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 Version Notes: 
 
This is now the current Version 0.1 dated May 31, 2021. 
 

1. This replaces the earlier version 0.0 dated March 20, 2018. 
 
2. This version has been updated with the errors found and reported till      

May 31, 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 
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1st  Version Number   0.0 dated 20th March 2018 
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Notes on Ekaagni Kanda Compilation: 
 

Source Reference:  
This book is compiled from Ekaagni Kanda book published under the authority 
of Maharaja of Mysore in 1902 edited by Great Scholar Srinivasa Acharya 
containing the commentary of Shri Haradatta Mishra printed at Government 
Branch Press, Mysore. 
 
Structure of the Book:  
Ekaagni Khanda has two Prapaatakas, first with 18 Khandas and Second with 
22 Khandas. A Khanda is a section with specific set of Statements consisting of 
Mantras. The Source Book gives the number of Statements as well as the 
number of Mantras in each Khanda. The Mantra Number reference is given at 
the end of word/padam or statement where the Mantra ends.The Subject title is 
also given in the Source book. These are given as titles in Index for reference 
and we have also indicated the end of specific subjects wherever reference is 
available. Korvai is given for each Khanda indicated as (K1,K2) etc. as 
reference with the number of statements in that Khanda. If a Khanda has more 
than 20 Statements, both 10th and 20th Statement will have  
a reference as “(  )”. 
 
A number of short forms of Mantras are given for which the expansion is 
provided in a Box. “{  }” bracket symbol used here to indicate the Mantras 
which are to be expanded.  
 
Anushangam also is present for few Mantras and are represented immediately 

after the corresponding Mantra. “ * ” star symbol has been used to indicate the 

Mantras which are to be chanted in “anushanga” format.   
 
References of Source Mantras have been indicated where a Mantra is 
expanded. The symbols or notations used are:  
TS   -  TaittIriya Samhita 

TB  -  TaittIriya Braahamanam 

TA  - TaittIriya Aranyakam 

EAK –  Ekaagni Kaandam 

RV  -  Rig Veda Samhita 
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1. ���ணயஜு�ேவத 3ய ஏகா�3ன"கா#ட3: 

- �ரதம �ரபாட2க:  
 

|| ஏகா�3ன"கா#ட3: �ரார�ப4: || 
 

அதி …3ேதÅ�† ம�ய
வ | அ�†ம…ேதÅ�† ம�ய
வ | 

ஸர†
வ…ேதÅ�† ம�ய
வ | ேத3வ † ஸவ�த…: �ரஸு†வ ||  

 

ஓ�  அ…�3னேய … 
வாஹா‡ | ேஸாமா†ய … 
வாஹா‡ | 
வ��ேவ‡�4ேயா ேத…3ேவ�4ய …: 
வாஹா‡ |  
�4�…வாய † �…4மாய… 
வாஹா‡ | �4� …வ…�ித†ேய… 
வாஹா‡ |  
அ…��…த…�ித†ேய … 
வாஹா‡ |  
அ…�3னேய ‡ 
வ��ட…��ேத… 
வாஹா‡ || 
 

அதி …3ேதÅ�வ†மò
தா2: | அ�†ம…ேதÅ�வ†மò
தா2: | 

ஸர†
வ…ேதÅ�வ†மò
தா2: | ேத3வ† ஸவ�த…: �ராஸா†வ !: || 
 

த4"மா†ய … 
வாஹா‡ | அத†4"மாய… 
வாஹா‡ |  
அ…�3�4ய: 
வாஹா‡ | ஓ…ஷ…தி …4வ…ன …
ப…தி�4ய…: 
வாஹா‡ | 
ர…ே�ா …ேத…3வ…ஜ…ேன�4ய…: 
வாஹா‡ | 
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�3�&யா‡�4ய…: 
வாஹா‡ | அ…வ…ஸாேன‡�4ய…: 
வாஹா‡ | 
அ…வ…ஸான†பதி�4ய …: 
வாஹா‡ | ஸ …"வ…� …4ேத�4ய …: 
வாஹா ‡ | 
காமா†ய … 
வாஹா‡ | அ…(த)†�ாய … 
வாஹா‡ |  
யேத3ஜ†தி … ஜக†3தி … ய�ச… ேச�ட †தி… நா�ேனா† பா …4ேகா3Åய� 

நா�ேன … 
வாஹா‡ | ��…தி …2,ைய 
வாஹா‡ |  
அ…(த)†�ாய… 
வாஹா‡ | தி…3ேவ 
வாஹா‡ |  
ஸூ"யா†ய… 
வாஹா‡ | ச…(�3ரம†ேஸ… 
வாஹா‡ |  
ந� †�ேர�4ய…: 
வாஹா‡ | இ(�3ரா†ய… 
வாஹா‡ | 
�3�ஹ …
பத†ேய … 
வாஹா‡ | �ர…ஜாப †தேய … 
வாஹா‡ | 
�3ர&ம †ேண… 
வாஹா‡ | 
வ…தா4 ப�…���4ய …: 
வாஹா ‡ | 
நேமா† �…�3ராய † பஶு…பத†ேய … 
வாஹா‡ |  
ேய � …4தா: �ர…சர†(தி… தி3வா … ந�த…� ப3லி†-மி …�ச2(ேதா† வ� …4த†3
ய… 

�ேர�யா‡: | ேத�4ேயா† ப…3லி� 5†�6 …காேமா† ஹராமி… மய�… 

5�6…� 5�6 †பதி" த3தா44 … 
வாஹா‡ ||  
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வ*வாஹம&	ரா: (1.1 - 1.12) 

1.1 வ*வாேஹ வர�ேர�ணா	3ய: 

1.1.1 வர�ேரஷண� 

ஹ…) …: ஓ� |  

�ர…ஸு …�3ம(தா† தி …4யஸா …ன
ய† ஸ …�ண�† வ…ேரப�†4"வ…ராóè  

அ…ப�4 ஷு… �ர7†த3த | அ…
மாக…மி(�3ர† உ…ப4ய †9 ஜுேஜாஷதி … 

ய�2ெஸௗ…�ய
யா(த†4ேஸா … 53ேபா†3த4தி || 1  
 

அ…(� …�…ரா � …ஜவ†: ஸ(4 … ப(தா …2 ேயப�…4: ஸகா†2ேயா…  

ய(தி † ேநா வேர…ய� | ஸம†"ய …மா ஸ�ப4ேகா†3 ேநா நின !யா …�2 

ஸ9 ஜா‡
ப …�யóè ஸு…யம†ம
4 ேத3வா: || 2  
 

1.1.2 ,வய� 	3��-வா ஜப:  

அ�4ரா†���4ன!…� வ�…ணாப †தி�4ன!� �3�ஹ
பேத |  

இ(�3ரா5†�ர�4ன!� Æல…<�ய†� தாம …
ைய ஸ †வ�த: ஸுவ || 3 
 

1.1.3 ஸம/0ண� 

அேகா†4ரச�ு…ரப †தி�4�ேயதி4 ஶி…வா ப…தி�4ய†: ஸு…மனா‡: 
ஸு…வ"சா‡: | ஜ!…வ…ஸூ"ேத…3வகா†மா 
ேயா …னா ஶ�ேனா†  
ப4வ �3வ�…பேத…3 ஶ9ச4†�பேத3 || 4 
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1.1.4  வ	4வா ��ேவார&தர� ஸ�,�1ய 

�ரத சனீ4 நிரஸன�.  

இ…த3ம …ஹ� Æயா �வய� † பதி …�4�ய†ல …<மி
தா�  

நி"தி †3ஶாமி || 5 
 

1.1.5 க4யானயனகாேல ப3&74ஜனேராத3ேன ஜப:  

ஜ!…வாóè � †த3(தி … வ�ம†ய(ேத அ�3�4வ…ேர த!…3"கா4ம�… �ரஸி†தி� 

த!3தி4�…"னர†: ( ) | வா …ம� ப�…���4ேயா … ய இ …த3óè ஸ †ேம)…ேர 

மய…: பதி †�4ேயா … ஜன†ய: ப)…�வேஜ‡ || 6  
 

1.1.6 ஜலாஹரணாய �ேரஷண� 

,� †�� �= …ர>த†3ச…(�வாப … ஆÅ
ைய �3ரா‡&ம …ணா: 


னப †னóè ஹர(4 | அவ !†ர�4ன!…�த†3ச…(�வாப †: || 7 
 

1.1.7 வ84ஶிரஸி த3�ேப4#வன"தா4ன�. 

அ…"ய …�ேணா அ…�3ன@� ப)† ய(4 �ி…�ர� �ரத!‡�(தா …ò … 

�வ�"ேவா† ேத…3வரா‡�ச || 8  
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1.1.8 த,மி4ன"#ேவ உக3;சி2	3ர�ரதி�டா2பன� . 

ேக2Åனஸ…: ேக2ரத…2: ேக2�க†3
ய ஶசீபேத | 

அ…பா …லாமி †(�3ர… �): � …"�-,ய †கர…�2 ஸூ"ய†வ"சஸ� || 9  

 

1.1.9 சி2	3ேர ஸுவ�ணன"தா4ன� 

ஶ(ேத… ஹிர†Bய …óè… ஶ> † ஸ…(�வாப …: ஶ(ேத† ேம…த!4 ப†4வ4… ஶ� 

Æ�…க3
ய… ���3ம† | ஶ(த… ஆப †: ஶ…தப †வ��ரா ப4வ…(�வதா …2 

ப�யா† த…�வóè † ஸóè 
� †ஜ
வ || 10  

(தி …3தி…4G …�னேரா…Å�ெடௗ ச †) (K1) (18) 

1.2 வ*வாேஹ ,நானா	3ய: 

1.2.1 ,நான ம&	ரா: 

ஹிர†Bயவ"ணா …: ஶுச†ய: பாவ…கா: �ரச†�ர>". 

ஹி …�வாÅவ…�3யமாப †: | ஶ …த� ப …வ��ரா … வ�த†தா … &யா†ஸு… 

தாப�†4�Dவா ேத…3வ: ஸ†வ� …தா 5†னா4 || 1 
  

ஹிர†Bயவ"ணா …: ஶுச†ய: பாவ…கா யாஸு† ஜா …த: க…�யேபா … 
யா
வ…�3ன@: | யா அ…�3ன@E க3"ப †4� த3தி …4ேர 

ஸு…வ"ணா …
தா
த… ஆப …�ஶò 
ேயா …னா ப†4வ(4 || 2 
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யா ஸா …óè… ராஜா … வ�†ேணா … யாதி … ம�4ேய † ஸ�யா(� …ேத 

அ†வ…ப�ய …� ஜனா†னா� | யா அ…�3ன@E க3"ப †4� த3தி …4ேர 

ஸு…வ"ணா …
தா
த… ஆப …�ஶò 
ேயா …னா ப†4வ(4  || 3  

 

யாஸா‡� ேத…3வா தி …3வ� �� …Bவ(தி † ப …4�� Æயா அ…(த)†ே� 

ப3ஹு …தா4 நிவ� †�டா: | யா அ…�3ன@E க3"ப †4� த3தி…4ேர 

ஸு…வ"ணா …
தா
த… ஆப …�ஶò 
ேயா …னா ப†4வ(4 || 4  
 

ஶி …ேவன† �வா … ச�ு†ஷா ப�ய(�வாப: ஶி …வயா† 
த…�ேவாப †
��ஶ(4 … �வச†(ேத | �4� …த…�Fத…: ஶுச†ேயா … யா: 

பா†வ…கா
தா
த… ஆப …�ஶò 
ேயா …னா ப†4வ(4 ( ) || 5  

1.2.2 அஹத,ய வாஸஸ: ப�தா4ன� 

ப)† �வா கி3"வேணா … கி3ர† இ…மா ப †4வ(4 வ�…�வத†: |  
,� …�3தா4� …ம�… ,��3த†4ேயா … ஜு�டா† ப4வ(4… ஜு�ட†ய: || 6  

1.2.3 ேயா�	ரப3&த4ன�  

ஆ…ஶாஸா …ேன�ேய…ஷா{ } || 7  
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Expansion for - ஆ…ஶாஸா …ேன�ேய…ஷா 

(ஆ…ஶாஸா†னா ெஸௗமன …ஸ� �ர…ஜாóè ெஸௗபா‡4�3ய� த…J� | 

அ…�3ேனர�†,ரதா �…4�வா ஸ� ந†&ேய ஸு�� …தாய … க� |  

(Ref TS 1.1.10.1)  

1.2.4 அ�3ன"ம�4யானயன� 

� …ஷா �ேவ…ேதா ந†ய4… ஹ
த…�3�&யா …-�வ�ெனௗ‡ �வா … 

�ரவ†ஹதா …óè… ரேத†2ன | �3�…ஹா� க†3�ச2 �3� …ஹப †�ன !… 

யதா2Åேஸா† வ…ஶின !… �வ� Æவ�…த3த…2மாவ†தா3ஸி || 8  

(ப…4வ …&7 … - பFச † ச) (K2) (15) 

1.3 ஆ1யபா4கா3&ேத அப*4ம&	ரண� 

1.3.1 ஆ1யபா4கா3&ேத அப*4ம&	ரண� 

ேஸாம †: �ரத…2ேமா வ�†வ�ேத3 க3(த…4"ேவா வ� †வ�த…3 உ�த†ர: |  
�� …த!ேயா† அ…�3ன@�ேட … பதி†
4…Kய†
ேத ம��ய …ஜா: || 1  
 

ேஸாேமா† Åத3த3�3 க3(த…4"வாய† க3(த…4"ேவா Åத†3த3த…3�3னேய‡ | 

ர…ய�9 ச† 5…�ராò�சா†தா3த…3�3ன@" ம&ய…மேதா†2 இ …மா� || 2  
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1.3.2 பாண*�3ரஹணம&	ரா:  

�3� …�ணாமி † ேத ஸு�ரஜா …
�வாய … ஹ
த…� மயா … ப�யா† 

ஜ…ரத†3�6 …" யதா2Åஸ †: | ப4ேகா†3 அ"ய …மா ஸ †வ�…தா 5ர †(தி …4" 

ம&ய†� �வாÅ4…3"கா3".ஹ†ப�யாய ேத3வா: || 3  

ேத ஹ… �"ேவ… ஜனா†ேஸா… ய�ர† �"வ …வேஹா† ஹி…தா: |  
L …"�3த…4�வா�. ய�ர† ெஸௗ�4ர…வ: �"ேவா† ேத…3ேவ�4ய … 

ஆÅத†ப� || 4  
 

ஸர†
வதி … �ேரத3ம †வ… ஸுப †4ேக…3 வாஜி†ன!வதி |  

தா� �வா … வ��வ†
ய � …4த
ய † �ர…கா3யா†ம
ய�3ர…த: ( ) || 5  

ய ஏதி † �ர…தி3ஶ…: ஸ"வா… தி3ேஶாÅ�… பவ †மான: |  

ஹிர†Bயஹ
த ஐர…�ம: ஸ �வா … ம�ம †னஸE ��ேணா4 || 6  
 

1.3.3 ஸ�தபதா3ப*4�ர�ரமண� 

ஏக†மி …ேஷ வ��O…
�வாÅ�ேவ†4… 7,  
�3ேவ ஊ…"ேஜ 8*,  �Kண�† ,ர…தாய † 9*,  
ச…�வா)… மாேயா†ப4வாய… 10*, ப9ச† ப …ஶு�4ய …: 11*,  

ஷD3 � …4�4ய †: 12*, ஸ…�த ஸ…�த�4ேயா … ேஹா�ரா‡�4ேயா … 

வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 || 13  
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Anushangam for 8 to 12 

�3ேவ ஊ…"ேஜ வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 | 8 

�Kண� † ,ர…தாய† வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 | 9  

ச…�வா)… மாேயா†ப4வாய… வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 | 10  

ப9ச† ப …ஶு�4ய …: வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 | 11  

ஷD3 � …4�4ய †: வ��O…
�வாÅ�ேவ†4 | 12  

 

 

ஸகா†2 ஸ…�தப †தா3 ப4வ… ஸகா†2ெயௗ ஸ …�தப †தா3 ப3�4வ 

ஸ …�2ய(ேத† க3ேமயóè ஸ…�2யா�ேத… மா ேயா†ஷóè ஸ…�2யா� 

ேம… மா ேயா‡�டா …2: ஸம†யாவ… ஸEக†Qபாவைஹ … ஸ� 

�)†ெயௗ ேராசி…�R ஸு†மன …
யமா†ெனௗ |  

இஷ …L"ஜ†ம …ப�4 ஸ …�Æவஸா†ெனௗ… ஸ�ெனௗ… மனாóè†ஸி … ஸ� 

Æ,ர…தா ஸ> † சி…�தா�யாக†ர� | 13 

ஸா �வம…
யL …ஹ-ம†L …ஹம†
மி … ஸா �வ� �3ெயௗர…ஹ� 

�� †தி…2வ ! �வóè ேரேதா …Åஹóè ேர†ேதா …�4���வ� 

மேனா …Åஹம†
மி … வா� �வóè ஸாமா …ஹம …
�S� †��வ…óè… ஸா 
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மாம�†,ரதா ப4வ 5 …óè…ேஸ 5…�ராய… ேவ�த†ைவ �) …ைய 5 …�ராய… 

ேவ�த†வா … ஏஹி† ஸூ(�ேத || 14  

(அ…�3ர…த: ஷ-ச †) (K3) (16) 
 

1.4 வ*வாேஹ �ரதா4னாஹுதிம&	ரா: 

1.4.1 �ரதா4னாஹுதிம&	ரா:  

ேஸாமா†ய ஜன@ …வ�ேத…3 
வாஹா† 1,  
க…3(த…4"வாய† ஜன@ …வ�ேத…3 
வாஹா … 2,  

Å�3னேய † ஜன@ …வ�ேத…3 
வாஹா‡ || 3  
க…�ய…லா ப�…���4ேயா† ய …த! ப †திேலா …கமவ† த!…3�ாம †தா3
த…2 


வாஹா‡ || 4  
�ேரேதா > …9சாதி… நா>த†: ஸுப …3�3தா4ம …>த†
கர� |  

யேத…2யமி †(�3ர மTD4வ: ஸு5…�ரா ஸு…ப4கா3Åஸ †தி || 5  

இ…மா� �வமி†(�3ர மTD4வ: ஸு5 …�ராóè ஸு…ப4கா‡3E U� 

(��O) | த3ஶா‡
யா� 5 …�ரானாேத†4ஹி… பதி †ேமகாத…3ஶE 

�� †தி4 || 6  
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அ…�3ன@ைர†4 �ரத…2ேமா ேத…3வதா†னா …óè… ேஸா‡Å
ைய �ர…ஜா� 

> †9ச4 ����பா …ஶா� | தத…3யóè ராஜா … வ�…ேணாÅ�†ம�யதா …� 

Æயேத…2யò 
�K ெபௗ�ர†ம…க4� ந ேராதா‡3� || 7  
 

இ…மாம…�3ன@-
�ரா†யதா …E கா3".ஹ†ப�ய: �ர…ஜாம †
ைய நய4 

த!…3"க4மா�†: | அஶூ‡�ேயாப
தா …2 ஜ!வ†தாம
4 மா …தா 

ெபௗ�ர†மான …(த3ம …ப�4 �ர5†3�3�4யதாமி…ய� ( ) || 8 
 

மா ேத† �3� …ேஹ நி …ஶி ேகா4ஷ… உ�தா†2த…3�ய�ர… �வ�� †த…3�ய†: 

ஸ�Æவ� †ஶ(4 | மா �வ� Æவ�†ேக…��ர… ஆவதி †4�டா2 ஜ!…வப†�ன ! 

பதிேலா …ேக வ�ரா†ஜ… ப�ய †(த! �ர…ஜாóè ஸு†மன…
யமா†னா� || 9  

 

�3ெயௗ
ேத† �� …�ட2óè ர†�4 வா …�= …= அ…�வ�ெனௗ† ச… 


தன …� த4ய†(தóè ஸவ� …தாÅப�4ர†�4 |  

ஆ வாஸ †ஸ: ப) …தா4னா …�3-�3�ஹ …
பதி…" வ��ேவ†ேத…3வா 

அ…ப�4ர†�(4 ப …�சா� || 10  
 

அ…�ர…ஜ…
தா� ெபௗ‡�ர �� …��� பா …�மான†>…த வா…Åக4� |  

ஶீ…"�ண: 
ரஜ†மிேவா …�>�ய † �3வ�…ஷ�3�4ய …: �ரதி † >9சாமி… 

பாஶ‡� || 11  
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இ…ம� ேம † வ�ண … {12}, த��வா† யாமி …{13},  
�வ�ேனா† அ�3ேன …{14}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {15},  

�வம †�3ேன அ …யாÅ
ய…யா 16, ஸ�மன†ஸா ஹி …த: |  

அ…யா ஸ�. ஹ…,யL †ஹிேஷ…Åயா ேநா† ேத4ஹி ேப4ஷ …ஜ� || 17  
 

Expansions for - இ…ம� ேம † வ�ண … {12}, த��வா† யாமி … {13}, 
�வ�ேனா† அ�3ேன … {14}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {15}  

இ…ம� ேம † வ�ண ��த!…4 ஹவ †ம…�3யா ச† ��ட3ய | 

�வாம †வ …
�ரா ச†ேக || 12 (Ref TS 2.1.11.6) 
த��வா† யாமி … �3ர&ம†ணா … வ(த†3மான …-
ததா3 ஶா‡
ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�"ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ�ேண …ஹ 

ேபா …3�4��†ஶóèஸ… மா ந… ஆ�…: �ரேமா†ஷ!: || 13  

(Ref TS 2.1.11.6)  

�வ� ேநா† அ�3ேன … வ� †ண
ய வ� …�3வா� ேத…3வ
ய… 

ேஹேடா3Åவ† யாஸி 7�டா2: | யஜி†�ேடா …2 வ&ன@ † தம…: 

ேஶாஶு†சாேனா … வ��வா … �3ேவஷாóè †ஸி… �ர> †>�3�4ய …
ம� || 

14 (Ref TS 2.5.12.3)  

ஸ �வ�ேனா† அ�3ேனÅவ…ேமா ப †4ேவா …த! ேநதி †3�ேடா2  

அ…
யா உ …ஷேஸா … ,�†�ெடௗ | அவ† ய<வ ேநா … வ�†ண …óè… 
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ரரா†ேணா வ !…ஹி �� †W …3கóè ஸு…ஹேவா† ந ஏதி4 || 15  
(Ref TS 2.5.12.3) 

(இ…யம…�ெடௗ ச †) (K4) (18) 
 

1.5 அ'மா,தா2பனா	3ய: 

1.5.1 அ'மா,தா2பன� 

ஆ தி†�ேட …2ம-ம�மா†ன …-ம�ேம†வ … �வò 
தி…2ரா ப †4வ |  

அ…ப�4தி†�ட2 ��த�ய…த: ஸஹ†
வ ��தனாய …த: || 1  
 

1.5.2 லாஜேஹாம�ரத30ிணாதி3. 

