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Version Notes: 
 
This is now the current Version 1.1 dated September 30, 2021. 
 

1. This replaces the earlier version 1.0 dated Mar 31, 2020. 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported            

till Sep 30, 2021. 
 

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 30th September 2018 
2nd Version Number   0.0 dated 31st January 2019 
3rd Version Number   1.0 dated 31st March 2020 
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ஓ� நம: பரமா	மேன, � மஹாக3ணபதேய நம:,  

� �3��4ேயா நம: || ஹ…� …: ஓ� || 

 

6 ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி�ய 

ஸ�ஹிதாய� ஷ�ட2� கா(ட3�  
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 �ரத2ம: �ர*ன: �ரார�ப4: || 

6.1 ஷ�ட2கா(ேட3 �ரத2ம: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணநி1பண� 

6.1.1.1 

	ரா…சீன†வóè ஶ&கேராதி ேத3வம'…�யா தி3ேஶா… (ய†ப4ஜ�த…  
	ராசீ‡�ேத…3வா த†3*ி…ணா ப� …தர†: 	ர…த�சீ‡� ம'…�யா† உத�†3சீóè  

�…�3ரா ய�-	ரா…சீன†வóè ஶ&க…ேராதி† ேத3வேலா…கேம …வ  

த�3-யஜ†மான உ…பாவ†!தேத… ப.† �ரய�ய …�த!.ஹி †ேதா… ஹி  

ேத†3வேலா…ேகா ம†'�ய-ேலா…கா0னா1மா2-ேலா…கா�2- 

1ேவ †த(யமி…ேவ�யா†ஹு…: ேகா ஹி த�3ேவத…3  
ய�3ய …4�மி†0 Æேலா …ேகÅ1தி† வா… ந ேவதி †  
தி…35வ†த�கா…ஶா0-க†ேரா - [  ]  1 
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6.1.1.2 

-�6 …ப4ேயா‡!-ேலா…கேயா†ர…ப�4ஜி †�ைய ேகஶ�ம …�� வ †பேத  

ந…கா2ன8 …  நி 9� †�தேத �� …தா வா ஏ …ஷா �வக†3ேம …�3�4யா  

ய�-ேக†ஶ�ம…�� �� …தாேம…வ �வச†ம-ேம …�3�4யாம†-ப …ஹ�ய†  
ய…;ஞ=ேயா†  > …4�வா ேமத…44ைப …�ய&கி †3ரஸ: ஸுவ…!க3�  

Æேலா…க� Æய�ேதா…Å	2ஸு த�‡3*ாத…ப? … 	ராேவ†ஶய0ன…	2ஸு 

1னா†தி ஸா…*ாேத…3வ த�‡3*ாத…ப?… அவ† ��ேத4  

த�…!�ேத2 1னா†தி த�…!�ேத2 ஹி ேத தா�-	ராேவ †ஶய0- 

த�…!�ேத2 1னா†தி-  [   ]  2 

 6.1.1.3 

த�…!�த2ேம …வ ஸ †மா…னானா‡� ப4வ�ய …ேபா‡-Å�ஞா�ய�தர…த ஏ…வ  

ேம�3�4ேயா† ப4வதி … வாஸ †ஸா த�3*யதி ெஸௗ …�ய� Æைவ 

ெ*ௗம †�-ேத…3வத†யா… ேஸாம†ேம …ஷ ேத…3வதா…4ைப †தி… ேயா 

த�3* †ேத… ேஸாம †1ய த…Cர†ஸி த…'வ†�ேம பா…ஹ��யா†ஹ… 
1வாேம…வ ேத…3வதா…4ைப …�யேதா†2 ஆ…ஶிஷ†ேம …ைவதாமா 

ஶா‡1ேத… Å93ேன1E†ஷா…தா4ன†� Æவா…ேயா!-வா†த…பான†� 

ப��� …ணா�-ந�…வ�ேராஷ†த�4னா� 	ரகா…4த-  [   ]   3 

6.1.1.4 
ஆ†தி…3�யானா‡� 	ராசீனதா…ேனா வ��ேவ†ஷா�-ேத…3வானா…ேமா …!- 
ந* †�ராணா-மத�கா…ஶா1த�3 வா ஏ …த�2-ஸ†!வேத3வ …�ய †� Æய�3- 
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வாேஸா… ய�3வாஸ†ஸா த�…3*ய †தி … ஸ!வா†ப�4ேர…ைவன†�-  
ேத…3வதா†ப�4!-த�3*யதி ப …3ஹி: 	ரா†ேணா… ைவ ம †'…�ய†1-

த1யாஶ†ன� 	ரா…ேணா‡Å�ஞாதி … ஸ	ரா†ண ஏ…வ த�‡3*த…  
ஆஶி †ேதா ப4வதி… யாவா†ேன…வா1ய † 	ரா…ண1ேதன† ஸ …ஹ 

ேமத…44ைப †தி 94� …த�-ேத…3வானா…� ம1 † ப��� …ணா�-

நி�ப †9வ� ம'…�யா†ணா…� த�3 வா-  [   ]   4 

6.1.1.5 

ஏ …த�2-ஸ†!வேத3வ …�ய †� Æய0னவ†ன�த…� Æய0னவ†ன�-

ேதனா	4ய…&9ேத ஸ!வா† ஏ …வ ேத…3வதா‡: 	Fணாதி … 	ரG6†ேதா… வா 

ஏ …ேஷா‡Å1மா2-ேலா …காத3க†3ேதா ேத3வேலா…க� Æேயா த�‡3*ி …ேதா ‡ 
Å�த…ேரவ… நவ†ன�த…�-த1மா…�-நவ †ன�ேதனா …	4ய†&9ேத Å'ேலா…ம�   

Æயஜு†ஷா… (யா(� †��யா… இ��3ேரா† (� …�ரம †ஹ…0-த1ய† 
க…ன�ன8 †கா… பரா†Åபத…�-ததா3"ஜ†ன-மப4வ…�3ய-தா…3&9ேத ச*ு†ேர…வ 

	4ரா�� †(ய1ய (�&9ேத… த3*ி†ண …� >!வ…மாÅ&9ேத† -   [   ]   5 
6.1.1.6 

ஸ …(யóè  ஹி >!வ†� ம'…�யா† ஆ…"ஜேத… ந நி தா†4வேத… ந�வ… ஹி 

ம †'…�யா† தா4வ†�ேத… ப"ச… 9��வ… ஆÅ&9ேத… ப"சா‡*ரா ப …&9தி: 

பா&9ேதா† ய …;ேஞா ய…;ஞேம…வாவ † ��ேத…4 ப.†மித…மா&9ேத 

Åப†.மித…óè… ஹி ம†'…�யா† ஆ…"ஜேத… ஸE†ல …யாÅÅ&9ேத Åப†Eலயா…  
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ஹி ம †'…�யா† ஆ…"ஜேத… (யா(� †��ைய… யத3ப †Eலயா Å"ஜ�…த  

வ;ர† இவ 1யா…�2-ஸE†ல…யாÅÅ&9ேத† மி�ர…�வாேய-  [  ]   6 

6.1.1.7 

-��3ேரா† (� …�ரம†ஹ…��2ேஸா‡Å(1 …)ேபா‡-Å(1…)	4ய†�.யத…  
தாஸா…� Æய0ேம�3�4ய †� Æய …;ஞ=ய…óè … ஸேத†3வ …மா? …�-

தத…3ேபாத†39ராம…�ேத த…3!பா4 அ†ப4வ …0 …. ய�3த†3!-ப4I"ஜ�…ைல: 

ப …வய†தி … யா ஏ …வ ேம�3�4யா† ய …;ஞ=யா…: ஸேத†3வா… 
ஆப …1தாப�†4ேர…ைவன†� பவயதி … �3வா	4யா‡� பவய�ய-

ேஹாரா…�ரா	4யா†ேம …ைவன†� பவயதி �.…ப�4: ப†வயதி … �ரய† இ…ேம 

ேலா…கா ஏ …ப�4ேர…ைவன †� Æேலா…ைக: ப †வயதி ப …"சப� †4: -  [    ]   7 

6.1.1.8 

பவயதி … ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய…;ேஞா 

ய…;ஞாைய …ைவன†� பவயதி ஷ…J3ப�4: ப †வயதி … ஷJ3 வா � …தவ † 
� … ப� †4ேர…ைவன†� பவயதி ஸ …	தப� †4: பவயதி ஸ…	த ச2�தா3óè†ஸி … 
ச2�ேதா†3ப�4ேர…ைவன †� பவயதி ந…வப� †4: பவயதி … நவ… ைவ I� †ேஷ 

	ரா…ணா: ஸ	ரா†ணேம …ைவன†� பவய…�ேயக†வ�óèஶ�யா பவயதி … 
த3ஶ… ஹ1�யா† அ…&K3ல †ேயா… த3ஶ… ப�3யா† ஆ…�ைமக†வ�…óè…ேஶா 

யாவா†ேன …வ I�†ஷ…1தம-ப †.வ!க3�-  [   ]   8 
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6.1.1.9 

பவயதி சி …�பதி †1�வா Iனா…�வ��யா†ஹ… மேனா… ைவ சி …�பதி …!- 
மன†ைஸ…ைவன†� பவயதி வா…9பதி †1�வா Iனா…�வ��யா†ஹ 

வா…ைசைவன†� பவயதி ேத…3வ1�வா† ஸவ� …தா I†னா…�வ��யா†ஹ 

ஸவ�…��	ர†ஸூத ஏ …ைவன†� பவயதி … த1ய† ேத பவ��ரபேத 

ப …வ��ேர†ண … ய1ைம … க� I…ேன தGச†2ேகய…மி�யா†ஹா…-  
ÅÅ*ஶிஷ†-ேம…ைவதாமா ஶா‡1ேத ||  9 

(அ…த …கா…ஶா8 க†ேரா…	ய - ேவ†ஶய8 தி…�	த2 9னா†தி - 

�ரகா…4ேதா - ம†: …�யா†ணா…/ த	3வா - ஆÅ<�ேத† - மி	ர …	வாய† 
- ப…=சப? …4 - ரப†�வ�க3 - ம…�டாச †	வா�óèஶ@ச) (A1) 

6.1.2.1 

யாவ †�ேதா… ைவ ேத…3வா ய …;ஞாயா-I†னத… த ஏ …வாப †4வ …0…. ய ஏ …வ� 

Æவ�…�3வா0. ய …;ஞாய † Iன �…ேத ப4வ†�ேய…வ ப…3ஹி: ப †வய�…�வாÅ�த: 

	ர பா†த3யதி ம'�யேலா…க ஏ …ைவன †� பவய�…�வா >…த�- 
ேத†3வேலா…க� 	ர ண †ய…�ய-த�‡3*ித… ஏக…யா ÅÅஹு…�ேய�யா†ஹு: 

1�…ேவண… சத†1ேரா ஜுேஹாதி த�3*ித…�வாய† 1� …சா 
ப †"ச…மM� ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய …;ேஞா 

ய…;ஞேம…வாவ † ��த…4 ஆN ‡�ைய 	ர…6ேஜ…Å93னேய …-  [   ]   10 
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6.1.2.2 

1வாேஹ�யா…ஹா ÅÅN‡�யா… ஹி I� †ேஷா ய …;ஞம …ப�4 
	ர†6…&9ேத யேஜ…ேயதி† ேம…தா4ைய… மன †ேஸ …Å93னேய… 
1வாேஹ�யா†ஹ ேம …த4யா… ஹி மன†ஸா… I� †ேஷா ய …;ஞம †ப�…4- 
க3Gச†2தி… ஸர†1வ�ைய >…�ேண‡-Å93னேய… 1வாேஹ�யா†ஹ… 
வா93ைவ ஸர†1வத� 	�தி …2வ � > …ஷா வா…ைசவ 	� †தி …2(யா 

ய…;ஞ� 	ர 6†&9த… ஆேபா† ேத3வ �!-	3�ஹத�!-வ��வஶ�I4வ… 
இ�யா †ஹ … யா ைவ வ!�யா…1தா-  [  ]  11 

6.1.2.3 

ஆேபா† ேத…3வ �!-	3� †ஹ…த�!-வ� …�வஶ †�I4ேவா… யேத…3த�3யஜு…!ன 

	3� …யா�3-தி…3(யா ஆேபாÅஶா‡�தா இ…ம� Æேலா…கமா 

க†3Gேச26…ராேபா† ேத3வ �!-	3�ஹத�!-வ��வஶ�I4வ … 
இ�யா †ஹா…1மா ஏ …ைவனா† ேலா…காய † ஶமயதி … த1மா‡Gசா…2�தா 
இ…ம� Æேலா…கமா க†3Gச2�தி … �3யாவா†	�தி…2வ � இ�யா†ஹ … 
�3யாவா†	�தி …2(ேயா!. ஹி ய …;ஞ உ …!வ†�த.†* …-
மி�யா†ஹா…�த.†ே* … ஹி ய …;ேஞா 	3�ஹ …1பதி†!ேனா 

ஹ…வ�ஷா† (�தா…4�வ�-  [  ]   12 

6.1.2.4 

-�யா†ஹ… 	3ர�ம… ைவ ேத…3வானா…� 	3�ஹ …1பதி…!-

	3ர�ம †ைண …வா1ைம† ய …;ஞமவ† ��ேத…4 ய�3-	3� …யா�3- 
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வ� †ேத…4.தி† ய;ஞ1தா…2O�� †Gேச2�3-(�தா…4�வ��யா†ஹ  

ய;ஞ1தா…2Oேம …வ ப.† (�ண9தி 	ர…ஜாப †தி!-ய…;ஞம†1�ஜத… 
ேஸா‡Å1மா�2-1� …�ட: பரா†ைங…�2ஸ 	ர யஜு…ர(Q †னா…�	ர 
ஸாம… த��K3த†3-யGச…2�3-ய�3�K …3த3-ய †Gச…2�  

தெதௗ ‡3�3-93ரஹ…ண1ெயௗ‡�3-93ரஹண…�வ�� …சா-  [   ]   13 

6.1.2.5 

ஜு†ேஹாதி ய …;ஞ1ேயா�3ய†�யா அ'…�R	-ச2�த†3ஸா …-
4த†3யGச…2தி3�யா†-ஹு …1த1மா†த3'…�Rபா†4 ஜுேஹாதி  

ய…;ஞ1ேயா�3ய†�ைய… �3வாத†3ஶ வா�2ஸப …3�தா406த†3யGச…2- 

�நி�யா†ஹு…-1த1மா‡�3- �3வாத…3ஶப�†4!-வா�2ஸப3�த…4வ�ேதா†3 
த�3*ய�தி … ஸா வா ஏ…ஷ!க†3'…�R93-வாக†3'…�R93-

யேத…3தய…!சா த�…3*ய †தி வா…ைசைவன…óè… ஸ!வ †யா த�3*யதி… 
வ��ேவ† ேத…3வ1ய† ேந… .�யா†ஹ ஸாவ� …�!ேய†ேதன … ம!ேதா† 
(�ண�த ஸ …92ய-  [    ]   14 

6.1.2.6 

-மி�யா†ஹ ப���ேத3வ …�ைய †ேதன… வ��ேவ† ரா…ய இ†ஷு�3�4ய …-
?�யா†ஹ ைவ�வேத…3(ேய†ேதன † �36…�ன� Æ(� †ண�த  

I…�யஸ … இ�யா†ஹ ெபௗ…��ேய†ேதன… ஸா வா ஏ …ஷ!92ஸ †!வ- 

ேத3வ…�யா† யேத…3தய …!சா த�…3*ய†தி … ஸ!வா†ப�4ேர…ைவன†�- 
ேத…3வதா†ப�4!-த�3*யதி ஸ…	தா* †ர� 	ரத…2ம� 
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ப …த3ம…�டா* †ராண� … �Fண� … யான8 … �Fண� … தா0ய …�டாSப † ய�தி… 
யான8† ச…�வா.… தா0ய…�ெடௗ யத…3�டா* †ரா… ேதன †-  [   ]   15 

6.1.2.7 

கா3ய…�F யேத3கா†த3ஶா*ரா… ேதன† �.…�R93ய�3- 

�3வாத†3ஶா*ரா … ேதன… ஜக†3த�… ஸா வா ஏ …ஷ!92ஸ!வா†ண� …  
ச2�தா3óè†ஸி … யேத…3தய…!சா த�…3*ய †தி … ஸ!ேவ†ப�4ேர…ைவன…�  

ச2�ேதா†3ப�4!-த�3*யதி ஸ …	தா* †ர� 	ரத…2ம� ப …த3óè ஸ…	தப †தா…3 
ஶ9வ†F ப …ஶவ…: ஶ9வ†F ப …ஶூேன …வாவ† ��த…4 ஏக†1மாத…3*ரா… 
த3னா‡	த� 	ரத…2ம� ப …த3� த1மா…�3-ய�3-வா…ேசா-Åனா‡	த…�- 
த0ம†'…�யா† உப † ஜ�வ�தி >…!ணயா† ஜுேஹாதி (  ) > …!ண இ†வ…  
ஹி 	ர…ஜாப†தி: 	ர…ஜாப †ேத…ரா	�ைய… �T†னயா ஜுேஹாதி … 
�T†னா…�3தி4 	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜா அ1� †ஜத 	ர…ஜானா…óè…  
1��Jைய ‡ ||  16  
(அ…�3னேய … - தா - B� †தா4	B� … - சா - ஸ…�2ய� - ேதன† - 
ஜுேஹாதி… - ப=ச †த3ஶ ச) (A2) 

6.1.3.1 

� …92ஸா…ேம ைவ ேத…3ேவ	4ேயா † ய …;ஞாயா-Åதி †�ட2மாேன… 
9��ேணா† � …ப&-9� …�வா-Åப …9ர�யா†தி�ட2தா…�ேத†Åம0ய�த… 
ய� Æவா இ …ேம உ†பாவ …!�21யத…: ஸ இ…த3� ப†4வ��ய …த�தி … ேத 

உபா†ம��ரய�த… ேத அ †ேஹாரா…�ரேயா‡!-மஹி …மான†-மபன8 …தா4ய†  
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ேத…3வா'…பா-வ†!ேததாேம …ஷ வா � …ேசா வ!ேணா… யGU…29ல&- 

9� †�ணாஜி …ன1ைய …ஷ ஸா�ேனா… ய� 9� …�ண�� †92-  

ஸா…மேயா…: ஶி2ேப ‡ 1த…2 இ�யா†ஹ!92ஸா…ேம ஏ…வாவ† ��த4 

ஏ …ஷ-  [   ]   17 

6.1.3.2 

வா அ�ேனா… வ!ேணா… யGU …29ல&-9� †�ணாஜி…ன1ைய …ஷ 

ரா�.†யா… ய�9� …�ண� Æயேத…3ைவன†ேயா…1த�ர… �ய †9த…�- 
தேத…3வாவ† ��ேத4 9��ணா-ஜி …ேனன † த�3*யதி …  
	3ர�ம †ேணா… வா ஏ …த�3� …ப� Æய� 9� †�ணாஜி …ன� 

	3ர�ம †ைண …ைவன†�-த�3*யத�…மா�-தி4ய…óè… ஶி* †மாண1ய 

ேத…3ேவ�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர…ைவத�3-க3!ேபா…4 வா ஏ…ஷ  

ய�3-த�‡3*ி …த உ2ப …3� Æவாஸ…: 	ேரா!O†ேத… த1மா…�3-  [   ]  18 

6.1.3.3 

க3!பா…4: 	ரா(� †தா ஜாய�ேத… ந I…ரா ேஸாம †1ய 

9ர…யாத3ேபா‡!�வ �த… ய�I…ரா ேஸாம †1ய 9ர…யாத†3ேபா!�வ �…த 

க3!பா‡4: 	ர…ஜானா‡� பரா…பா †கா: 16: 9F …ேத ேஸாேம 

Åேபா‡!Oேத… ஜாய†த ஏ …வ தத3ேதா…2 யதா…2 வ? †யாóèஸ� 

	ர�யேபா!O…ேத தா…�3�ேக…3வ தத3&கி †3ரஸ: ஸுவ …!க3� 

Æேலா…க� Æய�த… ஊ!ஜ…� Æ(ய †ப4ஜ�த… தேதா… யத…3�யஶி†�யத… ேத 

ஶ…ரா அ †ப4வ…0C!93ைவ ஶ…ரா யGச†2ர…மயW…-  [    ]   19 
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6.1.3.4 

ேமக†2லா… ப4வ…�T!ஜ†ேம …வாவ† ��ேத4 ம�3�4ய …த: ஸ� ந†�யதி  

ம�3�4ய …த ஏ…வா1மா… ஊ!ஜ†�-த3தா4தி… த1மா ‡0ம�3�4ய…த 

ஊ…!ஜா I†4"ஜத ஊ…!�3�4வ� Æைவ I�†ஷ1ய … நா	4ைய… 
ேம�3�4ய †மவா…சீன†-மேம…�3�4ய� Æய0ம†�3�4ய…த: ஸ…�ந�ய †தி … 
ேம�3�4ய †"-ைச…வா1யா†ேம …�3�4ய"ச… (யாவ†!தய…-த���3ேரா† 
(� …�ராய … வ;ர…� 	ராஹ†ர…�2ஸ �ேர…தா4 (ய †ப4வ…�2-

1	2ய1��த�†ய …óè … ரத…21��த�†ய…� ÆTப …1��த�†ய …�-  [  ]  20 

6.1.3.5 

Æேய‡Å�த:ஶ…ரா அஶீ‡!ய�த… ேத ஶ…ரா அ†ப4வ…0-தGச…2ராணாóè† 
ஶர…�வ� Æவ;ேரா… ைவ ஶ…ரா: *ு�-க2X… ைவ ம†'…�ய†1ய… 
	4ரா�� †(ேயா … யGச†2ர…மயW… ேமக†2லா… ப4வ†தி… வ;ேர†ைண…வ 

ஸா…*ா�-*ுத…4� 	4ரா�� †(ய� ம�3�4ய…ேதா Åப † ஹேத 

�.…(��3-ப †4வதி �.…(��3ைவ 	ரா…ண1-�.…(�த†ேம…வ 

	ரா…ண� ம †�3�4ய…ேதா யஜ†மாேன த3தா4தி 	� …�2வ � ப †4வதி … 
ர;ஜூ†னா…� Æ(யா(� †�ைய … ேமக†2லயா… யஜ†மான�-த�3*யதி…  
ேயா9�ேர†ண … ப�ன �‡� மி 2ன…�வாய†-  [   ]   21 
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6.1.3.6 

ய…;ேஞா த3*ி †ணாம …	4ய†�3�4யாய …�தாóè ஸம†ப4வ …�- 
ததி3��3ேரா†-Åசாய…�2ேஸா† Åம0யத… ேயா வா இ …ேதா  
ஜ†ன8…�யேத… ஸ இ …த3� ப †4வ��ய…த�தி … தா� 	ராவ� †ஶ…�-த1யா… 
இ��3ர† ஏ…வாஜா†யத… ேஸா†Åம0யத… ேயா ைவ மதி …3ேதாÅப †ேரா 
ஜன8…�யேத… ஸ இ …த3� ப †4வ��ய…த�தி… த1யா† அ'…���ய… 
ேயான8 …மாÅGசி †2ன…�2ஸா ஸூ…தவ†ஶாÅப4வ…�-த�2-ஸூ…தவ †ஶாைய… 
ஜ0ம…-  [   ]   22 

6.1.3.7 

தாóè ஹ1ேத… �ய†ேவ�டயத… தா� �� …ேக3ஷு… �ய †த3தா…4�2ஸா  

9� †�ணவ�ஷா…ணாÅப †4வ…தி3��3ர†1ய… ேயான8 †ரஸி … மா மா† 
ஹிóè? ….தி † 9��ணவ�ஷா…ணா� 	ர ய†Gச2தி … ஸேயா†ன8ேம…வ 

ய…;ஞ&க†ேராதி… ஸேயா†ன8 …�-த3*ி †ணா…óè … ஸேயா†ன8…மி��3ரóè† 
ஸேயான8 …�வாய† 9� …�ைய �வா† ஸுஸ…1யாயா… இ�யா†ஹ… 
த1மா†த3-9��டப…Gயா ஓஷ†த4ய: பGய�ேத ஸுப�	ப …லா	4ய…1-

�ெவௗஷ†த�4	4ய… இ�யா†ஹ… த1மா…ேதா3ஷ†த4ய…: ப2ல†� 

93��ண�தி… ய�3த41ேத†ன-  [  ]  23 

6.1.3.8 

க�Z …3ேயத† பாமன…�பா4S†கா: 	ர…ஜா: 16…!ய�2-1மேய†த 

ந93ன…�-பா4S†கா: 9��ணவ�ஷா…ணயா† க�Z3யேத-Åப�…93��ய† 
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1மயேத 	ர…ஜானா‡&-ேகா3பW…தா2ய … ந I…ரா த3*ி †ணா	4ேயா… 
ேநேதா‡: 9��ணவ�ஷா…ணாமவ† G�ேத…�3ய�-I…ரா 
த3*ி †ணா	4ேயா… ேநேதா‡: 9��ணவ�ஷா…ணாமவ† 
G� …ேத�3ேயான8†: 	ர…ஜானா‡� பரா…பா †கா 1யா0ன�…தாஸு… 
த3*ி †ணாஸு… சா�வா†ேல 9��ணவ�ஷா…ணா� 	ரா1ய†தி… 
ேயான8 …!ைவ ய…;ஞ1ய … சா�வா†ல…� Æேயான8†: 9��ண- 

வ�ஷா…ணா ேயானா†ேவ…வ ேயான8†�-த3தா4தி ய …;ஞ1ய† 
ஸேயான8 …�வாய† || 24 (� …/த…4 ஏ…ஷ - த9மா‡ - @ச2ர …மயD … - 
Eப…9	�த †ய� - மிF2ன…	வாய… - ஜ8ம… - ஹ9ேத †னா… - 
�டாச †	வா�óèஶ@ச)  (A3) 

6.1.4.1 

வா93ைவ ேத…3ேவ	4ேயா Åபா‡9ராம�3-ய…;ஞாயா-தி†�ட2மானா… 
ஸா வன…1பத�…0-	ராவ� †ஶ…�2-ைஸஷா வா93வன …1பதி†ஷு  

வத3தி …  யா  †3� …3ெபௗ4 யா Eண†ேவ… யா வ �ணா†யா…�  

Æய�3-த�‡3*ிதத…3�ட3� 	ர…யGச†2தி… வாச†ேம…வாவ † ��த…4  
ஔ †3�ப3ேரா ப4வ…�T!93வா உ† …3�ப3ர… ஊ!ஜ†ேம…வாவ †  
��ேத…4 4ேக†2ன … ஸ�மி†ேதா ப4வதி 4க…2த ஏ …வா1மா … 
ஊ!ஜ†�-த3தா4தி … த1மா‡0-4க…2த ஊ…!ஜா I†4"ஜேத-  [   ]   25 
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6.1.4.2 

9F…ேத ேஸாேம † ைம�ராவ�…ணாய† த…3�ட3� 	ர ய†Gச2தி  
ைம�ராவ�…ேணா ஹி I…ர1தா†�3-� …�வ�93	4ேயா… வாச†� 

Æவ�…ப4ஜ†தி… தா�� …�வ�ேஜா… யஜ†மாேன… 	ரதி † �டா2பய�தி…  
1வாஹா† ய…;ஞ� மன…ேஸ�யா†ஹ … மன†ஸா… ஹி I�†ேஷா  

ய…;ஞம†ப� …4-க3Gச†2தி … 1வாஹா… �3யாவா†	�தி …2வ �	4யா…-மி�யா†ஹ… 
�3யாவா†	�தி …2(ேயா!.ஹி ய…;ஞ: 1வாேஹா…ேரா-ர …�த.†*ா…- 
தி3�யா†ஹா…�த.†ே* … ஹி ய…;ஞ: 1வாஹா † ய…;ஞ�  

Æவாதா…தா3 ர†ப …4 இ�யா †ஹா…ய�-  [   ]  26 
 

6.1.4.3 

Æவாவ ய: பவ†ேத… ஸ ய …;ஞ1தேம …வ ஸா…*ாதா3 ர†ப4ேத  

4 …�\ க†ேராதி… வாச†� ÆயGச2தி ய …;ஞ1ய… �4��யா… 
அத�‡3*ி�டா…ய� 	3ரா‡�ம…ண இதி … �.�†பா…ò …�வா †ஹ 

ேத…3ேவ	4ய† ஏ…ைவன…� 	ராÅÅ*ஹ … �.� …Gைச� …ப4ேய ‡	4ய 

ஏ …ைவன†�-ேத3வம'…�ேய	4ய…: 	ராÅÅ*ஹ … ந I…ரா ந* †�ேர	4ேயா… 
வாச…� Æவ� 1� †ேஜ…�3-ய�I…ரா ந* †�ேர	4ேயா… வாச†� 

Æவ�1�…ேஜ�3-ய…;ஞ� Æவ� Gசி †2��3யா…-  [  ]  27 
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6.1.4.4 

- 3தி†3ேதஷு… ந* †�ேரஷு (ர…த&-9� †O…ேததி … வாச…� Æவ� 

1� †ஜதி ய…;ஞ(ர†ேதா… ைவ த�‡3*ி…ேதா ய…;ஞேம…வாப�4 வாச…� 

Æவ� 1� †ஜதி… யதி †3 வ�1� …ேஜ�3-ைவ ‡�ண …வ ���ச…ம'†  
	3�யா�3-ய…;ேஞா ைவ வ��O†!-ய…;ேஞைன…வ ய …;ஞóè  

ஸ�த†ேனாதி… ைத3வ �…�தி4ய†� மனாமஹ… இ�யா†ஹ ய…;ஞேம …வ 

த0�ர†த3யதி ஸுபா…ரா ேநா† அஸ…�3வஶ … இ�யா †ஹ … 
(6 †�]ேம…வாவ † ��ேத4-  [   ]   28 

6.1.4.5 

	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி ேஹாத…(ய†�-த�3*ி…த1ய† 
93� …ஹா(3) இ ந ேஹா†த…(யா(3)மிதி† ஹ …வ�!ைவ த�‡3*ி …ேதா 
ய;ஜு †ஹு…யா�3-யஜ†மான1யாவ …தா3ய† ஜுஹுயா…�3ய0ன  

ஜு†ஹு…யா�3-ய†;ஞப …�ர…�த.†யா…�3 ேய ேத…3வா மேனா †ஜாதா 

மேனா …6ஜ… இ�யா†ஹ 	ரா…ணா ைவ ேத…3வா மேனா†ஜாதா 

மேனா …6ஜ…1ேத�ேவ…வ ப…ேரா* †"-ஜுேஹாதி … த0ேனவ †  
ஹு …த�-ேநவாஹு†தò 1வ …ப�த…� Æைவ த�‡3*ி…தóè ர*ாóè†ஸி 

ஜிகா4óèஸ��ய…93ன8:-  [   ]   29 

6.1.4.6 

க2X… ைவ ர†ே*ா…ஹாÅ93ேன… �வóè ஸு ஜா†93�ஹி வ…யóè ஸு 

ம †�தி3ஷ�ம…ஹ��யா†ஹா…93ன8-ேம…வாதி …4பா&-9� …�வா 1வ†ப�தி … 
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ர* †ஸா…மப †ஹ�யா அ(ர…�யமி†வ … வா ஏ…ஷ க†ேராதி… ேயா  

த�‡3*ி …த: 1வப�†தி … �வம †93ேன (ரத…பா அ…?�யா†ஹா…93ன8!ைவ  

ேத…3வானா‡� Æ(ர…தப †தி …: ஸ ஏ …ைவன†� Æ(ர…தமா ல †�ப4யதி ேத…3வ 

ஆ ம!�ேய …�ேவ�யா†ஹ ேத…3ேவா-  [   ]   30 

6.1.4.7 

�ேய†ஷ ஸ0-ம!�ேய†ஷு… �வ� Æய…;ேஞ�வ �J3 ய … 
இ�யா †ைஹ…தóè ஹி ய…;ேஞ�வ �ட…3ேதÅப … ைவ த�‡3*ி …தா�2- 

ஸு†ஷு…Iஷ† இ��3.…ய�-ேத…3வதா‡: 9ராம�தி… வ��ேவ† ேத…3வா  

அ…ப�4 மாமாÅவ†(��ர…-0ன8�யா†-ேஹ��3.…ேயைண …ைவன†�- 
ேத…3வதா†ப� …4: ஸ�ந†யதி … யேத…3த�3-யஜு…!ன 	3� …யா�3-யாவ †த  

ஏ …வ ப …ஶூன…ப�4 த�3ே* †த… தாவ†�ேதாÅ1ய ப …ஶவ †: 1T…  
ரா1ேவய†�2-  [  ]   31 

6.1.4.8 

ேஸா…மா ÅÅ >4ேயா† ப …4ேர�யா…ஹா-ப †.மிதாேன …வ ப …ஶூனவ† 
��ேத4 ச…��3ரம†ஸி… மம … ேபா4கா†3ய ப …4ேவ�யா†ஹ  

யதா2ேத3வ…த-ேம …ைவனா…: 	ரதி† 93��ணாதி வா…யேவ‡ �வா… 
வ� †ணாய … �ேவதி … யேத…3வேம…தா நா'†தி …3ேஶத3ய †தா2ேத3வத…�-
த3*ி †ணா க3மேய…தா3 ேத…3வதா‡	4ேயா (��Gேயத… 
யேத…3வேம …தா அ†'தி …3ஶதி † யதா2ேத3வ…தேம…வ த3*ி†ணா 

க3மயதி… ந ேத…3வதா‡	4ய… ஆ-  [   ]   32  
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6.1.4.9 

(� †�Gயேத… ேத3வ �†ராேபா அபா�-நபா…தி3�யா†ஹ… ய�3 ேவா…  
ேம�3�4ய †� Æய…;ஞ=ய…óè … ஸேத†3வ…�-த�3 ேவா… மாÅவ † 9ரமிஷ…மிதி … 
வாைவ-ததா…3ஹாG-சி †20ன …�-த� †� 	�தி …2(யா அ'† 
ேக3ஷ…மி�யா†ஹ… ேஸ †ேம…வ 9� …�வா Å�ேய†தி || 33 

(G…4=ஜ …ேத… - Åய� - சி†2/	3யா	3 - �/ேத …4 - Å�3னH - ரா†ஹ ேத …3வ 

- இய †	3 - ேத…3வதா‡�4ய… ஆ - 	ரய †9	�óèஶ@ச) (A4) 

6.1.5.1 

ேத…3வா ைவ ேத†3வ …யஜ†ன-ம�3�4யவ…ஸாய… தி3ேஶா… ந 	ராஜா†ன…0 

ேத‡(1 …) -Å0ேயா‡ -Å0ய4பா †தா4வ …0 �வயா… 	ர ஜா†னாம… �வேயதி … 
ேத Åதி†3�யா…óè … ஸம †�3�4.ய�த… �வயா… 	ர ஜா†னா…ேமதி …  
ஸா Å	3ர†வ �…�3வர†� Æ(�ைண … ம�	ரா†யணா ஏ …வ ேவா† ய…;ஞா 

ம †3த3யனா அஸ …0ன8தி … த1மா†தா3தி …3�ய: 	ரா†ய…ண�ேயா† 
ய…;ஞானா†மாதி …3�ய உ†த3ய…ன�ய …: ப"ச† ேத…3வதா† யஜதி … ப"ச… 
தி3ேஶா† தி …3ஶா� 	ர;ஞா‡�யா…-  [   ]   34 

6.1.5.2 

அேதா…2 ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய…;ேஞா ய …;ஞேம …வாவ† 
��ேத…4 ப��2யாò † 1வ…1தி-ம †யஜ…0 	ராசீ†ேம …வ தயா… தி3ஶ…�- 

	ராஜா †ன0-ந…93ன8னா† த3*ி…ணா ேஸாேம †ன 	ர…த�சீóè † 
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ஸவ�…�ேராத�†3சீ…-மதி †3�ேயா…!�3�4வா� ப��2யாò † 1வ …1தி� 

Æய†ஜதி … 	ராசீ†ேம…வ தயா… தி3ஶ…� 	ர ஜா †னாதி … ப��2யாò † 
1வ…1திமி …�Jவா-Å93ன�ேஷாெமௗ † யஜதி … ச*ு†ஷ�… வா ஏ …ேத 

ய…;ஞ1ய… யத…393ன�ேஷாெமௗ… தா	4யா†ேம…வா'† ப�ய-  [  ] 35 

6.1.5.3 

-�ய …93ன�ேஷாமா†-வ�…�Jவா ஸ †வ�…தார†� Æயஜதி  

ஸவ�…��	ர†ஸூத ஏ …வா'† ப�யதி ஸவ� …தார †மி …�Jவா-Åதி†3தி� 

Æயஜத�…ய� Æவா அதி †3திர…1யாேம…வ 	ர†தி …�டா2யா'† ப�ய…�ய-

தி†3திமி…�Jவா மா†�…த���ச…-ம0வா†ஹ ம…�ேதா… ைவ 

ேத…3வானா…� Æவ�ேஶா† ேத3வவ� …ஶ&-க2X… ைவ க2ப †மான� 

ம'�யவ�…ஶம'† க2பேத… ய0-மா†�…த���ச†-ம …0வாஹ †  
வ� …ஶா&-92�	�ைய‡ 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி 	ரயா…ஜவ †த3-

நCயா…ஜ� 	ரா†ய…ண�ய†&-கா…!ய†-மCயா…ஜவ†-  [    ]   36 

6.1.5.4 

த3	ரயா…ஜ-4 †த3ய…ன�ய …மித�…ேம ைவ 	ர †யா…ஜா அ…மM அ †Cயா…ஜா: 

ைஸவ ஸா ய…;ஞ1ய… ஸ�த†தி …1த�-ததா…2 ந கா…!ய†மா…�மா 

ைவ 	ர†யா…ஜா: 	ர…ஜா-ÅC †யா…ஜா ய�-	ர†யா…ஜான†�த.…யா-

தா…3�மான†-ம…�த.†யா…�3-யத†3Cயா…ஜா-ன†�த.…யா�-  

	ர…ஜாம …�த.†யா…�3 யத…: க2X… ைவ ய …;ஞ1ய… வ�த†த1ய… ந 
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9.…யேத… தத3'† ய…;ஞ: பரா† ப4வதி ய…;ஞ� ப †ரா…ப4வ†�த…� 

Æயஜ†மா…ேனாÅ'…-  [   ]    37 

6.1.5.5 

பரா† ப4வதி 	ரயா…ஜவ†ேத…3வா-C†யா…ஜவ†�-	ராய …ண�ய †&-கா…!ய †�  

	ரயா…ஜவ†த3Cயா…ஜவ†- 3த3ய …ன�ய…�-நாÅÅ*�மான †-ம�த…ேரதி… ந  
	ர…ஜா�ந ய …;ஞ: ப †ரா…ப4வ†தி… ந யஜ†மான: 	ராய …ண�ய †1ய 

நி�கா…ஸ உ†த3ய …ன�ய†ம…ப�4 நி!வ†பதி… ைஸவ ஸா ய…;ஞ1ய … 
ஸ�த†தி…!யா: 	ரா†ய…ண�ய†1ய யா …;யா† ய�தா உ†த3ய …ன�ய†1ய  

யா…;யா‡: K…!யா�-பரா†ங…4� Æேலா…கமா ேரா†ேஹ�-	ர…மா6 †க: 
1யா…�3 யா: 	ரா†ய …ண�ய †1ய Iேரா'வா…9யா‡1தா (   )   

உ†த3ய …ன�ய†1ய யா…;யா‡: கேரா�ய…1மி0ேன…வ ேலா…ேக 	ரதி† 
தி�ட2தி || 38 

(�ரJஞா‡	ைய - ப*ய	ய - Lயா…ஜவ… - 	3யஜ†மா…ேனாÅ: † - 
Gேரா:வா…�யா‡9தா - அ…�ெடௗ ச †)   (A5) 

6.1.6.1 

க…�3��ச… ைவ ஸு †ப …!ண � சா‡ÅÅ*�ம� …பேயா†-ர1ப!�3ேத4தா…óè…  
ஸா க…�3�: ஸு†ப …!ண �ம †ஜய …�2ஸாÅ	3ர †வ ��-�� …த�ய†1யாமி …ேதா 
தி…3வ� ேஸாம …1தமா ஹ†ர… ேதனா…ÅÅ*�மான…�-
நி�9F †ண�…�ேவத�…ய� Æைவ க…�3�ர…ெஸௗ ஸு†ப …!ண � 

ச2�தா3óè†ஸி ெஸௗப!ேண …யா: ஸா Å	3ர†வ �த…31ைம ைவ 
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ப�…தெரௗ† I…�ரா0-ப�†3	4�த-1�� …த�ய †1யாமி …ேதா தி …3வ� 

ேஸாம …1தமா ஹ†ர… ேதனா…-ÅÅ*�மான…�- நி �9F†ண�…�ேவ-  [    ]     

39 

6.1.6.2 
தி† மா க…�3�ர†ேவாச…தி3தி…  ஜக…3�6த†3பத…G-ச †!த3ஶா*ரா ஸ…த� 
ஸாÅ	ரா‡	ய… �ய †வ!தத… த1ைய … �3ேவ அ …*ேர † அமMேயதா…óè… ஸா 

ப …ஶுப� †4�ச த�…3*யா … சாÅக†3Gச…2�-த1மா…;-ஜக†3த�… ச2�த†3ஸா� 

பஶ…(ய †தமா… த1மா‡�-பஶு …ம�த†�-த�…3ே*ாப † நமதி �.…�RK3த†3-
பத…�-�ரேயா†த3ஶா*ரா ஸ …த� ஸாÅ	ரா‡	ய … �ய†வ!தத… த1ைய… 
�3ேவ அ…*ேர† அமMேயதா …óè… ஸா த3*ி †ணாப�4�ச…-   [   ]    40 

6.1.6.3 

தப †ஸா… சாÅக†3Gச…2�-த1மா ‡�-�.…�Rேபா†4 ேலா…ேக  

மா�3�4ய †�தி3ேன… ஸவ †ேன… த3*ி †ணா ந�ய�த ஏ …த�-க2X… வாவ  

தப … இ�யா†ஹு…!ய: 1வ�-த3தா…3த�தி† கா3ய…�!6த†3பத…G-ச †ர*ரா 

ஸ …�ய †ஜயா… ;ேயாதி †ஷா… தம †1யா அ…ஜா Å	4ய†��த…4 தத…3ஜாயா† 
அஜ…�வóè ஸா ேஸாம…"-சாÅÅ*ஹ †ரGச…�வா.† சா…*ரா†ண�…  
ஸாÅ�டா* †ரா… ஸ-ம†ப�3யத 	3ர�மவா…தி3ேனா†  
வத3�தி…-  [   ]  41 
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6.1.6.4 

க1மா‡�2-ஸ …�யா�3-கா†3ய …�F கன8 †�டா…2 ச2�த†3ஸாóè ஸ…த� 
ய†;ஞ4 …க2� பF †யா…ேயதி … யேத…3வாத3: ேஸாம …மாÅஹ †ர…�-  
த1மா‡�3-ய;ஞ4 …க2� ப!ைய…�-த1மா‡�-ேதஜ…1வ�ன �†தமா 

ப …�3	4யா�-�3ேவ ஸவ †ேன ஸ…ம93� †�ணா…0-4ேக…2ைனக…� 

Æய04ேக†2ன ஸ …ம93� †�ணா…�-தத†3த4ய…�-த1மா…�3-�3ேவ 

ஸவ†ேன ஶு…9ர†வத� 	ராத1ஸவ…ன"ச… மா�3�4ய †�தி3ன"ச… 
த1மா‡�-��த�யஸவ…ன � †ஜ�…ஷம…ப�4 ஷு†�வ�தி  

த�…4தமி †வ… ஹி ம0ய †�த-  [  ] 42 

6.1.6.5 
ஆ…ஶிர…மவ† நயதி ஸஶு9ர…�வாயாேதா…2 ஸ� ப †4ர�ேய…ைவன …�- 
தóè ேஸாம†மா-�.…யமா †ண&-க3�த…4!ேவா வ� …�வாவ †ஸு…: 
ப!ய†4�ணா…�2ஸ தி …1ேரா ரா�F …: ப.†4ஷிேதா-Åவஸ …�- 
த1மா‡�-தி…1ேரா ரா�F‡: 9F …த: ேஸாேமா† வஸதி… ேத ேத…3வா 

அ†	3�வ …��2-1�Fகா†மா… ைவ க†3�த…4!வா: 1�.…யா நி 

�9F†ணா…ேமதி … ேத வாச…ò … 1�.ய…-ேமக†ஹாயன�&-9� …�வா தயா… 
நி ர†9Fண…��2ஸா ேரா…ஹி�3� …ப&-9� …�வா  

க†3�த…4!ேவ	4ேயா†-  [   ]     43 
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6.1.6.6 

Åப…9ர�யா†தி�ட …2�-த�3ேரா…ஹிேதா… ஜ0ம… ேத ேத…3வா 

அ†	3�வ …0னப † 6 …�மத39ர†மM …�-நா1மா'…-பாவ †!தேத… வ� 

�வ †யாமஹா… இதி … 	3ர�ம† க3�த…4!வா அவ †த…30னகா†3ய0-  

ேத…3வா: ஸா ேத…3வா0-கா3ய †த உ …பாவ†!தத… த1மா…�3-கா3ய†�த…ò …  
1�.ய†: காமய�ேத… கா4 †கா ஏன…ò … 1�.ேயா† ப4வ�தி… ய ஏ …வ� 

