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advayatAraka

அth³வயதாரக

॥:॥
உபநிஷth³ph³ரமேயாகி³விரசிதmh விவரணmh
மத³phபயஶிவாசாrhயவிரசிதபா⁴Shேயாேபதா

Invocation

ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhth rhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥

ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ।
Text

vhயாkh²ேயேயா விஷய: தத³தி⁴கா ச
Ed . II . tArakayogAdhikAraH .

அதா²ேதாऽth³வயதாரேகாபநிஷத³mh vhயாkh²யாshயாம: ।
யதேய ேதnhth³யாய ஶமாதி³ஷTh³³ணrhய ॥ 1॥

Commentary I.

மth³விவாதி⁴Shடா²நபரமஹmhஸஸth³³ராமசnhth³ராய நம:
th³ைவதாஸmhப⁴வவிjhஞாநஸmhth³தா⁴th³வயதாரகmh ।
தாரகph³ரேமதி கி³தmh வnhேத³ராமைவப⁴வmh ॥
இஹ க² ஶுkhலயஜுrhேவத³phரவிப⁴khேதயmh அth³வயதாரேகாபநிஷth
ராஜேயாக³ஸrhவshவmh phரகடயnhதீ ph³ரமாthரபrhயவஸnhநா th³’யேத ।
அshயா:shவlhபkh³ரnhத²ேதா விவரணமாரph◌⁴யேத । அthர
யேதா²khதாதி⁴காrhth³ேத³ேஶந
தய: தாரகேயாக³iµபதி³ஶnhதீthயாஹ –அேத²தி ॥ அத²
கrhேமாபாஸநாகாNhட³th³வயநிபநnhதரmh யத: ேதந
ஷாrhதா²th³தி:◌⁴
அத: தத³rhத²mh யthர shவாதிேரேகண th³வயmh ந விth³யேத தth அth³வயmh
ph³ரம
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அth³வயதாரக

தnhமாthரேபா³தி⁴நீ விth³யா தாரேகாபநிஷth தாmh தேயா வயmh
vhயாkh²யாshயாம: ।
கshமா அதி⁴காண இthயத ஆஹ – யதய இதி ।
shவாரமாiνShட²நrhவகmh
ேத³ஶிகmhஉக²ேதா ேவத³nhதரவணmh தேதா khதிபி: ◌⁴
thயவிth³தா⁴பி: ◌⁴
மநநmh ச kh’thவா நிதி³th◌⁴யஸாநாய யதத இதி யதி: ।
அேதnhth³யshய
யதிthவmh த இthயத ஆஹ –ேதnhth³யாேயதி । ேதnhth³யshய
யதிthேவாபபthேத: ।
அஷTh³வrhகா³khராnhதshய ேதnhth³யதா த இthயத ஆஹ –

ஶமாதி³ஷTh³³ணrhேயதி । ஶமாதி³ஷTh³³ணஸmhபthேத:
அஷTh³வrhேகா³பரதிrhவகthவாth । ஏவmh ஸாத⁴நவேத தய:
தாரகேயாக³iµபதி³ஶnhதீthயrhத:²॥ 1॥

Text

ேயாேகா³பாய தthப²லmh
Ed . II . yogAnuShThAnaM tatphalaM cha .

சிthshவேபாऽஹதி ஸதா³ ப⁴வயnh ஸmhயŋhநிதா:

கிசி³nhதாோ வாऽnhதrhth³’ShThயா ph◌⁴த³ஹரா³ப
ஸchசிதா³நnhத³ேதஜ:டபmh பரmh ph³ரமாவேலாகயnh தth³ேபா
ப⁴வதி ॥ 2॥

Commentary I.

ஏவmh நிதி³th◌⁴யஸாேநாபாயதthப²லமாஹ – சிதி³தி ॥ ேயாகீ³shவாnhத:
சிth³ேபாऽshதி ப⁴வயநrhேதா⁴nhதேலாசந: ph◌⁴மth◌⁴யாெதௗ³

ஸchசிதா³நnhத³மாthரmh ph³ரமாஹமshthயாேலாகயnhதth³பshதாரகேபா
ப⁴வதி ॥ 2॥

Text

அth³வயதாரகபதா³rhெதௗ²

க³rhப⁴ஜnhமஜராமரணப⁴யாthஸnhதாரயதி தshமாthதாரகதி ।
ேவவெரௗ மாயிகாவிதி விjhஞாய ஸrhவவிேஶஷmh ேநதி ேநதீதி
விஹாய
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அth³வயதாரக

யத³வஶிShயேத ததth³வயmh ph³ரம ॥ 3॥
Commentary I.