இ…ய� நா …"�ப †-�3=ேத… UQபா‡�யாவப(தி …கா |  

த!…3"கா …4�ர†
4 ேம … பதி …"-ஜ!வா†4 ஶ …ரத†3: ஶ…த� || 2  
 

4�4ய …ம�3ேர… ப"ய†வஹ(�2 ஸூ…"யா� Æவ†ஹ…4னா† ஸ…ஹ |  

5ன …: பதி †�4ேயா ஜா …யா� தா3 அ†�3ேன �ர…ஜயா† ஸ …ஹ || 3  
 

5ன …: ப�ன !†ம …�3ன@ர†தா …3தா3� †ஷா ஸ…ஹ வ"ச†ஸா |  

த!…3"கா …4�ர†
யா … ய: பதி …: ஸ ஏ †4 ஶ…ரத†3: ஶ…த� || 4  
 

வ��வா† உ …த �வயா† வ…ய� தா4ரா† உத…3�யா† இவ |  

அதி †கா3ேஹமஹி … �3வ�ஷ†: ( ) || 5  
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ஆ தி†�ேட …2மம�மா†ன� || 6  
 

அ…"ய …மண …� X ேத…3வE க…�யா† அ…�3ன@ம †ய�த |  

ஸ இ…மா� ேத…3ேவா அ†�3�4வ…ர: �ேரேதா >…9சாதி … நா>த†: 
ஸுப …3�3தா4ம…->த†
கர� || 7  

4�4ய …ம�3ேர… ப"ய†வஹ…� 8, 5ன …: ப�ன !†ம…�3ன@ர†தா …3�3 9, 

வ��வா† உ …த �வயா† வ…ய 10, மா தி †�ேட …2ம-ம�மா†ன� || 11  
 

�வம †"ய…மா ப †4வஸி … ய�க…ன!னா …� நாம † 
வ …தா4வ…�2-
வ†"ய� 

ப�…3ப4".ஷி † | அ…9ஜ(தி † ,� …�óè ஸுதி †4த…� ந ேகா3ப�…4"-ய�3-

த3�ப †த!… ஸம†னஸா �� …ேணாஷி † || 12  
 

4�4ய …ம�3ேர… ப"ய†வஹ…� 13 5ன …: ப�ன !†ம…�3ன@ர†தா …3�3 14 

வ��வா† உ …த �வயா† வ…ய� || 15  
 

1.5.3 ேயா�	ரவ*ேமாசன� 

�ர �வா† >9சாமி … வ�†ண
ய… பாஶா …�3ேயன … �வாÅப†3�4னா�2 

ஸவ�…தா ஸு…ேகத†: | தா …44�ச… ேயாெனௗ† ஸு�� …த
ய † ேலா …ேக 


ேயா …ன� ேத† ஸ…ஹ ப�யா† கேராமி (��ேணாமி) || 16  
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இ…ம� Æவ��யா†மி… வ�†ண
ய… பாஶ…� Æயமப†3�4ன!த ஸவ� …தா 

ஸு…ேஶவ†: ( ) | தா …44�ச… ேயாெனௗ† ஸு�� …த
ய† 

ேலா …ேகÅ)†�டா� �வா ஸ …ஹ ப�யா† கேராமி (��ேணாமி) || 17 
 

1.5.4 அ>க3த,ெயௗபாஸனா�3ேன: ஸமாதா4ன 

ம&	ரா:   

அ…யா�சா …�3ேன Å
ய †னப�4ஶ…
த!�ச† ஸ …�யமி †(�வம…யா அ†ஸி | 

அய †ஸா … மன†ஸா �4� …ேதா†Åயஸா† ஹ …,யL †ஹிேஷ…Åயா ேநா† 
ேத4ஹி ேப4ஷ…ஜ� || 18  

(	3வ*ஷ †: - ஸு…ேஶவ…- ,	Kண* † ச) (K5) (23) 
 

1.6 வ*வாேஹ �ரயாணகாேல 
,த2,ேயா	த�ப4ன  

1.6.1 �ரயாணகாேல ,த2,ேயா	த�ப4ன   

ஸ …�ேயேனா�த†ப�4தா … �4மி …: ஸூ"ேய…ேணா�த†ப�4தா … �3ெயௗ: |  

� …ேதனா†தி…3�யா
தி�ட †2(தி தி …3வ� ேஸாேமா… அதி†4 �)…த: || 1  
 

1.6.2 வாஹேயாஜன�  

�…9ஜ(தி† �3ர…�3�4ன� {2}, Æேயாேக†3ேயாேக3 {3} ||  
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Expansions for - �…9ஜ(தி† �3ர…�3�4ன�{2}, Æேயாேக†3ேயாேக3{3}  

�…9ஜ(தி† �3ர…�4ன ம †�…ஷ9 சர†(த…� ப)† த…
42ஷ†: |  
ேராச†(ேத ேராச…னா தி…3வ� || 2 (Ref TS 7.4.20.1) 

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

ஸகா†2ய… இ(�3ர†L …தேய ‡ || 3 (Ref TS 4.1.2.1)  
 

1.6.3 ஆேராஹணகாேலÅப*4ம&	ரண� 

ஸு…கி…óè…ஶு…கóè ஶ †Qம…லி� Æவ�…�வ= †ப…óè… ஹிர†Bயவ"ணóè 

ஸு…,�தóè† ஸுச…�ர� | ஆேரா†ஹ வ�3�4வ …��த†
ய ேலா …கò 


ேயா …ன� ப�ேய† வஹ…4E �� †O�வ || 4 
 

உ4 †3�த…ரமா …ேராஹ†(த! ,ய…
ய(த!† ��த�ய …த: |  

L …"�3தா4ன …� ப��…ராேரா†ஹ �ர…ஜயா† ச வ� …ராD3ப †4வ || 5 
 

ஸ …�ராYஞ! … �வஶு †ேர ப4வ ஸ…�ராYஞ! ‡ �வ��…வா� ப †4வ |  

நனா‡(த3) ஸ…�ராYஞ! † ப4வ ஸ…�ராYஞ! … அதி †4 ேத…3,�ஷு† || 6  


�…ஷாணா …ò… �வஶு†ராணா� �ர…ஜாயா‡�ச… த4ன†
ய ச ( ) |  

பத!†னா9 ச ேத3,uணா9 ச† ஸஜா …தானா ‡� Æவ�…ராD3ப †4வ || 7  
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1.6.4 வ�	மேனா,ஸூ	ர,தரண� 

ந!…ல…ேலா …ஹி …ேத ப†4வத: �� …�யா ஸ …�தி",ய †Yயேத |  

ஏத†4(ேதÅ
யா Yஞா …தய…: பதி †"ப …3(ேத4ஷு† ப3�3�4யேத || 8  
 

1.6.5 த7ப� க3மன� 

ேய வ …�3�4வ�ச…(�3ர� Æவ†ஹ…4� Æய<மா … ய(தி… ஜனா …óè…  

அ�† | 5ன …
தா�. ய…Yஞ[யா† ேத…3வா நய†(4… யத… ஆக†3தா: || 9  
 

மா வ� †த3�ப)ப …(தி2ேனா … ய ஆ…7த†3(தி… த3�ப †த! |  
ஸு…ேக3ப� †4" 4…3"க3மத!†தா …-மப †�3ரா …(�வரா†தய: || 10 

ஸு…க3� ப(தா†2ன …-மா�†� …-ம)†�டò 
வ
தி …வாஹ†ன� |  

ய
மி†� வ !…ேரா ந )�ய†�ய…�ேயஷா‡� Æவ�…(த3ேத… வஸு† || 11  
(த4ன†,ய ச… - நவ† ச) (K6) (19) 
 

1.7 வ*வாேஹ த �	தா2தி3Bயதி�ரமஜபா	3ய: 

1.7.1 த �	தா2தி3Bயதி�ரேம ஜப: 

தா ம†(த3ஸா …னா ம�†ேஷா 43ேரா …ண ஆத…4�தóè ர…ய�� த…3ஶவ !†ர� 

Æவச…
யேவ‡ | �� …த� த!…"த2óè ஸு†�ரபா …ணóè ஶு †ப4
பத! 


தா …2O� ப †ேத…2�டா2மப † 43"ம …திóè ஹ†த� || 1  
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1.7.2 நாேவாÅ>ம&	ரண�  

அ…ய�ேனா† ம…&யா: பா…ரò 
வ…
தி ேந†ஷ…�3வன …
பதி†: |  
7ரா† ந: ஸு…தரா† ப4வ த!3"கா4� …�வாய … வ"ச†ேஸ || 2  
 

1.7.3 த �		வா ஜப: 

அ…
ய… பா…ேர நி †".�…த2
ய† ஜ!…வா Yேயாதி †ரஶமீஹி |  

ம …&யா இ †(�3ர: 
வ…
தேய‡ || 3 
 

1.7.4 'மஶானாதி3Bயதி�ரேம ேஹாம: 

ய�3� …ேத சி †த3ப� …4 �)ஷ†: 5 …ரா ஜ…"���4ய† ஆ…��த†3: |  
ஸ(தா†4தா ஸ …(தி4� ம…க4வா† 5ேரா …வஸு…"ன@�க†"தா … 
வ�&�†த…� 5ன †: || 4  
 

இடா†3ம�3ன {5}. இ…ம� ேம† வ�ண…  {6}. த��வா† யாமி… {7}. 

�வ�ேனா† அ�3ேன …  {8}. ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன …  {9}. 

�வம †�3ேன அ …யாஸி† {10} ||  
Expansion for இடா†3ம�3ன {5}, இ…ம� ேம† வ�ண … {6}   

த��வா† யாமி … {7}, �வ�ேனா† அ�3ேன … {8} ,  

ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {9}, �வம†�3ேன அ…யாஸி † {10}.  
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இடா†3ம�3ேன 5�…த3óè ஸóè † ஸ …ன@E ேகா3: ஶ†�வ�த…மóè 

ஹவ †மானாய ஸாத4 | 
யா�ன†: ஸூ…�
தன†ேயா 

வ� …ஜாவாÅ�3ேன… ஸா ேத† ஸும…தி" �‡4�வ …
ேம || 5  

(Ref TS 4.2.4.3) 

இ…ம� ேம † வ�ண ��த!…4 ஹவ †ம…�3யா ச† ��ட3ய | 

�வாம †வ …
�ரா ச†ேக || 6 (Ref TS 2.5.12.3) 
த��வா† யாமி … �3ர&ம†ணா … வ(த†3மான …-
ததா3 ஶா‡
ேத… 

யஜ†மாேனா ஹ…வ�"ப� †4: | அேஹ†ட3மாேனா வ�ேண …ஹ 

ேபா …3�4��†ஶóèஸ… மா ந… ஆ�…: �ரேமா†ஷ!: || 7 (Ref TS 2.5.12.3) 

�வ� ேநா† அ�3ேன … வ� †ண
ய வ� …�3வா� ேத…3வ
ய… 

ேஹேடா3Åவ† யாஸி 7�டா2: |  

யஜி †�ேடா …2 வ&ன@† தம …: ேஶாஶு †சாேனா … வ��வா … 

�3ேவஷாóè †ஸி… �ர> †>�3�4ய…
ம� || 8 (Ref TS 2.5.12.3) 

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

உ…ஷேஸா … ,�†�ெடௗ | அவ† ய<வ ேநா … வ�†ண …óè … ரரா†ேணா 

வ !…ஹி �� †W…3கóè ஸு…ஹேவா† ந ஏதி4 || 9 (Ref TS 2.5.12.3) 

�வம †�3ேன அ …யாÅஸி† | அ…யா ஸ�மன †ஸா ஹி …த: |  

அ…யா ஸ�.ஹ…,யL †ஹிேஷ | அ…யா ேநா† ேத4ஹி ேப4ஷ …ஜ� | 
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இ…�ேடா அ…�3ன@ராஹு†த: | 
வாஹா†��த: ப�ப"4 ந: | 


வ…கா3 ேத…3ேவ�4ய† இ…த3� நம †: || 10 (Ref T.B. 2.4.1.9 ) 
 

1.7.5 0 �B�0ா	3யதி�ரேம ஜப: 

ேய க†3(த…4"வா அ †�2ஸ…ரஸ †�ச ேத…3வ !ேர…ஷு ,� …ே�ஷு† 
வான
ப …�ேய�வாஸ†ேத ( ) | ஶி …வா
ேத அ …
ைய வ…�4ைவ† 

ப4வ(4 … மா ஹிóè †ஸிஷு"-வஹ…4L …&யமா†னா� || 11 
 

1.7.6 ந	3யா	3யதி�ரேம ஜப: 

யா ஓஷ†த4ேயா … யா ந…�3ேயா† யான@ … த4�வா†ன@ … ேய வனா‡ |  

ேத �வா† வ44 �ர…ஜாவ†த!…� �ர �ேவ > †9ச…(�வóèஹ†ஸ: || 12  
 

1.7.7 வ	4ைவ �3�ஹ�ரத3�ஶன� 

ஸEகா†ஶயாமி வஹ…4� �3ர&ம †ணா �3� …ைஹரேகா†4ேரண… 

ச�ு†ஷா … ைம�ேர†ண | ப…"யாண†�3த4� Æவ�…�வ= †ப…�  

Æயத…3
யாò 
ேயா …ன� பதி†�4ய: ஸவ� …தா �� †ேணா4… த� || 13  
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1.7.8 வாஹேயாவ*ேமாக:  

ஆ வா†மக3(�2-ஸும…தி"-வா†ஜின ! வஸூ…�ய�வ� †னா &� …�2ஸு 

காமாóè† அயóèஸத | அ� †4தE ேகா …3பா மி†4 …2னா ஶு†ப4
பத! 

�) …யா அ†"ய …�ேணா 43"யாóè † அஶமீஹி || 14 

அ…ய�ேனா† ேத…3வ: ஸ †வ� …தா �3�ஹ…
பதி †-)(�3ரா …�3ன! 

மி…�ராவ�†ணா 
வ…
தேய‡ | �வ�டா … வ��O†: �ர…ஜயா† 
ஸóèரரா …ண: காம … ஆயா†த…E காமா†ய �வா … வ�> †9ச4 || 15  

(ஆஸ†ேத… நவ† ச) (K7) (19) 
 

1.8 வ*வாேஹ ச�மா,தரணா	3ய: 

1.8.1 ச�மா,தரண�   

ஶ"ம … வ"ேம…த3மாஹ†ரா …
ைய நா"யா† உப …
திேர ‡ |  
ஸின !†வாலி … �ரஜா†யதாமி…ய� ப4க†3
ய ஸும …தாவ †ஸ� || 1 
 

1.8.2 �3�ஹ�ரேவேஶ வாசன� 

�3� …ஹா�-ப …4�3ரா(�2-ஸு…மன†ஸ…: �ரப…�3ேயÅவ !†ர�4ன!  

வ !…ரவ †த: ஸு …வ !ரா�† | இரா…� Æவஹ†ேதா �4� …த> …�மா†ணா …-


ேத�வ…ஹóè ஸு…மனா…: ஸ�Æவ�†ஶாமி || 2  
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1.8.3 �ரவ*'ய ேஹாம:  

ஆக†3� ேகா …3�ட2� மஹி†ஷ!… ேகா3ப�…4-ர�ைவ…-ரா� †�ம�ப�ன ! 

�ர…ஜயா‡ 
வ …"வ�� | ப…3&வ !� �ர…ஜா9 ஜ…னய †(த! 

ஸுர�ேன …மம…�3ன@óè ஶ…தஹி †மா: ஸப"யா� || 3 

அ…யம…�3ன@" �3� …ஹப †தி: ஸுஸ …óè…ஸ� 5†�6…வ"�3த†4ன: |  

யதா …2 ப4க†3
யா …�4யா� த3த†3�3-ர…ய�� 5�6…மேதா‡2 �ர…ஜா� || 4  
 

�ர…ஜாயா† ஆ�4யா� �ரஜாபத… இ(�3ரா‡�3ன!… ஶ"ம † ய�ச2த� |  

யைத2ன†ேயா …"ன �ர†மT …யாதா † உ…ப4ேயா …"ஜ!வ†ேதா: �ர…ஜா ( ) || 5  
 

ேதன† �…4ேதன† ஹ…வ�ஷா …Åயமா �யா†யதா …� 5ன†: | ஜா …யா� 

Æயாம †
மா … ஆவா‡�ு…
தாóè ரேஸ†னா …ப�4வ†"�3த4தா� || 6 

அ…ப�4வ†"�3த4தா …� பய†ஸா …Åப�4 ரா …�Dேரண † வ"�3த4தா� |  

ர…Sயா ஸ …ஹ
ர†ேபாஷேஸ…ெமௗ 
தா …மன †ேப�ிெதௗ || 7  

இ…ைஹவ 
த…� மா வ�ேயா ‡�ட …� Æவ��வ…மா�…"-,ய†��த� |  

ம …&யா இ †(�3ர: 
வ…
தேய‡ || 8  

�4�…ைவதி4 ேபா‡�யா … மய� … ம&ய †� �வாÅதா …3�3-�3�ஹ…
பதி †: | 
மயா … ப�யா‡ �ர…ஜாவ †த!… ஸ9ஜ!†வ ஶ…ரத†3: ஶ …த� | 9  

�வ�டா† ஜா …யா-ம†ஜனய…� �வ�டா‡Å
ைய… �வா� பதி ‡� |  



                                                       ���ணயஜு�ேவத 
3
ய ஏகா�

3
ன"கா#ட

3
:   

 vedavms@gmail.com Page 33 of 126 

 

�வ�டா† ஸ …ஹ
ர…மா\óè†ஷி த!…3"க4மா�†:  
��ேணா4 வா� ( ) || 10  
 

இ…ம� ேம † வ�ண … {11}, த��வா† யாமி … {12}, �வ�ேனா† அ�3ேன … 

{13}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன …{14 }, �வம†�3ேன அ…யாÅஸி † {15} ||  
Expansion for - இ…ம� ேம † வ�ண …{11}, த��வா† யாமி… {12}, 
�வ�ேனா† அ�3ேன … {13}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {14}, 

�வம †�3ேன அ …யாÅஸி†{15} (Same as appearing in 1.7.4 ) 
(ஜ வ†ேதா: �ர …ஜா-வா…ேமக†F ச) (K8) (21) 
 

1.9 வ*வாேஹ ச�ேமாபேவஶனா	3ய: 

1.9.1 ச�ேமாபேவஶன�  

இ…ஹ கா3வ…: �ரஜா†ய�4வமி …ஹா�வா† இ …ஹ ��†ஷா: |  

இ…ேஹா ஸ …ஹ
ர†த3�ிேணா ரா …ய
ேபாேஷா … நிஷ!†த34 || 1 
 

1.9.2 ஷாலகாய ப2லதா3ன�  

ேஸாேம †னாதி…3�யா ப …3லின …: ேஸாேம†ன ��தி …2வ ! �3� …டா4 |  

அேதா …2 ந� †�ராணா-ேம…ஷா> …ப
ேத…2 ேஸாம … ஆதி †4த: || 2  
 

�ர
வ: 
த…2: �ேரய� �ர…ஜயா … 54வ†ேன ேஶாேச�ட || 3  
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1.9.3 �3�ஹ�ரேவேஶ ஜப: 

இ…ஹ �) …ய� �ர…ஜயா† ேத… ஸ�� †�3�4யதா-ம …
மி� �3� …ேஹ 

கா3".ஹ†ப�யாய ஜா�3�ஹி | ஏ …னா ப�யா† த…�வóè† ஸóè 


� †ஜ…
வாதா …2 ஜ!,K† வ�…த3த…2-மாவ†தா3ஸி || 4 

ஸு…ம…Eக…3])…ய� Æவ…^4) …மாóè ஸ †ேமத… ப�ய†த |  

ெஸௗபா‡4�3யம …
ைய த…3�வாயாதா2
த…� Æவ�பேர†தன || 5  
 

1.9.4 	4�வா�&தா4தி த3�ஶன�   

�4�…வ�ி †தி"-�4�…வேயா†ன@"-�4�…வம †ஸி �4�…வத†:  

தி …2த� ( ) | �வ� ந� †�ராணா� ேம…�2யஸி … ஸ மா†  
பாஹி ��த�ய…த: || 6  
 

ஸ …�த…".…ஷய †: �ரத…2மாE ���தி†கானா-ம�(த…4த!� |  

ய�3�4� …வதா …óè… ஹ நி …��: ஷD���தி†கா >�2யேயா …க3� 

Æவஹ†(த!…ய-ம…
மாக†-ேமத4�வ�ட …மT || 7  
 

1.9.5 உபகாரணஸமாபனேயா: 
கா#ட3�.ஷ ணாமன&தர� ேஹாம: 

ஸத†3ஸ …
பதி …ம�5†4த� �) …யமி(�3ர†
ய… கா�ய ‡� |  

ஸநி †� ேம …தா4ம†யாஸிஷ� || 8  
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1.9.6 ,வய� �ர1வலிேதÅ�3ெனௗ ஸமிதா3தா4ன�  

உ�3த!‡3�ய
வ ஜாதேவேதா3Åப…�4ன�-நி".� †தி …� மம† |  

ப …ஶூò�ச… ம&ய … மாவ†ஹ … ஜ!வ†ன9ச… தி3ேஶா† தி3ஶ (த3ஶ) || 9  

மா ேநா† ஹிóè7Y-ஜாதேவேதா …3 கா3ம�வ…� 5�†ஷ …9 ஜக†3� |  
அப� †3�4ர…த3�3ன … ஆக†3ஹி �) …யா மா … ப)† பாதய || 10  

(	4� …வத†: ,தி …2த4 நவ† ச) (K9) (19)  
 

1.10 வ*வாேஹ தா3#ேடா3	தா2பன ம&	ரா	3ய: 

1.10.1 தா3#ேடா3	தா2பன ம&	ெரௗ 

உ…த!…3"�வாேதா† வ��வாவேஸா … நம†ேஸடா3மேஹ �வா |  

அ…�யாமி †�ச2 �ரப …2",யóè† ஸ9ஜா …யா� ப�யா† 
�ஜ || 1  
 

உ…த!…3"�வாத…: பதி †வத!… &ேய†ஷா வ� …�வாவ †ஸு…� நம †ஸா 

கீ…3"ப�4K‡Dேட | அ…�யாமி †�ச2 ப��� …ஷத…3� Æ,ய †�தா …óè…  

ஸ ேத† பா …4ேகா3 ஜ…�ஷா … த
ய † வ��3தி4 || 2  
 

1.10.2 ச7�	த 2 ேஹாம: 

அ�3ேன‡ �ராய�சி�ேத… �வ� ேத…3வானா …� �ராய †�சி�திரஸி 

�3ரா&ம …ண
�வா† நா …த2கா†ம…: �ரப†�3ேய… யாÅ
யா� ப †தி …�4ன! 
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த…J: �ர†ஜா …�4ன! ப †ஶு…�4ன! ல †<மி …�4ன! ஜா†ர…�4ன!ம†
ைய…தாE 

�� †ேணாமி … 
வாஹா‡ || 3  
வாேயா‡ �ராய�சி�த… 4*,  
ஆதி†3�ய �ராய�சி�ேத… 5*, 

அ>ஷHக� for 4 and 5 

வாேயா‡ �ராய�சி�ேத… �வ� ேத…3வானா …� �ராய†�சி�திரஸி 

�3ரா&ம …ண
�வா† நா …த2கா†ம…: �ரப†�3ேய… யாÅ
யா� ப †தி …�4ன! 

த…J: �ர†ஜா …�4ன! ப †ஶு…�ன ! ல †<மி …�4ன! ஜா †ர…�4ன!ம†
ைய…தாE 

�� †ேணாமி … 
வாஹா‡ | 4  
ஆதி†3�ய �ராய�சி�ேத… �வ� ேத…3வானா …� �ராய†�சி�திரஸி 

�3ரா&ம …ண
�வா† நா …த2கா†ம…: �ரப†�3ேய… யாÅ
யா� ப †தி …�4ன! 

த…J: �ர†ஜா …�4ன! ப †ஶு…�4ன! ல †<மி …�4ன! ஜா†ர…�4ன!ம†
ைய…தாE 

�� †ேணாமி … 
வாஹா‡ | 5 
 

�ரஜா†பேத �ராய�சி�ேத… �வ� ேத…3வானா …� �ராய†�சி�திரஸி 

�3ரா&ம …ண
�வா† நா …த2கா†ம…: �ரப†�3ேய… யாÅ
யா� ப †தி …�4ன! 