Æேவதா3ேதா…2 ய ஏ …வ� Æவ�…�3வானப�… ஜ0ேய†ஷு… ப4வ†தி … ேத	4ய† 
ஏ …வ த†3த3�6…த ய�3-ப …3ஹுத†யா…-  [   ]    44 

6.1.6.7 

ப4வ…��ேய-க†ஹாய0யா 9Fணாதி வா…ைசைவன…óè … ஸ!வ†யா 

9Fணாதி … த1மா…ேத3க†ஹாயனா ம'…�யா† வாச†� 

Æவத…3��யN †ட…யா Åக†!ண…யா Åகா†ண…யா Å�ேலா†ண …யா 

Åஸ†	தஶப2யா 9Fணாதி … ஸ!வ†ைய …ைவன†&-9Fணாதி … 
யGG2ேவ…தயா ‡ 9Fண �…யா�3- …3�ச!மா… யஜ†மான: 1யா…�3 ய�- 

9� …�ணயா†Å'…1தர†ண� 1யா�-	ர…மா6 †ேகா… யஜ†மான: 1யா…�3 

ய�3-�3வ� †� …பயா… வா!�ர†94ன� 1யா…�2ஸ வா…Å0ய"- ஜி†ன�…யா�-

த� Æவா…Å0ேயா ஜி†ன�யாத3�…ணயா† ப�&கா…35யா (   ) 

9F†ணா�ேய…த�3 ைவ ேஸாம†1ய � …பò 1வைய …ைவன†�- 
ேத…3வத†யா 9Fணாதி ||  45 
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(நி��# †ண �வ… - த3Pி†ணாப?4*ச - வத3/தி… - ம8ய †/ேத - 

க3/த…4�ேவ�4ேயா† - ப…3ஹுத †யா: - ப?<கா…3Qயா - த3ஶ† ச) (A6) 

6.1.7.1 

த�3தி4ர†�யமப4வ…�-த1மா†த…3�3	4ேயா ஹிர†�ய� Iன�தி 

	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி … க1மா‡�2-ஸ…�யாத†3ன …1தி2ேக†ன 

	ர…ஜா: 	ர…வ �ய †�ேத-Å1த…20வத�‡!-ஜாய�த… இதி… ய�3தி4ர †�ய&- 

94� …ேத†Åவ…தா4ய† ஜு …ேஹாதி … த1மா†த3ன…1தி2ேக†ன 	ர…ஜா:  

	ர வ �†ய�ேத Å1த…20வத�‡! ஜாய�த ஏ …த�3 வா அ…93ேன: 	.…ய�-  

தா4ம … ய�394� …த�-ேதேஜா… ஹிர†�யமி …ய�ேத† ஶு9ர த…C.…த3�  

Æவ!ச… இ�யா†ஹ… ஸேத†ஜஸேம …ைவன…óè … ஸத†'&-   [   ]  46 

6.1.7.2 

கேரா…�யேதா…2 ஸ� ப †4ர�ேய …ைவன…� Æயத3ப †3�3த4மவ- 

த…3�3�4யா�3-க3!பா‡4: 	ர…ஜானா‡� பரா…பா †கா: 16!ப …3�3த4மவ† 
த3தா4தி… க3!பா†4ணா…�-�4��ைய† நி�ட …!9ய †� ப3�3�4னாதி  

	ர…ஜானா‡� 	ர…ஜன†னாய… வா93வா ஏ…ஷா ய�2-ேஸா†ம …9ரய†ண�… 
ஜூர…?�யா†ஹ… ய�3தி4 மன†ஸா… ஜவ†ேத… த�3வா…சா வத†3தி 
�4� …தா மன…ேஸ�யா†ஹ… மன†ஸா… ஹி வா93�4� …தா ஜு�டா… 
வ��ண†வ… இ�யா†ஹ-  [   ]   47 
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6.1.7.3 

ய…;ேஞா ைவ வ��O †!-ய…;ஞாைய …ைவனா…"-ஜு�டா‡&-  

கேராதி … த1யா‡1ேத ஸ…�யஸ †வஸ: 	ரஸ …வ இ�யா†ஹ 

ஸவ�…��	ர†ஸூதாேம…வ வாச…மவ † ��ேத…4 கா�ேட †3கா�ேட …3 
ைவ 9.…யமா†ேண ய …;ஞóè ர*ாóè†ஸி ஜிகா4óèஸ��ேய …ஷ  

க2X… வா அர†ே*ாஹத…: ப�தா…2 ேயா‡Å93ேன�ச… ஸூ!ய†1ய ச…  
ஸூ!ய †1ய … ச*ு…ரா Å�†ஹம …93ேன ர…5ண: க…ன�ன8 †கா…- 
மி�யா†ஹ … ய ஏ…வார†ே*ாஹத…: ப�தா…21தóè  

ஸ …மாேரா†ஹதி …- [   ]   48 
 

6.1.7.4 

வா93வா ஏ …ஷா ய�2ேஸா†ம …9ரய †ண�… சித†3ஸி ம…னாÅ?�யா†ஹ … 
ஶா1�ேய …ைவனா†ேம…த�-த1மா‡Gசி…2�டா: 	ர…ஜா ஜா†ய�ேத… 
சித…3?�யா†ஹ… ய�3தி4 மன†ஸா ேச…தய†ேத… த�3வா…சா வத†3தி 
ம …னா Å?�யா†ஹ… ய�3தி4 மன†ஸாÅப�…4க3Gச†2தி … த�-க…ேராதி…  
த�4ர… ?�யா†ஹ… ய�3தி4 மன†ஸா… �4யாய†தி…  த�3வா…சா-  [   ]    49 

6.1.7.5 

வத†3தி … த3*ி †ணா… Å?�யா†ஹ … த3*ி †ணா… �ேய†ஷா ய …;ஞ=யா…- 
Å?�யா†ஹ ய …;ஞ=யா†ேம …ைவனா‡&-கேராதி * …�.யா…?�யா†ஹ 

* …�.யா… �ேய †ஷா Åதி†3திர16ப …4யத†�ஶீ…!�ண ��யா†ஹ… 
யேத…3வாÅÅ*தி …3�ய: 	ரா†ய…ண�ேயா † ய …;ஞானா†மாதி…3�ய உ†த3ய…ன�ய…-
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1த1மா†ேத…3வமா†ஹ… யத3ப †3�3தா…4 1யாத3ய†தா 1யா…�3 ய� 

ப †தி3ப …3�3தா4 Å'…1தர†ண� 1யா�-	ர…மா6†ேகா… யஜ†மான:  

1யா…�3-  [   ]    50 

6.1.7.6 

-ய�-க†!ண93�ஹ�…தா வா!�ர†94ன� 1யா…�2ஸ வா…Å0ய"- 

ஜி†ன�…யா�த� Æவா…Å0ேயா ஜி †ன�யா0-மி…�ர1�வா† ப …தி3  
ப †3�3�4னா…�வ��யா†ஹ மி…�ேரா ைவ ஶி …ேவா ேத…3வானா…�- 
ேதைன…ைவனா‡� ப …தி3 ப†3�3�4னாதி > …ஷா Å�3�4வ†ன: 

பா…�வ��யா†ேஹ …ய� Æைவ >…ேஷமாேம …வா1யா† அதி …4பாம †க…: 
ஸம†�Jயா… இ��3ரா …யா-�3�4ய †*ா…ேய�யா…-
ேஹ��3ர†ேம…வா1யா… அ�3�4ய†*&-கேரா…-  [   ]  51 

6.1.7.7 

-�ய'† �வா மா…தா-ம†0யதா …ம'† ப� …ேத�யா…ஹா- 

'†மதைய…ைவன†யா 9Fணாதி … ஸா ேத†3வ�  

ேத…3வமGேச…2ஹ��யா†ஹ ேத…3வ � �ேய†ஷா ேத…3வ:  

ேஸாம … இ��3ரா†ய… ேஸாம…மி�யா…ேஹ��3ரா†ய … ஹி ேஸாம † 
ஆ�.…யேத… யேத…3த�3-யஜு…!ன 	3� …யா�-பரா‡Gேய…வ  

ேஸா†ம …9ரய†ண�யா�3-� …�3ர1�வா ÅÅவ†!தய…�வ��யா†ஹ  

�…�3ேரா ைவ 9� …ேரா-  [  ] 52 
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6.1.7.8 

ேத…3வானா…�-தேம…வா1ைய † ப …ர1தா‡�3-த3தா…4�யா-(� †��ைய 

9� …ரமி †வ… வா ஏ …த�-க†ேராதி … ய�3-�…�3ர1ய† கீ…!தய †தி மி…�ர1ய† 
ப …ேத2�யா†ஹ… ஶா��ைய † வா…சா வா ஏ …ஷ வ� 9F†ண�ேத… ய: 

ேஸா†ம …9ரய†�யா 1வ…1தி ேஸாம†ஸகா…2 Iன…ேரஹி †  
ஸ …ஹ ர…^ேய�யா†ஹ வா…ைசவ வ� …9Fய… Iன†ரா…�ம0-வாச†�- 
த…4�ேத Å'†பதா3ஸுகா Å1ய … வா93ப†4வதி… ய ஏ …வ� Æேவத†3 ( ) ||  

53 

(ஸத †:…� - Æவ?�ண†வ … இ	யா†ஹ - ஸ…மாேரா†ஹதி… - 	4யாய †தி… 
த	3வா…சா - யஜ†மான: 9யா	 - கேராதி - �1…ேரா - ேவத †3) (A7) 

6.1.8.1 

ஷJப …தா30ய'… நி 9ரா †மதி ஷட …3ஹ� Æவா& நாதி † வத3�6 …த 

ஸ †�Æவ�2ஸ…ர1யாய †ேன… யாவ†�ேய …வ வா9 தாமவ† ��ேத4 

ஸ	த…ேம ப…ேத3 ஜு†ேஹாதி ஸ…	தப †தா…3 ஶ9வ†F ப …ஶவ…: ஶ9வ†F 

ப …ஶூேன …வாவ† ��ேத4 ஸ…	த 93ரா…�யா: ப…ஶவ†: ஸ…	தா*ÅÅர…�யா: 

ஸ …	த ச2�தா3ò †16 …ப4ய…1யா-வ†��3�4ைய… வ1(ய†ஸி 

�…�3ரா-Å?�யா†ஹ � …பேம…வா1யா† ஏ …த0-ம†ஹி…மான…�-  [   ]   54 

6.1.8.2 

Æ(யாச†�ேட… 	3�ஹ…1பதி †1�வா ஸு …�ேன ர†�வ…�வ��யா†ஹ… 
	3ர�ம … ைவ ேத…3வானா…� 	3�ஹ…1பதி …!-	3ர�ம†ைண …1ைம† 
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ப …ஶூனவ† ��ேத4 �…�3ேரா வஸு†ப�…4ரா சி †ேக…�வ��யா…ஹா 

ÅÅ*(�†��ைய 	�தி …2(யா1�வா† _ …!�3த40னா ஜி†க4!மி  

ேத3வ…யஜ†ன… இ�யா†ஹ 	�தி …2(யா �ேய†ஷ _ …!�3தா4  

ய�3ேத†3வ…யஜ†ன…மிடா†3யா: ப …த3 இ�யா…ேஹடா†3ைய… �ேய †த�- 
ப …த3� Æய�2-ேஸா†ம …9ரய †�ைய 94� …தவ†தி … 1வாேஹ-  [  ] 55 

6.1.8.3 

-�யா†ஹ… யேத…3வா1ைய † ப …தா3�3-94� …தமபW‡J3 யத… 
த1மா†ேத…3வமா†ஹ… யத†3�3�4வ…!6-ர†ன…93னா-வாஹு†தி"-  

ஜுஹு…யாத…3�ேதா‡4Å�3�4வ…!6: 1யா…�3 ர*ாóè †ஸி ய…;ஞóè  

ஹ†06 …!…. ஹிர†�ய4…பா1ய† ஜுேஹா�-ய93ன8 …வ�ேய…வ 

ஜு†ேஹாதி … நா�ேதா‡4Å�3�4வ…!6!-ப4வ†தி … ந ய …;ஞóè ர*ாóè †ஸி 

94ன�தி… கா�ேட †3கா�ேட …3 ைவ 9.…யமா†ேண ய …;ஞóè 

ர*ாóè †ஸி ஜிகா4óèஸ�தி … ப.†லிகி2த…óè…  ர* …: ப.†லிகி2தா…  
அரா†தய… இ�யா†ஹ … ர* †ஸா…மப †ஹ�யா-  [  ]   56 

6.1.8.4 

இ…த3ம …ஹóè ர* †ேஸா 93F…வா அப�† 9��தாமி … ேயா‡Å1மா0- 

�3ேவ�]… ய"ச† வ…ய� �3வ� …�ம இ�யா†ஹ… �3ெவௗ வாவ 

I�†ெஷௗ… ய"ைச…வ �3ேவ�] … ய�ைச†ன…�-�3ேவ�]…  
தேயா†ேர…வான†�தராய&-93F …வா: 9� †�ததி ப …ஶேவா… ைவ  
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ேஸா†ம …9ரய†�ைய ப …த3� Æயா†வ��_ …தóè ஸ� Æவ†பதி  
ப …ஶூேன …வாவ† ��ேத…4Å1ேம ராய… இதி…  
ஸ�Æவ†ப�யா…�மான†-ேம …வா�3�4வ…!6: -  [   ]   57 

6.1.8.5 

ப …ஶு	4ேயா … நா�தேர†தி … �ேவ ராய … இதி … யஜ†மானாய… 	ர ய†Gச2தி … 
யஜ†மான ஏ …வ ர…ய��-த†3தா4தி … ேதாேத… ராய… இதி… ப�ன8 †யா 

அ…!�3ேதா4 வா ஏ…ஷ ஆ…�மேனா… ய�-ப�ன �… யதா†2 93� …ேஹஷு† 
நித…4�ேத தா…�3�ேக…3வ த�-�வ�\†மத� ேத ஸேப …ேய�யா†ஹ… 
�வ�டா… ைவ ப†ஶூ…னா� மி† …2னானாóè† �ப …9��3� …பேம …வ 

ப …ஶுஷு† த3தா4�ய …1ைம ைவ ேலா…காய… கா3!.ஹ†ப�ய… ஆ 

த�†4யேத… ( ) Å4�மா † ஆஹவ…ன�ேயா… ய�3-கா3!.ஹ†ப�ய 

உப …வேப †த…31மி0 Æேலா…ேக ப †ஶு …மா��2-1யா…�3-

யதா†3ஹவ…ன�ேய… Å4�மி †0 Æேலா…ேக ப †ஶு …மா��2- 

1யா† …3ப4ேயா…�ப † வப�6…ப4ேயா†-ேர…ைவன†� Æேலா…கேயா‡: 
பஶு…ம�த†&கேராதி ||  58 

(ம…ஹி…மான…ò … - 9வாஹா - Åப†ஹ	யா - அ	3	4வ …�S� - த †4யேத … 
- சF †�வ?óèஶதி*ச) (A8) 

6.1.9.1 

	3ர…�ம …வா…தி3ேனா† வத3�தி வ� …சி�ய…: ேஸாமா(3) ந வ�…சி�யா(3) 

இதி … ேஸாேமா… வா ஓஷ†த�4னா…óè… ராஜா… த1மி …0…. யதா3ப †0ன&- 
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93ரஸி…தேம…வா1ய… த�3-ய�3-வ� †சி'…யா�3-யதா…2 
ÅÅ1யா ‡�393ரஸி …த�-நி†�கி…2த3தி † தா…�3�ேக…3வ த�3ய0ன-  

வ� †சி'…யா�3-யதா…2Å*0னாப †0ன� Æவ�…தா4வ†தி தா…�3�ேக…3வ 

த�-ே*ா †4ேகாÅ�3�4வ…!6: 1யா�-ே*ா †4ேகா… யஜ†மான…: 
ேஸாம †வ�9ரய�…��2-ேஸாமóè† ேஶாத…4ேய�ேய …வ  

	3� †யா…�3-யத�3த†ர…�-  [  ]  59 
 

6.1.9.2 

Æயத�3த†ர4…ப4ேய †ைன…வ ேஸா†மவ�9ர…ய�ண†-ம!பயதி … த1மா‡�2- 

ேஸாமவ�9ர…யW ே*ா †4ேகாÅ� …ேணா ஹ† 1மா…ÅÅ*ெஹௗப †ேவஶி: 

ேஸாம …9ரய†ண ஏ …வாஹ�-�� †த�யஸவ…னமவ† ��த…4 இதி† 
பஶூ…னா"-ச!ம †0 மிமMேத ப …ஶூேன…வாவ † ��ேத4 ப …ஶேவா… ஹி 

�� …த�ய…óè… ஸவ †ன…� Æய&கா…மேய†தாப …ஶு: 1யா…தி3�^� †* …த-
1த1ய† மிமMத…!*� Æவா அ†பஶ…(யம †ப …ஶுேர…வ ப †4வதி …  
ய&-கா…மேய †த பஶு…மா��21யா…-  [    ]    60 

6.1.9.3 

-தி3தி † ேலாம …த1த1ய † மிமMைத…த�3 ைவ ப †ஶூ…னாóè � …பóè 

� …ேபைண…வா1ைம † ப …ஶூனவ† ��ேத4 பஶு…மாேன…வ ப †4வ�ய…-
பாம�ேத‡ 9Fணாதி … ஸர†ஸேம …ைவன†&-9Fணா�ய…-மா�ேயா… 
Å?�யா†ஹா…ைமைவன†&-K�ேத ஶு…9ர1ேத… 93ரஹ… இ�யா†ஹ 
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ஶு…9ேரா �ய †1ய … 93ரேஹாÅன…ஸாÅGச†2 யாதி மஹி …மான†-
ேம…வா1யாGச†2 யா…�யன…ஸா-   [    ]   61 

6.1.9.4 

ÅGச†2 யாதி … த1மா†த3ேனாவா…�யóè † ஸ…ேம ஜ�வ†ன…� Æய�ர… க2X… 
வா ஏ…தóè  ஶீ…!�ணா ஹர†�தி … த1மா‡Gசீ2!.ஷஹா…!ய†&கி …3ெரௗ 

ஜ�வ†னம…ப�4 �ய�ேத…3வóè ஸ †வ�…தார…-மி�யதி†G-ச2�த3ஸ…!சா மி†மM …ேத 

Åதி †Gச2�தா…3 ைவ ஸ!வா†ண�… ச2�தா3óè †ஸி… ஸ!ேவ†ப�4ேர…ைவன…"- 

ச2�ேதா†3ப�4!-மிமMேத… வ!�ம… வா ஏ …ஷா ச2�த†3ஸா…� 

Æயத3தி†Gச2�தா…3 யத3தி †Gச2�த3ஸ…!சா மிமM †ேத… வ!�ைம …ைவனóè† 
ஸமா…னானா‡& கேரா …�ேயக†ையகேயா…�2-ஸ!க†3�-  [   ]   62 

6.1.9.5 

மிமM …ேத Åயா†தயா�ன8யா-யாதயா�ன8ைய …ைவன†� மிமMேத… 
த1மா…0னானா†வ �!யா அ …&K3ல †ய…: ஸ!வா ‡1வ&K…3�ட24ப… நி 
93� †�ணாதி… த1மா‡�2-ஸ …மாவ†�3வ �!ேயா…Å0யாப�†4-ர…&K3லி †ப� …4 
-1த1மா…�2 ஸ!வா… அ'… ஸ"ச†ரதி … ய�2ஸ…ஹ ஸ!வா†ப� …4! 
மிமM †த… ஸò�லி†�டா அ…&K3ல†ேயா ஜாேயர…0ேனக†ையகேயா…�2- 

ஸ!க†3� மிமMேத… த1மா…�3-வ�ப †49தா ஜாய�ேத… ப"ச… 9��ேவா…  
யஜு†ஷா மிமMேத… ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய …;ேஞா 

ய…;ஞேம…வாவ † ��ேத…4 ப"ச… 9��வ†1E…�ண��-  [    ]    63 
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6.1.9.6 

-த3ஶ … ஸ� ப †�3ய�ேத… த3ஶா ‡*ரா வ� …ராட30ன†� Æவ� …ராJ3- 

வ� …ராைஜ…வா0னா�3ய…மவ† ��ேத…4 ய�3-யஜு †ஷா… மிமM †ேத 

> …4தேம …வாவ† ��ேத…4 ய�-E…�ண�� ப †4வ� …�ய�3-ய�3ைவ  

தாவா†ேன…வ ேஸாம…: 1யா�3-யாவ†�த…� மிமM †ேத… 
யஜ†மான1ைய …வ 1யா…0னாப� † ஸத…31யா†னா�  

	ர…ஜா	4ய …1-�ேவ�6ப … ஸ_†ஹதி ஸத…31யா†ேன …வா0வா 

ப †4ஜதி … வாஸ…ேஸாப† ந�யதி ஸ!வேத3வ…�ய†� Æைவ-  [   ]    64 

6.1.9.7 

வாஸ …: ஸ!வா †ப�4ேர…ைவன†�-ேத…3வதா†ப� …4: ஸம †!�3த4யதி  

ப …ஶேவா… ைவ ேஸாம†: 	ரா…ணாய … �ேவ�6ப † ந�யதி 	ரா…ணேம…வ 

ப …ஶுஷு† த3தா4தி (யா…னாய … �ேவ�ய'† ���த2தி (யா…னேம …வ 

ப …ஶுஷு† த3தா4தி … த1மா‡�2-1வ …ப�த†� 	ரா…ணா ந ஜ†ஹதி || 

  65 

(இத†ர� - பஶு…மா/	2 9யா‡	3 - யா…	யன†ேஸா… - 	2ஸ�க†3� - 

T …�ண óè - ஸ†�வேத3வ…	ய†� Æைவ - 	ரய †9	�óèஶ@ச) (A9) 

 

6.1.10.1 

ய�க…லயா† ேத ஶ…ேப2ன† ேத 9Fணா…ன�தி … பேண…தாேகா†3 அ!க…4óè … 
ேஸாம †&-K…!யாத3ேகா†3 அ!க…4� Æயஜ†மான …மேகா†3  
அ!க4ம�3�4வ…!6&-ேகா31  ம †ஹி…மான…�-நாவ † திேர…�3க3வா†  



ஷ�ட
2
கா(ேட3 �ரத2ம: �ர*ன: TS 6.1 

www.vedavms.in                                  Page 34 of 172 

ேத 9Fணா…ன��ேய …வ 	3� †யா�3ேகா3 அ…!க4ேம…வ ேஸாம†&-  

க…ேராதி † ேகா3,அ…!க4� Æயஜ†மான&-ேகா3, அ…!க4ம†�3�4வ…!6�ந 

ேகா3!ம†ஹி…மான…மவ † திர�ய …ஜயா‡ 9Fணாதி … ஸத†பஸேம …ைவன†&- 

9Fணாதி … ஹிர†�ேயன 9Fணாதி … ஸ ஶு†9ரேம…ைவ-  [  ]  66 
 

6.1.10.2 

-ன†&-9Fணாதி ேத…40வா 9F †ணாதி … ஸாஶி †ரேம…ைவன†&- 

9Fணா�^�ஷ…ேப4ண † 9Fணாதி … ேஸ��3ர†ேம …ைவன†&- 

9Fணா�யன…R3ஹா‡ 9Fணாதி… வ�ன8 …!வா அ†ன…J3வா0. 

வ�ன8†ைன …வ வ�ன8† ய…;ஞ1ய † 9Fணாதி மி …2னா	4யா‡&- 

9Fணாதி மி …2ன1யா-வ†��3�4ைய… வாஸ†ஸா 9Fணாதி  

ஸ!வேத3வ…�ய†� Æைவ வா…ஸ: ஸ!வா‡	4ய ஏ …ைவன†�-  
ேத…3வதா‡	4ய: 9Fணாதி… த3ஶ… ஸ� ப †�3ய�ேத… த3ஶா‡*ரா 

வ� …ராட30ன†� Æவ�…ராJ3-வ�…ராைஜ…வா0னா�3ய …மவ † ��ேத…4- [   ]  67 

6.1.10.3 

தப †ஸ1த…Cர†ஸி 	ர…ஜாப †ேத…!வ!ண… இ�யா†ஹ ப …ஶு	4ய † ஏ …வ  

தத†3�3�4வ …!6!ன8 �'†த ஆ…�மேனா-Åனா‡(ர1காய… க3Gச†2தி … 
�.ய…� 	ர ப …ஶூனா‡	ேனாதி … ய ஏ …வ� Æேவத†3 ஶு…9ர�ேத† 
ஶு…9ேரண † 9Fணா…மM�யா†ஹ யதா2 ய…ஜுேர…ைவத�3-ேத…3வா ைவ  

ேயன… ஹிர†�ேயன… ேஸாம…ம9F †ண …0-தத†3பW…4ஷஹா…  
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Iன…ராÅத†3த3த… ேகா ஹி ேதஜ†ஸா வ�9ேர…�யத… இதி … ேயன… 
ஹிர†�ேயன…-   [   ]   68 

6.1.10.4 

ேஸாம †&-9Fண �…யா�-தத†3பW…4ஷஹா… Iன …ரா த†3த�3த… ேதஜ† 
ஏ …வாÅÅ�ம0-த†4�ேத…Å1ேம ;ேயாதி †: ேஸாமவ�9ர…ய�ண�… தம …  
இ�யா †ஹ … ;ேயாதி†ேர…வ யஜ†மாேன த3தா4தி… தம†ஸா  

ேஸாமவ�9ர…ய�ண †ம!பயதி… யத3'†ப93ர��2ய ஹ…0யா�3-

த†3�த…3ஶூகா…1தாóè ஸமாóè † ஸ…!பா: 16†.…த3ம…ஹóè 

ஸ …!பாணா‡�-த3�த…3ஶூகா†னா&-93F…வா உப †  
93ர�2னா…மM�யா…ஹா-த†3�த3ஶூகா…1தாóè ஸமாóè † ஸ…!பா ப †4வ�தி… 
தம†ஸா ேஸாமவ�9ர…ய�ண †� Æவ��3�4யதி … 1வான…-  [   ]   69 

6.1.10.5 

	4ராேஜ�யா†ைஹ…ேத வா அ…4�மி †0 Æேலா…ேக ேஸாம †மர* …0- 

ேத	4ேயாÅதி…4 ேஸாம …மாÅஹ †ர…0…. யேத…3ேத	4ய †: 
ேஸாம …9ரய†ணா…0-நா'†தி…3ேஶத39F †ேதாÅ1ய… ேஸாம †: 
1யா…0னா1ைய…ேத† Å4�மி †0 Æேலா…ேக ேஸாமóè † ரே*6 …!- 
யேத…3ேத	4ய†: ேஸாம …9ரய †ணா-ன'தி …3ஶதி † 9F …ேதா‡ Å1ய … 
ேஸாேமா† ப4வ�ேய…ேத‡ Å1யா…4�மி †0 Æேலா…ேக ேஸாமóè† 
ர*�தி ||  70 
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(ஸஶு†�ரேம…வ - � †/த …4 - இதி… ேயன … ஹிர †(ேயன… - 9வான… - 
சF †*ச	வா�óèஶ@ச) (A10) 

6.1.11.1 

வா…�…ேணா ைவ 9F …த: ேஸாம… உப †ன�3ேதா4 மி…�ேரா ந… ஏஹி … 
ஸுமி †�ரதா…4 இ�யா†ஹ… ஶா��யா… இ��3ர†1ேயா …�மா வ�†ஶ…  
த3*ி †ண…மி�யா†ஹ ேத…3வா ைவ யóè  ேஸாம …ம9F †ண…0-  

தமி��3ர†1ேயா…ெரௗ த3*ி †ண … ஆ Åஸா†த3ய0ேன…ஷ க2X… வா 

ஏ …த!.ஹ���3ேரா… ேயா யஜ†ேத… த1மா†ேத…3வ-மா…ேஹாதா36 †ஷா 

1வா…6ேஷ�யா†ஹ ேத…3வதா† ஏ …வா0வா…ர	4ேயா�-  [   ]   71 

6.1.11.2 

தி†�ட2�6…!-வ †�த.†* …-ம0வ� …ஹ��யா†ஹா-�த.* 

ேத3வ…�ேயா‡(1 …) �ேய †த!.ஹி … ேஸாேமா Åதி †3�யா…: ஸேதா…3 -
Å1யதி †3�யா…: ஸத…3 ஆ ? …ேத3�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர…ைவத�3 வ� 

வா ஏ†னேம …தத†3!�3த4யதி … ய�3-வா†� …ணóè ஸ�த†� ைம …�ர&- 

க…ேராதி † வா�…�ய!சா ÅÅ ஸா†த3யதி… 1வைய…ைவன†�-ேத…3வத†யா… 
ஸம†!�3த4யதி … வாஸ†ஸா ப …!யான†�யதி ஸ!வேத3வ…�ய†� Æைவ 

வாஸ …: ஸ!வா †ப�4ேர…ைவ-  [   ]    72 

6.1.11.3 

-ன†�ேத…3வதா†ப�…4: ஸம†!�3த4ய …�யேதா…2 ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய… 
வேன†ஷு… (ய†�த.†*�-ததா…ேன�யா†ஹ … வேன†ஷு… ஹி  



 ஷ�ட
2
கா(ேட3 �ரத2ம: �ர*ன: TS 6.1 

vedavms@gmail.com            Page 37 of 172 

(ய †�த.†*�-த…தான… வாஜ…ம!வ…�2-1வ��யா†ஹ… வாஜ…ò …  
�ய!வ†�2ஸு … பேயா† அ94ன8 …யா-1வ��யா†ஹ… பேயா…  
�ய †94ன8…யாஸு † �� …�2ஸு 9ர …மி�யா†ஹ �� …�2ஸு ஹி 

9ர …� Æவ�†ேணா வ�…5வ †93ன8மி�யா†ஹ… வ�†ேணா… ஹி 

வ� …5வ†93ன8�-தி …3வ� ஸூ!ய …-  [  ]  73 

6.1.11.4 

மி�யா†ஹ தி…3வ� ஹி ஸூ!ய…óè… ேஸாம…ம�3ரா…-வ��யா†ஹ… 
93ராவா†ேணா… வா அ�3ர†ய…1ேதஷு… வா ஏ …ஷ ேஸாம †�-த3தா4தி …  
ேயா யஜ†ேத… த1மா†ேத…3வமா …ேஹா …3 �ய"ஜா…தேவ †த3ஸ …மிதி †  
ெஸௗ …!ய!சா 9� †�ணாஜி …ன� 	ர…�யான†�யதி … ர* †ஸா…ம 

ப †ஹ�யா… உ1ரா…ேவத†�-E4!.ஷாஹா…வ��யா †ஹ  

யதா2ய …ஜுேர…ைவத�-	ர Gய†வ1வ I4வ1பத… இ�யா†ஹ 

> …4தானா…ò… �ேய†-  [   ]   74 

6.1.11.5 

-ஷ பதி …!வ��வா‡0ய …ப�4 தா4மா…ன��யா†ஹ… வ��வா†ன8 … �ேய ‡(1 …) 
ேஷா†Åப�4 தா4மா†ன8 	ர…Gயவ †ேத… மா �வா† ப.ப …F வ� †த…3தி3�யா†ஹ… 
யேத…3வாத3: ேஸாம †மா�.…யமா†ண&-க3�த…4!ேவா 

வ� …�வாவ †ஸு: ப …!ய4 †�ணா…�-த1மா†-ேத…3வமா…ஹா-

ப †.ேமாஷாய… யஜ†மான1ய 1வ…1�யய†0ய …-?�யா†ஹ… 
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யஜ†மான1ைய …ைவஷ ய…;ஞ1யா‡0வார…�ேபா4 Åன†வG- 

சி2��ைய … வ�†ேணா… வா ஏ …ஷ யஜ†மானம …	4ையதி … ய�-  [  ]  75 

6.1.11.6 

9F…த: ேஸாம … உப†ன�3ேதா…4 நேமா† மி…�ர1ய … வ�†ண1ய… ச* †ஸ… 
இ�யா †ஹ … ஶா��யா… ஆ ேஸாம …� Æவஹ †��ய …93ன8னா… 	ரதி† 
தி�ட2ேத… ெதௗ ஸ …�ப4வ†�ெதௗ… யஜ†மானம…ப�4 ஸ� ப†4வத: I…ரா 
க2X… வாைவஷ ேமதா†4யா…ÅÅ*�மான†மா…ர	4ய† சரதி … ேயா த�‡3*ி…ேதா 
யத†393ன�ேஷா…மMய†� ப…ஶுமா…லப†4த ஆ�மன8…�9ரய†ண  

ஏ …வா1ய… ஸ த1மா…�-த1ய… நாÅÅ*�ய †� I�ஷன8 …�9ரய†ண 

இவ … �யேதா…2 க22வா†ஹு( ) ர…93ன�ேஷாமா‡	4யா…� Æவா 

இ��3ேரா† (� …�ரம†ஹ…0ன8தி … யத†393ன�ேஷா…மMய†�  

ப …ஶுமா…லப †4ேத… வா!�ர†94ன ஏ …வா1ய… ஸ த1மா‡�3-வா…�ய †� 

Æவா�…�ய!சா ப.† சரதி … 1வைய…ைவன†�-ேத…3வத†யா… ப.† சரதி || 76 

(அ…8வா…ர�4ேயா	2 - ஸ�வா†ப?4ேர …வ - ஸூ�ய†� - V …4தானா…ò … 
0ேய† - தி… ய - தா†3ஹு: - ஸ…�தவ?óè†ஶதி*ச) (A11) 

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

(�ரா…சனீ†வóèஶ…� -Æயாவ†/த - ��2ஸா…ேம - வா�3ைவ 

ேத…3ேவ�4ேயா† - ேத…3வா ைவ ேத †3வ…யஜ †ன� - க…	31*ச … - 
த	3தி4ர †(ய …óè… - ஷX ப…தா3னH† - �3ர0மவா…தி3ேனா† வ? …சி	ேயா… - 
ய	 க…லயா† ேத - வா� …ேணா ைவ �# …த: ேஸாம… - ஏகா†த3ஶ) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(�ரா…சனீ†வóèஶ…ò… - 9வாேஹ	யா†ஹ… - ேய‡Å/த: ஶ…ரா - 0ேய†ஷ 

ஸ� - தப†ஸா ச … - ய	க†�ண�3�ஹ … - ேததி† ேலாம…ேதா - 

வா†� …ண: - ஷX	2 ஸ†�ததி: ) 

 
First and Last Padam of First Prasnam of  Kandam 6:- 

(�ரா…சனீ†வóè ஶ…� - ப�† சரதி) 

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 �ரத2ம: �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� 

ஷ�ட2கா(ேட3 	3வ?த ய: �ர*ன �ரார�ப4: || 

6.2 ஷ�ட2கா(ேட3 	3வ?த ய: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணநி1பண� 
 

6.2.1.1 

ய …3ெபௗ4 வ� …4Gயா† ÅÅ*தி…�2ய&-93� †�ண�…யா�3-ய …;ஞ� Æவ� 

Gசி†2��3யா…�3 ய …3பா4வவ�†4Gய… யதா2Åனா†க3தாயா- ÅÅதி…�2ய&-

9.…யேத† தா…�3�ேக…3வ த�3-வ�4 †9ேதா… Å0ேயா†- Åன…J3வா0-

ப4வ…�யவ�†49ேதா… Å0ேயாÅதா†2 ÅÅ*தி …�2ய&- 93� †�ணாதி 

ய…;ஞ1ய… ஸ�த†�ைய… ப�0ய…0வார†ப4ேத… ப�ன �… ஹி 

பாF †ண�ய …1ேயேஶ… ப�ன8 †ைய…வா'†மத…� நி!வ†பதி… ய�3 ைவ 

ப�ன �† ய…;ஞ1ய † க…ேராதி † மி …2ன�-தத3ேதா…2 ப�ன8 †யா  

ஏ …ைவ-  [  ] 1 

6.2.1.2 

-ஷ ய…;ஞ1யா‡0வார…�ேபா4 Åன†வGசி2��ைய… யாவ†�3ப� …4!ைவ 

ராஜா†Å'ச…ைர-ரா…க3Gச†2தி… ஸ!ேவ‡	4ேயா… ைவ ேத	4ய † 
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ஆதி…�2ய&-9.†யேத… ச2�தா3óè †ஸி… க2X… ைவ ேஸாம †1ய … 
ரா;ேஞா † Å'ச…ரா�ய…93ேன-ரா†தி …�2யம †ஸி … வ��ண†ேவ… 
�ேவ�யா†ஹ கா3ய�.…யா ஏ …ைவேதன† கேராதி… ேஸாம†1யா- 

ÅÅ*தி…�2யம†ஸி… வ��ண †ேவ … �ேவ�யா†ஹ �.…�Rப †4  
ஏ …ைவேதன† கேரா…�யதி †ேத2-ராதி…�2யம†ஸி… வ��ண †ேவ … 
�ேவ�யா†ஹ… ஜக†3�யா-  [  ]   2 

6.2.1.3 
ஏ …ைவேதன† கேரா�ய …93னேய ‡ �வா ராய1ேபாஷ…தா3(.0ேன… 
வ��ண†ேவ… �ேவ�யா†-ஹா'…�Rப †4 ஏ …ைவேதன† கேராதி 
�ேய…னாய† �வா ேஸாம …	4�ேத… வ��ண †ேவ… �ேவ�யா†ஹ 

கா3ய�.…யா ஏ …ைவேதன† கேராதி … ப"ச… 9��ேவா† 93��ணாதி … 
ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய…;ேஞா ய…;ஞேம …வாவ†  
��ேத4 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி … க1மா‡�2-ஸ …�யா�3-

கா†3ய�.…யா உ †ப …4யத† ஆதி …�2ய1ய† 9.யத… இதி … யேத…3வாத3: 

ேஸாம …மா- [  ]   3 

6.2.1.4 

Åஹ†ர…�-த1மா‡�3-கா3ய�.…யா உ†ப …4யத† ஆதி …�2ய1ய† 9.யேத 

I…ர1தா‡G-ேசா…ப.†�டாGச… ஶிேரா… வா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … 
யதா†3தி …�2ய�-நவ †கபால: Iேரா…டா3ேஶா † ப4வதி… த1மா‡0னவ …தா4  
ஶிேரா… வ��T †த…�-நவ †கபால: Iேரா…டா3ேஶா† ப4வதி… ேத  
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�ரய†-1�.கபா…லா-1�.…(�தா… 1ேதாேம†ன… ஸ�மி †தா…1- 

ேதஜ†1-�.…(��-ேதஜ† ஏ …வ ய…;ஞ1ய† ஶீ…!….ஷ0-த†3தா4தி… 
நவ†கபால: Iேரா…டா3ேஶா† ப4வதி … ேத �ரய †-1�.கபா…லா-

1�.…(�தா‡ 	ரா…ேணன… ஸ�மி †தா1-�.…(��3ைவ-  [  ]   4 

6.2.1.5 

	ரா…ண-1�.…(�த†ேம…வ 	ரா…ணம†ப�4> …!வ� Æய…;ஞ1ய† 
ஶீ…!….ஷ0-த†3தா4தி 	ர…ஜாப †ேத…!வா ஏ…தான8 … ப5மா†ண�… 
யத†3�வவா…லா ஐ ‡* …வ � தி …ர�சீ… யதா3�வ †வால: 	ர1த…ேரா 
ப4வ†�ைய* …வ � தி…ர�சீ‡ 	ர…ஜாப †ேதேர…வ தGச*ு…: ஸ� ப†4ரதி 
ேத…3வா ைவ யா ஆஹு †த�…ர-ஜு†ஹS…1தா அஸு†ரா நி …�காவ †-
மாத…30ேத ேத…3வா: கா‡!�ம …!ய†-மப�ய0-க!ம …�ேயா† ைவ 

க!ைம†ேனன K!வ �…ேததி … ேத கா ‡!�ம!ய…மயா‡0-  

ப.…த�4ன †-  [  ]   5 
6.2.1.6 

-K!வத… ைத!ைவ ேத ர*ா…ò …1யபா‡94னத… ய�கா‡!�ம!ய…மயா‡:  
ப.…த4ேயா… ப4வ†�தி … ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய … ஸò 1ப †!.ஶயதி …  
ர* †ஸா…-மன†0வவசாராய … ந I…ர1தா…�-ப.† த3தா4�யாதி …3�ேயா 

�ேய†ேவா�3ய0-I…ர1தா…�3-ர*ாò †1ய-ப …ஹ��T…!�3�4ேவ 

ஸ …மிதா…4வா த†3தா4�6…-ப.†�டாேத…3வ ர*ா…ò …1யப † ஹ�தி… 
யஜு†ஷா…-Å0யா�-E…�ண�ம…0யா� மி † 2ன…�வாய … �3ேவ ஆ  
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த†3தா4தி �3வ�…பா�3-யஜ†மான…: 	ரதி †�]2�ைய 

	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3��ய…-  [  ]   6 
6.2.1.7 

-93ன8�ச… வா ஏ …ெதௗ ேஸாம†�ச க…தா2 ேஸாமா†யா-ÅÅ*தி…�2ய&- 

9.…யேத… நா93னய … இதி … யத…393னாவ…93ன8�-ம†தி …2�வா 	ர…ஹர†தி …  
ேதைன…வா93னய † ஆதி …�2ய&-9.†ய …ேத Åேதா…2க22வா†ஹுர…93ன8: 

ஸ!வா† ேத…3வதா… இதி… ய�3த…4வ�ரா …ஸா-�3யா…93ன8� ம�த†2தி  
ஹ…(யாைய…வா-ÅÅ*ஸ †0னாய… ஸ!வா† ேத…3வதா† ஜனயதி || 7 

(ப	னH †யா ஏ …வ - ஜக†3	யா… - ஆ - 	� …B�	3ைவ - ப†�…த 48 - 

வ†த …3/	ேய - க†ச	வா�óèஶ@ச) (A1) 

6.2.2.1 

ேத…3வா…ஸு …ரா: ஸ�Æய†�தா ஆஸ…0ேத ேத…3வா மி…ேதா2 வ�	.†யா 

ஆஸ …0ேத‡Å(1…)0ேயா‡Å0ய1ைம … ;ைய�J2யா…-யாதி †�ட2மானா: 

ப"ச…தா4 (ய †9ராம0-ன …93ன8! வஸு †ப� …4: ேஸாேமா† � …�3ைர-

.��3ேரா† ம …��3ப�…4!-வ� †ண ஆதி…3�ைய!-	3�ஹ…1பதி …!-
வ��ைவ‡!ேத…3ைவ1ேத† Åம0ய …�தாஸு†ேர	4ேயா… வா இ…த3� 

	4ரா�� †(ேய	4ேயா ர�3�4யாேமா… ய0மி…ேதா2 வ�	.†யா…: 
1ேமா யா ந† இ …மா: 	.…யா1த…'வ…1தா: ஸ…மவ†�3யாமைஹ… 
தா	4ய…: ஸ நி!.� †Gசா…2�3ேயா-  [  ]   8 
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6.2.2.2 

ந†: 	ரத…2ேமா ‡(1…) Å0ேயா‡Å0ய1ைம… �3��யா…தி3தி …  
த1மா…�3 ய: ஸதா†Cன	�.ணா� 	ரத…2ேமா �3��ய†தி…  
ஸ ஆ!தி …மா!Gச†2தி … ய�-தா†Cன …	�ரóè ஸ†மவ…�3யதி …  
	4ரா�� †(யாப�4 >4�ைய … ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡Å1ய… 
	4ரா�� †(ேயா ப4வதி… ப"ச… 9��ேவா Åவ†�3யதி ப"ச…தா4 ஹி  

ேத த�2-ஸ†ம …வா�3ய…�தாேதா…2 ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† 
ய…;ேஞா ய…;ஞேம…வாவ † ��த…4 ஆப†தேய �வா 

93��ணா…மM�யா†ஹ 	ரா…ேணா வா-  [  ]   9 

6.2.2.3 

ஆப †தி: 	ரா…ணேம …வ 	F†ணாதி… ப.†பதய … இ�யா†ஹ… மேனா… ைவ 

ப.†பதி …!மன† ஏ …வ 	F †ணாதி … தC…ன	�ர… இ�யா†ஹ த…'ேவா… ஹி 

ேத தா: ஸ †ம…வா�3ய †�த ஶா9வ…ராேய�யா†ஹ… ஶ9�ைய… ஹி ேத 

தா: ஸ †ம…வா�3ய†�த… ஶ9ம …0-ேநாஜி†�டா…2ேய�யா…-ெஹௗஜி†�ட …2óè … 
ஹி ேத ததா…3�மன †: ஸம…வா�3ய …�தா-நா†�4��டம1ய-

நா�4� …�ய-மி�யா…ஹா-நா†�4��ட…ò … �ேய†தத†3னா-�4� …�ய� 

ேத…3வானா…ேமாஜ…-  [  ]  10 
6.2.2.4 

இ�யா †ஹ ேத…3வானா…ò… �ேய †தேதா3ேஜா† Åப�4ஶ1தி …பா  
அ†னப�4ஶ-1ேத…0ய-மி�யா†ஹா-ப�4ஶ1தி …பா �ேய†தத†3னப�4ஶ-  
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1ேத…0யம'† ேம த�…3*ா�-த�…3*ாப†தி!-ம0யதா…மி�யா†ஹ 