கிmh தாரகthயதாஹ – க³rhேப⁴தி ॥ jhேயாதிrhŋhக³mh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய
நிthயmh th◌⁴யாேயthஸதா³ யதி: । இதி திth³த⁴jhேயாதிrhŋhக³shய
phரthயkh³பthேவந
shவாjhஞவிகlhபிதக³rhபா⁴ஸாதி³ஸmhஸாரதாரகthவாthதாரகmh
phரthயகா³thேமthயrhத:² । ேவஶேப⁴ேத³ஸதி
phரthயக³பி⁴nhநph³ரமபா⁴வ:த
இthயாஶŋhkhய தேயாrhேப⁴த³shய மாயிகthேவந th²யாthவாthதேதா யchசி²Shயேத
தேத³வ
ph³ரேமthயாஹ – ேவதி ॥ 3॥

Text

லயthரயாiνஸnhதா⁴நவிதி: ◌⁴
Ed . II . tadadhigamopAyaH

தthth³th◌⁴ைய லயthரயாiνஸnhதா⁴நmh கrhதvhயmh ॥ 4॥
Commentary I.

தத³தி⁴க³ேமாபாய: கத²thயத ஆஹ தthth³th◌⁴யா இதி ॥ 4॥
Commentary II.

பchசி²nhநjhேயாதீபலயாiνஸnhதா⁴நshயாபி
சிthதஶுth³தி⁴ப²லகthவmh
rhதாrhதாthமகmh யthர தாரகth³வயiµchயேத ।
jhேயாதிrhத³rhஶநமாrhேகா³khதிmh vhயkh²யாshேயऽth³வயதாரகmh ॥
நiν – ேவவெரௗ மாயிகாவிதி விjhஞாய ஸrhவவிேஶஷmh ேநதி
ேநதீதி
விஹாய யத³வஶிShயேத ததth³வயmh ph³ரம இதி ய³khதmh தth³ khதேமவ ।
அபி  – தthth³th◌⁴ைய லயthரயாiνஸnhதா⁴நmh கrhதvhயmh
இthேயதத³khதmh ।
த:லயthரயshய ச ேத³ஹாnhதrhக³தthேவந
பchசி²nhநjhேயாதி:shவபதயா
shவயமபchசி²nhநthவாபா⁴வாth । அth³வயph³ரம  அபchசி²nhநmh
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அth³வயதாரக

மஹாகாஶவth
phரth³த⁴mh । தthth³th◌⁴ைய பchசி²nhநலயthரயாiνஸnhதா⁴நmh கத²mh
ஸாத⁴நmh shயாth । அபchசி²nhநph³ரமth³th◌⁴ைய 
அபchசி²nhநph³ரமth◌⁴யாநmh
கrhதvhயmh । அத:இஹ விth³த⁴iµkhதிதி ேசth –ஸthயேமைவதth ।
ததா²பி
உkhதலயthரயாiνஸnhதா⁴நth³வாரா ஸmhஶுth³த⁴சிththshையவ
வாkhயாrhத²ரவணமநநஸmhshkh’தாnhத:கரணவஶீகரணrhவகாph
அchசி²nhந-
ph³ரமாthைமkhயாiνஸnhதா⁴நகரணஸாமrhth²யஸmhப⁴வாth ।
அnhயதா² ேத³ஹமth◌⁴யக³தjhேயாதிrhத³rhஶநநthய
வாkhயாதி³ரவதி³phரvh’ththயஸmhப⁴வாchச பchசி²nhநாiνஸnhதா⁴நmh
khதிthயiνஸnhதா⁴நmh ॥ 1-4॥

Text

அnhதrhலயலணmh
ேத³ஹமth◌⁴ேய ph³ரமநா³ஸுஷுmhநா ஸூrhயபிணீ rhணசnhth³ராபா⁴
வrhதேத ।ஸா  லாதா⁴ராதா³ரph◌⁴ய ph³ரமரnhth◌⁴ரகா³நீ ப⁴வதி ।
தnhமth◌⁴ேய தthேகாஸமாநகாnhthயா mh’லஸூthரவth ஸுமாŋhகீ³
Nhட³நீதி phரth³தா⁴ऽshதி । தாmh th³’ShThவா மநைஸவ நர:
ஸrhவபாபவிநாஶth³வாரா iµkhேதா ப⁴வதி ।
பா²ேலாrhth◌⁴வக³லலாடவிேஶஷமNhட³ேல நிரnhதரmh
ேதஜshதாரகேயாக³விsh²ரேணந பயதி ேசth th³ேதா⁴ ப⁴வதி ।
தrhஜnhயkh³ேராnhதகrhணரnhth◌⁴ரth³வேய தthர ²thகாரஶph³ேதா³ ஜாயேத ।
தthர
shதி²ேத மந சுrhமth◌⁴யக³தநீலjhேயாதிshshத²லmh விேலாkhய
அnhதrhth³’ShThயா
நிரதிஶயஸுக²mh phராphேநாதி । ஏவmh ’த³ேய பயதி ।
ஏவமnhதrhலயலணmh iµiµுபி⁴பாshயmh ॥ 5॥

Commentary I.