த…J: �ர†ஜா …�4ன! ப †ஶு…�4ன! ல †<மி …�4ன! ஜா†ர…�4ன!ம†
ைய… தாE 

�� †ேணாமி … 
வாஹா‡ || 6  
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�ர…ஸ…வ�ேசா†பயா…ம�ச… காட †�சா"ண…வ�ச† த4"ண…ஸி�ச… 

�3ரவ� †ண9 ச… ப4க†3�சா …(த)†�9 ச… ஸி(4†4�ச ஸ> …�3ர�ச… 

ஸர†
வாò�ச வ�…�வ,ய†சா�ச… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† 
ேநா … �3ேவ�6… தேம†ஷா …9 ஜ�ேப †4 த3�3�4ம…: 
வாஹா‡ || 7  
 

ம4†4�ச… மாத†4வ�ச ஶு…�ர�ச… ஶுசி †�ச… நப †4�ச 

நப …4
ய †�ேச…ஷ�ேசா …"ஜ�ச… ஸஹ †�ச ஸஹ…
ய†�ச… தப †�ச 

தப …
ய †�ச… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… 

தேம†ஷா …9 ஜ�ேப †4 த3�3�4ம…: 
வாஹா‡ || 8  
 

சி …�த9ச… சி�தி …�சா_†த…9 சா_ †தி…�சாத!†4த…9 சாத!†4தி�ச… 

வ�Yஞா†த9 ச வ�…Yஞான†9 ச… நாம† ச… �ர4†�ச… த3".ஶ†�ச 

� …"ணமா†ஸ�ச… ேத ய� �3வ�…�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6 … 

தேம†ஷா …9 ஜ�ேப †4 த3�3�4ம…: 
வாஹா‡ || 9  
 

�4

வாஹா … 54வ…

வாஹா … ஸுவ …

வாேஹாò 


வாஹா‡ ( ) || 10  
(உ…த …3��வாேதா… த3ஶ† ) (K10) (10)  
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1.11 வ*வாேஹ வத4வரேயார4ேயா4ய 

ஸம/0ணா	3ய: 

1.11.1 வத4வரேயார4ேயா4ய� ஸம/0ண� 

அப †�ய� �வா … மன †ஸா … ேசகி†தான …� தப †ேஸா ஜா …த�  

தப †ேஸா … வ��†4த� | இ …ஹ �ர…ஜாமி …ஹ ர…ய�óè ரரா†ண…: 

�ரஜா†ய
வ �ர…ஜயா† 5�ரகாம || 1  
 

அப †�ய� �வா … மன †ஸா … த!3�3�4யா†னா …ò… 
வாயா‡� த…Jóè 

� …�வ�ேய … நாத†2மானா� | உப … மா>…�சா �†வ …தி" 53� †4யா …: 

�ரஜா†ய
வ �ர…ஜயா† 5�ரகாேம || 2  
 

1.11.2 ஆ1யேஶேஷண E�த3யேத3ேஶ ஸமFஜன� 

ஸம†9ஜ(4 … வ��ேவ† ேத…3வா: ஸமாேபா … &�த†3யான@ ெநௗ |  

ஸ� மா†த…)�வா … ஸ� தா …4தா ஸ>… ேத3�DK † தி3ேத3�` 

ெநௗ || 3 
 

1.11.3 ஸமFஜேன ஜப:  

�ரஜா†பேத த…�வ†� ேம ஜுஷ
வ… �வ�ட †" ேத…3ேவப� †4: 

ஸ …ஹஸா …ம இ†(�3ர | வ��ைவ‡" ேத…3ைவரா …திப�†4: ஸóè ரரா …ண: 

5 …óè…ஸா� ப †3ஹூ…னா� மா …தர†: 
யாம || 4  
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ஆ ந†: �ர…ஜா9-ஜ†னய4 �ர…ஜாப †திராஜர…ஸாய… ஸம†ன��வ"ய…மா |  

அ4 †3"மEக3]: பதிேலா …க-மாவ� †ஶ… ஶ�ேனா† ப4வ �3வ�…பேத…3 

ஶ9 ச4 †�பேத3 ( ) || 5  
 

தா� � †ஷ9சி…2வத†மா …-ேமர†ய
வ… ய
யா …� பa3ஜ†� ம�…�யா† 
வப †(தி | யா ந† ஊ…= உ †ஶ…த! வ� …
ரயா†ைத… ய
யா†>…ஶ(த…: 
�ரஹ†ேரம… ேஶப ‡2� || 6  

(ஶFச7†�பேத …3 	3ேவ ச †) (K11) (12) 
 

1.12 வ*வாேஹ ஸமாேவஶன ஜப: 
1.12.1 ஸமாேவஶனகாேல ஜப: 

ஆேரா†ேஹா …�->ப †ப3".ஹ
வ பா …3ஹு� ப)†�வஜ
வ 

ஜா …யாóè ஸு†மன …
யமா†ன: | த
யா‡� 5�யத� மி4…2ெனௗ 

ஸேயா†ன! ப …3&வ !� �ர…ஜா9 ஜ…னய †(ெதௗ… ஸேர†தஸா || 1  

ஆ…"�3ரயாÅர†Bயா … ய�ராம†(த…2�-5�†ஷ …� 5� †ேஷண ஶ…�ர: |  

தேத…3ெதௗ மி†4 …2ெனௗ ஸேயா†ன! �ர…ஜயா …Å��ேத†ேன…ஹ 

க†3�ச2த� || 2 

அ…ஹE க3"ப …4மத†3தா …4-ேமாஷ†த!4�வ…ஹ� Æவ��ேவ†ஷு… 

54வ†ேன�வ…(த: | அ…ஹ� �ர…ஜா அ†ஜனய� ப��� …ணாம …ஹ9 

ஜன@†�4ேயா அப …Kஷு† 5 …�ரா� || 3  
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5 …�)ேண …மா U †மா …)ணா … வ��வ …மா�…" ,ய†��த� |  

உ…பா4 ஹிர †Bயேபஶஸா வ !…திேஹா‡�ரா �� …த�3-வ†ஸூ || 4  
 

த…3ஶ…
ய� �வா …Å��தா†ய… கóè ஶLேதா†4 ேராம …ஶóè ஹ †ேதா2 
ேத…3ேவஷு† �� …Oேதா … 43வ†: || 5  
(ஆேரா†ஹ… நவ†) (K12) (9) 

(வ*வாஹம&	ரா: ஸமா�த:) 
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1.13 க3�ப4தா4ேன �7ஸமாேவஶ: 

1.13.1 �7ஸமாேவஶனகாேல பா4�யாயா 

அப*4ம&	ரண� 

வ��O…" ேயான@ †E கQபய4… �வ�டா† = …பாண� † ப�óèஶ4 |  

ஆஸி†9ச4 �ர…ஜாப †தி" தா …4தா க3"ப †4� த3தா44 ேத || 1  
 

க3"ப †4� ேத4ஹி ஸின !வாலி … க3"ப †4� ேத4ஹி ஸர
வதி | 

க3"ப †4(ேத அ…�வ�ெனௗ† ேத…3வாவா த†4�தா …� 5�க†ர
ரஜா || 2  
 

ஹி …ர…Bயயa† அ …ரண !… ய�ன@ …" ம(த†2ேதா அ…�வ�னா‡ |  

த(ேத… க3"ப4óè † ஹவாமேஹ த3ஶ…ேம மா …ஸி ஸூத†ேவ || 3  
 

யேத…2ய� �� †தி …2வ ! ம …ஹ! தி�ட †2(த!… க3"ப †4மாத…3ேத4 |  

ஏ …வ� �வE க3"ப …4மாத†4�2
வ த3ஶ…ேம மா …ஸி ஸூத†ேவ || 4  
 

யதா†2 ��தி …2,ய †�3ன@க3"பா …4 �3ெயௗ"யேத2(�3ேர†ண  

க…3"ப�4ண!‡ | வா…�"யதா†2 தி …3ஶாE க3"ப †4 ஏ…வE க3"ப †4�  

த3தா4மி ேத ( ) || 5  
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வ��ேணா … �ேர�ேட†2ன = …ேபணா …
யா� நா"யா ‡E 

க3வ !…�யா‡� | 5மாóè †ஸ…E க3"ப …4மாேத†4ஹி த3ஶ…ேம  

மா …ஸி ஸூத†ேவ || 6  
 

ேநஜ†ேமஷ … பரா†பத… ஸு5†�ர…: 5ன …ராப†த |  
அ…
ைய ேம 5 …�ரகா†மாைய… க3"ப …4மாேத†4ஹி… ய: 5மா�† || 7 
 

,ய
ய … ேயான@ …� �ரதி … ேரேதா† �3�ஹாண… 5மா ‡� 5 …�ேரா 

த!†4யதா …E க3"ேபா†4 அ …(த: | த� மா …தா த3ஶ…மாேஸா†  

ப�3ப4"4… ஸ ஜா†யதா� Æவ !…ரத†ம…: 
வானா‡� || 8  
 

ஆ ேத… க3"ேபா …4 ேயான@ †ேம4… 5மா …�பா3ண† இேவஷு…தி4� |  

ஆ வ !…ேரா ஜா†யதா� 5 …�ர
ேத† த3ஶ…மா
ய †: || 9 (13)  

(க3�ப†44 த3தா4மி ேத …Å�ெடௗ ச †) (K13) (18) 
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1.14 �7ஸமாேவஶனகாேல பா4�யாயா 

அப*4ம&	ரண� 

1.14.1 �7ஸமாேவஶனகாேல பா4�யாயா 

அப*4ம&	ரண� 

 

க…ேராமி † ேத �ராஜாப …�யமா க3"ேபா …4 ேயான@†ேம4 ேத |  

அJ †ன: � …"ேணா ஜா†யதா …-ம�ேலா …ேணா-Åப�†ஶாசத!4த: || 1  
 

5மாò †
ேத 5 …�ேரா நா †) … த� 5மா …ன�†ஜாயதா� |  

தான@ † ப…4�3ராண� … பa3ஜா‡�S�ஷ …பா4 ஜ†னய(4 ெநௗ || 2  
 

யான@† ப …4�3ராண� … பa3ஜா‡�S�ஷ …பா4 ஜ†னய …(தி ந†: | ைத
�வ� 

5 …�ரா� வ� †(த3
வ… ஸா �ர…ஸூ"ேத†4�…கா ப †4வ || 3  
 

காம… �ர�� †�3�4யதா …� ம&ய …மப †ராஜிதேம…வ ேம ‡ |  
யE காம†E கா …மேய† ேத3வ… த� ேம † வாேயா… ஸம†"�3த4ய || 4  

(க3�ப4தா4ேன �7ஸமாேவஶ ம&	ரா: ஸமா�த:) 
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1.14.2 அ�த2�ரா	4வ,ய ப�0வப�காஸேன ஜப: 

அ…�…ஹ…வ� ப †)ஹ …வ� ப †Kவா…த3� ப†)� …ப� |  

43:
வ†�ன …� 43�†தி3த…� த�3-�3வ�…ஷ�3�4ேயா† 
தி3ஶா�ய …ஹ� ( ) || 5  
 

அ�†ஹூத…� ப)†ஹூதóè ஶ…Uேன …"-யத3ஶா†U …ன� |  

�� …க3
ய † 
� …தம †<ணயா … த�3-�3வ� …ஷ�3�4ேயா† 
தி3ஶா�ய …ஹ� || 6  
 

1.14.3 சி	�ய,ய வன,பேதரப*4ம&	ரண� 

ஆ…ரா�ேத† அ…�3ன@ர†
�வா …ரா�-ப †ர…ஶுர†
4 ேத |  

நி …வா …ேத �வா …Åப�4 வ†".ஷ4 
வ…
தி ேத‡Å
4 வன
பேத 


வ…
தி ேம‡Å
4 வன
பேத || 7  
 

1.14.4 ஶ��	3�ேத�ப,தா2ன�  

நம†: ஶ�� …�2ஸேத†3 �…�3ராய … நேமா† �…�3ராய † ஶ�� …�2ஸேத‡3 | 

ேகா …3�ட2ம †ஸி … நம†
ேத அ
4 … மா மா† ஹிóè7…: [ ] 8 
  

1.14.5 ஸி�3வாத,யாப*4ம&	ரண�  

ஸிக†3ஸி … நஸி … வYேரா … நம †
ேத அ
4… மா மா† ஹிóè7: || 9  
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1.14.6 ஶ�ேனரப*4ம&	ரண�  

உ…�3கா …3ேதவ† ஶ…Uேன … ஸாம † கா3யஸி �3ர&ம5 …�ர இ†வ… 

ஸவ†ேனஷு ஶóèஸஸி | 
வ…
தி ந†: ஶ…Uேன† அ
4…  

�ரதி† ந: ஸு …மனா† ப4வ || 10   

(அ…ஹம…�ெடௗ ச†) (K14) (18) 
 

1.15 த3�ப	ேயா�-E�த3யவ*'ேலேஷ 

E�த3ய-ஸ�ஸ�ேக3�2ேஸா�-ேஹாம: 

1.15.1 த3�ப	ேயா�-E�த3யவ*'ேலேஷ E�த3ய-

ஸ�ஸ�ேக3�2ேஸா�-ேஹாம: 

�ரா …தர…�3ன@� �ரா …த)(�3ரóè† ஹவாமேஹ �ரா …த" மி …�ராவ�†ணா 

�ரா …தர…�வ�னா‡ | �ரா …த" ப4க†3� �…ஷண …� �3ர&ம†ண …
பதி†� 

�ரா …த: ேஸாம†> …த �…�3ரóè ஹு†ேவம || 1 
 

�ரா …த…"ஜித…� ப4க†3> …�3ரóè ஹு†ேவம வ …ய� 5…�ரமதி †3ேத…"ேயா 

வ� †த…4"தா | ஆ…�4ர�சி …�3ய� ம�ய †மான
4…ர�சி …�3ராஜா † 
சி …�3ய� ப4க†3� ப …4�!�யாஹ † || 2 
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ப4க…3 �ரேண†த…" ப4க…3 ஸ�ய†ராேதா …4 ப4ேக…3மா� தி4ய…>த†3வ… 

த3த†3�ன: | ப4க…3 �ரேணா† ஜனய… ேகா3ப�…4ர�ைவ…" ப4க…3 

�ர(�ப�†4" (� …வ(த†: 
யாம || 3  

உ…ேததா3ன!…� ப4க†3வ(த: 
யாேமா …த �ரப�…�வ உ …த ம�4ேய… 

அ&னா‡� | உ…ேதாதி †3தா மக4வ…(�2 ஸூ"ய†
ய வ …ய� 

ேத…3வானாóè† ஸும…ெதௗ 
யா†ம || 4  

ப4க†3 ஏ …வ ப4க†3வாóè அ
4 ேத3வா …
ேதன† வ …ய� ப4க†3வ(த: 


யாம | த� �வா† ப4க…3 ஸ"வ… இYேஜா†ஹவ !மி … ஸ ேநா† ப4க3 

5ர ஏ …தா ப†4ேவ …ஹ ( ) || 5  

ஸம†�4வ…ராேயா …ஷேஸா† Åனம(த த3தி …4�ராேவ †வ … ஶுச†ேய 

ப …தா3ய† | அ…"வா …சீ…ன� Æவ†ஸு…வ�த…3� ப4க†3�ேனா … ரத†2மி …வா�வா† 
வா …ஜின … ஆவ†ஹ(4 || 6  

அ�வா†வத!…" ேகா3ம†த!" ந உ…ஷாேஸா† வ !…ரவ†த!…: ஸத†3>�ச2(4 

ப …4�3ரா: | �4� …த� 43ஹா†னா வ�…�வத… �ரபa†னா \…ய�  

பா†த 
வ…
திப� …4: ஸதா†3 ந: || 7  
(ப…4ேவ…ஹ ச …	வா� † ச) (K15) (14) 
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1.16 ப	G�வஶகீரணH க�ம 
1.16.1 ப	G�வஶகீரணH க�ம 

இ…மா� க2னா …�ேயாஷ†த!4� Æவ !…�த…4� ப3ல†வ�தமா� |  

யயா† ஸ …ப�ன !…� பா3த†4ேத… யயா† ஸ�Æவ�…(த3ேத… பதி ‡� || 1  

உ…�தா …னப †"ேண … ஸுப †4ேக…3 ஸஹ †மாேன … ஸஹ†
வதி |  

ஸ …ப�ன !‡� ேம… பரா†த4ம… பதி †� ேம … ேகவ†லE ��தி4 || 2  

உ�த†ரா …Åஹ>�த†ர… உ�த…ேர43�த†ரா�4ய: |  

அதா†2 ஸ …ப�ன !… யா மமாத†4ரா … ஸாÅத†4ரா�4ய: || 3  
 

ந &ய †
ைய … நாம† �3��ணாமி … ேநா அ…
மி�-ர †மேத…  

ஜேன‡ | பரா†ேம…வ ப†ரா …வதóè† ஸ…ப�ன !‡� நாஶயாமஸி || 4  
 

அ…ஹம †
மி … ஸஹ†மா…னாÅத…2 �வம †ஸி ஸாஸ…ஹி: |  

உ…ேப4 ஸஹ†
வத! �…4�வா ஸ …ப�ன!‡� ேம  

ஸஹாவைஹ ( ) || 5  
 

உப † ேதÅதா …4óè… ஸஹ†மானாம…ப�4 �வா†Åதா …4óè… ஸஹ!†யஸா |  

மாம�… �ர ேத… மேனா† வ…�2ஸE ெகௗ3)†வ தா4வ4 ப …தா2 

வா)†வ தா4வ4 || 6   

(ஸ…ஹா…வ…ைஹ… 	3ேவ ச†) (K16) (12) 
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1.17 ஸப	ன பா3த4னH க�ம 

1.17.1 ஸப	ன பா3த4னH க�ம 

உத…3ெஸௗ ஸூ"ேயா † அகா …343த…3ய� மா†ம…ேகா ப4க†3: |  
அ…ஹ� த�3-வ��3வ…லா-ப †தி …ம�4ய †ஸா�ி வ�ஷாஸ …ஹி: || 1  

அ…ஹE ேக…4ர…ஹ� L…"தா4Åஹ>…�3ரா வ�…வாச†ன! |  

மேமத3�… �ர4 …� பதி†: ேஸஹா …னாயா† உ…வாச†ேர� || 2  

மம† 5 …�ரா: ஶ†��…ஹேணாÅேதா†2 ேம 43ஹி …தா வ�…ராD |  

உ…தாஹம †
மி … ஸ9ஜ†யா … ப��†"ேம… �ேலாக† உ�த…ம: || 3  

ேயேன(�3ேரா† ஹ…வ�ஷா† �� …�ய †ப4வ�3-தி …3,� †�த…ம: |  

அ…ஹ� தத†3�) ேத3வா அஸப …�னா கிலா†ப4வ� || 4  

அ…ஸ …ப…�னா ஸ †ப�ன@…�4ன! ஜய†(�யப� …4�4வ†K |  

ஆவ� †�2ஸி … ஸ"வா†ஸா …óè… ராேதா …4 வ"ேசா …  

அ
ேத†2யஸாமிவ ( ) || 5  

ஸம†ைஜஷமி …மா அ…ஹóè ஸ…ப�ன !†ரப� …4�4வ†K: |  

யதா …2Åஹம†
ய வ !…ர
ய † வ�…ராஜா†மி … த4ன†
ய ச || 6 

(அ,ேத †2யஸாமிவ… 	3ேவ ச †) (K17) (12) 
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1.18 வ	4வா: யIமாதி3ஹரH க�ம 

1.18.1 வ	4வா: யIமாதி3ஹரH க�ம 
 

அ…�!�4யா‡(ேத… நாஸி†கா�4யா …E க"ணா‡�4யா …9  

F5†3கா …த3தி †4 | ய<மóè† ஶ"ீ.ஷ…Bய†� ம…
தி�கா‡Y- 

ஜி…&வாயா … வ�,� †ஹாமி ேத || 1  
 

�3K …வா�4ய†
த உ…�ண�ஹா‡�4ய …: கீக†ஸா�4ேயாÅJ…�யா‡� |  

ய<ம†� ேதா3ஷ …Bய †மóèஸா‡�4யா� பா …3ஹு�4யா …� 

Æவ�,�†ஹாமி ேத || 2  

ஆ…(�ேர�4ய †
ேத… U3தா‡3�4ேயா வன@ …�ேடா2".  

&�த†3யா …த3தி †4 | ய<ம…� மத†
னா�4யா� Æய …�ன: 

�லா …ஶி�4ேயா … வ�,� †ஹாமி ேத || 3  

ஊ…��4யா‡� ேதÅ�W …2வ�3�4யா …9 ஜEகா ‡4�4யா …� 

�ரப †தா3�4யா� | ய<ம …ò… �ேராண !‡�4யா� 

பா …4ஸதா‡3�3�4வ …óè…ஸேஸா … வ�,� †ஹாமி ேத || 4  

ேமஹ †னா�3-வல …Eகர†ணா …Q-ேலாம †�4ய
ேத ந…ேக2�4ய†: |  

ய<ம…óè… ஸ"வ†
மாதா …3� மன …
தமி…ம�  

Æவ�,�†ஹாமி ேத ( ) || 5  
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அEகா†3த3Eகா …3Q-ேலா�ேனா†ேலா�ேனா ஜா …த�  

ப"வ†ண�ப"வண� | ய<ம …óè… ஸ"வ†
மாதா …3� மன …
தமி …ம� 

Æவ�,�†ஹாமி ேத || 6  

பரா†ேத3ஹி ஶாப …3Qய †� �3ர…&ம�4ேயா … வ�ப †4ஜா … வஸு† |  

�� …�ையஷா ப …�3வத!† �…4�வா ஜா …யாÅÅவ� †ஶேத… பதி ‡� || 7  

அ…�] …லா த…J"ப †4வதி … �ஶ†த! பா …பயா†Å>…யா |  

பதி…"-ய�3-வ…�3�4ைவ† வாஸ †ஸா … 
வமEக†3மப�…4 தி4�2ஸ †தி || 8  
�= …ரேம…த� க` †க-ேம…தத†3பா …�ட2வ†�3-வ� …ஷவ …�ைன-தத3�த†ேவ | 

ஸூ…"யா� Æய: �ர…�ய� †� Æவ�…�3யா�2ஸ ஏ …த� 

�ரதி†�3�&ண!யா� || 9  

ஆ…ஶஸ †ன� Æவ�…ஶஸ†ன …மேதா†2 அதி4 வ� …ச"த†ன� |  

ஸூ…"யாயா‡: ப�ய = …பாண�… தான@ † �3ர…&ேமாத ஶóè†ஸதி( ) || 10  

(இ…ம� Æவ*B� †ஹாமி ேத - ஶóèஸதி) (K18) (20) 
 

Special Korvai for  1.18 

(அ…0 �4யா‡H �3K …வா�4ய† ஆ …&	ேர�4ய † ஊ…��4யா…� 

ேமஹ†னா…த3Hகா†3த3Hகா…3	 பேரா†ேத3ஹி ஸ …�த) 
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KhanDa Korvai : 

(�ர …ஸு…�3ம&தா…Å�டாத3ஶ… - ஹிர †#யவ�ணா…: பFச †த3ஶ… - 

ேஸாம†: �ரத …2ம: ேஷாட †3ஶ… - ேஸாமா†ய ஜன"…வ*ேத…3 

Å�டாத …3ஶா - தி†�ேட …2ய4 	ரேயா†வ*óèஶதி: - ஸ …	ேயன … -  

தா ம†&த3ஸா… ைநகா…4னவ*óè †ஶதி… ேரகா…4னவ*óè†ஶதி…: -  

ஶ�ம… வ�ைமக†வ*óèஶதி- � …ஹ கா3வ… ஏகா…4னவ*óè †ஶதி - 

�த …3�வ�ேதா… த3ஶா - ப†'ய4 	வா… 	3வத…3ஶா - 

ேரா†ேஹா…�4 நவ … - வ*�} …�ேயான" †� - க…ேராமி† ேத … 

Å�டாத †3ஶா �டாத3ஶ - �ரா…தர …�3ன"F ச7 †�த3ேஶ… - மா� 

க2னா… - �Gத…3ெஸௗ ஸூ�ேயா… 	3வத †3ஶ 	3வத3ஶா… - 

0 �4யா‡4 ேத வ*óèஶ …தி ர…�டாத †3ஶ ) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, Series of Khandaas:  

(�ர …ஸு…�3ம&தா - Åப†'ய4 	வா…Å�டாத †3ஶ) 

 
First and Last Padam in EAK, 1st Prapaatakam :- 

(�ர …ஸு…�3ம&தா… - தான" † �3ரEேமா…த ஶóè †ஸதி) 

 

ஹ� †: ஓ� 

ஏகா�3ன"கா#ேட3 �ரத2ம �ரபாட2க: ஸமா�த: 
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Ekaagni Kaandam Counts - 1st Prapaatakam 
 Vaakyams 

 

 Khanda - 1 18 

 Khanda – 2 15 

 Khanda – 3 16 

 Khanda – 4 18 

 Khanda – 5 23 

 Khanda – 6 19 

 Khanda – 7 19 

 Khanda – 8 21 

 Khanda – 9 19 

 Khanda – 10 10 

 Khanda – 11 12 

 Khanda – 12 9 

 Khanda – 13 18 

 Khanda – 14 18 

 Khanda – 15 14 

 Khanda – 16 12 

 Khanda – 17 12 

 Khanda - 18 20 

Total  293 
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2. ���ணயஜு�ேவத 3ய ஏகா�3ன"கா#ட3: 

- 	3வ*த ய �ரபாட2க:  

2.1 உபநயனம&	ரா: 
 

2.1.1 0ுர க�ம  
   

உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன&யதி †3தி …: ேகஶா�. † வப4 || 1  
 

ஆப † உ(த3(4 ஜ!…வேஸ† த!3"கா4� …�வாய… வ"ச†ேஸ |  

Yேயா�ச… ஸூ"ய†� �3� …ேஶ || 2  
 

ேயனாவ †ப�2 ஸவ� …தா �ு…ேரண… ேஸாம†
ய… ராYேஞா … 

வ� †ண
ய வ� …�3வா� | ேதன† �3ர&மாேணா வபேத…த3ம…- 


யா�†�மா …� ஜர†த3�6 …". யதா2Åஸ†த…3யம…ெஸௗ || 3  
 

ேயன† � …ஷா �3�ஹ…
பேத†-ர…�3ேன)(�3ர†
ய … சா�…ேஷÅவ†ப� | 
ேதனா …
யா�†ேஷ வப … ெஸௗ�ேலா‡�யாய 
வ…
தேய ‡ || 4  
ேயன … �4ய …�சரா‡�ய …ய9 Yேயா�ச… ப�யா†தி… ஸூ"ய‡� |  