யதா2ய …ஜுேர…ைவத�3-94� …த� Æைவ ேத…3வா வ;ர†&-9� …�வா 

ேஸாம †ம94ன-0ன�தி …கமி †வ … க2X… வா அ†1ைய…தGச†ர�தி …  
ய�-தா†Cன…	�ேரண † 	ர…சர†��ய…óè… ஶுரóè †ஶு 1ேத ேத3வ  

ேஸா…மாÅÅ *	யா†யதா…மி�யா†ஹ… ய-  [  ]   11 

6.2.2.5 

-ேத…3வா1யா†Iவா…யேத… ய0மMய†ேத…-தேத…3வா1ைய … ேதனாÅÅ- 

*	யா†யய …�யா  	4ய …மி��3ர†: 	யாயதா…மா �வமி��3ரா†ய 

	யாய …1ேவ�யா†-ேஹா…பா4ேவ…ேவ��3ர†"ச… ேஸாம …"- 

சாÅÅ*	யா†யய …�யா 	யா†யய… ஸகீ‡2��2ஸ…0யா ேம…த4ேய�யா†ஹ…!- 
�வ�ேஜா… வா அ †1ய… ஸகா†2ய…1தாேன…வா- ÅÅ*	யா†யயதி 

1வ…1தி ேத† ேத3வ ேஸாம ஸு…�யாம †ஶீ…ேய- [  ] 12 

6.2.2.6 

-�யா†ஹா… ÅÅ*ஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா‡1ேத… 	ர வா ஏ …ேத‡Å1மா2 

-ேலா…காGGய †வ�ேத… ேய ேஸாம†மா-	யா…யய†��ய-�த.*- 

ேத3வ…�ேயா† ஹி ேஸாம … ஆ	யா†ய�த… ஏ�டா… ராய…: 	ேரேஷ 

ப4கா…3ேய�யா†ஹ … �3யாவா† 	�தி …2வ �	4யா†ேம …வ 

ந†ம…19��யா…1மி0 Æேலா…ேக 	ரதி † தி�ட2�தி ேத3வாஸு …ரா:  
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ஸ�Æய†�தா ஆஸ…0ேத ேத…3வா ப�3	4ய†ேதா…Å93ன8� 	ராவ� †ஶ…0-  

த1மா†தா3ஹுர…93ன8: ஸ!வா † ேத…3வதா… இதி … ேத‡-  [  ]   13 
6.2.2.7 

Å93ன8ேம…வ வ�†த2&-9� …�வா Åஸு †ரான…	4ய†ப4வ-0ன…93ன8மி†வ… 
க2X… வா ஏ …ஷ 	ர வ� †ஶதி… ேயா†Åவா�தரத�…3*ா-4 …ைபதி… 
	4ரா�� †(யாப�4>4�ைய… ப4வ †�யா…�மனா… பரா‡Å1ய… 
	4ரா�� †(ேயா ப4வ�யா…-�மான†ேம…வ த�…3*யா† பாதி 
	ர…ஜாம †வா�தர-த�…3*யா† ஸ�த…ரா� ேமக†2லாóè ஸ…மாய†Gச2ேத 
	ர…ஜா �யா‡�மேனா-Å�த†ரதரா த…	த(ர†ேதா ப4வதி… மத†3�த�ப�4!-
மா!ஜயேத… நி!�ய†93ன8: ஶீ…ேதன… வாய†தி… ஸமி†�3�4ைய … யா 

ேத† அ93ேன… ( ) ��3.†யா த…C.�யா†ஹ… 1வைய …ைவன†�3- 

ேத…3வத†யா (ரதயதி ஸேயான8 …�வாய… ஶா��ைய‡ || 14 
(ேயா - வா - ஓஜ† - ஆஹ… ய - த†3ஶ ீ…ேய - தி… ேத‡ - Å�3ன… - 
ஏகா†த3ஶ ச) (A2) 

6.2.3.1 

ேதஷா…மஸு †ராணா�-தி …1ர: Iர† ஆஸ0னய…1ம-^ய †வ…மா Åத†2  
ரஜ…தா Åத…2 ஹ.†ண�… தா ேத…3வா ேஜ …�-நாஶ†9'வ…0தா  

உ†ப …ஸைத…3வாஜி †கீ3ஷ…0-த1மா†தா3ஹு …!ய�ைச…வ� Æேவத…3 
ய�ச… ேநாப …ஸதா…3 ைவ ம †ஹாI…ர"-ஜ†ய…�த�தி … த இஷு…óè…  
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ஸம†1K!வ-தா…93ன8மன �†க…óè… ேஸாமóè† ஶ…2ய� Æவ��O…�  

ேதஜ†ன…�-ேத‡Å	3�வ …0க இ …மாம †ஸி�ய…த�தி†-  [  ]  15 
6.2.3.2 

�…�3ர இ�ய †	3�வ0-�…�3ேரா ைவ 9� …ர: ேஸா‡ Å1ய…�வ�தி … 
ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3வர†� Æ(�ணா அ…ஹேம…வ ப†ஶூ…னாமதி†4பதிர- 
ஸா…ன�தி … த1மா‡�3�…�3ர: ப†ஶூ…னாமதி†4பதி …1தாóè �…�3ேரா 

Åவா†1�ஜ…�2ஸ தி …1ர: Iேரா† ப�…4��ைவ	4ேயா ேலா…ேக	4ேயா 

Åஸு†ரா…0-	ராO†த3த… ய †3ப …ஸத†3 உபஸ…�3ய�ேத… 	4ரா�� †(ய-

பராO�ைய… நா0யா-மாஹு †தி� I…ர1தா‡;-ஜுஹுயா…�3-

யத…30யா-மாஹு†தி� I…ர1தா‡;ஜுஹு…யா-  [  ]  16 

6.2.3.3 

த…30ய04க†2&-K!யா�2-1�…ேவணா† ÅÅ*கா…4ரமா கா†4ரயதி 

ய…;ஞ1ய… 	ர;ஞா‡�ைய … பரா†ஙதி…9ர�ய† ஜுேஹாதி… பரா†ச 
ஏ …ைவ	4ேயா ேலா…ேக	4ேயா… யஜ†மாேனா… 	4ரா�� †(யா…0-	ர 

O†த3ேத… Iன†ர�யா…9ர�ேயா†ப … ஸத†3"-ஜுேஹாதி 

	ர…O�3ைய …ைவ	4ேயா ேலா…ேக	4ேயா… 	4ரா�� †(யா"- 

ஜி…�வா 	4ரா†��(ய-ேலா…கம …	4யாேரா†ஹதி ேத…3வா ைவ யா:  

	ரா…த�†ப …ஸத†3 உ…பா? †த…30ன�ன…1தாப� …4ரஸு†ரா…0-  
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	ராO†த3�த… யா: ஸா…யóè ரா�.†ைய… தாப�…4!ய�2-  

ஸா…ய�	ரா†த�ப …ஸத†3-  [  ]   17 
6.2.3.4 

உபஸ …�3ய�ேத† Åேஹாரா…�ரா	4யா†ேம…வ த�3-யஜ†மாேனா… 
	4ரா�� †(யா…0-	ர O †த3ேத… யா: 	ரா…த!-யா…;யா‡: 16 1தா: 

ஸா…ய� I†ேரா'வா…9யா‡: K!யா…த3-யா†தயாம�வாய  

தி…1ர உ†ப …ஸத…3 உைப †தி… �ரய † இ…ேம ேலா…கா இ…மாேன…வ 

ேலா…கா0-	F †ணாதி … ஷJ�2ஸ� ப†�3ய�ேத… ஷJ3 வா � …தவ† 
� …Eேன…வ 	F †ணாதி … �3வாத†3ஶா…ஹ�ேன… ேஸாம… உைப †தி …  
�3வாத†3ஶ… மாஸா‡: ஸ�Æவ�2ஸ …ர: ஸ †�வ�2ஸ …ரேம…வ  

	F †ணாதி … ச †!வ�óèஶதி …: ஸ�-  [  ]   18 

6.2.3.5 

ப †�3ய�ேத… ச †!வ�óèஶதி-ர!�3த4மா…ஸா அ †!�3த4மா…ஸாேன…வ  

	F †ணா…-�யாரா‡93ராம-வா�தரத�…3*ா-4ேப †யா…�3 ய: 

கா…மேய†தா…1மி0-ேம † ேலா…ேகÅ!�3 †4கò 1யா…தி3�ேய-

க…ம93ேரÅத…2 �3வாவத…2 �Fனத†2 ச… ர† ஏ …ஷா வா ஆரா‡93ரா-

Åவா�தரத�…3*ா Å1மி0ேன…வா1ைம † ேலா…ேகÅ!�3 †4க�  

ப4வதி ப …ேராவ†Fய?-மவா�தரத�…3*ா-4ேப †யா…�3ய:  

கா…மேய†தா…-4�மி†0 ேம ேலா…ேகÅ!�3 †4கò 1யா…தி3தி † 
ச… ேராÅ93ேர ( ) Åத…2 �Fனத…2 �3வாவைத2க†ேம …ஷா ைவ 
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ப …ேராவ†Fய1ய-வா�தரத�…3*ா Å4�மி†0ேன…வா1ைம † 
ேலா…ேகÅ!�3 †4க� ப4வதி || 19 

(அ…ஸி…�ய…த தி† - ஜுஹு…யா	2 - ஸா…ய� �ரா†த�ப…ஸத …3 - 
*சF †�வ?óèஶதி…: ஸ� - ச …FேராÅ�3ேர … - ேஷாட †3ஶ ச) (A3) 

6.2.4.1 

ஸு…வ…!க3� Æவா ஏ…ேத ேலா…க� Æய†�தி … ய உ†ப …ஸத†3 உப …ய�தி… 
ேதஷா…� Æய உ…0னய†ேத… ஹ�ய†த ஏ …வ ஸ ேநாத†3ேன…ஷ�தி… 
ஸூ‡0ன�யமிவ… ேயா ைவ 1வா…!ேத2தா‡� Æய…தாò �ரா…�ேதா 
ஹ�ய †த உ …த ஸ நி …�Jயாய † ஸ…ஹ வ†ஸதி … த1மா‡�2-  

ஸ …9� …30ன�ய … நாப†ர…40ன†ேயத த…3�3�4ேனா0ன†ேயைத…-
த�3ைவ ப †ஶூ…னாóè �…பóè � …ேபைண…வ ப…ஶூனவ †  
��ேத4-  [  ]   20 

6.2.4.2 
ய…;ேஞா ேத…3ேவ	4ேயா… நிலா†யத… வ��f† � …ப&9� …�வா ஸ 

	� †தி…2வ �� 	ராவ�†ஶ…�-த�-ேத…3வா ஹ1தா‡��2- 

ஸ …óè …ர	4ைய ‡Gச…20-தமி��3ர† உ…ப!6†ப …!ய-�ய†9ராம …�2-

ேஸா‡Å	3ரவ �…�ேகா மா… Åய4 …ப!6†ப …!-ய�ய†9ரமM …-தி3�ய …ஹ�-

 …3!ேக3 ஹ�ேத�யத…2 க1�வமி�ய …ஹ�- …3!கா3தா3ஹ…!ேததி … 
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ேஸா‡Å	3ரவ ��3- …3!ேக3 ைவ ஹ�தா†Åேவாசதா2 வரா…ேஹா† 
Åய� Æவா†மேமா…ஷ:-  [  ]   21 

6.2.4.3 

ஸ †	தா…னா&-கி †3F …ணா� ப …ர1தா‡�3-வ� …�த� Æேவ�3ய…- 
மஸு†ராணா� ப�3ப4!தி … த"ஜ†ஹி … யதி †3  …3!ேக3 ஹ�தாÅ?தி… 
ஸ த†3!ப4I"ஜ�…ல4 …�3-(��ய † ஸ…	த கி…3F0-ப�…4��வா 

தம†ஹ…��2-ேஸா‡Å	3ரவ ��3- …3!கா3�3வா ஆஹ†!தா Åேவாசதா2 

ஏ …தமா ஹ…ேரதி… தேம‡	4ேயா ய…;ஞ ஏ …வ ய…;ஞமா Åஹ†ர…�3 ய� 

த�3 வ� …�த� Æேவ�3ய …ம-ஸு†ராணா…ம-வ� †�த3�த… தேத3க…� 

Æேவ�3ைய† ேவதி …3�வமஸு†ராணா…�-  [  ] 22 

6.2.4.4 

Æவா இ…யம93ர† ஆ? …�3-யாவ…தா3?†ன: பரா…ப�ய†தி …  
தாவ†�3-ேத…3வானா…�ேத ேத…3வா அ†	3�வ …0-ன1�ேவ …வ 

ேநா…Å1யாமபWதி … கிய †�3ேவா தா31யாம… இதி … யாவ †தி …3யóè 

ஸ †லா(� …கீ �.: ப †.…9ராம †தி … தாவ†0ேனா த…3�ேததி … ஸ இ��3ர†: 
ஸலா(� …கீ � …ப&-9� …�ேவமா��.: ஸ…!வத…: ப!ய†9ராம …�- 
ததி …3மாம†வ��த3�த… யதி…3மாம-வ� †�த3�த… த�3-ேவ�3ைய † 
ேவதி…3�வóè-  [  ]  23 
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6.2.4.5 

ஸா வா இ…யóè ஸ!ைவ…வ ேவதி …3.ய†தி ஶ5யா…மMதி… �வா 

அ†வ…மாய† யஜ�ேத �.…óè…ஶ�-ப …தா3ன8† ப …�சா�-தி …ர�சீ† ப4வதி … 
ஷJ�.óè†ஶ…�-	ராசீ… ச †!வ�óèஶதி: I…ர1தா‡�-தி …ர�சீ… த3ஶ†த3ஶ… 
ஸ� ப †�3ய�ேத… த3ஶா‡*ரா வ� …ராட30ன†�  வ�…ராJ3  

வ� …ராைஜ…வா0னா�3ய…மவ† ��த…4 உ�3த†4�தி … யேத…3வா1யா† 
அேம …�3�4ய�-தத3ப † ஹ…��6�3த†4�தி … த1மா…ேதா3ஷ†த4ய…: பரா† 
ப4வ�தி ( ) ப …3!.ஹி: 1�� †ணாதி … த1மா…ேதா3ஷ†த4ய…: Iன…ரா 
ப †4வ…��6�த†ர� ப …3!….ஹிஷ† உ�தரப …3!.ஹி: 1�� †ணாதி 	ர…ஜா 

ைவ ப…3!….ஹி! யஜ†மான உ�தர ப …3!….ஹி!-யஜ†மான-ேம…வா-

ய†ஜமானா… 3�த†ர&-கேராதி… த1மா…�3-யஜ†மா…ேனா- 

Åய†ஜமானா… 3�த†ர: || 24 
(� …/ேத …4 - வா…ம…ேமா…ேஷா - ேவ †தி…3	வமஸு†ராணா� - 

Æேவதி…3	வ� - ப†4வ/தி… - ப=ச †வ?óèஶதி*ச) (A4) 

6.2.5.1 
ய�3வா அன �†ஶாேனா பா…4ரமா†த…3�ேத வ� ைவ ஸ லி†ஶேத…  
ய�3-�3வாத†3ஶ ஸா…�ன1ேயா†ப …ஸத…3: 16 1தி …1�ேரா†- 
Åஹ�ன †1ய ய…;ஞ1ய … வ�ேலா†ம 9.ேயத தி …1ர ஏ…வ 

ஸா…�ன1ேயா†ப …ஸேதா…3 �3வாத†3ஶா…ஹ�ன†1ய ய …;ஞ1ய†  
ஸவ �!ய…�வாயாேதா…2 ஸேலா†ம 9.யேத வ…�2ஸ1ையக…: 
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1தேனா† பா…4கீ3 ஹி ேஸாÅைத2க…ò… 1தன†� Æ(ர…த4ைப …�யத…2  
�3வாவத…2 �Fனத†2 ச… ர† ஏ …த�3 ைவ-  [  ]   25 

6.2.5.2 

*ு…ரப †வ� … நாம† (ர…த� Æேயன… 	ர ஜா …தா0-	4ரா�� †(யா0- 

g…த3ேத… 	ரதி † ஜன8…�யமா†ணா…னேதா…2 கன �†யைஸ …வ >4ய… 
உைப†தி ச… ேராÅ93ேர… 1தனா‡0-(ர…த4ைப …�யத…2 �Fனத…2 
�3வாவைத2க†ேம …-த�3 ைவ ஸு†ஜக…4ன�நாம † (ர…த�-த†ப …1யóè†  
ஸுவ…!93ய†மேதா…2 	ைரவ ஜா†யேத 	ர…ஜயா† ப …ஶுப� †4!யவா…N3 

ரா†ஜ…0ய†1ய (ர…த&-9� …ேரவ … ைவ ய †வா…N3:  

9� …ர இ†வ- [  ]   26 

6.2.5.3 

ராஜ…0ேயா† வ;ர†1ய � …பóèஸ�� †�3�4யா ஆ…மி*ா… 
ைவ�ய†1ய பாகய…;ஞ1ய † � …ப� I�Jைய … பேயா‡ 
	3ரா�ம …ண1ய… ேதேஜா… ைவ 	3ரா‡�ம …ண1ேதஜ…: 
பய…1ேதஜ†ைஸ…வ ேதஜ…: பய † ஆ…�ம0-த…4�ேதÅேதா…2 பய †ஸா… 
ைவ க3!பா†4 வ!�3த4�ேத… க3!ப †4 இவ… க2X… வா ஏ …ஷ  

ய�3-த�‡3*ி …ேதா யத†31ய… பேயா‡ (ர…த� ப4வ†�யா …�மான†ேம…வ 

த�3-வ†!�3த4யதி … �.(ர†ேதா… ைவ ம'†ரா? …�3�3வ�(ர†தா… 
அஸு†ரா… ஏக†(ரதா-  [  ]   27 
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6.2.5.4 
ேத…3வா: 	ரா …த!ம …�3�4ய�தி†3ேன ஸா…ய�-த0-மேனா‡!-
(ர…தமா†?�-பாகய…;ஞ1ய † � …ப� I�Jைய‡ 	ரா…த�ச†  
ஸா…ய"-சாஸு†ராணா�-நி!ம…�3�4ய&-*ு…ேதா4 � …ப�-தத…1ேத  

பரா†Åப4வ0-ம …�3�4ய�தி †3ேன ம�3�4யரா…�ேர ேத…3வானா…�- 

தத…1ேத† Åப4வ��2-ஸுவ…!க3� Æேலா…கமா†ய…0… யத†31ய  

ம …�3�4ய�தி †3ேன ம�3�4யரா…�ேர (ர…த� ப4வ†தி ம�3�4ய …ேதா 
வா அ0ேன†ன I4"ஜேத ம�3�4ய…த ஏ…வ தE3!ஜ†�-த4�ேத… 
	4ரா�� †(யாப�4 >4�ைய … ப4வ†�யா…�மனா…-  [  ]   28 
6.2.5.5 

பரா‡Å1ய… 	4ரா�� †(ேயா ப4வதி… க3!ேபா…4 வா ஏ…ஷ  

ய�3-த�‡3*ி …ேதா ேயான8†!-த�3*ிதவ�மி …த� Æய�3த�‡3*ி …ேதா 
த�‡3*ிதவ�மி…தா�-	ர…வேஸ …�3யதா…2 ேயாேன…!-க3!ப …4: 1க�த†3தி 
தா…�3�ேக…3வ த0ன 	ர†வ1த…(ய†-மா…�மேனா† ேகா3பW…தா2ைய…ஷ 

ைவ (யா…94ர: K†லேகா…3ேபா யத…393ன81-த1மா…�3  

ய�3-த�‡3*ி …த: 	ர…வேஸ…�2ஸ ஏ †னமM�வ …ேரா†ÅC…�தா2ய … 
ஹ�ேதா…!ன 	ர†வ1த…(ய †-மா…�மேனா… K3	�ைய † த3*ிண …த: 
ஶ†ய ஏ…த�3ைவ யஜ†மான1யா… ( ) ÅÅ*யத†ன …ò …1வ  

ஏ …வாÅÅ*யத†ேன ஶேய… Å93ன8ம †	4யா…(��ய† ஶேய  

ேத…3வதா† ஏ…வ ய…;ஞம†	4யா…(��ய† ஶேய || 29 
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(ஏ…த	3ைவ - �1…ர இ …ைவ - க†Bரதா - ஆ …	மனா… - 
யஜ †மான9ய… - 	ரேயா†த3ஶ ச) (A5) 

6.2.6.1 
I…ேராஹ†வ�ஷி ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய…�3 ய&-கா…மேய…ேதா- 
ைப †ன…4�த†ேரா ய…;ேஞா ந†ேமத…3ப�4 ஸு†வ …!க3� Æேலா…க"- 

ஜ†ேய …தி3�ேய…த�3 ைவ I…ேராஹ†வ�!-ேத3வ …யஜ†ன …� Æய1ய… 
ேஹாதா‡ 	ராதர'வா …க-ம†'	3�…வ-0ன…93ன8ம…ப ஆ†தி …3�யம…ப�4 
வ� …ப�ய…�6ைப †ன…-4�த†ேரா ய…;ேஞா ந†ம�ய…ப�4 ஸு †வ …!க3� 

Æேலா…க"-ஜ†ய�யா…	ேத ேத†3வ…யஜ†ேன யாஜேய…�3- 

	4ரா�� †(யவ�த…� ப�தா‡2� ÆவாÅதி41ப…!….ஶேய‡�-க…!த�  

Æவா… யாவ …0னான†ேஸ… யாத…ைவ-  [  ]  30 

6.2.6.2 
ந ரதா†2ைய…த�3 வா ஆ…	த�-ேத†3வ…யஜ†ன-மா…	ேனா�ேய…வ 

	4ரா�� †(ய …�-ைநன…� 	4ரா�� †(ய ஆ	ேனா…�-ேயேகா‡0னேத 

ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய�-ப …ஶுகா†ம …-ேமேகா‡0னதா…�3 ைவ  

ேத†3வ…யஜ†னா…த3&கி †3ரஸ: ப …ஶூன†1�ஜ�தா�த…ரா 
ஸ †ேதா3ஹவ�!�3தா…4ேன உ †0ன…தò 1யா†ேத…3த�3வா 

ஏேகா‡0னத�-ேத3வ …யஜ†ன� பஶு…மாேன…வ ப†4வதி … �!6†0னேத 

ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய�2-ஸுவ…!க3கா†ம …�-�!6†0னதா…�3 ைவ 



 ஷ�ட2கா(ேட3 	3வ?த ய: �ர*ன: TS 6.2 

vedavms@gmail.com            Page 55 of 172 

ேத†3வ…யஜ†னா…த3&கி †3ரஸ: ஸுவ…!க3� Æேலா…கமா†ய-0ன�த…ரா 
ÅÅஹ†வ…ன�ய†"ச ஹவ�…!�3தா4ன †"ேசா-  [  ]  31 

6.2.6.3 

-0ன…தò 1யா†த3�த…ரா ஹ†வ� …!�3தா4ன†"ச… ஸத†3�சா�த…ரா 
ஸத†3�ச… கா3!.ஹ†ப�ய"-ைச…த�3ைவ �!6†0னத�- 

ேத3வ…யஜ†னóè ஸுவ …!க3ேம …வ ேலா…கேம†தி … 	ரதி †�]2ேத  

ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய�-	ரதி…�டா2கா†ம-ேம…த�3ைவ  

	ரதி†�]2த�-ேத3வ…யஜ†ன…� Æய�2-ஸ…!வத†: ஸ …ம� 	ர�ேய…வ  

தி†�ட2தி… ய�ரா…0யா அ†0யா… ஓஷ†த4ேயா… (யதி†ஷ9தா…:  
16 1த�3-யா†ஜேய�-ப …ஶுகா†ம-ேம…த�3 ைவ ப†ஶூ…னாóè �…பóè  

� …ேபைண…வா1ைம † ப …ஶூ-  [  ]  32 

6.2.6.4 
னவ† ��ேத4 பஶு …மாேன…வ ப †4வதி … நி!.� †தி93�ஹ�ேத 

ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய…�3 ய� கா…மேய†த… நி!.� †�யா1ய 

ய…;ஞ&- 93ரா†ஹேயய …-மி�ேய…த�3 ைவ நி!.� †தி93�ஹ�த�-

ேத3வ…யஜ†ன…� Æய�2-ஸ …�3��ைய† ஸ …�யா† � …*�-

நி!.� †�ைய …வா1ய † ய…;ஞ&-93ரா†ஹயதி … (யா(� †�ேத 
ேத3வ…யஜ†ேன யாஜேய�3 (யா…(��கா†ம…� Æய� பா�ேர† வா… 
த2ேப † வா… மMமாóè†ேஸர0- 	ரா…சீன †-மாஹவ…ன�யா‡� 	ரவ …ணò 
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1யா‡�-	ரத�…சீன…&- கா3!.ஹ †ப�யாேத…3த�3 ைவ (யா(� †�த�-
ேத3வ…யஜ†ன…� Æவ� பா…	மனா… (  ) 	4ரா�� †(ேய …ணா ÅÅ*வ†!தேத… 
ைநன…� பா�ேர… ந த2ேப † மMமாóèஸ�ேத கா…!ேய† ேத3வ…யஜ†ேன 

யாஜேய…�3->4தி †காம&-கா…!ேயா† ைவ I� †ேஷா… ப4வ†�ேய…வ || 33 

(யாத …ைவ - ஹ†வ?…�	3தா4ன†= ச - ப…ஶூ8 - பா…�மனா… - 
Å�டாத †3ஶ ச) (A6) 

6.2.7.1 

ேத	4ய† உ�தரேவ…தி3: ஸி…óè …ஹ� � …ப&-9� …�ேவாப4யா†-ன�த…ரா 
Åப…9ர�யா†தி�ட …2�ேத ேத…3வா அ†ம0ய�த யத…ரா0. வா 

இ…ய4†பாவ …!�21யதி … த இ…த3� ப †4வ��ய…�த�தி… தா4பா†- 
ம��ரய�த… ஸாÅ	3ர†வ �…�3வர†� Æ(�ைண … ஸ!வா…0-மயா… 
காமா…0-(ய †�ஞவத…2 >!வா…�  மா…Å93ேனராஹு†திர�ஞவதா… 
இதி … த1மா† 3�தரேவ …தி3� >!வா†ம…93ேன!-(யாகா†4ரய�தி … 
வாேர†(�த…ò … �ய†1ைய … ஶ�ய †யா… ப.† மிமMேத…-  [  ]  34 
6.2.7.2 

மா�ைர…வா1ைய … ஸா Åேதா†2 6…9ேதைன…வ 6…9தமவ† ��ேத4 

வ� …�தாய †ன� ேம…Å?�யா†ஹ வ�…�தா �ேய†னா…னாவ †�-தி…9தாய†ன�  

ேம…Å?�யா†ஹ தி …9தா0. �ேய †னா…னாவ…த3வ†தா0மா-  

நாதி…2தமி�யா†ஹ நாதி …2தா0. �ேய†னா…னாவ…த3வ†தா0 மா 
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(யதி …2தமி�யா†ஹ (யதி …2தா0. �ேய †னா…னாவ†�3- 

வ� …ேத3ர…93ன8!-நேபா…4 நாமா-  [  ]  35 

6.2.7.3 
93ேன† அ&கி3ர… இதி … �.!. ஹ†ரதி … ய ஏ …ைவஷு 

ேலா…ேக�வ …93னய…- 1தாேன…வாவ† ��ேத4 E…�ண�"-

ச† …!�த2óè ஹ †ர…�யன8†-�9தேம …வாவ† ��ேத4 ஸி …óè …ஹ�ர†ஸி 

மஹி…ஷ�ர…-?�யா†ஹ ஸி …óè…ஹ�!-�ேய †ஷா �…ப&- 

9� …�ேவாப4யா†-ன�த…ராÅப…9ர�-யாதி †�ட2 …3� 	ர†த21ேவா…� 

ேத† ய…;ஞப †தி: 	ரத2தா…மி�யா†ஹ… யஜ†மானேம…வ 	ர…ஜயா† 
ப …ஶுப� †4: 	ரத2யதி �4�…வா-  [  ]  36 

6.2.7.4 

Å?தி… ஸóè ஹ †�தி … �4��ைய† ேத…3ேவ	4ய †: ஶு�த41வ 

ேத…3ேவ	4ய†: ஶு�ப …41ேவ�யவ † ேசா…*தி … 	ர ச† கிரதி … 
ஶு�3�4யா† இ��3ரேகா…4ஷ1�வா… வஸு†ப�4: I…ர1தா‡� 
பா…�வ��யா†ஹ தி…393	4ய ஏ …ைவனா…� 	ேரா* †தி ேத…3வாò�- 

ேச †3�தரேவ …தி3-�…பாவ†வ!த�…ைஹவ வ� ஜ†யாமஹா…  
இ�யஸு†ரா… வ;ர†4 …�3ய�ய† ேத…3வான…	4யா†ய�த… 
தான8 †��3ரேகா…4ேஷா வஸு†ப�4: I…ர1தா…த3பா†-  [  ]  37 
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6.2.7.5 
-'த3த… மேனா†ஜவா: ப�…��ப�†4! த3*ிண…த: 	ரேச†தா �…�3ைர:  

ப …�சா�3-வ�…�வக†!மா ÅÅதி…3�ைய�†�தர…ேதா யேத…3வ4†�தர-
ேவ…தி3� 	ேரா…*தி† தி …393	4ய ஏ…வ த�3-யஜ†மாேனா… 
	4ரா�� †(யா…0-	ர O †த3த… இ��3ேரா… யத�‡��2-ஸாலா(� …ேக	4ய …: 
	ராய†Gச…2�தா0-த†3*ிண …த உ †�தரேவ…�3யா ஆ†த…30….  
ய�-	ேரா* †ண�னா-4 …Gசி2�ேய†த… த�3-த†3*ிண…த  
உ†�தரேவ…�3ைய நி ந†ேய …�3-யேத…3வ த�ர† 9� …ர�த�ேதன†  
ஶமயதி … ய�-�3வ�…�யா�-த�-�4யா†ேயGU …2ைச ( )  

ைவன †ம!பயதி || 38  

(மி…மZ …ேத… - நாம† - 	4� …வா - Åப† - ஶு…சா - 	#ண?† ச) (A7) 

6.2.8.1 
ேஸா�த†ரேவ…தி3ர†	3ரவ �…�2-ஸ!வா…0 மயா… காமா…0- 

(ய †�ஞவ…ேத2தி… ேத ேத…3வா அ†காமய …�தா-ஸு †ரா…0- 

	4ரா�� †(யான…ப�4 ப†4ேவ …ேமதி… ேத†ÅஜுஹS: ஸி …óè…ஹ�ர†ஸி  

ஸப�னஸா…ஹ� 1வாேஹதி … ேதÅஸு†ரா…0 	4ரா�� †(யா- 

ன…	4ய †ப4வ…0-ேதÅஸு†ரா…0-	4ரா�� †(யா-னப� …4>4யா†-காமய�த  

	ர…ஜா� Æவ�†�ேத3ம…ஹ�தி … ேத†ÅஜுஹS: ஸி …óè…ஹ�ர †ஸி  

ஸு	ரஜா…வன8…: 1வாேஹதி … ேத 	ர…ஜாம †வ��த3�த… ேத  
	ர…ஜா� Æவ�…��வா-  [  ]   39 
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6.2.8.2 

Åகா†மய�த ப…ஶூ0. வ� †�ேத3ம …ஹ�தி … ேத†ÅஜுஹS: ஸி…óè …ஹ�ர†ஸி 

ராய1ேபாஷ…வன8 …: 1வாேஹதி… ேத ப …ஶூன†வ��த3�த… ேத 
ப …ஶூ0. வ�…��வா Åகா†மய�த 	ரதி …�டா2� Æவ� †�ேத3ம …ஹ�தி…  
ேத†ÅஜுஹS: ஸி …óè…ஹ�-ர†1யாதி3�ய …வன8 …: 1வாேஹதி … த 
இ…மா� 	ர†தி …�டா2ம †-வ��த3�த… த இ…மா� 	ர†தி …�டா2� Æவ�…��வா 

Åகா†மய�த ேத…3வதா† ஆ…ஶிஷ… உேப †யா…ேமதி … ேத†ÅஜுஹS: 

ஸி…óè …ஹ�ர…1யா வ†ஹ ேத…3வா0-ேத†3வய …ேத-  [  ]  40 
6.2.8.3 
யஜ†மானாய… 1வாேஹதி… ேத ேத…3வதா† ஆ…ஶிஷ… உபா†ய …0-ப"ச… 
9��ேவா… (யாகா†4ரயதி… ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† 
ய…;ேஞா ய…;ஞேம…வாவ † ��ேத4 Å5ண…யா (யாகா†4ரயதி… 
த1மா†த35ண…யா ப …ஶேவாÅ&கா†3ன8… 	ர ஹ †ர�தி … 
	ரதி†�]2�ைய > …4ேத	4ய …1�ேவதி… 1�ச…4�393� †�ணாதி … 
ய ஏ…வ ேத…3வா >…4தா1ேதஷா…�த�3-பா†4க…3ேத4ய…�-தாேன…வ 

ேதன† 	Fணாதி… ெபௗ †�3ரவா0-ப.…த�40 ப.†  
த3தா4�ேய …ஷா�-  [  ]   41 
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6.2.8.4 

Æேலா…கானா…� Æவ��4� †�யா அ…93ேன1�ரேயா… ;யாயாóè †ேஸா… 
	4ராத†ர ஆஸ…0ேத ேத…3ேவ	4ேயா† ஹ…(ய� Æவஹ †�த…:  
	ராமM †ய�த… ேஸா‡Å93ன8ர†ப�3ேப4தி …3�த2� Æவாவ 1ய ஆ!தி …மா- 

Å.†�ய…த�தி … ஸ நிலா†யத… ஸ யா� Æவன …1பதி…�வ-வ†ஸ …� தா�  

> †�3ெரௗ… யாேமாஷ†த�4ஷு… தாóè ஸு†க3�தி …4ேதஜ†ேன… யா� 

ப …ஶுஷு… தா�-ேப�வ †1யா�த…ரா ��&ேக…3 த�-ேத…3வதா…: 
	ைரஷ†ைமGச…20-தம0வ †வ��த…30-தம †	3�வ…- [  ]  42 
6.2.8.5 

-0'ப † ந… ஆ வ†!த1வ ஹ…(ய�ேநா† வ …ேஹதி … ேஸா‡Å	3ரவ �…�3 -

வர†� Æ(�ைண … யேத…3வ 93� †ஹ�…த1-யாஹு†த1ய ப3ஹி: -

ப.…தி4 1க�தா…3�-த0ேம … 	4ரா�� †ணா� பா4க…3ேத4ய†மஸ …தி3தி …  
த1மா…�3-ய�3-93� †ஹ�…த1-யாஹு†த1ய ப3ஹி:,ப.…தி4 
1க�த†3தி…-ேதஷா…�-த�3-பா†4க…3ேத4ய …�-தாேன…வ ேதன† 	Fணாதி… 
ேஸா†Åம0யதா1-த…20வ�ேதா† ேம… >!ேவ… 	4ராத†ர…: 
	ராேம†ஷதா…1தா2ன8 † ஶாதயா… இதி … ஸ யா0ய …-  [  ]   43 
6.2.8.6 

-1தா20ய-ஶா†தயத… த�-> †�3!வ-ப4வ…�3ய0மா…óè…ஸ- 

4ப †��த…�-த�3-K32K †3X… யேத…3தா��2-ஸ†�பா…4ரா��2-ஸ …� 

ப4ர†�ய…93ன8ேம…வ த�2ஸ� ப †4ர�ய…93ேன: IF †ஷம …?�யா†-
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ஹா…93ேன!-�ேய†த�-IF †ஷ…� Æய�2-ஸ †�பா…4ரா அேதா…2 
க22வா†ஹுேர…ேத வாைவன…�ேத 	4ராத†ர…: ப.† ேஶேர…  
ய�-ெபௗ †�3ரவா: ப.…த4ய … இதி† || 44 
(வ?…		வா - ேத †3வய …த - ஏ …ஷா - ம†�3�வ…8 - யானH … - 
சF †*ச	வா�óèஶ@ச) (A8) 

6.2.9.1 
ப …3�3த4மவ † 1யதி வ�ணபா…ஶாேத…3ைவேன† 4"சதி… 	ர 
ேண†ேன9தி… ேம�3�4ேய † ஏ …ைவேன† கேராதி ஸாவ��.…ய!சா 

ஹு …�வா ஹ†வ� …!�3தா4ேன… 	ர வ †!தயதி ஸவ� …��	ர†ஸூத 

ஏ …ைவேன… 	ர வ†!தயதி … வ�†ேணா… வா ஏ …ஷ  …3!வாK†3ப …4யேதா† 
ப …3�3ேதா4 யத3* …: ஸ ய …3�2-ஸ!ேஜ…�3-யஜ†மான1ய  

93� …ஹான …	46�2ஸ†!ேஜ�2-ஸு…வா93ேத†3வ…  3!யா…óè … ஆ 

வ…ேத3�யா†ஹ 93� …ஹா ைவ  3!யா…: ஶா��ைய… ப�06-  [  ]   

45 
6.2.9.2 
பா†ன9தி … ப�ன �… ஹி ஸ!வ†1ய மி …�ர� மி †�ர…�வாய … ய�3ைவ 

ப�ன �† ய…;ஞ1ய † க…ேராதி † மி …2ன�-தத3ேதா…2 ப�ன8 †யா ஏ …ைவஷ 

ய…;ஞ1யா‡-0வார…�ேபா4Åன †வGசி2��ைய… வ!�ம †னா… வா 

அ…0வ��ய† ய …;ஞóè ர*ாóè†ஸி ஜிகா4óèஸ�தி 

ைவ�ண …வ �	4யா†�� …93	4யா� Æவ!�ம†ேனா!-ஜுேஹாதி  
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ய…;ேஞா ைவ வ��O†!-ய…;ஞாேத…3வ ர*ா…ò…1யப † ஹ�தி …  
யத†3�3�4வ…!6-ர†ன…93னா-வாஹு†தி"-ஜுஹு…யா-த…3�ேதா‡4- 
Å�3�4வ…!6: 1யா…�3-ர*ாóè†ஸி ய…;ஞóè ஹ †06…!-  [  ]   46 
6.2.9.3 
-ஹிர†�ய4 …பா1ய† ஜுேஹா�ய-93ன8…வ�ேய…வ ஜு†ேஹாதி … 
நா�ேதா‡4 Å�3�4வ…!6!-ப4வ†தி … ந ய…;ஞóè ர*ாóè†ஸி 94ன�தி … 
	ராசீ… 	ேரத†ம�3�4வ…ர&-க…2பய †�த�… இ�யா†ஹ 

ஸுவ…!க3ேம…ைவேன † ேலா…க&-க†3மய…�ய�ர† ரேமதா…2�  

Æவ!�ம†0-	�தி…2(யா இ�யா†ஹ… வ!�ம … �ேய†த�- 
	� †தி…2(யா ய�3-ேத†3வ…யஜ†ன…óè … ஶிேரா… வா ஏ…த�3-ய…;ஞ1ய … 
ய�3த†4வ� …!�3தா4ன†�தி…3ேவா வா† வ��ணS…த  
வா† 	�தி …2(யா- [  ]  47 

6.2.9.4 
இ�யா …ஶ!ீ-ப †த3ய…!சா த3*ி †ண1ய ஹவ� …!�3தா4ன†1ய  

ேம…த�2�நி ஹ†�தி ஶ!ீ.ஷ…த ஏ…வ ய…;ஞ1ய… யஜ†மான 

ஆ…ஶிேஷாÅவ† ��ேத4 த…3�ேடா3 வா ஔ†ப …ர1�� …த�ய†1ய 

ஹவ�…!�3தா4ன†1ய வஷJகா…ேரணா* †-மGசி2ன…�3ய�- 

�� …த�ய†"ச…2தி3!. ஹ †வ�…!�3தா4ன†ேயா-�தா3�.…யேத† 
�� …த�ய†1ய ஹவ�…!�3தா4ன…1யா வ†��3�4ைய… ஶிேரா… வா 
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ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … ய�3த†4வ� …!�3தா4ன…� Æவ��ேணா† ர…ராட †மஸி… 
வ��ேணா‡: 	� …�ட2ம …?�யா†ஹ … த1மா†ேத3தாவ…�3தா4 ஶிேரா…  
வ��T†த…� Æவ��ேணா…: ( ) 1Tர†ஸி … வ��ேணா‡!�3�4�…வ- 

ம …?�யா†ஹ ைவ�ண…வóè ஹி ேத…3வத†யா ஹவ�…!�3தா4ன…� 

Æய� 	ர†த…2ம&-93ர…�தி2&-93ர†�2ன�…யா�3 ய� த�ந வ�†1ர…óè … 
ஸேய …த3ேம †ேஹ-னா�3�4வ …!6: 	ர மM †ேயத… த1மா…�2ஸ 

வ� …1ர1ய†: || 48 
(ப	ன  † - ஹ8S� - வா ��தி…2Bயா - வ?�E†த …� Æவ?�ேணா…: - 
ஷX3வ?óè †ஶதி*ச) (A9) 

6.2.10.1 
ேத…3வ1ய † �வா ஸவ�… : 	ர†ஸ…வ இ�ய	4.…மா த†3�ேத… 
	ரஸூ‡�யா அ …�வ�ேனா‡!-பா…3ஹு	4யா…மி�யா†-ஹா…�வ�ெனௗ… 
ஹி ேத…3வானா†ம�3�4வ…!T ஆ1தா‡� >…�ேணா ஹ1தா‡	4யா…-
மி�யா†ஹ … ய�ைய… வ;ர† இவ … வா ஏ …ஷா யத3	4.…-ர	4.†ரஸி… 
நா.†ர …?�யா†ஹ… ஶா��ைய … கா�ேட†3கா�ேட…3 ைவ 

9.…யமா†ேண ய…;ஞóè ர*ாóè†ஸி ஜிகா4óèஸ�தி …  
ப.†லிகி2த…óè … ர* …: ப.†லிகி2தா… அரா†தய… இ�யா†ஹ… 
ர* †ஸா…மப †ஹ�யா-  [  ]   49 
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6.2.10.2 

இ…த3ம …ஹóè ர*†ேஸா 93F …வா அப� † 9��தாமி … ேயா‡Å1மா0- 

�3ேவ�]… ய"ச† வ…ய�-�3வ� …�ம இ�யா†ஹ … �3ெவௗ வாவ 

I�†ெஷௗ… ய"ைச…வ �3ேவ�] … ய�ைச†ன…�-�3ேவ�]…  
தேயா†ேர…வான†�தராய&93F …வா: 9� †�ததி தி…3ேவ �வா…- 
Å�த.†*ாய �வா 	�தி …2(ைய �ேவ�யா†ைஹ…	4ய  

ஏ …ைவனா‡� Æேலா…ேக	4ய …: 	ேரா* †தி ப …ர1தா †த…3!வாசீ…� 

	ேரா* †தி… த1மா‡�-  [  ]   50 
6.2.10.3 
ப …ர1தா†த…3!வாசீ‡� ம'…�யா† ஊ!ஜ…4ப † ஜ�வ�தி 9� …ரமி †வ… வா 

ஏ …த�க†ேராதி … ய�-க2ன†�ய…ேபா Åவ† நயதி … ஶா��ைய… யவ†மத�…ரவ† 
நய…�T!93ைவ யவ… ஊ!K †3 …3�ப3ர† ஊ…!ைஜேவா!ஜ…óè…  
ஸம†!�3த4யதி … யஜ†மாேனன… ஸ�மி …ெதௗ †3�ப3F ப4வதி … 
யாவா†ேன …வ யஜ†மான…1தாவ†த�-ேம…வா1மி…0C!ஜ†�-த3தா4தி 

ப��� …ணாóè ஸத†3னம …?தி † ப…3!….ஹிரவ† 1��ணாதி 

ப���ேத3வ…�யா‡(1 …)ò …-  [  ]   51 
6.2.10.4 

�ேய†த�3-ய0ன8கா†2த…� Æய�3ப …3!….ஹி-ரன†வ1த�!ய மி'…யா�- 

ப�†��ேத3வ…�யா† நிகா†2தா 1யா�3-ப …3!….ஹிர†வ…1த�!ய † 
மிேனா�ய…1யா-ேம…ைவனா‡� மிேனா…�யேதா‡2  
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1வா…�ஹ†ேம…ைவனா‡&-கேரா …�6�3-தி3வò † 1தபா…4னா- 

ÅÅ�த.†*� 	� …ேண�யா†ைஹ…ஷா� Æேலா…கானா…� Æவ��4� †�ைய 

�36தா…ன1�வா† மா� …ேதா மி†ேனா…�வ��யா†ஹ �36தா…ேனா  

ஹ† 1ம… ைவ மா†� …ேதா ேத…3வானா…-ெமௗ †3�ப3F� மிேனாதி… 
ேதைன…ைவ-  [  ]  52 

6.2.10.5 
-னா‡� மிேனாதி 	3ர�ம …வன8 †��வா *�ர…வன8 …மி�யா†ஹ 

யதா2ய …ஜுேர…ைவத�3-94� …ேதன † �3யாவா	�தி2வ �… ஆ  

	� †ேணதா…2மி-�ெயௗ †3�ப3!யா"-ஜுேஹாதி … �3யாவா†	�தி …2வ �  

ஏ …வ ரேஸ†னான9�யா…-�தம…0வ-வ†1ராவய-�யா…�தேம…வ 

யஜ†மான …�-ேதஜ†ஸா Åன9�ைய …��3ரம…?தி † ச…2தி3ரதி …4 நி 
த†3தா4�ைய…��3ரóè ஹி ேத…3வத†யா … ஸேதா†3 வ��வஜ…ன1ய † 
சா…2ேய�யா†ஹ வ��வஜ…ன1ய … �ேய†ஷா சா…2யா ய�2ஸேதா…3 
நவ†ச2தி …3-  [  ]   53 
6.2.10.6 