அnhதrhபா³யமth◌⁴யேப⁴ேத³ந லயmh thவித⁴mh । தthர
அnhதrhலயலணmh
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அth³வயதாரக

தத³ph◌⁴யாஸப²லmh சாஹ – ேத³ேஹதி ॥ யதா³Nhட³நீ
phராணth³’Shமேநாkh³நிபி: ◌⁴
லாதா⁴ரthேகாkh³ராலŋhகாரஸுஷுmhநாऽேதா⁴வkhthரmh விபி⁴th³ய
தnhமth◌⁴ேய
phரவிஶதி ததா³ பா³யாnhத:phரபசவிshமரணrhவகmh
iµnhயnhத:கரணmh
நிrhவிகlhபph³ரமபத³mh ப⁴ஜதி ।iµநி: நிrhவிகlhபjhஞாநாth விகlhபாth
iµkhேதா
ப⁴வதீthயrhத:² । தthth³th◌⁴பாய: க:இthயத ஆஹ – பா²ேலதி ।
தth³க³தஸுகா²iνப⁴ேவாபாயmh வத³nh அnhதrhலயmh உபஸmhஹரதி –
தrhஜநீதி ।
ஸுக²mh phராphேநாதி ந ேகவலmh கrhணரnhth◌⁴ரth³வேய ஏவmh ’த³ேய ॥ 5॥

Text

ப³rhலயலணmh
அத² ப³rhலயலணmh । நாகாkh³ேர சrhபி: ◌⁴
ஷTh³பி⁴ரShடபி: ◌⁴
த³ஶபி:◌⁴ th³வாத³ஶபி:◌⁴ khரமாth அŋh³லாலnhேத
நீலth³தியாமthவஸth³’kh³ரkhதப⁴ŋhகீ³sh²ரthபீதவrhணth³வேயாேபதmh
vhேயாம
யதி³ பயதி ஸ  ேயாகீ³ ப⁴வதி । சலth³’ShThயா
vhேயாமபா⁴க³வீ:

ஷshய th³’ShThயkh³ேர jhேயாதிrhமகா² வrhதேத । தth³த³rhஶேநந ேயாகீ³
ப⁴வதி ।
தphதகாசநஸŋhகாஶjhேயாதிrhமகா²அபாŋhகா³nhேத ⁴ெமௗ வா
பயதி
தth³th³’Sh:shதி²ரா ப⁴வதி । ஶிrhேஷாப
th³வாத³ஶாŋh³லஸ:

அmh’தthவmh ப⁴வதி । யthர thர shதி²தshய ஶிர
vhேயாமjhேயாதிrhth³’Shடmh
ேசth ஸ  ேயாகீ³ ப⁴வதி ॥ 6॥

Commentary I.
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ப³rhலயலணமாஹ –அேத²தி । ேயாகீ³ ப⁴வதி
இthயாதி³kh’thshேநாபநிஷth
phராயேஶா மNhட³லph³ராமேபநிஷth³vhயாkh²யாேநந vhயாkh²யாதmh
shயாதி³தி
மnhதvhயmh ॥ 6॥

Text

மth◌⁴யலயலணmh
அத² மth◌⁴யலயலணmh
phராதசிthராதி³வrhக²Nhட³ஸூrhயசkhரவth வநிjhவாலாவவth
தth³விநாnhதவth பயதி । ததா³காராகாதயா அவதிShட²தி ।
தth³⁴ேயாத³rhஶேநந ³ணரதாகாஶmh ப⁴வதி ।
விsh²ரthதாரகாகாரதீ³phயமாநகா³ட⁴தேமாபமmh பரமாகாஶmh
ப⁴வதி ।
காலாநலஸமth³ேயாதமாநmh மஹாகாஶmh ப⁴வதி ।
ஸrhேவாthkh’Shடபரமth³திphரth³ேயாதமாநmh தththவாகாஶmh ப⁴வதி ।
ேகாஸூrhயphரகாஶைவப⁴வஸŋhகாஶmh ஸூrhயாகஶmh ப⁴வதி ।
ஏவmh பா³யாph◌⁴யnhதரshத²vhேயாமபசகmh தாரகலயmh । தth³த³rhஶீ
விiµkhதப²லshதாth³’kh³vhேயாமஸமாேநா ப⁴வதி । தshமாthதாரக ஏவ
லயமமநshகப²லphரத³mh ப⁴வதி ॥ 7॥

Commentary I.

