா 

ேநா… அ.ேவ†ஷு ?'ஷ: |  

வ 2…ரா) மா ேநா† H�3ர பா4மி…ேதா வ†த24�. ஹ…வ�(ம†#ேதா… 
நம†ஸா வ�ேத4ம ேத ||  

ஆ…ரா�ேத† ேகா…3�4ன உ…த 5 †Hஷ…�4ேன F …ய�3வ 2†ராய 

ஸு…�நம …�ேம ேத† அ�* |  
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ரFா† ச ேநா… அதி †4 ச ேத3வ 
3M …4யதா†4 ச ந…: ஶ�ம † யJச2 

�3வ� …ப3�.ஹா‡: ||  
�*…ஹி- [  ] 23 

4.5.10.4 

.H…த> க†3��த…ஸத…3� Æ�வா†ன� �� …க3� ந ப@…4மP†பஹ…�A-

P …�3ர� |  

�� …டா3 ஜ†'…�ேர H†�3ர… �தவா†ேனா அ…)ய#ேத† அ…�ம)ன� 

வ†ப#*… ேஸனா‡: ||  
ப'† ேணா H…�3ர�ய† ேஹ…தி�-!� †ண�*… ப'† �ேவ…ஷ�ய† 
*3�ம…திர†கா…4ேயா: |  

அவ † �தி …2ரா ம…க4வ †�3
4ய-�தA(வ… மKZ4வ†�ேதா…காய… 
தன†யாய ��ட3ய ||  

மK3†4(டம … ஶிவ†தம ஶி…ேவா ந†: ஸு …மனா† ப4வ |  

ப …ர…ேம !� …F ஆ�†த4� நி …தா4ய… ���தி…� Æவஸா†ன … ஆ ச†ர… 
ப�னா†க…� - [  ] 24 
 

4.5.10.5 
ப�3
4ர…தா3க†3ஹி ||  

வ�கி†'த…3 வ�ேலா†ஹித… நம †�ேத அ�* ப4க3வ: |  

யா�ேத† ஸ…ஹ�ரóè† ேஹ …தேயா…Å)ய-ம…�ம)ன� வ†ப#*… தா: || 
ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…தா4 பா†3ஹு …ேவா�தவ† ேஹ…தய†: |  
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தாஸா…மKஶா†ேனா ப4க3வ: பரா…சீனா… Pகா†2 ��தி4 ||  25 

(அ…6மிò - 6த …>வ†: - 6& …ஹி - ப0னா†க… - ேமகா…Hன 

	�…óè…ஶEச†) (A10) 

      

4.5.11.1 
ஸ …ஹ�ரா†ண� ஸஹ�ர…ேஶா ேய H …�3ரா அதி…4 54�யா‡� |  

ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4)வா†ன� த)மஸி ||   

அ…�மி)-ம†ஹ…�ய†�ண …ேவ‡-Å#த'†ேF ப …4வா அதி †4 ||    

ந2ல†�3?வா: ஶிதி …க8டா‡2: ஶ…�வா அ …த4: F †மாச…ரா: ||  

ந2ல†�3?வா: ஶிதி …க8டா…2 தி3வóè † H…�3ரா உப †.'தா: ||   

ேய !� …ேFஷு † ஸ…�ப��ஜ†ரா… ந2ல†�3?வா… வ�ேலா†ஹிதா: ||  

ேய 5 …4தானா…-மதி†4பதேயா வ�ஶி …கா2ஸ †: கப …�தி3ன†: ||    

ேய அ)ேன †ஷு வ� …வ��3�4ய †#தி … பா�ேர†ஷு… ப�ப†3ேதா… ஜனா)† || 
ேய ப …தா2� ப †தி …2ரF †ய ஐல
3� …தா3 ய…!�த†4: ||  
ேய த2…��தா2ன�†  - [  ]   26 
4.5.11.2 

ர…சர†#தி �� …காவ†#ேதா நிஷ…>கி3ண†: ||       

ய ஏ…தாவ†#த.ச… 54யாóè†ஸ.ச… தி3ேஶா† H…�3ரா வ� †த�தி…2ேர ||  
ேதஷாóè† ஸஹ�ரேயாஜ…ேன Åவ …த4)வா†ன� த)மஸி ||   
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நேமா† H…�3ேர
4ேயா… ேய 
� †தி …2!யா� Æேய‡Å#த'†ேF … ேய 

தி…3வ� ேயஷா…ம)ன…� Æவாேதா† வ …�.ஷமிஷ†வ…�ேத
4ேயா … த3ஶ … 

ராசீ…�த3ஶ† த3Fி …ணா த3ஶ† 
ர…த2சீ…� த3ேஶாத2†3சீ…� 
த3ேஶா…��3�4வா-�ேத
4ேயா… நம…�ேத ேநா† ��ட3ய#*…  
ேத ய#�3வ� …(ேமா ய.ச† ( ) ேநா… �3ேவ(` … த� Æேவா… ஜ�ேப †4 
த3தா4மி ||   27 

(த …�	தா2ன-… - ய+ச… - ஷD ச † )(A11) 
 

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

(நம†6ேத �	3ர … - நேமா… ஹிர †(யபா3ஹேவ… - நம…: 
ஸஹ†மானாய… - நம† ஆbயா…தி4ன  ‡�4ேயா… - நேமா† ப…4வாய … - 
நேமா‡ <ேய …�டா2ய… - நேமா† &3/& …3�4யா†ய… - நம…: ேஸாமா†ய… 
- நம† இ� …(யா†ய … - 	3ராேப†  - ஸ …ஹ6ரா… - (ேயகா†த3ஶ) 
 

 

 

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

(நம†6ேத �	3ர … - நேமா† ப…4வாய… - 	3ராேப† - ஸ …�தவ0óè†ஶதி:) 

 

First and Last Padam of Fifth Prasnam of  Kandam 4:- 

(நம†6ேத �	3ர … - த� Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி) 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� ச&�த2 

கா(ேட3 ப1சம: �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� 

ச&�த2கா(ேட3  ஷ�ட2: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

4.6 ச&�த2கா(ேட3 ஷ�ட2: �ர+ன: - 

ப�ேஷசனஸ�6காராப04தா4ன� 

4.6.1.1 

அ.ம …)^�ஜ…� ப�வ †ேத ஶி.'யா…ணா� Æவாேத† ப …�ஜ)ேய… 
வH †ண�ய… ஶு(ேம ‡ |  
அ…�3
4ய ஓஷ†த24
4ேயா… வன…�பதி …
4ேயாÅதி …4 ஸ�
4� †தா…#-
தா#ந… இஷ…G�ஜ†#- த4�த மHத: ஸóèரரா…ணா: ||  

அ.மò †�ேத… Fுத…3P#ேத… ஶு�3� †Jச2* … ய#�3வ� …(ம: || 

ஸ …P…�3ர�ய† �வா…Å*வாக…யா Å�3ேன … ப'† !யயாமஸி | 

பா…வ…ேகா அ…�ம
4யóè † ஶி…ேவா ப †4வ ||  

ஹி …ம�ய† �வா ஜ…ரா�…ணாÅ�3ேன… ப'† !யயாமஸி |  

பா…வ…ேகா அ…�ம
4யóè † ஶி…ேவா ப †4வ || உப … - [  ] 1 
4.6.1.2 

-�ம)Aப † ேவத…ேஸÅவ†�தர#-ந…த23(வா |  

அ�3ேன† ப� …�தம …பாம †ஸி ||  
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ம8| †3கி… தாப�…4ரா க†3ஹி … ேஸம#ேநா† ய…�ஞ� |  

பா…வ…கவ†�ணóè ஶி …வ>�� †தி4 ||  
பா…வ…க ஆ சி…தய †#�யா �� …பா |  
Fாம †)-HH…ச உ…ஷேஸா… ந பா…4Aனா‡ ||  
D�வ…#ந யாம …)ேனத†ஶ�ய … f ரண … ஆ ேயா �4� …ேண |  

ந த†��ஷா…ேணா அ…ஜர †: ||  
அ�3ேன† பாவக ேரா…சிஷா† ம …#�3ரயா† ேத3வ ஜி…4வயா‡ |  
ஆ ேத…3வா). - [ ]  2  

4.6.1.3 

வ†Fி … யFி† ச || ஸ ந†: பாவக த23தி …3ேவாÅ�3ேன † ேத…3வாóè 

இ…ஹாÅÅ வ†ஹ | உப † ய…�ஞóè ஹ…வ�.ச† ந: ||  
அ…பாமி…த3#-#யய†னóè ஸP …�3ர�ய† நி …ேவஶ†ன� |  

அ…)ய#ேத† அ…�ம�-த†ப#* ேஹ…தய†: பாவ…ேகா அ…�ம
4யóè† 
ஶி …ேவா ப †4வ ||  

நம†�ேத… ஹர†ேஸ ேஶா…சிேஷ… நம †�ேத அ��வ…�சிேஷ‡ |  
அ…)ய#ேத† அ…�ம�-த†ப#* ேஹ…தய†: பாவ…ேகா அ…�ம
4யóè† 
ஶி …ேவா ப †4வ ||  

#� …ஷேத…3 வட†3 - [ ]  3 
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4.6.1.4 
-
2ஸு…ஷேத…3 வZ3-வ †ன…ஸேத…3 வZ3-ப †3�.ஹி…ஷேத…3 வZ�2 -

ஸு†வ…�வ�ேத…3 வZ ||  

ேய ேத…3வா ேத…3வானா ‡� Æய…�ஞdயா† ய…�ஞdயா†னாóè 

ஸ�Æவ�2ஸ …?ண …Pப † பா…4க3மாஸ†ேத |  
அ…ஹு …தாேதா†3 ஹ…வ�ேஷா† ய…�ேஞ அ…�மி#�2-�வ …ய�  

ஜு†ஹு�3�4வ…� ம* †4ேனா �4� …த�ய † ||  
ேய ேத…3வா ேத…3ேவ(வதி †4 ேத3வ …�வமாய …)…. ேய 
3ர4ம†ண: 

9ர,ஏ…தாேரா† அ…�ய |  

ேய
4ேயா … ந�ேத பவ†ேத… தா4ம… கி�ச…ன ந ேத தி …3ேவா ந 


� †தி…2!யா அதி …4 �Aஷு † ||  

ரா…ண …தா3 - [ ] 4 
4.6.1.5 
அ†பான…தா3 !யா†ன…தா3.ச†Fு…�தா3 வ †�ேசா…தா3 வ†'ேவா…தா3: |  
அ…)ய#ேத† அ…�ம�-த†ப#* ேஹ…தய†: பாவ…ேகா அ…�ம
4யóè† 
ஶி …ேவா ப †4வ || அ…�3ன��தி …�3ேமன† ேஶா…சிஷா…  
யóèஸ …�3வ�.வ …#-#ய†�'ண‡� |  

அ…�3ன��ேனா† வóèஸேத ர…ய�� ||  

ைஸனா-Åன2†ேகன ஸுவ�…த3�ேரா† அ…�ேம ய(டா† ேத…3வாóè 

ஆய†ஜி(ட2: �வ …�தி |  
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அத†3
3ேதா4 ேகா…3பா உ…த ந†: பர…�பா அ�3ேன‡ �3�…ம*…3த 
ேர…வ�3-தி †3த23ஹி || 5   

(உப† - ேத …3வாH. - வD - �ரா†ண…தா3 - +ச& †+ச	வா�óèஶEச)  

(A1) 
 

4.6.2.1 
ய இ…மா வ�.வா… 94வ†னான� … ஜு4வ…�3�ஷி …�….ேஹாதா† 
நிஷ…ஸாதா†3 ப�…தா ந†: |  
ஸ ஆ…ஶிஷா… �3ரவ�†ணமி …Jச2மா†ன: பரம…Jச2ேதா…3 வர… ஆ 

வ� †ேவஶ ||   

வ� ….வக†�மா… மன†ஸா… ய�3வ�ஹா†யா தா …4தா வ�†தா…4தா ப †ர…ேமாத 

ஸ …#�3�� |  

ேதஷா†மி …(டான� … ஸமி…ஷா ம †த3#தி … ய�ர† ஸ
த…�….ஷ2)-ப …ர 
ஏக†மா…ஹு: || 

ேயா ந†: ப�…தா ஜ†ன�…தா ேயா வ�†தா…4தா ேயா ந†: ஸ…ேதா  
அ…
4யா ஸ�ஜ…ஜான†  |  6 
4.6.2.2 