ேதஜ†1காம1ய மி'யா�-�.…(�தா… 1ேதாேம†ன… ஸ�மி †த…�- 
ேதஜ†1�.…(��-ேத†ஜ…1(ேய†வ ப†4வ…-�ேயகா†த3ஶ- 

ச2த�3��3.…யகா†ம …-1ையகா†த3ஶா*ரா �.…�Rகி †3��3.…ய�-  

�.…�Rகி †3��3.யா…(ேய†வ ப†4வதி… ப"ச†த3ஶச2தி …3  
	4ரா�� †(யவத: ப"சத…3ேஶா வ;ேரா… 	4ரா�� †(யாப�4>4�ைய  
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ஸ …	தத†3ஶச2தி3 	ர…ஜாகா†ம1ய ஸ	தத…3ஶ: 	ர…ஜாப †தி:  
	ர…ஜாப †ேத…ரா	�யா… ஏக†வ�óèஶதிச2தி3 	ரதி …�டா2கா †ம1ைய 

கவ� …óè…ஶ: 1ேதாமா†னா� 	ரதி …�டா2 	ரதி†�]2�யா உ …த3ர…� 

Æைவ ஸத…3 ஊ!K†3 …3�ப3ேரா† ம�3�4ய …த ஔ †3�ப3F� 

மிேனாதி ம�3�4ய …த ஏ …வ 	ர…ஜானா…_!ஜ†�-த3தா4தி …  
த1மா‡0-  [  ]   54 

6.2.10.7 
ம�3�4ய …த ஊ…!ஜா I†4"ஜேத யஜமானேலா…ேக ைவ த3*ி †ணான8 

ச…2த�3óèஷி † 	4ரா��(யேலா…க உ�த†ராண� … த3*ி†ணா…06�த†ராண� 

கேராதி … யஜ†மானேம …வா-ய†ஜமானா… 3�த†ர&-கேராதி … த1மா…�3 

யஜ†மா…ேனா Åய†ஜமானா… 3�த†ேரா Å�த!வ…!தா0-க†ேராதி… 
(யா(� †��ைய… த1மா…த3ர†�ய� 	ர…ஜா உப † ஜ�வ�தி … ப.† �வா 

கி3!வேணா… கி3ர… இ�யா†ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத-தி3��3ர†1ய…  
1Tர…?��3ர†1ய �4�…வம …?�யா†-ைஹ…��3ரóè  

ஹி ேத…3வத†யா… ஸேதா…3 ( ) ய� 	ர†த…2ம&-93ர…�தி2&- 

93ர†�2ன�…யா�3 ய� த�ந வ�†1ர…óè… ஸேய…த3ேம†ேஹனா-

Å�3�4வ…!6: 	ர மM †ேயத… த1மா…�2ஸ வ� …1ர1ய†: || 55 
(அப†ஹ	ைய … - த9மா‡	 - ப?	�ேத3வ …	ய †� - ேதைன…வ - 

நவ†ச2தி…3 - த9மா…	2 - ஸத …3: - ப=ச †த3ஶ ச) (A10) 
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6.2.11.1 
ஶிேரா… வா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய… ய�3த†4வ� …!�3தா4ன†� 	ரா…ணா 

உ†பர…வா ஹ †வ� …!�3தா4ேன† கா2ய�ேத… த1மா‡Gசீ…2!.ஷ0-	ரா…ணா  

அ…த41தா‡�-கா2ய�ேத… த1மா†த…3த41தா‡Gசீ…2!�ண:  

	ரா…ணா ர†ே*ா …ஹேணா† வலக…3ஹேனா† ைவ�ண …வா0- 

க†2னா…மM�யா†ஹ ைவ�ண …வா ஹி ேத…3வத†ேயாபர…வா அஸு†ரா… 
ைவ நி …!ய�ேதா† ேத…3வானா‡� 	ரா…ேணஷு† வல…கா30-�ய†க2ன…0  

தா0-பா†3ஹுமா…�ேர Å0வ †வ��த…30 த1மா‡�3-பா3ஹுமா…�ரா: 
கா†2ய�த இ…த3ம …ஹ�த� Æவ†ல…க34�3-வ †பாமி …-  [  ]   56 
6.2.11.2 
ய�ந†: ஸமா…ேனா யமஸ†மாேனா நிச…கா2ேன�யா†ஹ … �3ெவௗ 

வாவ I�†ெஷௗ … ய�ைச…வ ஸ†மா…ேனா ய�சாஸ †மாேனா… 
யேம …வா1ைம… ெதௗ வ†ல …க3�-நி…க2ன†த…1த-ேம…ேவா�3-வ†பதி …  
ஸ� �� †ண�தி … த1மா…�2-ஸ��� †�ணா அ�தர…த:  
	ரா…ணா ந ஸ� ப�†4ன�தி … த1மா…த3ஸ †�ப�40னா: 	ரா…ணா  

அ…ேபாÅவ† நயதி … த1மா†தா…3!�3ரா அ†�தர…த: 	ரா…ணா  

யவ †மத�…ரவ† நய…-  [  ]   57 
6.2.11.3 
-�T!93ைவ யவ †: 	ரா…ணா உ†பர…வா: 	ரா…ேண�ேவ…ேவா!ஜ†�-  
த3தா4தி ப …3!….ஹிரவ† 1��ணாதி … த1மா‡2-ேலாம…ஶா அ †�தர…த:  
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	ரா…ணா ஆ;ேய†ன… (யாகா†4ரயதி … ேதேஜா… வா ஆ;ய†�  

	ரா…ணா உ†பர…வா: 	ரா…ேண�ேவ…வ ேதேஜா† த3தா4தி… ஹC …  
வா ஏ …ேத ய…;ஞ1ய … யத†3தி…4ஷவ †ேண … ந ஸ��� †ண …��ய- 

ஸ †����ேண… ஹி ஹC… அேதா…2 க2X† த�3!க4ேஸா…ேம 

ஸ …����3ேய… �4��ைய … ஶிேரா… வா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … 
ய�3த†4வ� …!�3தா4ன†�-  [  ]   58 

6.2.11.4 
	ரா…ணா உ†பர…வா ஹC † அதி…4ஷவ †ேண ஜி …�வா ச!ம… 
93ராவா†ேணா… த3�தா… 4க†2மாஹவ…ன�ேயா… நாஸி †ேகா�தரேவ …தி3-
�…த3ர…óè… ஸேதா†3 ய…தா3 க2X… ைவ ஜி …�வயா† த…3�21வதி …4 
கா2த…3�யத…2 4க†2&-க3Gச2தி ய…தா3 4க…2�  

க3Gச…2�யேதா …2த3ர†&-க3Gச2தி … த1மா‡�3த4வ�…!�3தா4ேன…  
ச!ம…0னதி …4 93ராவ †ப�4ரப� …4ஷு�யா† ÅÅ*ஹவ…ன�ேய † ஹு…�வா  

	ர…�ய"ச†: ப …ேர�ய… ஸத†3ஸி ப4*ய�தி … ேயா ைவ வ� …ராேஜா† 
ய;ஞ4 …ேக2 ேதா3ஹ …� Æேவத†3  …3ஹ ஏ…ைவ ( ) நா†மி …ய� Æைவ 

வ� …ராJத1ைய… �வ9-ச!ேமாேதா†4 Åதி…4ஷவ†ேண … 1தனா† 
உபர…வா 93ராவா†ேணா வ …�2ஸா � …�வ�ேஜா†  3ஹ�தி… ேஸாம…:  
பேயா… ய ஏ…வ� Æேவத†3  …3ஹ ஏ…ைவனா‡� || 59 

(வ…பா…மி… - யவ†மத …ரவ† நயதி - ஹவ?…�	3தா4ன† - ேம…வ - 

	ரேயா†வ?óèஶதி*ச) (A11) 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(யF…3ெபௗ4 - ேத †3வாஸு …ரா மி…த2 - 9ேதஷாóè† - ஸுவ…�க3� - 

Æய	3வா அன †ஶான: - G…ேராஹ †வ?ஷி… - ேத�4ய…: - 
ேஸா	த †ரேவ…தி3� - ப…3	3த48 - ேத …3வ9யா�4�…� ÆவJர: - 

ஶிேரா… வா = ஏகா†த3ஶ ) 
 

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

 (யF …3பா4 - வ?	யா†ஹ ேத …3வானா‡� - Æய…Jேஞா ேத …3ேவ�4ேயா… 
- ந ரதா†2ய … - யஜ†மானாய - ப…ர9தா†த…3�வாச…ீ - /னவ† 
ப=சா…ஶ	) 

 
 

First and Last Padam of Second Prasnam of  Kandam 6:- 

(யF…3ெபௗ4 - F …3ஹ ஏ…ைவனா‡�) 

 
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 	3வ?த ய: �ர*ன: ஸமா�த: || 

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

�3��4ேயா நம:, ஹ…� …: ஓ� 
 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி�ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 	3�த ய: �ர*ன �ரார�ப4: || 

6.3 ஷ�ட2கா(ேட3 	�த ய: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணநி1பண� 

6.3.1.1 
சா�வா†லா…�3-தி4�ண�†யா…'ப † வபதி … ேயான8 …!ைவ ய …;ஞ1ய… 
சா�வா†ல� Æய …;ஞ1ய† ஸேயான8 …�வாய† ேத…3வா ைவ ய…;ஞ� 

பரா† Åஜய�த… தமா93ன�‡�3�4ரா…�-Iன…ரபா†ஜய0ேன…-த�3 ைவ 

ய…;ஞ1யா-ப†ராஜித…� Æயதா393ன�‡�3�4ர…� Æயதா393ன�‡�3�4ரா…�3-

தி4�ண� †யா0. வ� …ஹர†தி… யேத…3வ ய…;ஞ1யா-ப †ராஜித…�தத† 
ஏ …ைவன…� Iன†1த'ேத பரா…ஜி�ேய†வ… க2X… வா ஏ …ேத ய†�தி … ேய 

ப †3ஹி�பவமா…னóè ஸ!ப †�தி ப3ஹி�பவமா…ேன 1 …த- [  ]  1 
6.3.1.2 
ஆ…ஹா93ன�†த…393ன�0. வ� ஹ†ர ப …3!….ஹி: 1�� †ணாஹி 

Iேரா…டா3ஶா…óè… அல †&K…!வ�தி † ய…;ஞேம …வாப …ஜி�ய…  
Iன†1த0வா…னா ய…��ய&கா†3ைர…!�3ேவ ஸவ †ேன … வ� ஹ †ரதி 
ஶ…லாகா†ப�4-1�� …த�யóè† ஸஶு9ர…�வாயாேதா…2  
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ஸ� ப †4ர�ேய…ைவன …�3-தி4�ண� †யா… வா அ …4�மி†0 Æேலா…ேக 
ேஸாம †மர* …0-ேத	4ேயாÅதி …4 ேஸாம …மாÅஹ †ர…0த  

ம †0வ…வாய …� த� ப!ய†வ�ஶ…0…. ய ஏ …வ� Æேவத†3 வ�…�த3ேத†- [ ]  2 
6.3.1.3 
ப.ேவ …�டார…�ேத ேஸா†மபW…ேத2ன… (யா‡!�3�4ய�த… ேத 
ேத…3ேவஷு† ேஸாமபW…த2ைம‡Gச2�த… தா0ேத…3வா அ †	3�வ…0 

�3ேவ�3ேவ… நாம†ன� K��3�4வ…மத…2 	ர வா… ÅÅ	21யத…2 ந 
ேவ�ய…93னேயா… வா அத…2 தி4�ண� †யா…1த1மா ‡�3-  

�3வ� …னாமா‡ 	3ரா�ம…ேணா Å!�3 †4க…1ேதஷா…� Æேய 

ேநதி †3�ட2� ப …!யவ�†ஶ …0ேத ேஸா†மபW…த2� 	ராÅ*	'†வ0னா-

ஹவ …ன�ய† ஆ93ன�…�3�4Fேயா† ேஹா…�Fேயா† மா!ஜா…Qய…-
1த1மா…�-ேதஷு† ஜு�வ�யதி …ஹாய … வஷ†Jகேராதி … வ� 

�ேய†- [  ]   3 
6.3.1.4 

-ேத ேஸா†மபW…ேத2னாÅÅ*!�4ய†�த ேத…3வா ைவ யா: 	ராசீ…ராஹு†த�…-
ரஜு†ஹS…!ேய I…ர1தா…த3ஸு†ரா… ஆஸ …0தாò 1தாப� …4: 
	ராO†த3�த… யா: 	ர…த�சீ…!ேய ப …�சாத3ஸு†ரா… ஆஸ…0 தாò 

1தாப� …4-ரபா†'த3�த… 	ராசீ†ர…0யா ஆஹு†தேயா ஹூ…ய�ேத‡  
	ர…�ய&ஙா?†ேனா… தி4�ண� †யா…0-(யாகா †4ரயதி ப…�சாGைச…வ  
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Iர1தா‡Gச… யஜ†மாேனா… 	4ரா�� †(யா…0-	ர O†த3ேத… த1மா…�-  
பரா†சீ: 	ர…ஜா: 	ர வ �†ய�ேத 	ர…த�சீ ‡!- [  ]   4 
6.3.1.5 
ஜாய�ேத 	ரா…ணா வா ஏ …ேத ய�3தி4�ண� †யா… யத†3�3�4வ…!6:  

	ர…�ய&-தி4�ண� †யானதி …ஸ!ேப ‡�-	ரா…ணா��2-ஸ& க†!.ேஷ�- 

	ர…மா6 †க: 1யா…0னாப� …4!வா ஏ…ஷா ய…;ஞ1ய… ய�3ேதா4- 

ேதா…!�3�4வ: க2X… ைவ நா	4ைய‡ 	ரா…ேணாÅவா†ஙபா…ேனா  

யத†3�3�4வ…!6: 	ர…�ய& ேஹாதா†ரமதி …-ஸ!ேப †த3பா…ேன 	ரா…ண�-  

த†3�3�4யா�-	ர…மா6†க: 1யா…0னா-�3�4வ…!6�ப † கா3ேய…�3வா93- 
வ �‡!ேயா… வா அ†�3�4வ…!6-!யத†3�3�4வ …!6-� †ப…கா3ேய †- 
 3�3-கா…3�ேர- [ ]  5 
6.3.1.6 

வாச…óè… ஸ� 	ர ய†Gேச2- 3ப …தா3ஸு †காÅ1ய… வா92 1யா‡�3- 

	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி… நாஸò†1தி2ேத…  
ேஸாேம ‡ Å�3�4வ…!6: 	ர…�ய&92-ஸேதா3 Åத�†யா…த3த†2 க…தா2 
தா‡3*ி …ணான8 … ேஹா †ேமதி … யாேமா… ஹி ஸ ேதஷா…&-க1மா… 
அஹ † ேத…3வா யாம …� Æவா Åயா†ம…� Æவா Å'† ;ஞா1ய…�த�-
�6�த†ேர…ணா- ÅÅ*93ன�‡�3�4ர� ப …F�ய † ஜுேஹாதி தா3*ி …ணான8 … 
ந 	ரா…ணா��2ஸ& க†!.ஷதி … �ய†0ேய தி4�ண�†யா உ…	ய�ேத… ( ) 
நா0ேய யா0-நி …வப †தி… ேதன… தா0-	F †ணாதி … யா0 ந நி…வப†தி …  
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யத†3'தி…3ஶதி … ேதன… தா0 || 6 

(9F…ேத - வ?…/த3ேத… - ஹி - வ  †ய/ேத �ர …த ச †ீ - �	3�3ரா…	ர - 

உ…�ய/ேத… - சF †�த3ஶ ச) (A1) 

6.3.2.1 
ஸு…வ…!கா3ய… வா ஏ …தான8 † ேலா…காய† ஹூய�ேத… ய�3ைவ† 
ஸ!ஜ…னான8 … �3வா	4யா…&-கா3!.ஹ †ப�ேய ஜுேஹாதி �3வ�…பா�3 

யஜ†மான …: 	ரதி†�]2�யா…  ஆ93ன�‡�3�4ேர ஜுேஹா�ய …�த.†* 

ஏ …வாÅÅ*9ர†மத ஆஹவ…ன�ேய † ஜுேஹாதி ஸுவ…!க3ேம…ைவன†� 

Æேலா…க&க†3மயதி ேத…3வா0. ைவ ஸு†வ …!க3� Æேலா…க� Æய…ேதா 
ர*ாò †1யஜிகா4óèஸ …� ேத ேஸாேம†ன… ரா;ஞா… ர*ாò †-
1யப …ஹ�யா…	 -மா…�மான†&-9� …�வா ஸு†வ …!க3� 

Æேலா…கமா†ய…0-ர* †ஸா…-ம'†பலாபா…4யா ÅÅ*�த…: ேஸாேமா† 
ப4வ…�யத†2- [  ]   7 
6.3.2.2 

ைவஸ!ஜ…னான8† ஜுேஹாதி … ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய… �வóè  

ேஸா†ம தC…9��3	4ய… இ�யா†ஹ தC…9��3�4ேய †ஷ 

�3ேவேஷா‡	4ேயா… Å0ய9� †ேத	4ய … இ�யா†ஹா…0ய 9� †தான8… 
ஹி ர*ாò †16 …� ய…�தா Åஸி … வ� †த…2மி�யா†ேஹா…� ண † 
19� …த�4தி … வாைவ-ததா†3ஹ ஜுஷா…ேணா அ…	 ரா;ய†1ய 
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ேவ…�வ��யா†ஹா…	 ேம…வ யஜ†மான&-9� …�வா ஸு†வ…!க3�  

Æேலா…க&-க†3மயதி … ர* †ஸா…-ம'†பலாபா…4யாÅÅ* ேஸாம†�-  
த3த3த…- [  ]   8 
6.3.2.3 
ஆ 93ரா(.�ண… ஆ வா †ய …(யா‡0யா �3ேரா†ணகல …ஶ4�- 

ப�ன �…மா ந†ய …��ய0வனாóè†ஸி … 	ர வ†!தய�தி… 
யாவ †ேத…3வா1யா1தி … ேதன† ஸ …ஹ ஸு†வ…!க3� Æேலா…கேம†தி … 
நய†வ�ய …!சா ÅÅ93ன�‡�3�4ேர ஜுேஹாதி ஸுவ…!க31ய† 
ேலா…க1யா…ப�4ன�‡�ைய … 93ரா(.�ேணா† வாய …(யா†ன8 

�3ேராணகல…ஶ-மா93ன�‡�3�4ர… உப † வாஸயதி … வ� �ேய†ன…�ைத!- 

93� …�ணேத… ய�2ஸ…ேஹாப †வா…ஸேய†-த3Iவா…ேயத† 
ெஸௗ …�ய!சா 	ர பா†த3யதி … 1வைய …- [  ]   9 
6.3.2.4 

-ைவன†�-ேத…3வத†யா… 	ர பா†த3ய …�யதி †3�யா…: ேதா …3Å1யதி†3�யா…: 
ஸத…3 ஆ ?…ேத3�யா†ஹ யதா2ய…ஜுேர…ைவத�3-யஜ†மாேனா… வா 

ஏ …த1ய† I…ரா ேகா…3	தா ப †4வ�ேய…ஷ ேவா† ேத3வ ஸவ�த…:  
ேஸாம … இ�யா†ஹ ஸவ�…��	ர†ஸூத ஏ …ைவன†�-ேத…3வதா‡	4ய…:  
ஸ� 	ர ய †Gச2�ேய…த�-�வóè ேஸா†ம ேத…3ேவா ேத…3வா'பா†கா…3 
இ�யா †ஹ ேத…3ேவா �ேய†ஷ ஸ0- [  ]   10 
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6.3.2.5 
ேத…3வா'…ைபத�…த3ம …ஹ� ம †'…�ேயா † ம'…�யா†ன8�யா†ஹ 

ம'…�ேயா‡(1 …) �ேய †ஷ ஸ0-ம†'…�யா†'…ைபதி … யேத…3த�3 

யஜு…!ன 	3� …யாத3	ர†ஜா அப …ஶு!யஜ†மான: 1யா�2ஸ…ஹ 

	ர…ஜயா† ஸஹ ரா…ய1ேபாேஷ…ேண�யா †ஹ 	ர…ஜைய …வ ப …ஶுப� †4: 
ஸ …ேஹம� Æேலா…க4 …பாவ†!தேத… நேமா† ேத…3ேவ	4ய… இ�யா†ஹ 

நம1கா…ேரா ஹி ேத…3வானாò † 1வ…தா4 ப� …��	4ய… இ�யா†ஹ 

1வதா4கா…ேரா ஹி- [  ]   11 

6.3.2.6 
ப�†�� …ணாமி …த3ம…ஹ�-நி!வ�†ண1ய … பாஶா…தி3�யா†ஹ 

வ�ணபா…ஶாேத…3வ நி!4†Gய …ேத Å93ேன‡ (ரதபத ஆ…�மன…: 
>!வா† த…Cரா…ேத3ேய�யா†ஹு…: ேகா ஹி த�3 ேவத…3 ய�3- 

வ? †யா…��2-1ேவ வேஶ† > …4ேத Iன†!வா… த3தா†3தி… ந ேவதி … 
93ராவா†ேணா… ைவ ேஸாம†1ய… ரா;ேஞா† மலி�Xேஸ …னா ய 

ஏ …வ� Æவ�…�3வா0 93ரா(.�ண … ஆ93ன�‡�3�4ர உபவா…ஸய†தி… 
ைநன†� மலி�Xேஸ …னா வ� †�த3தி ( ) | 12 

(அத†2 - த3த3ேத … - 9வயா… - ஸ/	2 - 9வ†தா4கா…ேரா ஹி - 

வ? †/த3தி) (A2) 
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6.3.3.1 
ைவ…�ண …(ய!சா ஹு…�வா Tப …மGைச†2தி ைவ�ண …ேவா ைவ 

ேத…3வத†யா… Tப …: 1வைய…ைவன†�-ேத…3வத…யா ÅGைச…2�ய-

�ய…0யானகா…3�-நா0யா'பா†கா…3மி�யா…ஹாதி …  
�ய †0யாேனதி … நா0யா'…ைப�ய …!வா9 �வா… பைர†ரவ�த3� 

ப …ேரா Åவ†ைர….-�யா†ஹா…! வா9394ேய†ன…� பைர‡!-வ�…�த3தி† 
ப …ேரா Åவ†ைர…1த�-�வா† ஜுேஷ- [  ]   13 

6.3.3.2 
ைவ�ண …வ�-ேத†3வய …;யாயா… இ�யா†ஹ ேத3வய…;யாைய … 
�ேய†ன"-ஜு…ஷேத† ேத…3வ1�வா† ஸவ� …தா ம�3�4வா† 

Åன…�திவ�யா†ஹ… ேதஜ†ைஸ …ைவன†-மன…9�ேயாஷ†ேத…4  
�ராய†1ைவன…ò … 1வதி †4ேத… ைமனóè † ஹிóè?….�யா†ஹ… 
வ;ேரா… ைவ 1வதி†4தி …: ஶா��ைய … 1வதி †4ேத! (� …*1ய… 
ப�3	4ய†த: 	ரத…2ேமன … ஶக†ேலன ஸ…ஹ ேதஜ…: பரா† பததி… ய: 

	ர†த…2ம: ஶக†ல: பரா…பேத…�-தம	யா ஹ†ேர…�2ஸேத†ஜஸ- [  ]  14 

6.3.3.3 
-ேம …ைவன…மா ஹ†ரத�…ேம ைவ ேலா…கா Tபா‡�-	ரய…ேதா ப� †3	4யதி … 
தி3வ…ம93ேர†ண … மா ேல†கீ2ர…�த.†* …� ம�3�4ேய †ன… மா  

ஹிóè†?….�யா†ைஹ…	4ய ஏ…ைவன†� Æேலா…ேக	4ய†: ஶமயதி … 
வன†1பேத ஶ …தவ†2.ேஶா… வ� ேரா…ேஹ�யா…(ர�ச†ேன 
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ஜுேஹாதி… த1மா†-தா…3(ர�ச†னா�3-(� …*ாணா…� >4யாóè†ஸ… 
உ�தி†�ட2�தி ஸ …ஹ1ர†வ2.ஶா… வ� வ…யóè �†ேஹ…ேம�யா†ஹா…-
ÅÅ*ஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா…1ேத Åன†*ஸ&க3�- [  ]   15 

6.3.3.4 

Æ(��ேச…�3-யத†3*ஸ…&க3� Æ(� …�ேசத†3த4ஈ …ஷ� 

Æயஜ†மான1ய 	ர…மா6†கò 1யா…�3ய&-கா …மேய…தா 	ர†தி�]2த:  

1யா…தி3�யா†ேரா…ஹ�-த1ைம† (��ேசேத…3ஷ ைவ  

வன…1பத�†னா…-ம	ர †தி�]…2ேதா-Å	ர†தி�]2த ஏ …வ ப †4வதி …  
ய&-கா…மேய †தாப …ஶு: 1யா…தி3�ய†ப …!ண�-த1ைம … ஶு�கா‡93ர� 

Æ(��ேசேத…3ஷ ைவ வன…1பத�†னா-மபஶ…(ேயா†-Åப …ஶுேர…வ 

ப †4வதி … ய& கா…மேய†த பஶு…மா��2-1யா…தி3தி † ப3ஹுப …!ண�- 

த1ைம † ப3ஹுஶா…க2� Æ(� †�ேசேத…3ஷ ைவ- [  ]   16 

6.3.3.5 
வன…1பத�†னா� பஶ…(ய †: பஶு…மாேன…வ ப †4வதி … 	ரதி†�]2த� 

Æ(��ேச�-	ரதி…�டா2-கா†ம1ைய …ஷ ைவ வன…1பத�†னா…� 

	ரதி†�]2ேதா… ய: ஸ …ேம >4�ைய… 1வா�3 ேயாேன† � …ட4: 

	ர�ேய …வ தி †�ட2தி… ய: 	ர…�ய&-jப †னத…1த� Æ(� †�ேச…�2ஸ  

ஹி ேமத†4ம …	46ப †னத…: ப"சா†ர�ன8 …�-த1ைம † (��ேச…�3 ய&-  
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கா…மேய…ேதாைப †ன…-4�த†ேரா ய …;ேஞா ந†ேம…தி3தி… ப"சா‡*ரா  

ப …&9தி: பா&9ேதா† ய…;ஞ உைப †ன…4�த†ேரா ய…;ேஞா- [  ]   17 

6.3.3.6 
ந†மதி … ஷட†3ர�ன8� 	ரதி …�டா2கா†ம1ய… ஷJ3 வா � …தவ† 
� … �ேவ…வ 	ரதி † தி�ட2தி ஸ …	தார†�ன8� ப…ஶுகா†ம1ய 

ஸ …	தப †தா…3 ஶ9வ†F ப …ஶவ…: ஶ9வ†F ப…ஶூேன…வாவ † ��ேத…4  
நவா†ர�ன8 …�-ேதஜ†1காம1ய �.…(�தா… 1ேதாேம †ன… ஸ�மி †த…� 
ேதஜ†1 �.…(��-ேத†ஜ…1(ேய†வ ப †4வ…�ேயகா†த3ஶா-ர�ன8-

மி��3.…யகா†ம…-1ையகா†த3ஶா*ரா �.…�Rகி †3��3.…ய� 

�.…�Rகி †3��3.யா…(ேய†வ ப†4வதி… ப"ச†த3ஶார�ன8 …� 

	4ரா�� †(யவத: ப"சத…3ேஶா வ;ேரா… 	4ரா�� †(யாப�4>4�ைய 

ஸ …	தத†3ஶார�ன8� 	ர…ஜாகா†ம1ய ஸ	தத…3ஶ: 	ர…ஜாப †தி: 
	ர…ஜாப †ேத…ரா	�யா… ( ) ஏக†வ�óèஶ�யர�ன8� 	ரதி …�டா2கா†ம-

1ையகவ� …óè …ஶ: 1ேதாமா†னா� 	ரதி …�டா2 	ரதி †�]2�யா 

அ…�டா�.†!-ப4வ�ய…�டா* †ரா கா3ய…�F ேதேஜா† கா3ய…�F 
கா†3ய…�F ய†;ஞ4 …க2�-ேதஜ†ைஸ…வ கா†3ய�.…யா  

ய†;ஞ4 …ேக2ன … ஸ�மி †த: ||  18 
(ஜு…ேஷ … - ஸேத†ஜஸ… - மன†Pஸ<க3� - ப3ஹுஶா…க2� 

ÆB� †*ேசேத …3ஷ ைவ - ய …Jஞ உைப†ன…]	த†ேரா ய…Jஞ - 

ஆ�	யா… - ஏகா…8னவ?óè †ஶ…தி*ச †) (A3) 
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6.3.4.1 

	� …தி…2(ைய �வா… Å�த.†*ாய �வா தி …3ேவ �ேவ�யா†ைஹ …	4ய 

ஏ …ைவன†� Æேலா …ேக	4ய…: 	ேரா* †தி… பரா‡"ச…� 	ேரா* †தி … 
பரா†ங�வ… ஹி ஸு†வ…!ேகா3 ேலா…க: 9� …ரமி†வ … வா ஏ …த�-க†ேராதி … 
ய�-க2ன†�ய …ேபா Åவ† நயதி … ஶா��ைய… யவ†மத�…ரவ† 
நய…�T!93ைவ யேவா… யஜ†மாேனன … Tப …: ஸ�மி†ேதா… 
யாவா†ேன …வ யஜ†மான…-1தாவ †த�-ேம …வா1மி …-0C!ஜ†� த3தா4தி- 

[  ]   19 
6.3.4.2 

ப��� …ணாóè ஸத†3னம …?தி † ப…3!….ஹிரவ† 1��ணாதி 

ப���ேத3வ…�யா‡(1 …)ò … �ேய†த�3-ய0ன8கா†2த…� Æய�3-

ப …3!….ஹிரன†வ1த�!ய மி'…யா�-ப� †��ேத3வ …�ேயா† நிகா†2த:  
1யா�3 ப …3!….ஹிர†வ…1த�!ய † மிேனா�ய …1யா-ேம …ைவன†�-  

மிேனாதி Tபஶக…லமவா‡1யதி … ஸேத†ஜஸேம…ைவன†�- 

மிேனாதி ேத…3வ1�வா† ஸவ� …தா ம�3�4வா† Åன…9�வ��யா†ஹ…  
ேதஜ†ைஸ …ைவன†மன9தி ஸுப�	ப …லா	4ய …-1�ெவௗஷ†த�4	4ய … 
இதி † ச…ஷால …� 	ரதி †- [  ]   20 
6.3.4.3 
4"சதி … த1மா‡Gசீ2!.ஷ…த ஓஷ†த4ய…: ப2ல†& 93��ண�-

�ய…ன9தி… ேதேஜா… வா ஆ;ய…� Æயஜ†மாேன-நா93ன8…�டா2 Å�.…: 
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ஸ�மி†தா… யத†393ன8 …�டா2-ம�.†ம …ன9தி … யஜ†மானேம…வ 

ேதஜ†ஸா Åன9�யா…�த-ம†ன9�யா…�தேம…வ யஜ†மான…�- ேதஜ†ஸா 

Åன9தி ஸ…!வத…: ப.† ��ஶ…�யப †.வ!க3-ேம …வா1மி …0  

ேதேஜா† த3தா…4�6�3-தி3வò † 1தபா…4னா Å�த.†*� 

	� …ேண�யா†ைஹ…ஷா� Æேலா…கானா…� Æவ��4� †�ைய 

ைவ�ண …(ய!சா- [  ]   21 

6.3.4.4 
க†2பயதி ைவ�ண …ேவா ைவ ேத…3வத†யா… Tப …: 1வைய…ைவன †�- 
ேத…3வத†யா க2பயதி … �3வா	4யா‡&-க2பயதி �3வ�…பா�3-  

யஜ†மான …: 	ரதி†�]2�ைய… ய&-கா…மேய†த… ேதஜ†ைஸன�- 

ேத…3வதா†ப�4.��3.…ேயண … (ய †!�3த4ேயய…-மி�ய†93ன8 …�டா2�-  

த1யா�.†-மாஹவ…ன�-யா†தி …3�த2� Æேவ …�த2� Æவா Åதி† நாவேய …�-  
ேதஜ†ைஸ …ைவன†�-ேத…3வதா†ப�4.��3.…ேயண… (ய†!�3த4யதி …  
ய&கா…மேய†த… ேதஜ†ைஸன�-ேத…3வதா†ப�4.��3.…ேயண …  
ஸம†!�3த4ேயய …மி�ய †- [  ]   22 
6.3.4.5 
-93ன8…�டா2�-த1யா�.†-மாஹவ…ன�ேய †ன … ஸ� மி †'யா…�- 
ேதஜ†ைஸ …ைவன†�-ேத…3வதா†ப�4.��3.…ேயண… ஸம †!�3த4யதி 

	3ர�ம …வன8 †�-�வா *�ர…வன8…மி�யா†ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத� 
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ப.† (யய …�T!93ைவ ர†ஶ…னா யஜ†மாேனன… Tப …: ஸ�மி †ேதா… 
யஜ†மானேம …ேவா!ஜா ஸம †!�3த4யதி நாப�4த…394ேன ப.† (யயதி  

நாப�4த…394ன ஏ…வா1மா… ஊ!ஜ†�-த3தா4தி … த1மா‡0னாப�4த…394ன 

ஊ…!ஜா I†4"ஜேத… ய&-கா…மேய†ேதா…!ைஜன …�- [  ]  23 

6.3.4.6 

Æ(ய†!�3த4ேயய …-மி�T…!�3�4வா� Æவா… த1யாவா†சீ…� 

ÆவாÅேவா†ேஹE…3!ைஜைவன …� Æ(ய†!�3த4யதி … யதி †3  
கா…மேய†த… வ!.ஷு†க: ப …!ஜ0ய†: 1யா…தி3�ய-வா †சீ…மேவா†ேஹ …�3 

(��] †ேம…வ நி ய†Gச2தி … யதி †3 கா…மேய…தா வ†!.ஷுக: 

1யா…தி3�T…!�3�4வா-4E†3ேஹ…�3-(��]†ேம…ேவா�3-ய†Gச2தி 
ப��� …ணா�-நிகா†2த� ம'…�யா †ணா-_…!�3�4வ�-நிகா†2தா…தா3  
ர†ஶ…னாயா… ஓஷ†த�4னாóè ரஶ…னா வ��ேவ†ஷா�- [  ]   24 

6.3.4.7 

ேத…3வானா†_ …!�3�4வóè ர†ஶ…னாயா… ஆ ச…ஷாலா…தி3��3ர†1ய 

ச…ஷாலóè† ஸா…�3�4யானா…மதி†.9த…óè… ஸ வா ஏ …ஷ 

ஸ †!வேத3வ…�ேயா† ய�3 Tேபா… ய�3 Tப †� மி…ேனாதி … ஸ!வா†  
ஏ …வ ேத…3வதா‡: 	Fணாதி ய…;ேஞன… ைவ ேத…3வா: ஸு†வ…!க3�  

Æேலா…கமா†ய…0ேத†Åம0ய�த ம'…�யா† ேநா…Å0வாப†4வ��ய …�த�தி … 
ேத Tேப†ன ேயாபய� …�வா ஸு†வ …!க3� Æேலா…கமா†ய …0- 
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த��ஷ†ேயா… Tேப †ைன…வா'… 	ராஜா†ன…0-த�3-Tப †1ய 

Tப …�வ�- [ ]   25 

6.3.4.8 

Æய�3 Tப †� மி …ேனாதி † ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1ய… 	ர;ஞா‡�ைய 

I…ர1தா‡0-மிேனாதி I…ர1தா…�3தி4 ய …;ஞ1ய† 	ர;ஞா…யேத 

Å	ர†;ஞாத…óè … ஹி த�3-யத3தி †ப0ன ஆ…ஹு.…த3&-

கா…!ய†மா?…தி3தி† ஸா…�3�4யா ைவ ேத…3வா ய…;ஞம�ய†-ம0ய�த… 
தா0. ய…;ேஞா நா1	� †ஶ…�தா0. ய�3 ய…;ஞ1யா-

தி†.9த…மா? …� தத†31	�ஶ …-த3தி†.9த…� Æவா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … 
யத…393னாவ…93ன8� ம †தி …2�வா 	ர…ஹர…�ய-தி†.9தேம …த�3- [ ]  26 

6.3.4.9 
-Tப †1ய… யE…3!�3�4வ"-ச…ஷாலா…�-ேதஷா…�-த�3- பா†4க…3ேத4ய …�-
தாேன…வ ேதன† 	Fணாதி ேத…3வா ைவ ஸò1தி †2ேத… ேஸாேம… 
	ர 1�ேசா Åஹ†ர…0-	ர Tப …�- ேத† Åம0ய�த ய;ஞேவஶ…ஸ� 

Æவா இ…த3&-K †!ம… இதி … ேத 	ர†1த…ரò 1�…சா� நி …�9ரய †ண-

மப�ய…��2 1வ�…� ÆTப †1ய … ஸò1தி †2ேத… ேஸாேம… 	ர 
	ர†1த…ரóèஹர†தி ஜு…ேஹாதி… 1வ� …மய†;ஞேவஶஸாய || 27 



 ஷ�ட2கா(ேட3 	�த ய: �ர*ன: TS 6.3 

vedavms@gmail.com            Page 83 of 172 

(த…3தா…4தி… - �ர	^� … - சா - ஸம †�	3த4ேயய …மி	E…�- ைஜன…� - 

Æவ?*ேவ†ஷா� - ÆEப…	வ - மதி†��தேம…த	3 - 

	3வ?ச†	வா�óèஶ@ச)  (A4)  

 

6.3.5.1 

ஸா…�3�4யா ைவ ேத…3வா அ …1மி0 Æேலா…க ஆ†ஸ …0-நா0ய�-  

கி †"ச…ன மி …ஷ�ேத‡ Å93ன8ேம …வா93னேய … ேமதா…4யா Åல†ப4�த…  
ந �ய †0ய-தா†3ல…�	4ய †-மவ� †�த…30-தேதா… வா இ…மா: 	ர…ஜா: 

	ராஜா †ய�த… யத…393னாவ…93ன8� ம †தி…2�வா 	ர…ஹர†தி  
	ர…ஜானா‡� 	ர…ஜன †னாய �…�3ேரா வா ஏ…ஷ யத…393ன8!-யஜ†மான: 

ப …ஶு!ய�-ப …ஶுமா…ல	4யா…93ன8� ம�ேத‡2�3-�…�3ராய …  
யஜ†மான …- [  ]   28 
6.3.5.2 
-மப� † த3�3�4யா� 	ர…மா6†க: 1யா…த3ேதா…2 க22வா†ஹுர…93ன8: 

ஸ!வா† ேத…3வதா† ஹ…வ�ேர…த�3-ய�-ப …ஶு.தி… ய�- 

ப …ஶுமா…ல	4யா …93ன8�-ம�த†2தி ஹ…(யாைய…வா-ÅÅ*ஸ †0னாய… 
ஸ!வா† ேத…3வதா† ஜனய�6பா…-9��ைய…வ ம��2ய…-1த0ேனவா-

ÅÅ*ல†	3த…4�-ேநவானா†ல	3த4-ம …93ேன! ஜ…ன8�ர†-ம …?�யா†-
ஹா…93ேன!-�ேய†த;-ஜ…ன8�ர…� Æ(�ஷ†ெணௗ 1த…2  
இ�யா †ஹ … (�ஷ†ெணௗ …- [  ]   29 
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6.3.5.3 
�ேய†தா-S…!வ�ய †1யா…6-ர…?�யா†ஹ மி 2ன…�வாய † 
94� …ேதனா…9ேத (�ஷ†ண�-த3தா4தா…2மி�யா†ஹ … (�ஷ†ண…ò …  
�ேய†ேத த3தா†4ேத… ேய அ…93ன8&-கா†3ய …�ர"-ச2�ேதா3Å'… 
	ர ஜா†ய …1ேவ�யா†ஹ… ச2�ேதா†3ப�4ேர…ைவன…� 	ர 

ஜ†னய�ய…93னேய† ம …�2யமா†னா…யா'† 	3� …ஹ��யா†ஹ 

ஸாவ�…�F��ச…ம0வா†ஹ ஸவ� …��	ர†ஸூத ஏ…ைவன†�- 

ம�த2தி ஜா…தாயா'† 	3�ஹி- [  ]   30 

6.3.5.4 
	ர�.…யமா†ணா…யா'† 	3� …ஹ��யா†ஹ… கா�ேட †3கா�ட3 

ஏ …ைவன†&-9.…யமா†ேண … ஸம †!�3த4யதி கா3ய…�F: ஸ!வா… 
அ0வா†ஹ கா3ய…�ரச†2�தா…3 வா அ …93ன8: 1ேவைன…ைவன…"- 

ச2�த†3ஸா… ஸம †!�3த4ய�ய …93ன8: I…ரா ப4வ †�ய …93ன8� ம†தி …2�வா 

	ர ஹ†ரதி … ெதௗ ஸ…�ப4வ†�ெதௗ… யஜ†மானம …ப�4 ஸ�ப †4வேதா… 
ப4வ†த�ந…: ஸம†னஸா…வ��யா†ஹ… ஶா��ைய ‡ 	ர…���ய†  
ஜுேஹாதி ஜா…தாைய…வா1மா… அ0ன…மப� † ( ) த3தா…4�யா;ேய†ன  

ஜுேஹா�ேய …த�3 வா அ…93ேன: 	.…ய�-தா4ம… யதா3;ய †� 

	.…ேயைண…ைவன…�-தா4�னா… ஸம †!�3த4ய…�யேதா…2  
ேதஜ†ஸா || 31 
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(யஜ†மான - மாஹ… B�ஷ†ெணௗ - ஜா…தாயா:† �31…0ய -  

�ய… - �டாத †3ஶ ச) (A5) 

6.3.6.1 
இ…ேஷ �ேவதி † ப …3!….ஹிரா த†3�த இ …Gச2த† இவ … �ேய†ஷ ேயா 

யஜ†த உப …வ �-ர…?�யா…ேஹாப … �ேய †னானாக…ேரா�6ேபா† 
ேத…3வா0-ைத3வ �…! வ�ஶ…: 	ராK…3.�யா†ஹ… ைத3வ �…!-�ேய†தா 
வ�ஶ†: ஸ…த�!-ேத…3வா'†ப …ய�தி… வ�ன�†�…ஶிஜ… இ�யா†ஹ…!-
�வ�ேஜா… ைவ வ�ன†ய உ…ஶிஜ…-1த1மா†ேத…3வமா†ஹ … 
	3�ஹ †1பேத தா…4ரயா… வஸூ…ன��யா†- [  ]   32 
6.3.6.2 
-ஹ… 	3ர�ம … ைவ ேத…3வானா…� 	3�ஹ…1பதி …!- 
	3ர�ம †ைண …வா1ைம† ப …ஶூனவ† ��ேத4 ஹ…(யா ேத‡ 
1வத3�தா…மி�யா†ஹ 1வ…த3ய†�ேய …ைவனா…0-ேத3வ† 
�வ�ட…!வஸு† ர…�ேவ�யா†ஹ… �வ�டா… ைவ ப †ஶூ…னா� 

மி† …2னானாóè † �ப…9��3-� …பேம …வ ப …ஶுஷு† த3தா4தி …  
ேரவ†த�… ரம†�3�4வ…மி�யா†ஹ ப …ஶேவா… ைவ ேர…வத�‡: 
ப …ஶூேன …வா1ைம† ரமயதி ேத…3வ1ய† �வா ஸவ� … :  

	ர†ஸ…வ இதி†- [  ]   33 
 
 
 



ஷ�ட2கா(ேட3 	�த ய: �ர*ன: TS 6.3 

www.vedavms.in                                  Page 86 of 172 

6.3.6.3 
ரஶ…னாமா த†3�ேத… 	ரஸூ‡�யா அ …�வ�ேனா‡!-பா…3ஹு	4யா…-
மி�யா†ஹா…�வ�ெனௗ… ஹி ேத…3வானா†ம�3�4வ …!T ஆ1தா‡� 

> …�ேணா ஹ1தா‡	4யா…மி�யா†ஹ… ய�யா† � …த1ய † �வா 

ேத3வஹவ�…: பாேஶ…னா ÅÅ*ர†ப…4 இ�யா†ஹ ஸ…�ய� Æவா � …தóè 

ஸ …�ேயைன…-ைவன†�� …ேதனா ÅÅ*ர†ப4ேதÅ5ண…யா ப.† ஹரதி … 
வ�3�4ய …óè… ஹி 	ர…�ய"ச†� 	ரதி4 …"ச�தி … (யா(� †��ைய …  
த4!.ஷா… மா'†ஷா …ன8தி … நி 6 †ன9தி … �4��யா† அ …�3	4ய- [  ]   34 