ேதனா …
யா�†ேஷ வப … ெஸௗ�ேலா‡�யாய 
வ…
தேய ‡ || 5  
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ேயன† � …ஷா �3�ஹ…
பேத†-ர…�3ேன)(�3ர†
ய … சா�…ேஷÅவ†ப�( ) | 

ேதன† ேத வபா�யஸா …வா� †ஷா … வ"ச†ஸா … யதா …2  

Yேயா�2ஸு …மனா … அஸா‡: || 6  
 

ய� �ு …ேரண † ம…"சய †தா ஸுேப …ஶஸா … வ��ரா … வப †ஸி…  

ேகஶா�† | ஶு…(தி…4 ஶிேரா … மாÅ
யா� …: �ரேமா†ஷ!: || 7  
 

உ…��வாய … ேகஶா …� …. வ� †ண
ய… ராYேஞா … �3�ஹ…
பதி †: 
ஸவ�…தா ேஸாேமா† அ…�3ன@: | ேத�4ேயா† நி …தா4ன†� ப3ஹு…தா4 -
Å�வ†வ�(த3�-ன(த…ரா �3யாவா†��தி …2வ ! அ …ப: ஸுவ†: || 8  

(ஆG …ேஷÅவ †ப…	பFச† ச) (K1) (15) 
 

2.2 உபநயனம&	ரா: 
2.2.1 ஸமிதா3தா4ன�  

ஆ…�…"தா3 ேத†3வ ஜ…ரஸ†E �3�ணா …ேனா �4� …த�ர†த!ேகா 
�4� …த�� †�ேடா2 அ�3ேன | �4� …த� ப�ப †3�ன …��த…9 சா�… 

க3,ய †� ப� …ேதவ† 5 …�ர9 ஜ…ரேஸ † நேய…ம� || 1  

2.2.2 அ'மா,தாபன�   

ஆதி†�ேட…2-மம�மா†ன …-ம�ேம†வ … �வò 
தி…2ேரா ப †4வ |  

அ…ப�4தி†�ட2 ��த�ய…த: ஸஹ†
வ ��தனாய …த: || 2  
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2.2.3 வாஸ: ப�தா4ன� 

ேர…வத!‡
�வா … ,ய†<ண …� ���தி †கா …�சா�� †(தò
�வா |  

தி4ேயா†Åவய …�னவ…�3னா அ†,�9ஜ(�2-ஸ …ஹ
ர…ம(தாóè † 
அ…ப�4ேதா† அய�ச2�� || 3  
 

ேத…3வ !" ேத…3வாய† ப) …த!4 ஸ†வ�…�ேர |  

ம …ஹ�ததா†3-ஸாமப4வ�-மஹி�வ…ன� || 4  
 

யா அ�� †(த…�னவ†ய…� …. யா அத†�வத… யா�ச† 
ேத…3வ !ர(தா†ன …ப�4ேதா†-Åத3த3(த | தா
�வா† ேத…3வ !"-ஜ…ரேஸ… 

ஸ�Æ,ய†ய …(�வா�†�மான@ …த3� ப)†த4�2
வ … வாஸ†: ( ) || 5  
 

ப)†த4�த த4�த… வாஸ†ைஸனóè ஶ…தா� †ஷE ��Oத 

த!…3"க4மா�†: | �3�ஹ …
பதி…: �ராய†�ச…2�3வாஸ †  
ஏ …த�2ேஸாமா†ய … ராYேஞ … ப)†தா4த…வா உ † || 6  
 

ஜ…ராE க†3�சா2ஸி … ப)†த4�2
வ… வாேஸா … ப4வா† ���W …னா-

ம †ப�4ஶ
தி…பாவா‡ | ஶ…த9 ச† ஜ!வ ஶ…ரத†3: ஸு…வ"சா† ரா …ய�ச… 

ேபாஷ …>ப … ஸ�Æ,ய†ய
வ || 7  
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பK …த3� Æவாேஸா … அதி †4தா4: 
வ …
தேய-Å�†4ராபa…னா-

ம †ப�4ஶ
தி…பாவா‡ | ஶ…த9 ச† ஜ!வ ஶ…ரத†3: 5= …சீ".வஸூ†ன@ 

சா …"ேயா வ� †ப4ஜாஸி … ஜ!வ��† || 8  
2.2.4 ெமௗF1யஜன" ம&	ரா:  

இ…ய� 43�†�தா�-ப) …பா3த†4மானா … ஶ"ம… வ= †த2� 5ன …த!  

ந… ஆகா‡3� | �ரா …ணா …பா …னா�4யா…� ப3ல†மா …ப4ர†(த! �) …யா 

ேத…3வானாóè† ஸு…ப4கா …3 ேமக†2ேல…ய� || 9  
 

� …த
ய † ேகா …3��K தப †ஸ: பர…
பa �4ன …த! ர� …:  

ஸஹ†மானா … அரா†த!: | ஸா ந†: ஸம…(தம�… பK†ஹி ப …4�3ரயா† 
ப …4"தார†
ேத… ேமக†2ேல… மா )†ஷாம ( ) || 10  
 

மி…�ர
ய … ச�ு…"த4�†ண …� ப3] †ய…
ேதேஜா† யஶ…
வ� 


த…2வ�ர…óè … ஸமி †�3த4� | அ…னா …ஹ…ன …
ய� Æவஸ†ன9 

ஜ)…�O பK …த3� Æவா …Yயஜின†� த3ேத…4Åஹ� || 11  

(வாேஸா… - ம� †ஷாம… 	3ேவ ச †) (K2) (21)  
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2.3 உபநயனம&	ரா: 

2.3.1 அ�3ேர�	தரேதாÅவ,தா2பன� �ேரா0ண� 

ஹ,த�3ரஹண� ப�தா3ன� உபநயன� 

க�ண ஜப: �ர'ன-�ரதிவசனF ச. 
 

ஆ…க…3(�ரா ஸம †க3�மஹி … �ரஸு† �� …��� Æ�†ேயாதன |  

அ)†�டா …: ஸ9ச†ேரமஹி 
வ…
தி ச†ரதாதி…3ஹ 
வ…
�யா 

�3� …ேஹ�4ய †: || 1  

ஸ …>…�3ரா^…3"மி" ம4 †4மா …óè… உதா†3ர43பா …óè…ஶுனா … 

ஸம†��த…�வ-ம†�யா� | இ …ேம X ேத ர…�மய…: ஸூ"ய†
ய… 
ேயப� †4: ஸப�…�வ� ப�…தேரா† ந… ஆய��† || 2  
 

அ…�3ன@�ேட… ஹ
த†ம�3ரபa…4�2 3,  

ேஸாம †
ேத… ஹ
த†ம�3ரபa4�2 4,  

ஸவ�…தா ேத… ஹ
த†ம�3ரபa…4�2 5,  

ஸர†
வத! ேத… ஹ
த†ம�3ரபa4� 6, 

� …ஷா ேத… ஹ
த†ம�3ரபa4 7,  

த3"ய…மா ேத… ஹ
த†ம�3ரபa…4 8,  

த3óèஶு†
ேத… ஹ
த†ம�3ரபa…4�3 9,  

ப4க†3
ேத… ஹ
த†ம�3ரபa4� 10,  
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மி…�ர
ேத… ஹ
த†ம�3ரபa4� 11,  

மி…�ர
�வம †ஸி … த4"ம †ணா …Å�3ன@ரா†சா …"ய
தவ† || 12  
 

அ…�3னேய ‡ �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ… 13,  

ேஸாமா†ய �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ 14,  

ஸவ�…�ேர �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ… 15,  

ஸர†
வ�ைய �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ 16,  

�� …�யேவ‡ �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ 17,  

ய…மாய† �வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ 18,  

க…3தா3ய† �வா … ப)†த3தா3�யஸா … 19,  

வ(த†காய �வா … ப)†த3தா3�யஸா 20,  

வ…�3�4ய
�வா … ப)†த3தா3�யஸா … 21,  

ேவாஷ†த!4�4ய
�வா … ப)†த3தா3�யெஸௗ 22,  

��தி…2,ைய �வா … ஸைவ ‡�வான …ராைய …  

ப)†த3தா3�யெஸௗ || 23  

ேத…3வ
ய † �வா ஸவ�…4: �ர†ஸ…வ உப †னேய …Åெஸௗ || 24  

ஸு…�ர…ஜா: �ர…ஜயா† �4யா: ஸு…வ !ேரா† வ !…ைர: ஸு…வ"சா…  

வ"ச†ஸா ஸு …ேபாஷ …: ேபாைஷ‡: || 25  
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�3ர…&ம …ச"ய…மாகா …3>ப … மா ந†ய
வ ேத…3ேவன† ஸவ�…�ரா 

�ரஸூ†த: || 26  
 

ேகா நாமா‡
ய…ெஸௗ நாமா‡Å
மி … க
ய† 
�3ர&மசா …"ய†
யெஸௗ �ரா …ண
ய† 
�3ர&மசா …"ய†
�ய …ஸா(27)  
 

ேவ…ஷ ேத† ேத3வ ஸூ"ய �3ர&மசா …K தE ேகா†3பாய… ஸ மா 

�� †ைத…ஷ ேத† ஸூ"ய5…�ர: ஸுத!‡3"கா …4�: ஸ …மா�� †த ( ) |  

யாò 
வ…
திம…�3ன@". வா …�: ஸூ"ய†�ச…(�3ரமா … ஆேபாÅ�† 

ஸ …9ச†ர(தி … தாò 
வ…
திம�… ஸ9ச†ராெஸௗ || 28 

அவ�3�4வ †னாம�3�4வபேத… �ேர�ட…2
யா�3�4வ†ன …:  

பா …ரம†ஶயீ || 29  

(ஸ…மா�� †த … 	3ேவ ச …) (K3) (12) 
 

2.4 உபநயனம&	ரா: 
2.4.1 ேஹாம ம&	ரா: 

ேயாேக†3ேயாேக3 த…வ
த†ர {1},  
மி…மம†�3ன … ஆ� †ேஷ … வ"ச†ேஸ �� …த!4தி … �3ேவ {2} ||  
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Expansion for ேயாேக†3ேயாேக3 த…வ
த†ர௧{1}, மி …மம†�3ன… 

ஆ�†ேஷ … வ"ச†ேஸ �� …த!4தி … �3ேவ {2}  

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

ஸகா†2ய… இ(�3ர†L …தேய ‡ || 1 (Ref - TS 4.1.2.1) 
 

இ…மம†�3ன … ஆ� †ேஷ … வ"ச†ேஸ ��தி4 �) …யóè ேரேதா† வ�ண 

ேஸாம ராஜ�� | மா … ேதவா‡
மா அதி3ேத… ஶ"ம† ய�ச…2 

வ��ேவ† ேத3வா … ஜர†த3�6 …"யதா2Åஸ†� || 2 (Ref-TS 2.3.10.3) 
 

ஶ…தமி�� ஶ…ரேதா …3 அ(தி† ேத3வா … ய�ரா† ந�ச…�ரா ஜ…ரஸ †� 

த…Jனா‡� | 5 …�ராேஸா … ய�ர † ப�…தேரா … ப4வ†(தி … மா ேநா† 
ம …�3�4யா K †)ஷ …தா�…" க3(ேதா‡: || 3  
 

அ…�3ன@�ட… ஆ� †: �ரத…ரா� த†3தா4�வ…�3ன@�ேட … 5�6 †� 

�ரத…ராE �� †ேணா4 | இ(�3ேரா† ம…��3ப� †4". �4…தா4 

�� †ேணா�வா-தி…3�ைய
ேத… வஸு†ப�…4ரா த†3தா44 || 4  

ேம…தா4� ம&ய…மEகி†3ரேஸா ேம…தா4óè ஸ†�த…" ….ஷேயா† த343: | 

ேம…தா4� ம&ய†� �ர…ஜாப †தி" ேம…தா4ம …�3ன@" த†3தா34 ேம || 5  
 

அ…�2ஸ …ராஸு † ச… யா ேம…தா4 க†3(த…4"ேவஷு† ச… ய�3யஶ†: |  
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ைத3வ !… யா மா†�…ஷ! ேம…தா4 ஸா மாமா வ� †ஶதாதி…3ஹ || 6  
 

இ…ம� ேம † வ�ண …{7}, த��வா† யாமி… {8},  
�வ�ேனா† அ�3ேன …  {9}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {10}, 

�வம †�3ேன அ …யாஸி† {11} ( ) ||  
Expansion for - இ…ம� ேம † வ�ண … {7}, த��வா† யாமி … {8}, 
�வ�ேனா† அ�3ேன … {9}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {10},  

�வம †�3ேன அ …யாஸி† {11} (Same as in EAK 1.7.4 ) 
  

2.4.2. J�சாேராஹண�  

ரா …�Dர…�4�த†3
யா-சா"யாஸ …(த!3 மா �வ�3ேயா†ஷ� || 12  
 

2.4.2 ஸாவ*	K 

த�2 ஸ†வ�…4"வேர‡Bய…மி�ேய …ஷா { } || 13  

Expansion for - த�2 ஸ†வ� …4"வேர‡Bய� 

த�2ஸ†வ� …4"வேர‡Bய…� ப4"ேகா†3 ேத…3வ
ய † த!4மஹி |  

தி4ேயா … ேயான†: �ரேசா…த3யா‡� | (Ref TS 1.5.6.4) 
 

2.4.3 ஓ�டக�ேணாப,ப�.ஶன�  

அ,� †த4ம…ெஸௗ ெஸௗ‡�ய �ரா …ண
வ� ேம † ேகா3பாய || 14  

�3ர&ம †ண ஆ…ண! 
த†2: || 15  
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(	வம†�3ேன அ…யாÅஸி† ச…	வா� † ச) (K4) (14)  

 

2.5 உபநயனம&	ரா: 
2.5.1 த3#டா3தா3ன� 

ஸு…�ரவ†: ஸு…�ரவ†ஸ� மா U�… யதா …2 �வóè ஸு…�ரவ †: 

ஸு…�ரவா† அ
ேய…வம…ஹóè ஸு …�ரவ†: ஸு…�ரவா† �4யாஸ …� 

Æயதா …2 �வóè ஸு…�ரவ†: ஸு…�ரேவா † ேத…3வானா‡� 

நிதி4ேகா …3ேபா‡Å
ேய…வம…ஹ� �3ரா‡&ம …ணானா …�  

�3ர&ம †ேணா நிதி4ேகா …3ேபா � †4யாஸ� || 1 
 

2.5.2 �மாரவாசன� உ	தா2பன� ஆதி3	ேயா-

ப,தா2ன� ஹ,த�3ரஹண� ச. 


�� …த9 ச… ேமÅ
�� †த9 ச ேம … த�ம† உ…ப4ய†� Æ,ர …த� 2  

நி …�தா3 ச… ேமÅன@ †(தா3 ச ேம… த�ம† உ …ப4ய†� Æ,ர…தò 3  

�ர…�3தா4 ச… ேமÅ�ர†�3தா4 ச ேம … த�ம† உ …ப4ய†� Æ,ர…த� 4  

Æவ�…�3யா ச… ேமÅவ�†�3யா ச ேம … த�ம† உ …ப4ய†� Æ,ர…தò 5 

��…த9 ச… ேமÅ��†த9 ச ேம… த�ம† உ …ப4ய†� Æ,ர…தóè 6  

ஸ …�ய9 ச… ேமÅ(� †த9 ச ேம… த�ம † உ…ப4ய †� Æ,ர…த� 7  
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தப †�ச… ேமÅத†ப�ச ேம … த�ம† உ…ப4ய†� Æ,ர…த� 8  

Æ,ர…த9 ச… ேமÅ,ர†த9 ச ேம… த�ம † உ…ப4ய †� Æ,ர…த� 9  
 

Æய�3 �3ரா‡&ம …ணானா …� �3ர&ம†ண� ,ர…த� |  

யத…3�3ேன: ேஸ(�3ர†
ய… ஸ�ர†ஜாபதிக
ய… ஸேத†3வ
ய… 

ஸேத†3வராஜ
ய… ஸம†��ய
ய… ஸம†��யராஜ
ய … 

ஸப� †��க
ய … ஸப� †��ராஜ
ய… க†3(த4"வா�2ஸர…
க
ய† |  

ய�ம† ஆ…�மன† ஆ…�மன@† ,ர …த� ேதனா …ஹóè ஸ"வ†,ரேதா 

�4யாஸ� || 10  
 

உதா3� †ஷா 
வா …�ேஷாேதா3ஷ†த!4னா …óè… ரேஸ…ேனா�-

ப …"ஜ�ய †
ய … ஶு�ேம…ேணாத†3
தா2-ம…��தா …óè… அ�† || 11  
 

த�ச�ு†"-ேத…3வஹி †த� 5 …ர
தா ‡�F …2�ர> …�சர†� |  
ப�ேய†ம ஶ…ரத†3: ஶ…த9 ஜ!ேவ†ம ஶ…ரத†3: ஶ…த� ந�தா†3ம ஶ…ரத†3: 

ஶ…த� ேமாதா†3ம ஶ…ரத†3: ஶ…த� ப4வா†ம ஶ…ரத†3: ஶ…தóè 

�� …ணவா†ம ஶ…ரத†3: ஶ…த� �ர�3ர†வாம ஶ…ரத†3: ஶ …தமஜ!†தா: 

யாம ஶ…ரத†3: ஶ …த9 Yேயா�ச… ஸூ"ய†� �3� …ேஶ || 12  
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ய
மி†� � …4த9 ச… ப4,ய †9 ச… ஸ"ேவ† ேலா…கா:  

ஸ …மாஹி †தா: | ேதன† �3�&ணாமி �வாம …ஹ� ம&ய †E 

�3�&ணாமி �வாம …ஹ� �ர…ஜாப †தினா �வா … ம&ய †E 

�3�&ணா�யெஸௗ || 13  

(ஸு…'ரவ: ஸு…'ரவ†ஸம…�ெடௗ) (K5) (8)  

2.6 உபநயனம&	ரா: 
2.6.1 ஸமிதா3தா4ன�  

ப)† �வாÅ�3ேன … ப)† ��ஜா …�யா� †ஷா ச… த4ேன†ன ச |  

ஸு…�ர…ஜா: �ர…ஜயா† �4யாஸóè ஸு…வ !ேரா† வ !…ைர: ஸு…வ"சா … 

வ"ச†ஸா ஸு …ேபாஷ …: ேபாைஷ‡: ஸு …�3�ேஹா† �3� …ைஹ: 

ஸு…பதி …: ப�யா† ஸுேம…தா4 ேம…த4யா† ஸு…�3ர&மா 

�3ர†&மசா …)ப� †4: || 1  
அ…�3னேய † ஸ…மித…4மாஹா†".ஷ� �3�ஹ…ேத ஜா …தேவ†த3ேஸ… 

யதா …2 �வம †�3ேன ஸ…மிதா†4 ஸமி…�3�4யஸ† ஏ …வ� மாமா�†ஷா … 

வ"ச†ஸா ஸ…�யா ேம…த4யா‡ �ர…ஜயா† ப…ஶுப�†4" �3ர&மவ"ச…ேஸ-

னா …�னா�3ேய †ன … ஸேம†த4ய … 
வாஹா‡ || 2  

ஏேதா‡4Å
ேயதி4ஷ!…மஹி… 
வாஹா‡ || 3  
ஸ …மித†3ஸி ஸேமதி4ஷ!…மஹி … 
வாஹா‡ || 4  
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ேதேஜா†Åஸி… ேதேஜா … மய� † ேத4ஹி… 
வாஹா ‡ || 5 

அேபா† அ…�3யா�வ†சா)ஷ …óè … ரேஸ†ன … ஸம†
�<மஹி |  

பய†
வாóè அ�3ன … ஆக†3ம…(த� மா … ஸóè
�†ஜ…  

வ"ச†ஸா … 
வாஹா‡ || 6  
 

ஸ� மா‡Å�3ேன … வ"ச†ஸா 
�ஜ �ர…ஜயா† ச… த4ேன †ன ச… 


வாஹா‡ || 7 
வ� …�3��ேம † அ
ய ேத…3வா இ(�3ேரா† வ� …�3யா�2 

ஸ …ஹ".ஷி †ப�…4: 
வாஹா‡ ( ) || 8  
அ…�3னேய † �3�ஹ…ேத நாகா†ய … 
வாஹா‡ || 9  

�3யாவா†��தி …2வ !�4யா …ò … 
வாஹா‡ || 10  
ஏ …ஷா ேத† அ�3ேன ஸ …மி�தயா … வ"�3த†4
வ… சா�யா†ய
வ  

ச… தயா …Åஹ� Æவ"த†4மாேனா �4யாஸ-மா …�யாய†-மான�ச… 


வாஹா‡ || 11  
ேயா மா‡Å�3ேன பா…4கி3னóè † ஸ…(தமதா†2பா …4க39 

சிகீ†".ஷ�யபா …4க3ம†�3ேன … தE U †�… மாம†�3ேன பா …4கி3ன†E  

U� … 
வாஹா‡ || 12  
ஸ …மித†4மா …தா4யா ‡�3ேன … ஸ"வ†,ரேதா �4யாஸ …ò …  


வாஹா‡ || 13  
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2.6.2 ஸ�ஶாஸன� வாஸஸ ஆதா3னFச. 

�3ர…&ம …சா …"ய†
யேபா†Åஶான … க"ம † U�… மா ஸுஷு †�தா2: |  
ப�…4�ா …ச…"ய†9 சராசா"யாத!…4ேனா ப †4வ || 14  
 

ய
ய† ேத �ரத2மவா …
யóè † ஹரா †ம …
த� �வா … வ��ேவ † 
அவ(4 ேத…3வா: | த(�வா … �4ராத†ர: ஸு…,�ேதா …4 

வ"த†4மான …ம�† ஜாய(தா� ப …3ஹவ …: ஸுஜா†த� || 15  

(ஸ…ஹ �ஷி†ப*…4,,வாஹா… நவ† ச) (K6) (19) 

(உபநயனம&	ரா: ஸமா�த:) 
================================================================== 

2.7 ஸமாவ�தனம&	ரா: 
2.7.1 ஸமிதா4தா3ன�  

இ…மò 
ேதாம…ம".ஹ†ேத ஜா …தேவ†த3ேஸ… ரத†2மிவ … ஸ�ம†ேஹமா 

மன!…ஷயா‡ | ப…4�3ரா ஹி ந…: �ரம †திர
ய ஸ …óè…ஸ�3ய�3ேன† 
ஸ …�2ேய † மா )†ஷாமா வ …ய� தவ† || 1  
 

2.7.2 0ுர க�ம  

�"யா …� …ஷ9 ஜ…மத†3�3ேன: க…�யப †
ய �"யா� …ஷ� |  

ய�3-ேத…3வானா‡� �"யா� …ஷ� த�ேம † அ
4 �"யா� …ஷ� || 2  
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ஶி …ேவா நாமா†ஸி… 
வதி †4தி
ேத ப�…தா நம†
ேத அ
4… மா 

மா† ஹிóè7: || 3  

உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன�ேய …ஷ: {4} |  
 

Expansion for - உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன�ேய …ஷ:  

உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன&யதி †3தி …: ேகஶா�† வப4 || 4  

ஆப † உ(த3(4 ஜ!…வேஸ† த!3"கா4� …�வாய… வ"ச†ேஸ |  

Yேயா�ச… ஸூ"ய†� �3� …ேஶ || 5  

ேயனாவ †ப�2 ஸவ� …தா �ு…ேரண… ேஸாம†
ய… ராYேஞா … 

வ� †ண
ய வ� …�3வா� | ேதன† �3ர&மாேணா வபேத…த3ம…-


யா-�†�மா …� ஜர†த3�6…". யதா2Åஸ †த…3யம …ெஸௗ || 6  

ேயன† � …ஷா �3�ஹ…
பேத†ர…�3ேன)(�3ர†
ய… சா� …ேஷÅவ †ப� | 
ேதனா …
யா�†ேஷ வப … ெஸௗ�ேலா‡�யாய 
வ…
தேய ‡ || 7 
ேயன … �4ய …�சரா‡�ய …ய9 Yேயா�ச… ப�யா†தி… ஸூ"ய‡� | 

ேதனா …
யா�†ேஷ வப … ெஸௗ�ேலா‡�யாய 
வ…
தேய ‡ || 8 
ேயன† � …ஷா �3�ஹ…
பேத†ர…�3ேன)(�3ர†
ய… சா� …ேஷÅவ †ப� | 
ேதன† ேத வபா�யஸா …வா� †ஷா … வ"ச†ஸா … யதா …2 

Yேயா�2ஸு …மனா … அஸா‡: || 9  
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ய� �ு …ேரண † ம…"சய †தா ஸுேப …ஶஸா … வ��ரா … வப †ஸி…  

ேகஶா�† | ஶு…(தி…4 ஶிேரா … மாÅ
யா� …: �ரேமா†ஷ!: || 10 

உ…��வாய … ேகஶா …� …. வ� †ண
ய… ராYேஞா … �3�ஹ…
பதி †: 
ஸவ�…தா ேஸாேமா† அ…�3ன@: | ேத�4ேயா† நி …தா4ன†� ப3ஹு…தா4 -
Å�வ†வ�(த3-�ன(த…ரா �3யாவா†��தி …2வ ! அ …ப: ஸுவ†: || 11  
(Ref EAK 2.1.1) 

2.7.3 ேமக2லாயா உபஜூஹன� 

இ…த3ம …ஹ-ம …>�யா†->�யாய …ண
ய† பா …�மான …->ப †_3ஹா …�-

��த†ேரா …Åெஸௗ �3வ�…ஷ�3�4ய†: || 12  
 

2.7.4 ,னான ம&	ரா: 

ஆேபா … ஹி �டா2 ம †ேயா …54வ… இதி † தி …
ேரா { } 13 - 15,  

ஹிர†Bயவ"ணா …: ஶுச†ய: பாவ…கா இதி † தி …
ர: { } || 16 - 18 
 

Expansion for - ஆேபா … ஹி �டா2 ம †ேயா …54வ… இதி † தி …
ர:  

ஆேபா … ஹி �டா2 ம †ேயா …54வ…
தா ந† ஊ…"ேஜ த†3தா4தன | 

ம …ேஹ ரணா†ய … ச� †ேஸ || 13  

ேயா வ †: ஶி…வத†ேமா … ரஸ …
த
ய† பா4ஜயேத…ஹ ந†: |  
உ…ஶ…த!)†வ மா …தர†: || 14  
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த
மா … அர†E க3மாம ேவா … ய
ய… �யா†ய… ஜி�வ†த2 |  

ஆேபா† ஜ…னய †தா2 ச ந: || 15 (Ref TS 4.1.5.1) 
 

Expansion for - ஹிர†Bயவ"ணா …: ஶுச†ய: பாவ…கா  
இதி † தி…
ர: { } || 16-18 

ஹிர†Bயவ"ணா …: ஶுச†ய: பாவ…கா யாஸு† ஜா …த: க…�யேபா … 

யா
வ�(�3ர†: | அ…�3ன@� Æயா க3"ப †4� த3தி…4ேர வ�= †பா …
தா ந… 

ஆப …: ஶò 
ேயா…னா ப †4வ(4 || 16 

யாஸா …óè … ராஜா … வ� †ேணா … யாதி … ம�4ேய † ஸ�யா(� …ேத 

அ†வ…ப�ய …� ஜனா†னா� | ம…4…4�Fத…: ஶுச†ேயா … யா: பா†வ…கா
தா 

ந… ஆப …: ஶò 
ேயா …னா ப †4வ(4 || 17  

யாஸா‡� ேத…3வா தி …3வ� �� …Bவ(தி † ப …4�� Æயா அ…(த)†ே� 

ப3ஹு …தா4 ப4வ†(தி | யா: �� †தி…2வ !� பய †ேஸா …(த3(தி † 

ஶு…�ரா
தா ந… ஆப …: ஶò 
ேயா …னா ப †4வ(4 || 18  

(Ref TS 5.6.1.1) 
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2.7.5 த3&ததா4வம� வாஸ: ப�தா4ன� ச. 