ேயா ேத…3வானா ‡#-நாம…தா4 ஏக† ஏ…வ தóè ஸ†�
ர….ஞ� 94வ†னா 

ய#�ய…)யா ||  

த ஆÅய†ஜ#த… �3ரவ�†ண …óè … ஸம†�மா… �ஷ†ய …: 5�ேவ† ஜ'…தாேரா… 
ந 5 …4னா |  
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அ…ஸூ�தா… ஸூ�தா… ரஜ†ேஸா வ�…மாேன … ேய 5…4தான�† 
ஸ …ம�� †8வ)ன� …மான� † ||  
ந த� Æவ� †தா3த…2 ய இ…த3�-ஜ…ஜானா…)ய�3-�…(மாக…ம#த†ர� 

ப4வாதி |  

ந2…ஹா…ேரண… 
ரா!� †தா… ஜg
யா† சாஸு…��ப †  
உ�த…2ஶாஸ †.-சர#தி ||  

ப …ேரா தி …3வா ப …ர ஏ…னா - [ ]  7 

4.6.2.3 

� †தி…2!யா ப …ேரா ேத…3ேவப�…4-ரஸு†ைர…�-U3ஹா… ய� |  

கò �வ�…�3-க3�ப †4� 
ரத…2ம# த†3�3�4ர… ஆேபா… ய�ர† ேத…3வா: 

ஸ …மக†3Jச2#த… வ�.ேவ ‡ ||  
தமி�3-க3�ப †4� 
ரத…2ம# த†3�3�4ர…  
ஆேபா… ய�ர† ேத…3வா: ஸ …மக†3Jச2#த… வ�.ேவ‡ |  
அ…ஜ�ய … நாபா…4வ�3�4ேயக…-ம�ப�†த…� Æய�மி †)ன� …த3�  

Æவ�.வ…� 94வ†ன…மதி †4 .'…த� || 6.1 

வ� ….வக†�மா… 4யஜ†ன�(ட ேத…3வ ஆதி3�3-க†3#த…4�ேவா 

அ†ப4வ�3-�3வ� …த2ய †: |  
�� …த2ய†: ப� …தா ஜ†ன� …ெதௗஷ†த24னா - [  ] 8 

4.6.2.4 

-ம…பா> க3�ப …4� Æ!ய†த3தா4�-9H…�ரா ||  
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சFு†ஷ: ப� …தா மன†ஸா… ஹி த24ேரா† �4� …தேம †ேன 

அஜன…)ன)ன†மாேன |  

ய…ேத3த3#தா… அத†3�3�óèஹ#த… 5�வ… ஆதி3�3-�3யாவா†
�தி …2வ 2 

அ†
ரேத2தா� ||  

வ� ….வத†-.சFுH…த வ� ….வேதா†Pேகா2 வ� ….வேதா†ஹ�த உ …த 
வ� ….வத†�பா� |  

ஸ� பா…3ஹு
4யா…#-நம †தி… ஸ� பத†�ைர…� �3யாவா†
�தி …2வ 2 

ஜ…னய†)-ேத…3வ ஏக†: ||  
கிò �வ�†தா3W-த3தி …4(டா2ன†-மா…ர�ப †4ண>-கத…ம�2-�வ� …�-
கிமா†W� |  

யத2…3 54மி†�-ஜ…னய†) -  [  ]  9 

4.6.2.5 
வ� ….வக†�மா… வ� �3யாெமௗ�ேணா‡)-மஹி …னா வ�….வச†Fா: ||  

கிò �வ�…�3-வன…> க உ… ஸ !� …F ஆ†W …�3-யேதா… �3யாவா† 

�தி…2வ 2 நி †(டத…Fு: |  

மன2†ஷிேணா… மன†ஸா 
� …Jச2ேத* …3 த�3-யத…3�3�4யதி †(ட…2�3-

94வ†னான� தா…4ரய))† ||  
யா ேத… தா4மா†ன� பர…மாண� … யாÅவ…மா யா ம †�3�4ய …மா 

வ� †.வக�ம)A…ேதமா |  
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ஶிFா… ஸகி †2
4ேயா ஹ…வ�ஷி† �வதா4வ: �வ…ய� Æய †ஜ�வ 

த…Aவ †�ஜுஷா…ண: ||  

வா…ச�பதி †� Æவ� ….வக†�மாணG …தேய †- [ ] 10 
4.6.2.6 

மேனா …�ஜ…� Æவாேஜ† அ…�3யா ஹு†ேவம |  

ஸ ேநா… ேநதி†3(டா…2 ஹவ †னான� ேஜாஷேத வ�….வஶ†�5 …4-
ரவ†ேஸ ஸா…*4க†�மா ||   

வ�.வ†க�ம). ஹ …வ�ஷா† வா!�தா…4ன: �வ …ய� Æய†ஜ�வ 

த…Aவ †�ஜுஷா…ண: |  

P4ய†#�வ…)ேய அ…ப�4த†: ஸ…ப�னா† இ…ஹா�மாக†� ம…க4வா† 
ஸூ…'ர†�* ||  

வ�.வ†க�ம). ஹ …வ�ஷா… வ��3த†4ேனன �ரா…தார…மி#�3ர†-
ம��ேணாரவ…�3�4ய� |  

த�ைம … வ�ஶ…: ஸம †னம#த 5…�வ 2ர…யP …�3ேரா வ�†ஹ …!ேயா† 
யதா2Åஸ†� ||  
ஸ …P…�3ராய † வ…�னா†ய … ஸி#D†4னா…� பத†ேய…  
நம†: ( ) |  
ந…த23னா…óè … ஸ�வா†ஸா� ப� …�ேர ஜு†ஹு …தா வ�….வக†�மேண… 
வ�.வா Åஹாம†��யóè ஹ…வ�: || 11  
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(ஜ…ஜாைன… - ெநௗ - ஷ †த 4னா…� - j4மி†1 ஜ …னய† - /v …தேய … - 
நேமா… - நவ † ச) (A2) 
 

4.6.3.1 

உேத†3னP�த…ரா#-ந…யா�3ேன† �4�ேதனாÅÅஹுத |  

ரா…ய�ேபாேஷ†ண … ஸóè ��†ஜ 
ர…ஜயா† ச… த4ேன†ன ச ||  

இ#�3ேர…ம� 
ர†த…ரா>�� †தி4 ஸஜா…தானா†-மஸ�3-வ …ஶ ீ|  

ஸேம †ன…� Æவ�ச†ஸா ��ஜ ேத…3ேவ
4ேயா† பா4க…3தா4 அ †ஸ� ||   

ய�ய† U …�ேமா ஹ…வ��-�3� …ேஹ தம†�3ேன வ��3த4யா… �வ� |  

த�ைம † ேத…3வா அதி †4 
3ரவ)ன …ய�ச… 
3ர4ம †ண…�பதி †: ||  
உ* †3 �வா… வ�.ேவ† ேத…3வா - [ ] 12 
 

4.6.3.2 
அ�3ேன… ப4ர†#*… சி�தி †ப�4: |  
ஸ ேநா† ப4வ ஶி …வத†ம: ஸு…
ரத2†ேகா வ�…பா4வ†ஸு: ||  

ப�ச… தி3ேஶா… ைத3வ 2‡�ய…�ஞம†வ#* ேத…3வ 2ரபாம†தி#-*3�ம …தி� 

பா3த†4மானா: |  

ரா…ய�ேபாேஷ† ய …�ஞப †தி-மா …ப4ஜ†#த2: ||  
ரா…ய�ேபாேஷ… அதி †4 ய …�ேஞா அ†�தா…2�2-ஸமி †�3ேத4 

அ…�3னாவதி †4 மாமஹா…ன: |  
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உ…�த2ப †�ர… ஈZ3ேயா † �3�ப@…4த�த…
த>-க…4�ம� 

ப †'…�3�4யா†யஜ#த ||   

ஊ…�ஜா ய�3-ய …�ஞமஶ†ம#த ேத…3வா ைத3!யா†ய த…4��ேர 
ேஜா(Zேர ‡ |  
ேத…3வ…R: Rம †ணா: ஶ…தப †யா: - [ ] 13 

4.6.3.3 
ப'…�3�4ய† ேத…3வா ய …�ஞமா†ய)) ||  

ஸூ�ய †ர.மி …�…. ஹ'†ேகஶ: 9…ர�தா‡�2-ஸவ� …தா 
�ேயாதி …Hத†3யா…óè… அஜ†�ர� |  

த�ய † 5…ஷா 
ர†ஸ …வ� Æயா†தி ேத…3வ: ஸ …�ப.ய…)-வ�.வா… 
94வ†னான� ேகா…3பா: ||  
ேத…3வா ேத…3ேவ
4ேயா† அ�3�4வ…�ய#ேதா† அ�*2�வ 2…தóè 

ஶ†மி…�ேர ஶ†மி…தா ய…ஜ�3�4ைய‡ |  
*…?ேயா† ய …�ேஞா ய�ர† ஹ …!யேமதி … தத†: பாவ…கா ஆ…ஶிேஷா† 
ேநா ஜுஷ#தா� ||  

வ� …மான† ஏ…ஷ தி …3ேவா ம�3�4ய † ஆ�த ஆப
'…வா)-ேராத†3W 

அ…#த'†F� |  

ஸ வ� ….வாசீ†ர…ப�4 - [ ] 14 
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4.6.3.4 
ச†(ேட �4� …தாசீ†ர#த…ரா 5�வ…மப†ர�ச ேக…*� ||  

உ…Fா ஸ†P …�3ேரா அ†H…ண: ஸு†ப …�ண: 5�வ†�ய … ேயான� †� 

ப�…*ரா வ� †ேவஶ |  

ம�3�4ேய † தி …3ேவா நிஹி †த…: 
�.ஞd …ர.மா…  
வ� ச†�ரேம … ரஜ†ஸ: பா…�ய#ெதௗ‡ ||  
இ#�3ர…� Æவ�.வா† அவ 2!�த4#�2- ஸP…�3ர!ய †சஸ…>கி3ர†: | 
ர…த22த†மóè ரத2…2னா� Æவாஜா†னா…óè… ஸ�ப †தி …� பதி ‡� || 

ஸு…�ன…ஹூ�-ய…�ேஞா ேத…3வாóè ஆ ச† வF …�3-

யF †த…3�3ன��ேத…3ேவா ேத…3வாóè ஆ ச† வF� |  

வாஜ†�ய ( ) மா 
ரஸ…ேவேனா‡�3-�3ரா…ேப4ேணா-த†3�3ரப@4� |  

அதா†2 ஸ …ப�னா…óè… இ#�3ேரா† ேம நி�3ரா…ேப4ணாத†4ராóè அக: ||   

உ…�3�3ரா…ப4�ச† நி�3ரா…ப4�ச… 
3ர4ம † ேத…3வா அ†வ 2!�த4)) |  

அதா†2 ஸ …ப�னா†ன�#�3ரா…�3ன2 ேம † வ�ஷூ…சீனா…)-!ய†�யதா� || 

15 (ேத…3வா: -ஶ…தப†யா - அ…ப04- வாஜ†6ய… - ஷD3வ0óè†ஶதி+ச)(A3) 
 

4.6.4.1 
ஆ…ஶு: ஶிஶா†ேனா !�ஷ…ேபா4 ந � …�3�4ேமா க†4னாக…4ன: 

ேFாப †4ண-.ச�.ஷண2…னா� |  

ஸ …>�ர#த†3ேனா Åநிமி…ஷ ஏ †கவ 2…ர: ஶ…தóè ேஸனா† அஜய�2-

ஸா…கமி#�3ர†: ||  
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ஸ …>�ர#த†3ேனனாநிமி…ேஷண† ஜி …(]னா† ��கா…ேரண† 
*3.Jயவ…ேனன† �4� …(]னா‡ |  
ததி3#�3ேர†ண ஜயத… த�2-ஸ †ஹ�3�4வ…� Æ�ேதா†4 நர… 
இஷு†ஹ�ேதன… !�(ணா‡ ||  
ஸ இஷு†ஹ�ைத…: ஸ நி†ஷ…>கி3ப� †4�வ…ஶ ீஸò�ர†(டா… ஸ 

�த…4 இ#�3ேரா† க…3ேணன† |  
ஸ …óè …��…(ட …ஜி�2-ேஸா†ம…பா பா†3ஹு ஶ…��4I‡��3�4வத†4)வா… 