6.3.6.4 
1�ெவௗஷ†த�4	4ய …: 	ேரா*ா…மM-�யா†ஹா…�3	4ேயா �ேய†ஷ 

ஓஷ†த�4	4ய: ஸ …�ப4வ†தி … ய�-ப…ஶுர…பா� ேப …�ர…?�யா†ைஹ…ஷ 

�ய †பா� பா…தா ேயா ேமதா†4யா ÅÅ*ர…	4யேத‡ 1வா…�த"சி …�2- 

ஸேத†3வóè ஹ…(யமாேபா† ேத3வ �…: 1வத†3ைதன…மி�யா†ஹ  

1வ…த3ய†�ேய…ைவன†-4 …ப.†�டா…�-	ேரா* †�6…-ப.†�டா- 

ேத…3ைவன…� ேம�3�4ய†&-கேராதி பா…யய†�ய�தர…த ஏ …ைவன …� ( ) 

ேம�3�4ய †&-கேரா�ய…த41தா… 3ேபா‡*தி ஸ …!வத†  
ஏ …ைவன…� ேம�3�4ய†&-கேராதி || 35  

(வஸூ…ன தி† - �ரஸ…வ இ	ய… - 	3�4ேயா‡ - Å/தர …த ஏ…ைவன…� - 

த3ஶ† ச) (A6) 

 



 ஷ�ட2கா(ேட3 	�த ய: �ர*ன: TS 6.3 

vedavms@gmail.com            Page 87 of 172 

6.3.7.1 
அ…93ன8னா… ைவ ேஹா�ரா† ேத…3வா அஸு †ரா-ன…	4ய †ப4வ-

0ன…93னேய † ஸமி…�3�4யமா†னா…யா'† 	3� …ஹ��யா†ஹ… 
	4ரா�� †(யாப�4>4�ைய ஸ…	தத†3ஶ ஸாமிேத…4ன�-ர0வா†ஹ 

ஸ	தத…3ஶ: 	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜாப †ேத…ரா	�ைய † ஸ…	தத…3ஶா0வா†ஹ … 
�3வாத†3ஶ… மாஸா…: ப"ச…!தவ…: ஸ ஸ †�Æவ�2ஸ…ர: 
ஸ †�Æவ�2ஸ…ர� 	ர…ஜா அ'… 	ர ஜா†ய�ேத 	ர…ஜானா‡� 

	ர…ஜன †னாய ேத…3வா ைவ ஸா†மிேத…4ன�ர…CGய † ய…;ஞ�-  

நா0வ†ப�ய …��2ஸ 	ர…ஜாப †தி-1E…�ண�மா†கா…4ர- [  ]   36 
6.3.7.2 

-மா Åகா†4ரய …�-தேதா… ைவ ேத…3வா ய…;ஞம0வ †ப�ய…0…. ய� 

E…�ண�-மா†கா…4ர-மா†கா…4ரய †தி ய …;ஞ1யா'†92யா�யா… 
அஸு†ேரஷு… ைவ ய …;ஞ ஆ†? …�-த�-ேத…3வா1E‡�ண�óè 

ேஹா…ேமனா†(�"ஜத… ய�-E…�ண�-மா†கா…4ர-மா†கா…4ரய †தி …  
	4ரா�� †(ய1ைய …வ த�3-ய …;ஞ� Æ(�†&9ேத ப.…த�†4��2-ஸ� 

மா‡!�] I…னா�ேய …ைவனா…0-�.1�.…: ஸ� மா‡!�] … 
�!யா†(� …�3தி4 ய …;ேஞாÅேதா…2 ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய…  
�3வாத†3ஶ… ஸ� ப†�3ய�ேத… �3வாத†3ஶ…- [  ]   37 
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6.3.7.3 

மாஸா‡: ஸ�Æவ�2ஸ…ர: ஸ†�Æவ�2ஸ…ரேம …வ 	F†ணா…�யேதா†2 
ஸ�Æவ�2ஸ …ரேம …வா1மா… உப † த3தா4தி ஸுவ…!க31ய † 
ேலா…க1ய … ஸம †�Jைய … ஶிேரா … வா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … 
யதா†3கா…4ேரா‡Å93ன8: ஸ!வா† ேத…3வதா… யதா†3கா …4ர-மா†கா …4ரய†தி 
ஶ!ீ.ஷ…த ஏ …வ ய …;ஞ1ய… யஜ†மான…: ஸ!வா† ேத…3வதா… அவ † 
��ேத…4 ஶிேரா … வா ஏ …த�3-ய…;ஞ1ய … யதா†3கா…4ர ஆ…�மா 

ப …ஶுரா†கா…4ரமா…கா4!ய† ப …ஶுóè ஸம†ன9�யா…-�ம0ேன…வ 

ய…;ஞ1ய…- [  ]   38 
6.3.7.4 
ஶிர…: 	ரதி † த3தா4தி… ஸ�ேத‡ 	ரா…ேணா வா…6னா† 
க3Gச2தா…மி�யா†ஹ வா6ேத3வ…�ேயா† ைவ 	ரா…ேணா 

வா…யாேவ…வா1ய† 	ரா…ண"-ஜு†ேஹாதி… ஸ� Æயஜ†�ைர…ர&கா†3ன8 … 
ஸ� Æய…;ஞப †தி-ரா…ஶிேஷ�யா†ஹ ய …;ஞப †திேம …வா1யா…-
ÅÅ*ஶிஷ†&க3மயதி வ�…�வ� †ேபா… ைவ �வா…�Jர உ…ப.†�டா�-  

ப …ஶும …	4ய†வமM …�-த1மா†- …3ப.†�டா�-ப …ேஶா!னாவ† �3ய�தி … 
ய …3ப.†�டா�-ப …ஶுóè ஸ†ம …ன9தி … ேம�3�4ய †ேம …ைவ- [  ]   39 

6.3.7.5 

-ன†&-கேரா�^� …�வ�ேஜா† (�ண�ேத… ச2�தா3ò †1ேய…வ (�†ண�ேத 

ஸ …	த (� †ண�ேத ஸ…	த 93ரா…�யா: ப…ஶவ †: ஸ …	தாÅÅ*ர…�யா: 
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ஸ …	த ச2�தா3ò †16 …ப4ய…1யா-வ †��3�4யா… ஏகா†த3ஶ 

	ரயா…ஜா0. ய†ஜதி … த3ஶ… ைவ ப…ேஶா: 	ரா…ணா ஆ…�ைமகா†த…3ேஶா 

யாவா†ேன …வ ப …ஶு1த� 	ர ய†ஜதி வ …பாேமக…: ப.† ஶய 

ஆ…�ைமவாÅÅ*�மான…� ப.† ஶேய… வ;ேரா… ைவ 

1வதி†4தி …!வ;ேரா† Tபஶக…ேலா 94� …த&க2X… ைவ (  ) ேத…3வா 

வ;ர†&-9� …�வா ேஸாம †ம94ன0-94� …ேதனா…9ெதௗ  

ப …ஶு�-�ரா†ேயதா…2மி�யா†ஹ… வ;ேர†ைண…ைவன…� Æவேஶ† 
9� …�வாÅÅல †ப4ேத || 40 
(ஆ…கா…4ர� - ப†	3ய/ேத… 	3வாத †3ஶா… - 	ம8ேன…வ ய …Jஞ9ய… - 
ேம	3	4ய†ேம…வ - க2_ … வா - அ…�டாத†3ஶ ச) (A7) 

6.3.8.1 
ப!ய†93ன8 கேராதி ஸ!வ…ஹுத†ேம…ைவன†&-கேரா…�ய- 

1க†�தா…3யா-1க†0ன …óè … ஹி த�3-ய�3- …4த1ய… 1க�த†3தி …  
�.: ப!ய†93ன8 கேராதி … �!யா†(� …�3தி4 ய …;ேஞா Åேதா…2  
ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3��ய0வா…ர	4ய†: 
ப …ஶூ(3)!னா0வா…ர	4யா(3) இதி † �� …�யேவ… வா ஏ …ஷ ந�†யேத…  
ய�-ப …ஶு1த� Æயத†30வா…ரேப †4த 	ர…மா6†ேகா… யஜ†மான: 

1யா…த3ேதா…2 க22வா†ஹு: ஸுவ…!கா3ய … வா ஏ …ஷ ேலா…காய† 
ந�யேத… ய� - [  ]   41 
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6.3.8.2 
ப …ஶு.தி… ய0னா0வா …ரேப †4த ஸுவ…!கா32 ேலா…கா�3 -

யஜ†மாேனா ஹ�ேயத வபா…�ரப †ண�	4யா-ம…0வார†ப4ேத…  
த0ேனவா…0வார†	3த…4�-ேநவான†0வார	3த…44ப … 	ேர�ய † 
ேஹாத!. ஹ…(யா ேத…3ேவ	4ய … இ�யா†ேஹஷி …தóè ஹி க!ம† 
9.…யேத… ேரவ†த�!-ய…;ஞப †தி� 	.ய…தா4 ÅÅவ�†ஶ …ேத�யா†ஹ 

யதா2ய …ஜுேர…ைவத-த…393ன8னா† I…ர1தா†ேத3தி …  
ர* †ஸா…ம- ப †ஹ�ைய 	�தி …2(யா: ஸ …�	�ச†: பா…ஹ�தி †  
ப …3!….ஹி- [  ]  42 

6.3.8.3 

-�பா‡1ய …�ய-1க†�தா…3யா-1க†0ன…óè … ஹி த�3 ய�3-ப …3!….ஹிஷி … 
1க�த…3�யேதா†2 ப3!.ஹி …ஷத†3ேம…ைவன†&-கேராதி … பரா…ஙா 

வ†!தேத Å�3�4வ…!6: ப …ேஶா: ஸ ‡�.;ஞ …	யமா†னா�-ப …ஶு	4ய† ஏ …வ 

த0ன8 �'†த ஆ…�மேனா-Åனா‡(ர1காய… க3Gச†2தி … �.ய…� 	ர 

ப …ஶூனா‡	ேனாதி … ய ஏ…வ� Æேவத†3 ப …�சா2ேலா†கா… வா ஏ …ஷா  

	ராG6…தா3ன�†யேத… ய�-ப�ன �… நம †1த ஆதா…ேன�யா†ஹா 

ÅÅ*தி…3�ய1ய … ைவ ர…�மய†- [  ]   43 
6.3.8.4 
ஆதா…னா1ேத	4ய† ஏ …வ நம †1கேரா-�யன…!வா 	ேரஹ��யா†ஹ… 
	4ரா�� †(ேயா … வா அ!வா … 	4ரா�� †(யா-ப'��ைய 94� …த1ய† 
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K…2யாம'† ஸ …ஹ 	ர…ஜயா† ஸ…ஹ ரா…ய1ேபாேஷ…ேண-�யா†ஹா… 
ÅÅ*ஶிஷ†ேம …ைவதாமா ஶா‡1த… ஆேபா† ேத3வ �: ஶு�3தா46வ… 
இ�யா †ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத� ||  44 (ேலா…காய† ந யேத … ய	3 - 

ப…3� ….ஹ  - ர …*மய†: - ஸ…�த	�óè†ஶ@ச) (A8) 

6.3.9.1 
ப …ேஶா!வா ஆல†	3த41ய 	ரா…ணா"U293� †Gச2தி… வா9த… ஆ 

	யா†யதா� 	ரா…ண1த… ஆ 	யா†யதா…மி�யா †ஹ 	ரா…ேண	4ய † 
ஏ …வா1ய… ஶுசóè † ஶமயதி… ஸா 	ரா…ேண	4ேயா Åதி†4 	�தி …2வ �óè 

ஶு9-	ரவ�†ஶதி … ஶமேஹா‡	4யா…மிதி … நி ந†ய�யேஹா-

ரா…�ரா	4யா†ேம …வ 	� †தி…2(ைய ஶுசóè † ஶமய…�ேயாஷ†ேத…4 
�ரா†ய1ைவன…ò … 1வதி †4ேத… ைமனóè † ஹிóè?….�யா†ஹ… 
வ;ேரா… ைவ 1வதி†4தி …:- [  ]   45  
6.3.9.2 
ஶா��ைய† பா!�வ…த ஆGG2ய †தி ம�3�4ய…ேதா ஹி ம†'…�யா† 
ஆ…GG2ய�தி† திர…�சீன…மா-GG2ய†�யC …சீன …óè… ஹி ம †'…�யா† 
ஆ…GG2ய�தி… (யா(� †��ைய … ர* †ஸா� பா…4ேகா†3Å?தி †  
1த2வ�ம …ேதா ப …3!….ஹிர…9�வா Åபா‡1ய�ய…1ைனவ ர*ாóè†ஸி 

நி …ரவ†த3யத இ…த3ம …ஹóè ரே*ா†Åத…4ம�-தேமா† நயாமி … 
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ேயா‡Å1மா0 �3ேவ�]… ய"ச† வ…ய�-�3வ�…�ம இ�யா†ஹ… 
�3ெவௗ வாவ I�†ெஷௗ… ய"ைச…வ- [  ]   46 

6.3.9.3 
�3ேவ�]… ய�ைச†ன…�-�3ேவ�] … தாS …பா4வ†த…4ம�-தேமா† 
நயத�…ேஷ �ேவதி † வ…பா4� கி †2த3த�…Gச2த† இவ… �ேய†ஷ ேயா 

யஜ†ேத… ய †3ப�� …��3யா�3-�…�3ேரா‡ Å1ய ப …ஶூ0 கா4 †க: 
1யா…�3-ய0ேனாப †�� …��3யாத3ய†தா 1யாத…30யேயா†ப-
�� …ண��ய…0யயா… ந �4��ைய † 94� …ேதன† �3யாவா	�தி2வ �… 
	ேரா!�வா†தா…2மி�யா†ஹ… �3யாவா† 	�தி…2வ � ஏ…வ  

ரேஸ†னான…9�யGசி †20ேனா…- [  ]   47 
6.3.9.4 
ராய †: ஸு…வ �ர… இ�யா†ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத�-9� …ரமி†வ … வா  

ஏ …த�-க†ேராதி … ய�3வ…பா-4†�கி…2த3-�6…!வ†�த.†* …-
ம0வ� …ஹ��யா†ஹ… ஶா��ைய… 	ர வா ஏ …ேஷா‡Å1மா2- 

ேலா…காGGய†வேத… ய: ப …ஶு�-�� …�யேவ† ந�…யமா†ன-ம0வா…ரப †4ேத 
வபா…�ரப †ண�… Iன†ர…0வார†ப4ேத… Å1மி0ேன…வ ேலா…ேக 	ரதி †  
தி�ட2�ய…93ன8னா† I…ர1தா†ேத3தி… ர* †ஸா…மப †ஹ�யா…  
அேதா†2 ேத…3வதா† ஏ…வ ஹ…(ேயனா- [  ]   48 
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6.3.9.5 
-0ேவ†தி … நா�த…மம&கா†3ர…மதி † ஹேர…�3-யத†3�த…மம&கா†3ர- 
மதி …ஹேர‡�3-ேத…3வதா… அதி † ம0ேயத… வாேயா… வ �ஹி † 
1ேதா…கானா…மி�யா†ஹ … த1மா…�3-வ�ப†49தா: 1ேதா…கா  
அவ † ப�3ய …�ேத Å93ர…� Æவா ஏ…த� ப †ஶூ…னா� Æய�3 வ…பாÅ93ர…-
ேமாஷ†த�4னா� ப …3!….ஹிர93ேர†ைண …வா93ர…óè …  
ஸம†!�3த4ய…�யேதா…2 ஓஷ†த�4�ேவ…வ ப …ஶூ0 	ரதி† �டா2பயதி … 
1வாஹா†9�த�	4ய…: 	ேர�ேய�யா†ஹ- [  ]   49 

6.3.9.6 

ய…;ஞ1ய… ஸமி †�Jைய 	ராணாபா…ெனௗ வா ஏ …ெதௗ 

ப †ஶூ…னா� Æய� 	� †ஷதா…3;யமா…�மா வ…பா 	� †ஷதா…3;ய-

ம †ப� …4கா4!ய † வ…பாம…ப�4 கா†4ரய�யா…�ம0ேன…வ ப †ஶூ…னா� 

	ரா†ணாபா…ெனௗ த†3தா4தி … 1வாேஹா…!�3�4வன†ப4ஸ� 

மா�…த&-க†3Gச2த…மி�யா†ேஹா…!�3�4வன†பா4 ஹ 1ம… ைவ 

மா†� …ேதா ேத…3வானா‡� Æவபா…�ரப †ண�… 	ர ஹ †ரதி … ேதைன…ைவேன… 
	ர ஹ†ரதி … வ�ஷூ†சீ… 	ர ஹ†ரதி… த1மா…�3-வ��வ †"ெசௗ 

	ராணாபா …ெனௗ || 50 (9வதி†4தி - *ைச…வா - @சி†28ேனா - 

ஹ…Bேயேன… - �ேய	யா†ஹ… - ஷXச †	வா�óèஶ@ச) (A9) 
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6.3.10.1 
ப …ஶுமா…ல	4ய† Iேரா…டா3ஶ…�-நி!வ†பதி … ஸேம†த4ேம …ைவன…மா 

ல†ப4ேத வ…பயா‡ 	ர…ச!ய † Iேரா…டா3ேஶ†ன… 	ர ச†ர…�T!93ைவ 

I†ேரா…டா3ஶ … ஊ!ஜ†ேம…வ ப†ஶூ…னா� ம†�3�4ய …ேதா த†3தா…4�யேதா†2 
ப …ேஶாேர…வ சி…2�3ரமப� † த3தா4தி 	�ஷதா…3;ய-1ேயா†ப …ஹ�ய…  
�.: 	� †Gச2தி �� …தóè ஹ…வ �(3): ஶ†மித….தி… �.ஷ†�யா… ஹி  

ேத…3வா ேயா Å�� †தóè �� …தமாஹ… ஸ ஏன †ஸா 	ராணாபா…ெனௗ 

வா ஏ …ெதௗ ப †ஶூ…னா�- [  ]   51 

6.3.10.2 

Æய� 	� †ஷதா…3;ய� ப …ேஶா: க2X… வா ஆல†	3த41ய… 
��த†3யமா…�மாÅப�4 ஸேம†தி … ய�-	� †ஷதா…3;ேயன… ��த†3ய-

மப�4கா…4ரய †�யா…-�ம0ேன…வ ப †ஶூ…னா� 	ரா†ணாபா…ெனௗ  

த†3தா4தி ப …ஶுனா… ைவ ேத…3வா: ஸு †வ…!க3� Æேலா…கமா†ய…0  

ேத† Åம0ய�த ம'…�யா† ேநா…Å0வாப †4வ��ய…�த�தி … த1ய… ஶிர†: 
சி …2��வா ேமத…4� 	ரா*ா†ரய …��2 ஸ 	ர…ே*ா† Åப4வ …� த� 
	ர…*1ய† 	ர* …�வ� Æய�-	ல†*ஶா…ேகா2�த†ர ப …3!….ஹி! 

ப4வ†தி … ஸேம †த41ைய …வ- [  ]   52 
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6.3.10.3 

ப …ேஶாரவ† �3யதி ப …ஶு� Æைவ �.…யமா†ண…óè … ர*ா…ò …1ய'† 
ஸச�ேதÅ�த…ரா Tப †� சாÅÅ*ஹவ…ன�ய†"ச ஹரதி … 
ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய ப…ேஶா!வா ஆல†	3த41ய … மேனாÅப†  
9ராமதி ம…ேனாதா†ைய ஹ…வ�ேஷா †Åவத�…3யமா†ன…1யா'† 
	3� …ஹ��யா†ஹ … மன† ஏ …வா1யாவ † ��த…4 ஏகா†த3ஶா-

வ…தா3னா…0யவ† �3யதி … த3ஶ… ைவ ப…ேஶா: 	ரா…ணா 

ஆ…�ைமகா†த…3ேஶா யாவா†ேன …வ ப …ஶு1த1யாவ †- [  ]   53 
6.3.10.4 

�3யதி … ��த†3ய …1யா93ேர Åவ† �3ய…�யத†2 ஜி…�வாயா… அத…2 
வ* †ேஸா… ய�3 ைவ ��த†3ேயனாப� …4க3Gச†2தி… த;ஜி …�வயா† 
வத3தி … ய;ஜி …�வயா… வத†3தி… த 3ர…ேஸாÅதி …4 நி!வ †த3�ேய…த�3- 

ைவ ப…ேஶா!ய †தா2>…!வ� Æய1ைய…வ-ம†வ …தா3ய† யதா…2காம …-
4�த†ேரஷாமவ …�3யதி† யதா2 >…!வேம …வா1ய† ப …ேஶாரவ†�த� 

ப4வதி ம�3�4ய …ேதா K …3த31யாவ† �3யதி ம�3�4ய …ேதா ஹி 

	ரா…ண உ†�த…ம1யாவ† �3ய�6- [  ]   54 

6.3.10.5 

-�த…ேமா ஹி 	ரா…ேணா யத�3த†ர…� Æயத�3த†ர-4…ப4ய †ேம …வாஜா†மி … 
ஜாய†மாேனா… ைவ 	3ரா‡�ம …ண1-�.…ப�4!. � †ண …வா ஜா†யேத 

	3ர�ம …ச!ேய…ண!.ஷி †	4ேயா ய…;ேஞன† ேத…3ேவ	4ய†: 	ர…ஜயா† 
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ப�…��	4ய † ஏ …ஷ வா அ†0�…ேணா ய: I…�F ய;வா‡ 
	3ர�மசா.வா…? தத†3வ…தா3ைன†ேர…வாவ † த3யேத… 
தத†3வ…தா3னா†னா-மவதா3ன …�வ�-ேத†3வாஸு…ரா: ஸ�Æய†�தா 
ஆஸ …0ேத ேத…3வா அ…93ன8ம †	3�வ…0-�வயா† 
வ �…ேரணாஸு†ரான …ப�4 ப †4வா…ேமதி…- [  ]   55 
6.3.10.6 

ேஸா‡Å	3ரவ �…�3வர†� Æ(�ைண ப…ேஶா� †�3தா…4ர4�3த†4ரா… இதி … 
ஸ ஏ…த4 †�3தா…4ர4த†3ஹரத… ேதா3: >‡!வா…!�3த41ய† K …3த3� 

ம †�3�4ய …த: �ேராண�†"-ஜக4னா…!�3த41ய… தேதா † ேத…3வா 

அப †4வ …0 பரா Åஸு†ரா… ய�-�!ய …&கா3ணாóè † ஸமவ …�3யதி… 
	4ரா�� †(யாப�4>4�ைய… ப4வ †�யா…�மனா… பரா‡ Å1ய… 
	4ரா�� †(ேயா ப4வ�ய5ண …யா Åவ† �3யதி … த1மா†த35ண …யா 

ப …ஶேவா Å&கா†3ன8 … 	ர ஹ†ர�தி … 	ரதி†�]2�ைய || 56 

(ஏ…ெதௗ ப†ஶூ…னாóè - ஸேம†த49ைய…வ - த9யாÅேவா‡ - 
	த…ம9யாவ† 	3ய…த  - தி…  - ப=ச †ச	வா�óèஶ@ச) (A10) 

6.3.11.1 
ேமத†3ஸா… 1�ெசௗ … 	ேரா!ேணா†தி … ேமேதா†3�பா… ைவ ப …ஶேவா† 
� …பேம…வ ப …ஶுஷு † த3தா4தி T…ஷ0ன†வ…தா4ய … 	ேரா!ேணா†தி… 
ரேஸா… வா ஏ …ஷ ப†ஶூ…னா� Æய�3 T ரஸ †ேம…வ ப …ஶுஷு † த3தா4தி 
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பா…!�ேவன† வஸாேஹா…ம� 	ர ெயௗ †தி … ம�3�4ய…� Æவா ஏ …த�- 
ப †ஶூ…னா� Æய�-பா…!�வóè ரஸ† ஏ …ஷ ப †ஶூ…னா� Æய�3 வஸா…  
ய�-பா…!�ேவன† வஸாேஹா…ம� 	ர…ெயௗதி † ம�3�4ய…த ஏ …வ 

ப †ஶூ…னாóè ரஸ†�-த3தா4தி … 94ன�தி …- [  ]   57 
6.3.11.2 

வா ஏ …த�-ப …ஶு� Æய�2-ஸ ‡�.;ஞ …பய †��ைய …��3ர: க2X… ைவ 

ேத…3வத†யா 	ரா…ண ஐ…��3ேரா† Åபா…ன ஐ …��3ர: 	ரா…ேணா  

அ&ேக†3அ&ேக…3 நி ேத‡3�3�4ய…தி3�யா†ஹ 	ராணாபா…னாேவ…வ 

ப …ஶுஷு† த3தா4தி … ேத3வ † �வ�ட …!>4.† ேத…  
ஸóèஸ †ேம …�வ��யா†ஹ �வா…�Jரா ஹி ேத…3வத†யா ப …ஶேவா … 
வ�ஷு†�பா… ய�2-ஸல†5மாேணா… ப4வ…ேத2�யா†ஹ… வ�ஷு †�பா … 
�ேய†ேத ஸ�த…: ஸல †5மாண ஏ …த!.ஹி … ப4வ†�தி ேத3வ…�ரா 
ய�த…- [  ]   58 
 

6.3.11.3 

-மவ†ேஸ … ஸகா…2ேயாÅ'† �வா மா…தா ப�…தேரா†மத…3�-
�வ��யா…ஹா-'†மதேம …ைவன†� மா…�ரா ப�…�ரா ஸு†வ…!க3� 

Æேலா…க&-க†3மய�ய!�3த…4!ேச வ†ஸாேஹா…ம" 

ஜு†ேஹா�ய …ெஸௗ வா அ†!�3த…4!ச இ…யம†!�3த…4!ச இ…ேம ஏ …வ 

ரேஸ†னான9தி … தி3ேஶா† ஜுேஹாதி … தி3ஶ † ஏ…வ 
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ரேஸ†னான…9�யேதா†2 தி …393	4ய ஏ …ேவா!ஜ…óè … ரஸ …மவ† ��ேத4 

	ராணாபா …ெனௗ வா ஏ …ெதௗ ப †ஶூ…னா� Æய�-	� †ஷதா…3;ய� 

Æவா†ன1ப…�யா: க2X…- [  ]   59 
6.3.11.4 
ைவ ேத…3வத†யா ப…ஶேவா… ய�-	� †ஷதா…3;ய1ேயா†-ப …ஹ�யா 

ÅÅ*ஹ… வன …1பத…ேய Å'† 	3�ஹி … வன…1பத†ேய … 
	ேர�ேயதி † 	ராணாபா…னாேவ…வ ப …ஶுஷு† த3தா4�ய…0ய- 

1யா‡0ய1ய ஸமவ…�தóè ஸ …மவ†�3யதி … த1மா…0னானா†�பா: 

ப …ஶேவா† T…�ேணாப † ஸி"சதி … ரேஸா… வா ஏ…ஷ ப†ஶூ…னா� 

Æய�3 T ரஸ†ேம…வ ப…ஶுஷு† த3தா…4த�டா…34ப † �வயேத  

ப …ஶேவா… வா இடா†3 ப…ஶூேன…ேவாப † �வயேத ச… �ப † 
�வயேத…- [  ]   60 
6.3.11.5 
ச †�பாேதா…3 ஹி ப …ஶேவா… ய&- கா…மேய †தாப …ஶு: 

1யா…தி3�ய †ேம …த31க…� த1மா… ஆ த†3�3�4யா…0ேமேதா†3�பா… 
ைவ ப…ஶேவா† �…ேபைண …ைவன†� ப …ஶு	4ேயா… நி!ப †4ஜ�ய 

ப …ஶுேர…வ ப †4வதி … ய&-கா…மேய †த பஶு…மா��2-1யா…தி3தி … 
ேமத†31வ…� த1மா… ஆ த†3�3�4யா…0ேமேதா†3�பா… ைவ 

ப …ஶேவா† �…ேபைண…வா1ைம † ப …ஶூனவ† ��ேத4 பஶு…மாேன …வ 

ப †4வதி 	ர…ஜாப †தி!-ய…;ஞம†1�ஜத… ஸ ஆ;ய †�- [  ]   61 
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6.3.11.6 
I…ர1தா†த31�ஜத ப …ஶு� ம†�3�4ய …த: 	� †ஷதா…3;ய� ப …�சா�- 

த1மா…தா3;ேய†ன 	ரயா…ஜா இ†;ய�ேத ப …ஶுனா† ம�3�4ய…த: 
	� †ஷதா…3;ேயனா†-Cயா…ஜா1த1மா†ேத…3த0மி…�ரமி †வ  

ப�சா�2-1� …�டò �ேயகா†த3ஶாCயா…ஜா0. ய†ஜதி …  
த3ஶ… ைவ ப …ேஶா: 	ரா…ணா ஆ…�ைமகா†த…3ேஶா யாவா†ேன…வ 

ப …ஶு1தம'† யஜதி … 94ன�தி… வா ஏ …த�-ப…ஶு� Æய�2- 

ஸ ‡�.;ஞ …பய†�தி 	ராணாபா…ெனௗ க2X… வா ஏ …ெதௗ ப †ஶூ…னா� 

Æய�-	� †ஷதா…3;ய� Æய�-	� †ஷதா…3;ேயனா† (  ) lயா…ஜா0. 

யஜ†தி 	ராணாபா…னாேவ…வ ப …ஶுஷு † த3தா4தி || 62 

(�4ன/தி… - ய/த …� - க2_ † - ச …F�ப† 0வயத… - ஆJய…� - Æய	 

�� †ஷதா…3Jேயன… - ஷX ச †) (A11) 

 
Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(சா	வா†லா	2 - ஸுவ…�கா3ய … ய	3 ைவ †ஸ�ஜ …னானH† - 
ைவ�ண…Bய�சா - �� †தி…2Bைய - ஸா…	3	4யா - இ…ேஷ 	ேவ - 

	ய…�3னHனா… - ப�ய †�3னH - ப…ேஶா: - ப…ஶுமா…ல�4ய … - ேமத †3ஸா… 
9�சா… - ேவகா†த3ஶ) 
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(சா	வா†லா	3 - ேத…3வா: …ைபதி† - ]=சதி - 

�ர0� …யமா†ணாய … - ப�ய †�3னH - ப…ஶுமா…ல�4ய… - சF †�பாேதா…3 
- 	3வ?ஷ †�`:) 

 

First and Last Padam of Third Prasnam of  Kandam 6:- 

(சா	வா†லா	 - ப…ஶுஷு † த3தா4தி) 

 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 	�த ய: �ர*ன: ஸமா�த: || 

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

� �3��4ேயா நம: , ஹ…� …: ஓ� 

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

ஷ�ட2கா(ேட3 சF�	த2: �ர*ன �ரார�ப4: || 

6.4 ஷ�ட2கா(ேட3 சF�த2: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணநி1பண� 

6.4.1.1 
ய…;ேஞன… ைவ 	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜா அ†1�ஜத… தா உ†ப …யJ3ப� †4ேர…வா 

1� †ஜத… ய †3ப …யஜ† உப …யஜ†தி 	ர…ஜா ஏ …வ த�3-யஜ†மான: 

1�ஜேத ஜக4னா…!�3தா4த3வ † �3யதி ஜக4னா…!�3தா4�3தி4 

	ர…ஜா: 	ர…ஜாய †�ேத 1த2வ�ம …ேதா Åவ† �3யதி 1த2வ�ம …ேதா ஹி 

	ர…ஜா: 	ர…ஜாய …�ேத Åஸ †�ப�4�த…30னவ† �3யதி 	ரா…ணானா…ம- 

ஸ †�ேப4தா3ய… ந ப …!யாவ†!தயதி… ய�-ப †!யாவ …!தேய† 3-தா3வ …!த: 
	ர…ஜா 93ராஹு†க: 1யா�2ஸ4 …�3ர& க†3Gச…2  
1வாேஹ�யா†ஹ… ேரத†-  [  ]   1 
6.4.1.2 
ஏ …வ த�3-த†3தா4�ய…�த.†*&க3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹா… -
Å�த.†ே*ைண …வா1ைம‡ 	ர…ஜா: 	ர ஜ†னய-�ய…�த.†* …ò … 
�ய'† 	ர…ஜா: 	ர…ஜாய†�ேத ேத…3வóè ஸ†வ�…தார†&க3Gச…2  
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1வாேஹ�யா†ஹ ஸவ� …�� 	ர†ஸூத ஏ…வா1ைம ‡ 	ர…ஜா: 

	ரஜ†னய�ய-ேஹாரா…�ேர க†3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹா-  

ேஹாரா…�ரா	4யா†-ேம…வா1ைம ‡ 	ர …ஜா: 	ரஜ†னய�ய- 

ேஹாரா…�ேர �ய'† 	ர…ஜா: 	ர…ஜாய †�ேத மி…�ராவ� †ெணௗ 

க3Gச…2 1வாேஹ-  [  ]   2 

6.4.1.3 
-�யா†ஹ 	ர…ஜா1ேவ…வ 	ரஜா†தாஸு 	ராணாபா…ெனௗ த†3தா4தி… 
ேஸாம †&க3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹ ெஸௗ…�யா ஹி ேத…3வத†யா 

	ர…ஜா ய …;ஞ&-க†3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹ 	ர…ஜா ஏ …வ ய…;ஞ=யா‡:  
கேராதி … ச2�தா3óè†ஸி க3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹ ப …ஶேவா… ைவ 

ச2�தா3óè†ஸி ப …ஶூேன…வாவ† ��ேத…4 �3யாவா†	�தி …2வ � க†3Gச…2 
1வாேஹ�யா†ஹ 	ர…ஜா ஏ …வ 	ரஜா†தா… �3யாவா†	�தி …2வ �	4யா†- 
4ப …4யத…: ப.† 93��ணாதி… நேபா†4-  [  ]   3 
6.4.1.4 
தி…3(ய&க†3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹ 	ர…ஜா	4ய † ஏ…வ 

	ரஜா†தா	4ேயா… (��]…� நி ய†Gச2�ய…93ன8� Æைவ ‡�வான…ர&- 

க†3Gச…2 1வாேஹ�யா†ஹ 	ர…ஜா ஏ…வ 	ரஜா†தா அ…1யா�  

	ரதி†�டா2பயதி 	ரா…ணானா…� Æவா ஏ …ேஷாÅவ † �3யதி … ேயா† 
Åவ…�3யதி† K …3த31ய … மேனா† ேம … ஹா!தி†3  
ய…Gேச2�யா†ஹ 	ரா…ணாேன…வ ய †தா21தா…2ன4ப †  
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�வயேத ப…ேஶா!வா ஆல†	3த41ய … ��த†3ய …óè…  
ஶு93� †Gச2தி … ஸா �� †த3யஶூ…ல-  [  ]   4 

6.4.1.5 

-ம…ப�4 ஸேம †தி … ய�-	� †தி …2(யாóè ��†த3யஶூ…ல4 †�3  

-வா…ஸேய ‡�-	�தி…2வ �óè ஶு …சாÅ!ப †ேய …�3-யத…3	21வ†ப: 
ஶு…சாÅ!ப†ேய…G-U2�க†1ய சா…ÅÅ*!�3ர1ய† ச ஸ …�தா4S�3 

வா†ஸய�6…ப4ய †1ய … ஶா��ைய… ய�- �3வ� …�யா�-த�-  

�4யா†ேய-GU …2ைசைவன†-ம!பயதி || 5 

(ேரேதா† - மி…	ராவ� †ெணௗ க3@ச …2 9வாஹா… - நேபா†4 - 
0�த3யஶூ…ல� - 	3வா	�óè†ஶ@ச) (A1) 

6.4.2.1 
ேத…3வா ைவ ய…;ஞமா93ன�‡�3�4ேர… (ய†ப4ஜ�த… தேதா… 
யத…3�யஶி†�யத… தத†3	3�வ…0-வஸ † … g ந† இ …த3மிதி…  
த�3-வ†ஸத�…வF †ணா� Æவஸத�வ. …�வ�-த1மி †0-	ரா…த!ன  

ஸம†ஶ9'வ…0-தத…3	2ஸு 	ராேவ†ஶய …0தா வ †ஸத�…வF †ரப4வ0 

வஸத�…வF‡!-93��ணாதி ய…;ேஞா ைவ வ†ஸத�…வF‡!- 
ய…;ஞேம…வா ÅÅ*ர	4ய† 93�ஹ�…�ேவாப † வஸதி… ய1யா93� †ஹ�தா 

அ…ப�4 நி…�ேராேச…-த3னா†ர	3ேதா4Å1ய ய …;ஞ: 1யா‡�3-  [  ]   6 
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6.4.2.2 

-ய…;ஞ� Æவ� Gசி †2��3யா;-;ேயாதி …�யா† வா 93��ண�…யா- 

�3தி4ர†�ய� Æவா Åவ…தா4ய… ஸஶு†9ராணாேம …வ 93� †�ணாதி… 
ேயா வா‡ 	3ரா�ம …ேணா ப †3ஹுயா…ஜ� த1ய… K�	4யா†னா&-  

93��ண�யா …�2ஸ ஹி 93� †ஹ�…தவ†ஸத�வFேகா 

வஸத�…வF‡!-93��ணாதி ப…ஶேவா… ைவ வ†ஸத�…வF‡: 
ப …ஶூேன …வாÅÅ*ர	4ய† 93�ஹ�…�ேவாப† வஸதி … யத†30வ �…ப�- 
தி�ட †20-93��ண�…யா0ன8 …!-மா!K†3கா அ1மா� ப …ஶவ†: 16: 

	ரத�…ப�தி�ட†20-93��ணாதி 	ரதி …��3�4ைய…-வா1ைம† 
ப …ஶூ0 93� †�ணா…த���3ேரா†-  [  ]   7 
6.4.2.3 

(� …�ரம †ஹ…��2-ேஸா‡Å(1…)ேபா‡Å(1…)	4ய†�.யத… தாஸா …�  

Æய0ேம�3�4ய †� Æய…;ஞ=ய…óè… ஸேத†3வ…மா?…�-தத3�ய†4Gயத…  
தா வஹ†�த�ரப4வ…0-வஹ†�த�னா&-93��ணாதி… யா ஏ …வ  

ேம�3�4யா† ய…;ஞ=யா…: ஸேத†3வா… ஆப …1தாஸா† ேம …வ 

93� †�ணாதி… நா�த…மா வஹ†�த�…ரத�†யா …�3-யத†3�த…மா 

வஹ †�த�ரத�…யா�3-ய…;ஞமதி† ம0ேயத… ந 1தா†2வ …ராணா‡&-  

93��ண�யா …�3-வ�†ண93�ஹ�தா… ைவ 1தா†2வ…ரா  
ய�2-1தா†2வ …ராணா‡&-93��ண�…யா�3-  [  ]   8 
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6.4.2.4 
-வ�†ேணனா1ய ய…;ஞ&-93ரா†ஹேய …�3-ய�3ைவ தி3வா… 
ப4வ†�ய…ேபா ரா�.…: 	ர வ� †ஶதி… த1மா‡�-தா…�ரா ஆேபா…  
தி3வா† த3�3��ேர… ய0ன9த…� ப4வ†�ய…ேபாÅஹ…: 	ர வ�†ஶதி…  
த1மா‡Gச…��3ரா ஆேபா… ந9த†�-த3�3��ேர சா…2யாைய † 
சா…ÅÅ*தப†த�ச ஸ …�ெதௗ4 93� †�ணா�ய-ேஹாரா…�ரேயா†ேர…-
வா1ைம … வ!ண†&-93��ணாதி ஹ…வ��ம†த�.…மா ஆப …  
இ�யா †ஹ ஹ…வ��9� †தானாேம …வ 93� †�ணாதி  

ஹ…வ��மாóè † அ1 …-  [  ]   9 
6.4.2.5 
ஸூ!ய … இ�யா†ஹ… ஸஶு†9ராணாேம…வ 93� †�ணா�ய'…�Rபா†4 
93��ணாதி … வா93வா அ†'…�R93-வா…ைசைவனா…: ஸ!வ†யா 

93��ணாதி … ச †�பத3ய …!சா 93� †�ணாதி … �.: ஸா†த3யதி 

ஸ …	த ஸ� ப †�3ய�ேத ஸ…	தப †தா…3 ஶ9வ†F ப …ஶவ…: ஶ9வ †F 
ப …ஶூேன …வாவ† ��ேத…4 Å1ைம ைவ ேலா…காய… கா3!.ஹ†ப�ய…  
ஆ த�†4யேத…Å4�மா† ஆஹவ…ன�ேயா… ய�3-கா3!.ஹ †ப�ய 

உபஸா…த3ேய †த…31மி0 Æேலா…ேக ப †ஶு…மா��2-1யா…�3- 

யதா†3ஹவ…ன�ேய… Å4�மி †0-  [  ]   10 
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6.4.2.6 

Æேலா…ேக ப†ஶு …மா��2-1யா† …3ப4ேயா…�ப † ஸாத3ய�6…ப4ேயா†-
ேர…ைவன†� Æேலா…கேயா‡: பஶு…ம�த†&-கேராதி ஸ …!வத…: ப.†  
ஹரதி … ர* †ஸா…மப †ஹ�யா இ��3ரா93ன8 …ேயா!-பா†4க…3ேத4யW…:  
1ேத2�யா†ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத-தா393ன�‡�3�4ர… உப † 
வாஸய�ேய…த�3 ைவ ய…;ஞ1யா-ப †ராஜித…� Æயதா393ன�‡�3�4ர…� 

Æயேத…3வ ய …;ஞ1யா-ப†ராஜித…�-தேத…3ைவனா… உப † வாஸயதி … யத…: 
க2X… ைவ ய…;ஞ1ய… வ�த†த1ய … ந 9.…யேத… ( ) தத3'† ய…;ஞóè 

ர*ா…ò …1யவ† சர�தி … ய�3-வஹ †�த�னா&-93� …�ணாதி † 
9.…யமா†ணேம…வ த�3-ய…;ஞ1ய † ஶேய … ர* †ஸா…-மன†0வ- 

வசாராய … ந �ேய†தா ஈ …லய…��யா �� †த�யஸவ…னா�ப.† ேஶேர 

ய…;ஞ1ய… ஸ�த†�ைய || 11 

(9யா… - தி3/	3ேரா† - �3�0ண …யா - த†39	வ… - ]�மி†8 - 

��…யேத … - ஷX3 வ?óè†ஶதி*ச) (A2) 

6.4.3.1 
	3ர…�ம …வா…தி3ேனா† வத3�தி … ஸ �வா அ†�3�4வ…!6: 1யா…�3 

ய: ேஸாம †4பா-வ…ஹர…��2-ஸ!வா‡	4ேயா ேத…3வதா‡	4ய 

உபாவ …ஹேர …தி3தி† �� …ேத3 �ேவ�யா†ஹ ம'…�ேய‡	4ய 

ஏ …ைவேதன† கேராதி … மன†ேஸ … �ேவ�யா†ஹ ப�…��	4ய † 
ஏ …ைவேதன† கேராதி தி…3ேவ �வா… ஸூ!யா†ய … �ேவ�யா†ஹ 
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ேத…3ேவ	4ய† ஏ …ைவேதன† கேரா�ேய…தாவ†த�…!ைவ ேத…3வதா…1-

தா	4ய† ஏ …ைவன …óè… ஸ!வா‡	4ய உ …பாவ†ஹரதி I…ரா வா…ச:-  [ ]  12 
6.4.3.2 
	ரவ†தி3ேதா: 	ராதர'வா…க-4 …பாக†ேராதி… யாவ†�ேய …வ  

வா9-தாமவ† ��ேத…4 Åேபா Å93ேர-†Åப�…4(யாஹ†ரதி ய…;ேஞா வா 

ஆேபா† ய…;ஞேம …வாப�4 வாச…� Æவ� 1� †ஜதி … ஸ!வா†ண� … 
ச2�தா…3ò …1ய0வா†ஹ ப…ஶேவா… ைவ ச2�தா3óè †ஸி 

ப …ஶூேன …வாவ† ��ேத4 கா3ய�.…யா ேதஜ†1காம1ய…  
ப.† த3�3�4யா�-�.…�Rேப ‡4��3.…யகா†ம1ய… ஜக†3�யா  

ப …ஶுகா†ம1யா'…�Rபா‡4 	ரதி …�டா2கா†ம1ய ப…&9�யா 

ய…;ஞகா†ம1ய வ�…ராஜா Å0ன†காம1ய �� …ேணா�வ…93ன8: 

ஸ …மிதா…4 ஹவ†�-  [  ]   13 

6.4.3.3 
ம … இ�யா†ஹ ஸவ� …��	ர†ஸூத ஏ …வ ேத…3வதா‡	4ேயா 

நி …ேவ�3யா…ேபா ÅGைச‡2�ய…ப இ†�ய ேஹாத….�யா†-ேஹஷி …தóè 

ஹி க!ம† 9.…யேத… ைம�ரா†வ�ண1ய சமஸா�3�4வ!ய …வா  

�3ர…ேவ�யா†ஹ மி …�ராவ�†ெணௗ… வா அ…பா�-ேந…தாெரௗ … 
தா	4யா†ேம …ைவனா… அGைச†2தி … ேத3வ �†ராேபா  
அபா�-நபா…தி3�யா…ஹா ÅÅ*ஹு †�ைய …ைவனா† நி …�9Fய †  
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93��ணா…�யேதா†2 ஹ…வ��9� †தானா-ேம …வாப�494� †தானா&- 