அ…�னா�3யா†ய… ,\†ஹ�3�4வ� த!3"கா …4�ர…ஹம†�னா …ேதா3 

� †4யாஸ� | ேஸாேமா … ராஜா … Åயமாக†3ம…�2ஸ ேம … >க…2� 

�ரேவ‡<யதி … ப4ேக†3ன ஸ…ஹ வ"ச†ஸா ( ) || 19  

ேஸாம †
ய த…Jர†ஸி த…�வ †� ேம பாஹி … 
வா மா† 
த…Jராவ� †ஶ || 20  
 
 

2.7.6 ேத3வதா�4ய'ச&த3ன �ரதா3ன�. 

நேமா‡ �3ர…ஹாய † சாப�4�3ர…ஹாய† ச 21  
நம†: ஶாகஜ9 ஜ…பா4�4யா …� 22 

நம…
தா�4ேயா† ேத…3வதா‡�4ேயா … யா அ †ப�4�3ரா …ஹிண !‡: || 23  
 

2.7.7 ஆ	மேனாÅ>ேலப: 

அ…�2ஸ …ர: ஸு… ேயா க…3(ேதா4 க†3(த…4"ேவஷு† ச… ய�3யஶ†: |  
ைத3ேவா … ேயா மா†�…ேஷா க…3(த4: ஸ மா† க…3(த4: ஸு†ர…ப�4" 
ஜு†ஷதா� || 24  
 

2.7.8 உத3பா	ேர ெஸௗவ�ணமண*-ப��லாவன� 

இ…யேமாஷ†ேத…4 �ராய †மாணா … ஸஹ †மானா … ஸஹ†
வத! |  
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ஸா மா … ஹிர†Bயவ"சஸ� �3ர&மவ"ச…ஸின†�  

மா கேரா4 || 25  
 

2.7.9 �3Kவா,வாப3&த4ன�  

அபா†ேஶா …Å
�ேரா† ேம… மா ஸóè ஶா†K: ஶி…ேவா-ேமாப† 
தி�ட2
வ த!3"கா4�…�வாய † ஶ…தஶா†ரதா3ய |  

ஶ…தóè ஶ…ர�3�4ய… ஆ�†ேஷ … வ"ச†ேஸ ஜ!…வா�ைவ 5Bயா†ய || 26  
 
 

2.7.10 வாஸஸ: ப�தா4ன� 

ேர…வத!‡
�வா … ,ய†<ண …�ன@�ேய…தா: { } || 27 to 32  
Expansion for - ேர…வத!‡
�வா … ,ய †<ண …� 27 to 32 

ேர…வத!‡
�வா … ,ய†<ண …� ���தி †கா …�-சா�� †(தò
�வா | 

தி4ேயா†Åவய …�னவ…�3னா அ†,�9ஜ(�2-ஸ …ஹ
ர…ம(தாóè † 
அ…ப�4ேதா† அய�ச2�� || 27  

ேத…3வ !" ேத…3வாய† ப) …த!4 ஸ†வ�…�ேர |  

ம …ஹ�ததா†3-ஸாமப4வ�-மஹி�வ…ன� || 28  

யா அ�� †(த…�னவ†ய…� …. யா அத†�வத… யா�ச† 
ேத…3வ !ர(தா†ன …ப�4ேதா†-Åத3த3(த | தா
�வா† ேத…3வ !"-ஜ…ரேஸ… 

ஸ�Æ,ய†ய …(�வா�†�மான@ …த3� ப)†த4�2
வ … வாஸ†: || 29 
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ப)†த4�த த4�த… வாஸ†ைஸனóè ஶ…தா� †ஷE ��Oத 

த!…3"க4மா�†: | �3�ஹ …
பதி…: �ராய†�ச…2�3-வாஸ † ஏ…த�2ேஸாமா†ய… 

ராYேஞ … ப)†தா4த…வா உ† || 30  
ஜ…ராE க†3�சா2ஸி … ப)†த4�2
வ… வாேஸா … ப4வா† ���W …னா-

ம †ப�4ஶ
தி…பாவா‡ | ஶ…த9 ச† ஜ!வ ஶ…ரத†3: ஸு…வ"சா† ரா …ய�ச… 

ேபாஷ …>ப … ஸ�Æ,ய†ய
வ || 31  

பK …த3� Æவாேஸா … அதி †4தா4: 
வ …
தேய-Å�†4ராபa…னா-

ம †ப�4ஶ
தி…பாவா‡ | ஶ…த9 ச† ஜ!வ ஶ…ரத†3: 5= …சீ".வஸூ†ன@ 

சா …"ேயா வ� †ப4ஜாஸி … ஜ!வ��† || 32 (Ref - EAK 2.2.4.) 
(ஸ…ஹ வ�ச†ஸா… நவ† ச) (K7) (19) 

2.8 ஸமாவ�தன ம&	ரா: 
2.8.1 ேஹாம: 

ஆ…�…�ய†� Æவ"ச…
யóè † ஸு…வ !"யóè † ரா …ய
ேபாஷ …-

ெமௗ�ப� †4�3ய� | இ…த3óè ஹிர†Bய…9 ைஜ�"யா …யா- 

வ� †ஶதா …� மா� || 1  
 

உ…�ைச…"வா …தி3 �� †தனா …ஜி ஸ †�ராஸா …ஹ� த†4ன9ஜ…ய� |  

ஸ"வா …: ஸ�� †�3த!…4" …. ��3த†4ேயா … ஹிர†Bேய…Å
மி(�2 

ஸ …மாஹி †தா: || 2  
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ஶு…னம…ஹóè ஹிர†Bய
ய ப�…4)†வ… நாமா‡�3ரைப4ஷ� |  

த� மா … ஹிர†Bயவ"சஸ� � …�ஷு† �)…யE U †� || 3  
 

�) …ய� மா† ேத…3ேவஷு† U� �) …ய� மா … �3ர&ம†ேண U� |  

�) …ய� Æவ�…�ேய†ஷு ஶூ…�3ேரஷு† �)…யóè ராஜ†ஸு மா U� || 4  
 

யா தி …ர�சீ† நி …ப�3ய †ேஸ …Åஹ� Æவ� …த4ர†ண!… இதி † | தா� �வா † 

�4� …த
ய … தா4ர†யா … யேஜ† ஸ …óè…ராத†4ன!ம …ஹ� ( ) || 5  
 

ஸ …óè…ராத†4�ைய ேத…3,ைய 
வாஹா‡ 6,  
�ர…ஸாத†4�ைய ேத…3,ைய 
வாஹா‡ || 7 
 

ஸ …�ராஜ†9ச வ�…ராஜ†9சாப�…4 g"யா ச† ேநா �3� …ேஹ |  

ல…<மT ரா …�Dர
ய… யா >ேக…2 தயா† மா …  

ஸóè
�†ஜாமஸி || 8  
 

2.8.2 ,ர�3ப3&த4ன�  

ஶுப� †4ேக… ஶிர… ஆ ேரா†ஹ ேஶா…ப4ய†(த!… >க…2� மம † |  

>க2óè† ஹி… மம† ேஶாப4ய … �4யாóè†ஸ9 ச… ப4க†3E U� || 9  
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யாமாஹ†ரY-ஜ…மத†3�3ன@: �ர…�3தா4ைய† காமாயா …�ைய |  

இ…மா� தாமப� † ந&ேய…Åஹ� ப4ேக†3ன ஸ …ஹ வ"ச†ஸா || 10  
 

2.8.3 ஆFஜனம&	ர:  

யதா39ஜ†ன� �ைரகU…த39 ஜா …தóè ஹி …மவ†த உ…ப)† |  
ேதன† வாமா9ேஜ… ேதஜ†ேஸ… வ"ச†ேஸ … ப4கா†3ய ச || 11   

(ஸ…óè…ராத †4ன  ம…ஹ� நவ† ச) (K8) (19) 

2.9 ஸமாவ�தனம&	ரா: 
2.9.1 ஆFஜனம&	ர: 
 

மய� † ப"வத��…ஷ� 1, மய� † ப"வதவ"ச…ஸ� 2,  

மய� † ப"வதேப4ஷ …ஜ� 3, மய�† ப"வதா� …ஷ� || 4  
 

2.9.2 அத3�ஶேவ0ண உபான	3�3ரஹண 

த3#டா3தா34 தி3�3ப,தா2ன 

ந0	ரச&	3ேராப,தா2னான". 

ய�ேம … வ"ச†: ப …ராக†3தமா …�மான†->ப …தி�ட †2தி |  
இ…த3� த�5ன …ராத†3ேத3 த!3"கா4�…�வாய… வ"ச†ேஸ || 5  
 

�ர…தி…�ேட2 
ேதா†2 ேத…3வதா†னா …� மா மா … ஸ(தா‡�த� || 6  
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�ர…ஜாப †ேத…: ஶர†ணமஸி … �3ர&ம †ண: ச…2தி3"-வ� †�வஜ…ன
ய † 

சா …2யாÅஸி† ஸ…"வேதா† மா பாஹி || 7  
 

ேத…3வ
ய † �வா ஸவ�…4: �ர†ஸ…ேவ‡Å�வ�ேனா‡"  
பா …3ஹு�4யா‡� �…�ேணா ஹ
தா‡�4யா …மாத†3ேத3  

�3வ�ஷ …ேதா வ…தா4ேய(�3ர†
ய… வYேரா†Åஸி… வா"�ர†�4ன …:  

ஶ"ம † ேம ப4வ… ய�பா …ப� த�ன@வா†ரய || 8  
 

ேத3வ !‡: ஷ`3"வ !…" இ�ேய …ஷா | (9-10) { } 

Expansion for ேத3வ !‡: ஷ`3"வ !…" இ�ேய …ஷா  

ேத3வ !‡: ஷ`3"வ !� …�ண†: ��ேணாத… வ��ேவ† ேத3வா  

ஸ இ…ஹ வ !†ரய�3�4வ� || 9  

மாஹா‡
மஹி �ர…ஜயா … மா த…Jப� …4" மார†தா4ம �3வ�ஷ …ேத 

ேஸா†ம ராஜ�� || 10 (Ref-TS 4.7.14.2) 
 

ஸமாவ�தனம&	ரா: ஸமா�த: 
 

2.9.3 ம74ப�கம&	ரா:  

ரா …�Dர…�4�த†3
யா-சா"யாஸ …(த!3 மா �வ�3ேயா†ஷóè 11  

ரா�Dர …�4�த†3ஸி ஸ�ராடா3ஸ…(த!3 மா �வ�3ேயா†ஷóè 12  

ரா�Dர …�4�த†3
யதி4ப��யாஸ …(த!3 மா �வ�3ேயா †ஷ� || 13 
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ஆப †: பாதா3வ …ேனஜ†ன!" �3வ� …ஷ(த†� நாஶய(4 ேம |  

அ…
மி� Uேல ‡ �3ர&மவ"ச…
ய †ஸான@ ( ) || 14 

மய� … மேஹா … மய�… யேஶா… மயa‡(�3)…ய� Æவ !…"ய ‡� || 15  

ஆ மா† ÅÅக…3�…. யஶ†ஸா … வ"ச†ஸா … ஸóè
� †ஜ… பய†ஸா… ேதஜ†ஸா 

ச | த� மா‡ �) …ய� �ர…ஜானா‡E U…"வதி †4பதி� பஶூ…னா� || 16  
 

வ� …ராேஜா … ேதா3ேஹா†Åஸி வ�…ராேஜா … ேதா3ஹ†மஶயீ … மம … 

ப�3யா†ய … வ�ரா†ஜ || 17  
 

ஸ …>…�3ர� Æவ…: �ரஹி †ேணாமி … 
வா� Æேயான@…மப� †க3�ச2த |  

அ�சி †2�3ர: �ர…ஜயா† �4யாஸ …� மா பரா†ேஸசி … ம�பய†: || 18  
(அ…ஸா…ன" … ஷ-ச †) (K9) (16) 
 

2.10 ம74ப�கம&	ரா: 
 

2.10.1 ம74ப�கம&	ரா:  

�ர…Sைய வ� …�3யாைய … யேஶா†Åஸி… யஶ†ேஸா… யேஶா†ஸி … 

�3ர&ம †ேணா … த!3�தி†ரஸி | த� மா‡ �) …ய� �ர…ஜானா‡E 

U…"வதி †4பதி� பஶூ…னா� || 1  
 

ஆ மா† க…3�ன@�ேய…ஷா { } || 2 
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Expansion for - ஆ மா† க…3�  

ஆ மா† ÅÅக…3�…. யஶ†ஸா … வ"ச†ஸா … ஸóè
� †ஜ… பய†ஸா… ேதஜ†ஸா 

ச | த� மா‡ �) …ய� �ர…ஜானா‡E U…"வதி †4பதி� பஶூ…னா� || 2 

(Ref- EAK 2.9.16) 
 

அ…�� …ேதா …ப …
தர†ணம
ய 3 ��தாப� …தா4னம†ஸி || 4  

ய�ம4†4ேனா மத…4,ய †� பர…மம…�னா�3ய †� Æவ !…"ய ‡� |  

ேதனா …ஹ� ம4†4ேனா மத…4,ேய†ன பர…ேமணா …�னா�3ேய †ன 

வ !…"ேய†ண பர…ேமா‡Å�னா…ேதா3 ம†த…4,ேயா†Åஸான@ || 5  

ெகௗ3ர…
யப †ஹதபா …�மாÅப † பா …�மான †9 ஜஹி … மம†  
சா …>�ய † ச | அ…�3ன@: �ரா�னா†4 �ரத…2ம: ஸ ஹி ேவத…3 

யதா†2 ஹ …வ�: || 6  

(அன†�ட) அ)†�டம …
மாக†E �� …Bவ� �3ரா‡&ம …ேணா 

�3ரா‡&ம …ேண�4ய †: || 7  

ய…Yேஞா வ†"�3த4தா� Æய…Yஞ
ய … ,��3தி …4ம�† வ…"�3தா4ப †-

சிதிர…
ய-ப†சித� மா U…"வப †சிேதா …Åஹ� ம †�…�ேய†ஷு 

�4யாஸ� ( ) || 8  

ெகௗ3"-ேத†4�ப …4,யா மா …தா �…�3ராணா‡� 43ஹி …தா 

வஸூ†னா …óè … 
வஸா†ÅÅதி…3�யானா†-ம …��த†
ய… நாப� †4: (9) |  
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�ரO… ேவாச†9 சிகி…4ேஷ … ஜனா†ய… மா கா3மனா†கா …3மதி†3தி� 

Æவதி4�ட || 10  

ப�ப †3^த…3க� ��ணா‡�ய�4 | ஓ>�2
� …ஜத || 11  

� …4த� (ஸு…� …4த�) | 12 ஸா வ�…ராD || 13  

த�மா �ா†ய� … த
ய… ேதÅஶீ†ய த�ம… ஊ"ஜ†� தா4: |  

ஓ� கQப …யத || 14   

(~…4யா…ஸ …ம…�ெடௗ ச†) (K10) (18) 

2.11 Mம&ேதா4னயன�  
2.11.1 ேஹாமம&	ரா: 

தா …4தா த†3தா34 ேநா ர…ய�மிதி… சத†
ேரா … { } 1 to 4  

ய
�வா† &� …தா3 கீ…)ேணதி … சத†
ர: | { } 5 to 8  

�4"54வ…
ஸுேவா† 9,  

ரா …காம…ஹ�  {10}, Æயா
ேத† ராேக {11} ||   
 

Expansion for - தா…4தா த†3தா34 ேநா ர…ய�மிதி… 1 to 4  

தா …4தா த†3தா34 ேநா ர…ய�மTஶா †ேனா … ஜக†3த…
பதி†: |  
ஸ ந†: � …"ேணன† வாவன� || 1 

தா …4தா �ர…ஜாயா† உ…த ரா …ய ஈ †ேஶ தா …4ேதத3� Æவ��வ …� 54வ †ன9 

ஜஜான | தா …4தா 5 …�ர� Æயஜ†மானாய … தா3தா … த
மா† உ ஹ…,ய� 
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�4� …தவ†�3வ�ேத4ம || 2 

தா …4தா த†3தா34 ேநா ர…ய�� �ராசீ‡9 ஜ!…வா4…ம�ி †தா� |  

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

தா …4தா த†3தா34 தா …3ஶுேஷ … வஸூ†ன@ �ர…ஜாகா†மாய மT …`4ேஷ† 

43ேரா …ேண | த
ைம † ேத…3வா அ…��தா …: ஸ�Æ,ய†ய(தா …� 

Æவ��ேவ† ேத…3வாேஸா… அதி †3தி: ஸ …ேஜாஷா‡: || 4  
(Ref- TS 3.3.11.2 ) 
 

Expansion for - ய
�வா† &� …தா3 கீ…)ணா … 5 to 8- 

ய
�வா† &� …தா3 கீ…)ணா … ம�ய †மா …ேனா Åம†"�ய …� ம"�ேயா … 

ேஜாஹ †வ !மி | ஜாத†ேவேதா …3 யேஶா† அ…
மாஸு† ேத4ஹி 

�ர…ஜாப� †4ர�3ேன அ��த…�வம†�யா� || 5 

ய
ைம … �வóè ஸு…��ேத† ஜாதேவத…3 உ ேலா …கம†�3ேன 

�� …ணவ†: 
ேயா…ன� | அ…�வ�ன …óè… ஸ 5…�)ண †� வ !…ரவ†(த…E 

ேகா3ம†(தóè ர…ய�� ந†ஶேத 
வ…
தி || 6 

�ேவ ஸு 5†�ர ஶவ…ேஸாÅ,� †�ர…� காம† காதய: |  

ந �வாமி…(�3ராதி† )�யேத || 7  

உ…�த2-உ†�ேத…2 ேஸாம… இ(�3ர†� மமாத3 ந!…ேத2ன!†ேத2 



                                                          	3வ*த ய �ரபாட2க: 

 www.vedavms.in Page 80 of 126 

 

ம …க4வா†னóè ஸு…தாஸ †: | யத!3óè† ஸ…பா3த†4: ப�…தர…� ந 5 …�ரா: 

ஸ †மா …னத†3�ா … அவ†ேஸ… ஹவ †(ேத || 8 (Ref- TS - 1.4.46.1) 
 

Expansion for - ரா…காம…ஹ� 10, Æயா
ேத† ராேக 11  

ரா …காம…ஹóè ஸு…ஹவாóè † ஸு�`…த! ஹு†ேவ �� …ேணா4† ந: 
ஸு…ப4கா …3 ேபா3த†44… �மனா‡ |  

7,ய…�வப †: ஸூ…�யா Å�சி †2�3யமானயா … த3தா†34 வ !…ரóè 

ஶ…ததா†3ய> …��2ய‡� || 10 யா
ேத† ராேக ஸும …தய †: 
ஸு…ேபஶ †ேஸா… யாப�…4"த3தா†3ஸி தா …3ஶுேஷ … வஸூ†ன@ | 

தாப�†4"ேனா அ …�3ய ஸு…மனா† உ…பாக†3ஹி ஸஹ
ரேபா …ஷóè 

ஸு†ப4ேக…3 ரரா†ணா || 11 (Ref- TS 3.3.11.5) 
 

2.11.2 வ  ணாகா3னம&	ெரௗ 

ெயௗக†3(த4)ேர…வ ேநா … ராேஜதி… ஸாQவ !†ரவாதி3ஷு: |  

வ�,� †�தச�ரா … ஆ7 †னா …
த!ேர†ண ய>ேன … தவ† || 12  
 

ேஸாம † ஏ …வ ேநா … ராேஜ�யா†ஹு" �3ரா&ம …ண!: �ர…ஜா: |  

வ�,� †�தச�ரா … ஆ7 †னா …
த!ேர†ணாெஸௗ… தவ† || 13  
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2.11.3 N�ஸவன� 

5 …óè…ஸு…வன†மஸி || 14  
 

2.11.4 I��ர� ஸவன� 

ஆ…ப�4�Dவா …ஹ� த…3ஶப�†4-ர…ப�4�� †ஶாமி… த3ஶ …மா
யா†ய… 

ஸூத†ேவ || 15  

யைத…வ ேஸாம…: பவ†ேத… யதா†2 ஸ>…�3ர ஏஜ†தி |  
ஏ …வ� ேத க3"ப …4 ஏஜ†4 ஸ …ஹ ஜ…ரா�†ணா நி…��ர�ய… 

�ரதி†தி�ட …2�வா� †ஷி �3ர&மவ"ச…ஸி யஶ†ஸி 

வ !…"ேய‡Å�னா�3ேய‡ ( ) || 16  
த3ஶ… மாஸா …9ச2ஶ †யாேனா தா …4�ரா ஹி ததா†2 �� …த� |  

ஐ4… க3"ேபா …4 அ�ி †ேதா ஜ!…ேவா ஜ!வ†(�யா: || 17 

ஆ…யம †ன!"யமயத… க3"ப …4மாேபா† ேத3வ !…: ஸர†
வத!: |  

ஐ4… க3"ேபா …4 அ�ி †ேதா ஜ!…ேவா ஜ!வ†(�யா: || 18  
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2.11.5 ஜராGணாÅவா�பதேன 