ரதி†ஹிதாப�…4ர�தா‡ ||  

3�ஹ †�பேத… ப'† த23யா…- [ ] 16 
4.6.4.2 

ரேத†2ன ரேFா…ஹா Åமி�ராóè† அப …பா3த†4மான: |  


ர…ப …4�ஜ#�2-ேஸனா‡: 
ர�� …ேணா �…தா4 ஜய†)ன…�மாக†- 
ேம�3�4யவ�…தா ரதா†2னா� ||  

ேகா…3�ர…ப�4த†3>-ேகா…3வ�த…3� Æவ�ர†பா3ஹு…� ஜய †#த…ம�ம † 

ர�� …ண#த…-ேமாஜ†ஸா |  

இ…மóè ஸ†ஜாதா… அA†வ 2ர-ய�3�4வ…-மி#�3ரóè† ஸகா…2ேயாÅA…  
ஸóè ர†ப4�3�4வ� ||  

ப …3ல…வ� …�ஞா…ய: �த2வ� †ர…: 
ரவ 2†ர…: ஸஹ†�வா). வா…ஜ2 

ஸஹ†மான உ…�3ர: |  
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அ…ப�4வ 2†ேரா அ…ப�4ஸ†�வா ஸேஹா…ஜா ைஜ�ர†மி#�3ர… 
ரத…2மாதி †(ட2 ேகா…3வ�� ||  

அ…ப�4 ேகா…3�ராண� … ஸஹ †ஸா… கா3ஹ†மாேனாÅதா…3ேயா- [ ]  17 

4.6.4.3 
வ 2…ர: ஶ…தம†)� …'#�3ர†: |  
*…3.Jய…வ…ன: 
� †தனா…ஷாட†3 �…�3�4ேயா‡-Å�மாக…óè … ேஸனா† 
அவ*… 
ர �…�2ஸு ||  

இ#�3ர† ஆஸா#ேந…தா 
3�ஹ…�பதி …� த3Fி †ணா ய…�ஞ: 9…ர ஏ †*… 
ேஸாம †: |  
ேத…3வ…ேஸ…னானா †-மப�4ப4�ஜத2…னா�-ஜய†#த2னா� ம …Hேதா† 
ய…#�வ�3ேர‡ ||  
இ#�3ர†�ய… !�(ேணா… வH†ண�ய … ரா�ஞ † ஆதி …3�யானா‡� 

ம …Hதா…óè … ஶ��3த†4 உ…�3ர� |  

ம …ஹாம†னஸா� 94வனJய…வானா…>-ேகா4ேஷா† ேத…3வானா…�- 

ஜய†தா…-Pத†3�தா2� ||  

அ…�மாக…-மி#�3ர…: ஸ�� †ேதஷு- �3�4வ …ேஜ(வ…�மாக…� Æயா 

இஷ†வ…�தா ஜ†ய#* |   18 

4.6.4.4 

அ…�மாக†� Æவ 2…ரா உ�த†ேர ப4வ#�வ…�மாA† ேத3வா அவதா… 
ஹேவ†ஷு ||  
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உ�3த†4�.ஷய மக4வ…)னா-�†தா…4-#��2  

ஸ�வ †னா� மாம…கானா…� மஹாóè†ஸி |  

உ�3-!� †�ரஹ)-வா…ஜினா …� Æவாஜி †னா…)��3-ரதா†2னா…� 

ஜய†தாேம*… ேகா4ஷ†: ||  
உப … 
ேரத… ஜய †தா நர: �தி …2ரா வ†: ஸ#* பா…3ஹவ†: |  
இ#�3ேரா† வ…: ஶ�ம † யJச2 �வனா-�4� …(யா யதா2Åஸ†த2 ||  

அவ †��(டா… பரா† பத… ஶர†!ேய … 
3ர4ம †ஸóèஶிதா | 

க3Jசா…2மி�ரா…) 
ர- [ ] 19 

4.6.4.5 
வ� †ஶ… ைமஷா…> க�ச…ேநாJசி †2ஷ: ||  

ம�மா†ண� ேத… வ�ம †ப�4.சா2த3யாமி … ேஸாம†��வா… ராஜா… 
Å��ேத†னா…ப�4 வ†�தா� |  

உ…ேரா�வ? †ேயா… வ'†வ�ேத அ�* … ஜய †#த…#-�வாமA† மத3#* 

ேத…3வா: ||  

ய�ர† பா…3ணா: ஸ…�பத†#தி Uமா…ரா வ�†ஶி …கா2 இ†வ |  

இ#�3ேரா† ந…�த�ர† !��ர…ஹா வ�†.வா …ஹா ஶ�ம † யJச2* || 20  

(த …3யா…- தா…3ேயா- ஜ†ய/	வ…- மி	ரா…H �ர- ச †	வா�…óè…ஶEச †) (A4) 

4.6.5.1 

ராசீ…மA† 
ர…தி3ஶ …� 
ேரஹி † வ� …�3வான…�3ேனர†�3ேன  

9…ேரா,அ †�3ன��-ப4ேவ…ஹ |  
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வ�.வா… ஆஶா… த23�3யா†ேனா… வ� பா…44I�ஜ†#ேநா ேத4ஹி 

�3வ� …பேத…3 ச* †(பேத3 ||   

�ரம†�3�4வம …�3ன�னா… நாக…P�2ய…óè… ஹ�ேத†ஷு… ப�3
4ர†த: |  
தி…3வ: 
� …(ட2óè ஸுவ†�க…3�வா மி ….ரா ேத…3ேவப�†4ரா�3�4வ� ||   


� …தி…2!யா அ …ஹPத…3#த'†F …-மாÅH†ஹ-ம…#த'†Fா…�3- 

தி3வ…மாÅH†ஹ� |  

தி…3ேவா நாக†�ய 
� …(டா2�2- ஸுவ …��ேயாதி †ரகா3- [   ]   21 
4.6.5.2 

ம …ஹ� ||  

ஸுவ…�ய#ேதா… நாேப‡F#த… ஆ �3யாóè ேரா†ஹ#தி… ேராத†3W | 

ய…�ஞ� Æேய வ�….வேதா†தா4ர…óè … ஸுவ�†�3வாóèேஸா  

வ�ேதன�…ேர ||  
அ�3ேன… 
ேரஹி † 
ரத…2ேமா ேத†3வய…தா�= சFு †�ேத…3வானா†P…த 
ம��யா†னா� |  

இய †Fமாணா… 
4�U †3ப�4: ஸ …ேஜாஷா…: ஸுவ†�ய#*… யஜ†மானா: 

�வ…�தி ||    

ந�ேதா…ஷாஸா… ஸம †னஸா… வ�M †ேப தா…4பேய †ேத… ஶிஶு …ேமகóè† 
ஸமK …சீ |  
�3யாவா… Fாமா† H …�ேமா அ…#த�வ� பா†4தி ேத…3வா அ…�3ன�#-

தா†4ரய) �3ரவ�ேணா…தா3: ||  
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அ�3ேன† ஸஹ�ராF - [ ] 22 

4.6.5.3 
ஶதG��3த4�ச…2த#ேத‡ 
ரா…ணா: ஸ…ஹ�ர†மபா …னா: |  

�வóè ஸா†ஹ…�ர�ய† ரா…ய ஈ†ஶிேஷ… த�ைம † ேத வ�ேத4ம… 
வாஜா†ய… �வாஹா‡ ||  
ஸு…ப …�ேணா†Åஸி க…3H�மா‡)- 
�தி …2!யாóè W†த3 
� …(ேட2 


� †தி…2!யா: W †த3 பா…4ஸாÅ*#த'†F …மா 
� †ண… �ேயாதி†ஷா… 
தி3வ…P�த†பா4ன… ேதஜ†ஸா… தி3ஶ … உ�3 �3�óè †ஹ || 

ஆ…ஜு4வா†ன: ஸு …
ரத2†க: 9…ர�தா…த3�3ேன… �வா� Æேயான� …மா 

W †த3 ஸா…�3�4யா |  

அ…�மி#�2-ஸ …த4�ேத…2 அ�3�4��த†ர�மி …)-  

வ�.ேவ† ேத3வா… - [  ]   23 
4.6.5.4 
யஜ†மான.ச Wத3த ||  


ேர�3ேதா†4 அ�3ேன த23தி3ஹி 9…ேரா ேநாÅஜ†�ரயா ஸூ…��யா† 
யவ�(ட2 |  

�வாóè ஶ.வ†#த… உப † ய#தி … வாஜா‡: ||  
வ� …ேத4ம† ேத பர …ேம ஜ)ம †)ன�3ேன வ�…ேத4ம… �ேதாைம …ரவ†ேர 
ஸ …த4�ேத‡2 |  
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ய�மா…�3-ேயாேன†-H…தா3'†தா…2 யேஜ… த� 
ர �ேவ ஹ…வ 2óèஷி † 
ஜுஹுேர… ஸமி †�3ேத4 ||  

தாóè ஸ †வ�…*�-வேர‡8ய�ய சி…�ராமாÅஹ� Æ!� †ேண ஸும…தி� 

Æவ�….வஜ†)யா� |  

யாம †�ய … க8ேவா… அ*†3ஹ…�-
ரப@†னாóè ஸ …ஹ�ர†தா4ரா…� - [ ] 

24 
 

4.6.5.5 
பய†ஸா ம…ஹ2>கா3� ||  

ஸ …
த ேத† அ�3ேன ஸ …மித†4: ஸ …
த ஜி …4வா: ஸ…
த�.ஷ†ய: 

ஸ …
த தா4ம † 
'…யாண� † |  
ஸ …
த ேஹா�ரா‡: ஸ
த…தா4 �வா† யஜ#தி ஸ …
த ேயான 2…ரா 

� †ண�வா �4� …ேதன† ||  
ஈ …�3�>-சா‡)யா…�3�>-ைச†தா…�3�>ச† 
ரதி…�3�>ச† மி …த.ச… 
ஸ�மி†த.ச… ஸப†4ரா: ||  
ஶு…�ர�ேயா†தி.ச சி …�ர�ேயா†தி.ச ஸ…�ய�ேயா†தி.ச… 
�ேயாதி †(மாò.ச ஸ …�ய.-ச†�த…பா.-சா�யóè †ஹா: ||  25 
 

4.6.5.6 

� …த…ஜிJச† ஸ�ய…ஜிJச† ேஸன…ஜிJச† ஸு…ேஷண ….-சா#�ய†மி�ர.ச 

D…3ேர அ†மி�ர.ச க…3ண: ||  
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� …த.ச† ஸ…�ய.ச† �4H…வ.ச† த…4Hண †.ச த…4�தா ச† வ�த…4�தா ச† 
வ�தா4ர…ய: ||  

ஈ …�3�Fா†ஸ ஏதா…�3�Fா†ஸ ஊ… ஷு ண†: ஸ …�3�Fா†ஸ…: 

ரதி†ஸ�3�Fாஸ … ஏத†ன |  

மி…தாஸ†.ச… ஸ�மி †தாஸ.ச ந ஊ…தேய … ஸப †4ரேஸா மHேதா 

ய…�ேஞ அ…�மி)ன�#�3ர…#- ைத3வ 2…�வ�ேஶா† 
ம …HேதாÅA†வ��மாேனா… ( ) யேத2#�3ர…#- ைத3வ 2…�வ�ேஶா† 
ம …HேதாÅA†வ��மான ஏ …வமி …ம� Æயஜ†மான…# ைத3வ 2‡.ச…-வ�ேஶா… 
மாA†ஷ2….சாA†வ��மாேனா ப4வ#* ||  26 

(அ…கா…3óè… - ஸ…ஹ…6ரா…F… - ேத …3வா…: - ஸ…ஹ6ர †தா4ரா… - 
ம	யóè †ஹா… - அ> †வ�	மான…: - ேஷாட†3ஶ ச)  (A5) 

4.6.6.1 

ஜ2…Gத†�ேயவ ப4வதி … 
ரத2†க…� Æய�3வ…�மK யாதி† 
ஸ …மதா†3P …ப�ேத‡2 |  
அனா†வ��3த4யா த…Aவா† ஜய… �வóè ஸ �வா … வ�ம†ேணா 

மஹி…மா ப�†ப�* ||  

த4)வ†னா… கா3 த4)வ†னா…ÅÅஜி�-ஜ†ேயம … த4)வ†னா த2…!ரா: 

ஸ …மேதா†3 ஜேயம |  
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த4A…: ஶ�ேரா†ரபகா…ம>-�� †ேணாதி … த4)வ†னா… ஸ�வா‡: 

ர…தி3ேஶா† ஜேயம ||  

வ…Qய#த2…ேவதா3 க†3ன2க3#தி … க�ண †� 
'…யóè ஸகா†2ய� 

ப'ஷ�வஜா…னா |  

ேயாேஷ†வ ஶி>�ேத… வ�த…தாÅதி …4 த4)வ…�-  - [ ]  27 

4.6.6.2 

-�யா இ…யóè ஸம †ேன பா…ரய†#த2 ||  
ேத ஆ…சர†#த2… ஸம †ேனவ… ேயாஷா† மா…ேதவ† 9…�ர� 

ப�†3
4�தாP…ப�ேத‡2 |  
அப … ஶ�M)†. வ��3�4யதாóè ஸ�Æவ�தா…3ேன ஆ��ன 2† இ…ேம 

வ� †(9…2ர#த2† அ…மி�ரா) † ||  
ப …34வ 2…னா� ப� …தா ப …3ஹுர†�ய 9…�ர.சி….சா �� †ேணாதி … 
ஸம†னாÅவ …க3�ய † |  
இ…ஷு…தி4: ஸ>கா…: 
�த†னா.ச… ஸ�வா‡: 
� …(ேட2 நின†�3ேதா4 