அnhதrhபா³யலயshவபiµkhthவா மth◌⁴யலயshவபமாஹ –அேத²தி ।
தth³த³rhஶீ விiµkhதshவாjhஞாநதthகாrhயப²ல: । யshமாேத³வmh தshமாth ॥ 7॥

Commentary II.

உkhதாநாmh லயthரயvhேயாmhநாmh ெபௗ⁴திகthவஶŋhகா
நnhவிஹ அnhதrhலயபா³யலயமth◌⁴யலயலேணஷு
உchயமாேநஷு
நீலரkhதபீthரசிthராதி³வrhணkhதvhேயாமத³rhஶநாநி அவக³mhயnhேத ।
ைநைத:
த³rhஶைந: கிசித³பி iµiµோ: phரேயாஜநmh ப⁴விமrhஹதி । த:
நாநாவித⁴jhேயாதிrhவிஷயகthேவந ெபௗ⁴திகthவாth । யதி³
ph³ரமjhேயாதிrhத³rhஶநmh
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அth³வயதாரக

shயாthததா³ khரமiµkhthைய வா தth உபkhதmh shயாth । ந  தேத³தth ।
ph³ரமண:

ஏவmh நாநாவித⁴thவாபா⁴வாth । ெபௗ⁴திகாநி  jhேயாதீmh
உபாதி⁴ேப⁴தா³th
ப³ஹுவிதா⁴நி ப⁴விமrhஹnhதி । தshமாth
phரபசிதலணப³ஹுவித⁴jhேயாதிrhத³rhஶநாநி th³th◌⁴யrhத²காநி sh: ।
உபநிஷதா³mh ைவயrhth²யகlhபநாநrhஹthவாth । இதி ேசth –

தnhநிரஸேநந ஏஷாmh iµiµூபேயாகி³thவநிrhணய:
அthேராchயேத । நிrhவிேஶஷshய பரshய ph³ரமண ஏவ ஏதாநி jhேயாதீmh
இதி ।
த: ெபௗ⁴திகjhேயாதிஷmh ேத³ஹாth³ப³: த³rhஶநீயthேவந
ேத³ஹாnhதத³rhஶநாேயாkh³யthவாth । phரthயகா³thமjhேயாதிஷ: ஏகபthேவऽபி
விவித⁴நா³வnhநா³ஸmhப³nhத⁴வஶாth நாநாவrhேபபthேத: ।
யதா²
ஏகvh’thதிமாநphயாthமா நாநாநா³ஸmhப³nhத⁴வஶாth
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயவshதா²விேஶைஷ: நாநாவித: ◌⁴ அiν⁴யேத
தth³வth ।
யth³யபி ஏேதஷாmh jhேயாதிஷாŋhக²Nhட³thேவந த³rhஶநவிஷயthவாபா⁴th
khரமiµkhthைய
பரmhபரயா ஸth³ேயாiµkhthைய வா ஸாத⁴நthவNh shயாth । ந  ஸாாth
ஸth³ேயாiµkhthைய । ந  தாவதா th³th◌⁴யாrhத²காநி iµiµோ:
அiνபkhதாநீதி
வkhmh khதmh ॥ 5-7॥

Text

th³விவித⁴mh தாரகmh
தthதாரகmh th³விவித⁴mh rhவாrhத⁴mh தாரகiµthதராrhத⁴மமநshகmh
ேசதி । தேத³ஷ ேலாேகா ப⁴ேவதி –
தth³ேயாக³mh ச th³விதா⁴ விth³தி⁴ rhேவாthதரவிதா⁴நத: ।
rhவmh  தாரகmh விth³யாth அமநshகmh த³thதரதி ॥ 8॥

Text

தாரகேயாக³th³தி:◌⁴
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Ed . II. தாரகேயாக³shய ேஸாமsh’rhையkhயத³rhஶைநகப²லகthவmh ।
அயnhதshதாரேயா: சnhth³ரஸூrhயphரதிப²லநmh ப⁴வதி ।
தாரகாph◌⁴யாmh
ஸூrhயசnhth³ரமNhட³லத³rhஶநmh ph³ரமாNhட³வ
பிNhடா³Nhட³ஶிேராமth◌⁴யshதா²காேஶ ரவீnh³மNhட³லth³விதயமshதீதி
நிசிthய
தாரகாph◌⁴யாmh தth³த³rhஶநmh । அthராphப⁴ையkhயth³’ShThயா மேநாkhதmh
th◌⁴யாேயth தth³ேயாகா³பா⁴ேவ இnhth³ரயphரvh’thேதரநவகாஶாth ।
தshமாதnhதrhth³’ShThயா தாரக ஏவாiνஸnhேத⁴ய:॥ 9॥