யஜு��4யாமேவா0ண� 

தில …ேத3Åவ† ப�3ய
வ… ந மா …óè…ஸம †ஸி … ேநாத3ல‡� |  


த…2வ�…�"யவ †ப�3ய
வ … ந மா …óè…ேஸஷு… ந 
னாவ†ஸு … ந 

ப …3�3த4ம†ஸி ம…Yஜஸு† || 19  

நிைர†4… ���ன@ … ேஶவ†லóè ஶு…ேன ஜ…ராSவ…�தேவ‡ || 20 
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(ஜாத க�ம ம&	ரா: �ரார�ப4:) 

2.11.6 ஜாத க�ம ( 2.11.6 to, 2.13 Full , 2.14 Part)  

தி…3வ
பK�ேய …ேஷா†Å�வா …க: | 21-31 { } 

Expansion for - தி…3வ
ப)†   
தி…3வ
ப)† �ரத…2ம9 ஜ†Yேஞ அ…�3ன@ர…
ம�3 �3வ� …த!ய…� ப)† 
ஜா …தேவ†தா3: | �� …த!ய†ம …�2ஸு (� …மணா … அஜ†
ர…மி(தா†4ன 

ஏன9 ஜரேத 
வா …த!4: || 21 

வ� …�3மா ேத† அ�3ேன �ேர…தா4 �ர…யாண� † வ� …�3மா ேத… ஸ�3ம … 

வ��4� †த� 5�…�ரா | வ� …�3மா ேத… நாம† பர…மE U3ஹா … ய�3-

வ� …�3மா த>�2ஸ…� Æயத† ஆஜ…க3(த†2 || 22  
ஸ …>…�3ேர �வா† (� …மணா† அ…�2
வ†(த"(� …ச�ா† ஈேத4 

தி…3ேவா அ†�3ன … ஊத4��† | �� …த!ேய ‡ �வா … ரஜ†ஸி த
தி…2வாóè 

ஸ †�� …த
ய … ேயாெனௗ† மஹி …ஷா அ†ஹி�வ�� || 23 

அ�ர†(த3த…3�3ன@: 
த…னய †�ன@வ… �3ெயௗ: �ாமா … ேர)†ஹ�3-

வ !…�த†4: ஸம…9ஜ�� | ஸ…�3ேயா ஜ†Yஞா …ேனா வ� ஹ!மி …�3ேதா4 

அ�2ய …தா3 ேராத†37 பா …4�னா† பா4�ய…(த: || 24  

உ…ஶி� பா†வ…ேகா அ†ர…தி: ஸு†ேம …தா4 ம"ேத‡�வ…�3ன@ர…��ேதா …  

நி தா†4ய� | இய†"தி ^…4மம †�…ஷ� ப4)†�4ர…43�F …2�ேரண† 
ேஶா …சிஷா … �3யாமின†�� || 25  
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வ��வ†
ய ேக…4"54வ †ன
ய … க3"ப …4 ஆ ேராத†37 

அ��ணா …Yஜாய†மான: | வ !…`39 சி …த3�3)†மப�4ன� பரா …ய�  

ஜனா … யத…3�3ன@மய †ஜ(த… ப9ச† || 26  
g…ணா>†தா …3ேரா த…4�ேணா† ரயa…ணா� ம †ன!…ஷாணா …� �ரா"ப †ண…: 

ேஸாம †ேகா3பா: | வேஸா‡: ஸூ…�: ஸஹ †ேஸா அ…�2ஸு  

ராஜா … வ� பா …4�ய�3ர† உ…ஷஸா †மிதா …4ன: || 27  

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

�4� …தவ†(தம�3ேன | �ரத� ந†ய �ரத…ரா� Æவ
ேயா … அ�சா …2ப�4 

�3�…�ன� ேத…3வப †4�த� Æயவ��ட2 || 28  

ஆ த� ப †4ஜ ெஸௗ�ரவ…ேஸ�வ†�3ன உ…�த2-உ†�த…2 ஆ  

ப †4ஜ ஶ…
யமா†ேன | �)…ய: ஸூ"ேய‡ �)…ேயா அ…�3னா 

ப †4வா …��Yஜா …ேதன† ப�…4னத…343Yஜன@ †�ைவ: || 29 

�வாம †�3ேன … யஜ†மானா … அ�… �3\� வ��வா … வஸூ†ன@ 

த3தி4ேர… வா"யா†ண� | �வயா† ஸ…ஹ �3ரவ�†ணமி …�ச2மா†னா 

,ர…ஜE ேகா3ம †(த> …ஶிேஜா … வ� வ†,�: || 30  

�3� …ஶா …ேனா � …�ம உ…",யா ,ய †�3ெயௗ�3-4 …3"ம".ஷ …மா� †: 
�) …ேய �†சா …ன: | அ…�3ன@ர…��ேதா† அப4வ…�3-வேயா†ப� …4"யேத†3 
ந…� �3ெயௗரஜ†னய�2 ஸு…ேரதா‡: || 31 (Ref- TS - 4.2.2.1) 
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அ…
மி�ன …ஹóè ஸ…ஹ
ர†� 5�யா …�ேயத†4மான …
 


ேவ வேஶ‡ || 32  
அEகா†3த3Eகா …3�2ஸ� ப †4வஸி … &�த†3யா …த3தி †4  

ஜாயேஸ ( ) | ஆ…�மா ைவ 5†�ர …னாமா†Åஸி… ஸ ஜ!†வ  

ஶ…ரத†3: ஶ…த� || 33  

(அ…4னா	3ேய † - ஜாயஸ … ஏக†F ச ) (K11) (21) 

2.12 ஜாத க�ம 
 

2.12.1 Qத44யவ�4ரான� 

அ�மா† ப4வ பர…ஶு" ப †4வ… ஹிர†Bய…ம
�� †த� ப4வ |  

ப …ஶூ…னா� �வா† ஹிEகா …ேரணா …ப�4-ஜி †�4ரா�யெஸௗ || 1  
 

2.12.2 த30ிேண க�ேண ஜப: 

ேம…தா4� ேத† ேத…3வ: ஸ†வ�…தா ேம …தா4� ேத…3வ ! ஸர†
வத! |  

ேம…தா4� ேத† அ…�வ�ெனௗ† ேத…3வா-வாத†4�தா …�  

5�க†ர
ரஜா || 2  
 

2.12.3 �ராஶனம&	ரா: 

�வய� † ேம…தா4� �வய�† �ர…ஜா� �வSய …�3ன@
ேதேஜா†  
த3தா44… 3  
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�வய� † ேம…தா4� �வய�† �ர…ஜா� �வயa(�3ர† இ(�3) …ய� 

த†3தா44… 4 

�வய� † ேம…தா4� �வய�† �ர…ஜா� �வய� … ஸூ"ேயா … �4ராேஜா† 
த3தா44 || 5  
 

2.12.4 ,ராபனம&	ரா: 

ே� …�)…ைய �வா … நி".� †�ைய �வா �3�…ேஹா > †9சாமி … 

வ� †ண
ய… பாஶா‡� | அ…னா…க3ஸ …� �3ர&ம †ேண �வா கேராமி 

ஶி …ேவ ேத… �3யாவா†��தி …2வ ! உ…ேப4 இ …ேம || 6  
 

ஶ� ேத† அ…�3ன@: ஸ…ஹா� 3ப�4ர†
4 … ஶ� �3யாவா†��தி…2வ ! 

ஸ …ெஹௗஷ†த!4ப�4: | ஶம…(த)†�óè ஸ…ஹ வாேத†ன ேத… ஶ� ேத… 

சத†
ர: �ர…தி3ேஶா† ப4வ(4 || 7  
 

யா ைத3வ !…�-சத†
ர: �ர…தி3ேஶா … வாத†ப�ன !ர…ப�4 ஸூ"ேயா† 
வ�ச…�ேட ( ) | தாஸா‡� �வா ஜ…ரஸ … ஆ த†3தா4மி … �ர ய<ம † 
ஏ4… நி".� †தி� பரா …ைச: || 8  
 

அேமா†சி … ய<மா‡�3-43) …தாத3வ †"�ைய �3�…ஹ: பாஶா …� 

நி".� †�ைய … ேசாத†3ேமாசி | அஹா … அவ†"தி…-மவ�†த3�2-


ேயா …னம�ய †�4�3-ப …4�3ேர ஸு†�� …த
ய† ேலா …ேக || 9  
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ஸூ"ய †�� …த� தம †ேஸா … �3ரா&யா … ய�3-ேத…3வா அ> †9ச…�-

ந
� †ஜ…�-,ேய†னஸ: | ஏ…வம …ஹமி …மE ே� ‡�)…யாY-ஜா†மிஶ…óè… 

ஸா�3�3� …ேஹா > †9சாமி … வ�†ண
ய … பாஶா‡� || 10  
 

2.12.5 ��ஷதா31ய �ராஶன� 

�4

வாஹா … 54வ…

வாஹா … ஸுவ …

வாேஹாò 


வாஹா‡ || 11  
(வ*…ச …�ேட ஷ-ச†) (K12) (16) 
 

2.13 ஜாதக�ம 
2.13.1 மா7ரHேக �மாரமாத3தா4தி 

மா ேத† Uமா …ரóè ரே�ா† வத!…4�மா ேத…4�ர†�யாஸா …)ண !‡ |  
�) …யா த4ன†
ய �4யா … ஏத†4மானா … 
ேவ �3� …ேஹ || 1  
 

2.13.2 ,தன4 தா4பயதி  

அ…யE U†மா …ேரா ஜ…ரா� த†4ய4 த!…3"க4மா�†: |  

ய
ைம … �வò 
தன … �ர�யா…யா� …"-வ"ேசா … யேஶா … ப3ல‡� || 2  
 

2.13.3 ��தி2Bயப*4ம�ஶன� 

ய�3-�4ேம …"…. &�த†3ய� தி …3வ� ச…(�3ரம†ஸி �)…த� |  

த4†3"வ� ப�ய …� மாÅஹ� ெபௗ�ர …மக4óè† �த3� || 3  
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ய�ேத† ஸு7 …ேம &�த†3ய…� Æேவதா …3ஹ� த� �ர…ஜாப†ெதௗ |  

ேவதா†3ம… த
ய† ேத வ…ய� மாÅஹ� ெபௗ�ர…மக4óè † �த3� || 4  
 

2.13.4 �மாராப*4ம�ஶன�  

நாம†யதி … ந �†த3தி … ய�ர† வ…ய� Æவ†தா3மஸி … ய�ர† 
சா …ப�4�� †ஶாமஸி || 5  
 

2.13.5 ஶிர,த உ	��ப4ன"தா4ன�  

ஆப †: ஸு…�ேதஷு† ஜா�3ரத… ர�ாóè†ஸி … நி) …ேதா  

X†த3�3�4வ� ( ) || 6  
 

2.13.6 ப2Rகரணமி'ரஸ�ஷபேஹாம:  

அ…யE க…லி� ப …தய†(தò �வா …னமி…ேவா�3-,� †�3த4� |  

அ…ஜா� Æவாஶி †தாமிவ ம�த…: ப"யா‡�3�4வ…ò… 
வாஹா‡ || 7  
 

ஶBேட…3ரத…2: ஶB6†3ேகர உkக…2ல: |  

�யவ †ேனா … ந�ய†தாதி …3த: 
வாஹா‡ || 8  
அய …: ஶBேடா …3 ம"க† உப…வ !ர† உkக…2ல: |  

�யவ †ேனா … ந�ய†தாதி …3த: 
வாஹா‡ || 9  

ேக…ஶின !…: �வேலா …மின !…: க2ஜா†ேபா …Åேஜாப †காஶின !: |  
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அேப †த… ந�ய†தாதி …3த: 
வாஹா ‡ || 10  
 

மி…�ரவா†ஸஸ: ெகௗேப3ர…கா ர†ே�ாரா …ேஜன … �ேரஷி †தா: |  

�3ராம …óè… ஸஜா†னேயா க3�ச2(த!…�-ச2(ேதா†-Åப) …தா3�� …தா(�2 


வாஹா‡ ( ) || 11  
ஏ …தா�-�4ன†ைத…தா�-�3� †&ண!…ேத�ய …ய� �3ர&ம †ண
5 …�ர: | 

தான …�3ன@: ப"ய †ஸர…�-தான@(�3ர…
தா�-�3�ஹ…
பதி †: | 

தான …ஹ� Æேவ†த3 �3ரா&ம…ண: �ர†��ஶ…த: _ †டத…3(தா� 

வ� †ேக…ஶா�. Æல†�ப3ன
த…னா(�2 
வாஹா‡ || 12  

(நி� …ேதா �†	3	4வ…ò … - ,வாஹா… 	Kண* † ச) (K13) (23) 
 

2.14 ஜாதக�ம 
2.14.1 ப2Rகரணமி'ரஸ�ஷபேஹாம: 
  

ந…�த…9சா …)ண† உர
ேப …ஶா9-l†2லஹ…
தா�-க†பால …பா� |  

�"வ† ஏஷா� ப�…ேத��…�ைச: �ரா‡,யக…"ணக†: | மா…தா ஜ†க…4�யா† 
ஸ"ப†தி … �3ராேம† வ�4…4ரமி …�ச2(த!… 
வாஹா‡ || 1  
 

நி …ஶீ…த…2சா …)ண !… 
வஸா† ஸ …(தி4னா … �ேர� †ேத… Uல‡� |  

யா 
வப †(த� ேபா …3த4ய †தி … ய
ைய… வ�ஜா†தாயா …� மன†: |  
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தாஸா …� �வE �� †�ண…வ"�ம †ேன �ேலா …மான…óè… &�த†3ய…� 

Æய�� †� | அ�3ேன … அ�!†ண� நி …"த3ஹ… 
வாஹா‡ || 2  
 

�ரவாஸாேத3�ய கா�ய� 

2.14.2 N	ர,யாப*4ம&	ரண� 

அEகா†3த3Eகா …3�2 ஸ�ப †4வஸி … &�த†3யா …த3தி †4 ஜாயேஸ | 

ேவ…ேதா3 ைவ 5�ர…னாமா†Åஸி… ஸஜ!†வ ஶ…ரத†3: ஶ…த� || 3 
  

2.14.3 Q�த44யவ	4ராண�  

அ�மா† ப …4ேவ�ேய…ஷா ( ) ||  {4} 
 

Expansion for அ�மா† ப …4ேவ�ேய…ஷா {4} 

அ�மா† ப4வ பர…ஶு" ப †4வ… ஹிர†Bய…ம
�� †த� ப4வ | 

ப …ஶூ…னா� �வா† ஹிEகா …ேரணா …ப�4ஜி†�4ரா�யெஸௗ ||  

 (Ref - EAK 2.12.1) 
 

2.14.4 த30ிேண க�ேண ஜப: 

அ…�3ன@ரா�†�மா …ன@தி … ப9ச† | 5 to 9 { } 
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Expansion for - அ…�3ன@ரா�†�மா …ன@தி … ப9ச†. 5 to 9 
அ…�3ன@ரா�†�மா …(�2ஸ வன …
பதி†ப� …4 ரா�†�மா …� ேதன …�வா 

ÅÅ� …ஷாÅÅ�†�ம(தE கேராமி … || 5 
ேஸாம … ஆ�†�மா …(�2ஸ ஓஷ†த!4ப�…4ரா� †�மா …� 

ேதன …�வாÅÅ�…ஷாÅÅ�†�ம(தE கேராமி || 6   

ய…Yஞ ஆ�†�மா …(�2ஸ த3�ி †ணாப� …4ரா�†�மா …� ேதன …�வா 

ÅÅ� …ஷாÅÅ�†�ம(தE கேராமி … || 7  
�3ர&மா�†�ம …� த�3 �3ரா‡&ம …ைண-ரா�†�ம …� ேதன …�வா 

ÅÅ� …ஷாÅÅ�†�ம(தE கேராமி || 8  

ேத…3வா ஆ�†�ம(த…
ேத† Å��ேத…-னா� †�ம(த…
ேதன …�வா 

ÅÅ� …ஷாÅÅ�†�ம(தE கேராமி || 9 (Ref TS - 2.3.10.3) 
 

2.14.5 �மா�யா அப*4ம&	ரண� 

ஸ"வ†
மாதா …3�மன …: ஸ��†4தாÅஸி… ஸா ஜ!†வ ஶ …ரத†3: ஶ…த� || 10  
 

2.14.6 அ4ன�ராஶன ம&	ரா: 

�4ர…பா� �ெவௗஷ†த!4னா …óè… ரஸ …� �ராஶ †யாமி ஶி …வா
த…  

ஆப … ஓஷ†த4ய: ஸ(�வனமT …வா
த… ஆப … ஓஷ†த4ய: 

ஸ(�வெஸௗ || 11  
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54ேவா …Åபாóè 12, ஸுவ†ர…பா� 13,  

�4"54வ…
ஸுவ †ர…பா� �ெவௗஷ†த!4னா …óè… ரஸ…� �ராஶ†யாமி 

ஶி …வா
த… ஆப … ஓஷ†த4ய: ஸ(�வனமT …வா
த… ஆப … ஓஷ†த4ய: 

ஸ(�வெஸௗ || 14 
 

2.14.7 ெசௗள  ம&	ரா: 

உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன�ேய …ஷ: || 15 { }  

Expansion for - உ…�ேணன † வாயdத…3ேகேன�ேய …ஷ: 

(Same as EAK 2.7.2. above) 

 ( ஏ …ஷா ச …	வா�† ச ) (K14) (14) 
 

ஜாதக�ம ம&	ரா: ஸமா�த:) 
=========================================================== 

2.15 �3�ஹன"�மாண �ரேவெஶௗ 

2.15.1 �3�ஹன"�மாண�ரேவெஶௗ  

ய�3-�4ேம ‡: �= …ர� ததி …3ேதா ஹ †ராமி … பரா†சீ…� நி".� †தி…� 

நி"வா†ஹயாமி | இ…த3ò �ேரேயா†Åவ…ஸான…மாக†3�ம ேத3வா … 

ேகா3ம…த3�வா†-வதி …3த3ம†
4… �ர�4ம† || 1  


ேயா …னா �� †தி2வ�… ப4வா†Å(�� …ரா நி …ேவஶ†ன! |  

ய�சா†2 ந…: ஶ"ம † ஸ…�ரதா‡2: || 2  
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இ…ைஹவ தி†�ட …2 நிமி †தா … திQவ†லா 
யா …தி3ரா†வத! |  

ம�3�4ேய … தாQ�ய †
ய தி�டா …2�மா �வா …  

�ராப †�னகா …4யவ †: || 3  
 

ஆ �வா† Uமா …ர
த�†ண … ஆ வ…�2ேஸா ஜக†3தா ஸ…ஹ |  

ஆ �வா† ப) …
�த†: U…�பா4 ஆ த…3�4ன: கல†ஶரீய�� || 4  

� …ேதன … 
^2ணா†வ…தி4ேரா†ஹ வ…óè…ேஶா�3ேரா† 
வ� …ராஜ…�னப†ேஸத…4 ஶ�=�† || 5 
 

�3ர&ம † ச ேத � …�ர9 ச… �"ேவ… 
^2ேண †  
அ…ப�4 ர†�4 ( ) || 6  
 

ய…Yஞ�ச… த3�ி †ணா�ச… த3�ி†ேண || 7  
 

இ…ஷ�ேசா …"ஜ�சாப †ேர 8 , மி…�ர�ச… வ�†ண …�ேசா�த†ேர 9, 
த…4"ம
ேத… 
^2ணா† ராஜ…: 10, g
ேத… 
^ப†: || 11  
 

உ…�3�4) …யமா†ண… உ�3த†4ர பா …�மேனா† மா … யத3வ�†�3வா …� ….  

ய�ச† வ� …�3வாò�ச…கார† |  
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அ&னா … யேத3ன†: �� …தம †
தி பா …பóè ரா�"யா … யேத3ன †: 

�� …தம†
தி பா …பóè ஸ"வ†
மா …� ேமா�3�4� …ேதா > †9ச… 

த
மா‡� || 12  
 

இ(�3ர†
ய �3� …ஹா வஸு†ம(ேதா வ= …தி2ன …
தான …ஹóè 

ஸு…மன†ஸ…: �ரப †�3ேய || 13  

அ…�� …தா …ஹு…திம …��தா†யா9 ஜுேஹா�ய …�3ன@�  

�� †தி…2,யாம …-��த†
ய … ஜி�ைய… தயா†Åன …(தE காம †ம…ஹ9 

ஜ†யான@ �ர…ஜாப †தி…"ய� �ர†த…2ேமா ஜி …கா3யா …�3ன@-ம †�3ெனௗ… 


வாஹா‡ || 14  
 

அ�ன †பத… இ�ேய…ஷா || 15 { } 
 

Expansion for - அ�ன†பத… இ�ேய…ஷா {15} 

அ�ன †ப…ேதÅ�ன†
ய ேநா ேத3&யனமT …வ
ய† ஶு…�மிண†: |  
�ர �ர†தா …3தார †� தா)ஷ … ஊ"ஜ†� ேநா ேத4ஹி �3வ� …பேத…3 

ச4†�பேத3 || 15 (Ref – TS - 4.2.3.1) 
 

அ)†�டா அ …
மாக†� Æவ !…ரா: ஸ †(4… மா பரா† ேஸசி  

ேம… த4ன‡� || 16  
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�4மி …" �4மி †மகா3�மா …தா மா …தர…ம�ய †கா3� |  
� …4யா
ம† 5 …�ைர: ப…ஶுப�…4" ேயா ேநா … �3ேவ�6 … ஸ 

ப�†4�3யதா� ( ) || 17  

வா
ேதா‡�பத… இதி… �3ேவ | 18 to 19 { } 
 

Expansion for - வா
ேதா‡�பத… இதி… �3ேவ  18 to 19 

வா
ேதா‡�பேத… �ரதி † ஜான ! &ய…
மா(�2 
வா†ேவ…ேஶா 

அ†னமT …ேவா ப†4வான: | ய� �ேவம†ேஹ… �ரதி …த�ேனா† ஜுஷ
வ… 

ஶ�ன †ஏதி4 �3வ� …பேத…3 ஶ9ச4 †�பேத3 || 18 

வா
ேதா‡�பேத ஶ…�3மயா† ஸ…óè… ஸதா†3ேத ஸ�! …மஹி † 
ர…Bவயா† கா34 …ம�யா‡ | ஆவ…: ே�ம† உ …த ேயாேக…3 வர†�ேனா 

\…ய� பா†த 
வ …
திப� …4: ஸதா†3ன: || 19 (Ref – TS 3.4.10.1) 
 

வா
ேதா‡�பேத �ர …தர†ேணா ந ஏதி …4 ேகா3ப�…4ர�ேவ † 4)(ேதா3 | 

அ…ஜரா†ஸ
ேத ஸ …�2ேய 
யா†ம ப�…ேதவ† 5…�ரா� �ரதி † ேநா 
ஜுஷ
வ || 20  
 

அ…மT …வ…ஹா வா
ேதா‡�பேத… வ��வா† = …பாBயா†வ�…ஶ�� |  

ஸகா†2 ஸு…ேஶவ † ஏதி4 ந: || 21 ஶி …வ…óè… ஶி …வ� || 22  

(அ…ப*4 ர †07 - ப*4	3யதா…óè… ஷ-ச † ) (K15) (26)  
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2.16 ,வ�3ர�3�ஹ த,யாப*4ம&	ரண� 

2.16.1 ,வ�3ர�3�ஹ த,யாப*4ம&	ரண� 
 

_ …"U…ர: ஸு_‡"U…ர: _‡"U …ேரா வா†லப3(த…4ன: |  

உ…ப)†�டா …�3யேத3ஜா†ய �� …த!ய†
யா இ…ேதா தி…3வ: || 1  
 

ஔல†ப …3 இ�த>பா‡&வயதா …2"ஜ!9�2யா …ம: ஶ …ப3ல†: |  
அ…ேதா4ரா†ம உn�ப …3ல: ஸா†ரேம…ேயா ஹ … தா4வ†தி 
ஸ>…�3ரம †வ…சாக†ஶ� || 2  

ப�…3�4ர�ன@�க†9ச �…�ம9ச … ஶுனா …ம�3ரóè † ஸுபa3) …ண: |  

ஸுபa†3)ண … 
�ஜ… 
�ஜ… ஶுன†க… 
�ைஜக†,ரா�ய … 

�ஜ…�ச2� || 3  

த�2ஸ…�ய� Æய��ேவ(�3ேரா‡Å�3ரவ !…�3கா3: 
பா†ஶய…
ேவதி … 

தா
�வò 
பா†ஶய�…�வாÅÅக†3�ச…2
த� �வா‡Å�3ரவ !…த3வ� †த…3 

ஹா(3) இ�யவ� †த…3óè… ஹ!தி … வர†� Æ,�ண!…�ேவதி † 

Uமா …ரேம…வாஹ� Æவர†� Æ,�ண… இ�ய†�3ரவ !" வ�…�3�&ய† 
பா …3ஹூ �ல…வேஸ … �3யாம †வ… சாக†ஶ� || 4  