ஜயதி… 
ரஸூ†த: ||  
ரேத…2 தி(ட †2)-நயதி வா …ஜின†: 9…ேரா ய�ர†ய�ர கா…மய†ேத 
ஸுஷார…தி2: |  
அ…ப@4ஶூ†னா� மஹி…மான†�  - [  ] 28 

4.6.6.3 
பனாயத… மன†: ப ….சாத3A† யJச2#தி ர….மய:† ||  
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த2…!ரா)-ேகா4ஷா‡)-��8வேத… !�ஷ†பாண …ேயாÅ.வா…  
ரேத†2ப�4: ஸ …ஹ வா…ஜய†#த: |  
அ…வ…�ராம †#த…: 
ரப †ைத3ர…மி�ரா ‡) Fி…ண#தி… ஶ�M …óè…-
ரன†ப!யய#த: ||  

ர…த…2வாஹ†னóè ஹ…வ�ர†�ய… நாம … ய�ராÅÅ*�†த…4#-நிஹி †தம�ய … 
வ�ம † |  
த�ரா … ரத…2Pப † ஶ…�3மóè ஸ †ேத3ம வ� ….வாஹா† வ…யóè 

ஸு†மன…�யமா†னா: ||   

�வா…*…3ஷ…óè …ஸத†3: ப�…தேரா† வேயா…தா4: �� †JJ2ேர….'த…: 
ஶ�த2†வ#ேதா க3ப@…4ரா: |  
சி …�ரேஸ †னா… இஷு†ப3லா… அ�� †�3�4ரா: ஸ…ேதாவ 2†ரா உ …ரேவா‡ 
!ராதஸா…ஹா: ||  


3ரா4ம †ணாஸ…: - [ ] 29 
 

4.6.6.4 
ப�த†ர…: ேஸா�யா†ஸ: ஶி …ேவ ேநா… �3யாவா†
�தி …2வ 2  

அ†ேன…ஹஸா‡ |  
5 …ஷா ந†: பா* *3'…தா�3� †தா!�ேதா…4 ரFா… மாகி†�ேனா 

அ…க4ஶóè †ஸ ஈஶத ||  
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ஸு…ப …�ண� Æவ†�ேத �� …ேகா3 அ †�யா … த3#ேதா… ேகா3ப�…4: 
ஸ)ன†�3தா4 பததி … 
ரஸூ†தா |  
ய�ரா… நர…: ஸ�ச… வ� ச… �3ரவ†#தி… த�ரா…�ம
4ய …மிஷ†வ …: ஶ�ம † 
யóèஸ)) ||  

�ஜ2†ேத… ப'† !�>�3தி …4 ேநாÅ.மா† ப4வ* ந�த…^: | ேஸாேமா… 
அதி †4 
3ரவ 2* … ேநாÅதி †3தி …: - [ ] 30 
4.6.6.5 
ஶ�ம † யJச2* ||  

ஆ ஜ†>3க4#தி … ஸா)ேவ†ஷா�-ஜ…க4னா…óè… உப † ஜி�4னேத | 

அ.வா†ஜன� … 
ரேச†த…ேஸாÅ.வா‡#�2-ஸ …ம�2ஸு† ேசாத3ய || 

அஹி†'வ ேபா…4ைக3: ப�ேய †தி பா…3ஹு��யாயா† ேஹ…தி� 

ப †'…பா3த†4மான: |  

ஹ…�த…�4ேனா வ�.வா† வ…�னா†ன� வ�…�3வா)-9மா…)-9மாóè†ஸ …� 

ப'† பா* வ� ….வத†: ||  
வன†�பேத வ 2…Z3வ †>ேகா …3 ஹி 5…4யா அ…�ம�2-ஸ†கா2  

ர…தர†ண: ஸு …வ 2ர†: |  
ேகா3ப�…4: ஸ)ன†�3ேதா4 அஸி வ 2…ட3ய †�வா ÅÅ�தா…2தா ேத† 
ஜய*… ேஜ�வா†ன� ||  

தி…3வ: 
� †தி …2!யா: ப�ேயா-  [ ] 31 
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4.6.6.6 

-ஜ… உ�3-
4� †த…� Æவன…�பதி †
4ய …: ப�யா
4� †த…óè … ஸஹ †: |  
அ…பாேமா…�மான …� ப'… ேகா3ப� …4ரா!� †த…மி#�3ர†�ய… வ�ரóè† 
ஹ…வ�ஷா… ரத†2� Æயஜ ||  

இ#�3ர†�ய… வ�ேரா† ம…Hதா…மன2†க� மி …�ர�ய … க3�ேபா…4 
வH †ண�ய… நாப�†4: |  
ேஸமா#ேநா† ஹ …!யதா†3தி�-ஜுஷா…ேணா ேத3வ† ரத…2 
ரதி † 
ஹ…!யா �3� †பா4ய ||  

உப † .வாஸய 
�தி…2வ 2P…த �3யா� 9†H…�ரா  
ேத† மAதா…� Æவ�(` †2த…�ஜக†3� |  
ஸ *†3#*3ேப4 ஸ…ஜூ'#�3ேர†ண ேத…3ைவ�D…3ரா- [ ] 32 
4.6.6.7 
�3த3வ 2†ேயா… அப† ேஸத…4 ஶ�M)† ||  
ஆ �ர†#த3ய… ப3ல…ேமாேஜா† ந… ஆ தா…4 நி(ட †ன�ஹி *3'…தா 
பா3த†4மான: |  

அப † 
ேராத2 *3#*3ேப4 *…3J[2னாóè† இ…த இ#�3ர†�ய 

P …(`ர†ஸி வ 2…ட3ய †�வ ||  

ஆ ÅGர†ஜ 
ர…�யாவ†�தேய …மா: ேக†* …ம�3-*†3#*…3ப�4�-வா†வத23தி |  

ஸம.வ †ப�ணா….சர†#தி ேநா… நேரா… Å�மாக†மி#�3ர ர…தி2ேனா† 
ஜய#* ||  33 
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(த4Hவ †H - மஹி…மான…� - �3ராwம†ணா…ேஸா - Åதி†3தி: - 

��தி…2bயா: ப� † - A …3ரா - ேத3க†ச	வா�óèஶEச)  (A6) 
 

4.6.7.1 
யத3�ர†#த3: 
ரத…2ம�-ஜாய†மான உ…�3ய#�2-ஸ †P …�3ரா*…3த  
வா… 9? †ஷா� |  

.ேய…ன�ய† ப…Fா ஹ†'…ண�ய† பா…3ஹூ உ†ப …�*�ய…� மஹி † 
ஜா…த#ேத† அ�வ)) ||  

ய…ேமன† த…3�த#�'…த ஏ †னமா�ன…கி3#�3ர† ஏண� 
ரத…2ேமா 

அ�3�4ய †தி(ட2� |  

க…3#த…4�ேவா அ†�ய ரஶ…னாம †-�3�
4ணா…�2-ஸூரா…த3.வ†� 

Æவஸேவா… நிர†த(ட ||  

அஸி † ய…ேமா அ�யா†தி …3�ேயா அ†�வ …)னஸி † �'…ேதா 
U34ேய†ன !ர…ேதன† |  
அஸி … ேஸாேம†ன ஸ …மயா… வ�
� †�த - [  ] 34 
4.6.7.2 
ஆ…ஹு�ேத… �?ண� † தி…3வ� ப3#த†4னான� ||  

�?ண� † த ஆஹு�- தி …3வ� ப3#த†4னான� … �?8ய…
2ஸு 

�?8ய…#த: ஸ†P …�3ேர |  

உ…ேதவ† ேம… வH†ண.ச2#�2-�ய�வ…)…. ய�ரா† த ஆ…ஹு:  

ப †ர…ம�ஜ…ன��ர‡� ||  
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இ…மா ேத† வாஜி)னவ …மா�ஜ†னான 2…மா ஶ …பா2னாóè † 
ஸன�…*�ன�…தா4னா‡ |  
அ�ரா† ேத ப …4�3ரா ர†ஶ…னா அ†ப.ய�� …த�ய… யா அ†ப�…4ரF †#தி 
ேகா…3பா: ||  
ஆ…�மான†#ேத… மன†ஸா… ÅÅராத†3ஜானா-ம …ேவா தி…3வா - [  ] 35 

4.6.7.3 
ப …தய†#த� பத…>க3� | 

ஶிேரா† அப.ய� ப …தி2ப� †4: ஸு …ேக3ப� †4ர-ேர…]ப� …4� ேஜஹ †மான� 

பத…�' ||  

அ�ரா† ேத M …பP †�த…மம†ப.ய …�-ஜிகீ†3ஷமாணமி …ஷ ஆ ப …ேத3 

ேகா3: |  

ய…தா3 ேத… ம�ேதா… அA… ேபா4க…3மான …டா3தி3�3 �3ரஸி†(ட …2 
ஓஷ†த24ரஜ2க3: ||  

அA† �வா… ரேதா…2 அA… ம�ேயா† அ�வ…)னA… கா3ேவாÅA… 
ப4க†3: க…ன2னா‡� |  

அA… !ராதா†ஸ …- �தவ † ஸ…�2யமK †�…ரA† ேத…3வா ம †மிேர வ 2…�ய†� 

- [ ] 36 
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4.6.7.4 
ேத ||  

ஹிர†8ய.� …>ேகா3Åேயா† அ�ய… பாதா…3 மேனா†ஜவா… அவ†ர… 
இ#�3ர† ஆW� |   

ேத…3வா இத†3�ய ஹவ�…ர�3ய †மாய …)…. 
ேயா அ�வ†#த� 
ரத…2ேமா அ…�3�4யதி †(ட2� ||  

ஈ …�மா#தா†ஸ…: ஸிலி †கம�3�4யமாஸ …: ஸóè ஶூர†ணாேஸா 

தி…3!யாேஸா… அ�யா‡: |  
ஹ…óè…ஸா இ †வ .ேரண�…ேஶா ய †த#ேத… யதா3Fி †ஷு�தி…3!ய-

ம�ம …ம.வா‡: ||  
தவ… ஶ? †ர� பதய� …(8வ †�வ…)-தவ† சி …�த�  

Æவாத† இவ… �4ரஜ2†மா) |  

தவ… .�>கா†3ண� … வ�(`†2தா  
9H…�ரா Åர†8ேயஷு… ஜ�9†4ராணா சர#தி ||  

உப … -  [ ]  37 
4.6.7.5 


ராகா…3Jச2ஸ†ன� Æவா…�ய�வா† ேத3வ…�3?சா… மன†ஸா…  
த23�4யா†ன: |  

அ…ஜ: 9…ேரா ந2†யேத… நாப�†4ர…�யாA† ப ….சா�-க…வேயா†  
ய#தி ேர…பா4: ||  
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உப … 
ராகா‡3�-பர…ம� Æய�2 ஸ …த4�த…2ம�வா…óè … அJசா†2 ப�…தர†� 

மா…தர†�ச |  

அ…�3யா ேத…3வா�-ஜு(ட†தேமா… ஹி க…3�யா அதா2ÅÅஶா‡�ேத 

தா…3ஶுேஷ… வா�யா†ண� || 38 

(வ0�� †�ேதா - தி…3வா - வ  …�ய† - aைப - கா…Hனச †	வா�…óè…ஶEச †)  
(A7) 

4.6.8.1 

மா ேநா† மி …�ேரா வH †ேணா அ�ய …மா ÅÅ�'#�3ர† �9…4Fா  

ம …Hத…: ப'† �2ய)) |  

ய�3-வா…ஜிேனா† ேத…3வஜா†த�ய… ஸ
ேத‡: 
ரவ…Qயாேமா† 
வ� …த3ேத†2 வ 2…�யா†ண� ||  

ய)ன�…�ண�ஜா… ேர�ண†ஸா… 
ரா!� †த�ய ரா…தி>-�3� †ப@…4தா� 

P †க…2ேதா நய †#தி |  
ஸு
ரா†ங…ேஜா ேம�ய †�3-வ� ….வM †ப இ#�3ரா5 …(ேணா: 


'…யம
ேய†தி … பாத†2: ||  
ஏ …ஷ Jசா2க†3: 9…ேரா அ.ேவ†ன வா…ஜினா† 5 …(ேணா பா…4ேகா3 
ந2†யேத வ� ….வேத‡3!ய: |  