93��ணாதி …-  [  ]   14 
6.4.3.4 

கா!.ஷி †ர…?�யா†ஹ… ஶம †லேம…வா ÅÅ*ஸா…மப † 	லாவயதி 

ஸ4…�3ர1ய… ேவாÅ*ி†�யா… உ0ன†ய… இ�யா†ஹ… 
த1மா†த…3�3யமா†னா: பW…யமா†னா… ஆேபா… ந *�†ய�ேத… 
ேயான8 …!ைவ ய…;ஞ1ய… சா�வா†ல� Æய…;ேஞா வ†ஸத�…வF †!. 
ேஹா��சம…ஸ"ச† ைம�ராவ�ணசம …ஸ"ச† ஸ …ò …1ப!�ய† 
வஸத�…வF…!-(யான†யதி ய…;ஞ1ய † ஸேயான8…�வாயாேதா…2 
1வாேத…3ைவனா… ேயாேன…: 	ர ஜ†னய…�ய-�3�4வ …!ேயா-

Åேவ†ர…பா(3) இ�யா†ேஹா…ேத (  ) -ம†ன0ன4 �…ேதமா: ப …�ேயதி … 
வாைவததா†3ஹ … ய�3ய†93ன8�ேடா…ேமா ஜு…ேஹாதி … ய�3- 

6…9�2ய†: ப.…ெதௗ4 நி மா‡!�]… ய�3 ய†திரா…�ேரா யஜு…!வத…30- 

	ர ப †�3யேத ய;ஞ9ரE…னா� Æ(யா(� †��ைய || 15 

(வா…ேசா - ஹவ† - ம…ப?4�4� †தானா< �3�0ணா	S … - த - 

ப=ச †வ?óèஶதி*ச) (A3) 

6.4.4.1 
ேத…3வ1ய † �வா ஸவ�… : 	ரஸ †வ… இதி … 93ராவா†ண …மா த†3�ேத… 
	ரஸூ‡�யா அ …�வ�ேனா‡!-பா…3ஹு	4யா…மி�யா†-ஹா…�வ�ெனௗ… 
ஹி ேத…3வானா†ம�3�4வ…!T ஆ1தா‡� >…�ேணா ஹ1தா‡	4யா…-
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மி�யா†ஹ … ய�ைய† ப …ஶேவா… ைவ ேஸாேமா‡ (யா…ன உ†பாóèஶு … 
ஸவ†ேனா… ய †3பாóèஶு… ஸவ†னம…ப�4 மிமM †ேத (யா…னேம…வ 

ப …ஶுஷு† த3தா…4த���3ரா†ய… �ேவ��3ரா†ய… �ேவதி † மிமMத…  
இ��3ரா†ய … ஹி ேஸாம † ஆ�.…யேத… ப"ச… 9��ேவா…  
யஜு†ஷா மிமMேத…-  [  ]   16 
6.4.4.2 
ப"சா‡*ரா ப …&9தி: பா&9ேதா† ய…;ேஞா ய…;ஞேம …வாவ† ��ேத…4 
ப"ச… 9��வ†1E…�ண��-த3ஶ… ஸ� ப †�3ய�ேத… த3ஶா‡*ரா 

வ� …ராட30ன†� Æவ� …ராJ3-வ�…ராைஜ…வா0னா�3ய …மவ† ��ேத4 

�வா …�ரா: 1த†2 (��ர… ர… இ�யா†ைஹ …ஷ வா அ…பாóè 

ேஸா†மபW…ேதா2 ய ஏ …வ� Æேவத…3 நா	21வா!தி…-மா!Gச†2தி … ய�ேத† 
ேஸாம தி…3வ� ;ேயாதி ….-�யா†ைஹ…	4ய ஏ…ைவன†�-  [  ]   17 

6.4.4.3 

Æேலா…ேக	4ய …: ஸ� ப†4ரதி … ேஸாேமா… ைவ ராஜா… தி3ேஶா …- 
Å	4ய †�3�4யாய…�2ஸ தி3ேஶா Å'… 	ராவ�†ஶ …�-	ராக3பா …K3-

த†3க3த…4ராகி3�யா†ஹ தி…393	4ய ஏ …ைவன…óè … ஸ� ப †4ர…�யேதா…2 
தி3ஶ† ஏ …வா1மா… அவ† � …�ேத4 Å�ப…3 நி �வ…ேர�யா†ஹ… கா4†கா 
ஏன…ò … 1�.ேயா† ப4வ�தி… ய ஏ …வ� Æேவத…3 ய�ேத†  
ேஸா…மாதா‡3	4ய…�நாம… ஜா93� …வ ��யா†-  [  ]   18 
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6.4.4.4 

-ைஹ…ஷ ைவ ேஸாம†1ய ேஸாமபW…ேதா2 ய ஏ …வ� Æேவத…3 ந 
ெஸௗ …�யா-மா!தி …மா!Gச†2தி … 94ன�தி… வா ஏ…த�2-ேஸாம…� 

Æயத†3ப�4ஷு …�வ��ய…óè …ஶூனப † 93��ணாதி… �ராய†த  
ஏ …ைவன†� 	ரா…ணா வா அ…óè…ஶவ†: ப …ஶவ …: ேஸாேமா… Åóè…ஶூ0- 

Iன…ரப�† 1�ஜதி 	ரா…ணாேன…வ ப …ஶுஷு† த3தா4தி … 
�3ெவௗ�3வா …வப�† 1�ஜதி … த1மா…�3 �3ெவௗ�3ெவௗ‡  
	ரா…ணா: || 19 (யஜு†ஷா மிமZத - ஏன…� - ஜா�3� …வ  தி… - 
சF †*ச	வா�óèஶ@ச)  (A4) 

6.4.5.1 

	ரா…ேணா வா ஏ …ஷ ய †3பா…óè…ஶு!-ய 3பா…ò …�வ†93ரா… 93ரஹா† 
93� …�ய�ேத‡ 	ரா…ணேம …வா'… 	ர ய†��ய�…ேணா ஹ† 
1மா…ÅÅ*ெஹௗப †ேவஶி: 	ராத1ஸவ …ன ஏ …வாஹ� Æய…;ஞóè  

ஸò 1தா†2பயாமி… ேதன… தத…: ஸò1தி †2ேதன சரா…மM�ய …�ெடௗ  

9��ேவாÅ93ேர…-Åப�4ஷு†ேணா-�ய…�டா* †ரா கா3ய…�F கா†3ய…�ர�  

	ரா†த1ஸவ…ன� 	ரா†த1ஸவ …னேம…வ ேதனா‡ÅÅ*	ேனா…-
�ேயகா†த3ஶ… 9��ேவா‡ �3வ�…த�ய…-ேமகா†த3ஶா*ரா �.…�R	  

�ைர�R†ப …4� மா�3�4ய†�தி3ன…óè…-  [  ]   20 
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6.4.5.2 

ஸவ†ன…� மா�3�4ய†�தி3னேம…வ ஸவ†ன…�-ேதனா‡ÅÅ*	ேனாதி… 
�3வாத†3ஶ… 9��வ†1�� …த�ய …�-�3வாத†3ஶா*ரா … ஜக†3த�… ஜாக†3த� 
��த�யஸவ…ன�-�� †த�ய-ஸவ …னேம…வ ேதனா‡ÅÅ*	ேனா�ேய …தாóè 

ஹ… வாவ ஸ ய…;ஞ1ய … ஸò1தி †2தி-4வா…சா 1க†�தா…3யா- 

1க†0ன …óè … ஹி த�3-ய�3-ய …;ஞ1ய… ஸò1தி†2த1ய… 
1க�த…3�யேதா…2 க22வா†ஹு!-கா3ய…�F வாவ 	ரா†த1ஸவ…ேன 

நாதி…வாத…3 இ�யன†திவா 3க ஏன…� 	4ரா�� †(ேயா ப4வதி … ய 

ஏ …வ� Æேவத…3 த1மா†த…3�டாவ†�ெடௗ …-  [  ]   21 
 

6.4.5.3 

9��ேவா† Åப�…4ஷு�ய †� 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி 

ப …வ��ர†வ�ேதா… Å0ேய 93ரஹா† 93� …�ய�ேத… கி�ப †வ��ர 

உபா…óè…ஶு.தி … வா9ப †வ��ர… இதி† 	3�யா�3-வா…ச1பத†ேய 

பவ1வ வாஜி …0ன8�யா†ஹ வா…ைசைவன †� பவயதி … 
(��ேணா† அ…óè…ஶு	4யா…மி�யா†ஹ… (��ேணா … 
�ேய†தாவ…óè …ஶூ ெயௗ ேஸாம†1ய… க3ப †41தி>த… இ�யா†ஹ… 
க3ப †41தினா… �ேய †ன� ப …வய †தி ேத…3ேவா ேத…3வானா‡� 

ப …வ��ர†ம …?�யா†ஹ ேத…3ேவா �ேய†ஷ-  [  ]   22 
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6.4.5.4 

ஸ0-ேத…3வானா‡� ப …வ��ர…� Æேயஷா‡� பா…4ேகா3 Åஸி … 
ேத	4ய…1�ேவ�யா†ஹ … ேயஷா…ò… �ேய †ஷ பா…4க31ேத	4ய† 
ஏன&-93� …�ணாதி… 1வா&9� †ேதா… Å?�யா†ஹ 	ரா…ணேம …வ  

1வம†9�த… ம †4மத�!ன… இஷ†19� …த�4�யா†ஹ… 
ஸ!வ†ேம…வா1மா† இ …த3ò 1வ†த3யதி … வ��ேவ‡	4ய-

1�ேவ��3.…ேய	4ேயா† தி …3(ேய	4ய …: பா!தி †2ேவ	4ய… 
இ�யா †ேஹா …ப4ேய ‡�ேவ…வ ேத†3வம'…�ேயஷு† 	ரா…ணா0 

த†3தா4தி… மன†1�வா…-  [  ]   23 
6.4.5.5 

Å�Jவ��யா†ஹ… மன† ஏ…வா�m†த உ…!வ†�த.†* …-ம0வ�…ஹ��யா†-
ஹா�த.*-ேத3வ…�ேயா† ஹி 	ரா…ண: 1வாஹா‡ �வா ஸுப4வ …: 
ஸூ!யா…ேய�யா†ஹ 	ரா…ணா ைவ 1வப †4வேஸா 

ேத…3வா1ேத�ேவ…வ ப …ேரா* †"-ஜுேஹாதி ேத…3ேவ	4ய †1�வா 

மFசி …ேப	4ய … இ�யா†ஹாÅÅ*தி …3�ய1ய… ைவ ர…�மேயா† 
ேத…3வா ம †Fசி …பா1ேதஷா…�த�3-பா†4க…3ேத4ய…�-தாேன…வ ேதன† 
	Fணாதி … யதி †3 கா…மேய†த… வ!.ஷு†க: ப …!ஜ0ய†:-  [  ]   24 
 
 
 



 ஷ�ட2கா(ேட3 சF�	த2: �ர*ன: TS 6.4 

vedavms@gmail.com            Page 113 of 172 

6.4.5.6 
1யா…தி3தி … ந�சா… ஹ1ேத†ன… நி �� †;யா…�3-(��] †ேம …வ நி 

ய†Gச2தி … யதி †3 கா…மேய…தாவ†!.ஷுக: 1யா…தி3�6†�தா…ேனன… நி 
�� †;யா…�3-(��] †ேம …ேவா�3-ய †Gச2தி … ய�3ய†ப�…4சேர†த…34"- 

ஜ…�யத†2 �வா ேஹா�யா …மMதி† 	3�யா…தா3ஹு†திேம …ைவன†� 

	ேர…	2ஸ0 ஹ†�தி … யதி †3 E…3ேர 1யாதா3 தமி †ேதா1தி�ேட2� 

	ரா…ணேம …வா1யா†'…க3�ய † ஹ�தி… ய�3ய†ப�…4சேர†த…34�ய†-  [  ]  
25 
6.4.5.7 
�வா 	ரா…ேண ஸா†த3யா…மMதி† ஸாத3ேய…த3ஸ†0ேனா … ைவ  

	ரா…ண: 	ரா…ணேம …வா1ய† ஸாத3யதி ஷ…J3ப�4ர…óè …ஶுப�†4:  
பவயதி … ஷJ3வா � …தவ† � … ப� †4ேர…ைவன†� பவயதி … �.:  
ப †வயதி … �ரய† இ…ேம ேலா…கா ஏ…ப�4ேர…ைவன†� Æேலா…ைக: ப †வயதி 

	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி… க1மா‡�2 ஸ …�யா� �ரய †: 
பஶூ…னாóè ஹ1தா†தா3னா… இதி … ய�-�.�†பா…óè…ஶுóè  

ஹ1ேத†ன வ�93� …�ணாதி … த1மா…�-�ரய†: பஶூ…னாóè 

ஹ1தா†தா3னா…: I�†ேஷா (  ) ஹ…1த� ம …!கட †: || 26 
(மா	4ய†/தி3ன - ம…�டாவ†�டா - ேவ…ஷ - மன†9	வா - 

ப…�ஜ8ேயா… - Å]�ய… - G� †ேஷா… - 	3ேவ ச †) (A5) 
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6.4.6.1 

ேத…3வா ைவ ய�3-ய …;ேஞ ÅK †!வத… தத3ஸு†ரா அK!வத… ேத 
ேத…3வா உ†பா…óè …ெஶௗ ய…;ஞóè ஸ…ò …1தா2	ய†-மப�ய …0  

த4†பா…óè…ெஶௗ ஸம†1தா2பய …0-ேத Åஸு†ரா… வ;ர†4 …�3ய�ய†  
ேத…3வான…	4யா†ய�த… ேத ேத…3வா ப�3	4ய†த… இ��3ர…4பா†தா4வ…0- 

தான8��3ேரா‡-Å�த!யா…-ேமணா…�தர-†த4�த… தத†3�த!யா…ம-1யா‡�த!-
யாம …�வ� Æயத†3�த!யா…ேமா 93� …�யேத… 	4ரா�� †(யாேன…வ  

த�3-யஜ†மாேனா… Å�த!�3த†4�ேத… Å�த1ேத†-  [  ]   27 
 

6.4.6.2 
த3தா4மி … �3யாவா†	�தி…2வ � அ…�த� …!-வ†�த.†* …-�யா†ைஹ …ப�4ேர…வ 

ேலா…ைக!-யஜ†மாேனா… 	4ரா�� †(யா-ன…�த!�3த†4�ேத… ேத  
ேத…3வா அ†ம0ய…�ேத��3ேரா… வா இ…த3ம†> …4�3ய�3 வ …யò 1ம 

இதி … ேத‡ Å	3�வ…0-மக†4வ…0ன'† ந… ஆ ப …4ேஜதி † ஸ …ேஜாஷா† 
ேத…3ைவரவ†ைர…: பைர…�ேச�ய† 	3ரவ �…�3 ேய ைச…வ ேத…3வா: பேர… 
ேய சாவ†ேர… தா'…ப4யா†-  [  ]   28 
6.4.6.3 
ன…0வாப†4ஜ�2-ஸ…ேஜாஷா† ேத…3ைவரவ †ைர…: பைர…�ேச�யா†ஹ… 
ேய ைச…வ ேத…3வா: பேர… ேய சாவ†ேர… தா'…ப4யா†ன…0வாப †4ஜ-

�ய�த!யா…ேம ம†க4வ0-மாத3ய …1ேவ�யா†ஹ ய…;ஞாேத…3வ 
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யஜ†மான …�-நா�தேர‡-�6பயா…ம93� †ஹ�ேதா… Å?�யா†ஹா-பா…ன1ய… 
�4��ைய… ய …3பா4வ †பவ�…�ெரௗ 93� …�ேயயா†தா�- 

	ரா…ணம†பா…ேனா Å'… �^� †Gேச2�-	ர…மா6†க: 1யா� ப …வ��ர†- 
வான�த!யா…ேமா 93� †�யேத-  [  ]   29 

6.4.6.4 
	ராணாபா …னேயா…!-வ��4� †�ைய 	ராணாபா…ெனௗ வா ஏ…ெதௗ 

ய †3பாò-�வ�த!யா …ெமௗ (யா…ன உ†பாóèஶு…ஸவ†ேனா… ய&- 

கா…மேய†த 	ர…மா6†க: 1யா…தி3�யஸò †1	��ெடௗ… த1ய † 
ஸாத3ேய�3-(யா…ேனைன…வா1ய† 	ராணாபா…ெனௗ வ� Gசி†2ன�தி 

தா…ஜ9	ர மM †யேத… ய&-கா…மேய†த… ஸ!வ …மா6†.யா…தி3தி… ஸò 

1	� †�ெடௗ… த1ய † ஸாத3ேய�3-(யா…ேனைன…வா1ய† 
	ராணாபா …ெனௗ ஸ�த†ேனாதி… ஸ!வ…மா6†ேரதி || 30 
(த… - உ…ப4யா‡8 - �3�0யேத … - சF †*ச	வா�óèஶ@ச) (A6) 

6.4.7.1 
வா93வா ஏ…ஷா யைத‡3��3ர-வாய …ேவா யைத‡3��3ர-வாய…வா93ரா… 
93ரஹா† 93� …�ய�ேத… வாச†ேம …வா'… 	ர ய†�தி வா…6�-ேத…3வா 

அ†	3�வ …��2-ேஸாம …óè… ராஜா†னóè ஹனா…ேமதி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3 -

வர†� Æ(�ைண … மத†393ரா ஏ …வ ேவா… 93ரஹா† 93��யா�தா… 
இதி … த1மா†ைத3��3ர-வாய …வா93ரா… 93ரஹா† 93��ய�ேத… 
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தம†94ன…��2-ேஸா†Å>ய…�த�-ேத…3வா ேநாபா†�4��Oவ …0ேத 

வா…6ம-†	3�வ0ன8 …ம�ந†: 1வத…3ேய-  [  ]   31 

6.4.7.2 

-தி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3வர†� Æ(�ைண ம�3ேத3வ…�யா‡0ேய…வ வ…: 
பா�ரா‡�6Gயா�தா … இதி… த1மா‡0னானாேத3வ …�யா†ன8… ஸ�தி† 
வாய …(யா‡0-6Gய�ேத… தேம‡	4ேயா வா…6ேர…வா1வ†த3ய…�- 
த1மா…�3 ய�->ய †தி … த�-	ர†வா…ேத வ� ஷ†ஜ�தி வா…6!.ஹி 

த1ய † பவய� …தா 1வ†த3ய�…தா த1ய † வ� …93ரஹ†ண…�-  

நாவ� †�த…3��2ஸா Åதி†3திர	3ரவ �…�3வர †� Æ(�ணா… அத…2 மயா… வ�  

93� †�ண��3�4வ� ம�3ேத3வ…�யா† ஏ …வ வ…: ேஸாமா‡:-  [  ]   32 
6.4.7.3 

ஸ …0னா அ†ஸ …0ன8-�6பயா…ம93� †ஹ�ேதா…Å?-�யா†ஹா-

தி3திேத3வ…�யா‡1ேதன… யான8 … ஹி தா†3�…மயா†ண� … 
பா�ரா‡�ய …1ைய தான8… ேயாேன …: ஸ�> †4தான8… யான8 † 
�� …0மயா†ன8 ஸா…*ா�-தா0ய …1ைய த1மா†ேத…3வமா†ஹ… 
வா93ைவ பரா…Gய-(யா†9�தா Åவத…3�ேத ேத…3வா இ��3ர†ம 

	3�வ0ன8 …மா�ேநா… வாச…� Æ(யாK…!வ�தி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3வர†�  

Æ(�ைண … ம�ய†"-ைச…ைவஷ வா…யேவ † ச ஸ …ஹ ( ) 

93� †�யாதா… இதி… த1மா†ைத3��3ரவாய …வ: ஸ…ஹ 

93� †�யேத… தாமி��3ேரா† ம�3�4ய …ேதா†-Åவ…9ர�ய … (யாக†ேரா…� 
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த1மா†தி…3ய� Æ(யா9� †தா… வாK†3�3யேத… த1மா‡�2- 

ஸ …9�தி3��3ரா†ய ம�3�4ய…ேதா 93� †�யேத… �3வ�!வா…யேவ … 
�3ெவௗ ஹி ஸ வரா…வ(� †ண�த || 33 

(9வ…த …3ய… - ேஸாமா‡: - ஸ …ஹா - �டாவ?óè†ஶதி*ச) (A7) 

6.4.8.1 

மி…�ர�ேத…3வா அ†	3�வ …��2-ேஸாம …óè… ராஜா†னóè ஹனா…ேமதி… 
ேஸா‡ Å	3ரவ �…0னாஹóè ஸ!வ†1ய… வா அ …ஹ� மி …�ரம …1மMதி… 
தம†	3�வ …0…. ஹனா†ைம…ேவதி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3வர†� Æ(�ைண… 
பய†ைஸ …வ ேம… ேஸாமò † nண …0ன8தி … த1மா‡0-

ைம�ராவ�…ண� பய†ஸா nண�தி … த1மா‡� ப …ஶேவாÅபா‡9ராம0 

மி…�ர: ஸ0-9� …ரம†க….தி † 9� …ரமி †வ… க2X… வா ஏ …ஷ:-  [  ]   34 

6.4.8.2 

க†ேராதி … ய: ேஸாேம †ன… யஜ†ேத… த1மா‡� ப …ஶேவா Åப † 9ராம�தி … 
ய0ைம‡�ராவ�…ண� பய †ஸா n…ணாதி† ப…ஶுப�†4ேர…வ த0மி…�ரóè 

ஸ †ம…!�3த4ய†தி ப …ஶுப�…4!-யஜ†மான� I…ரா க2X… வாைவவ� 

மி…�ேரா† Åேவ…த3ப … ம� 9� …ர"-ச…9�ஷ†: ப…ஶவ †: 9ரமி�ய …�த�தி…  
த1மா†ேத…3வம†-(�ண�த… வ�†ண�ேத…3வா அ †	3�வ…0-�வயா  

Åóè†ஶ…I4வா… ேஸாம…óè… ராஜா†னóè ஹனா…ேமதி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…�3 

வர†� Æ(�ைண … ம�ய †"ைச…-  [  ]   35 
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6.4.8.3 
ைவஷ மி …�ராய † ச ஸ…ஹ 93� †�யாதா… இதி … த1மா‡0- 

ைம�ராவ�…ண: ஸ …ஹ 93� †�யேத… த1மா…�3ரா;ஞா… 
ராஜா†னமóèஶ…I4வா‡ 94ன�தி … ைவ�ேய †ன … ைவ�யóè† ஶூ…�3ேரண† 
ஶூ…�3ர�ந வா இ…த3�தி3வா… ந ந9த†மா?…த3(யா†-(��த…�ேத 
ேத…3வா மி…�ராவ�†ணாவ 	3�வ0ன8 …த3� ேநா… வ� வா†ஸயத…மிதி … 
தாவ†	3�தா…� Æவர†� Æ(�ணாவஹா… ஏக† ஏ…வாÅÅ*வ�->!ேவா… 
93ரேஹா† 93��யாதா… இதி … த1மா†-ைத3��3ரவாய…வ: ( ) 

>!ேவா† ைம�ராவ� …ணா�3-93� †�யேத 	ராணாபா…ெனௗ 

�ேய†ெதௗ ய †3பாò�வ�த!யா…ெமௗ மி …�ேராÅஹ…ரஜ†னய…�3-

வ� †ேணா… ரா�.…�தேதா… வா இ…த3� Æ(ெயௗ‡Gச…2�3 ய0 

ைம ‡�ராவ�…ேணா 93� …�யேத… (6†�Jைய || 36  

(ஏ…ஷ - *ைச ‡ - /	3ரவாய …ேவா - 	3வாவ?óè†ஶதி*ச)  (A8) 

6.4.9.1 

ய…;ஞ1ய… ஶிேரா‡ÅGசி2�3யத… ேத ேத…3வா அ…�வ�னா†வ	3�வ0- 

ப�…4ஷெஜௗ… ைவ 1த†2 இ…த3� Æய …;ஞ1ய… ஶிர…: 	ரதி† த4�த…மிதி … 
தாவ†	3�தா…� Æவர†� Æ(�ணாவைஹ… 93ரஹ† ஏ…வ நா…வ�ராப� † 
93��யதா…மிதி … தா	4யா†-ேம…தமா‡�வ�…ன-ம†93��ண…0-தேதா… 
ைவ ெதௗ ய …;ஞ1ய… ஶிர…: 	ர�ய †த4�தா…� Æயதா ‡3�வ� …ேனா 
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93� …�யேத† ய …;ஞ1ய… நி�9� †�ைய … ெதௗ ேத…3வா 

அ†	3�வ …0ன> †ெதௗ… வா இ…ெமௗ ம†'�யச…ெரௗ-  [  ]   37 

6.4.9.2 
ப�…4ஷஜா…வ�தி … த1மா‡�3-	3ரா�ம…ேணன† ேப4ஷ…ஜ�ந 

கா…!ய†ம>†ேதா… �ேய‡(1 …)ேஷா† Åேம…�3�4ேயா ேயா ப�…4ஷ9ெதௗ 

ப †3ஹி�பவமா…ேனன† பவய� …�வா தா	4யா†-ேம …தமா‡�வ� …ன- 

ம †93��ண …0-த1மா‡�3 ப3ஹி�பவமா…ேன 1 …த 
ஆ‡�வ� …ேனா 93� †�யேத… த1மா†ேத…3வ� Æவ�… 3ஷா† 
ப3ஹி�பவமா …ன உ†ப …ஸ�3ய †: ப …வ��ர…� Æைவ ப †3ஹி�பவமா…ன 

ஆ…�மான†ேம…வ ப †வயேத… தேயா‡ Å1�ேர…தா4 ைப4ஷ†;ய…�  

Æவ� �ய †த3 4ர…93ெனௗ ��த�†யம…	2ஸு ��த�†ய� 	3ரா�ம…ேண 

��த�†ய…� த1மா† 3த3பா…�ர-   [  ]   38 
6.4.9.3 
-4†பன8 …தா4ய† 	3ரா�ம…ண�-த†3*ிண…ேதா நி…ஷா�3ய †  
ேப4ஷ…ஜ&-K†!யா…�3-யாவ†ேத…3வ ேப†4ஷ…ஜ�ேதன† கேராதி 
ஸ …ம!�3 †4கம1ய 9� …த� ப †4வதி 	3ர�மவா…தி3ேனா †  
வத3�தி… க1மா‡�2-ஸ…�யாேத3க†பா�ரா �3வ�ேத3வ…�யா† 
93� …�ய�ேத‡ �3வ� …பா�ரா † ஹூய�த… இதி… யேத3க†பா�ரா 
93� …�ய�ேத… த1மா…ேத3ேகா‡ Å�தர…த: 	ரா…ேணா �3வ�…பா�ரா† 
ஹூய�ேத… த1மா…�3 �3ெவௗ�3ெவௗ† ப …3ஹி�டா‡�-  
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	ரா…ணா: 	ரா…ணா வா ஏ …ேத ய�3 �3வ� †ேத3வ …�யா‡: ப …ஶவ… இடா…3 
யதி3டா…3� >!வா‡�-�3வ�ேத3வ…�ேய‡	4ய உப …�வேய †த-  [  ]   
39 
6.4.9.4 
ப …ஶுப� †4: 	ரா…ணா-ன…�த!த†3த�4த 	ர…மா6†க: 1யா�3- 

�3வ�ேத3வ…�யா‡0-ப4*ய� …�ேவடா…34ப † �வயேத 

	ரா…ணாேன…வாÅÅ*�ம0-தி …4�வா ப …ஶூ'ப† �வயேத… வா93வா  

ஐ ‡��3ரவாய…வ�ச*ு †!-ைம�ராவ�…ண: �ேரா�ர†மா�வ�…ன: 

I…ர1தா†ைத3��3ரவாய …வ� ப†4*யதி… த1மா‡�-I…ர1தா‡�3 

வா…சா வ †த3தி I…ர1தா‡0-ைம�ராவ� …ண�-த1மா‡�-I…ர1தா…G-
ச*ு†ஷா ப�யதி ஸ …!வத†: ப.…ஹார†-மா�வ� …ன�-த1மா‡�2 

ஸ …!வத…: �ேரா�ேர†ண ��ேணாதி 	ரா…ணா வா ஏ…ேத  
ய�3-�3வ� †ேத3வ …�யா†-  [  ]   40 
6.4.9.5 
அ.†9தான8… பா�ரா†ண� ஸாத3யதி… த1மா…த3.†9தா அ�தர…த: 
	ரா…ணா யத…: க2X… ைவ ய…;ஞ1ய … வ�த†த1ய… ந 9.…யேத… 
தத3'† ய …;ஞóè ர*ா…ò …1யவ† சர�தி … யத3.†9தான8… பா�ரா†ண� 

ஸா…த3ய†தி 9.…யமா†ணேம…வ த�3-ய…;ஞ1ய † ஶேய…  
ர* †ஸா…-மன†0வவசாராய … த3*ி †ண1ய ஹவ�…!�3தா4ன…-
1ேயா�த†ர1யா� Æவ!த…0யாóè ஸா†த3யதி வா…Gேய†வ  
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வாச†�-த3தா…4�யா �� †த�யஸவ…னா�-ப.† ேஶேர ய …;ஞ1ய…  
ஸ�த†�ைய || 41 (ம…: …�ய …ச…ரா - a†த3பா…	ர - ] †ப…0வேய†த - 

	3வ?ேத3வ…	யா‡: - ஷXச †	வா�óèஶ@ச) (A9) 

6.4.10.1 
	3�ஹ …1பதி†!-ேத…3வானா‡� I…ேராஹி †த… ஆ?…-Gச2�டா…3ம!கா…-
வஸு†ராணா…� 	3ர�ம†�வ�ேதா ேத…3வா ஆஸ …0-	3ர�ம†� 

வ…�ேதா-Åஸு†ரா…1ேத‡(1…)Å0ேயா‡-Å0ய�-நாஶ†9'வ0ன…-
ப�4ப †4வ� …�ேத ேத…3வா: ஶ�டா…3ம!கா…Sபா†-ம��ரய�த…  
தாவ†	3�தா…� Æவர†� Æ(�ணாவைஹ… 93ரஹா†ேவ…வ நா…வ�ராப�† 
93��ேயதா…மிதி … தா	4யா†ேம…ெதௗ ஶு …9ராம …�தி2னா†-
வ93��ண…0-தேதா† ேத…3வா அப †4வ …0-பராÅஸு†ரா… ய1ைய …வ� 

Æவ�… 3ஷ†: ஶு…9ராம…�தி2ெனௗ † 93� …�ேயேத… ப †4வ�யா…�மனா… 
பரா‡-  [  ]   42 
6.4.10.2 

Å1ய… 	4ரா�� †(ேயா ப4வதி … ெதௗ ேத…3வா அ†ப …'�3யா…ÅÅ*�மன… 
இ��3ரா†யா-ஜுஹS…-ரப †'�ெதௗ … ஶ�டா…3ம!ெகௗ † 
ஸ …ஹா4ேனதி † 	3�யா…�3 ய� �3வ� …�யா�3 யேம …வ �3ேவ�]… 
ேதைன†ெனௗ ஸ …ஹாப † gத3ேத… ஸ 	ர†த…2ம: ஸ�9� †தி!-
வ� …�வக…!ேம-�ேய …ைவனா†-வா…�மன… இ��3ரா†யா-ஜுஹS ….��3ேரா…  
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�ேய†தான8 † � …பாண� … க.†9ர…த3ச†ரத…3ெஸௗ வா ஆ†தி …3�ய:  

ஶு…9ர�ச…��3ரமா† ம…��2ய†ப�…93��ய… 	ரா"ெசௗ… நி-  [  ]   43 
6.4.10.3 

-�9ரா†மத…-1த1மா…�-	ரா"ெசௗ… ய�ெதௗ… ந ப †�ய�தி 

	ர…�ய"சா†-வா…(��ய† ஜுஹுத…1த1மா‡�-	ர…�ய"ெசௗ …  
ய�ெதௗ† ப�ய�தி … ச*ு†ஷ�… வா ஏ …ேத ய …;ஞ1ய…  
யGU …29ராம …�தி2ெனௗ… நாஸி†ேகா�தர-ேவ…தி3ர…ப�4த†: ப.…9ர�ய† 
ஜுஹுத…1-த1மா†த…3ப�4ேதா… நாஸி †கா…"-ச*ு†ஷ�… த1மா…0- 

நாஸி †கயா… ச*ு †ஷ�… வ��4� †ேத ஸ…!வத…: ப.† 9ராமேதா… 
ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய ேத…3வா ைவ யா: 	ராசீ…ராஹு†த�…ர- 
ஜு†ஹS…!ேய I…ர1தா…த3ஸு†ரா… ஆஸ …0 தாò 1தாப�…4:  
	ரா- [  ]   44 
6.4.10.4 

-O†த3�த… யா: 	ர…த�சீ…!ேய ப …�சாத3ஸு †ரா… ஆஸ…0 தாò 1தாப�…4 
-ரபா †'த3�த… 	ராசீ†ர…0யா ஆஹு†தேயா ஹூ…ய�ேத‡ 	ர…�ய"ெசௗ† 
ஶு…9ராம …�தி2ெனௗ† ப …�சாGைச…வ I…ர1தா ‡Gச… யஜ†மாேனா… 
	4ரா�� †(யா…0 	ர O†த3ேத… த1மா…�-பரா†சீ: 	ர…ஜா:  

	ர வ �†ய�ேத 	ர…த�சீ‡!-ஜாய�ேத ஶு…9ராம…�தி2ெனௗ … வா அ'† 
	ர…ஜா: 	ர ஜா†ய�ேத… Å��F�சா…�3யா‡�ச ஸு…வ �ரா‡: 	ர…ஜா:  

	ர†ஜ…னய …0 பF †ஹி ஶு…9ர: ஶு…9ரேஶா †சிஷா-  [  ]   45 
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6.4.10.5 
ஸு	ர…ஜா: 	ர…ஜா: 	ர†ஜ…னய …0-பF †ஹி ம…�த�2 ம …�தி2ேஶா†சி …ேஷ-

�யா†ைஹ …தா ைவ ஸு …வ �ரா… யா அ …��Fேர …தா: ஸு †	ர…ஜா யா 

ஆ…�3யா† ய ஏ …வ� Æேவதா…3�!ய†1ய 	ர…ஜா ஜா†யேத… நாÅÅ�3யா‡ 
	ர…ஜாப †ேத-…ர5ய †�வய …�-த�-பரா † ÅÅ*பத…� த�3 வ�க†&கத…�  

	ராவ� †ஶ…�-த�3-வ�க†&கேத… நார†மத… த�3யவ…�  

	ராவ� †ஶ…�-த�3-யேவ †Åரமத… த�3-யவ†1ய-  [  ]   46 

6.4.10.6 

யவ …�வ� Æய�3-ைவக†&கத� ம�தி2பா…�ர� ப4வ†தி … ஸ9 †ப�4: 
n…ணாதி † 	ர…ஜாப †ேதேர…வ தGச*ு…: ஸ� ப †4ரதி 
	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி… க1மா‡�2-ஸ…�யா0-ம†�தி2பா…�ரóè 

ஸேதா…3 நா�m †த… இ�யா‡!தபா…�ரóè ஹ�தி† 	3�யா…�3- 

யத†3�mவ �…தா�ேதா‡4Å�3�4வ …!6: 1யா…தா3!தி …-மா!Gேச…2�- 
த1மா…0னா�m †ேத || 47 
(ஆ…	மனா… பரா… - நி - ��ர - ஶு…�ரேஶா†சிஷா… - யவ†9ய - 

ஸ…�த	�óè†ஶ@ச) (A10) 

6.4.11.1 

ேத…3வா ைவ ய�3-ய …;ேஞÅK †!வத… தத3ஸு†ரா அK!வத… ேத 
ேத…3வா ஆ‡93ரய…ணா93ரா…0-93ரஹா†னப�ய…0-தான†93��ணத… 
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தேதா… ைவ ேதÅ93ர …� ப!யா††ய …0…. ய1ைய …வ� Æவ�… 3ஷ† 
ஆ93ரய…ணா93ரா… 93ரஹா† 93� …�ய�ேதÅ93ர†ேம …வ 

ஸ †மா…னானா…� ப!ேய†தி � …93ணவ†�ய …!சா 	4ரா�� †(யவேதா 

93��ண�யா …�3-	4ரா�� †(ய1ைய …வ �…9�வா Å93ரóè †  
ஸமா…னானா…� ப!ேய†தி… ேய ேத†3வா தி…3(ேயகா†த3ஶ … 
1ேத2�யா†ைஹ…-  [  ]   48 
6.4.11.2 

-தாவ †த�…!ைவ ேத…3வதா…1தா	4ய† ஏ …ைவன…óè… ஸ!வா‡	4ேயா 

93��ணா�ேய…ஷ ேத… ேயான8…!-வ��ேவ‡	4ய1�வா 

ேத…3ேவ	4ய… இ�யா†ஹ ைவ�வேத…3ேவா �ேய†ஷ ேத…3வத†யா… 
வா93 ைவ ேத…3ேவ	4ேயா-Åபா‡9ராம�3-ய …;ஞாயாதி†�ட2மானா… 
ேத ேத…3வா வா…Gயப †9ரா�தாயா�-E…�ண�&-93ரஹா†ன- 

93��ணத… ஸா Åம†0யத… வாக…3�த!ய †�தி … ைவ ேமதி … ஸா 

ÅÅ93ர†ய…ண� 	ர�யாக†3Gச…2� ததா‡393ரய …ண1யா‡- 
ÅÅ93ரயண …�வ�-  [  ]   49 

6.4.11.3 
த1மா†தா393ரய…ேண வா93வ� 1� †;யேத… ய�E…�ண��  

>!ேவ … 93ரஹா† 93� …�ய�ேத… யதா‡2�2ஸா…Fய†தி ம … ஆக…2  
இய †தி … நாப † ரா�21யா…-மM�6†பாவ-1� …ஜ�ேய …வேம…வ  

தத†3�3�4வ …!6-ரா‡93ரய…ண&-93� †ஹ�…�வா ய…;ஞமா…ர	4ய … வாச…�  
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Æவ� 1�†ஜேத… �.!.ஹி&-க†ேரா�6�3கா …3�1ேன…வ  

த�3-(� †ண�ேத 	ர…ஜாப †தி…!வா ஏ…ஷ யதா‡393ரய…ேணா  

யதா‡393ரய …ண&-93� †ஹ�…�வா ஹி †&-க…ேராதி†  
	ர…ஜாப †திேர…வ- [ ]  50 

6.4.11.4 
த�-	ர…ஜா அ …ப�4 ஜி †94ரதி … த1மா ‡�3-வ…�2ஸ"ஜா…த&-ெகௗ3ர…ப�4 
ஜி†94ர�யா…�மா வா ஏ …ஷ ய…;ஞ1ய… யதா‡393ரய…ண: 

ஸவ†ேனஸவேன… Åப�4 93� †�ணா�யா…�ம0ேன…வ ய …;ஞóè 

ஸ�த†ேனா�6…ப.†�டா…தா3 ந†யதி… ேரத† ஏ …வ த�3-த†3தா4�ய…-
த41தா… 3ப † 93��ணாதி … 	ரஜ†னய�ேய…வ த�3 

	3ர†�மவா…தி3ேனா† வத3�தி … க1மா‡�2-ஸ …�யா�3-கா†3ய…�F 
கன8 †�டா…2 ச2�த†3ஸாóè ஸ…த� ஸ!வா †ண� … ஸவ†னான8 

வஹ …த��ேய… ( )-ஷ ைவ கா†3ய�.…ைய வ…�2ேஸா 

யதா‡393ரய …ண1தேம …வ தத†3ப�4ன8…வ!த…óè… ஸ!வா †ண�… ஸவ †னான8 

வஹதி … த1மா‡�3- வ …�2ஸம…பா9� †த…&-ெகௗ3ர…ப�4 நி வ†!தேத || 
51  

(ஆ…ஹா…ÅÅ - �3ர …ய…ண…	வ� - �ர …ஜாப†திேர …ேவ - தி† -  
வ?óèஶ…தி*ச †) (A11) 
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Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(ய…Jேஞன… தா உ†ப…யX3ப?†4� - ேத …3வா ைவ 

ய…Jஞமா�3ன  ‡‡	3	4ேர  - �3ர0மவா…தி3ன …: ஸ 	ேவ - 

ேத…3வ9ய … �3ராவா†ண� - �ரா…ேணா வா உ †பா…ò …*வ†�3ரா - 

ேத…3வா வா உ†பா…óè …ெஶௗ - வா�3ைவ - மி…	ர� - Æய …Jஞ9ய …  - 
�3�ஹ…9பதி†� - ேத…3வா வா ஆ ‡�3ரய …ணா�3ரா… - ேநகா†த3ஶ) 
 

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

(ய…Jேஞன† - ேலா…ேக ப†ஶு…மா/	2 9யா…	2 - ஸவ†ன…�  

மா	3	4ய †/தி3ன…� - Æவா�3வா - அ�†�தானH… - த	 �ர …ஜா - 

ஏக†ப=சா…ஶ	) 

 
First and Last Padam of Fourth Prasnam of  Kandam 6:- 

(ய…Jேஞன… -  நி வ†�தேத) 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 சF�த2: �ர*ன: ஸமா�த: || 

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

�3��4ேயா நம:, ஹ…� …: ஓ� 

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

ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �ர*ன: �ரார�ப4: || 

6.5 ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணநி1பண� 

6.5.1.1 
இ��3ேரா† (� …�ராய … வ;ர…4த†3யGச…2�2ஸ (� …�ேரா 
வ;ரா… 3�3ய †தா-த3ப�3ேப …4�2 ேஸா‡ Å	3ரவ �…0மா ேம… 	ர  
ஹா…ர1தி… வா இ…த3� மய� † வ �…!ய †�-த�ேத… 	ர தா‡31யா…மMதி … 
த1மா† உ…9�2ய†� 	ராய†Gச…2�-த1ைம‡ �3வ� …த�ய…4த†3யGச…2�2- 

ேஸா‡ Å	3ரவ �…0மா ேம… 	ர ஹா…ர1தி… வா இ…த3� மய�†  
வ �…!ய †�-த�ேத… 	ர தா‡31யா…மMதி …-  [  ]   1 
6.5.1.2 
த1மா† உ…9�2ய†ேம…வ 	ராய†Gச…2�-த1ைம† �� …த�ய…4த†3- 
யGச…2�த� Æவ��O…ர0வ†-தி�ட2த ஜ…ஹ�தி … ேஸா‡ Å	3ரவ �…0மா 

ேம… 	ர ஹா…ர1தி … வா இ…த3� மய�† வ �…!ய†�-த�ேத… 	ர 
தா‡31யா…மMதி … த1மா† உ…9�2ய†ேம…வ 	ராய †Gச…2�த�-நி!மா†ய�  
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> …4தம †ஹ0. ய…;ேஞா ஹி த1ய† மா…யா ÅÅ? …�3-ய …39�2ேயா†  
93� …�யத† இ��3.…யேம …வ-  [  ]   2 

6.5.1.3 

த�3-வ �…!ய †� Æயஜ†மாேனா… 	4ரா�� †(ய1ய (�&9த… இ��3ரா†ய 

�வா 	3� …ஹ�3வ†ேத… வய †1வத… இ�யா…ேஹ��3ரா†ய… ஹி ஸ 

த� 	ராய †Gச…2�-த1ைம ‡ �வா… வ��ண †ேவ… �ேவ�யா†ஹ…  
யேத…3வ வ��O†ர…0வதி †�ட2த ஜ…ஹ�தி… த1மா…�3-வ��O †- 
ம …0வாப †4ஜதி … �.!நி! 93� †�ணாதி… �.!. ஹி ஸ த�-த1ைம… 
	ராய†Gச2ேத…3ஷ ேத… ேயான8…: Iன†!.ஹவ�ர …?�யா†ஹ…  
Iன†: Iன!….  [  ]   3 
6.5.1.4 
-�ய†1மா0ன8!-93� …�ணாதி… ச*ு…!வா ஏ…த�3-ய…;ஞ1ய … 
ய …39�2ய†-1த1மா† …39�2யóè† ஹு…தóè ேஸாமா† அ…0வாய †�தி … 
த1மா†தா…3�மா ச*ு…ர0ேவ†தி … த1மா…ேத3க…� Æய�த†�  

ப …3ஹேவாÅ'† ய�தி … த1மா…ேத3ேகா† ப3ஹூ…னா� ப …4�3ேரா 

ப †4வதி … த1மா…ேத3ேகா† ப …3�வ �!ஜா…யா வ�†�த3ேத… யதி†3 
கா…மேய†தா-�3�4வ…!6-ரா…�மான†� Æய;ஞயஶ…ேஸனா‡-!பேயய…-
மி�ய†�த…ராÅÅஹ †வ…ன�ய†"ச ஹவ�…!�3தா4ன†"ச… தி�ட …20னவ † 
நேய-  [  ]   4 
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6.5.1.5 
தா…3�மான†ேம …வ ய†;ஞயஶ…ேஸனா‡!பயதி… யதி†3 கா…மேய†த… 
யஜ†மான� Æய;ஞயஶ…ேஸனா‡!பேயய…-மி�ய†�த…ரா  
ஸ †ேதா3ஹவ�!�3தா…4ேன தி�ட …20னவ † நேய …�3-யஜ†மானேம…வ  

ய†;ஞயஶ …ேஸனா‡!பயதி … யதி †3 கா…மேய†த ஸத…31யா0 †.  
ய;ஞயஶ …ேஸனா‡!பேயய …மிதி … ஸத†3 ஆ…ல	4யாவ † நேய�2- 

ஸத…31யா †ேன…வ ய†;ஞயஶ…ேஸனா‡-!பயதி || 5 

(இத ‡-/	3� …யேம…வ- Gன†: Gன -�னேய …	-	ரய †9	�óèஶ@ச) (A1) 