ப�…3�4ர�ன@�க†9ச �…�ம9ச… ஶுனா …ம�3ரóè † ஸுபa3) …ண: |  
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ஸுபa†3)ண … 
�ஜ… 
�ஜ… ஶுன†க… 
�ைஜக†,ரா�ய … 

�ஜ…�ச2� || 5  

த�2ஸ…�ய� Æய�ேத† ஸர…மா மா …தா ேலாஹி †த: ப�…தா ( ) |  
அ…மT ஏேக† ஸர
ய …கா அ†வ…தா4வ†த �� …த!ய †
யா  

இ…ேதா தி…3வ: || 6 
 

ேதக†�ச ஸஸரம த…Bட3�ச… ^ல†�ச… வ�^†ல…�சா" ஜு†ன�ச… 

ேலாஹி †த�ச | 4…3லா ஹ… நாம† ேவா மா …தா ம(தா†2க…ேகா  

ஹ† வ: ப�…தா | ஸ…(த�ா† ஹ(தி ச…�K ேவா … ந 7ஸ †Kத3த || 7  
 

ச2த…3ேபஹி † 7ஸரம ஸாரேமய … நம†
ேத அ
4 7ஸர |  

ஸம†�வா … ,�ஷ†ண: ப…ேதா3 ந 7ஸ †Kத3த || 8  
 

ச2த…3ேபஹி † 7ஸரம ஸாரேமய … நம†
ேத அ
4 7ஸர |  

�வான …மி��2வாத…3�ன 5†�ஷ …9ச2� || 9 
 

2.16.2 ஶHக2�3ரஹ�3�ஹ த,யாப*4-ம&	ரண� 

ஏ …ேத ேத… �ரதி †�3��ேயேத ஸமா …னவ †ஸேன உ…ேப4 |  

ேத அ…ஹóè ஸா…ரேய†ண… >ஸ†ேல…னாவ †ஹ� ��…kக†2ேல( )|| 10  
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ஹ…த: ஶ…Eேகா2 ஹ…த: ஶ†Eக2ப�…தா ஹ…த: ஶ†Eக2U4"வ…க: |  

அ�ேய†ஷாò 
த…2பதி †".ஹ…த: || 11  
 

�ஷி †"ேபா …3த4: �ரேபா†3த…4: 
வ�ேனா† மாத…)�வா‡ | ேத ேத‡ 
�ரா …ணா(�2 
ப †)…�ய(தி … மா ைப†4ஷ!…"ன ம†) …�யஸி † || 12  
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(ஸ�பப3லி: ம&	ரா: �ரார�ப4:) 

2.16.3 ஸ�பப3லி: 

ஜ…�3ேதா4 மஶ†ேகா ஜ…�3தா4 வ��� †�6"ஜ…�3ேதா4  

,ய †�3�4வ…ர: 
வாஹா† 13 , 
ஜ…�3ேதா4 ,ய†�3�4வ…ேரா ஜ…�3ேதா4 மஶ†ேகா ஜ…�3தா4 

வ��� †�6…: 
வாஹா† 14, 
ஜ…�3தா4 வ��� †�6"ஜ…�3ேதா4 ,ய†�3�4வ …ேரா ஜ…�3ேதா4  

மஶ†க…: 
வாஹா‡ || 15  
(ப* …தா - Åவ†ஹ4�G …�க†2ேல … - பFச † ச ) (K16) (25) 

2.17 ஸ�பப3லி: 

2.17.1 ஸ�பப3லி: 

இ(�3ர† ஜஹி த3(த…3ஶூக†� ப…�ிண …� Æய
ஸ†K
�…ப: |  

த…3E<ய(த†9ச த…3ஶ(த†9ச… ஸ"வா …ò… 
தான@†(�3ர  

ஜ�ப4ய … 
வாஹா‡ || 1  
அ…�2ஸு ஜா†த… ஸேர†,��3த4 ேத…3வானா …மப�† ஹ
�ய |  

�வம †�3ன இ(�3ர… �ேரஷி †த…: ஸ ேநா … மா ஹிóè †7…:  


வாஹா‡ || 2  
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�ராண†மஸி ப) …�ராண †மஸி ப)…தி4ர†ஸி | அ�ேன†ன  

ம�…�யாò † 
�ராயேஸ… ��ைண ‡: ப …ஶூ� க…3"ேதன† ஸ…"பா�. 

ய…Yேஞன† ேத…3வா(�2-
வ…த4யா† ப�…�u(�2-
வாஹா‡ || 3  
 

த�2ஸ…�ய� Æய�ேத†Åமாவா…
யா†யா9ச ெபௗ"ணமா …
யா9ச… 

வ�ஷ†ப…3லிóè ஹர †(தி … ஸ"வ † உத3ரஸ …"ப�ண †: |  

த�ேத… �ேரர†ேத… �வய�… ஸ�Æவ� †ஶ(தி … �வய�† ந: ஸ…த
�வய�† 
ஸ …�3�4ேயா வ…" ….ஷா�4ேயா† ந…: ப)†ேத3ஹி || 4  
 

நேமா† அ
4 ஸ …"ேப�4ய… இதி † தி…
ர: | (5-7) { } 
 

Expansion for - நேமா† அ
4 ஸ …"ேப�4ய: 

நேமா† அ
4 ஸ …"ேப�4ேயா … ேய ேக ச† ��தி…2வ !ம�† |  
ேய அ …(த)†ே� … ேய தி…3வ� ேத�4ய†: ஸ…"ேப�4ேயா … நம †: || 5 

ேய†Åேதா3 ேரா†ச…ேன தி…3ேவா ேய வா … ஸூ"ய†
ய ர…�மிஷு† | 
ேயஷா†ம …�2ஸு ஸத†3: �� …த� ேத�4ய†: ஸ…"ேப�4ேயா … நம †: || 6 

யா இஷ†ேவா யா4 … தா4னா†னா …� Æேய வா… வன…
பத!…óè…ர�† |  

ேய வா†Åவ…ேடஷு… ேஶர†ேத… ேத�4ய †: ஸ …"ேப�4ேயா … நம†: || 7 
(Ref – TS - 4.2.8.3) 
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நேமா† அ
4 ஸ …"ேப�4ேயா … ேய பா"தி †2வா … ய ஆ‡(த) …<யா† 

ேய தி …3,யா† ேய தி…3�யா‡: ( ) | ேத�4ய † இ…ம� ப …3லிóè 

ஹ†)�யாமி… ேத�4ய† இ …ம� ப …3லிமஹா †".ஷ� || 8  
 

த� †க… ைவஶா†ேலய �4� …தரா‡�Dைர-ராவத…
ேத 

ஜ!†வா …
�வய�† ந
ஸ…த
�வய�† ஸ…�3�4ேயா வ …" …ஷா�4ேயா†  
ந…: ப)†ேத3ஹி || 9 
 

�4� …தரா‡�Dைரராவத… த� †க…
ேத ைவ†ஶாேல …ேயா 

ஜ!†வா …
�வய�† ந
ஸ…த
�வய�† ஸ…�3�4ேயா வ …" ….ஷா�4ேயா†  
ந…: ப)†ேத3ஹி || 10  

அ…ஹி …óè…ஸா…தி …ப…3ல
ேத ஜ!†வா …
�வய�† ந
ஸ…த
�வய�† 
ஸ …�3�4ேயா வ…" ….ஷா�4ேயா† ந…: ப)†ேத3ஹி || 11  

அ…தி …ப…3லா …ஹி …óè…ஸ
ேத ஜ!†வா …
�வய�† ந
ஸ…த
�வய�† 
ஸ …�3�4ேயா வ…" ….ஷா�4ேயா† ந…: ப)†ேத3ஹி || 12  

ேய த†3(த…3ஶூகா …: பா"தி †2வா …
தாò
�வமி …த: ப …ேரா க3,\†தி…� 

நிேவ †ஶய | ஸ(தி … ைவ ந†: ஶ…ப�2ன …: ஸ(தி † த…3B63ன …
ேத 

ேவா … ேந�3தி …4னஸா …��ேய�3\ …யம…
மா�. ஹி…னஸா†த || 13  
 

ஸ …மTசீ… நாமா†ஸி… �ராசீ… (14-19) { } 
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தி3�ேக…4தேயா … நாம… 
ேத2தி… �3வாத†3ஶ ப"யா …யா: || 20-25 { } 

Expansion for - ஸ…மTசீ… நாமா†ஸி… �ராசீ… (14-19) { } 

ஸ …மTசீ… நாமா†ஸி… �ராசீ… தி3�த
யா ‡
ேத… Å�3ன@ரதி †4பதி ரஸி …ேதா 

ர†�ி …தா ய�சாதி †4பதி …". ய�ச† ேகா …3�தா தா�4யா …� நம…
ெதௗ 

ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… 

த� Æவா …9 ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 14 

ஓ…ஜ…
வ�ன !… நாமா†ஸி த3�ி …ணா தி3�த
யா‡
த… 

இ(�3ேராÅதி †4பதி …: ��தா†3_ ர�ி…தா ய�சாதி †4பதி …". ய�ச† 
ேகா …3�தா தா�4யா …� நம…
ெதௗ ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� 

�3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… த� Æவா …9 ஜ�ேப†4 
த3தா4மி || 15  

�ராசீ… நாமா†ஸி �ர…த!சீ … தி3�த
யா‡
ேத… ேஸாேமாÅதி†4பதி 


வ…ேஜா ர†�ி …தா ய�சாதி†4பதி …". ய�ச† ேகா …3�தா தா�4யா …� 

நம…
ெதௗ ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� �3வ�…�ேமா ய�ச†  

ேநா … �3ேவ�6… த� Æவா …9 ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 16  

அ…வ…
தா2வா … நாமா …-
�த!†3சீ… தி3�த
யா‡
ேத… 

வ� …ேணாÅதி†4பதி-
தி…ர�ச† ராஜ! ர�ி …தா ய�சாதி †4பதி …" ய�ச† 
ேகா …3�தா தா�4யா …� நம…
ெதௗ ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� 



                                                             ���ணயஜு�ேவத 
3
ய ஏகா�

3
ன"கா#ட

3
: 

 vedavms@gmail.com Page 103 of 126 

 

�3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… த� Æவா …9  

ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 17  

அதி †4ப�ன !… நாமா†ஸி �3�ஹ…த! தி3�த
யா‡
ேத… �3�ஹ…
பதி …-

ரதி†4பதி ��வ�…�ேரா ர†�ி …தா ய�சாதி†4பதி …". ய�ச† ேகா…3�தா 
தா�4யா …� நம …
ெதௗ ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� �3வ� …�ேமா 

ய�ச† ேநா … �3ேவ�6 … த� Æவா …9 ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 18  

வ…ஶின !… நாமா†7…ய� தி3�த
யா‡
ேத ய …ேமாÅதி†4பதி: க…Qமாஷ† 
�3Kேவா ர�ி …தா ய�சாதி†4பதி …". ய�ச† ேகா …3�தா தா�4யா …� 

நம…
ெதௗ ேநா† ��ட3யதா …� ேத ய� �3வ�…�ேமா ய�ச† ேநா … 

�3ேவ�6… த� Æவா…9 ஜ�ேப†4 த3தா4மி || 19 (Ref – TS 5.5.10.1) 

 

Expansion for - தி3�ேக…4தேயா … நாம… 
ேத2தி … �3வாத†3ஶ 

ப"யா …யா: 20-25 { } 

ேஹ…தேயா … நாம†
த…2 ேதஷா‡� Æவ: 5 …ேரா �3� …ஹா அ…�3ன@"வ … 

இஷ†வ
 ஸலி …ேலா வா†த நா …ம� ேத�4ேயா† ேவா … நம …
ேத 

ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ�…�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… த� 

Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி || 20 

நி †லி …�பா நாம†
த…2 ேதஷா‡� Æேவா த3�ி…ணா �3� …ஹா: 
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ப�…தேரா† வ… இஷ†வ …
 ஸக†3ேரா த நா …ம� ேத�4ேயா† ேவா … 

நம…
ேத ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … 

�3ேவ�6… த� Æேவா… ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 21 

வ…Y)ேணா … நாம†
த…2 ேதஷா‡� Æவ: ப…�சா�3-�3� …ஹா
 


வ�ேனா† வ… இஷ†ேவா … க3&வ †ேரா வாத நா …ம� ேத�4ேயா† 
ேவா … நம…
ேத ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … 

�3ேவ�6… த� Æேவா… ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 22  

அ…வ…
தா2 வா† ேநா… நாம†
த…2 ேதஷா‡� Æவ உ�த…ரா�3 �3� …ஹா 

ஆேபா† வ… இஷ†வ…
 ஸ> …�3ேரா வா†த நா …ம� ேத�4ேயா† ேவா … 

நம…
ேத ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … 

�3ேவ�6… த� Æேவா… ஜ�ேப †4 த3தா …4மி || 23  

அதி †4பதேயா … நாம†
த…2 ேதஷா‡� Æவ உ…ப)† �3� …ஹா வ…".…ஷ� வ… 

இஷ …ேவாÅவ†
வா� வாத நா …ம� ேத�4ேயா† ேவா … நம …
ேத 

ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ�…�ேமா ய�ச† ேநா … �3ேவ�6… த� 

Æேவா… ஜ�ேப†4 த3தா4மி || 24  

�ர…,யா நாம†
த…2 பா"�தி†2வா …-
ேதஷா‡� Æவ இ…ஹ �3� …ஹா 

அ�ன †� வ… இஷ†ேவா நிமி…ேஷா †த நா …ம� ேத�4ேயா† ேவா… 



                                                             ���ணயஜு�ேவத 
3
ய ஏகா�

3
ன"கா#ட

3
: 

 vedavms@gmail.com Page 105 of 126 

 

நம…
ேத ேநா† ��ட3யத… ேத ய� �3வ� …�ேமா ய�ச† ேநா … 

�3ேவ�6… த� Æேவா… ஜ�ேப †4 த3தா4மி || 25 (Ref – TS -5.5.10.3) 
 

அப †�ேவத ப …தா3 ஜ†ஹி… �"ேவ†ண … சாப †ேரண ச |  

ஸ …�த ச… மா�†ஷ!) …மா
தி …
ர�ச† ரா …ஜப †3(த4வ !: ( ) || 26  

ந ைவ �ேவ …த
யா‡�3�4யாசா …ேரÅஹி†" ஜ…கா4ன … க9ச…ன | 

�ேவ…தாய† ைவத…3"வாய… நேமா … நம†: �ேவ…தாய †  
ைவத…3"வாய† || 27 
(தி …3'யா† - ரா…ஜப†34க4வ  …� 	3ேவ ச†) (K17) (22) 
 

2.18 ஆ�3ரயணா	3ய: 

2.18.1 ஆ�3ரயண� 

ப …ர…ேம…�D2.யஸி † பர…மா� மா …ò … �)ய†E க3மய  1 , 
 

2.18.2 ேஹம&த�ர	யவேராஹண�.  

�ர…�யவ†=ேடா4 ேநா ேஹம…(த: || 2  

�ரதி†� …�ேர �ரதி†தி�டா2மி ரா …�Dேர 3  

�ர…�ய�ேவ†ஷு… �ரதி †தி�டா2மி … ேகா3ஷு † || 4  
�ரதி†�ர…ஜாயா …� �ரதி †தி�டா2மி … ப4,ேய ‡ || 5  
இ…ஹ �4�தி†) …ஹ வ��4� †தி 6 
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) …ஹ ர(தி†) …ஹ ரம †தி: || 7  

ேயா …னா �� †தி2வ�…  {8},  

ப36 …3�தா2 ப"வ †தானா …மிதி … �3ேவ ||  {9}  

 

Expansion for - 
ேயா…னா ��†தி2வ�… {8} 


ேயா …னா �� †தி2வ�… ப4வா†Å(�� …ரா நி …ேவஶ†ன! |  

ய�சா†2 ந…: ஶ"ம † ஸ…�ரதா‡2: || 8 (Ref EAK 2.15.1 ) 
 

Expansion for - ப36…3�தா2 ப"வ †தானா …மிதி … �3ேவ {9} 

ப36 …3�தா2 ப"வ †தானா� கி …2�3ர� ப� †3ப4".ஷி ��தி2வ� |  

�ர யா �†4மி �ரவ�வதி ம …&னா ஜி…ேனாஷி † மஹின@ ||  

(Ref - TS 2.2.12.2) 
 

2.18.3 ஈஶான ப3லி: 

ஆ �வா† வஹ(4 … ஹர†ய…: ஸேச†தஸ: �ேவ…ைதர�ைவ ‡:  
ஸ …ஹ ேக†4 …ம�3ப�†4: | வாதா†ஜிைர…" மம† ஹ …,யாய † ஶ…"ேவா 10 

ப †
��ஶ4 மT …D4வா� மT …`4ேஷ… 
வாேஹா 11  

ப †
��ஶ4 மT …̀ 4ஷ!† மT …`4�ைய… 
வாஹா † 12  
ஜய…(ேதாப †
��ஶ ஜய …(தாய … 
வாஹா† 13  
ப …4வாய † ேத…3வாய… 
வாஹா† 14  
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ஶ…"வாய† ேத…3வாய… 
வாேஹ 15 

ஶா†னாய ேத…3வாய… 
வாஹா† 16 
பஶு…பத†ேய ேத…3வாய… 
வாஹா† 17  
�…�3ராய † ேத…3வாய… 
வாேஹா … 18 

�3ராய † ேத…3வாய… 
வாஹா† 19  
பa…4மாய† ேத…3வாய… 
வாஹா† 20  
மஹ…ேத ேத…3வாய … 
வாஹா† 21  
ப …4வ
ய† ேத…3வ
ய… ப��ைய … 
வாஹா† 22  
ஶ…"வ
ய† ேத…3வ
ய… ப��ைய … 
வாேஹ 23 

ஶா†ன
ய ேத…3வ
ய… ப��ைய … 
வாஹா† 24  
பஶு…பேத‡" ேத…3வ
ய … ப��ைய … 
வாஹா† 25 
�…�3ர
ய† ேத…3வ
ய… ப��ைய… 
வாேஹா … 26 

�3ர
ய† ேத…3வ
ய… ப��ைய… 
வாஹா† 27  
பa…4ம
ய † ேத…3வ
ய… ப��ைய … 
வாஹா† 28  
மஹ…ேதா ேத…3வ
ய… ப��ைய … 
வாஹா† 29  
ஜய…(தாய … 
வாஹா … 30 

Å�3னேய ‡ 
வ��ட…��ேத… ஸுஹு†தஹு…த ஆஹு†த!னா …E 

காமா†னாóè ஸம"�3த4ய�…�ேர 
வாஹா‡ || 31  
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வ…
தி ந†: �"ண…>க…2: ப)†�ராம4 32  

�3�ஹ…ேபாப †
��ஶ �3�ஹ…பாய… 
வாஹா† 33 
�3�ஹ…��ப†
��ஶ �3�ஹ …�ைய 
வாஹா† 34  
ேகா …4ஷிண … உப †
��ஶத ேகா …4ஷி�4ய…: 
வாஹா‡ 35  
�வா …ஸின … உப†
��ஶத �வா …ஸி�4ய …: 
வாஹா† 36  
வ�சி…�வ(த… உப †
��ஶத வ�சி…�வ�3�4ய…: 
வாஹா‡ 37  
�ர5 …�வ(த… உப †
��ஶத �ர5 …�வ�3�4ய…: 
வாஹா† 38  
ஸம…�ன(த… உப †
��ஶத ஸம …�ன�3�4ய…: 
வாஹா† 39  
ேத3வேஸ…னா உப †
��ஶத ேத3வேஸ …னா�4ய…: 
வாஹா … 40  
 

யா ஆ�2யா†தா … யா�சானா‡�2யாதா ேத3வேஸ …னா உப †
��ஶத 

ேத3வேஸ…னா�4ய…: 
வாஹா‡ 41  
�3வாரா …ேபாப †
��ஶ �3வாரா …பாய… 
வாஹா‡ 42  
�3வாரா …��ப†
��ஶ �3வாரா …�ைய 
வாஹா‡ 43 

Å�வாஸா…)ண … உப †
��ஶதா�வாஸா …)�4ய…: 
வாஹா† 44 
நிஷ…Eகி3��ப †
��ஶ நிஷ …Eகி3ேண … 
வாஹா … 45  

நேமா† நிஷ …Eகி3ண† இஷுதி …4மேத… 46  

ே��ர†
ய … பதி †னா வ…யமிதி… �3ேவ || 47 – 48 { }  

Expansion for - ே��ர†
ய … பதி †னா வ…யமிதி… �3ேவ 47 – 48 { } 
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ே��ர†
ய … பதி †னா வ…யóè ஹி…ேதேன†வ ஜயாமஸி |  

கா3ம�வ†� ேபாஷய� …��வா ஸ ேநா† ��டா3த!…�3�ேஶ‡ || 47 

ே��ர†
ய பேத… ம4†4ம(தL …"மி� ேத…4�)†வ… பேயா† 
அ…
மாஸு† 44<வ | ம …4…4�Fத†� �4� …தமி †வ… ஸு� †த�� …த
ய † 
ந…: பத†ேயா ��ட3ய(4 | (Ref - TS - 1.1.14.2) 

(ப…ர …ேம…'-யஸி† பர …மாம…�ெடௗ ) (K18) (8) 
 

2.19 மாஸி'ரா	3த4� 

2.19.1 மாஸி'ரா	3த4�  

ய�ேம † மா …தா �ரn†ேலாப …4 சர…�யன†�,ரதா |  

த�ேம… ேரத†: ப�…தா ,� †E�தா� மா …ÅÅ54ர…�ேயா 

வ†ப�3யதாம …>�ைம … 
வாஹா‡ || 1  
 

யா
தி�ட †2(தி… யா தா4வ†(தி… யா ஆ‡"�3ேரா …�4ன!: 

ப)†த…
42ஷ!‡: | அ…�3ப�4"வ��வ†
ய ப …4"�Kப�†4ர …(தர…�ய� 

ப�…4"த†3ேத…4Å>�ைம … 
வாஹா‡ || 2  
 

ய�ேம † ப�தாம …ஹ! �ரn†ேலாப …4 சர…�யன†�,ரதா |  

த�ேம… ேரத†: ப�தாம …ேஹா ,� †E�தா� 

மா …ÅÅ54ர…�ேயாÅவ†ப�3யதாம…>�ைம… 
வாஹா‡ || 3  
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அ…(த"த†3ேத…4 ப"வ †ைதர…(த" ம&யா† ��தி …2,யா |  

ஆ…ப�4"-தி …3�3ப�4ர†ன …(தாப�†4 ர…(தர…�ய� ப� †தாம…ஹா�3-

த†3ேத…4Å>�ைம … 
வாஹா‡ || 4  
 

ய�ேம ‡ �ரப�தாம…ஹ! �ரn†ேலாப…4 சர…�யன†�,ரதா |  

த�ேம… ேரத†: �ரப�தாம …ேஹா ,� †E�தா� 

மா …ÅÅ54ர…�ேயாÅவ†ப�3யதாம…>�ைம… 
வாஹா‡ ( ) || 5  
 

அ…(த"த†3த4 � …4ப� †4ரேஹாரா …�ைர
ஸ † (�ச†) ஸ …(தி4ப�†4: |  
அ…"த…4மா …ைஸ�ச… மாைஸ ‡�சா …(தர…�ய� �ர†ப�தாம …ஹா�3-

த†3ேத…4Å>�ைம … 
வாஹா‡ || 6  
 

ேய ேச…ஹ ப�…தேரா … ேய ச… ேநஹ… யாóè�ச† வ�…�3ம யாóè  

உ† ச… ந �ர† வ�…�3ம | அ�3ேன … தா�. ேவ‡�த…2 யதி…3 ேத 

ஜா†தேவத…3
தயா‡ �ர…�தò 
வ …த4யா† மத3(4 … 
வாஹா‡ || 7 
 


வாஹா† ப� …�ேர || 8  ப�…�ேர 
வாஹா‡ || 9  

வாஹா† ப� …�ேர || 10 ப�…�ேர 
வாஹா‡ || 11  

வ…தா4 
வாஹா‡ || 12  
அ…�3னேய † க,ய…வாஹ †னாய 
வ…தா4 
வாஹா‡ ( ) || 13  
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ஏ …ஷ ேத† தத… ம4†4மாóè ஊ…"மி: ஸர†
வா …� …. யாவா†ன…�3ன@�ச† 
��தி…2வ ! ச… தாவ†�ய
ய மா …�ரா தாவ†த!(த ஏ…தா� மா�ரா‡� 

த3தா3மி … யதா …2Å�3ன@ர�ி…ேதாÅ�†பத3
த ஏ …வ� ம&ய †� 

ப�…�ேரÅ�ி …ேதா�†பத3
த: 
வ …தா4 ப†4வ… தா� �வò 


வ…தா4� ைத
ஸ …ேஹாப †ஜ!வ …"ச
ேத† மஹி 14,  

ைம …ஷ ேத† ப�தாமஹ… ம4 †4மாóè ஊ…"மி: ஸர†
வா…� …. யாவா�†. 
வா …��சா …(த)†�9ச… தாவ†�ய
ய மா …�ரா தாவ†த!(த ஏ…தா� 

மா�ரா‡� த3தா3மி … யதா†2 வா …�ர�ி …ேதாÅ�†பத3
த ஏ …வ� 

ம&ய†� ப�தாம…ஹாயா�ி …ேதாÅ�†பத3
த: 
வ …தா4  

ப †4வ… தா� �வò 
வ…தா4� ைத
ஸ …ேஹாப †ஜ!வ …  

ஸாமா†ன@ ேத மஹிைம … 15,  

ஷ ேத‡ �ரப�தாமஹ… ம4†4மாóè ஊ…"மி: ஸர†
வா …�…. 