அ…ப� …4
'ய …� Æய� 9†ேரா…டா3ஶ …ம�வ†தா… �வ(ேட  - [ ] 39 
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4.6.8.2 

-ேத†3னóè ெஸௗ.ரவ…ஸாய† ஜி)வதி || ய�3த…4வ�(ய †��*…ேஶா 

ேத†3வ…யான…#-�'�மாA†ஷா…: ப�ய.வ …#-நய†#தி |  
அ�ரா† 5 …(ண: 
ர †த…2ேமா பா…4க3 ஏ †தி ய…�ஞ#-ேத…3ேவ
4ய†: 

ரதிேவ…த3ய †)ன…ஜ: ||  

ேஹாதா‡ Å�3�4வ…��ராவ†யா அ�3ன�மி …#ேதா4 �3ரா†வ�3ரா…ப4 உ…த 
ஶò�தா… ஸுவ�†
ர: |  
ேதன† ய…�ேஞன … �வ†ர>��ேதன… �வ� †(ேடன வ…Fணா… ஆ 


� †ண�3�4வ� ||  

I…ப …!ர…�கா உ…த ேய I†பவா…ஹா.ச…ஷால…� Æேய அ†.வI…பாய … 
தF †தி |  
ேய சா�வ †ேத… பச†னóè ஸ…�ப4ர †#��…ேதா - [ ] 40 
4.6.8.3 
ேதஷா†-ம…ப�4a ‡3�தி�ன இ)வ* ||  

உப … 
ராகா‡3�2 ஸு…ம)ேம †Åதா4ய� … ம)ம† ேத…3வானா…மாஶா… உப † 
வ 2…த
� †(ட2: |  

அ)ேவ†ன …� Æவ�
ரா… �ஷ†ேயா மத3#தி ேத…3வானா‡� 9…(ேட 

ச†��மா ஸு…ப3#*‡4� ||  

ய�3-வா…ஜிேனா… தா3ம † ஸ…#தா3ன…ம�வ†ேதா … யா ஶீ†�.ஷ…8யா† 
ரஶ…னா ர�ஜு†ர�ய |  
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ய�3வா† கா4�ய … 
ர
4� †தமா…�ேய † ��ண…óè… ஸ�வா… தா ேத… 
அப� † ேத…3ேவ(வ†�* ||   

யத3.வ†�ய �ர…வ�ேஷா… - [ ] 41 
4.6.8.4 

மFி…காÅÅஶ… ய�3வா… �வெரௗ… �வதி †4ெதௗ '…
தம�தி† |  
ய�3த4�த†ேயா: ஶமி …*�ய)ன…ேக2ஷு … ஸ�வா … தா ேத… அப� † 
ேத…3ேவ(வ†�* ||  

யD3வ†�3�4ய-P…த3ர†�யா-ப …வாதி … ய ஆ…ம�ய† �ர…வ�ேஷா† 
க…3#ேதா4 அ�தி † |  
ஸு…�� …தா தJச†2மி…தார†: ��8வ#D…த ேமத4óè † .�த…பாக†� 

பச#* ||  

ய�ேத… கா3�ரா†த…3�3ன�னா† ப …Jயமா†னாத…3ப�4 ஶூல…# 
நிஹ†த�யாவ…தா4வ†தி |  
மா த�3-54�யா…மா .'†ஷ…(  )-)மா ��ேண†ஷு 

ேத…3ேவ
4ய…�த* …3ஶ�3
4ேயா† ரா…தம †�* || 42 

(இ - & …3ேதா - �ர …வ0ஷ†: - +�ஷ	2 - ஸ …�த ச †)  (A8) 

4.6.9.1 

ேய வா…ஜின†� ப'…ப.ய†#தி ப…�வ� Æய ஈ†மா…ஹு: ஸு†ர…ப�4� 
நி�.ஹ…ேரதி † |  
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ேய சா�வ †ேதா மாóèஸப�…4FாP …பாஸ †த உ …ேதா 
ேதஷா†ம …ப�4a ‡3�தி�ன இ)வ* ||  

ய)ன2F †ண� மா…ò…�பச†)யா உ…கா2யா… யா பா�ரா†ண� I…(ண 

ஆ…ேஸச†னான� |   

ஊ…(ம…8யா†Åப�…தா4னா† சM …ணாம …>கா: ஸூ…னா: ப'† 
54ஷ…#�ய.வ‡� ||  

நி …�ரம †ண#-நி…ஷத†3ன� Æவ�…வ�த†ன…� ÆயJச… பZ3ப@†3ஶ…ம�வ†த: | யJச† 
ப …ெபௗ யJச† கா…4ஸி�- -[ ] 43 

4.6.9.2 
ஜ…கா4ஸ … ஸ�வா… தா ேத… அப� † ேத…3ேவ(வ†�* ||  

மா �வா…Å�3ன��-�3�4வ†னய��3-D…4மக†3#தி …4�-ேமாகா2 


4ராஜ†#�ய …ப�4-வ� †�த… ஜ�4'†: |  
இ…(ட� Æவ 2…தம…ப�4a ‡3�த…� Æவஷ†Z��த…#த#-ேத…3வாஸ…: 
ரதி† 
�3�
4ண …#�ய.வ‡� ||  

யத3.வா†ய… வாஸ† உப��� …ண#�ய†த24வா…ஸ� Æயா 

ஹிர†8யா)ய�ைம |  

ஸ …#தா3ன …ம�வ†#த…� பZ3ப@†3ஶ� 
'…யா ேத…3ேவ(வா  

யா†மய#தி ||  

ய�ேத† ஸா…ேத3 மஹ†ஸா… ஶூ�� †த�ய … பா�(ண� †யா வா … 
கஶ†யா - [ ]  44  
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4.6.9.3 
வா * …ேதாத†3 |  
�H…ேசவ … தா ஹ…வ�ேஷா† அ�3�4வ …ேரஷு… ஸ�வா… தா ேத… 

3ர4ம †ணா ஸூத3யாமி ||  

ச*†��'óèஶ�3-வா …ஜிேனா† ேத…3வப†3#ேதா…4�வ>�?…-ர.வ†�ய… 
�வதி†4தி …: ஸேம†தி |  
அJசி †2�3ரா… கா3�ரா† வ…�னா† ��ேணாத… பH †(பH-ரA…U4(யா… 
வ� ஶ†�த ||  

ஏக…��வ(3…ர.வ †�யா வ�ஶ …�தா �3வா ய …#தாரா† 
ப4வத…�தத…2�*: |  

யா ேத… கா3�ரா†ணா��* …தா2 �� …ேணாமி … தாதா… ப�8டா†3னா…� 


ர ஜு†ேஹா�ய …�3ெனௗ ||  

மா �வா† தப� - [ ] 45 
4.6.9.4 


'…ய ஆ…�மாÅப� …ய#த…� மா �வதி †4தி�த…Aவ … ஆ  

தி†(`2ப�ேத |  

மா ேத† �3� …�3�4A-ர†வ�ஶ…�தாÅதி…ஹாய † சி…2�3ரா 

கா3�ரா‡8ய …ஸினா… மிD†2 க: ||  
ந வா உ † ேவ …த)�'†யேஸ… ந '†(யஸி ேத…3வாóè இேத†3ஷி 

ப …தி2ப� †4: ஸு…ேக3ப� †4: |  
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ஹ? † ேத… ��ஜா… 
�ஷ†த2 அ54தா…Pபா‡�தா2�3-வா…ஜ2 *…4' 

ராஸ †ப4�ய ||  

ஸு…க3!ய†#ேநா வா…ஜ2 �வ.வ� †ய� 9…óè…ஸ: 9…�ராóè உ …த 
வ� †.வா…9ஷóè† ர…ய�� ( )  |  

அ…னா…கா…3��வ#ேநா… அதி †3தி: ��ேணா* F …�ர#ேநா… அ.ேவா† 
வனதாóè ஹ…வ�(மா)† ||  46 
(கா…4ஸி� - கஶ †யா - தப	3 - ர …ய0� - நவ† ச ) ((A9) 

 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 9 Anuvaakams :- 

(அ+ம…H…. - ய இ …ேமா - ேத †3ன - மா…ஶு: - �ராச ‡ீ� - ஜ …̀ த †6ய … - 
யத3�ர †/ேதா…3 - மா ேநா† மி…	ேரா - ேய வா…ஜின…� - நவ†) 
 
Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(அ+ம†H - மேனா…]ஜ…� - �ராச …ீம> … - ஶ�ம† யEச2& … - 
ேதஷா†ம…ப04^‡3�தி…: - ஷDச †	வா�óèஶ	) 

 
 

First and Last Padam of Sixth Prasnam of  Kandam 4:- 

(அ+ம†H.  - ஹ…வ0�மாH†) 
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� ச&�த2 

கா(ேட3 ஷ�ட2: �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� 

ச&�த2கா(ேட3 ஸ�தம: �ர+ன: �ரார�ப4: || 

 

4.7 ச&�த2கா(ேட3 ஸ�தம: �ர+ன: - 

வேஸா�தா4ராதி3ஶி�டஸ�6காராப04தா4ன� 

4.7.1.1 
அ�3னா†வ�(h ஸ…ேஜாஷ†ேஸ …மா வ †��3த4#* வா…>கி3ர†: |  
�3�…�ைன�-வாேஜ†ப� …4ரா க†3த� ||   

வாஜ†.ச ேம  
ரஸ …வ.ச† ேம… 
ரய †தி.ச ேம… 
ரஸி †தி.ச ேம  

த2…4தி.ச† ேம … �ர* †.ச ேம… �வர†.ச ேம… .ேலாக†.ச ேம  

.ரா…வ.ச† ேம … .Hதி †.ச ேம… �ேயாதி †.ச ேம … ஸுவ †.ச ேம  


ரா…ண.ச† ேம Åபா…ன - [  ]  1 

4.7.1.2 

-.ச† ேம !யா…ன.ச… ேம Åஸு†.ச ேம  

சி …�த�ச† ம… ஆத2†4த�ச ேம… வா�ச† ேம… மன†.ச ேம…  
சFு†.ச ேம … .ேரா�ர†� ச ேம … த3F †.ச ேம… ப3ல †�ச ம … 
ஓஜ†.ச ேம… ஸஹ†.ச ம … ஆ�†.ச ேம ஜ…ரா ச† ம  
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ஆ…�மா ச† ேம த…^.ச† ேம … ( ) ஶ�ம † ச ேம … வ�ம † ச… ேம 

Å>கா†3ன� ச ேம… Å�தா2ன�† ச ேம …  
பMóè†ஷி ச ேம… ஶ? †ராண� ச ேம || 2 

(அ…பா…ன - 6த …v+ச† ேம… - Å�டாத †3ஶ ச)  (A1) 
 

4.7.2.1 
�ைய(Z2ய †�ச ம … ஆதி †4ப�ய�ச ேம ம …)�.ச† ேம …  
பா4ம †.ச… ேம Åம †.ச… ேம Å�ப†4.ச ேம ேஜ…மா ச† ேம  

மஹி…மா ச† ேம வ'…மா ச† ேம 
ரதி…2மா ச† ேம வ …�(மா ச† ேம  

�3ராU…4யா ச† ேம !� …�3த4�ச† ேம … !��3தி †4.ச ேம  

ஸ …�ய�ச† ேம .ர…�3தா4 ச† ேம… ஜக†3Jச - [  ]  3 
 

4.7.2.2 
ேம… த4ன†�ச ேம … வஶ†.ச ேம… �வ�ஷி †.ச ேம �?…டா3 ச† ேம… 
ேமாத†3.ச ேம ஜா…த�ச† ேம ஜன�…(யமா†ண�ச ேம  

ஸூ…�த�ச† ேம ஸு�� …த�ச† ேம வ� …�த�ச† ேம…  
ேவ�3ய†�ச ேம 5…4த�ச† ேம ப4வ�…(யJச† ேம ஸு…க3�ச† ேம 

ஸு…பத†2�ச ம � …�3த4�ச† ம … ��3தி †4 ( ) .ச ேம  

�g� …
த�ச† ேம … �g�
தி †.ச ேம ம…தி.ச† ேம  

ஸும…தி.ச† ேம ||   4 

(ஜக…3Eச� - 	3தி…4 - +ச& †�த3ஶ ச) (A2) 
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4.7.3.1 