6.5.2.1 
ஆ6…!வா ஏ…த�3-ய…;ஞ1ய… ய�3-�4�…வ உ†�த…ேமா  

93ரஹா†ணா&-93��யேத… த1மா…தா36†: 	ரா…ணானா†4�த…ம�  

_ …!�3தா4ன†�-தி …3ேவா அ†ர…தி� 	� †தி…2(யா இ�யா†ஹ  

_ …!�3தா4ன†ேம …ைவனóè† ஸமா…னானா ‡&-கேராதி  

ைவ�வான…ர�� …தாய † ஜா…தம …93ன8மி�யா†ஹ ைவ�வான…ரóè  

ஹி ேத…3வத…யா ÅÅ6†-�ப …4யேதா†-ைவ�வானேரா 93��யேத… 
த1மா† 3ப …4யத†: 	ரா…ணா அ…த41தா‡-Gேசா…ப.†�டாG- 

சா…!�3தி4ேனா… Å0ேய 93ரஹா† 93� …�ய�ேத… Å!�3த�4  

�4�…வ1த1மா†-  [  ]   6 
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6.5.2.2 

-த…3!�3�4யவா‡&-	ரா…ேணா‡ Å0ேயஷா‡� 	ரா…ணானா…4ேபா‡	ேத…-
Å0ேய 93ரஹா‡: ஸா…�3ய�ேத Å'†ேபா	ேத �4�…வ1-த1மா†- 
த…31�2னா Å0யா: 	ர…ஜா: 	ர†தி…தி�ட†2�தி மா…óè…ேஸனா…0யா 

அஸு†ரா… வா உ †�தர…த: 	� †தி …2வ �� ப …!யாசி †கீ!.ஷ…0-தா�-ேத…3வா 

�4�…ேவணா†�3�óèஹ …0-த�3-�4� …வ1ய † �4�வ…�வ�  

Æய�3-�4� …வ உ†�தர…த: ஸா…�3யேத… �4��யா… ஆ6…!வா ஏ …த�3- 

ய…;ஞ1ய… ய�3-�4�…வ ஆ…�மா ேஹாதா… ய�3ேதா†4��சம …ேஸ 

�4�…வ-ம†வ …னய†�யா…�ம0ேன…வ ய…;ஞ1யா-  [  ]   7 

6.5.2.3 
-6†! த3தா4தி I…ர1தா† …39த21யா†வ…ன�ய… இ�யா†ஹு: 

I…ர1தா…�3-�4யா6†ேஷா I…4&9ேத ம†�3�4ய…ேதா† Åவ…ன�ய… 
இ�யா †ஹு!-ம�3�4ய…ேமன … �யா6 †ேஷா I…4&9த  

உ†�தரா…!�3ேத†4 Åவ…ன�ய … இ�யா†ஹு��த…ேமன… �யா6 †ேஷா 

I…4&9ேத ைவ‡�வேத…3(யா�� …சி ஶ…1யமா†னாயா…மவ† நயதி  

ைவ�வேத…3(ேயா† ைவ 	ர…ஜா: 	ர…ஜா1ேவ …வாÅÅ*6†!த3தா4தி || 8 

(	4� …வ9த9மா† - ேத…3வ ய…Jஞ9ைய - கா…8ன 

ச †	வா�…óè …ஶ@ச †) (A2) 
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6.5.3.1 

ய…;ேஞன… ைவ ேத…3வா: ஸு†வ…!க3� Æேலா…கமா †ய …0-ேத†Åம0ய�த 

ம'…�யா† ேநா…Å0வாப†4வ��ய …�த�தி … ேத ஸ †�Æவ�2ஸ …ேரண † 
ேயாபய�…�வா ஸு†வ…!க3� Æேலா…கமா†ய…0-த��ஷ†ய 

� 93ர…ைஹ-ேர…வா'… 	ராஜா†ன…0…. ய�3� † 93ர…ஹா 

93� …�ய�ேத† ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1ய… 	ர;ஞா‡�ைய … 
�3வாத†3ஶ 93��ய�ேத… �3வாத†3ஶ… மாஸா‡: ஸ�Æவ�2ஸ…ர:  
ஸ †�Æவ�2ஸ…ர1ய… 	ர;ஞா‡�ைய ஸ …ஹ 	ர†த…2ெமௗ 

93� †�ேயேத ஸ …ேஹா�த…ெமௗ த1மா…�3-�3ெவௗ�3வா†(� …E 

உ†ப …4யேதா†4க2-�� பா…�ர� ப†4வதி… ேகா-  [  ]   9 
6.5.3.2 
ஹி த�3ேவத…3 யத† �E…னா� 4க†2�� … னா … 	ேர�ேயதி … ஷJ- 

9��வ† ஆஹ… ஷJ3வா � …தவ† � …Eேன…வ 	F †ணா�^� … ப� …4.தி † 
ச… �ச †�பத3 ஏ …வ ப …ஶூ0-	F †ணாதி … �3வ�: Iன †!.�… னா† ÅÅஹ 

�3வ� …பத†3 ஏ…வ 	F †ணா�^� … னா… 	ேர�ேயதி … ஷJ-9��வ† 
ஆஹ…! ப� …4.தி † ச… 1த1மா…G-ச †�பாத3: ப …ஶவ †  
� …E'ப † ஜ�வ�தி … �3வ�:-  [  ]   10 

6.5.3.3 

Iன†!.� … னா† ÅÅஹ…  த1மா‡�3-�3வ�…பாத…3�ச †�பத3: ப …ஶூ'ப † 
ஜ�வ��^� … னா… 	ேர�ேயதி … ஷJ9��வ† ஆஹ…! ப� …4.தி †  
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ச… !�3வ�: Iன †!.� … னா† ÅÅஹா… ÅÅ9ரம†ணேம…வ  

த�2-ேஸ …� Æயஜ†மான: K�ேத ஸுவ…!க31ய† ேலா …க1ய… 
ஸம†�Jைய… நா0ேயா‡ Å0யம'… 	ர ப †�3ேயத… யத…30ேயா‡ 
Å0யம†'	ர…ப�3ேய †த…! !. � … ம'… 	ர ப †�3ேயத…!தேவா… 
ேமாஹு†கா: 16…:-  [  ]   11 
6.5.3.4 
	ரஸி †�3த4ேம…வா-�3�4வ…!6!-த3*ி †ேணன… 	ர ப †�3யேத… 
	ரஸி †�3த4� 	ரதி	ர1தா…2ேதா�த†ேரண … த1மா†தா3தி …3�ய: 

ஷ�மா…ேஸா த3*ி †ேணைனதி… ஷR3�த†ேரேணாபயா…ம- 

93� †ஹ�ேதா Åஸி ஸ…óè…ஸ!ேபா‡ Å1யóèஹ1ப …�யாய … 
�ேவ�யா…ஹா1தி † �ரேயாத…3ேஶா மாஸ… இ�யா†ஹு…1தேம …வ 

த�-	F †ணாதி || 12 

(ேகா - ஜ †வ/தி… 	3வ?: - 9S … - *சF †9	�óèஶ@ச) (A3) 

6.5.4.1 
ஸு…வ…!கா3ய… வா ஏ …ேத ேலா…காய† 93��ய�ேத… ய�3� † 93ர…ஹா 

;ேயாதி †.��3ரா…93ன� யைத‡3��3ரா…93ன-�� † பா…�ேரண † 
93� …�ணாதி… ;ேயாதி †ேர…வா1மா† உ…ப.†�டா�3-த3தா4தி 

ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1யா'†92யா�யா ஓேஜா…	4�ெதௗ … வா 

ஏ …ெதௗ ேத…3வானா…� Æயதி †3��3ரா…93ன� யைத‡3��3ரா…93ேனா 

93� …�யத… ஓஜ† ஏ …வாவ † ��ேத4 ைவ�வேத…3வóè 
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ஶு†9ரபா…�ேரண† 93��ணாதி ைவ�வேத…3(ேயா† ைவ 	ர…ஜா 

அ…ஸாவா†தி…3�ய: ஶு…9ேரா ய�3-ைவ ‡�வேத…3வóè ஶு†9ரபா…�ேரண † 
93� …�ணாதி… த1மா†த…3ஸாவா†தி…3�ய:-  [  ]   13 

6.5.4.2 
ஸ!வா‡: 	ர…ஜா: 	ர…�ய&jேத†3தி… த1மா…�2-ஸ!வ† ஏ …வ ம †0யேத… 
மா� 	ர�6த†3கா…3தி3தி † ைவ�வேத…3வóè ஶு†9ரபா…�ேரண† 
93��ணாதி ைவ�வேத…3(ேயா† ைவ 	ர…ஜா1ேதஜ†:  
ஶு…9ேரா ய�3-ைவ‡�வேத…3வóè ஶு †9ரபா…�ேரண† 93� …�ணாதி † 
	ர…ஜா1ேவ…வ ேதேஜா† த3தா4தி || 14 

(த9மா†த …3ஸாவா†தி…3	ய - 9	� …óè…ஶ@ச †) (A4) 

6.5.5.1 

இ��3ேரா† ம…��3ப� …4: ஸா�Æவ�†�3ேயன … மா�4ய †��3தி3ேன… 
ஸவ†ேன (� …�ரம†ஹ …0…. ய0மா�3�4ய †�தி3ேன… ஸவ†ேன 

ம��வ …த�யா† 93� …�ய�ேத… வா!�ர†94னா ஏ …வ ேத யஜ†மான1ய 

93��ய�ேத… த1ய † (� …�ர"-ஜ…94'ஷ† � …தேவா †-  
Å4�ய …��2ஸ � † பா…�ேரண† ம��வ…த�யா†ன-93��ணா…�- 
தேதா… ைவ ஸ � …E0-	ராஜா†னா…�3-ய�3� † பா…�ேரண †  
ம��வ …த�யா† 93� …�ய�த† �E…னா� 	ர;ஞா ‡�ைய … வ;ர …� Æவா  
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ஏ …த� Æயஜ†மாேனா… 	4ரா�� †(யாய… 	ர ஹ†ரதி … ய0ம †��வ…த�யா… 
உேத…3வ 	ர†த…2ேமன†-  [  ]   15 
6.5.5.2 
யGச2தி … 	ர ஹ†ரதி �3வ�…த�ேய†ன 1��O…ேத �� …த�ேய…னா-

ÅÅ*6†த…4� Æவா ஏ…த�3-யஜ†மான…: ஸò1K †�ேத… ய0ம †��வ …த�யா… 
த4'†ேர…வ 	ர †த…2ேமா ;யா �3வ� …த�ய … இஷு†1�� …த�ய…: 	ர�ேய …வ 

	ர†த…2ேமன† த4�ேத… வ� 1� †ஜதி �3வ� …த�ேய †ன … வ��3�4ய †தி 
�� …த�ேய …ேன��3ேரா† (� …�ரóè ஹ…�வா பரா‡� பரா…வத†-மக3Gச…2-
த3பா†ராத…4மிதி… ம0ய†மான…: ஸ ஹ.†ேதா Åப4வ…�2ஸ ஏ …தா0- 

ம †��வ …த�யா†-னா�ம …1பர†ணா-னப�ய …�-தான†93��ண�த- [ ] 16 

6.5.5.3 
	ரா…ணேம …வ 	ர†த…2ேமனா‡-1	�Oதாபா…ன�-�3வ�…த�ேய†னா…-
ÅÅ�மான†�-�� …த�ேய†னா ÅÅ�ம …1பர†ணா… வா ஏ …ேத யஜ†மான1ய 

93��ய�ேத… ய0ம†��வ…த�யா‡: 	ரா…ணேம …வ 	ர†த…2ேமன† 
1	�OேதÅபா…ன�-�3வ� …த�ேய †னா…ÅÅ*�மான†�-�� …த�ேய…ேன��3ேரா† 
(� …�ரம †ஹ…0-த�-ேத…3வா அ†	3�வ0-ம…ஹா0. வா அ…யம †>…4�3 

ேயா (� …�ரமவ†த�…4தி3தி … த0ம †ேஹ…��3ர1ய† மேஹ��3ர…�வóè 

ஸ ஏ…த� மா†ேஹ…��3ர-4 †�3தா…4ர-4த†3ஹரத (� …�ரóè ஹ…�வா 

Å0யாஸு† ேத…3வதா…1வ ( ) தி …4 ய0மா†ேஹ…��3ேரா 93� …�யத† 
உ�3தா…4ரேம …வ த� Æயஜ†மான… உ�3த†4ரேத… Å0யாஸு † 
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	ர…ஜா1வதி †4 ஶு9ரபா…�ேரண † 93��ணாதி 

யஜமானேத3வ …�ேயா † ைவ மா†ேஹ …��3ர1ேதஜ†: ஶு…9ேரா 
ய0மா†ேஹ…��3ரóè ஶு†9ரபா…�ேரண † 93� …�ணாதி … யஜ†மான ஏ…வ 

ேதேஜா† த3தா4தி || 17 (�ர …த …2ேமனா† - �3�0ண த - 

ேத…3வதா‡9வ… - �டாவ?óè†ஶதி*ச) (A5) 

6.5.6.1 
அதி †3தி: I…�ரகா†மா ஸா…�3�4ேய	4ேயா† ேத…3ேவ	4ேயா‡ 
	3ர�ெமௗத…3ன-ம†பச…�-த1யா† உ…Gேச2ஷ†ணமத3 …3-1த�- 

	ரா�ஞா…�2ஸா ேரேதா† Åத4�த… த1ைய † ச…�வார† ஆதி …3�யா 

அ†ஜாய�த… ஸா �3வ�…த�ய†மபச…�2-ஸாÅம†0யேதா…Gேச2ஷ†ணா0ம 

இ…ேம ‡Å;ஞத… யத393ேர‡ 	ராஶி …�யாமM …ேதா ேம … வ?†யாóèேஸா 

ஜன8�ய�த… இதி … ஸாÅ93ேர… 	ரா�ஞா…�2ஸா ேரேதா† Åத4�த… 
த1ைய … (^� †�3த4மா…�ட3ம †-ஜாயத… ஸாÅÅதி…3�ேய	4ய†  
ஏ …வ-  [  ]  18 
 

6.5.6.2 

�� …த�ய†மபச…�3-ேபா4கா†3ய ம இ …த3ò �ரா…�தம …1�வ�தி … ேத‡ 
Å	3�வ …0-வர†� Æ(�ணாமைஹ… ேயா Åேதா… ஜாயா†தா 
அ…1மாக…óè… ஸ ஏேகா † Åஸ…�3ேயா‡ Å1ய 	ர…ஜாயா…���3�4யா†தா 
அ…1மாக…� ேபா4கா†3ய ப4வா…தி3தி… தேதா… வ�வ †1வா-
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னாதி …3�ேயா† Åஜாயத… த1ய… வா இ…ய� 	ர…ஜா ய0ம †'…�யா‡-
1தா1ேவக† ஏ…வ!�3ேதா4 ேயா யஜ†ேத… ஸ ேத…3வானா…� 

ேபா4கா†3ய ப4வதி ேத…3வாைவ ய…;ஞா�3-  [  ]   19 

6.5.6.3 
-�…�3ர-ம …�தரா†ய …��2ஸ ஆ†தி…3�யான…0வா9ர†மத… ேத 
�3வ� †ேத3வ …�யா‡0-	ராப †�3ய�த… தா0ன 	ரதி … 	ராய †Gச…20- 

த1மா…த3ப�… வ�3�4ய …� 	ரப †0ன…�ந 	ரதி… 	ர ய †Gச2�தி …  
த1மா‡�3-�3வ�ேத3வ…�ேய ‡	4ய ஆதி …3�ேயா நி!93� †�யேத…  
ய …3Gேச2ஷ†ணா…-த3ஜா†ய�த… த1மா† …3Gேச2ஷ†ணா�3-

93��யேத தி …1�ப� †4!. � …93ப�4!-93� †�ணாதி மா…தா  
ப�…தா I…�ர1தேத…3வ த0மி † …2ன42ப …3&-க3!ேபா†4 ஜ…ரா6… 
தேத…3வ த0-  [  ]   20 

6.5.6.4 
-மி † …2ன� ப …ஶேவா… வா ஏ…ேத யதா†3தி…3�ய ஊ!93த3தி †4  
த…3�3�4னா ம †�3�4ய …த: n†ணா…�T!ஜ†ேம…வ ப †ஶூ…னா�  

ம †�3�4ய …ேதா த†3தா4தி ��தாத…&9ேய †ன ேம�3�4ய…�வாய … 
த1மா†தா…3மா ப …9வ�- †3ேஹ ப …ஶேவா… வா ஏ…ேத யதா†3தி …3�ய: 

ப †.…�.�ய† 93��ணாதி 	ரதி…��3�4ைய …வா1ைம† ப …ஶூ0- 

93� †�ணாதி ப…ஶேவா… வா ஏ …ேத யதா†3தி …3�ய ஏ …ஷ �…�3ேரா 
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யத…393ன8: ப †.…�.�ய† 93��ணாதி �…�3ராேத…3வ 

ப …ஶூன…�த!த†3தா4-  [  ]   21 
6.5.6.5 

-�ேய…ஷ ைவ வ�வ†1வானாதி…3�ேயா ய †3பாóèஶு…ஸவ†ன…: ஸ 

ஏ …தேம …வ ேஸா†மபW…த2� ப.† ஶய… ஆ �� †த�யஸவ…னா�3-வ�வ †1வ 

ஆதி3�ைய …ஷ ேத† ேஸாமபW…த2 இ�யா†ஹ … வ�வ †1வ�தேம…வா 

ÅÅ*தி…3�யóè ேஸா†மபW…ேத2ன… ஸம †!�3த4யதி … யா தி …3(யா 

(��] …1தயா‡ �வா nணா…மMதி … (��] †காம1ய  

nண�யா…�3-(��]†ேம…வாவ† ��ேத…4 யதி †3 தா…ஜ9- 

	ர…1க�ேத…3�3-வ!.ஷு†க: ப …!ஜ0ய†: 1யா…�3 யதி †3 
சி …ரமவ†!.ஷுேகா … ந (  ) ஸா†த3ய…�ய-ஸ†0னா …�3தி4 	ர…ஜா: 

	ர…ஜாய †�ேத… நா'… வஷ†Jகேராதி… யத†3'-வஷJK …!யா�3- 

�…�3ர� 	ர…ஜா அ…0வவ†-1�ேஜ…0ன ஹு…�வா Å0வ �‡ே*த… 
யத…30வ �ே* †த… ச*ு†ர1ய 	ர…மா6†கò 1யா…� 
த1மா…0னா0வ �5ய†: || 22 
(ஏ…வ - ய …Jஞா - Jஜ …ராS … தேத …3வ தத …3 - /த�த †3தா4தி… - ந - 

ஸ…�தவ?óè†ஶதி*ச) (A6) 

6.5.7.1 
அ…�த…!யா…ம …பா…�ேரண † ஸாவ� …�ரமா‡93ரய …ணா�3-93� †�ணாதி 

	ர…ஜாப †தி …!வா ஏ …ஷ யதா‡393ரய…ண: 	ர…ஜானா‡� 	ர…ஜன†னாய … ந  



 ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �ர*ன: TS 6.5 

www.vedavms.in                                  Page 138 of 172 

ஸா†த3ய…�ய-ஸ†0னா…�3தி4 	ர…ஜா: 	ர…ஜாய †�ேத… நா'…  
வஷ†Jகேராதி … யத†3'வஷJK …!யா�3-� …�3ர� 	ர…ஜா  

அ…0வவ†1�ேஜேத…3ஷ ைவ கா†3ய…�ேரா ேத…3வானா…�  

Æய�2-ஸ†வ� …ைதஷ கா†3ய�.…ைய ேலா…ேக 93� †�யேத… 
யதா‡393ரய …ேணா யத†3�த!யாம-பா…�ேரண † ஸாவ� …�ரமா‡-
93ரய…ணா�3-93� …�ணாதி … 1வாேத…3ைவன…� Æேயாேன…!ன8!- 

93� †�ணாதி… வ��ேவ †- [  ] 23 
 

6.5.7.2 

ேத…3வா1�� …த�ய…óè… ஸவ†ன…�-ேநாத†3யGச…20ேத ஸ†வ� …தார†� 

	ராத1ஸவ…னபா†4க…3óè… ஸ�த†�-��த�யஸவ…னம …ப�4 ப!ய †ணய …0- 

தேதா… ைவ ேத �� …த�ய…óè … ஸவ †ன…4த†3யGச…20….  
ய�-�� †த�யஸவ…ேன ஸா†வ� …�ேரா 93� …�யேத† �� …த�ய †1ய … 
ஸவ†ன…1ேயா�3ய†�ைய ஸவ���பா…�ேரண † ைவ�வேத…3வ&- 

க…லஶா‡�3-93��ணாதி ைவ�வேத…3(ேயா† ைவ 	ர…ஜா 

ைவ‡�வேத…3வ: க…லஶ †: ஸவ�…தா 	ர†ஸ …வானா†மMேஶ…  
ய�2-ஸ†வ���பா…�ேரண † ைவ�வேத…3வ&-க…லஶா‡�3-

93� …�ணாதி† ஸவ� …��	ர†ஸூத ஏ…வா1ைம ‡  
	ர…ஜா: 	ர-  [  ]   24 

 
 



 ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �ர*ன: TS 6.5 

vedavms@gmail.com            Page 139 of 172 

6.5.7.3 
ஜ†னயதி… ேஸாேம… ேஸாம†ம…ப�4 93� †�ணாதி … ேரத† ஏ …வ  

த�3-த†3தா4தி ஸு…ஶ!மா†Åஸி ஸு	ரதி�டா…2ன இ�யா†ஹ… 
ேஸாேம … ஹி ேஸாம †மப�4-93� …�ணாதி … 	ரதி †�]2�யா  

ஏ …த1மி …0-வா அப� … 93ரேஹ† ம'…�ேய‡	4ேயா ேத…3ேவ	4ய †: 
ப�…��	4ய †: 9.யேத ஸு …ஶ!மா†Åஸி ஸு	ரதி�டா…2ன இ�யா†ஹ 

ம'…�ேய‡	4ய ஏ…ைவேதன† கேராதி 	3� …ஹதி3�யா†ஹ 

ேத…3ேவ	4ய† ஏ …ைவேதன† கேராதி … நம… இ�யா†ஹ ப� …��	4ய † 
ஏ …ைவேதன† கேரா�ேய… (  ) தாவ†த�…!ைவ ேத…3வதா…1தா	4ய†  
ஏ …ைவன…óè … ஸ!வா‡	4ேயா 93��ணா�ேய…ஷ ேத… ேயான8…!- 
வ��ேவ‡	4ய1�வா ேத…3ேவ	4ய… இ�யா†ஹ  

ைவ�வேத…3ேவா �ேய†ஷ: || 25 (வ?*ேவ … - �ர - ப?…	��4ய † 
ஏ …ைவேதன† கேரா…	ேய - கா…8ன  வ?óè†ஶ …தி*ச †) (A7)  

6.5.8.1 

	ரா…ேணா வா ஏ …ஷ ய †3பா…óè…ஶு!-ய †3பாóèஶுபா…�ேரண† 
	ரத…2ம�ேசா‡�த…ம�ச… 93ரெஹௗ† 93� …�ேயேத‡ 	ரா…ணேம…வா'† 
	ர…ய�தி † 	ரா…ணமC�3 ய†�தி 	ர…ஜாப †தி …!வா ஏ…ஷ யதா‡393ரய …ண: 

	ரா…ண உ†பா…óè …ஶு: ப�ன �‡: 	ர…ஜா: 	ர ஜ†னய�தி … ய †3பாóèஶு 

பா…�ேரண † பா�ன �வ…த-மா‡93ரய…ணா�3-93� …�ணாதி † 	ர…ஜானா‡� 
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	ர…ஜன †னாய… த1மா‡�-	ரா…ண� 	ர…ஜா அ'… 	ர ஜா†ய�ேத 

ேத…3வா வா இ …தஇ †த…: ப�ன�‡: ஸுவ…!க3�-  [  ]   26 

6.5.8.2 

Æேலா…கம †ஜிகா3óèஸ…0ேத ஸு †வ…!க3� Æேலா…க�ந 	ராஜா†ன…0த 

ஏ …த� பா‡�ன�வ…தம†ப�ய…0-தம†93��ணத… தேதா… ைவ ேத 

ஸு†வ…!க3� Æேலா…க� 	ராஜா†ன…0…. ய�-பா‡�ன �வ…ேதா  
93� …�யேத† ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1ய… 	ர;ஞா‡�ைய … ஸ 

ேஸாேமா… நாதி †�ட2த 1�F…	4ேயா 93� …�யமா†ண …1த&- 

94� …த� Æவ;ர†&-9� …�வாÅ94ன…0-த�நி.†��3.ய� 

> …4தம †93��ண …0-த1மா…�2-1�.ேயா… நி.†��3.யா… 
அதா†3யாத�…3ரப� † பா…பா�-I…óè…ஸ உப †1திதர�-  [  ]   27 

6.5.8.3 

Æவத3�தி … ய�3-94� …ேதன† பா�ன �வ…தò n…ணாதி … 
வ;ேர†ைண…ைவன…� Æவேஶ† 9� …�வா 93� †�ணா�6பயா…ம- 

93� †ஹ�ேதா…Å?�யா†ேஹ …ய� Æவா உ†பயா…ம1த1மா†தி …3மா�  

	ர…ஜா அ'… 	ர ஜா†ய�ேத… 	3�ஹ…1பதி †ஸுத1ய த…  
இ�யா †ஹ … 	3ர�ம … ைவ ேத…3வானா…� 	3�ஹ…1பதி …!- 
	3ர�ம †ைண …வா1ைம‡ 	ர…ஜா: 	ர ஜ†னயத��ேதா…3 இ�யா†ஹ… 
ேரேதா… வா இ�E…3 ேரத† ஏ…வ த�3-த†3தா4த���3.யாவ… இ- [  ]  28 

 



 ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �ர*ன: TS 6.5 

vedavms@gmail.com            Page 141 of 172 

6.5.8.4 
-�யா†ஹ 	ர…ஜா வா இ†��3.…ய� 	ர…ஜா ஏ …வா1ைம… 	ர 
ஜ†னய…�ய93னா(3) இ�யா†ஹா…93ன8!ைவ ேர†ேதா…தா4: ப�ன �†வ… 
இ�யா †ஹ மி 2ன…�வாய† ஸ …ஜூ!ேத…3ேவன… �வ�Jரா… ேஸாம†�  

ப�…ேப3�யா†ஹ … �வ�டா… ைவ ப†ஶூ…னா� மி † …2னானாóè† 
�ப …9��3-� …பேம…வ ப…ஶுஷு† த3தா4தி ேத…3வா ைவ 

�வ�டா†ரமஜிகா4óèஸ…��2ஸ ப�ன �…: 	ராப †�3யத… த�ந  
	ரதி… 	ராய †Gச…20-த1மா…த3ப�…-  [  ]   29 
 

6.5.8.5 
வ�3�4ய …� 	ரப †0ன…�ந 	ரதி … 	ர ய †Gச2�தி … த1மா‡�-பா�ன �வ …ேத 
�வ�Jேர Åப�† 93��யேத… ந ஸா†த3ய…�ய-ஸ†0னா…�3தி4 	ர…ஜா: 

	ர…ஜாய †�ேத… நா'… வஷ†Jகேராதி… யத†3'வஷJK…!யா�3 �…�3ர� 

	ர…ஜா அ …0வவ†-1�ேஜ…�3-ய0னா'†-வஷJK…!யா-த3ஶா‡�த-
ம …93ன��2-ேஸாம †� ப4*ேய 3பா…ò …�வ'… வஷ†Jகேராதி … ந 
�…�3ர� 	ர…ஜா அ†0வவ-1� …ஜதி † ஶா…�தம…93ன��2-ேஸாம †� 

ப4*ய …�ய93ன�…0 ேந�R †-� …ப1த…2மா ? †த…3-  [  ] 30 
6.5.8.6 
ேந�ட …: ப�ன �†-4 …தா3ன …ேய�யா†ஹா…-93ன�ேத…3வ ேந�ட †.…  
ேரேதா… த3தா†4தி … ேந�டா… ப�ன8 †யா-4�3கா…3�ரா  
ஸ&-92யா†பயதி 	ர…ஜாப †தி…!வா ஏ…ஷ ய †3�3கா…3தா 	ர…ஜானா‡�  
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	ர…ஜன †னாயா…ப உப … 	ர வ†!தயதி … ேரத† ஏ…வ த�2-  

ஸி†"ச�T…�ேணாப… 	ர வ †!தய�T…�ணா… ஹி ேரத†: ஸி …Gயேத† 
ந93ன…&9��ேயா…-�4ப… 	ர வ†!தயதி ய …தா3 ஹி ந…93ன 

ஊ…�!ப4வ…�யத†2 மி …2ன� (  ) ப †4வ…ேதாÅத…2 ேரத†: ஸிGய …ேதÅத†2 
	ர…ஜா: 	ர ஜா†ய�ேத || 31 

(ப	ன  ‡: ஸுவ…�க3 - ]ப†9திதர - மி/	3�யாவ… இ	ய - ப? † - 
bத3 - மிF …28ய† - �ெடௗ ச †)  (A8) 

 

6.5.9.1 
இ��3ேரா† (� …�ரம †ஹ…0-த1ய† ஶ!ீ.ஷகபா…ல-4ெதௗ ‡3	3ஜ…�2ஸ 

�3ேரா†ணகல…ேஶா† Åப4வ…� த1மா…�2ேஸாம…: ஸம †1ரவ …�2ஸ 

ஹா†.ேயாஜ…ேனா † Åப4வ…�த� Æ(ய†சிகி�2ஸ-;ஜு …ஹவா…ன�(3)  

மா ெஹௗ…ஷா(3)மிதி… ேஸா† Åம0யத… ய�3ேதா…4�யா�யா…மóè 

ேஹா‡�யாமி … ய0ன ேஹா…�யாமி † ய;ஞேவஶ…ஸ&- 

க†.�யா…மMதி… தம †�3�4.யத… ேஹா …óè… ேஸா ‡Å93ன8-ர†	3ரவ �…0ன 

ம^யா…மóè ேஹா ‡�ய …?தி … த�-தா…4னாப�†4-ரnணா…�-  [  ]   32 
6.5.9.2 

தóè �� …த� >…4தம †ஜுேஹா…�3-ய�3-தா…4னாப�†4!. ஹா.ேயாஜ…னò 

n…ணாதி † ��த…�வாய† �� …தேம …ைவன†� >…4த"-ஜு †ேஹாதி 

ப …3�வ �ப� †4: nணா�ேய…தாவ†த�-ேர…வா1யா …-4�மி †0 Æேலா…ேக  
கா†ம… 3கா†4 ப4வ…��யேதா…2 க22வா†ஹுேர…தா வா இ��3ர†1ய …  
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	��ஞ †ய: காம … 3கா…4 ய�3தா†4.ேயாஜ…ன�.தி … த1மா‡�3- 

ப …3�வ �ப� †4: nண�யா�3�92ஸா…ேம வா இ��3ர†1ய… ஹF† 
ேஸாம …பாெனௗ… தேயா‡: ப.…த4ய† ஆ…தா4ன…� Æயத3	ர†���ய 

ப.…த�4"-ஜு †ஹு…யா-த…3�தரா †தா4னா	4யா&-  [  ]   33 
 

6.5.9.3 
கா…4ஸ� 	ர ய †Gேச2�-	ர…���ய † ப.…த�4"-ஜு†ேஹாதி … 
நிரா†தா4னா	4யாேம …வ கா…4ஸ� 	ர ய†Gச2�60ேன…தா ஜு†ேஹாதி 

யா…தயா†ேமவ… �ேய †த!-�ய†�3�4வ…!6: 1வ…கா39� †ேதா…  
யத†3�3�4வ…!6!-ஜு†ஹு…யா�3-யதா…2 வ�4†9த…� Iன†!6 …ன9தி † 
தா…�3�ேக…3வ தGசீ…2!….ஷ-0ன†தி4ன8 …தா4ய† ஜுேஹாதி ஶ!ீ.ஷ…ேதா 
ஹி ஸ ஸ…மப †4வ�3-வ�…9ர�ய† ஜுேஹாதி வ�…9ர�ய … ஹ���3ேரா†  
(� …�ரமஹ…��2-ஸ�� †�3�4ைய ப …ஶேவா… ைவ ஹா†.ேயாஜ…ன�! 

ய�2-ஸ†�ப�…4��3யாத32பா†-  [  ]   34 
6.5.9.4 

ஏன� ப…ஶேவா† I…4"ஜ�த… உப † தி�ேட2ர…0…. ய0ன 

ஸ †�ப�…4��3யா�3-ப …3ஹவ† ஏன� ப …ஶேவா ÅI†4"ஜ�த… உப † 
தி�ேட2ர…0-மன†ஸா… ஸ� பா†3த4த உ…ப4ய†&-கேராதி ப …3ஹவ†  
ஏ …ைவன†� ப …ஶேவா† I…4"ஜ�த… உப † தி�ட2�த உ0ேன…த!6†ப- 
ஹ…வ மி †Gச2�ேத… ய ஏ …வ த�ர† ேஸாமபW…த21தேம…வாவ † ��த4த 

உ�தரேவ…�3யா� நி வ†பதி ப …ஶேவா… வா உ†�தரேவ …தி3: ப …ஶேவா† 
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ஹா.ேயாஜ…ன�: ப …ஶு�ேவ…வ ப …ஶூ0-	ரதி† �டா2பய�தி ( ) || 35 

(அ…�…ணா… - த…3/தரா†தா4னா�4யா… - மcபா‡: - 9தா2பய/தி) 

(A9) 
 

6.5.10.1 

93ரஹா…0…. வா அ'† 	ர…ஜா: ப …ஶவ …: 	ர ஜா†ய�த 

உபாò�வ�த!யா…-மாவ †ஜா…வய †: ஶு …9ராம…�தி2ெனௗ … I�†ஷா 

� 93ர…ஹாேனக†ஶபா2 ஆதி3�ய93ர …ஹ&கா3வ† 
ஆதி3�ய93ர…ேஹா >4ய� †�டா2ப�4!. � …93ப�4!-93� †�யேத… 
த1மா…�3-கா3வ †: பஶூ…னா� >4ய�†�டா…2 ய�-�.�†பா…óè…ஶுóè 

ஹ1ேத†ன வ�93� …�ணாதி … த1மா…�3-�3ெவௗ �Fன…ஜா 

ஜ…னய…�யதா2வ†ேயா… >4ய †?: ப�…தா வா ஏ …ஷ யதா‡393ரய …ண:  

I…�ர: க…லேஶா… யதா‡393ரய…ண உ†ப …த31ேய‡�-க…லஶா‡�3- 

93��ண�யா …�3-யதா†2 ப� …தா-  [  ]   36 
6.5.10.2 
I…�ர&-*ி…த உ†ப …தா4வ†தி தா …�3�ேக…3வ த�3 ய� க…லஶ† 
உப …த31ேய †-தா393ரய …ணா�3-93� †�ண�யா…�3-யதா†2 I…�ர:  
ப�…தர†&*ி…த உ†ப …தா4வ†தி தா …�3�ேக…3வ ததா…3�மா வா ஏ …ஷ 

ய…;ஞ1ய… யதா‡393ரய …ேணா ய�3 93ரேஹா† வா க…லேஶா† 
ேவாப …த31ேய †-தா393ரய…ணா�3 93� †�ண�யாதா…3�மன† ஏ …வாதி †4 
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ய…;ஞ�-நி�க†ேரா…�ய-வ� †;ஞாேதா… வா ஏ …ஷ 93� †�யேத… 
யதா‡393ரய …ண: 1தா…22யா 93� …�ணாதி † வாய…(ேய †ன 

ஜுேஹாதி… த1மா…�3-  [  ]   37 
 

6.5.10.3 

க3!ேப …4ணாவ�†;ஞாேதன 	3ர�ம…ஹா Åவ†	4� …த2மவ† ய�தி … பரா‡ 
1தா…2Qர1ய …��6�3-வா†ய …(யா†ன8 ஹர�தி … த1மா…�2- 

1�.ய†"ஜா…தா� பரா‡ Å1ய…��6� Iமாóè†ஸóè ஹர�தி …  
ய�-I†ேரா…�ச…மாஹ… யதா…2 வ1ய †ஸ ஆ…ஹர†தி தா…�3�ேக…3வ 

த�3-ய�3-93ரஹ†&-93� …�ணாதி … யதா…2 வ1ய†ஸ ஆ…���ய… 
	ராÅÅ*ஹ† தா…�3�ேக…3வ த�3-ய�2-ஸா…த3ய†தி… யதா…2 வ1ய†ஸ  

உபன8 …தா4யா†-ப …9ராம †தி தா…�3�ேக…3வ த�3 ய�3 (  ) ைவ  

ய…;ஞ1ய… ஸா�னா… யஜு†ஷா 9.…யேத† ஶிதி …2ல�-த�3-ய�3� …சா 
த�3-�3� …ட4� I…ர1தா† 3பயாமா… யஜு†ஷா 93��ய�த 

உ…ப.†�டா- 3பயாமா � …சா ய …;ஞ1ய… �4��ைய ‡ || 38 
(யதா†2 ப?…தா - த9மா† - த3ப…�ராம†தி தா…	3�ேக…3வ த	3 ய - 

த …3�டாத †3ஶ ச) (A10) 

6.5.11.1 

	ரா0யான8… பா�ரா†ண� 6 …;ய�ேத… நா0யான8… யான8† பரா…சீனா†ன8 

	ர6…;ய�ேத… Å4ேம …வ ைத!ேலா…கம…ப�4 ஜ†யதி … பரா†ங�வ… 
�ய †ெஸௗ ேலா…ேகா யான8… Iன†: 	ர6…;ய�த† இ…மேம …வ  
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ைத!ேலா…கம…ப�4 ஜ†யதி … Iன†:Iன.வ … �ய†ய� Æேலா…க: 
	ரா0யான8… பா�ரா†ண� 6 …;ய�ேத… நா0யான8… யான8†  
பரா…சீனா†ன8 	ர6…;ய�ேத… தா0ய0ேவாஷ†த4ய …: பரா† ப4வ�தி …  
யான8… Iன†:-  [  ]  39 
6.5.11.2 
	ர6…;ய�ேத… தா0ய0ேவாஷ†த4ய…: Iன…ரா ப†4வ�தி… 	ரா0யான8 … 
பா�ரா†ண� 6…;ய�ேத… நா0யான8 … யான8 † பரா…சீனா†ன8 	ர6…;ய�ேத… 
தா0ய0வா†ர…�யா: ப …ஶேவா Åர†�ய …மப † ய�தி … யான8 … Iன†: 
	ர6…;ய�ேத… தா0ய'† 93ரா…�யா: ப …ஶேவா… 93ராம †4…பாவ †ய�தி … 
ேயா ைவ 93ரஹா†ணா�-நி …தா3ன…� Æேவத†3 நி…தா3ன †வா0- 

ப4வ…�யா-;ய…மி�6…9த2� த�3 ைவ 93ரஹா†ணா�-நி …தா3ன…� 

Æய †3பா…óè…ஶு ஶóèஸ†தி … த-  [  ]  40 
6.5.11.3 

- †3பாò-�வ�த!-யா…மேயா…!-ய …3Gைச-1ததி3த†ேரஷா…&- 

93ரஹா†ணா-ேம …த�3 ைவ 93ரஹா†ணா�-நி …தா3ன…� Æய ஏ…வ� 

Æேவத†3 நி…தா3ன†வா0 ப4வதி … ேயா ைவ 93ரஹா†ணா� மி …2ன� 

Æேவத…3 	ர 	ர …ஜயா† ப…ஶுப� †4!-மி …2ைன!-ஜா†யேத 

1தா…2Qப�†4ர…0ேய 93ரஹா† 93� …�ய�ேத† வாய…(ைய †ர…0ய  

ஏ …த�3 ைவ 93ரஹா†ணா� மி …2ன� Æய ஏ…வ� Æேவத…3 	ர  
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	ர…ஜயா† ப …ஶுப�†4!-மி …2ைன!-ஜா†யத… இ��3ர …1�வ�R…: 
ேஸாம †மபW…4ஷஹா† Åப�ப …3�2 ஸ வ��வ…&-  [  ]   41 

6.5.11.4 
(யா‡!Gச…2�2ஸ ஆ…�ம0னா…ரம†ண …�-நாவ� †�த…3�2ஸ ஏ …தான†'-

ஸவ…ன�-I†ேரா…டா3ஶா†னப�ய…�-தா0- நிர†வப …�-ைத!ைவ ஸ 

ஆ…�ம0னா…ரம †ண-மK�த… த1மா†த3'-ஸவ …ன� I†ேரா…டா3ஶா… 
நி�†	ய�ேத… த1மா†த3'-ஸவ…ன� I†ேரா…டா3ஶா†னா…� 

	ரா�ஞ� †யாதா…3�ம-0ேன…வாÅÅ*ரம†ண&-K�ேத… ைநன…óè… 
ேஸாேமாÅதி† பவேத 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி… ந!சா ந 
யஜு†ஷா ப …&9திரா‡	ய …ேதÅத…2 கி� (  ) Æய…;ஞ1ய † 
பா&9த…�வமிதி† தா…4னா: க†ர…�ப4: ப †.வா…ப: I†ேரா…டா3ஶ†: பய …1யா † 
ேதன† ப …&9திரா‡	யேத… த�3-ய…;ஞ1ய † பா&9த…�வ� || 42 

(ப…4வ …/தி… யானH … Gன…: - ஶóèஸ†தி… த - 	3வ?�வ…< - கி� - 

சF †�த3ஶ ச) (A11) 

 
Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(இ/	3ேரா† B� …	ராயா- ÅÅS …�ைவ - ய…Jேஞன† - ஸுவ…�கா3 - 

ேய/	3ேரா† ம…�	3ப?…4 - ரதி†3தி - ர/த�யாமபா…	ேரண† - �ரா…ண 

உ†பாóèஶு பா…	ேர - ேண/	3ேரா† B� …	ரம†ஹ …8 த9ய… - 
�3ரஹா…8 - �ரா8யா - /ேயகா†த3ஶ)  
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Korvai with starting Padams of 1, 11, 21 Series of Panchaatis :- 

(இ/	3ேரா† B� …	ராய… - Gன†�. � …Fனா†ÅÅஹ - மிF …2ன� 

ப…ஶேவா… - ேந�ட…: ப	ன  †- ]பாò*வ/த�யா…மேயா… - 
	3வ?ச†	வா�óèஶ	) 
 

First and Last Padam of Fifth Prasnam of  Kandam 6:- 

(இ/	3ேரா† B� …	ராய… - பா<�த…	வ�) 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 ப=சம: �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� 

ஷ�ட2கா(ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: �ரார�ப4: || 

6.6 ஷ�ட2 கா(ேட3ஷ�ட2: �ர*ன: - 

ேஸாமம/	ர�3ரா0மணனH1பண� 

6.6.1.1 
ஸு…வ…!கா3ய… வா ஏ …தான8 † ேலா…காய† ஹூய�ேத…  
ய�3-தா‡3*ி …ணான8 … �3வா	4யா…&-கா3!.ஹ †ப�ேய ஜுேஹாதி 

�3வ� …பா�3-யஜ†மான …: 	ரதி †�]2�யா… ஆ93ன�‡�3�4ேர 

ஜுேஹா�ய…�த.†* ஏ …வா ÅÅ*9ர†மேத… ஸேதா…3Å	4ையதி† 
ஸுவ…!க3ேம…ைவன†� Æேலா…க&-க†3மயதி ெஸௗ …F	4யா†-
�� …93	4யா& கா3!.ஹ †ப�ேய ஜுேஹா�ய…4ேம…ைவன†� 

Æேலா…கóè ஸ…மாேரா†ஹயதி … நய†வ�ய …!சா- ÅÅ*93ன�‡�3�4ேர 

ஜுேஹாதி ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1யா…ப�4ன�‡�ைய…  
தி3வ†&க3Gச…2 ஸுவ†: ப …ேததி … ஹிர †�யóè-  [  ]   1 
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6.6.1.2 

ஹு …�ேவா�3-93� †�ணாதி ஸுவ…!க3ேம…ைவன†� Æேலா…க&- 

க†3மயதி � …ேபண † ேவா � …பம…	4ையமM�யா†ஹ �…ேபண …  
�யா†ஸாóè �…பம…	4ையதி … ய�3தி4ர†�ேயன  …ேதா2 ேவா†  
வ� …�வேவ†தா…3 வ�ப †4ஜ…�வ��யா†ஹ  …ேதா2 ஹ† 1ம … ைவ  

வ� …�வேவ†தா3 ேத…3வானா…�-த3*ி†ணா… வ� ப†4ஜதி …  
ேதைன…ைவனா… வ� ப †4ஜ�ேய …த� ேத† அ93ேன… ராத…4-  [  ]   2 
6.6.1.3 

ஐதி … ேஸாம †G6த…மி�யா†ஹ… ேஸாம†G6த…ò … �ய†1ய… ராத…4 ஐதி … 
த0மி …�ர1ய † ப …தா2 ந…ேய�யா†ஹ… ஶா��யா† � …த1ய† ப …தா2 
	ேரத† ச…��3ரத†3*ிணா… இ�யா†ஹ ஸ …�ய� Æவா � …தóè 