Commentary I.

ph³ரமாNhட³வth பிNhடா³Nhேட³ऽபி ரவீnh³ விth³ேயேத இதி நிசிthய
தாரகாph◌⁴யாmh
தைத³khயத³rhஶநத: தாரகேயாக³th³தி: ◌⁴ ப⁴ேவதி³thயாஹ –அதி ॥
அேயாகீ³
யதா² ph³ரமாNhட³shத²சnhth³ரஸூrhெயௗ மநshஸஹkh’ததாரகாph◌⁴யாmh
பயதி
ததா² ேயாகீ³shவமshதகாகாஶவிபா⁴தரவீnh³th³வயmh
மநshஸஹkh’ததாராph◌⁴யாmh
அவேலாகேயதி³thயrhத:² । பத³rhஶநshய சுரதீ⁴நthவாth கிmh
மநேஸthயத
ஆஹ – ததி³தி । மந அnhயthர vhயாph’ேத பாதி³kh³ரஹணஶkhதி:
சுராேத:³
நாshதீthயthர அnhயthரமநா அ⁴வmh நாத³rhஶமnhயthரமநா அ⁴வmh
நாெரௗஷthயாதி³ேத: । யshமாேத³வmh தshமாth ॥ 9॥

Commentary II.

நiν நிrh³காஶmh பரமாகாஶmh மஹாகாஶmh தththவாகாஶmh
ஸூrhயாகாஶmh ேசதி தாரகலயmh ஆகாஶபசகமபி⁴தீ⁴யேத ।
அthர
கத²mh rhேவாthதராrhத⁴விபா⁴க:³இதி । அthேராchயேத ।
உப⁴ையkhயth³’ShThயா
மேநாkhதmh th◌⁴யாேயதிதி தார ஏவாiνஸnhth◌⁴ேயய: । இதி ச
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th◌⁴யாநேயாகா³ph◌⁴யாஸshய
விதthவாth । தத³ph◌⁴யாஸகால: rhவாrhத: ◌⁴ தாரகேயாக³ஸmhjhஞக:
தthப²⁴தjhேயாதிrhth³’ஶநகால: உthதராrhத: ◌⁴
அமநshகேயாக³ஸmhjhஞக: ।
ஏவேமவ ச ஆகாஶபசகத³rhஶேந rhேவாthதரவிபா⁴ேகா³ மnhதvhய:॥ 9॥

Text

rhதாrhதேப⁴ேத³ந th³விவித⁴மiνஸnhேத⁴யmh
தாரகmh th³விவித⁴mh rhதிதாரகmh அrhதிதாரகmh ேசதி ।
யதிnhth³யாnhதmh தth rhதிமth । யth ph◌⁴கா³தீதmh தth அrhதிமth ।
ஸrhவthர அnhத:பதா³rhத²விேவசேந மேநாkhதாph◌⁴யாஸ இShயேத ।
தாரகாph◌⁴யmh
த³rhth◌⁴வshத²ஸththவத³rhஶநாth மேநாkhேதந அnhதேணந
ஸchசிதா³நnhத³shவபmh ph³ரைமவ । தshமாth ஶுkhலேதேஜாமயmh ph³ரேமதி
th³த⁴mh ।
தth³ph³ரம மந:ஸஹகாசுஷா அnhதrhth³’ShThயா ேவth³யmh ப⁴வதி ।
ஏவமrhதிதாரகமபி । மேநாkhேதந சுைஷவ த³ஹராதி³கmh
ேவth³யmh
ப⁴வதி பkh³ரஹணphரேயாசநshய மநசுரதீ⁴நthவாth
பா³யவதா³nhதேரऽபி ஆthமமநசு:ஸmhேயாேக³ைநவ
பkh³ரஹணகாrhேயாத³யாth ।
தshமாnhமேநாkhதா அnhதrhth³’Sh: தாரகphரகாஶாய ப⁴வதி ॥ 10॥

Commentary I.

யத³iνஸnhேத⁴யmh தth கதிவித⁴thயthர தthதாரகmh ॥
பா³யபதா³rhத²விேவசநவth அnhத:பதா³rhத²விேவசநமபி
மநசுரதீ⁴நthயாஹ –ஸrhவthேரதி ।
த³rhth◌⁴வshத²ஸththவத³rhஶநாth
ph◌⁴மth◌⁴ேயாrhth◌⁴வவிலேதாthதரதாரகலயத³rhஶநாth ।
ேகைநதth³த³rhஶநீயthயthர மேநாkhேதேநதி । ph³ரைமவ
உthதரதாரகலயthயiνஸnhேத⁴யmh । யshமாேத³வmh தshமாth ।
ph◌⁴மth◌⁴யாதி³shத²லவிலthஶுkhலேதஜேஸா மந:கlhபிதthேவऽபி
ph³ரமண:
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ஸrhவvhயாபகthேவந தthராபி விth³யமாநthவாth தேத³வ ph³ரேமதி
அபி⁴மதிth³ர⁴mhநா
ேந தthர மந கlhபகஸாேபகlhபநாைவரளேய நிrhவிகlhபகmh
ph³ரைமவ
அவஶிShயேத இthயrhத:² । யthேதேஜா மந:கlhபிதmh தth³ph³ரம ।
யshமாேத³வmh தshமாth ॥ 10॥