ஶ�ச† ேம… மய†.ச ேம 
'…ய�ச† ேம  

ÅAகா…ம.ச† ேம … காம †.ச ேம   

ெஸௗமன…ஸ.ச† ேம ப …4�3ர�ச† ேம…  
.ேரய†.ச ேம … வ�ய†.ச ேம… யஶ†.ச ேம… ப4க†3.ச ேம … 
�3ரவ� †ண�ச ேம ய…#தா ச† ேம த…4�தா ச† ேம … 
ேFம†.ச ேம … �4�தி†.ச ேம … வ�.வ†�ச - [   ]   5 

4.7.3.2 

ேம… மஹ†.ச ேம ஸ…�Æவ�Jச† ேம… �ஞா�ர†�ச ேம … ஸூ.ச† ேம 


ர…ஸூ.ச† ேம… Wர†� ச ேம ல…ய.ச† ம � …த�ச† ேம …  
Å��த†� ச ேமÅய …Qம�ச… ேம Åனா†மயJச ேம ஜ2…வா*†.ச ேம 

த23�கா4�…�வ�ச† ேம Åனமி…�ர�ச… ேம Åப†4ய�ச ேம  

ஸு…க3�ச† ேம … ஶய †ன� (  ) ச ேம ஸூ…ஷா ச† ேம  

ஸு…தி3ன †�ச ேம || 6 (வ0+வ†1 ச … - ஶய†ன - ம…�ெடௗ ச †)(A3) 

4.7.4.1 
ஊ��ச† ேம ஸூ…#�தா† ச ேம… பய †.ச ேம … ரஸ†.ச ேம  

�4� …த�ச† ேம… ம*†4 ச ேம… ஸ�3தி†4.ச ேம… ஸப@†தி.ச ேம  

�� …ஷி.ச† ேம … !�(` †.ச ேம … ைஜ�ர†�ச ம …  
ஔ�3ப�†4�3ய�ச ேம ர…ய�.ச† ேம… ராய †.ச ேம  

9…(ட�ச† ேம… 9(` †.ச ேம வ�…94 ச†  - [  ] 7 
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4.7.4.2 
ேம 
ர…94 ச† ேம ப…3ஹு ச† ேம… 54ய †.ச ேம 5 …�ண�ச† ேம 

5 …�ணத†ர�ச… ேம ÅFி†தி.ச ேம … aய†வா.ச… ேமÅ)ன†�ச… ேம 

ÅFு†Jச ேம !? …ஹய†.ச ேம … யவா‡.ச ேம … மாஷா‡.ச ேம… 
திலா‡.ச ேம P …�3கா3.ச† ேம க…2gவா ‡.ச ேம  

ேகா…3D4மா‡.ச ேம ம…ஸுரா‡(  ).ச ேம 
'…ய>க†3வ.ச… ேம 

Åண †வ.ச ேம .யா…மாகா‡.ச ேம ந2…வாரா‡.ச ேம ||    8  

(வ0…i4 ச †  - ம…ஸுரா… - +ச& †�த3ஶ ச†)  (A4) 

 

4.7.5.1 
அ.மா† ச ேம… ���தி †கா ச ேம கி …3ரய†.ச ேம … ப�வ†தா.ச ேம … 
ஸிக†தா.ச ேம… வன …�பத†ய.ச ேம… ஹிர†8ய�ச… ேம Åய†.ச 

ேம… Wஸ†�ச ேம… �ர9†.ச ேம .யா…ம�ச†  ேம ேலா…ஹ�ச† 
ேம…Å�3ன�.ச† ம … ஆப †.ச ேம வ 2…Hத†4.ச ம … ஓஷ†த4ய.ச ேம 

��(டப …Jய�ச† - [  ] 9 
4.7.5.2 

ேம Å��(டப …Jய�ச† ேம �3ரா…�யா.ச† ேம ப …ஶவ†  
ஆர…8யா.ச† ய…�ேஞன† கgப#தா� Æவ�…�த�ச† ேம… வ��தி †.ச 

ேம 5 …4த�ச† ேம… 54தி†.ச ேம … வஸு † ச ேம வஸ …தி.ச† ேம …  
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க�ம† ச ேம … ஶ�தி †.ச… ேமÅ�த†2.ச ம… ஏம†.ச ம … இதி †.ச ேம … 
க3தி†.ச ேம ||  10  

(�� …�ட …ப…Eய1 சா… - �டாச†	வா�óèஶEச) (A5) 
 

4.7.6.1 
அ…�3ன�.ச† ம … இ#�3ர†.ச ேம… ேஸாம †.ச ம … இ#�3ர†.ச ேம  

ஸவ�…தா ச† ம … இ#�3ர†.ச ேம… ஸர†�வத2 ச ம … இ#�3ர†.ச ேம  

5 …ஷா ச† ம … இ#�3ர†.ச ேம… 
3�ஹ…�பதி †.ச ம… இ#�3ர†.ச ேம  

மி…�ர.ச† ம… இ#�3ர†.ச ேம … வH†ண.ச ம … இ#�3ர†.ச ேம… 
�வ(டா† ச  - [  ] 11 
 

4.7.6.2 
ம … இ#�3ர†.ச ேம தா…4தா ச† ம… இ#�3ர†.ச ேம …  
வ�(]†.ச ம… இ#�3ர†.ச ேம… Å.வ�ெனௗ† ச ம … இ#�3ர†.ச ேம  

ம …Hத†.ச ம … இ#�3ர†.ச ேம… வ�.ேவ † ச ேம  

ேத…3வா இ#�3ர†.ச ேம 
�தி …2வ 2 ச† ம … இ#�3ர†.ச ேம…Å#த'†F� 

ச ம… இ#�3ர†.ச ேம… �3ெயௗ.ச† ம … ( ) இ#�3ர†.ச ேம …  
தி3ஶ†.ச ம… இ#�3ர†.ச ேம G …��3தா4 ச† ம… இ#�3ர†.ச ேம 


ர…ஜாப †தி.ச ம… இ#�3ர†.ச ேம ||  12  

(	வ�டா† ச … - 	3ெயௗ+ச† ம… - ஏக†வ0óèஶதி+ச) (A6) 
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4.7.7.1 

அ…óè …ஶு.ச† ேம ர….மி.ச… ேம Åதா‡3
4ய.ச… ேமÅதி †4பதி.ச ம 

உபா…óè…ஶு.ச† ேம Å#த�யா…ம.ச† ம ஐ#�3ரவாய…வ.ச† ேம  

ைம�ராவH…ண.ச† ம ஆ.வ� …ன.ச† ேம 
ரதி
ர…�தா2ன†.ச ேம 

ஶு…�ர.ச† ேம ம…#த22 ச† ம ஆ�3ரய …ண.ச† ேம ைவ.வேத…3வ.ச† 
ேம �4H …வ.ச† ேம ைவ.வான…ர.ச† ம �*�3ர…ஹா.ச†  [  ] 13 
 

4.7.7.2 

ேம Åதி�3ரா…4யா‡.ச ம ஐ#�3ரா…�3ன.ச† ேம  

ைவ.வேத…3வ.ச† ேம மH�வ…த2யா‡.ச ேம மாேஹ…#�3ர.ச† ம 

ஆதி…3�ய.ச† ேம ஸாவ�…�ர.ச† ேம ஸார�வ…த.ச† ேம 

ெபௗ…(ண.ச† ேம பா�ன 2வ …த.ச† ேம ஹா'ேயாஜ…ன.ச† ேம || 14 

(� …& …�3ர …ஹா+ச … - ச& †6	�óèஶEச) (A7) 
 

4.7.8.1 
இ…�3�4ம.ச† ேம ப …3�….ஹி.ச† ேம … ேவதி†3.ச ேம…  
தி4(ண� †யா.ச ேம… �Hச†.ச ேம சம …ஸா.ச† ேம …  
�3ராவா†ண.ச ேம… �வர†வ.ச ம உபர…வா.ச† ேமÅதி …4ஷவ†ேண 

ச ேம �3ேராணகல…ஶ.ச† ேம வாய…!யா†ன� ச ேம  

5த…
4�Jச† ம ஆத4வ…ன2ய†.ச ம … ஆ�3ன2‡�3�4ர�ச ேம    
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ஹவ�…��3தா4ன†�ச ேம �3� …ஹா.ச† ( )  ேம … ஸத†3.ச ேம 

9ேரா…டா3ஶா‡.ச ேம பச…தா.ச† ேமÅவ
4� …த2.ச† ேம 

�வகா3கா…ர.ச† ேம  || 15 (�3� …ஹா+ச… - ேஷாட†3ஶ ச)  (A8) 
 

 

4.7.9.1 

அ…�3ன�.ச† ேம க…4�ம.ச† ேம…Å�க.ச† ேம … ஸூ�ய†.ச ேம  


ரா…ண.ச† ேம Å.வேம …த4.ச† ேம 
�தி …2வ 2 ச… ேம Åதி †3தி.ச ேம…  
தி3தி †.ச ேம…  �3ெயௗ.ச† ேம… ஶ�வ †?ர…>U3ல†ேயா… தி3ஶ†.ச ேம  

ய…�ேஞன† கgப#தா…-���ச† ேம… ஸாம † ச ேம … �ேதாம †.ச ேம …  
யஜு†.ச ேம த2…3Fா ( ) ச† ேம… தப †.ச ம � …*.ச† ேம   

!ர…த�ச†  ேம Åேஹாரா…�ரேயா‡�-!� …(Zயா  


3� †ஹ�3ரத2#த…ேர ச† ேம ய…�ேஞன† கgேபதா� || 16  

(த …3Fா - Å�டாத†3ஶ ச )  (A9) 

4.7.10.1 
க3�பா‡4.ச ேம வ…�2ஸா.ச† ேம … ��யவ� †.ச ேம ��ய…வ 2 ச† ேம  

தி3�ய …வாZச† ேம தி3�ெயௗ …ஹ2 ச† ேம… ப�சா†வ�.ச ேம  

ப�சா…வ 2 ச† ேம �'வ…�2ஸ.ச† ேம �'வ…�2ஸா ச† ேம  

*�ய …வாZச† ேம *�ெயௗ …ஹ2 ச† ேம ப(ட …2வாJச† ேம 

ப(ெடௗ…2ஹ2 ச† ம உ …Fா ச† ேம வ…ஶா ச† ம �ஷ…ப4.ச† - [ ]  17 
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4.7.10.2 

ேம ேவ…ஹJச† ேம Åன…Z3வா�ச† ேம ேத…4A.ச† ம…  
ஆ�†�ய …�ேஞன† கgபதா� 
ரா…ேணா ய…�ேஞன† கgபதா- 

மபா…ேனா ய …�ேஞன† கgபதா� Æ!யா…ேனா ய…�ேஞன† கgபதா …�  

சFு†-�ய…�ேஞன † கgபதா…ò … .ேரா�ர†� Æய…�ேஞன† கgபதா…�  

மேனா † ய…�ேஞன† கgபதா…� Æவா�3-ய …�ேஞன† கgபதா-மா…�மா 

ய…�ேஞன† கgபதா� Æய…�ேஞா ய…�ேஞன † கgபதா� ||  18  

(� …ஷ…ப4+ச† - ச	வா�…óè …ஶEச†)  (A10) 
 

4.7.11.1 
ஏகா† ச ேம தி…�ர.ச† ேம… ப�ச† ச ேம ஸ …
த ச† ேம …  
நவ† ச ம … ஏகா†த3ஶ ச ேம … �ரேயா †த3ஶ ச ேம … ப�ச†த3ஶ ச ேம  

ஸ …
தத†3ஶ ச ேம… நவ †த3ஶ ச ம… ஏக†வ�óèஶதி.ச ேம …  
�ரேயா†வ�óèஶதி.ச ேம…  ப�ச†வ�óèஶதி.ச ேம 

ஸ …
தவ�óè†ஶதி.ச ேம… நவ †வ�óèஶதி.ச ம…   
ஏக†�'óèஶJச ேம … �ரய †��'óèஶJச-  [  ] 19 

4.7.11.2 

ேம… சத†�ர.ச ேம … Å(ெடௗ ச† ேம … �3வாத†3ஶ ச ேம…  
ேஷாட†3ஶ ச ேம வ�óèஶ …தி.ச† ேம… ச*†�வ�óèஶதி.ச ேம …  
Å(டாவ�óè†ஶதி.ச ேம … �3வா�'óè †ஶJச ேம… ஷZ�'óè †ஶJச ேம  
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ச�வா'…óè…ஶJச† ேம…  ச*†.ச�வா'óèஶJச ேம … 
Å(டாச†�வா'óèஶJச ேம … வாஜ†.ச 
ரஸ…வ.சா†-ப�…ஜ.ச… �ர*†.ச… 
ஸுவ†.ச G …��3தா4 ச… !ய.ஞd†ய.சா- ( ) -#�யாய …ன. 