ஸ …�ேயைன…ைவனா† � …ேதன… வ� ப †4ஜதி ய…;ஞ1ய† ப …தா2 
ஸு†வ� …தா நய †�த�….�யா†ஹ ய …;ஞ1ய… �ேய†தா: ப …தா2 ய�தி… 
ய�3-த3*ி †ணா 	3ரா�ம…ணம…�3ய ரா‡�3�4யாஸ …-  [  ]   3  
6.6.1.4 
��ஷி†மா!.ேஷ…யமி�யா†ைஹ…ஷ ைவ 	3ரா‡�ம…ண 

�ஷி †ரா!.ேஷ…ேயா ய: ஶு†��…வா0-த1மா†ேத…3வமா†ஹ… வ� 

ஸுவ…: ப�ய… (ய †�த.†* …மி�யா†ஹ ஸுவ …!க3ேம …ைவன†�  

Æேலா…க&க†3மயதி … யத†1வ ஸத…31ைய †.�யா†ஹ  
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மி�ர…�வாயா…1-ம�3தா‡3�ரா ேத3வ …�ரா க†3Gச2த… ம †4மத�: 

	ரதா…3தார…மா வ� †ஶ…ேத�யா†ஹ வ…யமி …ஹ 	ர†தா…3தார…:  
1ேமா‡ Å1மான…4�ர… ம †4மத�…ரா வ� †ஶ…ேததி …-  [  ]   4 
6.6.1.5 
வாைவததா†3ஹ … ஹிர†�ய�-த3தா3தி… ;ேயாதி…!ைவ ஹிர†�ய …"- 

;ேயாதி †ேர…வ I…ர1தா‡�3 த4�ேத ஸுவ …!க31ய † ேலா…க1யா-

'†92யா�யா அ …93ன�ேத†4 த3தா3�ய…93ன8-4†கா2ேன…வ!E0- 

	F †ணாதி 	3ர…�மேண † த3தா3தி… 	ரஸூ‡�ைய … ேஹா�ேர† 
த3தா3�யா…�மா வா ஏ…ஷ ய …;ஞ1ய… ய�3ேதா4தா…-ÅÅ�மான†ேம …வ 

ய…;ஞ1ய… த3*ி †ணாப� …4: ஸம †!�3த4யதி || 5 

(ஹிர †(ய…óè… - ராேதா†4 - ரா‡	3	4யாஸ - ம…]	ர … மF †4மத …ரா 
வ? †ஶ…ேத	ய… - �டா	�óè †ஶ@ச) (A1) 

6.6.2.1 

ஸ …மி …�ட …ய…ஜூóèஷி † ஜுேஹாதி ய…;ஞ1ய … ஸமி †�Jைய…  
ய�3 ைவ ய …;ஞ1ய† 9� …ர� Æய�3வ�லி †�ட…� Æயத…3�ேயதி… 
ய0னா�ேயதி … யத†3திக…ேராதி … ய0னாப� † க…ேராதி … தேத…3வ ைத:  

	F †ணாதி … நவ † ஜுேஹாதி … நவ… ைவ I� †ேஷ 	ரா…ணா: I� †ேஷண 

ய…;ஞ: ஸ�மி †ேதா… யாவா†ேன…வ ய …;ஞ1த� 	F †ணாதி …  
ஷJ3-�93மி †யாண� ஜுேஹாதி… ஷJ3வா � …தவ † � …Eேன …வ 

	F †ணாதி … �Fண�… யஜூóè†ஷி …-  [  ]   6 
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6.6.2.2 

�ரய† இ …ேம ேலா…கா இ…மாேன…வ ேலா…கா0-	F †ணாதி … ய;ஞ † 
ய…;ஞ&க†3Gச2 ய …;ஞப †தி&க…3Gேச2�யா†ஹ ய…;ஞப †தி- 
ேம…ைவன†&க3மயதி… 1வா� Æேயான8 †&-க…3Gேச2�யா†ஹ… 
1வாேம…ைவன …� Æேயான8 †&-க3மய�ேய …ஷ ேத† ய…;ேஞா 

ய†;ஞபேத ஸ …ஹஸூ‡9தவாக: ஸு…வ �ர … இ�யா†ஹ… யஜ†மான  

ஏ …வ வ �…!ய †�-த3தா4தி வாஸி …�ேடா2 ஹ † ஸா�யஹ …(ேயா  

ேத†3வபா…4க3� ப†	ரGச…2 ய�2-1�"ஜ†யா0-ப3ஹுயா…ஜிேனா- 

ÅயW†யேஜா ய …;ேஞ-  [  ]   7 

6.6.2.3 
ய…;ஞ� 	ர�ய †தி�]…2பா(3) ய …;ஞப …தா(3)வ�தி … ஸ ேஹா†வாச 

ய…;ஞப †தா…வ�தி † ஸ…�யா�3ைவ 1�"ஜ†யா …: பரா† ப3>4S….தி † 
ேஹாவாச ய …;ேஞ வாவ ய…;ஞ: 	ர†தி …�டா2	ய†  
ஆ? …�3-யஜ†மான…1யா-ப †ராபா4வா…ேயதி … ேத3வா† கா3 வ�ேதா3 

கா…3 � Æவ�…��வா கா…3 மி …ேத�யா†ஹ ய…;ஞ ஏ…வ ய…;ஞ� 	ரதி† 
�டா2பயதி… யஜ†மான…1யா-ப †ராபா4வாய || 8 

(யஜூóè †ஷி - ய…Jஞ - ஏக†ச	வா�óèஶ@ச) (A2) 
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6.6.3.1 

அ…வ…	4� …த…2ய …ஜூóèஷி † ஜுேஹாதி… யேத…3வா!வா…சீன…-
ேமக†ஹாயனா…ேத3ன†: க…ேராதி… தேத…3வ ைதரவ† யஜேத… 
Åேபா†Åவ	4� …த2-மைவ‡�ய…	2ஸு ைவ வ�†ண: ஸா…*ாேத…3வ  

வ� †ண …மவ † யஜேத… வ!�ம †னா… வா அ …0வ��ய † ய…;ஞóè  

ர*ாóè †ஸி ஜிகா4óèஸ�தி … ஸா�னா‡ 	ர1ேதா…தா Å0வைவ †தி …  
ஸாம… ைவ ர†ே*ா …ஹா ர* †ஸா…மப †ஹ�ைய…  
�.!-நி …த4ன …4ைப †தி… �ரய † இ…ேம ேலா…கா ஏ …	4ய ஏ …வ 

ேலா…ேக	4ேயா… ர*ா…ò …-  [  ]   9 
6.6.3.2 
-1யப† ஹ�தி … I�†ஷ: I�ேஷா நி …த4ன…4ைப†தி … I�†ஷ:I�ேஷா … 
ஹி ர†* …1வ � ர* †ஸா…மப †ஹ�யா உ …�óè ஹி ராஜா… 
வ� †ண�ச…காேர�யா†ஹ… 	ரதி†�]2�ைய ஶ…த�ேத† ராஜ0- 

ப�…4ஷஜ†: ஸ …ஹ1ர…மி�யா†ஹ ேப4ஷ…ஜேம …வா1ைம† 
கேரா�ய …ப�4�] †2ேதா… வ�†ண1ய… பாஶ… இ�யா†ஹ 

வ�ணபா…ஶேம…வாப�4 தி †�ட2தி ப …3!….ஹிர…ப�4 
ஜு†ேஹா…�யாஹு†த�னா…� 	ரதி †�]2�யா… அேதா†2  
அ93ன8 …வ�ேய…வ ஜு†ேஹா…�யப †ப3!.ஹிஷ: 	ரயா…ஜா0.  [  ]   10 
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6.6.3.3 
ய†ஜதி 	ர…ஜா ைவ ப …3!….ஹி: 	ர…ஜா ஏ …வ வ†�ணபா…ஶா0-

4 †"ச…�யா;ய †-பா4ெகௗ3 யஜதி ய…;ஞ1ைய …வ ச*ு†ஷ�… 
நா�தேர†தி … வ�†ண� Æயஜதி வ�ணபா…ஶாேத…3ைவன †�  

4"ச�ய …93ன�-வ�†ெணௗ யஜதி ஸா…*ாேத…3ைவன†� 

Æவ�ணபா…ஶா0-4†"ச…�யப †-ப3!.ஹிஷாவCயா…ெஜௗ  

ய†ஜதி 	ர…ஜா ைவ ப …3!….ஹி: 	ர…ஜா ஏ …வ வ†�ணபா…ஶா0-4†"சதி  

ச… ர†: 	ரயா…ஜா0. ய †ஜதி … �3வாவ†Cயா…ெஜௗ ஷJ�2 ஸ� 

ப †�3ய�ேத… ஷJ3 வா � …தவ†-  [  ]   11 
6.6.3.4 
� … �ேவ…வ 	ரதி † தி�ட …2-�யவ †	4�த2 நிச&K…ேண�யா†ஹ 

யேதா2தி …3தேம …வ வ� †ண …மவ † யஜேத ஸ4 …�3ேர ேத… ��த†3ய- 

ம …	21வ†�த.�யா†ஹ ஸ4…�3ேர �ய †�த!-வ�†ண …: ஸ��வா† 
வ�ஶ…��ேவாஷ†த�4-�…தாÅÅ*ப… இ�யா†ஹா…�3ப�4ேர …ைவன…-
ேமாஷ†த�4ப�4: ஸ …�ய"ச†�த3தா4தி … ேத3வ �†ராப ஏ…ஷ ேவா… க3!ப …4 
இ�யா †ஹ யதா2ய …ஜுேர…ைவத� ப …ஶேவா… ைவ-  [  ]   12 

6.6.3.5 
ேஸாேமா… ய�3-ப�†4�E…3னா� ப …4*ேய‡�-பஶு…மா��2-1யா …�3-

வ� †ண …-1�ேவ†ன&-93��ண�யா…�3 ய0ன ப …4*ேய †த3ப …ஶு: 

1யா…0ைனன …� Æவ�†ேணா 93��ண�யா 3ப …-1	��ய†ேம …வ 
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ப †ஶு…மா0-ப †4வதி … ைநன…� Æவ�†ேணா 93��ணாதி … 	ரதி †6ேதா… 
வ� †ண1ய… பாஶ… இ�யா†ஹ வ�ணபா…ஶாேத…3வ நி!4†Gய …ேத 
Å	ர†த�* …மா ய †�தி … வ� †ண1யா…�த!.ஹி†�யா… ஏேதா‡4 
Å1ேயதி4ஷ�…மஹ��யா†ஹ ஸ…மிைத…4வா93ன8�- ந†ம…1ய�த† (  ) 
உ…பாய †�தி … ேதேஜா† Åஸி… ேதேஜா… மய� † ேத…4ஹ��யா†ஹ… ேதஜ† 
ஏ …வாÅÅ*�ம0 த†4�ேத || 13 
(ரPாóè †ஸி - �ரயா…ஜா - /� …தேவா… - ைவ - ந†ம…9ய/ேதா… - 
	3வாத †3ஶ ச) (A3) 

6.6.4.1 
1	2ேயன… ேவதி …34�3த†4�தி ரதா…2ே*ண … வ� மி †மMேத… Tப †� 

மிேனாதி �.…(�த†ேம…வ வ;ரóè† ஸ …�	4��ய… 	4ரா�� †(யாய … 
	ர ஹ†ரதி … 1���ைய… யத†3�த!ேவ…தி3 மி †'…யா�3- 

ேத†3வேலா…கம…ப�4 ஜ†ேய …�3-ய�3-ப †3ஹி!ேவ…தி3 ம †'�யேலா…க� 

Æேவ‡�3ய…�த1ய† ஸ …�ெதௗ4 மி †ேனா�6…ப4ேயா‡!-ேலா…கேயா†-
ர…ப�4ஜி †�யா… உப †ரஸ�மிதா� மி'யா�-ப���ேலா…ககா†ம1ய 

ரஶ…னஸ †�மிதா� ம'�யேலா…ககா†ம1ய ச…ஷால†ஸ�மிதா-

மி��3.…யகா†ம1ய… ஸ!வா‡��2-ஸ …மா0 	ர†தி …�டா2கா†ம1ய …  
ேய �ரேயா† ம�3�4ய…மா1தா��2-ஸ …மா0  

ப …ஶுகா†ம1ைய …தா0. வா-  [  ]   14 
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6.6.4.2 
அ'† ப …ஶவ… உப† தி�ட2�ேத பஶு…மாேன …வ ப †4வதி … 
(யதி †ஷேஜ…தி3த†ரா0 	ர…ஜைய …ைவன†� ப…ஶுப�…4!-(யதி †ஷஜதி …  
ய&கா…மேய†த 	ர…மா6 †க: 1யா…தி3தி † க3!த…மித…�-த1ய †  
மி'யா 3�தரா…!�3�4ய †� Æவ!.ஷி†�ட …2மத…2 
�ர? †யாóèஸேம …ஷா ைவ க†3!த…மி�3ய-1ைய …வ� மி …ேனாதி † 
தா…ஜ9-	ர மM †யேத த3*ிணா…!�3�4ய †� Æவ!.ஷி †�ட2�  

மி'யா�2-ஸுவ…!க3கா†ம…1யாத …2 �ர? †யாóèஸ-

மா…9ரம †ணேம …வ த�2ேஸ …� Æயஜ†மான: K�ேத  

ஸுவ…!க31ய† ேலா…க1ய … ஸம †�Jைய …-  [  ]   15 
6.6.4.3 

யேத3க†1மி …0…. Tேப … �3ேவ ர†ஶ…ேன ப †.…(யய †தி …  
த1மா…ேத3ேகா… �3ேவ ஜா…ேய வ� †�த3ேத… ய0ைனகாóè †  
ரஶ…னா�-�3வேயா…!-Tப †ேயா: ப.…(யய†தி… த1மா…0ைனகா… 
�3ெவௗ பத�† வ��த3ேத… ய&கா…மேய†த… 1�!ய †1ய 

ஜாேய …ேத�6†பா…�ேத த1ய… (யதி†ஷேஜ…�2-1�!ேய†வா1ய† 
ஜாயேத… ய&-கா…மேய†த… Iமா†ன1ய ஜாேய…ேத�யா…�த�-த1ய…  
	ர ேவ‡�டேய …�-Iமா†ேன…வா1ய†-  [  ]   16 
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6.6.4.4 

ஜாய…ேத Åஸு †ரா… ைவ ேத…3வா0-த†3*ிண …த உபா†னய…0-தா0 

ேத…3வா உ†பஶ…ேயைன…வாபா†-'த3�த… த †3-பஶ…ய1ேயா †-
பஶய…�வ� Æய�3-த†3*ிண …த உ†பஶ…ய உ †ப…ஶேய … 
	4ரா�� †(யாப'��ைய… ஸ!ேவ… வா அ …0ேய Tபா‡: 
பஶு…ம�ேதா Åேதா†2பஶ…ய ஏ…வாப…ஶு1த1ய… யஜ†மான: 

ப …ஶு!ய0ன நி †!தி …3ேஶதா3!தி …-மா!Gேச…2�3-யஜ†மாேனா… Åெஸௗ  

ேத† ப…ஶு.தி … நி!தி †3ேஶ…�3 ய� �3வ�…�யா�3-யேம …வ-  [  ]   17 
 

6.6.4.5 
�3ேவ�]… தம †1ைம ப …ஶு�-நி!தி†3ஶதி … யதி …3 ந 
�3வ� …�யாதா…3K21ேத† ப…ஶு.தி † 	3�யா…0ன 93ரா…�யா0- 

ப …ஶூ0. ஹி …ன1தி … நாÅÅ*ர…�யா0 	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜா அ †1�ஜத… 
ேஸா‡ Å0னா�3ேய†ன… (யா‡!�3�4யத… ஸ ஏ…தாேம†காத…3ஶின �†-
மப�ய…�தயா… ைவ ேஸா‡ Å0னா�3ய …மவா†��த…4 ய�3 த3ஶ…  
Tபா… ப4வ†�தி … த3ஶா‡*ரா வ� …ராட30ன†� Æவ�…ராJ3- 

வ� …ராைஜ…வா-0னா�3ய…மவ † ��ேத…4-  [  ]   18 
6.6.4.6 
ய ஏ†காத…3ஶ: 1தன† ஏ …வா1ைய… ஸ  …3ஹ ஏ…ைவனா…�ேதன… 
வ;ேரா… வா ஏ …ஷா ஸ� மM †யேத… யேத†3காத…3ஶின �… ேஸ�வ…ரா 
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I…ர1தா‡�-	ர…�ய"ச†� Æய …;ஞóè ஸ�ம †!தி3ேதா…!ய�-பா‡�ன �வ…த� 

மி…ேனாதி † ய…;ஞ1ய … 	ர�6�த†	3�4ைய ஸய…�வாய † || 19 
(ைவ - ஸம†�Xைய… - Gமா†ேன…வா9ய… - யேம…வ - � †/ேத4 - 

	�…óè…ஶ@ச†) (A4) 

6.6.5.1 

	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜா அ†1�ஜத… ஸ .†.சா…ேனா† Åம0யத… ஸ 

ஏ …தாேம †காத…3ஶின �†-மப�ய …�தயா… ைவ ஸ ஆ6†.��3.…ய�  

Æவ �…!ய†-மா…�ம0ன†த4�த 	ர…ஜா இ†வ… க2X… வா ஏ …ஷ 1� †ஜேத… 
ேயா யஜ†ேத… ஸ ஏ …த!.ஹி† ..சா …ன இ†வ… யேத…3ைஷகா†த…3ஶின �… 
ப4வ…�யா6 †ேர…வ தேய ‡��3.…ய� Æவ �…!ய†� Æயஜ†மான  

ஆ…�ம0-த†4�ேத… 	ைரவாÅÅ*93ேன…ேயன† வாபயதி மி …2னóè 

ஸா†ர1வ…�யா க†ேராதி … ேரத†:-  [  ]   20 
6.6.5.2 
ெஸௗ …�ேயன† த3தா4தி … 	ர ஜ†னயதி ெபௗ…�ேணன † 
பா3!.ஹ1ப…�ேயா ப †4வதி … 	3ர�ம … ைவ ேத…3வானா…� 

	3�ஹ …1பதி…!-	3ர�ம †ைண…வா1ைம ‡ 	ர…ஜா: 	ர ஜ†னயதி 

ைவ�வேத…3ேவா ப †4வதி ைவ�வேத…3(ேயா† ைவ 	ர…ஜா: 	ர…ஜா 

ஏ …வா1ைம… 	ர ஜ†னயத�-��3.…யேம…ைவ��3ேரணாவ† ��ேத…4 
வ�ஶ†� மா�…ேதெனௗேஜா… ப3ல †ைம��3ரா…93ேனன† 	ரஸ …வாய†  
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ஸாவ�…�ேரா நி †!வ�ண …�வாய† வா� …ேணா ம †�3�4ய …த  
ஐ …��3ரமா ல†ப4ேத ம�3�4ய …த ஏ …ேவ��3.…ய� Æயஜ†மாேன 

த3தா4தி-  [  ]   21 

6.6.5.3 
I…ர1தா†-ைத…3��3ர1ய† ைவ�வேத…3வமா ல†ப4ேத 
ைவ�வேத…3வ� Æவா அ0ன…ம0ன†ேம …வ I…ர1தா‡�3-த4�ேத… 
த1மா‡�-I…ர1தா…த3-0ன†ம�3யத ஐ …��3ரமா…ல	4ய † மா�…தமா 

ல†ப4ேத… வ�J3ைவ ம…�ேதா… வ�ஶ†ேம…வா1மா… அ'†  
ப3�3�4னாதி … யதி†3 கா…மேய†த… ேயா Åவ †க3த…: ேஸா Åப†  
��3�4யதா…� Æேயா Åப †��3த…4: ேஸா Åவ† 
க3Gச…2�வ��ைய …��3ர1ய† ேலா …ேக வா†� …ணமா ல†ேப4த  
வா� …ண1ய† ேலா…க ஐ …��3ர�-  [  ]   22 

6.6.5.4 

Æய ஏ…வாவ†க3த…: ேஸாÅப † ��3�4யேத… ேயா Åப †��3த…4: ேஸா  

Åவ† க3Gச2தி … யதி †3 கா…மேய†த 	ர…ஜா 4†�ேய6….தி † ப …ஶூ0- 

(யதி †ஷேஜ�-	ர…ஜா ஏ …வ ேமா†ஹயதி … யத†3ப�4வாஹ …ேதா† Åபா�  

Æவா†�…ணமா…லேப †4த 	ர…ஜா வ�†ேணா 93��ண�யா�3-த3*ிண …த 
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உத†3"ச…மா ல†ப4ேத Åபவாஹ…ேதா† Åபா� 	ர…ஜானா…-மவ†�ண 

93ராஹாய || 23 (ேரேதா… - யஜ †மாேன த3தா4தி - ேலா…க 

ஐ…/	3ரóè - ஸ …�த	�óè †ஶ@ச) (A5) 

6.6.6.1 
இ��3ர…: ப�ன8 †யா… ம'†-மயாஜய…�தா� ப!ய†93ன89�தா…-
4த†31�ஜ…�தயா… ம'†ரா!�4ேனா…�3 ய�-ப!ய †93ன89�த� 

பா�ன �வ…த-4 †�21� …ஜதி… யாேம…வ ம'…!….  
��3தி …4மா!�3�4ேனா…�தாேம …வ யஜ†மான ��3�4ேனாதி 

ய…;ஞ1ய… வா அ	ர †தி�]2தா�3ய…;ஞ: பரா† ப4வதி ய …;ஞ� 

ப †ரா…ப4வ†�த…� Æயஜ†மா…ேனா Å'… பரா† ப4வதி … யதா3;ேய†ன 

பா�ன �வ…தóè ஸò†1தா…2பய†தி ய…;ஞ1ய … 	ரதி †�]2�ைய 

ய…;ஞ� 	ர†தி …தி�ட†2�த…� Æயஜ†மா…ேனாÅ'… 	ரதி † தி�ட2த�…�ட� 

Æவ…பயா…-  [  ]   24 
6.6.6.2 

ப4வ…�யன8†�ட� Æவ…ஶயா Åத†2 பா�ன �வ…ேதன … 	ர ச†ரதி த�…!�த2 

ஏ …வ 	ர ச†ர…�யேதா†2 ஏ …த!�ேய …வா1ய … யாம †1-�வா…�Jேரா 

ப †4வதி … �வ�டா… ைவ ேரத†ஸ: ஸி …9த1ய† � …பாண� … வ� க†ேராதி … 
தேம…வ (�ஷா†ண…� ப�ன �…�வப� † 1�ஜதி … ேஸா‡ Å1ைம 

� …பாண� … வ� க†ேராதி || 25 (வ…பயா… -ஷX 	�óè†ஶ@ச) (A6) 
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6.6.7.1 

94ன�தி… வா ஏ …த�2-ேஸாம …� Æயத†3ப�4ஷு …�வ�தி … ய�2- 

ெஸௗ …�ேயா ப4வ†தி … யதா†2 �� …தாயா†'…1தர†ண�…&-94ன�தி † 
தா…�3�ேக…3வ த�3-ய †3�தரா…!�3ேத4 வா… ம�3�4ேய† வா 

ஜுஹு…யா�3-ேத…3வதா‡	4ய: ஸ…மத†3�-த3�3�4யா�3- 

த3*ிணா…!�3ேத4 ஜு†ேஹா�ேய …ஷா ைவ ப� †�� …ணா�-  

தி392-1வாயா †ேம …வ தி…3ஶி ப� …�10-நி …ரவ†த3யத 

உ�3கா…3��	4ேயா† ஹர�தி ஸாமேத3வ…�ேயா† ைவ  

ெஸௗ …�ேயா யேத…3வ ஸா�ன†: ச2�ப3JK…!வ�தி … த1ைய …வ  

ஸ ஶா�தி …ரேவ‡-  [  ]   26 
6.6.7.2 

-*�ேத ப …வ��ர…� Æைவ ெஸௗ …�ய ஆ…�மான†ேம…வ ப †வய�ேத…  
ய ஆ…�மான…�ந ப†.…ப�ேய†தி…3தாஸு†: 1யாத3ப�4த…3தி3&- 

9� …�வா Åேவ‡ே*த… த1மி…0…. �யா‡�மான†� ப.…ப�ய …�யேதா†2 
ஆ…�மான†ேம…வ ப †வயேத… ேயா க…3தம†னா…: 1யா�2 ேஸா 

Åேவ‡ே*த… ய0ேம … மன…: பரா†க3த…� Æய�3 வா† ேம … அப †ராக3த� | 

ரா;ஞா… ேஸாேம†ன… த�3 வ …ய-ம…1மாஸு†  
தா4ரயாம…?தி … மன † ஏ…வா�ம0-தா†3தா4ர…-  [  ]   27 
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6.6.7.3 
ந க…3தம†னா ப4வ …�யப … ைவ �� †த�யஸவ…ேன ய…;ஞ:  

9ரா†மத�ஜா …னா-த3ன�†ஜானம…	4யா‡93னா-ைவ�ண…(ய!சா 

94� …த1ய † யஜ�ய …93ன8: ஸ!வா† ேத…3வதா… வ��O †!-ய …;ேஞா 

ேத…3வதா‡�ைச…வ ய…;ஞ"ச† தா3தா4ேராபா…óè …ஶு ய†ஜதி 

மி 2ன…�வாய† 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி மி …�ேரா ய …;ஞ1ய… 
1வ�†�ட� Æ6வேத… வ� †ேணா…  3.†�ட…&9வ† த!.ஹி † ய …;ஞ: 

9வ† யஜ†மாேனா ப4வ…த�தி … ய0ைம‡�ராவ�…ண��  

Æவ…ஶா-மா…லப †4ேத மி …�ேரைண…வ-   [  ]   28 

6.6.7.4 

ய…;ஞ1ய… 1வ�†�டóè ஶமயதி … வ�†ேணன…  3.†�ட…�- 
நாÅÅ*!தி…மா!Gச†2தி … யஜ†மாேனா… யதா…2 ைவ லா&க†3ேலேனா…!- 
வரா‡� 	ரப�…4�த30-�ேய …வ-�� †92ஸா…ேம ய…;ஞ� 	ர ப� †4�ேதா… 
ய0ைம‡�ராவ�…ண�� Æவ…ஶா-மா…லப †4ேத ய …;ஞாைய…வ 

	ரப�†40னாய ம …�ய†ம…0-வவா‡1யதி … ஶா��ைய† யா…தயா†மான8 … 
வா ஏ …த1ய … ச2�தா3óè †ஸி… ய ஈ †ஜா…ன: ச2�த†3ஸாேம …ஷ ரேஸா…  
ய�3-வ…ஶா ய0ைம ‡�ராவ�…ண�� Æவ…ஶா-மா…லப †4ேத… 
ச2�தா3ò †1ேய…வ Iன…ரா 	F†ணா…�ய ( ) யா†தயாம�வா…யாேதா…2 
ச2�த†311ேவ…வ ரஸ †�த3தா4தி || 29 

(அவ† - தா3தா4ர - மி…	ேரைண…வ - �#†ணாதி… - ஷXச †) (A7) 
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6.6.8.1 

ேத…3வா வா இ †��3.…ய� Æவ �…!யா‡�(1 …) Æ(ய†ப4ஜ�த… தேதா… 
யத…3�யஶி†�யத… தத†3தி93ரா…�யா† அப4வ…0- 

தத†3தி93ரா…�யா†ணா-மதி93ரா�ய…�வ�  Æயத†3தி93ரா…�யா† 
93� …�ய�த† இ��3.…யேம …வ த�3வ �…!ய†� Æயஜ†மான ஆ…�ம0- 

த†4�ேத… ேதஜ† ஆ93ேன…ேய-ேன ‡��3.…ய-ைம…��3ேரண† 
	3ர�மவ!ச…ஸóè ெஸௗ …!ேயேணா†ப …-1த�ப †4ன …� Æவா ஏ …த�3-

ய…;ஞ1ய… யத†3தி93ரா…�யா‡�ச…9ேர 	� …�டா2ன8…  
ய�-	��J2ேய … ந 93� †�ண�…யா�-	ரா"ச†� Æய…;ஞ� 

	� …�டா2ன8… ஸóè �� †ண�6…!-ய …39�2ேய†-  [  ]   30 
6.6.8.2 

93��ண�…யா�-	ர…�ய"ச†� Æய…;ஞம†தி93ரா…�யா‡: ஸóè 

�� †ண�6!-வ��வ…ஜிதி … ஸ!வ †	��ேட2 93ரஹ�த…(யா† 
ய…;ஞ1ய† ஸவ �!ய…�வாய † 	ர…ஜாப †தி!-ேத…3ேவ	4ேயா† ய…;ஞா0- 

(யாதி †3ஶ …�2ஸ 	.…யா1த…Cரப … �ய †த4�த… தத†3தி93ரா…�யா† 
அப4வ …0-வ�த†'…1த1ய † ய…;ஞ இ�யா†ஹு …!ய 1யா†தி 
93ரா…�யா† ந 93� …�ய�த… இ�ய	ய †93ன8�ேடா…ேம 

93ர†ஹ�த…(யா† ய…;ஞ1ய † ஸத'…�வாய † ேத…3வதா … ைவ ஸ!வா‡: 
ஸ …�3�ஶீ†ராஸ…0தா ந (யா…(�த†-மக3Gச…20 ேத ேத…3வா- [ ]  31 
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6.6.8.3 

ஏ …த ஏ …தா0-93ரஹா†னப�ய…0-தான†93��ணதாÅÅ*93ேன… 
யம …93ன8-ைர…��3ர-மி��3ர†: ெஸௗ…!யóè ஸூ!ய …1தேதா… ைவ  

ேத‡ Å0யாப� †4!-ேத…3வதா†ப�4!-(யா…(�த†மக3Gச…20 …. ய1ைய …வ�  

Æவ�… 3ஷ† ஏ …ேத 93ரஹா† 93� …�ய�ேத‡ (யா…(�த†ேம …வ 

பா…	மனா… 	4ரா�� †(ேயண க3Gச2த�…ேம ேலா…கா ;ேயாதி †�ம�த: 

ஸ …மாவ†�3வ �!யா: கா…!யா† இ�யா†ஹுரா93ேன…ேயனா…1மி0 

Æேலா…ேக ;ேயாதி†!�3த4�த ஐ…��3ேரணா…�த.†* இ��3ரவா…T 

ஹி ஸ …6ெஜௗ † ெஸௗ…!ேயணா…4�மி †0 Æேலா…ேக-  [  ]   32 
6.6.8.4 

;ேயாதி †!�3த4�ேத… ;ேயாதி†�ம�ேதாÅ1மா இ …ேம ேலா…கா 
ப †4வ�தி ஸ…மாவ†�3வ �!யாேனனா0K�த ஏ …தா0. ைவ 93ரஹா‡0 

ப …3�பா3வ�…�வவ†யஸா-வவ��தா…�-தா	4யா†மி …ேம ேலா…கா: 
பரா‡"ச�சா…!-வா"ச†�ச… 	ராI…4!ய-1ைய …வ� Æவ� … 3ஷ† ஏ …ேத 
93ரஹா† 93� …�ய�ேத… 	ரா1மா † இ…ேம ேலா…கா:  
பரா‡"ச�சா…!-வா"ச†�ச பா4�தி || 33 

(உ…�	2ேய† - ேத …3வா - அ…]�மி†8 Æேலா…க - ஏகா…8ன 

ச †	வா�…óè …ஶ@ச †) (A8) 
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6.6.9.1 

ேத…3வா ைவ ய�3-ய …;ேஞ ÅK †!வத… தத3ஸு†ரா அK!வத… ேத 
ேத…3வா அதா‡3	4ேய… ச2�தா3óè†ஸி … ஸவ†னான8… ஸம†1தா2பய …0- 

தேதா† ேத…3வா அப†4வ…0-பராÅஸு†ரா… ய1ைய…வ� Æவ�… 3ேஷா -

Åதா‡3	4ேயா 93� …�யேத… ப4வ†�யா…�மனா… பரா‡ Å1ய … 
	4ரா�� †(ேயா ப4வதி… ய�3 ைவ ேத…3வா அஸு †ரா…னதா‡3	4ேய …-
னாத†3	4'வ…0-தத3தா‡3	4ய1யா-தா3	4ய …�வ� Æய ஏ …வ� Æேவத†3 
த…3	4ேனா�ேய …வ 	4ரா�� †(ய …�-ைநன…� 	4ரா�� †(ேயா 

த3	4ேனா�ேய …-  [  ]   34 
6.6.9.2 
-ஷா ைவ 	ர…ஜாப †ேத-ரதிேமா…*ிண�… நாம † த…C!யத3தா‡3	4ய… 
உப †ன�3த41ய 93��ணா…�யதி †-49�யா… அதி † பா…	மான…� 

	4ரா�� †(ய� 4Gயேத… ய ஏ …வ� Æேவத…3 94ன�தி … வா ஏ …த�2- 

ேஸாம …� Æயத†3ப�4ஷு…�வ�தி … ேஸாேம † ஹ…0யமா†ேன ய …;ேஞா  

ஹ†0யேத ய …;ேஞ யஜ†மாேனா 	3ர�மவா…தி3ேனா† வத3�தி …  
கி�த�3-ய…;ேஞ யஜ†மான: K�ேத… ேயன… ஜ�வ ‡0�2-ஸுவ…!க3� 

Æேலா…கேமத�தி † ஜ�வ93ர…ேஹா வா ஏ …ஷ யத3தா…3	4ேயா 

Åன†ப�4ஷுத1ய 93��ணாதி… (  ) ஜ�வ †�தேம…ைவனóè† 
ஸுவ…!க3� Æேலா…க&-க†3மயதி… வ� வா ஏ…த�3-ய …;ஞ"-சி †2�த3�தி … 
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யத3தா‡3	4ேய ஸò-1தா…2பய†-��ய …óè …ஶூனப�† 1�ஜதி 

ய…;ஞ1ய… ஸ�த†�ைய || 35 (த…3�4ேனா…	ய - ந †ப?4ஷுத9ய 

�3�0ணா…	ேய - கா…8ன வ?óè†ஶ…தி*ச †) (A9) 

6.6.10.1 
ேத…3வா ைவ 	ர…பா3ஹு…9393ரஹா†ன-93��ணத… ஸ ஏ …த� 

	ர…ஜாப †திர…óè …ஶு-ம†ப�ய …�-தம†93��ண�த… ேதன … ைவ ஸ  

ஆ‡!�3�4ேனா…�3ய-1ைய …வ� Æவ� … 3ேஷா… Åóè…ஶு!-93� …�யத† 
� …�3�4ேனா�ேய …வ ஸ …9�த†3ப�4ஷுத1ய 93��ணாதி 

ஸ …9��3தி4 ஸ ேதனாÅÅ*!�3�4ேனா…0-மன †ஸா 93��ணாதி …  
மன† இவ… ஹி 	ர…ஜாப †தி: 	ர…ஜாப †ேத…ரா	�யா… ஔ †3�ப3ேரண 

93��ணா…�T!93வா உ † …3�ப3ர… ஊ!ஜ†ேம…வாவ† ��ேத…4  
ச †: 1ர9தி ப4வதி தி …35ேவ†-  [  ]  36 
6.6.10.2 

-வ 	ரதி† தி�ட2தி … ேயா வா அ …óè…ேஶா-ரா…யத†ன…� Æேவதா…3 
ÅÅயத†னவா0-ப4வதி வாமேத…3(யமிதி… ஸாம… த�3வா அ †1யா… 
ÅÅ*யத†ன…� மன†ஸா… கா3ய†மாேனா 93��ணா�யா…-
யத†னவாேன…வ ப †4வதி… யத†3�3�4வ…!6-ர…óè …ஶு&-93� …�ண0-  

நா!�3த4ேய† …3பா4	4யா…�-ந!�3�4ேய†தா�3�4வ…!யேவ † ச… 
யஜ†மானாய ச… யத…3!�3த4ேய†- …3பா4	4யா†- 
���3�4ேய …தான †வான&-93��ணாதி… ைஸவா1ய!�3தி …4!. 
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ஹிர†�யம …ப�4 (ய†ன8�ய … ( ) -��த…� Æைவ ஹிர†�ய …மா6 †: 
	ரா…ண ஆ6†ைஷ…வா��த†ம …ப�4 தி †4ேனாதி ஶ…தமா†ன� ப4வதி 

ஶ…தா6…: I�†ஷ: ஶ…ேத��3.†ய … ஆ6†�ேய …ேவ��3.…ேய  

	ரதி† தி�ட2தி || 37 

(தி…3Qவ† - நிதி - வ?óèஶ…தி*ச †) (A10) 

6.6.11.1 
	ர…ஜாப †தி!-ேத…3ேவ	4ேயா† ய …;ஞா0-(யாதி †3ஶ…�2ஸ  

.†.சா…ேனா† Åம0யத… ஸ ய…;ஞானாóè† ேஷாட3ஶ…ேத4��3.…ய� 

Æவ �…!ய†மா…�மான†ம …ப�4 ஸம†9கி2த…3�-த�2 ேஷா†ட …3�ய†ப4வ …0ன 

ைவ ேஷா†ட …3ஶ ீநாம† ய …;ேஞா‡ Å1தி… ய�3 வாவ ேஷா†ட …3ஶò  

1ேதா…�ரóè ேஷா†ட …3ஶóè ஶ …1�ர�ேதன† ேஷாட …3ஶ ீத�2- 

ேஷா†ட…3ஶின†: ேஷாட3ஶி…�வ� Æய�2 ேஷா†ட …3ஶ ீ93� …�யத† 
இ��3.…யேம…வ த�3-வ �…!ய†� Æயஜ†மான ஆ…�ம0-த†4�ேத  
ேத…3ேவ	4ேயா… ைவ ஸு†வ …!ேகா3 ேலா …ேகா-  [  ]   38 
6.6.11.2 

ந 	ராப †4வ…�த ஏ…தóè ேஷா†ட…3ஶின†மப�ய …0-தம †93��ணத… 
தேதா… ைவ ேத	4ய †: ஸுவ…!ேகா3 ேலா…க: 	ராப †4வ…�3 ய�2 

ேஷா†ட…3ஶ ீ93� …�யேத† ஸுவ…!க31ய † ேலா…க1யா…ப�4ஜி †�யா… 
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இ��3ேரா… ைவ ேத…3வானா-†மா'ஜாவ…ர ஆ†? …�2ஸ 

	ர…ஜாப †தி …4பா†தா4வ…�-த1மா† ஏ …தóè ேஷா†ட…3ஶின …� 	ராய†Gச…2�- 
தம†93��ண�த… தேதா… ைவ ேஸாÅ93ர†�-ேத…3வதா†னா…�  

ப!ைய…�3-ய1ைய…வ� Æவ� … 3ஷ†: ேஷாட …3ஶ ீ93� …�யேத- [ ] 39 

6.6.11.3 

Å93ர†ேம…வ ஸ†மா…னானா…� ப!ேய†தி 	ராத1ஸவ…ேன 

93� †�ணாதி… வ;ேரா… ைவ ேஷா†ட …3ஶ ீவ;ர†: 	ராத1ஸவ …னò 

1வாேத…3ைவன…� Æேயாேன…!-நி93� †�ணாதி … ஸவ†ேனஸவேன…  
Åப�4 93� †�ணாதி… ஸவ†னா�2-ஸவனாேத…3ைவன…� 	ர ஜ†னயதி 

��த�யஸவ…ேன ப …ஶுகா†ம1ய 93��ண�யா…�3-வ;ேரா… ைவ 

ேஷா†ட…3ஶ ீப…ஶவ†1-��த�யஸவ …ன� Æவ;ேர†ைண…வா1ைம †  
��த�யஸவ…னா�-ப …ஶூனவ† ��ேத…4 ேநா9�2ேய † 93��ண�யா�- 

	ர…ஜா ைவ ப …ஶவ† உ …9தா2ன8 … ய …39�2ேய †-  [  ]  40 
6.6.11.4 
93��ண�…யா�-	ர…ஜா� ப …ஶூன†1ய… நி!த†3ேஹத3திரா…�ேர 
ப …ஶுகா†ம1ய 93��ண�யா…�3-வ;ேரா… ைவ ேஷா†ட …3ஶ ீ

வ;ேர†ைண…வா1ைம † ப …ஶூன †வ…��3�4ய… ரா�.†ேயா…ப.†�டா-

Gச2மய …�ய	ய†-93ன8�ேடா…ேம ரா†ஜ…0ய†1ய 93��ண�யா�3-

(யா…(��கா†ேமா… ஹி ரா†ஜ…0ேயா† யஜ†ேத ஸா…�ன 
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ஏ …வா1ைம… வ;ர†&-93��ணாதி… ஸ ஏ †ன…� Æவ;ேரா… >4�யா† 
இ�ேத…4 நி!வா† த3ஹ�ேயகவ� …óè …ஶò 1ேதா…�ர� ப †4வதி …  
	ரதி†�]2�ைய… ஹ.†வGச21யத… இ��3ர†1ய  

	.…ய�தா4ேமா-  [  ]   41 

6.6.11.5 

-பா‡	ேனாதி … கன �†யாóèஸி… ைவ ேத…3ேவஷு… ச2�தா…3ò …1யாஸ …"-

;யாயா…ò …1ய-ஸு†ேரஷு… ேத ேத…3வா: கன �†யஸா… ச2�த†3ஸா… 
;யாய…: ச2�ேதா…3 Åப�4 (ய†ஶóèஸ …0-தேதா … ைவ ேத Åஸு †ராணா� 

Æேலா…கம †(�"ஜத… ய�-கன �†யஸா… ச2�த†3ஸா… ;யாய…: ச2�ேதா…3 
Åப�4 வ� …ஶóèஸ†தி … 	4ரா�� †(ய1ைய…வ த2ேலா…க� Æ(� †&9ேத… 
ஷட…3*ரா…�யதி † ேரசய�தி… ஷJ3வா � …தவ † � …Eேன …வ 

	F †ணாதி ச…�வா.… >!வா…�யவ† க2பய�தி …-  [ ]  42 
6.6.11.6 
ச †�பத3 ஏ …வ ப …ஶூனவ† ��ேத…4 �3ேவ உ�த†ேர �3வ�…பத†3 
ஏ …வாவ† ��ேத4Å'…�Rப †4ம …ப�4 ஸ� பா†த3ய�தி … வா93வா 

அ†'…�R	-த1மா‡�-	ரா…ணானா…� ÆவாK†3�த…மா ஸ †மயாவ�ஷி …ேத 
ஸூ!ேய † ேஷாட …3ஶின†: 1ேதா…�ர-4 …பாக†ேரா�ேய …-த1மி …0ைவ 

ேலா…க இ��3ேரா† (� …�ரம †ஹ��2-ஸா…*ாேத…3வ வ;ர…� 
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	4ரா�� †(யாய… 	ர ஹ†ர-�ய�ணப�ஶ…&ேகா3 Å�ேவா… 
த3*ி †ைண…த�3 ைவ வ;ர †1ய �…பóè ஸ�� †�3�4ைய || 43 

(ேலா…ேகா - வ?…F3ஷ†: ேஷாட…3ஶ ீ �3� …0யேத … - யF …3�	2ேய † - 
தா4ம† - கcபய/தி - ஸ …�தச †	வா�óèஶ@ச) (A11) 
 

Prasna Korvai with starting Padams of 1 to 11 Anuvaakams : 

(ஸு…வ…�கா3ய … ய	3 தா‡3Pி…ணானH† - ஸமி�ட ய …ஜூò - 

�ய†வ�4�த2 ய…ஜூóèஷி… - 9�2ேயன † - �ர …ஜாப†திேரகாத…3ஶின  … - 
மி/	3ர …: ப	னH†யா… - �4ன/தி† - ேத …3வா வா இ †/	3� …ய� Æவ  …�ய †� 

- ேத…3வா வா அதா‡3�4ேய - ேத…3வா ைவ �ர …பா3ஹு†� - 

�ர …ஜாப†தி�ேத…3ேவ�4ய …: ஸ � †�சா…ன: - ேஷா†ட3ஶ…ைத4கா†த3ஶ) 

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

(ஸு…வ…�கா3ய † - யஜதி �ர …ஜா: - ெஸௗ …�ேயன† - �3�0ண …யா	 

�ர …	ய=ச†� - �3�0ண …யா	 �ர …ஜா� ப…ஶூ8 - 

	�ச †	வா�óèஶ	) 

 

First and Last Padam of sixth Prasnam of  Kandam 6:- 

(ஸு…வ…�கா3ய … - வJர †9ய 1…பóè ஸ�� †	3	4ைய) 
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Kaanda Korvai with starting Padams of 6 Prasnams of Kandam 6 

(�ரா…சனீ†வóèஶ…� - ய - @சா…	வாலா‡ - 	3ய …Jேஞேன - /	3ர †: - 
ஸு…வ�கா3ய… - ஷX ) 

 
 
 
 

|| ஹ� †: ஓ� || 

|| ���ண யஜு�ேவத 3ய ைத	தி#ய ஸ�ஹிதாயா� 

ஷ�ட2கா(ேட3 ஷ�ட2: �ர*ன: ஸமா�த: || 

|| இதி ஷ�ட2� கா(ட3� || 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Details of Anuvakam, Panchati and Padam for Kandam 6 

 Anuvakam 

 

Panchati 

 

Padams 

 

Prasna 1 11 76 3840 

Prasna 2 11 59 3085 

Prasna 3 11 62 3155 

Prasna 4 11 51 2626 

Prasna 5 11 42 2150 

Prasna 6 11 43 2125 

Total 66 333 16981 

 