Commentary II.

rhதிதாரகாrhதிதாரகேயாச
இnhth³rhயாnhதph◌⁴கா³தீதthவகத²ேநந
ஸ³ணrhதிth◌⁴யாநபரthவmh சாவக³nhதvhயmh ।ஸ³ணrhதிth◌⁴யாநshய
ச
நிShகாமkh’தshய ச khரமiµkhதிசிthதஶுth³தி⁴phரேயாஜநதயா
ஸுphரth³த⁴thவாth ॥ 10॥

Text

தாரகேயாக³shவபmh
ph◌⁴க³மth◌⁴யபி³ேல th³’Shmh தth³th³வாரா ஊrhth◌⁴வshதி²தேதஜ
ஆவிrh⁴தmh
தாரகேயாேகா³ ப⁴வதி । ேதந ஸஹ மேநாkhதmh தாரகmh ஸுஸmhேயாjhய
phரயthேநந
ph◌⁴kh³மmh ஸாவதா⁴நதயா கிசி³rhth◌⁴வnhthேபேயth । இதி
rhவதாரகேயாக:³ । உthதரmh  அrhதிமதமநshகthchயேத ।
தாேலாrhth◌⁴வபா⁴ேக³ மஹாnh jhேயாதிrhமேகா² வrhதேத । தth
ேயாகி³பி⁴rhth◌⁴ேயயmh ।
தshமாதணிமாதி³th³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 11॥

Commentary I.

ேகாऽயmh தாரகேயாக³இthயthர ph◌⁴க³மth◌⁴யபி³ேல தthரthயாjhஞாசkhேர
th³’Shkh³மmh ஸmhநிேவய ।ஸாவதா⁴நதயா விேலாகயnh । th◌⁴ேயயmh
தjhjhேயாதி: ph³ரேமதி ேயாகி³பி⁴சிnhthயthயrhத:² । தத: கிmh
ப⁴வதீthயthர
தshமாதி³தி ॥ 11॥

Commentary II.
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phரkh’தேயாேக³ rhணமேநாவிலயாபா⁴ேவந th³’யமாநjhேயாதிஷ:

phரthயகா³thமshவபthவநிrhணய:
இத³mh jhேயாதி: thவmhபதா³rhத:²ஆேஹாshவிth தthபதா³rhத:²இதி
ஸmhஶீயேத ।
த:ஸmhஶய: thவmhபதா³rhத²விேவசந இதி ஸchசிதா³நnhத³shவபmh
ph³ரைமேவதி ச உkhதthவாth । அthேராchயேத । thவmhபதா³rhத:²
phரthயகா³thைமவ ।
ph³ரமாmhஶthவாth ph³ரமthவiµபசrhயேத ஸாாth³ph³ரமேயாேகா³
மேநாவிkhதாph◌⁴யாஸப: । தthைரவ மேநாநாஶஸmhப⁴வாth ।
மேநாkhதாph◌⁴யாஸsh phரkh’த: கNhட²ரேவாkhத: ।
மநshஸஹகாசுஷா
ேவth³யmh ப⁴வதீதி ச । யதி³ மநைஸவ ேவth³யthkhதmh ததா³
அnhதrhth³’Shேட:
மேநாऽநnhயthவாth மநஸ: ph³ரமணி விலயஸmhப⁴வாchச
அக²Nhட³ph³ரமேயாக³
ஏவ விவத:இதி வkhmh ஶkhயmh । ந  தத³shதி ।
phரthயகா³thமேயாேக³ ச
ஆnhதேர பா³யவth ஆthமமநசுshஸmhேயாேக³ைநவ
பkh³ரஹணகாrhேயாத³ய:
shயாth । ந  ph³ரமேயாேக³ ததீ³யாக²Nhட³ஸmhயkh³த³rhஶநmh
சுரதீ⁴நmh
மேநாऽதீ³நmh வா ப⁴வதி । சுrhமந ph’Shட²த: kh’thவா
shவயmhphரகஶமாநthவாth । நiν மேநாkhதாnhதrhth³’Shthkhதthவாth
மநஸ:

அnhதrhth³’Shth³வாரா ph³ரமணி விலய ஏவ அrhதா²த³வக³mhயேத இதி ேசthர ।
ப³யவதி³thkhதthேவந phரkh’தேயாேக³ மேநாவிலயாஸmhப⁴வாth ।
தாthகாகsh
மேநாலய:ஸுஷுphதshேயவ நாthயnhத லாth◌⁴யதேமா ப⁴விமrhஹதி ।
யth³வா
khரமiµkhதிஸாத⁴நீ⁴ேதாऽபி ஸ மேநாலய:
நrhஜnhமபீ³ஜப⁴rhஜநாபா⁴வாth
ந நாஶாபரபrhயாய:இthயவக³nhதvhயmh ॥ 11॥
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Text

ஶாmhப⁴வீiµth³ரா
அnhதrhபா³யலேய th³’Shெடௗ நிேமேஷாnhேமஷவrhதாயாmh ஸthயmh
ஸாmhப⁴வீ iµth³ரா ப⁴வதி । தnhiµth³ராட⁴jhஞாநிநிவாஸாth ⁴:

பவிthரா ப⁴வதி । தth³th³’ShThயா ஸrhேவ ேலாகா: பவிthரா ப⁴வnhதி ।
தாth³’ஶபரமேயாகி³ஜா யshய லph◌⁴யேத ேஸாऽபி iµkhேதா ப⁴வதி ॥ 12॥

Commentary I.

யthேயாகி³பி:◌⁴ th◌⁴ேயயiµkhதmh பrhயவஸாேந தேத³வ ஸாmhப⁴வீ iµth³ரா
ப⁴வதீthயாஹ அnhததி ॥iµth³ரா ப⁴வதி இthயthர
அnhதrhலயmh ப³rhth³’Sh: நிேமேஷாnhேமஷவrhதா ।
ஏஷா ஸா ஶாmhப⁴வீ iµth³ரா ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³பிதா ॥
இதி ேத: । தnhiµth³ராட⁴ேயாகி³நmh shெதௗதி – ததி³தி । பவிthரா
ப⁴வதி
இthயthர shவபாத³nhயாஸமாthேரண பாவயnh வஸுதா⁴தலmh இதி
shவபத³rhஶேநாkhேத: । பவிthரா ப⁴வnhதி –
shேவசரா ⁴சரா:ஸrhேவ ph³ரமவிth³th³’Shேகா³சரா: ।
ஸth³ய ஏவ விiµchயnhேத ேகாஜnhமாrhைதரைக: ◌⁴ ॥
இதி ேத:॥ 12॥

Text

அnhதrhலயவிகlhபா:
அnhதrhலயjhவலjhjhேயாதி:shவபmh ப⁴வதி । பரம³பேத³ேஶந
ஸஹshராரjhவலjhjhேயாதிrhவா ³th³தி⁴³ஹாநிதசிjhjhேயாதிrhவா
ேஷாட³ஶாnhதshத²யைசதnhயmh வா அnhதrhலயmh ப⁴வதி ।
தth³த³rhஶநmh
ஸதா³சாrhயலmh ॥ 13॥

Commentary I.

அnhதrhலயmh விகlhphய நிrhதா⁴ரயதி – பரேமதி ॥ உkhதவிகlhபாநாmh
ஏகாrhத²பrhயவஸாயிthவாth தth³த³rhஶநலmh கிthயthர –

தth³த³rhஶநதி ॥ 13॥
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Text

ஆசாrhயலணmh
ஆசாrhேயா ேவத³ஸmhபnhேநா விShiΝப⁴khேதா விமthஸர: ।
ேயாக³jhேஞா ேயாக³நிShட²ச ஸதா³ ேயாகா³thமக: ஶுசி:॥ 14॥
³ப⁴khதிஸமாkhத: Shjhேஞா விேஶஷத: ।
ஏவmh லணஸmhபnhேநா ³thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 15॥
³ஶph³த³shthவnhத⁴கார:shயாth ஶph³த³shதnhநிேராத⁴க: ।
அnhத⁴காரநிேராதி⁴thவாth ³thயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 16॥
³ேரவ பரmh ph³ரம ³ேரவ பரா க³தி: ।
³ேரவ பரா விth³யா ³ேரவ பராயணmh ॥ 17॥
³ேரவ பரா காShடா²³ேரவ பரmh த⁴நmh ।
யshமாthத³பேத³Shடாऽெஸௗ தshமாth³³தேரா ³தி ॥ 18॥

Commentary I.

ஆசாrhயலணiµkhthவா ³ஶph³தா³rhத²மாஹ –³ஶph³த³shthவிதி ॥ 14-18॥
Commentary II.