சா#�ய †.ச ெபௗ4வ…ன.ச… 94வ†ன….சா-தி †4பதி.ச || 20  

(	ரய †6	�óèஶEச … - bய+ஞx †ய… - ஏகா†த3ஶ ச ) (A11) 
 

4.7.12.1 
வாேஜா† ந: ஸ …
த 
ர…தி3ஶ….-சத†�ேரா வா பரா…வத†: |  
வாேஜா† ேநா… வ�.ைவ‡�-ேத…3ைவ�-�3த4ன†ஸாதாவ� …ஹாவ †* ||  

வ�.ேவ† அ…�3ய ம…Hேதா… வ�.வ† ஊ…த2 வ�.ேவ†  
ப4வ#�வ…�3னய …: ஸமி †�3தா4: |  

வ�.ேவ† ேநா ேத…3வா அவ…ஸாÅÅ க†3ம#*… வ�.வ†ம�* … 
�3ரவ� †ண…� Æவாேஜா† அ…�ேம || 

வாஜ†�ய 
ரஸ…வ#ேத†3வா… ரைத‡2� யாதா ஹிர…8யைய‡: |  
அ…�3ன�'#�3ேரா… 
3�ஹ…�பதி †�-ம …Hத…: ேஸாம †ப@தேய ||  

வாேஜ†வாேஜ Åவத வாஜிேனா ேநா… த4ேன †ஷு - [  ] 21 

4.7.12.2 
வ�
ரா அ��தா �த�ஞா: |  
அ…�ய ம�3�4வ†: ப�ப3த  
மா…த3ய †�3�4வ#-�� …
தா யா†த ப …தி2ப� †4�-ேத3வ …யாைன‡: ||  
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வாஜ†: 9…ர�தா†* …3த ம†�3�4ய …ேதா ேநா… வாேஜா† ேத…3வாóè 

� …*ப� †4: கgபயாதி |  

வாஜ†�ய … ஹி 
ர†ஸ…ேவா ந)ன†மKதி… வ�.வா… ஆஶா…  
வாஜ†பதி�-ப4ேவய� ||  

பய†: 
�தி…2!யா� பய… ஓஷ†த24ஷு… பேயா† தி …3!ய †#த'†ேF … 
பேயா† தா4� |  

பய†�வத2: 
ர…தி3ஶ†: ஸ#*… ம4ய ‡� ||  

ஸ� மா† ��ஜாமி… பய †ஸா �4� …ேதன… ஸ� மா†  
��ஜா�ய…ப - [  ]  22 
 
 

4.7.12.3 
ஓஷ†த24ப�4: |  
ேஸா†Åஹ� Æவாஜóè† ஸேனயம�3ேன ||   

ந�ேதா…ஷாஸா… ஸம †னஸா… வ�M †ேப தா…4பேய †ேத… ஶிஶு …ேமகóè† 
ஸமK …சீ |  
�3யாவா… Fாமா† H …�ேமா அ…#த�வ� பா†4தி ேத…3வா அ…�3ன�#-

தா†4ரய)-�3ரவ�ேணா…தா3: ||  
ஸ …P…�3ேரா†Åஸி… நப †4�வானா…��3ரதா†3A: ஶ…�54�ம†ேயா…-54ர…ப�4 
மா† வாஹி … �வாஹா† மாH…ேதா†Åஸி ம…Hதா‡>க…3ண: 

ஶ…�54�ம †ேயா…-54ர…ப�4 மா† வாஹி … �வாஹா† Åவ …��ர†ஸி … 
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*3வ†�வா�ச…2�-54�ம†ேயா…54ரப�4 மா† ( ) வாஹி …  
�வாஹா‡ ||  23  
(த4ேன‡ - �வ…ேபா - &3வ†6வா1ச…2�j4�ம†ேயா…j4ர …ப04  மா… - 
	3ேவ ச † )  (A12) 
 

4.7.13.1 

அ…�3ன�� Æ� †ன�மி… ஶவ†ஸா �4� …ேதன† தி …3!யóè ஸு†ப…�ண� 

Æவய†ஸா 
3�…ஹ#த‡� |  

ேதன† வ…ய� ப †ேதம 
3ர…�3�4ன�ய † வ� …(டப …óè… ஸுேவா… 
Hஹா †ணா… அதி …4 நாக† உ�த…ேம ||   

இ…ெமௗ ேத† ப …Fாவ …ஜெரௗ† பத…�'ேணா … யா
4யா…óè…  
ரFாò †-�யப …ஹò-�ய†�3ேன |  

தா
4யா‡� பேதம ஸு …��தா†P ேலா…க� Æய�ர�.ஷ†ய: 
ரத2ம …ஜா 

ேய 9†ரா…ணா: ||  

சித†3ஸி ஸP …�3ரேயா†ன� …-'#*…3�-த3F †: .ேய …ன �…தாவா‡ | 
ஹிர†8யபF: ஶU…ேனா 9†4ர…8��-ம…ஹா#�2 ஸ …த4�ேத‡2 
�4H…வ - [  ] 24 
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4.7.13.2 

ஆ நிஷ†�த: ||  
நம†�ேத அ�* … மா மா† ஹிóèW …�-  
வ�.வ†�ய G …��3த4)னதி †4 தி(ட2ஸி .'…த: | 
ஸ …P…�3ேர ேத… 4�த†3ய-ம…#தரா�…�-�3யாவா†
�தி …2வ 2 

94வ†ேன…(வ�ப� †ேத ||  
உ…�3ேனா த†3�ேதாத…3தி4� ப� †4#த தி …3வ: ப …�ஜ)யா†த…3#த'†Fா�-


�தி…2!யா�தேதா† ேநா…  
!�(Zயா† Åவத |  

தி…3ேவா G …��3தா4 Åஸி † 
�தி …2!யா நாப� …4-M�க…3பா- 
ேமாஷ†த24னா� |  

வ� ….வா� …: ஶ�ம † ஸ …
ரதா…2 நம †�ப …ேத2 || ேயன�.ஷ†ய…�தப†ஸா 

ஸ …�ர - [ ]  25 
 

4.7.13.3 

மாஸ…ேத#தா†4னா அ…�3ன�óè ஸுவ†ரா…ப4ர†#த: |  
த�மி †)ன…ஹ#நி த†3ேத…4 நாேக† அ …�3ன�ேம …த�  

Æயமா…ஹு�மன†வ: �த2…�ணப †3�.ஹிஷ� ||  

த� ப�ன 2†ப�…4ரA† க3Jேச2ம ேத3வா: 9…�ைர�-
4ரா�� †ப�4H…த வா… 
ஹிர†8ைய: |  
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நாக†>-�3�4ணா…னா: ஸு†�� …த�ய † ேலா…ேக �� …த2ேய† 

� …(ேட2 அதி †4 ேராச…ேன தி…3வ: ||  

ஆ வா…ேசா ம�3�4ய †-மHஹ�3-94ர…8�ர…ய-ம…�3ன�: 

ஸ�ப †தி ….ேசகி †தான: |  


� …(ேட2 
� †தி …2!யா நிஹி†ேதா… த3வ� †�3�தத3த4�ப …த3> 

�� †]ேத… - [  ]  26 
 

4.7.13.4 

ேய 
� †த…)யவ †: ||  
அ…யம…�3ன��வ 2…ரத†ேமா வேயா…தா4: ஸ †ஹ…�'ேயா† 
த23
யதா…ம
ர†�Jச2)) |  

வ� …
4ராஜ†மான: ஸ'…ர�ய … ம�3�4ய … உப … 
ர யா†த தி …3!யான�… 
தா4ம † ||  
ஸ� 
ர Jய†வ�3�4வ…மA… ஸ� 
ர யா …தா�3ேன† ப …ேதா2 
ேத†3வ…யானா ‡)-��]�3�4வ� |  

அ…�மி#�2-ஸ …த4�ேத…2 அ�3�4��த†ர�மி …)- வ�.ேவ† ேத3வா… 
யஜ†மான.ச Wத3த || 

ேயனா† ஸ …ஹ�ர…� Æவஹ†ஸி … ேயனா‡�3ேன ஸ�வேவத…3ஸ� |  

ேதேன…ம� Æய …�ஞ#ேநா† வஹ ேத3வ…யாேனா … ய - [ ]   27 
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4.7.13.5 

உ†�த…ம: ||  

உ�3-9†3�3�4ய�வா�3ேன… 
ரதி† ஜா�3�4ேயன- மி(டா5…�ேத 
ஸóè ��†ேஜதா2ம …ய�ச† |  
9ன†: �� …8வò��வா† ப�…தர…� Æ�வா†ன-ம …)வாதாóè†W …� �வய� … 
த#*†ேம…த� ||  

அ…ய#ேத… ேயான� †�. � …�வ�ேயா… யேதா† ஜா…ேதா அேரா†சதா2: | த�-

ஜா…ன)ன†�3ன… ஆ ேரா…ஹாதா†2 ேநா  
வ��3த4யா ர…ய�� ||  28 

(	4� …வ: - ஸ …	ர� - �� †yேத … - ய: - ஸ…�த	�óè†ஶEச)  (A13) 
 

4.7.14.1 
மமா‡�3ேன… வ�ேசா† வ�ஹ…ேவ(வ†�* வ…ய# �ேவ#தா†4னா 

�த…Aவ†� 9ேஷம |  

ம4ய†#-நம#தா� 
ர…தி3ஶ ….-சத†�ர… ��வயா Å�3�4ய†ேFண… 

�த†னா ஜேயம ||  

மம† ேத…3வா வ� †ஹ…ேவ ஸ†#*… ஸ�வ… இ#�3ரா†வ#ேதா ம…Hேதா… 
வ�(]†ர…�3ன�: |  

மமா…#த'†F-P …H ேகா…3பம †�* … ம4ய …� Æவாத†: பவதா…>காேம † 
அ…�மி)) || 
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மய� † ேத…3வா �3ரவ�†ண …மா ய†ஜ#தா…� ம யா…-ஶரீ†�*… மய� † 
ேத…3வஹூ†தி: |  
ைத3!யா… ேஹாதா†ரா வன�ஷ#த… - [  ] 29 
4.7.14.2 

5�ேவÅ'†(டா: �யாம த…Aவா† ஸு …வ 2ரா‡: ||  
ம4ய†� Æயஜ#*… மம … யான� † ஹ…!யாÅÅa†தி: ஸ …�யா மன †ேஸா 

ேம அ�* | 

ஏேனா… மா நி கா‡3>கத…மJச…நாஹ� Æவ�.ேவ† ேத3வாேஸா…  
அதி †4 ேவாசதா ேம ||  

ேத3வ 2‡: ஷ33� வ 2H …H ண†: ��ேணாத… வ�.ேவ† ேத3வாஸ இ…ஹ 

வ 2†ரய�3�4வ� | 

மா ஹா‡�மஹி 
ர…ஜயா… மா த…^ப� …4�மா ர†தா4ம �3வ�ஷ…ேத 
ேஸா†ம ராஜ)) ||  

அ…�3ன��ம …)�� 
ர†திA…த3) 9…ர�தா…- [ ] 30 
4.7.14.3 
த3த†3
3ேதா4 ேகா…3பா: ப'† பாஹி ந…��வ� |  


ர…�ய�ேசா† ய#* நி …U3த…: 9ன…�ேத† Åைமஷா‡�சி …�த�  


ர…93தா…4 வ� ேந†ஶ� ||  

தா…4தா தா†4�� …ணா� 94வ†ன�ய…  
ய�பதி†� ேத…3வóè ஸ†வ�…தார†மப�4-மாதி …ஷாஹ ‡� |  
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இ…ம� Æய…�ஞம….வ�ேனா…பா4 
3�ஹ…�பதி †� ேத…3வா: பா‡#*… 
யஜ†மான#-#ய…��தா2� ||  
உ…H …!யசா† ேநா மஹி…ஷ: ஶ�ம† யóèஸத…3�மி). ஹேவ † 
9Hஹூ…த: 9†H…Fு |  

ஸ ந†: 
ர…ஜாைய† ஹ�ய.வ ��ட …3ேய#�3ர… மா - [  ] 31 

4.7.14.4 
ேநா† ?'ேஷா… மா பரா† தா3: ||  
ேய ந†: ஸ…ப�னா… அப… ேத ப †4வ#-�வ�#�3ரா…�3ன�
4யா…-மவ† 
பா3தா4மேஹ … தா) |  

வஸ †ேவா H…�3ரா ஆ†தி…3�யா உ†ப'…�
�ஶ†� ேமா…�3ர�-

ேச�தா†ர-மதி4 ரா…ஜ-ம †�ர)) ||  

அ…�வா�ச…-மி#�3ர†ம…Pேதா† ஹவாமேஹ … ேயா ேகா…3ஜி�3- 

த†4ன…-ஜித†3.வ…-ஜி�3ய: |  

இ…ம)ேனா† ய…�ஞ� Æவ� †ஹ…ேவ ஜு†ஷ�வா…�ய U†�ேமா 

ஹ'ேவா ேம…தி3ன†#�வா || 32  

(வ…ன-…ஷ …/த… - i…ர6தா…H - மா - 	�ச †	வா�óèஶEச)  (A14) 
 