யாவா†னாதி…3�ய�ச… �3ெயௗ�ச… தாவ†�ய
ய மா …�ரா தாவ †த!� 

த ஏ …தா� மா�ரா‡� த3தா3மி… யதா†2ÅÅதி…3�ேயாÅ�ி…ேதா�†- 
பத3
த ஏ …வ� ம&ய †� �ரப�தாம …ஹாயா �ி …ேதா�†பத3
த: 


வ…தா4 ப †4வ… தா� �வò 
வ …தா4� ைத
ஸ …ேஹாப †ஜ!வ… 

யஜூóè †ஷி ேத மஹி …மா || 16  

(அ…U�ைம… ,வாஹா‡- ,வ…தா4 ,வாைஹக†� ச) (K19) (21) 
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2.20 மாஸி'ரா	3த4� 

2.20.1 மாஸி'ரா	3த4�  

�� …தி…2வ ! ேத… பா�ர…� �3ெயௗர†ப�…தா4ன …� �3ர&ம †ண
�வா … 

>ேக†2 ஜுேஹாமி �3ரா&ம …ணானா‡� �வா �ராணா- 

பா …னேயா‡"-ஜுேஹா …�ய�ி†தமஸி … ைமஷா‡E ே��டா2 

அ…>�ரா …>�மி†� Æேலா …ேக || 1  
 

மா …"ஜய†(தா …� மம † ப� …தேரா† 2 ,  
மா …"ஜய†(தா …� மம † ப�தாம…ஹா 3,  

மா …"ஜய†(தா …� மம † �ரப�தாம…ஹா 4  

மா …"ஜய†(தா …� மம † மா …தேரா† 5,  
மா …"ஜய†(தா …� மம † ப�தாம…&ேயா† 6,  
மா …"ஜய†(தா …� மம † �ரப�தாம…&ய †: || 7  
 

ஏ …த� ேத† ததாெஸௗ … ேய ச… �வாம�ேவ … 8,  
த� ேத† ப�தாமஹாெஸௗ … ேய ச… �வாம�ேவ … 9,  
த� ேத‡ �ரப�தாமஹாெஸௗ … ேய ச… �வாம�ேவ… 10, 
த� ேத† மாதரெஸௗ… யா�ச… �வா ம�ேவ… 11,  
த� ேத† ப�தாம&யெஸௗ… யா�ச… �வாம�ேவ… 12,  
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த� ேத‡ �ரப�தாம&யெஸௗ… யா�ச… �வாம�† || 13  
மா …"ஜய†(தா …� மம † ப� …தர… இ�ேய …ேத || 14-19 
 

ேய ச… ேவாÅ�ர… ேய சா …
மா
வாஶóè †ஸ(ேத… 20,  

யா�ச… ேவாÅ�ர… யா�சா …
மா
வாஶóè †ஸ(ேத… 21,  
ேத ச† வஹ(தா …� 22, தா�ச† வஹ(தா …� 23,  

���ய†(4 ப4வ(த… 24, 
���ய†(4 ப4வ�ய … 25,  


���ய †த… ���ய †த… ���ய†த || 26  
 

5 …�ரா� ெபௗ�ரா†ன …ப�4 த…"பய†(த!…ராேபா … ம4†4மத!)…மா: |  


வ…தா4� ப� …���4ேயா† அ…��த…� 43ஹா†னா … ஆேபா† 

ேத…3வ !�…ப4யாò † 
த"பய(4 || 27  
 

���ய†த… ���ய†த… ���ய †த || 28  
 

�ரா …ேண நிவ� †�ேடா …Å��த†9 ஜுேஹாமி … �3ர&ம†ண� ம 

ஆ…�மாÅ�� †த…�வாய† || 29  
 

(மாஸி 'ரா	3த4 ம&	ரா: ஸமா�த:) 

====================================================== 
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(அ�டகா	3ய ம&	ரா �ரார�ப4:) 

2.20.2 அ�டகா  

யா9 ஜனா‡: �ரதி…ன(த†3(தி… ரா�)†� ேத…4�மி†வாய…த!� ( ) |  

ஸ …�Æவ…�2ஸ…ர
ய… யா ப�ன !… ஸா ேநா† அ
4 ஸுமEக…3] 


வாஹா‡ || 30  
 

வஹ † வ…பா9 ஜா†தேவத3: ப�…���4ேயா … ய�ைரனா …� …. ேவ‡�த…2 

நிஹி †தா� பரா …ேக | ேமத†3ஸ…: _Qயா … உப … தா� � †ர(4 

ஸ …�யா ஏ …தா ஆ…ஶிஷ†: (ஏ †ஷாமா …ஶிஷ:) ஸ(4 … காைம…: 

வாஹா‡ || 31  
 

யா9 ஜனா‡: �ரதின(த…3(த!�ேய …ஷா || 32  
 

இ…யேம …வ ஸா யா �ர†த…2மா ,ெயௗ�ச…2தி3தி † தி …
ர: ||  

33 to 35 { } 

Expansion for - இ…யேம …வ ஸா யா �ர†த…2மா ,ெயௗ�ச…2தி3தி† 
தி…
ர: 33 to 35 { } 

இ…யேம …வ ஸா யா �ர†த…2மா ,ெயௗ�ச†2த…3(தர…
யா9 ச†ரதி… 
�ரவ� †�டா | வ…^4"ஜ†ஜான நவ …க3Yஜன@†�K … �ரய † ஏனா� 

மஹி…மான†: ஸச(ேத || 33 

ச2(த†3
வத! உ …ஷஸா … ேபப�†ஶாேன ஸமா …ன� Æேயான@…ம�† 
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ஸ …9சர†(த! | ஸூ"ய †ப�ன !… வ� ச†ரத: �ரஜான …த! ேக…4E 

�� †Bவா …ேன அ…ஜேர… �4)†ேரதஸா || 34  

� …த
ய … ப(தா …2ம�† தி …
ர ஆU…3
�ரேயா† க…4"மாேஸா … அ�… 

Yேயாதி …ஷாÅÅU†3: | �ர…ஜாேமகா … ர� …�\"ஜ…ேமகா‡ ,ர…தேமகா† 
ர�தி ேத3வ\…னா� || 35 (Ref - TS  - 4.3.11.2) 

ஏ …கா …�ட …கா� ப †�யத… ேதா3ஹ†மானா …ம�ன†� மா …óè…ஸவ†�3-

�4� …தவ†�2-
வ…தா4வ †� | த�3-�3ரா‡&ம …ைணர†தி� …த-ம†ன …(த-

ம †� …Sய-ம…>�மி †� Æேலா…ேக 
பa2தி †E க3�ச24 ேம ப�…���4ய …: 


வாஹா‡ || 36  
 

ஔ…k…க…2லா �3ராவா†ேணா … ேகா4ஷ†ம�ரத ஹ…வ�: �� …Bவ(த†: 

ப)வ�2ஸ…Kண ‡� | ஏ…கா…�ட …கா ஸு†�ர…ஜா வ !…ரவ†(ேதா வ …யò 


யா†ம… பத†ேயா ரயa…ணா� || 37 
 

ஏ …கா …�ட …கா தப †ஸா … த�ய †மானா ஸ�Æவ�2ஸ …ர
ய… ப�ன!† 
4343ேஹ… �ரபa†னா ( ) | த� ேதா3ஹ…>ப †ஜ!வாத2 ப� …தர†: 

ஸ …ஹ
ர†தா4ரம …>�மி†� Æேலா …ேக 
வாஹா‡ || 38  
(ஆ…ய …த � - �ரப� …ைனக†F ச ) (K20) (21) 
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2.21 அ�டகா	3ய: 

2.21.1 அ�டகா  

உ…��2ய†�சா
யதிரா …�ர�ச† ஸா�3ய …
�K: ச2(த†3ஸா ஸ…ஹ |  

அ…� …ப…�4� …தாஹு†ேத… நம †
ேத அ
4 மாóèஸப�…�பேல … 


வாஹா‡ || 1  
�4: �� †தி …2,ய †�3ன@ன …"சா>� மய�… காம …� நி� †னYமி… 


வாஹா‡ || 2  
54ேவா† வா …�னா…Å(த)†ே�ண … ஸா�னா …Å>� மய�…  

காம…� நி�†னYமி… 
வாஹா‡ || 3  

வ†"தி3வா†ÅÅதி…3�ேயன … யஜு†ஷா …Å>� மய� … காம…�  

நி�†னYமி … 
வாஹா‡ || 4  
 

ஜ…னத…3�3ப�4ரத†2"வாEகி …3ேராப� †4ர…>� மய� … காம …� நி�†னYமி … 


வாஹா‡ || 5  
 

ேரா …ச…னாயா†ஜி…ராயா …�3னேய† ேத…3வஜா†தேவ… 
வாஹா ‡ || 6  
 

ேக…தேவ… மன†ேவ… �3ர&ம †ேண ேத…3வஜா†தேவ… 
வாஹா‡ || 7  
 


வ…தா4 
வாஹா … 8,  

Å�3னேய † க,ய…வாஹ †னாய 
வ…தா4 
வாஹா‡ || 9  
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2.21.2 ஸன"மி	வா ஜப:  

அ�ன †மிவ ேத �3� …ேஶ �†4யாஸ…� 10,  

Æவ
�ர†மிவ ேத �3� …ேஶ � †4யாஸ…� 11,  

Æவ��த†மிவ ேத �3� …ேஶ � †4யாஸ 12, 

மா …ேஶவ † ேத �3� …ேஶ � †4யாஸò13,  

�ர…�3ேத4வ† ேத �3� …ேஶ �†4யாஸ …óè… 14  

ஸò
ர†வ(4… தி3ேஶா† ம…ஹ!: ஸமா தா†4வ(4  

ஸூ…(�தா‡: ( ) || 15  
 

ஸ"ேவ … காமா† அ…ப�4ய†(4 மா �) …யா அ…ப�4 ர†�(4 மா  

�) …யா: | யேஶா†Åஸி… யேஶா…Åஹ� �வய�† �4யாஸமெஸௗ || 16  
 

2.21.3 ரதா2தி3லாேப4 ,வ  கார:  

அ…Eெகௗ (ய …Eகாவ…ப�4த… இ�ேய …ஷா || 17 { } 

 

Expansion for - அ…Eெகௗ (ய …Eகாவ…ப�4த… இ�ேய …ஷா 17 

அ…Eெகௗ (ய …Eகா வ…ப�4ேதா … ரத…2� Æெயௗ �4வா …(த� 

Æவா†தா …�3ரம�† ஸ…9சர†(ெதௗ ^…3ேரேஹ†தி-)(�3) …யாவா‡� 

பத…�K ேத ேநா …Å�3னய…: ப�ர†ய: பாரய(4 || 17  (Ref - TS -1.7.7.2 ) 
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அ�3�4வ†னாம�3�4வபேத 
வ…
தி மா … ஸ�பா†ரய || 18  

அ…ய� Æவா†ம …�வ�ெனௗ… ரேதா …2 மா 4 …3:ேக2 மா  

ஸு…ேக2 )†ஷ� | அ)†�ட: 
வ…
தி க†3�ச24…  

வ�வ� …�4ன� ��த†னாய…த: || 19  
 

அ�ேவா †Åஸி … ஹேயா …Å
ய�ேயா†Åஸி … நேரா …Å
ய"வா†Åஸி… 
ஸ�தி †ரஸி வா …Yய†ஸி … ,�ஷா†ஸி (� …மணா† அஸி … 

ய� …"னாமா‡
யாதி …3�யானா …� ப�வாÅ�வ� †ஹி || 20  
 

ஹ…
தி…ய …ஶ …ஸம†ஸி ஹ
தியஶ…7 � †4யாஸ…� Æவஹ† 

கால…வஹ … �)ய †� மா …Åப�4 வ†ஹ |  

இ(�3ர†
ய �வா … வYேர†ணா …ப�4 நித†3தா4�யெஸௗ || 21  
 

2.21.4 ஸ�Æவாத3ேம	4யத: க�ம 

அவ †ஜி&வக நிஜி&வ…காவ† �வா ஹ …வ�ஷா† யேஜ ( ) |  

த�2 ஸ…�ய� Æயத…3ஹ� �3ரவ !…�யத†4ேரா … மத…3ெஸௗ வ†தா …3�2 


வாஹா‡ || 22  
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ஆ ேத… வாச†மா …
யா‡� த3த…3 ஆ ம †ன …
யாóè &�த†3யா …த3தி†4 | 
ய�ர† ய�ர ேத… வாE3ன@ஹி †தா … தா� த… ஆத†3ேத3 | த�2 ஸ …�ய� 

Æயத…3ஹ� �3ரவ !…�யத†4ேரா … ம�ப †�3ய
வாெஸௗ || 23  

(ஸூ …&�தா† - ஹ…வ*ஷா† யேஜ - ச …	வா�† ச ) (K21) (24) 
 

2.22 வ*வ*த4க�மாண* 

2.22.1 �ேராதா4பனயனா�த2H க�ம 

யா த† ஏ …ஷா ர†ரா…Dயா† த…J"-ம …�ேயா"-�� …�3�4ர
ய…  

நாஶி †ன! | தா� ேத…3வா �3ர†&மசா …)ேணா … வ�ன†ய(4 

ஸுேம…த4ஸ †: || 1  

ய� த† ஏ …த� >ேக†2Åம …தóè ர…ராட …>தி †3வ… வ��3�4ய†தி | 
வ� ேத… �ேராத†4�னயாமஸி … க3"ப†4ம�வத…"யா இ†வ || 2  
 

2.22.2 அஸ�ப4ேவ�2ேஸா: க�ம 

அவ †Yயாமிவ… த4�வ†ேனா &� …ேதா3 ம …��� த†ேனாமி ேத |  

இ(�3ராபா‡
ய பலி …க3ம…�ேய�4ய…: 5�†ேஷ�4ேயா …Å�ய�ர…  
ம� || 3  
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2.22.3 N#யBயவஹாரஸி	3	4ய�த2H க�ம 

யத…3ஹ� த4ேன†ன … �ரப…ணò�ச†ராமி … த4ேன†ன ேத3வா … 

த4ன†மி…�ச2மா†ன: | த
மி …(�2 ேஸாேமா … �ச…மா 

த†3தா4�வ…�3ன@)(�3ேரா … �3�ஹ…
பதி †�ச… 
வாஹா‡ || 4  
 

2.22.4 ,ேனஹாவ*;ேசதா3�த2H க�ம 

ப)† �வா … கி3ேர†ரமி…ஹ� ப) … �4ரா4…: ப)…�வஸு†: |  
ப) … ஸ"ேவ‡�4ேயா Yஞா …தி�4ய…: ப)†ஷ!த…: �ேவ‡�யஸி† ( ) || 5  
 

ஶ�வ …� ப)†Uப�ேதன … ஸE�ரா†ேமணாவ� …�சி2தா‡3 |  

உ…ேலன … ப)†ஷ!ேதாÅஸி … ப)†ஷ!ேதாÅ
� …ேலன† || 6  
 

2.22.5 பலாய*ததா3ஸுத 3னா� Nனராக3மனப2லH 

க�ம.  

ஆவ†"தன வ"த…ேய�ேய…ஷா || 7 { } 
 

Expansion for - ஆவ†"தன வ"த…ேய�ேய…ஷா 7 { } 

ஆ வ†"தன வ"தய … நி நி †வ"த…ன வ"த…ேய(�3ர† ந"த353த3 | 

�4�யா …�சத†
ர: �ர…தி3ஶ…
தாப� …4ரா வ †"தயா … 5ன†: || 7 
(Ref – TS - 3.3.10.1) 
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ஆ…வ"த†ேன நி…வ"த†ன ஆ…வ"த†ன நிவ"த…னாய … 
வாஹா‡ || 8  
 

அ�†ேபாÅ&வ…த3�†&வேயா … நிவ†"ேதா ேவா … (யவ !†,�த� |  

ஐ …(�3ர: ப)†�ேராேஶா வ…: ப)†�ேராஶ4 ஸ…"வத†: || 9  
 

யதி …3 மாமதி … ம�யா‡�3�4வா … அேத…3வா ேத…3வவ†�தர� |  

இ(�3ர…: பாேஶ †ன ஸி…��வா ேவா … ம&ய…மி�3-வஶ…மான†யா …�2 


வாஹா‡ || 10  
 

2.22.6 ேத3ேஹ ப2லதி3பதேன �ர0ாலன�.  

யதி †3 ,� …�ா�3-ய�3ய …(த)†�ா …�-ப2ல †ம…�4யப†த…�த4 †3 

வா …�ேர…வ | ய�ரா
�� †��த…�வ …� Æய�ர… வாஸ … ஆேபா † 
பா3த4(தா …� நி".� †தி� பரா …ைச: ( ) || 11  
 

ேய ப …�ிண †: ப …தய†(தி ப� …3�4யேதா … நி".� †ைத: ஸ…ஹ |  

ேத மா† ஶி …ேவன† ஶ…�3ேமன … ேதஜ†ேஸா(த3(4… வ"ச†ஸா || 12  

தி…3ேவா X மா† �3�ஹ…ேதா அ…(த)†�ாத…3பாò 
ேதாேகா† 
அ…�4யப †த�சி …2ேவன† | ஸம …ஹமி †(�3) …ேயண… மன†ஸா … ஸமாகா …3� 

�3ர&ம †ணா ஸ���9சா …ன: ஸு…��தா† �� …ேதன† || 13  
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2.22.7 ஆகா3ர,82ணாவ*ேராஹணாத 3ஷு ேஹாம:. 

இ…ம� ேம † வ�ண … {14} , த��வா† யாமி … {15},  
�வ�ேனா† அ�3ேன …  {16}, ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … {17}, 

�வம †�3ேன அ …யாஸி… {18} , �ரஜா†பேத  {19} |  
Expansion for - இ…ம� ேம † வ�ண … 14 , த��வா† யாமி …15 , 
�வ�ேனா† அ�3ேன … 16 , ஸ �வ�ேனா† அ�3ேன … 17, 

�வம †�3ேன அ …யாஸி…18 (Ref same as given in 1.7.4) 
 

Expansion for - �ரஜா†பேத 19. 
�ரஜா†பேத… ந �வேத…3தா�ய …�ேயா வ��வா† ஜா …தான@… ப) … தா 

ப †3�4வ | ய�கா†மா
ேத ஜுஹு …ம
த�ேனா† அ
4 வ…யò 


யா†ம… பத†ேயா ரயa…ணா� || 19 (Ref – TS - 1.8.14.2) 
 

ஸ …�ராஜ†9 ச… 20 { } , ,யா&� †த!…" வ�&� †தா: || (21-23) { } 
Expansion for - ஸ…�ராஜ†9 ச… 20 ,யா&� †த!…" வ�&� †தா:(21-23) 
ஸ …�ராஜ†9 ச வ�…ராஜ†9 சாப�…4g"யா ச† ேநா �3� …ேஹ |  

ல…<மT ரா …�Dர
ய… யா >ேக…2 தயா† மா …  

ஸóè
�†ஜாமஸி || 20  

ஶுப� †4ேக… ஶிர… ஆ ேரா†ஹ ேஶா…ப4ய†(த!… >க…2� மம † |  
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>க2óè† ஹி… மம† ேஶாப4ய … �4யாóè†ஸ9 ச… ப4க†3E U� || 21 

யாமாஹ†ரYஜ…மத†3�3ன@: �ர…�3தா4ைய † காமாயா …�ைய |  

இ…மா� தாமப� † ந&ேய…Åஹ� ப4ேக†3ன ஸ …ஹ வ"ச†ஸா || 22 

யாமாஹ†ரYஜ…மத†3�3ன@: �ர…�3தா4ைய † காமாயா …�ைய |  

இ…மா� தாமப� † ந&ேய…Åஹ� ப4ேக†3ன ஸ …ஹ வ"ச†ஸா || 23 

(Ref - EAK 2.8.2.)  
 

2.22.8 அமா	யானாமாப*4U�2ேயன நித4ேன 

ப�தி4ன"தா4ன�. 

இ…ம9 ஜ!…ேவ�4ய †: ப)…தி4� த†3தா4மி … ைமஷா� X† கா …3த3ப †ேரா … 
அ"�3த†4ேம…த� | ஶ …த9 ஜ!†வ(4 ஶ…ரத†3: 5= …சீ
தி …ேரா ��…��� 

த†3த4தா …� ப"வ†ேதன || 24  

(�ேவ‡�யஸி† - பரா…ைச - ர …�ெடௗ ச †) (K22) (28)  

 

Prapaataka Korvai with starting Padams of 1 to 22 Khandaas :  

(உ…�ேணன… பFச†த3ஶா - G …�தா3 ஏக†வ*óèஶதி - ராக…3&	ரா  

த3ஶ… - ேயாேக†3ேயாேக…3 	ரேயா†த3ஶ - ஸு …'ரவ†: 

ஸு'னவ†ஸம…�ெடௗ - ப� † 	வாÅ�3ன - இ …மò ,ேதாம† - 

மாG …�ய † ேமகா…4னவ*óè†ஶதி… ேரகா…4னவ*óè†ஶதி…� -  
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மய*† ப�வத~� …ஷóè ேஷாட†3ஶ - 	ர …�ைய வ* …	3யாயா† 

அ…�டாத †3ஶ - தா…4தா த†3தா37 ேநா ர …ய*ேமக†வ*óèஶதி … -  

ர'மா† ப4வ… ேஷாட †3ஶ… - மா ேத † �மா…ர4 	ரேயாவ*óèஶதி� - 

ந�தFசா…�ண …'ச7 †�த3ஶ … - ய	3 ~4ேம…: ேஷாட3வ*óè†ஶதி: - 

J�� …ர: பFச †வ*óèஶதி … - �&	3ர † ஜஹி… 	3வாவ*óè†ஶதி: - 

பரேம…�-2யஸி† பர …மாம…�ெடௗ - ய4ேம† மா…தா - �� †தி…2வ    

ேத… பா	ர … ேமக†வ*óèஶதி… ேரக†வ*óèஶதி - � …�	2ய†'ச… 

	ரேயா†வ*óèஶதி…� - யா த† ஏ …ஷாÅ�டாவ*óè†ஶதி …�  

	3வாவ*óè†ஶதி: || 22 )) 

 
Korvai with starting Padams of 1, 11, Series of Khandaas:- 

(உ…�ேணன† - தா…4ேதா - �	2ய†'ச… 	3வாவ*óè†ஶதி:)  

 
First and Last Padam in EAK, 1st Prapaatakam :- 

(உ…�ேணன… - ப�வ †ேதன) 

ஹ� †: ஓ� 

ஏகா�3ன"கா#ேட3  	3வ  த ய: �ரபாட2க: ஸமா�த: 

-------- ஏகா�3ன"கா#ட3: ஸமா�த: ------ 
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Ekaagni Kaandam Counts – 2nd Prapaatakam 

 Vaakyams 

 

 Khanda - 1 15 

 Khanda – 2 21 

 Khanda – 3 10 

 Khanda – 4 14 

 Khanda – 5 8 

 Khanda – 6 19 

 Khanda – 7 19 

 Khanda – 8 19 

 Khanda – 9 16 

 Khanda – 10 18 

 Khanda – 11 11 

 Khanda – 12 16 

 Khanda – 13 23 

 Khanda – 14 14 

 Khanda – 15 26 

 Khanda – 16 25 

 Khanda – 17 22 

 Khanda - 18 8 

 Khanda – 19 21 

 Khanda – 20 21 

 Khanda - 21 24 
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 Khanda - 22 28 

Total  398 

 

Note: The difference in actual counts 

For Khanda 4 – 13 vaakyams are shown in Korvai, but in actual count,  

it is 14. 

 

For Khanda 13 – 23 vaakyams are shown in Korvai, but in actual count , 

it is 24. 

 