பரமாthமத³rhஶநாŋhக³⁴தphரthயகா³thமத³rhஶநshய ஸrhவதா²
அiνேபணீயthேவாth³ேதா⁴ஷ:

நnhவிஹ தாth³’ஶபரமேயாகி³ஜா யshய லph◌⁴யேத ேஸாऽபி iµkhேதா
ப⁴வதீதி
ஏதாth³’ஶாநி வாkhயாநி அrhத²வாதா:³ ஏவsh: । த:
ஸஹshராரjhவலjhjhேயாதிrhவா –

இthயாதி³வாkhேயாkhதேத³ஹபchசி²nhநjhேயாதிrhமாthேர
பrhயவஸnhநாயா:அshயா: உபநிஷத³ஆth³யnhதபrhயாேலாசேநऽபி
அபchசி²nhநph³ரமாthைமkhயேயாக³shய khவசித³பி அiνkhதthவாth । இதி ேசth –

அthேராchயேத ।
ஸthயேமைவதth । thவmhபத³லயாrhத²th³th◌⁴யா
அஹmhபத³லயாrhத²shயாபி
th³தி⁴thேவந ைகiµதிகnhயாயாth ph³ரமபதா³rhத²th³ேத:◌⁴ கத²mh
thவமஹmhபதா³rhத²ேயா: ேப⁴த:³ நாயmh ேதா³ஷ: । thவmh பத³shய
க²Nhட³phரthயகா³thமாrhத²கthவாth । அஹmhபத³shய
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தththவமவாkhயாrhத²jhஞாேநாத³யாநnhதரmh
அக²Nhட³ph³ரமேயாகா³ph◌⁴யாஸாrhத²mh
kh³ராயthேவந அக²Nhட³phரthயகா³thமாrhத²கthவாchச thவமஹmhபத³ேயா:
ேப⁴த³shய
விshபShடthவாth । தshமாத³thர உkhதேயாகி³ந:ஸth³ேயாiµkhthயபா⁴ேவந
ஔபசகபரமththேவந ச phரkh’தவாkhயாநி அrhத²வாதா³ ஏவ । ததா²பி
shவேத³ஹாnhதrhவrhதிjhேயாதித³rhஶநmh விநா தththவம இதி
உபதி³ஶதாமஹmh
ph³ரமாshதி வாŋhமாthேரண phரலபதாmh ச ph◌⁴ராnhததமாநாmh
கlhபேகாShவபி ஸmhஸாரப³nhதா⁴nhேமாாஸmhப⁴வாth
ேமாphரத²மஸாத⁴நthவாchசாshய த³rhஶநshய உேபா ந கதா³பி
காrhயா இதி
shதி²தmh ॥ 12-18॥

Text

kh³ரnhதா²ph◌⁴யாஸப²லmh
ய:ஸkh’³chசாரயதி தshய ஸmhஸாரேமாசநmh ப⁴வதி ।
ஸrhவஜnhமkh’தmh பாபmh தthேத³வ நயதி ।ஸrhவாnh
காமாநவாphேநாதி ।
ஸrhவஷாrhத²th³தி⁴rhப⁴வதி । ய ஏவmh ேவேத³thபநிஷth ॥ 19॥

Commentary I.

kh³ரnhத²தத³rhத²பட²நாiνஸnhதா⁴நப²லமஹா – ய இதி ॥
காமாகாமதி⁴யாmh
பட²நப²லmh ஸrhவகாமாphதி: பரமஷாrhதா²phதிச ।
இthபநிஷchச²ph³த:³அth³வயதாரேகாபநிஷthஸமாphthயrhத:²॥ 19॥
வாஸுேத³ேவnhth³ரஶிShேயாபநிஷth³ph³ரமேயாகி³நா ।
அth³வேயாபநிஷth³vhயாkh²யா கி²ேதவரேகா³சரா ।
அth³வேயாபநிஷth³vhயாkh²யாkh³ரnhேதா²ऽஶீதிதீத:॥

ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhth rhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥

ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ।
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இதி மதீ³ஶாth³யShேடாthதரஶேதாபநிஷchசா²shthரவிவரேண
thபசாஶthஸŋhkh²யாரகmh அth³வயதாரேகாபநிஷth³விவரணNh
ஸmhrhணmh ।
இதி மthஸுnhத³ேரவரதாதாசாrhயஶிShயாphபயஶிவாசாrhயkh’திஷு
அth³வயதாரேகாபநிஷth³பா⁴Shயmh ஸமாphதmh ॥ ௐ ॥
ௐ மth³விவாதி⁴Shட²நபரமஹmhஸஸth³³ராமசnhth³ராrhபணமsh ॥

Encoded and proofread by Sorin Suciu aka SeSe at sorins at hotmail.com.

advayatAraka

pdf was typeset on January 21, 2023

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

advayataarak.pdf 15


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