4.7.15.1 
அ…�3ேன�ம †)ேவ 
ரத…2ம�ய… 
ரேச†தேஸா… ய�  

பா�ச†ஜ)ய� ப …3ஹவ†: ஸமி…#த4ேத‡ |  



 ச&�த2கா(ேட3 ஸ�தம: �ர+ன: TS 4.7 

    vedavms@gmail.com           Page 179 of 186 

வ�.வ†�யா� Æவ�…ஶி 
ர†வ�வ�ஶி …வாóèஸ †-மKமேஹ … ஸ ேநா† 
P�ச…�வóèஹ†ஸ: ||  

ய�ேய…த3� 
ரா…ண#-நி †மி…ஷ�3-யேத3ஜ†தி… ய�ய †  
ஜா…த�-ஜன†மான�ச… ேகவ†ல� |  

�ெதௗ�ய…�3ன�# நா†தி…2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி … ஸ ேநா† 
P�ச…�வóèஹ†ஸ: ||  

இ#�3ர†�ய ம)ேய 
ரத…2ம�ய… 
ரேச†தேஸா !��ர…�4ன: 

�ேதாமா… உப … மா-P …பாU†3: |  
ேயா தா…3ஶுஷ†: ஸு…��ேதா… ஹவ…Pப… க3#தா… - [ ] 33 
 

4.7.15.2 

ஸ ேநா† P�ச…�வóèஹ †ஸ: ||  

ய: ஸ †>�3ரா…ம#நய †தி … ஸ�Æவ…ஶ ீ� …ேத4 ய: 9…(டான�† 
ஸóè��…ஜதி † �ர…யாண�† |  
�ெதௗமK#�3ர†#-நாதி…2ேதா ேஜா†ஹவ2மி … ஸ ேநா† 
P�ச…�வóèஹ†ஸ: ||  

ம …)ேவ வா‡� மி�ராவHணா… த�ய† வ��த…óè … ஸ�ெயௗ†ஜஸா 

�3�óèஹணா… ய#-x …ேத3ேத‡2 |  
யா ராஜா†னóè ஸ…ரத†2� Æயா…த2 உ†�3ரா… தா ேநா†  
P�சத…மாக†3ஸ: ||  
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ேயா வா…óè … ரத†2 � …ஜுர†.மி: ஸ …�யத†4�மா… மி* …2.சர†#த-Pப…யாதி† 
D…3ஷய)) † |  
�ெதௗமி † - [ ] 34 
 
4.7.15.3 
மி…�ராவH†ணா நாதி…2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி … ெதௗ ேநா† 
P�சத…மாக†3ஸ: ||  

வா…ேயா: ஸ †வ�…*�-வ�…த3தா†2ன� ம)மேஹ… யாவா‡�ம…)-

வ�3ப� †3
4� …ேதா ெயௗ ச… ரF †த: |  
ெயௗ வ�.வ†�ய ப'…54 ப †35 …4வ* …�ெதௗ ேநா† 
P�சத…மாக†3ஸ: ||  

உப … .ேர(டா†2 ந ஆ…ஶிேஷா† ேத…3வேயா…��3த4�ேம † 
அ�தி2ர)) |  

�ெதௗமி † வா…�óè ஸ†வ�…தார†#-நாதி …2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி… ெதௗ ேநா † 
P�சத…மாக†3ஸ: ||  

ர…த22த†ெமௗ ரத2…2னா-ம†4வ ஊ…தேய … ஶுப …4> க3மி †(ெடௗ2 

ஸு…யேம†-ப�…4ர.ைவ‡: |  
யேயா‡�  - [ ]  35 
4.7.15.4 
வா#ேத3ெவௗ ேத…3ேவ(வ-நி †ஶித…-ேமாஜ…�ெதௗ ேநா† 
P�சத…மாக†3ஸ: ||  
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யத3யா†த� Æவஹ…*óè ஸூ…�யாயா‡-��'ச…�ேரண † 
ஸ …óè …ஸத†3மி …Jச2மா†ெனௗ | 

�ெதௗமி † ேத…3வாவ….வ�ெனௗ† நாதி…2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி …  
ெதௗ ேநா† P�சத…மாக†3ஸ: ||  

ம …Hதா‡� ம)ேவ … அதி†4 ேநா 
3Hவ#*… 
ேரமா� Æவாச…� 

Æவ�.வா†மவ#*… வ�.ேவ‡ |  
ஆ…ஶூ). ஹு†ேவ ஸு…யமா†^…தேய … ேத ேநா†  
P�ச…#�ேவன†ஸ: ||  

தி…�3மமா� †த4� Æவ 2̀ …3தóè ஸஹ†�வ�3-தி …3!யóè ஶ��3த…4: - [ ] 
36 
 

4.7.15.5 


�த†னாஸு ஜி …(] |  

�ெதௗமி † ேத…3வா)-ம …Hேதா† நாதி …2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி… ேத ேநா† 
P�ச…#�ேவன†ஸ: ||  

ேத…3வானா‡� ம)ேவ… அதி †4 ேநா 
3Hவ#* … 
ேரமா� Æவாச…� 

Æவ�.வா†மவ#*… வ�.ேவ‡ |  
ஆ…ஶூ). ஹு†ேவ ஸு…யமா†^…தேய … ேத ேநா†  
P�ச…#�ேவன†ஸ: ||  
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யதி …3த3� மா†Åப�…4ேஶாச†தி … ெபௗH†ேஷேயண … ைத3!ேய†ன | 

�ெதௗமி … வ�.வா‡)- ேத…3வா)-நா†தி …2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி… ேத ேநா † 
P�ச…#�ேவன†ஸ: ||  

அA† ேநா…Å�3யாA†மதி … >1, ர)வ� - [  ] 37 
 

4.7.15.6 

த†3Aமேத… �வ� >2,  Æைவ‡.வான…ேரா ந† ஊ…�யா>3,   


� …(ேடா தி …3வ�> 4 || 

ேய அ
ர†ேத2தா…-மமி †ேதப� …4-ேராேஜா†ப�…4�ேய 
ர†தி …(ேட2 

அப †4வதா…� Æவஸூ†னா� |  

�ெதௗமி … �3யாவா†
�தி …2வ 2 நா†தி…2ேதா ேஜா†ஹவ 2மி … ேத ேநா† 
P�சத…மóèஹ †ஸ: || 

உ�வ 2† ேராத3W … வ'†வ: ��ேணாத…>-ேF�ர†�ய ப�ன 2… அதி †4 
ேநா 
3Mயாத� |  

�ெதௗமி … �3யாவா†
�தி …2வ 2 நா†தி…2ேதா ேஜா †ஹவ 2மி … ேத ேநா† 
P�சத…மóè ஹ †ஸ: ||  

ய�ேத† வ…ய� 9†Hஷ…�ரா ய †வ� …(டா2-வ� †�3வாóèஸ.ச�� …மா 

கJச…நா - [ ] 38 
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4.7.15.7 

ÅÅ*க†3: |  
�� …த24 �வ†�மாóè அதி †3ேத…ரநா†கா…3 !ேயனாóè †ஸி ஶி.ரேதா…2 
வ�(வ†க3�3ேன ||  

யதா†2 ஹ … த�3-வ†ஸேவா ெகௗ …3�ய†�-சி� ப …தி3 ஷி…தா மP†�சதா 

யஜ�ரா: |  

ஏ …வா �வம …�ம� 
ர P †�சா… !யóèஹ…: 
ராதா‡�ய�3ேன 


ரத…ரா)ன… ஆ�†: || 39  
(க3/தா† - A…3ஷய …/	2  6ெதௗமி… - யேயா…: - ஶ�	3ேதா4 -  

Å_†மதி…ர> † - ச…ன - ச& †6	�óèஶEச)   (A15) 

Special Korvai:- 

(அ…�3ேன�ம†Hேவ … - ய6ேய …த3- மி/	3ர †6ய … - ய: ஸ†. 

�3ரா…மமி/	3ர …óè … - ஸ ேநா† a1ச …	வóè ஹ†ஸ: |  

ம…Hேவ வா…/தா ேநா†  a1சத …மாக†3ஸ: |  

ேயா வா‡� - வா…ேயா- �ப† - ர …த 2த †ெமௗ… - யத3யா†த-

ம…+வ0ெனௗ… - ெதௗ ேநா† a1சத…மாக†3ஸ: |  

ம…�தா‡H- தி…�3ம� - ம…�ேதா† - ேத …3வானா…� - Æயதி…3த3� 

Æவ0+வா…H - ேத ேநா† a1ச …/	ேவன†ஸ: |  

அ> † ந … - உ�வ  … - 	3யாவா†��தி…2வ   - ேத ேநா† 
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a1சத…மóèஹ†ேஸா… ய	ைத‡ |  
ச …&ரóèஹ †ஸ…: ஷடா3க†3ஸ+ச …&ேரன†ேஸா… 	3வ0ரóèஹ†ஸ: | 
 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 15 Anuvaakams :- 

அ�3னா†வ0�z … - <ைய�ட2ய…óè… - ஶ1ேசா� -�சா - Å+மா† 
சா… - �3ன-+சா…- Åóè…ஶு +ேச …- 	3	4ம +சா… -Å�3ன-+ச † க…4�ேமா 

- க3�பா…4 - +ைசகா† ச … - வாேஜா† ேநா - அ …�3ன-� Æ] †ன<மி… - 
மமா‡�3ேன - அ …�3ேன�ம†Hேவ… - ப1ச †த3ஶ | 
 

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

(அ�3னா†வ0�z - அ …�3ன-+ச … - வாேஜா† ேநா… - அத†3�3ேதா4 

ேகா…3பா - நவ†	�óèஶ	 ) 
 

First and Last Padam of Seventh Prasnam of  Kandam 4:-

(அ�3னா†வ0�z - �ரத …ராHன… ஆ]†: ) 
 

Kaanda Korvai with starting Padams of 7 Prasanas of Kandam 4: 

(]1ஜா…ேனா - வ0�ேணா†- ரபா… - ர …+மி� -நேமா -Å+ம… - 
அ�3னா†வ0�z - ஸ…�த ) 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ச&�த2கா(ேட3 ஸ�தம: �ர+ன: ஸமா�த: || 

 
|| இதி ச&�த2� கா(ட3� || 
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4.7.1  Appendix 

4.7.15.5 - அA†ேனா…Å�3யாA†மதி … >1, ர)வ�த†3Aமேத… �வ� >2 

அA† ேநா…Å�3யாÅA†மதி�ய…�ஞ# ேத…3ேவஷு † ம)யதா� |  

அ…�3ன�.ச† ஹ!ய…வாஹ†ேனா… ப4வ †தா#-தா…3ஶுேஷ… மய †: || 
   

அ)வ�த†3Aமேத… �வ� ம)யா †ைஸ… ஶ�ச†ன: ��தி4 |  

�ர�ேவ … த3Fா†ய ேநா ஹிA… 
ரண … ஆIóè †ஷி தா'ஷ: || 

(Appearing in TS - 3.3.11.3 and 4 ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.7.11.6 -ைவ‡.வான…ேரா ந† ஊ…�யா>3,  
� …(ேடா தி…3வ�>4 

ைவ….வா…ன…ேரா ந† ஊ…�யாÅÅ 
ர யா†* பரா…வத†: |  
அ…�3ன�H…�ேத2ன… வாஹ†ஸா || (Appearing in TS - 1.5.11.1) 


� …(ேடா தி …3வ� 
� …(ேடா அ…�3ன�: 
� †தி …2!யா� 
� …(ேடா 

வ�.வா… ஓஷ†த2…4ரா வ�†ேவஶ |  

ைவ….வா…ன…ர: ஸஹ†ஸா 
�…(ேடா அ …�3ன�: ஸேனா… தி3வா… ஸ 

'…ஷ: பா†*… ந�த‡� || (Appearing in TS - 1.5.11.1 and 2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Details of Anuvakam, Panchati and Padam for Kandam 4 

 

 Anuvakam 
 

Panchati 
 

Padams 
 

Prasna 1 11 46 2293 

Prasna 2 11 48 2498 

Prasna 3 13 36 1844 

Prasna 4 12 37 1887 

Prasna 5 11 27 1234 

Prasna 6 9 46 2331 

Prasna 7 15 39 2008 

Total 82 279 14095 

 

 


